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هايمربوطبهمحدوديت

حقوقماليبيگانگان

درقوانينايران





دكترسيدحسينصفائي



مقدمه

حدوديتدر شورهام مةك برايه هايي

حقوقبيگانگانمقررشدهاستكهمبتني

مصالحهركشورايجاب.برمصالحملياست

پارهمي گانرااز كهبيگان ند قوقك ايح

خياز مالبر يااع حروم سيلةم قوقبو ح

ند صينماي شرايطخا به شروط نانرام .آ

هايواردبيييرحقيييوقبررسييييمحيييدوديت

بيگانگان،همازنظرعلميوهمازنظر

درعمل،چهبسامراجع.عمليسودمنداست

كاروقانونيكشورباحقوقبيگانگانسر

حدودآنرا قوقو ينح يدا ندوبا دار

وضوعدرهمچنينممكناستاينم.بشناسد

الملليمطرحشود،چنانچههايبيندادگاه

                                                           

.دفترخدماتدربخشتحقيقات5631اينتحقيقدرسال

بين بهحقوقي بهرهالمللي، ازمنظور بعضي در برداري

مطروحهدرديوانداوريدعاويايرانياياالتهايپرونده

عنواندستيارخانمقنادزادهبه.راهمآمدهاستمتحدهف

مؤلف با مقررات، و قوانين از برخي تهية در تحقيق

 .همكاريداشتهاست
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حه عاويمطرو باد باط يواندرارت درد

ياياالتمتحدهمطرحشدهو دعاويايران

همينمسئلهانگيزةاصلياينتحقيقبوده

.است

ياياالت ديوانداوريدعاويايران

،51/متحدهدررأيصادردرپرونيدةاليف

رندگانتابعيتبعدازاينكهدرمورددا

مؤثررا لبو يتغا يةتابع ضاعفنظر م

يعنيدردعاويمطروحهازطرف)پذيرفته

دارنييدگانتابعيييتدوگانييةامريكييا يو

ايرانيعليهايرانفقطدرصورتيديوان

حراز كها سته سيدگيدان براير صالح را

شودتابعيتغالبومؤثرخواهانتابعيت

گر،خواهانامريكايياست،وبهتعبيردي

وابسييتگيبيشييتريبييهجامعييةامريكييا ي

،درقسييمتآخييررأيچنييينمقييرر(دارد

:داشتهاست

ها يكييهديييوانبراسييا درپرونييده

تابعيتغالبومؤثرخواهانبهصالحيت

هانخودرأيمي گرخوا يتدي هد،تابع د

نانمي عويهمچ يتد حاظماه ندازل توا

.«ربطومعتبربماندذي
1


                                                           

7. ص ديوان، سوي از منتشر رأي فارسي 02ترجمة متن.

به94،ص«مجلهحقوقي»درشمارةچهارم51/كاملرأيالف

همچنيننظرمخالفداورانايرانيبا.بعدچاپشدهاست
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برينازا نين بارتچ كهميع يد آ

نده يوانداوريدرپرو گاهد صالحيتهر اي

لت بهع عوي بهد سيدگي هتر خودراج

اينكييهتابعيييتغالييبومييؤثرخواهييان

ند،در حرازك بودها كايي يتامري تابع

هان گرخوا يتدي بهتابع ماهوي، سيدگي ر

همبايدتوجهنمايد،و(تابعيتايراني)

تحصيلمالموردادعااگرتشخيصدهدكه

كهعينياعوضآندرديوانخواستهشده)

بييااسييت ادهازتابعيييتايرانييي(اسييت

ازغيرغالببودهوخواهانبدوناست اده

بهآننمي ستآنرا ستها ستآورد،توان د

.حقياوحكمدهدبايدبهبي

ين قع،ا برخالفدروا ها نهادعا گو

قوقبين موازينح صولو للا موميوالم ع

اصولكليحقوقمشتركدرميانمللمتمدن

گونهادعاهاتر،اينبهتعبيرروشن.است

سييو »نيياقااصييلحسييننيييت،اصييلمنييع

حق ست ادهاز نع«ا صلم سبت»وا لبن تق

المللبيناستكههمدرحقوق«بهقانون

                                                                                                                             

بهبعدبه555ص«مجلهحقوقي»رأيمذكوردرشمارةششم

 .چاپرسيدهاست
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عمييوميوهييمدرحقييوقداخليييكشييورهاي

.متمدنپذيرفتهشدهاست
2


نكيياتفييوق،بررسيييباتوجييهبييه

هايمربوطبهحقوقهاومحدوديتممنوعيت

يت يراناهم قوانينا گاندر ماليبيگان

يدامي كهپ شود لوم گرمع نيا ند؛يع ك

يراننمي نهدرا ماليبيگا ست ستها توان

ياحقيراداراشودوباوجوداينبا

دهازتابعيييتايرانيييآنحييقرااسييت ا

تشييكيلديييواندسييتآوردهوبعييدازبييه

كرده عوي طرحد حق مان سا ه داوريبرا

مردود عواياورا يدد يوانبا ست،د ا

نظييربييهاهميييتايييناميير،.بشناسييد

ها يكييهقييوانينايييرانبييرايمحييدوديت

تحصيلحقوقماليتوسطخارجيانقا لشده

ته قرارگرف سي موردبرر له ينمقا درا

هايمربييوطمييورداسييتتييادرپرونييده

.هواقعشوداست اد

ستمي گانرانخ قوقبيگان بهح توان

در.حقوقعموميوحقوقخصوصيتقسيمكرد

                                                           

رك.7 بيشتر توضيح براي . شمارة تحقيق مورخ904به

بخشتحقيقاتدفترخدمات،شعبةالههازپروفسور59/6/5639

كه”Legal Issues releting to Dual Nationallity“تحتعنوان(A.Casses)هكاسس

تهران دفتر كتابخانة در و شده ترجمه هم فارسي به

.موجوداست
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صوالًاز گانا مومي،بيگان قوقع نةح زمي

