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تعاريف حقوق بين الملل خصوصي
بين الملل خصوصي،  بوايه، معتقد است كه: »حقوق  ني 
شعبه اي است از حقوق موضوعه، كه روابط افراد را در زندگي 
خصوصي به موجب پديده مرز، تنظيم مي نمايد.« حقوق 
بين الملل خصوصي، رشته اي از حقوق است كه روابط افراد 
با يك ديگر و هم چنين روابط افراد با دولت ها، خارج از قلمرو 

داخلي و در عرصه بين المللي را مورد بررسي قرار مي دهد.

منابع حقوق بين الملل خصوصي
و  منابع داخلي  از  بين الملل خصوصي،  منابع حقوق 

منابع بين المللي تشكيل مي شود.

منابع داخلي شامل: قانون اساسي، قوانين عادي، رويه 
قضايي، عرف و عقايد علماي حقوق )دكترين( مي باشد. 
منابع بين المللي نيز، شامل معاهدات و كنوانسيون هاي 

بين المللي، رويه قضايي و عرف بين المللي است.

منابع داخلي حقوق بين المللي خصوصي

•قانون اساسي 	



•قوانين عادي: منابع داخل��ي مرتبط با موضوعات  	
مختلف حق��وق بين الملل خصوصي عبارتند از: قانون 
مدني، قانون تجارت، آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب، قانون كار مصوب س��ال 1369، قانون امور 
حسبي مصوب س��ال 1319 و اصالحيه ها و الحاقات 

بعدي
•رويه قضايي 	

•عرف و عادات 	
•عقايد علماي علم حقوق يا دكترين 	

منابع بين المللي حقوق بين الملل خصوصي

منابع بين المللي حقوق بين الملل خصوصي، عبارتند از: 
عهدنامه هاي بين المللي، رويه قضايي بين المللي، عرف 

بين المللي و اصول كلي حقوقي.

عهدنامه هاي بين المللي

انواع معاهدات بين المللي

معاهداتي  به  دوجانبه،  معاهدات  دوجانبه:  معاهدات 



اطالق مي شود كه بين دو كشور منعقد گرديده و فقط 
بين طرفين امضأكننده، الزم االجرا باشد.

انعقاد  مهم  اهداف  از  يكي  يا جمعي:  معاهدات چندجانبه 

معاهدات جمعي در حقوق بين الملل خصوصي، يكسان سازي 
قواعد حقوق بين المللي و جلوگيري از ايجاد تعارض قوانين 

است.
ماهيت حقوقي معاهدات: معاهدات بين المللي، باتوجه به 

موارد زير در حكم قانون شمرده شده است كه اين 
موارد عبارتند از:

•اوالً: مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي ج.ا.ا.  	
كه مقرر مي دارد: »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها 
و موافقتنامه ه��اي بين المللي، بايد به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي برس��د.« مطابق ماده 9 قانون مدني 
ايران: »مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين 
دولت ايران و س��اير دول، منعقد شده باشد، در حكم 

قانون است.«
•ثانياً: معاه��دات پس از تصويب مجلس ش��وراي  	



اسالمي بايد به شوراي نگهبان ارسال شده و به تأييد 
اين مرجع نيز برسند.

•ثالثاً: براي آن كه معاهدات در حكم قانون باش��ند،  	
حتماً مي بايستي در روزنامه رسمي منتشر گرديده و 
پانزده روز پس از انتش��ار، در سراسر كشور الزم االجرا 

خواهد بود.

خصوصيات معاهدات بين المللي

•معاهدات بين المللي ناشي از توافقات بين المللي است. 	
•معاهدات بين المللي مي بايس��تي به صورت كتبي  	

منعقد گردد.
•مفاد معاهدات بين المللي ب��راي طرفين معاهده،  	

ايجاد الزام مي كند.
•معاهدات بين المللي، تابع مقررات حقوقي بين المللي  	

است نه مقررات حقوق داخلي.
مراجع صالح براي تفسير معاهدات: مراجع صالحيت دار، 

براي تفسير معاهدات، عبارتند از: مراجع بين المللي و 
مراجع داخلي.



مراجع داخلي براي تفسير يك جانبه معاهدات عبارتند از: 
•مراجع اجرايي 	

•مراجع قانون گذاري 	
•مراجع قضايي 	

عرف بين المللي
در حقوق بين الملل، عرف و عادت از شيوه عمل و رفتار 
دولت ها در ايجاد و بسط مناسبات خود با يك ديگر 
و هم چنين رويه آن ها در اختالفات با يك ديگر ناشي 
مي شود، بدين گونه كه در نتيجه تكرار اين شيوه عمل و 
رفتار دولت ها در روابط بين المللي ايمان و اعتقاد نسبت 
به قواعدي پيدا مي شود كه به تدريج در روابط مشترك 
معيار  به عنوان  و  گرفته  خود  به  الزامي  جنبه  آن ها 
سنجش ارزش هاي حاكم پذيرفته مي شود. اين قواعد 

ريشه و اصل قواعد حقوق بين الملل عمومي است.

اصول كلي حقوق بين المللي
يك اصل، زماني كه در تمام سيستم هاي حقوقي پذيرفته 



بين الملل  شد، اصل كلي است. اصولي كه در حقوق 
خصوصي مورد قبول جامعه بين المللي است، عبارتند از: 
اصل احترام به حاكميت اراده طرفين و آزادي قراردادها، 
اصل آزادي اقليت ها، اصل رعايت حقوق بيگانگان، اصل 
دادرسي عادالنه و حق رجوع بيگانگان به محاكم و غيره.

اصطالح حقوق بين الملل خصوصي
اصطالح حقوق بين الملل خصوصي، اولين بار، در سال 
1834، توسط يك حقوق دان آمريكايي به نام استوري 
فوليكس  وي،  از  پس  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد 
حقوق دان فرانسوي در سال 1843، كتابي تحت عنوان 
»كتاب حقوق بين الملل خصوصي« منتشر نمود و پس 
در  خصوصي  بين الملل  حقوق  اصطالح  زمان  آن  از 

فرانسه رايج گرديد.

قلمرو حقوق بين الملل خصوصي
باتوجه به پيشرفت هاي روزافزون ارتباطات بين المللي، 
مي توان چنين ادعا نمود، كه قلمرو حقوق بين الملل 



خصوصي، منحصر به موضوعات تعارض قوانين، تعارض 
صالحيت دادگاه ها، وضع بيگانگان، تابعيت و اقامتگاه 
روابط  به  مربوط  موضوعات  كليه  شامل  بلكه  نبوده 

بين المللي كه جنبه خصوصي دارند نيز مي گردد.

جايگاه حقوق بين الملل خصوصي در علم حقوق
در تقسيم بندي هايي كه در علم حقوق متداول است، 
علم حقوق را به: 1. حقوق عمومي و حقوق خصوصي 
2. حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين الملل يا خارجي 

تقسيم مي نمايند:
به مجموعه قواعد و مقرراتي كه بر  • حقوق عموم��ي: 	

روابط دولت و مأم��وران او با مردم حكومت مي كند، 
گفته مي ش��ود و ش��امل موضوعاتي از قبيل: حقوق 
اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كار و غيره 

مي باشد.
• مجموعه قواعد و مقرراتي است كه  حقوق خصوصي:	

حاكم بر روابط بين افراد بوده و ش��امل موضوعاتي از 
قبيل: حقوق مدني، حقوق تجارت و غيره مي گردد.



• مجموعه قواعدي است كه، بر دولت  حق��وق داخلي:	

معي��ن حكومت مي كن��د و در آن از روابطي بحث و 
گفتگو مي شود كه هيچ عامل خارجي در آن ها وجود 

ندارد.
• حق��وق بين الملل،  حق��وق بين المل��ل ي��ا خارج��ي:	

رشته اي از علم حقوق است كه از روابط بين دولت ها و 
سازمان هاي بين المللي و هم چنين روابط اتباع دولت ها 

بحث و گفتگو مي نمايد.

رابطه حقوق بين الملل خصوصي با ديگر رشته هاي حقوق

1. رابطه حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي جهات 

اشتراك

از حيث منابع: منابع حقوق بين الملل خصوصي و حقوق 

داخلي را قانون و رويه هاي قضايي تشكيل مي دهد، كه 
قانون توسط قوه مقننه همان كشور وضع مي گردد.

از حيث حل و فصل دعاوي: مرجع صالحيت دار براي حل 

و فصل دعاوي مربوط به حقوق بين الملل خصوصي، 



همانند حقوق داخلي، مراجع قضايي داخلي كشور محل 
رسيدگي به اختالف مي باشد.

جهات افتراق

جهات افتراق اين دو رشته عبارتند از:
• حقوق داخلي فقط شامل  از حيث تفاوت در اهداف:	

اتباع آن كش��ور مي گردد، درصورتي كه هدف از وضع 
قوانين بين الملل خصوصي، عالوه بر ايجاد نظم عادالنه، 
مقتضيات روابط بين المللي نيز در نظر گرفته مي شود و 
دارندگان حق، مي توانند اتباع خارجي نيز باشند، مانند 

تحصيل تابعيت ايران توسط اتباع بيگانه.
• منابع مهم تش��كيل دهنده حقوق  از حي��ث منابع:	

داخلي، قان��ون، رويه هاي قضايي و عرف داخلي بوده، 
درصورتي ك��ه در حقوق بين الملل خصوصي، عالوه بر 
منابع فوق از منابعي مانند معاهدات و كنوانسيون هاي 

بين المللي و عرف بين المللي استفاده مي گردد.
• قواعد و مق��ررات حقوق  تف��اوت از حي��ث ماهي��ت:	

داخل��ي، داراي ماهيت داخلي بوده و در قلمرو داخلي 



آن كشور، الزم االجرا مي باشند.
• طرح دعاوي  تفاوت از جهت طرح دعاوي در دادگاه ها:	

مربوط به حقوق داخلي، مانند اختالفات مالي بين دو 
يا چندنفر از اتباع ايراني يا هر موضوع داخلي ديگر، در 
دادگاه ه��اي ايران صورت مي گيرد، درحالي كه دعاوي 
مربوط به حقوق بين الملل خصوصي، از قبيل تابعيت 
يا اقامتگاه ممكن است به طور همزمان و يا مستقل در 

محاكم چند كشور مطرح گردد.
 • تفاوت از لحاظ اجراي احكام و ثبت اسناد الزم االجرا:	

در حقوق داخلي، اجراي احكام و ثبت اسناد الزم االجرا، 
در مقر دادگاه صادركننده حكم و يا مقام تنظيم كننده 
س��ند الزم االجرا بوده و براس��اس قانون همان دولت 
صورت مي پذي��رد، درحالي كه در حق��وق بين الملل 
خصوصي، اجراي احكام صادره و هم چنين ثبت اسناد 
الزم االجرا در قلمرو حاكمي��ت دولت خارجي نياز به 
شناس��ايي آن ها، توسط آن دولت خارجي داشته و بر 

اساس قانون آن دولت مي تواند مورد اجرا قرار گيرد.



2. ارتباط حقوق بين الملل خصوصي و حقوق بين الملل عمومي

جهات اشتراك

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

• از حيث بين المللي بودن هر دوي آن ها	

يكي از منابع مهم حقوق بين الملل  • از حي��ث منابع: 	

خصوصي، مانند حقوق بين الملل عمومي، معاهدات و 
كنوانسيون هاي بين المللي است.

• اگ��ر ميان دولت ها از  از حي��ث مرجع صالحيت دار:	

حيث حدود صالحي��ت آن ها در تنظيم قواعد حقوق 
بين الملل خصوصي اختالف ايجاد شود، رسيدگي به 
آن اختالف در صالحيت مراج��ع قضايي بين المللي 
اس��ت و اين رسيدگي بر مبناي اصول و قواعد حقوق 

بين الملل عمومي به عمل مي آيد.

3. جهات افتراق حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل 

خصوصي

جهات افتراق ميان اين دو رشته عبارتند از:



 • از حي��ث وحدت و يا كثرت تابعي��ن حقوق بين الملل:	

قواعد حقوق بين الملل عمومي، به لحاظ آن كه شامل 
كليه دولت ها مي ش��ود يكي بيش نيست. و قواعد آن 
براي تمامي كشورهاي عضو، معتبر است، ولي حقوق 
بين الملل خصوصي، بر آن دس��ته از روابط خصوصي 
ك��ه يك عامل خارج��ي و در آن دخالت دارد، حاكم 

مي باشد.
• در حقوق بين الملل  از حيث دارندگان حق و تكليف:	

عمومي دارندگان حق، دولت ها و سازمان هاي بين المللي 
و مؤسسات وابس��ته به آن ها مي باشند، درصورتي كه 
در حقوق بين المل��ل خصوصي، دارندگان حق افراد و 

اشخاص حقوق خصوصي هستند.
 • از لح��اظ مرجع صالح براي رس��يدگي ب��ه اختالفات:	

مراجع بين المللي از قبيل: ديوان بين المللي دادگستري 
و داوري بين المللي مي باشند. درصورتي كه رسيدگي به 
اختالفات مربوط به حقوق بين الملل خصوصي، اصوالً 

در صالحيت مراجع قضايي داخلي است.



