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ناشــــرناشــــرسخنسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.
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  فصل اول: وضعیت بیگانگان فصل اول: وضعیت بیگانگان 

  گفتار اول: درآمدی بر مبانی وضعیت بیگانگان گفتار اول: درآمدی بر مبانی وضعیت بیگانگان 

در مقابل اتباع هر کشور افرادی مشاهده می شوند که تبعه آن کشور نبوده و بیگانه محسوب می شوند. 
این افراد اواًل: ممکن است تابعیت کشور دیگری را دارا باشند که به طور کلی ایشان را می توان در 

نه دسته تقسیم بندی کرد:
1- مهاجران

مهاجر کسی است که بدون گذرنامه و روادید مرتب، از راه مجاز و یا غیرمجاز به عنوان مهاجرت، به 
کشور ایران وارد شده باشد. )تصویب نامه راجع به اقامت اتباع بیگانه بدون گذرنامه(

2- پناهندگان
به افرادی اطالق می شود که به دالیل نژادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و یا اجتماعی، تحمل نظام حاکم بر 
کشور را نداشته و از ترس جان و مال خود ویا خانواده شان، به کشور دیگری پناهنده می شود. هرچند 
به این دسته از افراد، نام مهاجر نیز گفته می شود، به دلیل نظام خاص بین المللی حاکم بر جویندگان 

پناهندگی و التفاتی که سازمان ملل به این دسته از افراد دارد، این گروه متمایز از مهاجرین هستند.
3- آوارگان

4- جهانگردان و گردشگران
5- دانشجویان
6- بازرگانان

7- خبرنگاران، عکاسان و اصحاب مطبوعات
8- بیگانگانی که برای کار به کشور دیگری می روند.

9- بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند )جویندگان امکانات و تسهیالت(.
ثانیًا: ممکن است فاقد تابعیت باشند. 

در حقوق ایران اشخاص بیگانه بر دو نوع اند:
1- اشخاص حقیقی
2- اشخاص حقوقی

  گفتار دوم: مبانی حقوق بیگانگان گفتار دوم: مبانی حقوق بیگانگان 

حقوق بیگانگان مبتنی بر مبانی ذیل است:
  مقتضیات حقوق بین الملل عمومی
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  رفتار متقابل
 آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان

  قوانین داخلی هر کشور

1- مقتضیات حقوق بین الملل عمومی و شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان
 اکثر صاحب نظران بر این اعتقاداند که حقوق بین الملل عمومی، اقتضاء دارد که دولت ها برای بیگانگان 
حداقلی از حقوق را بشناسند که البته این حداقل بسته به میزان و پیشرفت هرجامعه متغیر است. 

وردروس از کسانی است که کوشیده حقوق را در پنج اصل زیر نشان دهد:
                                                                                              

اصل اول- دولتها باید به اتباع بیگانه، حقوق خصوصی را که برای ادامه زندگی هر فردی الزم 
و ضروری است، اعطا کنند.

اصل دوم- دولتها باید حقوق مکتسبه ای که بیگانگان بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا 
ثالث تحصیل نموده اند، محترم شمارند.

اصل سوم- دولتها باید حقوقی را که الزمه احترام به شخصیت افراد است، از جمله آزادی 
شخص، احترام مسکن و آزادی رفت و آمد، برای بیگانگان بشناسند.

اصل چهارم- اتباع بیگانه باید حق مراجعه به دادگاه های کشوری را که در آن سکونت دارند، 
داشته باشند.

آن ها  برای  جانی  و  مالی  زیان  موجب  که  اَعمالی  از  بیگانگان  حراست  و  حمایت  پنجم-  اصل 
می شود، به عهده دولتی است که در خاک آن سکونت دارد.

                                                                                              

نکته : امروزه پذیرفته شده که دولت ها هیچ الزامی به پذیرفتن شخص بیگانه، در خاک خود ندارند، 
را  الملل، موارد زیر  بین  بشناسند. در حقوق  او  برای  باید حداقل حقوقی  به محض پذیرش  اما 

می توان نمونه هایی برای شناخت حداقل حقوق برای بیگانگان دانست:
1- شناخت و اعطای حقوق خصوصی که برای ادامه زندگی تبعه بیگانه ضروری است.