هييايعمييوميكييهدرحقييوقحقييوقوآزادي

طرحمي سيم خوردارمياسا شوندشود،بر

يتجانومال،حقاحترام مانندحقحما

نوجيييداآزاديمسيييكن،آزاديعقييييده،

.وغيرآن

قوقوآزادي ينح قع،ا برايدروا ها

ازنظرعنوانانسان،وصرفشخصانسانبه

خودييابيگانهباشد،شناختهشدههاينك

ست قوقبين.ا قررح همم مومي للع الم

شخصمي ترام يداح شوربا هرك كه دارد

.بيگانهرارعايتكند
هذااينحقوقومع 3

عموميومنافعهابهاقتضايمصالحآزادي

.اتباعكشورممكناستمحدودشدهباشد

بيييويدهدرميييوردآزاديرفيييتوآميييد

نگييياندرهميييةكشيييورهامقيييرراتبيگا

درايييران.ايوجييودداردكننييدهمحدود

صوب جهم باعخار متات قانونورودواقا

هاينامهبااصالحاتبعديوآ ين04/0/5652

حدوديت ناجرا يآنم ينزمي هها يدرا

ست؛ليكنچوناينمقررات ايجادكردها

                                                           

3. Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit international, T.I. Paris 1968, Entrangers. 

Nos. 61 s.  
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مربوطبهحقوقمالينيست،ازبررسيآن

.كنيمدراينمقالهخودداريمي

درزمينهحقوقعموميدستةديگرياز

حقييوقهسييتكييهاصييوالًدرهمييةكشييورها

انييدوآنحقييوقبيگانگييانازآنمحروم

مالي بة خيازآنجن كهبر ست سيا سيا

ولازاينمقالهبهبحثدربخشا.دارد

خش گانودرب سيبيگان قوقسيا بارةح در

دومبييهبررسيييحقييوقخصوصيييبيگانگييان

بررسيمادراينجامنحصربه.پردازيممي

عة ستومطال يرانا قرراتا قوانينوم

.هاموردنظرنبودهاستعهدنامه



بخشاول

حقوقسياسي

 

مقصودازحقوقسياسيحقوقياستكهشخص

شركت لت شكيلدو هادرت مالآن بااع

يدمي شور.نما باعك يدهات سيو قوقسيا ح

صوالًازآنمحروم گانا ستوبيگان ندا .ا

دوماهمانطوركه
4
حقوقدانبنامفرانسوي

ست تها عه:گ  ضوجام گانع كهبيگان اي

دهدنيستندوازاينكشوريراتشكيلمي

                                                           

4. Domat.  
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رونبايييدازحقييوقسياسيييبرخييوردار

.شيوند
دودلييلديگيربيرايمحرومييت 5

:بيگانگانازحقوقسياسيذكرشدهاست

سخن، گر بهدي ياط،و حزمواحت كي ي

پيشگيرياززيانها يكهممكناستشركت

شته سيدربردا هايسيا گاندركار بيگان

باشييد،وديگييراحتييرامدولييتمتبييوع

بيگانه،هرگاهبيگانهبهيكشغلسياسي

شدممكناستدرمواردياشتغالداشتهبا

بوعشو شورمت نافعك بينم شد چاربا نا

براياو سي قوقسيا كهح شوري نافعك م

احترام.شناختهاستيكيراانتخابكند

كندكهبهكشورمتبوعبيگانهاقتضامي

توانبطوركليمي.ازاينوضعاجتنابشود

گ تبيگانهن عكافينداردكهدرمسا ل

حل شورم موميك ندع شركتك خود .سكونت

ايناصلعمومًادرحقوقتطبيقيپذيرفته

شدهاستوحتيبرخيازمؤل انآنرااز

قوقبين صولح شمارا به مومي للع الم

.اندآورده

قييوانينايييراندراجييراياصييلفييوق

كرده حروم يرم قوقز گانراازح بيگان

:است

                                                           

5. H. Batiffol, P. Lagarde: Droit international parivé, T.I. 7  éd, Paris, 1981, No. 183.  
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حقانتخابكردنوانتخابشدندر.5

نونگذاريكههمدرقوانينقبلمجالسقا

ازانقالبوهمدرقوانينبعدازانقالب

ين چونا ليكن ست؛ شدها صريح بدانت

ممنوعيتدرزمينةحقوقغيرمالياستبحث

 .ازآندراينجاموردنظرنيست

حييقانتخييابدرديگييرمجييامعو.0

يلهيئت موميازقب قوقع بهح بوط هايمر

يتيوشهرداريشدههايايالتيووالانجمن

ب يت كريازتابع قانونذ ين ملهودرا ع

قانون صدم صليك ليكندرا ست، مدها نيا

سالمي شوراهايا شكيل نايت كهمب سي اسا

استبهشرطتابعيتحكومتمركزيدرمورد

خابابانتخ ندگانوانت شارتكن شوندگانا

.رفتهاست

حقاشتغالبهمشياغلدولتيي،از.6

قاشتغالبهمشاغلدولتيياآنجاكهح

شييود،سياسيييمحسييوبميازحقييوقعمييومي

به گان حرومبيگان قوانينازآنم جب مو

:گ ييتدرقييرنه ييدهمميدومااا.اندشييده

ست» حروما موميم شاغلع نهازم ...بيگا

چراكهاينمشاغلمستلزموفاداريوعالقه

بهسلطانوقوانينكشوراستكهدرمورد
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يانم ر ستخارج مدني،).«وضني قوانين

(.650،ص5ج
6


ب يان يرانخارج قوانينا صراحتهدر

شده نع حقم ين ند.اندازا بقب «ب»ط

56917قانوناستخدامكشوريمصوب59مادة


شرايطورود يراناز يتا خدمتتابع به

به لت سميدو ستر مدها موجببه.شمارآ

نامهاستخدامپيمانيمصيوبآ ين52مادة

56918اس ند01
تابعيتاييرانازشيرايط

ست شدها سوب مانيمح ستخدامپي تي.ا ح

مقرراتاستخداميشيركتهاي3برابرمادة

بيرايتصيدي5610خيرداد1دولتيمصيوب

ين شاغلا يرام يتا شركتهاتابع نه نگو

.عنوانيكيازشرايطذكرشدهاستبه
9


درمييوردقضيياوتدادگسييتري،قييانون

قضاتوشرايطكارآموزيراجعبهاستخدام

ازتابعيتاصليايرانرا55/5/5696مصوب

شمارآوردهشرايطورودبهخدمتقضا يبه

قانونشرايطانتخابقضاتدادگستري.بود

                                                           

