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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته های 
است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی 
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 کتاب ها و جزوه هایی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. 
این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر 
قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در 
آزاد  عالی  آموزش  باشد. مؤسسه  قرار گرفته  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد  آن ها، 
چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
افتخار  این موسسه  بردارد.  دانشجویان رشته حقوق  با  است گام های موثری در همراهی 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، 
اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فصل اول: 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 اوالً: ممکن است تابعیت کشور دیگری را دارا باشند که به طور کلی ایشان را می توان در شش 

دسته تقسیم بندی کرد:
۱- 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(

۲- 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.
۳- آوارگان

۴- جهانگردان و گردشگران
۵- دانشجویان

۶- بازرگانان
۷- خبرنگاران، عکاسان و اصحاب مطبوعات

۸- بیگانگانی که برای کار به کشور دیگری می روند.
۹- بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند )جویندگان امکانات و تسهیالت(.

ثانیاً: ممکن است فاقد تابعیت باشند. در حقوق ایران اشخاص بیگانه بر دو نوعند:
۱- اشخاص حقیقی
۲- اشخاص حقوقی.

گفتار دوم: مبانی حقوق بیگانگان
حقوق بیگانگان مبتنی بر مبانی ذیل است:

  مقتضیات حقوق بین الملل عمومی
  رفتار متقابل

 آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان
  قوانین داخلی هر کشور



۷ فصل اول: وضعیت بیگانگان

1- مقتضیات حقوق بین الملل عمومی و شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان
بیگانگان  برای  دارد که دولت ها  اقتضا  الملل عمومی  بین  اعتقادند که حقوق  این  بر  اکثر صاحبنظران   
پیشرفت هرجامعه متغیر است.  و  به میزان  بسته  این حداقل  البته  بشناسندکه  را  از حقوق  حداقلی 

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

اصل 1- دولتها باید به اتباع بیگانه حقوق خصوصی را که برای ادامه زندگی هر فردی الزم و ضروری است 
اعطا کنند.

اصل 2- دولتها باید حقوق مکتسبه ای که بیگانگان بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا ثالث تحصیل نموده 
اند، محترم شمارند.

اصل 3- 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 4- اتباع بیگانه باید حق مراجعه به دادگاه های کشوری را که در آن سکونت دارند داشته باشند.
اصل 5- حمایت و حراست بیگانگان از اعمالی که موجب زیان مالی و جانی برای آن ها می شود، به عهده دولتی 

است که در خاک آن سکونت دارد.

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

برای شناخت حداقل حقوق برای بیگانگان دانست:
۱- شناخت و اعطای حقوق خصوصی که برای ادامه زندگی تبعه بیگانه ضروری است.

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

۳- حمایت و حراست از مال و جان تبعه بیگانه
۴- حمایت از اموال تبعه بیگانه متوفی و اقدام به تصیفه امور ترکه وی.

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

۷- حق ترافع قضایی.
 درباره میزان حقوق اعطایی به بیگانگان دو طرز تفکر در مقابل هم قرار دارند.

بند اول- تفکر فلسفی، اخالقی و قضائی. مبنای حقوق بیگانگان در این سیستم جنبه فلسفی واخالقی 
دارد. سوارز از طرفداران این نظرمی گوید: شخصیت انسانی صرف نظر از تابعیت او ایجاب می کند که 
در خارجه پاره ای مزایای حقوقی که الزمه زندگی بشر است استفاده کند و چنانچه دولتی، بیگانه ای 
که در خاک آن کشور اقامت گزیده را از این مزایا محروم کند، محققاً برخالف اخالق رفتار کرده است.
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 ازقرن ۱۹ میالدی این طرز فکر که بیشتر جنبه رعایت حال عموم و صبغه لیبراستی )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 داخله وجود دارد.
این  بیگانگان در  بیشتر جنبه ملیت خواهی دارد. مبنای حقوق  تفکر  این طرز  تفکر سیاسی.  بند دوم- 
سیستم مصالح اساسی یک ملت می باشد و صرفاً یک مسأله اخالقی یا حقوقی نیست. بر این اساس 
اقتصادی و  امنیت، منافع  بیگانگان سه مسأله  باید در موقع تنظیم مقررات راجع به حقوق  دولت ها 
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 وصوت جداگانه مدنظر 
بیگانگان موجود نیست و حقوق  برای حل مسأله  این طرز تفکر یک قاعده کلی  قرار گیرد. فلذا در 

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

۱- رفتار متقابل، منشاء وجودحق. 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 امرزه کاماًل مردود است و هر دولتی مختار 

است که حقوق خارجی ها را تعیین نماید.
۲- رفتار متقابل، شرط وجود یک حق. گاه دولت ها بیگانگان را مطلقاً از داشتن حقوقی محروم 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 صرفاً مصلحتی است.
ب- انواع رفتار متقابل

 رفتار متقابل بر چهار نوع است:
۱- رفتار متقابل سیاسی )قراردادی/ معاهده ای(. به وسیله یک معاهده یا قرارداد سیاسی برقرار می شود 
و در این صورت اتباع کشورهای عضو معاهده در کشورهای متعاهد، از حقوق مندرج در معاهده بهره 

مند میگردند.
قانونگذار  باشد.  آمده  قانون  در  متقابل  رفتار  شرط  که  است  آن  )قانونگذاری(.  قانونی  متقابل  رفتار   -۲
قانون  از  در نص صریحی  به شناختن همان حق  منوط  بیگانه  برای  را  معینی  از حقوق  برخورداری 
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مملکت متبوع بیگانه بداند. این نوع رفتار متقابل فقط در روابط کشورهای دارای قوانین مدون قابل 
اجرا می باشد و انعطاف و استحکامش از نوع قبلی بیشتر است؛ در بند۳ ماده۱۲۹۵ قانون مدنی ایران 

به دو نوع رفتار متقابل سیاسی و قانونی اشاره شده است.
۳- رفتارمتقابل عملی )مبتنی بر عرف، عادت و رویه قضائی یا اداری(. منظور این است که اتباع بیگانه 
عماًل از یک سلسله حقوق طبق عرف و عادت و رویه قضائی و اداری در قلمرو 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.
۴- رفتار متقابل بر اساس شرط دول کامله 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 قائل شود که به این عمل شرط 
دولت کامله الوداد میگویند.. بدین صورت که وقتی دولت الف با دولت ب معاهده ای منعقد مینماید، 
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 در نظر 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 استنادکند که آن حقوق را برای اتباع دولت مقابل نیز شناخته 

باشد، آن را شرط دول کامله 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 میکنند:

