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 :چکیده

شود، این  علمی بهره گرفته می روشیقوقی و قوانین نقاط مختلف جهان همواره از ی موضوعات ح در مقایسه

 حقوق تطبیقی پس از توصیف دو یا چندی ها یبررسی همان علم حقوق تطبیقی است. حقوقدانان در شناس روش

کاری جهت حل پردازند به طوری که در انتها بتوانند راه ها می توصیف تحلیل آن نظام حقوقی مختلف به مقایسه و

مشکل عدم  ی موضوع مورد بررسی بیان کنند. معضالت حقوقی ارائه دهند یا پیشنهادی جهت بهبود و توسعه

ی قوانین گردشگری  شاید با مقایسه»ی اصلی طرح این فرضیه شد که  زه، انگیرانی صنعت توریسم ای توسعه

توریستی بتوان به تصحیح قوانین گردشگری ایران ی  یافته توسعهبا قوانین دیگر کشورهای ایران  اسالمی جمهوری

 .«توریسم ایران، یافت سعه نیافتگیِدست یافت و شاید بتوان راه حلی برای برون رفت از معظل تو

توریستی به صورت ی  یافته توسعهو دیگر کشورهای ایران  اسالمی جمهوریبه این منظور قوانین گردشگری 

ی  چون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کاالی مسافری، ترانزیت خودرو، بیمههای مرتبط هم جزء در حوزه به جزء

ی قوانین و مقررات  آیا مقایسه»که  پرسش توریستی و محاکم قضایی مقایسه شد. در انتها در پاسخ به این

صنعت  افتگینی تواند راه گشای توسعهتوریستی میی  یافته توسعهبا کشورهای ایران  اسالمی جمهوریگردشگری 

ی توریسم  قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران در حوزه ی همجموع»گفت که: توان  می «توریسم ایران باشد؟

الملل خصوصی ایران است جامع و کامل است. لیکن اجرای دقیق مقررات به  از حقوق بین ای عهکه زیر مجمو

ی پایدار  ی توسعه یسم نسبت به مجموعهدر بخش تورگذاران  قانون ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی فهاضا

تواند باعث  نه تنها می –ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان بامشاهده –گردشگری

های  ها و مدل ی تکنیک تواند باعث ارائه شود بلکه میایران  اسالمی جمهوریتکامل قوانین حقوقی گردشگری در 

 ی پایدار توریسم ایران گردد. هجدید در فرآیندِ توسع

ی  یافته توسعهکشورهای  ،ایران  اسالمی  جمهوری ،حقوق تطبیقی ،قوانین و مقررات ،گردشگری واژگان کلیدی:

 .توریستی
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 مقدمه

ود در سطح های اخیر توجه به قوانین و مقررات با دید تطبیقی برای رفع نیازهای موج در سال

گیری داشته است. در  های اقتصادی و تجاری افزایش چشم لیتی فعا جهان به خصوص در زمینه

های  حوزهقوانین موضوعه در  والمللی  بینهای  برای تهیه و تنظیم کنوانسیونالمللی  بینسطح 

ها و  ای از سوی سازمان دادهای استاندارد، تطبیق گستردهگوناگون از جمله توریسم و تنظیم قرار

انجام شده است. در سطح ملی نیز کشورها برای اصالح مقررات  المللی بینای و  موسسات منطقه

. با توجه به این موضوع، کنند میموجود و تصویب قوانین جدید به مطالعات تطبیقی توجه زیادی 

های  برداری پایدار از تمام ظرفیت گری امری انکار نشدنی است و بهرهدخالت دولت در امور گردش

ردشگری بارتی، صنعت گد اصولی و قانونی امکان پذیر است. به عی قواع گردشگری تنها در سایه

ها هستند که توان تامین ثبات و  ه بقای خود نیست، زیرا تنها دولتها قادر ب ی دولت بدون مداخله

 (18: 1831بنادرویش، ارتباط با حقوق گردشگران دارند )تر از همه وضع قوانین را در  مهمامنیت و 

 

 بیان مسئله

 (5: 1831)کارگر،  صنعت گردشگری استی  عهاساسی در توسعوامل  حقوقی یکی ازمقررات 

هایی، آن را در جهت پایدار  حل ها و راه واداشته است تا با اتخاذ محدودیتکشورها را  هیرو نیا

بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از  (18: 1838نند )فرهودی و شورچه، هدایت ک

ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و گردشگران و 

کند، مرتبط  مایترونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها ح

است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن هم نه تنها برای اهداف 

المللی است. حال با کمی تأمل در این زمینه  بازیابی عظمت ایران در عرصه بین ه برایاقتصادی بلک

گردشگری )چه طبیعی  های ر دارا بودن جاذبهدریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنا توان  می

 در نظر گرفتن حقوق ترین آنها است که یکی از مهمهایی  شرط پیش ( نیازمندو چه انسانی

 . استگردشگران 

 یبا کشورها اسیدر ق رانیا یگردشگر ی در حوزه یجار یها هیرو و نیپژوهش قوان نیدر ا

اعمال شده  یکه روندها یکه در مدت شود می یاز آن جهت بررس یذهن فرض پیشبدون  یافته توسعه

در  ریت بازده محسوسگذار بر رفتار گردشگر  ریامور تاث ی هبا توجه به کلی یافته توسعه یدر کشورها

تر شدن  هیشب ای قیتطب یبرا ییشنهادهای؛ پمورد نظر داشته است ییایجغرافمحل  سمیرونق تور

آن  ییو کارآ ییگردد و روا یبه آن قانون مورد بحث طرح و ارائه م ایران اسالمی جمهوری نیقوان

 رانیا یساسمجاز قانون ا ی طهیها، عرف و حاستانداردآن با توجه به  ییاجرا تیشده و قابل یبررس

که  یو مقررات نیقوان ی سهیاستوار است، مقا سهیرو بر اصل مقا شیپ قی. اساس تحقشود می یبررس
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 یافته توسعه یکه در کشورها یو مقررات نیهستند با قوان یجار رانیدر کشور ا سمیتور ی در حوزه

 . وضع نموده اند داریتوسعه محور و پا یدیکشورشان با د سمیامور حاکم بر صنعت تور لیجهت تسه

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

های  فرآیندتوریسم در هر کشوری باید از  های صنعت گذاری ریزی و سیاست مکانیزم برنامه

تر و  کاربردیتر،  روان تر، ردار باشد. هراندازه قوانین جامعگذاری برخو تخصصی در خصوص قانون

زوم تهیه و تدوین قوانین در ل باشد. پس میتر  توریسم محسوس ی صنعت ؛ توسعهمحورتر باشند توسعه

ررات حکم ضروری است تا آنجا که این قوانین و مق ی توریسم به شکل صحیح و جامع، کامالً حوزه

ی تطبیقی قوانین و  همین دلیل مطالعه به توریسم باشد. افزار صنعت عامل برای سخت یک سیستم

باعث شناخت نقاط قوت و ضعف  یافته توسعه با کشورهایایران  اسالمی جمهوریمقررات گردشگری 

( بوده یافته توسعهدیگر کشورها )خصوصاگذاران  قانون ی دغدغههای مهم توریسم که  شناخت حوزهو 

این  یافته توسعهتطبیقی بین قوانین گردشگری ایران و کشورهای ی  عهکند. مطال است را نمایان می

 مزایا را دارد.