باتي ول.7 : شمارة كتاب، 516ت5همان المعارفةدائر؛

 .31الملل،بيگانگان،شمارة،بخشحقوقبينحقوقيدالوز

،چاپسازمانروزنامة5691بهمجموعةقوانينسال.رك.1

 .11رسمي،ص

رك.7 قوا. كامل مجموعة استخدامي،به مقررات و نين

 .بهبعد519،ص5639چاپتهرانتدوينمحمدحسنوطني،

 .19،ص5610مجموعهقوانينسال.7
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نيزتابعيتايران5635ارديبهشت59مصوب

.راازشرايطقاضيقراردادهاست

به يز تشن ستخدامدرار بجموبرايا

بعييدازانقييالبتابعيييتقييوانينقبييلو

.ايرانشرطشدهاست
10
اصليكصدوچهل

هم سالمي هوريا سيجم قانوناسا پنجم و

هاي تشونيرو خارجيدرار فراد ضويتا ع

.انتظاميرامنعكردهاست

براي تي شاغلدول بهم شتغال چونا

استدرتاريخخارجياناصوالًممنوعبوده

يران گذاريا عدقانون يدهقوانينمت ديد

بهمي كه ستخدامشود جازةا هاا جبآن مو

بعضيازبيگانگانكهمملكتنيازبهكار

ب يا شته، هادا صصآن نينهوتخ ظاهرچ

اينقوانين.شده،دادهشدهاستادعامي

مربوطبهاستخداماشخاصمعينيابراي

.كارمعينياستوجنبةكليندارد

كهبه ست يتا صلممنوع مينا لته ع

5616قانوناستخداماصيالحيسيال51مادة

كه ست شتها قرردا يين»:م ستخداموتع ا

موجبحقوقومدتخدمتاتباعبيگانهبه

.«قوانينمصوبمجلسينخواهدبود

                                                           

رك.78 ار. استخدام قانون به مصوب با62/9/5663تش

.بعديهاياصالحيه
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سالمي هوريا سيجم قانوناسا باالخره

ستخدام برايا شتري حدوديتبي يرانم ا

ست شدها لتقا ل سويدو گاناز .بيگان

:داردكيهوناساسيمقيررمييقان10اصل

استخدامكارشناسانخارجيازطرفدولت»

ممنوعاستمگردرمواردضرورتباتصويب

.«مجلسشوراياسالمي

حقاشتغالبيهمشياغلملحيقبيه.9

مشاغلدولتيازقبيلوكالتدادگستريو

ستسردفتريودف شدها نع ياريم در.تر

مصيوبقانونوكالت1موجبمادةايرانبه

565111
قيانوناسيتقاللكيانون52ومادة

566612اسي ند1وكاليدادگستريمصوب
بيه

.شوداتباعخارجهاجازةوكالتدادهنمي

قانوندفاتراسناد50ونيزبرابرمادة

ياران تر ترانودف سردف كانون سميو ر

تيوانبيگانگيانرانمي5619تير01مصوب

ياري يادفتر سردفتري سمت خاببه انت

.كرد
13
قانوندفاتر3اينقاعدهدرمادة

نيزمينعكسبيوده5653اسنادرسميمصوب

.است

                                                           

و19،چاپروزنامةرسمي،ص5651مجموعهقوانينسال.77

11. 

 .511و511،ص5666مجموعهقوانينسال.77

 .011،ص5619مجموعهقوانينسال.77
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بخشدوم

حقوقخصوصي



گانمي صوالًبيگان قوقا ندازح توان

بين طة كهدرراب قوقي نيح صي،يع خصو

شييود،افييرادواشييخاصخصوصيييمطييرحمي

ند خوردارگرد به.بر يران مدنيا قانون

(55ميادة)انونمدنيفرانسهپيرويازق

بهحقوقمدنيتعبيركردهازاينحقوق

:قانونمدني435موجبمادةبه.است

جزدرمواردذيل،اتباعخارجهنيزاز»

:حقوقمدنيمتمتعخواهندبود

صراحتاً .5 قانونآنرا كه قوقي موردح در

ياآنرا موده يرانن باعا بهات صر منح

.ارجهسلبكردهاستصراحتًاازاتباعخ

كه .0 صية حوالشخ بها بوط قوقمر موردح در

قانوندولتمتبوعتبعةخارجهآنراقبول

 .نكردهاست

نظردرموردحقوقمخصوصهكهصرفًاازنقطه .6

.«جامعةايرانيايجادشدهباشد
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توانبهحقاستثناينوعاولميبراي

تملكامالكمزروعيمثالزدكهبيگانگان

آنبييهموجييبقييوانينايييرانمحييروماز

مورددوممي.اندشده طالقبراي حق توان

كهقانونياحقتعددزوجاترادرصورتي

عبيگانهآنرانپذيرفتهباشددولتمتبو

اماپيداكردن.عنوانمثالذكركردبه

دشواراسيت6مثاليبراياستثنايشمارة

هييايايييراندرمييوردورأييييازدادگاه

ظر» طهن صرفًاازنق كه صه قوقمخصو ح

شد شدهبا جاد نياي عةايرا ست«جام درد

برخيازاستادانحقوق،حقش عهو.نيست

يمومتبرمحجورايرانيرادرزمرةحقق

فيكرده قوقمعر ينح ندا ا
14
بل حثكهقا ب

.است

قييانونمييدنيچنييين435ازمييادة

آيييدكييهدرمييوردحقييوقخصوصييي،ميبر

جزدرموارداستثنا يدررديفبيگانگان

شوره باعك قوق.ستندات صلدرح ينا ا

.ايگستردهموردقبولاستگونهتطبيقيبه

با گان بريبيگان صل،برا كها بااين

اتباعكشوردرتمتعازحقوقخصوصياست،

                                                           