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

می باشند و در قوانین ایران هم این مسأله رعایت شده است.
اهم حقوق سیاسی که بیگانگان ازآن محرومند:

انتخاب کردن محروم  و  انتخاب شدن  از  به طور کلی  بیگانگان  )دولتی(.  انتخابی  الف- مشاغل سیاسی 
شوندگان  انتخاب  و  کنندگان  انتخاب  برای  تابعیت  شرط  درج  محدودیتها  این  جمله  از  می باشند. 
مجالس مقننه و شوراهای شهر می باشد. مضافاً اینکه ایشان نمی توانند شغل رسمی دولتی یا قضائی 

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

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

اهم تکالیف سیاسی که بیگانگان ازآن معافند به شرح زیر است:
۱- نظام وظیفه. به عنوان مهم ترین تکالیف سیاسی منحصر به اتباع ایران است و بیگانگان از انجام آن 

معاف هستند.
این  بر  این وجود  با  است.  مالیات  پرداخت  در  داخله  و  اتباع خارجه  کامل  تشابه  بر  اصل  مالیات ها.   -۲
اصل استئنائاتی 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.

2- حقوق و تکالیف عمومی
قانونی  سازمان های  به  بستگی  آن ها  از  مندی  بهره  که  مجموعه حقوقی هستند  عمومی  تعریف: حقوق 
حقوق، 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:

1- اشخاص حقیقی
الف- حمایت جان و مال اتباع بیگانه. طبق اصل ۲۲ 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.
ب( احترام به منزل و مسکن بیگانه. این حق نیز صراحتاً در اصل۲۲ قانون اساسی برای همه شناخته شده 

و در اغلب عهدنامه ها هم آمده است.
ج( 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 معتقدند 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 قائل شود.
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د- حق ترافع قضایی )رجوع به محاکم ایران(. قایل شدن حق برای اشخاص بیگانه باید ضمانت اجرایی نیز 
در پی داشته باشد. حق مراجعه به محاکم قضایی ضمانت اجرای حقوق بیگانگان می باشد. در همین 
راستا اصل۳۴ و ۳۵ 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 ۵ 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 ۱۴۴ تا۱۴۶ قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب ۱۳۷۹ 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 مدعی علیه هر دو بیگانه اند. محاکم ایران در این حالت صالحیت رسیدگی به دعاوی بین 

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

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

اخذ تأمین نماید.
ه- حق اشتغال حرفه، صنعت و یاتجارت )آزادی مشاغل(. اصل بر این است که اتباع بیگانه می توانند در 
ایران به هر تجارت، صنعت و حرفه ای جز آنچه قانوناً منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت است، 
اشتغال ورزند. این حق معموالً 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 ۱۳۶۹/۸/۲۹ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۱۲۰ به بعد پیش بینی شده است. به موجب این قانون، اشتغال 
از وزارت کار و اموراجتماعی است، همچنین  ایران منوط به دریافت پروانه کار  به کار هر بیگانه در 
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.
2- اشخاص حقوقی

ابراز فعالیت. برای اینکه شرکت های خارجی بتوانند در ایران شعبه یا نماینده داشته باشد و  الف- حق 
ثانیاً: دراداره ثبت اسناد  باشند.  اوالً: در مملکت خود مطابق قانون به وجود آمده  باید  فعالیت کنند 

تهران به ثبت رسیده باشد.
در معاهدات مورد  این حق عموماً  اوراق حسابداری آن ها.  ب- حق احترام به محل شرکت ها و دفاتر و 
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شناسایی و تأکید قرار گرفته است.
 ج- حق ترافع قضایی. اشخاص حقوقی بیگانه باید حق داشته باشند در محاکم ایران اقامه دعوی کنند. 

یا طرف دعوی واقع شوند، بدیهی است این حق با رعایت کامل مقررات ایران امکان پذیر خواهد بود.
3- حقوق خصوصی 

حقوق خصوصی امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد، مانند حق مالکیت، حق ابوت و بنوت، 
حق شفعه و حق انتفاع. با توجه به ماده ۹۶۱ قانون مدنی اصل بر این است که بیگانگان در ایران از 

کلیه حقوق مدنی برخوردار میباشند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. 
صرفنظر از موارد فوق، بیگانه اصوالً از کلیه حقوق مدنی برخوردار میباشد این حقوق را می توان به چهار 

دسته ذیل تقسیم کرد: 
الف- حقوق خصوصی که صراحتاً 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. 
ماده۹۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: مأمورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران 
وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت 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.
ب- حقوق خصوصی که بیگانگان به موجب قانون ولی با شرط رفتار متقابل سیاسی )در حد معاهدات( از 
آن برخوردار میشوند. این حقوق مربوط به احوال شخصیه است. ماده ۷ قانون مدنی در این مورد مقرر 
می دارد که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسائل 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

ج- حقوق خصوصی که بیگانگان به موجب قانون ولی به شرط رفتار متقابل اعم از قانونی یا سیاسی یا 
عملی از آن بهره مند میشوند.

د- حقوق خصوصی که بیگانگان به موجب معاهدات از آن بهره مند میشوند. مهم ترین این حقوق، حق 
اموال غیر منقول که  این مورد مقرر می دارد:  قانون مدنی در  اموال غیرمنقول است. ماده۸  مالکیت 
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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، ازاین 
حقوق حق تمتع دارند، مگر اینکه با طبیعت آن ها مخالف باشد، مانند حقوق ابوت و بنوت و امثال آن.

سؤال 1- شناسایی حداقل حقوق برای اتباع بیگانه مبتنی بر ��������������� می باشد� 
ب( عرف بین المللی   الف( عرف ملی     

د( گزینه الف و ج ج( رویه قضایی     
سؤال 2- اصول و مبانی حقوق بیگانگان مبتنی بر ��������������� می باشد� 

ب( قوانین داخلی  الف( رفتار متقابل      
د( همه موارد ج( مقتضیات حقوق بین الملل عمومی    

سؤال 3- ��������������� اقتضا دارد که دولت ها حداقل حقوقی برای بیگانگان بشناسد� 
ب( اصول حقوق بین المللی خصوصی  الف( اصول حقوق بین الملل عمومی   

د( قوانین داخلی ج( رفتار متقابل      
سؤال 4- طرز تفکر فلسفی درباره حقوق بیگانگان جنبه ��������������� و طرز تفکر سیاسی ��������������� 

را حائز است�        
ب( رعایت حال عموم- ملیت خواهی الف( اخالقی- رعایت حال عمومی   

د( حقوقی- ملیت خواهی ج( ملیت خواهی- رعایت حال عموم   
سؤال 5- کدام گزینه غلط است؟        

الف( طرز تفکر فلسفی و اخالقی می گوید که بیگانگان و اتباع داخله، از حقوقی که الزمه زندگی بشر 
است باید یکسان بهره مند شوند.