2- معتبر دانستن و احترام به حقوق مکتسبه تبعه بیگانه، که بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا 
کشور ثالث تحصیل نموده است.

3- حمایت و حراست از مال و جان تبعه بیگانه
4- حمایت از اموال تبعه بیگانه متوفی و اقدام به تصفیه امور ترکه وی

5- حفظ حیثیت تبعه بیگانه و جلوگیری از توهین و اهانت به وی
6- امکان ایجاد اشتغال برای تبعه بیگانه حسب مقتضیات جامعه و دولت متبوع

7- حق ترافع قضایی
 درباره میزان حقوق اعطایی به بیگانگان، دو طرز تفکر در مقابل هم قرار دارند:

این سیستم، جنبه فلسفی  و  بیگانگان در  مبنای حقوق  تفکر اول- تفکر فلسفی، اخالقی و قضایی؛ 
او،  تابعیت  از  نظر  انسانی، صرف  نظر می گوید: شخصیت  این  از طرفداران  اخالقی دارد. سوارز 
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و  کند  استفاده  است  بشر  زندگی  که الزمه  مزایای حقوقی  پاره ای  در خارجه  که  می کند  ایجاب 
چنانچه دولتی، بیگانه ای که در خاک آن کشور اقامت گزیده را از این مزایا محروم کند، محققًا 

برخالف اخالق رفتار کرده است.
 ازقرن 19 میالدی این طرز فکر که بیشتر جنبه رعایت حال عموم و صبغه لیبرالیستی )آزادگرایی( دارد 
به تدریج مبنای حقوقی پیدا کرده و رنگ لیبرالیسم )آزادگرایی( به خود گرفته است. بر مبنای این 

نظر، باید برای خارجی ها همان حقوقی را قایل شد که برای اتباع داخلی وجود دارد.
تفکر دوم- تفکر سیاسی؛ این طرز تفکر بیشتر جنبه مّلیت خواهی دارد. مبنای حقوق بیگانگان در این 
سیستم مصالح اساسی یک ملت می باشد و صرفًا یک مسئله اخالقی یا حقوقی نیست. بر این اساس 
دولت ها باید در موقع تنظیم مقررات راجع به حقوق بیگانگان سه مسئله امنیت، منافع اقتصادی و 
مصلحت افزایش جمعیت را مد نظر قرار دهند که البته گاهی سه عامل مذکور با هم هماهنگ نیست 
و این امر خود وضعیت پیچیده ای را به وجود می آورد. دراین سیستم، حقوق بیگانگان به محض 
تجاوز از حداقل به صورت یک امتیاز رخ می نماید و باید براساس وضعیت هرکشوری به صورت 
جداگانه مدنظر قرار گیرد. فلذا در این طرز تفکر، یک قاعده کلی برای حل مسئله بیگانگان موجود 

نیست و حقوق بیگانگان مبنای حقوقی ندارد، ولی باید منصفانه باشد.

2- رفتار متقابل
 رفتارمتقابل به معنی آن است که برخورداری بیگانه از حقوقی معین در قلمرو یک دولت، منوط به آن 
است که درقلمرو دولت متبوع وی نیز، برای اتباع آن دولت همان حقوق، شناخته شده باشد. رفتار 
متقابل یک عمل اختیاری و مبتنی بر رعایت اصل نزاکت است و نمی تواند به صورت یک تکلیف 

و عمل الزام آور تلقی شود.

الف- دیدگاه های مختلف در مورد رفتار متقابل
1- رفتار متقابل، منشاء وجود حق: براین اساس، هر دولتی مکلف است حقوقی را که دولت دیگر 
برای اتباع او می شناسد، او هم برای اتباع آن کشور بشناسد. این دیدگاه امروزه کاماًل مردود است 

و هر دولتی مختار است که حقوق خارجی ها را تعیین نماید.
محروم  داشتن حقوقی  از  مطلقًا  را  بیگانگان  دولت ها  گاه  متقابل، شرط وجود یک حق:  رفتار   -2
می کنند و گاه اعطای آن حقوق را، مشروط بر شرایطی مثل شرط رفتار متقابل می نمایند. در این 

حالت، هیچ قاعده حقوقی حاکم نیست و عمل اعطاء حقوق به بیگانه، صرفًا مصلحتی است.