نصيري.77 محمد دكتر بين: خصوصيحقوق چاپالملل ،

 .521تهران،بدونتاريخ،ص
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درقوانينهمةكشورها،باتوجهبهمنافع

حد مومي،م يدهوديتع بابد ين هاييدرا

ها يدرقوانينايرانهممحدوديت.شودمي

صي قوقخصو نةح گاندرزمي برايبيگان

جابهبرخيپيش بينيشدهاستكهدراين

ازآنهيياكييهجنبييةماليدارداشيياره

.كنيممي



تملكاموالغيرمنقول.7

كهنظرميبه حدوديتي ترينم سدمهم ر

برايبيگانگاندرزمينةحقوقخصوصيدر

قرر يرانم لكقوانينا موردتم شدهدر

ست قولا موالغيرمن به.ا جع قانونرا

53اموالغيرمنقولاتبياعخيارجيمصيوب

565215خييييييرداد
هاونامهوتصييييييويب

مهآ ين باعهنا ستمالكات بها جع ايرا

بيگانييه
16
ها يدراييينمتضييمنمحييدوديت

دردورةكاپيتوالسيونوقبل.زمينهاست

مليكبيگانگيانبيات5652ازوضعقانون

                                                           

 .بهبعد31،ص5652مجموعةقوانينسال.77

آ ين.77 مصوب خارجه اتباع استمالك ؛1/4/5601نامه

 قوانين ص5601مجموعه بعد023، به بهتصوي. راجع بنامه

 مصوب خارجه اتباع قوانين56/1/5690استمالك مجموعة ،

5690 ص ،565 560و قانونيآ ين. تصويبنامة اجرا ي نامة

به56،ص5699،مجموعةقوانين5699مرداد1مذكورمصوب

 .بعد
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قولد موالغيرمن عيوا مالكمزور گر،ا ي

به توجهي بل صاديقا ستآوردهقدرتاقت د

سيو مورسيا ينراهدرا ندوازا بود

كردنييدوبييهاقتصيياديايييراندخالييتمي

مهمي شورلط ياتيك نافعح ندم لذا.زد

مقررداشت5652موجبقانونقانونگذاربه

به خودرا عي مالكمزرو گانا كهبيگان

ند،و قالده نيانت باعايرا ياات لت دو

درآيندهنيزآنانراازحقتملكامالك

موجبقانونعالوهبههب.مزروعيمحرومكرد

موال گرا لكدي عديتم قرراتب بوروم مز

ومشروطبهشرايطزيرغيرمنقول،محدود

:شد

نامةموجبآ ينبه:شرطرفتارمتقابل

،بيگانيه5601استمالكاتباعخارجهمصوب

توانييدمييالغيرمنقييولدرميييدرصييورتي

بوعاو شورمت كهدرك ند لكك يرانتم ا

ايرانيييانحييقاسييتمالكداشييتهباشييندو

مالً لكراع قدارم مانم قله ندالا بتوان

.(6مييادة«ج»بنييد)تحصيييلنماينييد

ظرميبنابراينبه رسدكهدراينموردن

ست كافيا لي بلعم تارمتقا هذامع.رف

1بعضيييازاسييتادانبييهاسييتنادمييادة

ني سييع بلسيا تارمتقا مدنيرف قانون
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وجييودعهدنامييهرادراييينخصييوصالزم

شناختن»اندكهدانستهواظهارنظركرده

برايخارجي قول موالغيرمن لكا هاحقتم

.«باشدوسيلةعهدنامهميسرنميهجزب
17


استمالكبايدبهمنظورسكونتييا.0

اميهنآ يين5ميادة«د»بنيد)دكسبباش

توانييدبنييابراينبيگانييهنمي(.مييذكور

سرمايهبه ند گري،مان ظوردي گذاريدرمن

اموالغيرمنقولبهقصدفروشيااجاره،

.اينگونهاموالراتملككند

بيگانييهبايييداقامييتدا ميييدر.6

5ميادة«هيي»بنيد)ايرانداشتهباشيد

تكهمتقاضيحتيمقررشدهاس(.نامهآ ين

اسييتمالكبايييدتعهييدنمايييدكييههرگيياه

بخواهدمحلاقامتدا ميخودرابهخارج

ضاي موردتقا لك هد،م قالد يرانانت ا

تاريخ ماهاز شش تا حداكثر ستمالكرا ا

يران باعا كيازات بهي يران خروجازا

ييياخارجيييانيكييهطبييقمقييرراتاجييازة

صيلنموده ستمالكتح هدا قالد ندانت ،وا

يده يقمزا لكراازطر بت،م االادارةث

لك بهما جهآنرا سانيده،و فروشر به

5مييياده«ح»بنيييد)خواهيييدپرداخيييت

                                                           

 .524همانكتاب،پانويسص:رييدكترمحمدنص.71
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مهنآ ين ين(.ا برا ستثنا  يكا ته الب

بهموجبتصويبنامه.قاعدهواردشدهاست

صوب نهم باعبيگا ستمالكات بها جع را

تواندباتشري اتيهيئتدولتمي6/1/5690

ببهك دونداشتنپروانةاقامتسانيكه

به مي قيدا  ست ادةييال سياحتوا ظور من

فصليدرهايمنظمبهكشورايرانمسافرت

مي توالي عددوم يزسنواتمت ندن نماي

حل برايم قول مالغيرمن يد جازةخر ا

هايالزمبدهدسكونتشخصيبارعايتتناسب

مشروطبراينكهبرايخريدمالغيرمنقول

سمًابهكشورباز وسيلةيكيهارزيكهر

،نماينييدازبانكهييايمجييازمنتقييلمي

.است ادهكنند

نداشتنپيشينةكي ريكيهمتضيمن.9

محروميييتازجميييعيييابعضيييازحقييوق

نامهآ ين5مادة«ي»بند)اجتماعيباشد

(.استمالكاتباعخارجه

اسيييتمالكباييييدمخيييالفبيييا.1

رانوقييوانينوهايدولييتايييعهدنامييه

«الف»بند)انتظاماتعموميكشورنباشد

(.نامهآ ين6مادة«ب»و

ايتشري اتبرايعالوهبرشرايطفوقپاره

نهپيش باعبيگا ستمالكات شدهوا ني بي
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ين طوركليا بهدادنب نوط ستمالكم نها گو

