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Abstract:  

The purpose of this article is to examine the property rights of refugees in 
Iranian law and international documents, which has been done through the 
library method. Refugees, like other human beings, undoubtedly enjoy all 
the fundamental rights and freedoms recognized in the human rights system. 
However, given the special situation and circumstances in which refugees 
find themselves, the enjoyment of only certain rights is of particular 
importance and they have special duties in accordance with those 
conditions. The findings of the study indicate that: The right to property is 
one of the issues that is emphasized in the Convention relating to the Status 
of Refugees, the right to acquire movable and immovable property. Article 
13 of the Convention stipulates that the Contracting States shall treat 
refugees in relation to the acquisition of movable and immovable property 
and other related rights, as well as in the case of lease or other contracts 
relating to the ownership of movable and immovable property, to the extent 
possible. Foreign nationals in Iran According to the Aliens Acquisition 
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Regulations adopted in 1327, if they want to acquire property in Iran for 
their residence, industry or place of business, they must submit the 
declarations of the registry office of the location of the property to be sent to 
the General Registry Office for permission. 
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يالملل حق مالكيت پناهندگان در حقوق ايران و اسناد بين  
 
 

  26/5/1400: تاريخ دريافت           1فاطمه درويشي
  13/8/1400: تاريخ پذيرش          2محمد صادقي

           3سيدباقر ميرعباسي

  
  چكيده
ي الملل نيب اسناد و رانيا حقوق در پناهندگان تيمالك حقي بررس حاضر نوشتار از هدف

 افراد رياس رينظ زين پناهندگان ديترد يب. است دهيرس انجام بهي ا كتابخانه روش به كه باشد يم

 مند بهره اند، شده ييشناسا بشر حقوق نظام در كه ياساس يها يآزاد و حقوق يتمام از يانسان

 برند، يم سر به آن در پناهندگان كه يخاص طيشرا و تيوضع به توجه با اما .باشند يم

 يدارا زين طيشرا آن با متناسب و ابدي يم يا ژهيو تياهم حقوقي برخ از تنها يمند بهره
 ازي ك يت،يمالك حق: كه است آن ازي حاك پژوهشي ها افته ي.باشند يم يخاص فيالتك

 و منقول اموال ليتحص حق پناهندگان، وضع به مربوط ونيكنوانس ديتاك مورد كه استي موارد
 اموال ليتحص مورد در متعاهد دول كه داردي م مقرر ونيكنوانس13 ماده. باشد يم رمنقوليغ

 ريسا ا ياجارهي قراردادها مورد در نيهمچن و مربوط حقوق ريسا و رمنقوليغ و منقول

                                                                 
  رانيا قشم، ،ياسالم آزاد دانشگاه قشم، واحد حقوق، ،گروهيعموم الملل نيب حقوق يدكتر يدانشجو. 1

  )مسئول سندهينو (رانيا تهران، تهران، دانشگاه ،ياسيس علوم و حقوق گروه استاد،. 2
 sadeghi1400@vatanmail.ir 

   رانيا تهران، تهران، دانشگاه ،ياسيس علوم و حقوق گروه استاد،. 3
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 تا كرد خواهندي رفتار پناهندگان با رمنقوليغ و منقول اموال تيمالك به مربوطي قراردادها
 مصوب خارجه اتباع استمالك نامه نييآ طبق رانيا در گانهيب اتباع. باشد مساعد امكان سرحد
 كنند استمالك خود كسب محل ا يصنعت ا يسكونتي برا يملك رانيا در بخواهند اگر 1327

 به اجازه ليتحصي برا تا بدهند ليتحو را ملك آن وقوع محل ثبت ادارهي ها اظهارنامه ديبا
  .شود فرستاده ثبت كل اداره

  
  يالملل نيب اسناد ران،يا حقوق پناهندگان، ت،يمالك حق :يديكل واژگان
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 مقدمه و بيان مسئله

رين چيزي كه يك فرد آرزوي داشتن آن را دارد اين است كه داراي وطني باشد و ت ارزنده«
نطق نماينده اوكراين در مجمع عمومي (» جزئي از يك كشور مستقل و حاكم شمرده شود

  ).1946سازمان ملل متحد، ژانويه 
 سياسي و اجتماعي مهم مسائل از يكي» پناهندگي«مساله  دوم، جهاني جنگ از بعد

 بنا كه كس  هر.)1382الماسي، (گرفت  خود به تري گسترده ابعاد روز به روز و شد لليالم بين

 حقوق يا و جان اجتماعي يا سياسي هاي در گروه عضويت يا مليتي يا مذهبي يا نژادي داليل به

 پناهندگي يعني حق اين و برد ديگري پناه كشور به دارد حق بيند، مخاطره در را خود بنيادين

 پناهنده هر .است شناخته شده رسميت به بشر حقوق جهاني اعالميه در كه است يحقوق جزء

 را اش و خانواده خود اوليه احتياجات بتواند بايد است، جاني امنيت طالب كه آن بر عالوه

رفاهي  مزاياي از استفاده و بيشتر سياسي ثبات با كشوري در زيستن رو اين از و سازد مرتفع
 يا و پناهنده سر بر چه پناهندگي، روياي تحقق از پس كه اين اما .است اي دهپناهن هر روياي آن،

  .تامل است قابل اي مساله شد، خواهد رفتار چگونه آنان با و آيد او مي خانواده
 سياسي، هاي انقالب اي، منطقه و جهاني هاي جنگ نظير بيستم قرن در تحوالتي وقوع

 تدريج به تا شد باعث سياسي، هاي نظام اقدامات و ارفتاره و متعدد هاي ناآرامي و ها شورش

اين  در مقرراتي و قواعد الملل بين حقوقي نظام چارچوب در و ابدي اهميت مسائل پناهندگان
 پناهندگان حاكم بر واحدي حقوقي نظام كه دهد مي نشان ها  هر چند بررسي.شود وضع زمينه

 و منسجم حقوقي نظام و گرفته صورت زهحو اين در زيادي هاي حال، ييشرفت اين با .نيست
 بشر حقوق از اي زيرمجموعه عنوان به پناهندگان حقوق .باشد مي شكل گيري حال در مدوني

  .است
 اعالميه جهاني حقوق بشر، به پناهندگي به عنوان يكي از مصاديق حقوق و 14ماده 

ل مرتبط به موضوع المل اين رويكرد در ساير اسناد حقوق بين. نگرد هاي بشري مي آزادي
ي  در واقع اعمال ديدگاه حقوق بشري نسبت به پناهنده و پديده. پناهندگي نيز دنبال شده است

 ظهور كرد، به ويژه هنگامي كه كنوانسيون 1951پناهندگي از همان اوايل تدوين كنوانسيون 
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ه  دولت ها را موظف ساخت تا تحت هيچ شرايطي پناهنده را مجبور به بازگشت ب1951
  .كشوري كه در آن ترس موجه از تعقيب يا آزار وجود دارد، نكند

