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 چکیده

گردشگر خارجی منجر به رشد صنعت گردشگری شده است. حضور  نقلیهوسایل کیفی و کمی گسترش 

، لذا هرگاه کشوری حضور گرددل در نظم عمومی کشور میزبان ممکن است زمینه ساز اخال شرایطبرخی در 

تواند وی را حتی در صورت عدم ارتکاب ، میقلمداد کندخویش و مصالح در تضاد با منافع گردشگر خارجی را 

در نظام حقوقی ایران بر دو نوع خارجی اخراج گردشگر  از ادامه حضور در داخل مرزهای خود منع کند.جرم 

در جهت حفظ منافع ملی به اخراج به صورت اداری، اقدامی تأمینی توسط مقامات اداری اداری و قضایی است. 

طبق موازین قانونی با ابطال بایست مینیروی انتظامی است که  ،اداریمرجع صدور دستور اخراج . رودار میشم

نوع دوم اخراج که برای نخستین  کند.بیگانه  ، اقدام به اخراج گردشگرو رعایت سایر تشریفات پروانه اقامت

وارد نظام حقوقی کشور شد، اخراج و به عنوان مجازات تکمیلی  1392مرتبه با تصویب قانون مجازات اسالمی 

یابد که گردشگر خارجی مرتکب جرم مراه است و لزوماً زمانی معنا میقضایی است که با حکم دادگاه صالح ه

با استفاده از تا این مقاله سعی دارد  و دائم است.اخراج قضایی بر دو نوع موقت  قانون اخیر 35. طبق ماده شود

تحلیلی، به تجزیه و تحلیل نظام حقوقی اخراج گردشگران خارجی با اتکا به قانون راجع به  -توصیفیروش 

بپردازد تا از این  1392و قانون مجازات اسالمی مصوب  1310ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 

ها گامی در مرتفع ساختن آن هاییه پیشنهادروشن کرده و با ارائ را مزبورهای حقوقی موضوع چالش طریق

 برداشته باشد.

 .اداری اخراج قضایی،اخراج ، مجازات تکمیلی، گردشگر خارجی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

در عصر حاضر، توسعه وسایل ارتباطی اعم از هوایی، زمینی و دریایی منجر به گسترش پیوند و 

که با اهدافی از جمله ایران گردیده  کشورهای مختلفش آمد و شد به وفاق بین مردم جهان و افزای

دیگر  کشور. ورود گردشگر خارجی به سرزمین گذاری و درمان همراه استمایه، اشتغال، سرتفرج مثل

به  نسبت جه تکالیف قانونیباعث تو 1تاکید دارد 1392قانون مجازات اسالمی  3همانطور که ماده 

شود مکلف به رعایت تمامی گر خارجی که وارد قلمرو ایران میدر نتیجه گردش گردد؛میبیگانه شخص 

 مقتضی صورت ها با وی برخوردمقررات حاکم بر ایران است و در صورت تخلف از مفاد آنو قوانین 

ایران باشد.  پیش بینی شده در قانونمجازات  یک یا چند شاملممکن است که این برخورد  گیردمی

و در مورد  است گردشگران خارجی ماننداتباع بیگانه  ها مصداق آن برایکه تنها یکی از این مجازات

از قلمرو کشور  4«اخراج» (125: 1981، 3و الگارد 2باتیفولندارد ) کاربردی)خودی( اتباع آن کشور 

تواند نسبت به بیگانگان اعم از گردشگر و غیر گردشگر این سخن که اخراج صرفاً می پذیرنده است.

شود که مقنن در آن برداشت می 1392قانون مجازات اسالمی  23ماده « خ»بند  ازصورت پذیرد، 

در قانون راجع به ورود و اقامت است. همچنین  دادهمورد حکم قرار را « اخراج بیگانگان از کشور»صرفاً 

بیان شده است که در  از کشور مباحث مربوط به اخراجعمده ، 1310اتباع خارجه در ایران مصوب 

کنوانسیون  4پروتکل  3ماده  کهدیگر این. به میان نیامده است اتباع ایرانیاخراج  حبتی ازآن ص

 .داندیک کشور را ممنوع می شهرونداناروپایی حقوق بشر نیز اخراج فردی و یا دسته جمعی 

 :1379شود )فیوضی، ها تلقی میحاکمیت سرزمینی دولت یکی از آثاراخرج اتباع بیگانه  اختیار    

را در سرزمین خود، نامطلوب و مغایر  گردشگر خارجیچه حضور  چنان ،( بدین معنا که یک دولت92

با این حال باید توجه داشت از قلمرو خویش اخراج کند.  وی راتواند می ،تشخیص دهد با منافع ملی

ها در اخراج عناصر نامطلوب به صورت محدود است و قواعد بین المللی حقوق بشر دولت صالحیتکه 

 یجا رباری ب یانتواند آثار زمی هاآنمطلق  آزادی زیرا ،استدول این اختیار نیز به دنبال تحدید 

استفاده منوعیت سوء م ،اخراج بیگانه همراه با اصولی باشد. یکی از این اصولتا  مایدنالزم می و بگذارد

ممنوعیت استفاده ناروا از اخراج ریشه در  است. ناروااخراج با استفاده از روش های  ها از جوازدولت

 که مورد قبول کشورهای امروزی نیز قرار گرفته است.( 298: 1933،  5کتپرالتحقوق رم دارد )

از اولین اسناد بین المللی  1951سال  مصوب 6«پناهندگان مربوط به وضع سیوننکنوا»همچنین 

                                                           
قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی »: 1392 قانون مجازات اسالمی 3ماده  -1

شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده  و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می

 «.اشدب
2 Batiffol 
3 Lagarde 
4 Expulsion 
5 Lauterpacht 
6 Convention Relating to the Status of Refugees 
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علیه اتباع بیگانه حاضر در اخراج  طرف تعهد را از اعمال ناروای اختیاراست که کوشید تا دولت های 

د، ناخراج با حسن نیت عمل کنبه تصمیم  درها توصیه کرد که حکومتو به  شان منع نمایدقلمرو

: 1987 ،1چنگباشد )عقول دالیل مو یصالح باید مبتنی بر انصاف که تصمیم مقامات ذ یعنی آن

 در دسترس نیست. حسن نیتتعریفی جامعی از  در هر حال (،105

ظام در ن گردشگران خارجیهدف محققین از این پژوهش، بررسی کامل ابعاد حقوقی اخراج     

ل و چالش در مسائبعد از آن است تا ضمن مداقه  وارتکاب جرم از ن اعم از مرحله قبل حقوقی ایرا

 ده شود.دا هاآنبه موضوعه روح قوانین متن و هایی مستدل و مطابق با ، پاسخهای حقوقی مربوط