• ضمان��ت اجرايي در حقوق  از لح��اظ ضمان��ت اجرا:	

بين المل��ل عموم��ي غيرمس��تقيم و ناكافي اس��ت، 
درصورتي كه، اجراي قواعد حقوق بين الملل خصوصي، 
از طريق مراجع قضايي و انتظامي، به صورت مستقيم و 

كامل تضمين مي گردد.

ارتباط حقوق بين الملل خصوصي با حقوق تجارت بين الملل

1. جهات اشتراك حقوق بين الملل خصوصي با حقوق تجارت 

بين الملل

هر دو رشته درباره مسائلي بحث مي كنند كه به نوعي از 
شمول قواعد و مقررات حقوق داخلي خارج و داراي 
ماهيت خارجي مي باشند. برخي از موضوعات حقوق 
 تجارت بين الملل، مانند قراردادهاي بين المللي منعقده 
 بين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي يا تعهدات بين المللي 
اشخاص و حمل و نقل بين المللي، درصورت بروز اختالف با 
 مباحث تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها كه از موضوعات

 حقوق بين الملل خصوصي بوده ارتباط دارند.



2. جهات افتراق حقوق بين الملل خصوصي با حقوق تجارت 

بين لملل

به  تنها  بين الملل،  تجارت  حقوق  موضوع:  حيث  از 

موضوعات بين المللي كه داراي ماهيت تجاري بوده، از 
قبيل: پيمانكاري، بيع كاال، حمل و نقل كاال، نمايندگي 
بين المللي و ... مي پردازد، درصورتي كه حقوق بين الملل 
خصوصي هم موضوعات تجاري و هم غيرتجاري )از 
قبيل تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان( كه داراي 

عنصر خارجي بوده را شامل مي شود.
از حيث منابع: منبع اصلي حقوق بين الملل خصوصي، 

قانون داخلي و رويه هاي قضايي داخلي بوده در صورتي 
معاهدات  بين الملل،  تجارت  حقوق  اصلي  منبع   كه، 
بين المللي، عرف بين المللي و رويه هاي قضايي بين المللي 

مي باشد.
از حيث محاكم: مراجع صالح براي رسيدگي به مشكالت 

خصوصي  بين الملل  حقوق  به  مرتبط  اختالفات  و 
اساساً محاكم داخلي بوده، درصورتي كه رسيدگي به 



اختالفات مربوط به حقوق تجارت بين الملل بيش تر از 
شيوه داوري هاي تجاري بين المللي استفاده مي گردد.

فوايد حقوق بين الملل خصوصي
فوايدي كه حقوق بين الملل خصوصي دارد، عبارتند از: 

الف. فوايد عملي ب. فوايد علمي

الف. فوايد عملي

اشخاص

•اشخاص حقيقي يا طبيعي 	
•اشخاص حقوقي يا اعتباري 	

اموال

اموال مادي: اموالي هستند كه وجود خارجي داشته و 

قابل رويت مي باشند و هم چنين داراي ارزش مادي 
نيز هستند.

اموال غيرمادي يا معنوي

• قانون مدني در تعريف  اموال غيرمنقول: م��اده 12	

م��ال غيرمنقول مي گويد: »مال غيرمنقل آن اس��ت 



ك��ه از محلي به محل ديگر نتوان منتقل نمود، اعم از 
اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، 
به نحوي كه نقل آن مس��تلزم خرابي يا نقص خود مال 

يا محل آن شود.«
• قانون مدني در تعريف  ام��وال منقول: در م��اده 19	

مال منقول آمده است: »اشيايي كه نقل آن از محلي به 
محل ديگر ممكن باشد، بدون اين كه به خود يا محل 

آن خرابي وارد آيد، منقول است. 
•ام��وال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران برطبق  	
عهود تملك كرده يا مي كنن��د ازهرجهت تابع قانون 

ايران خواهد بود.«

استثنائات قاعده: رژيم حقوقي كشتي ها و هواپيماها
ازآن جايي كه كشتي ها و هواپيماها دائماً در حال تغيير 
مكان از نقطه اي به نقطه ديگر بوده، لذا نمي توان آن ها 
را تابع قانون محل وقوع اموال دانست. بلكه آن ها تابع 
قانون محل ثبت هواپيما و كشتي ها يا تابع قانون كشور 

صاحب پرچم مي باشند.



اموال غيرمادي

انواع مختلف اموال غيرمادي عبارتند از:
• مالكيت هاي معنوي	

به  كه  است  حقوقي  معنوي،  )حقوق(  مالكيت  الف. 
صاحب آن اجازه مي دهد تا به انحصار از منابع و شكل 

خاصي از فعاليت يا فكر انسان استفاده كند.
ب. قاعده كلي براي تعيين قانون حاكم بر مالكيت هاي 
معنوي )اعم از مالكيت ادبي و هنري و غيره( محل 
انتشار و يا ثبت اختراع خواهد بود، ولي ممكن است در 
بعضي از كشورها حدود حمايت از حقوق مالكيت هاي 

معنوي متفاوت باشد.
•ديون 	

اسناد بي نام، اسنادي است كه  • اس��ناد بانام و بي ن��ام: 	

به صورت س��ند در وجه حامل تنظي��م گرديده و نام 
شخصي در آن قيد نگرديده و دارنده آن مالك شناخته 
مي شود. ولي اس��ناد بانام، اسنادي هستند كه انتقال 

آن ها بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد.



ب. فوايد علمي حقوق بين الملل خصوصي: 
•بديع بودن موضوعات حقوق بين الملل خصوصي 	

•ايجاد خالقيت و تقويت قوه استنباط 	
•آش��نايي با قوانين ديگر كش��ورها و شناخت بهتر  	

حقوق داخلي



فصل 2

تابعيت



منشأ پيدايش تابعيت
تابعيت، يك اصطالح حقوقي است كه در يكي دو قرن 

گذشته، وارد سيستم حقوقي ايران گرديده است.
اوالً: تابعيت »به آن مقدار اصيل، غيراصيل و عرضي است 
كه وجود دولت هاي متعدد و مستقل از يك ديگر اصيل 

و عرضي هستند.«
ثانياً: قاعده تابعيت از حيث آن كه تعيين كننده رابطه فرد 
با دولت مي باشد، از قواعد حقوق عمومي به شمار مي آيد. 
ولي برخي ديگر معتقدند كه قاعده تابعيت به دليل 
خاستگاه خود كه تعدد دولت هاست از مباحث مربوط به 

حقوق بين الملل است و نه از مباحث حقوق داخلي.
ثالثاً: گرچه قاعده تابعيت، مسئله اي نسبتاً جديد است 
اصل وجود  اما  اخير مطرح شده ست،  قرون  كه در 
قاعده تابعيت از زماني آغاز شده كه دولت هاي متعدد و 

مستقل وجود داشته اند.
باتيفول معتقد است كه، دولت از قديم االيام به صورت هاي 
گوناگون وجود داشته ولي ساخت آن به صورت فعلي 



تاريخ،  آن  از  گرديد.  ايجاد  بعد  به  شانزدهم  قرن  از 
ملت گرايي شكل نويني به خود گرفته و سرانجام در 
قرن نوزدهم بود كه مفهوم تابعيت به شيوه اي كه امروزه 

در حقوق مطرح است معني و مفهوم پيدا كرده است.

تعريف تابعيت
در فرهنگ حقوق بين الملل آمده است: »تابعيت، رابطه 
حقوقي ميان فرد و يك دولت است. تابعيت، تأمين كننده 
حمايت دولت از فرد بوده و حقوق و تكاليف خاصي را 

براي او به همراه دارد.«
موضوعات  از  را  تابعيت  اين كه  باتوجه به  باتيفول، 
شخصي جنبه  به  بيش تر  دانسته،  خصوصي   حقوق 
)Subjective( آن نظر داشته و تابعيت را عبارت از »تعلق 
حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت مي داند.« 
ديوان عالي كشور ايران نيز با تأكيد بر وصف حقوقي، 

تابعيت را چنين تعريف كرده است:
•»تابعيت، وصف و در عين حال رابطه حقوقي خاصي  	
اس��ت كه شخص را با دولت به مفهوم جامعه سياسي 



مرتبط مي س��ازد و جزء عناصر و اوصاف ايجادكننده 
حالت يا به تعبير ديگري موقعيت فرد در اجتماع قرار 

مي گيرد.«
•»تابعيت، عبارت اس��ت از رابطه سياسي، حقوقي،  	
اجتماعي و معنوي كه بين يك ش��خص حقيقي و يا 
حقوقي و يك دولت وجود داشته و يا ايجاد گرديده، كه 
هم دولت و هم اشخاص )اعم از حقيقي يا حقوقي( را 

داراي حقوق و تكاليف در قبال يك ديگر مي سازد.«

ويژگي هاي تابعيت
اوالً: تابعيت يك رابطه سياسي است.
ثانياً: رابطه تابعيت، بين المللي است.

ثالثاً: رابطه تابعيت داخلي است، چراكه در نظام داخلي 
نيز تبعه از حقوق سياسي مثل حق رأي بهره مند مي شود.

رابعاً: تابعيت رابطه اي حقوقي است. البته تابعيت، يك 
رابطه حقوقي و يا سياسي صرف نيست بلكه رابطه اي 

مختلط و واجد جنبه هاي سياسي و حقوقي است.
خامساً: تابعيت يك رابطه معنوي است.



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

تابعيت و شهروندي
واژه تابعيت، معادل واژه فرانسوي »ناسيوناليته« كه آن 

را »مليت« ترجمه كرده اند، مي باشد. 
تابعيت و مليت هر دو بيان كننده وضعيت افراد از حيث 
تعلق وي به يك ملت مشخص مي باشد اما در تابعيت 
ارتباط حقوقي شخص با ملت مطرح مي گردد و در 
مليت ارتباط واقعي و روحي او با آن ملت. البته تابعيت 
و دولت شخصيت  نه ملت  فرد مي دهد  به  را دولت 
حقوقي است كه در حقوق بين الملل عمومي نماينده 

گروهي از اشخاص محسوب مي شود.

شرايط تحقق تابعيت
براي تحقق تابعيت، شرايطي الزم است كه اين شرايط 

عبارتند از:
•دولتي وجود داشته باشد. 	



•افرادي به عنوان تبعه وجود داشته باشد. 	
•داراي سرزمين مشخص باشند. 	

•داراي قدرت سياسي و حاكميت مستقل باشد. 	

ويژگي هاي عمومي قدرت عالي )سياسي( عبارتند از:

•برترين قدرت در جامعه 	
•تبعيت ساير اراده ها و قدرت ها از آن 	

•داشتن ابزارها و امكانات اعمال اقتدار دولت  	
•اعمال از طريق سازمان ها و نهادهاي حكومتي 	

•داشتن ضمانت اجراهاي الزم جهت اجراي قوانين و  	
تصميمات حكومتي

•دايمي و مستقل بودن 	

آثار حقوقي تابعيت

حمايت سياسي

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

•وجود يك علقه رس��مي بين دولت حامي و مدعي  	



خسارت ديده )تابعيت(
•طي مقدماتي محاكم محلي از طرف مدعي 	

•پاكدستي مدعي 	
حق  يك  به عنوان  سنتي  به طور  سياسي  حمايت 
انحصاري دولت شناخته شده است، بدين معني كه دولت 
حمايت سياسي را به عنوان حق خود اعمال مي كند، زيرا 
صدمه اي كه به تبعه آن وارد شده در حكم صدمه وارد 

شده به خود آن دولت محسوب مي گردد.
ريشه هاي اين ديدگاه، ابتدا توسط حقوق دان سوييسي 
با تبعه اي  واتل مطرح گرديد كه مي گويد: »هركس 
صدمه  دولتي  به  غيرمستقيم  به طور  كند  بدرفتاري 
مي زند كه بايد از او حمايت كند.« براي اعمال حمايت 

سياسي وجود 5 اصل مهم شرط است كه عبارتند از:
•اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خويش باشد. 	

•رابطه تابعيت بين دولت و شخص متضرر موجود باشد. 	
•قاعده اي از حقوق بين المللي نقض شده باشد. 	

•تمامي راه هاي داخلي جهت احقاق حق طي شده باشد. 	