 اتباع اقامت و ورود قانون رسيد، تصويب به خصوص دراين كشورمان در كه قانوني اولين

 قانون اساسي، قانون مانند ديگر قوانين در از آن پس باشد مي 19/2/1310خارجه مصوب 

 و مهاجرت به مربوط مسائل به و كار ري، قانونكشو استخدام احوال، قانون ثبت قانون مدني،
 نشانگر اهميت موارد اين همه .است شده توجه در ايران خارجه اتباع پناهندگي و اقامت

باشد  مي سايركشورها با المللي بين توسعه مناسبات و رشد با آن رابطه و خارجه اتباع موضوع
  ).1389انتظاري، (

هاي مربوط  اين پژوهش اين است كه اسناد و كنوانسيونحال با اين تفاسير مساله اصلي در 
به رژيم پناهندگي افراد كدامند؟ افراد پناهنده داراي چه حقوقي هستند؟ حق مالكيت در كجاي 

المللي جاي  اين حقوق جاي گرفته است؟ و آيا حق مالك شدن افراد پناهنده در اسناد بين
  دارد؟ 
 تبييني و توصيفي روش گردند مي تبيين مفاهيم يبرخ حاضر پژوهش در كه اين به توجه با

 فرايندها، ها، پديده روابط كشف منظور به حال عين در و گيرد مي قرار استفاده مورد

   .شود مي برده بهره نيز تحليلي از روش ها آن چگونگي و بروز عوامل بررسي موضوعات،
  قيتحق نهيشيپ )١

امور  در ملل سازمان عالي كميسارياي ردعملك ارزيابي«پژوهشي با عنوان ) 1398(بهرامي 
، در پژوهشي با عنوان )1397(بصري . به نگارش درآورده است» مني داخلي بحران آوارگان

بحران پناهندگان در دو دهه : مي نويسد» ضمانت صيانت از حقوق پناهندگان در ادغام بومي«
ناد حقوق بشري و تعهدات اخير، مباحث متعددي در زمينه حقوق آوارگان و پناهندگان در اس

حق «، در پژوهشي با عنوان )1395(فرخ احمدي . ها در اين زمينه فراهم آورده است دولت
مطالعه موردي وضعيت پناهجويان : الملل بشر ها بر مبناي حقوق بين پناهندگي و تعهدات دولت

رت و سياست مهاج«اثري با عنوان ) 1394(پرويزي . نوشته است» سوري در قاره اروپا
اين كتاب .  ي تحرير درآورده است به رشته»  پناهندگي اتحاديه اروپا و مسئله حقوق بشر



 

 
 

763

ين
د ب
سنا

و ا
ن 
يرا

ق ا
قو
 ح
در

ن 
دگا

اهن
ت پن

لكي
 ما
حق

 
ملل

ال
ي

 

 رحيم .هاي سياست مهاجرت و پناهندگي اتحاديه اروپا دارد نگاهي موشكافانه به تاريخ و ريشه
رويكرد عملي دولتها در حمايت از آوارگان و پناهندگان «، پژوهشي با عنوان )1394(پور 

نتايج . نوشته است» المللي بعد از جنگ جهاني دوم در چارچوب قواعد و مقررات بينجنگي 
حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه پناهندگان و آوارگان جنگي در ديگر كشورها از 

در پژوهشي با عنوان ) 2020 (1كاچين استات. اند لحاظ حقوقي در وضعيت مطلوبي نبوده
 آوارگان داخلي 2016از سال: نويسد مي» 2گي پناهندگان در زمينو حق پناهند آوارگان داخلي«

پناهندگان و آوارگان به دنبال . و پناهندگان از مناطق مختلف كشور رو به ازدياد گذاشته است
در ) 2020 (3آن كوچ. عدالت و حقوق بشر و حق براي داشتن زندگي در زمين هستند

افراد آواره : نويسد مي» 4آوارگان در كشورهاچالش هاي سياسي و نهادي «پژوهشي با عنوان 
غالباً به عنوان پناهجويان مرزي نياز به حمايت بيشتري دارند، ) آوارگان داخلي(شده داخلي 

، گزارشي با عنوان )2019 (5ماريان هولينگر.  الملل را دربرمي گيرد بين ي  اين حمايت ها حوزه
منتشر » 6)آوارگان داخلي( آوارگان داخلي اي در حمايت از هاي محلي و منطقه نقش دولت«

در اين گزارش آمده است از نقض حقوق بشر در مورد فردي آواره كه مجبور به . كره است
پژوهشي با ) 2017(هافمن . ترك خانه و يا محل زندگي عادي خود شده است خودداري كنند

 7آرنت. منتشر نموده است» برنامه مشترك تركيه و اتحاديه اروپا در مورد پناهجويان«عنوان 
ن كتاب به بهانه بحران آوارگي يا. منتشر نموده است» حق حق داشتن«، كتابي با عنوان )2016(

سوز در سوريه، عراق و  هاي خانمان ها انسان بر اثر آتش جنگ  كه طي آن ميليون2016سال 
، در )2016 (8 چتيل، وينسنت.افغانستان به سوي اروپا سرازير شدند، نوشته شده است

                                                                 
1  .KachinState 
2  .Internally Displaced Persons (IPD) and Refugee Right to land 
3  .Anne Koch  
4  .On the Run in Their Own Country, Political and Institutional Challenges in the Context 
of Internal Displacement 
5  .Marianne HOLLINGER 
6  .The role of local and regional governments in protecting internally displaced persons 
(IDPs) 
7  .Hannah Arendt 
8  .Chetail, Vincent 
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از منظر حقوق بشر : مي نويسد» ؟1آيا حقوق پناهندگان حقوق بشر است«پژوهشي با عنوان 
توجه به هنجارهاي غالب زمان تفسير در . بازگرداندن اجباري پناهندگان قانوني نيست

 2اليزابت فريس، ارين موني و كارين استارك. خصوص تعريف موسع پناهندگي ضرورت دارد
پرداختن به : نويسند مي» 3حقوق مسكن، زمين و امالك آوارگان«شي با عنوان در پژوه) 2012(

و توجه به اين حق شامل . هاي اصلي مسئوليت ملي است كي از مؤلفهي مسكن، زمين و دارايي
ها و نظارت كافي بر مسائل مختلف  گيري يك دولت بايد تصميم. حال آوارگان نيز مي شود

مالك آنان داشته باشد و تا حصول اطمينان از اين امر دست آوارگان از جمله حق زمين و ا
  .برندارد

تاكنون تحقيقات زيادي در مورد امور مربوط به پناهندگان به انجام رسيده است، تحقيقات 
اند؛ اما موضوع مربوط به حق  انجام شده متغير پناهندگي را مورد تحقيق و بررسي قرار داده

توان موضوعي نو و كارنشده در  المللي را مي ان و اسناد بينمالكيت پناهندگان در حقوق اير
گونه تحقيق و پژوهشي بر روي آن انجام  نظر گرفت؛ چرا كه متغير حق مالكيت  تاكنون هيچ