اظهارنامهبهادارةثبتمحلوقوعملكو

.اسناداستتحصيلاجازهازسازمانثبت



اشتغالبهكار.7

به نه باعبيگا شتغالات موردا در

ها يمشاغلخصوصيدرايراننيزمحدوديت

قوانينپيش چهآزاديدر ست؛ شدها ني بي

به ست كنا موردمم ين گاندرا بيگان

بيكارياتباعكشورمنجرشدهياازجهت

ند مهبز شورلط نافعك بهم گر بدين.دي

رهاقييييوانينجهييييتدراغلييييبكشييييو

ايدرموردكاراتباعخارجيكنندهمحدود

.شودديدهمي

قيانونكياراييران52موجبميادةبه

نهنمي» باعبيگا بهات يران نددرا توان

كارمشغولشوندمگراينكهبرطبقمقررات

وقوانينكشورايناجازهبهايشانداده

نامةشودوپروانةرسميكاربرطبقآ ين

طها ماعيمربو موراجت كاروا زوزارت

.«دريافتنمايند

صره بقتب خيازبرط مادهبر ين هايا

خارجيييانازتحصيييلپروانييةكييارمعيياف

پارهشده براي نةاندو هاپروا ايازآن
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كارمجانًاصادرخواهدشدولياصلكلي

ايناستكهاشتغالبهكارتبعةبيگانه

ارددرايراننيازبهپروانةرسميكارد

تواننداتباعايانومؤسساتنميموكارفر

بيگانهراكهفاقدپروانةكارهستندبه

(52ميادة9تبصيرة)كاربگمارند
18

حتيي

گونهكارفرمايانمجازاتقانونبراياين

(قانونكيار14مادة)كي ريمقررداشته

نه خراجبيگا يزا نةون بدونپروا كه اي

زدوكيياردركشييوربييهكيياراشييتغالور

بينيممنوعيتورودمجدداوبهكشورپيش

(.مكرر14تبصرةمادة)شدهاست

جبآ ينبه كارمو به شتغال مةا نا

براي شري اتي شرايطوت نه باعبيگا ات

كارو سويوزارت كاراز نة صدورپروا

اموراجتماعيمقررشدهاست؛بويدهآنكه

ص يدم ضياتواوزارتبا كتومقت لحممل

اتمناطقكشوررادرنظربگيردواحتياج

لة صلمعام عاتا بامرا ضا صورتاقت در

االصولبارعايتشرايطزيرمتقابلوعلي

                                                           

بهمجموعة.رك5661اصليقانونكارمصوبمتنبراي.77

بهبعدو152،چاپروزنامةرسمي،ص حة5661قوانينسال

بهمجموعهقوانين.رك52هايالحاقيبهمادةبرايتبصره

بهموجبقانون52مادة3تبصرة.521و523،ص5699سال

 .ملغيشدهاست9/52/5610مصوب
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يد ياتجد يد ياتمد صدور به قدام ا

:پروانةكاركند

لف كه.ا كاري نهودر عةبيگا تب

بداناشتغالخواهدورزيدداراياطالعات

وتخصصكافيباشد؛

با.ب بينات بهدر ماده نيآ عايرا

كارافرادواجداطالعاتوتخصصمشابهبه

تعدادالزموجودنداشتهباشد؛

اشييتغالاتبيياعبيگانييهموجبييات.پ

آموزشافرادايرانيرافراهمسازد؛

اشتغالتبعةبيگانهبرايپيشرفت.ت

مؤثر يدو شورم  ماعيك صاديواجت اقت

(.نامهآ ين0مادة)باشد



زشكيامورپ.7

براياشتغالبيگانگانبهطبابتنيز

حدوديت يرانپيشم قوانينا نيها يدر بي

ايبهموجبقانونراجعبهاطب .شدهاست

565019شهريورماه1خارجيمصوب
اشيتغال

بيگانگيييانبيييهطبابيييت،داروسيييازيو

ما ي سازيوما نة،دندان بهپروا ياز ن

خاصداردودولتدرصورتيپروانهصادر

:خواهدكردكه

                                                           

 .31و39،ص5650مجموعهقوانينسال.77
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دارايدانشييينامهازاوالًبيگانيييه

معييارفها يباشييدكييهوزارتدانشييكده

(امييروزهوزارتفرهنييآوآمييوزشعييالي)

.شناسدآنهارابهرسميتمي

يًا،متقاضيسابقةالاقلپنجسال ثان

يادندان سازي يادارو بت ياطبا سازي

.ماما يدرخارجايرانداشتهباشد

قانونمربوطبه55بعالوهبرابرمادة

قررات مورم موادا شكيودارو يو پز

566920خييوردنيوآشيياميدنيمصييوب
صييدور

پروانهبرايطبابتآزادبهنامپزشكان

خييارجيبييرايتهييرانومراكييزاسييتانها

پروانييةطبابييتكييهبييراي.ممنييوعاسييت

خ شكان صادرميپز برايارجي حداكثر شود

ضايمدتپنج پسازانق ستو برا سالمعت

يدآن يدتجد نهبا صاحبپروا بور مدتمز

(.همانقانون50مادة)راتقاضاكند







تجارتخارجي.7

                                                           

 .691و691،ص5669وعهقوانينسالمجم.78
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نونتشويقصادراتقا1مادةبهموجب

05/4/1121وتوليداصالحي
بهبازرگانيان»