•تئوري پاكدستي مدعي 	
در مورد اشخاص حقوقي امكان اعمال حمايت سياسي 
متبوع  دولت  با  تابعيت شخص حقوقي  رابطه  احراز 
مي باشد. يك شركت تابعيت كشوري را دارد كه مطابق 
مقررات آن به ثبت رسيده است و تابعيت شركت ربطي 

به تابعيت سهام داران آن ندارد.
بين المللي  ديوان  رأي  تراكشن«  »بارسلونا  قضيه  در 
دادگستري بر اين امر مبتني بوده كه كشور متبوع 
سهام داران حق حمايت سياسي از آن ها را ندارند و 
تابعيت شخص حقوقي است كه موجد حمايت از جانب 
امكان  كه،  دارد  وجود  مواردي  اوست.  متبوع  دولت 
اجراي حمايت سياسي از بين مي رود و آن درصورتي 
است كه، رابطه تابعيت بين دولت و تبعه از بين رفته 
يا خدشه دار شود به عبارت ديگر بي تابعيتي و تابعيت 
مضاعف )در برخي موارد( دو حالتي هستند كه موجب 

محروميت شخص از حمايت سياسي مي گردند.
باشد،  نداشته  را  تابعيت هيچ دولتي  فردي  چنان چه 



هم چنين  نخواهد شد.  اجرا  او  براي  حمايت سياسي 
تابعيت مضاعف نيز موجب فقدان حق حمايت سياسي 
مي گردد، زيرا به موجب ماده 4 كنوانسيون 1930 الهه 
يك دولت نمي تواند حمايت سياسي خود را به نفع يكي 
از اتباعش در مقابل دولت ديگري كه او نيز مدعي را تبعه 
خود مي داند، اعمال كند؛ بنابراين چند تابعيتي منجر به 

بروز مشكالتي در اجراي حمايت سياسي مي گردد.

اصول و مباني حاكم بر تابعيت
سه اصل كلي بين المللي، حاكم بر تابعيت وجود دارد، 
كه اين اصول مورد قبول تمامي كشورها بوده و اغلب 
كشورها، قوانين تابعيت خود را مبتني بر اين اصول 

تدوين نموده اند:
هر فردي بايد داراي تابعيت باش��د. )نفي  • اصل اول: 	

بي تابعيتي(
هيچ فردي نبايد بي��ش از يك تابعيت  • اص��ل دوم: 	

داشته باشد. )نفي تابعيت مضاعف(



افراد حق تغيير تابعيت را داشته باشند. • اصل سوم: 	
پديد آمدن حالت بي تابعيتي، به گفته پل الگارد، نتيجه 
تابعيت«  درباره  قانون گذاري  ملي  منحصراً  »خصلت 

مي باشد.

انواع تابعيت

تابعيت اصلي
تابعيت اصلي يا تابعيت مبدأ تابعيتي است كه از ابتداي 
تولد شخص به حكم قانون به وي تحميل مي شود. اين 
نوع تابعيت، از دو طريق امكان پذير است: يكي از طريق 
اعمال سيستم خون و ديگري از طريق خاك، كه از آن ها 
به سيستم خون و سيستم خاك ياد مي كنند. سيستم 
خون يا تابعيت نسبي، سيستمي است كه در آن، تابعيت 
از طريق نسب به طفل تحميل مي شود، يعني طفل به 
محض تولد، تابعيت پدر و يا مادرش را تحصيل خواهد 
نمود. سيستم خاك يا تابعيت ارضي سيستمي است كه 
به موجب آن، تابعيت شخص از روي محل تولد وي 

تعيين مي گردد.



انواع تابعيت هاي اصلي ايران
تابعيت اصلي در نظام حقوقي ايران را مي توان به دو 

دسته عمده تقسيم نمود:
•تابعيت كساني كه پدر آن ها ايراني است. 	

•تابعيت ناشي از تولد در ايران. 	
در بند 2 ماده 976 قانون مدني ايران، آمده است: »كساني 
كه پدر آن ها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در 
خارجه متولد شده باشند« تبعه ايران محسوب مي شوند. 
اين تابعيت، در بدو تولد طفلي كه پدر او ايراني است به 
وي داده مي شود و در واقع همان اعمال سيستم خون 

است. 
قانون ايران، براي جلوگيري از به وجود آمدن تابعيت 
مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ايراني و مادر 
خارجي طبق بند 6 ماده 976 قانون مدني مقرر مي دارد: 
»هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، تبعه 

ايران محسوب مي شود.«
درصورتي كه نسب طفل مورد شبهه قرار گيرد، تابعيت 



او نيز علي القاعده مورد شبهه واقع مي گردد و اجباراً 
براي اثبات نسب بايستي به قانون مملكت مقر دادگاه 

مراجعه نمايد. 
زماني كه تابعيت شخص از لحاظ نسب مشتبه باشد 
دراين صورت براي اثبات نسب آن شخص، بايد از قانون 
كشوري كه موضوع در آن مطرح شده تبعيت نمود. 
به  ايران  مدني  قانون  ماده 976  و 5  بندهاي 3، 4 

سيستم خاك اشاره كرده است.

چند گروه از افراد را تبعه ايران شناخته است كه عبارتند از:

1. تابعيت اطفالي كه پدر و مادر آن ها غيرمعلوم باشد.

مي دارد:  مقرر  رابطه  اين  در  ق.م   976 ماده   3 بند 
»كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان 

غيرمعلوم باشند.« تبعه ايران محسوب مي شوند.
طفلي كه از پدر و مادر نامعلوم متولد شده باشد، و 
چنان چه پس از گذشت مدت زماني مشخص شود كه 
والدين اين طفل خارجي هستند، اين طفل به دليل 
اين كه در ايران متولد شده است، تبعه ايران محسوب 



مي گردد و اصل خاك براي اين طفل اعمال مي گردد.

2. تابعيت اطفالي كه يكي از والدين آن ها در ايران متولد 

شده باشد

بند 4 ماده 976 قانون مدني ايران مقرر مي دارد: »كساني 
كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آن ها در 
ايران متولد شده به وجود آمده اند، تبعه ايران محسوب 
مي شوند.« براي به وجود آمدن اين نوع تابعيت دو شرط 

الزم است:
•تولد شخص در ايران 	

•تولد يكي از والدين طفل )پدر و مادر( كه بيگانه اند  	
در ايران

3. تابعيت اطفالي كه از پدر خارجي در ايران متولد شده 

باشند به شرط اقامت در ايران

بند 5 ماده 976 ق.م مقرر نموده: »كساني كه در ايران 
از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله 
پس از رسيدن به سن 18 سال تمام الاقل يك سال ديگر 
در ايران اقامت كرده باشند، ايراني محسوب مي شوند و 



اال قبول شدن آن ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي 
خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران 

مقرر است.«

تابعيت اكتسابي
تابعيت اكتسابي، كه به آن تابعيت تبعي و اشتقاقي نيز 
گفته مي شود، عبارت از تابعيتي است كه شخص در 
حيات خود و با فاصله اي بعد از تولد به دست مي آورد 

كه ممكن است در اثر ازدواج، اقامت و ... باشد.
تابعيت اشتقاقي تابعيتي است كه بعد از تاريخ تولد 
تا وقتي كه شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقي 
شخص يا نماينده قانوني او ممكن است تحميل شود، 
مانند تحصيل تابعيت در اثر سكونت به مدت معيني در 

كشورهاي خارجي و يا كسب تابعيت در اثر ازدواج.
تابعيت تبعي، تابعيتي است كه بر اثر ازدواج به زوجه 
و به فرزند صغير شخص تحميل مي شود. در مورد اول 
تابعيت زوج و در مورد دوم تابعيت پدر تحميل مي شود.



راه هاي تحصيل تابعيت ايران

1. تحصيل تابعيت ايران بر اساس عمل متقابل

 ماده 978 ق.م مقرر مي دارد: »نسبت به اطفالي كه در 
ايران از اتباع دولي متولد شده اند كه در مملكت متبوع 
آن ها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات، 
تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعيت 
ايران منوط به اجازه مي كنند، معامله متقابله خواهد 

شد.«

2. تحصيل تابعيت به وسيله ازدواج

بند 6 ماده 976 ق.م ايران مقرر مي دارد: »هر زن تبعه 
خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، تبعه ايراني محسوب 

مي شود.«
در قانون ايران، زن خارجي كه به واسطه ازدواج با يك 
مرد ايراني، تابعيت ايران را كسب مي نمايد تا زماني كه 
رابطه زوجيت بين آن ها برقرار است، ايراني محسوب 
مي گردد و درصورت طالق يا فوت شوهر، باز هم زن 
ايراني است، اما حق دارد با اطالع كتبي به وزارت امور 



خارجه و ارائه گواهي طالق يا فوت شوهر به تابعيت 
قبلي خود رجوع نمايد.

3. تحصيل تابعيت ايران از طريق درخواست و پذيرش 

دولت

سه  بيگانه  اشخاص  به  ايراني  تابعيت  اعطاي  براي 
موضوع مي بايستي مورد توجه قرار گيرد:

•تشريفات تحصيل تابعيت ايران 	
•شرايط تحصيل تابعيت ايران 	

•نتايج و آثار پذيرش به تابعيت ايران 	
ماده 983 ق.م. مقرر مي دارد: »درخواست تابعيت بايد 
مستقيماً و يا توسط حكام يا والت به وزارت امور خارجه 

تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
•سواد مصدق اسناد هويت تقاضاكننده و عيال و اوالد او. 	

•تصديق نام��ه نظميه دائر به تعيي��ن مدت اقامت  	
تقاضاكننده در ايران و نداش��تن سوء سابقه و داشتن 

مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش.
با عنايت به ماده فوق، مقام صالحيت دار براي اعطاي 



تابعيت ايران به بيگانه متقاضي، هيأت دولت بوده و 
هيأت دولت پس از بررسي مدارك و اطالعات تكميل 
 شده توسط وزارت خارجه، مخير است كه آن شخص را 
به تابعيت ايران پذيرفته يا آن كه تقاضاي وي را رد نمايد. 
اين تصميم، از طرف متقاضي قابل شكايت نمي باشد. 
ماده 979 ق.م. مقرر مي دارد: »اشخاصي كه داراي شرايط 

ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند.
• سال تمام رسيده باشند. به سن 18	

•پنج س��ال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن  	
بوده باشند.

•فراري از خدمت نظامي نباشند. 	
•در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايات غيرسياسي  	

محكوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي 
خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.« 
يكي ديگر از شرايط تحصيل تابعيت ايران، داشتن مكنت 
مالي يا امكان تأمين معاش است. شخصي كه مي خواهد 



تابعيت ايران را كسب نمايد مي بايستي قدرت تأمين 
معاش خود و خانواده اش را داشته باشد. شرايط ديگري 
در قانون و نظام نامه تابعيت مشخص گرديده كه عبارتند 
و  اساسي،  قانون  و  تاريخ  فارسي،  زبان  به  آشنايي  از: 
سرانجام اداي سوگند وفاداري نسبت به آن قانون به 

گواهي وزارت كشور )ماده 2 نظام نامه قانون تابعيت(.

نتايج و آثار پذيرش به تابعيت ايران

1. مبدأ پذيرش به تابعيت ايران

 مي توان از قوانين استنباط نمود كه مبدأ پذيرش تاريخ
تحصيل تابعيت ايران است. در ماده 982 ق.م. قيد شده 
است كه: »اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده 
يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است 
بهره مند مي شوند...« پس باتوجه به اين ماده مي توان 
گفت كه مبدأ اثر تابعيت از تاريخ تحصيل تابعيت ايران 

شروع مي شود.



2. حقوق اشخاص پذيرفته شده به تابعيت ايران

ماده 982 ق.م. اصالحي آبان ماه 1370 مقرر مي دارد: 
»اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند، 
از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند 

مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
•رياست جمهوري و معاونين او 	

•عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه 	
•وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري 	

•عضويت در مجلس شوراي اسالمي 	
•عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر 	

•استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه  	
پست يا مأموريت سياسي

•قضاوت 	
•عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي  	

انتظامي
•تصدي پست هاي مهم اطالعاتي و امنيتي 	



از دست دادن تابعيت يا بدون تابعيتي

راه هاي ايجاد بي تابعيتي

مي توان عوامل بي تابعيتي يا آپاترايد را به قرار ذيل برشمرد:

1. سلب تابعيت در اثر مجازات

بعضي از كشورها، اخراج از تابعيت را به عنوان مجازات 
اصلي و يا مجازات تبعي در قوانين خود قرار داده اند و 
در اثر اجراي مجازاتي كه درباره شخص اعمال مي شود، 
تابعيت خود را از دست داده، درحالي كه تابعيت كشور 

ديگري را هنوز به دست نياورده است.

2. سلب تابعيت در اثر پناهندگي و مهاجرت

ممكن است شخص در اثر پناهندگي و مهاجرت، تابعيت 
مبدأ خود را از دست داده و هنوز به تابعيت دولت جديدي 

نيز درنيامده باشد و در نتيجه بدون تابعيت بماند.

3. از دست دادن تابعيت به اختيار شخص

ممكن است شخصي پس از ترك تابعيت يك كشور، 
اقدام به تحصيل تابعيت كشور جديدي ننمايد و بدين 



ترتيب بي تابعيت شود و يا اين كه قانون، شخصي را 
مخّير كند كه بين دو تابعيت يكي را انتخاب كند و او 

هيچ كدام را انتخاب نكند.