باشد چرا كه تحقيقات  همچنين قلمرو مكاني تحقيق نيز نوآوري اين پژوهش مي. نگرفته است
ي هستند و در مورد كشور ايران كاري انجام انجام شده در مورد پناهندگان به صورت كل

توان گفت وجود اين متغيرها در كنار همديگر نشان از  و به صورت كلي مي. نگرفته است
دهد كه هيچ گونه كار  نوآوري و جديد بودن موضوع دارد و شواهد و تحقيقات نشان مي

  .جامعي در اين زمينه نيز صورت نگرفته است
  
  
  

 

                                                                 
1  .Are Refugee Rights Human Rights? 
2  .Elizabeth Ferris, Erin Mooney, and Chareen Stark 
3  .From National Responsibility to Response – Part II: IDPs’ Housing, Land and Property 
Rights 
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  يمفهومي مبان )٢
  يپناهندگ) 1- 2

 ادامه براي انسان .دارد مالزمه جغرافيايي محل يا مكان يك با عموما 1»پناهندگي «مفهوم

: 1385 ،يعباد (شود مي يافت او اطراف جغرافيايي محيط در كه است امكاناتي نيازمند حيات
7.(  

 خاطر به كه يكس ينهاريز ببرد، پناه يزيچ اي يكس به كه آن يمعنا به لغت در پناهنده

 ن،يمع (برد يم پناه يگريد كشور به هنشيم در جنگ و يناامن اي ياجتماع اي ينيد تعصب رواج
 و بيتعق از ماندن مصون منظور به كه شود يم اطالق يشخص به» پناهنده«ي كل طور به). 1363
 ).2002 ،2كاند (باشد آورده پناه يگريد كشور به و كرده فرار كشورش از آزار

 وزيران هيات توسط25/9/1342 مصوب پناهندگان نامه آيين 1 ماده رد كه تعريفي براساس

 يا و مليتي نژادي، مذهبي، سياسي، علل به كه است فردي پناهنده از مقصود«: گرفته صورت

 كه اش خانواده افراد و خود شكنجه و جان ترس از اجتماعي خاص هاي گروه در عضويت
 خارجه، اتباع مقررات و قوانين مجموعه (شود دهپناهن ايران كشور به باشند مي او تكفل تحت

 )91: 1385 سياسي؛ هاي  نمايندگي و پناهندگان

 توسعه برنامه قانون تنفيذي 180 ماده اجرايي نامه آيين اساس بر كه ديگري تعريف

 چهارم برنامه قانون 129 ماده موضوع ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي

 هيات 14/12/1384 مصوب ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و جتماعيا اقتصادي توسعه

 موجه ترس علت به كه شود مي اطالق شخصي به پناهنده«: است شده ارائه پناهنده از وزيران

 يا اجتماعي هاي گروه بعضي در عضويت يا مليت مذهب، يا نژاد به مربوط داليل به كه اين از

 به خود عادي سكونت محل كشور از خارج در .گيرد قرار شكنجه تحت سياسي عقايد داشتن

 كشور آن حمايت تحت را خود خواهد نمي مذكور ترس علت به يا و تواند نمي و برد مي سر

  ).127 ص: همان (دهد قرار

                                                                 
1  .Refugee 
2  .Conde 
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  تيمالك حق) 2- 2

 يم موجب و دارد وجود يش و يشخص نيب كه است يحقوق رابطه كي واقع در تيمالك
 آن به زين قانون و باشد داشته را خود ملك در يتصرف گونه همه حق بتواند مالك كه شود

 نتواند يكس و ببرد ملكش از را ممكنه انتفاعات كه دهد يم حق مالك به و گذارد يم احترام
  .يمعنو تيمالك و يماد تيمالك دارد، يمختلف انواع كه رديبگ را او جلو

 يمل فكر ستميب و نوزدهم قرن در ژهيو به و است رييتغ حال در شهيهم تيمالك مفهوم
 يقوا مقابل در افراد حقوق و است شده دگرگون يفرد تيمالك حدود ع،يصنا و اموال شدن
 ).106: 1380 ان،يكاتوز (است دهيگرد محدودي عموم

ي پراكندگ از نظر صرف كه اند برشمرده بشر نياديبن حقوق جمله از را تيمالك حق
 .است بوده احترام مورد همچنان ياسيس يمرزها پس رد انسانها بودن محدود و ييايجغراف
  گوناگون جوامع در دور يها گذشته از آن اثبات و ينف سر بر نزاع و اموال بر تيمالك مسئله
 ).13: 1380،يخراسان عابد (است بوده

 موضوع با چنان شود، يم شامل را يش ياقتصاد منافع تمام كه جهت نيا از تيمالك حق

 به يتأمل اندك با يول رد،يگ ينم قرار توجه مورد نخست نگاه در كه است تهخيآم هم به خود

 نظر از و ابدي يم اختصاص اشخاص به و رديگ يم قرار تملك مورد آنچه كه داستيپي خوب

 نيهم خاطر به و دارد اءياش با انسان كه است ياعتبار رابطه شود، يم تصرف آن دري حقوق
 افراد كه است ينيع حق نيتر كامل واقع در شود، يم فتهگ» مال «آنها به كه است رابطه

ي جعفر (هستند حق نيا يها شاخه از ينيع حقوق ريسا و باشند داشته يمال به نسبت توانند يم
 قرار و فضا اعتبار به آنها تيمالك حدود زين و گانگانيب تيمالك اصل). 122: 1376 ،يلنگرود

  ).284: 1384 ،يالماس (است رانيا قانون تابع رانيا در واقع رمنقوليغ اموال به نسبت
 يكس ف،يتعر كي دادن موقع اما داند، يم يزيچ را آن كس هر كه است يمفهوم تيمالك

 ،يلنگرود يجعفر (است دشوار آن فيتعر كه چرا برد ينم در به شهياند معركه از سالم جان
 :اند داده ارائه تيمالك از يمختلف فيتعار نظران صاحب و دانان حقوق ).88: 1376
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 تواند يم شخص آن موجب به كه يدائم داند يم يحق را تيمالك انيكاتوز ناصر دكتر

 حدود در البته شود مند بهره آن منافع يتمام از و دهد اختصاص خود به را يدائم تصرف

 )106: 1380ان،يكاتوز (نيقوان

ي سو از نحو هر به تصرف و استعمال حق را تيمالك يلنگرود يجعفر جعفر محمد دكتر
 ،يلنگرود يجعفر (باشد كرده استثناء قانون كه يموارد جز به خود، مال و ملك در مالك
1378 :3152.( 

  ينظري مبان )٣
 پيرامون تحقيق و بررسي المللي، بين يا داخلي از اعم حقوق، مباني خصوص در بحث

 بر است مبتني حقوق نيمبا اصوال ديگر، بيان به. است حقوقي قواعد آور الزام نيروي منشاء