ب( سوارز اسپانیایی از طرفداران سیستم فلسفی و اخالقی می باشد.
ج( سیستم سیاسی، مصالح و منافع افراد را بیش از مصالح اساسی یک ملت منظور میدارد.

د( در طرز تفکر سیاسی دولت ها در موقع تنظیم مقررات راجع به حقوق بیگانگان باید موضوعات سه 
گانه امنیت، منافع اقتصادی و مصلحت ازدیاد جمعیت را درنظر بگیرند. 

سؤال 6- رفتار متقابل عملی ��������������       
الف( هیچ احتیاجی به قانون ندارد.

ب( در صورتی است که قانونگذار تمتع از حقوق معینی را برای بیگانه منوط به شناختن همان حق در 
قانون مملکت متبوعه بیگانه بداند.

ج( به هیچ عنوان قابلیت انعطاف ندارد.
د( هیچکدام

سؤال 7- تنها اشکال رفتار متقابل عملی چیست؟ 
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ب( اثبات قضیه  الف( قابلیت انعطاف پذیری زیاد   
د( عدم قابلیت انعطاف پذیری ج( عدم نیاز به قانون    

سؤال 8- ماده 1295 قانون مدنی ایران ضمن شرایط اعتبار اسنادی که درخارج تنظیم می شود 
مقرر می دارد: »�������������� ثالثاً کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود 

اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد« کدام رفتار متقابل را مد نظر قرارداده است؟
ب( عملی  الف( سیاسی      

د( گزینه الف و ج ج( قانون گزاری )تقنینی(    
سؤال 9- در ماده 5 معاهده اقامت بین دولت ایران و بلژیک، مقرر شده است که اتباع هر یک 
از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر و در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی و 
اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخلی مبذول می گردد بهره مند خواهند شد� کدام 

رفتار متقابل مدنظر قرار گرفته است؟
د( سیاسی- قانونگذاری  ج( سیاسی   ب( قانونگذاری    الف( عملی  

�������������� در معنی اصطالحی عبارت است از معاهداتی که به موجب آن دولتی در  سؤال 10- 
از  دولت  آن  اتباع  طوریکه  به  می شوند  مند  بهره  حاکمیت  حقوق  از  بعضی  از  خارجی  کشور 

پاره ای حقوق و مزایا به طور اختصاصی استفاده می کنند� 
ب( معاهده رفتار متقابل سیاسی  الف( کاپیتوالسیون    

د( معاهده رفتار متقابل عملی ج( معاهده اقامت     
سؤال 11- کدام گزینه در مورد رفتار متقابل صحیح نیست�

الف( رفتار متقابل نمی تواند به عنوان منشاء حق شناخته شود. 
ب( رفتار متقابل ممکن است شرط وجود یک حق شناخته شود.

ج( رفتار متقابل هم ممکن است منشاء و هم شرط وجود یک حق باشد. 
د( رفتار متقابل بر سه نوع سیاسی، تقنینی و عملی می باشد.

سؤال 12- کدامیک از انواع رفتار متقابل نمی باشد�     
ب( رفتار متقابل قانونگذاری  الف( رفتار متقابل سیاسی    

د( رفتار متقابل عملی ج( رفتار متقابل علمی    
سؤال 13- انعطاف پذیری کدامیک از رفتارهای متقابل به ترتیب زیادتر می باشد� 

ب( عملی، سیاسی، قانونگذاری  الف( عملی، قانونگذاری، سیاسی   
د( قانونگذاری، عملی، سیاسی ج( قانونگذاری، سیاسی، عملی   

سؤال 14- خارجی ها از کدامیک از حقوق زیر بهره مند نمی باشند�
ب( حقوق عمومی  الف( حقوق سیاسی     
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د( گزینه الف و ب ج( حقوق خصوصی    
سؤال 15-کدام گزینه صحیح است�

الف( بیگانگان مقیم ایران ملکف به انجام خدمت نظام وظیفه هستند. 
ب( اصوالً از نظر پرداخت مالیات بیگانگان مانند اتباع داخلی می باشند.

ج( بیگانگان از حقوق سیاسی کاماًل برخوردار هستند. 
د( بیگانگان از کلیه حقوق سیاسی خصوصی در ایران برخوردارند.

سؤال 16- وضع بیگانگان از لحاظ تمتع یا عدم تمتع از حقوق عمومی غیر سیاسی به چه صورت 
است؟                         )سراسری 73( 

الف( از پاره ای از حقوق عمومی غیر سیاسی محرومند 
ب( از کلیه حقوق غیر سیاسی محرومند 

ج( از پاره ای از حقوق عمومی غیر سیاسی متمتع اند 
د( از کلیه حقوق عمومی غیر سیاسی متمع اند 

سؤال 17- مسئله وضع اتباع خارجی عبارت است از تعیین ���������������                   )سراسری 74( 
ب( اهلیت استیفاء  الف( اهلیت تمتع از حقوق    

د( حقوق سیاسی اتباع خارجه  ج( تابعیت اتباع خارجه    
سؤال 18- رفتار متقابل تقنینی با رفتار متقابل سیاسی چه نسبتی دارد؟               )سراسری 76(

الف( اثبات هر دو دشوار است 
ب( اثبات رفتار متقابل تقنینی دشوار و اثبات رفتار متقابل سیاسی آسان است 

ج( رفتار متقابل تقنینی خاص و رفتار متقابل سیاسی عام است 
د( رفتار متقابل تقنینی عام و رفتار متقابل سیاسی خاص است 

سؤال 19- رفتار متقابل سیاسی با رفتار متقابل عملی چه رابطه ای دارد؟
 )سراسری 73-76(

الف( اثبات هر دو دشوار است 
ب( اثبات متقابل سیاسی دشوار و اثبات رفتار متقابل عملی آسان است

ج( اثبات هر دو آسان است 
د( اثبات رفتار سیاسی آسان و اثبات رفتار متقابل عملی دشوار است 

ایران  دولت  شود  قائل  کشور  آن  مقیم  ایرانیان  برای  امتیازاتی  الف  کشور  اگر   -20 سؤال 
���������������                         )سراسری 83( 