4. در اثر قانون خاص

ممكن است كشوري شرايط خاصي را پيش بيني كند 
كه اگر آن شرايط براي تبعه اي پيش آمد تابعيت خود 
اثر  را از دست دهد و يا ممكن است بي تابعيتي در 
اختالف قوانين كشورهاي مختلف از هنگام تولد براي 

طفل ايجاد شود.

آثار بي تابعيتي

•محروميت از حقوق اجتماعي 	
•محروميت از حقوق سياسي 	

•عدم حمايت سياسي كشورها از شخص بدون تابعيت 	

موارد ترك تابعيت ايران

1. ترك تابعيت ارادي يا ترك تابعيت در اثر تقاضاي شخص

در تبصره »الف« ماده 988 قانون مدني به اراده شخص 



براي ترك تابعيت ايران صريحاً اشاره گرديده ولي تا 
زماني كه دولت با تقاضاي وي موافقت ننمايد هيچ گونه 
آثاري براي ترك تابعيت شخص مترتب نخواهد بود؛ 
بنابراين ترك تابعيت ارادي مبتني بر موافقت دولت 

است و تقاضاي شخص به تنهايي كافي نيست.

2. ترك تابعيت زن ايراني بدون شوهر

قانون گذار، در مورد ترك تابعيت زن ايراني بدون شوهر 
در تبصره »ب« ماده 988 ق.م. چنين مقرر كرده است: 
تابعيت  ترك  تصويب  مي تواند ضمن  وزيران  »هيأت 
نيز  را  او  فرزندان  تابعيت  ترك  بي شوهر،  ايراني   زن 
كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كم تر از 18 سال تمام 
دارند يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد فرزندان 
زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند، 
مي توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترك 

تابعيت  نمايند.«



3. ترك تابعيت زن ايراني به واسطه ازدواج با تبعه خارجه

به موجب ماده 987 ق.م.: »زن ايراني كه با تبعه خارجه 
مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد 
ماند، مگراين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر 

به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود...«

4. ترك تابعيت اطفالي كه به تبعيت پدر تابعيت ايران را 

تحصيل كرده اند

بند الف ماده 977 ق.م. مقرر مي دارد: »هرگاه اشخاص 
مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 
سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد 
تصديق  به ضميمه  كتبي  درخواست  يك سال  ظرف 
دولت متبوع پدرشان داير بر اين كه آن ها را تبعه خود 

خواهند شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.«

شرايط ترك تابعيت
• سال تمام رسيدن به سن 25	

 • اجازه هيأت وزرأ براي خروج از تابعيت ايران: بند 2	



ماده 988 ق.م. ترك تابعيت ايراني را منوط به موافقت 
و اج��ازه هيأت وزرأ نموده اس��ت و بدون اجازه هيأت 

وزرأ، ترك تابعيت ايران اثر حقوقي ندارد.
•انتقال مالكيت بر اموال غيرمنقول ظرف يك سال:  	
بند 3 ماده 988 ق.م. مقرر داشته: »قبالً تعهد نمايند 
ك��ه در ظرف يك س��ال از تاريخ ترك تابعيت حقوق 
خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي باشند و 
يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه 
تملك آن را به اتب��اع خارجه بدهد، به نحوي  ازانحأ به 

اتباع ايراني منتقل كنند...«
•انجام خدمت نظام وظيفه 	

•خروج شخص متقاضي ترك تابعيت از ايران ظرف  	
مدت سه ماه

آثار ترك تابعيت
آثار ترك تابعيت نسبت به شخص متقاضي: اشخاصي كه 

از  ايران را داشته و سپس طبق قانون،  تابعيت  قبالً 
تابعيت ايران خارج گرديده اند، از زمان صدور موافقت 



هيأت وزيران، ديگر ايراني محسوب نگرديده و از كليه 
حقوق متعلق به ايرانيان محروم خواهند شد.

آثار ترك تابعيت نسبت به زوجه و اوالد متقاضي: چنانچه 

شخصي از تابعيت ايران خارج شود، ترك تابعيت وي 
هيچ گونه اثري بر تابعيت زوجه و فرزندان وي اعم از كبير 

و صغير نخواهد گذاشت.

رجوع به تابعيت اصلي خارجي

بازگشت به تابعيت ايران

1. بازگشت به تابعيت ايران به علت ترك ارادي تابعيت

شرايطي براي بازگشت به تابعيت ايران پيش بيني شده 
است كه عبارتند از:

•اوالً: تبدي��ل تابعيت اين اش��خاص موافق مقررات  	
صورت گرفته باشد. )به صورت قانوني باشد.(

•ثانياً: شخص، تقاضاي بازگشت به تابعيت ايران را بنمايد. 	
•ثالثاً: تقاضاي شخص مورد مخالفت دولت قرار نگيرد. 	



2. بازگشت به تابعيت ايران زن ايراني كه بر اثر ازدواج با 

مرد خارجي ترك تابعيت نموده

قانون گذار براي بازگشت زن ايراني به تابعيت ايران، 
چهارشرط پيش بيني نموده است كه عبارتند از:

•تابعيت ايراني پيشين زن تابعيت اصلي بوده باشد. 	
•علت ترك تابعيت زن ايراني تحميل تابعيت دولت  	

زوج بوده باشد.
•عامل ازدواج با مرد بيگانه به علت فوت و يا طالق از  	

وي منقضي شده باشد.
•از طرف زن از دولت ايران تقاضاي بازگشت به تابعيت  	

ايران شده باشد.

داليل تابعيت ايران
بودن شخص،  ايراني  تابعيت  اثبات  داليل  مهم ترين 
اسنادي است كه از طرف مراجع صالحيت دار وابسته 
به دولت، با رعايت تشريفاتي تنظيم و صادر گرديده اند. 

اين اسناد عبارتند از:



•اس��ناد صادره از طرف هيأت دول��ت و وزارت امور  	
خارجه

•اسناد صادره از طرف ثبت احوال 	
افرادي كه تابعيت آنان مشكوك است به اشخاص اطالق 
مي شود كه داراي اسناد سجلي و شناسنامه بوده ليكن 
هويت و تابعيت ايراني آنان بنا به داليلي مورد ترديد 
واقع گردد. خواه اسامي آنان در ليست سير مراحل 

افراد مشكوك ثبت گرديده و يا ثبت نشده باشد.

مراجع صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به تابعيت
مراجع مختلفي پيش بيني شده است كه عبارتند از:

•مرجع صالح براي رسيدگي به امور مشكوك التابعين،  	
يعني كساني كه هويت و تابعيت آن ها مورد ترديد قرار 
گيرد و مدارك الزم جهت اثبات آن ارائه نگردد، مراتب 
براي اثبات »هويت« به مراجع انتظامي و براي اثبات 
»تابعيت« به شوراي تأمين شهرستان ارجاع تا در مورد 

قضيه اعالم نظر نمايند.
• 	



•مرجع صالح براي ابطال شناسنامه كساني كه ترك  	
تابعيت و يا اخراج از تابعيت اش��خاص از طرف وزارت 

امور خارجه، سازمان ثبت احوال مي باشد.
•مرجع صالح در مورد ابطال شناس��نامه هاي ايراني  	
كساني كه بيگانه بوده ولي از شناسنامه ايراني استفاده 

مي نمايند، هيأت هاي حل اختالف مي باشد.
•رس��يدگي ب��ه ش��كايات اش��خاص ذينف��ع از  	
تصميمات هيأت حل اختالف و هم چنين رس��يدگي 
 ب��ه س��اير دعاوي راج��ع به اس��ناد ثبت اح��وال با 
دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل )طبق قانون 
جديد، دادگاه هاي عمومي و حقوقي جانشين اين دو 
مرجع شده( محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي 
دادگاه نيز قابل تجديدنظر مي باشد. مهلت شكايت از 
تصميم هيأت حل اختالف ده روز از تاريخ ابالغ است.

•هرگاه س��ند ثبت احوال در ايران تنظيم ش��ده و  	
ذينفع مقيم خارج از كشور باشد، رسيدگي به دادگاه 
محل صدور س��ند مي باشد و اگر محل تنظيم سند و 



اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه 
شهرستان تهران خواهد بود.

تابعيت مضاعف

علل ايجاد تابعيت مضاعف

در ذيل، علل ايجاد تابعيت مضاعف، مختصراً توضيح 
داده خواهد شد.

•اختالف در روش هاي اعطاي تابعيت توسط دولت ها 	
•به علت ازدواج 	

•تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت قديم 	

طرق جلوگيري از تابعيت مضاعف

1. دكترين )تئوري( عدم مسئوليت دولت ها

اين نظريه، مبتني بر اخالق و نزاكت بين المللي و اصل 
احترام متقابل دولت هاست كه مورد تاييد رويه قضايي 

بين المللي قرار گرفته است.



2. نظريه اعمال اولين تابعيت

بنا بر اين نظريه، هنگامي كه ضروري باشد تا بين دو يا چند 
تابعيت يك شخص يكي را انتخاب نمود مي بايد اولين 

تابعيت شخص را به عنوان تابعيت وي انتخاب نمود.

3. نظريه ترجيح تابعيت

اين است كه شخصي كه  تابعيت،  از ترجيح  منظور 
مي خواهد تابعيت جديدي را  اكتساب نمايد، مي بايستي 

يكي از تابعيت ها را بر ديگري ترجيح بدهد.

4. تابعيت مؤثر يا فعال

»تابعيت مؤثر يا فعال مفهومي است كه به موجب آن 
بايد يك پيوند واقعي بين شخص يا موجود و كشوري 
ادعا مي كند، وجود داشته  تابعيت آن را  كه شخص 
باشد. يك پيوند واقعي )كه تعلق مؤثر يا تابعيت مؤثر 
نيز ناميده مي شود(، پيوندي است كه در آن تابعيت، 

حقيقي و مؤثر است نه مصلحتي.«



حل و فصل دعاوي مربوط به تابعيت مضاعف
دعاوي مربوط به تابعيت مضاعف همانند هر اختالف 
بين المللي ديگري، تابع روش هاي حل و فصل اختالفات 
بين المللي مي باشد و به دليل خصيصه حقوقي بودن 
آن، از روش هاي حقوقي فيصله مسالمت آميز اختالفات 

بين المللي پيروي مي نمايد.
روش هاي حقوقي حل و فصل اختالفات بين المللي، 
شامل داوري بين المللي و دادگستري بين المللي است 
كه مي توان در جهت حل و فصل دعاوي مربوط به 
تابعيت مضاعف از آن ها بهره جست. هم چنين دولت ها 
مي توانند با انعقاد معاهدات دوجانبه يا چندجانبه به 

دعاوي اثباع مضاعف فيصله دهند.
اگر طرفين دعوي، روش خاصي را در خصوص حل 
معضل تابعيت مضاعف مورد توافق و تراضي قرار داده 
باشند، دراين صورت مرجع رسيدگي مطابق مفاد توافق 
و تراضي حاصله عمل خواهد نمود و تئوري تابعيت 

مؤثر يا فعال يا هر تئوري ديگري كارساز نيست.



پيشينه تاريخي تابعيت مضاعف
تئوري هاي مختلفي از سوي صاحب نظران ارائه شده كه 
در بين آن ها دو تئوري )عدم مسئوليت« و »تابعيت مؤثر« 
از اهميت خاصي برخوردار است. برخي از صاحب  نظران 
)از جمله »ورژيل«( را عقيده بر اين است كه به علت 
تساوي حاكميت دولت ها، هيچ دولتي حق ندارد فردي 
را در مقابل دولت متبوع او مورد حمايت سياسي قرار 
دهد. برعكس برخي ديگر )از جمله بادووان، موري، پل 
دو فيسخر( بر اين عقيده اند كه قاعده حقوق بين الملل 
در اين خصوص )دكترين »مؤثر يا غالب« است كه طبق 
آن بايستي تابعيت دولتي را كه فرد ذينفع پيوندهاي 

نزديك تري با آن دارد، ترجيح داده شود.

