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 ـ مقدمه الف

در گذشته، كمتر دولتي ن گتنه را نه 

پذيرفت و نوان يك شخص ت واجم حقوق ميع

منمي توانست توقع نهرهاصوالً يك خترجي نمي

از حقوقي را داشته نتشم. نه موازا  

الملل و افزايش پ شرفت در روانط ن  

منتسبت  ن   ملتهت كه خود موجبت  

نرقراري ارتبتط اشختص نت دولتهتي خترجي 

را فراهم نموده است، دولتهت نتگزير نه 

يرش حماقل حقوقي نراي ن گتنگتن پذ

 انم.شمه

اگر در دوران كنوني هر دولت »فلذا، 

                                                           

.   الملل و ممرس دانشدگته امدت  كترشنتس ارشم حقوق ن

 حس   )ع(.
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هتي راجدع نده دانم قتعدمهنر خود فرض مي

روانط نت ن گتنگدتن را در سدرزم   خدود 

تنظددد م كندددم، ايددد  پ شدددرفت حتصدددل 

هتيي است كه در قرنهتي اخ در در دگرگوني

فهم نشر درنترة جتمعه و حكومت و نر اثر 

خت دولتهدت و رواندط آنهدت ندت آن در ست

يكميگر و نه طور كلي در حقوق، در جتمعة 

 3«.المللي، رخ داده استن  

الوصف، م زان اي  حقوق ندت توجده مع

نه وضدع تهتي مختلدف س تسدي، اجتمدتعي، 

اقتصددتدي، فرهنگددي و حتددي اقل مددي و 

جغراف تيي كشدورهت ندت يكدميگر متتدتو  

مللدي النتشم. از طرف ديگر جتمعدة ن  مي

ن ددز در ارتبددتط نددت حقددوق نشددر، كدده 

نتشددنم، ن گتنگددتن ن ددز جززددي از آن مي

هتي متعددددمدي را صددددتدر و اعالم دددده

 كنوانس ونهتي مهمي را منعقم نموده است.

كه ندت  همف نوشدتتر حتضدر آن اسدت 

كنكدددتش در رويدددة دولتهدددت و اسدددنتد 

المللي حقوق نشر، حماقل حقوق و ن دز ن  

ه در نظدر تكتل تي كده نددراي يدك ن گتندد

گرفته شمه است را نرشمرده و در توسعه و 
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تكتمددل آن گددتمي هرچنددم كوچددك نددردارد. 

همچن   نت توجه نه ارتبتط تنگتتنگ حقوق 

و تكتل ف ن گتنگتن نت كشور متبوع آنهدت 

و ن ز حقوق و تكتل ف كشور محدل اقتمدت، 

اي  موضوعت  ن ز نه تتص ل نررسي خواهنم 

 شم.

 

 ـ مفهوم واژة بيگانه ب

در زندتن  Foreignerو  Alien ،Foreignكلمت  

انگل سي نه معنتي ن گتنه، اجنبدي و يدت 

 خترجي آممه است.

در ترم نولددو ي حقددوق وا ه ن گتندده 

كه فتقددم كسددي»چندد   تعريددف شددمه اسددت: 

تتنع ت كشور مع ني است نسبت نه دولت آن 

كشور و افراد آن، اجنبي )ن گتنه( محسوب 

 3«.شودمي

در اي  زم نه ن دتن  Black’sفرهنگ لغت 

يك نتدر خدترجي كسددي اسدت كده »دارد: مي

متعلق نه ملت يت كشور ديگري اسدت و يدت 

 1«.تحت صالح ت كشور ديگري قرار دارد

ننتنراي  ن گتنه شخصي است كه خدواه 

نه علت دارا نودن تتنع ت دولدت ديگدر و 
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خواه نه علت نماشت  تتنع ت ه چ كشدوري، 

  آن حضدور دارد تبعة دولتي كه در سرزم 

 1نتشم.نمي

وا ة ن گتنه يك متهدو  كدتمالً نسدبي 

است؛ چدرا كده ن گتنده ندودن يدك فدرد، 

وانسته نه نحوة ارتبتط او نت يدك كشدور 

ختص است. نه عبتر  ديگر نماشت  تتنع دت 

يك كشدور اسدت كده موجدگ ن گتنده ندودن 

نتشم. نه عنوان مثت  شخصدي كده تبعدة مي

ست، چنتنچده ند راي انجدت  دولت ايران ا

تحق قددت  علمددي و يددت تحصدد ل ندده كشددور 

فرانسه مستفر  نمتيم، در جتمعة فرانسده 

 شود.نه عنوان ن گتنه شنتخته مي

تدري  كه ذكدر شدم، تتنع دت مهمچنتن

عنصر در تع    يك شخص نه عنوان ن گتنده 

است، فلذا نه علت ارتبتط نزديكي كه ن   

نهتد حقوقي تتنع ت و متهو  ن گتنه وجود 

ارد، جددت دارد نررسددي مختصددري درنددترة د

تتنع ت و مستزل مبتالنه آن صور  گ رد تت 

از اي  رهگذر نتوان م نه طور اصولي نده 

 مته ت واقعي شخص ن گتنه پي نبريم.
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 ج ـ تابعيت

هرچنم اتتتق نظدري در مدورد تعريدف 

دق ددق تتنع ددت ندد   علمددتي حقددوق وجددود 

تددوان گتددت كدده: حددت  مينددمارد، نددت اي 

 ت عبتر  است از يك رانطة س تسدي، تتنع»

حقوقي و معنوي كده فدردي را نده دولتدي 

ستزد و آن فرد جزء عنتصدر مع   مرتبط مي

 5«.استسي و دازمي دولت مزنور گردد

نت توجه نه خص صدة س تسدي تتنع دت؛ 

يعني نتشي شدمن آن از حتكم دت دولتهدت، 

كنندم چده اي  دولتهت هستنم كه تع    مي

هسدتنم و يدت ندراي  اشختصي تبعدة آنهدت

داشت  تتنع دت آنهدت چده شدرايطي نتيدم 

اثبت  وجود رانطة تتنع دت  6موجود نتشم.

ندد   شددخص و دولتددي معدد   نددر مبنددتي 

قتنونگذاري همتن دولت است و اي  قوان   

اعددم از قددتنون استسددي، قددتنون عددتدي و 

نتشددنم. هرچنددم هتي مرنوطدده مينتمددهآي  

ه قوان   االصو  مرنوط نتع    تتنع ت علي

الوصدف صدالح ت شدود، معداخلي يك دولت مي

دولت در اي  خصدوص ممكد  اسدت از طريدق 

معتهمه محمود گردد. نه اي  معني كه يدك 
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توانددم نددت توجدده ندده شددرايط و دولددت مي

خصوص ت  ختص خود، در ح طه و چترچوني كه 

كندم، تدتنع تش را نده معتهمه تع د   مي

اخلي و ن گتنگتن نمهم. عالوه نر قوان   د

المللددي، سددتير اصددو  و هتي ن  عهمنتمدده

الملددل از قب ددل عددرف مددوازي  حقددوق ن  

المللي و اصو  حقوقي عدت  در زم ندة ن  

تتنع ت ن ز در امر تع    تتنع ت مؤثرنم 

و قوان   تتنع ت يك كشور نبتيم مغتيرتي 

 3نت آنهت داشته نتشم.

هرچنم تع د   اتبدتع هدر دولددت نده 

دولددت متعلددق اسددت و قتنونگددذاري همددتن 

دولتهت در تع دد   اتبدتع خدود از آزادي 

نرخوردارنم؛ ولي اي  اصل رافع حق اشختص 

نتشدم. ندر ايد  نراي داشت  تتنع دت نمي

استس مسألة طرق نده دسدت آوردن تتنع دت 

گردد كه در قوان   داخلي دولتهت مطرح مي

تدري  آنهددت   در از شدود و مهمتع    مي

مواره نده  است 3تولم، كسگ تتنع ت كده ه

شود و هر دولتدي نندت ن گتنگتن مرنوط مي

نر شرايط و مقتض ت  خود، تقتضتي تتنع ت 

 نمتيم.را قبو  و يت رد مي

                                                           

 .311 د 316محمود سلجوقي، پ ش  ، صص  .7

8. Naturalization. 



  ... 125 نگاهي به جايگاه بيگانگان در 

نت توجه نده صددبغة س تسدي تتنع دت، 

دولتهت معموالً عمل خود را مشروط نه شرطي 

كننم كده وجدود آن وانسدته نده عمدل نمي

دولتهتي ديگر نتشم؛ فلدذا ن گتنگدتن را 

كدده پذيرنددم نددت اي ه تتنع ددت خددود ميندد

كده  اندم،تتنع ت قبلي خود را حتظ نموده

اي  امر منجر نه پميدمة تتنع دت مضدتعف 

 شود.مي

اگر داشت  تتنع ت نراي هر شخصي جزء 

المللي است، همدتن نظدم ضروريت  نظم ن  

كنم كه هر شخصي تنهت تتنع ت يك ايجتب مي

دولت را داشدته نتشدم؛ چدرا كده داشدت  

تواندم كده ميتتنع ت ن شتر عالوه ندر اي 

ن   دولتهدتي متبدوع شدخص  موجگ اصطكتك 

شود، همچن   موجدگ تكدتل ف مضدتعف شدخص 

هتي او شدمه كده چده نسبت نه همة تتنع ت

نست در نرخي مواقع اجتمتع ايدد  تكدتل ف 

كه دولتهتي دشوار نتشم، نت عنتيت نه اي 

تواننم از او در نرانر متبوع وي ن ز نمي

 1يكميگر حمتيت س تسي نمتينم.

نددراي رفددع مشددكل تتنع ددت مضددتعف، 

المللي صور  گرفتده اقمامتتي در سطح ن  

توان نه كنوانس ون الهه كه از جمله آن مي
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آوريدل  33در مورد تعترض تتنع دت مصدوب 

ايد   6اشتره كرد. نر اسدتس مدتدة  3114

 كنوانس ون:

شخصي كده ندمون اراده خدود داراي دو »

توانم نمون لطمه نه مه است ميتتنع ت ش

آزادي يك دولت و نت اجتزه دولتدي كده 

متيل است تتنع دت آن را تدرك نمتيدم، 

يكددي از دو تتنع ددت خددود را از دسددت 

 34«.نمهم

 

المللي ندراي كتسدت  ر م تالش ن  علي

تتنع ت مضتعف، اي  وضع ت تتكنون ادامده 

المللي ن ز داشته و نه طوركلي اسنتد ن  

 1كددده مدددتدة پذيرندددم. چنتنآن را مدددي

 دارد:كنوانس ون مذكور اشعتر مي

نت رعتيت مقررا  كنوانس ون حتضدر، شدخص »

                                                           

10. League of Nations, “Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of 

Nationality Laws, Signed at the Hague, April 12th, 1930”, Treaty Series, Vol. CLXXIX. p. 101. 

حل را پذيرفتده قتنون ممني ايران ن ز اي  راه 131متده 

زن و اوالد صغ ر كستني كه نرطبدق »گويم: است. چرا كه مي

نمتيندم تبعده دولدت اي  قتنون تحص ل تتنع ت ايدران مي

ست  از تدتري  ايران شنتخته مي شونم ولي زن در ظرف يك 

اوالد صغ ر در ظرف يدك سدت  از  صمور سنم تتنع ت شوهر و

توانندم اظهتريده تتري  رس من نه س  هجمه ست  تمدت  مي

كتبي نه وزار  امور خترجه داده و تتنع ت مملكدت سدتنق 

شوهر و يت پمر را قبو  كننم ل ك  نه اظهتريه اوالد اعم 

ضدم مه  133از ذكور و انتث نتيم تصميق مذكور در مدتده 

 «.شود
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دو يت چنم تتنع تي، تبعة هر يك از آنهدت 

 33«.)كشورهت( تلقي خواهم شم

 

حقوق در تعترض ن   دو تتنع ت،

الملل وارد مقوله شنتستيي يك تتنع ت ن  

در  شود. وليو رد يك تتنع ت ديگر نمي

مقت  حمتيت ديپلمتت ك )كه متعتقبًت ن تن 

تتنع ت مؤثر »خواهم شم( نتچتر متوسل نه 

شود. شتيتن ذكر است كه مي« يت عملي

قتعمة تتنع ت مؤثر، قتعمه حل تعترض است 

كنم. لذا هتي ديگر را نتطل نميو تتنع ت

و ستير مواد  1تعترضي ن   متدة 

 5كنوانس ون مذكور وجود نمارد. متده 

 دارد:كنوانس ون در اي  زم نه مقرر مي

در يك كشور ثتلث فردي كه ن ش از يدك »

تتنع ددت دارد، ندده عنددوان فددرد يددك 

شود. كشور ثتلدث از تتنع تي شنتخته مي

هتي آن شدخص، يدت تتنع دت م تن تتنع ت

كشوري كه او عتدتًت در آن ستك  است را 

رسدم پذيرد و يت كشوري كه نه نظر ميمي

تري  ارتبدتط و عالقده را كنت آن نزديد

 33«.دارد

                                                           

11. Ibid. 

12. Ibid. 
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نراي تشخ ص تتنع ت عملددي يدت »لذا، 

مؤثر، قتضي نتيم قراي  و اوضتع و احوا  

را در نظر گرفته و نب نم فرد در عمل نه 

كما  دولت ن شتر تعلق و نستگي دارد. از 

اي  لحتظ محل سكونت، زنتن، تتنع ت همسر 

اي كه مورد اسدتتتده قدرار شخص، گذرنتمه

رفته و همچن   انتختب خود شخص )البتده گ

نه عنوان يكي از عوامل تتنع دت عملدي و 

كنندمه( نه نه عندوان تنهدت عتمدل تع   

 31«.گ ردمورد توجه قرار مي

دولتهت نه موازا  دارا نودن صدالح ت 

كدده چدده اشختصددي داراي نددراي تع دد   اي 

تتنع ت آنهت هستنم، همچن   صالح ت دارنم 

از دسدت دادن تتنع دت  كه شرايط و اشكت 

كه را ن ز مشخص نمتينم. نت عنتيت نه اي 

از دست دادن تتنع ت در وضع حقوقي اشختص 

مؤثر است، ننتنراي  موضوع از لحتظ حقوق 

شددود. الملددل ن ددز داراي اهم ددت مين  

روشهتي مختلتي نراي از دست دادن تتنع ت 

وجود دارد كه از جمله آنهت ترك تتنع ت، 
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 31نتشم.و جتنش ني ميستزي محرو 

چنتنچه افرادي نمون نده دسدت آوردن 

تتنع ت دولتي ديگر، تتنع دت خدود را از 

شدونم و مي (Apatride)تتنع دت دست نمهنم، ني

امكتن وقوع چن   وضع تي ندراي نعضدي از 

ن گتنگتن وجود دارد كه خواه نتخواه ندر 

 گذارد.حقوق مرنوط نه آنتن تأث ر مي

ولتي صالح ت اعمت  كه ه چ داز آنجتيي

حمتيددت ديپلمتت ددك را در مددورد اشددختص 

تتنع ت نمارد، چنتنچه اي  اشختص لطمه ني

يت خسترتي نب ننم و دولت محل اقتمدت در 

جهت رفع آن اقمامي نه عمدل ن دتورد، در 

اي نددراي جبددران در اخت ددتر عمددل وسدد له

هتيي كدده دولتهددت در نمارنددم. محددموديت

ص نددمون رفتددتر نتشتيسددت خددود نددت اشددخت

هتي اخالقي و صرفًت تتنع ت دارنم، محموديت

يك سري تكتل ف كلدي در نرخدي از اسدنتد 

المللي نظ ر منشور ستزمتن ملل متحدم ن  

در خصوص رعتيدت حقدوق نشدر و آزاديهدتي 

 35استسي است.