ب- انواع رفتار متقابل
رفتار متقابل بر چهار نوع است:

برقرار  سیاسی  قرارداد  یا  معاهده  یک  وسیله  به  معاهده ای(:  )قراردادی/  سیاسی  متقابل  رفتار   -1
می شود و در این صورت اتباع کشورهای عضو معاهده در کشورهای متعاهد، از حقوق مندرج در 

معاهده بهره مند می گردند.
2- رفتار متقابل قانونی )قانونگذاری(: آن است که شرط رفتار متقابل در قانون آمده باشد. قانونگذار 
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برخورداری از حقوق معینی را برای بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون 
مملکت متبوع بیگانه بداند. این نوع رفتار متقابل فقط در روابط کشورهای دارای قوانین مدون، 

قابل اجرا می باشد و انعطاف و استحکام اش از نوع قبلی بیشتر است.
اتباع  این است که  اداری(: منظور  یا  بر عرف، عادت و رویه قضایی  )مبتنی  3- رفتارمتقابل عملی 
بیگانه عماًل از یک سلسله حقوق، طبق عرف و عادت و رویه قضایی و اداری در قلمروی دولتی 
برخوردار می شوند و دولت های متبوع آن ها نیز همین حقوق را به طور متقابل برای اتباع آن دولت 
به مورد اجرا درآورند، این نوع رفتار متقابل فوق العاده انعطاف پذیر بوده و احتیاجی به قانون ندارد.

4- رفتار متقابل بر اساس شرط دول کاملة الوداد گاهی نیز ممکن است که دولتی در برابر دولت متعاهد 
دیگر متعهد شود که حداکثر حقوقی را که آن دولت در موردی معین، برای اتباع دولتهای ثالث از 
قبل شناخته و یا بعد از آن خواهد شناخت، برای اتباع دولت متعاهد نیز قایل شود که به این عمل 
شرط دولت کاملةالوداد می گویند. بدین صورت که وقتی دولت الف با دولت ب معاهده ای منعقد 
می نماید، قید می شود چنانچه در هریک از کشورهای الف و ب به موجب معاهداتی برای اتباع 
دول ثالث حقوقی، بیش از میزان مقرر در معاهده پیش بینی شده باشد، اتباع دول الف و ب در 
قلمرو یکدیگر از همان حقوقی که برای سایر بیگانگان درنظر گرفته شده است، متمتع خواهند شد.

حال چنانچه شرط مذکور به صورت شرط رفتار متقابل درج شود، بدین نحو که ذی نفع هنگامی بتواند 
به آن شرط جهت مطالبه حقوق اتباع خود استناد کند که آن حقوق را، برای اتباع دولت مقابل نیز 

شناخته باشد، آن را شرط دول کاملة الوداد مشروط می نامند. 
در مباحث مربوط به وضعیت بیگانگان، بحث از اینکه بیگانه از کدام حقوق بهره مند و از کدام تکالیف 
معاف است اهمیت دارد که بطور کلی این حقوق و تکالیف را در سه دسته زیر تقسیم بندی می کنند:

دسته اول- حقوق و تکالیف سیاسی
حقوق سیاسی آن دسته حقوقی است که فقط به اتباع داخلی تخصیص داده شده و بهره مندی از آن 
این  از  اشخاص حقوقی وحقیقی،  از  اعم  کلی  به طور  بیگانگان  می باشد.  تابعیت  براساس وصف 

حقوق محروم می باشند و در قوانین ایران هم این مسئله رعایت شده است.

اهم حقوق سیاسی که بیگانگان ازآن محروم اند:
الف- مشاغل سیاسی انتخابی )دولتی(: بیگانگان به طور کلی از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم 
می باشند. از جمله این محدودیتها، درج شرط تابعیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 
مجالس مقننه و شوراهای شهر می باشد. مضافًا اینکه ایشان نمی توانند شغل رسمی دولتی یا قضایی 

داشته باشند. 
به  مربوط  یا هیأت  در هیچ مجمع  نمی توانند  بیگانه  اتباع  )غیردولتی(:  انتخابی  ب( مشاغل عمومی 

