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رسیدگی به ارزیابی و تشخیص این امر می پردازد. 
که به منظور استقرار  ارزی متخصصانی  5- حقوق 
از  آیین نامه، پیش  این  در  تولیدی مذکور  کارهای 
یا  تمام   -6 باشد.  پرداخت  شده  بهره برداری  آغاز 
که به  قسمتی از سود ویژه به دست آمده در ایران 
سرمایه اصلی اضافه شده یا در سازمان دیگری به 
که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت  کار افتد 

سرمایه های خارجی است.
استفاده  به منظور  فــوق،  اقــام  از  بسیاری  در 
قـــرارداد  اســت  الزم  خــارجــی  سرمایه  راه انــــدازی  و 
کــمــک فــنــی و  ــا قـــــرارداد  ــذاری هــمــراه ب ــه گ ــای ســرم
تخصصی باشد. عاوه بر این، بعضی اوقات مؤسسه 
به منظور  خــارجــی،  ســرمــایــه گــذاری  شرکت های  و 
و  خود  کارشناسان  و  متخصصان  بــرای  کار  ایجاد 

میزبان می فرستد. همین وضعیت در قراردادهای 
مصنوعات  و  محصوالت  ســاخــت  امتیاز  اعــطــای 
وجــود  غیره  و  تلویزیون  اتومبیل،  نظیر  خــارجــی 
امتیاز  اعــطــای  ــای  ــرارداده ق بستن  بیشتر،  دارد. 
خارجی  تولیدی  مؤسسه  یک  به  اتومبیل  ساخت 
امضای  به  ایرانی، منوط  یا شرکت  و یک مؤسسه 
زیرا  اســت؛  داخلی  مؤسسه  با  فنی  کمک  قــرارداد 
تجاری  عامت  از  استفاده  حق  که  تولیدکننده ای 
حفظ  دلیل  به  می کند،  گــذار  وا دیگری  به  را  خود 
که  بــایــد مطمئن شـــود  کـــاالی خـــود،  مــرغــوبــیــت 
که تحت امتیاز می سازد، با  کاالیی را  امتیازگیرنده، 
همان مشخصات فنی و با استفاده از همان تجربه 
برای  و  کرد  تولید خواهد  و تخصص صاحب امتیاز 
کمک  قرارداد  به موجب  امتیازگیرنده  منظور،  این 
کارشناسان  که از تخصص  فنی مکّلف خواهد شد 
امتیازدهنده  فنی  فرمول های  و  نقشه ها  و  فنی 
بر  یا  ســود،  نسبت  به  مقابل،  در  و  کند  استفاده 
به  کمک فنی  فـــروش خـــود، حــق  مــقــدار  اســـاس 

صاحب امتیاز بپردازد.
ــه آیــا  ک ح ایـــن اســـت  در ایــنــجــا پــرســش مــطــر
اســاســی،  قــانــون   )8۲( ــل  اص در  مــقــرر  ممنوعیت 
یا  دارد،  اشــاره  دولتی  شرکت های  و  مؤسسات  به 
با  گــرچــه،  ا مــی شــود؟  هم  خصوصی  بخش  شامل 
توجه به نص صریح اصل )81( به ظاهر، ممنوعیت 
در  ولــی  اســت،  دولــتــی  بخش  شامل  فقط  مــذکــور 
هم  خــصــوصــی  بــخــش  در  ممنوعیت  ایـــن  عــمــل 
و  ورود  ــازه  اجـ بــه  مــربــوط  مسائل  در  بــه خــصــوص 
با  ــت.  اس اثــرگــذار  خارجیان  کــار  بــه  اشتغال  ــواز  ج
شامل  فقط  مقرر،  ممنوعیت  که  فرض  این  قبول 
بخش دولتی باشد، در هر مورد دولت باید ضمن 
کارشناسان  خدمات  از  استفاده  ضــرورت  توجیه 
اسامی  شورای  مجلس  از  خارجی،  متخصصان  و 
موافقت الزم را بگیرد. اخذ این موافقت نیز شرایط 
که به لحاظ زمان بر  و تشریفات خاص خود را دارد 

بودن، می تواند مانع تأمین مالی شود.

 اصل 139 قانون اساسی
به  راجع  دعــاوی  صلح   )139( اصل  به موجب 
در  داوری  به  آن  ارجــاع  یا  دولتی  و  عمومی  امــوال 
و  است  هیئت وزیران  تصویب  به  موکول  مورد،  هر 
که طرف  باید به اطاع مجلس برسد. در مواردی 
باید  داخلی،  مهم  مــوارد  در  و  باشد  خارجی  دعــوا 
قانون  را  برسد. موارد مهم  نیز  به تصویب مجلس 