ه ایران وضوعلکن قوانین م ،روی آنهای پیشستردگی مبحث اخراج بیگانه و چالشبا وجود گ    

دائم وجود ور امکان اخراج گردشگر خارجی به ط مانده است، برای نمونه آیا ساکت هادر رابطه با آن

وان گردشگران تآیا می ؟کردرا نیز اخراج وی تبع اخراج گردشگر خارجی فرزندان توان به می دارد؟ آیا

ی که امکان از آن جایبیگانه کشوری خاص را به دالیل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و غیره اخراج کرد؟ 

ابعیت ایران بعد از اخراج به ت ،گردشگر خارجی اخراج شده اخراج اتباع خودی وجود ندارد، چنان چه

ی اخراج شده ؟ آیا گردشگر خارجشودآثار اخراج سابق می الغایموجب آیا این تغییر تابعیت  ،درآید

 استفاده نماید؟ های ایران به عنوان فرودگاه ترانزیتیاز فرودگاه در مدت اجرای حکم اخراج، تواندمی

 

 مبانی نظری 
 پیشینه تحقیق 

 نیز صورت گرفته است: مرتبطی هایدر این مقاله، پژوهشمورد بحث  موضوع بارهدر
زوم ل: «الملل بین شدن حقوق انسانی پرتو در ایران در بیگانگان حقوقی وضعیت»مقاله  .1

ین داخلی با دهکده جهانی و فرآیند جهانی شدن، نیازمند همسان سازی قواعد و قوانهمگام شدن 

ها است آن چه در مرحله اجرابا مالحظات و قواعد حقوق بشری اتباع بیگانه چه در مرحله وضع و 

 .(167: 1394 ،و دیگران )حاتمی

 دیوان ی رویه بر تأکید بیگانگان با اخراج قبال در هادولت المللی بین مسئولیت»مقاله  .2

ر اجازه یا دها الملل معاصر حق دولتدر نظام حقوق بین: «همتحد ایاالت - ایران دعاوی داوری

بیگانه  ممنوعیت ورود بیگانه به قلمرو تحت حاکمیت خویش به صورت مطلق است و در امر اخراج

 المللیبین اصول عمال این حق مشروط به رعایتنیز از آزادی عمل بسیاری برخوردارند، لیکن ا

 .(238: 1393است )قاسمی، 

 حقوق المللیبین اسناد بر تأکیدی الملل بابین حقوق در بیگانگان جایگاه به نگاهی»مقاله  .3

شوند، مستحق ای یافت میفراوانی در هر جامعه بیگانگان به عنوان اقلیتی که از نظر توزیع :«بشر

توجهات بیشتری در زمینه رعایت حقوق آنان هستند و هرگونه رفتار منافی قواعد عرفی بین 

                                                           
1  Cheng 
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)قاسمی الملل با بیگانگان از جمله اخراج غیر قانونی، موجب مسئولیت دولت میزبان خواهد بود 

 .(168: 1383شوب، 

تواند نمی بودن بیگانه «:کنوانسیون حقوق بشر اروپا رابطه با بیگانگان در موقعیت»کتاب  .4

ده در های تضمین شبایست حقوق و آزادیو می باشد رکشو در یکتبعیض  شرایطفراهم کننده 

 در عمل با این حال .رعایت شود )بیگانه و شهروند( برای همگان کنوانسیون حقوق بشر اروپا

جلوگیری از اخراج  شود. برای مثالماعی و اقامتی بیگانگان محدود میحقوق سیاسی، اجت

و ممکن است لغو شود، حتی اگر مورد پذیرش قرار گرفته است بیگانگان تنها به صورت رویه ای 

 .(50: 2001، 1لمبرت) ها به صورت قانونی در یک کشور حضور داشته باشندآن

ر نظام دگونه پژوهش اختصاصی درباره اخراج گردشگر بیگانه  هیچتا زمان نگارش مقاله حاضر، 

موضوع مذکور  تی مرتبط بامطالعا و همانطور که مندرج گردید صرفاً ه استحقوقی ایران انجام نپذیرفت

 شود.یافت می

 

بدون توضیح و تفسیر « ایران در حقوق گردشگران خارجیاخراج »بی تردید پرداختن به موضوع 

اخته و سپس به مبحث ها پردآن از امر به تعریف هر یک ، لذا در بدومیسر نیستاجزای مقوم آن 

اری، بیرون کردن، بیرون فرستادن و ذراندن، کنارگشود. اخراج در لغت به معنای اصلی ورود می

اقدام » :عبارت است ازاخراج  برخی معتقدند (. در علم حقوق148، 2: ج1377است )دهخدا،  کردبرون

جا  این شخص از آن فرستادن وی به کشوری که قبالً  تبعه بیگانه از کشور و بیرون راندندولت برای 

 گردشگر یکبرای نمونه زیرا  ،این تعریف محل اشکال است ؛(26: 1387)ملک زاد،  «آمده است

 کشور ایران شده باشد که در این حالت بازگرداندن شخصتواند از کشور آلمان وارد خاک می فرانسوی

و  دکه بتوان وی را به آنجا مسترد کروی تبعه آلمان نیست  چراکه به کشور آلمان غیر منطقی است،

بیرون ». در تعریف دیگری گفته اند: از پذیرفتن وی سرباز زنندآلمان آنکه مقامات کشور  چه بسا

الیلی مانند سابقه کیفری، ارتکاب جرم، و یا ورود غیر قانونی به انداختن یک خارجی از کشور به د

کشور و نداشتن مدارک مهاجرتی یا مدارک تابعیتی در هنگامی که مقامات رسمی کشور حضور فرد 

(. این تعریف 3: 1391)احمدی نژاد، شود اخراج نامیده می «بر خالف منافع ملی تشخیص دهند را

گونه به ذهن  اینمزبور تعریف که با محل ایراد است، چرا مقصد را مشخص نکرده جایی که نیز از آن

مشخصی مانند آب های آزاد رها کند نا تواند شخص را در محلپذیرنده می که دولتگردد متبادر می

بیرون راندن »اخراج را توان است. با توجه به این دو تعریف می قواعد حقوق بشریکه این اقدام خالف 

تضاد حضور  دلیلبه  به کشور متبوع خویش فرستادن اوو  کشوراز قلمرو یک  ارجیاجباری تبعه خ

منظور از قلمرو یک در این تعریف . باید توجه داشت دانست «پذیرندهمصالح ملی دولت  باآن شخص 

راج اتباع البته ممنوعیت اخ اشغالی نیز هستند. مناطق و مستعمراتحکومت نه تنها سرزمین بلکه 