تابعيت اشخاص حقوقي

 انواع اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي به دو دسته تقسيم مي شوند:
• اصوالً به وجودآورندگان  اشخاص حقوقي حقوق عمومي:	



اشخاص حقوقي حقوق عمومي، نهادها يا مقامات عالي 
دولت مي باش��ند و به منظور انجام خدمات عمومي و 
فعاليت هاي غيرانتفاعي و عام المنفعه، تشكيل مي شوند 

و هدف اصلي آن ها كسب درآمد و سودجويي نيست.
• مؤسسين اشخاص  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي:	

حقوقي حقوق خصوصي، اشخاص حقيقي هستند كه 
به منظور رس��يدن به اهداف مشترك كه ممكن است 
اين اهداف انتفاعي بوده يعني به دنبال كس��ب منافع 
مادي باشند و يا اهدافي عام المنفعه و غيرانتفاعي داشته 
باشند. اش��خاص حقوقي حقوق خصوصي، خود به دو 

دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
•شركت ها و مؤسسات تجاري )انتفاعي( 	

•مؤسسات غيرتجاري )غيرانتفاعي( 	

ماده 20 قانون تجارت شركت هاي تجاري را به انواع زير 
تقسيم كرده است:

•شركت سهامي )عام و خاص( 	
•شركت تضامني 	



•شركت نسبي 	
•شركت مختلط غيرسهامي 	

•شركت مختلط سهامي 	
•شركت با مسئوليت محدود 	

•شركت تعاوني توليد و مصرف 	
مؤسسات غيرتجاري بيش تر به منظور اهداف معنوي، 

خيرخواهانه و انسان دوستانه تأسيس مي گردند.

مؤسسات غيرتجاري خود به دو دسته تقسيم مي گردند:

•انجمن ها 	
•اتحاديه هاي صنفي 	

نحوه تعيين تابعيت اشخاص حقوقي
در مورد نحوه تعيين تابعيت اشخاص حقوقي، روش هاي 

مختلفي اتخاذ گرديده كه عبارتند از:
•تعيين تابعيت اشخاص حقوقي )شركت ها( براساس  	

تابعيت سهام داران شركت
•تعيين تابعيت شركت بر اساس اراده مؤسسين شركت 	



•تعيين تابعيت بر اساس محل تعهد پرداخت قيمت  	
سهام

•تعيين تابعيت بر اساس محل تشكيل شركت 	
•تعيين تابعيت بر اساس مركز فعاليت 	

•تعيين تابعيت بر اساس مركز اصلي شركت: براساس  	
اين نظريه، ش��ركت تابعيت كش��وري را داراست كه 
اقامتگاه اداري يا مركز اصلي آن شركت در آن جا واقع 

شده است.

تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در ايران
قانون گذار ايران، براي تعيين تابعيت شركت هاي تجاري، 
روش مركز اصلي يا اقامتگاه اداري را پذيرفته است. ماده 
حقوقي  »اشخاص  مي دارد:  مقرر  تجارت  قانون   591
تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن ها در مملكت 
است.« و در ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص 
حقوقي را، محلي مي داند كه اداره شخص حقوقي در 
آن جاست كه اين ماده با ماده 1002 قانون مدني كه 

مي گويد: 



»اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن ها است.« 
در تعارض مي باشد.

بنابراين شركت خارجي درصورتي مي تواند در ايران 
فعاليت نمايد كه اوالً: آن شركت در مملكت اصلي خود 
قانوني شناخته شده باشد و ثانياً: در اداره ثبت اسناد 

تهران نيز به ثبت رسيده باشد.



فصل 3

تعريف اقامتگاه



در ماده 1002 قانون مدني در مورد تعريف اقامتگاه چنين 
مقرر شده است كه »اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي 
است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم 
امور او نيز در آن جا باشد. اگر محل سكونت شخص غير 
از مركز مهم امور او باشد، مركز امور او اقامتگاه محسوب 
است...« در اين ماده، عوامل تعيين كننده اقامتگاه، محل 
سكونت و مركز مهم امور شخص بوده و درصورت تعارض 
بين محل سكونت و مركز مهم امور، عامل تعيين كننده 

اقامتگاه، مركز مهم امور شخص خواهد بود.

وجوه افتراق اقامتگاه و محل سكونت
اوالً: ممكن است محل سكونت شخص متعدد بوده، در 
صورتي كه اقامتگاه مي بايستي واحد باشد. ثانياً: ممكن 
است تبعه يك كشوري در كشوري ديگر، موقتاً ساكن 
وي  اصلي  كشور  همان  اصلي اش  اقامتگاه  ولي  بوده 
باشد. به  عنوان مثال يك تبعه ايراني براي تحصيل به 
كشوري ديگر سفر نموده و موقتاً در آن جا ساكن شده 
ولي اقامتگاه اصلي وي ايران خواهد بود. ثالثاً: اقامتگاه 



مبتني بر اصل ثبات و اصل لزوم مي باشد؛ درصورتي كه 
اين اصول درباره محل سكونت حاكم نيست.

مالك تفكيك تابعيت و اقامتگاه
مالك تفكيك تابعيت و اقامتگاه عبارتند از:

•در تابعيت، رابطه سياسي و معنوي شخص با دولت  	
وج��ود دارد درصورتي كه در اقامتگاه به رابطه مادي و 

حقوقي تاكيده شده است.
•در تابعيت، رابطه شخص با دولت معيني وجود دارد  	
درصورتي كه در اقامتگاه، بس��تگي و عالقه شخص به 

نقطه معيني از قلمرو دولت را مشخص مي كند.

فوايد و آثار حقوقي اقامتگاه

از حيث تعيين قانون صالحيت دار

يكي از فوايد بسيار مهم تعيين اقامتگاه، تعيين قانون 
صالحيت دار بوده كه ممكن است در موارد زير نقش 

خود را به خوبي آشكار سازد:



• براي  قانون صالحيت دار در مورد احوال شخصيه افراد:	

تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه در حقوق موضوعه 
كش��ورهاي مختلف معموالً دو عامل مورد توجه قرار 
مي گيرد، يكي »اقامتگاه« و ديگري »تابعيت«. ماده 6 
قانون مدني مقرر م��ي دارد: »قوانين مربوط به احوال 
شخصيه از قبيل نكاح و طالق و اهليت اشخاص و ارث 
در مورد كليه اتباع اي��ران ولواين كه مقيم در خارجه 

باشند، مجري خواهد بود.«
•قان��ون صالحي��ت دار در مورد روابط ش��خصي و مالي  	
افراد: بر اس��اس ماده 936 قانون مدني ايران كه مقرر 

مي دارد: »اگر زوجين تبعه يك دولت نباش��ند روابط 
ش��خصي و مالي بين آن ها تابع قوانين دولت متبوع 

شوهر خواهد بود.«

1. از حيث تعيين صالحيت دادگاه ها

ايران  در  خوانده  اگر  خصوصي،  بين الملل  حقوق  در 
اقامتگاهي نداشته باشد، خواهان مي تواند دعوي خود را 
در دادگاه محل سكونت خوانده مطرح نموده و چنان چه 



محل سكونت نيز نداشته باشد، خواهان مي تواند در 
دادگاه اقامتگاه خود اقامه نمايد.

2. از حيث انجام تكاليف قانوني افراد

اقامتگاه مالياتي: تعيين ماليات و پرداخت آن براساس 

اقامتگاه مؤدي مي باشد.
اقامتگاه انتخاباتي: در برخي از كشورها، شخص اقامتگاه 

انتخاباتي داشته و فقط در آن محل مي تواند رأي بدهد.

اصول حاكم بر اقامتگاه
همان طوري كه در مبحث تابعيت ذكر شد، اصول حاكم 
بر تابعيت و اقامتگاه مشترك بوده و اين اصول سه گانه 

حاكم بر اقامتگاه عبارتند از:
•اصل لزوم اقامتگاه )داشتن اقامتگاه( 	

•اصل وحدت اقامتگاه )نداشتن بيش از يك اقامتگاه( 	
•اصل اختياري و قابل تغيير بودن اقامتگاه 	

آثار و فوايد اقامتگاه
اقامتگاه داراي آثار و  در حقوق بين الملل خصوصي، 



فوايد زير است:

1. از حيث تعيين صالحيت دادگاه ها

منقول،  اموال  به دعاوي  براي رسيدگي  دادگاه صالح 
دادگاه محل اقامتگاه خوانده تعيين شده است. ابالغ 
اظهارنامه و اوراق قضايي بايد در اقامتگاه شخص به عمل 
آيد. اقامتگاه در تعيين مواعد قانوني تأثير به سزايي دارد. 
امور حسبي: »امور قيمومت  قانون  براساس ماده 48 
راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در 
حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه 
نداشته باشد، دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه 

سكني دارد، براي امور قيمومت صالح است.«

2. از حيث تعيين قانون صالحيت دار

در ماده 6 قانون مدني در مورد قانون صالح براي احوال 
شخصيه كليه اتباع ايراني، چنين مقرر مي دارد: »قوانين 
مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طالق و اهليت 
اتباع ايران ولو اين كه  اشخاص و ارث در مورد كليه 

مقيم در خارج باشند، مجري خواهد بود.«



انواع اقامتگاه
انواع اقامتگاه اشخاص، عبارتند از: اقامتگاه مدني اشخاص 
حقيقي، افامتگاه اشخاص حقوقي، اقامتگاه مالياتي و 

اقامتگاه بين المللي.

اقامتگاه مدني اشخاص حقيقي
اقامتگاه مدني اشخاص حقيقي را مي توان به اقامتگاه 

عام و اقامتگاه خاص تقسيم نمود.
•اقامتگاه عام 	

•اقامتگاه اختياري 	
•اقامتگاه اجباري 	
•اقامتگاه خاص 	

اقامتگاه اشخاص حقوقي
حوزه  تعيين  براي  مالياتي  اقامتگاه  مالياتي:  اقامتگاه 

صالحيت دار مالياتي براي اخذ ماليات استفاده مي شود.
اقامتگاه بين المللي: اقامتگاه بين المللي عبارت است از 
محل معيني در يك كشور، كه رابطه اي مادي و حقوقي 

بين شخص و آن كشور ايجاد مي كند.



اقسام اقامتگاه اشخاص حقيقي در حقوق بين الملل 
خصوصي

در حقوق بين الملل خصوصي، اقامتگاه اشخاص حقيقي 
اجباري  اقامتگاه  و  ارادي  اقامتگاه هاي  به  مي توان  را 

تقسيم نمود.

1. اقامتگاه ارادي

براساس  كه شخص  است  اقامتگاهي  ارادي،  اقامتگاه 
اراده و ميل خود، آن را انتخاب مي نمايد. اقامتگاه ارادي 
شامل: اقامتگاه اختياري و اقامتگاه قراردادي مي شود.
اقامتگاه اختياري كه به آن اقامتگاه عام نيز گفته مي شود، 
آن جا سكونت در  كه شخص  است  محلي  از   عبارت 
داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد. چنان چه 
محل سكونت شخص، غير از مركز مهم امور او باشد، 
اقامتگاه وي محسوب است )ماده  او،  مركز مهم امور 
1002 ق.م( هرگاه شخصي داراي چندين اقامتگاه باشد، 
بايد اثبات نمود كه كدام يك از اقامتگاه هاي وي به عنوان 

مركز مهم امور او محسوب مي گردد.



چنان چه اقامتگاه اختياري فردي، بنا به داليلي از بين 
برود و معلوم نباشد كه اقامتگاه فعلي وي كجا مي باشد، 
مي توان بر اساس اصل استصحاب، اقامتگاه قبلي وي را 

به عنوان اقامتگاه شخص تلقي نمود.
دو شرط براي تغيير اقامتگاه اختياري ذكر شده است 

كه عبارتند از: 
•سكونت حقيقي شخص در محلي ديگر 	

•تغيير مركز مهم امور شخص به همان محل جديد 	

1-1. اقامتگاه قراردادي يا انتخابي 

اقامتگاه قراردادي كه به آن اقامتگاه خاص و انتخابي 
نيز گفته مي شود، عبارت از اقامتگاهي است كه طرفين 
اجراي  براي  عقد،  در ضمن  آن ها  از  يكي  يا  معامله 
تعهدات ناشي از آن معامله يا ابالغ اوراق قضايي )احضار، 
اخطاريه و اوقات دادرسي( محلي را كه با اقامتگاه اصلي 

وي متفاوت است براي خود انتخاب نمايد.

2. اقامتگاه اجباري

اقامتگاه اجباري كه به آن اقامتگاه تحميلي، تبعي و قانوني 



نيز گفته مي شود، عبارتست از اقامتگاهي كه شخص در 
تعيين آن دخالتي نداشته و به حكم قانون گذار تعيين 
مي گردد. اقامتگاه هاي اجباري در حقوق ايران عبارتند از:

•اقامتگاه زن شوهردار 	
•اقامتگاه صغار و مجانين 	
•اقامتگاه مأموران دولت 	

•اقامتگاه نظاميان 	
•اقامتگاه خدمه و كساني كه نزد ديگري كار مي كنند. 	

2-1. اقامتگاه زن شوهردار

در موارد زير زن شوهردار مي تواند، اقامتگاهي جدا از 
اقامتگاه شوهر انتخاب نمايد:

•در صورت معلوم نبودن اقامتگاه شوهر 	
•چنان چه زن و ش��وهر، توافق ب��ر تعيين اقامتگاه  	

توسط زن نموده باشند.
•تعيين اقامتگاه توسط زن ممكن است بر اثر حكم  	

قضايي باشد.
•هرگاه ش��وهر، محجور ش��ود و از طرف دادگاه زن  	



به عنوان قيم وي تعيين گردد، باتوجه به اين كه اقامتگاه 
محجور تحت قيمومت، اقامتگاه قيم خواهد بود. در اين 
حالت است كه زن مي تواند اقامتگاه انتخابي داشته باشد.