 قانوني و مشروع صورت به را آنها كه حقوقي قواعد براي محكم اساس و پايه يك كاوش

 ،يگدليبيي ايض (بخشيد، آنها به اي كننده تحميل حالت اجتماعي روابط در بتوان تا آورد، درمي
 حقوق يمبنا و اساس با ارتباط در مختلف فكري جريان دو كالسيك دكترين در). 57: 1394

 :است شده مطرح الملل بين

  ارادي يا وضعي حقوق مكتب .١
 ).12: 1383 زاده،ي موس (گرايي عيني يا موضوعي حقوق مكتب .٢

 مورد در الملل بين حقوق قواعد مجموعه كه دارند عقيده گرايي اراده مكتب دانان حقوق

 چند يا و جانبهدو قراردادهاي از ناشي تعهدات و قواعد جز چيزي پناهندگان، شرايط و حقوق

 زيادي مقياس به موضوع زيرا ندارد، ديگري ويژه سرچشمه و نيست ها دولت بين جانبه

 و مزايا خود كشور از خارج در پناهندگان اگر. باشد مي كشورها ملي صالحيت به مربوط
 مصلحت نيز موقع هر و است محلي قانونگذار اراده از ناشي صرفا مزايا اين دارند، امتيازاتي

 . دهد تغيير را خود نظر تواند مي شدبا

 پناهندگان حقوق و شرايط مورد در كه معتقدند گرايي عيني مكتب حقوقدانان مقابل در

 كشورهاي امروزه و گرفته شكل ها قرن طول در كه دارد وجود غني بسيار عرفي حقوق يك

  ).83: 1387 ،يمحمد (كند مي متعهد آن قواعد رعايت به نسبت را المللي بين جامعه
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 حداقل ك يها دولت كه دارد اقتضا الملل نيب حقوق اصول كه معتقدند حقوقي علما اكثر
ي برا وي كل طور به كه نديگوي م و بشناسند تيرسم به) پناهندگان (گانگانيبي برا راي حقوق
 با حداقل نيا. كرد ميتنظ حقوق حداقل نيا ازي جامع و مشخص صورت ك يتوان ينم شهيهم

 طور به چه آن اما است، تحول و رييتغ در دائماي بشر افكار رشد و جوامع شرفتيپ و تمدن
 دول رفتار همان گانهيب اتباع حقوق حداقل زانيم و مالك كه است نيا گفت، توان يم اجمال
ي فرمول ضمن را حداقل نيا كه اند كرده كوشش حقوقي علما ازي برخ. است ها آن با متمدن

  .كنند انيب
 شنهاديپ ليذ شرح به ماده 5 تحت را فرمول نياي شياتر حقوقدان 1»ردروسو «جمله از
  :است كرده
 هري زندگي  ادامهي برا كه راي خصوص حقوق گانهيب اتباع به ديبا ها دولت: اول ماده«
  .ندينما اعطا است الزمي فرد

 كشور موضوعه نيقوان طبق بر گانگانيب كه راي ا مكتسبه حقوق ديبا ها دولت: دوم ماده
  .بشمارند محترم و معتبر اند نموده ليتحصي گريد كشور ا يخود

ي آزاد جمله از است، افراد تيشخص به احترام الزمه كهي حقوق ديبا ها دولت: سوم ماده
  .بشناسند گانگانيبي برا را آمد و رفتي آزاد و مسكن احترام، ،يشخص

 دارند سكونت جا آن در كهي كشوري ها دادگاه به مراجعه حق ديبا گانهيب اتباع: چهارم ماده
  .باشند داشته را

 ها اني براي جان وي مال انيز موجب كهي اعمال از گانگانيب حراست و تيحما: پنجم ماده
 عامي الزامي دولت چيه اصوال» .دارند سكونت آن خاك در كه استي دولت عهده به شودي م

ي كشور خاك در گانهيب كه نيا مجرد به اما ندارد، خود قلمرو در انيخارج رشيپذ به نسبت
  .شوند قائلي وي براي حقوق حداقل ديبا شد، رفتهيپذ

 آزاد انسان تيشخص الزمه كه حقوق ازي بعضي اجرا نيتضمي برا بعد به نوزدهم قرن از
 تحتي الديم 1929 سال در نيهمچن و است گرفته صورت يالملل نيبي هاي داور است،

                                                                 
1 .Werdross 
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 شهر در گانگانيب با رفتار طرز نييتعي براي بزرگ يالملل نيب كنفرانس ملل، جامعه هيحما
 متاسفانه. امدين دست بهي مثبت جهينت اد،يزي ها كوشش رغمي عل اما. شد ليتشك سيپار
 آن از بعد ا يو جنگ نيح چه و دومي جهان جنگ از قبل چه هم كنفرانس نيا از بعد اناتيجر
  .نبود مساعد چندان منظور نيا نيتامي برا

 فراتر كنيل است، قائل گانگانيبي براي حقوق حداقلي دولت هري نظر لحاظ از حال هر هب
 ها دولت فكر طرز بهي بستگ زانيم و حد نيا. داند يم مختار و آزاد را خود» حداقل «نيا از

 وي فلسف فكر طرزي كي. اند گرفته قرار گريكد يمقابل در فكر طرز دو مورد نيا در و دارد
ي دوم و دارد را  عموم حال تيرعا جنبه شتريبي اول كه ،ياسيس فكر طرزي رگيد وي اخالق

  .استي ستيوناليناس ايي يگرا يملي ها جنبه حائز شتريب
  پناهندگي حقوق تحول تاريخ )٤

 تعداد 2013 سال متحد،در ملل سازمان پناهندگان اموري عالي ايساريكم گزارش طبق
 حدود و 2014 سال در ونيليم 5/59 به عدد نيا كه دهبو ايدن در نفر ونيليم 5ي اجبار مهاجران

 ن،يزم كرهي رو بر كه معناست بدان نيا 1.است كرده دايپ شيافزا 2015 سال در نفر ونيليم 65
 تاريخ بررسي به قسمت اين در. استي داخلي  آواره ا يو پناهجو نفر ك ينفر، 113 هر از

 ـ باستان دوران :از عبارتند كه پردازيم مي متفاوت دوره چهار در پناهندگان حقوق تحول
  .متحد ملل دوره و  ملل جامعه دوره ـ اسالم ظهور
 باستان دوران) 1- 4

 نهايت از يونان در پناهندگان .بود شده شناخته برسميت پناهندگي حق باستان يونان در
 به ضتعر حق نيزكسي بودند شده مرگ به محكوم كه را كساني حتي و بودند برخوردار امنيت

 اين كسي اگر باستان يونان در .بود جويان پناه براي امني محل مساجد و معابد . نداشت را آنها