                                                           
1  Lambert 



 1397وهفتم، زمستان ی بیستشماره گردشگری، سال هفتم، ریزی و توسعهی برنامهمجله  ............128

این  .است بازیگران صحنه حقوق بین المللاجماع مورد  ،گرتوسط کشور اشغالکشور اشغال شده 

ها و کنفرانس های بین سازماناجماع از عهدنامه های بین المللی، قوانین ملی، عملکرد دولت ها، رویه 

اه سی و شود )امین زادهیبین المللی استنباط مالمللی، و همچنین رویه نهادهای قضایی و شبه قضایی 

تواند به بهانه حاکمیت بر کشوری اتباع آن کشور را ( و دولت اشغال کننده نمی46 :1389رستمی، 

 دارد.در اختیار اخراج کند زیرا حاکمیت آن دولت غیر دائمی بوده و وی تنها قدرت اداره آن کشور را 
گردشگر «سازمان جهانی گردشگری مطابق تعریف است.  خارجی گردشگران ،مبحث جزء دوم

ساعت  24کسی است که به کشور و شهری غیر از محیط زندگی معمولی خود برای مدتی که کمتر از 

ام و دوستان، ، دیدار اقواستراحت، ورزشو بیشتر از یک سال نباشد سفر کند و قصد او از سفر تفریح، 

ت های مذهبی مطالعه و تحقیق یا فعالی ،جهکسب و کار، ماموریت، شرکت در سمینار یا کنفرانس، معال

به ت و تبعه کشور خارجی اس ،بر این اساس گردشگر خارجی (156 :1396درودگر،  و )مقامی« باشد

ای مدت بر زیارت درمان یا، توریستیجاذبه های  مشاهده تفرج، یک یا چند منظور مختلف از جمله

 .آمده باشد امبه کشور ولو یک روز کوتاهی 

 تحقیقروش 

از « اخراج گردشگران خارجی در حقوق ایران»در این پژوهش به منظور بررسی مطالب مرتبط با 

تحلیلی استفاده شده و مباحث با لحاظ موازین حقوقی و قواعد حاکم بر چارچوب   –روش توصیفی

بر مبنای  دستاوردهانتایج و ای مورد بررسی قرار گرفته و مسئله مزبور و مطالعه اسنادی و کتابخانه

اخراج بیگانگان در ایران نخستین بار در قانون منسوخ  وضوعم اند.رو، استخراج شدهمباحث پیش

اشعار  274مورد پذیرش قرار گرفت بدین شرح که مقنن در ماده  1304مجازات عمومی مصوب 

راجع »ون قان. «شوداگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج می»داشت: می

نیز از جمله قوانینی است که در آن به موضوع  1310مصوب « به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران

را در صورت عدم  1امکان اخراج بیگانگان 3اخراج بیگانگان پرداخته شده است. قانونگذار در ماده 

 1304نون مجازات عمومی این قانون بر خالف قا 2این قانون امکان پذیر دانست. 2رعایت شرایط ماده 

                                                           
در موقع  2گاه یکی از موانع مذکوره در ماده هر: »1310قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران  3ماده  -1

توقف دائم یا  توانند از دادن اجازهمی خارجه مکشوف نبوده و یا بعداً موجود شود مأمورین مربوطه ویزا بر مأمور ایران در

صادره نظمیه در هر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه  های صادره را ملغی نمایند موقت خودداری نموده و یا اجازه

 بسته به نظر قبل منحصراً تشخیص علل مذکوره در این ماده و ماده. اخراج خواهد کرد شخص خارجی را از ایران ،محل

 «.نیست ولی در غیر موارد مذکوره امتناع از دادن اجازه جایز ،مأمورین مربوطه ایران است
اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مأمورین »ن: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایرا ماده  -2

 شودکس تحصیل می طرف دولت متبوعه هرهای هویت صادره از نامه خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت ایران در

 مأمورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند

 صحت اسناد ارائه شده را تردید نماینددر صورتی که  -الف
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گذرد اما توسط هیچ یک از قوانین الحق به صورت با وجود آنکه بیش از هشتاد سال از تصویب آن می

با  1392همچنین مقنن در سال صریح یا ضمنی نسخ نشده و کماکان به قوت خود پا برجاست. 

فردی را که به حد، قصاص تواند دادگاه می»مقرر داشت:  23تصویب قانون مجازات اسالمی در ماده 

یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، 

های تکمیلی زیر محکوم  متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات

اخراج موقت یا »این قانون مقرر نمود:  35و نیز در ماده « ... بند خ: اخراج بیگانگان از کشور...نماید

به  .«شودپس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می ،دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور

اعتراض اخراج قضایی( معرفی و سپس به مباحث  -همین منظور ابتدا انواع تصمیم اخراج )اخراج اداری

 .خراج از کشور پرداخته شدآثار تصمیم ا به تصمیم اخراج از کشور و
 

 تجزیه و تحلیل داده ها
 . اخراج اداری1

. اخراج نخستین نوع اخراج است تعبیر کرده قضایی دستور شببه عنوان آن از  باید اخراج اداری که

افع ملی در جهت حفظ منتوسط مقامات اداری مینی به صورت اداری، اقدامی تأ گردشگر خارجی

نیست، هر چند آثار جبران  مجازات گردشگر خارجی اینبه مع صرفاً ورود کشور پذیرنده به شمار می

تاثیرگذار در اخراج  هایمولفهاز  . یکی(257: 1978، 1گای) داشته باشدناپذیری برای وی به دنبال 

میثاق بین المللی » 13ماده  درکه  ز ارتکاب جرم، وجود دالیل امنیتی استقبل ا گردشگر خارجی

همانطور که در نشست البته  نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 1966مصوب  2«سیاسی و حقوق مدنی

 قانون و نظم، امنیت عمومی و یا مفاهیمی چونپنجاه و هفتم مجمع عمومی سازمان ملل بیان شد، 

به این معنا که هر دولت  ،(7: 2005، 3کامتواند )اشتهتعریف ثابتی ندهیچ گاه امنیت ملی مبهم بوده و 

                                                           
ه ایران مسافرت غیر ایرانی ب اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت -ب

 کنند

 ملکتی باشدممنافی مصالح  اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهات دیگری -ج

به جنحه و یا  مملکت خارجه محکوم اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در -د

 جنایت شده باشد

 از ایران اخراج شده باشد اگر خارجی قبالً -ه

 صالح نباشد عملیات منافی عفت الصحه عمومی و یااگر حضور خارجی در ایران به مالحظه حفظ -و

غل مفیده خود دارا سرمایه یا مشا خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیلهاگر  -ز