                                                           

 13در قتنون استسي جمهوري اسالمي ايران در دو اصدل  .14

امكتن سلگ تتنع ت چده درندترة دارندمگتن تتنع دت  13و 

اصلي ايران و چه درنترة دارنمگتن تتنع دت اكتسدتني آن 

 ن ني شمه است.پ ش در دو حتلت

15. S. K. Agrawala, International Law: Indian Courts and Legislature, (Bombay: N. M. Tripathi 

Private Ltd., 1965), p. 102. 
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نه منظور رعتيت هرچده ن شدتر حقدوق 

تتنع دت، اقدمامتتي در انستني اشدختص ني

پ وسدت تدت از  المللي نده وقدوعسطح ن  

تدتنع تي كتسدته شدود كده نده موجبت  ني

توان كنوانسد ون الهده در عنوان نمونه مي

( و كنوانس ون 3114ورد تعترض تتنع ت )دم

( را ذكدر نمدود. 3163تدتنع تي )كتهش ني

كه، چون تع    تتنع ت هنوز كوتته سخ  آن

تددتنع تي در صددالح ت دولتهتسددت، لددذا ني

المللي شهتي ن  همچنتن ادامه داشته و تال

 36انم.ن ز اثر محمودي داشته

 

 ـ اقسام بيگانگاند

توان از جوانگ ن گتنگتن را مي

ننمي نمود كه در ذيل نه گونتگون طبقه

 شود:اختصتر توض ح داده مي

ــيت 1 ــص ش:  ــ ان ن  از ايدد  ح ددث  ـ

ن گتنگتن نده دو گدروه اشدختص حق قدي و 

شونم. اشختص حق قي اشختص حقوقي تقس م مي

شود همتن كه اكثريت ن گتنگتن را شتمل مي

انستنهت هستنم كه حقوق و تكدتل ف آنهدت 

نتيم متنتسگ نت شأن و مقت  انستن تع    

                                                           

16. Shigeru Oda, “The Individual in International Law”, Manual of Public International Law, 

ed. by Max Sorensen, (New York: St. Martin’s Press, 1968), pp. 477- 478. 
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 شود.

اشختص حقدوقي كده از مجمدوع افدراد 

شددونم كدده ندده منظددور انسددتني تشددك ل مي

انتتتع يت همفي ديگر نت يكميگر همكدتري 

كننم و نه موجگ قدتنون داراي شخصد تي مي

شدونم دهنمة آن ميستقل از اشختص تشدك لم

)نظ ر شركتهتي تجدتري، مؤسسدت  ن مده و 

نتشدنم ( ن ز داراي حقوق و تكتل تي مي…

كه نر مبنتي منتفع متقتنل دولت پذيرنمه 

)محددل فعتل ددت( و صددتحبتن آن شددركتهت و 

 گ رد.مؤسست  شكل مي

قوق و تكدتل ف هدر دو  نه طدوركلي ح

و مقدررا   گروه مذكور نر اسدتس قدوان  

دولت پذيرنمه، قراردادهتي م تن دولتهدت 

و اشددختص و ن ددز اصددو  و مددوازي  حقددوق 

 گردد.الملل مشخص مين  

از  ـ ان ن ص مناسبات با دولت متبـو: 2

اي  نظر ن ز ن گتنگتن نه دو دسته تقس م 

شونم. اكثريت آنتن داراي رانطة عدتدي مي

نتشددنم. لددذا نددت دولددت متبددوع خددود مي

خددوف و هراسددي در نتزگشددت ندده  گونددهه چ

كشورشتن نماشته و چنتنچه در كشدور محدل 

اقتمت لطمه يت خستر  نب ننم و دولت محل 

اقتمت در صمد جبران لطمه يت خسدتر  ندر 
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تواننددم حمتيددت س تسددي دولددت ن تيددم، مي

متبوع خود را خواستتر شدونم. امدت عدمة 

قل لي از ن گتنگدتن از داشدت  رانطده و 

وقي ندت دولدت ديگدر پ ونم س تسدي و حقد

نتشنم. در اي  م تن نرخي متننم محرو  مي

اشختص آپتتريدم ندت هد چ دولتدي رانطدة 

س تسي و حقدوقي نمارندم و چنتنچده قدبالً 

گتته شم، در صور  ورود لطمه يدت خسدتر  

از حمتيت س تسي محرومندم و نعضدي ديگدر 

متننم پنتهنمگتن كه نده داليدل گوندتگون 

از كشور خدود  …س تسي، نژادي، مذهبي و 

گريخته و نده كشدورهتي خدترجي پنتهندمه 

انم، عمدالً رانطدة خدود را ندت دولدت شمه

متبوع خود قطدع نمدوده و در صدور  ورود 

لطمه يت خستر ، تت زمتني كه امكتن اذيت 

و آزار از سددوي حكومتشددتن وجددود داشددته 

تواننددم حمتيددت س تسددي دولددت نتشددم، نمي

 متبوع خود را تقتضت نمتينم.

ــ ان 1 ــا و ـ ــوردار  ان م اي ــص بصر ن 

ــ ه  ــونيتها  وي ن گتنگددتن نددر اسددتس  م 

نرخورداري از مزايت و مصون تهتي ختص در 

كشور محل اقتمت ن ز نه دو دسددته تقسد م 

شددونم. يددك دسددته مددأموران س تسددي و مي

كنسولي دولت فرستنمه هستنم كه دولت محل 
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المللي و مأموريت نر استس قواعم عرف ن  

وي  نتيم  3161و  3163تي ن ز كنوانس ونه

نت آنتن رفتتري ويژه و ممتدتز از ديگدر 

ن گتنگتن در جهت انجت  وظتيتشتن نه نحو 

مطلوب، داشته نتشدم. دسدتة ديگدر داراي 

موقع ددت مددذكور نبددوده و نددت آنددتن در 

الملل و ن دز چترچوب قواعم كلي حقوق ن  

شود كده قوان   دولت محل اقتمت رفتتر مي

تل ف اي  اشختص ن ز ندت البته حقوق و تك

توجه نه وضع تشدتن متتدتو  اسدت. ندراي 

مثت  اشختصي متننم كترگران كه نراي كتر 

روندم و يدت كتركندتن نه كشدور ديگدر مي

شركتهتي تجتري و مؤسست  مدتلي كده جهدت 

انجت  فعتل تهتي اقتصتدي در كشور خترجي 

نرنم، چون فعتل تشتن نت اجدتزة نه سر مي

ت از حقدوق و تكدتل ف دولت محل اقتمت اس

تري نرخدوردار ندوده و عدالوه ندر گسترده

مصون ت جدتني، اموالشدتن ن دز مصدون از 

تعرض است و در مقتنل، دولت محدل اقتمدت 

توانم آنهت را نه انجدت  تكدتل تي از مي

وادار كندم.  …قب ل پرداخدت متل دت  و 

امت ن گتنگتني ديگر از قب ل دانشجويتن، 

تي ورزشي و هنري جهتنگردان، اعضتي گروهه

و ستير اشختصي كه ننت نه داليلدي از يدك 
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كننم، داراي حقوق و تكتل ف كشور عبور مي

محمودتري هستنم. نميهي اسدت كده جدتن و 

نتشم ولدي مت  آنتن ن ز از تعرض مصون مي

تواننددم از نظددر آنددتن نددراي مثددت  نمي

قددتنوني در سددرزم   مزنددور اقددما  ندده 

 فعتل ت اقتصتدي نمتينم.

ننمي مدذكور، آنچده توجه نه طبقهنت 

كه در مقتلده حتضدر مدورد نررسدي قدرار 

گ رد، آشنتيي نت حقوق و تكتل ف مرنوط مي

نه ن گتنگتن عتدي و اشختص حق قي اسدت و 

مأموران رسمي دولتهتي خترجي از شمو  آن 

 نتشنم.خترج مي

 

ـ تحوالت كلي مصبوط به وضع حقوقي  ه

 بيگانگان

 ت حقدددوقي در دوران نتسدددتتن شخصددد

شدم و آندتن از كلي نتدي مين گتنگتن نده

تري  حقدوق در آن جوامدع محدرو  انتمايي

نودنم. نه عندوان مثدت  يدك خدترجي حدق 

ازدواج در سددرزم   ن گتندده را نماشددت، 

توانست متلدك امدوا  شدود و يدت حدق نمي

مراجعه نه دادگته جهت جبران خستراتي كه 

تتر كلي رفشم را نماشت و نه طورمتحمل مي

نت آنتن شب ه رفتدتر ندت نردگدتن ندوده 
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 33است.

ن گتنگتن فقدط نده دو طريدق امكدتن 

ارتبددتط نددت افددراد يددك سددرزم   را 

هتي انم؛ يكددي از طريددق عهمنتمددهداشددته

منعقددمه ندد   دولتهددت كدده البتدده شددعتع 

استتتده از آن نت توجه نه كمبود رواندط 

المللي نس تر محمود ندود و ديگدر از ن  

وازي؛ نه اي  معني كه حمتيت نطريق مهمتن

و مراقبت از ن گتنده نده عهدمة م زندتن 

گونه حمتيت قدتنوني نوده و در حق قت ه چ

وجود نماشت و حمتيدت صدرفًت جنبدة فدردي 

 33داشت.

در حقوق رو ، ن گتنگتن خترج از حدم 

هدت شدمنم و روميو مرز قدتنون محسدوب مي

ن شتر تمتيل داشتنم تدت ملدل اجنبدي را 

پراتوري خود درآورنم و كمتر تحت سلطة ام

در صمد نتنودي و نرانماخت  آنهت نودنم. 

آنتن تمريجًت توسط معتهما ، حقوقي ندراي 

ن گتنگتن قتزل شمنم كه مسألة نه رسدم ت 

شنتخت  مصدون ت فرسدتتدگتن از جملدة آن 

 31حقوق نوده است.

                                                           

 .16محمود سلجوقي، پ ش  ، ص  .17

 . 5 د 6ن ت، پ ش  ، صص نهش م ارفع .11

الملل، ترجمة حقوق ن   آرتور نوس نت ، تتري  مختصر .11

 .36(، ص 3113احمم مت   دفتري، )تهران: ام ركب ر، 
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در يونتن نتستتن كده از جمهوريهدتي 

وري مختلف تشك ل شمه نود، اهتلي هر جمهد

انم. شدمهدر جمهوري ديگر ن گتنه تلقي مي

الوصف نر اثر ازديتد آمم و شدم و داد مع

و سددتم م ددتن جمهوريهددت، روانددط حقددوقي 

گونتگون م تن آنهت پميم آممه و نر ايد  

اسددتس تع دد   حقددوق ن گتنگددتن در قتلددگ 

معتهما  در هر جمهوري الز  نود و اشتراك 

اي   زنتن و فرهنگ عتمل مؤثري در انعقتد

 34معتهما  نوده است.

در ايران نتستتن ن ز وضدع خترج دتن 

همددواره در اخت ددتر پتدشددتهتن نددود و 

كننمة حقوق ن گتنگتن مالحظت  س تسي تع   

مدورخ شده ر  33«گروسده رنه» 33نوده است.

فرانسوي درنترة وضع ن گتنگتن در ايدران 

گويم كه نتيم ملت ايران را از نتستتن مي

كه علديتري  ملل دانسدنج گ ر م ت، چدرا 

داشت  مذهبي مع  ، نسبت نه ستير نژادهت 

 31نگريستنم.و مذاهگ نه ديمة احترا  مي

مد الدي ندت توسدعة  31از انتماي قرن  »

                                                           

: ندتت تو  نده نقدل از 11محمود سلجوقي، پ ش  ، ص  .21

 .34الملل خصوصي، جلم او ، شمتره والگترد، حقوق ن  

 .333ن ت، پ ش  ، ص نهش م ارفع .21

22. René Grousset. 

الملددل خصوصددي، چددتپ او ، محمددم نصدد ري، حقددوق ن   .21

 .16 د 13(، صص 3131)تهران: آگته، 
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المللددي تجددتري، فرهنگددي و روانددط ن  

  ره در اثر تكتمدل علدم و صدنعت نده 

تددمريج در اكثددر قددوان   حددق ورود 

ن گتنگتن نه كشدورهت، اقتمدت آندتن و 

ماقل حقوقي نراي آنهت شنتخته شم كده ح

البته در هر كشوري نندت نده مقتضدد ت  

اجتمتعي، اقتصتدي و س تسي، شدرايط آن 

 31«.متتتو  است

 

حددت  كدده پ شدد نة تددتريخي و تحددوال  

مرنوط نه حقوق ن گتنگتن ن تن شم، مقتضي 

است كه نه مبدتني حقدوق ن گتنگدتن ن دز 

 نپردازيم.

 

 و ـ مباني حقوق بيگانگان

طوركلي حقوق ن گتنگتن مبتني ندر  نه

نتشم كه عبترتندم از مقتضد ت  سه اصل مي

الملل عمومي، رفتدتر متقتندل و حقوق ن  

 35قوان   داخلي.