 نظر در سنگين بسيار هاي مجازات آنان براي كرد مي نقض و شمرد نمي محترم را حقوق

 ).36: 1383 برومند، (اموال مصادره و اعدام :مانند شد مي گرفته

                                                                 
1  .UNHCR Global Trends 2015 available at: http://www.unhcr.org/en-us/global-trends-
2015.html, last visited Feb. 7, 2017 
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 بعنوان خود پايتخت نزديكي را مكاني نيز روم امپراطوري ارگذ بنيان رومولوس زين روم در

 درخواست و رفته بدانجا توانست مي هركس .بود كرده درست بردن پناه براي امن محل

 او غنايم تقسيم در و كرده اعطا شهروندي حق آنان به كردند، مي بيعت او با اگر .كند پناهندگي

 خود عصر در و كرده تثبيت را خود قدرت ولوسروم كه بود جهت همين به. كرد مي شريك را

 محسوب امن محل معابد آن بر افزون نيز روم در .شد مبدل قدرتمندي امپراطوري يك به

 .شد مي

 اسالم ظهور )2- 4

 كساني از حمايت براي اسالم جمله از الهي اديان نيز و بزرگ هاي تمدن باستان دوران از

 برخي). 65: 1377 ،يزارچي ميكر (اند انديشيده ريتدابي خواهند مي امان جان ترس از كه

 يا پناهنده مفهوم معادل فقه در مستأمن مفهوم كه كنند اثبات تا اند كرده تالش نويسندگان
 با اسالمي فقه در امان عقد مشابهت موارد وجود با .است امروز الملل بين حقوق در پناهجو

 از: زيرا دانست يكسان را پناهنده و مستأمن هوممف توان نمي الملل بين حقوق در پناهندگي نهاد

 دارالكفر و داراالسالم به مرزها عقيدتي بندي تقسيم بر مبتني امان و استيمان مفهوم سو يك

 .دارد تفاوت امروز الملل بين حقوق در كشور  دولت پاية بر كشورها تقسيم مبناي با كه است
 اوست متوجه داراالسالم از كه ديداتيته برابر در مستأمن امان عقد در ديگر سوي از

  .كند مي پناه درخواست
 پذيرنده محل به خود موطن در خطر احساس سبب به پناهنده امروزي پناهندگي در ولي

 پناهندگي بر دقيقاً امان عقد هرچند حال هر در .گريزد مي خود اقامت محل از و برد مي پناه

 به الملل بين حقوق در امروزه كه كاليفيت و حقوق اعظم بخش يابد نمي انطباق امروزي

 قابل مطلق و عام ادلة پاية بر شود مي شناخته پناهندگان براي مربوط هاي كنوانسيون موجب

 قضايي امنيت اجتماعي امنيت جمله از است شناسايي قابل پناهنده براي اسالمي فقه در استناد

 ،يفاطم ديسي قار (پذيرنده لمح در تردد حق و مذهبي آزادي دانش كسب حق شغلي امنيت
1374 :173.(  
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  ملل جامعه دوران) 3- 4
 پيدا المللي بين عرصة در بخصوص حقوقي، اهميتي و مفهوم پناهندگي حاضر عصر در

 بيستم قرن ابتداي و سيزدهم قرن اواخر از آوارگان بزرگ هاي گروه شدن پيدا با .است كرده

 را افراد اين از حمايت قصد كه ذيربطي ازمانهايس صالحيت تعيين و آواره يا پناهنده تعريف

 كرد پيدا ضرورت دارند

 و آوارگان مختلف گروههاي قبال در متعددي اقدامات 1946 -1920 ملل جامعة دوران در
 ).52: 1390 ،ييصفا: ( در جمله از آمد عمل به پناهندگان

  ارمني؛ و روسي پناهندگان دربارة 1926 مه 12 و 1922 ژوئية 5

 ترك؛ و كرد سوري كلداني آشوري آوارگان دربارة 1928 ژوئن 30

 سار منطقه تصرف و نازيسم ظهور با .آلماني پناهندگان دربارة 1938 اوت 10 كنوانسيون

 اين .گشت افزوده پناهجويان برتعداد آن، مردم مهاجرت و چكسلواكي، و اتريش در واقع

 كه بخصوص .كنند اقدام تري دقيق و يشترب مقررات تدوين به ملل جامعه كه شد باعث مسأله

 كشورهاي و فرانسه تنها اما ورزيدند مي ابا پناهجويان پذيرش از اروپايي كشورهاي از بسياري

 و .كردند مي پذيرش را آنها و كردند مي حمايت مهاجرين از شدت به كه بودند اسكانديناوي
 را پناهنده كه آنست معناي به نامهگذر نداشتن«: كه شد تصويب فرانسه محاكم قانون در حتي

. بازگرداند ديگر كشور به توان مي ليكن بازگرداند، خود كشور به توان نمي اجباري بصورت
 آمريكا متحده اياالت ميالدي 1939 سال در قانون به تبديل و آمريكا دعوت به ييگردهما

 كشور سي ابتدا در كه كرد دعوت فرانسه اويانِ شهر در گردهمايي يك به را جهان كشورهاي

  .شد دنبال جدي صورت به پناهندگي مسأله بعد به تاريخ اين از .كرد شركت آن در
  قيتحقي ها افتهي )٥
 پناهندگان فيتكال و حقوق) 1- 5

 در كه ياساس يها يآزاد و حقوق يتمام از يانسان افراد ريسا رينظ زين پناهندگان ديترد يب

 يخاص طيشرا و تيوضع به توجه با اما .باشند يم مند هبهر اند، شده ييشناسا بشر حقوق نظام
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 و ابدي يم يا ژهيو تياهم حقوقي برخ از تنها يمند بهره برند، يم سر به آن در پناهندگان كه
  .باشند يم يخاص فيتكال يدارا زين طيشرا آن با متناسب
 ونيكنوانس «اساس بر پناهندگان فيتكال و حقوق نيمهمتر انيب به اختصار به جا نيا در

 نيا پناهنده حق نيتر مهم و نياول .شود يم پرداخته» )1951 (پناهندگان تيوضع به مربوط
 مذهب اي نژاد نظر از يضيتبع هرگونه بدون را ونيكنوانس مقررات متعاهد، يها دولت كه است

 مورا در پناهنده يآزاد )1 ماده) (ضيتبع عدم اصل مراعات (ندينما اجرا يو درباره نيسرزم اي
 نيقوان تابع يو هيشخص احوال و )4 ماده (شود شمرده محترم كشور آن اتباع مشابه ديبا ينيد

 ماده 1 بند (است سكونتش محل تابع باشد، اقامت محل فاقد چه چنان و بوده اقامتش محل
 در ژهيو به اوست، هيشخص احوال به مربوط و نموده كسب تر شيپ كه يحقوق ديبا و )12

 ).12 ماده 2 بند (شود شمرده محترم دواجاز با ارتباط

 پناهنده توسط منقول ريغ و منقول اموال ليتحص خصوص در متعارف و مساعد رفتار لزوم
 انجام ،)14 ماده (پناهنده يصنعت و يمعنو تيمالك از خود اتباع با برابر يتيحما ،)13 ماده(