الف( باید همان امتیازات را برای اتباع کشور الف درایران قائل شود.
ب( مجبور نیست همان امتیازات را برای اتباع کشور الف در ایران قائل شود.
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ج( باید همان امتیازات را برای تمام اتباع خارجی مقیم ایران قائل شود.
د( باید همان امتیازات را برای اتباع کشور الف در ایران قائل شود به شرط اینکه الاقل ۵ سال سابقه 

اقامت در ایران داشته باشد.
سؤال 21- مسئله ی وضع حقوق خارجیان مربوط به ��������������� است�                    )سراسری 83(

ب( اهلیت تملک اموال خارجیان الف( اهلیت استیفای خارجیان   
د( حقوق بین الملل خصوصی شکلی ج( حقوق بین الملل خصوصی ماهوی   

سؤال 22- مالک و میزان حداقل حقوق برای اتباع بیگانه چیست؟                           )سراسری 85( 
ب( رفتار متقابل عملی دولتها  الف( اصل برابری انسانی     

د( رفتار متقابل سیاسی کشورها ج( رفتار دول متمدن با اتباع بیگانه   
سؤال 23- تمتع بیگانگان از حقوق عمومی غیرسیاسی در ایران چگونه است؟           )آزاد 92( 

ب( از کلیه حقوق برخوردارند.  الف( از کلیه حقوق محرومند.   
د( تفاوتی با اتباع داخلی ندارند. ج( از پاره ای از این حقوق برخوردارند.   

 پاسخنامه  سؤال ۱: گزینه ب صحیح است.

سؤال ۲: گزینه د صحیح است. حقوق بیگانگان مبتنی بر اصول زیر می باشد:
اول: مقتضیات حقوق بین الملل عمومی دوم: رفتار متقابل. سوم: قوانین داخلی

سؤال ۳: گزینه الف صحیح است. اکثر علمای حقوق معتقدند که اصول حقوق بین المللی اقتضا دارد که دولتها 
حداقل حقوقی برای بیگانگان بشناسند و می گویند که به طور کلی و برای همیشه نمی توان یک صورت مشخص 

و جامعی از این حداقل تنظیم کرد. 
سؤال ۴: گزینه د صحیح است. طرز تفکر فلسفی و اخالقی به تدریج و در اواخر قرن نوزدهم میالدی مبنای 
حقوقی پیدا کرده و رنگ آزاد گرایی به خود گرفته است. طرز تفکر سیاسی بیشتر جنبه ملیت خواهی دارد یعنی 
افراد منظور دارند و می گویند مسئله تعیین حقوق  از منافع  را بیش  این سیستم مصالح اساسی یک ملت  در 
بیگانگان در کشور معینی نمی تواند صرفا یک مسئله اخالقی و یا حقوقی باشد و بلکه این مسئله با منافع اساسی 

یک ملت اصطکاک دارد.
سؤال ۵: گزینه ج صحیح است. طرز تفکر فلسفی و اخالقی به تدریج و در اواخر قرن نوزدهم میالدی مبنای حقوقی 
پیدا کرده و رنگ آزاد گرایی به خود گرفته است در اینجا اساس فکر این است که بیگانگان و اتباع داخله، از حقوقی 
که الزمه ی زندگی بشر است باید یکسان بهره مند شوند و اصوالً نباید بین بیگانه و تبعه ی داخله تفاوتی موجود باشد. 
طرز تفکر سیاسی بیشتر جنبه ملیت خواهی دارد یعنی در این سیستم مصالح اساسی یک ملت را بیش از منافع 
افراد منظور دارند و می گویند مسئله تعیین حقوق بیگانگان در کشور معینی نمی تواند صرفا یک مسئله اخالقی و 
یا حقوقی باشد و بلکه این مسئله با منافع اساسی یک ملت اصطکاک دارد. دولتها در موقع تنظیم مقررات راجع 

به حقوق بیگانگان باید موضوعات سه گانه ی امنیت، منافع اقتصادی و مصلحت ازدیاد جمعیت را در نظر بگیرند.
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 پاسخنامه  سؤال ۶: گزینه الف صحیح است. رفتارمتقابل عملی )مبتنی بر عرف، عادت و رویه قضائی یا اداری(. 

منظور این است که اتباع بیگانه عماًل از یک سلسله حقوق طبق عرف و عادت و رویه قضائی و اداری در قلمرو 
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.
سؤال ۷: گزینه ب صحیح است. اشکال رفتار متقابل عملی از لحاظ اثبات قضیه است.

سؤال ۸: گزینه د صحیح است.در قانون ایران ماده ۱۲۹۵ ق.م راجع به شرایط اعتبار اسنادی که در خارجه تنظیم 
می شود، به هر دو شکل از رفتار متقابل )رفتار متقابل سیاسی و رفتار متقابل قانونگزاری( اشاره کرده است و در 
این ماده ضمن شرایط اعتبار اسنادی که در خارجه تنظیم می شود این شرط مندرج است»........... ثالثاً کشوری 
که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد«

این  برقرار می شود. در  سؤال ۹: گزینه ج صحیح است. رفتار متقابل سیاسی به وسیله ی یک معاهده سیاسی 
صورت اتباع کشور بیگانه فقط از حقوقی که در معاهده سیاسی اسم برده شده متمتع می شوند، چنانکه در ماده 

۵ معاهده ی اقامت بین دولت ایران و بلژیک چنین معاهده ی برقرار شده است.
سؤال ۱۰: گزینه الف صحیح است.کاپیتوالسیون معاهداتی را گویند که به موجب آن دولتی در کشور خارجی از 
بعضی از حقوق حاکمیت، که اهم آن حق قضاوت و اجرای مجازات است بهره مند می شوند به طوریکه اتباع آن

دولت از پاره ای حقوق و مزایا به طور اختصاصی استفاده می کنند.
سؤال ۱۱: گزینه ج صحیح است. رفتار متقابل نمی تواند منشاء حق باشد ولیکن ممکن است شرط وجود یک حق 
محسوب گردد. رفتار متقابل به سه صورت ظاهر می شود: ۱-رفتار متقابل سیاسی ۲-رفتار متقابل قانونگذاری 

۳- رفتار متقابل عملی
سؤال ۱۲: گزینه ج صحیح است. رفتار متقابل به سه صورت ظاهر می شود: ۱- رفتار متقابل سیاسی ۲-رفتار 

متقابل قانونگذاری ۳-رفتار متقابل عملی
سؤال ۱۳: گزینه یک صحیح است. انعطاف پذیرترین رفتار متقابل، رفتار متقابل عملی است بعد رفتار متقابل 