رای تکمیل ی مقننه ب ی و قوه، نیاز دستگاه قضایشود میقوق ملی باعث شناخت بهتر و اصالح ح

های  کاربردی شدن مطالعه در پژوهشسازد و باعث  ی جامع را برطرف می حقوق ملی و ایجاد رویه

تطبیق قوانین و مقررات  ،گردد. عالوه بر آن ی حقوق می خی یا فلسفی مربوط به آن در حوزهتاری

ناسب بر مبنای قانون بهتر و پرده برداری از هرگونه اغراق و پیش باعث ایجاد یک نظم حقوقی م

 (1831)بارگاهی،  شود میداوری 

ی موضوعی این پژوهش پیرامون حقوق بین الملل خصوصی ایران با تاکید بر گردشگری  محدوده

 باشد. با تاکید بر گردشگری می یافته توسعهو حقوق بین الملل خصوصی کشورهای 

ی گردشگری ایران و کشورهای  شامل قوانین حاکم و جاری بر حوزهی پژوهش، ی زمان محدوده

میالدی  1112 یا 38ده تا سال از ابتدای تاریخ وضع قانون لغایت قوانین تصویب ش یافته توسعه

 باشد. می

انین که قوایران  اسالمی جمهوریی جغرافیایی کشور  ی مکانی تحقیق، از یک سو حیطه محدوده

یا در حال توسعه با  یافته توسعهباشد و از سویی دیگر کشورهای  در آنها جاری میمصوب ایران 

هر المللی  بینیافتگی که توسط نهادهای  های توسعه اخصصنعت توریسم موفق، بر اساس الگوها و ش

، ایجاد وسعت دید و شناخت بهتر از قوانین هدف مقاله حاضر ن،یبنابراهستند.  ،شود میساله ارائه 

پایدار گردشگری ی  عهی گردشگری و تکامل مقررات در این حوزه به منظور توس وزهحدر 

قوانین گردشگری در نقاط مختلف جهان، آگاهی از ی  عههدف از مطالو  است ایران اسالمی جمهوری

 ها است. آنقوانین موجود، تفسیر و در نهایت اعمال مصادیق 

 :باشد کهیطرح مسوال م نیتحقق هدف پژوهش، ا یبرا رو، نیاز ا
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 یکشورها یو مقررات گردشگر نیبا قوان ایران اسالمی جمهوری یگردشگر نیقوان ی سهیمقا ایآ

 ی به روند توسعه شده و متعاقباً رانیا سمیتور داریپا ی تواند باعث رونق و توسعه می یافته توسعه

 د؟یکشور کمک نما

 یبا کشورها رانیا یرات گردشگرو مقر نیقوان یقیتطب ی رسد مطالعه ینظر مبهفرضیه: 

 موثر است. ایران اسالمی جمهوری سمیصنعت تور ی در توسعه یافته توسعه

 

 قیتحق ی نهیشیپ

ابونوری و  ،1831ی گردشگری مطالعات پرشماری انجام شده است )صمدی و قنواتی،  در زمینه

گردشگری به موارد ذیل اما در رابطه با مسائل حقوقی  (1831، هوشمند و همکاران، 1838اکبری، 

 اشاره نمود. توان می

( مسئولیت مدنی مؤسسات جهانگردی و گردشگری را بررسی نمود و با 1838کرزانی ) آقاغالمی

توجه به نتایج پژوهش امیدوار شد با رفع مشکالت و موانع و تصویب قوانین مرتبط مسئولیت مدنی 

ندهی شود که این امر عالوه بر جذب سرمایه مؤسسات توریستی در قبال مسافران و جهانگردان ساما

شایسته باشد،  سی نیز برای ایران حائز اهمیت میاز ابعاد حقوقی، اجتماعی و سیا ،از بعد اقتصادی

( به بررسی فقهی و 1832باف ) است مسئولین امر توجه بیشتری به موضوع داشته باشند. صوف

های روشن دینی به شبهات گسترش  سخداخت که هدف این پژوهش ارائه پارحقوقی توریسم پ

اسب م بود. نتیجه این شد که علماء و اساتید فقه با طرح بحث در این مورد پاسخ منوریسصنعت ت

دهند تا کشور بتواند از ظرفیت باالی درآمدی خود در این صنعت ها ارائه کج فکری زدودنجهت 

یگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه ( به بررسی جا1833افضلی و همکاران ) استفاده مناسب کند.

با وجود که دهد  می. نتایج این تحقیق نشان اند هپرداختایران  اسالمی جمهوریاسالم و قوانین حقوقی 

)به عنوان  یاز حقوق گردشگر خارج یمشخص فیهنوز تعر ر،یدرگ های نارگا یاز سو ها تالشتمام 

 یحقوق شهروند شهیدون صورت نگرفته و اندم نیقوانی  عه( در مجمویجهانی  عهشهروند در جام

عصر  طیآن چندان با شرا یبا وجود عمق و غنا یاسالم شهیاند نینشده است. همچن نییگردشگر تب

زارعی متین و  دارد. یدر چارچوب فرهنگ بوم یبازنگر یبه نوع ازیو ن ستیسازگار ن یکنون

را تبیین نمودند. و به این نتیجه ن ایرا اسالمی جمهوری( مسائل صنعت گردشگری 1831همکاران )

ریزی و با توجه به  طرحراهبردی و جامع صنعت گردشگری ی  مهتر برنا سریعرسیدند که هرچه 

مسائل آن راهکارهای متناسب اتخاذ شود تا براین اساس بتوانیم شاهد گسترش این صنعت در کشور 

اسی، فرهنگی و ... باشیم. شادمان های اقتصادی، سی و دستیابی به مزایایی متعدد آن در زمینه

ی صنعت گردشگری با افزایش احساس امنیت در ایران را در  رآبادی و شادمان فخرآبادی رابطهفخ

دهد که در قوانین و مقرارت گردشگری  اند. نتایج این پژوهش نشان می کرده( مطالعه 1831سال )

ز اتومبیل شخصی و...( مدنظر قرار گرفته تمام ابعاد این مسئله )روادید، تمدید روادید، استفاده ا
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گذاری گردشگری در ایران را تحلیل کردند. نتایج  سیاست( 1831) است. حیدری چیانه و همکاران

های گردشگری در ایران به ندرت برخاسته از الگوهای رایج آن بوده  این تحقیق نشان داد که سیاست

های سیاسی مسلط بر  ی مولفه تاثیر گستردههای سیاسی بوده است.  و بیشتر تحت تاثیر مولفه

رنگ شدن و در نهایت  گردشگری از یک سو و اقتصاد دولتی متکی بر نفت از سوی دیگر، موجب کم

به نادیده انگاشتن گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی شده است. خاکپور و همکاران 

حقوقی گردشگری در ایران با رویکرد ( به ارزیابی عوامل موثر بر ضعف و نارسایی قوانین 1831)