وضعيت اقامتگاه زن ناشزه

اقامتگاه زن ناشزه همان اقامتگاه شوهر خواهد بود و وي 
قانوناً نمي تواند اقامتگاهي مستقل از شوهر خود انتخاب 

نمايد.

2-2. اقامتگاه محجورين

با توجه به اين كه، اداره امور محجورين، تحت سرپرستي 
ولي و قيم مي باشد، اقامتگاه آن ها، اقامتگاه تبعي محسوب 
مي گردد ولو اين كه در منزل جداگانه از ولي و قيم سكونت 

داشته باشند.

وضعيت اقامتگاه زن شوهردار محجور

چنان چه شوهر زن محجور، به عنوان قيم وي تعيين 
گردد، هيچ گونه مشكلي به وجود نخواهد آمد، اما اگر 
شخص ديگري مانند پدر يا جد پدري، به عنوان ولي 



وي تعيين گردد در اين حالت، اقامتگاه زن محجور 
شوهردار، اقامتگاه ولي او خواهد بود.

وضعيت اقامتگاه شوهر محجور

اقامتگاه زن صغير، اقامتگاه ولي وي خواهد بود نه اقامتگاه 
شوهرش و چنان چه زن محجور نباشد، اقامتگاه شوهر 

محجور بر او تحميل نمي شود.

2-3. اقامتگاه مأموران دولت

در ماده 1007 ق.م. آمده است: »اقامتگاه مأمورين دولتي، 
محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند.«

آثار اقامتگاه اجباري مأمورين دولت

بار  به  دولت  مأمورين  اجباري  اقامتگاه  از  كه  آثاري 
خواهد آمد عبارتند از:

• قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي  طبق ماده 11	
و انقالب )در امور مدني(، دعاوي عليه مأمور دولت، بايد 

در دادگاه محل مأموريت ثابت وي اقامه شود. 
•اب��الغ اوراق قضايي اعم از خطاريه، احضاريه و غيره  	



بايد در محل كار مأمور دولت )محل ثابت مأموريت( به 
عمل آيد.

اقامتگاه مأمورين سياسي

از آن جايي كه اين مأموران به عنوان كارمندان وزارت خارجه 
ق.م.  ماده 1007  اساس  بر  مي توان  مي شوند،  محسوب 
چنين ادعا نمود، كه اقامتگاه اين افراد نيز، ايران يعني وزارت 

امور خارجه مي باشد نه در كشور محل مأموريت آن ها.

2-4. اقامتگاه نظاميان

 قانون گذار براي نظاميان، اقامتگاه اجباري تعيين كرده 
است و اقامتگاه آن ها را محل انجام شغل دولتي مي شناسد.

2-5. اقامتگاه اشخاصي كه نزد ديگري كار مي كنند.

ماده 1009 ق.م. مقرر مي دارد: »اگر اشخاص كبيري 
كه معموالً نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند، در منزل 
كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند، اقامتگاه 
آن ها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آن ها خواهد بود.«



اقامتگاه اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي، داراي شخصيتي مستقل از اشخاص 
حقيقي تشكيل دهنده آن ها هستند و به همين جهت 
از حقوق و تكاليف مستقل از حقوق و تكاليف اشخاص 

ايجادكننده آن برخوردار مي باشند.

تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي
در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقي در قوانين ايران، با سه 
عنوان متفاوت، از جمله »مركز عمليات« كه در ماده 1002 
ق.م آمده است و »مركز امور اداري« در قانون تجارت 
و »مركز اصلي« در ماده 22 و 23 قانون آيين دادرسي 
مدني روبرو هستيم كه هركدام از اين موارد، در تعيين 
اقامتگاه نقش مختلفي را ايفا مي نمايد. منظور از »مركز 
عمليات«، محلي است كه كارگاه و تشكيالت بهره برداري 
و عمليات شخص حقوقي در آن جا متمركز مي باشد. 
 مقصود از »مركز امور اداري« و »مركز اصلي« كه در قانون
است،  آمده  مدني  دادرسي  آيين  قانون  و   تجارت 
محلي است كه اداره مركزي شركت و جلسات هيأت 



مديره و غيره در آن جا تشكيل مي شود و نسبت به امور 
جاريه شركت، در آن محل تصميم گيري مي گردد.

ضوابط تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي
به طوركلي، از مجموع نظرات مي توان چنين استنباط 
اقامتگاه  به  راجع  حقوق دانان  بيش تر  نظر  كه:  نمود 
اشخاص حقوقي، محل اداره امور يا مركز اصلي شركت 
مي باشد؛ زيرا اوالً: تعارضي بين ماده 590 قانون تجارت 
و ماده 1002 قانون مدني وجود نداشته، و منظور از 
مركز عمليات ذكر شده در ماده 1002 ق.م. همان مركز 
عمليات اداري است. ثانياً: باتوجه به مواد 22 و 23 قانون 
امور  )در  انقالب  و  عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين 
مدني( كه در تاريخ 1379/1/28 به تصويب رسيده و 
مؤخر بر هر دو قانون )تجارت و مدني( مي باشد و مركز 
اصلي شركت كه همان مركز امور اداري بوده را به عنوان، 

اقامتگاه شخص حقوقي تعيين نموده است. 
اشخاص  اقامتگاه  كه  نمود  استنباط  چنين  مي توان 
حقوقي، مركز اصلي شركت )مركز امور اداري( مذكور 



در ماده 590 قانون تجارت و مواد 22 و 23 قانون آ.د.م 
مي باشد.

اصول و مباني اقامتگاه اشخاص حقوقي
اين اصول عبارتند از:

•هر شخصي بايد اقامتگاهي داشته باشد )اصل لزوم  	
اقامتگاه(

•هيچ شخصي نبايد بيش از يك اقامتگاه داشته باشد  	
)اصل وحدت اقامتگاه(

•اقامتگاه يك امر هميش��گي و زوال ناپذير نيست و  	
قابل تغيير است )اصل تغييرپذيري اقامتگاه(

1. اصل لزوم اقامتگاه اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي، مانند اشخاص حقيقي به موجب روابطي 
كه با اشخاص، اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد مي نمايند 
و هم چنين به لحاظ آن كه داراي حقوق و تكاليفي در 
ارتباط با اين روابط براي آن ها ايجاد مي گردد، الزم است 
كه داراي اقامتگاه معيني بوده تا در صورت بروز اختالف 

حقوقي، بتوان به اقامتگاه آن ها مراجعه نمود.



2. اصل وحدت اقامتگاه اشخاص حقوقي

هيچ شخص حقوقي نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته 
باشد.

3. اصل تغييرپذيري اقامتگاه اشخاص حقوقي

اذعان داشت كه منع  بايد  در مورد اشخاص حقوقي 
قانوني براي تغيير اقامتگاه اشخاص حقوقي وجود ندارد و 
علي القاعده، اصل تغييرپذيري اقامتگاه اشخاص حقوقي 

نيز قابل اعمال مي باشد.

انواع اقامتگاه اشخاص حقوقي
در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقي مي توان به دو نوع 
اقامتگاه  ب.  حقيقي  يا  واقعي  اقامتگاه  الف.  اقامتگاه 
قراردادي اشاره نمود. از آن جايي كه اقامتگاه واقعي يا 
آن  ايجاد  و  داشته  اختياري  و  ارادي  اختياري، جنبه 
مبتني بر اختيار و اراده شخص بوده و شامل كليه حقوق 
و تعهدات شخص مي گردد، به عنوان اقامتگاه عام شخص 

محسوب مي گردد. 



اقامتگاه حقيقي اشخاص حقوقي، بر اساس اراده و توافق 
مؤسسين با امضاي اساسنامه صورت مي پذيرد. تغيير 
اقامتگاه اشخاص حقوقي نيز، بايد با توافق هيئت مؤسس 

صورت پذيرد.
در  اشخاص  كه  است  اقامتگاهي  قراردادي،  اقامتگاه 
ضمن قراردادهاي مربوط به تعهدات و معامالت خويش 
يا به موجب قرارداد جداگانه براي موضوعات خاص از 
قبيل اقامه دعوي يا ابالغ اوراق مربوط به آن دعوي 
تعيين مي نمايند. به همين جهت به آن اقامتگاه خاص 

نيز گفته مي شود.



فصل 4

وضعيت حقوقي بيگانگان



تاريخچه وضعيت بيگانگان

وضعيت بيگانگان در جوامع ابتدايي

الف. يونان باستان

در دولت � شهر آتن، بيگانگان موسوم به »متيك ها« 
بزرگ ترين گروه ساكن را تشكيل مي دادند كه غالباً به 
كارهاي تجاري و صنعتي اشتغال داشتند. به »متيك ها« 
هيچ گونه حقوق سياسي يا مدني تعلق نمي گرفت و فقط 

حق اقامت و تجارت در آتن به آن ها داده شده بود.

ب. روم باستان

حقوق ملل در روم، توسط دانشمندان روم كه تحت تاثير 
فلسفه يونان بودند، شكل گرفت و اساس آن را حقوق 
طبيعي تشكيل مي داد. براساس حقوق روم، كه تحت 
عنوان »حقوق ملل« نام گرفت، برخي از حقوق متداول 

جامعه روم براي »بيگانگان« در نظر گرفته شد. 
اهم حقوق بيگانگان در آن دوران عبارت بودند از:

•حق تجارت وخريد و فروش 	



•حق مراجعه به قاضي 	
•اعطاي برخي از حقوق مربوط به خانواده )مانند احوال  	

شخصيه(.
در روم باستان، شهروندان رومي در حقوق عرفي، داراي 
حقوق ممتاز از بيگانگان بوده اند و رسيدگي به دعاوي 
شهروندان رومي بر عهده قاضي شهر و رسيدگي به دعاوي 

بيگانگان، بر عهده قاضي سيار بوده است.

ج. ايران باستان

در زمان سلطنت كوروش، نخستين اعالميه حقوق بشر 
انجام  و  اديان  آزادي  اين منشور،  در  و  صادر گرديد 

تكاليف مذهبي براي بيگانگان وجود داشت.
از ديدگاه اسالم، بيگانه كسي است كه عقيده غيراسالمي 
دارد. اعم از اهل كتاب و غيرآنان كه مصاديق گوناگوني 
شخص  به  مسلمانان  ازسوي  امان  اعطاي  مي يابند. 
بيگانه )غيرمسلمان( الزامي است، زيرا در آيه 6 سوره 

شريفه توبه آمده است: 
»و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع 



كالم الله ثم ابلغه مامنه ذالك بانهم قوم ال يعلمون.«
»و هرگاه يكي از مشركان به  تو پناه آورد كه از دين آگاه 
شود بدو پناه بده تا كالم خدا بشنود و پس از شنيدن 
سخن خدا او را بي هيچ خوف به مأمن و منزلش برسان 

زيرا كه مشركان مردم نادانند.«
امان از سويي مجوز عبور و اقامت موقت در كشور اسالمي 
بود )كه اكنون به آن ويزا گفته مي شود( و ازسويي ديگر، 

درخواست پذيرش پناهندگي محسوب مي گردد. 
مدت امان، معموالً حداكثر يك سال است و پس از سپري 
شدن يك سال، مستأمن مكلف است كه يا اسالم آورده 
و يا به شرايط ذمه تمكين كند )يعني جزيه بپردازد( 
و يا فوراً از كشور اسالمي خارج شود. درغيراين صورت 

حكومت اسالمي وي را از كشور اخراج خواهد كرد.
انواع امان عبارتند از: 1. امان رسمي 2. امان غيررسمي 
كه هر يك از اين دو نوع امان، ممكن است به صورت 

صريح باشد و يا ضمني.



به اماني گفته مي ش��ود كه رس��ماً  • ام��ان رس��مي: 	

حكومت اسالمي به طور عموم يا خصوص به بيگانگان 
اعطا نمايد.

منظور از امان غيررسمي اماني است  • امان غيررسمي: 	

كه هر فرد مسلمان عادي مي تواند به بيگانه اي دهد.

