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   مؤلف پيشگفتار
 با افراد روابط همچنين و افراد و ها  دولت بين روابط روزافزون توسعه ازآنجائيكه

 قـوانين  خود، نيازهاي رفع براي ها  دولت تا گرديده باعث ،المللي بين زندگي در يكديگر
   .مايندن تصويب خود جوامع نيازهاي با متناسب مقرراتي و

 سـابقه  ايـران،  حقـوقي  نظـام  در خصوصـي  الملـل   بين حقوق موضوعات اگرچه
 بـا  آن مقـررات  از برخي متأسفانه اما اند، شده بيني پيش مدني قانون در و دارند طوالني
 مشاهده روز مسائل با آنها مطابقت و اصالح ضرورت و نداشته همخواني فعلي نيازهاي

  .گردد مي
 و مقـررات  خصوصي، الملل بين حقوق موضوعات به راجع كشورها، از برخي در
 و نداشـته  وجـود  ايـران  حقوقي نظام در قضيه اين كه دارد وجود مستقلي مدون قوانين
 پاسـخگوي  خصوصـي،  الملـل  بـين  حقوق موضوعات پيرامون ايران كنوني قوانين شايد

  .باشد يم قانونگذار توسط موجود قوانين اصالح به نياز و نباشد فعلي نيازهاي
 در خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  درس گنجاندن از اصلي هدف آنكه  به توجه با
 مطروحـه  مسائل با دانشجويان ساختن آشنا سياسي، علوم و حقوق رشته آموزشي برنامه

 براسـاس  كتـاب  ايـن  موضـوعات  لـذا  است، يالملل بين زندگي در افراد روابط زمينه در
 بـه  عالي آموزش و علوم وزارت ريزي برنامه ليشورايعا توسط شده تعيين يها  سرفصل

 سيزده
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 وضـعيت  و اقامتگـاه  ،تابعيـت  ،خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  كليات :دشبا مي زير قرار
   .گيرد قرار فايده مفيد بتواند اثر اين كه است اميد .بيگانگان حقوقي و حقيقي اشخاص
 دانشجويان و محترم حقوقدانان ،صاحبنظران ،بزرگوار اساتيد محضر از خاتمه در

 اصالح جهت خود ارزشمند پيشنهادات و منتقدانه اظهارنظرهاي انعكاس تقاضاي عزيز،
   .دارم را بعدي يها  چاپ در تجديدنظر و

  كجباف آل حسين
  1389 بهار

 چهارده

www.ParsBook.org



  
  
  
  
  
  
  
  

   كتاب مطالعه راهنماي
 موضـوعات  بـا  دانشـجويان  آشـنايي  براي ،)1( خصوصي الملل بين حقوق كتاب

 بـا  فصـل  چهار از كتاب اين .است گرديده طراحي و تأليف خصوصي، الملل بين حقوق
   :است شده تشكيل زير يها  عنوان

   كليات؛ :اول فصل
   تابعيت؛ :دوم فصل
   اقامتگاه؛ :سوم فصل
   .بيگانگان حقوقي وضعيت :چهارم فصل

 توجـه  زيـر  نكـات  بـه  كتـاب،  مطالب بهتر درك جهت دشو مي تقاضا خواننده از
   :دنماي

 است شده نوشته كه ترتيبي همان به را كتاب فصول كه است الزم ،بهتر درك جهت .1
  .نمايد مطالعه

 آموزشـي  و كلـي  يهـا   هـدف  بـه  خواننـده  فصل، مطالعه به شروع از قبل است بهتر .2
 .گردد متن وارد سپس و نموده توجه

 مـتن  بهتـر  درك بـراي  خواننـده  كـه  اسـت  آمـده  مطالب خالصه فصل، هر پايان در .3
  .دهد قرار مطالعه مورد را خالصه اندتو مي

 پانزده
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 بصـورت  ابتـدائاً  فصـل  هـر  يهـا   عنوان ،كتاب اين بهتر درك براي گردد مي پيشنهاد .4
 يـادگيري  اسـاس  و پايـه  و شـده  پيدا آن مطالب به كلي نگرش تا گردد مطالعه كلي،
 بـه  بيشـتر  دقـت  با و تر جزئي بصورت فصل هر عناوين سپس و شود گذاشته كامل
  .گردد مطالعه بهتر، يادگيري منظور

 طرح به عنوان، هر مطالعه از بعد يادگيري، ميزان از اطمينان منظور به شود مي توصيه .5
 .گردد اقدام آن به دهي پاسخ و مطلب آن مورد در سواالتي

 بيشتري يادگيري تا باشد مطالب تحليل و تجزيه با همراه فصل هر مطالعه است بهتر .6
  .گيرد صورت

 مـدنظر  نويسـي  خالصـه  و بـرداري  يادداشت كتاب، مطالعه جهت گردد يم پيشنهاد .7
  .گيرد قرار خواننده

 توانـد  مـي  كـه  گرديـده  مطرح آزمايي خود عنوان تحت سواالتي فصل  هر پايان در .8
 .باشد سواالت نمونه با دانشجويان محترم آشنايي براي راهنمايي

 شانزده 
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   كتاب كلي هدف
 حقـوق  مختلـف  موضـوعات  بـا  دانشجويان ساختن اآشن كتاب، اين اصلي هدف

   :از عبارتند كه است خصوصي الملل بين
 المللـي  بـين   و داخلـي  منـابع  خصوصـي،  الملـل  بين حقوق تعريف شامل كه كليات .1

 يهـا   رشـته  ديگـر  بـا  خصوصي الملل بين حقوق ارتباط خصوصي، الملل بين حقوق
   .شود مي غيره و حقوق

 تابعيـت  ،تابعيـت   تـرك  ،تابعيت تحصيل ،تابعيت بر كمحا اصول :شامل كه تابعيت .2
  .شدبا مي ...و  مضاعف

  حقوقي اشخاص اقامتگاه و حقيقي اشخاص اقامتگاه انواع شامل اقامتگاه، .3
  بيگانه حقوقي اشخاص و بيگانه حقيقي اشخاص از اعم بيگانگان، حقوقي وضعيت .4

 هفده
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  اول فصل

  مفاهيم و كليات

   كلي يها  هدف
 منـابع  تعـاريف،  :قبيـل  از خصوصـي،  الملـل  بين حقوق كليات با دانشجو ،فصل ناي در

 رابطه ،خصوصي الملل بين حقوق قلمرو خصوصي، الملل بين حقوق الملل بين  و داخلي
 آشـنا  حقـوق  يهـا   رشـته  سـاير  با خصوصي الملل بين حقوق )افتراق و اشتراك جهات(

   .شود مي

   )رفتاري( آموزشي يها  هدف
  :دبتوان فصل دقيق مطالعة از پس رود مي انتظار نندهخوا از
   نمايد؛ تعريف را خصوصي الملل بين حقوق .1
  بگيرد؛ ياد را خصوصي الملل بين حقوق منابع .2
  بداند؛ حقوق علم در را خصوصي الملل بين حقوق جايگاه و قلمرو .3
 ؛نمايد بيان را حقوقي يها  رشته ديگر و خصوصي الملل بين حقوق بين ارتباط .4
   .دهد توضيح را خصوصي الملل بين حقوق فوايد .5
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   خصوصي الملل بين حقوق ريفاتع) مبحث اول
 روابـط  شـامل  يكطرف، از روابط اين كه ،يالملل بين روابط روزافزون  توسعه به توجه با

 ،ديگـر  طـرف  از و اسـت  عمـومي  الملـل  بـين  حقوق موضوع كه يكديگر، با دولتها بين
 خصوصـي  الملل بين حقوق موضوع كه ،يالملل بين زندگي در ،ادافر با دولتها بين روابط
   .يابد توسعه نيز الملل بين حقوق تا گرديده باعث است

 زمينـه  در چـه  و عمـومي  الملـل  بين حقوق زمينه در چه يالملل بين روابط توسعه
 توسـعه  بـا  كه دارد مقرراتي و قواعد تنظيم و تصويب به نياز خصوصي الملل بين حقوق

   .باشد جوامع نيازهاي بر مبتني و داشته سازگاري و همخواني روابط، اين شرفتپي و
   :از عبارتند كه است شده ارائه مختلفي تعاريف ،خصوصي الملل بين حقوق مورد در

 در افـراد  روابـط  از كـه  حقوق علم از اي رشته ،خصوصي الملل بين حقوق« )الف
   1 .»كند مي بحث يالملل بين زندگي

 روابـط  ،كـه  اسـت  حقـوق  علـم  از اي رشـته  خصوصـي،  الملـل  بين حقوق« )ب
  2.»كند مي تنظيم يالملل بين زندگي سطح در را افراد خصوصي
 .كنـد  مـي  بحث مختلف دول تابع افراد روابط از كه ،حقوق از است اي رشته« )ج

 كـه  گوينـد  خـارجي  خـاص  حقـوق  آنـرا  )اسـت  معـروف  كمتر كه( ديگر اصطالح در
  3.»است نارسايي اصطالح
 و ضـوابط  و قواعـد  كـه  اسـت  حقـوق  از اي شـعبه  خصوصـي،  الملـل  بـين  حقوق« )د
 قـرار  بحـث  مـورد  ،را متبـوع  كشـور  از خـارج  در افـراد  حقـوق  و روابـط  بر حاكم معيارهاي

  4».دهد مي
 حقـوق  از اسـت  اي شـعبه  ،خصوصـي  الملـل  بين حقوق«:كه است معتقد ،5بوايه ني )هـ
   .6»نمايد مي تنظيم ،مرز پديده موجب به خصوصي زندگي رد را افراد روابط كه ،موضوعه

                                                 
 .13، ص 1375الملل خصوصي، انتشارات آگاه، چاپ سوم، سال  نصيري ، حقوق بين محمد  1.
   .1، ص 1382الملل خصوصي، انتشارات بهتاب، چاپ پنجم،  ، حقوق بين ارفع نيا بهشيد  2.
، 1385ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانـش، چـاپ شـانزدهم،      جعفري لنگرودي،محمد جعفر . 3

  .232ص 
   .125، ص 1374مباني و كليات علم حقوق، نشر همراه،  مدني،سيد جالل الدين  .4
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ـ  مـي  خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  تعريـف  در نيـز  ،1پيرماير )و  حقـوق « :دگوي
 يالملل بين روابط كه ،خصوصي اشخاص بر كه است خاصي حقوق خصوصي، الملل بين
 هكـ  مسـائلي  فقط كه است اين خاص حقوق از منظور .است اجرا قابل دارند يكديگر با

 در ،خصوصي اشخاص عبارت و گيرد مي قرار بحث مورد ،آن در ،دارند يالملل بين جنبه
  الملـل  بـين  حقـوق  و  خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  بين موجود تفاوت مشخص واقع

  2 .»است عمومي
 خصوصـي  روابـط  از بحـث  فقط شود مي مشاهده ،فوق تعاريف در ،همانطوريكه

 جـامع  و كامـل  تعـاريف  ايـن  ،رسـد  مـي  نظـر  به كه ،است آمده ميان به دولتها با افراد
 مشـمول  خـارجي  عامل يك علت به نيز داخله اتباع روابط است ممكن زيرا ،باشند نمي

 يكـديگر  بـا  قـراردادي  ايـران  در ايراني دو هرگاه مثالً .باشد خصوصي الملل بين حقوق
 پيـدا  يالمللـ  ينب جنبه موضوع باشد، خارج در واقع قرارداد آن موضوع كه ،نموده منعقد
  3.گردد مي خصوصي الملل بين حقوق قلمرو وارد و نموده

 چنـين  را خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  تـوان  مي ،فوق تعاريف از استفاده با پس
  :دنمو تعريف

 بـا  افـراد  روابـط  پيرامون كه است حقوق از اي رشته خصوصي، الملل بين حقوق"
 المللـي  بين عرصه در و داخلي قلمرو از خارج ،دولتها با افراد روابط همچنين و يكديگر
  ."نمايد مي بحث

 يكـديگر  با افراد روابط از حاكي كه زير مثال به توان مي ،فوق تعريف اثبات براي
   :دنمو اشاره است المللي بين عرصه در

 در ،را خـود  طـالق  تقاضـاي  و هستند انگلستان مقيم كه ايراني شوهر و زن ؛مثالً
 ،شخصـيه  احـوال  بـه  مربوط مسائل ،ايران قانون براساس ،مودهن مطرح انگلستان دادگاه
 لـي و بـوده  االتباع الزم ايران قانون ،ديگر تعبيري به است، ملي قانون اعمال سيستم پيرو
 اقامتگـاه  قانون اعمال سيستم پيرو ،شخصيه احوال به مربوط مسائل ،انگليس قانون طبق
 الملـل  بـين  حقـوق  مهم موضوعات از يكي كه قوانين تعارض حالت اين در كه باشد مي

   .شد خواهد مطرح است خصوصي

                                                 
1. Pierre Mayer  

  .3به نقل از ارفع نيا، همان، ص . 2
 .13، ص 1374الملل خصوصي، نشر ميزان،  حقوق بين صفايي،سيد حسين . 3
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   خصوصي الملل بين حقوق منابع) مبحث دوم
 .شـود  مـي  تشـكيل  يالمللـ  بين نابعم و داخلي منابع از ،خصوصي الملل بين حقوق منابع
 علمـاي  عقايـد  و عـرف  ،قضـايي  رويه ،عادي قوانين اساسي، قانون :شامل داخلي منابع

 يهـا   كنوانسـيون  و معاهـدات  شـامل  نيـز،  يالمللـ  بـين  منابع  .دش با مي )ندكتري( حقوق
   .است المللي بين عرف و قضايي رويه ،المللي بين

   خصوصي يالملل بين حقوق داخلي منابع )گفتار اول

   اساسي قانون .1
 منـابع  تـرين  اصـلي  و مهمتـرين  از يكـي  بعنـوان  ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون
 ،اساسـي  قـانون  اينكـه  به توجه با .گردد مي محسوب ايران، خصوصي الملل بين حقوق
 قانون با نبايد ،عادي قوانين لذا دشو مي محسوب كشور قوانين تمامي چهارچوب بعنوان
  .باشند داشته مغايرتي اساسي
 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  اساسـي  قـانون  مختلـف  اصول در صراحتاً ،قانونگذار 

 مشخص را بيگانگان اليفتك و حقوق اقامتگاه، تابعيت، به مربوط كلي اصول )ا.ا.ج.ا.ق(
 فصـل  و 42 تـا  37 ،34 ،32 ،25 ،23 ،22 ،14 تـا  11 اصـول  به توان مي كه ،است كرده
  يهـا   آزادي و عمومي حقوق به مربوط و بوده اصل 19 بر مشتمل كه اساسي قانون سوم

  .نمود اشاره باشد  مي ايران مقيم بيگانگان

    عادي ينقوان .2
 خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  داخلي منابع مهمترين از ديگر يكي بعنوان ،عادي قوانين

 حقـوق  بـه  مربـوط  مختلفـي  مـواد  ،اساسـي  قـانون  از تبعيـت  بـه  كه ،شود مي محسوب
 مختلـف  موضـوعات  بـا  مرتبط داخلي منابع  .است شده قيد آن در خصوصي الملل بين

   :از عبارتند خصوصي الملل بين حقوق

    مدني قانون )الف
 كـه  پرداختـه  خصوصـي  الملـل  بـين  قحقو بحث به مختلفي مواد ،ايران مدني قانون در
  :دنمو اشاره ذيل مواد به توان مي
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 يافتـه  اختصـاص  قـوانين  تعـارض  بـه  كه ،مدني قانون 973 تا 966 ،8 ،7 ،6 مواد
ـ  مربـوط  مدني قانون 990 تا 976 مواد همچنين .است  عيـت تاب مختلـف  موضـوعات  هب
   .دارد اختصاص اقامتگاه به مدني قانون 1009 تا 1002 مواد و باشد مي

   تجارت قانون )ب
 خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  به مربوط كه مختلفي مواد توان مي ،نيز تجارت قانون در

 ،317 ،306 ،305 ،287 ،220 ،201  ،110 ،5 مـواد  :از عبارتنـد  كـه  ،نمـود  مشاهده است
   .)ايران تجارت قانون( 591 و 590 ،584 ،525 ،524

   )مدني امور در( انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين )ج
 تا 20 مواد :از عبارتند ،مدني دادرسي آئين در ،خصوصي الملل بين حقوق با مرتبط مواد
 تــــا 126،218 ،121 تـــا  118 ،75 تـــا  70( 380 ،344 ،341 ،145 ،144 ،56 ،51 ،23

   .)م.د.آ( 615،629،694 ،526 ،482،483 ،474 تا 222،470

   كار قانون) د
   )129 تا 120 از( 125 ،124 ،122 ،121 ،120 مواد

   حسبي امور قانون) هـ
 ،136 تـا  132 ،129 تـا   126 ،116 ،115 ،114 ،62 ،61 ،53 تا 51 ،49 ،48 ،46 ،5 مواد
   .حسبي امور قانون   362 تا 337

   .179 تا 169 ،3 تا 1 مواد مدني احكام اجراي قانون )و
  .16/3/1310 مصوب خارجه اتباع تركه به راجع قانون )ز
   .20/2/1311 مصوب خارجه اتباع تركه به راجع قانون )ح
  .20/2/1311 مصوب بيگانه اتباع تركه به مربوط قانون اجرايي نامه آئين )ط
  .28/8/1320 مصوب بيگانه اتباع اموال حفاظت اداره نامه آئين )ي
  .25/5/1328 مصوب ،بيگانه اتباع استمالك نامه آئين )ك
  .13/7/1342 مصوب اتباع استمالك به راجع نامه تصويب )ل
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 بـه  راجع نامه آئين )دمانن اجرايي يها  نامه آئين و قوانين از ديگر بعضي ،همچنين
 گذرنامـه،  قانون ،ايران تابعيت قانون نظامنامه ،ايران تابعيت نامه قانون ،بيگانه اتباع فوت

 ،ازدواج قـانون  ،بيگانـه  اتباع امتاق و ورود قانون اليحه ،مجرمان استرداد به راجع نونقا
 از حمايــت و تشــويق قــانون خــارجي، تبعــه بــا ايرانــي بــانوان زناشــويي نامــه آئــين
 و احـوال  ثبـت  قـانون  45 مـاده  ،عمـومي  وظيفـه  خدمت قانون خارجي، گذاري سرمايه
   ...و1362 سال مصوب احوال تثب 45 ماده اجرايي دستورالعمل همچنين

   قضايي رويه .3
 ،آنجائيكـه  از .اسـت  قضايي رويه خصوصي، الملل بين حقوق داخلي منابع از ديگر يكي

 كـه  قضـايي  رويـه  لـذا  پردازنـد،  مي قانون تفسير به قوانين اجراي براي دادگاهها قضات
   .باشد مي برخوردار وااليي بسيار اهميت از است قانون از دادگاهها تفاسير دربرگيرنده

 آراي مجمـوع  منظـور  ،شـود  استفاده وشرط قيد بدون اگر ،قضايي رويه اصطالح
 يا محاكم كه شود مي برده كار به زماني ،خاص معني در قضايي رويه ولي ،است قضايي
 آراي و گيرند پيش در را يكساني روش ،حقوقي مسائل از يكي مورد در آنها از اي دسته
 مشـابه  دعـواي  بـا  محاكم آن هرگاه گفت بتوان كه شود تكرار چندان مساله آن به راجع
  1.گرفت خواهند را تصميم همان شوند، روبرو

 منبـع  بعنـوان  را قضـايي  رويـه  نويسـندگان،  از بعضـي  ،كه است  توضيح به الزم
 اراده كـردن  بررسـي  بـه  ملـزم  قانون تفسير در ،قاضي كه معتقدند و نموده تلقي حقوق

 قانون تفسير به مبادرت جامعه ضروريات و زمان مقتضيات برحسب و تنيس قانونگذار
 حقـوق  منبـع  بعنوان تواند نمي قضايي رويه كه ،معتقدند نيز گروهي مقابل، در .نمايد مي

 طرفـداران  .كننـد  نمي انكار حقوق توسعه در را قضايي رويه نقش گرچه ،شود محسوب
 قـوه  اينكـه  بـه  توجـه  بـا  و اسـت  مقننـه  وهق قوانين كننده ايجاد كه ،معتقدند نظريه اين

 اجـراي  مورأمـ  دادگاههـا  قضـات  لـذا  ،اسـت  قانونگذاري قوه از مستقل اي قوه قضائيه،
 كننـده  ايجـاد  تواننـد  نمي و است گرديده تصويب مقننه قوه طرف از ،كه هستند قوانيني
 كـه  نايـرا  اسالمي جمهوري اساسي قانون 166 اصل براساس زيرا ،باشند حقوقي قواعد
 كـه  باشـد  اصـولي  و قانوني مواد به مستند و مستدل بايد دادگاهها احكام« :ددار مي مقرر
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 را قاضـي  .ا.ا.ج.ا.ق 167 اصـل  در همچنـين  و  ».اسـت  شـده  صـادر  حكم آن براساس
   .بيابد مدونه قوانين در را دعوا هر حكم كند كوشش تا نموده موظف
 بـه  نسـبت  فقط دادگاه رأي يعني ،است نسبي دادگاه رأي اعتبار اينكه به توجه با
 مسـتقلي  حقـوقي  منبـع  بعنـوان  توانند نمي دادگاه آراء لذا بوده االجرا الزم دعوي طرفين

   .شوند محسوب
 رويـه  و محـاكم  بـين  مرسـوم  روشـهاي  ،گرچه كه معتقدند ،نويسندگان از برخي

 اجـرا  ردمـو  دو در اصـل  ايـن  ولـي  برشـمرد  حقـوقي  قواعد بعنوان توان نمي را قضايي
  1:دگير مي قرار حقوق رسمي منابع رديف در قضايي رويه و شود نمي

 احكـام  و شـود  پذيرفته نيز حقوق علماي ساير طرف از قضايي روية كه صورتي در .1
   ؛درآيد مسلم عادت و عرف صورت به ،آن

 كند صادر »نوعي آراء« ،كلي اصل برخالف تواند مي كشور ديوانعالي ،كه مواردي در .2
  .سازد آن رعايت از ناگزير را حاكمم ساير و

   عادات و عرف. 4
 در عـرف  كـه  جامعه افراد بين در متعارف و شده پذيرفته امر يك يعني ،عادات و عرف
 پيـدا  آوري الـزام  حالـت  گـذار  قانون دخالت بدون ،معيني عمل تكرار و استمرار نتيجه
 و قـديمي  عادت، آنكه يكي )ددار بستگي شرط دو به عرف تحقق بنابراين .است نموده
 هرگاه .نمايد احساس آنرا بودن الزامي جنبه ،عمومي وجدان آنكه، ديگر و ،باشد مستمر
   2 .گردد نمي ايجاد عرف باشد دوم خصيصه فاقد عادت

 رشـته  بـودن  جـوان  بـدليل  ولـي  دارنـد  عرفي ريشه ،حقوقي قواعد بيشتر گرچه
 عـرف  مـدني،  حقوق مانند حقوقي يها  رشته ديگر برخالف ،خصوصي الملل بين حقوق

   3 .شود گرفته نظر در ،مستقل منبعي بعنوان تنهايي به تواند نمي عادت  و

                                                 
  .194، ص همان. 1
  .21، ص همان نصيري،محمد . 2
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   دكترين يا حقوق علم علماي عقايد. 5
 الملل بين حقوق مستقيم منبع يك بعنوان گرچه حقوق، علم علماي و صاحبنظران عقايد

 و است داشته رشته اين عهتوس در زيادي بسيار نقش اما ،گردد نمي محسوب ،خصوصي
 تفسير براي ،دادگاهها قضات معموالً زيرا .شود مي محسوب غيرمستقيم منبع يك بعنوان
 صورت ،حقوق علم علماي توسط كه ييها  تحليل و تجزيه و مقاالت ،ليفاتأت به قوانين
 از بعضـي  اوقـات،  ،گاهيهمچنين .جويند مي بهره آنها ديدگاه از و نموده مراجعه گرفته

 بـا  يـا  و نظـر  صـاحب  اسـاتيد  بـه  مراجعه با ،قوانين تصويب هنگام ،مجلس نمايندگان
   .يندنما مي استفاده آنها نظرات از ،قانونگذاري در نوعي به آنها كتب از گيري بهره

 برخـي  و خصوصـي  الملل بين حقوق كه ،نمود ادعا چنين توان مي ،ديگر بعبارتي
 و ايجـاد  ،حقـوق  علـم  علمـاي  ديدگاههاي و اتنظر بواسطه ،حقوق يها  رشته از ديگر

  .است يافته توسعه نيز بتدريج

   خصوصي الملل بين حقوق يالملل بين نابعم )گفتار دوم
 رويه ،يالملل بين يها  عهدنامه :از عبارتند ،خصوصي الملل بين حقوق يالملل بين منابع

   .يللالم بين حقوقي كلي اصول و ،يالملل بين عرف ي،الملل بين قضايي

   يالملل بين يها  نامه عهد .1
 معاهـده « :اسـت  نموده تعريف چنين را معاهده وين، معاهدات حقوق كنوانسيون 2 ماده
 الملـل  بـين  حقوق تحت و كتبي صورت به دولتها بين كه است يالملل بين موافقتنامه يك
  .»باشد شده منعقد بهم مرتبط سندهاي همراه به يا سند يك در

 هـر  بـه  يالمللـ  بين معاهده« :است معتقد روسو شارل معاهدات، تعريف مورد در
 بـه  كـه  الملـل  بـين  حقـوق  تابعين بين است قراردادي از عبارت شود خوانده كه ،اسمي
  1 .»شود مي منعقد حقوقي آثار بعضي  توليد منظور

 كه است كتبي توافق يك معاهده« :است گفته معاهده تعريف در ،نر مك همچنين
 قلمـرو  در خـود  بين را اي رابطه المللي بين يها  سازمان يا دولت چند يا دو ،آن وسيله به

  1 .»هستند آن ايجاد درصدد يا ،كنند مي ايجاد الملل بين حقوق
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 بـه  نقش ،خصوصي الملل بين حقوق قواعد تكوين در معاهدات ،اينكه به توجه با
 خصوصي الملل بين حقوق همم منابع از يكي بعنوان ،معاهدات لذا ،كند مي ايفا را سزايي

 و ايـران  دولـت  بـين  كـه  را معاهـداتي  ايران، مدني قانون 9 ماده در .شوند مي محسوب
  2 .است كرده قلمداد قانون حكم در را شوند مي منعقد ديگر دولتهاي

 مشـكالت  نمـودن  حل ،خصوصي الملل بين حقوق در يالملل بين معاهدات هدف
 تابعيـت  ايجـاد  از جلـوگيري  ،تابعيـت  لهأمس مورد رد ،كشورها قوانين اختالف از ناشي

 يـك  كشـورهاي  در اجتمـاعي  و مـدني  قوقح برخي از بيگانگان برخورداري ،مضاعف
   .است قوانين تعارض لهأمس همچنين و معاهده طرف

 عبارتنـد  ،خصوصي الملل بين حقوق پيرامون يالملل بين 3 يها  كنوانسيون از برخي
   :از
  ؛ميالدي 1886 مصوب هنري، و ادبي مالكيت به راجع برن كنوانسيون .1
 ميالدي؛ 1952 مصوب مصنفان، و لفانؤم حقوق به راجع ژنو كنوانسيون .2
  ميالدي؛ 1955 مصوب احاله، به مربوط الهه كنوانسيون .3
  ميالدي؛ 1958 مصوب اطفال، حضانت به راجع الهه كنوانسيون .4
  ميالدي؛ 1961 مصوب صغار، از حمايت به راجع الهه كنوانسيون .5
 ارث )1970مصـوب ( طـالق  )مـيالدي  1961( وصـيت  بـه  راجـع  الهـه  كنوانسيون .6

  ؛)ميالدي 1978( ازدواج و )1989(
 1993 مصـوب  كشـورها،  ميان همكاري و خواندگي فرزند به راجع الهه كنوانسيون .7

  ميالدي؛
 .ميالدي 2000 سال مصوب محجوران، از حمايت به راجع الهه كنوانسيون .8

                                                                                                                   
1 . Mc Nair, the law of treaties, Oxford pub. 1961. P:4. 

مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايـران و سـاير دول منعقـد    «: دارد قانون مدني مقرر مي 9ده ما 2.
 » .شده باشد در حكم قانون است

رود  المللي هسـتند بكـار مـي    واژه كنوانسيون معموالً براي اسناد مهم همه جانبه كه دربردارنده قواعد بنيادين بين 3.
 ) 133، ص 1383الملل عمومي، نشر ميزان،  اي حقوق بينه بايسته موسي زاده،رضا (

www.ParsBook.org



 )1(وصي الملل خص حقوق بين  

   يالملل بين معاهدات انواع) الف
   :از عبارتند يالملل بين معاهدات

   دوجانبه معاهدات ) ب
 منعقـد  كشـور  دو بـين  كـه  دشـو  مـي  اطـالق  معاهداتي به ،دوجانبه يالملل بين معاهدات
 مـورد  در زيـادي  مصـاديق .باشـد  االجـرا  الزم ،كننـده  امضاء طرفين بين فقط و گرديده

 بـه  تـوان  مـي  كـه  ،دارد وجـود  ديگر لتهايدو و ايران دولت بين كه جانبه دو معاهدات
 قرارداد ،اتريش و ايران دولتين بين اقامت و تمود معاهده مانند ،1نمود اشاره زير موارد
 و ايـران  بـين  اقامـت  عهدنامـه  ،1313 مصوب دانمارك دولت و ايران دولت بين اقامت
 ايـاالت  بـا  كنسـولي  قضـاوت  و اقتصـادي  روابط و مودت قرارداد و 1316 مورخ تركيه
  .1336 مصوب آمريكا متحده

   جمعي يا چندجانبه معاهدات ) ج
 سـطح  در كشـور  چنـد  بـين  كـه  شـود  مـي  اطـالق  معاهـداتي  بـه  ،چندجانبه معاهدات

 كشـورهاي  تمـامي  براي آن مفاد و گرديده منعقد ،خاص موضوعي مورد در ،يالملل بين
 حقـوق  در جمعـي  معاهدات انعقاد مهم اهداف از يكي .باشد مي االجرا الزم كننده امضاء
 ايجـاد  از جلـوگيري  و يالمللـ  بـين  حقـوقي  قواعـد  سـازي  يكسان خصوصي، الملل بين

  .است قوانين تعارض
 آن هـدف  كه ،الهه كنفرانس اساسنامه به توان مي ،چندجانبه يها  عهدنامه جمله از
 1955 مصـوب  خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  قواعـد  كردن يكنواخت جهت در تالش
   .كرد اشاره تاس ميالدي

 111 شـماره  المللـي  بـين  نامـه  مقاوله چندجانبه، عهدنامه به توان مي ،آن بر عالوه
 خسـارت  جبـران  حيـث  از خـارجي  و داخلـي  كارگران به نسبت رفتار تساوي به راجع
   .برد نام را است پيوسته بدان نيز، ايران كشور كه كار از ناشي

                                                 
هـاي سياسـي، انتشـارات معاونـت پـژوهش،       جهت اطالع بيشتر، به كتاب اتباع خارجه، پناهندگان و نماينـدگي . 1

 .مراجعه نماييد 1385تدوين و تنقيح قوانين و مقررات،

www.ParsBook.org



 / فصل اول                               

 قواعـد  وحـدت  ايجـاد  بـراي  است نممك چندجانبه، قراردادهاي انعقاد از هدف
 اواخـر  از تعارض قواعد وحدت براي كوشش  1.باشد اساسي قواعد وحدت يا تعارض

 صـورت  الهـه  يهـا   كنفرانس ازجمله دي،متعد كنفرانسهاي و گرديده آغاز نوزدهم قرن
 دعـوت  بـه  1893 سال در ،الهه خصوصي الملل بين حقوق كنفرانس اولين .است گرفته
  .گرديد تشكيل ،اروپايي دولت 13 شركت با و هلند دولت

 اين طي در و .است داده تشكيل متعدد اجالسيه يها  دوره تاكنون الهه، كنفرانس 
 احـوال  ،دادرسـي  آئـين  بـه  مربـوط  تعـارض  قواعـد  پيرامون ييها  نامه عهد ،ها  كنفرانس
 اطفـال  فقهن خواندگي، فرزند )بيگانه اتباع ازدواج و وصيت ارث، طالق،( افراد شخصيه

   .است گرديده منعقد كنفرانس اعضاي بين ...و
 فعاليـت  تعـارض  قواعـد  كـردن  يكنواخـت  زمينـه  در كـه  ،الهه كنفرانس از بغير

 اشاره اسكانديناوي كشورهاي اتحاديه و آمريكايي كشورهاي اتحاديه به توان مي كند، مي
   .نمود

 3مونتويــديو گـره كن در مــيالدي 1889 سـال  در ،2آمريكــايي كشـورهاي  اتحاديـه 
 از بعضـي  توسـط  قـوانين،  تعـارض  خصوص در معاهداتي ،كنگره آن در و شد تشكيل

 .رسـيد  تصـويب  بـه  اروگوئـه  و پرو ،پاراگوئه بوليوي، مانند ،التين آمريكاي كشورهاي
 كـه  شـد  تشـكيل  وانـا ها  در ،1928 سـال  در آمريكايي كشورهاي اتحاديه كنگره ششمين
 بـر  مشتمل خصوصي الملل بين حقوق كامل قانون ،كوبايي حقوقدان 4بوستامانت توسط

 بجـز  آمريكـايي  كشـور  15 اكنـون  كه رسيد اعضاء تصويب به ،بود شده تهيه ،ماده 437
  .نمايند مي اجرا خود كشور در را قانون اين آمريكا، متحده اياالت

 ،ايسـلند  ،فنالنـد  ،دانمـارك  شامل كه ،اسكانديناوي كشورهاي اتحاديه ،همچنين 
 دادرسـي  آئين ،ازدواج ،نفقه خواندگي، فرزند پيرامون ،قرارداد پنج شود مي نروژ و سوئد
   .5است كرده منعقد ...و ثرا ،ورشكستگي به راجع

 بـه  تـوان  مـي  ،اسـت  اساسـي  قواعـد  وحدت آنها هدف ،كه قراردادهايي مورد در
   .نمود اشاره يتجار كاالهاي يالملل بين نقل و ملح قراردادهاي
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   معاهدات حقوقي ماهيت ) د
 حقـوق  علمـاي  از برخـي  .دارد وجـود  نظر اختالف معاهدات، حقوقي ماهيت مورد در
 ولـي  ،اسـت  قانوني ماهيت داراي ،چندجانبه يها  عهدنامه ،كه معتقدند عمومي الملل بين

   .1هستند قراردادي ماهيت داراي دوجانبه يها  عهدنامه
 در زيرا باشد، تضاد در واقعيت با نانحقوقدا از گروه اين ديدگاه ،رسد مي نظر به
 چنـد  و جانبـه  دو معاهـدات  از اعـم  يالمللـ  بين معاهدات دنيا، كشورهاي بيشتر حقوق
 توجـه  با ،المللي بين معاهدات ،نيز ايران حقوق در .شوند مي تلقي قانون حكم در جانبه

   :از عبارتند موارد اين كه است شده شمرده قانون حكم در زير موارد به
 ،هـا   عهدنامـه « :ددار مي مقرر كه .ا.ا.ج اساسي قانون هفتم و هفتاد اصل مطابق :والًا
 شـوراي  مجلـس  تصـويب  بـه  بايـد  ،المللي بين يها  موافقتنامه و قراردادها ،ها  نامه مقاوله
  .»برسد اسالمي

 و ،اسـت  اسالمي شوراي مجلس برعهده قانونگذاري وظيفه اينكه به توجه با ،لذا
 فقـط  نمايـد،  پيدا اجرايي ضمانت و شود محسوب قانون حكم در معاهدات هاينك براي

 حتمـاً  بايسـتي  مي امضا از قبل بلكه ،نيست كافي مربوطه وزير يا سياسي نماينده امضاي
 :ايـران  مـدني  قـانون  9 مـاده  مطـابق  .باشـد  رسـيده  اسالمي شوراي مجلس تصويب به
 شـده  منعقـد  دول، سـاير  و ايـران  تدول بين اساسي قانون طبق بر كه عهودي مقررات«

   ؛»است قانون حكم در باشد
 نگهبـان  شـوراي  بـه  يـد با مياسـال  شوراي مجلس تصويب از پس معاهدات :ثانياً

   )اساسي.ق 94 اصل( .برسد نيز مرجع اين تاييد به و شده ارسال
 روزنامـة  در يسـتي با مـي  حتمـاً  ،باشـد  قـانون  حكم در معاهدات آنكه براي :ثالثاً

 خواهـد  االجـرا  الزم كشور سراسر در ،انتشار از پس روز پانزده و گرديده منتشر رسمي
   )مدني قانون 3 و 2 مواد( .بود

   يالملل بين معاهدات خصوصيات ) ه
  :دنباش زير شرايط و خصوصيات داراي بايد ،يالملل بين معاهدات
   است يالملل بين توافقات از ناشي يالملل بين معاهدات .1
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 كشـور  چنـد  يـا  دو بين كه ،است يالملل بين توافق از ناشي ،يمللال بين معاهدة هر
 توافـق  هـر  امـا  باشـد،  الملـل  بـين  حقـوق  قواعـد  بـر  مبتني بايستي مي و گرديده منعقد
   .گردد نمي محسوب يالملل بين معاهده ،المللي بين

  گردد منعقد كتبي بصورت يستيبا مي المللي بين معاهدات .2
 معنـي  بـه  معاهده« معاهدات حقوق زمينة در وين مةعهدنا 2 ماده 1 بند اساس بر

  بـين  حقوق مشمول و شده منعقد كتبي صورت به كشور ميان كه است يالملل بين توافق
 تـابع  ،باشـد  نشـده  تنظـيم  كتبي بصورت ،يالملل بين معاهدة يك چنانچه .»...باشد الملل

   .بود نخواهد عهدنامه اين مقررات
   كند مي الزام ايجاد معاهده، ينطرف ايبر يالملل بين معاهدات مفاد .3
 معتبـر  ،المللي بين حقوقي نظام به ورود و شدن االجرا الزم از پس ،اي معاهده هر
 معاهـده  اصـوالً  زيـرا  .نمايـد  مـي  الـزام  ايجاد معاهده يها  طرف براي فقط و بود خواهد
 تعهـداتي  انـد  تهنداش نقشي معاهده انعقاد در كه ثالث يها  دولت رضايت بدون تواند  نمي
 خـودداري  معاهـده  مفـاد  اجـراي  از متعاهـد،  كشـورهاي  چنانچه .نمايد ايجاد آنها براي
 مسـئوليت  موجبات است ممكن جهت همين به دهند، انجام معاهده آن خالف يا ندنماي
   .دآي فراهم متخلف شورك المللي بين

 حقـوق  راتمقـر  نه است المللي بين حقوقي مقررات تابع ،يالملل بين معاهدات .4
  .داخلي

   معاهدات تفسير ) و
 روسـو  شـارل  امـا  ،نگرديـده  ارائه معاهدات تفسير از تعريفي ،وين 1969 كنوانسيون در

 از عبـارت  تفسـير « :ستا معتقد نموده، ارائه تفسير از كه تعريفي در ،فرانسوي حقوقدان
 و حقوقي عمل يك صحيح معناي تعيين براي كه است اي ذهني كنكاش و انفعال و فعل

   1.» ...گيرد مي انجام آن مبهم و تاريك نكات توضيح و تاثير و حدود تشخيص
 گونـاگون  اشـكال  بـه  اينكـه  يعني باشد اصيل يا رسمي تفسير است ممكن تفسير

 توسـط  كـه  اسـت  تفسـيري  ،اثباتي تفسير اما .آيد عمل به معاهده يك يها  طرف توسط

                                                 
   .241شارل روسو، همان، ص . 1
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 صـورت  يالمللـ  بـين  حقـوقي  مراجـع  توسـط  اثبـاتي  تفسـير  معموالً و شود انجام ثالث
  1.گيرد مي

   معاهدات تفسير براي صالح مراجع) ز
 )ب المللـي  بـين  مراجـع  )الـف  :از عبارتنـد  ،معاهـدات  تفسـير  براي ،صالحيتدار مراجع
   داخلي مراجع

   يالملل بين مراجع  ) ح
   :از عبارتند يالملل بين صالحيتدار مراجع

 مفـاد  تنظـيم  در خود ،معاهده طرف يها  تدول كه آنجا از :يالملل بين دولتي مراجع .1
 معاهـده  مفاد تفسير به توانند مي ديگري مرجع هر از بهتر لذا ،اند داشته نقش دههمعا

  .نمايند بيان را آن واقعي معناي و بپردازند
 مراجـع  )الـف  :از عبارتنـد  ،يالمللـ  بـين  حقـوقي  مراجع :المللي بين حقوقي مراجع .2

 انتخـاب  معاهده طرف كشورهاي توسط داوري مراجع اعضاي كه :المللي بين داوري
 مي داوري به حكميت شرط براساس خاص داوري قرارداد يك براساس و شوند مي

  2.پردازد
 منظور به آنها از يكي يا يالملل بين معاهده طرفين چنانچه :يالملل بين قضايي مراجع .3

 مفـاد  فسـير ت صـالحيت  معاهـده،  يهـا   طرف تفسير از ناشي مشكالت از جلوگيري
 نمايـد،  واگـذار  داگسـتري  يالملل بين ديوان مانند المللي بين دادگاه يك به را معاهده

 بـه  نسبت دادگستري، يالملل بين ديوان اساسنامه 38 و 36 مواد موجب به ديوان اين
  .كرد خواهد اقدام معاهده تفسير

 3 :ددار برعهده را معاهدات تفسير صالحيت خاص طور به زير موارد در ديوان
 صـالحيت  ،معاهـده  مـواد  از يكي موجب به متعاهد كشورهاي كه مواردي در -
   )ديوان اساسنامه 36 ماده 1 بند طبق( باشند كرده قبول را ديوان اجباري

                                                 
  .161، ص 1385الملللي، انتشارات گنج دانش،  محمدرضا ضيائي بيگدلي، حقوق معاهدات بين. 1
 .166، ص 1383المللي، نشر ميزان،  رضا موسي زاده، حقوق معاهدات بين. 2
 1385بهنـامي،   :المللي، تهران هاي بين ها و سازمان ه بابك ناصرزاده، معاهدات، كنوانسيونجهت اطالع بيشتر ب. 3

 .مراجعه نماييد
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 اجبـاري   صـالحيت  اختيـاري  شـرط  اختالف، طرف كشورهاي كه مواردي در -
 36 مـاده 2 بنـد ( باشند هكرد ديوان تسليم را صالحيت پذيرش واعالميه پذيرفته را ديوان

  )ديوان اساسنامه
  داخلي مراجع  ) ط
   :از عبارتند معاهدات يكجانبه تفسير براي داخلي مراجع

  .قضايي مراجع .3 ؛قانونگذاري مراجع .2 ؛اجرايي مراجع .1
 معاهداتي تفسير صالحيت ،كشور يك اداري دستگاههاي كليه :اجرايي مراجع .1

 از تفسـير  عمـل  اسـت  ممكـن  .داراست را است آن فادم اجراي به ملزم كشور آن كه را
 وزارت تفسـيري  نظريـات  يـا  و دولتـي  يها  بخشنامه ،وزيران هيأت نامة تصويب طريق
   .پذيرد صورت خارجه امور

 آنكـه  ظ لحا به ،كشور هر مقننه قوة يا قانونگذاري مراجع :قانونگذاري مراجع .2
 داخلـي  مرجـع  بهتـرين  شـود  مي سوبمح المللي بين معاهدات تصويب مرجع عنوان به

   .بود خواهد معاهدات تفسير براي
 همچنـين  ».اسـت  قانون حكم در معاهدات« :گرديده مقرر مدني قانون 9 ماده در

 در را عـادي  قـوانين  تفسـير  و شـرح  ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 73 اصل در
 قـانون  حكـم  در مللـي ال بـين  معاهـدات  آنجائيكه از و است داده قرار مجلس صالحيت
 محسـوب  معاهـدات  تفسير براي مرجع بهترين اسالمي، شوراي مجلس لذا بود، خواهد

  .گردد مي
 بـين  دعـاوي  در دادرسـان،  بوسـيله  كـه  قضايي تفسير :داخلي قضايي مراجع .3
 بـراي  توانـد  مـي  شـد با مي محدود دعوي همان به نيز آن اعتبار و ميشود انجام اشخاص
 مسـتقيم  تفسير از ،داخلي قضايي مقامات معموالً .گيرد قرار استفاده مورد داخلي دعاوي

 مطالبـه  را خارجـه  امـور  وزارت رسـمي  نظريه و كنند مي خودداري معاهدات مورد در
 بعضـي  در است ممكن ،يالملل بين معاهدات مورد در داخلي قضايي تفسير لذا نمايند مي
 نظيـر  كشـورهايي  در بـرعكس  امـا  .باشـد  نداشته بااليي جايگاه ايران مانند ،كشورها از

 بينـي  پيش آنها قوانين در معاهدات تفسير اختيار وهند، سوئيس ،آلمان انگليس، آمريكا،
  .است شده
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  يالملل بين قضايي رويه .2
 زمره در  وغيره اقامتگاه تابعيت، قبيل از خصوصي، الملل بين حقوق قواعد كه آنجايي از

 به نسبت را خود صالحيت نيستند حاضر ،ولتهاد و شوند مي محسوب داخلي حقوق
 تبعيت يالملل بين داوري يا و قضايي مراجع احكام از و ساخته محدود اختالفات، حل

 حقوق اصلي منبع بعنوان ،مهمي نقش تواند نمي ،يالملل بين قضايي رويه لذا نمايند،
   .نمايد ايفا خصوصي الملل بين

 دايمي ديوان همچنين و دادگستري يالملل نبي ديوان از صادره آراء نقش ،چه گر
 اما ،گرفت ناديده توان نمي خصوصي الملل بين حقوق تكامل و تكوين در را دادگستري

 حقوق با مرتبط مسايل برخي مورد در دادگستري، يالملل بين ديوان كه مشورتي آراي
 در نوعي به است كرده صادر ،بيگانگان وضعيت و تابعيت قبيل از ،خصوصي الملل بين

 ايجاد دولتها براي ندتوا نمي اينكه ولو اند بوده موثر خصوصي الملل بين حقوق توسعه
   .نمايد الزام

 كه ندارند را آن قابليت دكترين، و قضايي رويه كه، 1است معتقد روسو شارل
 به قضايي رويه قابليت عدم براي و شوند قلمداد ،حقوق جداگانه منبع بعنوان بتوانند
  :از عبارتند كه دكن مي ذكر را داليلي الملل بين قحقو نبعم عنوان

 يالملل بين عرف عناصر ي،براساسالملل بين قضايي آراء و داوري تصميمات چون .1
 منبع بعنوان را آن توانيم نمي جه،نتي در ندارند استقالل خود از و شوند مي اتخاذ
 .بدانيم حقوقي مستقل

 دادگستري،كه يالملل بين ديوان اساسنامه 59 ماده صريح نص به توجه با همچنين .2
 موضوع كه موردي در و اختالف طرفين درباره فقط ديوان، احكام« :ددار مي مقرر
 منبع بعنوان قضايي آراء كه نمود ادعا توان نمي پس .»است آور الزام بوده حكم
  .شوند مي محسوب الملل بين حقوق

  2يالملل بين عرف .3
 جايگاه.است يالملل بين عرف خصوصي، الملل بين حقوق يمللال بين منابع از ديگر يكي
 عمده عامل .است داخلي حقوق در عرف جايگاه از متمايز ،الملل بين حقوق در عرف

                                                 
  .155شارل روسو، همان، ص  1.
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 دارنده اشخاص از مراد كه است آن داخلي عرفهاي از ،يالملل بين عرفهاي ميان تمايز
  .1افراد نه و باشند مي دولنها عرفها، اين در حق

 غير قواعد ،خصوصي الملل بين حقوق در كه معتقدند ،حقوقدانان از برخي
 بعنوان اكنون است ممكن يا و ندارد وجود باشد داشته يالملل بين جنبه كه مكتوبي
 اتباع دسترسي حق مانند .2شوند شناخته قانون بعنوان آنكه يا و حقوقي كلي اصول
   .اقامت محل محاكم به بيگانه

  3يالملل بين حقوقي كلي اصول .4
 غير منابع عنوان به را حقوقي اصول ،دادگستري يالملل بين ديوان اساسنامه 38 ماده در

 داراي ،حقوقي كلي اصول مفهوم ،است دانسته الملل بين حقوق ارادي غير و قراردادي
   .است برانگيز چالش ماهيت يك

 ولاص همان ،حقوق كلي اصول از غرض كه دارند عقيده ،حقوقدانان از برخي
 جمله از را الملل بين حقوق كلي اصول ،سبب همين به و است حقوقي يها  نظام كلي
 نيز را الملل بين حقوق كلي اصول روتر پل جمله از ديگر برخي ،دانند نمي اصول اين
  .ستا كرده وارد مقوله اين در

 قاعده آن معناي به اصل واژه ،دارد مي اظهار ريپر حقوقي، كلي اصول مورد در
 چنانچه .است قاعده بناي زير اصل ،واقع در ،دارد بسيار عموميت كه است ميعمو
 دگرگوني كه صورتي در .آيد وارد خللي اصل در كهآن بي داد تغيير را اي قاعده توان مي

  .4 شود مي آن از ناشي قواعد تغيير موجب اصل
 چه تا اصل يك و كدامند مشترك اصول كه ديد بايد ،كلي اصل مورد در اما

   ؟ باشد داشته يتكل بايد اندازه
 اصول در ديوان كه داشته بيان تراكشن بارسلونا قضيه در ديوان ،مورد اين در
 شده پذيرفته داخلي حقوق يها  نظام كليه در كه كند مي رجوع قواعدي به حقوقي
  .است
 قوقح نظام تكامل و پيشرفت ثمره حقوقي مشترك اصول به يحقوق اصل يك تبديل

                                                 
  .44همان، ص  محمود سلجوقي،. 1
  .24همان، ص  نصيري،. 2

4. General principles. 
  .214ص به نقل از موسي زاده، همان،  4.
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 شد پذيرفته حقوقي يها  سيستم تمام در كه زماني ،اصل يك بنابراين .است  للالم بين
 يالملل بين جامعه قبول مورد خصوصي الملل بين حقوق در كه ياصول  .است كلي اصل
 آزادي اصل قراردادها، آزادي و طرفين اراده حاكميت به احترام اصل از، عبارتند ،است

 به بيگانگان رجوع حق و عادالنه دادرسي اصل ،بيگانگان حقوق رعايت اصل اقليتها،
 كشورها قوانين اكثر و حقوقي يها  نظام همه توسط كه رو اين از غيره، و محاكم
  .اند شده شناخته حقوقي كلي اصول عنوان به شده پذيرفته
  ؟ چيست شده ذكر اساسنامه 38 ماده در كه متمدن ملل از مقصود 

 در حقوقي قاعده يك كه نيست الزم و نبوده اه  ملت همه ،متمدن ملل از مقصود
 برخي .باشند پذيرفته را اصول آن ملت چند بايد پس ،باشد شده پذيرفته كشورها كليه
 مي نظر به ،است استعمار دوران يادگار و زائد ،متمدن ملل كلمه معتقدند حقوقدانان از

 ،ال كامن ،اسالم( جهان حقوقي لياص يها  نظام در كه است اي قاعده حقوقي اصل رسد
  .باشد شده پذيرفته )ژرمني رومي يها  نظام

 مانند ،دهند ارائه محدودي فهرست حقوق كلي اصول از كه اند كرده سعي برخي
 نظر به ولي .غيره و شده قضاوت امر اعتبار اصل ،نيت حسن اصل ،عهد به وفاي اصل
 همه براي احصاء قابل نيز آنها فهرست و نبوده محدود حقوقي اصول كه رسد مي

 شمار بر نمايد پيشرفت الملل بين حقوق نظام تدريج به چنانچه بلكه ،باشد نمي ها  زمان
  .شود مي افزوده نيز حقوقي اصول

   خصوصي الملل بين حقوق اصطالح) گفتار سوم
 حقوقـدان  يـك  توسـط  ،1834 سـال  در بار، اولين ،خصوصي الملل بين حقوق اصطالح

 حقوقـدان  2فـوليكس  وي، از پـس  و گرفت قرار استفاده مورد 1ياستور نام به يييكاآمر
 منتشـر  » خصوصـي  الملل بين حقوق كتاب« عنوان تحت كتابي ،1843 سال در فرانسوي

 و 3 .گرديـد  رايج فرانسه در خصوصي الملل بين حقوق اصطالح زمان آن از پس و نمود
 حقـوقي  سيسـتم   از كه كشورهايي در بيشتر )خصوصي الملل بين حقوق( اصطالح اين

 صورتيكه در گيرد مي قرار استفاده مورد نمايند مي پيروي نوشته حقوق يا ژرمنيـ   رومي

                                                 
1. Josef Story.  
2. Folix.  

  .14، ص همان صفايي، 3.
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 حقـوقي  نظـام  ماننـد  (1ال كـامن  سيسـتم  بـر  مبتنـي  آنها حقوقي نظام كه كشورهايي در
 قـوانين  تعـارض  يـا   "conflict of laws" اصـطالح  از  شـند با مـي  )آمريكا و انگليس
  .يندنما مي استفاده

 بـين  رشـته  ايـن  ،برايخصوصـي  الملـل  بـين  حقوق اصطالح بردن بكار مورد در
 و سومير دووري مانند حقوق علم علماي از بعضي .دارد وجود نظر اختالف حقوقدانان

 و ندانسـته  مناسـب  رشـته  ايـن  بـراي  را خصوصـي  الملل بين حقوق اصطالح بوايه، ني
   :از ندعبارت كه اند نموده بيان را ايراداتي

 زيـرا  اسـت  داخلـي  حقـوق  بـا  مرتبط و نداشته المللي بين جنبه ،حقوق از رشته اين .1
 خـود  مصـالح  براسـاس  اي جامعـه  هـر  و بوده داخلي حقوق از آن منابع بيشتر منشأ

   .نمايد مي وضع و تدوين را آن به مربوط قوانين
 لالملـ  بـين  حقـوق  گرچـه  :كـه  انـد  نمـوده  استدالل چنين ،فوق ايراد به پاسخ در
 دولتي هر و باشد المللي بين جنبه فاقد است ممكن مربوطه، مسائل حل براي ،خصوصي

 تـدوين  هنگـام  در هـا   دولـت  معمـوالً  ولـي  نمايد مي وضع را قوانيني خود مصالح به بنا
 ديگـر  قـوانين  و مقـررات  بـه  حـدودي  تـا  خصوصي، الملل بين حقوق به مرتبط قوانين

  .شود جلوگيري قوانين تعارض ادايج از تا نموده توجه نيز كشورها
 زنـدگي  در افـراد  روابـط  از خصوصـي  الملل بين حقوق در اينكه به  توجه با ،لذا

 پـس  باشـد  داشـته  وجـود  خـارجي  عامـل  يك بايد همواره و گردد مي بحث المللي بين
  .است المللي بين كامالً موضوعي خصوصي الملل بين حقوق كه نمود ادعا ميتوان

 ،رشـته  اين كه است اين گرديده، وارد خصوصي الملل بين حقوق بر كه ديگري ايراد .2
 زيرا ،است عمومي حقوق از اي مجموعه زير بلكه ،نبوده خصوصي حقوق  زمره در

 نظر در را خود اجتماعي و سياسي مصالح بيشتر مقررات و قوانين وضع در ها  دولت
   .يندنما مين افراد خصوصي روابط به توجهي و گرفته
 خصوصي وصف كامالً خصوصي، الملل بين حقوق كه پذيرفت بايد مورد اين در
 زيـر  مـوارد  بـه  تـوان  مي مثال براي كه گردند مي محسوب عمومي حقوق جزو و نداشته
   :دنمو اشاره

                                                 
1. Common law.  

www.ParsBook.org



 )1(وصي الملل خص حقوق بين  

 منشـأ  اسـت  خصوصي الملل بين حقوق مهم موضوعات از يكي كه تابعيت )الف
 قـانون  در مـثالً  .ندارنـد  آن ايجـاد  رد چنـداني  نقـش  افراد و بوده دولت اراده آن، ايجاد

 متولـد  خارجـه  در يا ايران در اينكه از اعم است ايراني آنها پدر كه كساني ايران تابعيت
   .است كرده محسوب ايراني خود، تابعيت تعيين در افراد ارادة بدون را باشند شده

 است خصوصي الملل بين حقوق موضوعات از ديگر يكي كه بيگانگان وضع )ب
 قـرار  عمـومي  حقـوق  درزمـرة  اسـت  بيگانگـان  سياسـي  حقوق و ها  آزادي به مربوط و

 و كسـب  و اشـتغال  حـق  ،بيگانگـان  مالكيـت  حق مانند موارد از برخي در ولي گيرد مي
   .است خصوصي حقوق به مربوط آنها تجارب

 جامعيـت  رشـته  ايـن  بـراي  ،خصوصي الملل بين حقوق اصطالح گرچه بهرحال،
 حقـوق  موضـوعات  از يكـي  فقـط  كـه  قـوانين  تعـارض  اصطالح به تنسب ولي نداشته

 زمـاني  تا و شدبا مي برخوردار بيشتري جامعيت از گيرد مي بر در را خصوصي الملل بين
 تـوان  مي است، نشده پذيرفته خصوصي الملل بين حقوق براي ديگري مناسب عنوان كه
  .نمود استفاده اصطالح اين از

  حقوق بين الملل خصوصيقلمرو و جايگاه ) مبحث سوم

  خصوصي الملل بين حقوق قلمرو) گفتار اول
 حقـوق  علـم  علمـاي  بـين  ،خصوصـي  الملـل  بـين  حقوق رومقل و موضوعات مورد در

 و موضـوع  كه معتقدند آمريكايي و آلماني حقوقدانان از برخي .دارد وجود نظر اختالف
 و بـارتن  مانند ديگر برخي .است قوانين تعارض فقط ،خصوصي الملل بين حقوق قلمرو
 بـه  توجـه  بـا  معتقدنـد  نانگلوساكسـو  كشورهاي حقوقدانان از بعضي و فرانسه در پيله

 حقـوق  موضوعات دارد، وجود دادگاهها تعارض و قوانين تعارض بين كه ييها  شباهت
  .است دادگاهها تعارض و قوانين تعارض ،خصوصي الملل بين

 الملـل  بـين  حقوق موضوعات ،التين مريكايآ و ايتاليا اسپانيا، مانند كشورهايي در
 بيگانگـان  وضـع  و دادگاههـا  صـالحيت  تعـارض  ،قـوانين  تعـارض   شـامل  خصوصي،

  .دباش مي
 حقوقـدانان  بيشـتر  اكنـون  و بـود  متـداول  فرانسه در فقط قبالً ،كه ديگري عقيده
 لالمل بين حقوق موضوعات آنستكه نمايند مي طرفداري نظريه آن از نيز ديگر كشورهاي
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 بيگانگـان  وضـع  و دادگاههـا  صـالحيت  تعارض ،قوانين تعارض شامل فقط ،خصوصي
 خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  مهـم  مسـائل  از يكي نيز تابعيت موضوع بلكه گردد  نمي

  1.شود مي محسوب
 موضـوعات  از نيـز  را اقامتگـاه  فـوق  مـوارد  بر عالوه ،حقوقدانان از ديگر برخي

  2 .دانند مي خصوصي لالمل بين حقوق
 چنـين  تـوان  مـي  ،المللي بين ارتباطات روزافزون يها  پيشرفت به توجه با بنابراين

 ،قوانين تعارض موضوعات به منحصر ،خصوصي الملل بين حقوق  قلمرو كه ،نمود ادعا
 كليـه  شـامل  بلكـه  نبوده اقامتگاه و تابعيت ،بيگانگان وضع دادگاهها، صالحيت تعارض

  .گردد مي نيز دارند خصوصي جنبة كه لليالم بين روابط به مربوط موضوعات

   حقوق علم در خصوصي الملل بين حقوق جايگاه) گفتار دوم
 را آن مبنـاي  نيز نويسندگان اغلب و است متداول حقوق علم در كه ييها  يبند تقسيم در

 يـا  ملـي  حقـوق  .2 خصوصـي  حقوق و عمومي حقوق .1 :هب را حقوق علم اند، پذيرفته
  .3نمايند مي تقسيم خارجي يا الملل  بين حقوق و داخلي

 خصوصي حقوق و عمومي حقوق .1
 بـا  او موران أم و دولت روابط بر كه مقرراتي و قواعد مجموعه به ،عمومي حقوق )الف
 حقـوق  اساسي، حقوق :قبيل از موضوعاتي شامل و  شود مي گفته كند مي ومتحك مردم

   .دشبا مي غيره و 4كار حقوق ماليه، حقوق اداري،
 افـراد  بـين  روابـط  بـر  كمحا كه است مقرراتي و قواعد مجموعه ،خصوصي حقوق )ب

  .گردد مي غيره و تجارت حقوق مدني، حقوق :قبيل از موضوعاتي شامل و بوده
 برخي در و بوده نسبي ،حقوق علم در بندي تقسيم اين كه است يادآوري به الزم

 از اي پـاره  ،اقتصـادي  امور در تدول روزافزون دخالت به توجه با است ممكن موارد از

                                                 
 .10همان منبع، ص  ارفع نيا،. 1
 .27-32همان منبع، صص  سلجوقي، 2.
 .مراجعه شود 81- 104 صجهت اطالع بيشتر به مقدمه علم حقوق دكتر كاتوزيان از ص 3.
ق خصوصي داشته ولي با توجه به دخالت دولـت در رديـف   الزم به توضيح است كه حقوق كار ريشه در حقو 4.