تحلیل شبکه پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از میان سه معیار اصلی پژوهش 

ترین تاثیر را بر نارسایی  مدیریتی، بیش -مدیریتی، عوامل اجرایی( عوامل ساختاری -)ساختاری

ترین عوامل  بخشی قوانین اثروامل اجرایی و محتواقوانین گردشگری ایران دارند و بعد از آن ع

یری و تداخل وظایف گ تصمیمهستند. همچنین از میان زیر معیارهای مورد بررسی، تعدد مراکز 

 های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین گردشگری دارند.سازمان

 

 روش تحقیق

 یبرا افته،ینظام ( و نانیمعتبر )قابل اطم یها راهاز قواعد، ابزار و  یا مجموعه ق،یروش تحق

 ،یحل مشکالت است )خاک راهبه  یابی روابط و دست افتنیها، کشف مجهوالت،  تیواقع یبررس

و بنیادی باید در نظر گرفته شود. رکن اول  بناییزیر، دو رکن در اجرای تحقیق (111 :1832

، شناختید و رکن دوم به مبانی روش آی به حساب میکه پشتوانه علمی آن  چارچوب نظری تحقیق

اسنادی و ی  عهدر این مطالعه در ابتدا با مطال های مناسب. ها و تکنیک انتخاب روش یعنی

ها در بحث گردشگری، حقوق و قوانین و مقررات  به تاریخچه، تعاریف و ویژگی ای کتابخانه

قوانین و مقررات ی  عهضرورت مطال گردشگری اشاره شده و سپس در قالب تعاریف به اثبات

حقوق تطبیقی  روش شناسییافته با توجه به  با کشورهای توسعه ایران  اسالمی  جمهوریی دشگرگر

و بیان قانون و مقررات ایران  اسالمی جمهوریرات گردشگری پرداخته و در ادامه به بیان قوانین و مقر

 یافته اشاره می گردد. موضوع مورد نظر در یک یا چند کشور توسعه

 

 مبانی نظری تحقیق

المللی  بینهای اخیر بازار  سالای اقتصادی در دنیاست. در ه فعالیتری از مهمترین گردشگ

رسمی سازمان جهانی بینی  پیشگردشگری شاهد رشد سریعی بوده است، به نحوی که بر طبق 

میلیارد  1/3) گردشگری با حدود سه برابر رشدالمللی  بین، سفرهای 1111تا سال  1جهانگردی

 (138: 1331و همکاران،  1)صدیقی سال خواهد رسیددالر در هر تریلیون 1بی رزش تقریسفر(، به ا

                                                 
1 United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
2 Seddighi et al. 
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میلیون  23درصدی و افزایش  2/2با رشد 1112در سال  بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی

 سی و پنج میلیون نفری رسیده است بازدید کننده با اقامت شبانه به یک رکورد یک میلیارد و صدو

سازمان جهانی جهانگردی برای بینی  پیشبیش از  یالملل نیب درصدی گردشگری 2/2 شیبا افزاکه 

گردشگری سازگار  قوی و عملکرد منعکس کننده (1111-1111ی  رهدو درصد برای 3/8بلندمدت )

 از  رسو ت کیژئوپلت یریدرگ ،یبهبود اقتصاد کند آهنگجهان از جمله  یجهان یاه چالشبه رغم 

  .باشدمی قایابوال در غرب آفر

این افزایش رشد جهانگردی درآمدهای ناشی از گردشگری جهانی در سطح جهان را به یک 

 رسانده است. 1112میلیارد یورو( در سال  383میلیارد دالر ) و دویست و چهل و پنج تریلیون
 

 
 

 ()منبع: سازمان جهانی گردشگری 6514تا  1330: تعداد گردشگر از 1نمودار 

 

 تاریخچه گردشگری

ر و نقل مکان به آب و قبل تاریخ با انگیزه به دست آوردن غذا، دوری از خطما های تمدنمردم 

کردند. با افزایش مهارت و کسب فنون نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه مسافرت می ،هوای مساعد

در  (11:1835، 1چاک)کرد  ه تجارت و معامله کاال مسافرت میدوشی کاهش یافت و دیگر با انگیز به

های  و وسایل و تشکیالتی برای مسافرت وری آشوری مفهوم مسافرت گسترش یافتزمان امپراط

ور آشوری را شکست دادند. ت. ایرانیان که امپراطسازی بسیار گسترش یافارتشیان ایجاد شد و جاده

نقل به مسافرت و حمل و در که هایی ساختند  کالسکهسازی نمودند و  راهسیستم ی  عهاقدام به توس

مسافرت و جهانگردی ی  عهشدند. یونانیان باستان در دو مرحله، باعث پیشبرد و توس کار گرفته می

شدند. نخست با گسترش ضرب سکه که دیگر مسافران مجبور نبودند به خاطر معاوضه کاالهای خود 

                                                 
1 Chak 
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ونانی در سراسر ن یدوم، با گسترش زبا ها را به قصد مورد نظر ببرند.البا کاالهای مورد نظر، آن کا

، همان) تی با یکدیگر ارتباط برقرار کنندکه باعث شد مسافران بتوانند به راح  حوزه مدیترانه

امروزه دیگر  .ت و تفریح سهم قابل توجهی داشتندهای آسیایی نیز در سیاحتمدن (13و  11:1835

تواند از نقاط  ود میسته به توان مالی و عالیق خجهانگردی به قشر خاصی تعلق ندارد و هر کسی ب

جهانگردی به یکی شناخت و کسب تجربه بپردازد. در نتیجه  ،دور و نزدیک دیدن نموده و به تفریح

مسافران و جهانگردی، در سال شورای جهانی های اقتصادی جهان تبدیل شده و  از بزرگترین بخش

ست. افزون بر این، بخش میلیارد دالر برآورده کرده ا 2/8درآمد حاصله از این بخش را ،  ،1332

بخش اقتصاد، یک شغل( ایجاد کرده و به تنهایی منشاء  3میلیون شغل )در هر  112جهانگردی، 

 (13:1833، 1ویل)درصد درآمد ناخالص داخلی در سطح جهان بوده است  11بیش از 

 

 ی گردشگری و گردشگر تعریف واژه

به  turns که ریشه در لغت التینتن اخذ شده به معنای گش tourی  مهلغت گردشگری از کل

معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه 

ها و مسافرینی گفته توریست به بعضی از مسافرتی  مهکل .استیافته  راهو در نهایت به انگلیسی 

نه کسب درآمد و اشتغال  ایی با مردم بود وسرگرمی و آشن که اهداف آنها استراحت، گردش، شود می

 (15:1832رضوانی، به کار )

 

 تقسیم بندی جغرافیای گردشگری

اشکال متفاوتی از سفر وجود دارد که به شخص مسافر، انگیزه و مقصد انتخابی وی بستگی دارد. 

