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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه دران جرمن آنالين افغ  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخک، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئې په 

  م١٩/٠٦/٢٠١٠                             غوث جانباز
 

  وضعيت حقوقی خارجيها در روشنی حقوق بين الدول
 

، ولی در عين حال بتواند بودهمطابق مواذين حقوق بين الدول، خارجی شخصی را گويند که فاقد تابعيت کشور ميزبان 
 فاقدين تابعيت را نبايد با وضعيت حقوقی خارجيها  وضعيت حقوقی. ثابت نمايد که تابعيت کشوری ديگری را داراست

  .مغالطه کرد
عبارت از مجموعۀ حقوق و مکلفيت های يک  -خارجی) نيز استعمال ميشود رژیم حقوقی اصطالح( وضعيت حقوقی 

وضعيت مذکور مطابق قوانين داخلی يک کشور با رعايت نورمها و . فرد را در قلمرو کشور ميزبان تشکيل ميدهد
: حقوقدانان غالبأ از سه نوع وضعيت حقوقی خارجيها نام ميبرند. ل پزيرفته شدۀ حقوق بين الدول تأمين ميگردداصو

  .وضعيت ملی، وضعيت خاص و عاليترین وضعيت
  

  -وضعيت ملی
  در اثر وضعيت مذکور، کشور ميزبان کوشش ميکند تا وضعيت حقوقی خارجيها را مساوی با اتباع خويش بسازد؛

  
  -خاصوضعيت 

مکلفيت های معين را برای ايشان ) يا(در اثر وضعيت مذکور کشور ميزبان به خارجيها حقوق معين را قايل شده و 
به طور مثال اتباع کشور های اتحاديۀ اروپا در تفاوت با اتباع ساير کشور ها از حقوق فراوان در . وضع مينمايد

  چهار چوب قلمرو اين اتحاديه برخوردارند؛
  

  -ین وضعيتعاليتر
  .لمثل ميان کشور ها تأمين ميگردداوضعيت حقوقی  مذکور معموأل بلوسيلۀ موافقت نامه های ب

" اعالميۀ حقوق بشر در رابطه به افرادی که تابعيت کشور ميزبان را ندارند"قوانين بين المللی، و به طور مشخص 
  :استدر نظر گرفته يت های آنها  مکلف نورمهای آتی را در قبال خارجيها، حقوق و اصول و،)١٩٨۵(
 هر دولت حق دارد وضعيت يا رژيم حقوقی خارجيها را با رعايت مکلفيت های بين المللی خويش تأمين و تنظيم -

  نمايد، منجمله وجايبی که از مواذين اعالميۀ جهانی حقوق بشر برمی آيد؛
انه را به نماينده گی های ديپلوماتيک  و دفاتر  دولتهای ميزبان مکلف اند به خارجيها حق مراجعه و دسترسی آزاد-

  قونسلی کشور مطبوعشان تأمين نمايند؛
 اخراج اجباری خارجيهای که مطابق قوانين کشور ميزبان در آنجا اقامت دارند مجاز نميباشد، اخراج انفرادی تبعۀ -

 باشد ميتواند مجاز خارجی صرف در صورت فيصلۀ که در چوکات قوانين جاريۀ کشور ميزبان صورت گرفته
  .شمرده شود

 خارجيها مکلف اند قوانين کشور ميزبان را رعايت نمايند؛ در صورت نقض قانون، مانند اتباع کشور ميزبان مورد -
  قرار ميگيرند؛قانونی پيگيرد 

  . خارجی ها ميتوانند حمايت و مدافعۀ دولت مطبوع خويش را داشته و يا هم آنرا مطالبه نمايند-
  .زاديها و مکلفيت های خارجيها بلوسيلۀ قوانين و مقررات کشور ها تأمين و تنظيم ميگرددحقوق، آ

به  طور مثال خارجيها از حق اشتراک در ( در کشور ها غالبأ در ساحات سياسی،اتباع و خارجيها تفاوت ها ميان 
هکذا نميتوانند به حيث مامور دولت انتخابات چه به نام انتخاب شونده و چه هم انتخاب کننده محروم ميباشند، آنها 

؛ خارجيها به مکلفيت عسکری در کشور ميزبان  جلب و احضار نميشوند؛ )کشور ميزبان در امور انتخاباتی کار کنند
کشور ها در ساحۀ دخول و خروج به کشور هايشان برای عده ای از خارجيها رژيم دخول و خروج بدون ويزه، و 

يزه را مد نظر ميگيرند؛ برای به مسووليت کشانيدن خارجيها و مورد بازپرسی قرار برای بعضی از آنها  رژيم و
دادن آنها نظر به ارتکاب جرم،  جلب ايشان به مسئوليت های مدنی، اداری وغيره در کشور ها محدويت های وضع 

سرپيچی " و " به وطن خيانت " به طور مثال خارجيها در اکثر کشور ها نظر به ارتکاب جرم از قبيل (گرديده است 
  .وغيره مورد پيگرد قانونی قرار نميگيرند" از سپری نمودن خدمت زير برق 