قانونگذاری و بعد رفتار متقابل سیاسی است.
سؤال ۱۴: گزینه الف صحیح است. حقوقی سیاسی آن دسته حقوقی است که فقط به اتباع داخله تخصیص داده 
شده و بهره مندی از آن براساس وصف تابعیت می باشد. بیگانگان به کلی اعم از اشخاص حقوقی وحقیقی از 
این حقوق محروم می باشند و در قوانین ایران هم این مسأله رعایت شده است. حقوق عمومی مجموعه حقوقی 
هستند که بهره مندی از آن ها بستگی به سازمان های قانونی حقوق، 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. حقوق خصوصی امتیازی است که هر 
شخص در برابر دیگران دارد، مانند حق مالکیت، حق ابوت و بنوت، حق شفعه و حق انتفاع. با توجه به ماده ۹۶۱ 
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.
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 پاسخنامه  سؤال ۱۵: گزینه ب صحیح است. مهمترین تکلیف سیاسی، خدمت نظام است و این وظیفه اصوال 

منحصر به اتباع داخله می باشد، بنابراین خارجی ها از انجام آن معاف هستند. در ایران اصوال بین اتباع داخله و 
خارجه از لحاظ مالیات تفاوتی موجود نیست و این مسئله را عموما معاهدات پیش بینی کرده اند اما در مواردی 
مثال مالیات بر درامدهای زمان جنگ که معاهدات اتباع خارجه را از پرداخت مالیات معاف کرده است. و اتباع 

خارجه کال از حقوق سیاسی محرومند.
سؤال ۱۶: گزینه الف صحیح است. اصل بر تمتع بیگانگان از حقوق عمومی غیرسیاسی است مگر در برخی از 

موارد که قانون مقرر می نماید.
سؤال ۱۷: گزینه الف صحیح است. یعنی اتباع خارجه در ایران چه حقوقی را دارا هستند.

سؤال ۱۸: گزینه د صحیح است. از لحاظ عام الشمولی رفتار متقابل تقنینی به دلیل آنکه منشاء آن قانون است 
از رفتار متقابل سیاسی که منشاء آن معاهده است عام الشمول تر البته رفتار متقابل سیاسی از رفتار عملی عام 

الشمول تر است.
سؤال ۱۹: گزینه د صحیح است. از لحاظ اثبات به ترتیب رفتار متقابل قانونگذاری سپس رفتار متقابل سیاسی و 

سپس رفتار عملی از لحاظ آسانی در اثبات قرار می گیرند.
سؤال ۲۰: گزینه ب صحیح است. به دلیل آنکه رفتار متقابل منشاء حق نیست بلکه شرط وجود حق است.

سؤال ۲۱: گزینه ج صحیح است. به دلیل آنکه بخشی از قوانین ماهوی و مادی هر کشور وضع حقوقی بیگانگان 
را تعیین می نماید و نه قواعد حل تعارض )شکلی(حقوق بین الملل خصوصی.

با  بیگانه، همان رفتار دول متمدن  اتباع  برای  سؤال ۲۲: گزینه ج صحیح است. مالک و میزان حداقل حقوق 
آن هاست.

سؤال ۲۳: گزینه ج صحیح است. اصل بر تمتع بیگانگان از حقوق عمومی غیرسیاسی است مگر در برخی از موارد 
که قانون مقرر می نماید.

گفتار سوم: اصولی از قانون اساسی و مواد قانونی مرتبط با بیگانگان
اصول قانون اساسی

اصل  یازدهم:      به  حکم  آیه  کریمه  »ان  هذه  امتکم  امه واحده  و انا ربکم  فاعبدون« همه  مسلمانان  یك  امت اند و 
دولت  جمهوري  اسالمي  ایران  موظف  است  سیاست  کلي  خود را بر پایه  ائتالف  و اتحاد ملل  اسالمي  قرار دهد و 

کوشش        پیگیر به  عمل  آورد تا وحدت  سیاسي ، اقتصادي  و فرهنگي  جهان  اسالم  را تحقق  بخشد.

نکات تفسیری
اول- این اصل گویای دید نظام جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تحقق وحدت امت اسالمی است و بر 
این اساس حکومت جمهوری اسالمی ایران می تواند برخوردی مساعدتر با بیگانگان مسلمان نسبت به 

بیگانگان غیرمسلمان لحاظ کند.



۱۹ فصل اول: وضعیت بیگانگان

دوم- در حقوق بین الملل اسالم، مرز به معنای امروزی که کشورها را از همدیگر تفکیک میکند به رسمیت 
شناخته نشده است، اما با این حال دو اصطالح داراالسالم و دارالکفر به کار گرفته می شود.

سوم- به موجب اصول ۱۲ و۱۳ ق.ا. مذهب رسمی ایران اسالم جعفری اثنی عشری است و حقوق پیروان 
سایر مذاهب اسالمی و ادیان الهی اعم از ایرانی و خارجی به رسمیت شناخته شده است. البته اصول ۱۲ 
و ۱۳ قانون اساسی در مقام بیان حقوق ایرانیان است اما با توجه به اینکه مذهب و دین امری تابعیت 
ناپذیر است می توان از این اصول وحدت مالک گرفت و این اصول را در حق بیگانگان هم بکار گرفت 

هرچند که اصل ۱۴ قانون اساسی به این مسئله پرداخته است. 

اصل  دوازدهم      : دین  رسمي  ایران ، اسالم  و مذهب  جعفري  اثني  عشري  است  و این  اصل  الي  االبد غیر قابل  تغییر 
است  و مذاهب  دیگر اسالمي  اعم  از حنفي ، شافعي ، مالکي ، حنبلي  و زیدي  داراي  احترام  کامل  مي  باشند و پیروان  
این  مذاهب  در انجام  مراسم  مذهبي ، طبق  فقه  خودشان  آزادند و در تعلیم  و تربیت  دیني  و احوال  شخصیه  )ازدواج ، 
طالق ، ارث  و وصیت ( و دعاوي  مربوط به  آن  در دادگاه  ها رسمیت  دارند و در هر منطقه  اي  که  پیروان  هر یك  از 
این  مذاهب  اکثریت  داشته  باشند، مقررات  محلي  در حدود اختیارات  شوراها بر طبق  آن  مذهب  خواهد بود، با حفظ 

حقوق  پیروان  سایر مذاهب .
اصل  سیزدهم:      ایرانیان  زرتشتي ، کلیمي  و مسیحي  تنها اقلیتهاي  دیني  شناخته  مي  شوند که  در حدود قانون  در 

انجام  مراسم  دیني  خود آزادند و در احوال  شخصیه  و تعلیمات  دیني  بر طبق  آیین  خود عمل  مي کنند.
اصل  چهاردهم: به  حکم  آیه  شریفه  »الینهاکم  اهلل  عن  الدین  لم  یقاتلوکم  في  الدین  و لم  یخرجوکم  من  دیارکم  
ان  تبروهم  و تقسطوا الیهم  ان  اهلل  یحب  المقسطین« دولت  جمهوري  اسالمي  ایران  و مسلمانان  موظفند نسبت  به  
افراد غیر مسلمان  با اخالق  حسنه  و قسط و عدل  اسالمي  عمل  نمایند و حقوق  انساني  آنان  را رعایت  کنند. این  

اصل  در حق  کساني  اعتبار دارد که  بر ضد اسالم  و جمهوري  اسالمي  ایران توطئه و اقدام نکنند.