 .شود هاي حقوق عمومي محسوب مي گرايش
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 را خـود  ياصل ماهيت و يافته اختالط موميع حقوق مقررات با خصوصي حقوق قواعد
  .باشد داده دست از

   المللي بين حقوق و داخلي حقوق .2
 در و ندك  مي حكومت معين دولت بر ،كه است قواعدي همجموع :داخلي حقوق )الف
 ايـن  و .نـدارد  وجود درآنها خارجي عامل هيچ هك ودش مي گفتگو و بحث روابطي از آن

 دو چنانچه ،مثالً .باشد مي االجرا الزم ساكنين تمامي و كشور نآ خلياد قلمرو در قواعد
 ايـران  قـوانين  بنماينـد،  اي معاملـه  اسـت  واقـع  ايـران  در كـه  مـالي  مورد در ايراني تبعه

   .بود خواهد حكمفرما
 حقـوق  مـدني،  حقـوق  شـامل  كـه  ،داخلي خصوصي حقوق به را داخلي حقوق

 شـامل  كـه  ،داخلـي  عمـومي  حقـوق  و گـردد  مـي  غيـره  و مدني دادرسي آئين تجارت،
 غيـره  و كـار  حقـوق  ماليـه،  حقـوق  اداري، حقـوق  اساسي، حقوق :قبيل از موضوعاتي

  .نمايند مي تقسيم باشد مي
 اسـت  حقـوق  علم از اي رشته ،الملل بين حقوق :خارجي يا الملل بين حقوق )ب

 بحـث  ها  دولت اتباع روابط همچنين و المللي بين سازمانهاي و ها  دولت  بين روابط از هك
 آن در خـارجي  عامـل  كـه  روابطـي  پيرامـون  الملـل  بين حقوق ،پس .نمايد مي گفتگو و

   .نمايد مي بحث دارد، دخالت
 تقسـيم  خصوصي الملل بين حقوق و عمومي الملل بين حقوق به ،الملل بين حقوق

 المللـي  نبـي  يهـا   سـازمان  و دولتها بين روابط از ،عمومي الملل بين حقوق در .ددگر  مي
 زنـدگي  در افـراد  بـين  روابـط  ،خصوصـي  الملل بين حقوق صورتيكه در شود مي بحث
   .نمايد مي تنظيم را المللي بين

  حقوق يها  رشته ديگر با خصوصي الملل بين حقوق رابطه) مبحث چهارم

   داخلي حقوق با خصوصي الملل بين قحقو رابطه) گفتار اول
 جهات كه است الزم ،داخلي حقوق با خصوصي الملل بين حقوق ارتباط تشخيص براي

  :دگير قرار بررسي مورد آنها افتراق و اشتراك
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   داخلي حقوق و خصوصي الملل بين حقوق اشتراك تاجه) الف
 يهـا   رويـه  و قـانون  را داخلي حقوق و خصوصي الملل بين حقوق منابع :منابع حيث از

   .گردد مي وضع كشور همان مقننه قوه توسط قانون كه ،دهد مي تشكيل قضايي
 دعـاوي  فصـل  و لحـ  بـراي  دار صالحيت مرجع :دعاوي فصل و حل حيث از
 آن داخلـي  مراجـع قضـايي   داخلي، حقوق همانند ،خصوصي الملل نبي حقوق به مربوط
   .پذيرد مي صورت كشور آن قوانين بقط ،دادگاهها احكام اجراي و .باشند مي كشور

   داخلي حقوق و خصوصي الملل بين حقوق افتراق جهات) ب
 ولي دارد شباهت داخلي حقوق با موارد از بعضي در ،خصوصي الملل بين حقوق گرچه
   :از عبارتند رشته دو اين افتراق جهات كه بوده نيز افتراق جهات داراي

 عادالنـه  نظـم  ايجاد داخلي، قوانين عوض از هدف :اهداف در تفاوت حيث از .1
 شـامل  فقـط  و بـوده  داخلي مقتضيات و مصالح گرفتن نظر در با افراد حقوقي روابط در

 عـالوه  ،خصوصي الملل بين قوانين وضع از هدف صورتيكه در ،گردد مي كشور آن اتباع
 دارنـدگان  و شـود  مي گرفته نظر در نيز المللي بين روابط مقتضيات ،عادالنه نظم ايجاد بر

 .بيگانه اتباع توسط ايران تابعيت تحصيل مانند باشند، نيز خارجي اتباع ندنتوا مي ،حق
 يهـا   رويـه  ،قـانون  ،داخلـي  حقـوق  دهنـده  تشـكيل  مهم منابع :منابع حيث از .2

 منـابع  بر عالوه ،خصوصي المل بين حقوق در صورتيكه در ،بوده داخلي عرف و قضايي
 اسـتفاده  المللـي  بـين  عرف و المللي بين يها  كنوانسيون و تمعاهدا مانند منابعي از فوق
 .گردد مي
 داخلي ماهيت داراي ،داخلي حقوق مقررات و قواعد :ماهيت حيث از تفاوت .3
 مقـررات  و قواعـد  گرچـه  ولـي  .باشند مي االجرا الزم ،كشور آن داخلي قلمرو در و هدبو

 و قواعـد  ايـن  ولـي  اسـت  شـده  تصـويب  داخلي مراجع در خصوصي الملل بين حقوق
  .است المللي بين اهداف و ماهيت داراي مقررات

 حقـوق  بـه  مربـوط  دعاوي طرح :دادگاهها در دعاوي طرح جهت از تفاوت .4
 خلـي دا موضـوع  هـر  يـا  ايراني اتباع از نفر چند يا دو  بين مالي اختالفات مانند ،داخلي
 حقـوق  بـه  ربـوط م دعـاوي  يكـه حال در ،گيـرد  مـي  صـورت  ايران دادگاههاي در ،ديگر
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 مسـتقل  يـا  و همزمـان  بطور است ممكن اقامتگاه يا تابعيت قبيل از ،خصوصي الملل بين
  .مطرح گردد كشور چند محاكم در
 ،داخلـي  حقـوق  در :االجرا الزم اسناد ثبت و احكام اجراي لحاظ از تفاوت .5

 تنظـيم  مقـام  يا و حكم كننده صادر دادگاه مقر در ،االجرا الزم اسناد ثبت و احكام ياجرا
 حاليكه در ،پذيرد مي صورت دولت همان قانون اساس بر و بوده االجرا الزم سند كننده
 در جـرا اال الزم اسناد ثبت همچنين و صادره احكام اجراي خصوصي، المل بين حقوق در

 و داشـته  خـارجي  دولت آن توسط ،آنها شناسايي به نياز خارجي دولت حاكميت قلمرو
  .گيرد قرار اجرا مورد تواند مي ولتد آن قانون اساس بر

   عمومي الملل بين حقوق و خصوصي الملل بين حقوق ارتباط) گفتار دوم

  اشتراك  جهات) الف
   :از عبارتند عمومي الملل بين حقوق و خصوصي الملل بين حقوق اشتراك جهات

 هماننـد  ،خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  :آنها دو هر بودن المللي بين حيث از .1
 نحـوي  بـه  ارتبـاط  ايـن  و شـود  مي مربوط المللي بين جامعه به عمومي الملل نبي حقوق
 منبعـي  عمـومي،  الملـل  بـين  حقوق آور الزام و آمره قواعد و اصول است ممكن كه است
 الملـل  بـين  حقـوق  بنـابراين،  .باشـد  نيز خصوصي الملل بين حقوق توسعه و رشد براي

 بتوانند كشورها داخلي محاكم كه دازدبپر اصولي و قواعد تدوين به است ممكن عمومي
  1.نمايند برداري بهره خصوصي الملل بين حقوق موضوعات فصل و حل در آنها از
 حقـوق  ماننـد  ،خصوصـي  الملـل  بين حقوق مهم منابع از يكي :منابع حيث از .2

 معاهـدات  و ها  كنوانسيون .است المللي بين يها  كنوانسيون و معاهدات ،عمومي الملل بين
 برخي است ممكن كه است عمومي الملل بين حقوق مهم بسيار منابع از يكي ،لملليا بين
 خـارجي  داوري آراء اجـراي  بـه  راجـع  عمـومي  كنوانسـيون  ماننـد  ها  كنوانسيون اين از

 خصوصـي  الملـل  بـين  حقوق موضوعات با نوعي به غيره و ميالدي 1927 سال مصوب
 .گردند مرتبط
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 آنهـا  صـالحيت  حدود حيث از ها  دولت انمي اگر :صالحيتدار مرجع حيث از .3
 اخـتالف  آن به رسيدگي شود ايجاد اختالف خصوصي الملل بين حقوق اعدوق تنظيم در
 قواعـد  و اصـول  مبنـاي  بر رسيدگي اين و است المللي بين قضايي مراجع صالحيت در

 1.آيد مي عمل به عمومي الملل بين حقوق

   خصوصي الملل بين حقوق و عمومي الملل بين حقوق افتراق جهات )ب
   :از عبارتند رشته دو اين ميان افتراق جهات

 الملـل  بـين  حقـوق  قواعـد  :الملـل  بـين  حقوق تابعين كثرت يا و وحدت حيث از .1
 آن قواعـد  و .2نيسـت  بيش يكي ي شودم ها  دولت شامل كليه آنكه لحاظ به ،عمومي
 بـرآن  خصوصـي،  لالملـ  بـين  حقوق ولي ،است معتبر عضو، يها  كشور تمامي براي
  .شـد با مـي  حاكم دارد دخالت آن در خارجي عامل يك كه خصوصي روابط از دسته

 حقـوق  از خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  شـدن  خارج باعث ،خارجي عامل دخالت
 قلمـرو  در خود مصالح و مقتضيات به بنا دولتي هر ،جهت همين به .گردد مي داخلي

 توسـط  كـه  مقـررات  ايـن  وضـع  و يـد نما مـي  وضع را مقرراتي ،دولت آن حاكميت
  .باشد كشورها تعداد به و متعدد تواند مي گيرد مي صورت ها  دولت

 حـق،  دارنـدگان  عمـومي  الملـل  بـين  حقـوق  در :تكليف و حق دارندگان حيث از .2
 صـورتيكه  در ،باشـند  مي آنها به وابسته موسسات و المللي بين سازمانهاي و ها  دولت

 خصوصـي  حقـوق  اشـخاص  و افـراد  حق ارندگاند ،خصوصي الملل بين  حقوق در
  .هستند

 بـه  رسيدگي براي صالح مراجع :اختالفات به رسيدگي براي صالح مرجع لحاظ از .3
 المللـي  بـين  داوري و دادگسـتري  المللـي  بـين  ديوان ،المللي بين دعاوي و اختالفات

 الملــل بــين حقــوق بــه مربــوط ختالفــاتا بــه رســيدگي صــورتيكه در .شــندبا مــي
 .است داخلي قضايي مراجع صالحيت در،خصوصي

 ،خصوصـي  الملـل  بـين  حقوق داخلي منابع ينكها به توجه با :اجرا ضمانت لحاظ از .4
 الملـل  بـين  حقـوق  تـا  گرديـده  باعـث  امـر  همـين  دارد غلبـه  آن المللي بين منابع بر
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 برخـوردار  بيشتري اجرايي ضمانت از عمومي الملل بين حقوق به نسبت ،خصوصي
 و غيرمسـتقيم   يعمـوم  الملـل  بـين  حقـوق  در اجرايي ضمانت ديگر، نبيا به .گردد
 طريـق  از ،خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  قواعـد  اجراي ،صورتيكه در 1است ناكافي
  .گردد مي تضمين كامل و مستقيم بصورت ،انتظامي و قضايي مراجع

  الملل بين تجارت حقوق با خصوصي الملل بين حقوق ارتباط) گفتار سوم

   لالمل بين تجارت حقوق با خصوصي الملل بين حقوق شتراكا جهات) الف
   :از عبارتند رشته دو اين اشتراك وجوه

 مقـررات  و قواعـد  شمول از نوعي به كه كنند مي بحث مسائلي پيرامون رشته دو هر .1
   .باشند مي خارجي ماهيت داراي و خارج داخلي حقوق

 منعقـده  المللـي  بـين  دادهايقرار مانند ،الملل بين تجارت حقوق موضوعات از برخي .2
 لنق و حمل و اشخاص المللي بين  تعهدات يا قيحقو و حقيقي از اعم اشخاص بين
 دادگاههـا  تعـارض  و قوانين تعارض مباحث با اختالف بروز صورت در ي،الملل بين

 ارتباط بوده خصوصي الملل بين حقوق موضوعات از كه )دادگاهها صالحيت تعيين(
  .دارند

 شـدن  مطـرح  باعـث  كـه  ،الملـل  بـين  تجارت حقوق افزون روز پيشرفت به توجه با .3
 بـراي  رشـته  ايـن  ،گرديـده  خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  حـوزه  در نـوين  مسـائل 

  .دارد را خود قواعد نمودن سازگار و پيشرفت به نياز مسايل اين حل و پاسخگويي

   الملل بين تجارت حقوق با خصوصي الملل بين حقوق افتراق جهات) ب
   :از عبارتند رشته دو هر تراقاف
 تجـارت  حقـوق  بـه  نسـبت  ،خصوصـي  الملل بين حقوق موضوع :موضوع حيث از .1

 موضـوعات  بـه  تنهـا  ،الملـل  بـين  تجارت حقوق ،بوده وسيعتر حدودي تا ،الملل بين
 نقـل  و حمـل  ،كاال بيع ،پيمانكاري :قبيل از( بوده تجاري ماهيت داراي كه المللي  بين
 خصوصـي  الملـل  بين حقوق صورتيكه در .پردازد مي ..).و المللي  ينب نمايندگي كاال،
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 وضــعيت ،اقامتگــاه ،تابعيــت قبيــل از( غيرتجــاري هــم و تجــاري موضــوعات هــم
   .شود مي شامل  را بوده خارجي عنصر داراي كه )بيگانگان

 يهـا   رويـه  و داخلـي  قـانون  ،خصوصي الملل بين حقوق اصلي منبع :منابع حيث از .2
 معاهـدات  ،الملـل  بـين  تجـارت  حقوق اصلي منبع ،صورتيكه در بوده ليداخ قضايي

 .شدبا مي المللي بين قضايي يها  رويه و المللي بين عرف ،المللي بين
 بـه  مـرتبط  اختالفـات  و مشـكالت  به رسيدگي براي صالح مراجع :محاكم حيث از .3

 الفـات اخت به رسيدگي صورتيكه در بوده، داخلي محاكم ،خصوصي الملل نبي حقوق
 المللـي  بـين  تجـاري  يهـا   داوري شـيوة  از بيشتر الملل بين تجارت حقوق به مربوط
 .گردد مي استفاده

   تطبيقي حقوق با خصوصي الملل بين حقوق ارتباط) گفتار چهارم

   رشته دو اين افتراق جهات) الف
 كه گرديده محسوب هم از مجزا رشته دو ،تطبيقي حقوق و خصوصي الملل بين حقوق

   .دارند را متفاوتي كاركرد رشته دو هر
 كه شده محسوب ملي نظام يك مثبت حقوق جزء خصوصي، الملل بين حقوق

 در بوده، آنها المللي بين زندگي در خصوصي روابط تكليف نمودن روشن آن هدف
 و داده انجام يكديگر با را بيشتر يا حقوقي نظام دو مقايسه تطبيقي، حقوق صورتيكه

   .باشد نمي مشكل لفص و حل آن هدف

   تطبيقي حقوق و خصوصي الملل بين حقوق اشتراك جهات) ب
 اختالف يكديگر با موارد برخي در تطبيقي حقوق و خصوصي الملل بين حقوق گرچه
 الملل بين حقوق در .دارند نيز همديگر با تنگاتنگي ارتباط رشته دو هر ولي داشته

 مستلزم امر اين كه است مطرح ملي نظام يك در خارجي قانون اعمال خصوصي،
 يافته توسعه و شده ايجاد تطبيقي حقوق در كه است روشهايي و ها  شيوه از استفاده
 تطبيقي يها  بررسي و مطالعات مستلزم خارجي، حقوق صحيح اعمال بنابراين .است
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 احوال به مربوط مسائل ايران، خصوصي الملل بين حقوق در مثال، بعنوان 1.است
 به مربوط مسائل صورتيكه در آنهاست، متبوع كشور قانون تابع خارجي، عاتبا شخصيه

 روبرو توافقي با ايران دادگاه چنانچه .باشد مي عقد انعقاد محل تابع اصوالً قراردادها،
 در آنها اموال كه باشند نموده موافقت خارجي زوجين ،توافق آن موجب به كه شود
 مطرح سوال اين صورت اين در باشد كمشتر آنها بين مساوي بطور زوجيت دورة
 زوجين متبوع قانون تابع كه شده محسوب ازدواج عقد جزء توافق اين آيا كه گردد مي

 كه شدبا مي عقد انعقاد محل قانون تابع و است خصوصي قرارداد يك اينكه يا باشد
   .است تطبيقي يها  پژوهش مستلزم سوال اين به دستيابي

   خصوصي الملل بين حقوق و 2شدن جهاني) گفتار پنجم
 شامل ،حاكميت و داشتند خود حاكميت تعيين در زيادي بسيار نقش دولتها ،گذشته در

 قلمرو بر انحصاري و شرط و قيد بي جامع، برتر، حكومت بر مبني دولت يك ادعاي
 ديگر ،شدن جهاني موضوع پيدايش با 21 و 20 قرون در اما .بود خود اختيار تحت
 تا است، شده تحول و تغيير دچار و خارج سنتي حالت از نيز افراد و لتهادو بين روابط
 به خارجيان برابر در داخلي منافع از دفاع بجاي ،شدن جهاني تاثير تحت دولتها جائيكه

 فوق و داخلي مرولق به وابسته منافع از اي پيچيده مجموعه ميان رقابت و همكاري
  3 .اند هپرداخت )داخلي قلمرو از خارج( رويملق

 ،غيره و اعتباري كارتهاي طريق از جهاني تجارت ،كامپيوتر طريق از ها  داده انتقال
 سازمانهاي و مؤسسات سوي از ،مقررات و قوانين از بسياري امروزه كه گرديده باعث
 بر .خاص دولت يك سوي از اينكه تا شوند مي تدوين ،جهاني نهادهاي و دولتي فوق

 فقط آنها و دهدا دست از جهاني تجارت در را خود سنتي نقش ها  دولت گذشته، خالف
 تحت را تجارت اين بخواهند اينكه تا نمايند مداخله جهاني تجارت در توانند مي

    .آورند در خود كنترل
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 و تغيير اين دستخوش از نيز خصوصي الملل بين حقوق سنتي نقش علت، بهمين
 نموده پيدا نويني نقش يالملل بين زندگي در،وقحق از رشته اين و نمانده دور تحوالت

   .است
 دگرگوني اين اما نشده، مليت اصل رفتن بين از موجب شدن جهاني اگرچه
 ،جائيكه تا .است نموده وارد خدشه دولتها انحصاري تقريباً حاكميت به جغرافيايي

 از اي مالحظه قابل يها  بخش جهاني، تحرك شناختن رسميت به با دولتها از برخي
 مثل مواردي در .اند داده افزايش را دوگانه تابعيت اعطاي امكان اخيراً خود، جمعيت
 تصويب با اكنون بوده، ممنوع )دوگانه( مضاعف تابعيت داشتن قبالً كه آمريكا و تركيه
 مقامات ،موارد از بسياري در و اند داده قانوني وجهه مضاعف تابعيت داشتن به قانون

    1 .گيرند مي ناديده است، خالف كه را هگذرنام دو داشتن رسمي،

   خصوصي الملل بين حقوق فوائد) مبحث پنجم
 بوده بسياري فوائد داراي كه است حقوق يها  رشته از يكي ،خصوصي الملل بين حقوق

 .نمايد مي ايفاء را سزائيه ب نقش ،يالملل بين روابط روزافزون توسعه به توجه با و
 فواعد )ب  عملي فوائد )الف :از عبارتند دارد خصوصي الملل بين حقوق كه فوائدي
    علمي

 خصوصي الملل بين حقوق شد، ذكر قبالً همانطوريكه :عملي دفواي )گفتار اول
 بهتر درك براي لذا.نمايد مي بحث يالملل بين زندگي در دولت با افراد روابط پيرامون
 قبيل از خصوصي الملل بين حقوق با نوعي به كه موضوعاتي كه است ضروري موضوع،

 اعمال و اشخاص ،)بهادار اوراق معنوي، حقوق ،غيرمنقول و منقول اموال از اعم( اموال
  .گيرند قرار بررسي و بحث مورد هستند مرتبط ،حقوقي

 حقيقي اشخاص به ماهوي لحاظ از را اشخاص ،حقوق علم در :اشخاص .1
  :كنند مي تقسيم حقوقي اشخاص و )طبيعي(

 كه بوده انسان همان ،حقيقي شخص از منظور :طبيعي يا حقيقي اشخاص )الف
 از لذا .مي باشد تكليف و حق داراي و به جهت انسان بودن، است واقعي وجود داراي

 افزايش نيز آنها مشكالت يافته وسعهت المللي بين عرصه در اشخاص روابط ،آنجائيكه
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 براي غيره و انگرديجه تجارت، مهاجرت، لقبي از مشكالتي .نمود خواهد پيدا
 خصوصي الملل بين حقوق طريق از بايد مشكالت اين حل كه گردد مي ايجاد اشخاص
   .پذيرد صورت

 آنها از بعضي .نمايند مي مسافرت ديگر كشورهاي به مختلفي بدالئل ،اشخاص
 ممكن و نمايند مي مسافرت ديگر كشورهاي به ،يتجار امور انجام و تجارت بمنظور
 تجاري قراردادهاي تنظيم نحوه تعيين.نمايند منعقد تجاري قرارداد وركش آن در است

 براي ،نيز افراد از ديگر برخي .است خصوصي الملل بين حقوق وظايف از بيگانگان
 و كار براي كه هستند كساني 1مهاجرين .نمايند مي سفر ديگر هايكشور به مهاجرت
 موفق چنانچه  .نمايند مي مهاجرت آنجا به مهاجرپذير كشور دولت مجوز اخذ با اقامت

 گردند مضاعف تابعيت داراي است ممكن بشوند دولت آن تابعيت و شهروندي اخذ به
 داراي وي كانادا، تابعيت اخذ از پس كه كانادا به ايراني شهروند يك مهاجرت مانند

 مشكل دچار شخص اين است ممكن موارد برخي در كه شد خواهد مضاعف تابعيت
  .است خصوصي الملل بين حقوق برعهده مشكل اين حل كه گردد

 .نمايند مي سفر ديگر كشور به كشوري از 2پناهنده بعنوان ،افراد از ديگر بعضي
 باشد مذهبي يا و فرهنگي ،اجتماعي سياسي، مسائل اثر بر است ممكن پناهندگي علل
 پناه ديگر كشوري به ،ديگر بهردليلي يا و جان نجات براي خود كشور از شخص كه
 بصورت كاركردن و اقامت براي مهاجر كه آنست در پناهنده  و مهاجر تفاوت .آورد مي
 صورتيكه در ،نمايد مي اخذ را كشور آن شهروندي و كرده سفر ديگر كشوري به دائم

 كشور وضعيت زمانيكه تا رود مي ديگر يكشور به موقت زمان مدت براي ،پناهنده
 كشور به يا مراجعت آنجا به مجدداً تا برگردد، دوخ عادي و اوليه بحالت اش اصلي
 و مهاجرين( افراد از گروه اين وضعيت به رسيدگي لذا .نمايد مسافرت يديگر

   .است خصوصي الملل بين حقوق عهده بر )پناهندگان
 مي اطالق اشخاصي به ،حقوقي اشخاص :اعتباري يا حقوقي اشخاص )ب

 و بوده حقيقي اشخاص اعتبار به وابسته نهاآ اعتبار و نداشته خارجي وجود كه گردد
 المللي، بين روابط روافزون توسعه به توجه با .باشد شناخته رسميت به را آنها نيز قانون

                                                 
1. Immigrants. 
2. Refugee. 
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 روابط بيشتر .است يافته افزايش نيز المللي بين ارتباطات در ،حقوقي اشخاص روابط
 نقل و حمل وسساتم قبيل از تجاري شركتهاي و موسسات توسط ،المللي بين اقتصادي

 خود توليدات عرضه و كشورها به كاال واردات و صادرات بازرگاني يها  شركت كاال،
 .گيرد مي صورت اند نموده تاسيس كشورها آن در كه شعباتي توسط كشورها ديگر در
 حقوق به مربوط كه است مباحثي از غيره و مديران اختيارات شركت، ثبت موضوع لذا
   .تاس خصوصي الملل بين

 و باشد مفيد :اوالً كه گردد مي اطالق چيزي به مال ،حقوقي نظر از :اموال .2
 به يافتن اختصاص قابل :ثانياً .معنوي يا باشد مادي نياز آن خواه برآورد، را نيازي

 و مادي اموال به سو يك از را اموال ،داخلي حقوق در 1.باشد معين ملت يا شخص
  .كنند مي تقسيم غيرمنقول و منقول الامو به ديگر سوئي از و غيرمادي
 و باشند مي رويت قابل و داشته خارجي وجود كه هستند اموالي :مادي اموال 
   .هستندنيز مادي ارزش داراي همچنين

 توسط آنها اعتبار و ندارند خارجي وجود كه اند اموالي :معنوي يا غيرمادي اموال
 حق انتفاع، حق ،تبنو و تابو حق دمانن .است شده شناخته رسميت به جامعه و قانون
    ...و ارتفاق

: دگوي مي غيرمنقول مال تعريف در مدني قانون 12 ماده :غيرمنقول اموال )الف
 استقرار اينكه از اعم نمود، منتقل نتوان ديگر محل به محلي از كه آنست غيرمنقول مال«

 خود نقص يا خرابي مستلزم آن نقل كه بنحوي ،انسان عمل بواسطه يا باشد ذاتي آن
   ».شود آن محل يا مال

 و مالكيت بر غيرمنقول اموال وقوع محل قانون حكومت مورد در ،كشورها بيشتر
 داراي كه خارجي تبعه يك چنانچه .دارند نظر اتفاق و پذيرفته را اموال اين انتقال و نقل

 در اموال اين بر حاكم قانون تعيين نمايد، فوت و بوده ديگر كشوري در غيرمنقول اموال
   .گيرد مي قرار خصوصي الملل بين حقوق حوزه

 :است آمده منقول مال تعريف در مدني قانون 19 ماده در :منقول اموال )ب
 آن محل  يا خود به اينكه بدون باشد، ممكن ديگر محل به محلي از آن نقل كه اشيائي«

 باشند غيرمنقول يا منقول هاينك از اعم مادي اموال لذا .»است منقول آيد، وارد خرابي
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 مقرر مدني قانون 8 مادة اينخصوص در كه دنباش مي مال وقوع محل قانون تابع اصوالً
 كنند مي يا كرده تملك عهود طبق بر ايران در خارجه اتباع كه غيرمنقول اموال« )ددار مي
: ديگو مي مدني قانون 966 ماده همچنين ».بود خواهد ايران قانون تابع جهت هر از
 مملكتي قانون تابع غيرمنقول يا و منقول اشياي بر حقوق ساير و مالكيت و تصرف«

   ».شندبا مي واقع آنجا در اشياء آن كه بود خواهد
 وقوع محل قانون حاكميت مورد در ايران قانون گرچه كه است توضيح به الزم

 اين اما است، هشد قائل غيرمنقول اموال مانند يكسان وضعيتي منقول اموال براي مال،
  :دگرد مي اشاره آنها به مختصراً كه باشد مي استثنائاتي داراي قاعده

 و ها  كشتي آنجائيكه از :هواپيماها و كشتيها حقوقي رژيم :قاعده استثنائات
 را آنها توان نمي لذا بوده، ديگر نقطة به اي نقطه از مكان تغيير حال در دائماً هواپيماها

 ها  كشتي و هواپيما ثبت محل قانون تابع آنها بلكه .دانست اموال وقوع محل قانون تابع
 هواپيما يا كشتي داخل كه كاالهايي مثالً .باشند مي پرچم صاحب كشور قانون تابع يا

 .است واقع كشتي پرچم كشور در كه ندشو مي محسوب اموالي منزله به ،قرار دارند
  .مال وقوع محل قانون هن شد، خواهد اعمال پرچم صاحب كشور قانون يعني

 خارج در مادي وجود ،غيرمادي اموال شد گفته قبالً چنانكه :غيرمادي اموال )ج
   .است شناخته معتبر را آنها وجود جامعه و قانون و نداشته

 الملل بين حقوق در آنها همه وضعيت و بوده زيادي تنوع داراي ،غيرمادي اموال
 انواع كه ضروريست آنها وضعيت شدن روشن براي لذا .باشد نمي يكسان نيز خصوصي
  .نمائيم بررسي را آنها بر حاكم قوانين و داده توضيح مختصراً را غيرمادي اموال مختلف
 آن صاحب به كه است حقوقي معنوي، )حقوق( مالكيت :معنوي يها  مالكيت .1
 تفادهاس انسان فكر يا فعاليت از خاصي شكل و منافع از انحصار به تا دهد مي اجازه
  1».كند

 و ادبي مالكيت از اعم( معنوي يها  مالكيت بر حاكم قانون تعيين براي كلي قاعده
 از بعضي در است ممكن ولي بود، خواهد اختراع ثبت يا و انتشار محل )غيره و هنري

 براساس مثالً .باشد متفاوت معنوي يها  مالكيت حقوق از حمايت حدود كشورها
 .ندارد كتاب مؤلف يا و ناشر از مجوز اخذ به نيازي خارجي آثار ترجمه ايران مقررات
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راه   كه .شود مي حمايت مؤلف حقوق از املك بطور ،كشورها از بعضي در صورتيكه در
  .نمود پيدا خصوصي الملل بين حقوق در بايد را مشكالت و اختالفات اين حل

 .است ديدهگر ارائه مختلفي نظرات ديون، بر حاكم قانون مورد در :ديون .2
 محل ،نيز ديگر بعضي .است دائن اقامتگاه محل ،ديون بر حاكم قانون كه معتقدند برخي

 از ديگر بعضي فوق، نظريات برخالف .دانند مي ديون بر حاكم قانون را مديون اقامتگاه
 محل نه ،باشد مي دين منشأ دين مورد در صالحيتدار قانون ،كه معتقدند حقوقدانان

 الملل بين حقوق حيطه در مشكالت اين نمودن حل لذا .مديون يا دائن اقامتگاه
   .است خصوصي
 وجه در سند صورت به كه است اسنادي ،نام بي اسناد :نام بي و نام با اسناد .3
 شناخته مالك آن دارنده و نگرديده قيد آن در شخصي نام و گرديده تنظيم حامل
 به شركت سهام ثبت دفتر در بايد آنها نتقالا كه هستند اسنادي ،نام با اسناد ولي .شود مي
  1.برسد ثبت

 در نام با سهام يا و نام بي سهام داراي خارجي يكنفر ،است ممكن آنجائيكه از لذا
 براي صالح محاكم تعيين اينجا در شود ايجاد وي براي مشكلي و باشد ديگر كشوري
   .است خصوصي الملل بين حقوق حيطه در اختالفات اين به رسيدگي

 حاكم قانون پس ،گردند مي محسوب ديون جزء نام با اسناد ،كه معتقدند برخي
 نويسندگان، از برخي .بود خواهد )اسناد كننده صادر( مديون اقامتگاه محل قانون ،نيز
 اسناد اين اينكه لحاظ از كه معتقدند و اند شده تفكيك به قائل ،نام بي اسناد مورد در

 لحاظ از ولي شندبا مي آنها وقوع محل قانون تابع ندشو مي محسوب مادي اموال جزء
   .بود خواهند مديون اقامتگاه قانون تابع آيند مي شمار به )ديون( غيرمادي اموال اينكه

   خصوصي الملل بين حقوق علمي فوائد) گفتار دوم
 علم از رشته اين مطالعه با آنستكه ،خصوصي الملل بين حقوق علمي فوائد از منظور
 فوائد .گردد مي ما عايد چيزي چه مطروحه، حقوقي مشكالت حل از صرفنظر حقوق

                                                 
شـود،   نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و مالك دارنده آن شـناخته مـي   سهام بي« قانون تجارت  39ماده . 1

  » ... مگر خالف آن ثابت گردد 
ا انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يـ «: گويد قانون تجارت مي 40ماده 

  » ... وكيل قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند 
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 و استنباط قوه تقويت و خالقيت ايجاد آن، موضوعات بودن بديع :از عبارتند رشته اين
   .داخلي حقوق بهتر شناخت و ديگر كشورهاي قوانين با آشنايي استدالل،
 الملل بين حقوق :خصوصي الملل بين حقوق موضوعات بودن بديع .1

 بعنوان حاضر درحال ولي دارد حقوق يها  رشته ديگر با ييها  شباهت گرچه ،خصوصي
   .دشو مي محسوب حقوق يها  رشته ديگر از مستقل اي رشته

 اين موضوعات تكهاينس ،خصوصي الملل بين حقوق مهم بسيار فوائد از يكي
 رشته اين مطالعه به هك شخصي و دارد كار و سر نوين و روز مسائل با ازحقوق رشته
   .گردد مي آشنا بيشتر ،دنيا روز مسائل با پردازد مي

 ايجاد در ،خصوصي الملل بين حقوق :استنباط قوه تقويت و خالقيت ايجاد .2
 تنوع به توجه با زيرا .يدنما مي ايفاء را سزايي به نقش استنباط قوه تقويت و خالقيت

 و قواعد بايد ،قوانين تعارض و تابعيت ملهج از ،خصوصي الملل بين حقوق مسائل زياد
 و گردد مقايسه داخلي مقررات و قوانين با و مطالعه ،بحث مورد كشورهاي مقررات
 و خالقيت ايجاد باعث ،تطبيق و قايسهم اين .ودنم انتخاب را مناسب حل راهسپس 
   .دشو مي استنباط قوه تقويت

 وضعيت و تابعيت مانند( خصوصي الملل بين حقوق در كه مشكالتي ،بعالوه
 مورد داخلي حقوق در كه عادي حقوقي روش با توان  نمي گردند مي مطرح )بيگانگان
 عوامل براساس ،رشته اين در ها  حل راه از بسياري زيرا .نمود حل گيرد مي قرار استفاده
   .است گرديده ريزي پايه ها  دولت مصالح بر مبتني و سياسي

 تعارض مساله مطالعه .است خاص فني داراي و فني كامالً رشته اين همچنين
 استنباط قوه شك بي فكري ورزش كه است فكري ورزش يك حقيقت به قوانين
   1 .نمايد مي تقويت را حقوقي

 مطالعه :داخلي حقوق بهتر شناخت و كشورها ديگر قوانين با آشنايي .3
 آشنايي ديگر هايكشور قوانين با تا شخص گردد مي باعث ،خصوصي الملل بين قحقو
   .بيابد را داخلي حقوق ضعف و قوت نقاط و يافته

 ،يابد مي انتقال فرزندان به نيز مادر ازطريق تابعيت ،كشورها بعضي در مثال براي
 شاهددر ايران  اكنون و 1باشد نمي امكانپذير امر اين ،ايران قانون طبق بر صورتيكه در
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 داراي ولي گرديده متولد ايران در ارجيخ پدر و ايراني مادر از كه هستيم افرادي
 قوانين مطالعه با كهو دچار مشكالت عديده اي گرديده اند  باشند نمي ايران تابعيت
 اصالح به نياز كه گرديم مي داخلي حقوق در قانوني ضعف اين متوجه ،كشورها ديگر
   .داردذار قانونگ توسط قانون

   اول فصل خالصه
 ،خصوصـي  الملـل  بين حقوق :كه گفت توان مي صوصي،خ الملل بين حقوق تعريف در

 بـا  افـراد  روابـط  همچنـين  و يكديگر با افراد روابط پيرامون كه است حقوق از اي رشته
 اصـطالح  .نمايـد  مـي  بحـث  المللـي  بـين  عرصه در  و داخلي  قلمرو از خارج ،ها  دولت
   .شد مطرح استوري توسط بار اولين خصوصي، الملل بين حقوق

 تعـارض  بيگانگـان،  وضعيت تابعيت، اقامتگاه، :خصوصي الملل بين قوقح قلمرو
   .باشد مي دادگاهها تعارض و قوانين

   :خصوصي الملل بين حقوق و عمومي الملل بين حقوق افتراق جهات
 حقـوق  تـابعين  ولـي  نيسـت،  بـيش  يكـي  عمـومي  الملل بين حقوق تابعين )الف

   .است متعدد خصوصي الملل بين
 سـازمانهاي  و هـا  دولت عمومي، الملل بين حقوق در تكليف و حق دارندگان )ب

   .شندبا مي افراد خصوصي، الملل بين حقوق در ولي .هستند المللي بين
 ديـوان  ،عمومي الملل بين حقوق در اختالفات به رسيدگي براي صالح مرجع  )ج

 يخصوصـ  الملـل  بـين  حقـوق  در و اسـت  المللـي  بـين  داوري و دادگسـتري  المللي بين
   .است داخلي قضايي مراجع ،خ.ب.ح

 حقـوق  .اسـت  ناكـافي  و غيرمسـتقيم  ،عمومي الملل بين حقوق در اجرا ضمان )د
   .است كامل و مستقيم خصوصي، الملل بين

   :خصوصي الملل بين حقوق و عمومي الملل بين حقوق اشتراك جهات
   .شوند مي مربوط المللي بين جامعه به دو هر )الف
   .است المللي بين يها  كنوانسيون و معاهدات دو هر منابع)ب

                                                                                                                   
قانون مدني، كساني كه پدر آنها ايرانـي اسـت اعـم از اينكـه در      976ماده  2الزم به توضيح است كه مطابق بند . 1

بعيت مادر ايراني هيچگونه تأثيري بـر  و تا. ايران يا در خارجه متولد شده باشند را تبعه ايران محسوب نموده است
 . تابعيت فرزندان آنها ندارد
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 مبنـاي  بـر  و بوده المللي بين قضايي مراجع تواند مي دو هر براي صالح مرجع )ج
  .آيد عمل به عمومي الملل بين حقوق قواعد و اصول
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   آزمايي خود
  شد؟ مطرح كسي چه توسط خصوصي الملل بين حقوق اصطالح بار اولين .1

   بوايه ني )د  ماير پير )ج  سفوليك )ب   استوري )الف
  شد؟با مي خصوصي الملل بين حقوق قلمرو زير يها  گزينه از كداميك .2

  اقامتگاه و تابعيت )الف
       قوانين تعارض و تابعيت فقط )ب
             بيگانگان وضعيت و تابعيت )ج
  دادگاهها و قوانين تعارض و بيگانگان وضعيت و اقامتگاه تابعيت، -د
 نـام  را عمومي الملل بين حقوق و خصوصي الملل بين حقوق اشتراك و افتراق جهات .3

   ببريد؟
 نـام  را عمومي الملل بين حقوق و خصوصي الملل بين حقوق اشتراك و افتراق جهات .4

   ببريد؟
 را الملـل  بـين  تجـارت  حقـوق  و خصوصي الملل بين حقوق افتراق و اشتراك جهات .5

   .نماييد بيان
   .دهيد توضيح مختصراً و برده نام را خصوصي الملل بين حقوق  يعلم فوايد -6
 دادگاههـا  تعـارض  و قـوانين  تعـارض  بين كه ييها  شباهت به توجه با ......عقيده به -7

 تعــارض و قــوانين تعــارض خصوصــي، الملــل بــين حقــوق موضــوعات دارد، وجــود
   .دادگاههاست

  سومير ـ اوپنهايم )ب                     فوليكس ـ بوايه ني )الف
  سومير ـ استوري )د    پيله و بارتن )ج
   .باشند مي ...............................قانون تابع هواپيماها و ها  كشتي -8

  وقوع محل تابع ها  كشتي )الف
   ثبت و محل تابع دو هر )ب
   وقوع محل تابع ها  كشتي )ج
  پرچم صاحب كشور تابع ها  كشتي ثبت، محل تابع هواپيماها )د
   ......................تابع معنوي يها  مالكيت -9
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   اختراع و تأليف محل )ب   است اختراع ثبت يا و انتشار محل )الف
   مؤلف اقامتگاه محل )د   شخصي تابعيت محل )ج

 صـحيح  خصوصـي  الملـل  بـين  حقـوق  تعريف مورد در يرز يها  گزينه از كداميك -10
  است؟
       يكديگر با افراد بين روابط )الف
   ها  دولت و يكديگر با افراد بين روابط )ب
  المللي بين عرصه در و داخلي قلمرو از خارج ها  دولت با و يكديگر با افراد روابط )ج
  داخلي قملرو در ها  دولت با و يكديگر با افراد روابط )د
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  دوم فصل

  تابعيت

   كلي يها  هدف
 الملـل  بـين  حقـوق  مباحث مهمترين از يكي كه ،تتابعي مبحث با خواننده فصل، اين در

  .گردد مي آشنا است خصوصي

   آموزشي يها  هدف
  :تا دباش قادر فصل اين مطالعة از پس رود مي انتظار خواننده از
   .نمايد بيان را حقوق علم دانشمندان ديدگاه از تابعيت مختلف تعاريف .1
  .دهد توضيح را تابعيت تحقق شرايط و ها  ويژگي .2
  .دهد شرح را تابعيت حقوقي رآثا .3
  .نمايد بيان را تابعيت بر حاكم مباني و اصول .4
  .بنويسد را خون سيستم نظريه طرفداران داليل .5
  .ببرد نام را ايران تابعيت تحصيل راههاي و ايران اصلي يها  تابعيت انواع .6
  .بنويسد را ايران تابعيت تحصيل شرايط .7
  .دهد توضيح را نايرا تابعيت به پذيرش آثار و نتايج .8

www.ParsBook.org



 )1(وصي الملل خص حقوق بين  

  .نمايد بيان را ايران تابعيت سلب موارد .9
  .بنويسد را تابعيتي بي آثار .10
  .نمايد بيان را آن شرايط و تابعيت ترك موارد  .11
  .دهد شرح را تابعيت ترك آثار  .12
  .نمايد بيان را ايران تابعيت داليل .13
  .دهد توضيح را آن ايجاد علل و مضاعف تابعيت  .14
  .نمايد بيان را مضاعف بعيتتا از جلوگيري طرق  .15
  .بنويسد را حقوقي اشخاص تابعيت تعيين نحوه  .16

  كليات و مفاهيم) مبحث اول
 اين در كه است 1تابعيت مبحث ،خصوصي الملل بين حقوق مهم موضوعات از يكي
 آن بر حاكم اصول سپس و تابعيت مباني مفاهيم، تابعيت، پيدايش منشأ ابتدائاً ،فصل
   .گرفت خواهد قرار بررسي و بحث مورد

  تابعيت پيدايش منشأ )گفتار اول
 حقوقي سيستم وارد ،گذشته نقريكي دو  در كه است حقوقي اصطالح يك تابعيت،
 داشته وجود هم تابعيت بحث نوعي به نيز، دوران قديم در گرچه .است گرديده ايران
   .است لمللا بين حقوق منشأ همان تابعيت، پيدايش منشأ كه گفت توان مياما  ،است

 وجود متعددي و مستقل يها  دولت كه شد خواهد مطرح تابعيت، بحث زماني
 ديگر ،باشد داشته وجود ديگر يها  دولت جاي به دولت يك فقط چه چنان .باشد داشته
 يك داخلي ابعاد بحث فقط و گردد نمي مطرح ها  دولت با افراد رابطة و تعلق از بحثي
 مراتب به توجه با لذا .باشد مي مطرح فرمانبران و امحكّ بين روابط جمله، از كشور
   :كه گفت توان مي فوق

 يها  دولت وجود كه است عرضي و اصيل غير اصيل، مقدار آن به« تابعيت :اوالً
   2».هستند عرضي و اصيل يكديگر از مستقل و متعدد

                                                 
1.Nationality 
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 از ،باشد مي دولت با فرد رابطه كننده تعيين كه آن حيث از تابعيت قاعده :ثانياً
 به تابعيت قاعده كه معتقدند ديگر برخي ولي .1آيد مي شمار به عمومي حقوق قواعد
 و است الملل بين حقوق به مربوط مباحث از ستها  دولت تعدد كه خود خاستگاه دليل
   .2داخلي حقوق مباحث از نه

 حمطر اخير قرون در كه است جديد نسبتاً اي مسئله تابعيت، قاعده گرچه :ثالثاً
 و متعدد يها  دولت كه شده آغاز زماني از تابعيت قاعده وجود اصل اما است، شده

   .اند داشته وجود مستقل
 وجود گوناگون يها  صورت به االيام قديم از دولت ،كه است معتقد باتيفول

 آن از .گرديد ايجاد بعد به شانزدهم قرن از فعلي صورت به آن ساخت ولي داشته
 مفهوم كه بود نوزدهم قرن در سرانجام و گرفته خود به نويني شكل گرايي ملت تاريخ،
   3.است كرده پيدا مفهوم و معني است مطرح حقوق در امروزه كه اي شيوه به تابعيت

  تابعيت تاريخچة) گفتار دوم
 افراد بين رابطه ولي ،اند شده ايجاد گذشته قرن دو يكي، در تابعيت كنوني قواعد گرچه

 طرق به و است داشته وجود هم گذشته دوران از كه است قديمي مسئلة يك دولت و
 بر مبتني است ممكن روابط اين و گرديده ايجاد روابطي ها  دولت و افراد بين مختلف
 پيوند عامل باستان، يونان كوچك شهرهاي ـ دولت در مثالً .باشد بوده فرد بودن بومي

 ديگر يها  جمهوري در جمهوري، هر اهالي كه چرا است بوده فرد بودن بومي ،دولت با
   4.بودند مشترك »بودن يوناني« اصل در آنان همه چند هر ،شدند مي تلقي بيگانه

 خاص قوم يك را كشور آن جمعيت غالباً كه ،كوچك كشورهاي از برخي در
 در ولي است شده مي تعيين قوميت اساس بر افراد و دولت بين روابط اند داده مي تشكيل

 نژاد و قبائل افراد، از ها  آن جمعيت كه روم و ايران يها  امپراطوري و رگبز كشورهاي
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 ،»اقامتگاه« قبيل از عواملي به بستگي ،تابعيت مبناي اند شده مي تشكيل مختلفي
   1.است بوده عمل مالك كشور رسمي دين از پيروي يا و پادشاه از فرمانبرداري
 ،خود اربابان و زمين به )ترعي( فرد وابستگي و اروپا در فئوداليسم ظهور با اما

 و رفت بين از پادشاه از اطاعت و اقامتگاه قوميت، بر مبتني دولت به فرد تعلق عمالً
   .گرديد دولت با افراد بين روابط جايگزين ،رعيتي - ارباب نظام

 كردن اداره و مركزي يها  دولت گرفتن قدرت و فئوداليسم نظام فروپاشي از پس
 اطاعت افراد، تابعيت تعيين مالك پادشاهي، و فردي استبدادي نظام مبناي بر ها  حكومت

 يها  انديشه ظهور و رنسانس عصر پيدايش با ولي .بود پادشاه از ها  آن فرمانبرداري و
 پيدايش با همچنين .گرديد رعيت واژه جايگزين ملت ...و دموكراسي و ليبراليستي
 غير و گرايانه ملي يها  آرمان با جديدي يها  دولت ناسيوناليستي، مكاتب و تفكرات
 قوميت« در اشتراك اساس بر ،فرد تابعيت كنندة تعيين مالك كه گرديدند ايجاد مذهبي

 زمان آن از و 2.گرفت قرار ملت آن از ناشي حاكميت برابر در انقياد و خاص »مليت و
 »دولت دهنده لتشكي جمعيت در فرد عضويت« افراد، تابعيت تعيين معيار ،بعد به
   .باشد مي

  ايران در تابعيت تاريخچة .1
 قانون تصويب از پس و اريذقانونگ نظام رواج از قبل ايران در تابعيت ،قسمت اين در

   .گردد مي بررسي حال به تا مشروطيت اساسي

  اريذقانونگ نظام رواج از قبل تابعيت  .2
 در مختلف، يها  دولت حاكميت تحت ملل آمد و رفت چند هر تاريخي، ديدگاه از

 حقوق همچون را تابعيت بر مبتني مسائلي ديرباز از ديگر، دول حاكميت ارضي قلمرو
 و كشور از خارج در كشور يك اتباع حقوق از حمايت و كشور داخل در بيگانگان
 موضوع حقيقتاً ولي است، ساخته مطرح را آن امثال و سياسي نمايندگان مصونيت
   .نيست روشن و واضح چندان گذشته در است نظر مورد امروز، كه تابعيت
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 غير و شهروندان حقوق زمينه در بيشتر ،است بوده مطرح گذشته در چه آن
 كه چرا ،برد پي نيز تابعيت موضوع به توان مي ها  آن تحليل از البته كه ،است شهروندان

 صطالحا جاي به گذشته در .دارد وجود نزديك بسيار اي رابطه شهروندي و تابعيت بين
 شدن معمول از پس حتي اصطالح اين ،است رفته كار به رعايا اصطالح ايران، اتباع

 آن در .است شده مي استفاده اتباع با معني هم و مترادف ،جديد دوران تا اتباع، اصطالح
 چه حسب بر ديگر دول اتباع از ايراني اتباع تمايز مالك كه نيست روشن وضوح به ايام

 ولي ،اند گرديده متمايز ايراني غير از ايراني اتباع چگونه و ،است بوده مالكي يا و قاعده
 ايران، در اقامت و ايران در شدن متولد جمله از »عرفي يها  مالك« ،گذشته در مسلماً
   .1اند بوده تابعيت تعيين يها  مالك

 در كه شخصي ايراني تابعيت اثبات براي عثماني دولت به اي نامه در ،ايران دولت
 همه چون« :دكن مي استفاده چنين ،داشته وجود اختالف عثماني دولت با او تابعيت مورد
 مدت ابد دولت خدمتگذاران از هم او پدران و داشته اقامت اردبيل در وي كه دانند مي
   »2.است ايران تبعه و ايراني شخص اين )لذا( اند، بوده

 مالك كه گرفت نتيجه ينچن توان مي ،الذكر فوق تاريخي سند به توجه با لذا
 بوده ايران در اقامت داشتن و ايراني خانواده در شدن متولد گذشته در تابعيت تعيين
 و خضوع :قبيل از ييها  مالك ،تابعيت تعيين براي ،فوق يها  مالك بر عالوه .است

 »3كشور رسمي مذهب و دين از پيروي« ،امپراطور يا پادشاه به نسبت فرمانبرداري
   .اند بوده تابعيت تعيين معيارهاي
 ،امپراطور و شاه اراده جز ،زرتشت آيين شدن رسمي از پيش ،باستان ايران در

 امپراطور و شاه از فرمانبرداري لقاعده ا علي« ،نبود حاكم تابعيت تعيين براي ديگري چيز
 و حكومت مفهوم ،دوران اين در چون ،»4باشد دولت با فرد پيوند عامل توانست مي

   .شد نمي تصور مستقل تحاكمي
 از پيروي يافت، رسميت ايران رسمي دين عنوان به ،زرتشت آيين كه زماني ولي

 با را او پيوند و فرد تابعيت كه بود معيار اين و گرفت قرار تابعيت معيار ،زرتشت آيين
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 زرتشت آيين كه باستان ايران مانند ييها  دولت ،دوران آن در .كرد مي معين خاص دولتي
 ،يافتند رسميت مسيحيت دين نيز روم امپراطوري در و كشور رسمي دين عنوان به
 و بومي چه اگر اديان ساير پيروان به نسبت طبيعتاً و آمد وجود به »1ديني يها  دولت«

 ،باستان ايران در گرچه 2.داشتند بيگانگي احساس نوعي به اند بوده هم كشور آن مقيم
 پيروان براي ولي ،اند بوده قائل احترام ،نيز زرتشت از غير به اديان ساير پيروان براي
 و ارتباط نوعي احساس بودند مقيم ديگر دولتي قلمرو در اگر حتي زرتشت آيين

   .ناميد امروزي مفهوم به تابعيت را ارتباط اين توان مي كه نمودند مي مسئوليت
 پرداخت در همچنين و سربازگيري و جنگ هنگام قديم ايام در ،تابعيت اثر
 به ملزم ايران تبعه و افراد تمامي و است شده مي مشخص دولت به خراج يا ماليات
   .اند بوده محل والي يا و پادشاه دستورات و اوامر از پيروي و تبعيت

 و شد داده توضيح قبالً كه دوران اين از بعد ايران در تابعيت تاريخچه مورد در
 عهدنامه ضميمه فصل در .كرد مالحظه ها  نامهعهد در بايد را مشروطيت انقالب از قبل
 و ايران اتباع اگر« :كه بود شده مقرر )ق . ه( 1159 شعبان مورخ عثماني دولت و ايران

 تابعيت اين ،دولتين كنند تابعيت ترك بخواهند و كرده فرار يكديگر خاك به عثماني
  3».كرد خواهند ديگر دولت تسليم را ها  آن و نپذيرفته را جديد

 ايران تاريخ يها  معاهده ترين ننگين از يكي كه نچاياتركم معاهده در همچنين
 ميالدي 1828 فوريه 22 با مطابق ،)ق . ه( 1243 شعبان 5 مورخ در شود مي محسوب

 تعيين را ايران در روسي اتباع حمايت طرز و گرديد منعقد روسيه و ايران دولت بين
   .است كرده

 يك واقع در و است كاپيتوالسيون همان ننگين هدهمعا اين است ذكر به الزم
 در ايران دولت اتباع براي حقي گونه هيچ و است داده روسيه اتباع به امتيازاتي جانبه
 را ايران خارجي سياست قرن يك مدت نچاياتركم معاهده .است نشده شناخته روسيه
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 انعقاد قصد كه ده،معاه اين از بعد كشوري هر و داده قرار خود نفوذ تحت حيث هر از
   1.داد مي قرار نچاياتركم معاهده را آن اساس و پايه داشت ايران با را اي معاهده

 استقالل رفتن بين از ،ايران دولت براي ،معاهده اين مهم بسيار اتمضرّ از يكي
 اتباع بين حقوقي اختالفات با برخورد نحوه مورد در معاهده اين در .بود ايران قضايي
 به روس اتباع بين كه مرافعاتي و فيه متنازع امور تمام« :ددار مي مقرر رانياي و روسي
 يا سفير حكم و رسيدگي به فقط روسيه دولت رسم و قوانين موافق ،رسد مي وقوع

 اختالف است، همچنين و شود مي فصل و حل روس امپراطور اعليحضرت يها  كنسول
 به طرفين كه صورتي در ديگر مملكت اتباع و روس اتباع مابين حاصله دعاوي و

   ».نمايند تراضي مشاراليهم حكومت
 اتباع مابين كه مرافعاتي و اختالفات« ،كه است آمده معاهده اين ديگر بند در

 صدور و رسيدگي شده ايران محاكم به مراجعه رسد مي ظهور به روسيه اتباع و ايران
   ».آيد لعم به كنسولگري يا سفارت مترجم حضور در بايد آن حكم

 :ددار مي مقرر جزائي امور به رسيدگي طرز به راجع معاهده، اين هشتم فصل در
 لذا دارند را خود هموطنان درباره قضاوت حق ،كنسول و مختار وزير و كاردار چون«

 و رسيدگي برسد وقوع به ديگري مهم جرم يا قتل روس اتباع مابين كه صورتي در
   ».بود خواهد روس قوانين طبق رب مشاراليهم به راجع آن محاكمه
 ،گردد جرمي به متهم ديگري مملكت اتباع با روسي اتباع از شخصي گاه هر«
 او شركت كه صورتي در مگر گرديد نخواهد واقع مزاحمت و تعرض گونه هيچ مورد
 شخصه به روس تبعه كه صورتي در نيز و صورت اين در و شود ثابت و مدلل جرم در
 يا و سفارت طرف از مأموري حضور بدون نبايد مملكتي محاكم شود متهم جرمي به

 سفارت ،جرم وقوع محل در گاه هر و دهند حكم و رسيدگي بورزم جرم به كنسولگري
 كه داشت خواهند اعزام محلي به را جرم انجام ،كارگزاران ندارد وجود كنسولگري يا
   »2.باشد شده برقرار روسيه دولت طرف از مأموري يا كنسول جا آن در

 دولت فيمابين كه ميالدي 1857 با مطابق )ق . ه( 1273 مورخ پاريس معاهده در
: دنمو مقرر تابعيت مورد در آن دوازدهم فصل يافت انعقاد ايران دولت و انگلستان
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 سفارت خدمت در الحقيقه في كه ايران رعاياي حمايت حق از آتيه در انگلستان دولت«
 ساير از يك هيچ به حقي كه اين بر مشروط نمود واهدخ نظر صرف نباشند انگلستان

 در وليكن ندارند معمول را حقي همچنين ها  آن از يك هيچ و نشود داده خارجي دول
 كه كند مي تعهد هم ايران دولت و دارد الزم انگليس دولت موارد ساير مثل مورد اين

 خارجه دول ساير به نسبت ايران در كه توجهي و احترام و ها  معافيت و امتيازات همان
 و امتيازات همان باشد مي معمول و است شده داده ها  آن رعاياي و نوكرها و الوداد هكامل

 و شده داده آن رعاياي و نوكرها و انگليس دولت درباره نيز توجه و احترام و معافيات
   ».شود منظور

  مشروطيت اساسي قانون تصويب از پس ايران در تابعيت  .3
 وجود باشد شده ذكر تابعيت مورد در وضوح به كه اصلي مشروطيت، اساسي قانون در

 آن موجب به كه است باقي شاه ناصرالدين از )ق . ه( 1308 تاريخ به دستخطي« .ندارد
 به بايد شوهر فوت از بعد باشند كرده اختيار خارجي شوهر كه ايراني يها  زن كليه

   1».شوند شناخته ايران دولت تبعيت
 مظفرالدين امضاء به تابعيت قانون عنوان تحت فرماني ،)ق . ه( 1317 لشوا در

 خون اصل كه است تابعيتي قوانين جمله از و باشد مي ماده 15 بر مشتملكه  ،رسيد شاه
   2.است داده قرار توجه مورد را خاك اصل و

 تابعيت ضوابط جمله از تابعيت مورد در اي اساسنامه ،)ق . ه( 1324 سال در
 دولت كه اين خاطر به ولي گرديد تنظيم غيره و ايران تابعيت به ورود شرايط ن،ايرا

 مقررات اين به توجهي كردند مي استفاده كاپيتوالسيون مزاياي از عثماني و روس
   3.ننمودند
 .است گرديده مطرح تابعيت مسأله ،مشروطيت اساسي قانون متمم 24 اصل در

 ايران تابعيت قبول توانند مي خارجه اتباع« اشتد مي مقرر اساسي قانون متمم 24 اصل
 جداگانه قانون موجب به تبعيت از ها  آن خلع و تبعيت بر ها  آن بقاي و قبول .بنمايند را

   ».است
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 را ماده 10 بر مشتمل ،تابعيت قانون اليحه ،دولت هيئت ،)ش . ه( 1304 سال در
 در را تصويب مراحل اليحه اين ولي نمود ارسال ملي شوراي مجلس به تصويب براي

  1.نكرد طي مجلس
 در كـه  ايـن  تـا  .2يافـت  ادامـه  تابعيـت  نامه قانون اجراي ،) ش . ه( 1308 سال تا
 تصـويب  بـه  مـاده  16 بـر  مشـتمل  تابعيت قانون ،) ش . ه( 1308 ماه شهريور 16 تاريخ
 مـاه مهر 29 در و داشـت  دربـر  را تابعيـت  مختلـف  مسائل كه رسيد ملي شوراي مجلس
 ايـن  مجمـوع  و گرديد تصويب تابعيت قانون متمم نام به ديگر ماده دو ،)ش . ه( 1309

 بـه  )ش . ه( 1313 سـال  تـا  كـه  دهـد  مي تشكيل را ايران تابعيت اصول قانون ،قانون دو
   3.است شده گذاشته اجرا مورد

 27 در دارد بـر  در را تابعيت مقررات كه ايران مدني قانون دوم جلد از دوم كتاب
 مـدني  قـانون  991 تـا  976 مواد و گذشت ملي شوراي مجلس تصويب از ،1313 نبهم

   .است تابعيت موضوع به راجع

  اسالمي انقالب پيروزي از بعد تابعيت تاريخچه  .4
 اصالح مدني قانون 991 و 987 ،982 ،980 مواد 1370 سال در اسالمي، انقالب از پس
 اسالمي شوراي مجلس قضايي امور كميسيون توسط هم 981 ماده و نمود پيدا تغيير و

  .گرديد حذف
 مـورد  در 42 و 41 اصول در نيز، ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در ،ارذقانونگ 

   .است داده قرار توجه مورد است، ايراني شهروند هر مسلم حق ايران تابعيت كه اين
 ايران وركش تابعيت« :ددار مي مقرر ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 41 اصل

 مگـر  كنـد  تابعيت سلب ايراني هيچ از تواند نمي دولت و است ايراني فرد هر مسلم حق
   ».درآيد ديگري كشور تابعيت به كه صورتي در يا او خود درخواست به

 تابعيـت  بـه  قـوانين  حدود در توانند مي خارجه اتباع« :است آمده نيز 42 اصل در
 دولـت  كـه  اسـت  ممكـن  صـورتي  در شـخاص ا گونه اين تابعيت سلب و درآيند ايران

   ».كنند درخواست ها  آن خود يا و بپذيرد را ها  آن تابعيت ديگري
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  تابعيت تعريف )گفتار سوم
 اين در حقوق علم علماي بين و ندارد وجود واحدي تعريف تابعيت، مورد در
 ضروري جامع، و كامل تعريف يك به دستيابي براي لذا ،نيست نظر اتفاق خصوص

 بحث مورد اند نموده ارائه خارجي و داخلي از اعم نظران صاحب كه را تعاريفي تا است
   .داد قرار بررسي و

 قرار بحث مورد تابعيت موضوع ايران مدني قانون دوم جلد از دوم كتاب در
 :قبيل از مسائلي به و است ننموده ارائه تابعيت از تعريفي گونه هيچ ارذقانونگ ولي گرفته
   .است پرداخته غيره و تابعيت سلب تابعيت، ترك ايران، در تابعيت تحصيل شرايط

 شخص، يك تابعيت از منظور« :كه است معتقد 1فيلد پد تابعيت، تعريف مورد در
 گيرد مي قرار نظر مد است، وفادار آن به كه معين دولت يك عضو عنوان به او وضعيت

 دولت به سياسي يها  وابستگي و تعلقات داراي تابعيت بي افراد از غير به شخص هر و
 آن به ماليات يا شوند احضار جنگ براي آن طرف از است ممكن كه هستند معيني

   2».باشند داشته را آن ناحية از حمايت انتظار مقابل در و پرداخته
 خاص دولت يا ملت يك در عضويت خصوصيت تابعيت، "3چندرا" نظر به

 كتاب در ،"چندرا" .كند مي تعيين را شخص وفاداري و سياسي وضعيت كه است
 نظر طبق بر .نمايد مي اشاره 5"ويك فن" و 4"اوپنهايم" نظرات به خود الملل بين حقوق

 خاص دولت يك شهروند و تابع را فرد يك كه است حالتي تابعيت« "اوپنهايم"
 يك با شخص يك پيوند« از است عبارت تابعيت، "ويك فن" نظر بر بنا و ».نمايد مي
 آن قانون كه تكاليفي به الزام و دولت آن حمايت از برخورداري براي خاص تدول

   6».كند مي تعيين دولت

                                                 
1. Pad field .  
2- C.F.Padfield. Law Made Simple. Oxford: Made simple books pub. 1989: 88.  
3. Chandra. 
4. Oppenheim .  
5. Fen wick .  
6- Praksh Chandra, International law. Vikas Pub. 1996: 74.  
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 يك و فرد ميان حقوقي رابطة تابعيت،« :است آمده 1الملل بين حقوق فرهنگ در
 خاصي تكاليف و حقوق و بوده دفر از دولت حمايت كنندة تأمين تابعيت، .است دولت

   ».اردد همراه به او براي را
: ددا رأي چنين دادگستري الملل بين ديوان »2بام نوته« انگيز بر  بحث قضية در

 واقعي ارتباط اجتماعي، تعلق واقعيت يك آن پاية كه است حقوقي پيوند يك ،تابعيت«
   3».باشد متقابل تكاليف و حقوق با همراه احساسات و منافع موجوديت،

 همان دهيد، قرار چه هر را ملت تحقق مالك« :كه معتقدند نويسندگان از بعضي
 ملت خانواده آن با كه است اي رابطه تابعيت پس شود مي واقع نيز تابعيت تحقق مالك
   4».يابد مي تشكيل

 تابعيت اساس همين بر الملل، بين حقوق علم دانشمندان از ديگر يكي 5"ويس"
 مربوط معيني تمل به را شخصي كه است پيوندي تابعيت« است كرده تعريف چنين را
  6».سازد مي

 تابعيت تعريف در كه شد موجب يكديگر، مقابل در ملل استقالل اصل پيدايش«
 لمل استقالل اصل موازات به تابعيت تعريف به جهت همين به ...شود حاصل تغيير هم

 معيني دولت به را شخص كه دانند مي پيوندي از عبارت را تابعيت و كرده پيدا تغيير
   7».زدسا مي مرتبط

 و دارد وجود اختالف ملت نه و دولت با فرد رابطه اساس بر تابعيت، تعريف در
 چنين و پرداخته تابعيت، المللي بين و داخلي مختلف بعد دو به نويسندگان از بعضي
  :دان نموده بيان

 از و است مختلف يها  دولت بين افراد تقسيم وسيله المللي، بين بعد از تابعيت«
   8».است معيني دولت به شخص حقوقي كامل تسابان داخلي بعد
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 دانسته، خصوصي حقوق موضوعات از را تابعيت كه اين به توجه با باتيفول،
 تعلق« از عبارت را تابعيت و 1داشته نظر آن (Subjective) شخصي جنبه به بيشتر

  2».داند مي دولت دهنده تشكيل جمعيت به شخص حقوقي
 بر تابعيت، از خود تعريف در الملل، بين حقوق علم علماي از ديگر بعضي

 اي رابطه تابعيت« :دان گفته آن تعريف در و كنند مي تأكيد تابعيت رابطه حقوقي وصف
 ستدش و داد و رفتار در كه سازد مي مطمئن را تبعه شخص كه دولت و فرد بين است

 كه خود بوعمت دولت سياسي حمايت از عنداالقتضا بيگانه، اتباع و خارجي كشورهاي با
  3».شد خواهد متمتع شده شناخته الملل بين حقوق وسيله به

 تعريف چنين را تابعيت حقوقي، وصف بر تأكيد با نيز ايران كشور عالي ديوان
   :است كرده

 با را شخص كه است خاصي حقوقي رابطه حال عين در و وصف تابعيت،«
 كننده ايجاد اوصاف و عناصر جزء و سازد مي مرتبط سياسي جامعه مفهوم به دولت
  4».گيرد مي قرار اجتماع در فرد موقعيت ديگري تعبير به يا حالت

 عمومي حقوق موضوعات از را تابعيت پديده كه ،حقوقدانان از ديگر اي دسته
 بر تأكيد با بوايه، ني .اند پرداخته آن موضوعي و مادي جنبه به بيشتر كنند مي محسوب

 است معنوي و سياسي رابطه تابعيت، :دكن مي تعريف چنين را تابعيت سياسي، عنصر
  5».دارد وجود دولت يك و فرد يك بين كه

 تعريف در نيز را قضايي عنصر تابعيت، سياسي عنصر بر عالوه ديگر، برخي
   :دان نموده تعريف چنين را تابعيت و اند داده قرار نظر مورد خويش
 شدن متصل آن، نتيجه كه است قضايي و سياسي رابطه يك از عبارت تابعيت«
  6»دولتي به است فردي
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 و اند كرده استفاده حقوقي عنصر از قضايي، عنصر جاي به هم ديگر بعضي
 اراده و خواست اساس بر دولت، كه است سياسي و حقوقي اي رابطه تابعيت« )دان گفته
  1».دهد مي قرار دولت در عضوي را فرد آن پرتو در و ساخته مشخص را آن خود

 و سياسي رابطه تابعيت« :كه است معتقد تابعيت تعريف مورد در ،نصيري دكتر
  2».سازد مي مرتبط معيني دولت به را شخص كهاست  معنوي

 نيز را حقوقي عنصر معنوي، و سياسي عناصر بر عالوه حقوقدانان از ديگر برخي
 و وقيحق سياسي، رابطه يك از است عبارت تابعيت،« :كه معتقدند و اند كرده اضافه
  3».سازد مي مرتبط معيني دولت به را فردي كه معنوي
 تسري حقوقي شخص به هم و حقيقي شخص به هم را روابط اين ديگر برخي و

  :دان كرده تعريف چنين را تابعيت و اند داده
 شخص يك كه معنوي و سياسي حقوقي، تعلق و رابطه از است عبارت تابعيت،«
  4».معيني دولت به شيئي كي يا و حقوقي شخص يك يا و حقيقي

 سياسي، و حقوقي روابط بر عالوه را تابعيت ، فوق تعاريف به توجه با نهايتاً،
   :دنمو تعريف چنين و افزود آن به را اجتماعي و معنوي روابط توان مي

 يك بين كه معنوي و اجتماعي حقوقي، سياسي، رابطه از است عبارت تابعيت،«
 دولت هم كه ،گرديده ايجاد يا و داشته وجود دولت يك و حقوقي يا و حقيقي شخص

 يكديگر قبال در تكاليف و حقوق داراي را )حقوقي يا حقيقي از اعم (اشخاص هم و
   ».سازد مي

  تابعيت يها  ويژگي) گفتار چهارم
 بيان چنين توان مي را ابعيتت يها  ويژگي ،شد بيان فوق در كه تعاريفي به توجه با

  :دنمو
 و قدرت داراي دولت يك به را فرد زيرا  .1است سياسي رابطه يك تتابعي :اوالً
 اعطاء تبعه به را سياسي حمايت حق پيوند، اين ساية در و دهد مي پيوند حاكميت
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 يها  جنبه و اهداف به تابعيت قواعد تدوين هنگام به كشورها ديگر سوي از .كند مي
 كه است اين دولت يك ابعيتت اكتساب شرايط جمله از همچنين .دارند توجه سياسي

  .نمايد موافقت دولت آن تابعيت اكتساب با كشور آن سياسي مرجع يا مقام يك
 را فردي كه است دولتي حاكميت و قدرت از ناشي رابطه، اين ديگر، بعبارتي

 اساسي قانون در را تابعيت موضوع كشورها از بعضي دليل همين به .بداند خود تبعه
  2.اند كرده ذكر

 كشور يك اتباع المللي بين نظام در كه چرا 3.است المللي بين تابعيت، رابطه :اًثاني
 فيمابين شده پذيرفته قواعد كليه حمايت از همچنين و خارج در خود دولت حمايت از

   .برخوردارند )ها  نامه مقاوله و ها  عهدنامه مانند( ديگر يها  دولت و متبوع دولت
 يها  دولت كه است هنگامي آن ظهور و ،ليالمل بين است مفهومي تابعيت،

 ها  آن از يك هر به اشخاص وابستگي تا باشندداشته  وجود يكديگر از مستقل مختلف
  4.يابد مصداق و گردد ضروري ديگر يها  دولت برابر در

 داراي طرفي از تبعه نيز داخلي نظام در« كه چرا است، داخلي تابعيت رابطه :ثالثاً
  5».باشد مي رأي قح مثل سياسي حقوق

  6».باشند مي او اتباع كساني چه كند مي تعيين كه است دولت اين« ،ديگر عبارتي به
 نظام و داخلي نظام در رابطه اين زيرا .است حقوقي اي رابطه تابعيت :رابعاً

 رابطة داشتن لحاظ به اتباع ،داخلي نظام در .باشد مي حقوقي آثاري موجد المللي بين
 مدني قوانين در شده شناخته حقوق ديگر و سياسي حقوق از توانند مي دولت با تابعيت

 از را خود مقررات و قوانين از اطاعت انتظار دولت مقابل، در و شوند مند بهره تجاري و
 متبوع دولت سياسي حمايت از توانند مي كشور يك اتباع المللي بين نظام در .دارد تبعه
   .شوند برخوردار خود

 و مختلط اي رابطه بلكه نيست صرف سياسي يا و حقوقي رابطة يك ،تابعيت البته
 تابعيت قوانين طبق فردي اگر ،مثال براي .است حقوقي و سياسي يها  جنبه واجد
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 صرف به تنها باشد، داشته را كشور آن تابعيت اكتساب جهت الزم شرايط كشوري،
 يك بايد را نهايي تصميم ازير .آورد دست به را آن تابعيت تواند نمي شرايط آن داشتن
   .نمايد اتخاذ كشور آن سياسي مرجع يا مقام

 آن در مكان و زمان عامل كه معني بدين .است معنوي رابطه يك تابعيت :خامساً
 دولت همان تبعة باز برود، كه هم ديگري كشور هر به ،دولت يك تبعة و ندارد تأثيري
 داشته مستقيم رابطة سرزمين با يتتابع ،گذشته در ،كه است آن امر اين علت .است
 جا آن در شخص كه نيست مكاني به مربوط تابعيت ،امروزه كه صورتي در .است
 خاك اصل بر مبتني ها  آن تابعيت كه انگلستان، مانند كشورهايي در البته .دارد اقامت
 از كمتر ،تابعيت معنوي جنبة شود، مي زيادي توجه سرزمين عامل به هنوز چون است،

  1 .است خون بر مبتني نظام تابع شورهايك
 نبايد اما نيست، ترديدي شود، مي ناشي ها  دولت مطلق ارادة از تابعيت ،كه اين در

   .است دولت و فرد بين متقابل و قراردادي رابطة يك كه كرد تصور
بين افراد و  تابعيت، رابطة آيا ،كه است اين شود مطرح ،است ممكن كه اليسو

  باشد؟ مي ايقاع اينكه يا و است قراردادي ةرابط يكدولت 
 تابعيت كه هستند عقيده اين بر خصوصي، الملل بين حقوق علماي از بعضي

 بين حقوقي اي رابطه تابعيت چون كنند، مي استدالل چنين و .است قراردادي اي رابطه
 و قوانين وضع وسيله به كه است مكلف دولت آن نتيجه در كه است دولت و شخص
 جمله از كه دارد تكاليفي متقابالً هم تبعه و نمايد حمايت خود تبعه از الزم اتمقرر

 طرفه دو قرارداد يك خود اين بنابراين .است نظامي تعهدات انجام و ماليات پرداخت
 اين گروهي نهايت، در .دارند متقابل تكاليف و حقوق طرفين آن حسب بر كه است

 هر در توانند مي طرفين از كدام هر كه معني اين به شمارند، مي جايز قرارداد را قرارداد
 يك از كه دانند مي قراردادي را آن ديگر گروهي و كنند، فسخ را آن بخواهند كه موقع
 فسخ را آن تبعه رظايت بدون تواند مي دولت و است جايز ديگر طرف از و الزم طرف
 تابعيت تغيير اندتو نمي خود متبوعه دولت رظايت بدون تبعه كه صورتي در .كند

  .2بدهد
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 رابطة ،طرفي از زيرا .نيست منطبق تابعيت به مربوط اصول با ،نظريه اين اما 
 با تولد، هنگام طفل و ندارد هييتوج اصلي، تابعيت مورد در تابعيت بودن قراردادي

 توان مي اكتسابي تابعيت مورد در تنها و است نكرده منعقد تابعيت قرارداد متبوع، دولت
 كه، نمود ادعا چنين توان مي پس .باشد مي مؤثر شخص ارادة حدودي تا كه گفت

 مانند ديگر برخي در و است قراردادي اكتسابي تابعيت مانند موارد بعضي در تابعيت
  .است ايقاع اصلي تابعيت

  شهروندي و تابعيت) گفتار پنجم
  در .است دهش آورده 1شهروندي با مترادف ،لغات فرهنگ در لغوي نظر از ،تابعيت
 تبعة و دارد دولت به نسبت پايدار وفاداري كه است شخصي معني به تبعه آمريكا،
 شهروند چند هر كه شخصي هم و است كشور اين شهروند معني به هم متحده اياالت
 ،عاميانه كاربرد در تبعه .دارد آمريكا به را پايداري وفاداري چنين اما نيست، آمريكا
 تنظيم داخلي حقوق را شهروندي به مربوط اصول .دارد هروندش از تر وسيع معنايي

   2.ندارد نقشي آن در الملل بين حقوق و كند مي
"Citizenship" عنوان و ،3شده ترجمه كشور يك تبعه و شهروند به فارسي در 

 كشورهاي حقوق در ولي .است متفاوت تبعه لفظ با نيز مفهومي نظر از و ندارد قانوني
 براي تابعيت واژه مترادف اصطالح، اين انگليس و آمريكا مانند ال منكا سيستم تابع

   .شود مي استفاده خاصي وضعيت تعيين
 بيان متحده اياالت و ايران دعاوي فصل و حل مورد در ،الجزاير بيانية 7 مادة

 شهروند كه حقيقي شخص :است معني بدين متحده اياالت يا و ايران تبعة« :ددار مي
   4»...باشد مي متحده ياالتا يا و ايران

 و نبود بيش تعبير سوء يك واقع در ،شهروند به تبعه تعريف ،الجزاير بيانية در
 را دولت دو هر تابعيت ظاهراً كه شد افرادي پيدايش باعث كه آمد پديد مشكل اين

                                                 
1. Citizenship 

  . 192صفحه . سيد داود آقايي: ترجمه. الملل عمومي درآمدي بر حقوق بين گرهارد فن گالن،. 2
 .116، ص 1371عباس و منوچهر آريانپور، ، فرهنگ لغات انگليسي به فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، سال  3.
انتشـارات خـط   : تهـران  ،ايران و اياالت متحـده و ديوان داوري دعاوي  الجزايرهاي  بيانيهمحسن محبي، . 4
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 دو هر تابعيت مزاياي از خواستند مي آمده پيش موقعيت به توجه با واقع در و داشتند
   1.ببرند ناصحيح استفادة كشور