دعــاوی  صلح  اصــل،  ایــن  مطابق  می کند.  تعیین 
ارجـــاع آن به  امـــوال عمومی و دولــتــی و  بــه  راجــع 
که طرف دعوا خارجی باشد،  داوری را در مواردی 
منوط به تصویب هیئت وزیران و مجلس می داند. 
بازرگانان  که  ناشی می شود  آنجا  از  این اصل  ایراد 
و سرمایه گذاران خارجی با دادگاه ها و قوانین ملی 
تجاری  داوری  کــه  آنجا  از  و  نــدارنــد  خوبی  میانه 
کمتر  هزینه  و  وقت  صرف  با  کنون  هم ا بین المللی 
بین المللی  قواعد  از  پیروی  بیشتر،  و سرعت عمل 
ــررات تــجــارت بــیــن الــمــلــل، بــه حل  ــق ــول و م و اصـ
به  خارجی  سرمایه گذاران  مــی پــردازد،  اختافات 
با  ولی  می دهند،  نشان  بیشتری  رغبت  نهاد  این 
راه  سر  بر  بزرگ  مانعی  واقع  در  اصل  این  به  توجه 
عملی،  نظر  از  ــت.  اس ــا  ــرارداده ق این گونه  انعقاد 
داوری  شرط  ج  در به  مبادرت  طرفین  هنگامی که 
تصویب  به  نیازی  می کنند،  قــرارداد  در  آن  ج  در و 
هنگامی که  بلکه  نیست  مجلس  یا  هیئت وزیران 
به  را  آن  خارجی  طرف  و  می شود  محقق  اختافی 
داوری ارجاع می دهد، آنچه مورد نظر اصل )139( 
خارجی  طرف  سوی  از  است  بــوده  اساسی  قانون 
که ارجاع کننده  صورت پذیرفته است. به این معنا 
دعوا به داوری طرف خارجی است نه طرف ایرانی، 
آنچه  نــدارد،  ضرورتی  مجلس  تصویب  اصــواًل  پس 
باعث اختاف شده این بحث است که طرف ایرانی 
بخواهد دعوا را به داوری ارجاع دهد، در اینجا بنا 
دعوا  موضوع  چنانچه  نگهبان  شــورای  تفسیر  بر 
راجع به اموال عمومی دولتی باشد باید به تصویب 
قاعده  هر  وضع  اصــواًل  آنکه  جالب  برسد.  مجلس 
مبنایی  باید  قانون گذار  سوی  از  اصلی  یا  مــاده  یا 
مسئله ای  در  گر  ا حال  آنکه  باشد،  داشته  عقایی 
به داوری متوّسل شود  موردبحث، طرف خارجی 
کند،  و در پی آن،  طرف ایرانی به مجلس مراجعه 
گر مجلس شورای اسامی تصویب نکند، در واقع  ا
عمل  به  می توانست  شخص  که  را  دفاعی  حداقل 
کرده است و در نتیجه چاره ای جز  آورد از او سلب 
این  و  نخواهد داشــت  را  به داوری  ارجــاع  تصویب 
یعنی نظر مخالفان سرمایه گذاری خارجی تحمیل 
نمی توان  دیگری  مفهومی  ایــن  جز  و  اســت   شــده 

یافت.

 موانع حقوقی مندرج در سایر قوانین. 2
 قانون مالیات

دهنده  فــراری  و  غیراستاندارد  مالیاتی  نظام 

ــا تــوجــه بــه نــص صریح    اگــرچــه، ب
مذکور  ممنوعیت  به ظاهر،   )8۱( اصــل 
فقط شامل بخش دولتی است، ولی در 
عمل این ممنوعیت در بخش خصوصی 
بــه خــصــوص در مــســائــل مــربــوط  ــم  هـ
کار  بــه  اشتغال  ــواز  ج و  ورود  اجـــازه  بــه 
خــارجــیــان اثــرگــذار اســـت. بــا قــبــول این 
شامل  فقط  مقرر،  ممنوعیت  که  فرض 
دولت  مــورد  هر  در  باشد،  دولتی  بخش 
بــایــد ضــمــن تــوجــیــه ضــــرورت اســتــفــاده 
متخصصان  و  کارشناسان  خــدمــات  از 
اسامی  شـــورای  مجلس  از  خــارجــی، 

موافقت الزم را بگیرد. 

و  توسعه و حفظ موقعیت سرمایه گذاری  برای  نیز 
جای  به   سرمایه پذیر،  کشورهای  در  خود  تجاری 
تأسیس شعبه و تشکیل شرکت فرعی و مختلط، از 
طریق انعقاد قراردادهایی تحت عنوان »کمک های 
فنی و تخصصی« اقدام به سرمایه گذاری می کنند. 
مانند  قراردادهایی  پی  در  اصــواًل  قــراردادهــا،  این 
این  به  می شود.  بسته  امتیاز  و  وام  قــراردادهــای 
حصول  به منظور  خارجی،  سرمایه گذار  که  ترتیب 
ــت بــه مــوقــع اقــســاط،  ــاف اطــمــیــنــان نسبت بــه دری
اعطای وام،  قــرارداد  بهره وام خود، ضمن  و  اصل 
مؤسسه  اداره  ُحسن  و  کار  بهبود  در  نظارت  حق 
ترتیب،  این  به  و  می کند  تحصیل  نیز  را  وام گیرنده 
ورزیــده  و  ماهر  کار  نیروی  متخصصان  از  تعدادی 
کشور  بــه  فنی  کمک های  و  نــظــارت  ــرای  ب را  خــود 