 «.شدبامی
1Guy 
2 International Covenant on Civil and Political Rights 
3Kamto 
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ین مفاهیم انتزاعی را معنا خواهد اارائه بدهد و طبق آنچه که خود میتعریف متفاوتی از آن  تواندمی

 .قرار گیردتواند مورد انتقاد این استثناء می، هر چند که نماید

-می است،ی سرمشنادر علم ج 1«حالت خطرناک»یادآور بحث که  همچنین حاالت روانی خاص

 فقدانبیکاری، در بسیاری از کشورهای جهان برای مثال  .گردشگر خارجی شود تواند موجب اخراج

نس گرایی گی، بروز رفتارهای جنسی مانند همجمحل درآمد و یا اقامت مشخص، بیماری جدی، فاحش

د از مصادیق حالت نتوانمی های مذکورهمه مولفه(. زیرا 8همان، ) تواند دلیل بر اخراج باشدمی

روانی و اجتماعی  های زیستی،ت که فرد دارای شاخصهحالت خطرناک به این معناسد. نخطرناک باش

: 1395هاشم بیگی،  و )نجفی ابرندآبادی دهدقرار میارتکاب جرم  او را در معرضکه  ای استویژه

در راهکارهایی از این طریق  شود تایری از وقوع جرم مطرح می(. این موضوع بیشتر در پیشگ120

که دارای جنون است و وارد قلمرو  گردشگر خارجی، مثال حالت خطرناک فرد ارائه شودجهت انفعال 

اخراج بیگانه به عنوان اقدامی  .ود داردمصادیقی است که امکان اخراج وی وجیکی از ایران شده، 

این مهم  همچنین. شده بود وضع 13392مصوب و تربیتی مینی تربیتی در قانون اقدامات تأ ی ومینتأ

قرار گرفته  مورد اشاره 1310جه در ایران قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خار 2در بند ج ماده  قبالً

 رناک باشد که احتمال آن برودچنان خط گردشگر خارجی در صورتی که حالت روانی ، بنابراینبود

 ،نظم عمومی یا دیگر مصالح شودیا در کشور ممکن است باعث به خطر افتادن امنیت ملی  ویحضور 

از وقوع  گردد این است که مقنن، اصل پیشگیریچه از این مطالب مستفاد می شود. آنوی اخراج می

اگر شخص  1310 کما آنکه با توجه به قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه جرم را در نظر داشته،

توان وی را از کشور می ،عاش وی معلوم نباشدلکن وسایل امرار و م ،خارجی جرمی هم انجام ندهد

، تکدی گری ارتکاب جرایمی مانندتواند باعث بروز معاش میو  زیرا نداشتن وسیله امرار ،بیرون کرد

به گردشگر خارجی اگر در هنگام ورود  ،الذکرقانون اخیر 3با عنایت به ماده  3.شودو ولگردی سرقت 

                                                           
1 Dangerousness 

 
 و قانون تعریف محکومیت 1339 /12/2قانون اقدامات تأمینی مصوب : »...1392قانون مجازات اسالمی  728ماده  - 2

ها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین و اصالحات و الحاقات بعدی آن 26/7/1366های مؤثر در قوانین جزائی مصوب 

 «.دگردزم االجراء شدن این قانون نسخ میقبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ ال
ر ضد امنیت مملکت و بدر ایران ی اگر حضور خارج: »...1310قانون راجع به ورود و خروج اتباع بیگانه  2بند ج ماده  - 3

اجع به ورود و خروج اتباع بیگانه قانون ر 2ماده ز بند  .منافی مصالح مملکتی باشد یا نظم عمومی و یا به جهات دیگری

سرمایه یا مشاغل مفیده خود معاش خود را در ایران به وسیلهاگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل : ...1310

 «.دباشدارا می
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 پوشیده باشد و در آینده کشف گرددبر دولت ایران  1این قانون 2داخل ایران هر یک از موارد ماده 

 .اخراج کردبعداً را  ویتوان می

و  12/3/1352اقامت اتباع بیگانه مصوب  ورود و قانوناجرایی  آیین نامه» 16طبق ماده     

-میاز کشور نیروی انتظامی است که  گردشگر خارجیمرجع صدور دستور اخراج  2«اصالحات بعدی

 ، اقدام به اخراج گردشگرو رعایت سایر تشریفات ل پروانه اقامتبطابا ا طبق موازین قانونیبایست 

 بر پایه گمان و حدس توان صرفاًو نمی 3تصمیم اخراج باید مطابق قانون و مستدل باشد .کندبیگانه می

و بدون هیچ گونه  خودسرانهتواند به صورت نمی مرجع انتظامیاقدام به اخراج گردشگر خارجی کرد. 

اخراج فاقد دلیل یت ممنوعدر مسئله  نماید. خراج گردشگر خارجیااقدام به  ،توجیه یا دلیل قانونی

اشاره کرد. دیوان در باب اخراج  ی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دیالوبه رأتوان قانونی می

اخراج یک فرد زمانی قانونی و بر طبق تعهدات بین المللی »دیالو از خاک کنگو چنین اظهار داشت: 

یک دولت است که تصمیم گیری برای اخراج مطابق قانون بوده باشد. این مطابقت قانونی یک امر 

ناقض قواعد حمایتی حقوق بشر دسرانه و ضروری است نه کافی، زیرا اخراج در ماهیت امر نباید خو

ابالغ  به متقاضی کتباً انتظامی  توسط مرجعاخراج تصمیم .  (ICJ, 2010: p.28, No.65)« باشد

اقدام  این بهتواند وی می اخراج کندخالف قانون را  گردشگر خارجیاین مرجع چنانچه شد و خواهد 

  اعتراض نماید. ت کشوروزار نزد

                                                           
در موقع ویزا بر  هر گاه یکی از موانع مذکوره در ماده »: 1310قانون راجع به ورود و خروج اتباع بیگانه  3ماده  - 1

توقف دائم یا موقت توانند از دادن اجازهمی خارجه مکشوف نبوده و یا بعداً موجود شود مأمورین مربوطهمأمور ایران در

 «.یندهای صادره را ملغی نما خودداری نموده و یا اجازه

در مواقعی که شهربانی » :و اصالحات بعدی 12/3/1352اقامت اتباع بیگانه  ورود و قانوناجرایی  آیین نامه 16ماده  -2

اخراج ه صدور یا تمدید یا تجدید پروانه اقامت خودداری و بطبق موازین قانونی از )نیروی انتظامی فعلی( کل کشور 

روز از تاریخ  15تواند ظرف این تصمیم را به متقاضی کتباً ابالغ خواهد نمود و خارجی می ،خارجی اتخاذ تصمیم نماید