 

 الملل عموميـ مقتضيات حقوق بين1

نراي تع    حقوق ن گتنگتن مع ترهتي 

                                                           

 .333ن ت، پ ش  ، ص نهش م ارفع .24

 . 33محمم نص ري، پ ش  ، ص  .25
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گرفتده كترالمللي نهمختلتي در جتمعة ن  

تندم از تدري  آنهدت عبترشونم كده مهممي

رفتددتر ملدديا نرانددر و رفتددتر حددماقل 

 المللي.ن  

نر استس نظرية اسدتتنمارد ملدي يدت 

رفتددتر ملددي نرانددر، ن گتندده ندده جددتي 

نرخورداري از رفتتر يت وضع ت ويدژه، از 

همددتن حقددوق و امت ددتزا  اتبددتع كشددور 

گردد. ديمگته رفتدتر م زنتن نرخوردار مي

ملي از متته م نرانري كشورهت و حتكم دت 

سرزم ني نشدأ  گرفتده و طرفدماران ايد  

گوينم كه چون ن گتنگتن نتيم از مع تر مي

قوان   محل اقتمت اطتعت كننم و در واقع 

نه شرايط محلي نت همدة مندتفع و مضدرا  

انم، لذا تنهت مجتزنم انتظدتر تسل م شمه

رفتددتر نرانددر نددت اتبددتع را از كشددور 

پذيرنمه داشته نتشنم. الز  نده يدتدآوري 

كدده در ايدد  ديددمگته نعضددي از  اسددت

نتنرانريهت مجتز است. نه عندوان مثدت ، 

ضرورتي نمارد كه اتبتع ن گتنه از حقدوق 

تدوان در س تسي نرخوردار نتشنم و يدت مي

هتيي را نراي استخما  در قوان   محموديت

نرخي مشت ل در نظر گرفت و اي  امدر نده 

منزلة تعترض نت مع تر رفتتر ملي نراندر 
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ا كه اي  امور مرنوط نه مصدتلح ن ست، چر

ملي و اعمت  حتكم ت است و نرانري كتمدل 

ست اسدتقال   ن گتنگتن نت اتبدتع ممكد  ا

 36كشور را در انعتد مختلف مخموش ستزد.

ديمگته اخ ر كه اصواًل از سوي 

كشورهتي آمريكتي الت   در قرن نوزدهم و 

شم، از سوي اوايل قرن ن ستم حمتيت مي

در حت  توسعه و ن ز نعضي از كشورهتي 

دولتهتي سوس تل ست اروپتي شرقي حمتيت 

 33گرديم.

مختلتتن اي  نظريه، نمون در نظر 

هتي مجتز كه از طرف گرفت  محموديت

پردازان آن ن ز اذعتن شمه است، نظريه

دارنم كه پذيرش اي  نظريه اظهتر مي

مستلز  دادن حقوقي نه اتبتع ن گتنه است 

نه اعطتي آن كه دولت پذيرنمه ملز  

گوينم كه دولتهت ن ست. نه عنوان مثت  مي

هتي دفتع و امن ت تواننم در زم نهنمي

ملي، امور نظتمي، س تست خترجي و يت 

شركت در قوة قضتي ه و مقننه و نظتير 

                                                           

26. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (Oxford University Press, 2003), p. 509. 

همچن   نك. رانر  نلمسو و نوسالو نوسدچك، فرهندگ حقدوق 

الملل، ترجمده و تحق دق عل رضدت پترسدت، چدتپ او ، ن  

 .333(، ص 3135)تهران: قومس، 

رجمدة محمدم شدريف، الملدل، تكت واالس، حقوق ن  رنه .27

 .366(، ص 3133)تهران:  زا ، 
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آنهت، همتن امت تزاتي كه نراي اتبتع 

خود قتزل هستنم را نه ن گتنگتن ن ز 

ينم نت گونه عالوه مختلتتن مي 33نمهنم.

توانم نت پذيرش اي  نظريه، يك كشور مي

اتبتع ن گتنه رفتتر   رانستني داشته 

نتشم و نراي توج ه اعمت  خود ممعي شود 

كه نت اتبتع خود ن ز نه هم   صور  

 31كنم.رفتتر مي

تت كده  در پتس  ايراد اخ ر نتيدم گ

رفتتر   رانستني چه نت اتبدتع داخلدي و 

استسدي نشدر  چه نت ن گتنگتن مغتير حقوق

نوده و نتيم اصالح شود. نندتنراي  چند   

رفتتري همتنطور كه نراي ن گتنگتن درسدت 

و منطقي ن ست، نراي اتبدتع داخلدي ن دز 

نتدرست و   رمنطقي است و از نظدر حقدوق 

المللي الملل نشر موجبت  مسؤول ت ن  ن  

 كنم.آن كشور را فراهم مي

مع ددتر مهددم ديگددر در رفتددتر نددت 

المللي ، مع تر رفتتر حماقل ن  ن گتنگتن

المللدي يت مع تر حدماقل اسدتتنمارد ن  

است. هرچنم ارازه تعريف دق قي از رفتتر 
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المللي نه راحتي ممك  ن سدت و حماقل ن  

گونده تعريتدي در الملل ن ز ه چحقوق ن  

ندت ايد   14اي  زم نه ارازه نماده است،

وصف نر استس دكتدري  و رويده و عملكدرد 

ت منظور از اي  مع تر آن اسدت كده دولته

يك كشور نتيدم در قبدت  ن گتنده حدماقل 

رفتتر شتيسته يك ملدت متمدمن را داشدته 

نتشم، هرچنم كه ايد  رفتدتر ند ش از آن 

رفتتري نتشم كه در مورد اتبدتع خدود آن 

كه تعريتدي ندت شود. نت اي كشور اجرا مي

رفتتر شتيسته يدك ملدت »پذيرش جهتني از 

وجود نمارد، ندر اسدتس ايد  ن ز « متممن

مع تر، موارد ختصي نتيم رعتيت شدود، از 

جمله؛ تمتم ت جسمتني ن گتنه نبتيم مورد 

سوء رفتتر قرار گرفته و اموا  او نبتيم 

در معرض تض  ع واقدع شدود. ن گتنده حدق 

آزادي انميشه و مذهگ و ستير حقدوقي كده 

نراي زنمگي خصوصي الز  است را دارد. ه چ 

را نبتيم خودسرانه نتزداشت يت اي ن گتنه

زنماني نمود و يت در معدرض سددوء رفتدتر 

اي اي  حق را قضتيي قرار داد. هر ن گتنه

نم اتبدتع، دادخواسدتش در  دارد كه همتن

طرفدي و نده طدور دادگتهي مستقل، ندت ني
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علني رس مگي شود. دولت پذيرنمه در همده 

حت  نتيم تستوي م تن اتبتع و ن گتنگدتن 

نل قتنون مم نظر داشته نتشم و را در مقت

تتنع ددت ن گتندده را خودسددرانه و نددمون 

رضتيت او تغ  ر نمهم. همچن   دولت محدل 

اقتمت نبتيم ن   اتبتع دو  مختلف تبع ض 

 13قتزل شود.

المللدي، مع تر حماقل استتنمارد ن  

كه عممتًت توسط دولتهتي  رني مطدرح شدمه 

 است، ن ز مورد انتقتد كشورهتي جهتن سو 

واقع شمه و اي  دسته از كشورهت معتقمنم 

المللي نهتنه و حماقل استتنمارد ن  »كه 

پوششددي نددراي اعطددتي وضددع ت ويددژه ندده 

گذاري خدترجي ن گتنگتن، حمتيت از سرمتيه

و توج ه مماخله خدترجي در امددور داخلدي 

 13«.آنهتست

كده كم سد ون  3153نه هرحت  در ست  

ويدژة الملل دوم   گزارش مخبدر حقوق ن  

المللدي نده خود را در مورد مسؤول ت ن  

اي نحددث گذاشددت، در ايدد  گددزارش مددتده

گنجتنمه شمه ندود كده در آن هدم مع دتر 

المللدي رفتتر ملي و هم مع تر حماقل ن  
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پ شنهتد گرديمه نود. نه اي  ترت دگ كده 

دولتهت موظف شمه نودندم كده ندت اتبدتع 

نم كده ندت ن گتنه آن گونده رفتدتر نمتي

كنندم، مشدروط ندر خدود رفتدتر مياتبتع 

كدده ايدد  رفتددتر ه چگددته از حددماقل اي 

المللي موجدود ن ني شمه در اسنتد ن  پ ش

راجع نه حماقل حقدوق استسدي نده رسدم ت 

شددنتخته شددمه و تعريددف شددمة نشددر كمتددر 

 11نبتشم.

هرچنددم پ شددنهتد ارازدده شددمه در آن 

زمتن دور از دسترس تلقي شدم و كم سد ون 

رسم كده ولي نه نظر مي از كنتر آن گذشت،

گ ري از آن، موضوع را از توان نت نهرهمي

زاوية ديگري ن ز نگريست؛ نه ايد  صدور  

كه نراي تع د   حقدوق ن گتنگددتن اصدل و 

مع ددتر را منشددور سددتزمتن ملددل متحددم، 

اعالم ة جهتني حقوق نشر، م ثتق   و ديگر 

المللي مرتبط نت حقوق افراد و اسنتد ن  

و ايدد  حقددوق توسددط  ملتهددت قددرار داد

الملل احصتء و در قتلگ كم س ون حقوق ن  

آيم. نميهي اسدت المللي دريك معتهمة ن  

كه نت رعتيت حقوق مذكور، حق دولتهدت در 

اعطتي امت تزا  ن شتر نده ن گتنگدتن در 
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قتلددگ معتهددما  دوجتنبدده، شددرط ملتهددتي 

 ن ز محتوظ است. …الوداد و  كتملة

 

 ـ رفتار متقابل2

نر استس مصدتلح خدود، گدتهي  دولتهت

اعطتي حقوق ختصي را نه ن گتنگتن مشدروط 

كننددم كدده ندده آن رفتددتر ندده شددرايطي مي

 گوينم.متقتنل مي

توانم نه صددور  اصل رفتتر متقتنل نمي»

تكل ف نراي دولت ديگدري قدرار نگ درد 

نمي  معني كده يددك دولدت مكلدف ن سدت 

هرگونه حقوقي را كه دولت ديگري نددراي 

شنتسددم، نددراي اتبددتع آن مياتبددتع او 

دولت در ختك خدود نشنتسدم زيدرا اصدل 

رفتتر متقتنل نه ه چ عنوان ايجتد حدق 

 11«.نمتيمنمي

 

در اينجددت يددك قتعددمة »ننددتنراي ، 

فرمت ن سدت و ايد  عمدل صدرفًت حقوقي حكم

مصلحتي است و دولت نرحسگ مورد حقوقي را 

هدت نت شرط معتملة متقتنله نده خترجي …

 15«.منمتياعطت مي
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رفتتر متقتنل نده سده صدور  متجل دي 

شددود: رفتددتر متقتنددل س تسددي، رفتددتر مي

متقتنددل قتنونگددذاري و رفتددتر متقتنددل 

 16عملي.

رفتتر متقتنل س تسي در قتلگ معتهمة 

شود. در اي  صور  اتبدتع س تسي متجلي مي

هريك از طدرف   صدرفًت از حقدوقي كده در 

معتهددمه تصددريح شددمه اسددت، نرخددوردار 

 .گردنممي

رفتتر متقتنل قتنونگدذاري نده ايد  

معني است كه قتنون يك كشور داشدت  حقدي 

را در مورد ن گتنه منوط نه شنتخت  همتن 

حق در نص صريحي از قتنون مملكدت متبدوع 

كده حدق مزندور ن گتنه نمانم. از آنجتيي

نتيم تصريح شود، لذا منحصدرًا در رواندط 

ن   كشدورهتيي قتندل اجراسدت كده داراي 

 موضوعه هستنم. قوان  

منظور از رفتتر متقتندل عملدي ايد  

است كه اتبتع ن گتنه عمالً از نعضي حقدوق 

طبق عرف و عتد  و رويده قضدتيي و اداري 

در قلمددرو دولتددي نرخددوردار شددونم و 

                                                           

؛ محمم نص ري، 333د  331ن ت، پ ش  ، صص نهش م ارفع .16

حقددوق  الددمي  مددمني،و سدد م جال  11د  11پ شدد  ، صددص 

(، 3133الملل خصوصي، چتپ دو ، )تهران: گدنج داندش، ن  

 .335د  336صص 



  146 يكم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

دولتهتي متبوع آنهت هم هم   حقوق را نه 

موجگ عرف و عتد  و روية قضدتيي و اداري 

را نددراي اتبددتع آن دولددت ندده مددورد اجدد

آورنم. ايراد اي  نوع رفتدتر متقتندل در

از لحتظ اثبت  قض ه است و نتيستي مرجدع 

صالح تماري وجود داشدته نتشدم تدت آن را 

 احراز و تصميق نمتيم.

 

 ـ قوانين دارلي1

كه قوان   داخلي هر كشور در صدورتي»

حماقل حقوقي را كه مطتنق اصو  كلي حقوق 

شدمه ن ندي الملل نراي ن گتنگدتن پ شن  

نت در نظدر رعتيت ننمتيندم، مي توانندم 

گرفت  س تست عمدومي كشدور هددر طدور كده 

نخواهنددم وضددع اجتنددگ را معدد   و مشددخص 

 13«.نمتينم

پس از ن تن كل ت ، اينك نده نررسدي 

موضوعت  ذيل كه مضتم   اصدلي تحق دق را 

 پردازيم:دهنم، ميتشك ل مي

حقددوق و تكددتل ف دولددت محددل اقتمددت 

تل ف ن گتنگددتن در ن گتندده، حقددوق و تكدد

المللدي پرتو روية دولتهدت و اسدنتد ن  
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حقوق نشر و حقوق و تكتل ف دولدت متبدوع 

 ن گتنه.

 

ـ حقـوق و تكـاليف دولـت محـل اقامـت  ن

 بيگانه

نر استس صالح ت سرزم ني، دولتهت 

تواننم نسبت نه همدة اشختصي كه در مي

قلمروشتن حضور دارنم، اعم از تبعه يت 

قتمار نمتينم. آثتر ن گتنه، اعمت  ا

اعمت  اقتمار دولتهت از يك طرف حقوق و 

شود اخت تراتي است كه نراي آنهت حتدث مي

و از طرف ديگر تكتل ف و مسؤول تهتيي را 

ستزد كه در اي  نر عهمة آنهت مستقر مي

 مبحث نه نررسي آنهت خواه م پرداخت.

 

 ـ دولت پذيصنده و حقوق و ارتيارات آن1

 ت پذيصنده)الف( حقوق دول

اهم حقوق دولت پذيرنمه يت محل 

 اقتمت عبترتنم از: 

 

 ( پذيصش بيگانگان1)

معمواًل نخست   اقما  يك شخص نراي 

حضور در كشور ديگر، تحص ل اجتزة ورود 

نتشم. فلذا نتگزير از نه آن كشور مي
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رونرو شمن نت مأموران و كترگزاران آن 

 كشور است.