حقوق عمومی ایران انتخاب شوند. )مثل عضویت اتاق بازرگانی(
ج( مشاغل ملحقه به مشاغل دولتی: شغل وکالت دادگستری، سردفتری و دفتریاری نیز برای بیگانگان 

ممنوع است.
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اهم تکالیف سیاسی که بیگانگان ازآن معاف اند به شرح زیر است:
1- نظام وظیفه: به عنوان مهم ترین تکالیف سیاسی منحصر به اتباع ایران است و بیگانگان از انجام 

آن معاف هستند.
2- مالیات ها: اصل بر تشابه کامل اتباع خارجه و داخله در پرداخت مالیات است. با این وجود بر 
این اصل استثنائاتی به وسیله معاهدات وارد شده است و اتباع خارجه از پرداخت مالیات های ذیل 

معاف می باشند:
اول- مالیاتی که اتباع خارجه در عوض نظام وظیفه پرداخت می کنند و یا مالیات هایی که برای جنگ 

مقرر می شود.
دوم- قرضه های اجباری که دولت از اتباع خارجه درخواست می کند.

دسته دوم- حقوق و تکالیف عمومی
حقوق عمومی مجموعه حقوقی هستند که بهره مندی از آن ها، بستگی به سازمان های قانونی حقوق 
عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسان وضع شده اند. در حقوق بین الملل اصل بر تمتع 
بیگانگان از این حقوق است و در مقررات ایران، فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت، 

ناظر به همین حقوق است.
مهم ترین موارد حقوق عمومی مندرج در مقررات ایران را، می توان به قرار ذیل دسته بندی نمود:

الف( اشخاص حقیقی
1- حمایت جان و مال اتباع بیگانه: طبق اصل 22 قانون اساسی ایران، بیگانگان از حیث جان و مال 
درحفظ و امان هستند؛ بدیهی است این حمایت شامل اموالی می شود که بیگانگان اهلیت تمتع آن 

را دارند؛ بنابراین در مورد اموال غیرمنقول چنین حمایتی وجود ندارد.
2- احترام به منزل و مسکن بیگانه: این حق نیز صراحتًا در اصل22 قانون اساسی برای همه شناخته 

شده و در اغلب عهدنامه ها هم آمده است.
3- حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه: در این مورد دو طرز تفکر وجود دارد:

 اول- تفکراخالقی )آزادی مطلق قبول بیگانه(: طرفداران این عقیده معتقداند که دولت ها نمی توانند 
به دلخواه خود، از ورود و اقامت بیگانگان در کشورشان جلوگیری کنند و یا این حق را محدود 

نمایند.
دوم- تفکرسیاسی )محدودیت قبول بیگانه(: مطابق این نظر، دولت ها در تنظیم مقررات مربوط به ورود 
و اقامت بیگانگان در خاک کشور خود آزادی کامل دارند و تا زمانی که معاهده ای تنظیم نکرده اند، 
هیچ کشوری مجبور نیست که بیگانگان را در خاک خود بپذیرد.امروزه در حقوق بین الملل اصل 
برآزادی ورود و اقامت بیگانگان می باشد ولی هر کشوری می تواند محدودیتها و شرایطی برای 

این امر قایل شود.
باید ضمانت  بیگانه  اشخاص  برای  قایل شدن حق  ایران(:  به محاکم  )رجوع  ترافع قضایی  4- حق 
بیگانگان  اجرای حقوق  قضایی، ضمانت  محاکم  به  مراجعه  باشد. حق  داشته  پی  در  نیز  اجرایی 
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می باشد. در همین راستا اصل34 و 35 قانون اساسی ایران در مورد حق دادخواهی و حق انتخاب 
وکیل، به طور عموم شامل تمام کسانی که در قلمرو ایران هستند می شود. همچنین ماده 5 قانون 
مدنی ایران بیان می دارد: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند 
بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. به عالوه صالحیت محاکم ایرانی، از امور مربوط 
به نظم عمومی بوده و قواعد آن طبق قانون ایران تعیین می شود. الزم به ذکر است که به موجب 
مواد 144 تا146 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، محدودیت هایی بر این حق وارد شده 
تا اتباع بیگانه دعاوی بی اساس علیه اتباع ایران اقامه نکنند و یا در صورت چنین اقدامی، پرداخت 
خسارات به طرف ایرانی ممکن باشد. سه فرض برای تشخیص وضعیت بیگانگان در محاکم ایران 