مرزی و  روندو ای  همنطق برونو ای  همنطق درونرا به خارجی )بین المللی( و داخلی، ها  تمسافر

 مرزی تقسیم می کند. برون

 
 منبع سازمان جهانی جهانگردی  ،اشکال جهانگردی: 6نمودار 

 

                                                 
1 Vel 
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 تعریف توسعه

وم به عنوان های زیر را به ویژه در کشورهای جهان س ویژگیای از محققین  عدهدر تعریف توسعه 

 پذیرند: مفاهیم خاص توسعه می

اقتصادی الزم جهت ی  عهدر یک سطح متعادل، توس افزایش تولید کاال، خدمات و افزایش مصرف

گذاری در  سرمایهافزایش  فرهنگی و اجتماعی،ی  عهمردم جامعه، توسی  مهرفاه اجتماعی برای ه

 ( www.ngdir.ir)تعلیم و... 

تولید ناخالص ارای نرخ شود که د برای توصیف کشورهایی استفاده می یافته توسعهواژه کشورهای 

و سطح آموزش عمومی و کشورهایی که  امید به زندگیباالیی هستند، یکی دیگر از معیارها  داخلی

 .استانسانی دارند، ی  عهی باالتری در شاخص توس نمره

 

 تعریف علمی و لغوی حقوق

بان فارسی به معنای سزاوار، روا و ی حق است و حق در ز حقوق از لحاظ لغوی جمع کلمه

 (1832)واحدی،  همین معنا را دارد متضاد باطل است و در زبان عربی نیز معادل

 

 های حقوقی جهان  نظامدسته بندی 

حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات کشورهای های  نظاممشابهت 

های  نظامبا وجود این، همانندی و مشابهت بین برخی از گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند. 

را متعلق به یک خانواده حقوقی ها  نظامتوان این  میای روشن و شفاف است که حقوقی به اندازه

 تر دانست. بزرگ

 بندی شوند: طبقهبزرگ حقوقی ذیل ی ها نظامحقوقی ممکن است در یکی از های  نظام

 ایی(، حقوق نوشته )رومی، ژرمنی(، حقوق اسالمی، حقوقآمریک - لو )انگلیسی کامنحقوق 

 (1831 ،یرویدور )شحقوق خاور ،ییقایحقوق آفر ،یستیالیسوس

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

معتبر،  یاز منابع حقوق یکی الهه، یالملل نیب یداور یمیدا وانید ی اساسنامه 83 ی مطابق ماده

حقوق  ی سهیبا مقا ءاصول، جز نی. ااند تهرفیمتمدن پذ یها ملتاست که  یحقوق یاصول کل

نقاط مشترک  توان یو تنها از راه سنجش اعتبار قواعد است که م دیآ یدست نمه متمدن، ب یها ملت

 (1831 ،ی)بارگاه افتیها را در حقوق ی مورد احترام همه صولو ا

 یها یسخرد وجود دارد و دامنه مطالعات و برر یِنظام حقوق 111از  شیسطح جهان ب در

چهار روش  یو به صورت اجمال دارا یبه طور کل یقیاست؛ اما مطالعات تطب عیوس اریبس یقیتطب

 است: یمطالعات

http://www.ngdir.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 :یفیتوص یقیتطب حقوق -1

دست آمده ه ج بیوجود اشتراک و افتراق بوده و نتا صیتشخ یبرا روش، مطالعات صرفاَ نیا در

 گردد.  یارائه م

 :یکاربرد یقیحقوق تطب -1

هدف از مطالعات، اصالح مقررات  مثالً ردیگیصورت م یروش، مطالعات با هدف خاص نیا در

ها انتخاب و به مرجع مورد نظر  لح راه نیاست تا بهترالمللی  بین ونیکنواس کی میتنظ ای یداخل

رفع مشکل مورد  یبرا یمطالعات به صورت مشخص و کاربرد جیقسم، نتا نیدر ا از این روارائه شود 

 به آن استناد شود. ندهیتواند در آ یگرفته و م ارقرتوجه 

 کالن: یقیحقوق تطب -8

 یحقوق یمقررات، نقش مؤسسات علم ریتفس یها شیوه ،یقانونگذار های روش نیروش، ب نیا در

و امثال  یدر نظام حقوق ها هگوناگون حل و فصل اختالفات، نقش دادگا های راهحقوق، ی  عهدر توس

 .ردیگیصورت م قیطبو ت سهیآن ... مقا

 خرد: یقیحقوق تطب -2

به عنوان  رندیگیقرار م یقیتطبی  عهمورد مطال ینیمع یمقررات حقوق اینهادها   روش، نیا در

چند  ایدر دو  یامور خانوادگ یدگیمقررات ناظر به رس ای یمثال، مقررات ناظر به تصادفات رانندگ

 (1831 ،یروی)ش ردیگ یمورد مطالعه قرار م ینظام حقوق

خرد  -یکاربرد یفوق روشن است که پژوهش حاضر جزء مطالعات حقوق حاتیتوجه به توض با

در  یگذار قانونامور  لیو تسه گردشگریصنعت  ی توسعهسو به منظور  کیچرا که از  ردیگ یقرار م

ت و از اس یستیتور ی یافته توسعه یبا کشورها رانیا یگردشگر نیقوان ی سهیمقا، به دنبال حوزه نیا

خرد  یقیتطب ی مطالعه یبه نحو یگردشگر یموضوع نیجزء به جزء قوان ی سهیبا مقا گرید ییسو

 انجام داده است. 

که  یگردشگر نیلذا اهم قوان باشد می گردشگربر حقوق  دیپژوهش حاضر تاک کردیاز آنجا که رو

مطرح شده  است یصالملل خصو نیبا خود گردشگران ارتباط دارد و موضوع بحث حقوق ب کامالً

د آن مطرح شده مور 5تنها از اطاله کالم  یریجلوگ یبرااست. همچنین از بین این قوانین و مقرارت 

 است که عبارتند از:

 

 ی یافته توسعه یو کشورها رانیدر ا دیبر صدور رواد مرتبطو مقررات  نیقوان قیتطب

 یستیتور

صدور  نیو قوان ایران اسالمی جمهوری دیصدور رواد نیقوان قیتطب ی سهیپژوهش مقا افتیره

 جمهوریدر هر دو کشور ) دی. صدور روادردیگ یرا در بر م یانگلستان موارد قابل توجه دیرواد

. هر دو شود می نییورود به کشور تع یو انگلستان( از باب ضرورت و نوع تقاضا برا ایران  اسالمی 
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باشند که بعد  یم دیاز رواد یانواع متنوع یدارا ،یمتقاض نوع شناسیورود و  کلکشور از نظر نوع، ش

در هر کشور بنابر  نیقوان یبرخ گری. از طرف دشود یاعطا م یو موافقت به شخص متقاض دییاز تا

حجم  هستند. مثالً تر یتر و تخصص در آن حوزه پرحجم نیباشد و بالطبع قوان یحجم تقاضا متفاوت م

از مورد مشابه در  شتریدر انگلستان به مراتب ب یلیو تحص ییدانشجو دیاخذ رواد ی حوزهدر  نیقوان

اتباع  یاز تقاضاها شتریب اریانگلستان بس یهادر دانشگاه یلیتحص یتقاضا زانیکه م است چرا رانیا