 آن كه » 2ناسيوناليته« فرانسوي واژه معادل ،تابعيت واژه كه است توضيح به الزم
 از منظور .است متفاوت مليت با تابعيت كه آن حال .باشد مي اند، كرده ترجمه »مليت« را

 هر مليت و تابعيت كه آن با ،ي ديگربيان به .باشد مي »سرزمين يك در مردم تمامي« ملت
 تابعيت در باشد، مي ملت آن يا اين به وي تعلق حيث از افراد وضعيت كنندة بيان دو

. او روحي و واقعي ارتباط مليت در و گردد مي مطرح ملت يا شخص حقوقي ارتباط
 در كه است حقوقي شخصيت دولت و ملت، نه دهد مي فرد به دولت را تابعيت البته

   .شود مي محسوب اشخاص از هيگرو نمايندة عمومي الملل بين حقوق

  تابعيت تحقق شرايط) گفتار ششم
   :از عبارتند شرايط اين كه است الزم شرايطي ،تابعيت تحقق براي

  باشد داشته وجود دولتي .1
 مورد ديگر كشورهاي طرف از كه است حقوقي شخصيت يك ،(State) دولت

 ديگر عبارت به يا .دبشناس رسميت به را آن ،ملل سازمان و گرديده واقع شناسايي
 نماينده عنوان به عمومي الملل بين حقوق در كه است حقوقي شخصيت يك دولت
 يا و فدراليسم بر مبتني كشورهاي در باشد، شده شناخته حقيقي اشخاص جمعي رسمي

 اند شده تشكيل آمريكا متحده اياالت مانند خودمختار ايالت چند از كه كشورهايي
 را خارجي روابط كه است مركزي دولت به مربوط خودمختار تاياال افراد همه تابعيت
  3.است شده تشكيل فدرال دولت اياالت مجموع از و نمايد مي تنظيم

 ساير ماننده ،باشند مي المللي بين صحنه در الحمايه تحت كه ييها  دولت
 يك موجب به ولي باشند مي شده شناخته سياسي واحد يك عنوان به مستقل كشورهاي

 انجام آنها براي تا دهند مي ها  دولت به را كشور امور از اي پاره الحمايگي، تحت ردادقرا
 قرار حامي دولت حاكميت قلمرو در تواند نمي دولت و فرد بين تابعيت رابطه و دهند
   .باشد كشور آن اتباع از سياسي حمايت به مكلف حامي دولت كه چند هر گيرد
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  باشد داشته وجود تبعه عنوان به افرادي .2
 و حقوقي پيوندي و رابطه با كه گويند را انساني افراد از گروهي جمعيت،

 بدون گردند، مربوط كشوري به و باشند شده متحد يكديگر با تابعيت نام به سياسي
  1.باشند واحدي مذهب و مليت زبان، نژاد، داراي باشد الزم آنكه

 باشد جمعيت و تبعه رايدا كشور آن كه شد خواهد محقق زماني كشور ـ دولت
 يك اتباع و كرد نخواهد پيدا خارجي موجوديت اتباع بدون يا جمعيت بدون دولت و

 كه دهد مي تشخيص كه است دولت اين و .دهند مي تشكيل را ها  دولت كه هستند كشور
 تابعيت توانند مي اشخاصي چه يا و دارند را او حاكميت تحت كشور تابعيت افرادي چه
  .نمايند كسب ار دولت آن

  باشند مشخص سرزمين داراي .3 
 و معين ثابت، بيش كما مرزهاي با كه است جغرافيايي محدوده سرزمين،

 .است كشور يك هوايي و آبي خاكي، مناطق بر مشتمل سرزمين .است شده مشخص
 ـ دولت يك عنوان به المللي بين يها  عرصه در تواند مي زماني كشوري يك

  .باشد مشخص سرزميني داراي كه بشود تلقي كشور
 كشور آن سرزمين و مرز ولي باشد حاكميت و جمعيت داراي كشوري چه چنان

 داشت نخواهد المللي بين رسميت كشور اين الملل بين حقوق لحاظ از ،نباشد مشخص
 نشده شناخته مستقل كشور يك عنوان به المللي بين لحاظ از كشور يك كه زماني و

  .آمد نخواهد وجود به نيز فرادا تابعيت موضوع باشد
 باشد مستقل حاكميت و سياسي قدرت داراي .4 

 ضروري كشور يك تشكيل براي كه هستند عواملي جمله از سرزمين، و جمعيت
 يك ايجاد براي آنها .گردند كشور يك ايجاد باعث توانند نمي تنهايي به ولي بوده،

 معيني سرزمين در كه را گروه به تهوابس افراد بتواند كه ديگري عامل به نياز كشور،
 دارد قدرت اعمال به نياز گروه اين رهبري و نمايد اداره و رهبري نمايند، مي سكونت

 تجزيه جزء كشور هر سياسي قدرت بنابراين،.شود مي گفته سياسي قدرت آن به كه
  .گيرند مي سرچشمه آن از داخلي، قدرتهاي كليه و بوده كشور آن ناپذير
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  جامعه در قدرت برترين .1 :از عبارتند )سياسي(عالي قدرت عمومي يها  ويژگي
 دولت اقتدار اعمال امكانات و ابزارها داشتن .3 آن از ها  قدرت و ها  اراده ساير تبعيت .2
 الزم اجراهاي ضمانت داشتن .5 حكومتي نهادهاي و ها  سازمان طريق از اعمال .4

 1.بودن مستقل و دايمي -6 حكومتي تصميمات و قوانين اجراي جهت

  تابعيت حقوقي آثار) مبحث دوم
   :ددا قرار بررسي مورد گوناگون يها  جنبه از توان مي را تابعيت حقوقي آثار

  سياسي حمايت )گفتار اول
 سياسي حمايت از فرد كه شود مي باعث تابعيت رابطة عمومي، الملل بين حقوق در

 ارائه شخص به تواند مي كشور يك هك حمايتي .گردد برخوردار ،خود متبوع دولت
 تأمين ديگر، كشور با اختالف صورت در فرد نفع به مداخله صورت به تواند مي دهد،
 شخص روزمرة زندگي در كشورها ديگر دخالت از جلوگيري معاهدات، طريق از منافع

   .باشد ...و
 ايتحم به راجع الملل بين حقوق كميسيون سوي از شده تدوين مواد 1 ماده در
 در ،گرديده تسليم ملل سازمان عمومي مجمع به ميالدي 2006 سال در كه ،سياسي
 كه اقداماتي مجموعه از است عبارت سياسي حمايت« :آمده سياسي حمايت تعريف

 ارتكاب اثر در كه خساراتي ترميم و جبران منظور به ديگر دولت نزد در دولت يك
 وارد حقوقي يا حقيقي از اعم او عاتبا از يكي به خارجي دولت حقوق خالف عمل
  .»آورد مي عمل به است، شده

 شرط سه تحقق و رعايت به منوط ،دولت يك طرف از سياسي حمايت اجراي 
   :است اساسي

 ؛)تابعيت( ديده خسارت مدعي و اميح دولت بين رسمي علقة يك وجود .1
 ؛مدعي طرف از محلي محاكم مقدماتي طي .2
  2.مدعي پاكدستي .3

                                                 
 .69، ص 1388نور، ، انتشارات پيام )1(حسن خسروي، حقوق اساسي. 1
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 دادگستري دائمي ديوان وسيله به ميالدي1939 سال در ،سيسيا حمايت اصل
  :دش تعبير چنين »ماورمتيس« قضيه در المللي بين

 حمايت اتباعش از دولت يك كه است الملل بين حقوق در اساسي اصل يك اين«
 و شود مي مرتكب الملل بين حقوق خالف اعمالي ديگري دولت كه هنگامي .كند مي

 به توسل با متضرر طرف .نباشد خود حق احقاق به قادر رديگ طريق از متضرر طرف
   ».باشد مي خود متبوع دولت مساعدت خواهان المللي بين قضايي آراء يا سياسي حمايت

 بدين شده، شناخته دولت انحصاري حق يك عنوان به سنتي طور به سياسي حمايت
 به كه اي صدمه يراز كند، مي اعمال خود حق عنوان به را سياسي حمايت دولت كه معني
 ديدگاه، اين يها  ريشه .است دولت آن خود به شده وارد صدمه حكم در شده وارد آن تبعه
 بد اي تبعه با كس هر« )دگوي  مي كه گرديد مطرح واتل سوييسي حقوقدان توسط ابتدا

  1.»كند حمايت او از بايد كه دزن مي صدمه دولتي به مستقيم غير طور به كند رفتاري
 دولت خصوصي و عمومي مصالح منشأ توان مي را سياسي حمايت ،اينبنابر

   :از عبارتند كه است شرط مهم اصل 5 وجود سياسي حمايت اعمال براي .دانست
 ؛باشد خويش حقوق از دفاع جهت در دولت اقدامات .1
  ؛باشد موجود متضرر شخص و دولت بين تابعيت رابطه .2
 ؛شدبا شده نقض المللي بين حقوق زا اي قاعده .3
  ؛باشد شده طي حق احقاق جهت داخلي يها  راه تمامي .4
   2.مدعي پاكدستي تئوري .5

 حمايت به راجع الملل بين حقوق كميسيون سوي از شده تدوين مواد 4 ماده در
 معناي به متبوع دولت حقيقي، شخص از سياسي حمايت لحاظ از« :است آمده سياسي،
 طريق از دولت آن قانون طبق را نآ تابعيت نظر، مورد حقيقي شخص كه است دولتي
 حقوق با كه ديگري طريق هر به يا ،ها  دولت جانشيني تابعيت، درخواست نسب، تولد،
  .»باشد كرده تحصيل نداشته، ناسازگاري الملل بين

 دولت يك تبعه به ،الملل بين حقوق خالف عملي ارتكاب اثر در اگر ،بنابراين
 وجود دولت، سياسي حمايت به توسل ايبر اصلي شرط باشد، آمده وارد خسارت

  .است فرد و دولت بين تابعيت رابطة
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 داردكه وجود نظريه سه باشد، موجود تابعيت رابطه بايد زماني چه در كه اين 
   :1از عبارتند

 ؛حكم صدور پايان تا زيان ورود انزم از خواهان تابعيت استمرار .1
  ؛ها  دولت بين موافقتنامة ايانپ تا زيان ورود تاريخ از خواهان تابعيت استمرار .2
   .المللي بين مرجع يك در دعوي طرح زمان تا تابعيت استمرار .3

 توافق با و نيست الملل بين حقوق آمرة قواعد از ،تابعيت استمرار قاعدة البته
 اعمال قابل فوق گانه سه نظرات از يكي وقتي يعني .است عدول قابل موافقتنامه طرفين
 چه آن .باشد نكرده روشن را تابعيت استمرار تكليف و بوده ساكت معاهده كه است
 تابعيت رابطه كه اين يعني .باشد داشته ادامه بايد متضرر فرد تابعيت كه اين است مهم
 كه زماني و زيانبار حادثه وقوع زمان يعني .باشد داشته وجود زمان دو هر در بايد

   .شود مي طرح دعوي
 قرار دولت سياسي حمايت مورد توانند مي يكسان چه كه است اين سؤال حال

   گيرند؟ 
 عرصه در خودشان اتباع از توانند مي تنها ها  دولت كه ،گفت توان مي پاسخ در

 اشخاص و حقيقي اشخاص شامل دولت يك اتباع و بنمايند سياسي حمايت المللي بين
 رابطه احراز سياسي حمايت اعمال امكان حقوقي اشخاص مورد در .باشد مي حقوقي
 كه دارد را كشوري تابعيت شركت يك .باشد مي متبوع دولت با حقوقي شخص تابعيت
 آن سهامداران تابعيت به ربطي شركت تابعيت و است رسيده ثبت به آن مقررات مطابق
 امر اين بر دادگستري المللي بين ديوان رأي 2»تراكشن بارسلونا« قضيه در مثالً .ندارد
 تابعيت و ندارند را ها  آن از سياسي حمايت حق سهامداران بوعمت كشور كه بوده مبتني

   3.اوست متبوع دولت جانب از حمايت موجد كه است حقوقي شخص
 مذاكرات و عليه مدعي دولت با مستقيم تماس با اوقات گاهي ،سياسي حمايت

 جمله از ،ديگري مراحل محتاج گاهي و رسد مي نتيجه به و پذيرد مي انجام سياسي

                                                 
  . 170تا  168، صفحه 2وقي، شماره حسن غالمي، قاعده استمرار تابعيت، مجله حق. 1
دولت بلژيك به لحاظ خساراتي كه شركت برق بارسلونا متحمل شده بـود  » شركت بارسلونا تراكشن«در قضيه . 2

بر اين اساس كه اگر چه شركت در كانادا به ثبت رسيده بـود ولـي اكثـر سـهامدارانش     . عليه اسپانيا اقامه دعوا كرد
المللي دادگستري اين استدالل را رد كرد و تابعيت شركت را طـب كشـور محـل ثبـت      بلژيكي بودند كه ديوان بين

  . شركت تشخيص داد
  . 152و  151همان، صص  غالمي،. 3
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 اعمال با دولت حقيقت در .شود مي نيز دعوي طرح و المللي بين دادگاه به جعهمرا
 در قضايي يها  رسيدگي يا سياسي اقدامات به توسل و خود اتباع از سياسي حمايت
 حمايت مورد دولتي توسط دعوايي وقتي و كند مي دفاع خود حق از المللي بين صحنه
 تبديل المللي بين دعواي يك به و ستني فردي اي مسئله ديگر گرفت، قرار سياسي

   .شود مي
 يك گاه هر كه ،كنند مي توجيه چنين را حامي دولت دخالت ،الملل بين حقوق در

 عمل مرتكب واقع در شود، مرتكب قانوني خالف عمل ديگر دولت تبعه عليه دولت
 دولت شده شناخته حق زيرا است، شده نيز او متبوع دولت عليه قانون خالف
 آن درباره الملل بين حقوق رعايت به موظف ها  دولت آن موجب به كه را لذكراخيرا

 دولت مراجعه سياسي حمايت انواع از ،كه شد اشاره قبالً .است شده نقض هستند،
 مراجع اين صالحيت كه جا آن از اما .است المللي بين قضايي مراجع به حامي

 در اتباع شدة تضييع حقوق احقاق دارد، ها  دولت بين دعاوي به رسيدگي به اختصاص
   .گردد مي ميسر سياسي حمايت روش به توسل طريق از تنها مذكور مراجع

 در آن و رود مي بين از سياسي حمايت اجراي امكان ،كه دارد وجود مواردي البته
 به .شود دار خدشه يا رفته بين از تبعه و دولت بين تابعيت رابطة ،كه است صورتي
 محروميت موجب كه هستند حالتي دو مضاعف تابعيت و تابعيتي بي ديگر عبارت
 را دولتي هيچ تابعيت فردي چنانچه بنابراين .گردند مي سياسي حمايت از شخص
 نيز مضاعف تابعيت همچنين .شد نخواهد اجرا او براي سياسي حمايت باشد، نداشته
 1930 سيونكنوان 4 مادة موجب به زيرا گردد مي سياسي حمايت حق فقدان موجب
 مقابل در اتباعش از يكي نفع به را خود سياسي حمايت تواند نمي دولت يك الهه

 تابعيتي چند بنابراين .كند اعمال داند، مي خود تبعه را مدعي نيز او كه ديگري دولت
   .گردد مي سياسي حمايت اجراي در مشكالتي بروز به منجر

 كه بود اين 1955 سال در »بام نوته« قضيه در المللي بين دادگستري ديوان نظر
 رابطه و پيوند نوع هر فقدان معناي به تابعيت بودن مؤثر .باشد مؤثر بايد خواهان تابعيت

 خود متبوع دولت با بايد ،سياسي حمايت خواهان تبعه .نيست عيني شرايط ساير با و
   .باشد عملي و مؤثر واقعي، پيوندي داراي
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 حقوق كميسيون سوي از شده تدوين مواد 8 ماده در فوق، نظر برخالف
 تابعيتي بي شخص از تواند مي دولت .1«:است آمده سياسي حمايت به راجع الملل بين
 كشور آن قانوني و دايم مقيم ادعا رسمي طرح تاريخ در و صدمه ايراد تاريخ در كه

  .آورد عمل به سياسي حمايت بوده
 از يالملل بين شده يرفتهپذ معيارهاي طبق كه شخصي از تواند مي دولت .2  

 ايراد تاريخ در مزبور شخص كه هنگامي شده، شناخته آواره عنوان به دولت آن سوي
 سياسي حمايت باشد، كشور آن قانوني و دايم مقيم ادعا رسمي طرح تاريخ در و صدمه

   .»آورد عمل به
 سنتي قاعده ،الملل بين حقوق مترقيانه توسعه از اي نمونه عنوان به 8 ماده طرح
 دده مي اجازه دولت به و گذاشته كنار را سياسي حمايت از اتباع انحصاري برخورداري

  1.آورد عمل به سياسي حمايت باشد، آواره يا تابعيت بي چنانچه نيز، تبعه غير فرد از تا
   

  حقوق از اتباع مندي بهره) گفتار دوم
 قبيل از راداف شخصيه احوال بر حاكم قانون خصوصي، الملل بين حقوق در 
 اسناد و گردد مي تعيين تابعيت معيار به توجه با ،شخصيت و ارث ازدواج، اهليت،
 سجلي اسناد تنظيم وظيفة كه باشد مي معتبر تابعيت رابطه اساس بر اشخاص سجلي
   .باشد مي شخص متبوع كشور كنسولي مأموران عهده بر كشور از خارج در اتباع

 حق )دمانن( سياسي حقوق قبيل از حقوق واعان تمامي از مندي بهره همچنين
 را ...و تجاري و مدني حقوق ،)دولتي استخدام حق )دمانن( اجتماعي حقوق ،)رأي
 دعاوي كه است ذكر به الزم .برشمرد داخلي حقوق در ،تابعيت حقوقي آثار از توان مي

   .باشد مي دادگستري يها  دادگاه صالحيت در تابعيت به مربوط
 تكاليفي و وظايف داراي حقوق، اين از مندي بهره قبال در نيز شورك يك اتباع 

 عمومي مخارج در مشاركت خود، متبوع دولت قوانين رعايت :از عبارتند كه باشند مي
  .خود ازمملكت دفاع جهت وظيفه امنظ خدمت انجام ماليات، پرداخت طريق از مملكت
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  تابعيت پيدايش فلسفه) گفتار سوم
  :از عبارتند تابعيت پيدايش   فلسفه مهمترين
 كه زماني تا زيرا .يالملل بين و ملي مجامع در ها  دولت تكليف شدن مشخص .1
  .داشت نخواهد مفهومي تابعيت نگردد مشخص دولتي به افراد تعلق و وابستگي
 ماليات، پرداخت قبيل از اشخاص وظايف و تكليف كه شود مي باعث تابعيت .2

  .باشد مشخص خود متبوعه دولت قبال در غيره و وظيفه نظام خدمت انجام
 از و بوده واحد تابعيت داراي اشخاص تا گردد مي باعث تابعيت موضوع .3

  .شود جلوگيري آن مشكالت و تابعيت فاقد افراد و تابعيتي بي مسئله بروز

  تابعيت بر حاكم مباني و اصول) گفتار چهارم
 تمامي قبول مورد اصول اين كه ،دارد دوجو تابعيت بر حاكم ،المللي بين كلي اصل سه

 تدوين اصول اين بر مبتني را خود تابعيت قوانين ،كشورها اغلب و بوده كشورها
  :دان نموده

   )تابعيتي بي نفي(باشد تابعيت داراي بايد فردي هر :اول اصل
  )مضاعف تابعيت نفي(باشد داشته تابعيت يك از بيش نبايد فردي هيچ :دوم اصل
  .باشند داشته را تابعيت تغيير حق فرادا :سوم اصل

  )تابعيتي بي نفي (باشد تابعيت داراي بايد فردي هر :اول اصل
 اين معموالً كه بوده كشور يك تبعه بايد شخصي هر كه است منظور بدين ،اصل اين

 اعالم 1930 الهه قرارداد مقدمه .شد خواهد ايجاد اشخاص براي ،تولد بدو در تابعيت
 جز و باشد تابعيت يك داراي فرد هر كه است المللي بين جامعه عموم نفع به« :دارد مي
   1».باشد نداشته ديگري تابعيت آن

 بايستي شخص هر كه است المللي بين اصل اين ،شد ذكر قبالً كه طوري همان
 و شود مي مشاهده عادي غير وضع اين عمل در گاهي متأسفانه ولي باشد تابعيت داراي

   .ندارند را كشوري هيچ تابعيت كه هستند المللي بين عجوام در اشخاصي

                                                 
 ؛ مسـلم،  161ـ   165؛ سـلجوقي، همـان، صـص    36ني، همـان، ص  ؛ مـد 29همان، ص  نصيري،: رجوع كنيد به. 1
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 ملـي  منحصـراً  خصـلت « نتيجه ،1الگارد پل گفته به تابعيتي، بي حالت آمدن پديد
   .2شدبا مي »تابعيت دربارة قانونگذاري

 ايجـاد  داخلي و يالملل بين يها  عرصه در افراد، براي )تابعيتي بي( تابعيت نداشتن
 چنانچـه  زيـرا  .سـازد  مـي  مشـكل  دچار را يالملل بين جامعه نهمچني و كند، مي مشكل
 قـانون  كـدام  براسـاس  كـه  نيست مشخص آيد، بوجود تابعيت بي شخص براي مشكلي
  .نمايند اقدام مشكل آن حل به نسبت

 خود اتباع به فقط ها  دولت بيشتر ،كه است مهم جهت آن از تابعيت داشتن حق
 مرزهاي محدوده در را اجتماعي و اقتصادي ني،مد سياسي، كامل حقوق دهند مي اجازه
 خود دولت حمايت از كه دهد مي را توانايي اين افراد به ،تابعيت .كنند اعمال كشور آن

 اش تبعه از ،الملل بين حقوق براساس تا دهد مي اجازه دولت بـه نـيـز و ببرند بهره
 بايد افراد كه كند مي رويپي منطق اين از ها  دولت ديپلماتيك حمايت قواعد .كند حمايت
 در بشر حقوق اصول اما .ببرند بهره دولتي ديپلماتيك حمايت از تا باشند داشته تابعيتي

 بر ريياثت هيچ نبايد تابعيت نداشتن يا داشتن كه است موضوع اين دادن نشان پي
 عدقوا اعمال مانع نبايد تابعيتي بي رو ازاين .بگذارد بشري حقوق از انسان مندي بهره

 مقرر كنوانسيون اين در .شود 1954 كنوانسيون در اشاره مورد افراد درباره بشري حقوق
 تابعيت بي اشخاص به بايد ،مشخص موضوعاتي در عضو يها  دولت كه است شده
 سرزمينشان در ساكن خارجي يها  دولت اتباع يا خود اتباع به كه بدهند را حقوقي همان
 مذهب، يها  حوزه در را تابعيت بي اشخاص بايد عضو يها  دولت مثال، براي .دهند مي

 مالكيت و عمومي آسـايش كـار، قـوانـيـن ،ها  دادگاه به دسترسي ابـتـدايـي، آمـوزش
   .سازند مند بهره داخلي اتباع حـقـوق از مـعـنـوي

 تابعيـت  نفـي  ( باشـد  داشته تابعيت يك از بيش نبايد فردي هيچ :دوم اصل
   )مضاعف
 .شـوند  مـي  مواجه مشكالت با المللي بين يها  عرصه در تابعيت، بدون افراد كه ههمانگون
 هسـتند  )تابعيـت  مـولتي ( تابعيتي چند يا )تابعيتي دو( مضاعف تابعيت داراي كه افرادي

 بـراي  مضـاعف،  تابعيت داشتن است ممكن اگرچه .شد خواهند روبرو مشكالتي با نيز،
                                                 

1. Paul laggard 
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 چندگانـه  يـا  مضـاعف  تابعيـت  داراي كـه  شخصـي  امـا  ،داشته بر در امتيازاتي اشخاص
 .شـد  خواهـد  مضـاعف  تكـاليف  داراي نيـز  خـود  متبوعـه  يها  دولت درمقابل باشد، مي

 عـدم  همچنـين  ماليات،و پرداخت ،)سربازي( وظيفه نظام خدمت انجام قبيل از تكاليفي
  .يكديگر برابر در شخص متبوع يها  دولت سياسي حمايت

 نيـز  ديگـر  يهـا   دولـت  تابعيـت  داراي كـه  اتبـاعي  دربـارة  ها  دولت ،عالوه بر آن
  .1باشند داشته مساعد نظر توانند نمي شندبا مي

   )تابعيت پذيري تغيير(باشند داشته را تابعيت تغيير حق افراد :سوم اصل
 آزاد ارادة براسـاس  شـخص،  يعنـي  بوده تبعه اختيار و اراده اصل بر مبتني ،تابعيت تغيير
 ديگـري  كشـور  تابعيـت  بـه  و نمـوده  تـرك  را خود متبوع دولت عيتتاب تواند مي خود
 آمـده  بشـر  حقـوق  جهاني اعالميه پانزدهم ماده در )تابعيت تغيير حق( اصل اين .درآيد
 از خودسـرانه  تـوان  نمي را كسي )ب ،باشد داشته تابعيتي دارد حق هركس )الف« :است

   ».ساخت محروم تابعيت تغيير حق يا تابعيتش

   تابعيت انواع) مبحث سوم
 شـخص  خـود  كـه  آن يا شود تحميل شخص به تولد ابتداي از تابعيت كه اين برحسب
 تقسـيم  اكتسـابي  تابعيـت  و اصلي تابعيت به را تابعيت بنمايد، را تابعيت كسب تقاضاي

   :پردازيم مي آنها بررسي به كه اند؛ كرده

   اصلي تابعيت) گفتار اول
 بـه  قانون حكم به شخص، تولد ابتداي از كه است بعيتيتا ،مبدأ تابعيت يا اصلي تابعيت

 طريـق  از يكـي  :اسـت  پذير امكان طريق دو از تابعيت، تحميل اين .شود مي تحميل وي
  .كنند مي ياد 3خاك سيستم و 2خون سيستم به آنها از كه خاك، طريق از ديگري و خون

                                                 
1. Tiburcio, Carmen, The human rights of aliens under international and 
comparative law, Netherland:Martinus nijhoff pub. 2001:38.  
2. Jus sanguinis 
3. Jus soli 
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    )نَسبي تابعيت يا( خون متسيس  .1
 طفل به نسب طريق از تابعيت آن، در كه است سيستمي نسبي، تابعيت يا خون سيستم
 خواهد تحصيل را مادرش يا و پدر تابعيت تولد، محض به طفل يعني .1دشو مي تحميل
 اين مطابق .ندارد توجهي شود مي متولد آنجا در طفل كه محلي به خون اصل .نمود
 .داراست را خود رماد يا پدر تابعيت قهراً شود، متولد طفل كه دنيا هركجاي در اصل،

 تابعيت براي را خون سيستم مجارستان، و آلمان اطريش، ،سوئيس :دمانن كشورهايي
  .2اند پذيرفته و انتخاب

  خون سيستم نظريه طرفداران دالئل .2
 بعضي قبول مورد همچنين و دارد زيادي طرفداران ،خون تمسسي اعمال با تابعيت كسب

   :از عبارتند سيستم اين ارانطرفد دالئل .است گرديده واقع كشورها از
 سيستم اين كه است اين در رستف مهاجر و جمعيت پر كشورهاي مصلحت) الف
 سياسي قدرت باعث صلح، زمان در هادولت براي تبعه كثرت كه زيرا نمايند پيروي را
 .گردد مي نظامي قدرت موجب نيز جنگ زمان در همچنين و شده اقتصادي و

 نمايند اجرا را خون سيستم كه است اين در جمعيت رپ كشورهاي مصلحت بنابراين
 3.بدانند خود تبعه باشند كجا هر را كشور اهالي كه آن تا
 از دليل اين .باشد مي خون سيستم طرفداران دليل دومين ،نژادي يا ملي دليل) ب

 اعمال گويند، مي نظريه اين طرفداران .است گرفته سرچشمه مونتسكيو نژادي تئوري
 به مندي عالقه ضامن بالنتيجه و نژادي تأثيرات رعايت وسيلة بهترين مسيست اين

 راه آن از و شده آميخته شخص خون با ،كشور به عالقمندي .گردد مي متبوع كشور
  .كند مي سرايت طفل به

                                                 
  . 32همان، ص  نصيري،. 1
است كه در بعضي از كشورها، تابعيت مادر به طفل سرايت مي يابد ولي در قـانون ايـران فقـط    الزم به توضيح . 1

تابعيـت در ايـران و   ). 1389(آل كجباف، حسـين جهت اطالع بيشتر به  .تابعيت پدر به طفل تحميل مي گردد
  .انتشارات جنگل: ، تهران كشورهاساير 
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 دولتي حيثيت و اعتبار افزايش براي سيستم اين گويند مي خون سيستم طرفداران) ج
 نفوذ باعث كشور از خارج در افرادي داشتن و تبعه تكثر زيرا است مفيد بسيار

  .شود مي معنوي و سياسي
 كافي افراد يتتابع تشخيص براي تنهايي به سيستم اين قبول ،كه است ذكر شايان

 تابعيـت  بـدون  اطفـال  يا و راهي سر اطفال مورد در سيستم اين قبول با زيرا  ،شدبا مين
  .مودن تابعيت تعيين توان نمي )يداآپاتر(

   )ارضي تابعيت يا( خاك سيستم  .3
 معلـوم  شـخص  تولـد  محل روي از را شخص تابعيت آن، موجب به كه است سيستمي

 كـه  محلـي  هر در شخصي هر يعني .نيز گفته مي شود ارضي تابعيتبه آن  كه نمايند  مي
 سيستم به ،دولتها اكثر امروزه .1داراست را خود تولد محل كشور تابعيت شود، مي متولد
ــ و ينــدنما مــي عمــل خــاك  نپذيرفتــه را آن كــه دشــو مــي يافــت كشــوري نــدرت هب
 خـاك  سيسـتم  برزيل و ونزوئال آرژانتين، كانادا، التين، آمريكاي )دمانن كشورهايي.باشد
  .اند پذيرفته تابعيت معيار تعيين براي را

 و جمعيـت  كـم  يها  كشور مصلحت و اجتماعي و عقلي داليل به سيستم اين طرفداران
 هر حال هر در چون سيستم، اين قبول با كه دارند مي اذعان و كنند مي اشاره مهاجرپذير

 بـدون  فـردي  هيچ ديگر شود، مي متولد است، دولتي حاكميت تحت كه محلي در فردي
   .ماند نمي تابعيت

   خون و خاك سيستم دو بين مقايسه .4
 اسـت  اين شود مطرح تابعيت، تحصيل يها  سيستم خصوص در است  ممكن كه سوالي

  است؟ برتر و بهتر خون يا و خاك سيستم يعني سيستم، دو اين از كداميك اجراي كه
 دو ايـن  از هريـك  زيـرا  ،بـود  نخواهـد  مـانع  و جامع پاسخي سوال، اين به پاسخ

 مصـالح  بـه  توجه با كشوري هر و بوده خود به مختص مزاياي و معايب داراي سيستم،
 بـه  مربـوط  مقـررات  وضـع  بـراي  خود، جغرافيايي والاح و اوضاع و اقتصادي ،سياسي
 ايـن  از تلفيقي است ممكن حتي يا ،نمايد  مي انتخاب را سيستم دو اين از يكي تابعيت،

 ولـي  نمايد مي عمل  خون سيستم مطابق كه ايران، قانون مانند .گردد انتخاب سيستم دو
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 ايـران،  بجـز  .اسـت  پذيرفتـه  نيـز  را خـاك  سيسـتم  ،مصـالحي  بـه  بنـا  موارد، بعضي در
  .اند پذيرفته توأماً را سيستم دو هر فرانسه و عراق ،روماني )دمانن كشورهايي

 در خـاك،  يا و خون اصل انتخاب در كشورها روية اختالف ،كه شايان ذكر است
 چنـد  يـا  و تـابعيتي  بي ايجاد باعث جمله از است، نموده ايجاد را زيادي اشكاالت عمل

  .شدبا مين يآسان كار هم معضالت اينكردن  حل كه است شده اتباع تابعيتي

  ايران اصلي يها  تابعيت انواع) گفتار دوم
مـي   كه گرديده تعيين .م.ق 976 ماده 2،3،4،5 بندهاي در ايران، اصلي يها  تابعيت انواع

  :دسته عمده تقسيم نمود دوتوان آنها را به 
   است؛ ايراني آنها پدر كه كساني تابعيت .1
  .ايران در تولد از ناشي تتابعي .2

  است ايراني آنها پدر كه كساني تابعيت .1
 اعم است ايراني  نهاآ پدر كه كساني« :است آمده ايران، مدني قانون 976 ماده 2 بند در
 اين .شوند مي محسوب ايران تبعه »دباشن شده متولد هخارج در يا ايران در كه اين از

 تابعيت نوع اين ،شود مي داده وي به است ايراني وا پدر كه يطفل تولد بدو در ،تابعيت
 تابعيت فقط ،ارذقانونگ ،ماده اين در .نامند مي خون سيستم اعمال با تابعيت تحصيل را

 ايراني مادر از كه طفلي به تابعيت اعطاء به اي اشاره و است داده قرار نظر مد را پدر
 ايراني پدر طريق از تابعيت فقط ان،اير قانون طبق اينكه يعني ،است ننموده شده، متولد

به نظر ضروري  .گردد نمي منتقل طفل به مادر تابعيت و شود مي تحميل طفل به
 و ديگر كشورهاي به ايراني زنان مهاجرت و يالملل بين روابط توسعه به توجه باميرسد، 
يراني با ناشي از ازدواج زنان ا مشكالت از جلوگيري براي ايراني، غير اتباع با ازدواج

  قانونگذار تا دارد جا ايراني، زنان حقوق از حمايتجهت  همچنيناتباع خارجي، 
 وي طفل به ايراني مادر تابعيترا حل نموده و اين معضل قانون، نسبت به اصالح 

  .گردد منتقل
 بعضي در ،نموده بيان نسبي تابعيت مورد در ،ايران ارذقانونگ كه نظري خالف بر 

 پدر يعني ،والدين تابعيت به بستگي ،خون سيستم طريق از تابعيت ليمتح ،كشورها از
 به الزم  ،)گردد مي منتقل طفل به نيز مادر طريق از تابعيت يعني( دارد طفل مادر و
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 همان از طفل ،باشند مختلف تابعيت دو داراي ،طفل والدين چه چنان كه است توضيح
  .گردد مي مضاعف تابعيت داراي ،تولد بدو

 فرانسوي مادرش كه طفلي كه، است نحو يندب ،فرانسه در خون سيستم ياجرا 
 كه طفلي چنانچه .شد خواهد محسوب فرانسوي ،شود متولد دنيا كجاي هر در است

 تابعيت داراي تولد بدو  از طفل آن ،باشد فرانسوي مادرش و فرانسوي غير پدرش
 هنگام طفل والدين از يكي چنانچه فرانسه، قانون اساس بر .گرديد خواهد مضاعف

 ماه 6 مدت به ،بلوغ سن به رسيدن از پس طفل باشد داشته خارجي تابعيت ،وي تولد
 هر و كند ترك خارجي مادر يا پدر تابعيت نفع به را خود ويفرانس تابعيت دارد حق
 تابعيت به است خارجي كه مادري يا پدر آن برسد بلوغ سن به كه اين از قبل گاه

  1.شود مي سلب وي از مزبور ختيارا درآيد فرانسه
 شدن متولد اثر بر مضاعف تابعيت آمدن وجود به از جلوگيري براي ،ايران قانون

 هر« :ددار مي مقرر مدني قانون 976 ماده 6 بند طبق خارجي مادر و ايراني پدر از طفل
  .».شود مي محسوب ايران تبعه كند اختيار ايراني شوهر كه خارجي تبعه زن

 تابعيـت  مشخصه را پدر تابعيت اصوالً ايران قانون مانند ،اتريش قانون هگذشت در
 فرزنـد  ،بـود  اتـريش  تبعـه  ،طفـل  تولـد  زمـان  در پدر كه صورتي در و ستدان مي طفل

 و كـرده  فوت پدر ،طفل تولد از قبل گاه هر همچنين .ستدان مي تريشيا را وي مشروع
 صورتي در اما .گرديد مي محسوب شياتري وي فرزند ،باشد اتريش تبعه ،فوت زمان در
 در باشـد،  كـرده  فوت خارجي يك عنوان به طفل، تولد از قبل يا خارجي ،طفل پدر كه

 تبعه طفل، تولد هنگام وي مادر و نباشد تابعيت داراي ديگري طريق از طفل كه صورتي
 ،اتـريش  تابعيـت   قـانون  اساس بر  2.گرفت مي تعلق طفل به مادر تابعيت شدبا اتريش
 از يكـي  كـه  طفلـي  معمـوالً  و اسـت  شـده  ريـزي  پايه خون اصل پاية بر تابعيت اساس

 اتريشـي  طفـل  آن وي تولـد  محـل  بـه  توجه بدون باشد اتريشي )مادر يا پدر( والدينش
 بعنـوان  خود دارد، اتريشي مادري و پدر كه كودكي صول، اال علي  .شد خواهد محسوب

 ازدواج هـم  بـا  كـودك  اين مادر و پدر چنانچه ولي .رود مي بشمار اتريشي شهروند يك
 مگـر  .دهـد  انتقال فرزندش به را خود مليت تواند نمي پدر صورت اين در باشند، نكرده
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 ازدواج كه است ذكر به الزم البته .نمايند ازدواج هم با كودك اين مادر و پدر بعداً اينكه
 انجام )است صغير كودك ينا هنوز كه هنگامي در يعني( فرد طفوليت زمان در بايد آنها
 صـورت  ايـن  در گرفـت  انجام كودك سالگي 14 سن از پس ازدواج اين اگر ولي .شود
   1.آورد بدست را اتريشي مليت كودك، رضايت با بايد

 تحت تواند مي مادر تابعيت ،پرو و شيلي نيكاراگوئه، آمريكا، كشورهاي در
 تركيه، روسيه، فرانسه، ورهايكش در كه حالي در .شود منتقل وي اوالد به شرايطي
  2.شود مي منتقل وي اوالد تابعيت به مادر تابعيت ،شرطي گونه هيچ بدون كوبا و اسپانيا

 مورد دهعالقا علي نيز او تابعيت ،گيرد قرار شبهه مورد طفل نسب كه صورتي در
 دادگاه مقر مملكت قانون به بايستي نسب اثبات براي اجباراً و گردد مي واقع شبهه

  .نمايد مراجعه
 قانون تابع و شخصيه احوال جزء نسب موضوع ،كه است توضيح به الزم البته

 اين در باشد مشتبه نسب لحاظ از شخص تابعيت كه زماني اما .باشد مي شخص ملي
 مطرح آن در موضوع كه كشوري قانون از بايد ،شخص آن نسب اثبات براي صورت

   .نمود تبعيت شده
 . ه 17/8/1342 مورخ به اي بخشنامه خارجه امور وزارت فوق، موضوع مورد در

 صادر رسمي غير مذاهب پيرو ايرانيان شخصيه احوال به مربوط وقايع ثبت به راجع ش
 تابع رسمي غير مذاهب پيرو ايرانيان شخصية احوال« :دگرد مي بيان ذيل در كه هنمود
 ارث، و طالق و نكاح صحت شرايط ايران مدني قانون است، ايران مدني قانون

 احوال .است كرده معين نكاح در را محرمات مخصوصاً و قيموميت واليت، حضانت،
 احوال اين آثار ثبت باشد ايران مدني قانون با مطابق اگر ايرانيان گونه اين شخصيه
 احوال به مربوط وقايع در اگر ولي .ندارد اشكالي هيچ ،كنسولگري دفتر در شخصيه
 در حتي و نيست جايز وقايع آن ثبت باشد نشده رعايت مدني نقانو مقررات ه،شخصي

 نكاح ثبت با نكاح عقد ،ايران قانون مطابق كه جا آن از .است جرم هم موارد از اي پاره
 طفل نسب چون طرفي از و نيست نكاح بطالن نكاح، ثبت اجراي ضامن و دارد تفاوت
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 همين به بنا بايد كنسولگري كند اعتراف فرزندي داشتن به پدر اگر رسد مي پدر به
   ».كند صادر طفل براي شناسنامه پدر، اعتراف

 به باشد مي سال 18 باالي آنها سن كه افرادي ،است ممكن كشورها از برخي در
 مدارك ارايه ضمن و مراجعه ،ايران اسالمي جمهوري نمايندگي كنسولگري بخش
   .نمايند را ايراني شناسنامه صدور درخواست و ايران تابعيت ادعاي ،مستند

 از قبل افراد گونه اين چه چنان امه،نشناس صدور به مربوط مقررات اساس بر
 ،نمايند شناسنامه صدور درخواست و مراجعه نمايندگي به سال 18 سن به رسيدن
 سن به رسيدن از پس افراد اين اگر اما .گردد مي تحويل و صادر شناسنامه آنان جهت

 كه صورتي در نمايند، شناسنامه صدور درخواست و اجعهمر نمايندگي به سال 18
 بخش در مندرج مدارك و شرايط و باشند نمايندگي استقرار محل كشور همان متولد
 به را مراتب الزم، مدارك دريافت از پس كنسولي مأمور باشند، دارا را شناسنامه صدور
 و منعكس ايران اسالمي جمهوري خارجه امور وزارت شخصيه احوال و سجالت اداره
   .ماند خواهد منتظر پاسخ دريافت زمان تا

 صدور متقاضي( مدعي نباشد، حيات قيد در متقاضي )ايراني( پدر كه صورتي در
 به را خود مستندات و مدارك ديگر و نسب اثبات حكم بايست مي )ايراني شناسنامه
 پناهندگان امور و تابعيت اداره به تا ارايه كنسولي مأمور به ايراني تابعيت تأييد منظور
   .نمايد دريافت الزم پاسخ و ارسال ايران خارجه امور وزارت

 خـاك  سيسـتم  اعمال با تابعيت تحصيل يا ايران در تولد از ناشي تابعيت .2
  )ارضي تابعيت(

 چند و است كرده اشاره خاك سيستم به ايران مدني قانون 976 ماده 5 و 4 ،3 بندهاي
  :كه عبارتند از ،است شناخته ايران عهتب را افراد از گروه

   .باشد معلوم غير ها  آن مادر و پدر كه اطفالي تابعيت )الف
 پدر و شده متولد ايران در كه كساني« :ددار مي مقرر رابطه اين در م .ق 976 ماده 3 بند
   .شوند مي محسوب ايران تبعه ».دنباش معلوم غير  انآن مادر و

 :اوالً ،شود محسوب ايران تبعه شخصي كه اين براي ،رالذك فوق بند به توجه با
 از ارذقانونگ منظور .باشد معلوم غير او مادر و پدر :ثانياً .باشد شده متولد ايران در بايد
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 اشخاص اين )آپاترايد( بودن تابعيت بي از جلوگيري براي مدني قانون در بند اين بيان
   .است بوده

 است ممكن نيست، نسب بودن نامشروع ممستلز هميشه والدين بودن مجهول«
 معلوم والدينش و شده رها جهاتي بر بنا ولي باشد آمده دنيا به صحيح ازدواج از طفلي
   1».نباشند

 فقط و بوده عام طور به والدين، بودن معلوم غير ذكر از ،ارذقانونگ منظور شايد
 متولد مشروع و صحيح ازدواج از كه طفلي است ممكن .نباشد نامشروع اطفال شامل
 را خود والدين غيره و جنگ زلزله، سيل، مانند مترقبه غير حوادث اثر در ولي باشد شده
 ،ارذقانونگ صورت اين در ،نمود شناسايي را شخص اين والدين نتوان و داده دست از

   .است نموده محسوب ايراني را طفل اين
 گذشت از پس چه نچنا و باشد، شده متولد نامعلوم مادر و پدر از كه طفلي

 كه اين دليل به طفل اين هستند خارجي طفل اين والدين كه شود مشخص زماني مدت
 طفل اين براي خاك اصل و گردد مي محسوب ايران تبعه است شده متولد ايران در

   .گردد مي اعمال
 فراواني يها  بحث اند شده متولد ايران در كه نامشروعي اطفال تابعيت مورد در

 منور قوانين از گرفته الهام مدني قانون كه اين به توجه با ايران قانون در .است شده
 1167 ماده در .است نشده منظور مشروع نا اطفال براي حقي گونه هيچ است اسالمي
   .داند نمي زاني به متعلق را زنا از متولد طفل مدني قانون

 والدين ،ارذنونگقا منظور گردد مي والدين از صحبت ايران قانون در كه زماني
 قانون و اسالم فقه اصوالً پس .اوالد نامشروع مادر و پدر نه است اوالد مشروع و قانوني
 توان مي پس .است نگرفته نظر در نامشروع اطفال براي حقي گونه هيچ ايران مدني
 بدون تولد ابتداي از باشد شده متولد نامشروع رابطه اثر بر كه طفلي گرفت نتيجه

 يها  قسمت در كه است تابعيت المللي بين اصول خالف بر امر اين و بود هدخوا تابعيت
   .است گرفته قرار بحث مورد قبل

 اطفال براي حقي قانون، طبق كه كشورهايي در ،نامشروع اطفال تابعيت تشخيص
 آن در كه صورتي در گفت توان مي و است پذير امكان سادگي به شده شناخته نامشروع
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 بر وي تابعيت باشند مشخص كه مادر و پدر از يك هر شود، عمالا خون روش كشور
   .گردد مي تحميل طفل

 اتريش خاك در و باشند داشته ماه 6 از كمتر كه راهي سر اطفال اتريش قانون در
 اعمال خاك روش اطفال اين مورد در و 1داند مي اتريش تبعه را ها  آن شوند، يافت

   .شد خواهد

  باشد شده متولد ايران در ها  آن والدين از يكي كه اطفالي تابعيت) ب
 مادر و پدر از ايران در كه كساني« :ددار مي مقرر ايران مدني قانون 976 ماده 4 بند

 محسوب ايران تبعه اند، آمده وجود به شده متولد ايران در ها  آن از يكي كه خارجي
   ».شوند مي

   :است الزم شرط دو تابعيت عنو اين آمدن وجود به براي ،فوق بند به توجه با
 اند بيگانه كه  )مادر يا و پدر( طفل والدين از يكي تولد .2 و ايران در شخص تولد .1
   .ايران در

 تابعيت معموالً ارذقانونگ كه، است آن رسد مي نظر به مهم بسيار بند اين در آنچه
 ايران در خارجي رپد و ايراني مادر از كه طفلي حتي است، نداده تسري طفل به را مادر
 در ولي .است نداده انتقال طفل به را مادر تابعيت و داند نمي ايراني را باشد شده متولد
 درخارجي كه در خاك ايران متولد شده باشد،  مادر طفلي كه از تولد براي ،بند اين

 داده تسري وي فرزند به را مادر تابعيت و است شده قائل حقوقي ارزش ايران قانون
   .است

و هيچ كدام از والدينش در ايران  ندهست بيگانه ،وي مادر و پدر كه طفلي چنانچه
   .نمايد كسب را ايران تابعيت تواند نمي ،شود متولد ايران درمتولد نشده باشند ولي طفل 

 وي مادر اما ،است خارجي او پدر و شده متولد ايران در كه طفلي تولد مورد در
 كسب ،دادگستري وزارت حقوقي اداره از است نشده تولدم ايران در ولي بوده ايراني
   :است شده داده متفاوت نظر چندين كه است شده نظر

 :است بوده چنين 5687 شماره به دادگستري وزارت حقوقي اداره اول نظريه
 توجه با نيز صورت اين در باشد نشده متولد ايران در ولي بوده ايراني ،مادر چه چنان«
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 طفل باشد مي مدني قانون نظر مورد كه خون و خاك اصل تلفيق و مالك وحدت به
   ».شود مي شناخته ايراني مزبور

 يعني( االصل ايراني مادران از ايران، در متولد اطفال ،مشورتي نظريه اين مطابق
 .شوند مي محسوب ايراني )اند شده متولد خارج در ولي است ايراني آنها پدر كه مادراني

 صورت به 6/6/1353 مورخ 3807 شماره به حقوقي اداره طرف از فوق نظريه بعداً ولي
  :دگردي اصالح زير

 م .ق 976 ماده مقدمه در ]شوند مي محسوب ايران تبعه ذيل اشخاص[ عبارت«
 و .است شده تصريح ماده آن در كه است كساني به منحصر ايراني تابعيت كه رساند مي

 از يك هيچ مشمول خارج در متولد ايراني درما و خارجي پدر از ايران در متولد طفل
 موردي در ولي .شود نمي محسوب ايران تبعه طفلي چنين و نيست مزبور ماده شقوق

 4 بند حكم بيان مناط و علت كه جهت اين از باشد شده متولد ايران در ايراني مادر كه
 زيرا .شود مي محسوب ايران تبعه نيز طفل است ايران در ابوين از يكي تولد 976 ماده
 از يكي تولد جهت از فقط طفل و ندارد خصوصيتي 4 بند در ابوين بودن خارجي قيد

 در متولد ايراني مادر بنابراين .ها  آن بودن خارجي نه است ايران تبعه ايران در ابوين
 و اولويت قياس بنابر و دارد نيز را ايراني تابعيت حكم، مناط شمول بر عالوه ايران
 او ايراني مادر كه طفلي درباره اما .است ايراني او از متولد طفل ،4بند حكم مناط تنقيح
 ساير با طفل وضع چون و نيست صادق 4 ماده در مذكور مناط ،شده متولد خارج در

  ».رود نمي شمار به ايران تبعه كند نمي تطبيق نيز 976 ماده شقوق
 به مشورتي نظريه ريدادگست وزارت حقوقي اداره طرف از ،نيز انقالب از پس 
 را ايراني مادر از شده متولد طفل و است شده صادر 13/10/61 مورخ 5025/7 شماره
 اين غير در ؛باشد شده متولد ايران در نيز وي مادر كه نمايد مي محسوب ايراني زماني

 محسوب ايران تبعه طفل ،باشد شده متولد خارج در ايراني مادر چه چنان صورت
   .گردد نمي

 براي كه .م.ق 976 ماده 4 بند مالك وحدت از استفاده با ،حقوقدانان از يبرخ
 طفل مادر چنانچه« )دمعتقدن اند،شناخته حقوقي، ارزش ايران، در خارجي مادر تولد
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 متولد اطفال توانمي نيز حالت اين در باشد، ايران مـتولد و ايراني ايران، در شده متـولد
  .»1دانست انياير را آنان از ايران در شده

 زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعيت تكليف تعيين قانون تصويب از قبل شايد
 پس كنيل بود؛ پذيرش قابل فوق استدالل ،2/7/1385 مصوب خارجي مردان با ايراني

 مردان با ايراني زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعيت وضعيت قانون اين تصويب از
   .گرديد وممعل زيادي حدود تا خارجي
 از حاصل فرزندان ).2م.ق 1060ماده مورد در ( 1385سال واحده ماده موجب به 
 پس سال يك تا حداكثر يا شده متولد ايران در كه خارجي مردان با ايراني زنان ازدواج

 سال 18 سن به رسيدن از بعد توانندمي شوند، متولد ايران در قانون اين تصويب از
 يا كيفري پيشينه سوء نداشتن صورت در افراد اين .نمايند را يرانا تابعيت تقاضاي تمام

 كشور وزارت .شوندمي پذيرفته ايران تابعيت به ايران، غير تابعيت رد اعالم و امنيتي
 .م.ق 1060 ماده موضوع ازدواج پروانه صدور و ايران در طفل والدت احراز به نسبت
 پدر براي اقامت پروانه ،كشور وزارت ماعال با نيز انتظامي نيروي .نمايدمي اقدام

 تحصيل از قبل ماده اين موضوع فرزندان .كندمي صادر را ماده اين در مذكور خارجي
 :آمده چنين واحده ماده 1 تبصره در .باشندمي ايران در اقامت به مجاز نيز تابعيت

 بايد د،باش تمام سال هجده از بيش تصويب زمان در ماده اين مشمولين سن چنانچه«
  .»نمايند ايراني تابعيت تقاضاي به اقدام سال يك ظرف حداكثر

 ازدواج اثر در كه كساني ،قانون اين تصويب تاريخ از« :آمده ماده اين 2 تبصره در
 رعايت با ابتدا از آنان والدين ازدواج و شوند متولد ايران در خارجي مرد و ايراني زن
 حداكثر تمام، سال 18 سن به رسيدن از پس باشد، رسيده ثبت به .م.ق 1060 ماده

 تابعيت به .م.ق 979 ماده در مندرج سكونت شرط رعايت بدون سال، يك مدت ظرف
-مي كـه را اشـخاصي شرايط ،قانونـگذار .م.ق 979 ماده در .»شوندمي پذيرفته ايران
 شرط به ،ماده اين 2 بند در .است نموده بيان ،نمايند تحصيل را ايراني تابعيت توانند

 حمايت تنها بنابراين نموده؛ اشاره »متناوب يا متوالي از اعم ايران در سكونت سال پنج«
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 اين در مندرج سكونت شرط از ايراني تابعيت كنندگاندرخواست نمودن معاف قانون،
  .است ماده

 نمايندگان از متولد اطفال ،م .ق 976 ماده تبصره موجب به است ذكر به الزم
 به 976 ماده تبصره در .بود نخواهند 976 ماده 4 بند مشمول خارجه وليكنس و سياسي

 تابعيت توانند نمي خارجه كنسولي و سياسي نمايندگان اطفال كه نموده بيان صراحت
   .نمايند كسب )خاك روش از( ايران در تولد واسطه به را ايران

 اطفال شامل صرهتب اين كه نمود استنباط چنين توان مي الذكر فوق تبصره متن از
 به كه نظامي و فرهنگي تجاري، نمايندگان قبيل از كنسولي و سياسي غير نمايندگان

 تجاري، نمايندگان اطفال چه چنان و گردد نمي است نشده اي اشاره قانون در ها  آن
 ها  آن مورد در اتباع ساير كلي حكم باشند آمده دنيا به ايران در خارجه نظامي و فرهنگي

   .گرديد اهدخو اجرا

  ايران در اقامت شرط به باشند شده متولد ايران در خارجي پدر از كه اطفالي تابعيت )ج
 است خارجه تبعه كه پدري از ايران در كه كساني« :نموده مقرر م .ق 976 ماده 5 بند
 در ديگر سال يك الاقل تمام سال 18 سن به رسيدن از پس بالفاصله و آمده وجود به

 ايران تابعيت به آنها شدن قبول اال و شوند مي محسوب ايراني باشند كرده اقامت ايران
 در ».است مقرر ايران تابعيت تحصيل براي قانون مطابق كه بود خواهد مقرراتي طبق بر
 خارجيطفل  مادر و پدر كه است اين بر فرض 4 بند خالف بر 976 ماده از بند اين
 از پس بايد طفل صورت اين در باشند، نشده دمتول ايران در ها  آن از يك هيچ و بوده

 شناخته ايراني تا كند اقامت ايران در ديگر سال يك الاقل تمام سال 18 سن به رسيدن
 در شخص :اوالً :است شده قيد شرط دو ايراني، تابعيت كسب براي ،5 بند در .شود
 ايران در الگيس18 سن به رسيدن از پس سال يك الاقل :ثانياً .باشد شده متولد ايران
 .ق 976 ماده 5 بند .باشد ايران مقيم و ساكن سالگي 19 سن تا يعني باشد داشته اقامت

 آمده وجود به ديگر سال يك كلمه بيان از اجمال اين 1.است مجمل مدت حيث از م
  .است
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 از پس شخص كه است اين بر مشروط بند اين طريق از ايراني تابعيت كسب 
 بر عالوه مسلماً ،باشد داشته اقامت ايران در سال يك حداقل سالگي 18 سن به رسيدن

 بتواند تا باشد داشته اقامت ايران در بايستي مي سالگي 18 سن به رسيدن از قبل نيز آن
 پنج شرط ايران تابعيت تحصيل براي م .ق 979 ماده در .بنمايد كسب را ايران تابعيت
 استنتاج توان مي م .ق 976 ماده 5 بند و ماده اين از و است شده داده قرار سكونت سال
 م .ق 976 ماده 5 بند از استفاده طريق از ايران تابعيت تحصيل قصد كه شخصي ،نمود
 به رسيدن از پس سال يك و سالگي 18 سن به رسيدن از قبل سال 4 بايستي مي دارد را

   .باشد ساكن و مقيم ايران در منظم طور به سالگي 18
 خارجي پدر از كه كساني از دسته دو براي ،م .ق 977 ماده ب و الف يبندها در

 18 سن به رسيدن از پس كه است شده قائل را اختيار اين اند شده متولد ايران در
 را پدر خارجي تابعيت توانند مي خود، خارجي و ايراني تابعيت دو ميان از تمام، سالگي

 به رسيدن از پس سال يك هفاصل در يعني( مقرر مهلت ظرف چنانچه اگر .برگزينند
 محسوب شده تثبيت آنها، ايراني تابعيت نكنند استفاده اختيار اين از )سالگي 18 سن
   .گردد مي

 تابعيت به ماندن باقي قصد ،سالگي 18 سن به رسيدن از پس ،شخص چنانچه
 )سالگي 19 تا 18 سن بين يعني( سال يك مدت ظرف بايد باشد داشته را خود پدر

 977 ماده ب بند طبق و نمايد خارجه امور وزارت تقديم اظهارنامه يا تبيك درخواست
 را شناخت خواهد خود تبعه را او كه اين بر مبني پدرش متبوع دولت تصديق م .ق

   .نمايد ضميمه
 .باشد مي تابعيت بدون افراد افزايش از جلوگيري براي ،ارذقانونگ بيني پيش اين

 تابعيت به را او پدر، متبوع دولت است ممكن شودن خواسته تصديقي چنين اگر زيرا
 داده، دست از هم را ايراني تابعيت چون صورت اين در و باشد نداشته قبول خود

  1.شود تابعيت بدون شخص
 وجود به خارجه تبعه پدر از ايران در كه كساني .م.ق 976 ماده 5 بند استناد به

 ايران در ديگر سال يك الاقل تمام سال هجده سن به رسيدن از پس بالفاصله و آمده
 به هانآ شدن قبول صورت اين غير در شوند مي محسوب ايران تبعه باشند كرده اقامت
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 ايران تابعيت تحصيل براي قانون مطابق كه بود خواهد مقرراتي طبق بر ايران تابعيت
 .گردد مي صادر تولد گواهي شناسنامه، جاي به اشخاص گونه اين براي .است مقرر
 بقاء تقاضاي ،تمام سال 18 سن به رسيدن از پس بند دو اين ينمشمول اگر ،تولد هنگام

 ،پدر تابعيت به بقاء اظهاريه تكميل به نسبت بايد باشند داشته را خارجي پدر تابعيت به
 تابعيت مدارك و اسناد و پدر متبوع دولت تابعيت به پذيرش مدرك با همراه و اقدام
 به تمبر نقش و تصديق از پس تا ارايه نمايندگي كنسولي بخش به خود مادر اصلي
 ايران خارجه امور وزارت پناهندگان امور و تابعيت اداره به الزم اقدام و بررسي منظور
   .گردد ارسال

 گيرد، قرار موافقت مورد مقررات و قانون اساس بر ،متقاضي درخواست چنانچه
 پدر تابعيت به بقاء سند وي براي دنيم قانون 977 ماده ب و الف بندهاي استناد به

   .گردد مي تحويل و صادر

   اكتسابي تابعيت) گفتار سوم
 تـابعيتي  از عبـارت  شود، مي گفته نيز اشتقاقي و تبعي تابعيت آن به كه اكتسابي، تابعيت
 ممكـن  كـه  آورد مـي  بدست تولد از بعد اي فاصله با و خود حيات در شخص كه است
 و اكتسـابي  تابعيـت  اشـتقاقي،  تابعيـت  بـين  البتـه  .باشد ...و قامتا ازدواج، اثر در است

   :كه ترتيب بدين .شد قائل تمايز توان مي مفهومي لحاظ از تبعي تابعيت
 زنـده  شـخص  كـه  وقتـي  تـا  تولد تاريخ از بعد كه است تابعيتي اشتقاقي تابعيت«
 .شـود  لتحميـ  اسـت  ممكـن  او قـانوني  نماينـده  يا شخص حقوقي اعمال اثر در است،
 كسـب  يـا  و خـارجي  كشورهاي در معيني مدت سكونت اثر در تابعيت تحصيل )دمانن

  .ازدواج اثر در تابعيت
 كشـور  تابعيـت  پـذيرفتن  يـا  و ازدواج طريق از كه است تابعيتي اكتسابي، تابعيت

   .آيد بدست ديگر
 شـخص  صـغير  فرزند به و زوجه به ازدواج اثر بر كه است تابعيتي تبعي، تابعيت

 تحميــل پــدر تابعيــت دوم مــورد در و زوج تابعيــت اول مــورد در .دشــو مــي حميــلت
  ».1شود مي
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   ايران 1تابعيت تحصيل راههاي) گفتار چهارم

  متقابل عمل اساس بر ايران تابعيت تحصيل. 1
 دليل بهمين ،شود مي اعمال خاك سيستم ،كشورها از بعضي در كه اين به توجه با

 به ،نمايد محسوب كشور آن تبعه را خود خاك در تولدم ايراني فرزندان است ممكن
 ماده .است نموده بيني پيش را متقابل عمل م .ق 978 ماده در ايران ارذقانونگ دليل همين
 كه اند شده متولد دولي اتباع از ايران در كه اطفالي به نسبت« :ددار مي مقرر م .ق 978
 خود تبعه ،مقررات موجب به را انياير اتباع از متولد اطفال هانآ متبوع مملكت در

 متقابله معامله كنند مي اجازه به وطنم ايران تبعيت به را آنها رجوع و داشته محسوب
   ».شد خواهد

 از وي والدين و شود متولد ايران در است خارجي او والدين كه يطفل چنانچه،
 گردند متولد كشور آن در آنها فرزندان كه ايراني اتباع براي كه باشند كشورهايي اتباع
 عمل آنها مورد در ايران ارذقانونگ بداند كشور آن تبعه خاك اصل اساس بر را آنها

 كه است شده قايل شرايطي ،اتباع قبيل اين براي ،قانونگذار لذا .نمود دخواه متقابل
 اتباع از بايد وي والدين :ثانياً ؛شوند  متولد ايران خاك در بايد اطفال آن :اوالً :از عبارتند
 دولت آن :ثالثاً  بداند؛ خود تبعه را ايراني اتباع از متولد اطفال دولت نآ كه باشند دولتي
  .باشد كرده اجازه اخذ به منوط ايران تابعيت به را آنها رجوع

  ازدواج وسيله به تابعيت تحصيل .2
 الًمعمو .شود مي ايران تابعيت تحصيل موجب ايراني تبعه با خارجي زن كردن ازدواج

 و مقررات يكسري خارجه اتباع با متبوعش كردن ازدواج براي كشوري هر
 توجه مورد ملي منافع و سياسي مصالح ،مقررات اين در و دارد ييها  دستورالعمل
   .گيرد مي قرار قانونگذار
 اختيار ايراني شوهر كه خارجي تبعه زن هر« :ددار مي مقرر م .ق 976 ماده 6 بند

   ».شود مي حسوبم ايراني تبعه كند
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 خارجي تبعه زن اراده كه نمود استنباط توان مي ،الذكر فوق ماده متن به توجه با
 تابعيت پذيرش كه معتقدند نويسندگان از بعضي .نيست شرط ايراني تابعيت پذيرش در
 ازدواج خارجي مردي با كه زني زيرا شود، مي ناشي زن خود اراده از ازدواج وسيله به

 اين تابعيت به خواست نمي اگر و است كرده قبول نيز را او تابعيت ضمني ورط به كرده،
 زيرا .باشد صحيح تواند نمي نظريه اين رسد مي نظر به 1.شد نمي او همسر آيد در مرد

 نمايد ازدواج است ايران تبعه كه مردي با است ديگري كشور تبعه كه زني است ممكن
 نداشته را وي به ايران تابعيت تحميل يا تغيير مورد در ايران قانون به نسبت يآگاه ولي
 جهت وي، اراده ابراز يا ازدواج براي زن اراده بين ،كه معتقدند نيز ديگر برخي .باشد
 تابعيت تغيير كه ييها  دولت گفت توان مي مجموع در .است بسيار تفاوت تابعيت تغيير
 ازدواج و عقد آثار از يكي عنوان به را آن اند، دانسته الزامي زن براي را ازدواج اثر در

 به تواند مي زن شوهر، فوت يا طالق از پس معموالً جهت همين به و اند كرده قبول
   .2گردد باز خود اصلي تابعيت به سادگي

 كسب را ايران تابعيت ايراني، مرد يك با ازدواج واسطه به كه زن ايران، قانون در
 در و گردد مي محسوب ايراني است، برقرار آنها بين زوجيت رابطه كه زماني تا نمايد مي

 به كتبي اطالع با دارد حق اما است، ايراني زن هم باز شوهر، فوت يا طالق صورت
 رجوع خود قبلي تابعيت به شوهر فوت يا طالق گواهي ارائه و خارجه امور وزارت
   .نمايد

 زن اين و نمايد فوت ،خارجي زن ايراني شوهر كه صورتي در است ذكر به الزم
 سن به او صغير اوالد كه زماني تا م .ق 986 ماده طبق باشد، داشته صغير اوالد وي از

 اين .گردد بر خود سابق تابعيت به تواند نمي زن اين باشند نرسيده تمام سال 18
 به زن گاه هر زيرا .باشد مي ايراني صغير اوالد حقوق حفظ جهت ،قانونگذار بيني پيش

 كشور به خود همراه را ايراني صغير اوالد است ممكن نمايد، رجوع خود اصلي تابعيت
 هر در كه بگذارد باقي ايران در سرپرست بدون را آنها كه اين يا و برده متبوعش
   .داافت  خواهد مخاطره به ايراني صغير منافع صورت
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  دولت پذيرش و درخواست طريق از ايران تابعيت تحصيل .3
 داراي كه نفر يك است ممكن .است اكتسابي تابعيت نوع از ،ايران تابعيت به پذيرش
 ممكن همچنين .بنمايد را ايران تابعيت تحصيل تقاضاي است ديگر يكشور تابعيت
   .بنمايد را كشوري از تابعيت تحصيل تقاضاي و باشد تابعيت بدون شخصي است

 به بايستي مي ،كشور يك تابعيت كسب براي گرديد ذكر قبالً كه طوري همان
 تعيين تابعيت اعطاء براي را شرايطي كشورها تمامي .شود داده تقاضا كشور آن دولت
   .باشند شرايط آن واجد كه نمايند تابعيت كسب توانند مي اشخاصي فقط و اند نموده

 تابعيت تحصيل خصوص در ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 42 اصل
 سلب و درآيند ايران تابعيت به قوانين حدود در توانند مي خارجي اتباع« :ددار مي مقرر

 را ها  آن تابعيت ديگري دولت كه است ممكن صورتي در اشخاص گونه اين تابعيت
 هر و است سياسي امر يك ،تابعيت ياعطا مسأله ».كنند درخواست آنها خود يا بپذيرد
 خاص مقررات و اصول سري يك ،خارجي افراد به خود تابعيت ياعطا جهت دولتي
 وابسته نموده را تابعيت تحصيل تقاضاي كه شخصي است ممكن زيرا ،داراست را خود
 تابعيت ياعطا براي لذا .باشد خود متبوع كشور جاسوسي و اطالعاتي يها  شبكه به

  :دگير قرار توجه مورد بايستي مي موضوع سه بيگانه اشخاص به ايراني
   ايران تابعيت تحصيل تشريفات )الف
  ايران تابعيت يلتحص شرايط )ب
  ايران تابعيت به پذيرش آثار و نتايج )ج

   ايران تابعيت تحصيل تشريفات )الف
 .م .ق 983 ماده .است گرديده بيان .م .ق 983 ماده در ،ايران تابعيت تحصيل تشريفات

 وزارت به توال يا حكام توسط به يا و مستقيماً بايد تابعيت درخواست« :ددار مي مقرر
  :دباش ذيل منضمات داراي و شده سليمت خارجه امور

  .او اوالد و عيال و كننده تقاضا هويت اسناد مصدق سواد .1
 سوء نداشتن و ايران در كننده تقاضا اقامت مدت تعيين به ئراد 1نظميه نامه تصديق .2

 .معاش تأمين براي معين شغل يا كافي مكنت داشتن و سابقه
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 را كننده تقاضا شخص به جعهرا اطالعات لزوم صورت در خارجه امور وزارت
 آن رد يا قبول در مزبور هيأت تا نمود خواهد ارسال وزراء هيأت به را آن و تكميل
 خواست در به تابعيت سند تقاضا شدن قبول صورت در كند اتخاذ مقتضي تصميم
   .»شد خواهد تسليم كننده

 بيگانه به ايران تابعيت ياعطا براي دار صالحيت مقام فوق، ماده به عنايت با
 تكميل اطالعات و مدارك بررسي از پس دولت هيأت و بوده دولت هيأت ،متقاضي

 آن يا پذيرفته ايران تابعيت به را شخص آن كه است مخير خارجه، وزارت توسط شده
   .باشد نمي شكايت قابل متقاضي طرف از تصميم، اين .نمايد رد را وي تقاضاي كه

   :راناي تابعيت تحصيل ماهوي شرايط )ب
 ماده  .است شده بيان ايران تابعيت تحصيل شرايط ،مدني قانون 983 و 979 وادم در