وزارت کشور ه را بتقاضای تجدید نظر در تصمیم شهربانی  ،قانون ورود و اقامت اتباع خارجه 12رویت اخطاریه برابر ماده 

 «.تسلیم نماید
  -)الف 2هر گاه یکی از موانع مذکوره در ماده  : 1310 رانیا در خارجه اتباع اقامت و ورود به راجع قانونقانون  3ماده  -3

 و شده محسوب رانیا تبعه رانیا نیقوان مطابق که یاشخاص - ب. ندینما دیترد را شده ارائه اسناد صحت که یصورت در

 نظم ای و مملکت تیامن ضد بر رانیا در یخارج حضور اگر  -ج. کنند مسافرت رانیا به یرانیا ریغ تیتابع اوراق با بخواهند

 ای و مهم جنحه به تیمحکوم سابقه رانیا در یخارج اگر  -د. باشد یمملکت مصالح یمناف یگرید جهات به ای و یعموم

 شده اخراج رانیا از قبالً  یخارج اگر  -ه. باشد شده تیجنا ای و جنحه به محکوم خارجه مملکت در ای و داشته تیجنا

 یخارج اگر -ز. نباشد صالح عفت یمناف اتیعمل ای و یعموم الصحهحفظ مالحظه به رانیا در یخارج حضور اگر  -و. باشد

( در موقع باشدیم دارا خود دهیمف مشاغل ای هیسرما لهیوس به رانیا در را خود معاش لیتحص وسائل که دینما اثبات نتواند

توقف دائم یا  توانند از دادن اجازهمیخارجه مکشوف نبوده و یا بعداً موجود شود مأمورین مربوطه  ویزا بر مأمور ایران در

 .های صادره را ملغی نمایندموقت خودداری نموده و یا اجازه
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یک کشور از  خارجی انگردشگر 2«جمعی هدست»یا  1«اخراج گروهی» ،اخراج نوع دیگری از    

انجامد که چند برابر اخراج عی اغلب به اخراج افراد زیادی می. اخراج دسته جمکشور پذیرنده است

گردشگر  که در اخراج دسته جمعی چندین گروه. بدین معنا (317: 1994، 3هنکارتس) گروهی است

. برای مطابقت اخراج با اصول شونداخراج می گردشگر خارجیخانواده  مثالً و در اخراج گروهی  خارجی

باید جنبه این اقدام  1951پناهندگان مصوب  به وضع مربوطکنوانسیون  33 از جمله ماده یحقوق

 جمعی بگیرد هی تصمیم به اخراج دستگاه دولتهر به غیر از جنگ و قطع روابط سیاسیو  فردی داشته

 این اقدام زیرا ،(110 :1375ملل رفتار کرده است )نصیری، بر خالف نزاکت و اصول حقوق بین ال

امنیت  نه تنها تاثیری در اقداماین باید توجه داشت که گردد. میموجب تبعیض میان افراد اخراج شده 

چنانچه دولتی گذارد. جای می بین الملل بر هبلکه چهره ای منفی از کشور میزبان در جامع داردکشور ن

: 1999، 4)برونالی باشد باید همراه با حسن نیت و انگیزه های مشروع باشد هتصمیم به اخراج گرفت

 دسته اخراج که است شده دیتأک نکته نیا بر زین الملل نیب بشر حقوق هیرو در نیهمچن. (522

 است زیآم ریتحق و یانسان ریغ رحمانه، یب شکل، نیبد اخراج رایز باشدیم ممنوع یگروه ای و یجمع

 OHCHR) دهد قرار یجد خطر و بیآس معرض در را گانهیب دینبا کشور از اخراج که چرا

Discussion paper, 2006: 19.) اروپایی حقوق  کنوانسیون 4پروتکل  4همانطور که ماده  بنابراین

به دالیلی مانند گردشگران خارجی اخراج گروهی یا دسته جمعی  نماید،تأکید می نیز 1963بشر 

گردشگران  تمامی شایسته نیست رو از اینو است  حقوق بشرینژادی، اعتقادی و دینی مخالف قواعد 

و یا از بین رفتن فرصت  مشروبات الکلی افزایش مصرفاحتمال مانند  ییلرا به دال در ایرانخارجی 

 .اخراج کرد یا دسته جمعی به صورت گروهی شغلی برای اتباع کشور خودی

 

 . اخراج قضایی2

وارد نظام حقوقی  1392می با تصویب قانون مجازات اسالبرای نخستین مرتبه دوم اخراج که  نوع

یابد و لزوماً زمانی معنا می صالح همراه استبا حکم دادگاه  . این اخراج،اخراج قضایی است کشور شد،

و سال( و نا محدود بر دو نوع محدود )حداکثر د نوع اخراج. این که گردشگر خارجی مرتکب جرم شود

به اخراج بیگانه قانون مزبور  23در بند خ ماده  1392مقنن برای نخستین بار در سال  )دائم( است.

از کشور اعم از گردشگر یا غیره به عنوان مجازات تکمیلی پرداخت. مجازات تکمیلی دارای دو خصیصه 

د و باید به همراه مجازات اصلی در گیرمورد حکم قرار نمی مستقالًکه؛  یناول امنحصر به فرد است؛ 

صدور حکم دهد و پس از که دادگاه ابتدا حکم به مجازات  زیرا منطقی نیست ،حکم دادگاه ذکر شود

 :1392اخراج از کشور بدهد )زراعت، مجددا نسبت به دعوایی که مختومه شده است حکم به  قطعی

                                                           
1 Collective Expulsion 
2 Mass Expulsion 
3 Henckaerts 
4 Brownlie 
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 1392 مصوب 1قانون مجازات اسالمی  23ماده  1طبق نص صریح تبصره  که؛ ایندوم  ،(108، 2ج

گردشگر خارجی به توان بیش از دو سال از ورود د، یعنی نمیسال باش 2نباید بیشتر از  اخراجمدت 

 35از آنجا که مقنن در ماده  کرده باشد.مقرر را مگر آنکه قانون مدت بیشتری  ،ایران جلوگیری کرد

بیست مدت توان به آیا می است استفاده کرده« موقتاخراج »از واژه  1392 مجازات اسالمیقانون 

 35در ماده  «موقت»واژه یا آنکه منظور از  ؟ردشگر خارجی به کشور جلوگیری کرداز ورود گ سال

؟ اگر پاسخ سوال اخیر است 23ماده  1مذکور در تبصره  دو سالهمان  1392 نون مجازات اسالمیقا

دو برای بیش از گردشگر خارجی را  تواندنمی قاضی در تعیین مجازات اخراجبنابراین  ؛مثبت باشد