ه چ الملل عرفي نر استس حقوق ن  

توانم ادعت نمتيم اتبتع وي حق دولتي نمي

ورود و اقتمت در سرزم   يك دولت خترجي 

را دارنم. مسألة پذيرش ن گتنگتن در 

حوزة تشخ ص دولتهتست و تمتمي دولتهت نه 

دل ل حتكم ت سرزم ني خود، صالح ت عم  

پذيرش ن گتنگتن از كل يت نخشي از 

كه در مگر اي  13سرزم   خود را دارنم،

اي ن   دولتهت اي  خصوص موافقتنتمه

 11منعقم شمه نتشم.

اي  ديمگته افراطي كه يك دولت موظف 

نه پذيرش همة اتبتع خترجي است مورد 

هر  14حمتيت دولتهت قرار نگرفته است.

نگتن نت توجه دولتي در مورد پذيرش ن گت

گرفته و حق دارد  نه مصلحت خود تصم م

ع شرايطي را در مورد پذيرش آنهت وض
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و مع ترهتي پذيرش ن گتنگتن يت  13نمتيم

ممتنعت از ورود آنهت نه يك كشور فرضي، 

در قوان   مهتجر  آن كشور تصريح شمه 

 13است.

هرچنم دولتهت حق عم  پذيرش اتبتع 

ن گتنه را دارنم، امت نه نمر  اي  حق 

كننم، چرا كه را نت قمر  تمت  اعمت  مي

ط در عمل ه چ دولتي تمتيل نه قطع روان

 11خود نت ديگر كشورهت را نمارد.

ن شتر دولتهت ن   ن گتنگتني كه قصم 

سكونت در آن كشور را دارنم و ن گتنگتني 

كه فقط قصم ستر در آن كشور را دارنم، 

تتتو  قتزل هستنم؛ ن گتنگتني كه قصم 

اقتمت دارنم، قبل از آن كه اجتزة اقتمت 

در آن كشور را داشته نتشنم، معموالً 

شود. شميمي نر آنهت اعمت  مي كنترلهتي

كه ن گتنگتني كه فقط قصم مستفر  درحتلي

دارنم، معموالً نر استس مقررا  رواديم و 

تحت نظر پل س اجتزه اي  كتر را دارنم. 

در تمتمي موارد، معمو  است كه يك دولت، 

كه يك ن گتنه در سرزم   آن قبل از آن
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كشور پذيرش شود، حماقل او را ملز  نه 

ت  گذرنتمه از دولت متبوع خود و داش

داشت  رواديم از كشوري كه قرار است نه 

 11آن مستفر  كنم، نمتيم.

گتهي اوقت  رواديم نر مبنتي 

موافقتنتمه ن   دولتهتي دوست لغو 

گردد. اي  امر مب   آن است كه اجتزة مي

صريح يت ضمني نراي ورود نه سرزم   يك 

 15دولت ضروري است.

ه از ديم قواعم نه طوركلي امروز

الملل در مورد پذيرش عرفي حقوق ن  

ن گتنگتن نتيم گتت كه دولتهت حق نمارنم 

در شرايط عتدي و صلح و آرامش از ورود 

اتبتع يك كشور ختص نه كشور خود جلوگ ري 

كرده يت از دادن رواديم نه دل ل رنگ 

پوست يت اعتقتدا  مذهبي امتنتع كننم و 

من تي، نهماشتي چنتنچه دولتي نه داليل ا

يت نظم عمومي ورود گروه ختصي از اتبتع 

يك كشور را نه سرزم   خود ممنوع كنم، 

نتيم داليل اي  خودداري را نه دولت 

متبوع آنهت اعال  نمتيم. اصوالً دولتهت در 

مورد صمور رواديم ورود نه كشور خود نر 
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 16كننم.استس عمل متقتنل رفتتر مي

ر كشوري اي كه دنه هرحت ، ن گتنه

شود، چنتنچه شرايط دولت پذيرفته مي

پذيرنمه را مراعت  ننمتيم، دولت مزنور 

 توانم وي را اخراج كنم.مي

 

 ( ارصاج بيگانگان2)

نه طوركلي اعتقتد نر اي  است كه 

دولتهت قمر  اخراج، تبع م و تغ  ر محل 

سكونت اتبتع خترجي را دارنم و اي  قمر  

يرش، يكي از ن ز مثل قمر  امتنتع از پذ

آثتر حتكم ت سرزم ني دولت تلقي 

 13شود.مي

يك دولت حق دارد چنتنچه حضور 

اي را در سرزم نش نتمطلوب و ن گتنه

مغتير نت منتفع و مصتلح ملي خود تشخ ص 

دهم، او را اخراج كنم؛ اي  حق را حتي 

كننمة حق اقتمت نراي معتهماتي كه تضم  

ن ز اتبتع ديگر دولتهتي متعتهم هستنم 

توانم ننت نر كنم. هر دولتي ميمحمود نمي

مع ترهتي خود شرايط اخراج را تع    

كنم. داليل اخراج اتبتع ن گتنه در زمتن 
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جنگ نت داليلي كه در زمتن صلح قتنل 

توج ه هستنم، تتتو  دارد؛ در زمتن جنگ 

اعتقتد نر اي  است كه يك دولت متختصم 

  حق اخراج كل ه اتبتع دشم  در سرزم 

خود را دارد، امت در زمتن صلح اتبتع 

ن گتنه ممك  است فقط نه ختطر رفته يت 

نظم عمومي و يت نه داليل امن تي، اعم از 

 13داخلي يت خترجي، اخراج شونم.

لذا، امروزه نه طور مطلق يك كشور 

اي را حق نمارد هر زمتن كه خواست ن گتنه

اخراج كنم و نتيم نه مبنتيي نراي 

تد كنم و در اي  اقما  كتر استناي 

 هتيي دارد.محموديت

 31در موارد متهوي، نراي مثت  متدة 

 دارد:م ثتق حقوق ممني و س تسي اشعتر مي

اي كه قتنونًت در قلمرو يك ن گتنه»

كشور طرف اي  م ثتق نتشم فقط در 

اجراي تصم مي كه مطتنق قتنون اتختذ 

شمه نتشم ممك  است از آن كشور اخراج 

ز در مواردي كه جهت  حتمي نشود و ج

امن ت ملي طور ديگري اقتضت نمتيم 

نتيم امكتن داشته نتشم كه عل ه اخراج 

خود نه طور موجه اعتراض كنم و اعتراض 

                                                           

48. Shigeru Oda, Ibid. 
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او نزد مقت  صتلح يت نزد شخص منصوب 

اي از طرف مقت  صتلح نت حضور نمتينمه

كنم رس مگي كه نه هم   منظور تع    مي

 «.شود

 

يم اجتزة ارازة داليل لذا ن گتنه نت

نراي دفتع از عم  اخراج خود و ن ز حق 

استتتده از وك ل را داشته نتشم و نه آن 

 رس مگي شود.

استتتده از حق اخراج نتيم نت حس  

ن ت اعمت  شود نه نراي يك انگ زه 

كننمه گرچه در پنهتني. دولت اخراج

كترنرد متهو  نظم عمومي از حق تتس ر 

اي  متهو  را نتيم  نرخوردار است، امت

نت استتنماردهتي حقوق نشر ارزيتني 

 11كرد.

اخراج ن گتنه نه داليل مذهبي، نژادي 

و رنگ پوست مختلف قواعم حقوق نشر و 

عملي   ردوستتنه نسبت نه دولت متبوع 

شود مگر شخص اخراج شمه، محسوب مي

كه ادامة حضور او موجبت  درصورتي

فراهم دار شمن احستست  مرد  را جريحه

نمتيم يت مختلف منتفع عمومي نتشم. 

                                                           

49. Ian Brownlie, op. cit., p. 520. 
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جمعي ن گتنگتن در همچن   اخراج دسته

شرايط عتدي و زمتن صلح و ن ز اخراج 

ن متران و زنتن نتردار مختلف قواعم 

 54نتشم.الملل ميحقوق ن  

الملل و روية كشورهت عمومًت عرف ن  

توان نه داليل پذيرد كه ن گتنه را ميمي

نقض شرايط اقتمت، تكمي  نقض شرايط ورود،

و مالحظت  س تسي و امن تي )نظم عمومي و 

 53مالحظت  نهماشتي( اخراج كرد.

اخراج يك تبعة خترجي جنبة مجتزا  

نمارد نلكه يك اقما  اداري و اجرايي 

است كه متضم  دستور ترك كشور نراي تبعة 

استتتده  ن گتنه است. در صور  سوء

، دستگته دستگته اجرايي از اخت ترا  خود

توانم مماخله نمتيم، امت قضتيي مي

ن گتنه هم شه حق اعتراض و شكتيت از 

تصم م دستگته اجرايي را در نرانر 

دستگته قضتيي نمارد. از نظر شكلي اخراج 

نبتيم نت سختي و خشونت يت آس گ 

  رضروري نه ن گتنه انجت  شود. نر استس 

توان ن گتنه را توق ف و چن   دستوري نمي

داشت كرد مگر در مواردي كه او از نتز
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كنم از كنتر  رفت  امتنتع و يت سعي مي

مقتمت  دولتي فرار كنم. عالوه نر اي ، 

او نتيم فرصت كتفي نراي حل امور شخصي 

خود قبل از ترك كشور را داشته نتشم و 

همچن   نتيم اجتزه داشته نتشم كشوري را 

خواهم از آن مجوز پذيرش نرگزينم كه مي

 53رد.نگ 

اخراج اشختصي كه نه واسطة اقتمت 

طوالني، دل ل ظتهري تتنع ت مؤثر دولت 

انم، از لحتظ قتنوني م زنتن را كسگ كرده

صح ح ن ست؛ چرا كه موضوع تتنع ت حق 

در قتنون  51نرد.اخراج را زير سؤا  مي

استرال ت آممه است كه وقتي يك ن گتنه 

نراي سه يت چنم ست  در كشور اقتمت 

نتشم، مشمو  اخراج نخواهم نود داشته 

كه نه علت ارتكتب جر  ك تري ولو اي 

 51مجر  شنتخته شود.

عود  »نكتة مورد توجه اي  است كه 

طبق حقوق داخلي، فرآينمي است كه نت 

اخراج تتتو  دارد. چرا كه همف آن، 

ن گتنگتني هستنم كه در نقض قتنون 

انم؛ در مهتجر  نه آن كشور وارد شمه

                                                           

52. Shigeru Oda, op. cit., pp. 482- 483. 

53. Ian Brownlie, Ibid. 

54. Mahesh Prasad Tandon, op. cit., p. 240. 
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توان در مورد هر اخراج را ميكه حتلي

ن گتنه و در درجة او  در مورد 

ن گتنگتني اعمت  كرد كه قتنونًت ستك  

 55«.انمشمه

 

 

 ( استصداد مجصمان1)

استرداد تقتضتي تحويل دادن شخص 

فراري توسط دولت متبوع متهم يت دولت 

كننمة آن شخص از دولت محل حضور وي محكو 

 نتشم.مي

اي نراي وظ ته ه چ دولتي تكل ف و»

استرداد نمارد مگر نر استس قرارداد. 

اي در حقوق از سوي ديگر، ه چ قتعمه

الملل ن ست كه دولتهت را در صور  ن  

فقمان قرارداد، از استرداد مجرم   

الملل ه چ منع نمتيم. يعني حقوق ن  

كشوري را از استرداد مجرم   نهي 

كنم ولي اگر كشوري در صور  فقمان نمي

رارداد از استرداد مجرم   امتنتع ق

اي نشمه كرد، مرتكگ نقض ه چ قتعمه
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 56«.است

 

فلذا در صور  فقمان قرارداد، اصوالً 

قبو  يت رد استرداد نت توجه نه اصل 

صالح ت سرزم ني در صالح ت دولت طرف 

 تقتضتست. 

قبو  استرداد شرايطي دارد؛ از جمله 

مل ع« اصل مجرم ت دوگتنه»كه نرمبنتي اي 

ارتكتب يتفته نتيم نر استس قوان   هر 

دو دولت جر  محسوب شود. شرط ديگر آن 

است كه ممارك ظتهري وقوع جر  وجود 

داشته نتشم. نراي احراز اي  ممارك، 

دادگتههتي دولت طرف تقتضت، استرداد را 

دهنم. اي  رس مگي نه مورد نررسي قرار مي

نتشم نلكه نراي مته ت جر  مرنوط نمي

نتن از آن است كه ممارك ارازه شمه اطم 

از ديگر  53مؤيم دل ل ظتهري جر  نتشم.

شرايط آن است كه كشور متقتضي استرداد، 

فرد مسترد شمه را تنهت نه ختطر جر  يت 

جرايم ختصي كه موضوع تقتضتي استرداد 
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 53نوده محتكمه و مجتزا  نمتيم.

الوصف امروزه دولتهت نر استس مع

ا  و روية قوان   داخلي، معتهم

المللي از قبو  استرداد مجرمتن ن  

 31ورزنم. در متدة س تسي امتنتع مي

اعالم ة جهتني حقوق نشر ن ز در اي  

د هركس حق دارد در 3»زم نه آممه است: 

نرانر تعق گ، شكنجه و آزار، پنتهگتهي 

جستجو كنم و در كشورهتي ديگر پنته 

د در موردي كه تعق گ 3اخت تر كنم. 

مبتني نه جر  عمومي و   رس تسي  واقعتً 

يت رفتترهتيي مختلف نت اصو  و مقتصم 

توان از اي  ستزمتن ملل متحم نتشم، نمي

 «. حق استتتده نمود

كه از فحواي متدة مذكور چنتن

آيم، جرايم س تسي مشمو  استرداد نرمي

كه نه چه جرمي، جر  شونم. امت اي نمي

در خصوص شود، نتيم گتت كه س تسي اطالق مي

اي مته ت آن اختالف نظر وجود دارد؛ عمه

عتمل جر  را مطمح نظر قرار داده و جرمي 

داننم كه نت انگ زة س تسي را س تسي مي

صور  گرفته نتشم. نرخي ديگر جرمي را 
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كننم كه همف س تسي س تسي قلمماد مي

اي ديگر همف و انگ زة داشته نتشم. عمه

 تسي س تسي را نت هم در تعريف جر  س

 3115المللي انم. كنترانس ن  لحتظ كرده

كردن قتنون جزا  كپنهتك كه نراي يكپترچه

تشك ل شم ن ز جر  س تسي را عبتر  از 

جرمي دانسته كه عل ه تشك ال  و طرز 

 51يتنم.ادارة حكومت ارتكتب مي

نه هرحت  تتكنون اقمامت  نه عمل 

آممه نراي تعريتي جتمع و متنع از جر  

موفق ت كتمل همراه نبوده است س تسي نت 

شود كه و اي  مشكل هنگتمي تشميم مي

شود. اي  مطرح مي 64موضوع جرمهتي مركگ

شود كه يك جر  جرمهت نه مواردي اطالق مي

س تسي، جرمي عتدي نظ ر دزدي، قتل و يت 

 سوزي را نه همراه داشته نتشم.آتش

در مورد جرايم مركگ، تمتيل نظتمهتي 

ذيرش تقتضتي استرداد حقوقي ممون نر پ

نتشم كه در گونه جرايم ميمرتكب   اي 

گونه كشورهت منعكس شمه قوان   جزايي اي 

است. هم   قتعمه را نس تري از كشورهتي 

ديگر از جمله كشورهتي داراي س ستم 
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انم. در ايران ن ز ال ن ز پذيرفتهكتم 

قتنون استرداد  3از متده  3مطتنق ننم 

نه ح ت  افراد در ه چ مجرم  ، سوء قصم 

 63مورد جر  س تسي محسوب نشمه است.