 ايران تابعيت توانند مي باشند ذيل شرايط داراي كه اشخاصي« :ددار مي مقرر .م .ق 979
  :كنند تحصيل را
 .باشند رسيده تمام سال 18 سن به .1
  .باشند هبود ساكن ايران در متناوب يا متوالي از اعم سال پنج .2
  .نباشند ينظام خدمت از فراري .3
   .باشند نشده محكوم سياسيغير  جنايات يا مهم جنحه به مملكتي هيچ در .4

 در ايران دولت خدمت براي خارجه در اقامت مدت ماده اين دوم فقره مورد در
   ».است ايران خاك در اقامت حكم

   سن شرط .1
 نموده ذكرتمام  سال 18 داشتن را ايران تابعيت تحصيل شرايط از يكي مدني قانون
 اما رسيده تمام سال 18 سن به كه فردي آيا كه شود مطرح يسؤال است ممكن .است
   نمود؟ اعطاء را ايران تابعيت وي به توان مي است سفه و جنون دچار

 تابعيت تحصيل تقاضاي چنانچه كه، گفت توان مي فوق سوال به پاسخ در
 پذيرش بر مبني دولت موافقت اعالم با ،گيرد قرار يرانا دولت موافقت مورد متقاضي،

 براي كه شد، خواهد ايجاد شخص براي تازه تكاليف و حقوق يكسري ايران، تابعيت به
 براي متقاضي اهليت داشتن جمله از ديگر، شرايط وجود حقوق، اين از مندي بهره
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ي كه قصد به تعبيري ديگر، شخص .ميرسد بنظر ضروري خود، حقوق از استفاده
  .تحصيل تابعيت ايران را دارد بايد داراي اهليت استيفا باشد

البته بايد توجه داشت كه، مقوله مربوط به اهليت استيفا صرفاً، محدود به سن 
اهليت نمي گردد، محجوريت نيز يكي ديگر از موارد مربوط به فقدان اهليت استيفا مي 

   1.باشد

  اقامت شرط .2
 در سال پنج بمدت واقعي و قانوني اقامت ،ايران تابعيت صيلتح شرايط از ديگر يكي
 اين ايران در سال پنج اقامت به نسبت ارذقانونگ نظر شايد .است شده بيني پيش ايران
 ،اقامت مدت اين در است ايران تابعيت تحصيل متقاضي كه شخصي چه چنان كه ،باشد
 اقامت ايران در كه كسي تاس واضح .نمايد ثابت ايران خاك و آب به را خود عالقه
   .نمايد پيدا كشور اين خاك و آب به عالقه تواند نمي ،نداشته

 براي خارجه در اقامت مدت كه ،نموده مقرر .م.ق 979 ماده انتهاي در ،ارذقانونگ
 م،.ق 980 ماده در .است محسوب ايران خاك در اقامت حكم در ايران دولت خدمت
 تابعيت به وزراء هيأت تصويب اب ،ايران در متاقا مدت به نياز بدون رزي اشخاص

   :دش خواهند پذيرفته ايران
   .باشند كرده مساعدت يا خدمت ايران المنفعه عام امور به كه كساني )الف
   .دارند اوالد او از و بوده ايراني عيال داراي كه اشخاصي )ب
 .هستند هالمنفع عام امور در متخصص و علمي عالي مقامات داراي كه كساني )ج

  )م.ق 980 ماده(
 عمل مالك كه نيست مشخص و بودهن شفاف و واضح ماده اين »ج«و »الف« بند

 مي چيزهايي هچ المنفعه عام امور در متخصص و »علمي عالي مقامات« تشخيص براي
   است؟ المنفعه عام امور در متخصص ،متقاضي كه داد تشخيص توان مي چگونه و ؟باشد

  جنايات و جنحه به محكوميت عدم و ينظام دمتخ از نبودن فراري .3
 و 1ينظام خدمت از نبودن فراري ،979 هدما در ايران تابعيت تحصيل ديگر شرط

 ،كشوري هر كه است مسلم .باشد مي سياسي غير جنايات و جنحه به محكوميت عدم
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 هيچ نباشد، ساز مشكل كشور آن براي كه پذيرد مي خود بعهت عنوان به را شخصي
 ولو نمايد نمي اعطاء تابعيت ندارد اخالقي صالحيت كه جاني شخص يك به يكشور
 سكونت ايران در هم سال چند كه اين يا و باشد كافي تمول داراي شخص آن كه اين

   .دش با نمي تابعيت اعطاي بر دليلي موارد اين ،باشد داشته

  مكنت شرط .4
 معاش تأمين امكان يا مالي تمكن داشتن ،ايران تابعيت تحصيل شرايط از ديگر يكي
 معاش تأمين قدرت بايستي مي نمايد كسب را ايران تابعيت خواهد مي كه شخصي .است
   .باشد داشته را اش خانواده و خود

 991 مادة موجب به كه ايران تابعيت قانون 3/2/1314 مصوب نظامنامة 2 مادة
 تأمين براي معين شغل يا يكاف مكنت از مقصود« :داشت مي مقرر بود يافته تنظيم م. ق

 ريال 500 از كمتر ماه در آن عايدي كه است شغلي يا سرمايه ريال هزار 10 معاش
 شرايط با متناسب ولي بود شده تصويب زمان آن شرايط به بنا كه مبلغ اين ».نباشد

 و ريال هزار 100 به دارايي حداقل به مبلغ اين 1340 سال در گرچه 2.باشد نمي امروزي
 اين اصالح به نياز جهت همين به .بود گرديده تعيين باال به ريال 5000 ماهيانه ددرآم
   .است قانوني ماده

 مشخص تابعيت نامه نظام و قانون در ديگري شرايط فوق، شرايط بر عالوه
 اداي انجام سر و اساسي، قانون و تاريخ فارسي، زبان به آشنايي:از عبارتند كه گرديده
 قانون نامه نظام 2 ماده(كشور وزارت گواهي به قانون آن به تنسب وفاداري سوگند
  ).تابعيت

  ايران تابعيت به پذيرش آثار و نتايج )گفتار پنجم
 كه است ينتايج و آثار با همراه  اش خانواده و شخص يراب ايران تابعيت تحصيل
   :دگير قرار بررسي مورد ريز موارد تا است ضروري آن شدن روشن جهت

                                                                                                                   
ه اصطالح خدمت نطامي در ماده مذكور،اصطالحي است مبهم، زيرا ممكن است چنين به ذهن متبـادر گـردد كـ   . 1

منظور، افرادي است كه به صورت رسمي به خدمت نظام در آمده اند و شـامل سـربازان و كسـاني كـه در نيـروي      
انتظامي بعنوان سرباز مشغول خدمت هستند نگردد، اما واقعيت آنست كه منظور قانونگذار شامل كليه كسـاني مـي   

تش و سپاه و يا هرجـاي ديگـري در حـال    شود كه بعنوان سرباز محسوب مي گردند چه در نيروي انتظامي ويا ار
  .باشند وظيفه خدمت
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 ايران تابعيت به شپذير أمبد .1
 خانواده به نسبت ايران تابعيت به پذيرش آثار  .2
 شده پذيرفته شخص وظايف .3
  شده پذيرفته شخص حقوق .4

  ايران تابعيت به پذيرش مبدأ .1
 شخصي براي ايراني تابعيت شروع كه است اين ،ايران تابعيت به پذيرش مبدأ از منظور

 آغاز كي از آن آثار و شروع يزمان چه از است كرده را ايران تابعيت تحصيل كه
   ؟گردد مي

 نصدر اين مورد  و است مسكوت ،تابعيت به پذيرش مبدأ به راجع ،ايران قانون
 ضمني ولي .گردد مي آغاز زماني چه از نمايد مشخص كه ندارد وجود صريحي

 ماده در .است تابعيت تحصيل تاريخ از پذيرش مبدأ كه نمود استنباط قوانين از توان مي
 از بنمايند يا نموده يايران تابعيت تحصيل كه اشخاصي«:كه است شده قيد .م .ق 982
 ماده اين به توجه با پس .»...شوند مي مند بهره است مقرر ايرانيان براي كه حقوقي كليه
 گرچه .شود مي شروع ايران تابعيت تحصيل تاريخ از تابعيت اثر مبدأ كه گفت توان مي
 را ايران تابعيت به پذيرش مبدأ بود گرديده اصالح 1361 سال در كه .م.ق 982 ماده در
 گرديد اصالح ماده اين 1370 سال در اما بود كرده مشخص تابعيت سند صدور زمان از
  .است تابعيت تحصيل زمان از ايران تابعيت به پذيرش مبدأ اكنون و

  خانواده به مربوط ايران تابعيت به پذيرش آثار .2
  زوجه به مربوط ايران تابعيت هب پذيرش آثار )الف

 ميباشند، شوهر و زن تابعيت وحدت اصل به قايل كه كشورهايي بيشتر در
 جديد تابعيت نيز وي زن نمايد تحصيل را ديگر كشوري تابعيت شوهري چنانچه
 تابعيت به خارجي، مرد چنانچه نيز ايران قانون در .نمود خواهد تحصيل را خود شوهر
 واسطه به كه زني لذا .يابد مي سرايت زن به وي جديد تابعيت شود، پذيرفته ايران

 تاريخ از سال يك ظرف در است درآمده ايران تابعيت به ،شوهرش تابعيت تحصيل
 تابعيت و داده خارجه امور وزارت به كتبي اظهاريه تواند مي ،شوهر تابعيت سند صدور
   ..)م.ق 984 ماده(كند قبول را خود شوهر سابق مملكت
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  اوالد به مربوط ايران تابعيت به پذيرش ارآث .3
 به نامه تقاضا تاريخ در كه او اوالد درباره وجه هيچ به ،پدر ايراني تابعيت تحصيل آثار
 امر اين بر صراحت ،م .ق 985 ماده .كند نمي سرايت اند رسيده تمام سال هيجده سن
 تقاضانامه تاريخ در كه او اوالد درباره وجه هيچ به پدر ايراني تابعيت تحصيل كه دارد
   .باشد نمي مؤثر اند رسيده تمام سال 18 سن به

 و محسوبند ايراني است نموده تحصيل را ايراني تابعيت كه اي بيگانه صغير اوالد
 به كتبي اظهاريه ،تمام سال 18 سن به رسيدن تاريخ از سال يك ظرف در توانند مي آنها

   .كنند قبول را پدر سابق مملكت تابعيت و داده خارجه امور وزارت

  شده پذيرفته شخص وظايف  .4
 به توان مي جمله از .است وظايفي داراي بنمايد تحصيل را ايران تابعيت كه شخصي
  :دنمو اشاره زير موارد

 و ملي شئون و حيثيت به احترام ،مملكتي مقررات رعايت و قوانين از اطاعت
 بعداً و است بوده صغير ،وي به رپد ايراني تابعيت سرايت زمان در چنانچه همچنين
 را وظيفه نظام خدمت ايراني مردان ساير مانند بايد بماند باقي ايران تابعيت به بخواهد

    .دهد انجام ايران در

  ايران تابعيت به شده پذيرفته صاشخا حقوق  .5
 مقرر ايرانيان براي كه حقوقي كليه از است نموده را ايران تابعيت تحصيل كه شخصي

 اين از را وي ،سياسي جهات از ارذقانونگ كه مواردي مگر گردد مي مند هرهب است
 از بعد است نموده ايران تابعيت تحصيل كه بيگانه شخص .است نموده محروم حقوق
 از همچنين و شود ايران در منقول غير و منقول لاموا صاحب تواند مي تابعيت تحصيل
   .جويد بهره غيره و تحصيل و شغل انتخاب قبيل از اجتماعي حقوق

 تحصيل كه اشخاصي« :ددار مي مقرر 1370 ماه آبان اصالحي .م .ق 982 ماده
 مند بهره است مقرر ايرانيان براي كه حقوقي كليه از دنبنماي يا نموده يايران تابعيت

  :دگردن نائل ذيل مقامات به توانند نمي ليكن شوند مي
 ؛او معاونين و جمهوري رياست .1
 ؛قضائيه قوه رياست و نگهبان يشورا در عضويت .2
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 ؛فرمانداري و استانداري و وزارت كفالت و وزارت .3
 ؛اسالمي شوراي مجلس در عضويت .4
 ؛شهر و شهرستان و استان شوراهاي در عضويت .5
 ؛سياسي مأموريت يا پست گونه هر احراز نيز و خارجه امور وزارت در استخدام .6
 ؛قضاوت .7
 ؛انتظامي نيروي و سپاه و ارتش در فرماندهي رده ترين عالي .8
  .»امنيتي و اطالعاتي مهم يها  پست تصدي .9

 به توجه با :است آمده بود، شده اسالمي شوراي مجلس از كه استفساري در
 يا نموده يايران تابعيت تحصيل كه اشخاصي« :است شده اعالم .م.ق 982 ماده در اينكه
 به قبال كه كساني شامل ذكرال فوق ماده آيا ،گردند نائل قضاوت به توانند نمي ،دنبنماي

 از اينكه يا شود؟ مي باشند، مي مكتسبه حقوق داراي و اند آمده در قضاء استخدام
  آورد؟ مي عمل به جلوگيري آينده در آنان استخدام
 مجلس تصويب به 27/7/1372 تاريخ در كه .م.ق 982 ماده استفساريه قانون در
  :ددا نظر چنين لسمج فوق سوال به پاسخ در رسيد اسالمي شوراي

  :مجلس نظر
 تحصيل قانون، تصويب از پس كه افرادي .م.ق 982 ماده صدر عبارت به توجه با

 محدوديت اين ولي گردند نايل قضاوت مقام به توانند نمي نمايند مي ايراني تابعيت
 اشتغال قضاوت امر به و نموده تابعيت تحصيل قانون تصويب از قبل كه افرادي شامل
  .گردد نمي دان داشته

  يتابعيت بدون يا تابعيت دادن دست از) مبحث چهارم
 خود مقررات و قوانين طبق دولتها از يك هيچ كه هستند افرادي تابعيت، بدون اشخاص

 بايد فردي هر كه است تابعيت،اين اصول از يكي گرچه .داند نمي خود تبعه را آنها
 بدون افراد است ممكن موارد از رخيب در تابعيتي،ولي بي نفي يعني باشد تابعيت داراي
  .گردند تابعيت

  تابعيتي بي ايجاد راههاي) گفتار اول 
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 پناهندگان عالي كميسارياي .دارد وجود افراد شدن تابعيت بي براي فراواني يها  راه 
 كه است برشمرده ،اشخاص شدن تابعيت بي براي را مختلفي لعل ،متحد ملل سازمان
 ازدواج، بـه مــربــوط قــوانـيــن ســرزمـيــن، استقالل ين،قوان تعارض :از عبارتند

 سلب خون، اصل اعمال تولد، ثبت به مربوط قوانين تبعيض، اداري، عملكردهاي
   .خاص قانون اعمال با تابعيت قهري دادن دست از و تابعيت ترك تابعيت،

 به را دگرد مي 1آپاترايد يا تابعيت بدون شخص كه مواردي توان مي مختصراً
   :دبر نام ذيل قرار

  مجازات اثر در تابعيت سلب .1
 در تبعي مجازات يا و اصلي مجازات عنوان به را تابعيت از اخراج ،كشورها از بعضي
 شود مي اعمال شخص درباره كه مجازاتي اجراي اثر در و اند داده قرار خود قوانين
 دست به هنوز را يگريد كشور تابعيت كه حالي در ،داده دست از را خود تابعيت
   2.است نياورده

و تبصره آن . م.ق 981كه موجب حذف ماده  14/8/1370تا قبل از قانون مصوب 
 اساسي قانون. 3گرديد سلب تابعيت به عنوان مجازات در قانون ايران پيش بيني شده بود

 كرده ممنوع مجازات عنوان به را ايران اتباع تابعيت سلب ،ايران اسالمي جمهوري

                                                 
1. apatride  

  . 29مان، ص ؛ نصيري، ه54مدني، همان، ص . 2
« : قانون مدني ايران كه راجع به سلب تابعيت بود مقرر مي نمود 981الزم به توضيح است كه ماده  3

اريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول اگر در ظرف مدت پنج سال از ت
شده فراري از خدمت نظام بوده و همچنين هرگاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت 

به جرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول شده محكوم به 
  .است هيأت وزرا حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهند كرد جنحه مهم يا جنايت عمومي

اتباع خارجه كه به تابعيت ايران قبول مي شوند در صورتي كه در ممالك خارجه متوقف باشند : تبصره
و مرتكب عمليات ذيل شوند عالوه بر اجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيأت وزرا تابعيت ايران از آنها 

  :د شدسلب خواه
كساني كه مرتكب عملياتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت ايران شوند و مخالف و  - الف

  .ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي بنمايند
 ».كه خدمت نظام وظيفه را بطوريكه قانون ايران مقرر مي دارد ايفا ننمايندكساني  -ب
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 فرد هر مسلم حق ايران كشور تابعيت« :ددار مي مقرر اساسي قانون 41 اصل .است
  .»...كند تابعيت سلب ايراني فرد هيچ از تواند نمي دولت و است ايراني

 بيني پيش تابعيت سلب مورد دو در ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در
   :است شده

، تابعيت ايران را از دست او دخو درخواست به ايران تبعه كه صورتي در )الف
  .دهد

  .درآيد ديگري كشور تابعيت به كه صورتي در )ب
 براي خدمات بعضي انجام مورد در تابعيت سلب مجازات كشورها، از بعضي در

   .است شده بيني پيش باشد متبوع دولت اجازه بدون كه صورتي در خارجي دولت يك
، فرانسه، يونان، ايتاليا و اسپانيا، بعضي از كشورها مانند اطريش قانون اساس بر

 سلب وي از دولت متبوعه تابعيتچنانچه اتباع آنها به استخدام دولت خارجي در آيد، 
   1.گردد مي

 اتباع شركت 1952 مصوب آمريكا تابعيت و مهاجرت قانون طبق همچنين
 ورط به و جنگ زمان در ارتش از فرار خارجي، ممالك سياسي انتخابات در آمريكايي

 شخصي گاه هر عالوه به .گردد مي تابعيت سلب موجب آمريكا دولت به خيانت كلي
 تابعيت نمايد سكونت اولي كشور در سال سه از بيش آمريكا تابعيت كسب از پس

  .2شود مي سلب وي از آمريكا

   مهاجرت و پناهندگي اثر در. 2
 و داده دست از را خود مبدأ تابعيت ،مهاجرت و پناهندگي اثر در شخص است ممكن
 در .بماند تابعيت بدون نتيجه در و باشد درنيامده نيز جديدي دولت تابعيت به هنوز
 شده بيني پيش پناهندگي عنوان به تابعيت سلب ،آلمان و روسيه مانند كشورها از بعضي
 يا روسي تابعيت شوند پناهنده خارجي دول به آلمان و روسيه اتباع چه چنان و است
 روسيه انقالب از پس )سفيد روسيه اتباع( كه ييها  روس مثالً .ميگردد سلب آنها آلماني

 و شناخت نمي خود تبعه را آنها روسيه جديد دولت برده، پناه خارجي كشورهاي به

                                                 
of nationality. .law.ed.ac.uk.losswww1.    

2. http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_nationality_law#Loss_of_citizenship  
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 تابعيتي بي باعث امر همين لذا پذيرفتند، نمي خود تابعيت به را آنها هم ها  دولت ساير
   1.گرديد آنها

   شخص اختيار به بعيتتا دادن دست از .3
 كشور تابعيت تحصيل به اقدام ،كشور يك تابعيت ترك از پس شخصي است ممكن

 كند مخير را شخصي قانون، كه اين يا و شود تابعيت بي ترتيب بدين و ننمايد جديدي
 صورت اين در .نكند انتخاب را كدام هيچ او و كند انتخاب را يكي تابعيت دو بين كه

 اصل خصوصي، الملل بين حقوق در اصل اين به .گردد مي حسوبم تابعيت بي شخص
  .شود مي گفته تخيير

  خاص قانون اثر در .4 
 اي تبعه براي شرايط آن اگر كه كند بيني پيش را خاصي شرايط كشوري است ممكن
 اختالف اثر در تابعيتي بي است ممكن يا و دهد دست از را خود تابعيت آمد پيش

 در طفلي گاه هر مثالً .شود ايجاد طفل براي تولد هنگام از فمختل كشورهاي قوانين
 را خاك اصل طفل، اولياي متبوع دولت قانون و شود متولد خارجي مادر و پدر از ايران

 يك گاه هر همچنين 2.بود خواهد تابعيت بدون تولد هنگام از طفل اين باشد، پذيرفته
 كه چرا شد خواهد تابعيت بدون شود متولد انگليسي مادري از آلمان در نامشروع طفل
  .دانند نمي خود تبعه را طفلي چنين انگليس و آلمان كشور دو از يك هيچ تابعيت قانون

 بلژيكي( بلژيكي غير والدين از فردي چنانچه بلژيك، تابعيت قانون اساس بر
 هب ولي باشد دهكر تحصيل را بلژيك تابعيت و باشد شده متولد بلژيك در )نباشد االصل

 و قوانين و ننمايد عمل دارند بلژيكي غير والدين افراديكه براي قانون در كه تعهداتي
 خواهد سلب وي بلژيكي تابعيت اينصورت در بگذارد پا زير جدي بطور را مقررات

   .3شد

  تابعيتي بي آثار) گفتار دوم

                                                 
  . 46همان، ص  نيا، ؛ ارفع29نصيري، همان، ص . 1
  . 46همان، ص  نيا، ارفع. 2
 .86آل كجباف، همان، ص  3
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 اشخاص« :دهديرگ مقرر چنين تابعيت بدون اشخاص مورد در ژنو 1951 معاهده در
 تبعه را آنها خود، قوانين طبق كشورها از يك هيچ كه هستند اشخاصي تابعيت بدون
   ».گردد مي رفتار گان آواره همانند آنها با و ندانسته خود

 وجود به شخص براي را اي عديده مشكالت و بوده سوء آثار داراي تابعيتي بي
   :از عبارتند مشكالت اين كه آورد خواهد

  اجتماعي حقوق از محروميت .1
 از اجتماعي حقوق از كشوري هيچ در باشد، نداشته را كشوري هيچ تابعيت كه شخصي

 مند بهره فردي حقوق ديگر و همسر انتخاب مسكن، انتخاب شغل، انتخاب قبيل
 حقوق از را خود متبوع كشور رسمي اتباع دنيا، كشورهاي قوانين تمام .گرديد نخواهد
 بهره حق نباشد كشور آن تابعيت داراي كه شخصي و كرد خواهند مند بهره اجتماعي

   .ندارد را اجتماعي حقوق از شدن مند

  سياسي حقوق از محروميت. 2
 و كردن انتخاب حق :قبيل از سياسي حقوق از مندي بهره ،دنيا كشورهاي بيشتر در

 حق است تابعيت بدون كه شخصي و دانند مي خود اتباع حقوق از ،را شدن انتخاب
   .نيست متصور وي براي سياسي حقوق گونه هيچ و نداشته را نتخاباتا در شركت

  تابعيت بدون شخص از كشورها حمايت عدم .3
 چنانچه ،گردد محسوب تابعيت بدون و ،نداشته را كشوري هيچ تابعيت كه شخصي

 فرد اين و نمايد نمي حمايت وي از كشوري هيچ آيد پيش حقوقي مشكل وي براي
 افراد براي شخصيه احوال خصوص در مشكلي چه چنان مثالً .شد خواهد مشكل دچار
 و قوانين تابع افراد اين شخصيه احوال كه نيست مشخص آيد پيش تابعيت بدون

          .خواهد بود كشور كدام مقررات

  تابعيتي بي از جلوگيري براي المللي بين يها  موافقتنامه 
 تابعيت داشتن حق از افراد همه كه« :است آمده بشر حقوق جهاني اعالميه 15 ماده در

 .»شد نخواهد محروم تابعيتش از خودسرانه صورت به كس هيچ و هستند مند بهره
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 .استدر عرصه بين المللي  بزرگ مشكلي قانوني و مؤثر تابعيت نداشتن يا تابعيتي بي
 حقوق المللي بين معاهده چندين در تابعيتي بي كاهش منظور به شده تدوين مقررات

 تابعيت كودك، حقوق يها  كنوانسيون و سياسي و مدني حقوق ميثاق جمله از ،شريب
 جهاني اعالميه و تابعيت بي اشخاص وضعيت تابعيتي، بي كاهش كرده، ازدواج زنان

  .اند شده گنجانيده بشر حقوق
 در .دارد را تابعيت تحصيل حق كودك هر سياسي، و مدني حقوق ميثاق براساس

 عنوان و اشاره شده است تابعيت داشتن در ،كودك حق به نيز ودكك حقوق كنوانسيون
 .دارنــد را تابعيت از برخورداري و نام داشتن حق تولد، بدو از كودكان كه گرديده
 احتمال كه جايي در .كنند پيدا اطمينان حقوق اين اعمال از بايد عضو يها  دولت

 او والدين نسب و اصل از ظرن صرف بايد حق اين دارد، وجود كودك شدن تابعيت بي
   .شود اجرا

 هنگام به زنان قهري تابعيت تغيير عدم از ،نيز كرده   ازدواج زنان ،كنوانسيون
 كاهش معاهده در.كند مي حمايت آنان همسران تابعيت تغيير يا ازدواج يا طالق
 تابعيت بي ديگر شكلي به است ممكن كه را اشخاص از بسياري ، )1961( تابعيتي بي

 تحصيل وسايل بايد عضو يها  دولت و كنند تابعيت تحصيل بود خواهند قادر شوند،
 كنوانـسـيون .بگذارند قلمروشان در شده متولد اشخاص تمام اختيار در را خود تابعيت
 وضعيت امـحـاي جـاي بـه تابعيـت بي اشـخاص وضـعـيـت بـه مربوط ،1954

   .اسـت پرداخته ـتتابـعي بي اشخاص از حمايت به تابعيتي، بي
 از مواردي در را تابعيت بي اشخاص حقوق بايد عضو يها  دولت ،جهت همين به

 و تصاحب آمدوشد، آزادي انجمن، و اتحاديه تشكيل حق مسكن، داشتن حق قبيل
  .كنند تضمين مالكيت حق و كار از حاصل دستمزد تملك

 از تبعيضي هيچ ونبد كه كند مي ملزم را ها  دولت سياسي و مدني حقوق ميثاق
 ملي، يا اجتماعي خاستگاه و سياست مـذهب، زبـان، پـوسـت، رنـگ نژاد، جنس، نظر

 و بدارند محترم را ميثاق در شده شناخته حقوق ،ها  وضعيت ديگر يا تولد مالكيت،
 .انـد شـده بـرخـوردار حقوق اين از ،قلمروشان ساكنان تـمـامي كه كنند پيدا اطمينان
 .است مشابهي شرط دربردارنده هم فرهنگي و اجتماعي سياسي، مدني، حقوق ميثاق
 هيچ بدون بايد ميثاق در مندرج حقوق اجراي از هريك كه است اين كلي قاعده پس
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 به مـيـثـاق در مـنـدرج حقوق از بيگانگان .شود تضمين بيگانگان و اتباع بين تبعيضي
  .برد خواهند بهره تبعيض عدم اصل اقتضاي

 كه ديگر وجود دارد المللي بين يها  موافقتنامه افراد، تابعيتي بي از لوگيريج براي
   :دش خواهد اشاره آنها به مختصراً ،ذيل در
 :است گرديده مقرر چنين تابعيتي بي خصوص در الهه، 1930 پروتكل موجب به .1

 بدون را خود تابعيت ،خارجي كشور يك در گزيدن اقامت از پس شخصي گاه هر«
 او پذيرش به موظف وي اقامت محل كشور ،بدهد دست از جديد عيتتاب كسب
 پرداخت به قادر تابعيت، فاقد شخص اينكه :اول مورد :دمور دو در مگر بود خواهد
 محكوميتي خود اقامت محل كشور خاك در اينكه :دوم و نباشد خود يها  هزينه
 1».باشد داشته حبس ماه يك از بيش

 طرح اين 1 ماده موجب به :1953 سال ملل سازمان مللال بين حقوق كميسيون طرح .2
 ساير قوانين موجب به و شود متولد كشور يك در كودكي گاه هر« :داشته مقرر كه

 همچنين  ».شود مي محسوب تولد محل كشور تبعه نباشد، كشوري هيچ تبعه ممالك
 مختلف لعل به شخصي گاه هر« :كه نموده مقرر افراد تابعيتي بي از جلوگيري براي
 كه دهد مي دست از را خود قبلي تابعيت صورتي در آيد در ديگري كشور تابعيت به

  ».باشد شده شناخته جديد تابعيت به رسماً
 سلب كه صورتي در« :آمده الملل بين حقوق كميسيون طرح 8 و 7 مواد در
 به را كسي ندارند حق كننده، امضاء كشورهاي شود اشخاص تابعيتي بي باعث تابعيت
  ».كنند اخراج خود تابعيت از مجازات عنوان

 ساير با مساوي حقوق از تابعيت، بدون اشخاص نيويورك، 1954 معاهده اساس بر  .3
 تا نمود مكلف را عضو كشورهاي معاهده اين در .بود خواهند برخودار كشور اتباع
 جوزم داشته، سكونت شان حاكميت قلمرو در قانوناً كه تابعيت بدون اشخاص براي
 محل كشور قوانين از افراد، اين شخصيه احوال مورد در همچنين .نمايند صادر تردد

  .شد خواهد پيروي اقامت

                                                 
  . 52صفحه  ،1383ملل خصوصي، نشر مردم ساالري، لا زهره باال زاده، حقوق بين. 1
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  ايران تابعيت ترك موارد) گفتار سوم
 نيز تابعيت ترك گرديد، مي ايجاد مختلف طرق از تابعيت دادن دست از كه همانگونه

 اشاره ايران تابعيت ترك واردم به ذيل در ،گرفت خواهد صورت مختلفي راههاي از
  .شد خواهد

  شخص تقاضاي اثر در تابعيت ترك يا ارادي تابعيت ترك .1
 از تقاضا با شخص كه ،باشد مي شخص تقاضاي اثر در تابعيت، ترك راههاي از يكي
 صورت در و خود قبلي دولت از تابعيت ترك بر مبني )سابق( خود متبوع دولت

 ارادة به مدني قانون 988 ماده »الف« درتبصره .ردپذي مي پايان سابق دولت موافقت
 تقاضاي با دولت كه زماني تا ولي گرديده اشاره صريحاً ايران تابعيت ترك براي شخص

 .بود نخواهد مترتب شخص تابعيت ترك براي آثاري گونه هيچ ننمايد موافقت وي
 تنهايي به صشخ تقاضاي و است دولت موافقت بر مبتني ارادي تابعيت ترك بنابراين
   .نيست كافي

 تابعيت ترك موجبات و علل اعالم به اي اشاره گونه هيچ مدني قانون 988 مادة
 هيأت به .م .ق 991 مادة مجوز اساس بر كه ي نامه نظام 8 مادة در ولي است دهنمون

 ايران تابعيت از خروج كنندگان درخواست« :گرديده تصريح است شده داده وزيران
 ذكر خود نامه درخواست در گرديده مزبور تقاضاي باعث كه را جباتيمو و علل بايد

 الزم پيشنهاد بداند موجه را شده مطرح علل كه صورتي در خارجه امور وزارت .نمايند
 تابعيت از خروج اجازة سند  يابد قبول مورد چنانچه دنمو خواهد تقديم وزراء هيأت به

   .»...گردد مي صادر ايران
 988 مادة طبق بر كه كساني« :ددار مي مقرر كه تابعيت نامه نظام 7 مادة موجب به

 در را خود نامة درخواست بايد نمايند مي را ايران تابعيت از خروج درخواست م .ق
 طرف از ايران در آنان امضاي و هويت تصديق از پس و تنظيم شده تمبر اوراق روي
 خارجه امور وزارت به ايران يكنسول و سياسي مأمورين وسيلة به خارجه در و نظميه
   ».آيد عمل به الزم اقدام مربوطه نظامات و قوانين طبق بر تا دارند ارسال

 داخل در را تابعيت ترك تقاضانامة ارسال و اخذ مرجع نامه، نظام 7 مادة در
  .است نموده ذكر ايران كنسولي مأموران كشور از خارج در و انتظامي نيروي كشور
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  بدون شوهر ايراني زن تابعيت ترك  .2
 شده بحث اعم طور به تابعيت ترك مورد در )تابعيت مبحث( ايران مدني قانون در

 آيا كه شود مطرح سؤالياست  ممكن حال .شود نمي ديده مرد و زن بين تفاوتي و است
 ايران تابعيت ترك تقاضاي خود شوهر از مستقل تواند مي ايراني شوهر داراي ايراني زن
   بنمايد؟ را

 اين به اي اشاره هيچگونه و باشند مي سكوتم ايران قوانين ،سؤال اين به پاسخ رد
 شوهر تابعيت ترك اينكه به توجه با ،رسد مي نظر به آنچه ولي است نشده عوموض
 ايراني زن چنانچه پس گذارد نمي وي فرزندان و زوجه تابعيت بر اثري گونه هيچ

   .بود خواهد اشكال از خالي بنمايد را ايران تابعيت ترك بخواهد
 988 ماده »ب« تبصرة در شوهر بدون ايراني زن تابعيت ترك مورد در ،ارذقانونگ

 زن تابعيت ترك تصويب ضمن تواند مي وزيران هيأت« :است كرده مقرر چنين .م .ق
 كمتر و هستند پدري جد و پدر فاقد كه نيز را او فرزندان تابعيت ترك ،شوهر بي ايراني

 نيز مذكور زن فرزندان دهد اجازه محجورند ديگري جهات به يا دارند تمام سال 18 از
 تقاضاي مادر، درخواست از تابعيت به توانند مي باشند نرسيده تمام سال 25 سن به كه

   ».نمايند تابعيت ترك
 اين و است شده بيني پيش شوهر بدون ايراني زن تابعيت ترك ، فوق تبصرة در

   .گذارد مي اثر نيز وي فرزندان تابعيت رب شوهر بدون ايراني زن تابعيت ترك
 كرده بيني پيش را شرايطي شوهر بدون ايراني زن تابعيت ترك براي قانونگذار

   :از عبارتند كه است
 اين در شوهر بي زن از منظور .باشد شوهر بي زن ايران، تابعيت كنندة ترك :اوالً

 )گرفته طالق( مطلقه زن املش و باشد كرده فوت وي شوهر كه است كسي ماده
 تابعيت و بود خواهند پدر تابع آنها فرزندان شوهر، بودن زنده صورت در زيرا گردد نمي
   .گذاشت نخواهد آنها فرزندان بر تاثيري هيچگونه مادر

 سرايت محجورين و تمام سال 18 از كمتر فرزندان به تابعيت ترك آثار :ثانياً
   .نمود خواهد

 يا و پدر كه كرد خواهد سرايت فرزندان اين به مادر تابعيت ترك ،زماني :ثالثاً
   .باشند نداشته پدري جد
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   .باشد شده صادر وزراء هيأت طرف از فرزندان اين تابعيت ترك اجازة :رابعاً
 تقاضاي كه زني فرزندان ديگر مورد در .م .ق 988 مادة »ب« تبصره در ارذقانونگ

 تكليف تعيين اند نرسيده تمام سال 25 سن به هنوز و است نموده را ايران تابعيت ترك
   .بنمايند را ايران تابعيت ترك تقاضاي توانند مي مادر از تبعيت به ،فرزندان اين و نموده

 استثنايي ايران تابعيت ترك براي تمام سال 25 سن به نرسيدن يعني شرط اين
 قبالً كه طوري همان زيرا ،است شده قائل شوهر بي زن فرزندان براي ارذقانونگ كه است
   .بود تمام سال 25 داشتن ايران تابعيت ترك شرايط از يكي ،شد ذكر

 شرايط ديگر و شود مي سن شرط شامل فقط استثناء اين كه است ذكر به الزم
   .گردد نمي شامل را غيره و وظيفه نظام خدمت انجام مانند ،تابعيت ترك

  خارجه تبعة با جازدوا واسطة به ايراني زن تابعيت ترك  .3
 به نمايد مي مزاوجت خارجه تبعة با كه ايراني زن« :است آمده چنين .م.ق 987 مادة در

 تابعيت زوج، مملكت قانون مطابق كه اين مگر ماند خواهد باقي خود ايراني تابعيت
 قانون چنانچه بنابراين پس »...شود تحميل زوجه به ازدواج عقد عووق واسطة به شوهر

 ايراني زن باشد كرده شوهر تابعيت تحصيل به مجبور را ايراني زن ،زوج مملكت
 به ايراني زن صورت، هر در ولي .بنمايد تابعيت ترك تقاضاي ايران دولت از بايستي مي
 به را ايران تابعيت به بازگشت درخواست تواند مي وي از جدايي يا و شوهر فوت دليل

   )م .ق 987 ماده يراخ قسمت( .نمايد تقديم خارجه امور وزارت
 زن ،زوج مملكت تابعيت قانون گاه هر« :است آمده .م .ق 987 ماده 1 تبصرة در

 كه ايراني زن مورد اين در بگذارد مخير زوج تابعيت و اصلي تابعيت حفظ بين را
 در خود تقاضاي براي هم موجهي علل و شود دارا را زوج مملكت تابعيت بخواهد
 با است ممكن خارجه امور وزارت به كتبي تقاضانامة قديمت شرط به باشد داشته دست

   ».گردد موافقت او تقاضاي

  اند كرده تحصيل را ايران تابعيت پدر تبعيت به كه اطفالي تابعيت ترك  .4
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 پس 9761 ماده 4 بند در مذكور اشخاص گاه هر« :شده مقرر .م.ق 977 مادة الف بند در
 ظرف بايد كنند قبول را خود پدر ابعيتت بخواهند تمام سال 18 سن به رسيدن از

 را آنها كه اين بر داير پدرشان متبوع دولت تصديق ضميمة به كتبي درخواست يكسال
   .»نمايند تسليم خارجه امور وزارت به شناخت خواهند خود تبعة

 بند در مذكور اشخاص گاه هر« :گرديده مقرر م .ق 977 ماده ب بند در همچنين
 باقي خود پدر تابعيت به بخواهند تمام سال 18 سن به رسيدن از پس 9762 مادة 5

 پدرشان متبوع دولت تصديق ضميمة به كتبي درخواست سال يك ظرف بايد بمانند
   ».نمايند تسليم خارجه امور وزارت به شناخت خواهد خود تبعة را ها  آن كه اين به داير

  تابعيت ترك شرايط) گفتار چهارم
   :از عبارتند كه است شده قيد تابعيت ترك رايطش .م .ق 988 مادة در

  تمام سال 25 سن به رسيدن .1
 شرط ولي ،نموده اعالم سالگي 18 را ايران تابعيت تحصيل براي سني شرط ارذقانونگ
 اين ارذقانونگ دليل شايد .است گرفته نظر در تمام سال 25 را تابعيت ترك براي سني
 اساس بر وي گيري تصميم نمايد ترك را ايران تابعيت بخواهد شخص چنانچه كه بوده

 شايد ،سالگي 25 تعيين ديگر ليدل همچنين .پذيرد صورت تدبير با و باشدن احساسات
 خدمت وارد سالگي 18 سن در باشد مذكر جنس چنانچه ،متقاضي شخص كه باشد اين
 منافع حفظ براي ايران تابعيت ترك براي سال 25 شرط بنابراين و شود مي وظيفه نظام

   .نگردند تابعيتي بي با مواجه ايران تابعيت ترك با تا بوده ايرانيان

  ايران تابعيت از خروج براي وزراء هيأت اجازة .2
 نموده وزراء هيأت اجازة و موافقت به منوط را ايراني تابعيت ترك .م.ق 988 ماده 2 بند

 كه طوري همان .ندارد حقوقي اثر ايران تابعيت ترك ،وزراء هيأت اجازة بدون و است

                                                 
ها در ايران متولد شده به وجود  كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آن«: م. ق  976ماده  4بند . 1

  .اند آمده
كساني كه در ايران از پدري كه تبعة خارجه است به وجـود آمـده و   «: م چنين مقرر ميدارد. ق  976ده ما 5بند . 2

بالفاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام الاقل يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشـند و اال قبـول شـدن    
  » .تحصيل تابعيت ايران مقرر است ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهدبود كه مطابق قانون براي آن
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 كه است اجتماعي و فرهنگي حقوقي، سياسي، آثار داراي ،تابعيت موضوع شد ذكر قبالً
 اتباع( افراد جمعي دسته تابعيت ترك از جلوگيري جهت قانونگذار منظور همين به

   .است كرده ينيعت وزيران هيأت موافقت را )ايراني

  يكسال ظرف منقول غير اموال بر مالكيت انتقال .3
 ترك تاريخ از سال يك ظرف در كه نمايند تعهد قبالً« :داشته مقرر .م.ق 988 ماده 3 بند

 است ممكن يا و باشند مي دارا ايران در كه منقول غير اموال بر را خود حقوق تابعيت
 از نحوي به بدهد خارجه اتباع به را آن تملك اجازه ايران قوانين ولو شوند ادار  بالوراثه
   .»...كنند منتقل ايراني اتباع به انحاء

   :كه شود مي استنباط چنين .م .ق 988 ماده 3 بند از
 اموال انتقال بر مبني رسمي تعهد بايستي مي ،تابعيت ترك متقاضي شخص :اوالً

   .بدهد را خود منقول غير
 بر در را منقول اموال و باشد مي وي منقول غير اموال شامل فقط تعهد اين :ثانياً

   .گرفت اهدنخو
 صورت سال يك ظرف در بايد منقول غير اموال مالكيت انتقال زمان مدت :ثالثاً

   .پذيرد
 شخص و باشد ايراني اتباع به فقط بايد منقول غير اموال مالكيت انتقال :رابعاً

 ترك كه كساني يا ايراني غير اشخاص به را خود منقول غير اموال تواند نمي متقاضي
   .دهد انتقال اند نموده را ايران تابعيت

 تملك اجازة است نموده ايران تابعيت ترك كه شخصي به ،ارذقانونگ :خامساً
 بوده اين ارذقانونگ دليل شايد .است نداده هم بيگانه يك اندازه به منقول غير اموال
 و نداشته ايران به اي عالقه است نموده ايران تابعيت ترك آزادانه كه شخصي كه است

   .شود مي محسوب تر بيگانه هم بيگانه از ليلد همين به

  وظيفه نظام خدمت انجام .4
 كرده مقرر وظيفه نظام خدمت انجام را تابعيت ترك شرط .م .ق 988 ماده 4 بند در

 وظيفه نظام خدمت بايستي مي باشد تابعيت ترك متقاضي كه شخصي بنابراين .است
 گردد مي محسوب دولت مقابل در شخص اصلي وظايف از يكي عنوان به كه را خود
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 معاف وظيفه نظام خدمت انجام از شرايطي هر تحت شخصي چنانچه .باشد داده انجام
   .شد خواهد محسوب وظيفه نظام خدمت انجام منزلة به وي معافيت گردد

  ماه سه مدت فرظ ايران از تابعيت ترك متقاضي شخص خروج .5
 ،نمايند مي ايران تابعيت ترك به اقدام كه كساني .م .ق 988 ماده »الف« تبصره اساس بر

 اين كه شوند خارج ايران از تابعيت ترك سند صدور تاريخ از ماه سه مدت ظرف بايد
 ظرف چه چنان .است تمديد قابل خارجه امور وزارت موافقت با سال يك تا مدت
 وردست صالحه مقامات نشود خارج ايران خاك از ايران تابعيت ترك متقاضي مقرر مدت

   .نمايد مي صادر را وي منقول غير اموال فروش همچنين و وي اخراج به

  تابعيت ترك آثار) گفتار پنجم

  متقاضي شخص به نسبت تابعيت ترك آثار .1
 خارج ايران تابعيت از ،قانون طبق سپس و داشته را ايران تابعيت قبالً كه اشخاصي
 از و نگرديده محسوب ايراني رديگ وزيران، هيأت موافقت صدور زمان از اند گرديده

   .شد خواهند محروم انايراني به قتعلم حقوق كليه

  متقاضي اوالد و زوجه به نسبت تابعيت ترك آثار .2
 تابعيت بر اثري گونه هيچ وي تابعيت ترك شود، خارج ايران تابعيت از شخصي چهنچنا

 ماده 3 بند اخير قسمت در .گذاشت نخواهد صغير و كبير از اعم وي فرزندان و زوجه
 تابعيت ترك ماده اين طبق بر كه كسي اطفال و زوجه ...« :است شده تصريح .م .ق 988
 خارج ايران تابعيت از باشند كبير يا صغير مزبور اطفال كه اين از اعم نمايد مي
   ».باشد هم آنها شامل وزراء هيئت اجازه كه اين مگر گردند نمي

 است ضروري ،ايران تابعيت ترك متقاضي شخص زوجة مورد در بنابراين پس
 باشد شده تصريح مستقل تقاضاي يا و تقاضانامه در زوجه تابعيت ترك درخواست كه
   .شود صادر اجازه تابعيت ترك بر مبني زوجه تقاضاي مورد در نيز وزراء هيأت و
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  خارجي اصلي تابعيت به رجوع) گفتار ششم
 را ايران تابعيت ،ايراني مرد با ازدواج نتيجه در كه خارجي زن .م .ق 986 ماده اساس بر

 خود اول تابعيت به تواند مي ،ايراني شوهر فوت يا طالق از پس است، كرده كسب
   .نمايد مطلع كتباً را ايران خارجه امور وزارت اينكه رب مشروط نمايد رجوع

 رب و بوده سال 18 از كمتر آنها سن كه ياوالد داراي ماده اين مشمول چنانچه
 به وي فرزندان رسيدن تا باشد اصلي تابعيت به رجوع متقاضي ايراني شوهر فوت اثر
   .بنمايد را اصلي تابعيت به رجوع موافقتنامه صدور درخواست تواند نمي قانوني، سن

 كرده مقرر چنين خارجي تابعيت شناسايي مورد در مدني قانون 989 ماده در
   :است

 شمسي 1280 تاريخ از بعد قانوني مقررات رعايت بدون كه ايراني تبعه هر«
 ايران تبعه و بوده يكن لم كان او خارجي تابعيت باشد، كرده تحصيل خارجي تابعيت
 العموم مدعي نظارت با او منقوله غير اموال كليه حال، عين در ولي شود، مي شناخته
 و شد خواهد داده او به آن قيمت فروش مخارج وضع از پس و رسيده فروشه ب محل

 يها  انجمن و مقننه مجالس عضويت و وزارت معاونت و وزارت به اشتغال از عالوه به
   .بود خواهد محروم دولتي مشاغل هگون هر و بلدي و واليتي و ايالتي

 خارجه امور وزارت پيشنهاد به مصالحي به بنا تواند مي وزيران هيئت :تبصره
   ».بشناسد رسميت به را ماده اين مشمولين خارجي تابعيت

 يا و ايران به ورود اجازه ،خارجه امور وزارت موافقت با اشخاص گونه اين به
   .داد توان مي موقت مدت براي ايران در اقامت

  ايران تابعيت به بازگشت) مبحث پنجم
 اين كه ،است شده بيني پيش ايران تابعيت به بازگشت يردامو در ايران تابعيت قانون در

 بازگشت .2 تابعيت، ارادي ترك علت به ايران تابعيت به بازگشت .1 :از عبارتند موارد
   .است نموده تابعيت ترك خارجي مرد با ازدواج اثر بر كه ايراني زن ،ايران تابعيت به

  تابعيت ارادي ترك علت به ايران تابعيت به بازگشت )گفتار اول
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 نشده قائل ايران تابعيت به بازگشت براي را سختي يطاشر ارذقانونگ .م .ق 990 مادة در
 ترك خود دهاار اساس بر كه كساني براي ايران تابعيت به بازگشت امكان و است

 نيز آنها فرزندان براي بازگشت امكان اين همچنين و دارد وجود اند نموده تابعيت
 كه است شده بيني پيش ايران تابعيت به بازگشت براي شرايطي .است شده بيني پيش

   :از عبارتند
 صورت به( .باشد گرفته صورت مقررات موافق اشخاص اين تابعيت تبديل :والًا
   .)باشد قانوني

   .بنمايد را ايران تابعيت به بازگشت تقاضاي ،شخص :ثانياً
   .نگيرد قرار دولت مخالفت مورد شخص تقاضاي :ثالثاً
 و ارجخ ايران تابعيت از قانون طبق قبالً كه فردي اگر .م.ق 990 ماده استناد به

 و تهيه به نسبت بايست مي باشد، داشته را ايران تابعيت به بازگشت درخواست اكنون
  :دنماي اقدام زير مدارك ارايه

 به برگشت عكس به ملصق نامه درخواست نسخه يك ارايه و امضاء تكميل، ـ
  ايران اسالمي جمهوري دولت تابعيت
 آن تصوير نسخه يك و ايران تابعيت از خروج سند اصل ـ
 آن كامل مشخصات كتبي اعالم يا تابعيت ترك از قبل ايراني شناسنامه صويرت ـ
  يكنواخت و جديد رخ، تمام 6 × 4 عكس قطعه 4 ـ
 تابعيت به برگشت نامه درخواست تصديق هزينه پرداخت بانكي قبض اصل ـ
   )محل ارز به( ايران

 مـرد  بـا  ازدواج اثـر  بـر  كـه  ايراني زن ايران تابعيت به بازگشت )گفتار دوم
  نموده تابعيت ترك خارجي

 به نمايند مي ازدواج خارجي اتباع با كه ايراني بانوان مدني، قانون 987 ماده اساس بر
 گردد، تحميل آنها به زوج دولت تابعيت كه اين مگر مانند مي باقي خود ايراني تابعيت

 تابعيت به خارجه امور وزارت به درخواست ارايه با وي از طالق يا همسر فوت از پس
   .شود مي صادر اصلي تابعيت به رجوع سند آنان جهت و شده پذيرفته ايران
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 نموده بيني پيش شرط چهار ،ايران تابعيت به ايراني زن بازگشت براي ارذقانونگ
   :از عبارتند كه است

   .باشد بوده اصلي تابعيت زن پيشين ايراني تابعيت .1
  .باشد بوده زوج دولت تابعيت تحميل ايراني زن تابعيت ترك علت .2
  .باشد شده منقضي وي از طالق يا و فوت علت به بيگانه مرد با ازدواج عامل .3
   .باشد شده ايران تابعيت به بازگشت تقاضاي ايران دولت از زن طرف از .4

  ايران تابعيت به بازگشت براي نياز مورد مدارك
 هوريجم تابعيت به برگشت نامه درخواست نسخه يك ارايه و امضاء تكميل، .1

  ايران اسالمي
 ازدواج سند تصوير نسخه دو و اصل .2
  شوهر فوت رسمي گواهي يا طالق سند تصوير نسخه دو و اصل .3
  آن كامل مشخصات كتبي اعالم يا ازدواج از قبل ايراني شناسنامه تصوير .4
 متقاضي )يكنواخت و جديد حجاب، با( 6 × 4 عكس قطعه 5 .5
 ايران تابعيت به شتبرگ نامه ستدرخوا تصدق هزينه پرداخت بانكي قبض اصل .6

  )محل ارز به(

   ايران تابعيت داليل) گفتار سوم
 بـر  دال مـداركي  خـود  تابعيـت  اثبات براي شخص كه است آن تابعيت داليل از منظور
  .نمايد ارائه معين كشوري با تابعيت رابطه وجود

  :ددا قرار بررسي و بحث مورد قسمت دو در توان مي را تابعيت داليل
   شخص بودن ايراني تابعيت اثبات يلدال .1
  شخص بودن بيگانه و غيرايراني اثبات داليل .2

   شخص ايراني تابعيت اثبات داليل. 1
 مراجـع  طـرف  از كـه  اسـت  اسـنادي  شخص، بودن ايراني تابعيت اثبات داليل مهمترين

 اداسـن  ايـن   .اند گرديده صادر و تنظيم تشريفاتي رعايت با ،دولت به وابسته صالحيتدار
 و خارجـه  امور وزارت توسط آنها تنظيم و باشند مرتبط تابعيت به مستقيماً است ممكن
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 صـادر  احـوال  ثبـت  سـازمان  سـوي  از اسـت  ممكن يا و گيرند صورت دولت هيأت يا
   :از عبارتند اسناد اين .گردد

 چنانچـه  :خارجـه  امـور  وزارت و دولـت  هيـأت  طرف از صادره اسناد  .1. 1
 تحصـيل  جهـت  را خود مدارك ابتدائاً باشند داشته را ايران تابعيت تحصيل قصد افرادي
 الـذكر  فوق اوراق خارجه امور وزارت و نموده اعطا خارجه امور وزارت به ايران تابعيت

 بـراي  مقـرره  شـرايط  واجد را كننده درخواست كه صورتي در داده قرار مطالعه مورد را
 تقـديم  وزرا هيـأت  بـه  را تابعيـت  طـاي اع پيشنهاد دهد تشخيص ايران تابعيت به ورود
 متقاضـي  بـراي  ايراني، تابعيت سند شود واقع قبول مورد مزبور پيشنهاد چنانچه .دارد مي

 ايراني بر دال مدركي صادره تابعيت سند .)تابعيت قانون نظامنامه 3 ماده( گردد مي صادر
  .شدبا مي شخص بودن

 ثبـت  قـانون  1 مـاده  الـف  دبنـ  براساس :احوال ثبت ازطرف صادره اسناد. 1.2
 كــارت صــدور همچنــين و شناســنامه صــدور و والدت ثبــت ،1355 مصــوب احــوال
 تابعيـت  دليـل  و صـادر  احـوال  ثبـت  طرف از كه هستند اسنادي ،)ملي كارت(شناسايي

  .گردند مي محسوب شخص، ايراني اصلي
 انونقـ  13 مـاده  و 1 ماده هـ بند در كه احوال، ثبت سازمان وظايف از ديگر يكي

 ايـران  در كه خارجه اتباع فرزندان براي والدت گواهي صدور گرديده؛ مقرر احوال ثبت
 آن از خارجـه  اتباع فرزندان براي والدت گواهي صدور ارزش .باشد مي گردند مي متولد
 تواند مي طفل، آن باشد شده متولد ايران در طفل والدين از يكي چنانچه كه است حيث

   .)مدني قانون 976 ماده 4 بند( .درآيد ايران بعيتتا به شرايطي وجود با
 نمايـد،  اثبـات  را شـخص  بـودن  ايراني تابعيت تواند مي كه داليلي از ديگر يكي

 ثبـت  قـانون  45 ماده اجرايي دستورالعمل 1 ماده در موضوع اين كه است شهود شهادت
   .است شده بيني پيش 1363 مصوب احوال

   ايران به تنسب افراد بودن بيگانه داليل.2
 ايـران،  قـوانين  براسـاس  شـخص  كه معناست آن به ايران به نسبت شخص بودن بيگانه
 شخصـي،  چنـين  است ممكن .باشد نداشته را ها  تابعيت انواع از هيچيك انتساب شرايط
 يـا  و خـارجي  مـرد  با ايراني زن ازدواج جمله از داليلي، به بنا ولي بوده ايران تبعه قبالً
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 ،)اساسـي  قـانون  42 و 41 اصـل ( ايران قانون طبق ايراني تابعيت ادند دست از و سلب
 را ايـران  تابعيـت  شـخص  ايـن  اصالً اينكه يا و نگردد محسوب ايران تبعه بعنوان ديگر

  .است نداشته
  :دشبا مين ايران تبعه بعنوان داليلي به بنا كه شخصي بودن بيگانه داليل )الف

 از خـروج  سـند  .1:قبيـل  از داليلـي  اصـي، اشخ چنين بودن بيگانه اثبات براي .1
 بـه  خارجـه  وزارت پيشنهاد به ايران، تابعيت قانون نظامنامه 8 مادة طبق كه ايران تابعيت
   .داد ارائه شود مي صادر وزراء هيأت توسط آن تصويب و وزرا هيأت

 طبـق  و باشند شده متولد ايران در كه بيگانگاني دربارة پدر تابعيت به بقاء سند .2
 تابعيـت  ولـي  باشـند  پـدر  اصلي تابعيت يا ايران تابعيت انتخاب به مخير م.ق 977 ادةم

   )ايران تابعيت نظامنامه 1 ماده و م.ق 977 ماده( نمايند انتخاب را پدر اصلي
 وي، بـه  شـوهر  تابعيـت  تحميـل  و خارجي مرد با ازدواج اثر بر كه ايراني زن .3
 از خـروج  بـر  مبنـي  وي تقاضـاي  همـراه  به اجازدو سند داده، دست از را ايران تابعيت
 نظامنامـه  8 مـاده ( نمايـد  ارائـه  را خارجه امور وزارت نامة موافقت ارائه و ايران تابعيت
    )م.ق 987 ماده يك تبصره و تابعيت قانون

 ينـد نما مي ايران تابعيت از خروج درخواست ،م.ق 988 ماده طبق بر كه كساني.4
 مـامورين  بوسـيله  خـارج  در و انتظـامي  نيـروي  تاييد به ايران در را خود تقاضانامه بايد

 ايـران  تابعيـت  از خروج برگه تا دارند ارسال خارجه وزارت به و رسانده ايران كنسولي
  .گردد صادر

   دان نداشته ايراني تابعيت اصالً كه بيگانگاني داليل )ب
 هيچيـك  كـه  كساني گرديده، مشخص ايراني اتباع م.ق 976 ماده در همانطوريكه

 ايرانـي  بـر  دليلي است ممكن اما نداشته را قانون ماده در مذكور  تابعيت انواع شرايط از
 آنهـا  ميان شودكه ثابت بايد صورت اين در باشد داشته وجود پدري اجداد از يكي بودن

 م.ق 976 ماده 2 بند مشمول و است نداشته وجود تابعيتي ارتباط هيچگونه آنها اجداد يا
  .دشنبا مين

  )مشكوك التابعيت( است مشكوك آنان تابعيت كه افرادي

www.ParsBook.org



 )1(وصي الملل خص حقوق بين  

 اسـناد  داراي كـه  شـود  مـي  اطـالق  اشخاصـي  بـه  است مشكوك آنان تابعيت كه افرادي
 واقـع  ترديد مورد داليلي به بنا آنان ايراني تابعيت و هويت ليكن بوده وشناسنامه سجلي
 نشـده  ثبت يا و گرديده تثب مشكوك افراد مراحل سير ليست در آنان اسامي خواه.گردد
  .باشد

  :است ذيل بشرح التابعيت مشكوك افراد پرونده بررسي مراحل سير
 كـه  اي شناسنامه با شدن مواجه يا و گزارش دريافت صورت در احوال ثبت مورينأم .1

 شـده  واقـع  ترديـد  مـورد  منطقـي  داليـل  و قرائن به بنا آن صاحب تابعيت و هويت
 اداره رئـيس  بـه  گزارشـي  با آنرا و خودداري صاحبش به شناسنامه تسليم از مكلفند
 نظـر  هويـت،  پيرامـون  ترديـد  رفع و بررسي جهت اداره رئيس .نمايند تسليم متبوع
 سـپس  و اخـذ  را سـكونت  يهـا   محـل  يا محل و تولد صدور، محل انتظامي مراجع
 ارسـال  صـدور  محـل  تـامين  شـوراي  به تابعيت مورد در نظر اعالم جهت را پرونده

 نسبت سكونت يها  محل يا محل و تولد محل تامين شوراهاي نظر اخذ با تا رددا مي
  .نمايد اقدام متقاضي تابعيت مورد در نهايي نظر اعالم و پرونده بررسي به

 در و شهرسـتان  تـامين  شوراي توسط مشكوك، فرد ايراني تابعيت اثبات صورت در .2
 شناسـنامه  و قيد سجلي سند رد فقط بررسي  نتيجه احوال ثبت قانون 45 ماده اجراي
  .گردد مي مسترد وي

 مشـكوك  افراد ليست در قبالً آنان اسامي كه افرادي ايراني تابعيت اثبات صورت در .3
 كل اداره به مذكور يها  ليست از آنان اسامي حذف جهت مراتب است، گرديده ثبت
  .شد خواهد اعالم پژوهش و سجلي امور

 شـوراي  رأي نگرفـت  قـرار  تاييـد  مـورد  مشكوك فرد ايراني وتابعيت هويت هرگاه .4
 ثبـت  اداره بـه  اختالف حل هيأت بوسيله شناسنامه و سجلي سند ابطال جهت تامين
 نظريـه  بـا  همـراه  مستدل و مشروح گزارش سپس و گردد مي ارسال مربوطه احوال
 بـه  قـانوني  تعقيـب  جهـت  آمـده  بدست مدارك و پرونده و شهرستان تامين شوراي
  .شود مي فرستاده محل قضايي حوزه

  

   تابعيت به راجع دعاوي به رسيدگي براي صالح مراجع.4
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 ،دولـت  و اشـخاص  ميان تابعيت به مربوط اختالفات به رسيدگي براي ايران، قوانين در
   :از عبارتند كه است شده بيني پيش مختلفي مراجع

 و يـت هو كـه  كسـاني  يعنـي  التـابعين،  مشكوك امور به رسيدگي براي صالح مرجع .1
 مراتـب  نگردد ارائه آن اثبات جهت الزم مدارك و گيرد قرار ترديد مورد آنها تابعيت
 تـأمين  شـوراي  بـه  »تابعيـت « اثبـات  بـراي  و انتظامي مراجع به »هويت« اثبات براي

   )احوال ثبت قانون 45 ماده( نمايند نظر اعالم قضيه مورد در تا ارجاع شهرستان
 تابعيـت  از اخـراج  ويـا  تابعيـت  تـرك  كـه  كساني هشناسنام ابطال براي صالح مرجع .2

 .ق 37 مـاده ( شـد با مـي  احـوال  ثبت سازمان خارجه، امور وزارت طرف از اشخاص
  )احوال ثبت

 از ولـي  بـوده  بيگانـه  كـه  كسـاني  ايرانـي  يهـا   شناسنامه ابطال مورد در صالح مرجع .3
 3 مـاده  3 بنـد ( شـد با مي 1اختالف حل يها  هيأت نمايند، مي استفاده ايراني شناسنامة

  )احوال ثبت .ق
 همچنـين  و اخـتالف  حـل  هيأت تصميمات از ذينفع اشخاص شكايات به رسيدگي .4

 دادگـاه  يـا  شهرسـتان  دادگـاه  بـا  احوال ثبت اسناد به راجع دعاوي ساير به رسيدگي
 دو ايـن  جانشـين  حقـوقي  و عمـومي  دادگاههـاي  جديد، قانون طبق( مستقل بخش
 تجديـدنظر  قابـل  نيـز  دادگـاه  رأي و آيد مي بعمل اهانخو اقامت محل )شده مرجع
 ده اخـتالف  حـل  هيـأت  تصـميم  از شكايت مهلت )احوال ثبت .ق 4 ماده( شدبا مي
  .است ابالغ تاريخ از روز

 باشـد،  كشـور  از خـارج  مقـيم  ذينفـع  و شده تنظيم ايران در احوال ثبت سند هرگاه .5
 اقامـت  و سـند  تنظـيم  محـل  اگـر  و شـد با مـي  سـند  صدور محل دادگاه با رسيدگي
 تبصره( بود خواهد تهران شهرستان دادگاه با باشد كشور از خارج در دو هر خواهان

   )ثبت.ق 4 ماده

                                                 
اعضاء هيأت حل اختالف مركب از رئيس اداره ثبت احوال و مسئول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان آنـان و  . 1

  .يكي از كارمندان مطلع ادارة مزبور به انتخاب رئيسه اداره ثبت احوال استان مي باشد
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  مضاعف تابعيت) مبحث ششم
 ،چون اصطالحي مفهوم بيان در كه اين آمد، عمل به تابعيت از كه متعددي تعاريف با

 افزودن كه چرا .ندارد وجود مشكلي دارد، داللت آن تعدد بر كه مضاعف تابعيت
 ماهيت در تغييري ،تابعيت كلمه به ،آن امثال و گانه دو متعدد، مضاعف، چون اوصافي

 طور به شخص كه زماني .دهد مي نشان را آن از خاصي وضعيت فقط و نكرده ايجاد آن
 كه هنگامي و است 1مضاعف تابعيت داراي وي باشد دارا را كشور دو تابعيت همزمان

 بروز عامل حال باشد، داشته تابعيت رابطه كشور دو از بيش با زمان يك در صشخ يك
   .كنند مي ياد 2تابعيتي چند وضعيت به آن از باشد، چه هر وضعيت اين

 تابعيت ،واحد آن در شخصي كه دارد مصداق هنگامي ،مضاعف تابعيت بنابراين
 دائمي همبستگي تابعيت، ذات و جوهر كه جا آن از و باشد داشته را كشور چند يا دو
 طور به شود مدعي تواند نمي فرد يك است، معيني كشور با شخص يك انحصاري و

  .دارد عملي و دائمي انحصاري، رابطه و علقه كشور چند يا دو با همزمان
 از بلكه بوده تبعه تكاليف و حقوق نظر از تنها نه ،مضاعف تابعيت عمده اشكال

 قبالً كه طور همان زيرا .شود مي نيز ها  دولت بين روابط در اختالل موجب المللي بين نظر
 شخصي و است تكاليف و حقوق منشاء فرد و دولت ميان تابعيت علقه وجود شد، گفته
 دولت چند يا دو به نسبت را خود تكاليف تمام تواند نمي دارد، تابعيت يك از بيش كه
 وظيفه، نظام خدمت انجام رض،عوا و ماليات پرداخت قبيل از تكاليفي( .نمايد ايفا

 محروميت موجب مضاعف تابعيت ديگر سوي از ..)..و مقررات و قوانين از اطاعت
 آيا دانند نمي ها  دولت زيرا گردد، مي وي متبوع دولت سياسي حمايت از شخص

   خير؟ يا نمايند حمايت خود تبعه عنوان به شخصي چنين از توانند مي
 براي داافر وبه باشد جذاب تواند مي مضاعف يتتابع مسئله چند هر بنابراين
 مثالً( .نمايد اعطاء انتخاب حق دولت چند يا دو اتباع مزاياي و حقوق از برخورداري

 تعارض از ناشي امتيازات كسب يا بهتر رفتار كسب براي سپورتاپ و ويزا اخذ مورد در
 ايجاد باعث فمضاع تابعيت مسئلة كه است اين واقعيت اما ..).و داخلي قوانين

 كه گردند مي پديدار هنگامي اشكاالت اين و است گرديده المللي بين سطح در اشكاالتي
 وظيفه المللي بين قاضي موردي چنين در .شود مطرح المللي بين دعواي يك در موضوع

                                                 
1. Dual or Double Nationality.  
2. Multi Nationalities.  
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 عدم كه چرا .نمايد نظر اظهار و كرده هدايت تابعيت يك اساس بر را دعوا جريان دارد
 قوانين از تبعه استفاده سوء امكان و قانون به نسبت تقلب پيدايش ،معضل ناي با مقابله

 حقوق از استفاده سوء با مضاعف تبعه كه صورت بدين .آورد مي فراهم را كشورها
 به كردن بازي با وي اين، بر مضاف .بشود نيز كالهبرداري مرتكب است ممكن خويش
 شدن منتفع نيز و معمولي تبعه يك يايمزا از برخورداري يعني ميز، دو سر بر اصطالح

 معمولي اتباع از جدا اي طبقه در را خود تدريجاً خارجي، كشور يك سياسي حمايت از
 قوانين در معموالً كه است افراد تساوي اساسي اصل برخالف اين و دهد مي جاي

   .شود مي ذكر اساسي

  مضاعف تابعيت ايجاد علل) گفتار اول
 تابعيت نداشتن كه طوري همان .است واحده تابعيت داشتن اصل نقض مضاعف تابعيت

   .است عادي غير نيز مضاعف تابعيت داشتن ،است عادي غير )آپاترايد(
 از بيش تابعيت همزمان طور به شخص يك تا شوند مي باعث مختلفي عوامل

 تعارض اثر در توان مي را مضاعف تابعيت بروز عامل ترين مهم ،باشد دارا را كشور يك
 ازدواج، :همچون ديگري عواملي .دانست تابعيت تحصيل طرق به راجع ها  دولت قوانين

 تابعيت بر آن اثر و والدين تابعيت تغيير قديم، تابعيت حفظ با جديد تابعيت اكتساب
 مضاعف تابعيت بروز موجب توانند مي سرزمين واگذاري و الحاق صغير، فرزندان
  .عيت مضاعف، مختصراً توضيح داده خواهد شدلذا در ذيل، علل ايجاد تاب .گردند

  ها  دولت توسط شده پذيرفته يها  روش اختالف علت به .1
 و خون سيستم طريق از تابعيت تحصيل يها  روش ،شد داده توضيح قبالً كه چنان

 شده واقع قبول مورد خون سيستم كشورها از بعضي در .پذيرد مي صورت خاك سيستم
 اعمال سيستم دو هر زين ديگر بعضي در و خاك سيستم نيز كشورها بعضي در و است
 را خون سيستم يا و خاك سيستم از اعم واحدي سيستم ها  دولت كليه اگر البته .گردد مي

 آن از ولي ،نداشت وجود مضاعف تابعيت پيدايش براي زيادي موارد كردند مي اعمال
 به ها  دولت عموماً و اردد قوانيني و مقررات سري يك خود براي دولتي هر كه جايي
   .شود مي پيدا مضاعف تابعيت ناچاراً ،نمايند نمي عمل سيستم يك
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 از خارج در كه اين ولو را ايراني پدر هر فرزند ،ايران .م .ق 976 ماده 2 بند در
 قبول مورد خون اصل ماده اين در يعني ،شناسد مي ايراني باشد شده متولد ايران
 خاك اصل كه كشوري در دارد ايراني پدر كه طفلي اگر حال .است شده واقع ارذقانونگ

 تولد بدو از طفل اين صورت اين در باشد آمده دنيا به كشور آن در ،كند مي اعمال را
 تابعيت داراي هم و بوده ايران تابعيت داراي هم يعني گردد مي مضاعف تابعيت داراي

   .است شده متولد جا آن در كه كشوري آن
 توان مي را گردد مي مضاعف تابعيت ايجاد باعث ايران قانون در ،كه ديگري مورد