متصور است:
 اول- مدعی و مدعیٌ علیه هر دو بیگانه اند: محاکم ایران در این حالت، صالحیت رسیدگی به دعاوی 

بین اتباع بیگانه را دارند.
دوم- مدعی یا شخص ثالث بیگانه و مدعیٌ  علیه ایرانی است: در این حالت شخص ایرانی می تواند 
تعیین  دادرس  نظر  با  و  احتمالی  در نظرگرفتن خسارات  با  تأمین  که  کند  تأمین  اخذ  درخواست 

می شود و تا زمانی که تأمین پرداخت نشده، محاکمه متوقف می ماند.
ایرانی  ازطرف  نمی تواند  بیگانه  تبعه  حالت  این  در  است:  بیگانه  مدعیٌ علیه  و  ایرانی  مدعی  سوم- 

درخواست اخذ تأمین نماید.
5- حق اشتغال حرفه، صنعت و یا تجارت )آزادی مشاغل(: اصل بر این است که اتباع بیگانه می توانند 
در ایران به هر تجارت، صنعت و حرفه ای جز آنچه قانونًا منحصر به اتباع داخله یا در انحصار 
دولت است، اشتغال ورزند. این حق معمواًل در معاهدات منعقده بین ایران و سایر کشورها برای 
اتباع طرفین به رسمیت شناخته شده است. مقررات مربوط به کار بیگانگان در ایران، در قانون کار 
مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده 120 به بعد پیش بینی شده است. به 
موجب این قانون، اشتغال به کار هر بیگانه در ایران، منوط به دریافت پروانه کار، از وزارت کار 
و اموراجتماعی است، همچنین کارفرمایان ایرانی مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی 

که موجب استخدام کارشناسان بیگانه شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را استعالم نمایند.

ب( اشخاص حقوقی
1- حق ابراز فعالیت: برای اینکه شرکت های خارجی بتوانند در ایران شعبه یا نماینده داشته باشد و 
فعالیت کنند باید اواًل: در مملکت خود مطابق قانون به وجود آمده باشند. ثانیًا: در اداره ثبت اسناد 

تهران به ثبت رسیده باشد.
2- حق احترام به محل شرکت ها و دفاتر و اوراق حسابداری آن ها: این حق عمومًا در معاهدات مورد 

شناسایی و تأکید قرار گرفته است.
 3- حق ترافع قضایی: اشخاص حقوقی بیگانه باید حق داشته باشند در محاکم ایران اقامه دعوا کنند 

یا طرف دعوا واقع شوند بدیهی است این حق با رعایت کامل مقررات ایران امکان پذیر خواهد بود.
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دسته سوم- حقوق خصوصی 
حقوق خصوصی امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد، مانند حق مالکیت، حق ابّوت و 
بنّوت، حق شفعه و حق انتفاع. با توجه به ماده 961 قانون مدنی، اصل بر این است که بیگانگان 

در ایران از کلیه حقوق مدنی برخوردار می باشند، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. 
صرف نظر از موارد فوق، بیگانه اصواًل از کلیه حقوق مدنی برخوردار می باشد. این حقوق را می توان 

به چهار دسته ذیل تقسیم کرد: 
1- حقوق خصوصی که صراحتًا در قوانین برای اتباع بیگانه آمده است. در این مورد می توان به حق 
اجرای عقد ازدواج بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی و کنسولی دولت متبوعه خود، در ایران اشاره 
کرد. ماده970 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: مأمورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه 
تبعه دولت  نمایند که طرفین عقد هر دو  به اجرای عقد نکاح مبادرت  ایران، وقتی می توانند  در 
متبوع آن ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن ها داده باشد. در هر حال، نکاح باید 

در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
2- حقوق خصوصی که بیگانگان به موجب قانون ولی با شرط رفتار متقابل سیاسی )در حد معاهدات( 
از آن برخوردار می شوند. این حقوق مربوط به احوال شخصیه است. ماده 7 قانون مدنی در این 
مورد مقرر می دارد که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسایل مربوط به احوال شخصیه 
و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت 
متبوع خود خواهند بود. اصل رسیدگی به احوال شخصیه بیگانگان طبق قوانین دولت متبوع آن ها 

استثنائاتی به شرح ذیل دارد:
 نظم عمومی 

  احاله
  نسب
 اهلیت

  اشخاص بدون تابعیت
  اختالف تابعیت در روابط شخصی وخانوادگی

3- حقوق خصوصی که بیگانگان به موجب قانون، ولی به شرط رفتار متقابل اعم از قانونی یا سیاسی 
یا عملی از آن بهره مند می شوند.