كه نراي احراز مته ت كوتته سخ  آن

جر ، آن جر  نتيم مورد نررسي دق ق 

گ رد. اي  امر هم در متمتيز حقوقي قرار

ستخت  جر  س تسي از جر  عتدي كترنرد 

كه يك جر  مركگ دارد و هم در تشخ ص اي 

 يت   رس تسي.نتشم نه طور عممه س تسي مي

كه جرمي مته تًت س تسي نه منظور آن

نتشم، اقما  مورد نظر نتيم آشكتر و در 

حمتيت از يك شورش يت حركت س تسي نتشم؛ 

حركت يت شورش مزنور نتيم مرتبط نت يك 

اختالف يت كشمكش م تن دو گروه يت حزب در 

يك كشور نتشم كه يكي حكومت را در دست 

گروه يت حزب كنم دارد و ديگري سعي مي

حتكم را سرنگون ستزد. جر  عتدي در 

هتي ارتكتب آن صورتي كه شرايط و انگ زه

خصوص ت س تسي  تلگ داشته نتشم، جر  

شود و عمومًت اعتقتد نر س تسي محسوب مي

اي  است كه خسترا  و آس بهتي وارده از 

اقما  نه عمل آممه نتيم نت انگ زه و 
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 63نتتيج مورد جستجو متنتسگ نتشم.

نميهي است هنگتمي كه جرمي س تسي 

محسوب شود، اي  امكتن نراي مرتكگ آن 

آيم كه همتننم ديگر ن گتنگتن فراهم مي

عتدي، نت رعتيت قوان   و مقررا  دولت 

 پذيرنمه، در آن كشور نتقي نمتنم. 

شرط رعتيت قوان   و مقررا  كشور 

محل اقتمت مب   آن است كه دولت پذيرنمه 

 گتنگتن در سرزم نش حضور در زمتني كه ن

دارنم، اخت تراتي نسبت نه آنتن داشته و 

توانم انجت  نرخي امور را از آنهت مي

 درخواست كنم.

 

 )ب( ارتيارات دولت پذيصنده

دولتهت نه واسطة صالح ت سرزم ني خود 

تواننم نسبت نه ن گتنگتني كه در مي

نرنم، نرخي سرزم نشتن نه سر مي

و يت انجت  نعضي  هت را ايجتدمحموديت

 امور را از آنهت نخواهنم.

دولت محل اقتمت در نرخورد نت 

اي ن گتنگتن از اخت ترا  گسترده

توانم از ورود نرخوردار است. لذا مي
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 .331(، ص 3133م زان، 



  162 يكم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

هت و امور ن گتنگتن نه نعضي از حرفه

كه نر استس تجتري جلوگ ري كنم مگر آن

معتهمه حق چن   كتري را نماشته نتشم. 

توانم حق متلك ت يت ت ميدولت محل اقتم

نه ارث نردن امالك و مستغال  را از آنهت 

هتيي را در كه محموديتسلگ كنم يت اي 

اي  خصوص نر آنهت تحم ل كنم. همچن   

توانم آنهت را ملز  دولت محل اقتمت مي

نه ثبت استمي خود نه منظور كنتر  

فعتل تهتيشتن نمتيم. اگر هنگت  نروز يك 

سوزي يت ش وع يك ل آتشفتجعة عمومي مث

هتي ن متري واگ ردار، نعضي محموديت

اداري وضع گردد، در آن صور  عالوه نر 

هت را نر توان آن محموديتشهرونمان مي

 61ن گتنگتن ن ز اعمت  كرد.

م تن ن گتنگتن مق م و مستفران عتدي 

تتتو  وجود دارد. اتبتع ن گتنة مق م، 

ت نه استثنتي اتبتعي كه از حق مصون 

تواننم ادعتي ديپلمتت ك نرخوردارنم، نمي

معتف ت از متل ت  عتدي يت عوارض گمركي 

را داشته نتشنم. دولت حق دارد نه اموا  

  رمنقولي كه در تملك اتبتع ن گتنه 

  رمق م است، در حوزة قضتيي خود، و 
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اسنتد و اوراق قرضة اتبتع ن گتنه مق م، 

 61متل ت  نبنمد.

گتن مق م را از توانم ن گتندولت مي

حقوق س تسي ختصي كه معمواًل توسط اتبتع 

نه  65شود، محرو  كنم.آن كشور اعمت  مي

توانم در صور  لزو ، نه منظور عالوه مي

حتظ امن ت و نظم عمومي در شرايطي نرانر 

نت اتبتعش آنهت را وادار نه خممت در 

پل س محلي و ستزمتنهتي خممت  اجتمتعي 

نشتني متن آتشمحلي مشتنه، مثل ستز

 66نمتيم.

از آنجتيي كه قوان   جزايي، قوان   

نتشنم، لذا در مورد اعمت  سرزم ني مي

صالح ت جزايي تتتوتي ن   ن گتنگتن و 

اتبتع يك دولت وجود نمارد. يك دولت 

توانم اتبتع ن گتنه را نه ختطر جرمي مي

انم كه عل ه امن ت و استقاللش انجت  داده

خترج از سرزم   دولت  كه جر  درولو اي 

مزنور انجت  شمه نتشم، در سرزم   خود 

                                                           

64. Shigeru Oda, op. cit., p. 489; J. G. Starke, op. cit., p. 349. 

65. Ronald B. Kirkemo, An Introduction to International Law, (Littlefield, Adams & Co. 
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 63مورد تعق گ و مجتزا  قرار دهم.

نميهي است در مقتنل حقوق و 

اخت تراتي كه دولت محل اقتمت ن گتنه 

نسبت نه ن گتنگتن نرخوردار است، الجر  

موظف نه پذيرش تكتل ف و مسؤول تهتيي 

نتشم كه در ذيل نه نررسي آن مي

 دازيم.پرمي

 

 ـ تكاليف و مسؤوليتها  دولت پذيصنده2

)الف( تكاليف دولت پذيصنده اتبا: 

 بيگانه

اصوالً تكتل ف دولت محل اقتمت ن گتنه 

از قواعم كلي و عمومي حقوق نشر نشأ  

گ رد. علت نرخورداري ن گتنگتن از مي

اي از حقوق نه ختطر انستن نودن پتره

هت. آنهتست نه نه ختطر ن گتنه نودن آن

ُپرواضح است چنتنچه دولت محل اقتمت 

تكتل ف مرنوطه را رعتيت نكنم مسؤول ت 

المللي آن مشغو  شمه و ممك  است ن  

 63موجگ مماخله دولت متبوع ن گتنه گردد.

دولت محل اقتمت نتيم نه آزادي، جتن 

 و اموا  اتبتع ن گتنه احترا  نگذارد.

                                                           

67. Hans Kelsen, op. cit., p. 310. 
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المللي، دولت وظ ته لذا، از نظر ن  

كه ن گتنگتن را حمتيت و حتتظت دارد 

نموده و نبتيم ن   اتبتع دو  مختلف 

تبع ض قتزل شود، نلكه مكل ف نه رفتتري 

 61نتشم.دوستتنه نت همة ن گتنگتن مي

كشوري مكلف است در صور  وقوع  هر

حتدثه، ن گتنگتني را كه در معرض خطر 

هستنم، حتظ و حمتيت نمتيم. امت در عمل 

محلي تكل ف خود را  كه مقتمت اثبت  اي 

در نتب حتظ و حراست ن گتنه انجت  نماده 

انم، و يت در چن   كتري كوتتهي كرده

توان نعضي نس تر مشكل است. نه هرحت ، مي

از امور را مالك تشخ ص قرار داد؛ از 

كترگ ري جمله امتنتع مقتمت  مسؤو  از نه

تمان ر احت تطي ضروري، همكتري ن روهتي 

ي يت كترمنمان دولت در انتظتمي و نظتم

آم ز نسبت نه ن گتنگتن، رفتتر خشونت

اعتنتيي يت ن طرفي مأموران حتظ نظم ني

عمومي نسبت نه عمل خالف قتنون كه شتهم 

انگتري عممي آن هستنم، خودداري يت سهل

در تعق گ جر ، كوتتهي در مراقبت كتفي 

از مجر ، امتنتع از مجتزا  مجر ، 

تيي نه دادخواست خودداري از رس مگي قض

                                                           

69. Shigeru Oda, op. cit., p. 485. 
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ن گتنه و عتو عمومي شتتنزده و يت عتو 

 34انترادي عجوالنه.

توانم دولت محل اقتمت ن گتنه نمي

اتبتع ن گتنه را نه خممت در ن روهتي 

نظتمي وادار كنم و نه عبتر  ديگر اتبتع 

ن گتنه از هرگونه تعهم اجبتري جهت خممت 

در ن روهتي نظتمي كشور محل اقتمت معتف 

كه دولت متبوع آنهت حتضر مگر آنهستنم 

نه هرحت   33نه لغو اي  معتف ت نتشم.

توانم خممت نظتمي دولت محل اقتمت مي

داوطلبتنه را از طرف فرد ن گتنه 

نپذيرد، امت مجتز ن ست آنهت را وادار 

نه شركت در عمل ت  جنگي عل ه دولت 

 33متبوعشتن نمتيم.

چنتنچه اتبتع ن گتنه تعهما  و 

ي خود از قب ل پرداخت تكتل ف محل

متل ت ، جريمه، نمهي و امثتلهم را 

انجت  داده نتشنم، حق ترك كشور محل 

توانم اقتمت را داشته و آن كشور نمي

متنع اي  امر شود. اتبتع ن گتنه درحت  
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عزيمت نتيم اجتزه داشته نتشنم كه 

هتي خود را همتننم اتبتع داخلي، دارايي

 31نت خود نبرنم.

اعالم ة  31شور در متدة حق ترك يك ك

جهتني حقوق نشر ن ز نه صور  ذيل مورد 

 توجه قرار گرفته است: 

د هركس حق دارد كه در داخل هركشوري 3»

آزادانه عبور و مرور كنم و محل اقتمت 

د هركس حق 3خود را انتختب نمتيم. 

دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را 

 «.ترك كنم و يت نه كشور خود نتز گردد

 

شتيتن ذكر است كه نه طور متعترف حق 

يك دولت نراي مماخله در امور اتبتع 

ن گتنه در خترج از قلمروش نستگي نه 

رضتيت دولت محل اقتمت و دولت متبوع 

 31ن گتنه دارد.

نميهي است كه چنتنچه دولت محل 

اقتمت ن گتنه، تكتل ف مرنوطه را رعتيت 

 المللي خود رانكنم، موجبت  مسؤول ت ن  

 نمتيم.فراهم مي

 

                                                           

73. Shigeru Oda, Ibid. 

74. Hans Kelsen, op. cit., p. 309. 
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ها  دولت پذيصنده اتبا: )ب( مسؤوليت

 بيگانه

نه طوركلي يكي از اصو  مسلم حقوق 

الملل اي  است كه هر كشوري مسؤو  ن  

الملل دستگته اعمت  مختلف حقوق ن  

حكومتي خود يعني ارگتنهتي اجرايي، 

لذا  35نتشم.قضتيي و قتنونگذاري مي

ارگتنهتي  چنتنچه در اثر فعل يت ترك فعل

مذكور لطمه يت خستر  نه ن گتنه وارد 

 36شود.شود موجگ مسؤول ت دولت مزنور مي

دولت در قبت  خسترا  و لطمت  نتشي 

از فعل يت ترك فعل قوة مقننه مسؤو  

است. اي  اعمت  ممك  است در قتلگ وضع 

الملل يت خودداري قوان   مختلف حقوق ن  

از وضع قوان ني كه نر استس حقوق 

الملل الز  و ضروري است و يت كوتتهي   ن

الملل در الغتي قوان   مختلف حقوق ن  

 33نتشم.

تواننم كه اتبتع يك كشور مي همتنطور

در مراجع قضتيي نه عنوان خواهتن يت 

خوانمه حضور يتننم، اتبتع ن گتنه ن ز 

از چن   حقي نرخوردار نوده و هرگته نر 
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تة اثر تخل ف از مقررا  در اجراي وظ 

قضتيي، حقوق ن گتنگتن تض  ع شود نه 

تلقي و موجگ  33منزلة استنكتف از عمالت

 شود.المللي دولت ميمسؤول ت ن  

شود استنكتف از عمالت زمتني محقق مي

كه از دسترسي ن گتنه نه دادگته ممتنعت 

شمه نتشم، در پرداخت خستر  كتستي وجود 

داشته نتشم، ضمتنتهتيي كه الزمة اجراي 

هستنم ارازه نشمه نتشم و يت  عمالت

كه قضتوتي نتعتدالنه صور  گرفته اي 

روية دولتهت ن ز حتكي از آن  31نتشم.

است كه اقمامتتي از قب ل اعما  يك تبعه 

ن گتنه نمون محتكمه، كشت  نمون دل ل 

اتبتع خترجي توسط مقتمت  محلي، توق ف، 

حبس و دستگ ري   رقتنوني و ن ز رفتتر 

نه نسبت نه آنهت زير خش  يت نتعتدال

المللي تلقي و از حماقل استتنمارد ن  

مصتديق استنكتف از عمالت محسوب 

نه عالوه چنتنچه دولت محل  34شود.مي

اقتمت در تعق گ و دستگ ري شخصي كه در 
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حق ن گتنه جرمي مرتكگ شمه، جميت نشتن 

نظمي و نقص و اختال  همچن   ني 33نمهم،

دادرسي ن ز  در ستزمتنهتي قضتيي و آي  

از موارد استنكتف از عمالت شمرده 

 33شود.مي

تصم مت  و اقمامت  قوة مجريه ن ز 

ممك  است نراي دولت مسؤول ت نوجود 

آورد. اخذ تصم م نر خالف موازي  حقوق 

اي كه نر الملل متننم صمور تصويبنتمهن  

استس آن حقوق ن گتنه تض  ع شود يت 

شته شود، المللي نتديمه انگتمقررا  ن  

گردد. نه عالوه موجگ مسؤول ت دولت مي

آم ز و نتشتيست نت ن گتنگتن رفتتر تبع ض

همچن    31نتشم.ن ز از اسبتب مسؤول ت مي

مت  مأموران خود است دولت مسؤو  اع

ت  قتنل انتستب دكه آن اعم مشروط نر آن

نه دولت نتشم. روية قضتيي موجدود حتكي 

 آن است از

 

مواردي كه مأموران  كه دولتهت حتي در

                                                           

81. Ronald B. Kirkemo, Ibid. 
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آنهت پت را از اخت ترا  خود فراتر 

گذاشته يت از دستورالعملهت سرپ چي كننم 

كه آنهت ن ز مسؤو  هستنم نه شرط آن

داراي اخت ترا  ظتهري نتشنم يت از 

استتتده اخت ترا  و تسه ال  مرنوطه سوء

 31نموده نتشنم.