 شده داده توضيح قبالً ماده اين مورد در كه طوري همان .يافت .م .ق 976 ماده 4 بند در
 به شده، متولد ايران در آنان از يكي كه خارجي، مادر و پدر از ايران، در كه كساني
 خاك اصل ماده اين در يعني شوند، مي محسوب ايراني ماده اين طبق اند آمده وجود
 از طفل اين خارجي مادر و پدر اگر حال .است شده واقع ايران ارذقانونگ قبول مورد
 تابعيت داراي طرفي از طفل اين كند مي اعمال را خون سيستم كه باشند مملكتي اتباع
   .شود مي متبوعش كشور تابعيت داراي ديگر طرف از و ايران

  ازدواج علت به. 2
 يها  تابعيت داراي كه مردي و زن بين ازدواج اثر بر است ممكن مضاعف تابعيت
 است آن ازدواج از ناشي مضاعف تابعيت ايجاد علت .آيد وجود به باشند مي مختلف

 با است خارجه تبعه كه زني چنانچه ،اند كرده مقرر شان قوانين در كشورها اغلب ،كه
 در شوهر متبوعه كشور تابعيت به زن آن نمايد، ازدواج است ديگر كشور تبعه كه مردي
 داراي زني چنين كند حفظ را وي اصلي تابعيت زن، متبوعه مملكت اگر حال .آيد مي

   .شود مي مضاعف تابعيت
 با طرف يك از زن ايراني، مرد با فرانسوي تبعه زن يك ازدواج مورد در ،مثالً

  ،ديگر طرف از و است محسوب ايراني ن،ايرا مدني قانون 976 ماده 6 بند به توجه
 را فرانسه تابعيت اصوالً ميالدي، 1945 سال اكتبر 19 مصوب فرانسه تابعيت قانون
  1.دارد مي محفوظ برايش

                                                 
  . 43همان، ص  نصيري،. 1
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  قديم تابعيت حفظ با جديد تابعيت تحصيل .3
 تابعيت آورد، دست به جديدي تابعيت ،قديم تابعيت حفظ با شخص كه صورتي در

 آلماني قانون 25 ماده از 2 بند به توان مي نمونه عنوان به .شود مي ايجاد مضاعف
 مقرر است شده نسخ اكنون كه ماده اين كرد، اشاره 1913 ژوئيه 22 مصوب دلبروك

 محل كشور صالحيتدار مقام از خارجي تابعيت تحصيل از قبل كه كسي« :شتدا مي
 دست از را اش لمانيآ تابعيت  بگيرد خود تابعيت حفظ براي كتبي اجازه تولدش

 تابعيت آلماني تابعيت حفظ با آلمان اتباع كه داد مي اجازه دلبروك قانون 1».دهد نمي
 آلمان براي تبليغاتي وسيله را تابعيت كه الذكر فوق قانون 2.نمايند تحصيل را خارجي

 رقرا انتقاد مورد را آن كشورها بيشتر و شد ها  دولت ساير وحشت باعث بود، داده قرار
 نسخ به وادار را آلمان دولت )287 ماده( ورساي صلح معاهده باالخره كه جايي تا دادند
 ،تابعيت1999 اصالحي آلمان تابعيت قانون اساس بر حاضر، حال در 3.كرد قانون اين

 براي است ممكن موارد برخي در اما .است گرديده اعالم ممنوع شدت به مضاعف
 از طفلي صورتيكه، در .1 :جمله از .گردد ايجاد مضاعف تابعيت آلماني، شهروندان

 را وي خاك، اصل اساس بر نيز كشور آن و شود متولد ديگري كشور در آلماني والدين
 تابعيت آلمان دولت اجازه با آلماني، تبعه صورتيكه در .2.بداند تولد محل كشور تبعه

 خاك در آلماني يرغ والدين از طفلي صورتيكه در .3 .باشد كرده تحصيل ديگري كشور
  .4بماند باقي خود اصلي تابعيت بر آلمان، دولت اجازه با و گردد متولد آلمان

 الزم را قبلي تابعيت ترك خود، تابعيت تحصيل جهت كشورها از بسياري قانون
 كه ايراني اتباع مثالً .شود مي اي عديده مشكالت ايجاد باعث جهت اين از و دانند نمي

 به توجه با دارند نيز را ايران تابعيت همزمان و اند آورده دست هب را آمريكا تابعيت
 آمده وجود به اي عديده مشكالت افراد قبيل اين براي آمريكا و ايران كنوني روابط
   .است
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  مضاعف تابعيت از جلوگيري طرق) گفتار دوم
 نموده فراواني يها  تالش ها  دولت ،مضاعف تابعيت از ناشي شكالتم حل خصوص در
 ندنماي منعقد خود بين مضاعف، تابعيت ايجاد از جلوگيري جهت را ييها  موافقتنامه  تا
 يا ترجيح اصل :قبيل از ييها  روش به ي،يها  موافقتنامه چنين وجود عدم صورت در و

 مسئوليت عدم نظرية سابق، تابعيت ترك بدون جديد تابعيت اكتساب عدم تخيير،
 سوابق مجموعه و عرفي الملل بين حقوق در كه فعال يا مؤثر تابعيت كشف و ها  دولت
 يخرب بررسي به قسمت اين در .شوند متوسل شده، استناد آنها به حقوقي آثار و قضايي

 تابعيت، اولين اعمال نظريه ،ها  دولت مسئوليت عدم نظريه جمله، از مطروحه دكترين از
   .پردازيم مي فعال يا مؤثر تابعيت و تخيير يا ترجيح اصل

  ها  دولت مسئوليت عدم )تئوري( دكترين .1
   :ددار مي مقرر كه باشد مي الهه 1930 كنوانسيون 4 مادة از گرفته بر ،نظريه اين

 نيز وي كه ديگري دولت مقابل در اتباعش از يكي نفع به تواند نمي دولتي هيچ«
 يچه ديگر عبارت به كند سياسي حمايت به مبادرت داند، مي خود هتبع را شخص آن

   ».كرد حمايت او متبوع دولت مقابل در توان نمي را كس
 متقابل احترام اصل و يالملل بين نزاكت و اخالق بر مبتني نظريه، اين 
 مسئله مورد در .1است گرفته قرار يالملل بين قضايي رويه تاييد مورد كه ستها  دولت
 باشد، او متبوع كشور عليه خواهان دعواي پذيرش شرط ،تابعيت اگر ،مضاعف تابعيت
 بين تابعيت تعارض حل به ناظر و شود مي مطرح ها  دولت حاكميت تساوي موضوع

 مرجع يك توسط عمومي الملل بين حقوق مبناي بر خوانده و خواهان كشورهاي
   .است المللي بين

  تابعيت اولين اعمال نظريه  .2
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 را يكي شخص يك تتابعي چند يا دو بين تا باشد ضروري كه نظريه،هنگامي اين بر بنا
  .1نمود انتخاب وي تابعيت بعنوان را شخص تابعيت اولين بايد مي نمود انتخاب

 كشور به كشوري از مداوم بطور اتباع كه كنوني زندگي يها  واقعيت با نظريه اين
 اقامت و سكونت خود اولي كشور در شخص اصال است ممكن و بوده تردد در ديگر

 شخصي است ممكن همچنين .ندارد سازگاري نموده عيتتاب ترك عمال و باشد نداشته
 يك خاك در تولد طريق از و باشد داشته را كشوري تابعيت خون اصل اعمال بموجب
 تابعيت دو هر اينكه به توجه با لذا باشد آورده بدست نيز را كشور آن تابعيت كشور،
 پذير امكان يهنظر اين اعمال و ،شد خواهند محسوب وي اولي تابعيت عنوان به شخص
  .شد خواهد مشكل دچار شخص و نبوده

  تابعيت ترجيح نظريه  .3
 اكتساب را جديدي تابعيت خواهد مي كه شخصي كه اين يعني ،تابعيت ترجيح از منظور
 تابعيت، ترجيح مورد در .بدهد ترجيح ديگري بر را ها  تابعيت از يكي بايستي مي ،نمايد
 بر الملل بين حقوق مؤسسه اعضاء اكثريت نظر ميالدي، 1928 سال استكهلم كنگره در
 هر قانوني رشد سن در كه باشد مخير او و شود داده تبعه شخص به اختيار كه بود اين
   .كند انتخاب خواهد مي كه را ها  تابعيت از كدام

 چندان تبعه شخص به ،تابعيت انتخاب اختيار كردن واگذار كه رسد مي نظر به
 و است مرتبط ها  دولت به و است سياسي موضوع يك عيتتاب زيرا باشد نمي صحيح

 است ممكن گيرند مي نظر در چيزي هر از بيشتر را خود منافع كه اين علت به اشخاص
   .باشند ها  دولت براي مشكالتي ايجاد موجبات

 مقتضاي به مورد حسب بر كه است بهتر ،ترجيح روش صحيح ياجرا براي
 ولي خون، سيستم اول نسل در كه معني بدين .ودش عمل خون سيستم يا خاك سيستم

 زياد انسان در تولد محل كشور به دلبستگي و عالقه حس كه بعد به دوم نسل از
 دارد سكونت آن خاك در نسل، دو طي در خانواده، يك كه كشوري مصالح و شود مي
 سيستم بايد كند، مي پيدا غلبه شده مربوط او به نسب راه از شخص كه دولتي مصالح بر

  .2دهند ترجيح را خاك
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 اهالي به راجع ،انگليس و فرانسه فيمابين قراردادهاي مورد در فوق سيستم
 خاك سيستم كه تفاوت اين با گرديد، انتخاب بودند تونس ساكن كه امالت )يراجز(كشور

 اما .رفت مي كار به انتخاب سيستم دوم و اول نسل در و بردند مي كار به سوم نسل از را
 اين بودند، تونس ساكن كه ايتاليايي اتباع به راجع فرانسه، با خود قرارداد در ها  الياييايت

  .1نپذيرفتند را قاعده

  فعال يا مؤثر تابعيت  .4
 كند مي انتخاب ،شخص تابعيت چند بين از قاضي كه است تابعيتي ،فعال يا مؤثر تابعيت

 تعلق درجة تعيين به مؤثر تتابعي كشف .دهد مي قرار حاكم قانون را انتخاب مالك و
 در او خود ديد بايد كه معني بدين .دارد بستگي او به نادتاس قابل يها  تابعيت به شخص
 در مؤثر عوامل .دهد مي ترجيح بيشتر را آنها از يك كدام ،خود وظايف و حقوق اجراي
 شخص، اهاقامتگ يا دائمي سكونت محل تعيين در توان مي را فعال يا مؤثر تابعيت تعيين
   .دانست ...و امور مهم مركز تعيين گذرنامه، همسر، تابعيت زبان،

 تابعيت .دارد قرار ساختگي يا فعال غير تابعيت فعال، يا مؤثر تابعيت مقابل در
 مورد در خود صالحيت اعمال در دولتي اگر كه است معنا اين به ساختگي يا فعال غير

 يا فرد به خاص منظورهاي به را خود بعيتتا و كرده استفاده سوء تابعيت اعطاي
 و شده حق از استفاده سوء مرتكب ندارد، عملي و واقعي علقة او با كه بدهد افرادي
 دسته آن المللي بين روابط در پس .نيست استناد قابل المللي بين روابط در تابعيتي چنين

  .2باشد موجود ليعم و حقيقي علقه يك متبوع و تابع بين كه معتبرند ها  تابعيت از
 پيوند يك بايد آن موجب به كه است مفهومي فعال يا مؤثر تابعيت« ،بنابراين

 وجود كند، مي ادعا را آن تابعيت شخص كه كشوري و موجود يا شخص بين واقعي
 پيوندي ،)شود مي ناميده نيز مؤثر تابعيت يا مؤثر تعلق كه( واقعي پيوند يك .باشد داشته
  .»3مصلحتي نه است مؤثر و حقيقي ت،تابعي آن در كه است
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  مضاعف تابعيت به مربوط دعاوي فصل و حل) گفتار سوم
 يها  روش تابع ،ديگري المللي بين اختالف هر همانند مضاعف تابعيت به مربوط دعاوي

 از ،آن بودن حقوقي خصيصه دليل به و باشد مي المللي بين اختالفات فصل و حل
 يها  روش .نمايد مي پيروي المللي بين اختالفات آميز مسالمت فيصله حقوقي يها  روش

 دادگستري و المللي بين داوري شامل ،المللي بين اختالفات فصل و حل حقوقي
 از مضاعف تابعيت به مربوط دعاوي فصل و حل جهت در توان مي كه است المللي بين
 چند يا جانبه ود معاهدات انعقاد با توانند مي ها  دولت همچنين .1جست بهره ها  آن

   .دهند فيصله مضاعف اتباع دعاوي به جانبه
 دعاوي فصل و حل جهت ها  دولت بين خاص قرارداد يك فقدان صورت در اما

 مضاعف اتباع دعاوي پذيرش جهت داخلي محكمه يك وجود مورد در مضاعف، اتباع
 اتباع از زيادي تعداد كه شد خواهد مهمي بحث يك نتيجه امر اين .دارد وجود ابهام

 روي داوري معاهده به آنان وضعيت جهت صريحي قرارداد فقدان صورت در مضاعف
 متحده اياالت و ايران دعاوي داوري ديوان از توان مي نمونه عنوان به كه آورند مي

 صورت در كه شد مقرر و شد تشكيل الجزاير يها  بيانيه اساس بر كه برد نام آمريكا
 باب، اين در صريح مقررات فقدان يا و بيانيه اجراي يا تفسير مورد در اختالف بروز

 اكثريت بر و نمايند ارائه اجباري داوري مرجع يك به را خود اختالف بايد طرفين
 قواي تمامي طرفين بنابراين .دهند ارائه شايسته تفسيري يك كه است ديوان اعضاي
 مؤثر المللي بين اعدهق يك مسير در شدن پيشقدم براي را خود قانوني مواد و عقالني
  .2بيابند عرفي المللي بين حقوق در مناسب حلي راه ات كردند بسيج

 فصل و حل كه است آن دوش مي استنباط المللي بين قضايي رويه از چه آن
 گذاشته داوري يها  ديوان عهده به موارد اكثر در ،مضاعف تابعيت به مربوط دعاوي
 و مسئوليت عدم تئوري دو بين اند، برگزيده داوري يها  ديوان كه حلي راه و شده

 يا مؤثر تابعيت تئوري اخير يها  سال در چند هر است، بوده نوسان در مؤثر تابعيت
   .است گرفته قرار استناد مورد بيشتر فعال
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 معضل حل خصوص در را خاصي روش ،دعوي طرفين اگر كه است ذكر به الزم
 رسيدگي مرجع صورت اين در باشند، داده قرار تراضي و توافق مورد مضاعف تابعيت
 يا فعال يا مؤثر تابعيت تئوري و نمود خواهد عمل حاصله تراضي و توافق مفاد مطابق

   .نيست كارساز ديگري تئوري هر

  مضاعف تابعيت تاريخي پيشينه) گفتار چهارم

  المللي بين قضايي روية و دكترين در مضاعف تابعيت  .1
 حقوق مقررات ساختن روشن مضاعف، تابعيت معضل خيتاري پيشينة بررسي از هدف
 از مختلفي يها  تئوري .باشد مي معضل اين براي اتخاذي حل راه خصوص در الملل بين

 تابعيت« و »مسئوليت عدم« تئوري دو ها  آن بين در كه شده ارائه صاحبنظران سوي
 جمله از( ظرانصاحبن از برخي ديگر عبارت به .است برخوردار خاصي اهميت از »مؤثر

 حق دولتي هيج ،ها  دولت حاكميت تساوي علت به كه است اين بر عقيده را )»ورژيل«
 عكس بر و دهد قرار سياسي حمايت مورد او متبوع دولت مقابل در را فردي ندارد
 حقوق قاعدة كه اند عقيده اين بر )فيسخر دو پل موري، بادووان،  جمله از( ديگر برخي
 تابعيت بايستي آن طبق كه است »غالب يا مؤثر دكترين« خصوص اين در الملل بين

   .شود داده ترجيح دارد، آن با تري نزديك پيوندهاي ذينفع فرد كه را دولتي
 تبعه از قضايي و سياسي حمايت بر ناظر الملل بين حقوق قاعدة رشد و پيدايش

 رويه صي،خا زماني مقطع تا و نداشته منسجم و يكنواخت سريع، روندي مضاعف،
 رويه اين گوناگون عوامل يابي ريشه لذا است، بوده تشتّت و ابهام دستخوش المللي بين

 در( الهه 1930 كنوانسيون زمينه، اين در عطف نقطه ترين مهم .رسد مي نظر به ضروري
 ابتدا رو اين از .رود مي شمار به )تابعيت قوانين تعارض به مربوط مسائلي خصوص

 از بعد المللي بين روية تحول سپس و الهه 1930 كنوانسيون از قبل المللي بين روية
 به مربوط قواعد گيري شكل كه است ذكر به الزم .نمود خواهيم بررسي را كنوانسيون

 بوده المللي بين محاكم نزد خاصي دعاوي اقامه از ناشي عمده طور به مضاعف تابعيت
 بوده مؤثر ها  آن چگونگي در زيادي حدود تا و ها  دولت روية بر مقدم قضايي روية و

   .است
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   19301 سال از قبل المللي بين قضايي روية .2
 با كه خورد مي چشم به عمده روند چهار 1930 سال تا نوزدهم قرن قضايي روية در

 مناسبات در ابهاماتي بروز موجب جهت همين به و ندارند مشابهتي و تجانس يكديگر
   :از عبارتند روند چهار اين .اند گرديده ميالدي 1930 سال تا المللي بين قضايي

  مساوات دكترين ) الف
 داشته را )خوانده و خواهان( كشور دو هر تابعيت ،خواهان گاه هر نظريه اين طبق
 از يك هيچ و است مساوي دولت دو حقوق چون نيست رسيدگي قابل ادعو باشد،
 دولت يك بين رابطة و ندارد حق فاياستي براي را خود قوانين تحميل قدرت ها  دولت

 را آن در مداخله حق دولتي هيچ و است داخلي صالحيت به مربوط امور از اتباعش و
 استناد مساوات دكترين به خود آراء در هلندي نامدار حقوقدان 2»ورژيل« آقاي .ندارد
   .است كرده طرفداري آن از و نموده

  مضاعف تبعه اقامتگاه كشور تابعيت ترجيح دكترين ) ب
 در مزبور يها  نظام اكثر زيرا .است قوانين تعارض ملي يها  نظام از متأثر دكترين اين

 قانون اجراي يا و شخصيه احوال به مربوط مسائل مورد در قوانين تعارض با مواجهه
 و گيرند مي نظر در فرعي اي ضابطه يا و اصلي ضابطة عنوان به را اقامتگاه شخص، ملي
   .شمارند مي حمرّج را اقامتگاه كشور تابعيت مضاعف، ةتبع مورد در

  مؤثر تابعيت دكترين ) ج
 اما داشته عام مقبوليت مساوات دكترين )1930 از قبل( يها  سال آن در كه آن با

 نموده، استناد مؤثر تابعيت به كه گرديده اتخاذ داوري دائمي ديوان سوي از ييها  رويه
 پرونده« خصوص اين در قضيه ترين مهم .شود ارائه وزين استداللي و علت كه آن بدون
 به راجع پرونده اين كه باشد مي )1912 سال ايتاليا، و پرو بين اختالف( 3»وارو كانه

 يكي .كرد اقامه پرو دولت عليه وارو كانه برادران طرف از ايتاليا دولت كه است دعوايي
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 تبعه خاك اصل طبق و ايتاليا تبعه خون اصل طبق )وارو كانه رافائل( برادر سه اين از
 به توجه با ديوان شد، مطرح داوري دائمي ديوان در دعوي وقتي .شد مي محسوب پرو
 پرو، سناي مجلس انتخابات در نامزدي )دمانن مختلف موارد در وارو كانه رافائل كه اين

 پرو تبعه يك همانند ...و هلند سركنسولي سمت قبول انتخاباتي، مبارزات در شركت
 وي تابعيتي وضعيت از نظر صرف شرايطي چنين در كه داشت اعالم است، نموده رفتار
 خواهان عنوان به را او دعواي و شناخته خود تبعه را او دارد حق پرو دولت ايتاليا، در

  1.نمايد رد ايتاليايي

  تابع كشور تابعيت ترجيح دكترين  ) د
 موجب به اول جهاني جنگ پايان در كه داوري مختلط يها  ديوان توسط صادره آراء در

 به ارجحيت همواره مضاعف تابعيت مورد در بودند، گرديده تشكيل صلح يها  عهدنامه
 كشورهاي مضاعف اتباع سوي از دعاوي اين .شد مي داده خواهان دولت تابعيت
 .بود گرديده اقامه مغلوب يها  دولت عليه فاتح يها  دولت جانب از و خوانده و خواهان

 ديگر در قضايي روية عنوان به نه و بوده فرد به منحصر ها  پرونده از دسته اين لبتها
 تابعيت به مربوط عرفي قاعدة تشخيص در نه و بود استناد قابل المللي بين محاكم

   .آيد مي كار به مضاعف
 دور انسجام و يكنواختي از 1930 تا 1800 يها  سال بين قضايي روية بنابراين

 برخي و ها  دولت حاكميت تساوي و مساوات دكترين به استناد آراء برخي در و بوده
 گرايشي نهايتاً ها  آن همه در كه است اين واقعيت اما .است شده اقامتگاه ضابطة به ديگر

 عموماً ها  دولت روية چند هر .خورد مي چشم به غالب يا مؤثر تابعيت دكترين سوي به
   .است بوده مسئوليت عدم اصل يا مساوات دكترين از پيروي

  كنون تا 1930 يها  سال از المللي بين قضايي رويه .3
 )تابعيت قوانين تعارض به مربوط مسائل اي پاره باب در( الهه 1930 كنوانسيون انعقاد
 در عطف نقطة ترين مهم و گذاشت جاي به المللي بين قضايي روية در بسزايي تأثير

                                                 
2. Carmen Tiborcio, The Human rights of alien under international and comparative 
law, Martinus Nijhoff Pub.2001, p.10.   
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 به توجه با بنابراين .رود مي شمار به تابعيت ارضتع به مربوط قوانين تحوالت تاريخ
   .پردازيم مي 1930 كنوانسيون از بعد قضايي رويه به الهه 1930 كنوانسيون

  1955 تا 1930 سال از المللي بين قضايي رويه) الف
 اصل از مضاعف تابعيت به راجع ،المللي بين صادره آراء كليه در بعد به 1930 سال از

 با كنوانسيون طباقان امر اين ساده دليل و شده پيروي الهه كنوانسيون 4 ماده در مندرج
   .شود اكتفا اي قضيه ذكر به جا اين در بجاست .است بوده عرفي الملل بين حقوق

 اقامه مصر عليه متحده اياالت توسط آن دعواي كه »سالم« معروف پرونده در
 به سپس و دانست محرز را مسال آقاي آمريكايي تابعيت تسنخ داوري ديوان گرديده،
 دليل به و شود مي محسوب نيز مصر تبعه مشاراليه كه اين بر مبني مصر ادعاي بررسي
 استدالل شود، شناخته غالب بايد وي مصري تابعيت كشور آن با تر نزديك عالئق داشتن
  :دبو صورت اين به خصوص اين در مصر

 كند تعيين بايد المللي بين يقاض مصر نماينده نظر به مضاعف تابعيت موارد در«
 شمار به مؤثر تابعيت وي زندگي شرايط به توجه با خواهان يها  تابعيت از يك كدام
 مشاراليه زيرا .شود شناخته مرجح بايد خواهان مصري تابعيت پرونده اين در .رود مي
 بوده كشور اين در وي اقتصادي و اجتماعي عالئق كرده، زندگي مصر در عمده طور به
   ».است نپذيرفته نيز را دولتي يها  سمت برخي جا آن در و

 اصطالح به اصل كه نمود اظهار و دانست مردود اساساً را نظر اين داوري ديوان
 عملي روية عوض در و است نيفتاده جا كافي قدر به الملل بين حقوق در مؤثر تابعيت
 و خواهان دولت دو ره تابعيت از فرد برخورداري صرف كه است آن مؤيد ها  دولت
 بود، كافي فقط دعوي رد براي نتيجه در .است كافي دعوي شناختن مردود براي خوانده
 برخوردار كشور آن تابعيت از مصر قوانين طبق سالم آقاي كه نمايد ثابت مصر دولت
 واقع مسموع آمريكا دعوي لذا نگرديد، ارائه تابعيتي چنين مدارك و داليل چون و است
  1.شد

  كنون تا 1955 سال از المللي بين قضايي رويه) ب
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 آيا سازد مي روشن كه باشد مي مهم جهت اين از ،المللي بين قضايي روية بررسي
 اصل از يا نده انمود پيروي غالب يا مؤثر تابعيت اصل از المللي بين روابط در ها  دولت
 ساخت خاطرنشان دباي منظور بدين ؟ها  آن مسئوليت عدم و ها  دولت حاكميت تساوي

 فرانسه، انگليس، :دمانن كشورهايي ،آمريكا متحدة اياالت استثناي به غربي كشورهاي كه
 تابعيت مسأله مورد در كه كردند مي حمايت اصل اين از 1...و سوئيس آلمان، هلند،

 اشخاص هك ديگري دولت مقابل در را خويش اتباع تواند نمي دولتي هيچ مضاعف
 روية .دهد قرار كنسولي و سياسي حمايت مورد شوند، مي محسوب زني آن تبعة مزبور

 امكان كشورها گونه اين داخلي قوانين كه است مبنا اين بر سوسياليستي كشورهاي
 در افراد كه شده تصريح و نمايد مي سلب افراد از را مضاعف تابعيت از برخورداري

 سال از آمريكا متحده اياالت ويةر اما .برخوردارند تابعيت يك از فقط الملي بين صحنه
   :كه است بوده اصل اين مدافع همواره و بوده فرد به منحصر كامالً 1957

 تابعيت كه فردي جانب از ديگري دولت كه را دعوايي نيست ملزم دولتي هيچ«
 و مؤثر عاليق فردي چنين كه آن مگر .بپذيرد كند، اقامه آن عليه دارد، را ها  آن دوي هر

   ».باشد داشته خواهان دولت با ريت نزديك

  حقوقي اشخاص تابعيت) مبحث هفتم
 ماده در ولي است نيامده ميان به ذكري حقوقي اشخاص تابعيت از ايران مدني قانون در

 اشخاص براي است رسيده تصويب به مدني قانون از بعد كه تجارت قانون 588
 اين در .است شده قائل يتكاليف و حقوق )بشر افراد( حقيقي اشخاص مانند حقوقي

 قانون كه شود تكاليفي و حقوق كليه داراي تواند مي حقوقي شخص« :گرديده مقرر ماده
 است ممكن انسان فقط طبيعي طور به كه وظائفي و حقوق مگر است، قائل افراد براي
   »آن امثال و بنوت و ابوت وظائف و حقوق مانند باشد، آن داراي

 از عبارت حقوقي اشخاص كه گفت توان مي قيحقو اشخاص تعريف مورد در
 ]اهداف[ پيشرفت و فعاليت امكان براي ارذقانونگ كه هستند انسان افراد از ييها  دسته
 ها  آن براي يعني شناسد مي مستقل حقوقي وجود يكبه عنوان  را ها  آن ،ها  دسته اين

   .شود مي قائل انسان تكاليف و حقوق به شبيه تكاليفي و حقوق
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 سطح در حقوقي اشخاص كه نقشي و تكنولوژي افزون روز پيشرفت به توجه اب
 اشخاص براي مقرراتي و قوانين دنيا كشورهاي اغلب امروزه نمايند مي ايفاء المللي بين

 تصويب خصوص در نيز ايران قانونگزار ضروريست كه اند نموده تصويب حقوقي
   .دنماي اقدام حقوقي اشخاص تابعيت به مربوط قانون

 اختالف حقوق علم علماي بين حقوقي شخصيت فرض لزوم مورد در گرچه
 و هستند حقوقي شخصيت لزوم منكر 1سالي دنمان علما از بعضي و دارد وجود نظر

 مفهوم از شود، حاصل است ممكن حقوقي شخصيت از كه مقصودي همان كه معتقدند
  2.گردد مي حاصل نيز اشخاص دارايي

 شخصيت لزوم طرفدار آلماني حقوقدان 3اوتوگيرك مانند ،ديگر برخي ولي
 نام به وجداني و است واقعيت يك حقوقي شخصيت كه است معتقد و است حقوقي
   4.است متفاوت آن دهندة تشكيل افراد وجدان با كه دارد وجود گروه وجدان

 اجتماع تشكيل خود يها  هدف بهتر پيشرفت براي افراد كه معتقدند ،ديگر اي عده
 حقوقي زندگي آن توسط كه است اي وسيله شركت حقيقت در و دنده مي را ركتش يا

   .گردد مي تأمين بهتر افراد
 حقوقي اشخاص براي تجارت قانون 584 و 583 مواد در ،ايران ارذقانونگ

   .پرداخت خواهيم ها  آن توضيح به بيشتر بعداً كه است شده قائل حقوقي شخصيت

  قيحقو اشخاص انواع) گفتار اول
   :5شوند مي تقسيم دسته دو به حقوقي اشخاص

  عمومي حقوق حقوقي اشخاص  .1
 عالي مقامات يا نهادها ،عمومي حقوق حقوقي اشخاص آورندگان وجود به اصوالً

 عام و انتفاعي غير يها  فعاليت و عمومي خدمات انجام منظور به و باشند مي تلدو
  1.نيست سودجويي و درآمد كسب ها  آن اصلي هدف و شوند مي تشكيل ،المنفعه

                                                 
  . 123، صفحه نصيري، همان. 1

2. Saleilles 
3. Otto Gierke 

  . 126، صفحه نيا، همان ارفع. 4
محمدجواد صفار، شخصيت حقوقي، تهـران، نشـر   : جهت اطالع بيشتر در مورد اشخاص حقوقي رجوع كنيد به. 5

  . 1370و محمدحسين ساكت،شخصيت و اهليت در حقوق مدني، تهران، ناشر مؤلف، .1373دانا، 
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 حقوق، داراي توانند مي حقيقي اشخاص مانند ،عمومي حقوق حقوقي اشخاص
 ،2باشند خود دهنده تشكيل اعضاء از مستقل و خود به متعلق منافع و  دارايي ،اموال

  .شوند تجاري مبادالت وارد بپذيرند، را ييها  مسئوليت و تعهدات
 دسته پنج به كلي بندي طبقه يك در وانت مي را ،عمومي حقوق حقوقي اشخاص

 تخصصي، ـ فني يها  سازمان محلي، شوراهاي كشور، مركزي يها  سازمان :دكر تقسيم
 وضعيت با عمومي حقوق اشخاص ساير و دولتي غير عمومي مؤسسات و نهادها
  3.خاص

  خصوصي حقوق حقوقي اشخاص  .2
 منظور به كه هستند حقيقي اشخاص ،خصوصي حقوق حقوقي اشخاص مؤسسين
 كسب دنبال به يعني بوده انتفاعي اهداف اين است ممكن كه مشترك اهداف به رسيدن
 اشخاص اصوالً .باشند داشته انتفاعي رغي و المنفعه عام اهدافي يا و باشند مادي منافع
 قانون و مدني قانون مانند خصوصي حقوق مقررات تابع ،خصوصي حقوق وقيحق

   .باشند مي تجارت

  خصوصي حقوق حقوقي خاصاش انواع .3
   :از عبارتند كه شوند مي تقسيم دسته دو به خود خصوصي حقوق حقوقي اشخاص

   )انتفاعي( تجاري مؤسسات و ها  شركت )الف
   )انتفاعي غير( تجاري غير مؤسسات )ب

  )انتفاعي( تجاري مؤسسات و ها  شركت )الف
 .شود مي ايجاد مادي عمناف و درآمد كسب براي ،نفر چند نظر اتفاق موجب به شركت
 حقوقي شخصيت كسب براي و گرديده تأسيس ،قانون اساس بر تجاري يها  شركت

 را تجاري يها  شركت تجارت قانون 20 مادة .برسند ثبت به قانوني تشريفات طبق بايد
   :است كرده تقسيم زير انواع به
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  .50،ص 1387: نشر ميزان: امامي، محمد و استوار سنگري،كورش، حقوق اداري، تهران. 2
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  )خاص و عام( سهامي  شركت .1
  تضامني شركت .2
  نسبي شركت .3
  سهامي يرغ مختلط شركت .4
  سهامي مختلط شركت .5
 محدود مسئوليت با شركت .6
 مصرف و توليد تعاوني شركت .7

   تجاري غير مؤسسات )ب
 دوستانه انسان و خيرخواهانه معنوي، اهداف منظور به بيشتر غيرتجاري مؤسسات
   .گردند مي تأسيس

 1327 مصوب تجاري غير مؤسسات و تشكيالت اصالحي نامه آيين 1 ماده در
 قانون 584 ماده در منظور تجاري غير مؤسسات و تشكيالت از مقصود« :است آمده

 امور قبيل از تجاري غير مقاصد براي كه است مؤسساتي و تشكيالت كليه تجارت،
 و مؤسسين كه آن از اعم شود، مي تشكيل آن امثال و خيريه امور يا ادبي يا علمي
   .باشند نداشته يا داشته انتفاع قصد دهندگان تشكيل

 يا كانون، انجمن، قبيل از عناويني توانند مي مزبور مؤسسات و تشكيالت :تبصره
 و دولتي تشكيالت به اختصاص كه عناويني اتخاذ ولي نمايند اختيار آن امثال و بنگاه

   .بود نخواهد ممكن مزبور مؤسسات طرف از دارد كشوري
   :دگردن مي تقسيم دسته دو به خود تجاري غير مؤسسات

   ها  منانج .1
  صنفي يها  اتحاديه .2
 به كه نفر چند يا دو مساعي تشريك از عبارت ،ها  انجمن از منظور :ها  انجمن .1

 و يريهخ يها  انجمن مانند .هستند ..).و هنري فرهنگي، علمي،( معنوي مقاصد دنبال
   .غيره و المنفعه عام
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 از دفاع ،صنفي يها  اتحاديه ايجاد از هدف :)سنديكاها( صنفي يها  اتحاديه .2
 وكالي يها  كانون سراسري اتحاديه مانند .باشد مي اتحاديه آن اعضاي اي حرفه منافع

   .غيره و داران كاميون سنديكاهاي كارگري، سنديكاهاي دادگستري،
 حقوقي شخصيت داراي زماني تجاري غير مؤسسات ،كه است ذكر شايان

 كه تفاوت اين با ولي برسند تثب به تجاري يها  شركت همانند كه شد خواهند
 به از قبل بايستي مي ،تجاري يها  شركت و مؤسسات فخال بر غيرتجاري مؤسسات

   .نمايند اخذ فعاليت مجوز انتظامي و امنيتي مقامات از رسيدن ثبت

  حقوقي اشخاص تابعيت تعيين نحوة) گفتاردوم
 كه گرديده تخاذا مختلفي يها  روش ،حقوقي اشخاص تابعيت تعيين نحوة مورد در

   :از عبارتند

 سـهامداران  تابعيـت  اساس بر )ها  شركت( حقوقي اشخاص تابعيت تعيين .1
  شركت
 شركاي و سهامداران تابعيت اساس بر را ها  شركت تابعيت تعيين ،حقوقدانان از بعضي
 شركاي چه چنان زيرا نيست اشكال از خالي حل راه اين اما اند نموده پيشنهاد شركت

 با و نيست پذير امكان ،شركت تابعيت تعيين باشند مختلفي تابعيت داراي تشرك يك
 اساس بر را  شركت تابعيت تعيين ديگر برخي علت همين به .شد خواهيم مواجه مشكل
   .اند نموده پيشنهاد شركاء اكثريت تابعيت

  شركت مؤسسين ارادة اساس بر شركت تابعيت تعيين .2
 پاريس در منعقد يها  كنگره در ،مؤسسين ارادة اساس بر شركت تابعيت تعيين نظرية
 از فرانسه قضائي روية نيز ها  مدت تا و بوده مطرح ميالدي 1900 و 1889 يها  سال طي
 زيرا دارد بسياري مخالفان نظريه اين حاضر حال در ولي .1است كرده پيروي نظريه اين

 تعيين و نداشته نقش يتتابع تعيين در شخص ،شد داده توضيح قبالً كه طوري همان
 تأسيس و ايجاد در شخص ارادة گرچه دارد بستگي ها  دولت حاكميت به تابعيت
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 دولت آن و نمايد ايفاء را نقشي تواند نمي تابعيت تعيين در ولي است مؤثر شركت
   .نمايد مي تابعيت تعيين كه است

  سهام قيمت پرداخت تعهد محل اساس بر تابعيت تعيين .3
 شده تعهد شركت سهام قيمت پرداخت جا آن در كه دارد را مملكتي يتتابع شركت،
 قانوني مقررات سرمايه صاحبان كه اين به توجه با كه معتقدند نظريه اين پيروان .است
 همين ناچاراً بنابراين اند گرفته نظر در را سهام قيمت پرداخت به تعهد كه را محلي

 پرداخت محل اساس بر شركت ابعيتت و كند مي حكومت شركت سرنوشت بر مقررات
  1.شد خواهد تعيين شركت آن سهام قيمت

  شركت تشكيل محل اساس بر تابعيت تعيين .4
 تأسيس جا  آن در كه داشت خواهد را كشوري تابعيت شركت، ،نظريه اين اساس بر

 آن سهامداران و نمؤسسا تابعيت با ارتباطي گونه يچه اساساً شركت تابعيت و است شده
 به شركت تأسيس تشريفات كه بود خواهد مقرراتي و قوانين تابع شركت و ردندا

 آمريكا، متحده اياالت انگلستان، كشورهاي در روش اين .است درآمده اجرا مرحلة
  2.گردد مي اعمال التين آمريكاي كشورهاي از برخي و هلند

 زيادي امتيازات و تسهيالت ها  شركت ثبت تشريفات براي كه ،فوق كشورهاي در
   :دگردن مواجه زير مشكالت با روش اين اعمال ،است ممكن هستند قائل

 است ممكن زيرا .گردد مي افراد از بعضي تقلب و استفاده سوء موجب :اوالً
 نمايد استفاده كشور آن تسهيالت و امتيازات از و گردد تأسيس كشور يك در شركتي

 فقط شركت آن اجناس و اشدب ديگر كشوري در شركت آن فعاليت محل عمالً ولي
 آن محصوالت كيفيت چه چنان و گردند عرضه كشور آن در شركت آن نام تحت

 المللي بين ابعاد در كشور آن اقتصاد كردن دار خدشه موجب حتي بوده پايين شركت
   .شد خواهد

 نويسي، پذيره جمله از مختلفي مراحل شركت تشكيل كه اين به توجه با :ثانياً
 در شركت تشكيل مراحل است ممكن لذا دارد غيره و سهام از قسمتي يا تمام پرداخت
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 با شركت تشكيل محل انتخاب عمالً و پذيرفته صورت مختلفي يها  زمان و ها  مكان
   .گردد مواجه مشكالتي

  فعاليت مركز اساس بر تابعيت تعيين .5
 گرچه .باشد مي شركت آن فعاليت مركز شركت، تابعيت تعيين يها  روش از ديگر يكي
 تقلب از )شركت تشكيل محل اساس بر تابعيت تعيين( قبلي روش خالف بر روش اين
 زيرا نبوده اشكال از خالي ولي نمايد مي ممانعت ها  شركت صوري ثبت از ناشي حيله و
 شركت يك است ممكن تجارت، و اقتصاد جهانشمولي و شدن جهاني به توجه با

 شركت اصلي مركز نتوان سادگي به و بوده خود اليتفع براي مختلفي يها  محل داراي
   .نمود تعيين را

  شركت اصلي مركز اساس بر تابعيت تعيين .6
 مركز يا اداري اقامتگاه كه داراست را كشوري تابعيت شركت ،نظريه اين اساس بر

   .است شده واقع جا آن در شركت آن اصلي
 مديريت كه است محلي تشرك اصلي مركز« :كه معتقدند ،حقوقدانان از برخي

 يا دارند قرار جا آن در آن اداري و حقوقي اركان يا گيرد، مي انجام جا آن در شركت
 ادارة و شركت امور دربارة جا آن در و دگرد مي تشكيل جا آن در آن عمومي مجمع

 مختلف كشورهاي در شركت ادارات و اركان اگر و شود مي گرفته تصميم آن كارهاي
 آن فائقة مديريت مركز كه دانست كشوري در بايد را آن اصلي مركز دباشن پراكنده
  1».باشد

   .شود مي اعمال اروپايي كشورهاي از بعضي و فرانسه در روش اين

  ايران در حقوقي اشخاص تابعيت تعيين) گفتار سوم
 اقامتگاه يا اصلي مركز روش ،تجاري يها  شركت تابعيت تعيين براي ايران، ارذقانونگ
 تابعيت حقوقي اشخاص« :ددار مي مقرر تجارت قانون 591 مادة .است پذيرفته را يادار

   ».است مملكت در ها  آن اقامتگاه كه دارند را مملكتي
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 ادارة كه داند مي محلي ،را حقوقي شخص اقامتگاه تجارت قانون 590 مادة در و
 :دگوي مي كه مدني قانون 1002 مادة با ماده اين كه آنجاست در حقوقي شخص

 توجه با زيرا .باشد مي تعارض در ».است ها  آن عمليات مركز حقوقي اشخاص اقامتگاه«
 چندين داراي شركتي يك است ممكن ،المللي بين تجاري مبادالت روزافزون توسعة به

 مركز اساس بر را حقوقي اشخاص اقامتگاه تعيين مالك چهچنان و باشد فعاليت مركز
   .شد خواهيم مشكل دچار مبدهي قرار ها  آن عمليات
 تشكيل ايران در كه شركتي هر« :كه گرديده مقرر ،ها  شركت ثبت وننقا 1 مادة در

 فوق، مادة به توجه با ».شود مي محسوب ايراني شركت باشد ايران در آن اصلي مركز و
 در آن اصلي مركز هم و باشد شده تشكيل ايران در هم كه گردد مي تلقي ايراني شركتي

   .باشد نايرا
 يها  شركت فعاليت امكان ها  شركت ثبت به راجع قانون 3 مادة در قانونگذار

 قانون اين اجراي تاريخ از« )ددار مي مقرر و است نموده بيني پيش را ايران در خارجي
 يا تجاري امور به نماينده يا شعبه وسيلة به بتواند كه اين براي خارجي شركت هر

 قانوني شركت خود اصلي مملكت در بايد نمايد مبادرت ايران در مالي يا صنعتي
   ».باشد رسيده ثبت به تهران اسناد ثبت ادارة در و شده شناخته

 :اوالً كه نمايد فعاليت ايران در تواند مي صورتي در خارجي شركت بنابراين پس
 داسنا ثبت ادارة در :ثانياً و باشد شده شناخته قانوني خود اصلي مملكت در شركت آن

   .باشد رسيده ثبت به نيز تهران

   دوم فصل  خالصه

  صاحبنظران ديدگاه از تابعيت ريفتع
   .است وفادار آن به كه معيني دولت يك عضو عنوان به شخصي وضعيت :دپدفيل

 وضـعيت  كـه  اسـت  خـاص  دولـت  يا ملت يك در عضويت خصوصيت :چندرا
   .كند مي تعيين را شخص وفاداري و سياسي

   .نمايد مي خاص دولت يك شهروند  و تابع را فرد يك كه است يحالت :اوپنهايم

www.ParsBook.org



 )1(وصي الملل خص حقوق بين  

 دولـت  آن حمايـت  از برخـورداري  براي خاص دولت با شخص پيوند :ويك فن
  .است

   .سازد مي مرتبط معين مليت به را شخص كه است پيوندي :ويس
 تشـكيل  جمعيت به شخص حقوقي تعلق و داشته توجه شخصي جنبه به :باتيفول

  .است تابعيت دولت، دهنده

   :تابعيت يها  ويژگي
  است؛ سياسي رابطه .1
 است؛ يالملل بين .2
 است؛ داخلي .3
  .است حقوقي اي رابطه .4

   :تابعيت تحقق شرايط
   باشد؛ داشته وجود دولتي -
 باشد؛ داشته وجود تبعه -
  .باشند مشخصي سرزمين داراي -

   :تابعيت حقوقي آثار
   سياسي؛ حمايت .1
  .حقوق از اتباع مندي بهره .2

   :تابعيت بر اكمح اصول
   تابعيتي بي نفي – باشد تابعيت داراي بايد فردي هر .1
  مضاعف تابعيت نفي – باشد داشته تابعيت يك از بيش نبايد فردي هيچ .2
  .باشند داشته را تابعيت تغيير حق افراد .3

   :)تابعيتي بي( تابعيت دادن دست از موارد
   مجازات بعنوان تابعيت سلب .1
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  مهاجرت و پناهندگي .2
  شخص خود ختيارا به .3
  خاص قانون .4

   :تابعيتي بي آثار
   اجتماعي حقوق از محروميت .1
  سياسي حقوق از محروميت .2
 تابعيت بدون شخص از كشورها حمايت عدم .3

   :تابعيت انواع
   اصلي تابعيت .1

 )است ايراني آنها پدر كه كساني تابعيت( خون طريق از 1.1
  )ايران در تولد از ناشي تابعيت( خاك طريق از 2.1

   اكتسابي تابعيت .2
 متقابل عمل براساس ايران تابعيت تحصيل  1.1
 ازدواج طريق از تابعيت تحصيل  2.1
  دولت پذيرش و درخواست طريق از تابعيت تحصيل  3.1

   :ايران خاك در تولد از ناشي تابعيت
   .باشد غيرمعلوم آنها مادر و پدر كه اطفالي تابعيت .1
  .باشد شده متولد ايران در آنها والدين از يكي كه اطفالي تابعيت .2
 درايران اقامت شرط به باشند شده متولد ايران در خارجي پدر از كه اطفالي تابعيت .3

  :تابعيت ترك موارد
  )شخص تقاضاي اثر در( ارادي تابعيت ترك .1
  خارجي مرد با ازدواج واسطه به ايراني نز تابعيت ترك .2
  .دان كرده تحصيل را ايران تابعيت پدر تبعيت به كه اطفالي تابعيت ترك .3
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   :نايرا تابعيت به بازگشت
   )م.ق 990 ماده( تابعيت ارادي ترك علت به .1
 تابعيـت  تـرك  خـارجي  مـرد  با اجازدو اثر بر كه ايران تابعيت به ايراني زن بازگشت .2

  .باشد نموده

   :شخص ايراني تابعيت اثبات داليل
   خارجه امور وزارت و دولت هيأت طرف از صادره اسناد .1
 ..).و ملي كارت ،شناسنامه مانند( احوال ثبت طرف از صادره اسناد .2
  )احوال ثبت .ق 45 ماده( شهود شهادت .3

   :شخص بودن بيگانه داليل
   ايران تابعيت از خروج سند .1
  بيگانگان درباره پدر تابعيت به  بقاء سند .2
  كرده ازدواج خارجي مرد با كه زني ايراني تابعيت از خروج برگه .3
  ايران تابعيت از خروج برگه .4

   :مضاعف تابعيت ايجاد للع
  )خون اصل و خاك اصل( ها  دولت توسط شده پذيرفته يها  روش اختالف علت به .1
  ازدواج اثر در .2
 قديم تابعيت حفظ با جديد تابعيت تحصيل .3
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 خاص دولت يا ملت يك در عضويت خصوصيت تابعيت، ......................نظر به  .1

   .كند مي تعيين را شخص فاداريو و سياسي وضعيت كه است
  بلدسو )د  ويك فن )ج   چندرا )ب  ايماوپنه )الف

 تعريـف  .سـازد  مـي  مربـوط  معينـي  ملت به را شخص كه است پيوندي تابعيت .2
   كيست؟

  باتيفول )د  ويس )ج  چندرا )ب  ويك فن )الف
   .ببريد نام را تابعيت يها  ويژگي .3
   دهيد؟ توضيح تصراًمخ و برده نام را تابعيت تحقق شرايط .4
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   .ببريد نام را تابعيت يها  سيستم -6
  .دهيد توضيح را ايران اصلي يها  تابعيت انواع -7
  ببريد؟ نام را ايران تابعيت تحصيل راههاي -8
  نماييد؟ بيان را ايران تابعيت تحصيل ماهوي شرايط -9

  دهيد؟ توضيح را خانواده به مربوط ايران تابعيت به ذيرشپ آثار -10
  ببريد؟ نام را گردد مي تابعيتي بي ايجاد باعث كه را مواردي .11
  دهيد؟ توضيح را شود مي شخص ايراني تابعيت سلب موجب كه مواردي .12
  بنويسيد؟ را تابعيتي بي آثار .13
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 مربـوط  معينـي  ملت به را شخصي كه است پيوندي تابعيت ،...................نظر به .21
  ؟.سازد مي
   ويك فن )د   پدفيلد )ج   چندرا )ب   ويس )الف
 يـك  شـهروند  و تابع را فرد يك كه است حالتي تابعيت .........................نظر به .22
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  سوم فصل

  اقامتگاه

   كلي يها  هدف
 فوايـد  و آثـار  همچنـين  و آن بر حاكم اصول و اقامتگاه با خواننده كتاب، سوم فصل در

   .شد خواهد آشنا اقامتگاه

   آموزشي يها  هدف
   :دبتوان كه رود مي انتظار خواننده از فصل اين مطالعه از پس

   .نمايد بيان را آن حقوقي آثار و فوايد و اقامتگاه تعريف .1
  .دهد توضيح را حقوقي و حقيقي از اعم ،اشخاص اقامتگاه انواع .2
 .نمايد بيان را قراردادي اقامتگاه ارآث .3
  .دهد توضيح را اجباري اقامتگاه انواع .4
  .دهد شرح را حقوقي اشخاص اقامتگاه بر حاكم مباني و اصول .5
 .دهد توضيح و برده نام  را حقوقي اشخاص اقامتگاه انواع .6
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   مفاهيم و كليات) مبحث اول

   اقامتگاه تعريف) گفتار اول
  :شود مي اشاره آنها به مختصراً كه است گرديده ارائه مختلفي يفتعار اقامتگاه، مورد در

 خصــائص از بعضـي  داراي ،حقــوقي اي  رابطـه  را اقامتگــاه حقوقـدانان  از برخـي 
 معتقدنـد  و دانسته شود مي برقرار دولتي قلمرو از معيني وحوزة اشخاص بين كه سياسي

 سـاكن  آنجـا  در افـراد  كـه  اسـت  مكاني به مربوط و مادي تقسيم عامل يك اقامتگاه كه
   1.شندبا مي

 اقامتگـاه « :كـه  معتقدنـد  و افـزوده  حقـوقي  بـه  را مـادي  وصـف  نيز ديگر برخي
 خـاك  از قسـمتي  به تابعيت به توجه بدون را شخص كه حقوقي و مادي است اي رابطه
   2».دهد مي پيوند دولت يك

ـ  مـي  اقامتگاه تعريف در امامي دكتر  كـه  اردد محلـي  بـه  بسـتگي  هـركس « :دگوي
 كـه  است جايي مزبور محل و گردد مي يافت آنجا در او منافع باالخره و شغل و خانواده

  3 ».نمايد مي سكونت او در
 :اسـت  شـده  مقـرر  چنـين  اقامتگـاه  تعريـف  مـورد  در مدني قانون 1002 ماده در

 مركـز  و داشـته  سكونت آنجا در شخص كه است محلي از عبارت شخصي هر اقامتگاه«
 ،باشد او امور مهم مركز از غير شخص سكونت محل اگر .باشد آنجا در نيز وا امور مهم
   » .....است محسوب اقامتگاه او امور مركز

 شخص امور مهم مركز و سكونت محل ،اقامتگاه كننده تعيين عوامل ،ماده اين در
 كننـده  تعيـين  عامـل  امـور،  مهـم  مركـز  و سكونت محل بين تعارض صورت در و بوده

   .بود خواهد شخص امور مهم مركز ،اقامتگاه
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   سكونت محل و اقامتگاه افتراق وجوه) گفتار دوم
 بـين  ارذقانونگ كه شود مي مشخص گرديده، ارائه مدني درقانون اقامتگاه از كه تعريفي با

 كـامالً  تفـاوت  اين كه رسد مي نظر به و است شده قائل تفاوت سكونت محل و اقامتگاه
   :زيرا .است صحيح و بجا

 اقامتگـاه  درصـورتيكه  ،بـوده  متعـدد  شـخص  سـكونت  محـل  اسـت  ممكن :اوالً
   .باشد واحد بايستي مي

 ولـي  بـوده  سـاكن  موقتـاً  ديگـر،  كشوري در كشوري يك تبعة است ممكن :ثانياً
 بـراي  ايرانـي  تبعـة  يـك  مثـال  بعنـوان  .باشـد  وي اصلي كشور همان اش اصلي اقامتگاه
 وي اصلي اقامتگاه ولي شده ساكن آنجا در موقتاً و نموده سفر ديگر كشوري به تحصيل
   .بود خواهد ايران

 اصـول  ايـن  صـورتيكه  در .باشد مي لزوم اصل و ثبات اصل بر مبتني اقامتگاه :ثالثاً
   .نيست حاكم سكونت محل درباره

 اقامتگاه به معتقد و اند شده تفكيك به قائل ،اقامتگاه مورد در نويسندگان از برخي
 اقامتگـاه « :دگوينـ  مـي  المللي بين اقامتگاه تعريف در .هستند المللي بين متگاهاقا و داخلي

 .سـازد  مـي  مـرتبط  معين دولتي به را فردي كه حقوقي و مادي است اي رابطه المللي، بين
 دارد اقامـت  آنجا در شخص كه دارد محلي به بستگي زيرا است، مادي اي رابطه اقامتگاه

 داشتن زيرا است حقوقي اي ورابطه ؛شود مي منتفي رابطه اين محل، آن از او خروج با و
   1».است بسياري حقوقي اثرات  منشأ كشور دريك اقامتگاه

  اقامتگاه و تابعيت تفكيك مالك) گفتار سوم

  :از عبارتند اقامتگاه و تابعيت تفكيك مالك
 در صـورتيكه  در دارد وجـود  دولـت  بـا  شخص معنوي و سياسي رابطه تابعيت، در .1

 .است شده تاكيد حقوقي و مادي رابطه به تگاهاقام
 اقامتگـاه،  در صـورتيكه  در دارد وجـود  معينـي  دولـت  بـا  شخص رابطه تابعيت، در .2

   .كند مي مشخص را دولت قلمرو از معيني نقطه به شخص عالقه و بستگي
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   اقامتگاه حقوقي آثار و فوائد) گفتار چهارم
   :از عبارتند كه داشت خواهد پي در ار مهمي حقوقي آثار و فوائد اقامتگاه تعيين

  صالحيتدار قانون تعيين حيث از  .1
 در است ممكن كه بوده صالحيتدار قانون تعيين اقامتگاه، تعيين مهم بسيار فوائد از يكي
  :سازد آشكار بخوبي را خود نقش زير موارد

 دافرا شخصيه احوال مورد در دار صالحيت قانون) الف
ر احوال شخصيه در حقوق موضـوعه كشـورهاي مختلـف    براي تعيين قانون حاكم ب

 1.»تابعيـت « و ديگـري  » اقامتگـاه « معموالً دو عامل مورد توجه قرار مي گيرد، يكي 
 قـانون  ،آن موجـب  بـه  كـه  انـد  پذيرفته را اي قاعده ،مانند انگليس ها  دولت از بعضي

 آنهـا  اقامتگـاه  آنهـا،  تابعيـت  از صرفنظر افراد، شخصيه احوال مورد در دار صالحيت
 از ديگـر  برخـي  صـورتيكه  در .اند داده ترجيح آنها تابعيت بر را افراد اقامتگاه و بوده

 افـراد  شخصـيه  احوال مورد در دار صالحيت قانون و فرانسه، ايران جمله از كشورها
 مربـوط  قـوانين « :ددار مي مقرر مدني قانون 6 ماده .داند مي آنها متبوع دولت قانون را
 كليـه  مـورد  در ارث و اشـخاص  اهليـت  و طالق و نكاح قبيل از شخصيه احوال به

   ».بود خواهد مجري باشند خارجه در مقيم اينكه ولو ايران اتباع
 دافرا مالي و شخصي روابط مورد در دار صالحيت قانون) ب
 طـالق  مثل ،خانوادگي مسائل بعضي در بلژيك و فرانسه مانند كشورها از بعضي در
 آنهـا  مشـترك  اقامتگـاه  قـانون  ،باشند مختلف تابعيت داراي طرفين هچنانچ ،نسب و

 اگـر « :ددار مـي  مقـرر  كـه  ايـران  مـدني  قانون 963 ماده براساس ولي .گردد مي اجرا
 دولـت  قـوانين  تـابع  آنهـا  بـين  ومالي شخصي روابط نباشند دولت يك تبعه زوجين
  ».بود خواهد شوهر متبوع

  دادگاهها صالحيت تعيين حيث از  .2
 قاعده براساس .دادگاههاست صالحيت تعيين اقامتگاه، حقوقي مهم فوايد و آثار از يكي

 اقامتگـاه  محـل  دادگـاه  ،دار صالحيت دادگاه المللي بين و داخلي حقوق در شده پذيرفته
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 :ددار مـي  مقـرر  كـه  1379 مصوب مدني دادرسي آئين قانون 11 ماده طبق .است خوانده
   » ...دارد اقامتگاه آن قضايي حوزه در خوانده كه شود هاقام دادگاهي در بايد دعوي«

 باشـد،  نداشـته  اقامتگـاهي  ايـران  در خوانـده  اگر خصوصي، الملل بين حقوق در
 چنانچه و نموده مطرح خوانده سكونت محل دادگاه در را خود دعواي تواند مي نهاخوا
  .نمايد اقامه خود اهاقامتگ دادگاه در تواند  مي خواهان باشد نداشته نيز سكونت محل

 ماده در.است ورشكسته اقامتگاه دادگاه ،صالح دادگاه نيز، ورشكستگي دعاوي در
 اقامه يدادگاه در بايد ورشكستگي يا توقف به راجع دعواي« :گرديده مقرر .م.د.آ.ق 21
   » ....است داشته اقامت آن حوزه در ورشكسته يا متوقف شخص كه شود

 صـادره  حكـم  بـه  اعتـراض  حق مهلت تعيين اقامتگاه آثار از ديگر يكي همچنين
 اصـحاب  تجديـدنظر  درخواسـت  مهلـت « :اسـت  آمده م.د.آ.ق 336 ماده در كه باشد مي

 تاريخ از ماه دو خارج، مقيم اشخاص براي و روز بيست ايران مقيم اشخاص براي دعوا
   ».است واخواهي مدت انقضاي يا ابالغ

   افراد قانوني تكاليف انجام حيث از . 3
 .باشـد  مـي  مـؤدي  اقامتگـاه  براساس آن پرداخت و ماليات تعيين :مالياتي اقامتگاه )الف
 در متـوفي  اقامتگـاه  آخـرين  كـه  است اي حوزه ارث، مورد در صالحتيدار مالياتي حوزه

 مسـتقيم  يهـا   ماليـات  قـانون  27 ماده خصوص اين در كه است، بوده واقع آن محدودة
 آخـرين  كه است اي حوزه ارث، مورد در صالحيتدار مالياتي ةحوز« :ددار مي مقرر چنين

 نبـوده  مقيم ايران در متوفي اگر و .است بوده واقع آن محدودة در متوفي قانوني اقامتگاه
   1 ».بود خواهد تهران در مربوطه حوزة
 فقـط  و داشـته  انتخابـاتي  اقامتگاه شخص ،كشورها از برخي در :انتخاباتي اقامتگاه )ب
، جز ندارد وجود انتخاباتي اقامتگاه ايران، قانون در ولي .بدهد رأي تواند مي حلم آن در
، انتخـاب كننـدگان   شـوراها  قـانون  25 ماده براساس ، كهاسالمي شوراهاي انتخابات در

 رأي اخـذ  محـل  در يكسال حداقل براي شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت بايد
  2.سكونت داشته باشند
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   اقامتگاه بر حاكم صولا) گفتار پنجم
 و بوده مشترك واقامتگاه تابعيت بر حاكم اصول شد ذكر تابعيت مبحث در همانطوريكه

   :از عبارتند اقامتگاه بر حاكم گانه سه اصول اين

  )اقامتگاه داشتن( اقامتگاه لزوم اصل  .1
 بـراي  وهمچنـين  گردنـد  منـد   بهـره  ،خـود  حقـوق  از اشخاص اينكه براي ،قانون نظر از
 و صالحيتدار دادگاه تعيين صالحيتدار، قانون تعيين قبيل از مشكالتي بروز از وگيريجل

 اقامتگـاه  موارد از بعضي در است ممكن .باشند مشخصي اقامتگاه داراي بايستي مي غيره
 وجـود  ارذقانونگـ  نظـر  از اقامتگـاه  بـدون  شخص اما نباشد، معلوم و مشخص شخص،
 اقامتگاه شخصي چنانچه و است متفاوتداشتن اقامتگاه با ن اقامتگاه بودن مجهول .ندارد
 جرايـد  طريـق  از .م.د.آ.ق 73 مـاده  طبـق  گيـرد  قـرار  دعـوا  طـرف  و باشد مجهول وي

   .گردد مي ابالغ وي به كثيراالنتشار
 مـاده  .اسـت  نمـوده  تعيـين  اقامتگـاه  هم محجورين و صغار براي حتي ارذقانونگ

 قـيم  يـا  ولـي  اقامتگـاه  همان محجور و صغير متگاهاقا« :ددار مي مقرر مدني قانون 1006
 نمـوده  تعيـين  شـوهر  اقامتگـاه  را شـوهردار  زن اقامتگـاه  ارذقانونگـ  همچنين ».آنهاست
  1.است

   :كه گفت توان مي در نتيجه
 داراي بايـد  خـود  قـانوني  تكـاليف  انجام و حقوق از تمتع براي شخصي هر : اوالً
  ؛باشد اقامتگاه

 از را خـود  اقامتگاه نبايد ننموده، تحصيل جديدي اقامتگاه شخص زمانيكه تا :ثانياً
   .بدهد دست

 دسـت  بـه  را جديدي اقامتگاه آنكه بدون شخصي عمل در است ممكن ،متاسفانه
 ايجـاد  از جلـوگيري  براي قانونگزار لذا.دهد دست از را خود قبلي اقامتگاه باشد، آورده

  .نمايد مي محسوب او گاهاقامت بعنوان را وي پيشين اقامتگاه مشكالت،

                                                 
كـه شـوهر او اقامتگـاه    معذالك زنـي  . اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است«: قانون مدني 1005ماده . 1

معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي تواند 
 » .اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد
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   )اقامتگاه يك از بيش نداشتن( اقامتگاه وحدت اصل  .2
 يـك  از بـيش  توانـد  نمـي  كس هيچ« :كه است آمده صراحت به ،مدني.ق 1003 ماده در

 سـطح  در هـم  مشـكالتي  ايجـاد  باعث اقامتگاه يك از بيش داشتن ».باشد داشته اقامتگاه
 بـوده  مضـاعف  اقامتگـاه  داراي كـه  شخصي  .گردد مي المللي بين سطح در هم و داخلي
 صـالحيتدار  دادگـاه  و صالحيتدار قانون كه نيست معلوم گيرد، قرار دعوا طرف چنانچه

 ايجـاد  باعـث  است ممكن المللي، بين سطح در همچنين .بود خواهد كجا و مرجعي چه
 ممكـن  ماليـات،  پرداخـت  نظـر  از يا .گردد صالحيتدار دادگاه تعارض و قوانين تعارض
 وي از و بداننـد  ماليـات  اخـذ  به صالح را خود شخص، اقامت محل كشور دو هر است

  .نمايند اخذ مضاعف ماليات
 يعنـي  حقيقـي،  يها  اقامتگاه شامل ،اقامتگاه وحدت اصل كه است توضيح به الزم

 مـاده  در كـه  قـراردادي  اقامتگـاه  وشامل  1 .شود مي اشخاص واختياري اجباري اقامتگاه
 كـه  قراردادهـايي  براسـاس  شـخص  زيـرا  گـردد،  نمي شده بيني پيش مدني قانون 1010
  .باشد داشته متعددي قراردادي اقامتگاه تواند مي نمايد مي منعقد

 امـا  اسـت،  حـاكم  نيز )شركتها( حقوقي اشخاص مورد در اقامتگاه، وحدت اصل
 اسـت  ممكن ،شركت اصلي مركز به رجوع چون بوده متعدد شعب داراي كه شركتهايي

 مقـرر  ايـران  دادرسـي  آئـين  قـانون  38 مـاده  در جهت همين به بنمايد، مشكالتي ايجاد
 از ناشـيه  دعـاوي  باشـد  مختلـف  جاهـاي  در متعـدد  شعب داراي شركت اگر« :گرديده
 آن در معاملـه  طـرف  شعبه كه محلي دادگاه در بايد خارج اشخاص با شعبه هر تعهدات

 صـورت  ايـن  در كـه  باشـد  شـده  برچيده دهنامبر شعبه آنكه مگر شود، اقامه است واقع
   ».شد خواهد اقامه شركت اصلي مركز در نيز نامبرده دعاوي

 حقيقـي  اشخاص مورد در مدني، دادرسي آئين قانون بعد به 21 ماده در همچنين
 محـل  دادگاههـاي  بـه  كـه  اسـت  داده اجازه خواهان به مشكل، ايجاد از جلوگيري براي

   .نمايد مراجعه مال وقوع محل و اردادقر اجراي محل خواهان، سكونت
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   اقامتگاه بودن تغيير قابل و اختياري اصل  .3
 آنكه مگر ،يابد نمي تغيير و بوده ثابت اقامتگاه وي ،گرديد محقق شخص اقامتگاه هرگاه

 مقـرر  چنـين  م.ق 1004 مـاده  .دهـد  تغييـر  يا و نموده انتخاب آنرا خود ارادة به شخص
 بـر  مشـروط  آيـد،  مي بعمل ديگر محل در حقيقي سكونت بوسيلة اقامتگاه تغيير« :داشته
   ».است يافته انتقال محل همان به اونيز امور مهم مركز اينكه

 كـه  اسـت  ايـن  بـر  اصل كه نمود برداشت چنين توان مي ،الذكر فوق مادة براساس
 را خـود  اقامتگـاه  تواند مي بخواهد شخص كه زماني هر و بوده اختياري اقامتگاه انتخاب
 مانند مواردي در جز .نمايد تعيين اقامتگاه ديگري براي تواند نمي كس هيچ و دهد تغيير

  .باشد مي اجباري آنها اقامتگاه كه دولت كارمندان و محجورين شوهردار، زنان اقامتگاه
 اقامتگـاه  تغييـر  آنسـتكه  ،شـود  مـي  استنباط م.ق 1003 مادة از كه ديگري موضوع

 كـه  اسـت  ايـن  بـر  مشروط ولي آيد مي بعمل ديگري محل در حقيقي سكونت بوسيله
 محـل  تغييـر  بـا  بنـابراين  .يابـد  انتقـال  حقيقـي  سكونت محل به نيز وي امور مهم مركز

 تجـارت  مشغول تهران در تاجري چنانچه :مثالً ،يابد نمي تغيير شخص اقامتگاه ،سكونت
 و بـود  خواهـد  انتهـر  وي اقامتگـاه  حالت اين در باشد، كرج وي سكونت محل و بوده
  .گردد  مي محسوب او سكونت محل بعنوان كرج

   اقامتگاه تاريخچه) مبحث دوم
 كـه  بـوده  محلـي  اقامتگاه روم حقوق در بطوريكه داشته، تاريخي ريشه اقامتگاه موضوع

 محـل  نظاميـان،  اقامتگـاه  .اسـت  بـوده  شـخص  دارايـي  يا امور و خانوادگي زندگي مقر
 شوهردار، زن اقامتگاه همچنين .است شده مي محسوب شاناقامتگاه بعنوان آنان خدمت
  .است بوده وي شوهر اقامتگاه

  :است داشته وجود نيز زير يها  اقامتگاه روم حقوق در فوق موارد بر عالوه
 آنـان  اقامتگـاه  بعنـوان  تبعيـد  محـل  شـدند،  مـي  تبعيـد  اي جزيره به كه كساني -
   .شد مي محسوب
 را آن كـه  بودنـد  اقامتگـاهي  داراي ،طـوري امپرا مركـز  در رومـي،  سناتورهاي -
 توانسـتند  مي رومي، سناتورهاي خاصي، شرايط در و .گفتند مي منصب از ناشي اقامتگاه
 يـك  داراي نيـز  خـود  شخصي امور مركز در )منصب از ناشي( مذكور اقامتگاه بر عالوه
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 بودنـد  اختيـار  يدارا خود اقامتگاه تعيين در افراد روم حقوق در .باشند اختياري اقامتگاه
 داراي و گرديـد  مـي  سـلب  آنهـا  از اقامتگـاه  تعيين اختيار كه محجورين از بعضي جز به

  1 .بودند اجباري اقامتگاه

  فرانسه حقوق در اقامتگاه) گفتار اول
 در شـخص  امور مركز كه بوده محلي روم، حقوق مانند اقامتگاه فرانسه، قديم حقوق در
 محـل  آن در شخص كه شده مي محسوب اشخاص متگاهاقا محلي و است داشته قرار آن

   .است داشته قرار آنجا در وي مهم امور مراكز  و سكونت
 و صـغار  اقامتگـاه  همچنـين  و بـوده  وي شـوهر  اقامتگـاه  شـوهردار،  زن اقامتگاه

 اشخاص اين اقامتگاه ديگر تعبيري به .است بوده آنها ولي يا و ابوين اقامتگاه محجورين
  2 .است بوده ارياجب اقامتگاه