يرانبهشرطرعا يترفتارخارجيمقيما

متقابلنسبتبهبازرگانانايرانيمقيم

هريكازكشورهايمذكورپسازرسيدگيبه

صالحيتآنانوتشخيصضرورتفعاليتووجود

اينافراددرايرانوتأييدس ارتخانة

متبوعييهوبيياارا ييهپروانييةاقامييتو

پروانةكارمعتبر،كارتبازرگانيداده

.«خواهدشد

ك صدور نابراين برايب گاني ارتبازر

بازرگانانخارجيكهبهآنانحقاشتغال

دهدمشروطبهامرصدوروورودكاالرامي

:بهشرايطزيراست

متقابل.5 ايران:رفتار يبازرگانان

دربايدحقاشتغالبهتجارتخارجي

.كشورمتبوعمتقاضيراداشتهباشند

ضييرورتفعاليييتخييارجيدراميير.0

صدو باورودو شخيصآن كهت كاال ر

 .وزارتبازرگانياست

 .تأييدس ارتدولتمتبوعبيگانه.6

                                                           

جمهوري.77 انقالب شوراي مصوب قانوني لوايح مجموعه

 ص ايران، 665اسالمي 660و سال. مصوب قانون، اصلي متن

 .است5666
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داشتنپروانةاقامتدرايراناز.9

 .شهرباني

داشتنپروانةكارمعتبرازوزارت.1

 .كار



شودكهاشتغالسانمالحظهميبدين

يران خارجيدرا جارت بهت نه بيگا

.استدارايمحدوديتهايقابلتوجهي







كارگزاريبورس.7

قانونتأسيسبور اوراق50طبقماده

569122بهادارمصوبارديبهشت
كيارگزاران

.بور بايددارايتابعيتايرانباشند

صي بور اشخا كارگزاران صوداز مق

ستداوراق هادادو شغلآن كه ستند ه

بهادارمانندسهامشركتهااستومعامالت

صرًات بور منح جامدر شخاصان ينا سطا و

(.همانقانون5مادة6بند)گيردمي



حقترافعقضائيودرخواستتأمين.7

                                                           

 .501و509،ص5691مجموعهقوانينسال.77
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حقترافعقضا يورجوعبهمحاكمدر

براي مدن شورهايمت سايرك ند يرانمان ا

البتهنصيدر.بيگانگانشناختهشدهاست

اينموردوجودندارد،وليازآنجاكه

كليية»نياييرانقانونميد1مادةمطيح

يا لهو باعداخ عمازات يرانا سكنةا

ي جهمط بودعخار ند يرانخواه قوانينا

كرده ستثنا  قانونا كه موردي گردر م

شد گاناز«با يرانبيگان قوانينا ودر

اند،لذارجوعبهمحاكمايرانمنعنشده

.راازاينحقمحرومكردانتوانآننمي

ماي يدعل ضا يوعقا يةق قوقرو ح
23
هم

درقراردادهيياي.مؤيييدايييننظييراسييت

گانبين برايبيگان حق ين يزا لين المل

.شناختهشدهاست

بين نه ينزمي هذات اوتيدرا مع

هرگاهبيگانه:بيگانهوخوديوجوددارد

شد، عويبا ندةد نيخوا هانوايرا خوا

توانييدبييرايتأديييهخوانييدةايرانيييمي

ب ستازبا كنا كهمم سارتي نةخ تهزي

الهبييهاوبرسييد،يالوكيييوحقيدادرسيي

درخواسييت.درخواسييتاخييذتييأميننمايييد

سييم يددردادر ضمنزبوربا عاديدر

                                                           

 .521دكترمحمدنصيري،همانكتاب،ص.77
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اوليناليحهودادرسياختصاريدراولين

قابلتوجهاستكهاين.عملآيدهجلسهب

درخواستفقطازخواندةايرانيپذيرفته

صورتيمي نيشودودر هانايرا وكهخوا

ندهنمي شد،خوا خارجيبا نده ندخوا توا

قانون051مادة)درخواستاخذتأمينكند

مدنيآ ين سي حدوديت(.دادر نوعيم ين ا

جهقا ل باعخار برايات قانون كه ست ا

.شدهاست

مالي ياناحت برانز برايج قع، دروا

ضا ياز جعق عويدرمرا طرحد شياز نا

اينحقايرانسويبيگانگانعليهاتباع

فقطبهايرانياندادهاست؛چهممكناست

يران عةا يهتب هيعل عوا يوا نهد بيگا

ند يتاو،خوا پسازمحكوم ندو طرحك ةم

ايرانيبهعلتدسترسينداشتنبهخواهان

خود سارت ندخ موالاو،نتوا ياا خارجي

.راازاوبگيرد

حق نهاز كهبيگا براياين هذا مع

شود،قانونمعافيتترافعقضا يمحرومن

صييورتاثبيياتاوراازدادنتييأميندر

(.394ميياده)تاعسييارمقييررداشييتهاسيي

بوع لتمت خاكدو كهدر صورتي عالوهدر ب

بيگانييه،اتبيياعايييرانازدادنچنييين
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يز شندون عافبا ايپارهدرتأمينيم

دعاوي،معافيتبيگانگانازدادنتأمين

انهميي054مييادة)بينيييشييدهاسييتپيش

(.قانون



مالكيتسهام.1

سط نيتو هايايرا سهامبانك لك تم

پوليو قانون جب بهمو خارجي باع ات

بهموجببند.بانكيكشورمحدودشدهبود

5619اينقانون،اصالحيسيال65مادة«د»

هيچ» سهام صداز هلدر بيشازچ يت مالك

نينمي نكايرا قيبا شخاصحقي بها ند توا

تعلقپيداكندمگربهياحقوقيخارجي

قانون جب .«مو
24
يان گرخارج نابراينا ب

درصدسهاميكبانك92خواستندبيشازمي

بايستبهموجبايرانيراتملككنند،مي

ينحقبهآناندادهشود .قانونخاصيا

قابلذكراستكهبعدازپيروزيانقالب

صوب هام شدنبانك لي قانونم جب بهمو

51/6/561125
بانكهادراييرانملييكليه

                                                           

77. مادة اصلي متن مصوبقا65براي بانكي و پولي نون

رك5615 . سال قوانين مجموعه 5615به ص ،561 و563و ،

بهمجموعهقوانين.رك65مادة«د»و«ج»برايبندهاي

 .606،ص5619سال

 .69،ص5611مجموعهقوانينسال.77
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اندوديگييراتبيياعخييارجياعييالمشييده