 و يرانتفاعيغ و ياسيرسيغ يها تيجمع در پناهنده تيعضو خصوص در رفتار نيمساعدتر
 آنها يمند بهره و ها دادگاه به پناهندگان مراجعه حق ييشناسا ،)15 ماده(ي ا حرفه يكاهايسند

 حق خصوص در پناهندگان با رفتار نيتر مطلوب انجام ،)16 ماده ... (و ييقضا معاضدت از

 آزاد مشاغل به آنها اشتغال درباره آنها با مساعد رفتار و )17 ماده (دستمزد افتيدر و اشتغال
 تعهدات و پناهندگان حقوق نيتر مهم جمله از زين )19 ماده(ي علم آزاد يها حرفه و )18 ماده(

 .شود يم محسوب دولتها

 مسكن ،)20 ماده(ي بند رهيج ستميس از ديبا آنها زين پناهندگان شيآسا و رفاه خصوص در
 اتباع تيوضع با متناسب ...و )23 ماده (هيريخ امور ،)22 ماده(ي عموم يها آموزش ،)21 ماده(

 .شوند مند بهره متعاهد يها دولت

 ماده(ي اجتماع مهيب و كار نيقوان به مربوط يايمزا از پناهندگان مذكور، موارد بر عالوه
 ماده(ي تيهو اوراق ،)26 ماده (آمد و رفت يها يآزاد ،)25  ماده(ي ادار يها مساعدت ،)24
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 ،)33 ماده (بازگرداندن اي اخراج منع ،)30 ماده(يي دارا انتقال ،)28 هماد(ي مسافرت اسناد ،)27
 .شد خواهند مند بهره ونيكنوانس مقررات مطابق زين  ...و )34 ماده (تيتابع كسب

 اند شده پناهنده آن به كه يدولت برابر در را يفيوظا پناهندگان ا،يمزا و حقوق نيا مقابل در

 مقررات با را خود كه است نيا دارد، پناهنده هر كه يكل و ياصل فهيوظ .باشند يم دارا زين

 ماده (دينما مراعات را كشور آن مقررات و نيقوان و دهد قيتطب آورده پناه آن به كه يكشور
 و اتيمال پرداخت به ملزم متعاهد يها دولت اتباع ريسا رينظ زين پناهندگان جهت نيا از ).2

 و عبور يآزاد با ارتباط در انيخارج به مربوط يعموم مقررات مراعات ،)29 ماده (عوارض
 ييها تيمحدود ريسا مراعات و )32 ماده(ي مل تيامن و يعموم نظم تيرعا ،)26 ماده (مرور

  .است شده وضع حقوق اعمال و ها يآزاد بر ها دولت آن يداخل قانون موجب به كه هستند
 طور به و پناهندگاني براي داخل اتباع همانند ،ياسيس حقوق شناختن تيرسم به دگاهيد
ي فلسف دگاهيد از جمله از. شد شناخته تيرسم مورد مختلفي ايزوا از گانهيب اتباعي كل
: ديگو يم بود،ي الديم 16 قرن در ستميس نيا طرفداران از كهيي اياسپان حقوقدان» سوارز«
ي ايمزاي ا رهپا از خارجه در كه كند يم جابيا او تيتابع از نظر صرفي انسان تيشخص«

 آن خاك در كه راي ا گانهيب ،يدولت چنانچه و دينما استفاده است بشري زندگ الزمه كهي حقوق
 كسان ياصل. است كرده رفتار اخالق خالف بر محققا دينما محروم ايمزا نيا از داردي سكن
 شده اقعو دييتا مورد زين يالملل نيبي ها كنگره ازي بعض دري داخل اتباع با ها يخارج دنيد

 د،يگرد ليتشك ژنو دري الديم 1874 سال در كه الملل نيب حقوق توسعه تهيكم زين و. است
ي حت و بشود ها آن نفع بهي ديق معاهده در كه نيا بدون و مستقال گانگانيب كه داشت اعالم
 آنها تيرعا به ها دولت كه هستنديي ايمزا و حقوقي دارا متقابل معامله شرط وجود بدون
 عالمان عموم قبول مورد 19 قرن اواخر در كه منشانه آزاد دگاهيد و ستميس نيا. هستند مجبور

  .است كرده رسوخ هم نيقوان ازي برخ در بود زمان آن
  پناهندگان تيمالك حق) 2- 5

 چه و يقيحق چه اشخاص ي همه و است مشروع يحق تيمالك حق نيمواز طبق گرچه

 سلب رانيا حقوق در .ستين مطلق حق نيا يول ندشو برخوردار تيمالك حق از ديباي حقوق
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 .است شده ينيب شيپ اتباع استمالك نيقوان ياجرا ضمانت عنوان به گانگانيب از تيمالك

 طور به يمزروع امالك استمالك از ش ه 1310 قانون اساس بر ميمق ريغ و ميمق گانگانيب

  .باشند يم محروم مطلق
 اتباع استمالك نامه نيآئ در مندرج خاص فاتيتشر و طيشرا تيرعا با ميمق گانگانيب

 يم دارا تجارت و كسب يبرا يمحل و يشخص سكونت يبرا يمحل تملك حق 1328 گانهيب
 نامه بيتصو كنيل است گانگانيب منقول ريغ اموال استمالك تيممنوع بر اصل هذايعل .باشند

 رانيوز ئتيه بيتصو صورت در و يطيشرا تيرعا با 1342 مصوب خارجه اتباع استمالك
 مجوز با كه يانيرانيا مورد در گذار قانون .است رفتهيپذ آنان يبرا مجاز حد در را استمالك نيا

 نمودهي شتريب يريگ سخت كنند يرانيا تيتابع ترك يقانون مقررات تيرعا بدون اي و دولت

 بر حاكم نيقوان .است شناخته محروم زين گانگانيب تملك مجاز زانيم همان از را آنان و
  .است حاكم زين رانيا در گانهيب يحقوق اشخاص بر رانيا در گانهيب يقيحق اشخاص
ي م 1328مصوب خارجه اتباع استمالك نامه نييآ تابع گانه،يب اتباع استمالك فاتيتشر

 اقامتگاه بخواهد گاه هر كه دهدي م تعهد كندي م استمالكي تقاضا كهي خارج فرد باشد
 از ماه شش تا را استمالكي تقاضا مورد ملك ديبا دهد انتقال رانيا از خارج به را خودي دائم
 استمالك اجازه مقررات، طبق كهي انيخارج ا يرانيا اتباع ازي ك يبه رانيا از خروج خيتار

 دهيمزا به را ملك ، ثبت سازمان اذن با محل ثبت اداره گرنه و دهند ،انتقال اند آورده بدست
  . دهد يم مالك به راي باق نهيهز كسر و فروش از پس و نهاده
  :نمودند بيتصو ريز شرح به را پناهندگان نامه نيآئ