 است. رانیا یهادر دانشگاه نام ثبت یبرا گانهیب

 دیکه اخذ رواد دشو یگونه برداشت م نیا ،یگردشگر دیبر اخذ رواد مرتبط نیخصوص قوان در

انگلستان  گردشگری دیتر از اخذ رواد به مراتب آسان یو چه از نظر سازمان یچه از نظر زمان رانیا

انواع  شنگن، ریغ یاعضا یبرا یحضور ی انگلستان مصاحبه دیاخذ رواد یبرا ران،یاست. برخالف ا

 بار الزم است.قابل اعت یت مسافر یها مهیهمراه داشتن ب ی به اضافه یمال یها نیتضم

 جمهوریانگلستان و  دیاخذ رواد بر مرتبط نیقوان نیب اسیقابل توجه در ق ی هرحال نکته به

کشور، حفظ  یانگلستان، توجه به منافع مل یگردشگر نیقوان بیاست که در تصو نیا ایران  اسالمی 

در صدر توجهات  ،ییایتانیشهروندان بر یبرا تیامن نیو تام سمیتور داریپا ی و توسعه ستیز طیمح

 شود یم نیتدو شانهیمصلحت اند یدیانگلستان با د یگردشگر نیدارد. قوان ارگذاران قر قانون

جذب  یها کیو تکن یزیر از اهم برنامه هاگردشگر یمطلوب برا یها سیانواع سرو نیکه تام یطور به

منافع  نیکشور و تامسطح اقتصاد  یهمواره به منظور ارتقا کار راه نیا شود، یمحسوب م ستیتور

 گردد.یمحقق م سمیدر صنعت تور یمنطق یگذار و قانون حیصح یزیر امهتوسط برن یمل

و در  ستیباعث جذب تور داریپا کامالً دیبا د یمقررات گردشگر یو اجرا یزیر برنامه طور نیهم

به  یاوانفر یو منابع مال ها تی. کشور انگلستان فعالشود یم یطیمح ستیحفظ منابع ز حال نیع

 در کشورش اختصاص داده است یستیترور تیمنظور ممانعت از هرگونه فعال

(https://www.gov.uk/government/policies/protecting-the-uk-against-terrorism) 

 ندیبرآ ت،یهمراه شود. در نها یبا سخت گردشگرجذب  یامر باعث شده در موارد نیا

و  ها گردشگراست و حافظ حقوق  تیجامع یدر انگلستان دارا گردشگری ی در حوزه یگذار قانون

 است. گردشگری بر یمبتن یاقتصاد ی و توسعه یدرآمد مل شیو افزا یمنافع مل نیتام

نسبت به  یمالز دیو مقررات صدور رواد نیقوان یقیتطبی  عهبرتر در مطال هایتهاز نک یکی

 دینوع رواد کی ینیگزیو جا لیامکان تبد یمالز نیکه طبق قوان است نیا رانیا دیصدور رواد نیقوان

 لیبتواند در صورت تما یا زهیکه هر فرد با هر انگ شود یامر باعث م نیوجود دارد. ا گرید دیبه رواد

 یامور بازرگان عیقانون در تسر نینمود ا نیشتریبدهد. ب رییتغ طیخود را بر حسب شرا یدینوع رواد

به طور  یستیتور دیبه رواد یگردشگر دیرواد لیامکان تبد ،وان مثالاست. به عن یدر مالز یو تجار

 مشخص در قانون آمده است.
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 یتیو امن یجهان تابع منافع مل یکشورها ی هیمانند کل یمالز دیصدور رواد نیهر صورت قوان در

 . (http://zoraq.com/visa/visa_info)باشد یکشور م

 

 یو کشورها رانیهمراه مسافر در ا یبر حمل کاال مرتبطو مقررات  نیقوان قیتطب

 یستیتور ی یافته توسعه

 که: ییورود کاالها افتیتوان دریم رانیبه ا یمربوط به حمل بار مسافر نیبه قوان یکل ینگاه در

 ؛کشور شود جیباعث صدمه به اقتصاد و پول را •

 ؛شود یداخل تیامن دیو تهد ینظم عمومباعث اختالل در  •

 ؛جامعه باشد یعفت عموم یمناف •

در صدد حفظ منافع  یممنوع است و در واقع قانون فعل رانیشود. به داخل کشور ا ادیباعث اعت •

 آن است. یاجتماع ی و چه از جنبه یاقتصاد ی چه از جنبه یمل

قابل  ی و آلمان نکته رانیا نیمسافر ب همراه یبر حمل کاال مرتبط یگمرک نیقوان ی سهیمقا در

آلمان که معاف  ییوروی 135و سقف  رانیگمرک ا یبرا اتیاز مال یتمعاف یدالر 31سقف  ،یبررس

در کشور آلمان با توجه به  یگمرک التیتسه ،بیترت تی. بدشود میاحساس  است کامالً اتیاز مال

 رانیگمرک ا التیاز تسه شتریبرابر ب 3/1 (Euro=1.36 US Dollar 1) وروینسبت ارزش دالر به 

نو به  یورود کاالها یفاکتور برا ای دیکاغذ خر ی ارائهاست. در ضمن  رانیبه ا یورود نیمسافر یبرا

 است. یاما در آلمان اجبار ستین یالزام رانیا

 نیصدد تاممشترک است و در باًیو آلمان تقر رانیا یکاال یورود نیقوان قیموارد در تطب ی هیبق

  ورود ارز و اسلحه نی؛ مثل قوانباشد میکشور آلمان  یداخل تیو امن یمنافع مل
(http://www.teheran.diplo.de) 

 اتیمال تیو معاف یدر آزاد هیو ترک رانیا نیهمراه مسافر ب یکاال قیقابل توجه در تطب ی نکته

حال بعد از لغو  نیاست، با ااروپ یاقتصاد ی و توسعه یعضو سازمان همکار هی. ترکباشد یم هیدر ترک

و آسان  هلس هیبه مراتب ورود و خروج کاال به ترک 1331واردات در سال  یمجوز برا افتیقانون در

 شده است.

 یاست. مورد هیبه ترک نیساخت چ یورود کاالها تیممنوع ق،یتطب نیقابل توجه در ا ی نکته

از کشور  هیترک ریاز خروج ل یطور جدکه به وجود دارد ینیحال قوان نیرونق دارد. در ع رانیکه در ا

 .کند یم یریجلوگ

 

 

 

 

http://zoraq.com/visa/visa_info
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 یو کشورها رانیمسافر در ا یخودرو تیبر ترانز مرتبطو مقررات  نیقوان قیتطب یبررس

 یستیتور ی یافته توسعه

 یکشورها گریو د رانیمسافر به ا یخودرو تیبر ترانز مرتبطو مقررات  نیخصوص قوان در

مورد نظر با در دست داشتن  یکشورها یهیگفت که ورود خودرو به کل دیر بامدنظ ی یافته توسعه

متحده خود  االتیدر ا ی؛ ول (www.irica.gov.ir)معتبر بالمانع است ییو مدارک شناسا جواز عبور

 ریدر غ متحده باشد االتیمقررات ا دییمورد تا یندگیآال یو استانداردها یمنیااز لحاظ  دیخودرو با