 شـخص  حقيقـي  سـكونت  آنكه بر مشروط اقامتگاه تغيير فرانسه، قديم حقوق در
 در امـا  .اسـت  بـوده  ميسـر  باشـد  داشته ادامه روز يك و يكسال حداقل جديد، محل در

 استقرار قصد به اگر را، محلي در حقيقي سكونت ،)103 ماده( فرانسه فعلي مدني قانون
 كـافي  اقامتگـاه  تغييـر  براي سكونت، مدت به توجه بدون اشد،ب آنجا در امور مهم مركز
   3.داند  مي

  اسالم حقوق در اقامتگاه) گفتار دوم
 ورود حق اصل اما است نشده بحث امروزي معني به اسالم حقوق در ،اقامتگاه مورد در

 فقهـاي  كـه  اسـت  بديهي و روشن آنچنان داراالسالم در مستأمن بيگانگان براي واقامت
 اخـتالف  داراالسالم در بيگانگان اقامت مدت مورد در اما .اند دانسته مسلم را آن ياسالم
 از معافيـت  بلحـاظ  بيگانـه  اقامـت  مدت كه معتقدند فقها از بعضي مثالً .دارد وجود نظر

 و بوده موقت بايد )جزيه زكات، خمس،( اسالمي دولت اتباع ويژه يها  ماليات پرداخت
 هدنـه  يا امان قرارداد موجب به اسالمي كشور در بيگانه تاقام زمان محدوديت اصل در
  .باشد مي
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 و اختيـار  در آنـرا  تعيـين  ،خـاص  زمـاني  مـدت  ذكـر  بدون فقها، از ديگر برخي
 آن حـداكثر  جهـت  از را حـاكم  صـالحيت  برخي و .اند دانسته اسالمي حاكم صالحيت
 نيـز  ديگر برخي و كسالي تا گروهي ،ماه چهار تا برخي .اند كرده معيني زمان به محدود

 تعيـين  بيگانه اقامت براي زمان مدت سال بيست تا هم ديگر بعضي باالخره و سال ده تا
  .1اند نموده

   ايران حقوق در اقامتگاه) گفتار سوم
 از ذكـري  ،مشـروطه  آغـاز  تـا  ساسـانيان  انقـراض  دوره بـه  مربوط تأليفات و قوانين در

   2.اند  ندانسته موثر افراد قضايي زندگي در را وآن نشده اقامتگاه
 واهـل  مسـلمان  تبعـه  اقامتگاه ،)مشروطه تا ساسانيان انقراض دوره( دوره اين در

 مسـتثني  حكـم  ايـن  از دسـته  سه اين وجود با ولي .باشد داراالسالم در بايست مي ذمه،
 دسـته  سـه  ايـن  .نماينـد  اختيار سكونت اسالمي قلمرو از خارج در توانستند مي و بودند
 .2 .نداشـتند  را مزبور قلمرو به خارج از مهاجرت قدرت كه كساني .1 :از بودند تعبار

 مسـلمانان،  عمـومي  نيازمنـديهاي  وساير مسافرت قبيل از ضروري امور براي كه كساني
 تابعيـت  موقـت،  صـلح  ازعقـد  پـس  كه مرداني .3 .شدند مي خارج به مسافرت به ناچار

 قلمرو به مهاجرت تكليف از كه بود شده واقع تموافق مورد و بودند پذيرفته را اسالمي
  3.باشند معاف اسالمي

 حقـوق  در اقامتگاه كه نمود ادعا چنين توان مي شد ذكر كه مطالبي به توجه با لذا
 اصـول  قـانون  در بـار  اولـين  ،مشـروطيت  از وپـس  .اسـت  نداشته جايگاهي ايران قديم

 هجـري  1290 سـال  بـا  مطـابق  ،قمـري  هجـري  1329 سـال  مصوب حقوقي محاكمات
 اقامتگـاه « :اسـت  آمـده  قـانون  ايـن  152 ماده در .است شده برده نام اقامتگاه از ،شمسي
 نظـامي  يا قلمي خدمت يا ياكسب شغل حيث از آنجا در شخص كه است محلي دائمي

 مـواد  در ،1311 سال مصوب ايران تجارت قانون در سپس ».دارد اقامت ملكي، عالقه يا
 مقـرر  چنـين  و اسـت  دهشـ  ذكـر  حقـوقي  اشـخاص  اقامتگاه از ،نقانو اين 591 و 590

                                                 
  .293ـ296صفحات  همان،،دانش پژوه .1
 .361، شماره 1338جعفري لنگرودي، تاريخ حقوق ايران از انقراض ساسانيان تا آغاز مشروطه، . 2
 .635پيشين، شماره . 3
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 مملكـت  آن در آنهـا  اقامتگاه كه دارند را مملكتي تابعيت حقوقي، اشخاص« كه گرديده
   ».است

 اقامتگـاه  با مرتبط )ش.هـ( 1313 سال مصوب مدني قانون 1010 تا 1002 مواد -
   .است

 را اقامتگـاه  1318 وبمصـ  مدني، دادرسي آئين قانون 100 و 32 و 21 وادم در -
  .است نموده مشخص دعاوي به رسيدگي براي صالح دادگاه تعيين در عاملي

 امـور  بـه  رسيدگي براي صالح دادگاه نيز ،1319 مصوب حسبي امور قانون در -
  .است كرده تعيين محجورين اقامت محل دادگاه را محجورين
 سـال  مصـوب  نقالبوا عمومي دادگاههاي مدني دادرسي آئين قانون در نهايتاً -

 كـه  اسـت  آمـده  11 ماده در و گرفته قرار مالك خوانده اقامتگاه صالحيت قاعده 1379
  » ...دارد اقامتگاه آن قضايي حوزه در خوانده كه شود اقامه دادگاهي در بايد دعوا«

  اقامتگاه فوايد و آثار) گفتار چهارم
   :است زير دفواي و آثار داراي اقامتگاه ،خصوصي الملل بين حقوق در

  دادگاهها صالحيت تعيين حيث از  .1
 خوانـده  اقامتگـاه  محل دادگاه منقول، اموال دعاوي به رسيدگي براي صالح دادگاه) الف
   .است شده تعيين

 در بايـد  دعـوا « )ددار مـي  مقـرر  1379 مصوب مدني دادرسي آئين قانون 11 ماده
 ايـران  در خوانـده  واگر دارد اهاقامتگ آن قضايي حوزه در خوانده كه شود اقامه دادگاهي
 در باشـد،  داشـته  موقـت  سـكونت  محـل  ايران در كه صورتي در باشد، نداشته اقامتگاه
 موقـت  سـكونت  محـل  يا و اقامتگاه ايران در وهرگاه گردد اقامه بايد محل همان دادگاه
 قـول غيرمن مال كه شود مي اقامه دادگاهي در دعوا ،باشد داشته غيرمنقول مال ولي نداشته

 دادگـاه  در خواهـان  ،باشـد  نداشـته  هـم  غيرمنقول مال هرگاه و است واقع آن حوزة در
   ».كرد خواهد دعوا اقامه خود، اقامتگاه محل
  1.آيد بعمل شخص اقامتگاه در بايد قضايي اوراق و اظهارنامه ابالغ) ب
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 انونقـ  306 ماده در مثالً .دارد سزايي به تاثير قانوني مواعد تعيين در اقامتگاه -1
 كشـورند  مقـيم  كـه  كسـاني  بـراي  غيـابي  احكام از واخواهي مهلت مدني دادرسي آئين

 واقعـي  ابـالغ  تاريخ از دوماه دارند اقامت كشور از خارج كه كساني براي و روز بيست
  ...بود خواهد

 :محجـورين  و قـيم  نصـب  بـه  راجـع  امـور  بـه  رسـيدگي  براي صالح دادگاه -2
 كـه  است شهرستاني دادگاه به راجع ومتمقي امور« :حسبي امور قانون 48 ماده براساس
 باشـد  نداشـته  اقامتگاه ايران در محجور اگر و است دادگاه آن حوزة در محجور اقامتگاه
  ».است صالح توممقي امور براي دارد سكني دادگاه آن حوزة در محجور كه دادگاهي

 اقامتگـاه  كـه  صـورتي  در« :اسـت  آمـده  حسـبي  امور قانون 53 ماده در همچنين
 دادگـاه  آن  حـوزه  در محجـور  كـه  است دادگاهي با ومتمقي امور نباشد معلوم محجور
  ».شود مي يافت

 امـور « :حسبي امور قانون 126 ماده بموجب  :االثر مفقود  غايب به راجع امور -3
 در غايـب  اقامتگـاه  آخرين كه است محلي شهرستان دادگاه با مفقوداالثر غائب به راجع
 » .بوده محل آن

 امـور  بـه  رسـيدگي  براي دادگاهي باشد ايران از خارج در غايب اقامتگاه هرگاه« 
 127 مـاده ( »بوده دادگاه آن حوزه در غايب سكونت محل آخرين كه است صالح غايب
 اقامتگـاه  يا نداشته سكني محل يا اقامتگاه ايران در غايب هرگاه ولي )حسبي امور قانون

 غايـب  امـور  بـه  رسـيدگي  بـراي  ،محلي دادگاه نباشد ممعلو ايران در او سكناي محل و
 امـور  قـانون  128 مـاده ( .دارنـد  سكني يا اقامت محل آن در غايب ورثه كه است صالح
   )حسبي

 ورشكسـتگي  يـا  توقـف  دعاوي به راجع امور به رسيدگي براي صالح دادگاه -4
 يـا  فتوقـ  بـه  راجـع  دعـواي « :مـدني  دادرسـي  آئـين  قـانون  21 مـاده  مطابق -  1تجار

 آن  حـوزه  در ورشكسـته  يـا  متوقف شخص كه شود اقامه دادگاهي در بايد ورشكستگي
 كه شود مي اقامت دادگاهي در باشد نداشته اقامت ايران در چنانچه و است داشته اقامت
 يـا  داشته نمايندگي يا شعبه خود معامالت انجام براي آن حوزة در ورشكسته يا متوقف
  ».دارد
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 مقـرر  كـه  مدني دادرسي آئين قانون 20 ماده موجب به – هترك به راجع امور -5
 وصـاياي  بـه  مربـوط  يـا  و ديـن  خواسته، اگرچه متوفي تركه به راجع دعاوي« :دارد مي

 آخـرين  كـه  شـود  مـي  اقامـه  محلي دادگاه در نشده تقسيم تركه كه زماني تا باشد متوفي
 نباشـد،  معلـوم  متـوفي  اهاقامتگـ  آخـرين  اگـر  و بـوده  محل آن ،ايران در متوفي اقامتگاه
 سـكونت  محـل  آخـرين  كـه  اسـت  دادگاهي صالحيت در شده ياد دعاوي به رسيدگي
   ».است بوده آن  حوزه در ايران، در متوفي

 بخشـي  داگـاه  با تركه به راجع امور« :حسبي امور قانون 163 مادة مطابق همچنين
 ايـران  در متـوفي  اگر و دهبو دادگاه آن حوزه در درايران متوفي اقامتگاه آخرين كه است

 دادگـاه  آن حـوزة  در متـوفي  سـكناي  محل آخرين كه است دادگاهي با نداشته اقامتگاه
   ».است بوده

    دار صالحيت قانون تعيين حيث از  .2
 سيسـتم  بـر  مبتنـي  كشـورهاي  از برخي در  شخصيه احوال مورد در صالح قانون

  .باشد مي صشخ اقامتگاه قانون ،وانگليس آمريكا مانند ال كامن
 بـه  مربـوط  مسـائل  حيـث  از ايران خاك در مقيم خارجة اتباع ايران حقوق در اما
 مطيع معاهدات حدود در ارثيه حقوق حيث از همچنين و خود اهليت و شخصيه احوال
به تعبيـري ديگـر    )مدني قانون 7 ماده( .بود خواهند خود متبوع دولت مقررات و قوانين

  .شخص خواهد بودقانون صالح، قانون تابعيت 
 اتبـاع  كليـه  شخصـيه  احـوال  بـراي  صـالح  قانون مورد در مدني قانون 6 ماده در
 و طـالق  و نكـاح  قبيـل  از شخصيه احوال به مربوط قوانين« :ددار مي مقرر چنين ايراني،
 مجـري  باشند خارج در مقيم اينكه ولو ايران اتباع كلية مورد در ارث و اشخاص اهليت
  ».بود خواهد

   اقامتگاه انواع) وممبحث س
 اشـخاص  اقامتگـاه  حقيقـي،  اشـخاص  مدني اقامتگاه :از عبارتند اشخاص، اقامتگاه انواع

  .المللي بين اقامتگاه و مالياتي اقامتگاه حقوقي،
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   حقيقي اشخاص مدني اقامتگاه) گفتار اول
   .نمود تقسيم خاص  اقامتگاه و عام اقامتگاه به توان مي را حقيقي اشخاص مدني اقامتگاه
 كـه  است اقامتگاهي ،شود مي گفته نيز حقيقي اقامتگاه آن به كه :عام اقامتگاه -1

 ايـن  كـه  باشـد  مـي  مرتبط شخصي قراردادهاي از ناشي تعهدات و مدني حقوقي كلية به
   :است قسم دو بر نيز خود اقامتگاه

 رضـايت  و اراده اسـاس  بـر  شخص كه است اقامتگاهي :اختياري اقامتگاه )الف
   .نمايد مي تعيين را آن خود

 خـود  اقامتگـاه  تعيين در شخصي ارادة كه است اقامتگاهي :اجباري اقامتگاه )ب
   .گردد مي مشخص قانون حكم به و نيست شرط

 آن و شـود  مـي  گفته نيز انتخابي يا قراردادي اقامتگاه آن به كه :خاص اقامتگاه -2
 تعهـدات  اجـراي  بـراي  عقد نضم در آنها از يكي يا قرارداد طرفين كه است اقامتگاهي

  .نمايد مي انتخاب خود براي معامله آن از ناشي

   حقوقي اشخاص اقامتگاه) گفتار دوم
 .دارد قـرار  آنجـا  در حقوقي شخص ادارة كه است همانجايي ،حقوقي اشخاص اقامتگاه

  .ادد خواهيم توضيح بعداً ،حقوقي اشخاص اقامتگاه مورد در
 بـراي  ماليـاتي  صالحيتدار حوزة تعيين براي مالياتي اهاقامتگ :مالياتي اقامتگاه . 1

   .شود مي استفاده ماليات اخذ

 يـك  در معينـي  محل از است عبارت المللي بين اقامتگاه :المللي بين اقامتگاه . 2
  1.كند مي ايجاد كشور آن و شخص بين حقوقي و مادي اي رابطه كه ،كشور

   خصوصي المل بين حقوق در حقيقي اشخاص اقامتگاه اقسام) گفتار سوم
 يهـا   اقامتگـاه  بـه  تـوان  مـي  را حقيقـي  اشخاص اقامتگاه خصوصي، الملل بين حقوق در

   .نمود تقسيم اجباري اقامتگاه و ارادي
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   ارادي اقامتگاه  .1
 انتخـاب  را آن خـود  ميـل  و اراده براسـاس  شـخص  كه است اقامتگاهي ارادي، اقامتگاه

  .شود  مي قراردادي اقامتگاه )ب و اختياري اقامتگاه) فال :شامل ارادي اقامتگاه .نمايد مي
 د،شـو  مي گفته نيز عام اقامتگاه آن به كه اختياري اقامتگاه :اختياري اقامتگاه) الف

 در نيـز  او امـور  مهـم  مركـز  و داشته سكونت آنجا در شخص كه است محلي از عبارت
 مهـم  مركـز  باشـد،  او امـور  مهم مركز از غير شخص، سكونت محل چنانچه .باشد آنجا
 چنـدين  داراي شخصـي  هرگـاه  )م.ق 1002 مـاده ( است محسوب وي اقامتگاه او، امور

 او امـور  مهم مركز بعنوان وي يها  اقامتگاه از كداميك كه نمود اثبات بايد باشد، اقامتگاه
   .گردد مي محسوب

 آن نبـود  اختيـاري  اقامتگـاه،  مهـم  ويژگيهاي از يكي شد، ذكر قبالً  همانطوريكه
 گرديـده  اشـاره  بـدان  نيـز  ايـران  اسـالمي  جمهوري اساسي قانون 33 اصل در كه .است
 يـا  كـرد  تبعيد خود اقامت محل از توان نمي را كس هيچ« :است آمده اصل اين در .است

 در مگـر  ،ساخت مجبور محلي در اقامت به يا ممنوع، اش عالقه مورد محل در اقامت از
   ».ددار مي مقرر قانون كه مواردي

 اينكـه  يعنـي  دارد، وجـود  قصـد  عنصـر  اختياري، اقامتگاه در كه است ذكر شايان
 تعيـين  در تحميلـي  و نماينـد  مـي  تعيـين  را شـان  اقامتگـاه  خود، ارادة براساس اشخاص
   .ندارد وجود آنها اقامتگاه

 كـه  نباشـد  معلـوم  و بـرود  بـين  از داليلي به بنا فردي،  اختياري اقامتگاه چنانچه
 را وي قبلي اقامتگاه ،1استصحاب اصل براساس توان مي شد،با مي كجا وي فعلي هاقامتگا
   .نمود تلقي شخص اقامتگاه بعنوان

   اختياري اقامتگاه تغيير شرايط) ب
 ماده اين .است گرديده مشخص ايران .م.ق 1004 مادة در اختياري اقامتگاه تغيير شرايط
 .آيـد  مـي  عمـل  به ديگر محل در حقيقي كونتس وسيله به اقامتگاه تغيير« :ددار مي مقرر

   ».باشد يافته انتقال محل، همان به نيز او امور مهم مركز اينكه بر مشروط
  :از عبارتند كه است شده ذكر اختياري اقامتگاه تغيير براي شرط دو ماده، اين در

                                                 
 . عبارت است از رعايت وضع يقيني سابق كه بعداً در بقاء آن شك حاصل گرديده است: اصل استصحاب. 1
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   ؛ديگر محلي در شخص حقيقي سكونت .1
 .جديد محل همان به شخص امور مهم مركز تغيير .2

 محـل  بـه  امور مهم مركز انتقال بر عالوه شخص كه الزمست اقامتگاه، تغيير براي
 هرگـاه  صـورت  ايـن  در شـود،  منتقـل  آنجا به نيز شخص حقيقي سكونت محل جديد،

 سـكونت  آنجـا  در اينكـه  بـدون  كنـد،  منتقـل  محلي به را خود امور مهم مركز شخص،
 يافتـه،  تحقـق  .م.ق 1004 مـاده  يطشـرا  دو از يكي فقط اينكه به توجه با نمايد، حقيقي
 بعنـوان  همچنـان  وي، سـابق  اقامتگـاه  و شد نخواهد منتقل  جديد محل به وي اقامتگاه
   1.گردد مي محسوب شخص اقامتگاه
  قـبالً  همانطوريكه زيرا باشد، نمي صحيح اندچن فوق استدالل كه رسد مي نظر به
 مهمـة  امـور  مركـز  اقامتگـاه  نتعيـي  مـالك  مـدني  قانون 1002 مادة در شد، داده توضيح
 باشـد،  او امـور  مهـم  مركـز  از غيـر  شـخص  سـكونت  محل چنانچه و باشد مي شخص
 بـه  شخص امور مهم مركز انتقال با اقامتگاه تغيير و .اوست امور مهم مركز وي، اقامتگاه
 خـواه  و باشد داشته سكونت آنجا در شخص، آنكه خواه پذيرد، مي صورت جديد محل

  .باشد نداشته سكونت

   انتخابي يا 2قراردادي اقامتگاه ) ج
 از عبـارت  شـود،  مـي  گفتـه  نيـز  انتخـابي  و خـاص  اقامتگاه آن به كه قراردادي اقامتگاه

 تعهـدات  اجـراي  براي عقد، ضمن در آنها از يكي يا معامله طرفين كه ،است اقامتگاهي
 را محلـي  )دادرسي اوقات و اخطاريه ،احضار( قضائي اوراق ابالغ يا معامله آن از ناشي
  )م.ق 1010 ماده( .نمايد انتخاب خود براي است متفاوت وي اصلي اقامتگاه با كه

 وكالي يا دعوا اصحاب از يك هر«:گرديده مقرر .م.د.آ قانون 78 ماده در همچنين
 دادگاه مقرّ كه شهري در آن ضمايم و اخطاريه اوراق ابالغ براي را محلي توانند مي آنان
 بـه  راجـع  يهـا   برگ كليه صورت اين در كنند اعالم دادگاه دفتر به موده،ن انتخاب است
  .»گردد مي ابالغ شده تعيين محل در دعوا
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   قراردادي اقامتگاه شرايط
 مشـخص  قـرارداد  در كـه  انتخـابي  اقامتگـاه  مـدت  و است موقتي قراردادي اقامتگاه .1

 از پـس  و باشـد  شـده ن اجـرا  كامـل  بطور قرارداد آن مفاد كه است زماني تا ،شود مي
   .گردد مي زائل نيز انتخابي اقامتگاه آثار ،قرارداد مفاد كامل اجراي

  .پذيرد مي صورت قرارداد يا معامله ضمن در ،انتخابي اقامتگاه تعيين .2
 ينيـ عت آنهـا  از يكـي  يا و معامله طرف دو هر بوسيله است ممكن ،قراردادي اقامتگاه .3

 .گردد
 با فقط و بوده پذير امكان ،معامله طرفين توافق با ،)رداديقرا( انتخابي اقامتگاه تعيين .4

  .دارد وجود آن تغيير امكان طرفين توافق
 معامله طرف يك و بوده تغيير قابل ،معامله طرفين رضايت با فقط قراردادي اقامتگاه .5

 .دهد تغيير را خود قراردادي اقامتگاه تواند نمي ديگر طرف رضايت بدون
  .است معتبر عادي يا رسمي سند در رداديقرا اقامتگاه تعيين .6

   يقرارداد اقامتگاه آثار
  :دباش مي زير آثار داراي قراردادي اقامتگاه

 اعمـال  قابـل  معاملـه  آن بـه  راجـع  دعاوي كلية به نسبت فقط قراردادي اقامتگاه آثار .1
  .باشد مي

 بـه  نسـبت  و بود خواهد االجرا الزم ،قرارداد طرفين به نسبت فقط قراردادي اقامتگاه .2
  بـودن  نسـبي  اصـل  از ناشـي  امـر  ايـن  .1نيست نافذ قرارداد از خارج ثالث اشخاص

 قـانوني  مقـام  قـائم  و وراث اينكه به توجه با كه است توضيح به الزم .قراردادهاست
 نيـز  آنهـا  بـه  نسـبت  اقامتگـاه  آثـار  لـذا  گردند، نمي محسوب ثالث اشخاص ن،طرفي
 2.بود خواهد االجرا الزم

 مـورد  در و بـوده  قرارداهـا  از ناشـي  الزامـات  به نسبت فقط قراردادي، امتگاهاق آثار .3
 3.داشت نخواهد آثاري ،قرارداد طرفين بين قراردادها، از خارج الزامات

                                                 
انـد، در صـورتيكه    را منعقـد نمـوده   قراردادهاي خصوصي، نسبت بـه كسـاني كـه آن   «م .ق 10با توجه به ماده . 1

 » .مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است
  . م مراجعه شود.ق 231و  219و  196براي اطالع بيشتر به مواد . 2
 . م مراجعه شود.ق 337تا  301به مواد . 3

www.ParsBook.org



 )1(وصي الملل خص حقوق بين  

   قراردادي اقامتگاه كنندگان انتخاب شرايط
 بنابراين،.باشد قانوني اهليت داراي بايد نمايد، مي انتخاب قراردادي اقامتگاه كه شخصي
 خود، براي توانند نمي ،نداشته را خود مالي امور انجام در اهليت كه مجانين، و صغار

  .نمايند انتخاب قراردادي اقامتگاه
 يا و قبلي اجازه با خود اموال در تصرف و معامالت انجام جهت ،رشيد غير افراد

  .نمايند تعيين قراردادي اقامتگاه توانند مي ،خود مقي يا ولي بعدي تنفيذ

   اجباري يها  اقامتگاه) ب
 از عبارتست شود، مي گفته نيز قانوني و تبعي تحميلي، اقامتگاه آن به كه اجباري اقامتگاه

  .گردد مي تعيين قانونگذار حكم به و نداشته دخالتي آن تعيين در شخص كه اقامتگاهي
 .باشـد  مـي  عـام   يها  اقامتگاه انواع از اجباري اقامتگاه ،دش ذكر قبًال ،همانطوريكه

   :از عبارتند ايران حقوق در اجباري اقامتگاههاي
 .4 دولت مأموران اقامتگاه .3 مجانين و ارصغّ تگاهاقام .2 شوهردار زن اقامتگاه  .1
  .كنند مي كار ديگري نزد كه كساني و خدمه اقامتگاه .5 نظاميان اقامتگاه

   شوهردار زن گاهاقامت .1
 اقامتگـاه  را شـوهردار  زن اقامتگـاه  ارقانونگـذ  خانواده، اقامتگاه وحدت لاص به توجه با

   .است قرارداده شوهر
 اثـر  در كه است حقوقي رابطة از ناشي كلي طور به ،شوهردار زن اجباري اقامتگاه

 آثـار  از زوجه، به زوج اقامتگاه تحميل بنابراين .گردد مي برقرار شوهر و زن بين ازدواج
 در نقشـي  شـوهردار  زن ارادة ،اقامتگـاه  نـوع  ايـن  در 1.شـود  مي محسوب ازدواج قهري
   .ندارد وي اقامتگاه تعيين

 اقامتگـاه  همـان  ،شـوهردار  زن اقامتگـاه « :ددار مـي  مقرر مدني، قانون  1005 ماده
 بـا  كـه  زنـي  همچنـين  و ندارد، معلومي اقامتگاه او شوهر كه زني معذالك، .است شوهر

 اقامتگـاه  توانـد  مي كرده، اختيار اي ليحدهع مسكن محكمه، اجازه يا خود، شوهر رضايت
  .»باشد داشته نيز عليحده شخصي
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 شـامل  و بـوده  عـام  م.ق 1005 مادة كه ،نمود استنباط چنين توان مي ،فوق مادة از
 بـا  )موقـت  عقـد ( منطقع يا و مدائ بصورت آنها ازدواج آنكه از اعم شوهردار زنان كليه
  1.گردد مي شد

  نمايد انتخاب اختياري اقامتگاه تواند مي شوهردار زن كه مواردي
   :دنماي انتخاب شوهر اقامتگاه از جدا اقامتگاهي ،تواند مي شوهردار زن زير ردامو در
 زن نباشـد  معلـوم  شـوهر  اقامتگـاه  هرگـاه  :شـوهر  اقامتگاه نبودن معلوم صورت در .1

 وردمـ  ايـن  در و .نمايـد  انتخـاب  خـود  شوهر از )مستقل( عليحده اقامتگاه تواند مي
 زنـاني  چنـين  بـه  ارقانونگـذ  و گـردد  نمـي  اعمال شوهر از زن اقامتگاه تبعيت قاعدة
 داشـته  خود شوهر از مستقل اقامتگاهي كه است داده اجازه خود حقوق حفظ جهت
 اسـت  نامعلوم وي اقامتگاه و مودهن رها  را خود فرزندان و زن كه مردي مثالً .باشند

  .نمايد تعيين خود براي را مستقلي اقامتگاه تواند مي زن حالت اين در
 مـاده  براسـاس  :دباشن نموده زن توسط اقامتگاه تعيين بر توافق ،شوهر و زن چنانچه .2

 اختيـار  هكآن مگر نمايد سكني كند مي تعيين شوهر كه منزلي در بايد زن« :م.ق 1114
 .شـود  مـي  گفته نيز توافقي اقامتگاه اقامتگاه، نوع اين به ».باشد شده داده زن به منزل
 صـورت  شـوهر  و زن بين ،آن از بعد يا و ازدواج عقد ضمن توافق اين است ممكن
 .باشد گرفته

 حكـم  طبـق  هرگـاه  :دباش قضايي حكم اثر بر است ممكن زن توسط اقامتگاه تعيين .3
 اقامتگـاه  نمايـد  انتخـاب  خـود  شوهر از مستقلي سكونت محل شوهردار زن دادگاه،
  .شود مي گفته قضايي حكم بر مبتني اقامتگاه يا قضايي
 متضـمن  منـزل،  يـك  در شـوهر  بـا  زن بودن اگر« :است آمده م.ق 1115 مادة در

انتخـاب   عليحده مسكن تواند مي زن باشد، زن براي شرافتي يا مالي يا بدني ضرر خوف
   »...كند

   :ددار وجود زن براي حقوقي وضعيت چهار فوق مادة مفاد مورد در
 كـه  نمايـد  ادعـا  زن هرگـاه  :دادگـاه  حكم صدور از بلق عليحده مسكن تعيين :1
 پـي  در شـرافتي و  مـالي  يـا  بـدني  ضرر و خوف او براي منزل، يك در شوهر با زندگي
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 از قبـل  كه دهد تشخيص دادگاه چنانچه و نموده مراجعه دادگاه به بايد وي ابتدائاً دارد،
 بـه  مراجعه بدون و يدنما مي تعيين زن براي شوهر از مستقل مسكني رسيدگي، به شروع
 ايجـاد  باعـث  منـزل  يـك  در شـوهر  با زندگي كه نمايد ادعا زن اينكه صرف به  ،دادگاه
   .گردد عليحده اقامتگاه داراي تواند نمي شد خواهد وي براي ضرر

 مقـرر  چنين .م.ق 1116 ماده :دادگاه رسيدگي جريان در عليحده مسكن تعيين :2
 سـكناي  محـل  نيافته، خاتمه زوجين بين همحاكم كه امماد فوق، مادة مورد در« )ددار مي
 نظـر  جلـب  بـا  محكمـه  تراضي، عدم صورت در و شود مي معين طرفين تراضي به ،زن

 محكمه، خود نباشد، اقربائي كه صورتي در و كرد خواهد معين را منزلي نزديك، اقرباي
   ».كرد خواهد معين اطميناني مورد محل

 كـه  شـود  اثبـات  دادگاه براي هرگاه :حكم صدور زا بعد عليحده مسكن تعيين :3
 ايـن  در بـود  خواهـد  زن بـراي  ضـرر  و خوف متضمن منزل يك در شوهر و زن بودن

  .داد خواهد را شوهر از عليحده مسكن انتخاب اجازة زن به دادگاه صورت
 هرگـاه  :دگـرد  صـوب نم او قـيم  سـمت  بـه  زن و شود محجور شوهر چنانچه :4
 اينكـه  هب توجه با گردد تعيين وي قيم بعنوان زن دادگاه طرف از و شود محجور ،شوهر

 زن كـه  اسـت  حالـت  اين در .بود خواهد قيم  اقامتگاه ت،قيموم تحت محجور اقامتگاه
   .باشد داشته انتخابي اقامتگاه تواند مي

   شوهر خانه به رفتن از قبل زن اقامتگاه وضعيت
 عقـد  انعقـاد  از بعـد  كـه  زني وضعيت كه؛ است اين شود مطرح است ممكن كه سؤالي
 ايـن  گرچـه  اسـت؟  چگونـه  است نرفته شوهر خانه به و بوده پدر خانه در هنوز ،نكاح
  :كـه  معتقدند حقوقدانان از خيبر اما است، نشده بيني پيش مدني قانون در صريحاً مورد
 از لقبـ  زن اقامتگـاه  ،گفـت  توان مي ولي دارد اطالق موضوع به نسبت .م.ق 1005 مادة
   :زيرا 1،باشد مي وي اقامتگاه از جدا ،شوهر خانه به رفتن

 نـه  باشـد،  مـي  پـدرش  خانـة  او امور مهم مركز و دارد سكونت پدر خانه در :اوالً
   .شوهر اقامتگاه
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 طـور  بـه  شـوهر  كنـد،  مـي  تفسير را شوهر ارادة كه ،عادت و عرف برحسب :ثانياً
   .است داده رضايت امر اين بر ضمني

   ناشزه زن قامتگاها وضعيت
 منـزل  در و تـرك  را شوهر خانه كه ناشزه زن كه است معتقد خود كتاب در ،امامي دكتر

   1.داشت خواهد شوهر از مستقل اقامتگاه نمايد مي سكونت ديگري
 نـدادن  انجـام  و نافرمـاني ( نشـوز  چون كه معتقدند حقوقدانان، از ديگر برخي اما
 مـوثر  قـانوني  اقامتگـاه  تغييـر  نظـر  از نبايـد  لذا است، قانون برخالف )زناشويي وظايف
  2.باشد

 امتگـاه اق همان ناشزه زن اقامتگاه و باشد تر صحيح دوم ديدگاه كه رسد مي نظر به
   .نمايد انتخاب خود شوهر از مستقل اقامتگاهي تواند نمي قانوناً وي و بود خواهد شوهر

   محجورين اقامتگاه .2
در تصـرف  از كسـي كـردن   منـع  همچنين به معنـي  ،ردنك منع معناي به لغت در ،جرح 

 كـم  و سـفاهت  بواسـطة  كـه  كسـي  محجور، لغوي معناي  .3دادگاه طرف از خود اموال
 گفتـه  كسـي  بـه  محجـور  ،اصـطالح  در 4.باشد شده منع خود اموال در تصرف از عقلي
 وادمـ ( باشـد  مـي  )صغير( سن كبر يا و )سفيه( رشد يا و )مجنون( عقل فاقد كه شود مي

 418 ماده( شود ورشكسته كبر، و رشد و عقل بودن دارا صورت در يا )م.ق 213 و 212
 اعسـار  .ق 36 ماده( گردد معسر ولي نباشد ورشكسته تاجر صورتيكه در يا )تجارت .ق

 تجـار،  رشكسـتگي و ،جنـون  صـغر،  ،هسف از است عبارت حجر معروف اسباب، )1313
   .5ارغيرتج اعسار

 سرپرسـتي  تحـت  و بـوده  اسـتيفاء  يـت لاه فاقد  كه هستند اشخاصي محجورين،
 آنهـا  قـيم  يـا  يول اقامتگاه تابع ،افراد اين اقامتگاه جهت همين به .شوند مي اداره ديگران

                                                 
  .230همان، ص . 1
  .113صفائي و قاسم زاده، همان، ص .  2
  .1362، 418حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميركبير، صفحه . 3
   .930همان، ص . 4
  .624رودي، همان، صفحه لنگ يجعفر .5

www.ParsBook.org



 )1(وصي الملل خص حقوق بين  

 همـان  محجـور  يا صغير اقامتگاه« :گرديده مقرر باره اين در م.ق 1006 مادة در .باشد مي
   ».است آنها قيم يا ولي اقامتگاه
 باشـد،  مـي  قـيم  و ولـي  سرپرسـتي  تحت ،محجورين امور ادارة ،اينكه به توجه با
 مقـي  و ولـي  از جداگانه منزل در هاينك ولو گردد مي محسوب تبعي اقامتگاه آنها، اقامتگاه
   .باشند داشته سكونت

   محجور شوهردار زن اقامتگاه وضعيت
 اقامتگـاه  يـا  اوسـت  رشوه اهاقامتگ وي، اقامتگاه آيا شود، محجور شوهرداري زن هرگاه
 چنـين  تـوان  مي اما است مسكوت قضيه اين مورد در ايران مدني قانون ؟وي قيم يا ولي

 وابسـتگي  از بيشتر زوجيت روابط لحاظ به شوهر به زن وابستگي گرچه نمود، استدالل
ـ  اقامتگـاه  محجور حقوقي امور و اموال ادارة آنجائيكه از اما است مقي يا ولي به زن  يول
 خود طلب اخذ براي باشد، داشته محجور از مطالباتي شخصي چنانچه و باشد مي قيم يا
 رسد مي نظر به لذا وي، شوهر به نه نمايد مراجعه شوهردار زن مقي يا ولي به بايستي مي
 اوراق و باشـد  مقـي  يـا  ولـي  اقامتگـاه  محـل  دادگاه در بايد ،محجور عليه دعوا طرح كه

 نمـوده  دفـاع  محجور حقوق از بتواند مقي يا ولي تا ،گردد ابالغ محل همان به نيز دعوي
 بعنـوان  محجور، زن شوهر چنانچه .1دهد انجام است محجور مصلحت به كه اقداماتي و
مانند ديگري شخص اگر اما .آمد نخواهد بوجود مشكلي هيچگونه دگرد تعيين وي مقي 

ـ  در گـردد  ينيـ عت وي ولي بعنوان ،پدري جد يا پدر  محجـور  زن اقامتگـاه  حالـت،  ناي
   .بود  خواهد او ولي اقامتگاه شوهردار،

   محجور شوهر اقامتگاه وضعيت
 حكم و شود ديوانه است، واليت تحت كه صغيري زن با ازدواج از پس شوهر، چنانچه
 تعيين دادگاه طرف از زن، ولي از بغير قيمي و گردد صادر دادگاه طرف از نيز وي حجر
 ادارة به قادر و دهد مي دست از را خود اصلي اقامتگاه شوهر، چون حالت ناي در گردد،
 ارتباط و گرديده تزلزل دچار نيز خانواده بر شوهر رياست لذا شد،با مين خود مالي امور

 زن اقامتگـاه  گفـت  تـوان  مـي  ،دليل همين به شد، خواهد ضعيف شوهر  و زن حقوقي
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 نباشـد،  محجـور  زن چنانچه و .شوهرش امتگاهاق نه بود خواهد وي ولي اقامتگاه صغير،
  .شود نمي تحميل او بر محجور شوهر اقامتگاه

   دولت مأموران اقامتگاه .3
 آنجـا  در كـه  اسـت  محلـي  دولتـي،  مـأمورين  اقامتگـاه « :اسـت  آمده م.ق 1007 ماده در

   ».دارند ثابت مأموريت
 شخص پذيرفتن ،را دولت استخدام كشوري، استخدام قانون يك ماده الف بند در

 .است نموده بيان دولتي موسسات و شركتها يا ها  وزارتخانه از يكي در دولت خدمت به
 حالـت  در كـه  هسـتند  كساني ،دولت مأمورين كه نمود استنباط چنين توان مي ،بنابراين
 تـوان  مـي  و بـوده  دولتـي  موسسـات  يـا  و هـا   وزارتخانـه  يـا  شركتها از يكي در خدمت

 بعنـوان  را هسـتند  خـدمت  بـه  مشـغول  رهبري زيرنظر نهادهاي در كهنيز  را كارمنداني
   .نمود محسوب دولتي مامورين
 تعريـف  در ،1386 سـال  مصـوب  كشـوري  خدمات مديريت قانون 7 ماده در اما
 ،مربـوط  مقررات و ضوابط براساس كه است فردي ...« :دگوي مي اجرايي دستگاه كارمند

 پذيرفتـه  خـدمت  بـه  اجرايي دستگاه يك در تدارصالحي مقام قرارداد يا حكم موجب به
  ».شود مي

 اجرايـي  دسـتگاه  از كـه  كشوري خدمات و مديريت قانون 5 ماده ،كه تعريفي در
 تـوان  مي است شده قائل اجرايي دستگاه اصطالح براي وسيعي مفهوم ،1است كرده ارائه
 از كـي ي در خـدمت  بـه  قـرارداد  يـا  حكـم  موجـب  به كه شخصي هر ،نمود ادعا چنين

 دسـتگاه  اينكـه  از اعـم  ،گردد مي محسوب كارمند شود مي پذيرفته حكومتي دستگاههاي
 ماننـد  غيرمتمركـز  نهادهـاي  جـزء  يـا  مركـزي  دولـت  نهادهـاي  جـزء  مـذكور،  اجرايي

 گفـت،  تـوان  مـي  ديگر تعبيري به .شدبا ميعمو موسسات ساير و شوراها و ها  شهرداري
 دولتـي،  مؤسسـات  از يكـي  در خدمت حال در كه است كسي قانون، اين نظر از كارمند

  2.باشد عمومي حقوق حقوقي اصاشخ و ها  وزارتخانه
                                                 

هـا، موسسـات دولتـي، موسسـات يـا نهادهـاي عمـومي         كليـه وزارتخانـه  «: خ ك مقرر كرده اسـت .م.ق 5ماده . 1
غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نـام اسـت از قبيـل    

هـاي دولتـي، دسـتگاه     لي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي بانكها و بيمهشركت م
 .شوند اجرايي ناميده مي
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 مـادة  گفـت  تـوان  مـي  )دولت مأمور( دولت كارمند تعريف شدن مشخص از بعد
 و هسـتند  ثابـت  مأموريت داراي كه نمايد مي پيدا مصداق مأموريني مورد در .م.ق 1007

 آنها اقامتگاه روند، مي ديگري مكان به موقت طور به ،مأموريت انجام براي كه مأموريني
   .ماند خواهد باقي آنها ثابت مأموريت محل همان آنها اقامتگاه و كرد نخواهد پيدا تغيير

   دولت مأمورين اجباري اقامتگاه آثار
   :از عبارتند  آمد خواهد بار به دولت مأمورين اجباري اقامتگاه از كه آثاري

 ،)مـدني  امـور  در( انقـالب  و عمـومي   دادگاههاي دادرسي آئين ونقان 11 مادة طبق .1
 وي ثابـت  مأموريـت  محل كه شود اقامه دادگاهي در بايد دولت، مأمور عليه دعاوي
  .باشد

 دولـت  مأمور كار محل در بايد يرهغ و احضاريه ،اخطاريه از اعم قضايي اوراق الغاب .2
 1.آيد عمل به )مأموريت ثابت محل(

   سياسي مورينمأ اقامتگاه  
 مقـررات  باشـند،   مـي  خـدمت  به مشغول ايران، از خارج در كه سياسي مأموران مورد در

 خارجـه  رتزاو كارمنـدان  عنـوان  بـه  مأموران اين آنجائيكه از اما ،ندارد وجود صريحي
 ايـن  اقامتگـاه  كه ،نمود ادعا چنين .م.ق 1007 مادة براساس توان مي شوند، مي محسوب

   .آنها مأموريت محل كشور در نه باشد مي خارجه امور وزارت يعني نايرا ،نيز افراد
 شد، تشكيل كامبريج در 1895 سال در كه ،الملل بين حقوق مؤسسه ،زمينه اين در

 و سياسـي  نمايندگان« :دنمو پيشنهاد را حلي راه چنين سياسي ماموران اقامتگاه به نسبت
ـ  كـه  آنهـا  خـانواده  اعضـاي  چنينهم و هستند مربوط آنها به رسماً كه مأموراني  آنـان  اب
 اقامتگـاه  كـه  حدودي در و كنند مي حفظ را خود كشور در واقع اقامتگاه دارند، سكونت
  .»2هستند خود دادگاههاي قوانين تابع دهد، مي اجازه

                                                 
ابالغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمـل  .... «: آئين دادرسي در امور مدني. ق 68تبصره يك ماده . 1
براي ابالغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني . آيد يم

اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابالغ مي باشند و بايـد  . شود قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي
ت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صور 10حداكثر به مدت 

 » .اداري محكوم مي گردند
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   نظاميان اقامتگاه .4
 انجـام  محل را آنها اقامتگاه و است كرده تعيين اجباري اقامتگاه نظاميان، براي قانونگذار

 هـم  بـاز  باشـند  ديگري امور مهم مركز داراي نظاميان كه هرچند .شناسد مي دولتي شغل
 .م.ق 1008 مـاده  .اسـت  كـرده  معـين  آنهـا  اقامتگاه بعنوان را )پادگان( ساخلو قانونگذار

  ».آنهاست ساخلو محل هستند، ساخلو در كه نظامي افراد اقامتگاه« :ددار مي مقرر
 كـه  سـربازاني  شامل و است نظاميآنها  شغل كه است افرادي مورد در ،فوق مادة

 افـراد  ايـن  اقامتگـاه  و گـردد  نمـي  رونـد  مـي  سـربازي  خـدمت  به مشخصي مدت براي
   .بود خواهد ،اند نموده انتخاب قبالً كه اختياري اقامتگاه )وظيفه سربازان(

 اقامتگـاه  اركنـ  در تواننـد  مـي  ،دافـرا  ديگـر  مانند نيز نظاميان كه ،است ذكر شايان
  .باشند داشته نيز قراردادي اقامتگاه نمايند، مي منعقد كه قراردادهايي در خود، اجباري

 نآنـا  واليـت  و كفالـت  تحت افراد و فرزندان همسر، به ،نظاميان اجباري اقامتگاه
  .بود خواهد )پادگان( ساخلو محل هم افراد اين اقامتگاه و يابد مي سرايت نيز

 و اسـت  نظـامي  خدمت در كه يزن هرگاه كه ،شود مطرح سوال اين است ممكن
  است؟ چگونه )زن( وي اقامتگاه وضعيت نمايد ازدواج است غيرنظامي كه يمرد با

 شـوهر  اقامتگـاه  شـوهردار،  زن اقامتگـاه  كـه  آنجائيكه از ،گفت توان مي پاسخ در
 محـل  ادگـان پ نـه  گرديـد  خواهد تلقي او اقامتگاه بعنوان وي شوهر اقامتگاه لذا ،اوست
  .زن خدمت

 بعنـوان  مقـي  اقامتگـاه  ،حجر حكم صدور از پس ،شود محجور نظامي، فرد هرگاه
 .گـردد  مـي  منتفـي  او مورد در ،شغل از ناشي اجباري اقامتگاه و بود خواهد وي اقامتگاه
 منتفـي  نيـز  وي اجبـاري  اقامتگـاه  شود، اخراج يا بازنشسته نظامي، فرد زمانيكه همچنين
  .نمايد انتخاب خود براي اختياري اقامتگاه تواند مي وي و گرديده

  نمايند مي كار ديگري نزد كه خاصياش اقامتگاه. 5
 يـا  كـار  ديگـري  نـزد  معمـوالً  كـه  كبيـري  اشخاص اگر« :ددار مي مقرر .م.ق 1009 ماده

 آنهـا  اقامتگـاه  باشـند،  داشـته  سكونت خود مخدوم يا كارفرما منزل در كنند، مي خدمت
   .»بود خواهد آنها مخدوم يا كارفرما گاهاقامت همان
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 شـرايط  بـه  بنا كنند مي خدمت يا كار ديگري نزد كه اشخاصي براي ،فوق مادة در
  :است گرديده تعيين اجباري اقامتگاه زير

  ؛باشد كبير بايد خدمه :اوالً
   باشد؛ ديگري نزد كاركردن ،شخص شغل معمول بطور :ثانياً
   .باشد داشته سكونت مخدوم يا كارفرما منزل در :ثالثاً

 در ،بـوده  صـغير  كند مي كار ديگري نزد كه شخصي چنانچه كه ،است ذكر شايان
 كـه  شخصي چنانچه همچنين .بود خواهد او مقي يا ولي اقامتگاه ،وي اقامتگاه حالت اين
 نـوع  اين ،باشد نداشته سكونت محل آن در و بوده موقت بطور ،دكن مي كار ديگري نزد

  .باشد اختياري اقامتگاه داراي تواند مي شخص اين و شد نخواهد تحميل وي به هاقامتگا

   حقوقي اشخاص اقامتگاه) مبحث چهارم
 هسـتند  آنها دهندة تشكيل حقيقي اشخاص از مستقل شخصيتي داراي ،حقوقي اشخاص

 كننـده  ايجاد اشخاص تكاليف و حقوق از مستقل تكاليف و حقوق از جهت همين به و
 حقـوقي  شـخص « :كـه  اسـت  آمـده  تجـارت  .ق 588 مـاده  در .باشند مي داربرخور آن
 حقـوق  مگـر  .است قائل افراد براي قانون كه شود تكاليفي و حقوق كليه داراي تواند مي
 وظـايف  و حقـوق  ماننـد  باشد، آن داراي است ممكن انسان فقط بالطبيعه كه وظايفي و
نب ت،ابوذلك وامثال تو«.   

 ارتبـاط  حقيقـي  اشـخاص  اقامتگـاه  بـا  زيادي حدود تا قي،حقو اشخاص اقامتگاه
 اشـخاص  اقامتگـاه  بـه  مربـوط  مفـاهيم  كـه  نيسـت  مفهوم اين به ،ارتباط اين ولي ،دارد

 ،اقامتگـاه  از دسـته  دو ايـن  بـين  ،بلكـه  .باشـند  يكسان كامالً حقيقي اشخاص و حقوقي
   .كرد خواهيم بحث آن پيرامون بعداً كه دارد وجود ييها  تفاوت

   حقوقي اشخاص اقامتگاه تعيين) گفتار اول
 گونـاگوني  و مختلـف  مـوارد  حقوقي،اشخاص  اقامتگاه تعيين راجع به ،ايران قوانين در

 اشـخاص  اقامتگـاه  مـدني،  قـانون  1002 ماده اخير قسمت در طرف يك از .دارد وجود
 مقـرر  تجـارت  قـانون  590 مـاده  در ولـي  شـده  محسـوب  آنها »عمليات مركز« حقوقي

  .»آنجاست در حقوقي شخص اداره كه است محلي ،حقوقي شخص اقامتگاه« :رديدهگ
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 جملـه  آن از كـه  تجـارت،  قـانون  از قسمتي اصالح اليحة مواد از ديگر برخي در
 دادرسـي  آئـين  قانون 23 مادة در همچنين و كرد اشاره 13 و 9 و 8 و 7 مواد به توان مي

 گرديـده  قيـد  »شركت اصلي ركزم« عنوان )مدني امور در( انقالب و عمومي دادگاههاي
  .است

 از ،متفـاوت  عنـوان  سـه  با ،ايران قوانين در حقوقي اشخاص اقامتگاه مورد در لذا
 مركـز « بـا  تجـارت  قـانون  در و است آمده م.ق 1002 مادة در كه »عمليات مركز« جمله
 كـه  تيمهسـ  روبرو »اصلي مركز« مدني دادرسي آئين قانون 23 و 22 ماده و »اداري امور

  .نمايد مي ايفا را مختلفي نقش اقامتگاه تعيين در موارد، اين از هركدام
 و بـرداري  بهـره  تشـكيالت  و كارگـاه  كـه  است محلي ،»عمليات مركز« از منظور

 شـخص  فعاليـت  حـوزة  چنانچه مثالً .شدبا مي متمركز آنجا در حقوقي شخص عمليات
 اقامتگـاه  بعنـوان  ،عمليـات  مركـز  باشـد،  محصـول  توليـد  يا و معادن استخراج حقوقي،
   .گردد مي تلقي حقوقي شخص

 آئـين  قـانون  و تجارت قانون در كه »اصلي مركز« و »اداري امور مركز« از مقصود
 مـديره  هيـأت  جلسات و شركت مركزي ادارة كه است محلي است، آمده مدني دادرسي

 محــل آن در ،شــركت جاريــه امــور بــه نســبت و شــود مــي تشــكيل آنجــا در غيــره و
 و تهـران  در آن اداري امـور  مركـز  شـركتي  يك ،است ممكن لذا .گردد مي گيري تصميم
 بـا  شـركتها  اينگونه براي اقامتگاه تعيين صورت دراين ،باشد مشهد در آن عمليات مركز

   .شد خواهد مواجه مشكالتي

   حقوقي اشخاص اقامتگاه تعيين ضوابط) گفتار دوم
 اقامتگاه كنندة تعيين ضابطة بعنوان ميتواند فوق موارد زا كداميك ،بدانيم آنكه براي حال

   :پردازيم مي حقوق علم علماي از برخي نظرات ارائه به ،باشد حقوقي اشخاص
 معتقـد  اداره محـل  و عمليـات  مركز مفهوم بودن متفاوت به اشاره با شايگان دكتر

 تجـارت  يا تزراع مثالً ،حقوقي شخص اعمال كه ،است محلي عمليات مركز« :كه است
 آمـده  وجـود  بـه  آن دادن انجام منظور به حقوقي شخص كه اي خيريه امور يا صنعت يا

 كـه  اسـت  مكـاني  ،حقـوقي  شخص  ادارة كه درصورتي .گيرد مي صورت آنجا در است
 امـور  جريـان  بـه  راجـع  و نمـوده  اجالس آنجا در او نمايندگان و رئيسه هيأت اعضاي
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 بـه  و كننـد  مـي  رسـيدگي  آن ترازنامه به  مثالً ،گيرند مي كلي تصميمات حقوقي شخص
 .»1دهنـد  مـي  رأي ناحيـه  فـالن  در عمليـات  توقف به يا ساختن دمحدو يا دادن توسعه
 شده وضع تجارت قانون از پس مدني قانون چون« :كه گيرد مي نتيجه چنين ايشاننهايتاً،

 آن در را نيمـد  قـانون  بايـد  دارد، تفـاوت  حقوقي شخص اقامتگاه خصوص در آن با و
 حقـوقي  اشخاص اقامتگاه ،ما امروز حقوق در بگوئيم و بدانيم تجارت قانون ناسخ مورد
   ».2،3است آنها عمليات مركز

 اقامتگـاه  بـا  ارتبـاط  در تجـارت،  قـانون  590 مـادة  كـه  معتقدند ،نيز ديگر اي عده
 بـه  نـاظر  كه مدني قانون 1002 ماده صمخص نتيجه در و بوده تجاري حقوقي اشخاص
   .4شدبا مي است، حقوقي اشخاص همة اقامتگاه

 قـانون  591 مـادة  در منـدرج  اقامتگـاه  از مـراد « ،كه است معتقد نيز نصيري دكتر
 مجـامع  كـه  اسـت  محلـي  آن و باشـد  مـي  شركت اصلي مركز يا اداري اقامتگاه تجارت،
 روش و حقـوقي  شـخص  سرنوشت به راجع و تشكيل آنجا در ،مديره هيئت و عمومي

 اصـلي  مركـز ( مـدني  اقامتگـاه  مفهوم بيان مدني، قانون حكم و كنند مي اتخاذ تصميم آن
  ».باشد مي )حقيقي

 بيشـتر  نظـر  :كه نمود استنباط چنين توان مي فوق نظرات مجموع از ،كلي طور به
 شـركت  اصـلي  مركـز  يـا  امور اداره محل حقوقي، اشخاص اقامتگاه به راجع حقوقدانان

 مـدني  قـانون  1002 مـاده  و تجـارت  قـانون  590 مادة بين يتعارض :اوالً زيرا؛ .باشد مي
 مركـز  همـان  .م.ق 1002 مـادة  در شـده  ذكـر  عمليـات  مركز از منظور و ،نداشته وجود

  .5است اداري عمليات
 وانقـالب  عمـومي  دادگاههـاي  دادرسي آئين قانون 23 و 22 مواد به توجه با :ثانياً

 قـانون  دو هـر  بـر  مؤخر و رسيده تصويب به 28/1/1379 تاريخ در كه )مدني امور در(
 را بـوده  اداري  امـور  مركـز  همـان  كـه  شركت اصلي ومركز باشد مي )مدني و تجارت(

                                                 
  .348شماره  ،1339 ،چاپخانه رنگين: تهران، 1 حقوق مدني ايران، ج، سيد علي شايگان،  . 1
 . 349همان، شماره . 2
بـه تصـويب رسـيده و قـانون مـدني در مـورد        1311ارديبهشت  13الزم به توضيح است كه قانون تجارت در . 3

 بـرخالف  ،تصويب گرديده است كه قانون مدني مـؤخر  1313بهمن  27در ) جلد دوم راجع به اشخاص (اقامتگاه 
 .تجارت است قانون

  .143-145، صص 1343حقوق تجارت، چاپ  صقري،منصور . 4
 .306صفحه ،1373شخصيت حقوقي، تهران، نشر دانا،  صفار،محمد جواد . 5
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 كـه  نمـود  استنباط چنين توان مي لذا ،است نموده تعيين حقوقي شخص اقامتگاه ،بعنوان
 590 مـادة  در مـذكور  )اداري امـور  مركز( شركت اصلي مركز حقوقي، اشخاص اقامتگاه
   .باشد مي م.د.آ قانون 23 و 22 مواد و تجارت قانون

   حقوقي اشخاص اقامتگاه مباني و اصول) گفتار سوم
 سه اصول اين شد، ذكر حقيقي اشخاص اقامتگاه گانه سه اصول مبحث در همانطوريكه

 عبارتند گانه سه اصول اين .است حاكم هم حقوقي اشخاص اقامتگاه مورد در ،نيز گانه
 شخصي هيچ :ثانياً ؛)اقامتگاه لزوم اصل( باشد داشته اقامتگاهي بايد شخصي هر: الَاو :از

 امر يك اقامتگاه :ثالثاً ،)اقامتگاه وحدت اصل( باشد داشته اقامتگاه يك از بيش نبايد
  .)اقامتگاه پذيري تغيير اصل( است تغيير قابل و نيست ناپذير زوال و هميشگي

  حقوقي صاشخا اقامتگاه لزوم اصل )الف
 از اعـم  ،اشـخاص  بـا  كـه  روابطـي  موجـب  به حقيقي اشخاص مانند حقوقي، اشخاص
 در تكـاليفي  و حقوق داراي آنكه لحاظ به وهمچنين يندنما مي ايجاد ياحقوقي و حقيقي
 بـوده  معينـي  اقامتگـاه  داراي كه است الزم گردد، مي ايجاد آنها براي روابط اين با ارتباط

 مـاده  براسـاس  .نمـود  مراجعه آنها اقامتگاه به بتوان ،حقوقي اختالف بروز صورت در تا
 بايـد  ،حقـوقي  اشـخاص  عليه دعاوي ،1379 سال مصوب مدني دادرسي آئين قانون 11
 اقامتگـاه  محـل  يعني( دارد اقامت آن قضايي حوزه در خوانده كه شود اقامه دادگاهي در

 اوراق سـاير  و هـا   اخطاريـه  و احضـار  اوراق  .م.د.آ.ق 76  مـادة  وفق همچنين ).خوانده
   .گردد ابالغ حقوقي اشخاص اقامتگاه به بايد دادرسي

 و بـوده  جـدا  ينسسـ مؤ اقامتگـاه  از حقـوقي  اشـخاص  اقامتگاه ،است ذكر شايان
   .باشند مي آنها از مستقل اقامتگاه داراي

   حقوقي اشخاص اقامتگاه وحدت اصل )ب
 اقامتگـاه  يك داراي بايد ،مدني قانون 1003 ماده براساس ،حقيقي اشخاص همانطوريكه

 توانـد  نمـي  حقوقي شخص هيچ و است حاكم نيز حقوقي اشخاص بر قاعده اين ،باشند
  .باشد داشته اقامتگاه يك از بيش
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 داراي و هسـتند  اي گسـترده  فعاليـت  حـوزة  داراي كـه  ،تجاري شركتهاي چنانچه
 در بايـد  ،خـارج  اشـخاص  اب شعبه هر تعهدات از ناشي دعاوي ،باشند مي متعدد شعبات
 يـاد  شـعبه  كـه  آن مگر .شود اقامه است واقع آن در معامله طرف شعبه كه محلي دادگاه
 اقامـه  شـركت  اصـلي  مركـز  در دعـاوي  ،نيز صورت اين در كه باشد شده برچيده شده

   1.شد خواهد

   حقوقي اشخاص اقامتگاه پذيري تغيير اصل) ج
 اقامتگـاه  تغيير امكان شرط دو وجود به بنا كه ،گفتيم حقيقي اشخاص اقامتگاه مبحث در

 در حقيقي سكونت بوسيله اقامتگاه تغيير ،اول شرط .دارد وجود حقيقي اشخاص توسط
  .محل آن به شخص امور مهم مركز انتقال ،دوم شرط و ديگر محل

 اقامتگاه تغيير براي قانوني منع كه داشت اذعان بايد ،نيز حقوقي اشخاص درمورد
 اشـخاص  اقامتگـاه  پـذيري  تغييـر  اصـل  ،القاعـده  علـي  و ندارد وجود وقيحق اشخاص
 از بعضـي  مـورد  در حقوقي اشخاص اقامتگاه تغيير ولي .باشد مي اعمال قابل نيز حقوقي

 مفـاد  در تغييـر  زيـرا  باشـد  مؤسـس  عمـومي  مجمـع  تصـويب  با بايد تجاري شركتهاي
 العـاده  فـوق  عمـومي  مجمـع  صالحيت در ،شركت اصلي مركز تغيير جمله از ،اساسنامه

 شـركت  اصـلي  مركـز  تغييـر  خصوص در ،العاده فوق عمومي مجمع كه زماني تا و است
  2.ندارد وجود شركت اقامتگاه محل تغيير امكان ننمايد گيري تصميم

   حقوقي اشخاص اقامتگاه انواع) گفتار چهارم
 يـا  واقعـي  اقامتگـاه  )الف ،اقامتگاه نوع دو به توان مي حقوقي اشخاص اقامتگاه مورد در

   .نمود اشاره قراردادي اقامتگاه )ب حقيقي

  حقوقي اشخاص حقيقي يا واقعي اقامتگاه) الف

                                                 
 .مراجعه شود 1379م مصوب .د.آ. ق 23به ماده . 1
قـانون تجـارت مراجعـه     200و  197و  195اليحه اصالحي قانون تجارت و مـواد   83و  74و  17و  8به مواد . 2

 .شود
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 بـر  مبتنـي  آن ايجاد و دارد واختياري ارادي جنبة آنجائيكه از ،اختياري يا واقعي اقامتگاه
 ازايـن  و اسـت  شخص تعهدات و حقوق كلية به مربوط و بوده شخص آزادي و اختيار
   .گردد مي تلقي شخص عام اقامتگاه بعنوان دارد، عموميت جنبة جهت

 اساسـنامه  امضـاي  بـا  مؤسسين توافق و اراده براساس ،حقوقي اشخاص حقيقي اقامتگاه
 مؤسـس  هيئـت  توافـق  با  بايد نيز، حقوقي اشخاص اقامتگاه تغيير لذا .پذيرد  مي صورت
  .پذيرد صورت

  قراردادي اقامتگاه )ب
 تعهدات به مربوط قراردادهاي ضمن در اشخاص كه است اقامتگاهي ،اديقرارد اقامتگاه

 اقامـه  قبيـل  از خـاص  موضـوعات  براي جداگانه قرارداد بموجب يا خويش معامالت و
 آن بـه  جهـت  همـين  بـه  و .نماينـد  مـي  تعيين دعوي آن به مربوط اوراق ابالغ يا دعوي
   .شود مي گفته نيز خاص اقامتگاه

 و اراده براسـاس  كـه  حقيقـي  اقامتگـاه  داشتن بر عالوه وقيحق اشخاص بنابراين،
 يـك  از بـيش  نداشـتن  اصـل  از اينكـه  بـدون  تواننـد  مـي  گرديده، ايجاد مؤسسين توافق

 .باشـند  قراردادي اقامتگاه چند يا يك داراي موارد برخي در باشند، كرده عدول ،اقامتگاه
 اقامتگـاه ( حـوزه  همـان  ادگاههايد ،گردد ايجاد اختالفي ،قرارداد آن مورد در چنانچه و

  .بود خواهند رسيدگي به صالح )قرارداد در شده تعيين

   مطالب خالصه
 آنجا در نيز او امور مهم مركز و داشته سكونت آنجا در شخص كه است محلي :اقامتگاه
  .باشد

   :اقامتگاه بر حاكم اصول
   اقامتگاه لزوم اصل .1
  اقامتگاه وحدت اصل .2
  اقامتگاه بودن غييرت قابل و اختياري اصل .3
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   :اقامتگاه فوايد و آثار
  دادگاهها صالحيت تعيين حيث از .1
  دار صالحيت قانون تعيين حيث از .2

   :حقيقي اشخاص اقامتگاه انواع
   :ارادي اقامتگاه )الف

   اختياري اقامتگاه .1
  انتخابي يا قراردادي اقامتگاه .2

 است موقتي 2.1
 .گيرد مي صورت طرفين توافق با 2.2
   .شود مي عيينت قرارداد ضمن 2.3
 .شود تعيين آنها از يكي يا طرفين بوسيله است ممكن 2.4
 .است تغيير قابل طرفين توافق با 2.5
 .گيرد صورت عادي يا رسمي سند در بايد 2.6
   :اجباري اقامتگاه )ب
  )است شوهر اقامتگاه( شوهردار زن اقامتگاه .1
 )آنهاست قيم يا ولي اقامتگاه( ينمجان و صغار اقامتگاه .2
 )مأمور ثابت مأموريت محل( دولت ورانمأم اقامتگاه .3
 )است پادگان يا ساخلو( نظاميان اقامتگاه .4
 )است كارفرما اقامتگاه( خدمه اقامتگاه .5

   :حقوقي اشخاص اقامتگاه انواع
  واقعي اقامتگاه .1
 قراردادي اقامتگاه .2
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   خودآزمايي
  دهيد؟ توضيح مختصراً را اقامتگاه آثار و فوايد .1
 .نماييد بيان را اقامتگاه بر حاكم اصول .2
 و بـرده  نـام  را خصوصـي  الملـل  بين حقوق در حقيقي اشخاص اقامتگاه اقسام .3

 دهيد؟ توضيح مختصراً را هركدام
  دهيد؟ توضيح نيز را آن انواع و كرده تعريف را )حقيقي( عام اقامتگاه .4
 نماييد؟ بيان را آن آثار و نموده تعريف را قراردادي اقامتگاه .5
 دهيد؟ توضيح مختصراً و برده نام را ايران حقوق رد اجباري اقامتگاه انواع .6
 باشد؟ نمي اجباري اقامتگاه زير موارد از كداميك .7

  مجانين و صغار اقامتگاه )ب   شوهردار زن اقامتگاه )الف
   قيم اقامتگاه )د   دولت مأموران اقامتگاه )ج
 دهيد؟ توضيح مختصراً و برده نام را حقوقي اشخاص اقامتگاه .8
 .................................كه است محلي از عبارت شخص هر اقامتگاه .9

  باشد آنجا در او مهم امور مركز )الف
   .باشد آنجا نيز او مهم امور مركز و داشته سكونت آنجا در شخص )ب
  باشد شده متولد آنجا در شخص )ج
 .باشد او اشتغال محل )د

 شود؟ مين محسوب قانوني اقامتگاه زير يها  گزينه از كداميك .10
  محجور و صغير اقامتگاه )الف
  .باشد داشته را اقامتگاه انتخاب حق كه شوهردار زن اقامتگاه )ب
  خدمتكار و كارگر اقامتگاه )ج
  دولت مأموران اقامتگاه )د

 دارد؟ وجود اقامتگاه در قصد عنصر زير، موارد از كداميك در .11
   دولتي مأموران )ب   شوهردار زن اقامتگاه )الف
 قراردادي اقامتگاه )د     صغير تگاهاقام )ج
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 ...........شـوهر  اقامتگـاه  باشد شده تعيين خود محجور شوهر قيم بعنوان زن اگر .12
 .است

   زن اقامتگاه )ب   خودش قبلي اقامتگاه )الف
   زن قيم اقامتگاه )د     اصلي اقامتگاه )ج
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  چهارم فصل

  بيگانگان حقوقي وضعيت

   كلي يها  هدف
 و بيگانـه  حقـوقي  اشخاص و حقيقي اشخاص حقوقي وضعيت با وانندهخ فصل اين در

   .شد خواهد آشنا آنها تكاليف و حقوق

   آموزشي يها  هدف
   :تا بود خواهد قادر فصل اين دقيق مطالعه از پس خواننده

   .دهد توضيح را آن انواع و بيگانه تعريف .1
  .دهد شرح را بيگانگان حقوق بر حاكم اصول .2
  .نمايد تبيين را ايران حقوق در انگانبيگ حقوق وضعيت .3
  .نمايد تعريف را گذرنامه و ويزا انواع .4
 بيـان  را ايـران  حقوق در خصوصي حقوق حيث از بيگانه حقيقي اشخاص وضعيت .5

  .نمايد
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 بيـان  را ايـران  حقـوق  در عمـومي  حقـوق  حيث از بيگانه حقيقي اشخاص وضعيت .6
 .نمايد

  .دهيد توضيح را ايران حقوق در بيگانگان استمالك شرايط .7
 .دهد شرح را بيگانه حقوقي اشخاص وضعيت .8

  كليات) مبحث اول
 از ديگـر  يكـي  ،بيگانگـان  حقوقي وضعيت شد، داده توضيح اول فصل در همانطوريكه
 و حقـوق  مـورد  در داخلـي،  حقـوق  در .اسـت  خصوصـي  الملل بين حقوق موضوعات

 شـناختن  اصـلي،  هـدف  »نبيگانگـا  حقوقي وضعيت« در اما شود مي بحث اتباع تكاليف
   .است بيگانگان تكاليف و حقوق

 اكنـون  بود،امـا  مطـرح  ها  دولت حقوق از بيگانگان محروميت بر اصل گذشته، در
 كـه  هسـتند  منـد  بهـره  تكـاليفي  و حقـوق  يكسـري  از كشـور  يـك  اتباع مانند بيگانگان

 ييهـا   محروميـت  و محـدوديت  بـا  و باشـد  نمي مطلق بصورت حقوق، اين از مندي بهره
  .شد خواهد رانده سخن ها  محروميت و ها  محدوديت اين پيرامون متعاقباً كه روبروست

   :از عبارتند گرفت خواهند قرار وبررسي بحث مورد فصل اين در كه مطالبي
   ؛آن انواع و بيگانه تعريف ،بيگانگان وضعيت تاريخچه :شامل كه كليات )الف
   ؛بيگانگان حقوقي وضعيت تعيين مباني) ب

   .ايران حقوق در بيگانگان حقوقي وضعيت) ج        

   بيگانگان وضعيت تاريخچه) گفتار اول
 حقـوقي  كلـي  اصـول  از يكـي  كـه  بيگانگـان  حقـوق  بـه  احترام اينكه به توجه با
 و مـدون  صـورت  بـه  و يافتـه  تكامـل  و تكـوين  تاريخي روندي در گردد، مي محسوب
 نبـوده  فايـده  از خـالي  بيگانگـان  حقـوق  تاريخي مطالعة بنابراين .است درآمده امروزين