تعريف بيگانه و انواع آن
كه  بيگانه  حقيقي  اشخاص  بيگانه:  حقيقي  اشخاص 

به شش  را مي توان  است  اين مبحث  اصلي  موضوع 
دسته عمده طبقه بندي كرد: بيگانه عادي، بيگانه مجرم 
فراري، بيگانه مهاجر، بيگانه پناهنده، بيگانه مأمور و 

بيگانه آواره.
الف. بيگانه عادي: افرادي هستند كه به طور معمول در 

كشورها زندگي يا به اين كشورها مسافرت مي كنند. 
بيگانگان عادي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:

• بيگانگان مقيم، اشخاصي هستند كه  بيگان��ه مقيم:	

به صورت دائم و يا موقت در كش��وري به غير از كشور 
اصلي خود اقامت و س��كونت دارن��د و در آن جا به كار 



و فعاليت مي پردازند. ش��ايان ذكر است، كه اقامت در 
كشوري ديگر، بايد با اخذ اجازه از مقامات صالحيت دار 

از آن كشور باشد.
• بيگانه مسافر، كسي است كه با هر  بيگان��ه مس��افر:	

هدفي از قبيل مسافرت و يا تجارت كه مدت زمان آن 
كم تر از اقامت موقت است، به كشوري ديگر رفته و در 

آن جا اقامت مي نمايد. 
* فرق بيگانه مسافر و اقامت موقت آنست كه، مدت 
اقامت بيگانه مسافر كم تر از اقامت موقت مي باشد و 
هم چنين ممكن است در بعضي از كشورها براي اقامت 
بيگانه مسافر نيازي به اخذ اجازه )ويزا( از دولت پذيرنده 
نبوده، درحالي كه براي اقامت موقت حتماً نياز به اخذ 

مجوز از دولت پذيرنده مي باشد.
ب. بيگانه مجرم فراري: بيگانه مجرم فراري، شخصي 

است كه در كشوري مرتكب جرم شده و براي فرار از 
مجازات به كشوري ديگر فرار مي كند.



ج. بيگانه مهاجر: در اصطالح حقوقي، مهاجر به كسي 

اطالق مي شود كه اقدام به تغيير محل اقامت خود نموده 
و ضمن عبور از مرزهاي سياسي، براي مدت نسبتاً طوالني 
جمعيتي،  اقتصادي،  سياسي،  مالحظه هاي  جهت  به 
مذهبي، نژادي و يا معيشتي با رعايت تشريفات قانوني 
و كشور خود را به قصد مهاجرت به كشور مهاجرپذير 

ترك مي كند.

مهاجرت انواع مختلفي دارد كه عبارتند از:

• در گذش��ته، زماني كه دركشوري  مهاجرت گروهي:	

جنگ وجود داش��ت و يا حكومت هاي ديكتاتور ايجاد 
خفق��ان و اذيت و آزار مردم مي نمودند، مردم آن اهالي 
به صورت گروهي از كشور متبوع خود به كشوري ديگر 
كه براي آن ها امن بود، مهاجرت مي كردند تا شايد بتوانند 

در آن كشور با آرامش به زندگي خود ادامه دهند.
• به مهاجرتي گفته مي ش��ود كه  مهاج��رت اجباري:	

براساس عوامل قهري و اجباري از قبيل فرار از تعقيب 
قانوني، بالهاي طبيعي )مانند سيل، زلزله( فقر شديد 



صورت مي گيرد.
• به نوعي از مهاجرت گفته مي شود  مهاجرت اختياري:	

كه شخصي به خواست خود براي رهايي از مشكالت 
اقتصادي و غيره به كشوري ديگر مهاجرت نموده بدون 

آن كه وي را براي مهاجرت مجبور كرده باشند.
• مهاجرت قانوني، نوعي از مهاجرت  مهاجرت قانوني:	

بوده كه ورود، اقامت و اس��تخدام مهاجرين در كشور 
مهاجرپذير به صورت دائمي يا ادواري صورت مي پذيرد، 
كه اين نوع مهاجرت ممكن اس��ت بر سه نوع باشد( 
مهاج��رت قانوني از طريق س��رمايه گذاري، مهاجرت 
دائمي متخصصين و مهاجرت قانوني از طريق فاميلي.

• به مهاجرتي گفته مي ش��ود كه  مهاج��رت نامنظم:	

ش��خص به صورت قانوني وارد كشور ميزبان شده ولي 
مجوز اقامت دائم در آن كشور را قانوناً نداشته و بيش از 

مدت زمان مجاز در كشور مقصد اقامت نمايد.
بين الملل  المعارف حقوق  د. بيگانه پناهنده: در دايرۀ 

عمومي، در مورد تعريف پناهنده آمده است: »كسي كه 



به علت ترس موجهي كه داشته يا دارد از اين كه به سبب 
نژاد، مذهب، مليت، تابعيت، عضويت در دسته اجتماعي 
و به خصوص داشتن عقيده سياسي تحت تعقيب و آزار 
قرار گيرد و از كشور متبوع خود و يا اگر تابعيتي ندارد 
از كشوري كه قبالً ساكن آن بوده خارج شده باشد و 
به علت ترس فوق نتواند يا نخواهد كرد از حمايت كشور 
متبوع برخوردار شود و اگر فاقد تابعيت است نخواهد به 

كشوري كه قبالً در آن جا ساكن بوده است، برگردد.«
ه� . بيگانه آواره: بيگانه آواره، ممكن است، آواره بالياي 

طبيعي و يا آواره جنگي، از مقابل لشكرهاي متخاصم 
قباًل  آن  در  كه  سرزميني  به  مجدداً  و  كرده اند  فرار 

مي زيسته اند، بازنگشته اند.«
و. بيگانه مأمور: بيگانه مأمور، شخصي است كه از طرف 

دولت متبوع خود براي انجام ماموريت به كشوري ديگر 
اعزام مي گردد. مأمورين به دو دسته تقسيم مي شوند: 

مأمورين سياسي و مأمورين غيرسياسي.



به كسي گفته مي شود كه در محلي  • مأمور سياس��ي: 	

در خارج از كشور خود، در حال انجام وظيفه ديپلماتيك 
مي باشد.

شخصي اس��ت كه براي اجراي  • مأمور غيرسياس��ي: 	

ماموريت از طرف دولت متبوع خود به كشور ديگري 
فرستاده شده، اما مأموريت وي سياسي نيست و به اين 

شخص مأمور سياسي اطالق نمي شود.

اصول حاكم بر حقوق بيگانگان
جهاتي كه باعث تدوين حقوق بيگانگان گرديد عبارتند 

از:
•رشد و توسعه روزافزون داد و ستدهاي اقتصادي كه  	
موجب حضور بيش تر بيگانگان در كشورهاي مختلف 

مي گردد.
•داد و ستدهاي فرهنگي و مهاجرت به ديگر كشورها 	

•احساس سرنوشت مشترك بشري و نياز به ضابطه مند  	
كردن روابط حاكم بر سرنوشت هاي مشترك بشري.



براين اساس، اصول و مباني تعيين وضعيت حقوق بيگانگان 
عبارتند از:

•تعيين و شناس��ايي حداقل حقوق، براي بيگانگان  	
باتوجه به قواعد حقوق بين الملل.

•رفتار متقابل دولت ها 	
•التزام دولت ها در تصويب قوانين داخلي جهت تعيين  	

وضعيت بيگانگان

تعيين و شناسايي حداقل حقوق براي بيگانگان
به طوركلي، دو مبناي اساسي در مورد شناسايي حداقل 

حقوق بيگانگان وجود دارد كه عبارتند از:
•مبناي فلسفي و اخالقي بر اساس حقوق فطري 	

•مبناي مصالح سياسي مبتني بر روح مليت خواهي. 	
داراي  داخلي  اتباع  با  بيگانگان  حقوق  تساوي  اصل 
انگيزه هاي انسان دوستانه و اخالقي بوده است و انديشمندان 
ديگري مانند ويتوريا، گروسيوس و واتل نيز از اين طرز 

تفكر پيروي كرده اند.



رفتار متقابل دولت ها

1. رفتار متقابل سياسي

چنان چه شرط رفتار متقابل، در عهدنامه اي پيش بيني 
شده باشد، آن را شرط رفتار متقابل سياسي مي نامند، 
دراين صورت اتباع هر يك از كشورهاي طرف معاهده، 
از حقوقي كه در معاهده قيد شده  در كشور مقابل 

است، برخوردار خواهند شد. 
دامنه شمول رفتار متقابل سياسي، محدود به اتباع 

كشورهاي طرف متعاهد مي باشد.

2. رفتار متقابل قانوني

چنان چه شرط رفتار متقابل در قانون پيش بيني شده 
باشد آن را شرط رفتار متقابل قانوني مي نامند. دامنه 
شمول رفتار متقابل قانوني، نسبت به عموم بيگانگان 

خواهد بود.

3. رفتار متقابل عملي

رفتار متقابل عملي، درصورتي است كه اتباع دولتي در 



مملكتي ديگر عمالً، )طبق عرف و عادت و رويه قضايي 
اتباع آن مملكت بهره مند  يا اداري( از همان حقوق 
مي گردند. اين رفتار متقابل، بسيار قابل انعطاف بوده و 

هيچ نيازي به تصويب قانون ندارد.

4. شرط ملت هاي كاملۀ الوداد

در فرهنگ حقوق بين الملل عمومي، در تعريف شرط 
كه  است  »شرطي  است:  آمده  كاملۀ الوداد  ملت هاي 
برطبق آن، دولتي در ضمن يك قرارداد درباره اقامت 
اتباع بيگانه، امور تجاري، ميزان عوارض گمركي، در 
در  چنان چه  كه  مي نمايد  تعهد  ديگر  دولت  مقابل 
موضوع مورد قرارداد، براي دولت ثالثي مزايا و امتيازات 
بيش تري قائل شود، آن مزايا و امتيازات اعطايي نيز 
به طور اتوماتيك )خودبه خود( شامل اين دولت طرف 

قرارداد نيز گردد.« 
چنان چه شرط ملت هاي كاملۀ الوداد با شرط رفتار متقابل 
توأم باشد، اين حالت را شرط ملت هاي كاملۀ الوداد مشروط 
مي نامند. دراين صورت ذينفع هنگامي مي تواند به استناد 



آن براي اتباع خود مطالبه حقوق كند كه آن حقوق را 
خود براي اتباع دولت متقابل شناخته باشد.

وضعيت حقوق بيگانگان در نظام حقوقي ايران
را  ايران  حقوقي  نظام  در  بيگانگان  حقوق  وضعيت 

مي توان در دو قسمت مورد بحث و بررسي قرار داد: 
1. وضعيت حقوق اشخاص حقيقي بيگانه در حقوق ايران. 
2. وضعيت حقوق اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران. 
در ماده 1 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در 
ايران مصوب 1310 چنين آمده است: »هريك از اتباع 
خارجه براي ورود و اقامت و خروج از ايران بايد اجازه 

مأمورين مربوطه ايران را تحصيل نمايند.«
اجازه ورود به خاك ايران و عبور از آن با ويزايي )رويداد( 
كه از طرف مأمورين ايران در خارجه بر روي گذرنامه 
)پاسپورت( شخص كه هويت وي در آن مشخص گرديده، 
صادر خواهد شد. گذرنامه شخص بيگانه، بايد از سوي 
دولت متبوع او صادر شده و هويت و تابعيت وي به طور 

كامل مشخص گردد.



تعريف گذرنامه در حقوق ايران
 1351/12/10 مصوب  ايران  گذرنامه  قانون   1 ماده 
گذرنامه را چنين تعريف نموده است: »گذرنامه سندي 
است كه از طرف مأموران صالحيت دار، براي مسافرت 
اتباع ايران به خارج و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از 

خارج به ايران صادر مي گردد، گفته مي شود.«

انواع گذرنامه
گذرنامه انواع متعددي دارد كه عبارتند از:

1. گذرنامه سياسي

گذرنامه سياسي، گذرنامه اي است كه وزارت خارجه 
براي مقامات سياسي براي انجام ماموريت هاي سياسي، 
صادر مي نمايد. براي شخصيت هاي زير گذرنامه سياسي 

صادر مي شود:
•رهبر 	

•رييس جمهور 	
•رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام، رييس  	



مجلس شوراي اسالمي، رييس قوه قضايي، معاون اول 
رييس جمهور، اعضاي ش��وراي نگهبان، توليد آستان 
قدس رضوي، وزرأ دولت جمهوري اس��المي ايران و 

معاونان رييس جمهور و ...

2. گذرنامه خدمت

براي  خارجه  امور  وزارت  طرف  از  خدمت  گذرنامه 
اشخاصي صادر مي گردد كه غالباً به صورت كارمند اداري، 
كارشناس و نمايندگان اقتصادي حامل مأموريت هاي 

اداري براي دولت متبوع خود هستند.
مدت اعتبار گذرنامه خدمت يك سال است مگر در 
مورد مأموران ثابت دولت در نمايندگي هاي جمهوري 
اسالمي ايران در خارج از كشور كه اعتبار گذرنامه تا 

خاتمه مدت مأموريت آنان خواهد بود.

براي اشخاص زيرگذرنامه خدمت صادر مي گردد:

•اشخاصي كه به عنوان همراه با رهبر يا يكي از اعضاي  	
شوراي رهبري به خارج از كشور مسافرت مي نمايند.