مواذين . خارجيها حين اقامتشان در خارج از قلمرو کشورهای مطبوعشان تحت حمايت دولت های خويش قرار دارند
يگانه حق دارند از کمک، مواظبت، حقوق بين الدول تسجيل نموده اند که خارجيها در زمان اقامتشان دريک کشور ب

در کشور های ميزبان ) جنرال قونسلگری ها(مدافعه و مشوره های حقوقی نماينده گی های سياسی و دفاتر قونسلی 
  ).منجمله در مواردی که حکومت کشور ميزبان از کمک و حمايت تبعۀ خارجی اجتناب ميورزد.(مستفيد گردند
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متش درخارج از سرحدات کشور مطبوعش هيچگاهی رابطۀ حقوقی را با  در عين حال يک فرد خارجی طی اقا
دولتش از دست نميدهد و همزمان با رعايت قوانين جاريۀ کشور ميزبان، از قوانين کشور مطبوعش نيز اطاعت 

  .مينمايد
نين همان کشور و با اتکاه به طوری که قبأل اشاره شد، وضعيت يا رژيم حقوقی خارجيها در هر کشوری مطابق قوا

معموأل خارجيها و افراد فاقد تابعيت حقوق و مکلفيت های تقريبأ . مواذين ميثاق های بين المللی تأمين و تنظيم ميگردد
مشابه با اتباع کشور ميزبان ميداشته باشند، البته به استثنای مواردی که در قوانين جاری و يا هم معاهدات بين المللی 

  .رها قيد گرديده باشنداين کشو
اگر در پارۀ از کشور ها به خارجيها عمأل وضعيت يا رژيم ملی داده ميشود، آنها می توانند در اين کشور ها از حقوق 

اما بايد به خاطر داشت که اعطای هرگونه حقی خواهان پذيرفتن . مساوی، حق ملکيت وغيره برخوردار باشند
 .کشور ميزبان مطابق قوانين جاری ميباشدمکلفيت ها و تطبيق آنها در قلمرو 

حق ملکيت، احوال شخصيه، مسايل مربوط به کار، خانواده و تعميل مقررات و اجراآت محاکماتی افرادی که در 
تأمين و تنظيم " حقوق بين المللی احوال شخصيه " کشور های غير مطبوع خويش اقامت دارند مطابق مواذين 

د معين نورمهای قوانين کشور ميزبان و کشور مطبوع نيز نسبت به خارجی تطبيق در عين حال در موار. ميگردد
دوگانه گی که دراين زمينه به نظر ميرسد در حقيقت خصوصيت وضعيت حقوقی خارجيها را در مجموع . ميشود

  .تشکيل ميدهد
به استثنای مسايلی ( باشنددر اکثر  کشورها افراد خارجی از حقوق مساوی مدنی با اتباع کشور ميزبان برخوردار مي

يعنی ميتوان گفت که دراين زمينه خارجيها عمأل از رژيم ملی برخوردار ). که در قوانين کشور ها قيد گرديده باشند
خارجيها با اتباع کشور ميزبان، دولت ها در معامالت و روابط خويش از بروز حقوق مساوی با اتکاه به اصل . استند

، جنس، زبان، مذهب، عقايد و نظريات سياسی، منشه های قومی و قشری، وضعيت هرگونه تبعيضات نژادی، 
 اعالميۀ جهانی حقوق بشر ٢اصل مذکور در مطابقت کامل با مادۀ . اجتماعی در برابر خارجيها اجتناب ميورزند

  . قرار دارد١٩۴٨
رند برای حل مسايل مدنی به  طوری که در باال قسمأ اشاره شد، خارجيها مساوی به اتباع کشور ميزبان حق دا
  .محاکمات کشور ميزبان مراجعه نموده و ازحقوق اجراآت محاکماتی بهره مند گردند

به اساس فيصلۀ ارگان با صالحيت اجرائيوی کشور ميزبان، خاص و صرف   حقوق مدنی يک خارجی در حاالت 
 از نورم های عادی  بين )یا بالمثل(م متقابل اقداطرزالعمل . آنهم به عنوان يک اقدام متقابل  ميتواند محدود گردد

  .الملل سرچشمه گرفته و در هماهنگی با  اصل مساوات و استقالل دول قرار دارد
تعميل قوانين کشور مطبوع در حصۀ يک خارجی معموأل زمانی صورت ميگيرد که کشور ها با هم ديگر موافقت 

  .نامه های در اين زمينه به امضأ رسانيده باشند
  

  ايانپ
  

  :در تهيۀ نوشتۀ فوق از منابع آتی استفاده صورت گرفته است
  .آ.، لوکاشيووا ی. ا. کارتاشکين و: ، مولفين"بين المللی مربوط به حقوق بشراسناد  مجموعۀ ." ١
   ١٩٨۵، " در بارۀ وضعيت حقوقی افرادی که اتباع کشور ميزبان نميباشند"اعالميۀ جهانی.٢
   ١٩۴٨ سال  حقوق بشر اعالميۀ جهانی و عمومی.٣
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