مجازات تکمیلی است و حکم به بیش از از نوع که این اخراج چرا ،از ورود به کشور محروم نمایدسال 

 ایمل اجرآید که محصورت این بحث پیش می در این .ها استخالف اصل قانونی بودن مجازاتبر آن 

در چه  -ات اسالمیانون مجازق 35در ماده مذکور  - دائمبیش از دو سال یا اخراج مجازات اخراج 

، زیرا ذیل عنوان چنین نیست اینالبته مجازات تکمیلی است؟ که از نوع اخراج دائم  یاآ ؟مواردی است

راجع به مجازات تکمیلی  1392 قانون مجازات اسالمی 23ماده  های موضوع مجازاتاز انواع  کیی

عنوان مجازات تکمیلی و اصلی ه باخراج دائم  مجازات ،در هیچ قانون دیگریو از آنجا که نیامده است 

 ،خصوص در این که تا زمان وضع قانون الحق باید گفت جرمی پیش بینی نشده،هیچ برای ارتکاب 

ظ احبا لممکن است این انتقاد پیش آید که  چهاگر  فاقد محمل قانونی برای اجرا است،اخراج دائم 

 مجازاتمجازات اخراج بعد از اجرای  از آنجا که 1392 قانون مجازات اسالمی 35در ماده  مقننعبارت 

این  هقائل بتوان میدر پاسخ کن اج دائم نیز مجازات تکمیلی است، لبنابراین اخر ،شودمی انجام اصلی

امکان  ،اخراجاجرای حکم پس از در این ماده بر ترتب اجرای احکام است، چراکه نظر قانونگذار بود که 

مجازات اخراج دائم پس از مذکور ماده  ا به تصریحلذ ،نیستعلیه میل مجازات دیگر بر محکوم تح

 تکمیلی، ها ترتب اجرای مجازات دراز این نحوه قانونگذاری نباید و  شودمیاجرا  اصلیمجازات اعمال 

های مذکور گفته شود، البته ممکن است در پاسخ به استدالل .را اصطیاد کرددائم بودن مجازات اخراج 

رو در ماده را آورده است از این« مگر آن که قانون به نحو دیگر مقرر نماید»، قید 23ماده  1تبصره 

مذکور « نحو دیگر»همان  سال، 15و یا اخراج موقت بدون تعیین مدت مانند  «دائم»نیز اخراج  35

ها مانند جرایم علیه امنیت در تبصره یاد شده است. هم چنان صرفاً اخراج موقت مرتکبین برخی از بزه

  .محل انتقاد است سال 2آن هم به مدت نهایتاً  المللیملی و بین

در ، بدین معنا که دبیش از یک مجازات تکمیلی محکوم کنعلیه را به  محکومٌ تواندقاضی می    

 که متناسب با جرم ارتکابی است، علیحدهکشور به مجازات تکمیلی از گردشگر خارجی  کنار اخراج

در  منتشره های محلیطعی که محدوده اجرایی آن روزنامهمانند انتشار حکم محکومیت قه. هدد یرأ

                                                           
مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که » :1392قانون مجازات اسالمی  23ماده  1تبصره  -1

 «.قانون به نحو دیگری مقرر نماید
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توان آن را با اخراج از کشور، نمی یرسد با توجه به ماهیت کاربردلیکن به نظر می 1.قلمرو ایران است

بار به تحصیل با اخراج های تکمیلی دیگر جمع کرد. به عنوان مثال منع از رانندگی یا اجمجازات غالب

یابد میاز کشور منافات دارد، زیرا رانندگی یا تحصیل به هر صورت در قلمرو خاک ایران معنا  گردشگر

فایده است. در کشور دیگر بیمزبور  موارد عمالهای تکمیلی، اپذیر بودن مجازات و با توجه به نظارت

توان در کنار آن به توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا نچه اخراج به صورت موقت باشد، میچنا

اخراج  1392قانون مجازات اسالمی  35اگر طبق ماده  لیو ،موسسه دخیل در ارتکاب جرم حکم داد

با توقیف وسائل، رسانه و موسسه دخیل در جرم که به معنی ممنوعیت از این اخراج ، دائم را بپذیریم

از یک زیرا  ،در تضاد قرار دارد (99: 1393ورت موقت است )اردبیلی،مداخله و تصرف در مال به ص

از سوی  بایست برای همیشه کشور را ترک کند وشخص می)اگر آن را بپذیریم( در اخراج دائم سو 

، توقیف رفع مدت معین شدهسپری شدن بعد از  در نتیجه ،امری موقتی است ماهیتاًف توقی دیگر

در این موارد الزام با توجه به اینکه تواند وارد کشور شود و نیز نمی گردشگرزمانی که شود. بنابراین می

با یا نماینده قانونی تواند اموال خود را از طریق وکیل وی می اخذ وکیل وجود ندارد، منع قانونی برای

 کند. ادارهلحاظ دیگر مقررات 

 

 . اعتراض به تصمیم اخراج بیگانه از کشور3

 -1: باشندمی اساسی ملزم به رعایت چهار مولفه بیگانه ها در فرآیند اخراجبه طور کلی دولت

تسخیری حق دسترسی به مشاوره حقوقی و یا وکیل  -3دادرسی عادالنه  -2اطالع از روند دادرسی 

در صورت سلب و یا محدود  (.343: 2013، 2کیدن) حق ترجمه و تفسیر قوانین در هر مرحله -4

. یکی از این اصول، دادرسی عادالنه است که متعاقبًا ندارداخراج جنبه قانونی  این حقوق، نمودن

تصمیم اعتراض به  .شودبرای فرد محکوم میدادگاه داخل حق اعتراض به تصمیمات موجب پدیدآیی 

محکوم فراهم کند که  تواند موجب تقلیل خطای آرای قضایی شود و این فرصت را برایمی دادگاه

. حق اعتراض به مورد بررسی قرار دهد را مجدداً ، ادله و اسناد و مدارک موجود در پرونده مرجع باالتر

در قوانین و مقررات مختلف داخلی و خارجی و نیز رویه  و واالیی از جایگاه محکمها تصمیمات دادگاه

مصوب  حقوق مدنی و سیاسیبین المللی میثاق  13ماده برای مثال،   بین الملی برخوردار است.