خودرو در صورت ممانعت صاحب از  ایو  شود می یریصورت از ورود خودرو به کشور جلوگ نیا

 . شود میمتحده امهاء  االتیبازگشت طبق قانون ا

 ریآنها به شکل غ یورود یجهان از مباد یکشورها یهیمقررات ورود خودرو به کل یطور کل به

 بالمانع است. ورک،یویدر ن 1352قانون مصوب سال  با توجه به یتجار

 ای احانیو س یمسافران خارج یقانون امور گمرک یاجرائی  مهنا نیآئ 138استناد ماده  به

 لهیوس یهرگاه برا شوندیخود وارد کشور م یشخص هیخارج از کشور که با وسائط نقل میمق انیرانیا

 دملحق به قراردا یجهانگرد یها از کانون( کیپتید ای کیپتیتر ای)کارنه دوپاساژ مزبور جواز عبور 

در دست داشته و به  ورکیویمنعقده در ن 1352سال  یشخص هینقل طئورود موقت وسا یگمرک

 میتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه بدون الزام به تسلیارائه دهند م یگمرک ورود

مدت  در ایو  ندیخود در کشور استفاده نما هینقل لهیک از وسگمر به یضمانال وجه هیتأد ایاظهارنامه 

 مجاز وارد و خارج شوند. یخود از راهها لهیبار با وس نیمزبور چند

او که مجاز به استفاده  یقانون لیوک ایاعم از صاحب دفترچه و  یوارد کننده خودرو شخص  ضمنأ،

 باشد: لیالزم به شرح ذ طیشرا یدارا یستیباشد بایاز خودرو م

توانند از مقررات یم یخارج از کشور به شرط میمق انیرانیماده مرقوم ا لیذ 1ی  رهبراساس تبص .1

 در خارج اقامت داشته باشند. یشش ماه متوال حداقل رانیکه قبل از ورود به ا ندیماده استفاده نما نیا

ده و به صورت مسافر وارد نبو رانیا میباشند که مقیمجاز به ورود خودرو م یبه شرط انیخارج .1

 یدیرواد زانیصورت مدت مجاز توقف خودرو در داخل کشور حداکثر به م نیکشور شوند که در ا

 .شود می نییآنان تع

وارده به  یخودروها یشاس یگذار در ذهن پژوهشگر قانون الزام شستشوریتاث اریموارد بس از

 یبرا یورود نالیوارد شده از هر ترم یخودروها یهیقانون کل نیامتحده است. بنابر االتیا

با آب  دیخودروها باشاسی  رویموجود در خاک  یهایها و باکترکروبیها، م ود انگلراز و یریجلوگ

 شوند. یگرم کامال شسته و ضدعفونبخارو 

از  یریشگیقانون باعث پ نیا بیدر تصو گذار قانون یتجربهو  دیشک دانش و وسعت د بدون

 شود میمتحده  االتیا میمق یها و انسان واناتیح اه،یموثر بر خاک، گ یهایماریب وعیش

(http://rc.majlis.ir/fa) 

http://www.irica.gov.ir/
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 یو کشورها رانیدر ا یمسافرت یمهیبر ب مرتبطو مقررات  نیقوان یقیتطب یبررس

 یستیتور ییافته توسعه

ول ئمسها  دولتکه  نی؛ با توجه به ایمسافرت یمهیبر ب مرتبطو مقررات  نیقوان قیتطب در

گذار مهیبهای  شرکتمقررات از مقررات  قیبه منظور تطب ستند،یگردشگران ن ی بیمه میمستق

با  رانیفعال در ا یمسافرتهای  بیمهو مقررات  نیقوان ،گرید انیاستفاده شده است. به ب یمسافرت

آنها  نیاست و قواناستفاده شده  یمسافرت ی بیمهدر امر  یمتولالمللی  بینهای  بیمهو مقررات  نینقوا

با نظارت  دیبا رانیاهای  بیمه اراتیچهارجوب اخت نکهیبا توجه به ا تیداده شده است. در نها قیتطب

با  رانیشده به ا اردگردشگران و ی بیمه نیدر قوان یتوان خالء قانونیباشد، نم رانیا یمرکز ی بیمه

 یبرا یگردشگر ی بیمهسود حاصل از که  دیتوان فهمیم قیتطب نیبا ا یول افتی یرانیا ی بیمه

 قابل توجه باشد. اریبس توانند می رانیا های شرکت

 نیسامان است. ا ی بیمه ران،یدر ا یگردشگر ی بیمهدر امر  گذار بیمه های شرکت نیاز بهتر یکی

 ییاروپا های شرکت یباشد و همپا یدر داخل کشور م یمسافرتهای  بیمه نیاز به روز تر یکی  بیمه

به  واندت یجامع و کارآمد م تیسا وب کی ی هیبا ته مهیب نیباشد. ا یگردشگران م ی بیمه ی نهیزم در

بدون  یمسافرت ی بیمه کیکرد،  نهیهز زانیو م طیبا توجه به شرا مهیب انیاز متقاض نیال صورت آن

آن  ی سهیاز مقااست و همانطور که  لیسامان به شرح ذ یمسافرت ی بیمه یای. مزادیارائه نما زیفرانش

 است آمدجامع و کار اریبس شیخو ییبه مانند مورد اروپا د،یآ یبرم AXA ی بیمهبا 
(www.axa.com) 

 سامان شامل: یمسافرتی  مهنا مهیب یایمزا

 ؛در خارج از کشور مارستانیدر ب یو بستر یپزشک یها نهیپرداخت هز (1

وقوع  ای یماریل مدت سفر در صورت بروز ببه کشور در طو شده مهیبازگرداندن ب ای ییجاه جاب (1

 ؛حادثه

 ؛یدندانپزشک یها تیفور نهیپرداخت هز (8

 ؛به کشور شده مهیبالفصل خانواده همراه ب یبازگشت اعضا (2

 ؛یبازگرداندن جسد متوف (5

 ؛یمساعدت حقوق (1

 اند؛ سرپرست مانده کودکانی که بی بازگردادن (3

 ؛یدر مواقع اضطرار یع درمانو اطالعات مراج ها امیارسال پ (3

 ؛خانواده کینزد یاز اعضا یکیفوت  لیبه کشور به دل یبازگشت اضطرار (3

 ؛ها در ورود چمدان ریخدمات مربوط به تاخ (11

 مایدر پرواز هواپ ریخدمات مربوط به تأخ (11
(http://www.khososi.bandarelengeh.com/bimeh/sina/turist.html) 
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جهت جذب آنها  یگردشگر-یمسافر یها شرکت یبرا جذاب یها یگذار سیاستحال هر  در

باشد. لذا  رانیا یگردشگر ی بیمهبه سود صنعت  کامالً توانند می رانیاهای  بیمهعقد قرارداد با  یبرا

 زین رانیا ی بیمهصنعت  یتواند باعث سودآور یگردشگران م یبرا یمسافر ی بیمهشدن  یاجبار

 شود.