ننتنراي  فعل ارگتن يت مأمور دولت، 

و در تخط ي مأمور از فعل دولت است 

اخت ترا  و صالح تهتي خود، دولت مسؤو  

 است.

نقض يت انطت  قراردادهت توسط دولت 

ن ز يكي از موارد مهم مسؤول ت نه شمتر 

رود. دولتي كه خودسرانه شروط قرارداد مي

يت امت تزنتمة منعقمه ن   خود و ن گتنه 

كنم، آشكترا مقصر نوده و عملي را نقض مي

همچن   انطت   35تكگ شمه است.نتروا مر

آم ز يت خودسرانة قرارداد ن ز نه تبع ض

علت   رقتنوني، مسؤول ت دولت نتطل 

شود. امت اگر دولتي نت كننمه را موجگ مي

حس  ن ت قوان ني را نه اجرا نگذارد يت 

هتيي را نراي تجتر  نوجود آورد محموديت

كه نمون تبع ض و نه طور ضمني قراردادي 
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يت   رقتنل اجرا گردانم، نظر  را نتطل

كلي و عمومي نر آن است كه چن   امري 

 36شود.موجگ ايجتد مسؤول ت نمي

توان دولت محل اقتمت را البته نمي

در همة مواردي كه نه ن گتنه خستر  يت 

شود، مسؤو  دانست؛ از جمله لطمه وارد مي

كه خستر  وارده نتشي از رفتتر هنگتمي

كه دولت نتشم يت اي  آم ز ن گتنگتنتحريك

محل اقتمت نه ن گتنگتن اخطتر قبلي داده 

نتشم كه كشور را ترك كننم ولي ن گتنگتن 

آن را مراعت  ننموده نتشنم. اي  اخطتر 

معمواًل نه هنگت  جنگ يت آشونهتي داخلي 

شود. همچن   خسترا  نه ن گتنگتن داده مي

نتشي از عمل ت  نظتمي و جنگي آشونگران 

ن ون و يت حكومت قتنوني نه يت انقال

المللي از اشختص و اموا  مورد حمتيت ن  

نوده و در  33مصتديق نترز فورس مت ور

نت جه موجگ مسؤول ت كشور مرنوطه 

كه عمل ت  نظتمي و شود، مشروط نر اي نمي

المللي جنگي مذكور تجتوز نه مقررا  ن  

مرنوط نه جنگهتي مسلحتنه و اصو  استسي 

تتنه را در پي نماشته حقوق نشردوس

                                                           

86. Ian Brownlie, op. cit., pp. 530 - 534. 
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 33نتشم.

چنتنچه در كشوري شورش رخ دهم و 

سركوب گردد، حكومت قتنوني مسؤو  خسترا  

نتشي از اعمت  شورش تن شكست خورده نه 

ن گتنگتن نخواهم نود و صرفًت مسؤو  

مگر  31اعمت  گذشته مأموران خود است،

كه نت شورش تن صلح كنم و يت آنتن را آن

و يت از ن گتنگتن  مورد نخشش قرار دهم

مراقبت الز  را نه عمل ن تورد. دل ل عم  

شنتستيي مسؤول ت نه ختطر آن است كه 

شورش تن يت انقالن ون مأموران حكومت 

نبوده و اعمتلشتن، حماقل نه طور موقت، 

نتشم. نت تحت نظتر  و كنتر  دولت نمي

اي  حت  نعضي از حقوقمانتن معتقمنم كه 

ص مورد حمتيت جهت تأم   منتفع اشخت

كنم كه المللي، عم  و انصتف حكم مين  

در اي  مورد مسؤول ت كشورهت نراستس 

 14نظريه خطر پذيرفته شود.

اگر انقالن ون پ روز شونم، در حقوق 

الملل عق مه نر آن است كه در اي  ن  
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وضع ت حكومت جميم مسؤو  كل ه اعمت  

ارتكتني، اعم از انقالن ون و عتمل   

ست خورده، در طو  انقالب خواهم حكومت شك

كه خسترا  وارده نتشي نود، مشروط نر آن

از عمل ت  نظتمي و جنگي نتشم و داليل آن 

را نر استس اصل دوا  كشور و ن ز معرفي 

انقالن ون نه عنوان مجريتن ارادة ملي از 

در صورتي كه نه  13آ تز مبترزه دانستنم.

رسم همتنطور كه در حتلت شكست نظر مي

ورش تن و انقالن ون، اصوالً حكومت قتنوني ش

مسؤو  خسترا  وارده نه ن گتنگتن از 

نتح ة شورش تن ن ست، در اينجت ن ز 

نبتيم انقالن ون پ روز را مسؤو  خستراتي 

كه توسط عوامل ر يم گذشته كه مورد قبو  

انقالن ون نبودنم دانست، نلكه نتيم آنهت 

تمار را مسؤو  اقمامتتي دانست كه تحت اق

آنهت صور  گرفته است و آنهت در طو  

 انم.انقالب مسؤول ت آن را قبو  نموده

استس قتعمة كلي، از ديگر مواردي  نر

شود، كه نراي دولت مسؤول ت ايجتد نمي

خسترا  نتشي از اعمت  افراد عتدي نسبت 

نه ن گتنگتن است. امت اگر اعمت  افراد 

                                                           

طدرح مدواد  34متدة  3، نه استنتد ننم 133همتن، ص  .11

 المللي كشورهت.راجع نه مسؤول ت ن  
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عتدي همراه نت نوعي فعل يت ترك فعل 

شود. فعل و لت نتشم، سبگ مسؤول ت ميدو

ترك فعل دولت ممك  است در اشكت  

گونتگوني نظ ر تشويق افراد عتدي در 

حملة نه ن گتنه، عم  اعمت  مراقبت 

معقو  جهت حمتيت و حتتظت از ن گتنگتن، 

قصور آشكتر در مجتزا  افراد، نتع نردن 

دولت از عمل افراد عتدي يت تأي م آشكتر 

 13ت تجلي كنم.اقمامت  آنه

همتنطوركه دولت محل اقتمت نسبت نه 

ن گتنگتن از حقوق و تكتل تي نرخوردار 

است ن گتنگتن ن ز از حقوق و تكتل تي 

نرخوردارنم كه در ذيل نه نررسي آن 

 پردازيم.مي

 

ح ـ حقوق و تكاليف بيگانگان در پصتو 

المللي حقوق روية دولتها و اسناد بين

 بشص

سي حقوق و در اي  مبحث نه نرر

تكتل ف ن گتنگتن در قتلگ عملكرد دولتهت 

المللي تري  اسنتد ن  و نرخي از مهم

 پردازيم.حقوق نشر مي
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 ـ حقوق بيگانگان1

كه قباًل ذكر شم، اتبتع ن گتنه چنتن

چنتنچه در كشوري پذيرفته شونم، الجر  از 

منم شمن از حماقل حقوق الز  نراي نهره

واهنم شم. هرچنم زنمگي خصوصي نرخوردار خ

كه حقوق ن گتنگتن در قوان   داخلي دولت 

الوصف وظ تة شود، معمحل اقتمت تع    مي

الملل نراي اعطتي آنهت را حقوق ن  

دولتهت نه وجود آورده كه در اي  زم نه 

توان نه عنوان نمونه نه اعالم ة جهتني مي

 حقوق نشر اشتره كرد.

كشوري كه يك ن گتنه در ختك آن 

مت دارد، نتيم از جتن و اموا  او در اقت

آن سطح حمتيت نه عمل آورد كه نراي 

المللي رعتيت حماقل استتنماردهتي ن  

كتفي نتشم و تت آنجت كه نه امن ت، جتن 

شود، نتيم او را و اموا  افراد مرنوط مي

نت اتبتع خود در مقتنل قتنون نرانر 

 11نمانم.

تواننم حقوق اتبتع ن گتنه مي

دي و حقوق احوا  شخصي خود را قراردا

المللي نه است تتء كننم و قوان   ن  

دهنم كه اتبتع ه چ دولتي اجتزه نمي

                                                           

93. L. Oppenheim, op. cit., p. 910. 
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ن گتنه را از اي  حقوق محرو  كنم. 

همچن   هر دولتي وظ ته دارد كه رفتتري 

شتيستة مقت  انستن نت ن گتنگتن داشته 

 11نتشم.

المللي حقوق نت مراجعه نه اسنتد ن  

وق مذكور را در قتلگ مواد نشر ن ز حق

كن م. از جمله در گونتگون مشتهمه مي

اعالم ة جهتني حقوق نشر؛ حق ح ت ، آزادي 

(، رهتيي از شكنجه 1و امن ت شخصي )متده 

(، حق 5يت رفتترهتي تحق رآم ز )متده 

شنتخته شمن نه عنوان انستن در مقتنل 

(، حق نرخورداري از 6قتنون )متده 

(، حق 3تنون )متده مستوا  در مقتنل ق

دادخواهي از طريق دادگتههتي صتلحه 

(، رهتيي از نتزداشت يت تبع م 3)متده 

(، حق محتكمه منصتتنه 1خودسرانه )متده 

(، حق ازدواج و حمتيت 34و علني )متده 

( و حق استراحت و 36از ختنواده )متده 

( تصريح شمه است كه 31تتريح )متده 

نتشم مي« نانستن نمت هو انست»مرنوط نه 

و خواه نتخواه اتبتع ن گتنه را ن ز در 

 گ رد.نر مي

المللي حقوق ممني و م ثتقهتي ن  

                                                           

94. Shigeru Oda, op. cit., p. 483. 
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س تسي و حقوق اقتصتدي، اجتمتعي و 

فرهنگي كه در واقع ستز و كتر اجرايي 

متتد اعالم ة جهتني حقوق نشر است ن ز 

مملو  موارد مذكور در اعالم ه را در 

 انم.قتلگ مواد مختلف ن تن نموده

المللي م ثتق ن   34الي  6مواد 

حقوق ممني و س تسي نت تك ه نه حق فرد 

نراي زنمگي يعني حق ح ت  كه در حق قت 

تري  حق انستني است و ديگر حقوق نن تدي

المللي حقوق ن ني شمه در اسنتد ن  پ ش

كه حتي در نشر متوقف نر آن است، تت جتيي

نقض  توان آن راشرايط اضطراري ن ز نمي

نه حقوق نتشي از اي  حق از جمله  15كرد،

عم  اعمت  شكنجه، منع مجتزاتهتي 

داري، منع نتزداشت   رانستني، منع نرده

اشتره دارد. حق تمتع از  …خودسرانه و 

خممت  محتكم داوري، مستوا  در مقتنل 

قتنون، عم  دختلت در زنمگي خصوصي و 

ن ز از ديگر حقوق مورد  …ختنوادگي و 

م ثتق  33الي  31هستنم كه مواد  حمتيت

 نه آن پرداخته است.

المللي حقوق اقتصتدي، در م ثتق ن  

                                                           

، مجلده «حدق ح دت »محمدم قدتري سدد م فدتطمي، س م  .15

تحق قت  حقوقي، دانشكمه حقدوق دانشدگته شده م نهشدتي، 

 .354(، ص 3131)پتي ز د زمستتن  13د  13شمتره 
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اجتمتعي و فرهنگي ن ز پتراگراف او  و 

آن نه حق  33و  33دو  مقممه و مواد 

ح ت  و موضوعت  مرنوطه از جمله شنتستيي 

ح ث ت ذاتي كل ة اعضتي ختنواده نشري 

 انم.پرداخته

مصوب  16ي حقوق نشردر اعالم ة اسالم

ن ز حقوق مزنور در قتلگ مواد  3114

مختلف ن تن گرديمه كه از جمله آن 

 33 ،33، 35، 5،33، 1، 3توان نه مواد مي

 33اشتره نمود. در نخشي از متدة  34و 

 اعالم ة مذكور آممه است:

د هر انستني حق دارد كه نسبت نه  الف»

جتن و دي  و ختنواده و نتموس و مت  

 ش در آسودگي زنمگي كنم.خوي

د هر انستني حق دارد كه در امور  ب

زنمگي خصوصي خود )مسك ، ختنواده، مت  

و ارتبتطت ( استقال  داشته نتشم. 

جتسوسي يت نظتر  نر او يت مخموش كردن 

ح ث ت او جتيز ن ست و نتيم از شؤون 

                                                           

اعالم ة اسالمي حقوق نشر توسط اعضتي ستزمتن كنترانس  .16

در قتهره تنظد م گرديدمه و تدتكنون  3114اسالمي در ست  

المللدي را از نظدر االتبدتع ن  نتمة الز جنبة يك مقتوله

حقوقي ن تفته است. نه نقل از: عتل ه ارفعي و ديگدران، 

المللددي، چددتپ او ، حقددوق نشددر از ديددمگته مجددتمع ن  

(، ص 3133المللدي، )تهران: دفتر مطتلعدت  س تسدي و ن  

111. 
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او در مقتنل هرگونه دختلت زورگويتنه 

 «.حمتيت شود

 

اي نظ ر ي منطقهدر كنوانس ونهت

 3161كنوانس ون آمريكتيي حقوق نشر مصوب 

از  3و  3و ننم  1ن ز در قتلگ متده 

و كنوانس ون اروپتيي نراي حتظ  5متدة 

 3154حقوق نشر و آزاديهتي استسي مصوب 

حقوق مذكور تصريح شمه  1الي  3در مواد 

 است.

المللي حقوق نشر فلذا، اسنتد ن  

نت احترا  و همگي در يك نقطه كه همت

تضم   حقوق نن تدي ، كرامت و ارزش ذاتي 

نتشنم، هرچنم كه انستن است مشترك مي

متهو  كرامت و ح ث ت انستني متهومي است 

تر و قتنل تتس ر كه داشت  مالكهتي دق ق

 13نمتيم.تري را ضروري مياصو  شتتف

معمواًل اتبتع ن گتنه از حقوق س تسي 

ي دولتي يت نظ ر رأي دادن، احراز پستهت

شركت در فعتل تهتي س تسي محرو  هستنم. 