توانندسهامبانكهايايرانيراتملكنمي

.كنند

قانون61درموردمؤسساتبيمه،ماده

گريمصوبتأسيسبيمةمركزيايرانوبيمه

561226
:چنينمقررداشتهبود

ني» مةايرا ساتبي سهاممؤس گذاري وا

ق شخاصحقي بها تي قوقيغيردول ياح ي

قت بامواف صد ستدر تابي خارج عة تب

بيمةمركزيايرانمجازاستوبيشاز

يرانو كزيا مةمر شنهادبي بهپي آن

عاليبيمهوتصويبهيئتشورايتأييد

درمييورداخييير.وزيييرانخواهييدبييود

انتقالسودسهامسهامدارانخارجيدر

موع صدمج يدازدوازدهدر سالنبا هر

رداخييتشييدهوسييودانتقييالسييرمايةپ

.نيافتةسالهايقبلتجاوزكند



حتيتبصرةمادةمذكورانتقالسهام

شركتهايبيمةايرانيبهدولتهايخارجي

درصدسهاماينگونه94ياانتقالبيشاز

مؤسساتبهخارجيانرامطلقًاممنوعاعالم

:داشتاينتبصرهمقررمي.كردهبود

                                                           

 .بهبعد612،ص5612مجموعهقوانينسال.77
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بيمةايرانيبهانتقالسهاممؤسسات»

دولتهايخارجيياانتقالبيشازچهل

ونهدرصدسهامآنهابهاشخاصحقيقي

ست نوعا قًامم خارجيمطل قوقي .ياح

باع سهامدارانات بين سهام قال انت

كز مةمر قتبي بامواف يد يخارجيبا

.«ايرانصورتگيرد



به شد يادآور يد يزبا جان دراين

س شدنمؤس لي قانونم جب مهومو اتبي

561127مؤسساتاعتباريمصيوبآبيانمياه


شركتها ية عالميكل ليا يرانم مهدرا بي

زاندوديگييراشييخاصخصوصييياعييماشييده

هاي يزدولت خارجيون نيو خارجيايرا

لكنمي شركتهاراتم ين سهاما ند توان

.كنند

كنيمكهدرخاتمهاينبحثاضافهمي

اساسيبهموجباصلهشتادويكمقانون

دادنامتيييازتشييكيل»جمهييورياسييالمي

شييركتهاومؤسسيياتدرامييورتجييارتيو

به خدمات عادنو شاورزيوم صنعتيوك

.«خارجيانمطلقًاممنوعاست

                                                           

ان.71 شوراي مصوب قانوني لوايح اسالميمجموعه قالب

 .011ايران،ص
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هايناشيازقانونگسترشمحدوديت.7

7777مالكيتواحدهايتوليديمصوب

ترشمالكيتواحدهايتوليديقانونگس

561928ومتيرماهمصوبس
مقررداشتهاسيت

كييهواحييدهايصيينعتيومعييدنيوسيياير

9/0/5619واحدهايتوليديكيهتياتياريخ

اندمكل ندسهامخودراپسازتأسيسشده

حسابرسيوارزيابيدقيقبراسا ضوابطي

كهشورايگسترشمالكيتواحدهايتوليدي

نمايددردرجهاولبهكارگرانتعيينمي

خودو ندان كارگرانووكارم به سپس

كارمنييدانسييايرواحييدهايتوليييديو

ضه فروشعر براي مردم ساير شاورزيو ك

5611كهدرپايانمهرماه،بطوري.نمايند

درصدسهاممتعلقبيهدوليتدر44معادل

ايبهاستثنايپاره)واحدهايبخشدولتي

درصدسيهام94و(مواردمذكوردرقانون

ددردستمردمواحدهايبخشخصوصيبتوان

.كشورقرارگيرد

ستناد بها كه مهاجرا ي درآ يننا

مادةواحدةقانونگسترشماليكت4تبصرة

بيه52/1/5611واحدهايتولييديدرتياريخ

                                                           

 .بهبعد062،ص5619مجموعهقوانينسال.77
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حدوديت سيدهم يرانر ئتوز صويبهي هايت

براي صي لكخا سيلةتم شركتهابو سهام

9مادة.بيگانگاندرنظرگرفتهشدهاست

:داردادشدهمقررمينامهيآ ين

حييداكثرسييهممتعلييقبييهسييهامداران»

شم حدم هروا بهخارجيدر جه باتو ول

نوع يكو يتتكن طهوكي  صنعتمربو

سرمايه به ياج بقاحت خارجيط گذاري

جييدوليكييهبييهتصييويبشييورايگسييترش

يت سيدهمالك ينآ ينور مهضميمةا نا

 .«گرددباشدمشخميمي



حدويت قررم سهامهايم لك برايتم

شييركتهاييييادشييدهبوسيييلةبيگانگييان

م صويبشورايبراسا جدول ذكوركهبهت

:بدينشرحاستگسترشرسيده

%01صنايعشيميا ي

%01صنايعسلولزي

%01صنايعپتروشيمي

%01سازيصنايعچرم

%02صنايعمصالحساختماني

%02صنايعموادمعدنيغيرفلزي

%01صنايعالكترونيك
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هايبرقيولوازممربوطهصنايعماشين

01%

%01صنايعفلزي

%01وسايلحملونقل

%01فلزاتپايه

%51صنايعغذا ي

%01صنايعماشينآالتولوازممربوطه

%51صنايعنساجي

%01صنايعكشاورزي



جب شركايبهمو جدول، يل بارتذ ع

رجيدرصورتدرخواستوبهشرطهمكاريخا

،تواننييددرشييركتدرتكنولييو يخيياصمي

.درصدداشتهباشند61ايتاسرمايه

بنييابراين،طبييقجييدوليييادشييده،

يانمي كهخارج سهامي نددرحداكثر توان

هايسهاميعاممشمولقانونگسترش،شركت

صنعتو نوع به جه ندباتو لكنماي تم

يكو يتتكن سرمايهكي  به ياج گذارياحت

61درصدودرموارداسيتثنا ياز01از

.درصدكلسهامشركتبيشترنيست

نكتييةقابييلتوجييهآناسييتكييه

حدوديت ياندرم قوقخارج برح هايوارد

كه سباين شركتهابرح سهام لك موردتم
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قانون صويب بلازت شركتق شكيل تاريخت