نکات تفسیری
اول- این اصل از جمله اصول فراملی قانون اساسی ایران است که دولت جمهوری اسالمی ایران و همه 
مسلمانان را نسبت به احترام حقوق انسانی غیرمسلمان مورد خطاب قرار میدهد. البته این حق در مورد 

کسانی که بر ضد جمهوری اسالمی و اسالم اقدام و توطئه کرده باشند، اعمال نمی گردد.
دوم- بر طبق اصل ۱۴ می توان برای بیگانگان غیرمسلمان حقوقی شامل حق عبور، حق اقامت و ... به 
رسمیت شناخت و این در حالی است که این حقوق برای بیگانگان مسلمان مبتنی بر اصل ۱۲ قانون 

اساسی است. از این رو، ما در ادامه حق آزادی ورود، عبور و اقامت را تحلیل خواهیم کرد. 
سوم- به موجب ماده ۹۶۱ ق.م. "جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:

در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه   -۱
سلب کرده است.
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در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.  -۲
در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایراني ایجاد شده باشد."  -۳

مصداقهای بند ۱ را می توان شامل ممنوعیت بیگانگان در اشتغال به کارگزاری بورس، تملک اموال مزروعی 
و ... دانست.

مصادیق بند ۲ را می توان شامل حق طالق و حق تعدد زوجات دانست که برخی کشورهای این حقوق را 
برای اتباع خود به رسمیت نمیشناسند. فلسفه وجودی بند ۲ جلوگیری از تقلب نسبت به قانون است.

مصادیق بارز بند۳ را می توان شامل حق انحصاری تبعه ایرانی در قیمومیت تبعه ایرانی دیگر و حق شفعه 
دانست. الزم به ذکر است که طبق ماده ۹۷۰ قانون مدنی "مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه 
در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند که طرفین عقد هر دو تبعه ی دولت 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." برخی از نویسندگان این حق را از زمره حقوقی میدانند که صراحتاً برای بیگانگان 

به رسمیت شناخته شده است.
مأموران  طرف  از  که  است  سندي  "گذرنامه   ،۱۳۵۱/۱۲/۱۰ مصوب  گذرنامه  قانون   ۱ ماده  در  چهارم- 
صالحیتدار دولت جمهوری اسالمی ایران مذکور در این قانون براي مسافرت اتباع ایران به خارج و یا 
اقامت  در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده مي شود." گذرنامه انواع متعددی دارد که عبارتست 

از:
گذرنامه سیاسی)دیپلماتیک(؛ این نوع گذرنامه توسط وزارت امور خارجه به کسانی داده می شود که   -۱
دارای مشاغل سیاسی هستند و اعتبار آن یک سال است. فهرست اشخاصی که از این نوع گذرنامه بهره 

میبرند در ماده ۱۰ قانون گذرنامه آمده است.
۲- گذرنامه خدمت؛ این نوع گذرنامه توسط وزارت امور خارجه به کسانی داده می شود که غالباً به صورت 
نمایندگان  و  متخصصان  و  تحقیقاتی  و  تحصیلی  بورسیه های  دارندگان  و  کارشناس  اداری،  کارمند 
فهرست  است.  سال  یک  آن  اعتبار  و  هستند  ایران  دولت  برای  اداری  ماموریتهای  حامل  اقتصادی 

اشخاصی که از این نوع گذرنامه بهره میبرند در ماده ۱۱ قانون گذرنامه آمده است.
انتظامی جمهوری  اداره کل گذرنامه نیروی  ایران به عهده  ۳- گذرنامه عادی؛ صدور گذرنامه عادي در 
اسالمی ایران و دوایر گذرنامه نواحی انتظامی در داخل کشور و در خارج از ایران با مأمورین کنسولی یا 

مأموران سیاسي عهده دار امور کنسولي خواهد بود.مدت اعتبار این نوع گذرنامه ۵ سال است.
۴- گذرنامه های سازمان ملل متحد. این نوع گذرنامه را سازمان ملل برای کارشناسان و ماموران خود که 
برای برقراری و حفاظت از صلح، امدادرسانی به مردم بالدیده و کمکهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی 
به نقاط مختلف دنیا اعزام می شوند، صادر میکند و دارای سه نوع متفاوت سیاسی خدمت و عادی به 

ترتیب به رنگ های قرمز و سبز و آبی است.
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پنجم- روادید. گرچه ورود به خاک یک کشور مستلزم تشریفات و مقرراتی از قبیل داشتن گذرنامه است، 
صرف داشتن گذرنامه کافی نیست، بلکه کسب اجازه ورود از ماموران صالحیتدار کشور مقصد اقامت 
برای مدت معینی یا عبور از آن کشور نیز الزم میباشد و این مجوز بوسیله ماموران دولت آن کشور 
در کشور مبداء صادر می شود که به آن روادید میگویند. هیچ شخصی نمی تواند بدون روادید به کشور 
دیگر برود مگر اینکه بین کشور متبوع وی و آن کشور قرارداد لغو روادید وجود داشته باشد.  مأمورین 

ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداري نمایند:
در صورتي که صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند.  -۱

اشخاصي که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیر ایراني به ایران   -۲
مسافرت کنند.

اگر حضور خارجي در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومي و یا به جهات دیگري منافي مصالح   -۳
مملکتي باشد.

اگر خارجي در ایران سابقه محکومیت به جنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم   -۴
به جنحه و یا جنایت شده باشد.

اگر خارجي قباًل از ایران اخراج شده باشد.  -۵
اگر حضور خارجي در ایران به مالحظه حفظ الصحه عمومي و یا عملیات منافي عفت صالح نباشد.  -۶

اگر خارجي نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل   -۷
مفیده خود دارا مي باشد.

 روادیدي که مأمورین ایران در خارجه به بیگانگان مي دهند عالوه بر حق ورود با مراعات ماده سوم ورود و 
اقامت اتباع بیگانه حق نود روز اقامت در ایران را نیز به دارنده مي دهد.