4- حقوق خصوصی که بیگانگان به موجب معاهدات از آن بهره مند می شوند. مهم ترین این حقوق، 
حق مالکیت اموال غیرمنقول است. ماده8 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد: اموال غیر منقول 
که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده و یا می کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران 

خواهد بود.
اشخاص حقوقی بیگانه در همان حدودی که اشخاص حقیقی از حقوق خصوصی بهره مند می شوند، 
از این حقوق حق تمتع دارند، مگر اینکه با طبیعت آن ها مخالف باشد، مانند حقوق ابّوت و بنّوت 

و امثال آن.
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3- آزادی ورود، عبور، اقامت بیگانگان:
به عنوان یک حق  را  از کشور«  بین الملل در سال 1929، موضوع » آزادی خروج  انستیتو حقوق 
سازمان های  بعدی  کنوانسیون های  در  حق  است.  کرده  توصیه  دولت ها  به  خارجی،  اتباع  برای 
به عنوان  ایران  است.  قرار گرفته  تأکید  نیز مورد  نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد  بین المللی، 
یکی از کشور های امضاء کننده »کنوانسون وضع پناهندگان و پروتکل آن«، بر اساس ماده 26 این 
کنوانسیون، حق رفت و آمد و عبور را برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. با این وجود 
نباید فراموش کرد که رفت و آمد و اقامت در هر کشوری، من جمله ایران، تابع قوانین مرتبط با 
نظم عمومی است. اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات تعیین شده از سوی ایران برای ورود و 
اقامت هستند و تنها مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی و بیگانه و افراد خانواده آن ها به شرط 

عمل متقابل، از این تشریفات معاف خواهند بود.
ماده 1 قانون »ورود و اقامت اتباع بیگانه« اذعان می دارد که هریک از اتباع خارجه برای ورود و 
اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند. بدیهی است که عدم 
رعایت این قانون یعنی ورود و اقامت غیرقانونی، باعث اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی 

از کشور خواهد شد.
طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب خرداد سال 1352 »صدور 
رویداد عبور برای اشخاص زیر، موکول به تحصیل اجازه خاص از وزارت امور خارجه خواهد بود: 

الف: افراد بدون تابعیت و یا دارندگان برگ )لسه پاسه( های خارجی.
ب: اتباع دولی که از طرف وزارت امور خارجه تعیین می شوند.« 

4- قوانین داخلی هر کشور:
در حقوق داخلی، چه شاخه حقوق عمومی، چه شاخه حقوق خصوصی، روابط حقوق و قواعد حاکم 
بر آن ها در چارچوب یک دولت معین و حاکمیت ملی خاص مورد توجه قرار می گیرد. به گونه ای 
که همه عوامل مؤثر در شکل گیری و اجرای قاعده ی حقوق داخلی و ملی است. یعنی واضع قاعده، 
قانون گذار کشور است، طرفین رابطه ی حقوقی، اتباع همان دولت اند و و رابطه حقوقی نیز در داخل 
کشور تحقق می یابد، ولی برخی روابط حقوقی، در چارچوب یک دولت معین نمی گنجد بلکه در 
آن دست کم یک عنصر خارجی )غیرملی( نقش دارد. مثاًل ممکن است قاعده ی حقوقی به جای 
اراده یک دولت، برآمده از توافق اراده دو یا چند دولت مستقل )معاهدات دو یا چند جانبه( یا 
اراده مشترک چند دولت باشد یا طرفین رابطه حقوقی، اتباع دو کشور مختلف باشند یا در اجرای 
رابطه ی حقوقی عامل خارجی مؤثر باشد. حقوق بین الملل متکفل بحث در همه ی مواردی است که 

رابطه ی حقوقی و قاعده ی حاکم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط می یابد.
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