 به بنا 1342 مورخ جلسه در رانيوز ئتيه مصوب پناهندگان، نامه نيآئ زدهميس ماده
 به تيتابع اعطاء: دارد يم مقرر نيچن كشور وزارت 14/9/42- م/3685 شماره شنهاديپ

 نظر با باشند كرده تيرعا كامال را مقررات و نيقوان رانيا در قامتا مدت در كهي پناهندگان
  . شد خواهدي تلق مساعد
 استمالك مورد در : است آمده اولي  درتبصره باشد؛ يم تبصره دوي دارا خود ماده نيا
 مقرراست خارجه اتباعي برا كه حقوق همان از اصوال پناهنده منقول ريغ و منقول اموال
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 احقاق و تظلمي برا دارد حق پناهنده : داشته مقرر نيچن دوم تبصره و. نمود خواهد استفاده
  .كند مراجعه كشوري ها دادگاه به خود حق

ي م گانهيب فرد ك يايآ كه مطلب نيا مورد در: گانگانيب توسط متعدد مسكن استمالك
 جهت اري متعدد امالك 44 سال نامه نييآ و 42 سال نامه بيتصو مقررات تيرعا با تواند

 به اشاره و كرده ارياخت سكوت فوق نامه نييآ ، نامه بيتصو ، ريخ اي دينما استمالك سكونت
 نامه نييآ توسط كه 23/10/1342 مورخيي اجرا نامه نييآ 57 ماده اما . اند ننموده مطلب نيا

 محل ك ياز شيبي متقاض كهي صورت در نكهيا به داشت صراحت است شده لغو 44 سال
 درخواست نيا با مناسب ونيسيكم نظر به هم او وضع و دينما درخواست رانيا در سكونت

 . دينما موافقتي و درخواست با تواندي م ونيسيكم باشد

 نيا با الملل نيب حقوق خصوص دري دادگستر وزارتي مشورت ونيسيكم نظر موجب به
 در نكهيا به نظر و هشد نييتع 5/5/44 مورخ نامه نييآ آني جا به و لغو مزبور نامه نييآ كه
 م . ق 961 ماده در نكهيا به نظر و نشده نييتعي فيتكل موضوع نيا به نسبت رياخ نامه نييآ

ي سكن حق و بود خواهند متمتعي مدن حقوق از خارجه اتباع ليذ موارد در جز دهيگرد حيتصر
 نظر قطهن از صرفاً اي سلب خارجه اتباع از كه ستيني حقوق جمله از شهيپ و كسب محل و

 . است  محتاج ، محل كي بهي خارج اتباع مسكن ريتحر و باشد شده جادياي رانيا جامعه

 خارجه اتباع كه نيا به 1344 سال نامه نييآ در قانونگذار حيتصر عدم رسد يم نظر به اما
 نبوده ليما قانونگذار كه است نيا ليدل خود باشند رانيا در متعدد مسكني دارا توانندي م

 به صراحتاً بود شده داده 1342 ماده نامه نييآ در كهي نحو به متعدد مسكن بودن دارا اجازه
 است شده برطرفي ا صهينق نيچن استمالك حهيال 18 ماده مطابق. شود دادهي خارج اتباع

 تحقق احراز دينماي گريد ملك تملك درخواست يخارج تبعه چنانچه ماده نيا مطابق
 اطالعات و كشور و خارجه اموري ها وزارتخانه تيعضو باي ا تهيكم صيتشخ به آن ضرورت

  . بود خواهد ريپذ امكاني مل تيامني شورا دييتا و
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 گانگانيب از تيمالك سلب) 3- 5

 گانهيب اتباع از بتوانند خود قلمرو در كه است شده شناخته ها دولتي برا حق نيا اصوالً
 . بپردازند را آنها به وارده اتخسار و غرامات نكهيا بر مشروط كنند تيمالك سلب

 و نيقوان در عادله غرامات پرداخت شرط به گانگانيب از كتيمال سلب امكان رانيا در
ي نم ملك صاحب تصرف از راي ملك چيه لذا و است شدهي نيب شيپ معاهدات در نيهمچن
 قسمت و تاس عادله متيق دييتا و نييتع از پس زين آن وي شرع مجوز با مگر كرد رونيب توان
 به نسبت را مزبور اتباع تيمالك«  : داردي م مقرر كيبلژ و رانيا نيب اقامت قرارداد 7 ماده آخر

 مگر بازداشت اموالشان از استفاده از باشد موقتاً ولو را آنها ا يو نمود سلب تواني نم اموالشان
 . است مقرر واصله اتباعي براي محل نيقوان در كهي غراماتي ادا مقابل در و طيشرا همان به

ي براي اراض تملك بودن زيجا ، منقول ريغ اموال به نسبتي نيع حق از گانگانيب تيمحروم
 حاكم قانون نييتع مقام دري مدن قانون 8 ماده در آناني برا صنعت ا يكسب ا يسكونت محل
 اتباع كه منقول ريغ اموال« : است آمده عبارت نيا رانيا در خارجه اتباع منقول ريغ اموال بر

 خواهد رانيا نيقوان تابعه جهت هر از كنندي م اي كرده تملك عهود طبق بر رانيا در خارجه
 . »بود

 از و است ممنوع آناني براي مزروعي اراض تملك گفت ديباي خيتار سابقه بنابر
 يبراي محلي عني ، ندينما تملك توانندي م مجاز حد در تنها ها آن زين منقول ريغ اموال گريد

ي مزورعي اراض تملك از گانگانيب تيممنوع . كنندي داريخر خود صنعت اي كسب اي سكونت
ي تركمانچا عهدنامه وستيپ پروتكل 5 ماده از تنها نه رانيا تيمشروط از شيپي حقوق نظام در
 ملك ديخر با موافقت به اشاره تنها آن در كه) هيروس و رانياي دولتها انيمي بازرگان عهدنامه(
 آنان التجاره مال گذراندني برا انبار ا يمغازه احداث تا سكونتي برا دولت آن اتباعي سو از
 شتريب صراحت به زين نامه قانون 12 بند در ، است استنباط قابل دهيگرد ) الف -3-32 شماره(
 » رانيا در مستغالت و قراء و دهات استهالك« : شده حيتصر بند نيا در. است شده اد يآن از
 . اند محروم آن از خارجه اتباع بوده داخله اتباعي ازهايامت از
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 بدان ها آن متعلقات و توابع وي مزروعي اراض تملك از گانگانيب ،يكنون دوران در نيبنابرا
 . باشندي م محروم دهيگرد فيتعر قانون آن اول ماده تبصره در آنها از كه گونه

 و باغات و سارها چشمه ليقب ازي عمزرو امالك متعلقات و توابع« :تبصره نيا حسب بر
 . »استي مزروع ملك حكم در آن امثال و مراتع

ي برا آنچه بر مازاد گريد منقول ريغ اموال تملك از گانگانيب ،ي مزروع امالك بر افزون
 . باشندي م محروم هستند آن ازمندين فوق صنعت ا يكسب ا يسكونت محل