•اشخاصي كه به عنوان همراه در ارتباط با مأموريت با  	
رياست جمهوري يا معاون اول رييس جمهور به خارج 

از كشور مسافرت مي نمايند با معرفي مقام مربوطه.
•اش��خاصي كه به موجب تصويب نامه هيأت وزيران  	
براي انجام مأموريت به خارج از كشور اعزام مي شوند، 

با معرفي دفتر هيأت دولت.
•كارمن��دان وزارتخانه ها و س��ازمان ها و ارگان هاي  	
وابس��ته به دولت و ارگان ه��اي نظامي كه به خارج از 
كش��ور اعزام مي گردند با معرفي وزير مربوطه و ذكر 

علت مأموريت.
•مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران  	

آن ها با موافقت وزير امور خارجه.

3. گذرنامه عادي

گذرنامه عادي گذرنامه اي است كه براي افراد عادي جهت 
مسافرت به كشورهاي خارجي، در داخل كشور توسط 
اداره كل گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 
)ناجا( و در خارج از كشور توسط نمايندگي هاي جمهوري 



و  سفارتخانه ها  در  كنسولي  )مأموران  ايران  اسالمي 
كنسولگري ها( صادر مي گردد. مدت اعتبار گذرنامه عادي 
پنج سال بوده كه براي مدت زمان پنج سال ديگر نيز 

قابل تمديد خواهد بود.

رواديد يا ويزا
ويزا عبارت از مجوزي است كه به شخص اجازه ورود به 
خاك يك كشور را داده تا وي بتواند براي مدت زمان 
ويزا معموالً  باشد.  مشخصي در آن جا حضور داشته 
به صورت مهري خواهد بود كه در پاسپورت شخص 
متقاضي زده مي شود ولي گاهي اوقات نيز ممكن است 

به صورت نامه نيز صادر گردد.

انواع رواديد يا ويزا
•ويزاي با حق كار: صدور رواديد با حق كار تنها براي  	
كارشناس��ان، كارورزان و كارگران كه قصد اشتغال در 

ايران را دارند، صورت مي گيرد.
•ويزاي تحصيلي: صدور رواديد تحصيلي تنها براي  	



دانش��جويان خارجي و يا طالب عل��وم ديني صورت 
مي گيرد.

•ويزاي توريستي يا جهانگردي 	
•ويزاي ديپلماتيك: به ويزايي گفته مي شود كه براي  	
دارندگان پاسپورت هاي سياسي كه از طرف كشور و يا 
سازمان متبوعه خود به كشوري ديگر مأموريت سياسي 

داده مي شود، صادر مي گردد.
•ويزاي مطبوعاتي يا خبرنگاري: در برخي از كشورها  	
براي ورود خبرنگاران به كشورشان جهت تهيه اخبار، 
ويزاي مخصوصي تحت عنوان ويزاي خبرنگاري اخذ 

نمايند.
•ويزاي تجاري: ويزاي تجاري به ويزايي گفته مي شود  	
كه، براي خارجياني كه قصد س��فر به ايران به منظور 
انجام امور تج��اري، بازرگاني، فرهنگي و يا صنعتي را 

دارند، براي مدت 30 روز صادر مي گردد.
•وي��زاي عبور: هرگاه بيگان��ه اي قصد عبور از خاك  	
ايران را به كش��ور ديگري داشته باش��د، نياز به اخذ 



ويزاي عبور دارد.
•ويزاي زيارتي 	

مواردي كه مأمورين بايد از دادن ويزا به بيگانگان خودداري 

نمايند: مأموران ايران در خارجه، در موارد ذيل بايد از 

دادن ويزا به بيگانگان خودداري نمايند:
•درصورتي كه مأمورين در صحت اس��ناد ارائه شده  	

ترديد نمايند.
•اش��خاصي كه مطاب��ق قوانين ايران تبع��ه ايران  	
محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعيت غيرايراني به 

ايران مسافرت كنند.
•چنان چ��ه حضور خارجي در اي��ران بر ضد امنيت  	
مملكت و يا نظم عمومي و يا به جهات ديگري منافي 

مصالح مملكتي باشد.
•اگر ش��خص خارجي، در ايران س��ابقه محكوميت  	
كيفري مهم و يا جنايت داشته و يا در خارج محكوم به 

جنحه و يا جنايت شده باشد.
•اگر خارجي قباًل از ايران اخراج شده باشد. 	



•چنان چه حضور خارجي در ايران مضر بهداشت عمومي  	
و يا منافي عفت باشد.

•اگر خارجي نتواند اثبات نمايد كه وسائل تحصيل  	
معاش خود را در ايران به وس��يله س��رمايه يا مشاغل 

مفيده خود دارا مي باشد.

اقامت موقت
اجازه اقامت موقت و يا دائم در ايران از طرف نيروي 
انتظامي بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون 
اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه هاي مذكوره 
نمي توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت و 

يا دائم قابل تجديد و تمديد مي باشد.

خروج اتباع خارجه از ايران
خاصي  شرايط  ايران  از  بيگانه  اتباع  خروج  مورد  در 
وجود ندارد، فقط زماني كه بيگانه قصد خروج از ايران 
را داشته باشد و مدت توقف آن ها كم تر از 90 روز باشد، 
بايد هنگام خروج، فرم مخصوص خروج از كشور را 



تكميل نموده و تسليم مأموران گمركي مرزي نمايد.
اقامت  ايران  در  روز  از 90  بيش تر  بيگانه،  چنان چه 
داشته باشد، بايد هنگام خروج از ايران، اجازه خروج از 

مأمورين انتظامي را اخذ نمايد.

اخراج بيگانه
بر اساس قوانين ايران، تبعه خارجي را ممكن است 
در موارد ذيل، از خاك ايران اخراج و يا محل توقف 

او را تغيير داد:
•اگر برخالف مقررات و قانون رفتار نمايد. 	

•در صورتي ك��ه اجازه عبور و يا توقف خارجي ملغي  	
شود.

تصميم اخراج را اداره كل امور اتباع خارجه به موقع 
اجرا مي گذارد. در هر موقعي كه تصميم اخراج اتخاذ 
شود و تأخير اجراي آن منافي مصالح مملكتي نباشد، 
از طرف نيروي انتظامي و يا از طرف ادارات ذي صالح 
ديگر، آن تصميم و مهلتي كه براي اجرا داده مي شود، 

به شخصي كه بايد اخراج شود اخطار خواهد شد.



تصميم اخراج بيگانه از كشور قابل تجديدنظر بوده و 
بيگانه مي تواند ظرف 15 روز از تاريخ ابالغ به وزارت 
كشور مراتب اعتراض خود را اعالم نمايد. ممكن است 
تقاضا كتباً و يا به صورت تلگرافي به مقام صالحيت داري 
كه تصميم را اتخاذ كرده، داده شود، عالوه بر آن بيگانه 
وزارت  به  را مستقيماً  تقاضاي خود  مدلول  مي تواند 

كشور ارسال نمايد.

برخورداري اشخاص حقيقي بيگانه از حقوق خصوصي 
در ايران

)اتباع  بيگانگان  تمتع  بر  را  اصل  ايران،  مدني  قانون 
 خارجه( از حقوق مدني قرار داده است و تمتع بيگانه
از حقوق مدني را فرع بر اهليت وي مي داند، زيرا اصوالً 
حقوقي،  عمل  انجام  براي  بيگانه،  اهليت  تشخيص 
براساس قانون دولت متبوع وي خواهد بود مگرآن چه 

كه در ماده 962 ق.م مقرر گرديده است.



استثنائات وارده بر اصل تمتع بيگانگان از حقوق مدني

1. حقوق منحصر به ايرانيان و سلب شده از بيگانگان

برخي از حقوق كه مختص به ايرانيان مي باشد در قوانين 
مختلف آمده است، كه عبارتند از:

•دادن امتياز تشكيل شركت و غيره به خارجيان 	
•ممنوعيت استخدام كارشناسان خارجي 	

•محروميت از حق اشتغال در برخي از مشاغل 	
•محروميت حق تملك بيگانگان بر امالك زراعي: 	

•گاهي اوق��ات قانون گذار، بيگانگان را از داش��تن  	
حقي معين به طور ضمني، محروم كرده است. مانند 
محروميت بيگانگان از تملك اراضي مزروعي. عالوه بر 
امالك مزروعي، بيگان��گان از تملك اموال غيرمنقول 
ديگر مازاد، براي محل سكونت يا كسب يا صنعت خود 

نيز محروم هستند.
• آيين نامه استمالك  بيگانگان در ايران طبق ماده 1	
اتباع خارجه، اجازه اس��تمالك محل كسب يا مسكن 
و يا صنعت را ب��راي خود دارند و نمي توانند به منظور 



ديگري، مانند س��رمايه گذاري و يا اجاره دادن تملك 
نمايند.

2. حقوق راجع به احوال شخصيه بيگانه در ايران

»اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط 
به احوال شخصيه و اهليت خود و هم چنين از حيث 
حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات 

دولت متبوع خود خواهند بود.«
از جمله داليل وضع چنين محدوديتي توسط قانون گذار 

ايران مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•از تقلب احتمالي نسبت به قانون جلوگيري شود. 	

•به اين اصل كه »اش��خاص از حيث احوال شخصي  	
تابع قانون دولت متبوع خود هستند« عمل كرده باشد.

3. حقوق مخصوص جامعه ايراني

هر دولتي، بنا به مصالح اتباع خود، ممكن است حقوق 
خاصي براي اتباعش وضع نمايد، كه شامل بيگانگان 
نگردد. مثالً قانون هدفمند كردن يارانه، كه فقط شامل 

اتباع ايراني گرديده و شامل بيگانگان نمي شود.



برخورداري اشخاص حقيقي بيگانه از حقوق عمومي در 
حقوق ايران

برخورداري بيگانگان از حقوق عمومي را مي توان به 
چهار دسته تقسيم نمود:

•حقوق اساسي و آزادي هاي فردي و مصونيت هاي شخصي 	
•حقوق اقتصادي 	

•حقوق قضايي 	
•حقوق سياسي 	

حقوق اساسي و آزادي هاي فردي
مهم ترين حقوق اساسي افراد، كه بيگانگان نيز از آن 

بهره مند مي گردند، عبارتند از:
•حق برخورداري بيگانگان از حيثيت و كرامت انساني 	

•آزادي بيگانگان در انتخاب مسكن 	
•حمايت از جان و مال بيگانه 	

•آزادي رفت و آمد و اقامت بيگانه 	
•حق برخورداري از آزادي انديشه و بيان و انجام مسائل  	

مذهبي



حقوق اقتصادي بيگانگان
مهم ترين حقوق اقتصادي كه بيگانگان از آن برخوردار 

هستند، عبارتند از:
•آزادي بيگانگان در انتخاب شغل 	

•آزادي بيگانگان در استفاده از خدمات عمومي 	

حقوق قضايي بيگانگان
بيگانگاني كه به طور قانوني وارد كشوري شده اند، در آن 
كشور در حد متعارف از حقوق قضايي بهره مند خواهند 
بود. مهم ترين حقوق قضايي كه بيگانگان از آن برخوردار 

مي باشند عبارت است از:
•حق مراجعه به محاكم قضايي 	

•حق انتخاب وكيل توسط بيگانه 	

حقوق سياسي بيگانگان
حقوق سياسي، امتيازي است كه منحصر به اتباع آن 
كشور بوده و بيگانگان از آن محرومند. مانند شركت در 

انتخابات و شركت در همه پرسي ها



دوماً حقوق دان فرانسوي معتقد است: »بيگانگان عضو 
جامعه اي كه دولت ها را تشكيل مي دهد نيستند و از 

اين رو نبايد از حقوق سياسي بهره مند شوند.«

وضعيت حقوقي اشخاص حقوقي بيگانه در ايران
قانون تجارت مقرر مي دارد: »شخص حقوقي مي تواند 
داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد 
قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان 
ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت � 

نبوت و امثال ذلك.«

حقوق اشخاص حقوقي بيگانه در ايران
اشخاص در روابط حقوقي خود، بر دو پايه و عنصر 
اساسي استوار مي باشند كه آن دو عنصر عبارتند از حق 
و تكليف. حقوق و تكاليف تنها متوجه شخص حقيقي 
نيست، بلكه اشخاص حقوقي نيز داراي حقوق و تكاليف 
مي باشند. اشخاص حقوقي بيگانه، حق تملك بر اموال 
غيرمنقول در ايران را طبق شرايطي كه براي اشخاص 



حقيقي بيگانه مقرر است را دارا مي باشند. هم چنين 
حق انجام هرگونه معامله پيش بيني شده در اساسنامه، 

به جز معامالت ممنوع براي اتباع بيگانه را دارند.

تكاليف و وظايف اشخاص حقوقي بيگانه در ايران
تكاليفي كه براي اشخاص حقوقي بيگانه قائل شده اند 
عبارتند از: تكليف به پرداخت ماليات و عوارض، تكليف 

به ارائه گزارش دوره اي فعاليت به مراجع داخلي.