 نیا یدر جهان با توجه به نگاه اقتصاد یگذار مهیو اصول ب نیکه قوان نیه به ابا توج ،تینها در

 صالحیذ های ارگان نینامناسب ب یهماهنگ رانیاست، در ا کسانی ییایصنعت در اکثر مناطق جغراف

 آمداز کنار در مهیمحدود صنعت ب ی بهرهباعث  گذاران قانون و مسافرت خصوصاً یدر امور گردشگر

 . شده است یرصنعت گردشگ

 

 ییها به محاکم قضا ستیتور ی مراجعه ی نحوهبر  مرتبطو مقررات  نیقوان قیتطب یبررس

 یستیتور ی یافته توسعه یو کشورها رانیدر ا

 یحقوق یها سازمان گر،ید یدر کشورها گانگانیب اتیبه شکا یدگیتوجه به ضرورت رس با

 یآنها در مجامع حقوق بیو تصو نهیزم نیدر ا یا دهها و مقررات گستر نامه نییآ بیبا تصو یالملل نیب

 کرده اند. بیتصو گانگانیب یحداقل حقوق را برا کی ،یالملل نیب

کشورها باعث آن شدند که اکثر  ی هیبا تحت فشار قراردادن کل یحقوق یالملل نیب یها نهاد

اتباع  ی هیکل ،این رو ازملزم گردند.  گانگانیحداقل حقوق ب تیکشورها و دولت مردان جهان به رعا

 را دارند.  ییجهان حق مراجعه به محاکم قضا یکشورها ی هیو چه در کل رانیچه در ا گانهیب

و  نیقوان شان حقوقیو  یقضای سیستمجهان با توجه به  یکشورها ی هیرابطه کل نیا در

 اند. کرده میتنظ گانگانیب اتیبه شکا یدگیرس ی و نحوه ییمراجعه به محاکم قضا یبرا ییکارها راه

آزادانه عبور و  یحق دارد در داخل هر کشور یهر شخص»حقوق بشر،  ی هیاعالم 18 ی ماده بنابر

 لیدر ذ طور همین . (http://fa.wikipedia.org)اقامت خود را انتخاب کند و محل مرور کند

 یدادگاه ی لهیبه وس شیبا مساوات کامل حق دارد به ادعا یاشاره شده است که هر شخص 11ی ماده

حقوق و  ی درباره یدادگاه نیشود و چن یدگیرس یو علن انهطرف، به طور منصف یمستقل و ب

 .دینما میکرده باشد، اتخاذ تصم دایکه به او توجه پ یگرید ییهر اتهام جزا ایالزامات  و 

ها گردشگرو بالطبع آن  گانگانیحق ب تیه رعاکشورها ملزم ب ،اصول حقوق نیتوجه به ا با

 هستند.

، شود میمشخص  یافته توسعه یو کشورها رانیا نیقوان قیکه از تطب طور همان

 هیو طرح شکوائ ییبه محاکم قضا گانگانیب ی مراجعه ی در خصوص نحوه ایران اسالمی جمهوری

 نیقوان بیدر نظر گرفتن و تصو با ایران اسالمی جمهوری. کشور است ینیو مع یاصول اساس یدارا

 یریتسخ لیوک یاعطا طور نیها و هم گردشگرآنها  ی جملهو از  گانگانیب اتیبه شکا یدگیرس یبرا

 یدگیرس ی نهیدر زم یافته توسعه یکشورها گریخود را به مانند د یالملل نیب ی فهیوظ گانگان،یبه ب

http://fa.wikipedia.org/


 45....................یافتهتوسعه کشورهای با ایران اسالمی جمهوری گردشگری مقررات و مقایسه قوانین

 

؛ یالملل نیب یهاثاقیو م نیبر اساس قوانحقوق آنها به طور مطلوب و  یو اعطا گانگانیب اتیشکا

 انجام داده است.

 

 پژوهش هیو اثبات فرض یریگ جهینت

 یافته توسعه یبا کشورها رانیا یو مقررات گردشگر نیقوان یقیتطب ی رسد مطالعه یبه نظر م»

 «موثر است. ایران اسالمی جمهوری سمیصنعت تور ی در توسعه

شهروندان داخل  تیامن نیبه منظور تام نیهمراه مسافر یها و محموله نیمناسب مسافر یبررس

و در ادامه باعث  یصنعت گردشگر ی توسعهتواند باعث  یانگلستان م یتیامن کردیکشور به مانند رو

در  داریپا تیجود امنو یکشور هر ی توسعه یاصل یارهایاز مع یکیکشور شود.  داریپا ی توسعه

بدون کنترل و  یستیتور یها شهروندان است. حرکت یروان تیو امن یکیزیف تیبه صورت امن امعهج

شود. از آنجا که به لحاظ  یمعاند به داخل کشور م یها کنترل اندک باعث ورود گروهکبا ای

 هایدیاست که همواره در منطقه در معرض حمالت و تهد ییاز کشورها یکی رانیا یکیژئوپلت

است که  یاتیاز ضرور یکی گردشگریدر  تیامر امن اهتمام به لیدل نیدارد، به هم رارق یستیترور

حال  نیبه آن پرداخته شود. در ع ایران اسالمی جمهوریگردشگری  ی توسعه یها در پژوهش دیبا

 طیبر امر مح ادیز دیهمواره با تاک یگردشگر نیقوان خصوصاً ن،یقوان بیانگلستان در تصو کردیرو

را در  ایران اسالمی جمهوریدر قانون  یلیتکم یها شهیندتواند ا یم کهاست  داریپا ی و توسعه ستیز

 منتقل کند. یرانیا گذار قانونبه ذهن  سمیتور ی در کنار توسعه ستیز طیحفاظت از مح ی نهیزم

درب  یها استیمجموعه س ریاخ یدر سال ها هیکشور ترک عیسر ی توسعه یاز محورها یکی

 ی کننده رهیخ یاجرا شد و باعث رشد اقتصاد 1331کشور است که از سال  نیا یباز اقتصاد یها

و مدرن است که روز به روز بر  یبوم عیاز صنا یبیترک هیشده است. اقتصاد ترک هیکشور ترک

که به سرعت  است  هیاقتصاد ترک یها بخش نیتر از فعال یکی ی. گردشگرشود یم هاش افزود دامنه

قرار  هیهتل در ترک 11هتل برتر جهان  111آلمان از  TUI. بر اساس آمار موسسه کند یرشد م

بالغ بر  یاند که درآمد کرده دیبازد هیاز ترکگردشگرنفر  13٬112٬333تعداد  1113دارند. در سال 

 نیشتریو موغال ب هیدر سواحل ترک ایآنتال یاند. شهرها کرده جادیا هیترک یبرا ردال اردیلمی13٫5

 اند.  را به خود جذب کرده گردشگر

قرار گرفت عبور آزاد افراد با  هیترک یکالن رشد اقتصاد یها طرح ردیفکه در  یوارداز م یکی

که  یکشور کیها به عنوان گردشگرکشور را در کانون توجه  نیبود که ا هیماهه به ترک 8 یدیرواد

 نیاز ا ییها استیس یکه اجرا افتیتوان در یم یراحت توان به آن سفر کرد شناساند. به یم یراحت به