در  باشد، فقط میثاق این طرف دولت قانوناً در قلمرو یک که ایبیگانه» مقرر داشته است: 1966

 شود و جز در مواردی کشور اخراج از آن است ممکن باشد اتخاذ شده قانون مطابق که تصمیمی اجرای

جهاً خود مو اخراج علیه باشد که داشته طور دیگر اقتضا نماید، باید امکان ملی امنیت حتمی جهات که

                                                           
انچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، نچ»: 1393آیین نامه اجرایی مجازات های تکمیلی  21ماده  - 1

شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر های محلی منتشر مییک نوبت در یکی از روزنامه دادگاه درمفاد حکم 

 «.باشدداشته 
2 Kidane 
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 مقام طرف از به خصوص منصوب یا اشخاص یا نزد شخص صالح مقام نزداو  کند و اعتراض اعتراض

اصل همچنین این حق در «. شود کند رسیدگیمی منظور تعیین این به که ایبا حضور نماینده  صالح

مورد تاکید قرار به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  34

تواند به و هر کس می دادخواهی حق مسلم هر فرد است»دارد: اصل مزبور اشعار می .گرفته است

ها را در اد ملت حق دارند این گونه دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افر منظور دادخواهی به دادگاه

توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را کس را نمیدسترس داشته باشند و هیچ

-نمی، 1984ایی حقوق بشر نسیون اروپکنوا 7پروتکل  1ماده همچنین با توجه به  . «دارد منع کرد

تصمیم  آنکهمگر  کرداخراج  که به طور قانونی در یک کشور ساکن است از آن کشوررا  ایبیگانهتوان 

نسبت به  از این حق برخوردار است کههمچنین بیگانه  باشد. شده حاصل یقانون اخراج طی فرایند

 منصوب یا اشخاص یا شخص صالح به رسیدگی او در نزد مقام تصمیم دادگاه اعتراض کند و اعتراض

در پرونده های حق اعتراض به تصمیم دادگاه،  لکن باید توجه داشت شود. آن مقام رسیدگی از طرف

 13مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی قابل اعمال نیستند. همین موضع به طور محدودتر در ماده 

 .پذیرفته شده است 1966میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

مرجع  منطقاً دو صورت دستور اداری یا قضایی است،به  گردشگر خارجیبا توجه به آنکه اخراج 

قانون ورود و اقامت اتباع  12دستور اداری باشد، طبق ماده  نیز متفاوت است. اگر اخراجها اعتراض آن

 15نظر به آن دستور است و مهلت آن  وزارت کشور مرجع تسلیم تقاضای تجدید 1خارجه در ایران

را قبل از گردشگر خارجی تواند ه به این مهلت، مرجع انتظامی نمیروز خواهد بود. بنابراین با توج

اتمام آن، مجبور به خروج از کشور سازد و باید مهلت تعیین شده برای ترک ایران به صورتی باشد که 

هیئت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در مورد اخراج  ماهیت بتواند به آن دستور اعتراض نماید. وی

دیگر عدم  از نوع مراجع غیر قضایی متشکل از افرادی غیر از دارندگان پایه قضایی است. از طرف

تواند از جهات اعتراض به تصمیم ر ایران از سوی گردشگر خارجی نمیتمدید به موقع مهلت اقامت د

 آیین نامه 16طبق ماده مرجع رسیدگی کننده به اعتراض گردشگر  خصوص در مقامات صالح باشد.

مدیرکل هیئتی مرکب از ، و اصالحات بعدی 12/3/1352اقامت اتباع بیگانه  ورود و قانوناجرایی 

نیروی  و اطالعات وزارتنمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری،  سیاسی وزارت کشور،

                                                           
مواقعی که اعطای جواز اقامت امتناع شده و تصمیم  در: »1310 خارجه اتباع اقامت و ورودقانون راجع به  12ماده  - 1

حق خواهد داشت به وزارت داخله شود خارجیکند اتخاذ میدولت معین میذیصالحیتی که اخراج از طرف مقامات

داری که این تقاضا کتباً و یا تلگرافاً به وسیله مقام صالحیتبنماید. مراجعه کرده تقاضای تجدید نظر در تصمیم مزبور را 

دارد. ارسال به وزارت داخله تقیماًتواند مدلول تقاضای خود را مسداده خواهد شد ولی خارجی میتصمیم را اتخاذ کرده

اخراج از نقطه نظر مصالح مملکتی به استثنای مواردی که -تقدیم تقاضای تجدید نظر موجب تعویق اجرای تصمیم اخراج 

خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود  ،نتیجه تجدید نظر نظمیهولی ممکن است تا تعیین خواهد بود -فوریت دارد 

 «.قرار دهد
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به این تقاضا رسیدگی کرده و سپس تصمیم اتخاذ شده به مرجع انتظامی جهت اجرا ابالغ  انتظامی

 .خواهد بودی قابل اعتراض رهر چند این تصمیم هم در دیوان عدالت ادا ،خواهد شد

مرجع صالح برای  1392 مصوب 1قانون آیین دادرسی کیفری 426طبق ماده ی قضایاخراج  در

قطعی، حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان غیر ءرسیدگی به درخواست تجدید نظر از آرا

و جرایم  8تعزیری درجه جرایم در  2قانون مزبور 427ماده  با استناد بهعالی کشور خواهد بود. 

 حکم صادره ،اشدها کمتر از یک دهم دیه کامل بت دیه یا ارش که میزان یا جمع آنمستوجب پرداخ

راج را مجازات تکمیلی اخ، دادرس پرونده چهجا چنان در این .غیر قابل اعتراض خواهد بود وقطعی 

تواند به حکم اخراج در مرجع نمی وی در این صورت ؛باشدنظر گرفته ی گردشگر خارجی در هم برا

زیرا  ،شودتقویت می 3قانون مزبور 429این نظر توسط مفهوم مخالف ماده  .نظر اعتراض کند تجدید

محکومیت  ،ی قابل تجدید نظر خواهی باشدرأمندرج در ن ماده اگر یکی از محکومیت های طبق ای

 منصرف از این فرض است.حث مطروحه شود که بگر نیز به تبع آن قابل اعتراض میدی

رغم آنکه مقنن در توان گفت علیمیگردشگر خارجی  برای 4غیابیدر رابطه با امکان صدور حکم 

سکوت پیشه کرده،  برخالف نهاد تعلیق اجرای مجازات در این زمینه 1392 قانون مجازات اسالمی

قانون اخیر در رابطه با تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی  23با توجه به قیود مذکور در ماده  ولی

 به صورت غیابی چندان مقرون به صواب گردشگر خارجیعلیه، حکم به اخراج  و خصوصیات محکومٌ

اد به ، اعتقدر جایی که امکان محاکمه غیابی متهم وجود داشته باشدبا این حال  ؛نیست و انصاف

که  5مانند جرایم در صالحیت واقعی در کنار حکم اصلی سخن گزاف نیست، صدور اخراج احتمال

                                                           
نظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست  دادگاه تجدید»: 1392قانون آیین دادرسی کیفری  426ماده  - 1