 ممكن گريدي نيع حقوق گونه هر بلكه ستين منقول ريغ اموال شامل تنها تيمحروم نيا
 . رهن حق مانند گردد آنها تملك بهي منته است

 گانهيب اتباع توسط منقول ريغ اموال معامالت) 4- 5

 اتباع هيكل مراجعه موقع در«: ديگوي مي رسم اسناد دفاتر قانون نامه نييآ 42 ماده
 در تا مالحظه را آنها اقامت جواز دفتران سر ديبا منقول ريغ اموال تملك يبرا خارجه
 ميتنظي برا محل ثبت اداره از مخصوص نامه اظهار لهيبوس. باشد نشدهي منقض مدت كهيصورت
 . »كنند اجازه ليتحص معامله سند

 و شرط عيب ليقب از استرداد حق با معامالت مورد در«  : ديگوي م نامه نييآ همان 45 ماده
 مثل و ستين الزم ، محل ثبت اداره از مخصوص ارهاج ليتحص خارجه اتباع ) رهيغ و رهن

 ارسال ثبت اداره به زين معامله خالصه و استعالم ، ملكي ثبت تيوضع ديبا داخله اتباع معامالت
 « گردد

 بستانكار به مالي قهر كيتمل و دهيمزا به است ممكن مذكور معامالت اسناد كه جا آن از
 استرداد حق با منقول ريغ  معامالت ثبت مورد در : ديگوي مي ثبت بخشنامه 11 بند انجامديب
 نبودن و دهيمزا و هيياجرا صدور صورت در كه شود ميتفه ديبا متعامل عنوان به گانگانيب

 خواهد گانهيب اتباع استمالك به مربوط مقررات تيرعا به موكول انتقال سند صدور ، داريخر
 خود حقوق ديبا و داشت نخواهدي مجوز ،انتقال سند صدور باشند تملك از ممنوع اگر و بود
 . »كند واگذاري رانيا اتباع به معامله مورد نيع در را
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 كهي ا گانهيب اي يرانيا به مال انتقال امكان عدم و دهيمزا موقع صورت در
 5/9/1327 مصوب استمالك نامه نييآ از مستنعاد به ديبا است آورده بدست استمالك اجازه

 نيا . شود داده مالك بهي باق حراج نهيهز كسر از پس و برسد فروش به حراج قيطر از مال
 . است نشده ذكر حاًيصر قانون در وضع

ي رسم اسناد قيطر از انتقال از اعم قانون نيا موضوع ملك انتقال و نقل ديجد حهيال مطابق
 مجوز با كشور از خارج در ا يداخل دري متقاض ورثه ا يو گريد شخص نام بهي عاد اسناد ا يو

 امالك و اسناد ثبت سازمان از مخصوص پروانهي دارا دفاتر در ،انتقال خارجه امور وزارت
ي مركز بانك ضوابط با آن خروج و مجازي بانكها ازي ك يقيطر از ارز فروش ا يانتقال كشور،
 اتباع كهي صورت در.بود خواهدي قانون اعتبار فاقد صورت نيا ريغ در بود خواهد ريپذ امكان
 در مقرر فاتيتشر تيرعا از ندينما منتقلي رانيا اتباع به را قانون نيا موضوع امالك خارجه
 .بود خواهندي مستثن قانون

 اتباع به خاص ازيامت هرگونهي اعطا ،يادار عدالت وانيدي عموم ئتيهي رأ موجب به
 حيصر حكم به منوط كشور،يي ايجغراف قلمرو در رمنقوليغ اموال تملك امكان جمله از  گانهيب

 و مقررات وضع در دولت تيصالح .داردي نيتقن تيماه مذكور موضوع لذا است، قانونگذار
 مصوب قانون استناد به گانهيب اتباع توسط منقول ريغ اموال تملك  به مربوطي ها نامه بيتصو
 امالك و اسناد ثبت قانوني اصالح) 148 (ماده) 7 (تبصره و 1342 سال در وقت مقننه قوه
 عدم از پس موجودي قانون خالء به تيعنا با. استي حقوق وجاهت فاقد 1370 سال وبمص

 خارجه اتباع استمالك نامه نييآ و رانيوز ئتيه 1342 سال مصوبي قانون نامه بيتصو اعتبار
 توسط رمنقوليغ اموال تملك يچگونگ نامه نييآ ابطال و رانيوز ئتيه 1328 سال مصوب

ي ادار عدالت وانيدي عموم ئتيه لهيوس به رانياي اسالمي جمهور در ميمق ريغ يخارج اتباع
ي برخوردار و نظر مورد نهيزم دري قانون هيرو وحدت جاديا ضرورت ليدل به و 1378 سال در
 ابهاماتي بعض رفع و خالءها ليتكم و پراكنده مقررات عيتجم و شفاف و منسجمي مقررات از
ي سو از كامل و جامعي قانون نيتدو و ارائه وملز ،يخارج اتباع تملكي چگونگ خصوص در

  .شود يم احساس دار تيصالح مراجع
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    :يريگ جهينت
حق مالكيت به عنوان متغير اصلي اين پژوهش از جمله حقوقي است كه در اين تحقيق به 

حق مالكيت، يكي از مواردي كه مورد تاكيد كنوانسيون مربوط به وضع . آن پرداخته شد
 كنوانسيون مقرر مي دارد كه 13ماده . حصيل اموال منقول و غيرمنقول استپناهندگان، حق ت

دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوط و همچنين در 
مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط به مالكيت اموال منقول و غيرمنقول با 

اتباع بيگانه در ايران طبق آيين . تا سرحد امكان مساعد باشدپناهندگان رفتاري خواهند كرد 
 اگر بخواهند در ايران ملكي براي سكونت يا صنعت 1327نامه استمالك اتباع خارجه مصوب 

يا محل كسب خود استمالك كنند بايد اظهارنامه هاي اداره ثبت محل وقوع آن ملك را تحويل 
  . ثبت فرستاده شودبدهند تا براي تحصيل اجازه به اداره كل

حق مالكيت، يكي از مواردي كه مورد تاكيد : توان گفت گيري كلي مي در يك نتيجه
 13ماده . كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصيل اموال منقول و غيرمنقول است

دارد كه دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير  كنوانسيون مقرر مي
مربوط و همچنين در مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط به مالكيت حقوق 

اتباع . اموال منقول و غيرمنقول با پناهندگان رفتاري خواهند كرد تا سرحد امكان مساعد باشد
 اگر بخواهند در ايران ملكي 1327بيگانه در ايران طبق آيين نامه استمالك اتباع خارجه مصوب 

ت يا صنعت يا محل كسب خود استمالك كنند بايد اظهارنامه هاي اداره ثبت محل براي سكون
  .وقوع آن ملك را تحويل بدهند تا براي تحصيل اجازه به اداره كل ثبت فرستاده شود
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