ششم- عبور. قانون ایران و همچنین معاهدات، به اتباع بیگانه اجازه عبور از خاک ایران داده است. معهذا 
برای عبور ایشان باید روادید عبور از سوی نمایندگان ایران در خارجه صادر می شود و ممکن است 
خط سیر و مدت الزم برای عبور از ایران در آن تعیین شده باشد را همراه داشته باشند و براساس آن 

رفتار کنند.
هفتم- اقامت موقت. توقف یا اقامت موقت زمانی است که بیگانه ای برای سیاحت، تحصیل یا امر موقت 
دیگری به ایران آمده و قصد اقامت دائم نداشته باشد. بیگانه دارای روادید عبور مکلف است پس از ورود 

برای اخذ پروانه اقامت موقت در ایران ظرف هشت روز به نیروی انتظامی مراجعه کند .
 هشتم- اقامت دائم. وضعیت بیگانه ای است که درخاک ایران اقامتگاه قانونی برای خود اختیار نموده است. 
البته تنها اختیار اقامتگاه برای تبدیل پروانه اقامت موقت به پروانه دایم کافی نیست و باید عالوه بر آن 
شرایط مندرج در ماده ۳ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه و آیین نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۵۲، در 

مورد متقاضی وجود داشته باشد.
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 نهم- خروج( برای خروج بیگانه از کشور فقط الزم است اجازه ای تحصیل شود که شرایط خاصی ندارد و 
فقط برای اطالع مقامات کشور است ؛ این برگه باید به نیروی انتظامی ارائه شود .

 دهم- اخراج بیگانه. برعکس خروج بیگانه که حقی برای بیگانه محسوب شده اختیاری است. اخراج بیگانه 
غیراختیاری و علیرغم میل او صورت می گیرد. این امر برای حفظ نظم عمومی و مصلحت سیاسی و 
اجتماعی کشور متوقف فیها است. قواعد حقوق بین الملل عمومی ایجاب می کند که اخراج، جز در 
مواقع جنگ و قطع رابطه سیاسی، به صورت فردی صورت پذیرد. در ایران طبق ماده ۱۱ قانون۱۳۱۰ 

بیگانگان را در موارد ذیل می توان اخراج کرد:
درصورتی که برخالف مقررات قانون ۱۳۱۰ رفتار نمایند.  -۱

در صورتی که مطابق مواد ۳ و ۴ این قانون اجازه عبور و یا توقف فرد بیگانه ملغی شود .  -۲
تصمیم اخراج طبق ماده ۱۲ قانون مذکور توسط مقامات ذیصالحی که دولت تعیین می کند اتخاذ می گردد 
نتیجه  تا معلوم شدن  اخراج  اجرای تصمیم  اعتراض و تجدید نظر در وزارت کشور می باشد.  قابل  و 
اعتراض به تعویق می افتد مگر اینکه اخراج از نظر مصالح مملکتی فوریت داشته باشد. به عالوه هیأت 
ویزران می تواند به موجب ماده۱۳قانون مذکور بنا به مصالح عمومی یا مالحظات بهداشتی ورود، اقامت، 

خروج و یا عبور خارجیان را باتصیمات ذیل محدود یا مشروط کند:
جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.  -۱

منع اقامت موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران.  -۲
کسانی که از سوی دولت متبوع خود با موافقت دولت ایران برای ایفای مأموریت های معین به ایران   -۳

می آیند.
سؤال 1- در مورد اخراج بیگانگان کدام گزینه صحیح است؟   

الف( در مواقع جنگ باید جنبه ی دسته جمعی داشته باشد. 
ب( در مواقع جنگ و قطع روابط سیاسی جنبه فردی داشته باشد.

ج( در مواقع جنگ و قطع روابط سیاسی باید جنبه فردی داشته باشد. 
د( به طور کلی در همه ی مواقع باید جنبه ی فردی داشته باشد. 

سؤال 2- اصل کلی این است که بیگانگان در ایران از حقوق خصوصی ���������������  
الف( محروم می باشد مگر در مواردیکه قانون حقوق خصوصی به آن ها اعطا کرده است.

ب( محروم نمی باشد.
ج( در صورتیکه دولت متبوع بیگانه، ایرانیان مقیم آن کشور را از حقوق خصوصی محروم کند.

د( متمتع می شوند مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
سؤال 3- چرا بیگانه از حق شفعه در ایران محروم است؟     

الف( چون شفعه از جمله حقوقی است که قانون صراحتاً آن را منحصر به اتباع ایران نموده است.
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ب( چون شفعه از جمله حقوقی است که قانوناً صراحتاً آن را از اتباع خارجه سلب کرده است.
ج( چون شفعه از جمله حقوق مربوط به احوال شخصیه است که قانون دولت متبوع بیگانه آن را قبول 

نکرده است.
د( چون شفعه از حقوق مخصوصه ای است که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است. 
سؤال 4- کدام گزینه در مورد »ویزا« صحیح می باشد�     

الف( نام دیگر ویزا، رویداد می باشد. 
ب( ویزا برای ورود به ایران را مأمورین دولت ایران در خارج اعطا می کنند.

ج( ویزا اجازه خروج از کشور می باشد. 
د( گزینه الف و ب صحیح است.

سؤال 5- جواز اقامت دائم بیگانگان در ایران هرچند سال باید تمدید و تجدید شود� 
الف( هر یک سال               ب( هر دو سال               ج( هر سه سال               د( هر چهارسال

سؤال 6- کدام گزینه صحیح است�
الف( تحمیل دسته جمعی تابعیت به کلیه بیگانگان مخالف اصول حقوق بین الملل است.

ب( اصوالً اخراج کلیه اتباع کشور معین از خاک خود مخالف اصول حقوق بین الملل است.
ج( تصمیم راجع به اخراج بیگانه قابل تجدید نظر است.