 جوامـع  در بيگانگـان  وضـعيت  بـه  ابتـدائاً  قسمت اين در لذا .شدبا مي نيز ضروري بلكه
 مـورد  روم و يونـان  ايـران،  جملـه  از باستان دوران تاريخي سير سپس پرداخته، ابتدايي
 ايـران  مقررات همچنين و المللي بين قواعد و اسناد به نهايتاً و گرفت خواهد قرار مطالعه
  .پرداخت خواهيم
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   ابتدايي جوامع در بيگانگان وضعيت .1
 از نـه  و بـود  خبـري  مختلـف  يهـا   ملـت  از نـه  انسان، تاريخ مراحل نخستين در

 بـه  .كردنـد  مـي  زنـدگي  كوچك قبائل و ها  كالن گروهها، صورت به انسانها و ،ها  دولت
 در دوره آن مـردم  كـه  آنجـا  از 1.امنـد ن مي ابتدايي جامعة عصر را دوره اين جهت همين
 گروهـي،  صـورت  بـه  الزامـاً  نبودند، دفاع به قادر خود از طبيعي و قهري حوادث مقابل
 گروههـاي  صورت به ابتدايي يها  انسان نتيجه در .كردند مي دفاع خود از و زندگي ،كار

   .درآمدند مختلفي
 زمـان  آن در لقـب  ايـن  .شـد  مـي  تلقي »بيگانه« كرد مي گيري كناره گروه از كه هركس

 تشـكيل  را ابتـدايي  جوامـع  تـا  آمدنـد  مـي  هـم  گرد افراد، جهت همين به .بود دشمن معادل
  2.دادند

 محسـوب  دشـمن  و نبـود  برخـوردار  حقـوقي  هيچ از »بيگانه« ،ابتدايي جوامع در
 و است بوده بشري حيات عرصه در بيگانه مفهوم گيري شكل سرآغاز امر اين .گرديد مي
 گـروه  از كـه  بودنـد  منـد  بهـره  فـردي  و اجتمـاعي  حقـوق  از كسـاني  ،مشخص ورط به

  3.شدند مي محسوب

   باستان يونان در بيگانگان وضعيت) الف
 و پنداشـتند  مـي  ديگـران  از برتـر  را خـود  يونانيـان  اينكـه  به توجه با ،باستان يونان در

 عرصـه  در دليـل  همـين  بـه  آوردند، مي بشمار خود دشمنان و وحشي را ديگر يها  ملت
 در شـهر ـ   دولـت  تشـكيل  از بعـد  4.نداشتند چنداني پيشرفت الملل بين حقوق و روابط
 حقـوق  و شدند مي محسوب بيگانه ديگر شهرـ   دولت در شهرـ   دولت هر اهالي ،يونان

 مـورد  شـهرها ـ   دولـت  بـين  شده منعقد معاهدات براساس كمي بسيار حد در بيگانگان
  5.بود گرفته قرار مالحظه
 را سـاكن  گـروه  بزرگتـرين  »هـا   متيك« به موسوم بيگانگان آتن، شهرـ    دولت در
 »هـا   متيـك « بـه  .داشـتند  اشـتغال  صـنعتي  و تجاري كارهاي به غالباً كه دادند مي تشكيل

                                                 
، ص 1356انتشـارات دنيـا،   : ، تهـران 1محمد تقي خوارزمي، ج : و ديگران، تاريخ مختصر جهان، ترجمه نچكينا. 1

11. 
   .12همان، ص . 2

3. Encyclopedia of public international law, Amsterdam, Vo1.8, 1991, p: 6  
   5، ص 1327اميركبير، : الملل، ترجمه؛ احمد متين دفتري، تهران تاريخ مختصر حقوق بين توس بام،آرتور . 4

5. Encyclopedia of international law, op.cit., p: 6  
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 آتـن  در تجـارت  و اقامت حق فقط و گرفت نمي تعلق مدني يا سياسي حقوق هيچگونه
  1.بود شده داده

 بيگانگـان  و شـد  مي گرفته سخت بيگانگان به نسبت »سپريكل« حاكميت عهد در
 خـاك  در و آمده خارج از كه كساني به آتن مردم اما .بودند مند بهره محدودي حقوق از

 در بودنـد  ملـزم  آتن در بيگانگان و دادند مي نشان خوشي روي يافتند، مي اقامت ايشان
  2.دهند انجام نظامي و مالي تكاليف شدند، مي قائل آنها براي كه مزايايي ازاي

   باستان روم ) ب
 و شـرايط  تغييـر  براثـر  امـا  .بـود  بردگان با رفتار مانند بيگانگان، با رفتار باستان، روم در

 بـر  تسـلط  بخـاطر  روم، حقوق در 3.يافت تغيير نيز آنان با رفتار حقوق، در تحول ايجاد
 ناچـار  بـه  گرديـد  يمـ  ايجـاد  بيگانگان با طريق اين از كه روابطي و اطراف يها  سرزمين
 نـام  بـه  شـد  مـي  گفتـه  4»پرگرين« آنها به روم حقوق در كه خارجيان براي حقوق نوعي
  6.گرديد وضع 5ملل حقوق

 بودنـد  يونـان  فلسـفه  تـاثير  تحت كه روم دانشمندان توسط روم، در  ملل حقوق
 روي به روم جامعه رو اين از .داد مي تشكيل طبيعي حقوق را آن اساس و  گرفت شكل

 بـار  اولـين  براي  .يافت گسترش ممالك ديگر و روم بين روابط و شد گشوده بيگانگان
 يـافتن  رسميت هرچند گرفت، قرار لحاظ مورد هم بيگانگان حقوق روم، حقوق كنار در
   7.است بوده »بيگانگان حقوق« يافتن رسميت آغازين نقطة »ملل حقوق«

 از برخـي  ،بـود  گرفتـه  شـكل  »ملل حقوق« عنوان تحت كه روم، حقوق براساس
 حقـوق  ايـن  اهـم  كه بود شده گرفته نظر در »بيگانگان« براي روم جامعه متداول حقوق
   :8از بودند عبارت

                                                 
   .63، ص 1گران، همان، ج ودي نچكينا. 1
انتشـارات دنيـاي   : ، تهـران 1تاريخ ملل مشرق و يونان، ترجمه؛ عبدالحسـين هژيـر، ج    آيزاك،ژول  و مالهآلبرو . 2

  .246-247، صص 1362كتاب، 
   .57، ص 1همان، ج  سلجوقي،. 3

4. Peregrine  
5. Jus Gentium  

   .188، ص  همان ارفع نيا،. 6
المؤسسه الجامعيه للدارسـات و النشـر،   : اريخ القوانين و مراحل التشريعي االسالمي، بيروتعلي محمد جعفر، ت. 7

 .82، ص 1984
  .188همان، ص  دانش پژوه،. 8
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   ؛بيگانگان براي فروش و خريد و تجارت حق .1
  ؛بيگانگان براي قاضي به مراجعه حق .2
  .بيگانگان به )شخصيه احوال مانند(خانواده به مربوط حقوق از برخي اعطاي .3

 بيگانگان از ممتاز حقوق داراي عرفي، حقوق در رومي شهروندان باستان، روم رد
 دعاوي به رسيدگي و شهر قاضي برعهدة رومي شهروندان دعاوي به رسيدگي و اند بوده

   .است بوده سيار قاضي عهدة بر بيگانگان،

  باستان ايران ) ج
 ساير پيروان و بيگانگان با اناير پادشاهان ايران، به اسالم ورود از قبل و باستان ايران در

  1.اند داشته رفتاري خوش و سلوك حسن مذاهب،
 ايـن  در و گرديـد  صـادر  بشر حقوق اعالميه نخستين كوروش، سلطنت زمان در
 در پيرنيـا  .داشـت  وجـود  بيگانگـان  بـراي  مـذهبي  تكاليف انجام و اديان آزادي منشور،

 ايـن  ...« )دنويسـ  مـي  نگـان بيگا مـذاهب  به نسبت هخامنشيان نگرش و رفتار خصوص
 تسـامح  بر نيتمب خارجه، مذاهب به نسبت )هخامنشيان( آنان نظر كه است مسلم مطلب

  2».است بوده تساهل و
 يگانـه  نظـام  خـالف  بـه  اساسي، حقوق نظر از اشكاني دولت ،اشكانيان دورة در
 بـا  اشـكاني  دولـت  روابـط  3.داشت الطوايفي ملوك ساختاري هخامنشي، عصر ساالري
 وجود )يونان و روم( غرب و )هندوچين( شرق بين تجارت خصوص به ها  دولت ديگر
 قلمـرو  داخـل  در مستقل طايفة يك مثابه به را يهود سامي اقليت ،اشكاني دولت .داشت
  4.اند بوده برخوردار حقوق از ايرانيان مانند نيز آنها و بود كرده شناسايي خود

 ساسـاني  پادشاهان رفتار ،بوده زرتشت انياناير رسمي آئين كه ساسانيان، دورة در
 سالطين .است بوده آميز مسالمت و دوستانه رفتاري كلي طور به مذاهب ساير پيروان با

 خوبي رفتار نيز مسيحيان با اند داشته رفتاري خوش يهوديان با آنكه بر عالوه سلسله اين
  5.اند داشته را

                                                 
  .96همان، ص  نصيري،. 1
  .401، ص 1362دنياي كتاب، : حسن پيرنيا، ايران باستان، تهران. 2
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 ساسـاني  عصـر  در ايـران  اساسـي  ونقـان  منزلـه  به كه بابكان اردشير آئين چنانكه
 و ببيننـد  نـوازي  ميهمـان  مـا  از بيگانگـان  چون« :كه دارد صراحت گرديد، مي محسوب
 و خواسـته  بـا  جهانيان و رسانند مردمان گوش به را دادگري و نكوئي اين يابند، عدالت
  1 ».گردد آباد كشور و نهند ما مملكت به روي خود، متاع

ــلطنت دوران در ــرد س ــاني لاو يزدگ ــرط ،ساس ــار ش ــل، رفت ــه متقاب  صــورت ب
 ي هـا   اقليـت  و بيگانگـان  حقـوق  تـا  گرديـد  منعقـد  شرقي روم و ايران ميان اي توافقنامه
  2.گيرد قرار طرفين مراعات مورد مذهبي

   اسالمي دوران در بيگانگان وضعيت .2
 اسـالمي  قـوانين  ايـران،  سرزمين در اسالمي حاكميت شدن برقرار و اسالم ظهور از پس
 قائـل  حقـوقي  كمتـرين  بيگانگان براي ها  دولت كه زمان آن در .نمود پيدا رواج ايران در

 رسـميت  بـه  را بيگانگـان  بـراي  انسـاني  حقـوق  حداقل اسالم، حقوقي نظام شدند، نمي
 از عربسـتان  اطـراف  كشـورهاي  سرتاسـر  اسالمي حكومت كه دوران اين در 3.شناخت
 تمـامي  نمـود،  پيـدا  رونق آنجا در اسالمي احكام و بود گرفته فرا را ايران و عراق جمله

   .دادند تشكيل را اسالمي امت مناطق، آن در ساكن مسلمانان
 كتـاب  اهـل  از اعم .دارد غيراسالمي عقيده كه است كسي بيگانه اسالم، ديدگاه از

 پيـروان  ،زرتشتيان بر عالوه ايران، سرزمين در 4.يابد مي گوناگوني مصاديق كه غيرآنان و
 شـمار  بـه  ايـران  اتبـاع  واز داشـتند  سـكونت  نيـز  يهوديان ،مسيحيان مانند ديگر مذاهب

 عضـوي  عنوان به توانستند نمي بودند، نگرويده اسالم دين به آنكه لحاظ به اما آمدند مي
 ايـران  سـرزمين  در كـه  گروهها اين تمامي دليل، همين به ،شندبا مياسال امت اعضاي از

 و شـدند  مي محسوب بيگانه اسالمي جامعه به نسبت نبودند مسلمان اما داشتند سكونت
 شـناخته  مـذاهب  پيـروان  از :اوالً كـه  داشت آن به بستگي حقوق، از آنان شدن مند بهره
 منعقـد  جزيـه  عقـد  يـا  ذمه عقد نام به پيماني حاكميت اين با :ثانياً شوند، محسوب شده
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 پيمـان  اين كه كساني به .گرديد مي معين نيز آنها تكاليف و حقوق پيمان، اين در .سازند
  1.شد مي گفته ذميان يا ذمي نمودند مي منعقد اسالمي دولت با را

 اسـت،  بوده دائم صورت به اسالمي سرزمين در آنها سكونت كه ذميان، بر عالوه
 امـان  آنهـا  بـه  و اند آمده مي سرزمين اين به عبور يا موقت اقامت براي كه هم بيگانگاني

 گونـه  ايـن  بـه  كـه  گرديدنـد  مـي  منـد  بهـره  ذميان حقوق حداقل از است، شده مي داده
 اسـالمي،  دولـت  و آنهـا  متبوع دولت بين كه بيگانگاني و شد، مي گفته مستأمن بيگانگان

 كـار  بـه  معاهـد  لفـظ  شده مي منعقد مهادنه به موسوم جنگ متاركه يا موقت صلح پيمان
  2.است رفته مي

 بـالد  بـه  آمـدن  قصـد  كـه  بـود  اي بيگانه خصش درخواست به منوط امان، تحقق
 قبول مورد بايست مي تقاضا اين ،بيگانه شخص درخواست بر عالوه و داشت را اسالمي
  .گرفت مي قرار فردمسلمان يا و اسالمي حكومت

 زيـرا  .اسـت  الزامي )غيرمسلمان( بيگانه شخص به مسلمانان سوي از امان اعطاي
 حتـي  فـاجره  اسـتجارك  المشركين من احد وان« :تاس آمده توبه شريفه سوره 6 آيه در

    ».اليعلمون قوم بانهم ذالك مامنه ابلغه ثم اهللا كالم يسمع
 كـالم  تـا  بده پناه بدو شود آگاه دين از كه آورد پناه بتو مشركان از يكي هرگاه و«

 برسـان  منـزلش  و  مـأمن  به خوف هيچ بي را او خدا سخن شنيدن از پس و بشنود خدا
  ».نادانند مردم مشركان كه زيرا

 كشـور  در موقـت  اقامـت  و عبـور  مجـوز  سويي از امان كه است توضيح به الزم
 پـذيرش  درخواسـت  ديگر، سويي از و )دشو مي گفته ويزا آن به اكنون كه( بود اسالمي

   .گردد مي محسوب پناهندگي

  امان مدت) الف
 منمسـتأ  ،يكسال شدن سپري از پس و است سال يك حداكثر  معموالً امان، مدت

 يـا  و )بپردازد جزيه يعني(كند تمكين ذمه شرايط به يا و آورده اسالم يا كه است مكلف
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 كشور از را وي اسالمي حكومت صورت اين غير در .شود خارج اسالمي كشور از فوراً
  1.كرد خواهد اخراج

  امان انواع) ب
 ،امـان  نـوع  دو ايـن  از يكهر كه غيررسمي امان .2 رسمي امان .1 :از عبارتند امان انواع
  .ضمني يا و باشد صريح بصورت است ممكن

 عمـوم  طـور  به اسالمي حكومت رسماً كه دشو مي گفته اماني به :رسمي امان -1
   .نمايد اعطاء بيگانگان به خصوص يا

 مسـلمان  فـرد  هـر  كـه  اسـت  اماني غيررسمي امان از منظور :غيررسمي امان -2
  .دهد اي بيگانه به تواند مي عادي

 باشـد  صـريح  بصورت است ممكن فوق، يها  امان از هركدام كه است ذكر ايانش
 يعنـي  باشـد  ضـمني  بطـور  اسـت  ممكن يا و پذيرد صورت كتبي قرارداد انعقاد با يعني

   2.گردد برداشت آن از امان طريقي به كه غيرصريحي بيان يا عمل هرگونه

   امان امتيازات يا بيگانگان آزاديهاي و حقوق) ج
   :دشنبا مي ذيل حقوق داراي اسالمي كشورهاي حاكميت قلمرو در مستأمن گانبيگان

  اقامت؛ و ورود آزادي .1
  ؛خود ديني فرايض انجام آزادي .2
   تعرض؛ از مصونيت .3
   ؛اقامتگاه انتخاب آزادي .4
   كشور؛ داخل در تردد آزادي .5
  خود؛ شخصيه احوال به مربوط مقررات از برخورداري حق .6
 .اختصاصي گورستان بودن دارا حق. 7
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   بيگانگان تكاليف و وظايف ) د
 داراي گردنـد  مـي  منـد  بهـره  اسـالمي  كشـور  در كـه  حقوقي برابر در مستأمن، بيگانگان
   :1بود خواهند نيز وظايفي
  اقامت؛ محل اسالمي كشور قوانين و مقررات كليه رعايت .1
  مسلمانان؛ ديني شعائر و مقدسات به احترام .2
   اسالمي؛ كشور امنيت عليه خصمانه اقدامات به مبادرت عدم .3
   بيگانه؛ حكومت نفع به مبادرت عدم. 4
  .منكرات به تجاهر عدم. 5

   امروز تا صفويه عصر از ايران در بيگانگان وضعيت. 3
 و ايـران  داخلـي  قـوانين  براسـاس  ،بيگانگان با ايران دولت رفتار ،صفويه عصر از قبل تا

 يهـا   دولـت  پـاي  شدن باز و صفويه سلطنت دوران در اما .است هبود يكجانبه بصورت
 وسـيله  بـه  خـارجي  يهـا   دولـت  از بعضـي  ،مـيالدي  17 قـرن  در اسـتعمارگر  و غربي

 يـا  و فـرامين  موجـب  بـه  ايران، در خود اتباع براي كه برآمدند صدد در خود نمايندگان
 اتبـاع  از تن دو( »شرلي انبرادر« نمونه براي .آورند دست به مزايايي و حقوق معاهدات،
 دسـت  بـه  وي از فرمـاني  شدند موفق صفوي عباس شاه با مذاكرات نتيجه در ،)انگليس
 و كرده آمد و رفت ايران به بتوانند مسيحيان وساير انگليس اتباع آن موجب به كه آورند

 بـر  .باشند ناام در مذهب و مال و جان حيث از همچنين .نمايند توقف سرزمين اين در
 آشـكار  طور به و آزادانه را خود مذهبي مراسم كه بودند مجاز مسيحيان فرمان، اين بقط
  2.ورزند اشتغال بخواهند كه تجارتي هر به و دهند انجام ايران در

   كاپيتوالسيون رژيم دوران
  1828 فوريـه  10 مورخه در كه چاي تركمان ننگين معاهده موجب به قاجاريه، عصر در

 گرديـد،  منعقـد  روسيه دولت و ايران دولت بين قمري، 1243 شعبان 5 با مطابق ميالدي
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 ايران خارجي سياست ،قرن يك مدت به و شد حاكم روسيه نفع به 1كاپيتوالسيون رژيم
 ايـران  بـا  كشـوري  هر هم آن از بعد چنانكه و داده قرار خود نفوذ تحت حيث هر از را

 امتيـازات  از و داد مي قرار چاي ركمانت معاهدة آنرا واساس پايه نمود، مي منعقد معاهده
 قضـايي  اسـتقالل  رفـتن  بـين  از آور ننگ معاهدة آن مضرّات از يكي .كرد مي استفاده آن

 درمـورد  مجـازات  اجراي و تعقيب و قضاوت حق معاهده، اين براساس زيرا بود، ايران
 بـا  ابقمطـ ( 1921 دسـامبر  14 در نهايتـاً  و 2 .بـود  شده اعطا روس دولت به روس اتباع

 لغـو  باعـث  كـه  گرديـد  منعقد روسيه دولت و ايران دولت بين اي معاهده )ش.هـ 1300
  .شد كاپيتوالسيون رژيم

   بيگانه تعريف) گفتار دوم
 غريبـه  اجنبـي،  خودي، مقابل ناآشنا، غير،« :است آمده مختلفي معاني به لغت، در بيگانه

   .است تبعه مقابل در حقوقي، اصطالح در ولي 3»...و
 و شـود  مـي  ناميـده  »االجنبـي « عربي زبان در و "Alien" انگليسي زبان در يگانهب
 شناخته كند مي زندگي آن در كه كشوري تبعه يا شهروند بعنوان كه است شخصي بيگانه
    4.است نشده

 از خارج در اشخاص، كه است تكاليفي و حقوق ،نيز بيگانگان وضعيت از منظور
    5.هستند دارا بودن جيخار لحاظ به خود، متبوع كشور

 :اسـت  شـده  ارائه زير تعاريف (Alien-foreigner) بيگانه از انگليس، حقوق در
 و وشـهروند  اسـت  شـده  متولد خارجي كشور يك در كه است كسي بيگانه و خارجي«

 مشـترك  كشـورهاي  شهروند نه كه كسي« :آمده ديگر تعريفي در 6».نشود محسوب تبعه
 شـهروند  نـه  و كبيـر  بريتانياي دولت حمايت تحت كشورهاي شهروند نه باشد، المنافع

   7».شود مي ناميده بيگانه ،ايرلند جمهوري

                                                 
كاپيتوالسيون در معني اصطالحي عبارت از معاهداتي است كه به موجب آن دولتـي در كشـورهاي خـارجي از    . 1

مند شود به طوري كه اتباع آن دولـت   ت بهرهبعضي حقوق حاكميت كه اهم آن حق قضاوت و اجراي مجازات اس
 . كنند اي حقوق و مزايا به طور اختصاصي استفاده مي  از پاره

  .100، ص  نصيري، همان. 2
  »بيگانه«فرهنگ دهخدا، ذيل . 3

4.  The world book Encyclopedia, Chicago, 1966, Vol.1, p: 352. 
  .176همان، ص  ابراهيمي،. 5

6. Campbell black, Henry. Black's law dictionary, west pub. 1983. p:37. 
7. Ibid, p.331.  
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 حقيقـي  اشخاص )الف :دكر تقسيم دسته دو به توان مي را بيگانگان كلي، طور به
   بيگانه حقوقي اشخاص )ب  بيگانه

 ايـن  اصـلي  موضـوع  كـه  بيگانه حقيقي اشخاص :بيگانه حقيقي اشخاص   .1
 عادي؛ بيگانه .1 )دكر بندي طبقه عمده دسته شش به توان مي را است مبحث

 و مأمور بيگانه .5 پناهنده؛ بيگانه .4 مهاجر؛ بيگانه .3 فراري؛ مجرم بيگانه .2
  1 .آواره بيگانه -6
  عادي بيگانه) الف

 مسـافرت  كشـورها  ايـن  بـه  يـا  زنـدگي  كشـورها  در معمـول  طور به كه هستند افرادي
   .مسافر بيگانه و مقيم بيگانه )دنمو تقسيم دسته دو به توان مي را عادي انگانبيگ .كنند مي

  مقيم بيگانه )ب
 بـه  كشـوري  در موقـت  يا و دائم صورت به كه هستند اشخاصي ،مقيم بيگانگان 

 .پردازنـد  مي فعاليت و كار به آنجا در و دارند سكونت و اقامت خود اصلي كشور از غير
 صـالحيتدار  مقامـات  از اجازه اخذ با بايد ،ديگر كشوري در متاقا كه ،است ذكر شايان

 .باشـد  موقـت  يا و دائم اقامت اجازة بصورت است ممكن اجازه اين كه .باشد كشور آن
 علمي، صالحيتدار اشخاص براي است ممكن پذيرنده كشور طرف از دائم اقامت اجازة

 اقامـت  اجازه ولي .شود مي يدتمد ساليانه اقامت پروانه و گردد صادر تجار و متخصصان
 رونـد  مـي  كشـوري  به درمان يا و تحصيل ادامة گردش، براي كه بيگانگاني براي موقت،
   .شود مي صادر

   مسافر بيگانه )ج
 مـدت  كه تجارت يا و مسافرت قبيل از هدفي هر با كه است كسي مسافر، بيگانة

 .نمايـد  مـي  اقامت آنجا رد و رفته ديگر كشوري به ،است موقت اقامت از كمتر آن زمان
 از كمتـر  مسـافر  بيگانـه  اقامـت  مـدت  ،كه آنست موقت اقامت و مسافر بيگانه بين فرق

 بيگانـه  اقامـت  براي كشورها از بعضي در است ممكن همچنين و باشد مي موقت اقامت
 موقـت  اقامت براي حاليكه در ،نبوده پذيرنده دولت از )ويزا( اجازه اخذ به نيازي مسافر
  .شدبا مي پذيرنده دولت از مجوز اخذ به نياز حتماً
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    فراري مجرم بيگانه ) د
 از فـرار  بـراي  و شـده  جـرم  مرتكب كشوري در كه است شخصي فراري، مجرم بيگانه

 حمايـت  و مجرمين به دادن پناه ،ها  دولت بيشتر .نمايد مي فرار ديگر كشوري به مجازات
 بعمـل  1مجـرمين  استرداد كشورها، ديگر با اهدهمع انعقاد با حتي و ندانسته روا را آنها از
 مجـرمين  و عـادي  مجـرمين  بـين  كشـورها  از بعضـي  در اسـت  توضيح به الزم .آيد مي

  .دانند نمي روا را اش متبوعه كشور به سياسي مجرم تحويل و شوند مي قائل فرق سياسي
 نقـانو  ،كـرده  محسـوب  جـرم  را مجرمـان  به دادن پناه كه متني ترين قديمي شايد
 اعـدام  را فـراري  بردگـان  بـه  دادن پنـاه  مجازات آن، پانزدهم ماده در كه باشد حمورابي

  2 .بود كرده تعيين

  مهاجر بيگانه ) ه
 تـرك  را آن و نمايـد  هجـرت  خود وطن از كه شود مي گفته شخصي به لغت، در مهاجر
  3.گزيند سكني ديگر سرزمين در و گويد

 اقامت محل تغيير به اقدام كه دشو مي اطالق كسي به مهاجر حقوقي، اصطالح در
 يهـا   مالحظـه  جهـت  به طوالني نسبتاً مدت براي سياسي، مرزهاي از عبور ضمن خود،

 قـانوني  تشـريفات  رعايـت  بـا  معيشـتي  يا و نژادي مذهبي، جمعيتي، اقتصادي، سياسي،
   4.كند مي ترك پذير مهاجر كشور به مهاجرت قصد به را خود كشور و نمايد مي

   :از عبارتند كه دارد مختلفي نواعا مهاجرت
 يـا  حمايـت  هيچگونـه  بدون خود مسئوليت با اشخاص كه 5:فردي مهاجرت . 1
   6.نمايند مي ديگري كشور به كشوري از مهاجرت به اقدام فشاري

                                                 
1. Extradition  

   .356، ص 1377چاپ مهر، : ، قم2الملل عمومي، ج  اسالم و حقوق بين ابراهيمي،محمد . 2
  .159، ص 1388نشكده ادبيات دانشگاه تهران، انتشارات دا: ، تهران46لغت نامه فارسي، ج  دهخدا،علي اكبر . 3
المللـي   دفتر مطالعات سياسـي و بـين  : هاي مختلف مسئله پناهندگي، تهران بررسي جنبه نظري تاج آبادي،حميد . 4

  41، ص 1369وابسته به وزارت امور خارجه، 
5. Individual immigration  
6. www.cic.gov.ca.com 
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 يا و داشت وجود جنگ كشوري در كه زماني گذشته، در 1:گروهي مهاجرت . 2
 بـه  اهـالي  آن مردم نمودند مي مردم آزار و اذيت و خفقان ايجاد مستبدانه، يها  حكومت
 مهـاجرت  بـود  امـن  آنها براي كه ديگر كشوري به خود متبوع كشور از گروهي صورت

  .كردند مي
 و قهـري  عوامـل  براسـاس  كـه  شود مي گفته مهاجرتي به 2:اجباري مهاجرت . 3
 شـديد  فقـر  )لـه زلز سـيل،  ماننـد ( طبيعي بالهاي قانوني، تعقيب از فرار قبيل از اجباري
   3.گيرد مي صورت
 بـه  شخصـي  كـه  شـود  مـي  گفتـه  مهـاجرت  از نـوعي  به :اختياري مهاجرت . 4
 مهـاجرت  ديگـر  كشـوري  بـه  وغيـره  اقتصـادي  مشكالت از رهايي براي خود خواست
   4.باشند كرده مجبور مهاجرت براي را وي آنكه بدون نموده

 اقامـت  ورود، كه بوده جرتمها از نوعي قانوني، مهاجرت :5قانوني مهاجرت . 5
 مـي  صـورت  ادواري يـا  دائمـي  صـورت  بـه  پـذير  مهاجر كشور در مهاجرين واستخدام

 طريـق  از قـانوني  مهـاجرت  )دباشـ  نـوع  سه بر است ممكن مهاجرت نوع اين كه پذيرد،
   .فاميلي طريق از قانوني ومهاجرت متخصصين دائمي مهاجرت ،گذاري سرمايه

 قـانوني  صـورت  بـه  شـخص  كه شود مي گفته جرتيمها به :نامنظم مهاجرت . 6
 در مجـاز  حـد  از بـيش  و نداشته قانوناً را دائم اقامت مجوز ولي شده ميزبان كشور وارد
   .نمايد اقامت مقصد كشور

  6پناهنده بيگانه ) و  
 چنـين  را پناهنـده  وزيـران،  هيأت 25/9/1342 مصوب ،پناهندگان نامه آئين يك ماده در

 يـا  نـژادي  ،مـذهبي  ،سياسـي  علل به كه است فردي پناهنده از قصودم« )دكن مي تعريف
 كه اش خانواده افراد و خود شكنجه و جان ترس از اجتماعي خاص گروههاي عضويت

   ».شود پناهنده ايران كشور به شدبا مي او تكفل تحت

                                                 
1. Group immigration  
2. Enforced immigration  
3. http://www.forcedmigration,ogr  and Paul, hunt, and others, international migration, health 
and human rights, health and human rights publication, p:4 series. 2003 
4. Ibid. p:22  
5. Legal immigration  
8. Refugee 
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 مـاده  اجرايـي  نامه آئين يك ماده الف بند موجب به پناهنده از ديگري تعريف در
 بـه  پناهنـده « :گرديـده  مقـرر  چنـين  14/2/1384 مصـوب  توسعه سوم برنامه نونقا 180

 يـا  نـژاد  بـه  مربـوط  داليـل  به اينكه از موجه ترس علت به كه گردد مي اطالق شخصي
 تحت سياسي عقايد داشتن يا اجتماعي گروههاي از بعضي در عضويت يا مليت ،مذهب
 يـا  و تواند نمي و برد مي بسر خود اديع  سكونت محل كشور از خارج در .گيرد قرار شكنجه

   ».دهد قرار كشور آن حمايت تحت را خود خواهد نمي مذكور ترس علت به
 :اسـت  آمـده  پناهنـده  تعريف مورد در عمومي، الملل بين حقوق المعارف ةداير در

 مليـت،  مذهب، نژاد، سبب به اينكه از دارد يا داشته كه موجهي ترس علت به كه كسي«
 و تعقيـب  تحـت  سياسي عقيده داشتن بخصوص و اجتماعي دسته در ضويتع تابعيت،

 آن ساكن  قبالً كه كشوري از ندارد تابعيتي اگر يا و خود متبوع كشور واز گيرد قرار آزار
 كشـور  حمايـت  از كـرد  نخواهـد  يـا  نتواند فوق ترس علت به و باشد شده خارج بوده
 سـاكن  درآنجا قبالً كه كشوري به واهدنخ است تابعيت فاقد واگر شود برخوردار متبوع
  1».برگردد است، بوده

  آواره بيگانه) ز
 .ا.ا.ج فرهنگـي  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  توسعه سوم برنامه قانون 1 مادة ب بند در آواره

 جنـگ  وقوع دليل به كه است فردي ،آواره« :است شده تعريف چنين 129 ماده موضوع
 ترك به وادار يا و ترك را خود متبوع كشور نوني،قا تشريفات بدون المللي بين يا داخلي

 بـيم  آن ملحقـات  و ژنـو   1967 پروتكل و 1951 كنوانسيون برابر تواند نمي اما گردد آن
 و طبيعي بالياي است،آواره ممكن آواره بيگانه.»برساند اثبات به را آزار و اذيت از موجه

 در كـه  سـرزميني  به مجدداً و اند كرده فرار متخاصم لشكرهاي مقابل از جنگي، آواره يا
  2.»اند نگشته باز اند زيسته مي قبالً آن

 ماننـد  طبيعـي  قهـري  حـوادث  اثر بر كه هستند اشخاصي طبيعي، بالياي آوارگان
 كشـور  بـه  و كننـد  تـرك  را خويش كشور كه شوند مي مجبور خشكسالي و زلزله سيل،

   .بروند ديگري

                                                 
1. Encyclopedia of public international law. Op. cit, p: 6. 

   .87، ص 1374مركز مطالعات و مدارك علمي ايران، : فرهنگ علوم سياسي، تهران آقا بخشي،علي . 2
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   مأمور بيگانه ) ح
 بـه  ماموريـت  انجـام  بـراي  خـود  متبـوع  دولت طرف از كه تاس شخصي مأمور، بيگانه

 و سياسـي  مـأمورين  :دشون مي تقسيم دسته دو به مأمورين .گردد مي اعزام ديگر كشوري
   .غيرسياسي مأمورين

 سياسيمأمور   .1
 حال در ، خود كشور از خارج در محلي در كه شود مي گفته كسي بهمأمور سياسي  

   1.شدبا مي ديپلماتيك وظيفه انجام
 تـوان  نمـي  و بـوده  مند بهره سياسي مصونيت از پذيرنده دركشور سياسي، مورانمأ

 در كشــور، يــك سياســي مــاموران .نمــود بازداشــت و توقيــف عنــوان هــيچ بــه را وي
 و باشـند  مـي  برخـوردار  مطلـوبي  حقـوقي  وضعيت از )پذيرنده كشور( ديگر كشورهاي

 نـوع  دو از سياسي، ماموران .است بيشتر پذيرنده كشور در بيگانگان ديگر از آنها حقوق
 هركدام كه 2قضايي مصونيت و تعرض از مصونيت :از عبارتند كه برخوردارند مصونيت

  .3شوند مي تقسيم دسته چند به خود مصونيت، نوع دو از

  غيرسياسي مأمور  .2
 خـود  متبـوع  دولت طرف از ماموريت اجراي براي كه است شخصي ،غيرسياسي مأمور«
 مـأمور  شخص اين به و نيست سياسي وي موريتأم اما ،شده فرستاده يگريد كشور به

 بايگان حسابدار، منشي،( اداري كارمندان فرهنگي، وابسته مانند .شود نمي اطالق سياسي
 و مزايـا  از )غيرسياسـي  مـأموران ( مـأموران  قبيـل  ايـن  اقتصـادي،  وابسته ،)آنها امثال و

 آنـان  بـه  نسـبت  كمتـري  حقـوق  از و نيسـتند  منـد  بهـره  سياسي مأموران يها  مصونيت
   4.هستند برخوردار

                                                 
  .40، ص 1386حقوق ديپلماتيك و كنسولي، انتشارات دانشگاه تهران،  صدر،جواد . 1
  .112و  86، ص  نهما. 2
  .جهت اطالع بيشتر به كتاب حقوق ديپلماتيك دكتر صدر يا دكتر ذوالعين مراجعه شود. 3
  .53-54همان، صص  و صدر، 206، ص  دانش پژوه، همان. 4
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   بيگانگان حقوق بر حاكم اصول) گفتار سوم
 امـا  است، بوده مطرح نيز قديم دوران از ،بيگانگان حقوق شد، ذكر نيز قبالً همانطوريكه

 قـرون  در كـه  ييها  ضرورت براساس بود، شده پذيرفته دولتها طرف از محدود بصورت
 بيشتر توجه بيگانگان وضعيت به تا برآمدند آن صدد در دولتها گرديد، مي ساحسا اخير
 حقـوق  تـدوين  باعـث  كـه  جهاتي .درآورند مدون بصورت را بيگانگان حقوق و نموده

   :از عبارتند گرديد بيگانگان
 بيگانگـان  بيشتر حضور موجب كه اقتصادي ستدهاي و داد روزافزون توسعه و رشد .1

   1؛گردد مي مختلف كشورهاي در
  ؛كشورها ديگر به مهاجرت و فرهنگي ستدهاي و داد .2
 بـر  حـاكم  روابـط  كـردن  منـد  ضـابطه  بـه  نيـاز  و بشري مشترك سرنوشت احساس .3

 .بشري مشترك يها  سرنوشت
  :از عبارتند بيگانگان حقوق وضعيت تعيين مباني و اصول ،اساس اين بر

  الملل؛ بين  حقوق قواعد به توجه با بيگانگان براي حقوق، حداقل شناسايي و تعيين .1
  ؛ها  دولت متقابل رفتار .2
  .بيگانگان وضعيت تعيين جهت داخلي قوانين تصويب در ها  دولت التزام .3

   بيگانگان براي حقوق حداقل شناسايي و تعيين )چهارم گفتار
 و حقـوق  سـري  يك داراي كه حقوقي شخصيت يك بعنوان را بيگانه كشورها، اكثر در

 بـوده  حقـوق  داراي ميـزان  چـه  تـا  بيگانـه  اينكـه  مورد در اما .اند ذيرفتهپ باشد مي مزايا
 اقتضـا  المللـي  بـين  اصـول  كـه  معتقدند حقوق علم علماي اكثر.دارد وجود نظر  اختالف

 بسـتگي  حقـوق  حداقل اين .شوند قائل حقوقي حداقل بيگانگان براي دولتها كه كند مي
 آن خـود  اجتمـاعي  و سياسي اوضاع با اسبمتن دولتي هر و داشته ها  دولت تفكر طرز به

   .نمايند مي تعيين بيگانگان براي را حقوق
 اصول است، اتريشي حقوقدانان از يكي كه 2وردروس مانند حقوقدانان، از برخي

  :از عبارتند اصول اين كه است نموده پيشنهاد بيگانگان حقوق مورد در را خود پنجگانه

                                                 
  .294، ص 1387سلجوقي، همان، جلد اول، . 1

2. Werdross  
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 ادامـة  بـراي  كـه  را خصوصـي  حقـوق  بيگانـه،  اعاتب به بايد ها  دولت :اول اصل« 
   .نمايند اعطاء است ضروري و الزم فردي هر زندگي

 موضوعة قوانين طبق بر بيگانگان كه را اي مكتسبه حقوق بايد ها  دولت :دوم اصل
  .بشمارند محترم و معتبر اند نموده تحصيل ديگري كشور يا خود كشور

 از اسـت  افـراد  شخصـيت  به احترام الزمة كه را حقوقي بايد ها  دولت :سوم اصل
   .بشناسند بيگانگان براي وآمد رفت آزادي و مسكن احترام شخص، آزادي جمله

 آنجـا  در كـه  را كشـوري  دادگاههاي به مراجعه حق بايد بيگانه اتباع :چهارم اصل
   .باشند داشته دارند، سكونت

 جـاني  و مالي انزي موجب كه اعمالي از بيگانگان حراست و حمايت :پنجم اصل
  1».دارند سكونت آن خاك در كه است دولتي عهده به شود، مي آنها براي

 در خـارجي  پـذيرفتن  براي المللي بين الزام هيچگونه ها  دولت كه است ذكر شايان
 دولتـي  حاكميـت  قلمـرو  در بيگانـه  اينكـه  محض به اما نداشته را خود حاكميت قلمرو
 شناسـايي  امـا  .گـردد  قائـل  وي بـراي  حقـوقي  داقلح بايد پذيرنده دولت شد، پذيرفته
 اجرايـي  ضمانت فاقد كه اخالقي اصول بعنوان ،ها  دولت توسط بيگانگان حقوق حداقل
  .گردد مي تلقي است

 2»اسـتاندارد  حقـوق  حـداقل « يـك  از بيگانگـان  الملل، بين حقوق قواعد براساس
 طريـق  از اسـت  ممكـن  ندارداسـتا  حقـوق  حداقل از مندي بهره اين و باشند  مي مند بهره

   .يابند توسعه المللي بين عرفي قواعد يا و داخلي قوانين تصويب
 بـه  مراجعه حق بيگانگان، با متعارف انساني رفتار شامل حقوق، حداقل استاندارد

 ممنوعيـت  و خصوصـي  حقـوق  از منـدي  بهـره  ،عادالنـه  دادرسـي  به دسترسي و دادگاه
  3 .شود مي ...و اموال مصادره

 وجـود  بيگانگـان  حقـوق  حـداقل  شناسايي مورد در اساسي مبناي دو كلي، ربطو
   :از عبارتند كه دارد

   فطري؛ حقوق براساس اخالقي و فلسفي مبناي :اول
  4.خواهي مليت روح بر مبتني سياسي مصالح مبناي :دوم

                                                 
   .89نصيري، همان، ص . 1

2. Minimum standard rights  
3. Encyclopedia of public international law, Amsterdam, Vol. 8. 1991, P: 9. 

   .90-91نصيري، همان، ص . 4
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  فطري حقوق براساس اخالقي و فلسفي مبناي .1
 حقـوق  بـر  17 و 16 قرون در و گرديد ادايج باستان مر و يونان در فطري حقوق مفهوم
 ،هـابز و جـان الك   ماننـد  دوره اين دانشمندان .گذاشت برجاي سزايي به تاثير الملل بين

 منـد  بهـره  غيـره  و آزادي حـق  حيات، حق مانند اوليه حقوق از بايد ها  انسان كه معتقدند
  1.ندارد وجود بيگانگان و كشور يك اتباع بين فرقي و گردند

 انسـاني  شخصـيت « :اسـت  معتقد بود فطري حقوق طرفداران از يكي كه 2سوارز
 الزمـة  كـه  حقوقي مزاياي اي پاره از خارجه در كه كند مي ايجاب او، تابعيت از صرفنظر
 از دارد سـكني  آن خاك در كه اي بيگانه دولتي، چنانچه و كند استفاده است بشر زندگي

   3».است كرده رفتار اخالق برخالف محققاً كند، محروم مزايا اين
 و دوسـتانه  انسـان  يهـا   انگيزه داراي داخلي اتباع با بيگانگان حقوق تساوي اصل

 از نيـز  6واتـل  و 5گروسـيوس  ،4ويتوريا مانند ديگري انديشمندان كه است، بوده اخالقي
    7.اند كرده پيروي تفكر طرز اين

   خواهي مليت روح بر مبتني سياسي مصالح مبناي  .2
 مـورد  افراد منافع از بيش را ملت يك اساسي مصالح و منافع ها  دولت ،تفكر طرز اين در

 بـه  راجـع  مقـررات  و قـوانين  تصويب و تدوين هنگام در ها  دولت .دهند مي قرار توجه
 ازديـاد  ومصـلحت  اقتصـادي  منـابع  امنيـت،  گانـه  سه موضوعات بايد ،بيگانگان حقوق

 حـداقل  از كـه  همين بيگانگان  حقوق ،سياسي تفكر طرز در .بگيرند نظر در را جمعيت
 جدي تهديد باعث است ممكن و 8يابد مي تجلي ويژه امتياز يك صورت به كرد تجاوز
  .باشد كننده اعطا دولت اقتصادي يا و ملي امنيت براي

 ناشي تعهدات و قواعد براساس بيگانگان حقوق كه، معتقدند حقوقدانان از برخي
 مزايا از بيگانگان چنانچه و گرديده ايجاد ها  دولت بين بهچندجان يا دوجانبه معاهدات از

                                                 
، ص 1388پژوهشگاه فرهنـگ و انديشـه اسـالمي،   بشر،  وقحقمباني  ،سيد صادق حقيقت، و سيد علي موسوي. 1

114-118.  
2. Suarez  

  .90نصيري، همان، ص . 3
4. Vitoria  
5. Grotious  
6. Vattel  
7. Encyclopedia of public international law, ibid, P: 11. 
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 ارادة از ناشـي   صـرفاً  مزايا اين شوند، مند بهره خود متبوع كشور از خارج در امتيازاتي و
 را اعطـايي  امتيـازات  توانـد  مـي  بدانـد  صـالح  كـه  هـم  زمـان  هر و باشد مي قانونگذار
   .سازد محدودتر

 كه داده ارائه را نظريه اين خود 1874 سال قطعنامه در الملل، بين حقوق انستيتوي
 دسـت  بـه  حـداقل  اسـتاندارد  يـك  ،بيگانگـان  حمايت مورد در المللي بين عرفي حقوق

 ناديـده  را اسـتاندارد  ايـن  معيارهاي بيگانگان با رفتار در ندارند حق ها  دولت كه دهد  مي
 ايـن  معيارهاي و قواعد ناقض بيگانه اتباع به نسبت دولت يك رفتار چنانچه لذا .بگيرند

 بـه  دارد حـق  گرديـده،  وارد لطمـه  اتبـاعش  حقوق به كه دولتي باشد، حداقل استاندارد
   1.نمايد مبادرت خود اتباع از سياسي حمايت به الملل بين حقوق قواعد نقض استناد

 بيگانگان براي استاندارد حقوق حداقل رعايت است، مشترك مبنا دو هر در آنچه
 تـوان  نمـي  و بوده برخوردار كامل آزادي از بيگانگان حقوق تعيين در دولتي هر و .است
  .نمود المللي بين تكليف و الزام را وي

   2ها  دولت متقابل رفتار) گفتار پنجم
 يـك  توسـط  كه است قانوني امتيازات و حقوق شناسايي معني، به لغت در متقابل، رفتار
   .3باشد ديگر كشور در قوقح آن شناسايي شرط به كشور چند يا كشور

 در حقـوق  از بيگانـه  بـودن  برخوردار كه است معني بدين ،ها  دولت متقابل رفتار
 بيگانـه  متبوع دولت قلمرو در كه دارد آن به بستگي دولت، يك قلمرو در معين اي زمينه
 وجود صورت در بنابراين .باشد شده شناخته حقوق همان هم، دولت آن اتباع براي نيز،

 تحقـق  ايـران  در معين حقوق از اي بيگانه بودن برخوردار آنكه براي متقابل، رفتار شرط
 محـرز  موضوع اين ،قانون در يا عهدنامه در حقوق آن ذكر بر عالوه كه است الزم يابد،
 شـده  گرفتـه  نظـر  در ايراني اتباع دربارة قانون همان نيز بيگانه متبوع كشور در كه گردد
   .خير يا است
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  قابلتم رفتار انواع .1
 متقابـل  رفتـار  قـانوني،  متقابـل  رفتار سياسي، متقابل رفتار :از عبارتند متقابل رفتار انواع
   .الوداد كامله يها  ملت شرط رفتار و عملي

  سياسي متقابل رفتار )الف
 متقابل رفتار شرط را آن ،باشد شده بيني پيش اي درعهدنامه ،متقابل رفتار شرط چنانچه
 كشـور  در معاهـده،  طـرف  كشـورهاي  از يك هر اتباع صورت اين در د،نامن مي سياسي
 رفتـار  شمول دامنة .شد خواهند برخوردار است شده قيد معاهده در كه حقوقي از مقابل
  .باشد مي متعاهد طرف كشورهاي اتباع به محدود سياسي، متقابل

  قانوني متقابل رفتار )ب
 متقابـل  رفتـار  شـرط  را آن باشـد  شـده  بينـي  پـيش  قانون در متقابل رفتار شرط چنانچه
  .بود خواهد بيگانگان عموم به نسبت قانوني، متقابل رفتار شمول دامنة .نامند مي قانوني

 طـرف  كشـورهاي  اتبـاع  براي يكسان متقابل رفتار شرط كه است معتقد لوسوارن
 كـه،  است زماني به مربوط مشكل، .1 :دگرد مشكل دو ايجاد باعث است ممكن معاهده

 شود، مي گرفته نظر در دولت اتباع براي كه حقوقي يكايك احصاي جاي به نامه، عهد رد
 تنـوع  لحـاظ  به كه كند مي بروز اشكال اين ،صورت اين در .باشد شده اكتفا كلي بيان به

 بـراي  قانونگـذار  كه شرايطي بر بنا يا و آنها طبيعت بر بنا يا حقوق برخي مدني، حقوق
 توصـيف  در ديگـر،  مشـكل  .2 .گيـرد  تعلق بيگانگان به تواند مين است كرده تعيين آنها

 تنظـيم  كـه  بـود  خواهـد  زمـاني  آن و گـردد  ظـاهر  توانـد  مي عهدنامه در مصرح حقوق
 متقابـل  رفتـار  نه و است اتباع با حقوق يكساني آنها منظور كه اين تعيين از آن كنندگان
 پيـه  نظر به ترديد وجود رتصو در يعني صورت اين در .باشند كرده خودداري قانوني،

   1.دانست واقعي متقابل رفتار را آن از مراد بايد بوايه ني و
 منعقد ها  دولت ديگر و ايران دولت بين كه معاهداتي بر عالوه نيز ايران حقوق در
 .اسـت  شده بيني پيش شرط اين مدني قانون در .دارد وجود متقابل رفتار شرط گرديده،

 خارجـه،  كشورهاي در شده تنظيم اسناد به ايران محاكم« :ددار يم مقرر .م.ق 1295 ماده
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 شـده  تنظـيم  آنجا در كه كشوري قوانين مطابق اسناد آن كه داد خواهند را اعتباري همان
 موجـب  بـه  شده تنظيم آنجا در اسناد كه كشوري :ثالثا...  :اينكه بر مشروط شدبا مي دارا

   » ....بشناسد معتبر را ايران در شده تنظيم اسناد عهود، يا خود قوانين
 متولـد  دولـي  اتباع از ايران در كه اطفالي به نسبت« :دگوي مي كه م.ق 978 مادة يا

 تبعـة  مقررات، موجب به را ايراني اتباع از متولد اطفال آنها متبوع مملكت در كه اند شده
 معاملـه  كننـد  مـي  اجـازه  بـه  منوط ايران تبعيت به را آنها رجوع و داشته محسوب خود

   ».شد خواهد متقابله
 شـرط  هـم  ايـران،  قانونگـذار  ،م.ق 1295 ماده در شود مي مشاهده كه همانطوري

   .است داده قرار نظر مورد را قانوني متقابل رفتار شرط هم و سياسي متقابل رفتار

   عملي متقابل رفتار )ج
 عرف طبق( عمالً، ديگر مملكتي در دولتي اتباع كه است صورتي در ،عملي متقابل رفتار

 .گردنـد  مي مند بهره  مملكت آن اتباع حقوق همان از )اداري يا قضايي رويه و عادت و
 البتـه .نـدارد  قـانون  تصـويب  بـه  نيازي هيچ و بوده انعطاف قابل بسيار متقابل، رفتار اين

 و مسـتند  آن اثبـات  كـه  اسـت  آن اسـت،  وارد عملي متقابل رفتار بر كه اي عمده اشكال
 در را متقابـل  رفتـار  كـه  باشـد  داشـته  وجـود  داري صالحيت مقام بايد و نبوده دقانونمن
   1.نمايد تصديق دولت دو بين روابط

   2 الوداد كامله يها  ملت شرط )د
 :اسـت  آمده الوداد كاملة يها  ملت شرط تعريف در عمومي، الملل بين حقوق فرهنگ در
 بيگانـه،  اتبـاع  اقامـت  دربـارة  ادقرارد يك ضمن در دولتي آن، طبق بر كه است شرطي«

 در چنانچه كه نمايد مي تعهد ديگر دولت مقابل در گمركي، عوارض ميزان تجاري، امور
 و مزايـا  آن شـود،  قائل بيشتري امتيازات و مزايا ثالثي دولت براي قرارداد، مورد موضوع
 نيـز  دقـراردا  طـرف  دولـت  ايـن  شامل )خودبخود( اتوماتيك بطور نيز اعطايي امتيازات

   3».گردد
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 را حالت اين باشد، توأم متقابل رفتار شرط با الوداد لهكام يها  ملت شرط چنانچه
 بـه  تواند مي هنگامي ذينفع صورت اين در .نامند مي مشروط الوداد كاملة يها  ملت شرط
 دولـت  اتبـاع  بـراي  خـود  را حقـوق  آن كندكـه  حقوق مطالبة خود اتباع براي آن استناد
    1.باشد هشناخت متقابل

 تـر  ضـعيف  يهـا   دولـت  بـراي  الوداد، كامله يها  ملت شروط كه است ذكر شايان
 يـا  سياسـي  مناسـبات  اثـر  بـر  دولتـي  اسـت  ممكـن  زيرا شدبا مي زيادي خطرات داراي

 بشناسـد  رسـميت  به دولت آن اتباع براي حقوقي ديگر، دولتي با فرهنگي يا و اقتصادي
 شـروط  مخصوصـاً  گردد، قائل ديگر يها  دولت اتباع دربارة را حقوق آن نيست مايل كه

 آينـده  و شد خواهد اولي معاهدة از پس يها  عهدنامه شامل بيشتر الوداد كاملة يها  ملت
  2.كرد بيني پيش توان نمي را

 دولـت  بين كه باشد تركمنچاي ننگين معاهدة تواند مي قضيه اين بارز مثال شاهد
   .شد ايران در كاپيتوالسيون ايجاد باعث و گرديد منعقد روسيه دولت و ايران

 وضعيت تعيين جهت داخلي قوانين تصويب در ها  دولت التزام) گفتار ششم
  بيگانگان

 ضرورت .گردد مي محسوب بيگانگان وضعيت تعيين براي ديگري مبناي داخلي، قوانين
 برابـر  در هآنك بدون ،ها  دولت تا گرديده باعث داخلي قوانين در بيگانگان حقوق رعايت
 قـوانين  در را بيگانگـان  حقـوق  تا نمايند حس را الزام اين ،باشند تعهدي داراي يكديگر

 خـود،  داخلـي  حقـوق  در دنيـا،  كشـورهاي  اكثـر  نيز جهت همين به .نمايند لحاظ خود
   .اند داده اختصاص بيگانگان تكاليف و حقوق به را موادي

 معمـوالً  كـه  هسـتند  منـد  بهـره  متفاوتي حقوق از بيگانگان ،مختلف كشورهاي در
 حـد  از بـيش  احتيـاط  گيرد، قرار لحاظ مورد آنها براي انساني حقوق حداقل شده سعي
 تعيـين  در هـا   دولـت  تا شده باعث كشورها امور در بيگانگان نفوذ و مداخله از ها  دولت
   3.شوند قائل محدوديت بيگانگان حقوق

                                                 
1. Encyclopedia of public international Law. op.cit, p: 411 

  . 301همان، ص . 2
  .255همان، ص  ،صفائي. 3

www.ParsBook.org



 / فصل چهارم                                  

 تصـويب  بيگانگـان  حقـوقي  وضـعيت  مورد در متعددي مواد نيز ايران قوانين در
   :از عبارتند كه است شده

 اسـالمي  جمهـوري  اساسـي  قـانون  139 و 82 ،81 ،80 ،46 ،42 ،34 ،32 ،23 اصول .1
   ايران؛

  مدني؛ قانون 961 و 7 مواد .2
  ؛)شركتها تابعيت مورد در( تجارت قانون 591 مادة .3
  ؛اسالمي مجازات قانون 6 و 5 مواد .4
 1379 مصـوب  انقـالب  و عمـومي  دادگاههاي دادرسي ينآئ قانون 145 و 144 مواد .5

  ؛)خارجي يها  دولت اتباع از تأمين اخذ به راجع(
  1310 اريبهشت نوزدهم مصوب بيگانه، اتباع خروج و اقامت ،ورود به مربوط قانون .6
  ؛16/3/1310 مصوب خارجه، اتباع تركه به راجع قانون .7
  ايران؛ گذرنامه نبدو بيگانه اتباع اقامت به راجع نامه تصويب .8
  ؛بيگانگان استمالك نامه آئين .9

 .بيگانه اتباع اشتغال نامه آئين .10
 كه دارد وجود بيگانگان حقوق با مرتبط نيز ديگري متعدد يها  نامه آئين و قوانين

  1.نمائيم  مي صرفنظر آنها ذكر از لذا شد خواهد كالم اطاله موجب آنها ذكر

   ايران حقوق در بيگانگان حقوق وضعيت) مبحث دوم
 و بحـث  مـورد  قسـمت  دو در تـوان  مـي  را ايـران  حقوق در بيگانگان حقوق وضعيت
 وضعيت .2 .ايران حقوق در بيگانه حقيقي اشخاص حقوق وضعيت .1 :ددا قرار بررسي
   ايران حقوق در بيگانه حقوقي اشخاص حقوق

                                                 
هـاي سياسـي،    وانين و مقررات اتبـاع خارجـه، پناهنـدگان و نماينـدگي    جهت اطالع بيشتر به كتاب، مجموعه ق. 1

) معاونت حقوقي امور مجلـس رياسـت جمهـوري   (معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات : انتشارات
  .مراجعه شود
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   ايران حقوق در بيگانه حقيقي اشخاص حقوق وضعيت) گفتار اول
 اداري مقـررات  شـامل  كـه  بيگانـه  اتبـاع  با مرتبط يها  نامه آئين و قوانين سمتق اين در

 در بيگانگـان  حقـوق  بـه  راجـع  قـوانين  و بيگانـه؛  اتبـاع  كـار  و اقامـت  ورود، بر حاكم
  .گرفت خواهند قرار بررسي و بحث مورد عمومي حقوق و خصوصي حقوق يها  زمينه

  ايران در بيگانه باعات كار و اقامت ،ورود به راجع اداري مقررات
 اقامـت  و عبـور  و ورود آزادي اصـل  ،الملـل  بـين  حقوق در شده پذيرفته اصول از يكي

 يـك  خود، حاكميت قلمرو به بيگانه اتباع ورود براي كشورها اصوالً كه است، بيگانگان
 بـه  خارجـه  اتبـاع  ورود كـه  معني بدين .نمود خواهند اعمال را مقررات و شرايط سري

  .بود خواهد )رواديد( ويزا همچنين و گذرنامه داشتن به كشور،نياز يك  سرزمين
 1310 مصـوب  ايـران  در خارجـه  اتبـاع  اقامـت  و ورود به راجع قانون 1 ماده در

 بايـد  ايـران  از وخـروج  اقامـت  و ورود بـراي  خارجه اتباع از هريك« :است آمده چنين
   ».نمايند تحصيل را ايران مربوطه مأمورين اجازة

 مـأمورين  طرف از كه )رواديد( ويزايي با آن از عبور و ايران خاك به رودو اجازة
 مشـخص  آن در وي هويـت  كـه  شـخص  )پاسپورت( گذرنامة روي بر خارجه در ايران

   )قانون 2 مادة( .شد خواهد صادر گرديده
 او متبـوع  دولـت  سـوي  از بايـد  بيگانه، شخص گذرنامه شد، اشاره كه همانگونه

 مشـخص  كامـل  بطور وي تابعيت و هويت بايد نيز گذرنامه اين در كه باشد شده صادر
  )قانون 9 ماده( .باشد گرديده

  رواديد و گذرنامه) گفتار دوم

 1گذرنامه .1
 نمـوده  تعريـف  چنـين  را نامـه  ذرگـ  12/1351/ 10مصوب ايران مهنا گذر قانون 1 ماده
 ايـران  اتبـاع  مسافرت براي ،صالحيتدار نمأمورا طرف از كه است سندي گذرنامه«:است

 مـي  گفتـه  گردد مي صادر ايران به خارج از مسافرت يا و خارج در اقامت يا و خارج به
  .»شود

                                                 
1. Passport 
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 بـه  خـارج  از مسافرت يا و خارج در اقامت يا و كشور از خروج براي ايران اتباع
 هويت كه است اسنادي ارائه به منوط گذرنامه صدور .نمايند گذرنامه تحصيل بايد ،ايران

   .نمايد ثابت را تقاضاكننده ايراني تابعيت و

  گذرنامه انواع
  :از عبارتند كه دارد متعددي انواع گذرنامه

  سياسي گذرنامه) الف  
 انجـام  بـراي  سياسي مقامات براي خارجه وزارت كه است اي گذرنامه سياسي، گذرنامه
  .نمايد مي صادر سياسي، يها  ماموريت

  :دشو مي صادر سياسي گذرنامه زير شخصيتهاي براي
  ؛رهبر .1
  ؛جمهور رييس .2
 قـوه  ريـيس  اسـالمي،  شـوراي  مجلس رييس نظام، مصلحت تشخيص مجمع رييس .3

 قـدس  آسـتان  توليـت  نگهبـان،  شـوراي  اعضـاي  جمهور، رييس اول معاون قضاييه،
  .جمهور رييس معاونان و ايران اسالمي جمهوري دولت وزراء رضوي،

 اعضـاي  نظـام،  مصلحت يصتشخ مجمع اعضاي اسالمي، شوراي مجلس نمايندگان .4
 عـالي  شـوراي  اعضاي و رهبري خبرگان مجلس نمايندگان ملي، امنيت عالي شوراي
  .فرهنگي انقالب

 و ريـيس  اداري، عـدالت  ديـوان  ريـيس  كشور، كل دادستان كشور، ديوانعالي رييس .5
 كـل  بازرسـي  سـازمان  ريـيس  قضـاييه،  قوه رييس معاونان محاسبات، ديوان دادستان
 صدا سازمان رييس و مركزي بانك كل رييس رهبري، معظم مقام فترد رييس كشور،

  .ايران اسالمي جمهوري سيماي و
 ريـيس  اسـالمي،  انقـالب  پاسداران سپاه كل فرمانده مسلح، نيروهاي كل ستاد رييس .6

 نيروهـاي  فرمانـدهان  ايشان، جانشينان و ايران اسالمي جمهوري ارتش مشترك ستاد
 فرمانـدهي  ايـران،  اسـالمي  جمهوري ارتش و اسالمي البانق پاسداران سپاه گانه سه

 يـاد  نيروهـاي  اطالعـات  حفاظـت  فرماندهان ايران، اسالمي جمهوري انتظامي نيروي
  .شده
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 ويـژه  نماينـدگان  ايشـان،  دفتر رييس معرفي با رهبري معظم مقام مستقيم نمايندگان .7
 ويـژه  اينـدگان نم ايشـان،  دفتـر  معرفي به جمهور رييس اول معاون يا جمهور رييس
 دفـاتر  روساي و دولت هيأت دفتر معرفي به خاص ماموريتهاي جهت وزيران هيأت

  .نظام مصلحت تشخيص مجمع و گانه سه قواي روساي
 انقـالب  شـهيد  بنيـاد  اسـالمي،  تبليغات سازمان جانبازان، و مستضعفان بنياد روساي .8

 جمهـوري  لمپيـك ا ملي كميته ايران، اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت اسالمي،
  .تهران شهردار و كشور استانداران و ايران اسالمي

 جمهـور،  ريـيس  سـابق  اول معاونـان  سـابق،  وزيـران  نخست سابق، جمهور روساي .9
 سـابق  اعضـاي  قضـاييه،  قـوه  سـابق  روسـاي  اسـالمي،  شوراي مجلس سابق روساي
  .مربوطه دستگاه مقام باالترين معرفي با قضايي عالي شوراي

 ايشـان،  دفتـر  ريـيس  معرفـي  بـا  له معظم دفتر معاونان و رهبري معظم مقام مشاوران .10
 دبيـر  جمهـور،  ريـيس  اول معـاون  معاونـان  جمهـوري،  ريـيس  مشـاوران  و معاونان

 وزراء، معاونـان  مزبـور،  شـوراي  يهـا   كميته دبيران و روسا و ملي امنيت شورايعالي
  .جمهور رييس بالفصل سرپرستي تحت تخصصي دفاتر روساي

 رييس موافقت با فرهنگستانها روساي و فرهنگي ديني، علمي، مقام عالي هايشخصيت .11
  .جمهور

 و 5 جـزء  در منـدرج  مقامات ساير و كشور كل دادستان كشور، عالي ديوان روساي .12
 مجلـس  و اسـالمي  شـوراي  مجلس نمايندگان و وزراء قضايي، عالي شوراي اعضاي
 انقـالب  پيروزي از بعد كه ييهقضا قوه رييس و جمهوري رياست معاونان و خبرگان
 و سياسـي  نماينـدگيهاي  سـابق  روسـاي  و انـد  بـوده  فـوق  مناصـب  دار عهده اسالمي
 بـاالترين  معرفـي  با كشور از خارج در ايران اسالمي جمهوري المللي بين و كنسولي

  .مربوطه دستگاه مقام
 مورانمـا  خارجـه،  امـور  وزارت ادارات روسـاي  و آنان معاونان و كل مديران سفرا، .13

  .كنسولي و سياسي ثابت
 ايـران  اسالمي جمهوري دولت از نمايندگي به كه كساني و مخابرات و رمز ماموران .14

 و سياسـي  پيكهـاي  شـوند،  مـي  دار عهده المللي بين نهادهاي و مؤسسات در را مقامي
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 امور وزير موافقت با شوند مي اعزام كنسولي و سياسي موقت ماموريت به كه كساني
  .خارجه

 رايزنـان  اسـالمي،  ارتباطات و فرهنگ سازمان اي منطقه كل مديران و معاونان يس،ري .15
 اعزام كشور از خارج به خارجه امور وزارت كادر پوشش در كه فرهنگي وابستگان و

  .شوند مي
 و المللـي  بـين  و علمـي  همكاريهـاي  دفتـر  و كشـور  از خـارج  مـدارس  كل مديران .16

  .پرورش و آموزش وزير پيشنهاد به كشور از خارج مدارس يها  سرپرستي
 حسـب  سياسـي  خـاص  ماموريتهـاي  انجـام  بـراي  بـاال  در شده ياد موارد از غير در .17

 گذرنامـه  قـانون  سـوم  فصل اصالح قانون (.خارجه امور وزير تشخيص با ضرورت،
  )20/2/1377مصوب

   خدمت نامهگذر - ب
 غالبـاً  كـه  ددگر مي صادر اشخاصي براي خارجه امور وزارت طرف از خدمت گذرنامه

 براي اداري مأموريتهاي حامل اقتصادي نمايندگان و كارشناس اداري، كارمند صورت به
 مـورد  در مگـر  اسـت  سـال  يك خدمت گذرنامه اعتبار مدت .هستند خود متبوع دولت

 كـه  كشـور  از خـارج  در ايـران  اسالمي جمهوري يها  نمايندگي در دولت ثابت مأموران
  .بود خواهد آنان مأموريت مدت خاتمه تا گذرنامه اعتبار

  :دگرد مي صادر خدمت گذرنامه زير اشخاص براي
 از خـارج  بـه  رهبري شوراي اعضاي از يكي يا رهبر با همراه عنوان به كه اشخاصي .1

   .نمايند مي مسافرت كشور
 معـاون  يـا  جمهـوري  رياسـت  با مأموريت با ارتباط در همراه عنوان به كه اشخاصي .2

   . مربوطه مقام معرفي با نمايند مي مسافرت كشور از خارج به جمهور رييس اول
 از خـارج  بـه  مأموريـت  انجام براي وزيران هيأت تصويبنامه موجب به كه اشخاصي .3

   . دولت هيأت دفتر معرفي با شوند، مي اعزام كشور
 كـه  نظامي ارگانهاي و دولت به وابسته ارگانهاي و سازمانها و ها  وزارتخانه كارمندان .4

   . أموريتم علت ذكر و مربوطه وزير معرفي با گردند مي اعزام ازكشور رجخا به
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 امـور  وزيـر  موافقـت  بـا  هـا آن همسران و خارجه امور وزارت فني و اداري مأموران .5
    )20/2/1377 اصالحي گذرنامه قانون 11 ماده(. خارجه

   عادي گذرنامه )ج
 كشـورهاي  بـه  مسـافرت  جهـت  عـادي  افراد براي كه است اي گذرنامه عادي گذرنامه
 اسـالمي  جمهـوري  انتظـامي  نيـروي  گذرنامه كل اداره توسط كشور داخل در خارجي،

 مـأموران ( ايـران  اسـالمي  جمهوري نمايندگيهاي توسط كشور از خارج در و )ناجا(ايران
 عـادي  گذرنامـه  اعتبار مدت .گردد مي صادر )ها  كنسولگري و ها  سفارتخانه در كنسولي

   .بود خواهد تمديد قابل نيز ديگر سال پنج زمان مدت براي هك بوده سال پنج

  ويزا يا رواديد .2
 تـا  داده را كشـور  يـك  خاك به ورود اجازه شخص به كه است مجوزي از عبارت ويزا
 بـه  معمـوال  ويـزا  .باشـد  داشـته  حضـور  آنجـا  در مشخصي زمان مدت براي بتواند وي

 گـاهي  ولـي  شـود  مـي  زده متقاضي شخص پاسپورت در كه بود خواهد مهري صورت
  .گردد صادر نيز نامه بصورت است ممكن نيز اوقات

 مي منعقد كشورها ديگر با كه يمعاهدات موجب به است ممكن كشورها از بعضي
 مختلـف  كشـورهاي  در ويـزا  صـدور  شـرايط .باشـند  نداشـته  ويزا اخذ به نيازي نمايند

  .است متفاوت

  ويزا يا رواديد انواع

  ارك حق با ويزاي )الف
 در اشتغال قصد كه كارگران و كارورزان كارشناسان، براي تنها كار حق با رواديد صدور
 از كه اشتغال مجوز وصول از پس كنسولي ينمامور .گيرد مي صورت دارند را ايران
 جمهوري خارجه امور وزارت توسط و صادر اجتماعي امور و كار وزارت طرف

  .نمود خواهد اقدام رواديد صدور به نسبت دشو مي ارسال نمايندگي به ايران اسالمي

  تحصيلي ويزاي )ب
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 .گيرد مي صورت ديني علوم طالب يا و دانشجويان براي تنها تحصيلي رواديد صدور
 علوم، يها  خانه وزارت سوي از كه تحصيلي پذيرش وصول از پس كنسولي ينمامور

 علوم جهاني مركز يا و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، آوري، فن و تحقيقات
 ارسال نمايندگي به ايران اسالمي جمهوري خارجه امور وزارت توسط و  صادر اسالمي