.كندگسترشويابعدازآنباشد،فرقمي

ناميهآ ين9ميادة5بهموجبتبصيرة

قانون شمول»اجرا ي حدهايم موردوا در

كهقبلازتصويبقانونگسترشمالكيتبه

سيده بتر هاث سهامآن سمتياز اندوق

گاه ست،هر خارجيا سهامداران به لق متع

درصدسهامخارجيمجموعسيهم94باعرضة

ي بور جدولمز طابق خارجيم ندة اباقيما

درصييدرا94بيشييترازآنباشييد،همييان

صده گاهدر كردوهر ند ضهخواه كرعر ايذ

فوقكمتربشود ،بهخواستشدهدرجدول

سهامدارانخارجيميزانعرضةسهامآنها

حداكثر ند كهبتوان شد هد قداريخوا م

ند فوقراح ظنماي جدول در.مذكوردر

درصد94اينموردازكلسهامباقيمانده

.«هخواهدشدعرض

كن فوقمم صرة جرايتب نابرايندرا ب

استسهامخارجيانبيشازحدنصابمقرر

شركتهاي مورد ليكندر شد؛ جدولبا در

كهپسازتصويبقانونتشكيلسهاميعامي

شرحياند،محدوديتتملكخارجيانبهشده

.بينيگرديدهاستاستكهدرجدولپيش
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قانونجلبوحماياتازهايناشيازمحدوديت.7

7777هايخارجيمصوبآذرماهسرمايه

مربييوطبييهجلييبوحمايييتقييانون

و5669هايخيارجيمصيوبآذرمياهسرمايه

566129نامهاجرا يآنمصوبمهرمياهآ ين


براياشخاصحقيقيياحقوقيخارجيكهبا

هايخودرابهاجازةدولتايرانسرمايه

باديوف مرانوآ ظورع يديمن يتتول عال

صنعتي عماز ملا شاورزيوح عدني،ك و،م

التيقا لنقلبهايرانواردكنند،تسهي

درايرانمشمولهااينسرمايه.شدهاست

قوقو يةح بوده،كل لت قانونيدو يت حما

هاوهاوتسهيالتيكهبرايسرمايهمعافيت

هايتوليديخصوصيداخليموجوداستبنگاه

سرمايه شدهاشامل هد يزخوا بورن يمز

(.قانون6و5مواد)

معهييذابييرايبرخييورداريازاييين

مقييرراتتسييهيالتوحمايييت،تشييري اتو

ايپيشبينيشدهاستازجملهكنندهمحدود

:آنكه

                                                           

هايبهجلبوحمايتسرمايهمربوطبرايمتنقانون.77

بهبعد،وبراي635ص،5669بهمجموعهقوانين.خارجيرك

519،ص5661بهمجموعهقوانينسال.آ يناجرا يآنرك

 .بهبعد
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پيشنهادبهكارانداختنسيرمايه.5

بايددرهيئتيبهرياستوزيراقتصادو

ياقا ممقاماوومركبازمعاونوزارت

اقتصاد،معاونمديرعاملسازمانبرنامه،

معاونبانكمركزيور يساتاقبازرگاني

نواباو كياز ياي عادن صنايعوم و

وتصميمهيئتازموردرسيدگيقرارگيرد

صاد بههيئتوزيرانبرايطرفوزيراقت

مادة.)تصويبوصدوراجازهپيشنهادشود

0.)

نيبردرصورتوضعقانونخاصيمب.0

،دولتجبرانهسلبمالكيتازصاحبسرماي

ضمينمي سارترات نةخ شرطعادال به ند ك

آنكهدرمدتسهماهپسازسلبمالكيت،

مذكوردر ئت بههي سارت برانخ ضايج تقا

(.6مادة)قانونتسليمشود0مادة

اشييخاصمشييمولاييينقييانونحييق.6

ندارندسهامومنافعوحقوقخودرابه

گردول هايدي يادولت خويش بوع هايمت ت

(.6مادة0تبصرة)منتقلنمايند

خروجسرمايهومنافعآنفقطبيا.9

دادنپيشآگهيسهماههبههيئتمذكورو

صندوقبين مة يتموافقتنا ليبارعا المل

بعدازانجامكلية5499پولمورخ و يه
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تعهييداتمجييازخواهييدبييود،وليييصيياحب

ست ظفا ماهازسرمايهمو شش مدت براي

درصيداز52تاريخخيروجسيرمايهالاقيل

هدات تأمينتع براي يهرا سرمايةاول

گهدارد يرانن خوددرا مالي مادة)احت

1.)

برخورداريازتسهيالتاينقيانون.1

منوطبهآناستكهدركشورمتبوعخارجي

هاياقتصاديوتسهيالتانجامدادنفعاليت

برايات بل نيمتقا ساتايرا باعومؤس

(.3مادة)ممكنباشد

صاحبسرمايهمجازاستهيرسياله.3

سييودويييدةحاصييلازبييهكييارانييداختن

اينسرمايهراازايرانخارجكند،ولي

كارفقطپسازرسيدگيترازنامهوتشخيص

با مذكورو ئت طرفهي ساالنهاز سود

اجازةهيئت،آنهمپسازكسرمالياتو

هايقانوني،ميسراستوواندوختهعوارض

كه شد مانارزيبا بهه قال يدانت با

هايمحدوديت.سرمايهراواردنمودهاست

ديگرينيزدراينموردوجودداردكهدر

نامهاجيرايقيانونجليبوآ ين56مادة

سرمايه يت خارجيپيشحما شدههاي ني بي

.است
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ظاهرًا كه ست كرا شايانذ مه درخات

ت ادهازقانونمربوطبهجلبوحمايتاس

قالبسرمايه يروزيان عدازپ خارجيب هاي

قانونهنوز شدههرچندكه اسالميمتوقف

.بهقوتواعتبارخودباقياست