د( همه موارد صحیح است.
سؤال 7- گذرنامه چند نوع است؟                       )سراسری 72( 

الف( چهارنوع               ب( یک نوع               ج( دو نوع               د( سه نوع
سؤال 8- وضع بیگانگان از لحاظ تمتع از حقوق خصوصی به چه صورتی است؟     )سراسری 72( 

ب( از پاره ای از حقوق خصوصی متمتع اند  الف( از پاره ای از حقوق خصوصی محرومند  
د( از کلیه حقوق خصوصی متمع اند  ج( از کلیه حقوق خصوصی محرومند   

)سراسری 80( سؤال 9- رعایت حداقل حقوق خارجیان ��������������� است ؟    
ب( برای بعضی دولت ها الزامی  الف( برای همه دولت ها، الزامی   

د( مشروط به شرط رفتار متقابل  ج( مشروط به شرط دولت کامله الوداد   
سؤال 10- گذر نامه سندی است که:                )آزاد 81(

الف( برای مسافرت اتباع ایران به خارج از کشور یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود 
ب( برای اتباع ایران به خارج از کشور و اشتغال به کار در آن کشور صادر می شود 

ج( فقط برای اقامت یا تحصیل در خارج از کشور صادر می شود 
د( همانند شناسنامه، داشتن آن برای ایرانی های باالتر از ۱۸ سال ضروری است.

دولت  کنسولی  یا  سیاسی  مأمورین  وسیله  به  بیگانه  اتباع  ازدواج  عقد  اجرای  11- حق  سؤال 
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متبوعه ی خود:
الف( از جمله حقوقی است که به موجب معاهدات برای اتباع بیگانه شناخته شده است.

ب( از جمله حقوقی است که به موجب شرط رفتار متقابل برای اتباع بیگانه شناخته شده است.
ج( از جمله حقوقی است که به موجب شرط رفتار متقابل عملی برای اتباع بیگانه شناخته شده است.

د( از جمله حقوقی است که به موجب قوانین برای اتباع بیگانه شناخته شده است. 
سؤال 12- ورود اتباع بیگانه به ایران ممنوع است مگر:             )آزاد 82( 

ب( اجازه ورود به ایران تحصیل کنند. الف( از مرزهای زمینی یا دریایی وارد ایران شود.  
د( بستگانش در ایران باشد. ج( خدمات عام المنفعه ای به ایران کرده باشد  

سؤال 13- عبور خارجیان از ایران مشروط به:              )آزاد 82( 
ب( داشتن روادید عبور از ایران است. الف( نداشتن روادید ورود و اقامت در ایران است.  
د( مشخص نمودن کشور مقصد است. ج( ماندن فقط سه روز در ایران است.   

سؤال 14- بیگانگان در ایران در چه موارد از حقوق خصوصی برخوردارند؟           )آزاد 90(
الف( از کلیه حقوق خصوصی محرومند. 

ب( از بخشی از حقوق خصوصی استثنائاً برخوردارند.
ج( از بعضی حقوق خصوصی استثنائاً محروم اند. 

د( از کلیه حقوق خصوصی برخوردارند.
سؤال 15- حق ارث بردن بیگانگان چه حقی است؟              )آزاد 90(

ب( حق عمومی سیاسی  الف( حق عمومی غیرسیاسی     
د( حق مدنی مخصوصه ج( حق خصوصی     

 پاسخنامه  سؤال ۱: گزینه الف صحیح است. برای اینکه اخراج با اصول حقوق عمومی بین المللی تطبیق نماید 

باید جنبه فردی داشته باشد و به جز در مواقع جنگ و قطع روابط سیاسی که می تواند به صورت دسته جمعی 
باشد.ر.ک اصل ۱۴ قانون اساسی.

سؤال ۲: گزینه د صحیح است. ر.ک ماده ۹۶۱ ق.م و اصل ۱۴ قانون اساسی.
سؤال ۳: گزینه د صحیح است. ر.ک بند سوم ماده ۹۶۱ ق.م

سؤال ۴: گزینه د صحیح است. این اجازه که به وسیله ی مأمورین دولت در خارجه به عمل می آید به نام ویزا یا 
روادید نامیده می شود. روادید به وسیله مامورین ایرانی در خارجه روی گذرنامه و یا اوراق شهادت نامه های هویت 

که از طرف دولت متبوع بیگانه صادر شده است به عمل می آید.
سؤال ۵: گزینه الف صحیح است. معموال اجاز اقامت دائم از طرف شهربانی مرکز ناحیه ی که تبعه خارجه در آن 
اقامت می کند داده می شود ولی ممکن است جواز اقامت دائم را قبل از ورود به خاک ایران از نمایندگان در خارج 

تحصیل نمود و در هر صورت جواز اقامت دائم باید هرسال تجدید شود.



۲۵ فصل اول: وضعیت بیگانگان

 پاسخنامه  سؤال ۶: گزینه د صحیح است.

سؤال ۷: گزینه د صحیح است. طبق ماده ۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، گذرنامه بر سه نوع: سیاسی، خدمت 
و عادی است.

سؤال ۸: گزینه الف صحیح است. اصل بر تمتع بیگانگان از حقوق خصوصی است مگر سه موردی که در ماده ۹۶۱
ق.م مقرر شده است.

سؤال ۹: گزینه الف صحیح است. به دلیل الزام های ناشی از قواعد حقوق بین الملل عمومی.
سؤال۱۰: گزینه الف صحیح است. ر.ک ماده یک قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱

سؤال ۱۱: گزینه د صحیح است. حق اجرای عقد ازدواج اتباع بیگانه توسط مامورین سیاسی و قنسولی از جمله 
حقوقی است که قوانین برای اتباع خارجه شناخته است. ر.ک ماده ۹۷۰ ق.م

سؤال ۱۲: گزینه ب صحیح است. به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته 
است.

بدیهی است این آزادی بدون قید وشرط نمی باشد و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات 
و مقرراتی هستند که از جمله کسب اجازه از مأمورین صالحیتدار دولت ایران می باشد.

سؤال ۱۳: گزینه ب صحیح است.. قانون ایران و همچنین معاهدات، به اتباع بیگانه اجازه عبور از خاک ایران داده 
است. معهذا برای عبور ایشان باید روادید عبور از سوی نمایندگان ایران در خارجه صادر می شود و ممکن است 
خط سیر و مدت الزم برای عبور از ایران در آن تعیین شده باشد را همراه داشته باشند و براساس آن رفتار کنند.

سؤال ۱۴: گزینه ج صحیح است. اصل بر تمتع بیگانگان از حقوق خصوصی است مگر سه موردی که در ماده 
۹۶۱ ق.م مقرر شده است.

سؤال ۱۵: گزینه ج صحیح است.

 مواد قانون مدنی مرتبط با وضعیت بیگانگان

ماده5 ق.م-کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که 
قانون استثناء کرده باشد.

ماده 7 ق.م- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین 
از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوعه خود خواهند بود.

ماده 961 ق.م- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1- در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتًا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتًا از اتباع خارجه سلب 

کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.

3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفًا از نقطه نظر جامعه ایراني ایجاد شده باشد.
ماده 962 ق.م- تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذالك اگر