 .نمايند اقدام رواديد صدور به نسبت تا  دشو مي
  

  جهانگردي يا توريستي ويزاي )ج
 توريستي يها  جاذبه و آثار از ديدار براي باشند داشته تمايل خارجه اتباع كه صورتي در
 اخذ به نسبت يستبا مي شوند ايران خاك وارد خود بستگان و وستاند ارددي يا و

 از خارج در ايران اسالمي جمهوري يها  نمايندگي كنسولي بخش از جهانگردي رواديد
   .نمايند اقدام كشور

  1ديپلماتيك ويزاي )د
 يا و كشور طرف از كه سياسي يها  پاسپورت دارندگان براي كه شود مي گفته ويزايي به

  .گردد مي صادر شود مي داده سياسي ماموريت ديگر كشوري به خود متبوعه مانساز

  2خبرنگاري يا مطبوعاتي ويزاي )ه
 ويزاي ،اخبار تهيه جهت كشورشان به خبرنگاران ورود براي كشورها از برخي در

  .نمايند اخذ نگاري خبر ويزاي عنوان تحت مخصوصي

  تجاري ويزاي )و
 به ايران به سفر قصد كه خارجياني كه،براي شود مي هگفت ويزايي به تجاري ويزاي
 روز 30 مدت براي دارند را صنعتي يا و فرهنگي بازرگاني، تجاري، امور انجام منظور
 را ويزا نوع اين با ايران به ورودقصد  كه كساني است توضيح به الزم .گردد مي صادر
  .باشند داشته دعوتنامه كننده، دعوت شركت از بايد دارند

                                                 
1. Diplomatic visa  
2. Journalist visa- press visa  
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  1عبور ويزاي )ز
 بـه  نياز باشد داشته ديگري كشور به را ايران خاك از عبور قصد اي بيگانه هرگاه

 )روز 7 حـداكثر ( كوتـاهي  مـدت  ظـرف  تواننـد  مي اشخاص اين .دارد عبور ويزاي اخذ
 .نمايند عبور ايران از ترانزيت صورت به

  2زيارتي ويزاي )ح
 منـاطق  از بازديـد  قصـد  كـه  خـارجي،  نمسـلمانا  براي كه است ويزايي ،زيارتي ويزاي
 در مقدسـه  امـاكن  زيـارت  منظـور  بـه  كـه  افرادي يا و داشته را باستاني آثار يا و ديدني

  .گردد مي صادر هستند ايران اسالمي جمهوري عازم مذهبي شهرهاي

   ايران يويزا صدور شرايط) ط
 تعـداد  و مـاه  6 حداقل اعتبار با( معتبر گذرنامه داراي كه كشورهايي كليه اتباع .1

 سـفر  ايـران  بـه  رواديد اخذ و الزم مدارك ارايه از پس توانند مي  )سفيد صفحات كافي
 .نمايند

باع خارجي جهت مسافرت به مناطق آزاد تجـاري جمهـوري اسـالمي ايـران     ات .2
نيازي به اخذ رواديد نداشته و به راحتي مـي تواننـد در   ...) مانند كيش، قشم، چابهار و(

بـديهي اسـت در   . روزه به آن منـاطق وارد شـوند   14اخذ مجوز ورود  مبادي ورودي با
صورت تمايل به ادامه سفر به ساير مناطق داخلي كشور، مي توانند بـه دفتـر نماينـدگي    
وزارت امور خارجه مستقر در آن منطقه آزاد مراجعه كرده و طبق مقررات رواديـد الزم  

 .را دريافت نمايند
 كشـور  گذرنامـه  لـيكن  نكـرده،  تابعيـت  ترك ايران، قوانين طبق كه ايرانياني   .3

 و نماينـد  سـفر  ايـران  بـه  خـارجي  گذرنامـه  بـا  تواننـد  نمـي  دارند اختيار در را ديگري
 .نمايند مسافرت كشور به ايراني معتبر گذرنامه اخذ با يستبا مي
 همـراه  بـه  دارنـد  قصـد  و بـوده  ايراني همسر داراي كه )آقايان( خارجي اتباع .4

 ،رواديـد  صـدور  بـراي  موردنيـاز  مدارك بر عالوه نمايند، مسافرت ايران به خود همسر
  :دنماين ارايه نيز را زير مدارك كه است الزم

                                                 
1. Transit visa 
2. Pilgrimage visa  
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  زوجه كتبي درخواست -
  )زناشويي پروانه يا( ازدواج گواهي كپي -
  

 رواديـد  اخذ با فقط هستند )خارجي پدر و( ايراني مادر داراي كه خارجي اتباع       .5
 در كـه  رواديـد  صدور براي مشترك مدارك بر عالوه لذا نمايند، سفر ايران به ندتوان مي

 ارسـال  يـا  و ارايـه  نيـز  را ذيـل  مدارك كه است الزم شده، داده توضيح مربوطه قسمت
  :دنماين

   والدت سند كپي -
  مادر كتبي درخواست -
  ).زناشويي پروانه( ازدواج گواهي كپي  -

  نمايند خودداري بيگانگان به ويزا دادن زا بايد مأمورين كه مواردي) ي
  :دنماين خودداري بيگانگان به ويزا دادن از بايد ذيل موارد در ،خارجه در ايران مأمورين 

  ؛نمايند ترديد شده ارائه اسناد صحت در مأمورين كه صورتي در) 1 
 اوراق بـا  بخواهند و شده محسوب ايران تبعه ايران قوانين مطابق كه اشخاصي) 2
  ؛كنند مسافرت ايران به ايراني غير تابعيت

 يـا  و عمومي نظم يا و مملكت امنيت ضد بر ايران در خارجي حضور چنانچه) 3
  ؛باشد مملكتي مصالح منافي ديگري جهات به

 داشته جنايت يا و مهم كيفري محكوميت سابقه ايران در ،خارجي شخص اگر) 4 
  ؛باشد دهش جنايت يا و جنحه به محكوم  خارج در يا و

  ؛باشد شده اخراج ايران از قبالً خارجي اگر) 5
 عفـت  منـافي  يـا  و عمـومي  بهداشـت  مضـرّ  ايران در خارجي حضور چنانچه) 6 
  ؛باشد

 بـه  ايـران  در را خود معاش تحصيل وسائل كه نمايد اثبات نتواند خارجي اگر) 7 
 اتبـاع  اقامـت  و ورود بـه  راجع قانون ( .باشد مي دارا خود مفيده مشاغل يا سرمايه وسيله
  )شمسي 1310 ماده ارديبهشت 19 مصوب ايران در خارجه
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  ايران در بيگانگان اقامت) مبحث سوم
 بينـي  پـيش  را شـرايطي  توانـد  مـي  كشور آن خاك به بيگانگان ورود براي ،كشوري هر

 كشـور  آن صـالحيتدار  مقامـات  طـرف  از بايد كشور يك در اقامت براي معموالً نمايد،
 ايـن  نيـز  ايران در.گردد مي قيد اقامت محل و مدت آن در كه گردد صادر اي امهن اجازه
  .شود مي صادر انتظامي نيروي طرف از ايران خاك به بيگانه ورود بدو در نامه اجازه

 پيش بيگانگان براي اقامت نوع دو ايران، در خارجه اتباع اقامت و ورود قانون در
   .موقت اقامت و دائم اقامت :است شده بيني

  دايم اقامت) گفتار اول
 وي اقامت باشد نموده اختيار قانوني  اقامتگاه ايران خاك در خارجي كه صورتي در
 است مكلف نمايد اقامت ايران در بخواهد كه خارجي هر .گردد مي محسوب يدائم

 و تنظيم را اقامت پروانه صدور درخواست برگهاي ايران  به ورود از پس روز 8 ظرف
 كه محلي انتظامي نيروي به الزم مدارك ساير انضمام به نموده امضاء و تكميل

 رسيدگي از پس ،محل  انتظامي نيروي .نمايد تسليم كند اختيار اقامت آنجا در خواهد مي
 پروانه صدور از يا و صادر قانوني حقوق اخذ با موقت اقامت پروانه شده ارايه مدارك
   )بيگانه اتباع اقامت و ورود قانون اجرايي نامه آيين 4 ماده.(ورزد مي امتناع اقامت

  :دباشن ذيل شرايط داراي كه شد خواهد صادر خارجياني براي دايم اقامت اجازه
 بوده ايران در متناوب يا متوالي قانوني اقامت سابقه سال 5 داراي ،متقاضي )الف

  .باشد رسيده تمام سال 18 سن به تقاضا هنگام به و
 و بوده ايران در متناوب يا متوالي قانوني اقامت سابقه سال ود داراي متقاضي )ب

 مقامات تأييد به عمراني و توليدي امور در او تخصص يا شغل يا علمي عالي مقام
  .باشد رسيده مملكتي دار صالحيت
 و بوده ايران در متناوب يا متوالي قانوني اقامت سابقه سال دو داراي متقاضي )ج
 دار صالحيت مقامات تأييد به ايران در المنفعه عام امور به او هارزند و شايسته خدمات
  .باشد رسيده مملكتي
  .باشد ايراني فرزند و زن داراي متقاضي )د
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 و بوده ايران در متناوب يا متوالي قانوني اقامت سابقه سال دو داراي متقاضي )ه
 باشد ايران دار صالحيت مقامات تأييد مورد كه ايران عمراني و امورتوليدي در

  .باشد كرده گذاري سرمايه
 و بوده ايران در متناوب يا متوالي قانوني اقامت سابقه سال دو داراي متقاضي) و
 ايران مجاز بانكهاي از يكي تأييد به او بازنشستگي مستمري يا حقوق يا شخصي درآمد
  )بيگانه اتباع اقامت و ورود قانون اجرايي نامه آيين 5 ماده( .باشد رسيده

 
 

  موقت اقامت) گفتار دوم
 براي مثال ،موقت زمان مدت براي و نباشد دايم اقامت داراي ،بيگانه شخص چنانچه
  .شود مي ناميده موقت اقامت باشد شده ايران وارد غيره و سياحت ،زيارت يا اقوام ديدن

 و شود داده بايد انتظامي يروين طرف از ايران در دائم يا و موقت اقامت اجازه 
 مذكوره يها  اجازه در معينه مدت از بيش و مزبور اجازه بدون خارجه اتباع از يك چهي

 تمديد و تجديد قابل دائم يا و موقت اقامت اجازه .نمايند اقامت ايران در توانند نمي 
  .باشد مي

  ايران از خارجه اتباع خروج) گفتار سوم
 بيگانه كه زماني فقط دارد،ن وجود خاصي شرايط ايران از بيگانه اتباع خروج مورد در

 هنگام بايد باشد روز 90 از كمتر آنها توقف مدت و باشد داشته را ايران از خروج قصد
 مرزي گمركي مأموران تسليم و نموده يلتكم را كشور از خروج مخصوص فرم خروج،
  .نمايد

 هنگام بايد باشد، داشته اقامت ايران در روز 90 از بيشتر بيگانه، چنانچه اما
   )10 ماده تبصره.(نمايد اخذ را انتظامي مأمورين از خروج اجازه ايران، از خروج

  بيگانگان خروج و ورود مقررات بر وارده استثنائات
 رعايت از ذيل اشخاص ،بيگانه اتباع اقامت و ورود قانون 18 ماده اساس بر 
  :دبو خواهند مستثني گانبيگان اتباع اقامت و ورود به مربوط مقررات
  .هستند سياسي مصونيت داراي كه كساني .1
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 خانه يك در هم با كه آنها عائله افراد و خارجه دول قنسولي مأمورين. 2
 در مقيمين مذكوره طبقات از ايران اتباع اگر ولي آنها رسمي اعضاء و كنند مي زندگاني

 اتباع به نسبت نباشند مند بهره بعضاً يا كالً مزبور مزاياي از خارجه ممالك از يكي
  .شد خواهد متقابله معامله فوق طبقات از مزبور مملكت
 و ايران به ورود براي ماده اين 2 و 1 فقرات مشمولين به ايران مأمورين طرف از
  .متقابله معامله شرط به شود مي داده سياسي ويزاي ايران از خروج و عبور براي همچنين
 ايران وارد ايران دولت فقتموا با كه خارجه دول اعزاميه يها  هيأت اعضاي. 3

  .باشند  ايران مأمورين سياسي ويزاي داراي كه ديگري كسان و شوند مي

  بيگانه اخراج) گفتار چهارم
به طوركلي اعتقاد بر اين است كه دولتها قدرت اخراج ، تبعيد و تغيير محل 

ي از سكونت اتباع خارجي را دارند و اين قدرت نيز مثل قدرت امتناع از پذيرش ، يك
يك دولت حق دارد چنانچه حضور بيگانه .  1آثار حاكميت سرزميني دولت تلقي ميشود

اي را در سرزمينش مغاير با منافع و مصالح ملي خود تشخيص دهد ، او را اخراج كند ؛ 
كنندة حق اقامت براي اتباع ديگر دولتهاي متعاهد  اين حق را حتي معاهداتي كه تضمين

هر دولتي ميتواند بنا بر معيارهاي خود شرايط اخراج را . د هستند نيز محدود نميكن
داليل اخراج اتباع بيگانه در زمان جنگ با داليلي كه در زمان صلح قابل . تعيين كند 

توجيه هستند ، تفاوت دارد ؛ در زمان جنگ اعتقاد بر اين است كه يك دولت متخاصم 
، اما در زمان صلح اتباع بيگانه  حق اخراج كليه اتباع دشمن در سرزمين خود را دارد

ممكن است فقط به خاطر رفاه يا نظم عمومي و يا به داليل امنيتي ، اعم از داخلي يا 
بيگانه « : ميثاق حقوق مدني و سياسي آمده است 13در مادة  2.خارجي ، اخراج شوند 

كه اي كه قانوناً در قلمرو يك كشور طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي 
مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي 
كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگري اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه 
اخراج خود به طور موجه اعتراض كند و اعتراض او نزد مقام صالح يا نزد شخص 

                                                 
1 J. G. Starke, Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterworths London, 1989: p. 
350.  
2 Shigeru Oda, “The Individual in International Law”, Manual of Public International Law, 
ed. by Max Sorensen, (New York: St. Martin’s Press, 1968), pp. 477- 478.    
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ندهاي كه به همين منظور تعيين ميكند منصوب از طرف مقام صالح با حضور نماي
  .»رسيدگي شود 
 اتباع ،امنيتي و اجتماعي سياسي، بداليل بنا دولتها است ممكن اوقات گاهي

اخراج بيگانه به داليل بايد توجه داشت كه  .نمايند اخراج خود كشور از را خارجي
نسبت به  مذهبي ، نژادي و رنگ پوست مخالف قواعد حقوق بشر و عملي غيردوستانه

دولت متبوع شخص اخراج شده ، محسوب ميشود مگر درصورتيكه ادامة حضور او 
دار شدن احساسات مردم را فراهم نمايد يا مخالف منافع عمومي  موجبات جريحه

جمعي بيگانگان در شرايط عادي و زمان صلح و نيز اخراج  همچنين اخراج دسته. باشد
  1.قوق بين الملل ميباشد بيماران و زنان باردار مخالف قواعد ح

 خاك از ،ذيل موارد در است ممكن را خارجي اتباع  ايران، قوانين اساس بر 
  :ددا تغيير را او توقف محل يا و اخراج ايران

  ؛نمايد رفتار قانون و مقررات برخالف اگر) الف 
  .شود ملغي خارجي توقف يا و عبور اجازه كه صورتي در) ب

 تكاليف اجراي از ايران در بيگانه كه آنست ،قانون خالف بر رفتار از منظور
 طبق مثالً، .كند خودداري ايران در خارجه اتباع اقامت و ورود قانون در شده مشخص

 مكلف نمايد اقامت ايران در بخواهد كه خارجي هر فوق، قانون اجرايي نامه آيين 4 ماده
 نيروي به بايد اقامت، پروانه تحصيل براي ايران، به ورود از پس روز 8 ظرف است

 در بيگانه چنانچه همچنين .نمايد تسليم را الزم مدارك و نموده مراجعه محل انتظامي
 را خود آدرس تغيير كه است موظف دهد تغيير را خود كار يا اقامت محل آدرس ايران
 جديد محل انتظامي نيروي به روز 8 ظرف همچنين و قبلي محل انتظامي نيروي به

   .شود بيگانه اخراج موجب تواند مي مقررات اين رعايت عدم ،نمايد اعالم
 هر در  .گذارد مي اجرا موقع به خارجه اتباع امور كل اداره را اخراج تصميم 
 از باشدن مملكتي مصالح منافي آن اجراي تأخير و شود اتخاذ اخراج تصميم كه موقعي
 براي كه مهلتي و تصميم نآ ،ديگر صالح ذي ادارات طرف از يا و انتظامي يروين طرف
  .شد خواهد اخطار شود اخراج بايد كه شخصي به ،شود مي داده اجرا

                                                 
1 Werner Levi, Contemporary International Law, Second Edition, Westview Press, Boulder, 
San Fransisco. Oxford, 1991, p: 168.  
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 تعيين صالحيتدار مرجع طرف از كه مدتي در كه كند تقبل خارجي گاه هر 
 .شود مي اخراج الحفظ تحت اال و شد خواهد خارج آزادانه بشود خارج ايران از شود مي

   )بيگانه تباعا اقامت و ورود قانون 11 ماده(
 و بوده نظر تجديد قابل كشور از بيگانه اخراج تصميم كه است توضيح به الزم

 را خود اعتراض مراتب كشور وزارت به ابالغ تاريخ از روز 15 ظرف تواند مي بيگانه
 كه صالحيتداري مقام به يتلگراف بصورت يا و كتباً تقاضا است ممكن .نمايد اعالم

 را خود تقاضاي مدلول تواند مي بيگانه آن بر عالوه ،دوش داده ،كرده اتخاذ را تصميم
   .1دنماي ارسال كشور وزارت به  مستقيماً

  سياسي مديركل از مركب اي جلسه در ،تجديدنظر خواست در به رسيدگي
 و اطالعات وزارت ،دادگستري وزارت ،خارجه امور وزارت نمايندگان ،كشور وزارت
 قطعي هيأت اين تصميم.شد خواهد اتخاذ مقتضي ماتتصمي و مطرح انتظامي نيروي
  )نامه آيين 16 ماده(.است

 در خصوصـي  حقـوق  از بيگانـه  حقيقـي  اشخاص برخورداري) گفتار پنجم
   ايران
   :از عبارتست خصوصي حقوق از منظور

 حـق  فـروش،  و خريـد  حـق  مالكيت، حق :قبيل از اشخاص غيرمالي و مالي حقوق .1
  .غيره و اهليت ،شخصيه احوال تمتع،

 حق حضانت، ،نفقه ،مدت بذل و رجوع ،طالق ،ازدواج حق :دمانن خانوادگي حقوق .2
  .واليت حق ،نبوت حق ،ابوت

 ...بود خواهد مدني حقوق از متمع انسان هر« :دگوي مي كه م.ق 958 مادة براساس
 )گانـه بي( غيرتبعـه  و تبعـه  از اعم افراد كليه شامل و است عام انسان كلمه ماده اين در »

                                                 
ـ در مواقعي كه اعطاي جواز اقامت امتناع شده و تصميم اخراج از طرف مقامات ذيصالحيتي كه دولـت  12ماده . 1

حق خواهد داشت به وزارت داخلـه مراجعـه كـرده تقاضـاي تجديـد نظـر در        شود خارجي اتخاذ ميكند  معين مي
اين تقاضا كتباً و يا تلگرافاً به وسيله مقـام صـالحيتداري كـه تصـميم را اتخـاذ كـرده داده       .تصميم مزبور را بنمايد

تقـديم تقاضـاي    .ارسـال دارد  بـه وزارت داخلـه   تواند مدلول تقاضاي خود را مسـتقيماً  خواهد شد ولي خارجي مي
تجديد نظر موجب تعويق اجراي تصميم اخراج ـ به استثناي مواردي كـه اخـراج از نقطـه نظـر مصـالح مملكتـي        

ولي ممكن است تـا تعيـين نتيجـه تجديـد نظـر نظميـه خـارجي را در تحـت مراقبـت           خواهد بود -فوريت دارد 
 .مخصوص خود قرار دهد
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 از اسـتثنايي  مـوارد  در جـز  را بيگانه اتباع ،صراحتاً .م.ق 961 مادة در همچنين .گردد مي
 ذيـل  موارد در جز« :است كرده مقرر چنين ماده اين .است نموده برخوردار مدني حقوق
   :دبو خواهند متمتع مدني حقوق از نيز خارجه اتباع

ـ  منحصر صراحتĤً را آن قانون كه حقوقي مورد در .1  را آن يـا  و نمـوده  ايـران  اتبـاع  هب
   .است كرده سلب خارجه اتباع از صراحتاً

 را آن خارجـه  تبعـة  متبوع دولت قانون كه شخصي احوال به مربوط حقوق مورد در .2
  .نكرده قبول

  ».باشد شده ايجاد ايراني جامعه نظر نقطه از صرفاً كه مخصوصه حقوق مورد در .3
 تمتـع  بر را اصل ،ايران مدني قانون كه گردد، مي برداشت چنين ،فوق مواد مفاد از
 را مدني حقوق از بيگانه تمتع و .است داده قرار مدني حقوق از )خارجه اتباع( بيگانگان

 حقـوقي،  عمل انجام براي ،بيگانه اهليت تشخيص اصوالً زيرا داند، مي وي براهليت فرع
 مقـرر  م.ق 962 دهمـا  در كـه  آنچـه  مگـر  بـود  خواهـد  وي متبوع دولت قانون براساس
 متبـوع  دولـت  قانون برحسب كردن معامله براي هركس اهليت تشخيص« :است گرديده

 در دهـد  انجـام  حقـوقي  عمل ايران در خارجه تبعه نفر يك اگر معذالك .بود خواهد او
 يـا  و نبـوده  اهليت واجد عمل آن انجام براي خود متبوع دولت قانون مطابق كه صورتي

 محسـوب  اهليـت  واجـد  عمـل  آن انجـام  بـراي  شخص آن ست،ا داشته ناقصي ليتاه
 او بتوان نيز ايران قانون مطابق او خارجي تابعيت از نظر قطع كه صورتي در شد خواهد

   » ...داد تشخيص اهليت داراي عمل آن انجام براي را

   مدني حقوق از بيگانگان عتمت اصل بر وارده استثنائات) گفتار ششم

   ازبيگانگان شده سلب و يانايران به منحصر حقوق  .1
 از بيگانگـان  تمتـع  اصل بر وارده استثنائات تعيين در قانونگذار .م.ق 961 ماده 1 بند در

 اتبـاع  بـه  منحصـر  صـراحتĤً  را آن قانون كه حقوقي مورد در« :است آورده مدني حقوق
   ».است كرده سلب خارجه اتباع از صراحتاً را آن يا نموده ايران

 كـه  ،است آمده مختلف قوانين در شدبا مي ايرانيان به مختص هك حقوق از برخي
  :از عبارتند
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 .ا.ا.ج.ا.ق 81 اصـل  در :خارجيـان  بـه  غيره و شركت تشكيل امتياز دادن )الف 
 و صـنعتي  و تجـارتي  امـور  در مؤسسـات  و هـا   شركت تشكيل امتياز دادن« :است آمده

   ».است ممنوع مطلقاً خارجيان به خدمات و معادن و كشاورزي
 شـركتها  تشكيل جهت بيگانگان محروميت ،گردد مي مشاهده چنانچه اصل اين در

 بـراي  تـوان  نمي معاهده يا و نامه آئين عادي، قانون تصويب با و بوده مطلق موسسات و
 خـدماتي  و معـادن  ،كشـاورزي  ،صنعتي تجاري، موسسات و شركت تشكيل حق بيگانه
   .گرديد قائل

 ،.ا.ا.ج.ا.ق دوم و هشـتاد  اصـل  در :خارجي رشناسانكا استخدام ممنوعيت) ب
 مگر است ممنوع دولت طرف از خارجي كارشناسان استخدام« :است گرديده مقرر ايران
 اسـتخدام  گرچـه  اصـل  ايـن  در ».اسالمي شوراي مجلس تصويب با ضرورت موارد در

 يشـورا  مجلـس  چنانچـه  و نبوده مطلق بصورت اما گرديده ممنوع خارجي كارشناسان
  .شد خواهد رفع آن ممنوعيت نمايد تصويب اسالمي
 تأسـيس  .ق 12 مـاده  در :مشـاغل  از برخـي  در اشـتغال  حق از محروميت) ج

 داشـتن  بـه  مشـروط  را بـورس  كـارگزاري  به اشتغال ،27/2/1345 مصوب بهادار اوراق
 محـروم  بـورس  كارگزار بعنوان تغالاش حق از ،بيگانگان پس .است نموده ايران تابعيت

   .ندباش يم
 نائـل  حـق  ،اند آورده بدست را ايران تابعيت كه اشخاصي .م.ق 982 ماده براساس

 بيگانگـان  كـه  نمود استنباط چنين توان مي اولي طريق به .ندارند را ذيل مقامات به آمدن
 ذيـل  مقامـات  بـه  تواننـد  نمي نيز اند نموده تحصيل را ايران تابعيت كه كساني مانند هم
  :دگردن نائل

   ؛او معاونين و اسالمي جمهوري ستريا .1
  ؛قضائيه قوه رياست و نگهبان شوراي در عضويت .2
  ؛فرمانداري و استانداردي و وزارت كفالت و وزارت .3
  اسالمي؛ شوراي مجلس در عضويت .4
  شهر؛ و شهرستان و استان شوراهاي در عضويت .5
  سياسي؛ مأموريت يا و پست هرگونه احراز نيز و خارجه امور وزارت در استخدام .6
  ؛قضاوت .7
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  انتظامي؛ نيروي و سپاه و ارتش در فرماندهي ردة ترين عالي .8
 .امنيتي و اطالعاتي مهم يها  پست تصدي .9

 شــرايط ،7/8/1386 مصــوب كشــوري خــدمات مــديريت .ق 42 مــاده براســاس
 و اسـت  كـرده  معـين  »ايـران  تابعيت داشتن« را اجرايي دستگاههاي در استخدام عمومي

 و قـوانين  حسـب  ،خـارجي  اتبـاع  خـدمت  مـدت  و حقـوق  تعيـين  و موقت بكارگيري
   )ك.خ.م.ق 42 ماده 1 تبصره( .شد خواهد انجام خود خاص مقررات

 خوردني مواد و دارويي و پزشكي امور مقررات به مربوط قانون 10 مادة همچنين
 هـر  و نـام  هر به بيگانه پزشكان اشتغال« :ددار مي مقرر 29/3/1334 مصوب آشاميدني و
 مـاه  شـهريور  مصـوب  بيگانـه  اتباع طبابت قانون مقررات تابع حيث هر از فني كار وعن

   » ...شدبا مي بهداري وزارت از پروانه داشتن مستلزم و 1312
 امـور  وزارت انضـباطي  و مـالي  اسـتخدامي،  تشـكيالتي،  مقـررات  از 5 ماده وفق

 ،سياسـي  تهرسـ  داوطلبـان  خـدمات  بـه  ورود شرايط از يكي 7/3/1352 مصوب خارجه
 داراي يـا  و اكتسـابي  تابعيـت  داراي كه كساني حتي .شدبا مي ايران اصلي تابعيت داشتن
 و اسـتخدام  به تواند نمي است اكتسابي او ايراني تابعيت كه همسري يا و خارجي همسر

   .شود گمارده سياسي رسته به
 بيگانـه  عاتبا« )ددار مي مقرر كه ،29/8/1369 مصوب كار قانون 120 ماده براساس

 كـار  حـق  بـا  ورود رواديد داراي اوالً آنكه مگر شوند كار به مشغول ايران در توانند نمي
   ».دارند دريافت كار پروانه مربوطه، يها  نامه آئين و قوانين مطابق :ثانياً و بوده مشخص

   زراعي امالك بر بيگانگان تملك حق محروميت)د
 كـرده  محـروم  ،ضمني طور به معين حقي اشتند از را بيگانگان قانونگذار، اوقات گاهي
 مزروعـي،  امـالك  بـر  عـالوه  .مزروعي اراضي تملك از بيگانگان محروميت مانند .است

 صـنعت  يـا  كسب يا سكونت محل براي ،مازاد ديگر غيرمنقول اموال تملك از بيگانگان
   1.هستند محروم نيز خود

 اتبـاع  اسـتمالك  نامه آئين 1 ماده طبق ايران در بيگانگان ،كه است توضيح به الزم
 و دارنـد  خـود  بـراي  را صـنعت  يـا  و مسـكن  يـا  كسب محل استمالك اجازه خارجه،
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 بنابراين .نمايند تملك دادن اجاره يا و گذاري سرمايه مانند ،ديگري منظور به توانند نمي
   :دنماين استمالك توانند مي ذيل شرايط تحت آنان ،نامه آئين اين 3 ماده وفق

   نباشد؛ ايران دولت عهدي مقررات با مخالف قاضات )الف
   نباشد؛ كشور عمومي انتظامات و ايران قوانين با مخالف تقاضا )ب
 استمالك حق هم ايراني موسسات و شركتها و اتباع ،متقاضي متبوع كشور در )ج

   ؛)متقابل عمل شرط( نمايند تحصيل عمالً را ملك مقدار همان الاقل بتوانند و داشته
 و اجتمـاعي  وضـعيت  و خـانواده  تعداد با متناسب ،تقاضا مورد ملك مساحت )د

 اسـت  شـده  اسـتمالك  تقاضـاي  آن بـراي  كه منظوري و صنعت و كسب نوع يا و مالي
   باشد؛

 خارجيـان  استمالك كه نقاطي يا مرزي مناطق در تقاضا مورد ملك وقوع محل )ه
   نباشد؛ گرديده ممنوع يا محدود مقررات طبق بر

 و مقـررات  طبـق  بايـد  باشد، كسب و كار محل براي استمالك كه مواردي در) و
 آن بـه  اشـتغال  پروانـه  لـزوم  صـورت  در و بوده مجاز شغل آن به مباشرت ايران قوانين
   .باشد شده تحصيل قبالً ،شغل

   ايران در بيگانه شخصيه احوال به راجع حقوق. 2 
 نظـام  كـه  انگلسـتان  نظـام  بـرخالف  ان،بيگانگ شخصيه احوال مورد در ايراني قانونگذار
 احـوال  .م.ق 6 همـاد  در چنانكـه  .نمايـد  مـي  اعمـال  را تابعيـت  نظام ،پذيرفته را اقامتگاه
 ايـران  قـانون  تابع باشند، نيز خارج كشورهاي مقيم اينكه ولو را ايران اتباع كليه شخصيه

 اتبـاع « :ددار مـي  رمقـر  بيگانگان شخصيه احوال مورد در .م.ق 7 هماد همچنين 1.داند مي
 و خـود  اهليـت  و شخصيه احوال به مربوط مسائل حيث از ايران خاك در مقيم خارجه
 متبـوع  دولت مقررات و قوانين مطيع ،معاهدات حدود در ارثيه حقوق حيث از همچنين

   ».بود خواهند خود
 ،بيگانگـان  شخصـيه  احـوال  بـه  مربـوط  حقوق هدربار .م.ق 961 هماد دوم بند در
 نپذيرفته ،بيگانه متبوع كشور قانونگذار را آنها كه شده مواردي به محدود آنها تمحرومي
   .زوجات تعدد حق مانند .باشد
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 ايـران  قـانون  بـا  ،شخصـيه  احـوال  مـورد  در بيگانه متبوع قانون چنانچه ،بنابراين
   .بود خواهد يكسان كشور آن اتباع حقوق با ايران در بيگانگان حقوق باشد يكسان

 حقـوق  حيـث  از بيگانـه  تمتـع  حق تعيين مقام در ايران قانونگذار هانگيز و داليل
 پذيرفتـه  او متبـوع  كشـور  قـانون  در حقـي  اگر كه اين بر مبني شخصي احوال به راجع
   :كه است آن ،است محروم ايران در حق آن از بيگانه باشد نشده

  د؛شو جلوگيري قانون به نسبت احتمالي تقلب از :اوالً
 متبـوع  دولـت  قـانون  تابع شخصي احوال حيث از اشخاص« كه اصل اين هب :ثانياً

  .باشد كرده عمل »هستند خود

   ايراني جامعه مخصوص حقوق. 3
 وضـع  اتبـاعش  بـراي  خاصـي  حقـوق  اسـت  ممكن ،خود اتباع مصالح به بنا ،دولتي هر

 اتبـاع  لشـام  فقـط  كـه  ،يارانه كردن هدفمند قانون مثالً .نگردد بيگانگان شامل كه ،نمايد
   .دشو نمي بيگانگان شامل و هگرديد ايراني

 بـه  اسـتناد  ،ايرانـي  جامعه مخصوص حقوق مصاديق براي 1،نويسندگان از برخي
 در كه ربا پرداخت منع قانوني و شرعي حكم كه معتقدند و نمايند مي .ا.ا.ج.ا.ق 43 اصل
 اسـتناد  بـا  توانند نمي خارجي اتباع و شود مي ايراني اتباع شامل تنها است آمده اصل اين
 صـحيح  بنظـر  عقيـده  ايـن  كـه  .نماينـد  اسـتنكاف  ايراني اتباع به بهره پرداخت از آن به
 »الرّبـا  حرّم و يعالب اهللا لَّحاََو« :دفرماي مي كه بقره سوره 275 شريفه آيه در زيرا شدبا مين
 هـم  ربـوي  املهمع اينجا در .كرد حرام را ربا و حالل را )فروش و خريد( بيع خداوند و

   2.باطل هم و است جرم هم يعني ،وضعي حرمت هم و دارد تكليفي حرمت
 يـا  و ايرانـي  اتبـاع  بـا  چـه  ربوي معامله چنانچه كه ،نمود ادعا چنين توان مي پس
 يـا  ايرانـي  بـين  فرقـي  و شـد  خواهـد  صـادر  آن حرمت بر حكم گيرد صورت خارجي
  .ندارد وجود دهنده ربا بودن خارجي

 حقـوق  در عمومي حقوق از بيگانه حقيقي اشخاص برخورداري) مگفتار هفت
   ايران
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 ماننـد  ،شود مي گفته آن اقسام و مساوات آزاديها، انواع به افراد، عمومي حقوق از منظور
 مقابـل  در تسـاوي  ،تربيـت  و تعلـيم  آزادي ،سياسـي  عقايد آزادي مذهبي، عقايد آزادي
 تصـدي  در تسـاوي  و ماليـات  پرداخـت  در تساوي دادگاهها، مقابل در تساوي و قانون

   1.غيره و رسمي مشاغل
 از او برخـورداري  بـا  مقايسـه  در عمـومي،  حقوق از بيگانگان برخورداري ميزان

   .است داده اجازه ايران قانونگذار كه است مواردي به حدودم خصوصي حقوق
 :اسـت  آمـده  بيگانگان حقوق مورد در 1929 سال المللي بين قرارداد يك ماده در

 ،مذهب تابعيت، نژاد، تفكيك بدون افراد براي خود قلمرو و سرزمين در بايد دولت هر«
 مالكيـت  و آزادي  زنـدگي،  حـق  برابر و كامل طور به زبان يا )جنسيت( بودن مرد و زن
 بـه  بايـد  حقـوق  برابـري  حق اين دهد، قرار حمايت مورد را حقوق اين و گرديده قائل
   ».ساختگي هن باشد درست و حقيقي طور

   :از عبارتند كه دارد وجود بنيادي آزادي نوع چهار ،فوق هماد در
   عقيده آزادي حق -
  مذهب آزادي حق -
  حيات و زندگي حق -
  مالكيت حق -
 عمومي حقوق از حد آن تا دارند، وظيفه ها  دولت المللي، بين مقررات براساس لذا

 و مينتـأ  خود كشور مقيم انبيگانگ براي تاس ضروري انساني هر شخصيت براي كه را
 بيـان  آزاد ،مذهبي مراسم اجراي و مذهب آزادي :قبيل از حقوقي .نمايند حمايت آنها از
 عمـومي  نظـم  با ها  آزادي اين كه جايي تا آبرو  و حيثيت مال، جان، تأمين حق انديشه، و

  .ننمايد دار جريحه نيز را عمومي عفت و نداشته مغايرت
 »انسـاني  حقـوق « بـه  راجـع  1929 سـال  قطعنامـه  در لـل، الم بـين  حقوق نستيتوا

  :است نموده توصيه ها  دولت به بيگانگان براي را زير آزاديهاي از برخورداري
   زبان انتخاب آزادي -
  تربيت و تعليم آزادي -
  مالكيت آزادي -
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 كشور از خروج در آزادي -
 مالي و جاني امنيت داشتن حق -

 قـانون  و بشـر  حقوق جهاني اعالميه در فوق يها  آزادي كه است توضيح به الزم
   .است آمده نيز ايران اسالمي جمهوري اساسي

  :دنمو تقسيم دسته چهار به توان مي را عمومي حقوق از بيگانگان برخورداري
   شخصي، يها  مصونيت و فردي يها  آزادي و اساسي حقوق )الف
  اقتصادي؛ حقوق )ب
   ؛قضايي حقوق )ج
  .سياسي حقوق) د

    فردي يها  آزادي و اساسي حقوق. 1
 ايـن  و گرديـده  قيد ،كشورها اساسي قانون در افراد عمومي يها  آزادي و حقوق معموالً
   .شد خواهد نيز كشور آن مقيم بيگانه افراد شامل ها  آزادي

   :از عبارتند گردند مي مند بهره آن از نيز بيگانگان كه ،افراد اساسي حقوق مهمترين

   انساني كرامت و حيثيت از بيگانگان برخورداري حق) الف
 حيثيـت  ييشناسـا « :اسـت  آمده 1948 دسامبر دهم بشر حقوق جهاني اعالميه مقدمه در

 آزادي، ساسـا  آنـان  ناپـذير  انتقـال  و يكسان حقوق و بشري خانواده اعضاي كليه ذاتي
 فـوق  اعالميـه  1 مـاده  در همچنـين  .»دهد مي تشكيل ريبش جامعه در را صلح و عدالت
 هـم  بـا  حقـوق  و حيثيـت  لحـاظ  از و آينـد  مي دنيا به آزاد بشر افراد تمام« :است آمده

 بـرادري  روح بـا  يكـديگر  بـه  نسـبت  بايد و شندبا مي وجدان و عقل داراي همه برابرند
   ».كنند رفتار

 برخـوردار  انسـاني  كرامـت  از بـودن  انسـان  لحـاظ  به بيگانه اينكه به استناد با لذا
   .است ممنوع داخلي اتباع همانند بيگانگان حيثيت و حرمت هتك بنابراين .است

 :اسـت  آمـده  نيـز  اسـالم  در بشـر  حقوق مورد در قاهره اعالميه مقدمه ابتداي در
 در خـود  خليفـه  را وي و داده حيثيـت  او به و آفريده وجه بهترين به را انسان خداوند«

 و حيثيـت  انسـاني  هـر « :تاس آمده اعالميه اين در 4 ماده همچنين ».گرداند زمين روي
  ».دارد حرمت
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  مسكن انتخاب در بيگانگان آزادي ) ب
 مايـل  كـه  نقـاطي  در اقامـت  و ايـران  به ورود در بيگانه اتباع شد، ذكر قبالً همانطوريكه

 كـرده  دريافـت  اقامـت  پروانـه  دار صالحيت مقامات از آنكه به مشروط ،بوده آزاد باشند
 شـغل  و مسـكن  حقـوق،  ،مـال  ،جـان  ،حيثيـت « .ا.ا.ج.ا.ق 22 اصـل  موجـب  به .باشند

 ،اصـل  ايـن  در ».كنـد  تجويز قانون كه مواردي در مگر است، مصون تعرض از اشخاص
 بيگانگـان  و ايران تبعه از اعم افراد كليه شامل و بوده مطلق طور به »اشخاص« كلمه ذكر
   .دشو مي ايران مقيم

 كـه  اي بيگانـه « :سياسـي  و مـدني  حقوق المللي بين ميثاق 13 ماده قمطاب همچنين
 برابـر  كـه  تصـميمي  اجـراي  در فقـط  باشد، ميثاق اين طرف كشور يك قلمرو در قانوناً
 جهات كه مواردي در جز و شود اخراج كشور آن از است ممكن باشد شده اتخاذ قانون
 خود اخراج عليه كه باشد داشته امكان بايد نمايد اقتضاء ديگري طور ملي، امنيت حتمي
 مقـام  طـرف  از منصـوب  شخص نزد يا صالح مقام در او اعتراض و كند اعتراض موجهاًَ
   ».شود رسيدگي بايد كند مي تعيين منظور اين به كه اي نماينده حضور با مزبور

 و شخصـي  امنيت متمم واقع در و بوده بيگانگان حقوق از يكي مسكن مصونيت
 كه است افراد وصيخص حريم از بخشي مسكن، مصونيت همچنين .است مسكن آزادي

 داشـته  را خـود  خانه خصوصي حريم در عمل آزادي تا دهد مي را حق اين اشخاص به
  .باشند

   بيگانه مال و جان از حمايت ) ج
 حـد  در بايـد  ،اقامـت  محل كشور كه است وظايفي از بيگانگان مال و جان امنيت حفظ

 كشـور  يـك  در كه انيبيگانگ براي داشت انتظار نبايد البته .بكوشد آن تحقق در متعارف
 مقـرر  خودي اتباع براي آنچه از بيش العاده فوق و خاص احتياطي اقدامات دارند، اقامت
   1.نمود فراهم است
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 اشـخاص  شـغل  و مسكن حقوق، ،مال ،جان ،حيثيت« .ا.ا.ج.ا.ق 22 اصل براساس
   » ...است مصون تعرض از

   بيگانه اقامت و آمد و رفت آزادي) د     
 كشـور  آن داخـل  در دارنـد  حـق  شوند مي كشور يك وارد قانوني طور به كه بيگانگاني

 محـل  كشـور  آنكـه  مگر ،نمايند اقامت باشند مايل كه هركجا و كنند آمد و رفت آزادانه
 كرده ممنوع كشور نقاط از بعضي در را بيگانگان آمد و رفت امنيتي مسائل به بنا ،اقامت

   .باشد كرده حيتدارصال مقامات مخصوص اجازه كسب به موكول يا

   مذهبي مسائل انجام و بيان و انديشه آزادي از برخورداري حق ) ه
 ،فلسـفي  اجتمـاعي،  از اعـم  فكـري  هر شخص، هر اينكه از است عبارت ،يدهعق آزادي
 كنـد  انتخاب آزادانه ،پندارد مي حقيقت عين را آن  يا و پسندد مي كه را مذهبي يا سياسي

   1.شود  يتجاوز يا و بيم يا نگراني با مواجه آنكه بي
 شـنيدن  بـه  را آنـان  و كنـد  مي دعوت عقيده آزادي به احترام براي را مردم ،اسالم

 القـول  يسـتمعون  عبادالـذين  فبشر« :دخوان مي فرا آن بهترين از پيروي و اشخاص سخن
 چـون  كـه  بنـدگان  آن مـرا  بندگان ده بشارت پس 2»هديهم الذين اولئك احسنه فيتبعون
 لطـف  به را آنها خداوند كه هستند كساني آنان كنند، عمل آنرا نيكوتر نوندبش حق سخن
   »فرموده هدايت خود خاص

ـ  مـي  بيان و عقيده آزادي حق درباره نيز بشر حقوق جهاني اعالميه 19 ماده  :دگوي
 عقايـد  داشـتن  از كه است آن شامل مزبور حق و دارد بيان و عقيده آزادي حق هركس«

 آن انتشـار  و اخـذ  در و افكار و اطالعات كسب در و باشد نداشته اضطرابي و بيم خود
   ».باشند آزاد ي مرز مالحظات بدون و ممكن وسائل تمام با

   :است آمده سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق 18 ماده در همچنين
 ،خـود  انتخـاب  بـه  معتقـدات  يـا  مـذهب  و وجـدان  فكر، آزادي حق هركس .1«
 بطور خواه ،جمعي يا فردي طور به خواه خود، معتقدات يا مذهب زابرا آزادي همچنين

   .شدبا مي مذهبي تعليمات و اعمال و آداب اجراي و عبادات در خفا در يا علني
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 يـك  قبول يا داشتن در او آزادي به كه شود واقع اكراهي مورد نبايد كس هيچ .2
   .آورد وارد لطمه خويش انتخاب به معتقدات يا مذهب

 مگـر  نمـود  ييهـا   محـدوديت  تابع توان نمي را معتقدات يا مذهب ابراز اديآز .3
 سـالمت  ،نظـم  امنيت، از حمايت براي و شده بيني پيش قانون موجب به منحصراً آنچه

   .باشد داشته ضرورت ديگران اساسي يها  آزادي و حقوق يا عمومي اخالق يا
 مـورد  برحسب و والدين آزادي كه شوند مي متعهد ميثاق اين طرف كشورهاي .4

 مطــابق كودكــان اخالقـي  و مــذهبي آمــوزش مينتـأ  در را كودكــان قــانوني سرپرسـتان 
   ».بشمارند محترم خودشان معتقدات

 قـرار  تعقيـب  مـورد  خاص اي عقيده داشتن صرف به توان نمي را افراد ،ايران حقوق در
 را هـيچكس  و اسـت  ممنـوع  عقايـد  تفتـيش « :اسـت  آمـده  .ا.ا.ج.ا.ق 23 اصل در .دارد
   ».داد قرار مواخذه و تعرض مورد اي عقيده داشتن صرف به توان نمي

   بيگانگان اقتصادي حقوق .2
 در امـا  هستند، مند بهره اقتصادي حقوق از كشور آن اتباع مانند كشوري هر در بيگانگان

 بيگانگـان  بـراي  را ييهـا   محـدوديت  خود، اتباع از حمايت براي كشورها خصوص اين
   :از عبارتند ندهست برخوردار آن از بيگانگان كه اقتصادي حقوق مهمترين .شوند مي قائل

  شغل انتخاب در بيگانگان آزادي) الف
 بيگانگـان  ايـران،  قانون براساس شد، داده توضيح بيگانگان اشتغال مورد در قبالً چنانكه
 بـه  شـتغال ا حق بيگانه كه گفت توان نمي و دارند را ايران در اشتغال حق شرايطي تحت
 انحصـار  در سياسـي  مشـاغل  ماننـد  مشـاغل  از بعضي .داراست بخواهد كه را شغلي هر

 بـا  ،مشـاغل  از ديگـر  برخـي  .محرومنـد  مشاغل آن از بيگانگان طبعĤً و بوده ايراني اتباع
 مقامـات  از پروانـه  اخـذ  بـر  مشـروط  ،بيگانه تخصص به مبرم نياز مانند شرايطي وجود

 بـه  ،اسـت  ذكر شايان .شندبا مي دارا را خاص قرارداد با و موقت صورت به صالحيتدار
 دسـته  شـند؛ با مي محروم اشتغال حق از گانبيگان از دسته دو ،يالملل بين مقررات موجب

 وارد رويـداد  لغـو  مقـررات  از اسـتفاده  بـا  كـه  اشخاصـي  :دوم دسته و جهانگردان :اول
   .شوند مي كشوري
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   عمومي خدمات از استفاده در بيگانگان آزادي ) ب
 و آب ماننـد  عمومي خدمات يها  سرويس از ،كشور يك اتباع مانند دارند حق بيگانگان

 خـدمات  از برخـي  اسـت  ممكـن  .گردند مند بهره عمومي نقل و حمل ،گاز ،تلفن برق،
 بصـورت  كشور آن اتباع براي ،بهداشتي و درماني خدمات مانند دولت توسط شده ارايه

   .نباشد رايگان بيگانگان براي ولي گردد ارايه رايگان

   بيگانگان قضايي حقوق  .3
 از متعـارف  حـد  در كشـور  آن در انـد،  شـده  كشوري وارد قانوني طور به كه بيگانگاني

 آن از بيگانگـان  كـه  قضـايي  حقـوق  مهمتـرين  .بـود  خواهنـد  منـد  بهـره  قضايي حقوق
   :از است عبارت باشند مي برخوردار

   قضايي محاكم به مراجعه حق) الف
 حـق  كشـور  آن اتبـاع  ماننـد  كه است اين كشور يك در بيگانگان اساسي حقوق از يكي

  .باشند داشته را شاهد و خوانده خواهان، متهم، شاكي، بعنوان چه محاكم به مراجعه
 اسـت  فـرد  هر مسلم حق ،دادخواهي« :ددار مي مقرر .ا.ا.ج.ا.ق 34 اصل موجب به

 ملـت  افـراد  همه .نمايد رجوع صالح اهيدادگ به دادخواهي منظور به تواند مي هركس و
 از تـوان  نمـي  را هـيچكس  و باشـند  داشـته  دسـترس  در را دادگاههـا  اينگونـه  دارد حق

  ».كرد ممنوع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به كه دادگاهي
 كامـل  مسـاوات  با هركس« :است آمده نيز بشر حقوق جهاني اعالميه 10 ماده در

 و شـود  رسـيدگي  علناً و منصفانه ،بيطرفي و مستقل دادگاه وسيلهب دعوايش كه دارد حق
 كـرده  پيـدا  توجـه  او به كه جزائي اتهام هر يا او الزامات و حقوق هدربار دادگاهي چنين
   ».نمايد تصميم اتخاذ باشد

 قضـايي  محـاكم  به مراجعه حق داخلي اتباع همانند نيز بيگانگان ،ايران حقوق در
 ،اسـت  شـده  قائـل  دادخواهي حق آنها براي ايران قانونگذار اينكه عليرغم ولي .دارند را

 دادرسـي  آئـين  .ق 144 مـاده  در .اسـت  نموده تعيين آنها براي نيز ييها  محدوديت ولي
 باشـند  اصـلي  خواهان چه خارج، يها  دولت اتباع« :است آمده 1379 سال مصوب مدني

 تأديـه  بـراي  دعـوا  طـرف  واسـت درخ به بنا گردند، دعوا وارد ثالث شخص بعنوان يا و
 بايـد  گردنـد  محكـوم  آن بـه  الوكاله حق و دادرسي هزينه بابت است ممكن كه خسارتي
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 جلسه پايان تا و ايران تبعه خوانده از فقط تأمين اخذ درخواست .بسپارند مناسب تأمين
   ».شود مي پذيرفته دادرسي اول

   بيگانه توسط وكيل انتخاب حق ) ب
 حـق  .شـد با مـي  آنـان  توسـط  وكيـل  انتخاب حق ،بيگانگان يقضاي حقوق از ديگر يكي

 قـرار  تاكيـد  مـورد  سياسـي  و مـدني  حقـوق  المللي بين ميثاق 14 ماده در وكيل انتخاب
   .كنند مي عمل آن به بشري حقوق تعهد بعنوان ها  دولت و است گرفته

ـ  حق دعوي طرفين دادگاهها همه در« :است آمده نيز .ا.ا.ج.ا.ق 35 اصل در  ددارن
 بـراي  بايـد  باشند نداشته را وكيل انتخاب توانايي اگر و نمايند انتخاب وكيل خود براي
   ».گردد فراهم وكيل تعيين امكانات آنها

   بيگانگان سياسي حقوق .4
 آن از بيگانگـان  و بـوده  كشـور  آن اتبـاع  بـه  منحصـر  كـه  است امتيازي سياسي، حقوق

ـ  در شركت مانند .محرومند  حقوقـدان  ،1دومـا  .هـا   پرسـي  مـه ه در شـركت  و اتانتخاب
 از و نيستند دهد مي تشكيل را دولتها كه اي جامعه عضو بيگانگان« :است معتقد فرانسوي

  2».شوند مند  بهره سياسي حقوق از نبايد رو اين
 دارا سياسـي،  حقوق از تمتع در اصلي شرط كه نمود بيان چنين توان مي ،بنابراين

 تابعيـت  كـه  كسـاني  حتـي  .شـند با مـي  آن فاقـد  انبيگانگـ  كه است كشور تابعيت بودن
  .نيستند مند بهره كامل طور به حق اين از نيز دارند اكتسابي

   ايران در بيگانه حقوقي اشخاص حقوقي وضعيت) مبحث چهارم
 اشـخاص  كـه  نقشـي  و المللـي  بـين  بازرگـاني  و تجـاري  ارتباطات پيشرفت به توجه با

 جـاي  الملل، بين تجارت در حقيقي اشخاص مايند،ن مي ايفاء المللي بين سطح در حقوقي
 حقـوقي  اشـخاص  تابعيـت  مبحـث  در همانطوريكه .اند داده حقوقي اشخاص به را خود
 امكـان  بـراي  قانونگـذار  كـه  هستند انسان افراد از ييها  دسته حقوقي اشخاص ،شد گفته

 .شناسـد  يمـ  مسـتقل  حقـوقي  وجـود  يك بعنوان را آنها ،ها  دسته اين پيشرفت و فعاليت
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 مگـر  .شـود  مـي  قائـل  انسـان  تكاليف و حقوق به شبيه تكاليفي و حقوق آنها براي يعني
   .وتنب حق و ابوت حق مانند است حقيقي اشخاص به مختص كه حقوقي

 تكـاليف  و حقـوق  داراي ايران در خارجي شركتهاي زماني ايران، قوانين براساس
 نيـز  تهران اسناد ثبت اداره در و دنباش شده شناخته قانوني خود مملكت در كه شوند مي
 خصـوص  در 1310 خـرداد  11 مـورخ  شركتها، ثبت قانون 3 ماده .باشند رسيده ثبت به

 بـراي  خارجي شركت هر« :دگوي مي ايران در خارجي شركتهاي حقوقي شخصيت ايجاد
 مبـادرت  ايران در مالي يا صنعتي يا تجارتي امور بر نماينده يا شعب بوسيله بتواند اينكه
 اسـناد  ثبـت  اداره در و شـده،  شناخته قانوني شركت خود اصلي مملكت در بايد نمايد،
   ».باشد رسيده ثبت به تهران

   ايران در بيگانه حقوقي اشخاص حقوق) گفتار اول
 دو آن كـه  شـند با مي استوار اساسي عنصر و پايه دو بر ،خود حقوقي روابط در اشخاص
 گرديـده  ارائـه  مختلفي تعاريف تكليف و حق مورد در .تكليف و حق از عبارتند عنصر
  .است

 تا دهد مي اشخاصي به كشور هر حقوق كه است توانايي ،حق«اينكه، جمله آن از
 1».بخواهند ديگري از را كاري انجام و مال انتقال يا كنند استفاده مستقيم طور به مالي از
 دكتـر  مرحوم .دارد وجود نيز تكليفي شود مي ايجاد اشخاص براي كه حقي هر مقابل در

 و باشـد  مـي  آن انجام به ملزم شخص كه است امري« :دگوي مي تكليف تعريف در امامي
   2».گردد مي دچار است امر آن خور در كه جزايي به نمايد رفتار آن برخالف هرگاه

 نيـز  حقـوقي  اشـخاص  بلكه نيست، حقيقي شخص متوجه تنها تكاليف و حقوق
 مـي  ايران در ثبت از پس ،بيگانه حقوقي اشخاص لذا .باشند مي فتكالي و حقوق داراي
 نمايندگان توسط ،ايران در خود اساسنامه حدود در ايراني، حقوقي اشخاص مانند توانند
 اشـخاص  حقـوق  بـه  نسبت بيگانه حقوقي اشخاص حقوق اما .بپردازند فعاليت به خود

   .ندباش مي محدودتر مسائل از بعضي خصوص در ايران حقوقي
 در غيرمنقـول  امـوال  بـر  تملك حق بيگانه، حقوقي اشخاص كه گفت توان مي لذا

 .شـند با مـي  دارا را اسـت  مقـرر  بيگانـه  حقيقـي  اشخاص براي كه شرايطي طبق را ايران
                                                 

 .161كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص . 1
 .12، ص 4ج  امامي،. 2
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 ممنـوع  معـامالت  بجـز  ،اساسـنامه  در شده بيني پيش معامله هرگونه انجام حق همچنين
  .دارند را بيگانه اتباع براي

 محـاكم  بـه  مراجعـه  و ترافـع  حـق  بيگانه حقوقي اشخاص فوق، حقوق رب عالوه
  .دارند ايران در را عليه مدعي يا مدعي بعنوان خواه ،قضايي

  
  حقوقي بيگانه در ايرانتكاليف و وظايف اشخاص ) گفتار دوم
 به تكليف :از عبارتند اند شده قائل بيگانه حقوقي اشخاص براي كه تكاليفي

 .داخلي مراجع به فعاليت اي دوره گزارش ارائه به تكليف ارض،عو و ماليات پرداخت
   خارجي ايشركته نمايندگي يا شعبه ثبت اجازه قانون اجرايي نامه آئين 7 ماده براساس

 اقدام ايران در خود شعبه ثبت به نسبت كه خارجي شركتهاي شعبه«: ددار مي مقرر
 مشتمل اصلي شركت ساالنه ارشگز سال هر ،موظفند پردازند مي فعاليت به و نموده

 به را متبوع كشور در مقيم مستقل حسابرسان توسط شده حسابرسي مالي گزارشهاي بر
 .»نمايند ارايه ذيربط دستگاه
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   خودآزمايي
  دهيد؟ توضيح مختصراً و برده نام را بيگانه انواع -1
 دهيد؟ شرح و برده نام را عادي بيگانه انواع -2
 دهيد؟ توضيح را آن انواع و ودهنم تعريف را مهاجر بيگانه -3
 نماييد؟ تعريف را آواره و پناهنده بيگانه -4
  است؟ كسي چه پيشنهاد بيگانگان حقوق مورد در پنجگانه اصول -5

 واتل )د   اوپنهايم )ج   وردروس )ب   بوايه ني )الف
 دهيد؟ توضيح را وردروس پيشنهادي پنجگانه اصول -6
 دهيد؟ حشر را آن انواع و نموده تعريف را گذرنامه -7
 دارند؟ را سياسي گذرنامه از استفاده حق كساني چه -8

   وزارتخانه كارمندان و رهبر همراهان )الف
  جمهور رئيس و اسالمي شوراي مجلس نمايندگان )ب
  خارجه وزارت فني و اداري مأموران )ج
 خارجه وزارت فني و اداري مأموران همسران )د
  دهيد؟ توضيح و برده نام را ايران در اقامت انواع -9

  .است ...................سياسي حقوق از تمتع در اصلي شرايط  -10
   اقامتگاه داشتن )ب     تابعيت داشتن )الف
  كشور آن در داشتن اقامت )د   كشور آناز  همسر داشتن )ج
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  پيوست
  خارجي شركتهاي نمايندگي يا شعبه ثبت اجازه قانون اجرايي نامه آيين
 و دارايـي  و اقتصادي وزارت پيشنهاد به بنا  11/1/1378  مورخ جلسه در وزيران هيات

 ــ  خـارجي  شـركتهاي  نماينـدگي  يا شعبه ثبت اجازه قانون واحده ماده تبصره استناد به
  )دنمو تصويب زير شرح به را مذكور قانون اجرايي نامه آيين ـ 1376  مصوب

 اختهشـن  قـانوني  شركت خود، ثبت محل كشور در كه خارجي شركتهاي .1 ماده
 در ايـران  در فعاليت براي توانند مي  ،متبوع كشور در متقابل عمل به مشروط شوند، مي

 بـه  نسبت مربوط مقررات و قوانين ساير و  نامه آيين اين مقررات براساس زير يها  زمينه
 )دنماين اقدام خود نمايندگي يا شعبه ثبت

 .خارجي شركت خدمات يا كاالها فروش از بعد خدمات ارايه .1
 خـارجي  شركت و ايراني اشخاص بين كه قراردادهايي  اجرايي عمليات انجام .2
 .شود مي منعقد

  ايران در خارجي شركت گذاري سرمايه براي سازي زمينه و بررسي .3
 كشـورهاي  در كـار  انجـام  بـراي  ايرانـي  مهندسي و فني شركتهاي با همكاري .4

 .ثالث
 .ايران اسالمي غيرنفتي صادرات افزايش .5
 .فنĤوري و فني دانش انتقال و مهندسي و فني خدمات ارايه .6
 قـانوني  طـور  بـه  كـه   دولتـي  يها  دستگاه توسط آن مجوز كه فعاليتهايي انجام .7

  ارايه قبيل از .گردد مي صادر هستند، مجوز صدور به مجاز

  .غيره و بازاريابي ،بانكي كاال، بازرسي و بيمه  ،نقل و حمل يها  زمينه در خدمات
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 مسـتقيما  كـه  است اصلي شركت تابع محلي واحد  ،خارجي كتشر شعبه .2 ماده
 محـل،  در شـعبه  فعاليـت   .ددهـ  مي انجام  ،محل در را اصلي شركت وظايف و موضوع
 .بود خواهد اصلي شركت مسئوليت با و تام تحت

 و اطالعـات  موظفنـد  ايـران  در شـعبه  ثبـت  متقاضـي  خـارجي  شركتهاي .3 ماده
 مالكيـت  و شـركتها  ثبـت  كـل  اداره بـه  خـود  كتبـي  تدرخواس همراه به را زير مدارك
 .نمايند ارايه صنعتي

 مراجـع  در شـده  ثبـت  تغييـرات  آخـرين  و تاسـيس  آگهـي   ،شركت  اساسنامه .1
 .ذيربط

 .شركت شده تاييد مالي گزارش آخرين .2
 و داليـل  تبيين و شركت فعاليتهاي به مربوط اطالعات حاوي توجيهي گزارش .3
 ،شـعبه  فعاليـت  محـل  و اختيـارات  حـدود  و  نـوع  عيينت ،ايران در شعبه ثبت ضرورت
 و ارزي وجـوه  منـابع  تـامين  نحـوه  و نياز، مورد خارجي و ايراني انساني نيروي برآورد
 .شعبه امور اداره براي ريالي

 براسـاس  كـه  اسـت  حقوقي يا حقيقي شخص  ،خارجي شركت نماينده ـ4 ماده
 در را  نماينـدگي  طـرف  شـركت   فوظاي و موضوع از بخشي انجام ،نمايندگي قرارداد
 تحـت  فعاليتهـايي  بـه  نسـبت  ،خـارجي  شـركت  نماينـدگي  .است گرفته عهده بر محل

  .داشت خواهد مسئوليت  پذيرد، مي انجام محل در نمايندگي طرف شركت نمايندگي
 نماينـدگي  ثبـت  متقاضـي  كه حقوقي اشخاص يا ايراني حقيقي اشخاص ـ5 ماده

 و مـدارك  اصـل  و اسـناد  فارسـي  ترجمـه  موظفنـد،  هسـتند  ايـران  در خـارجي  شركت
 مالكيـت  و شـركتها  ثبـت  كـل  اداره به خود كتبي درخواست  همراه به را زير اطالعات
  )دنماين ارايه صنعتي

 .نامه آيين اين  )4( ماده موضوع قرارداد مصدق تصوير .1
 و شناسـنامه  تصـوير  ،حقيقي اشخاص براي : متقاضي شخص شناسايي مدارك  .2
 و تاسـيس   آگهـي  و شـركت  اساسـنامه  حقوقي، اشخاص براي و قانوني امتگاهاق نشاني
 .ذيربط مراجع نزد آ، شده ثبت تغييرات آخرين

 شده بيني پيش امر زمينه در ،نمايندگي ثبت متقاضي شخص فعاليت سابقه ارايه .3
 .نمايندگي قرارداد در
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 راتتغييـ   آخـرين  و تاسيس آگهي  ،نمايندگي طرف خارجي شركت اساسنامه .4
 .ذيربط مراجع نزد آن شده ثبت

 ضـرورت   و داليل تبيين و نمايندگي طرف خارجي شركت فعاليتهاي گزارش .5
 .نمايندگي اخذ

  نمايندگي طرف خارجي شركت شده تاييد مالي گزارش آخرين .6
 .ذيربط وزارتخانه معرفي .7

 ميشـود  لغـو  ذيـربط  مراجـع  سـوي  از آنهـا  فعاليـت  مجوز كه اشخاصي ـ6 ماده
 بـه  نسـبت   ،صنعتي مالكيتهاي و شركتها ثبت اداره توسط شده تعيين مهلت در مكلفند،
  .نمايند اقدام آن تصفيه امور انجام و نمايندگي يا شعبه انحالل

 تـا  دارند مهلت ماه 6  شود، نمي تمديد آنها فعاليت مجوز كه شركتهايي ـ تبصره
 .نمايند ماقدا آن  تصفيه امور انجام و شده ثبت شركت انحالل به نسبت

 اقـدام  ايـران  در خـود  شـعبه  ثبـت  به نسبت كه خارجي شركتهاي شعبه ـ7 ماده
 مشـتمل  اصـلي  شـركت  ساالنه گزارش سال هر ،موظفند پردازند مي فعاليت به و نموده

 بـه  را متبوع كشور در مقيم مستقل حسابرسان توسط شده حسابرسي مالي گزارشهاي بر
 .نمايند ارايه ذيربط دستگاه

 گـزارش  موظفنـد  نامـه  آيين اين مشمول حقوقي و حقيقي اشخاص كليه ـ8 ماده
 خـود  شـده  حسابرسـي  مـالي  صـورتهاي  با همراه را ايران در نمايندگي يا شعبه فعاليت
  .دارنـد  ارسـال   ذيـربط  دسـتگاههاي  بـه  مـالي  سـال  پايـان  از پـس  مـاه  4 مـدت  ظرف

 از اسـتفاده  قـانون  واحده ماده  4 تبصره اجرايي  نامه آيين كه زماني تا مذكور حسابرسي
 ــ  رسـمي  حسـابدار   عنـوان  بـه  صـالح  ذي حسابداران اي حرفه و تخصصي خدمات
  حسابرسـي  موسسـات  و حسابرسـي  سـازمان  توسـط   است، نشده اعالم 1372 مصوب
 نظـارت  اداره توسـط  شـده  تاييـد  حقيقي افراد آن شركاي كه ذيربط دستگاه قبول مورد

 .گيرد مي نجاما  باشند، حسابرسي سازمان

 توسـط  بايـد  نامـه،  آيين اين طبق شده ثبت  نمايندگي يا شعبه امور اداره ـ9 ماده
  .گيرد انجام ايران مقيم حقيقي شخص چند يا يك

 و نامـه  آيـين  ايـن  مزايـاي  از خـارجي  شـركتهاي  برخورداري منظور به ـ10 ماده
 در  نامـه،  آيين اين شدن رااالج الزم از تاقبل كه خارجي شركتهاي  ،آنها فعاليت استمرار
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 مـدارك  و اطالعـات   مكلفند، اند كرده مي فعاليت خود نمايندگي يا شعبه طريق از ،ايران
 با را خود وضعيت و داده ارايه ذيربط دستگاههاي به را نامه آيين اين 5و 3 مواد موضوع

  .دهند تطبيق نامه آيين

www.ParsBook.org



www.ParsBook.org



  
  
  
  
  

  اختصارات
  قانون آيين دادرسي مدني                            .                        م.د.آ.ق
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  كتابنامه
  منابع فارسي) الف

انتشـارات   :، تهـران فرهنـگ لغـات انگليسـي بـه فارسـي      ).1371(ريانپور، عباس و منوچهرآ .1
 .اميركبير

 .مركز مطالعات و مدارك علمي ايران: ، تهرانفرهنگ علوم سياسي ).1374(آقا بخشي، علي .2
 .انتشارات جنگل: ، تهران جهانتابعيت در ايران و كشورهاي ). 1389(ل كجباف، حسينآ .3
انتشـارات پيـام   : ، تهرانشوراهاي اسالمي در نظام حقوقي ايران). 1387( ------------ .4

 .پويا
 .، شخص حقوقيالملل المعارف حقوقي حقوق بين دائره ).بي تا( ابراهيم، فضل اهللا .5
  .سمت: تهران .الملل خصوصي حقوق بين). 1383( ابراهيمي، سيدنصراله .6
 .چاپ مهر: ، قم2، ج الملل عمومي اسالم و حقوق بين). 1377( ابراهيمي، محمد .7
 . انتشارات بهتاب: ،تهرانالملل خصوصي حقوق بين). 1382(ارفع نيا ، بهشيد .8

 .مركز نشر دانشگاهي:، تهرانتعارض قوانين). 1388(الماسي، نجاد علي .9
 .نشر ميزان: تهرانحقوق بين الملل خصوصي، ). 1384(  ----------- .10
  .كتابفروشي اسالميه: ، تهران4، ج حقوق مدني ).1353(امامي، سيد حسن .11
 .نشر ميزان: تهران .حقوق اداري). 1387( امامي، محمد و كورش استوار سنگري .12
 .ان شناسيانتشارات دايره المعارف اير: ، تهرانتاريخ حقوق ايران ).1386(امين، سيد حسن .13
مباني نفوذ و مقـام روحـانيون زرتشـتي دوره    « ).1371بهار و تابستان (پور، محمدتقي  ايمان  .14

 .مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ،»ساسانيان
 .نشر مردم ساالري :تهران ،ملل خصوصيلا حقوق بين ).1383( باال زاده، زهره .15
در قبـال دعـاوي اتبـاع     سئوليت دولتتابعيت مضاعف و اصل عدم م« ،بدري اهري، رسول .16

 .دانشكده حقوق دانشگاه آزاد :پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران» خود
: عليرضـا پارسـا، تهـران   ترجمه  .الملل فرهنگ حقوق بين. )1375(بلدسو، رابرت و بوسچك .17

 .انتشارات قومس
: انترجمـه بهمـن آقـايي، تهـر     .الملـل  فرهنگ حقـوق بـين  ). 1375( --------------- .18

 .كتابخانه گنج دانش
  .نياي كتابد: تهران .ايران باستان ).1362( پيرنيا، حسن .19
: مد متين دفتري، تهران، ترجمه؛ احالملل تاريخ مختصر حقوق بين ).1327( توس بام، آرتور .20

  .اميركبير
يان تـا آغـاز   تاريخ حقوق ايران از انقـراض ساسـان   ).1338(، محمد جعفر جعفري لنگرودي .21

 .انتشارات كانون معرفت: رانته ،مشروطه
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