ن گتنگتن مق م از حق كتركردن محرو  

                                                           

معتهدما  حقددوق نشدري، »س م محمم قتري س م فتطمي،  .17

دفتددر خددممت  حقددوقي  ، مجلدده حقددوقي،«فضددتيي متتددتو 

(، 3133)سدت   33المللي جمهوري اسالمي ايران، شمتره ن  

 .11ص 
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ن ستنم، ل ك  ممك  است حق اشتغت  در 

هت مثل نتخما، افسر ارشم يت نعضي حرفه

سرمهنمسي كشت هتي تجتري را نماشته 

نتشنم. نعضي از دولتهت ن گتنگتن را از 

نقو  متلك ت يت نه ارث نردن اموا    رم

كننم يت اي  حقوق را نه معتملة منع مي

كننم. نس تري از دولتهت متقتنل موكو  مي

ن ز اتبتع ن گتنه را از دست تني يت ثبت 

نعضي از اموا  منقو  نظ ر هواپ مت و 

 13كننم.كشتي نه نت  خود، منع مي

از ديگر حقوقي كه ن گتنگتن از آن 

نرخوردارنم، آزادي رفت و آمم است. نمي  

عني كه ن گتنگتني كه نر استس قتنون م

االصو  شونم عليكشور محل اقتمت پذيرش مي

تواننم در آن كشور آزادانه رفت و آمم مي

داشته و هركجت كه متيل نتشنم مسك  

كه كشور پذيرنمه ننت نر گزيننم، مگر آن

مالحظت  امن تي آمم و شم ن گتنگتن را نه 

تزة منتطق ختصي ممنوع و يت موكو  نه اج

مقتمت  رسمي كرده نتشم. نميهي است كه 

رعتيت اصل نرانري نت اتبتع خودي در اي  

مورد ممك  ن ست، چرا كه در اي  زم نه 

نتيم نه مالحظت  هر كشوري در مستزل 

                                                           

98. Shigeru Oda, Ibid. 
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 11امن تي و اقتصتدي احترا  گذارد.

 31در اي  زم نه عالوه نر متدة 

اعالم ة جهتني حقوق نشر )كه قباًل ذكر 

المللي حقوق نشر يگر اسنتد ن  شم(، در د

ن ز قواعمي مقرر شمه كه از جملة آن 

المللي حقوق ممني و م ثتق ن   33متدة 

 س تسي است. در اي  متده آممه است:

د هركس قتنونًت در قلمرو كشوري 3»

نتشم، حق عبور و مرور آزادانه و 

انتختب آزادانة مسك  خود را در آنجت 

 خواهم داشت.

است هركشوري از جمله  د هركس آزاد3

 كشور خود را ترك كنم.

گونه د حقوق مذكور در نتال تتنع ه چ1

محموديتي نخواهم نود مگر محموديتي كه 

نه موجگ قتنون مقرر گرديمه و نراي 

حتظ امن ت ملي، نظم عمومي، سالمت يت 

اخالق عمومي يت حقوق و آزاديهتي 

ديگران الز  نوده و نت ستير حقوق 

در اي  م ثتق ستزگتر نتشم شنتخته شمه 

….» 

 

اعالم ة  33همچن   در نخشي از متدة 

                                                           

 .11رضت ف وضي، پ ش  ، ص  .11
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 اسالمي حقوق نشر آممه است:

هر انستني طبق شريعت حق انتقت  و »

انتختب محل اقتمت خود را در داخل يت 

 «.…خترج كشورش دارد 

 

لذا، امروزه نت تحوالتي كه در زم نة 

ارتبتطت  و وستزط نقل ه رخ داده، تأم   

ي در آمم و شم نه صور  يكي از آزاد

المللي ن تزهتي مهم زنمگي در جتمعة ن  

توانم مرزهتي در آممه و ه چ كشوري نمي

خود را نه روي خترج نبنمد و هرگونه 

محموديت در اي  زم نه نه منزلة تهميمي 

جم ي نراي تتتهم و صلح جهتني نه حستب 

 344آيم.مي

از ديگر حقوقي كه ن گتنگتن از آن 

ردارنم، حق آموزش و پرورش است. نرخو

 33و  36اعالم ة جهتني حقوق نشر در مواد 

حق آموزش و پرورش را نراي همة افرد اعم 

 شنتسم.از اتبتع و ن گتنه نه رسم ت مي

المللي حقوق م ثتق ن   31در متده 

اقتصتدي، اجتمتعي و فرهنگي ن ز نه صور  

 ذيل نه اي  حق تصريح شمه است:

                                                           

منوچهر طبتطبتيي مؤتمني، آزاديهتي عمومي و حقدوق  .111

 .31(، ص 3134نشر، )تهران: دانشگته تهران، 
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طرف اي  م ثتق حق هركس د كشورهتي 3»

را نه آموزش و پرورش نه رسم ت 

شنتسنم. كشورهتي مزنور موافقت مي

دارنم كه همف آموزش و پرورش نتيم نمو 

كتمل شخص ت انستني و احستس ح ث ت آن 

و تقويت احترا  حقوق نشر و آزاديهتي 

 «.…استسي نتشم 

 

اعالم ه اسالمي حقوق  1نه عالوه متدة 

را فريضه دانسته و  نشر ن ز طلگ علم

آموزش و پرورش را امر و تكل ف واجبي 

نرعهمة جتمعه و دولت قلمماد نموده كه 

نتيم راههت و وستيل آن را فراهم كنم و 

اي كه مصلحت متنوع نودن آن را نه گونه

 كنم تأم   نمتيم.جتمعه ايجتب مي

از ديگر موادي كه در اعالم ة اسالمي 

پرورش  حقوق نشر در زم نة آموزش و

)تعل م و ترن ت( سخ  نه م تن آورده 

« ب»و ننم  3متدة « ب»توان نه ننم مي

 اشتره نمود.  33متدة 

المللي ن ز در ستير اسنتد ن  

م ثتق  33از متدة  1توان ننم مي

 3المللي حقوق ممني و س تسي و متده ن  

كنوانس ون اروپتيي حقوق نشر را ذكر 
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 كرد.

حق استتتده  نه عالوه اتبتع ن گتنه

از سرويسهتي خممت  عمومي از قب ل نرق، 

آب، تلت ، گتز و حمل و نقل عمومي را 

همتننم اتبتع داخلي دارنم، امت در 

س ستم خممت  درمتني و نهماشتي ممك  است 

استتتده از خممت  رايگتن مخصوص اتبتع 

داخلي نتشم. همچن   حق مراجعة ن گتنگتن 

ولي كشور هتي س تسي و كنسنه نمتينمگي

منمي از كمكهتي متبوع خويش جهت نهره

 343قتنوني آنهت محتوظ است.

نتگتته پ ماست كه نرخورداري از 

حقوق اصواًل مستلز  ايجتد تكتل ف ن ز 

نتشم. لذا ن گتنگتن ن ز در قبت  مي

نرخورداري از حقوق، تعهما  و تكتل تي 

را در كشور محل اقتمت نرعهمه دارنم كه 

 شود.ل ن تن مينه اختصتر در ذي

 

 ـ تكاليف و تعهدات بيگانگان2

كلي فرد ن گتنه نت وارد شمن نه طور

نه يك كشور خترجي، نه طور طب عي تتنع 

چرا كه تحت صالح ت  343شود؛قوان   محلي مي

                                                           

 .344رضت ف وضي، پ ش  ، ص  .111

102. Philip C. Jessup, A Modern Law of Nations, (Hamden Conn, Archon Books, 1968), p. 103. 



  116 يكم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

سرزم ني آن كشور قرار گرفته است. لذا 

نتيم قوان   و مقررا  كشور محل توقف را 

م از رعتيت نمتيم. اتبتع ن گتنة مق 

عوارض گمركي يت متل تتهتي داخلي معتف 

كه از مصون ت ديپلمتت ك ن ستنم، مگر آن

در صور  حملة دشم   341نرخوردار نتشنم.

نه كشور محل اقتمت، شخص ن گتنه در صور  

كمك نه دشم  نه ختطر خ تنت محتكمه 

  341شود.مي

 تلبًت تبعه ن گتنه ملز  نه ثبت نت  

تحت همتن  خود نزد مقتمت  اداري است و

شرايطي كه اتبتع داخلي دارنم، ملز  نه 

اي كه انجت  وظتيف شهري نراي حتظ جتمعه

كنم در مقتنل امراض در آن زنمگي مي

سوزي، فجتيع طب عي و ديگر مسري، آتش

نتشم. خطراتي كه نتشي از جنگ ن ستنم، مي

آزادي و اموا  ن گتنه ممك  است نه طور 

فته اجتمتعي موقت نراي حتظ نظم عمومي، ر

و امن ت جوامع محلي يت دولت محمود شود. 

اتبتع ن گتنة مق م در حمي كه از اتهت  

خ تنت مبرا نتشنم، از دولت محل اقتمت 

كننم. تبعة ن گتنه نبتيم در پ روي مي

                                                           

103. J. G. Starke, op. cit., p. 349. 
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امور س تسي دولت محل اقتمت خود مماخله 

نمتيم و چنتنچه ن   دولت محل اقتمت و 

موظف است در  دولت متبوعش جنگي رخ دهم،

اقمامي كه نه طور آشكتر موجبت  موفق ت 

 345شود، مشتركت نكنم.دولت متبوعش مي

همچن   اتبتع ن گتنه نتيم آداب و رسو  

و سن  علمي و تتريخي و مذهبي مرد  كشور 

 346محل اقتمت را محتر  نشمترنم.

نت توجه نه صالح ت سرزم ني، تبعة 

 ن گتنه در قبت  اعمتلي كه در كشور محل

دهم، مسؤو  است. لذا اقتمت انجت  مي

ممك  است نه سبگ جرايمي كه در سرزم   

دولت م زنتن يت كشت هت يت هواپ متهتي 

ثبت شمه در آن كشور مرتكگ شمه است، 

مجتزا  گردد. اتبتع ن گتنه اجتزه 

نمارنم نت انجت  اعمتلي نه منتسبت  

دوستتنه م تن كشور محل اقتمت و هر كشور 

خمشه وارد كننم. همچن    خترجي ديگر

ن گتنه نبتيم اقما  نه اعمتلي نمتيم تت 

كشور محل اقتمت مجبور شود نه ختطر نظم 

و امن ت عمومي او را اخراج كنم. نه 

عالوه، ن گتنه نبتيم عل ه استقال  يت 

                                                           

105. Shigeru Oda, op. cit., p. 489. 
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امن ت كشور محل اقتمت جرمي را مرتكگ 

شود حتي اگر محل ارتكتب جر  در خترج از 

صور  نتشم، در   ر اي  كشور محل اقتمت

تعق گ و مجتزا  خواهم شم و اي  حق نه 

صور  نخشي از حق دفتع مشروع كشورهت 

 343گردد.محسوب مي

حت  چنتنچه حقوق ن گتنگتن توسط 

دولت محل اقتمت رعتيت نشود، از 

تواننم نه طور كه افراد اصواًل نميآنجتيي

منم شونم، الملل نهرهمستق م از حقوق ن  

اه نتخواه دولت متبوع شخص ن گتنه لذا خو

گ رد و در مقتنل دولت محل اقتمت قرار مي

الملل، حقوقي را نراي دولت حقوق ن  

متبوع شخص ن گتنه در نظر گرفته كه در 

مبحث پتيتني مقتله نه نررسي آن 

 پردازيم.مي

 

ط ـ دولت متبو: بيگانه و حق حمايت 

 سياسي

كه كه فرد در حمتيت از حقوقي نت آن»

نتع اصلي است، نه جز در مواردي دارد ذي

ختص، مقت  وي تت آن حم ارتقتء پ ما 

نكرده است كه نتوانم در مقتنل مراجع 
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المللي از حقوق خود دفتع كنم. نه ن  

هم   سبگ در اوضتع و احوا  كنوني عتلم، 

جز در محمودة معتهما  ختص، فرد  نه

الملل همچنتن تتنعي منتعل از حقوق ن  

 343«.تاس

لذا چنتنچه حقوق فرد در خترج از 

كشورش توسط دولت محل اقتمت تض  ع شود و 

يت دولت محل اقتمت در جهت احقتق حقوق 

وي اقما  الز  نه عمل ن تورد، دولت 

حمتيت »توانم تحت عنوان متبوع وي مي

 وارد عمل شود. 341«س تسي

حمتيت س تسي عبتر  است از »

قواعم  اقمامتتي كه يك دولت، نت رعتيت

الملل، نزد دولت ديگر يت يك حقوق ن  

آورد تت المللي نه عمل ميستزمتن ن  

خسترا  متلي و جتني را كه در نت جه نقض 

يك قتعمة حقوقي نه يك تبعه حق قي يت 

 334«.حقوقي او وارد شمه است، جبران گردد

                                                           

الملدل جتيگدته نشدر در حقدوق ن  »م فلستي، همايت .111

، مجله تحق قت  حقوقي، دانشدكمه حقدوق دانشدگته «معتصر

(، ص 35تدت زمسدتتن  35)تتنستتن  33شه م نهشتي، شمترة 

 نه نقل از: 311

P. M. Dupuy, “L’individu et le droit international (Théorie des droits de l’homme et frondements 

du droit international)”, Archives de Philosophie du droit, tome 32, Sirey, 1987, p. 128. 

109. Protection Diplomatique. 

 .333رضت ف وضي، پ ش  ، ص  .111



  111 يكم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

گتهي اوقت  يك دولت نتگزير است در 

امور كشوري خترجي مماخله كنم تت از 

اتبتع خود كه مق م آن كشور هستنم، 

نه عنوان مثت   333حمتيت نه عمل آورد.

تبع ض يت رفتتر   رعتدالنه يت مصتدره 

خودسرانه اموا  تبعة ن گتنه دل لي 

مشروع نراي مماخله از سوي آن دولت 

كه دولت تبعة خترجي پس از آن 333است.

دعوا را نزد دولت محل اقتمت اقتمه كرد، 

قوق و تعهما  ن   دو آن دعوا موضوع ح

دهم كه نتيم نر استس دولت را شكل مي

 331الملل حل و فصل شود.اصو  حقوق ن  

الملل ه چ دولتي را ملز  حقوق ن  

دانم نه حمتيت از اتبتع خود در خترج نمي

و دولتهت معموالً از حق خود در حمتيت از 

كننم. اتبتع در خترج از كشور امتنتع مي

تشخ ص دولتهتست.  اي  موضوع در حوزة

هرچنم حق مسل م هر دولت است كه از اتبتع 

خود در خترج از كشور كه نسبت نه او يت 

عمالتي شمه است حمتيت كنم، اموالش ني

الملل ه چ تبعة امت نر استس حقوق ن  

مق م در خترج از كشور حق درخواست 

                                                           

111. P. Chandra, International Law, (Vikas Publishing House PVT. 1985), p. 68. 

112. J. G. Starke, op. cit., p. 350. 
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  ... 111 نگاهي به جايگاه بيگانگان در 

حمدتيت از دولت متبوع خود را نمارد، 

داخلي چن   هرچنم شتيم نر استس حقوق 

نه عبتر  ديگر از  331حقي را داشته نتشم.