 خواهد شد. رانیا گردشگرباعث رونق  رانیست در اد

در  نیا باشد کایدالر آمر 31از  شتریب دینبا رانیورود به ا یهمراه مسافر برا یحداکثر کاال ارزش

باشد. بدون  یمقدار م نیاز ا شتریب یو مالز هیمثل آلمان، ترک ییرقم در کشورها نیاست که ا یحال
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گر لیحلباشد، ذهن ت شتریاز جمله گمرکات ب یگردشگر ی وزهها در هر ح تیشک هر اندازه معاف

بحث  یگردشگر یاصل یاز محورها یکی. چراکه شود میمورد نظر  ی جذب منطقه شتریب ستیتور

قابل  یها یریباشد و سخت گ شتریها ب تیبخش معاف نیباشد و اگر در ایکاال و سوغات م دیخر

 گردد.  یم ییایجغراف ی هیسفر به آن ناحگردشگر به  بیاغماض اعمال نشود باعث ترغ

 ییدر خصوص وارد کردن مواد غذا ییکایو آمر ییاروپا یکشورها یها یریحال سخت گ نیع در

 زانیکشور م یافتگیتوسعه یارهایاز مع یکیکه  باشد؛ چرا گذاران قانوننظر مد دیبا اریخام بس

کشور را با ورود  یهادامافراد جامعه و  سالمت دینبا بیترت نیبهداشت در جامعه است. بد ی توسعه

 کنند به خطر انداخت.  یوارد کشور م یبه طور سهو نیکه مسافر یا آلوده ییگوشت و مواد غذا

 اریبس مهی. سود صنعت بستین دهیپوش کس چیدر اقتصاد جهان بر ه مهیصنعت ب گاهیجا امروزه

است. به  مهیصنعت ب یامل رونق دائمدر ذهن انسان ع تیو امن یریشگیو لزوم پ باشدیسرشار م

 یها از هر مباد گردشگرکردن ورود  یبه منظور اجبار رانهیگسخت نیقوان بیتصو لیدل نیهم

صنعت  یرا برا یتواند سود سرشار یم یمسافرت ی مهیب یها شرکت غاتیدر کنار تبل رانیابه  یورود

 داشته باشد. دنبال کشور به یمهیب

صاحب نظران و  یبا مطالعه و بررس گردشگریدر بخش  یقانون یاهییها و نارساخالء

از موارد  یاپارهدر  یاستخراج دارد ول تیقابل یتخصص کلبه ش یگردشگر یکارشناسان در حوزه

 نیبا قوان جمهوری اسالمی ایران یگردشگر نیقوان یقیتطب یسهیرا از مقا یقانون هایخالءتوان یم

 نیمورد نظر در قوان یهاموارد خالء ی. در برخافتیدر یستیتور یافتهی توسعه یکشورها یگردشگر

کند در یوجه به ذهن آنها خطور نم چیاست که به ه وراز ذهن پژوهشگران د یاو مقررات تا اندازه

 قیشده اند. حال با تطب فیتکل نییها کشف شده و تعخالء نیا افتهی توسعه یکه در کشورها یحال

 در هر حوزه است. یقانون یهاخالء ق،یقررات، حاصل تفرو م نیجامع قوان

 ؛دیرواد ینترنتیکمبود ثبت ا ایخالء  •

 ؛یمسافرت یمهیشدن ب یبر اجبار یمبن یخالء قانون •

 ؛گریکدیبه  دیانواع رواد لیجهت تبد یخالء قانون •

 ؛یگردشگر دیدر اشتغال افراد  با رواد یقانون یینارسا •

به  کروبیاز ورود م یریخودروها جهت جلوگ یشاس یاجبار یصوص شستشودر خ یخالء قانون •

 ؛کشور

 استاندارد به کشورمبداء ریغ یاسترداد خودروها یدر خصوص نحوه یخالء قانون •

 

 پیشنهادها

خود  یعنیصنعت  نیپارامتر ا نیبه مهمتر دیبا یگردشگر نیقوان بیقانونگذاران در تصو

امورات گردشگران وضع کنند.  لیرا از ابتدا جهت تسه نیاشند و قوانرا داشته ب یگردشگر نگاه اصل
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 نیا گیر چشم ی  توسعهاست که باعث  یدشگرربه صنعت گ هینگاه کشور ترک ،یگذار قانوننگاه  نیا

 شده است.  هیدر ترک تصنع

 یحوزه با نگاه نیو فعاالن در ا گذاران قانونو  گردشگری ی عرصهو پژوهشگران  کارشناسان

و با گردشگری  ی یافته توسعه یدر کشورها نیو مفاد قوان یگردشگر  نیقوان نوع شناسیبه  قیقد

 یقانون هایسنوی پیش نیو انطباق آن بر شکل جامعه به تدو یاستفاده از ابزار و امکانات داخل

 نیا توانمیبه کشور  نیتوسط مسافر الکلی مشروباتدر خصوص وارد کردن  ،. به عنوان مثالدازدبپر

وارد کردن  زانیم یستیتور ی یافته توسعه یدر کشورها یاز آنجا که حت ،را مطرح کرد شنهادیپ

از آنجا که  شود میمحدود  یبه مصرف شخص محدود است و غالباً نیتوسط مسافر الکلی مشروبات

 نیچن توان می؛ ممنوع است رانیدر ا الکلی مشروباتفروش  ایران اسالمی جمهوری نیقوان طبق

مسلمان هستند و ریغ که قاعدتاً نیرا توسط مسافرالکلی  مشروباتواردات  توان می»داد که  شنهادیپ

          کنند را با در یم الکلی مشروبات یاندک زانیمبادرت به انتقال م یتنها جهت مصرف شخص

             31تا  33 نیالقاعده ب یعل .«مصرف بالمانع دانست تیو موقع عهجام طینظر گرفتن شرا

و لذا  دانندیمصرف الکل را ممنوع نم یاز افراد جهان از لحاظ شرع -مسلمان  ریغ تیجمع -درصد

باعث رونق  تواند میایران  اسالمی جمهوریبه کشور  گردشگریحجم از عالقمندان  نیا بیترغ

 کشور شود. ی  توسعهو  ییزادرآمد ،گردشگری

گردد.  لیتبد یو عمل دیجد یمیکند و به پارادا رییتغ مسیتور ی حوزهدر  گذاری قانون میپارادا

در بخش  ادیز اریبس یفکر گذاری سرمایهو  یبررس ازمندیکارآمد و به روز، ن نیحصول قوان

 نیدر ذات قوان ییایکه حس پوطوری  بهاست؛  ایران اسالمی جمهوری گردشگری گذاری قانون

 حس شود. یگردشگر

 کامالً زیمقررات ن مند نظام یبه منظور اجرا یگردشگر ی وزهح رانیمد یساالر ستهیشا ضرورت

 و مشخص است.  یضرور

باشند و به مدت  نهیزم نیمتخصص در ا دیحوزه با نیا رانیمد یبه اهداف گردشگر لین یبرا

 میو عق یباعث کند یگردشگر تیریدر مد عیسر راتییکه تغ در مسند امر بمانند چرا یطوالن

 .شود می یدشگرگر های برنامهماندن 
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