الملل، حق حمتيت س تسي حق نظر حقوق ن  

كه دولت است نه حق اتبتع آن دولت و اي 

آيت يك تبعه حق حمتيت شمن از سوي دولت 

متبوع خود را دارد يت نه، نستگي نه 

 335قوان   ملي آن دولت دارد.

حق حمتيت س تسي نسته نه شرايط نه 

گردد؛ گتهي اوقت  طريق اعمت  مي چنم

آگته كردن دولت محل اقتمت نه نتع دولت 

متبوع ن گتنه نسبت نه رفتتري كه نت آن 

شود، كتفي است. از اي  رو دولت تبعه مي

كننمه ممك  است نت رعتيت تشريتت  حمتيت

متعمد از دولت ديگر در مورد حقتيق 

مرنوط نه يك حتدثة ختص تحق قت  نه عمل 

كه اعتراضي يت توض ح نخواهم يت اي  آورد

كه درخواست ك تر اقتمه كنم و يت اي 

كه متخلت   را مطرح كنم و يت اي 

درخواست پرداخت خستر  نه تبعة مغبون 

تر خود را نمتيم. گتهي اوقت  َاشكت  قوي

حمتيت از قب ل مماخله مورد استتتده 

                                                           

114. L. Oppenheim, op. cit., p. 934. 

115. Hans Kelsen, op. cit., pp. 245 - 246. 
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قرار گرفته است، گرچه مشروع ت چن   

حتضر نه شم  جتي سؤا  عملي در حت  

 336دارد.

اعمت  حق حمتيت س تسي منوط نه 

تري  آنهت وجود احراز شرايطي است كه مهم

رانطة حقوقي و س تسي مؤثر ن   فرد و آن 

دولت يعني رانطة تتنع ت است. البته در 

الحمتيه و تحت مورد اتبتع دولتهتي تحت

ق مومت ن ز دولت حتمي و دولت 

ت اعمت  حتكم ت كننمه كه صالح اداره

خترجي آن دولتهت را نرعهمه دارنم، 

روية قضتيي  333تواننم اقما  نمتينم.مي

المللي ن ز در اي  زم نه صراحت دارد ن  

هتي ختص، كه در صور  نبودن موافقتنتمه

تنهت رانطة تتنع ت است كه نه يك دولت 

دهم. در نت جه افراد حق حمتيت س تسي مي

 تسي محرو  نمون تتنع ت از حمتيت س

تتنع تي ه چ هستنم، چرا كه نه دل ل ني

 333دولتي صالح ت حمتيت از آنتن را نمارد.

در مورد كتركنتن و مأموران 

                                                           

116. L. Oppenheim, op. cit., p. 935. 
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المللي، نه علت فقمان ستزمتنهتي ن  

رانطة تتنع ت ن   كتركنتن و ستزمتنهتي 

مرنوطه، هرچنم كه آن ستزمتنهت 

تواننم نه حمتيت س تسي متوسل شونم، نمي

وصف روية قضتيي حتكي از نه رسم ت المع

شنتخت  حق حمتيت شغلي توسط ستزمتنهتي 

حت  حق حمتيت نتشم. نت اي المللي مين  

گونه ممتنعتي را نراي اعمت  حق شغلي ه چ

حمتيت س تسي توسط دولت متبوع آن شخص 

 331شود.موجگ نمي

المللي رانطة طبق روية قضتيي ن  

زمتن  تتنع ت نتيم از آ تز يعني از

ايجتد زيتن و وقوع خستر  تت پتيتن امر 

يعني تت زمتن صمور حكم وجود داشته و 

ثتنت نوده نتشم. نه عالوه تتنع ت شخص 

ديمه نتيم   ر از تتنع ت كشور زيتن

مسؤو  نتشم. همچن   چنتنچه شخص 

ديمه از تتنع ت دولت خود منصرف زيتن

توانم حمتيت س تسي وي شود، آن دولت نمي

عهمه گ رد. چن   وضع تي نه دو شكل را نر

نمتيم؛ انصراف صريح كه در قتلگ نروز مي

شود و انصراف ضمني كه جالي وط  متجل ي مي
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شود، متننم انجت  اعمت  فرد سبگ آن مي

 334خممت سرنتزي در يك كشور ن گتنه.

كنوانس ون الهه در  1مطتنق متدة 

، افرادي 3114مورد تعترض تتنع ت مورخ 

تتنع ت مضتعف هستنم، چنتنچه كه داراي 

تتنع ت مضتعف هم متعلق نه كشور خواهتن 

نتشم و هم كشور خوانمه، كشور خواهتن حق 

حمتيت س تسي عل ه كشور خوانمه را نمارد 

و اي  نه ختطر تستوي حق حتكم ت 

كنم. كشورهتست و راه حلي پ شنهتد نمي

المللي از امت نعضي از آراي محتكم ن  

ان داوري الهه ن   ايران و جمله آراي ديو

اي مب   آن است كه آمريكت تت انمازه

چنتنچه تتنع ت مؤثر از آن كشور خواهتن 

توانم حمتيت نتشم، كشور مذكور مي

ديپلمتت ك نمتيم و اي  شتيم جهش و 

الملل نراي تحولي جميم در حقوق ن  

احقتق حقوق نشر در چنم دهة اخ ر نتشم و 

ا نه عنوان راه تمريجًت اي  روش خود ر

 333حلي جهتني نشتن خواهم داد.
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  ... 115 نگاهي به جايگاه بيگانگان در 

يكي ديگر از شرايط قبو  حمتيت 

س تسي آن است كه شخص متضرر نراي مطتلبة 

خسترا  وارده و احقتق حق خود قباًل نه 

مقتمت  صالح تمار دولت محل اقتمت مراجعه 

اي  شرط  333كرده و نت جه نگرفته نتشم.

 نتمنم.مي 331«توسل نه مراجع داخلي»را 

فلستة وجودي قتعمة مذكور اي  است 

كه نه دولت محل اقتمت فرصت داده شود تت 

در درون س ستم حقوقي خود، مشكل موجود 

را رفع و از اي  طريق حرمت حتكم ت 

دولتهت محتوظ نمتنم و نه عالوه، از 

المللي ن ز تت حم امكتن م زان دعتوي ن  

 331كتسته شود.

و البته اگر در مواردي كتماًل روش  

محرز نتشم كه توسل نه مراجع داخلي نه 

اي در پي ه چ جتيي نخواهم رس م و نت جه

نخواهم داشت، ضرورتي نمارد كه دنبت  

اي مختلف نت همچن   اگر قتعمه 335گردد.

اصل مزنور در موافقتنتمة مطتلبة خسترا  
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كه نه صراحتًت ق م شمه نتشم و يت هنگتمي

ي سبگ فقم مرجع، توسل نه مراجع داخل

عملي نبتشم يت مراجع محلي طرف اطم نتن 

و اعتمتد نبتشنم ممك  است اي  شرط نه 

 336اجرا در ن تيم.

از ديگر شرايط قبو  حمتيت س تسي 

است. نه اي  معني كه  333«پتكمستي ممعي»

اعمت  و رفتتر ن گتنه مغتير نت مقررا  

حقوق داخلي كشور محل اقتمت و حقوق 

ر تبعة يك الملل نبتشم. ننتنراي  اگن  

كشور خترجي نه نحوي از انحت مرتكگ 

رفتتر نتشتيست نسبت نه دولت محل اقتمت 

شركت در شورش و آشوب( يت عملي )مثل شود 

الملل مرتكگ شمه نرخالف مقررا  حقوق ن  

فروشي و يت نتشم )متننم شركت در نرده

اقما  نر ضم ن طرفي كشور خترجي( و نر 

  وارد اي  استس نه او زيتن يت خستر

توانم متقتضي حمتيت س تسي شود، نمي

 333نتشم.

هتي خترجي در كتر افتتدن سرمتيهنه
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كشورهتي جهتن سو  و ن ز اعمت  نظرهتي 

س تسي كشورهتي نزرگ در آن ممتلك از راه 

اقتصتدي و متلي موجگ شم تت از قرن 

توجه  نوزدهم نه نعم حمتيت س تسي مورد

دولتهت قرار گ رد. ن تز نعضي از 

هتي خترجي كشورهتي جهتن سو  نه سرمتيه

كه داراي ثبت  س تسي و اجتمتعي نبودنم، 

صتحبتن سرمتيه و دو  متبوع اي  

داران را نرانگ خت تت نه نهتنه سرمتيه

وقوع شورشهت و انقالنهتي احتمتلي و در 

نت جه ضتيع شمن حقوق اتبتع خود مقررا  

الملل را كتفي نماننم و عتدي حقوق ن  

استس قراردادهتي ختص، مسؤول ت دولت نر 

محل اقتمت نراي جبران خستر  وارده نه 

ن ني نمتينم. از اتبتع خود را پ ش

داران كه دولتهتي متبوع سرمتيهآنجتيي

خترجي نه نت  حمتيت س تسي از اتبتعشتن 

در امور داخلي آن كشورهت مماخله 

كردنم، نراي مقتنله نت اي  رونم، مي

تي مركزي و جنوني شرط كشورهتي آمريك

انصراف از حمتيت س تسي را در قتلگ 

قوان   داخلي و ن ز درج آن در 

 331المللي نوجود آوردنم.قراردادهتي ن  
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شرط انصراف از حمتيت س تسي كه نه 

 كترلوس»كننمة آن يعني نت  انماع

 شرط»حقوقمان آر انت ني،  314،«كتلوُ 

شود، درخواست حمتيت نتم مه مي 313«كتلوُ 

تسي از سوي تبعة خترجي نه دولت س 

ستزد. اي  شرط تصريح متبوعش را ممنوع مي

كنم كه تمتمي اختالفت  طرف   نتيم مي

منحصرًا از طريق استنتد نه قتنون داخلي 

حل و فصل گردد. نت تبعة خترجي همتننم 

تبعة دولت طرف قرارداد )محل اقتمت( 

شود و كل ة موارد اقتمة دعواي رفتتر مي

 313گردنم.لمللي كتن لم يك  تلقي ميان  

شرط كتلُو  تلبًت مورد انتقتد و 

المللي قرار گرفته مختلتت محتكم ن  

است. علت مختلتت آنهت نت اي  شرط آن 

است كه حق حمتيت س تسي، حقي است كه نه 

نه تبعة خترجي نلكه نه دولتش تعلق 

دارد. ننتنراي  فردي كه وارد قرارداد 

از حقي كه نه خودش  توانمشود نميمي

نظر كنم و اگر چن    مرنوط ن ست، صرف

شرطي در قرارداد گنجتنمه شود در هر 
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اعتبتر تلقي صور  نتيم آن شرط را ني

 311كرد.

اعمت  حمتيت س تسي نمون شك مب   حق 

مصلحتي هر دولت نوده و روية دولتهت و 

المللي ثتنت كرده احكت  محتكم ملي و ن  

ت نه حمتيت از است كه نت ورود دول

المللي، مته ت آن اتبتعش در صحنة ن  

دعوا تغ  ر نموده و تبميل نه دعواي يك 

شود. نر اي  دولت عل ه دولت ديگر مي

توانم حتي در صور  خودداري استس دولت مي

اش از اقتمة دعوا، اي  حق ديمهتبعة زيتن

 311خود را اعمت  كنم.

 

 نتيجه

ص حقوق الملل و نتالخاز نظر حقوق ن  

اي نسبتًت جميم از الملل نشر كه شتخهن  

نتشم، همة افراد نشر اعم از اي  رشته مي

اتبتع و ن گتنگتن از حقوق و آزاديهتي 

استسي نراي زنمگي نرخوردارنم. اسنتد 

المللي حقوق نشر حماقل مع ترهت را ن  

اي از حقوق نن تدي  نشر، كه نراي سلسله

شونم، محسوب مين گتنگتن ن ز جززي از آن 
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در انعتد مختلف اعم از اجتمتعي، س تسي، 

نمتينم اقتصتدي، فرهنگي و ممني تع    مي

و نر اي  استس مرو ج مع تر حقوقي مشتركي 

جهت احترا  نه كرامت و ح ث ت افراد نشر 

هستنم. تموي  اي  حقوق توسط ستزمتنهتي 

المللي ممافع حقوق نشر و در رأس ن  

متحم در قتلگ يك  آنهت ستزمتن ملل

االطراف نراي المللي جتمعمعتهمة ن  

تر از حقوق ن گتنگتن امري حمتيت گسترده

نمتيم. زيرا همتنطور كه ستير ضروري مي

اقل تهت در قتلگ معتهما  ختص از حمتيت 

المللي نرخوردارنم، ن گتنگتن جتمعة ن  

ن ز نه عنوان اقل تي كه از نظر توزيع 

شونم، عة ملي يتفت ميفراواني در هر جتم

نتشنم. البته نميهي مستحق چن   توجهي مي

اي در حت  است كه فقمان چن   معتهمه

گرفت  حقوق حتضر، نه منزلة نتديمه

ن گتنگتن در قلمرو ملي نبوده نلكه 

كشورهت موظتنم كمتكتن نر استس قواعم 

عرفي، قوان   ملي و ستير اسنتد 

نشمترنم، المللي حقوق آنهت را محتر  ن  

چرا كه در   ر اي  صور  حق كشور متبوع 

آنهت در قتلگ حمتيت س تسي تجل ي يتفته و 

المللي كشور چه نست موجبت  مسؤول ت ن  
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متخلف را فراهم ستزد. نتگتته پ ماست كه 

ن گتنگتن ن ز در قبت  كشور محل اقتمت 

تكتل ف و وظتيتي را نر عهمه دارنم كه 

هت زم نة در صور  عمل نكردن نه آن

 كننم.مجتزا  يت اخراج خود را مه  ت مي

كه، حقوق و تكتل ف كوتته سخ  آن

كشور محل اقتمت، ن گتنگتن و كشور متبوع 

آنهت در تعتمل نت يكميگر نوده و عمل 

هتيي است شتيسته نه آنهت يكي از زم نه

كه موجگ تقويت هرچه ن شتر اجراي قواعم 

لح و حقوق نشري و در نت جه، استحكت  ص

 شود.امن ت جهتني مي