نظر  دادگاه تجدید .که در صالحیت دیوان عالی کشور باشد نظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی تجدید

 «.شودبدل و عضویت دو مستشار تشکیل میالاستان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی
شود، های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می آرای دادگاه»: 1392قانون آیین دادرسی کیفری  427ماده  -2

ت: قابل فرجام اس عالی کشور دیواننظر و یا در  قابل تجدید حوزه قضاییهمان  استاننظر  تجدید دادگاهحسب مورد در 

ع آنها کمتر از که میزان یا جم صورتی یا ارش، در دیهجرایم مستلزم پرداخت  -بشد. جرایم تعزیری درجه هشت با -الف

 «.یک دهم دیه کامل باشد
در مواردی که رأی دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا : »1392قانون آیین دادرسی کیفری  429ماده  -3

ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، 

 «.رد قابل تجدید نظر یا فرجام استحسب مو
اللهی دارند،  در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق»: 1392قانون آیین دادرسی کیفری  406ماده  -4

یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی،  هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ

 «.کندصادر می رأی غیابی
5 Protective principle 

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/1cbe2f21522
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/1cbe2f21522
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/29b0947412
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/29b0947412
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/36b1d70251
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/36b1d70251
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/2a08458304
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%DB%8C%D9%87/32d8180379
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%DB%8C%D9%87/32d8180379


  137...................................................................... اخراج گردشگران خارجی در حقوق ایران

 بنابراین ،1دادگاه های ایران مجاز به محاکمه غیابی هستند 1392 قانون مجازات اسالمی 5طبق ماده 

نظر ه ب ،گیردان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار به عنو اصلی گردشگر در کنار مجازاتاگر اخراج 

خارجی  گردشگر  ی اخراج تکمیل مجازات  در صورت عدم ذکر   زیرا ،رسد اشکالی بر آن مترتب باشدنمی

به  تبعه خارجیکه اخراج ، چرااخراج کرداصلی وان وی را بعد از اجرای مجازات تنمی ،دادگاهدر حکم 

البته در مقابل ممکن است گفته شود که  نشده است.ان مجازاتی مستقل )نه تکمیلی( پذیرفته عنو

به وی را متعاقباً  تایابد که فرد به صورت فیزیکی در قلمرو حاکمیتی کشور باشد اخراج وقتی معنا می

 محقق شود.« اخراج»تا مفهوم  راندصورت فیزیکی از قلمرو حاکمیتی بیرون 

 

 آثار تصمیم به اخراج از کشور -4

گذارد. ستقیم بر شخص و حقوق وی برجای میمستقیم و غیر م تبعات دادگاه، اجرای حکم

ین شخص بنابرا ،استمیزبان  از کشور گردشگر خارجیخروج اجباری  ،ثر اجرای حکم اخراجنخستین ا

 گردشگرخراج ا در این جا باید توجه داشت که در تمکین این حکم و یا عدم آن اختیاری ندارد.حقیقی 

ه تنها عقالنی نچنین رفتاری تواند مجوزی برای اخراج قیم وی از قلمرو ایران باشد، زیرا نمیمحجور 

 ،دارد قراردر تضاد همچون اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری  قواعد حقوقیو منطقی نیست بلکه با 

دور از  ،ستها مشمول حکم اخراج ایکی از آنکه  در حالی همانطور که اخراج دو قلوی بهم چسبیده،

 ارد، چراکهندمفهوم و معنا گردشگری که فوت کرده، اخراج باید توجه داشت که . انصاف و عدالت است

ه فوت کهمانطور سازد، زات را به طور کلی منتفی میمجا ،قبل از اجرای حکم گردشگر خارجیفوت 

 یدر موارد گربا این حال ا .نمایدمیممتنع را شالق و اعدام  چون حبس، ییمجازات ها ،علیه محکومٌ

یجه خارج مانع از دفن وی و در نتتوان می ،در ایران به مصلحت نباشد گردشگر خارجیدفن جنازه 

که آنانند ماخراج نیست. مجازات  البته این اقدام به معنی اجرای ،نمودن جنازه شخص از کشور نمود

 نیز ج محکوممجازات اصلی به مجازات تکمیلی اخرا کنار رهبر گروه تروریستی در ایران دستگیر و در

 آنکه دیگر باحالت فوت نماید، در این و قبل از اجرای آن در ایران شود لکن پس از قطعی شدن حکم 

نین شخصی چتواند مانع از دفن مجازات اخراج وی معنا و مفهومی ندارد لکن دولت مزبور می اجرای

 شود.  ی و امنیتیبنا به مسائل سیاس در قلمرو ایران

 ،حکم نخواهد داشتروند تاثیری در  بعد از اخراج،کشور دیگر فرد اخراج شده به تغییر تابعیت 

رژیم اشغالگر قدس تبعه  گردشگرچنانچه به عنوان مثال اخراج مسئله تابعیت باشد.  دلیلکه مگر آن

در حکم  ،تغییر تابعیت ویلزوماً در این حالت ، اخراج شده باشدایران به دلیل تابعیت از کشور  صرفاً

اخراج  اگر گردشگر خارجی .اخراج اثر گذار است زیرا علت اصلی اخراج در حال حاضر مفقود است

                                                           
دولت ها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقالل کشورشان را به  -1

یفری برای مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صالحیت کیفری به نام اصل صالحیت واقعی قوانین ک

 (.73: 1391)پوربافرانی،  کنند هرچند که مجرمین این دسته از جرایم ایرانی نباشندبرخورد می خود با آنها
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ایرانی محسوب شده و بر اساس اصول حقوقی و قانون  این شخص ،آیددر ، بعداً به تابعیت ایرانشده

تواند و فرد مزبور می (125: 1981، 2الگارد و 1)باتیفول لی، اخراج شهروند کشور ممنوع استداخ

و تکمیلی از ایران اخراج شود  اگر گردشگر خارجی به عنوان مجازات همچنین وارد قلمرو ایران شود.

به  1313مصوب  3قانون مدنی 976ماده  6بند  مطابق با ،ز کشور با مرد ایرانی ازدواج کنددر خارج ا

محض وقوع عقد به تابعیت ایران در خواهد آمد که این امر بیانگر اصل وحدت تابعیت زوجیت است و 

ا منتفی بدر این مورد (. 114: 2006، و دیگران 4)بوب ک رودوگیری از تعارض قوانین به کار میبرای جل

توان مجازات دیگری را جایگزین آن کرد، چراکه مقنن در این زمینه نمی ،شدن مجازات تکمیلی اخراج

قبل از قطعی شدن حکم اخراج به تابعیت ایران  گردشگر خارجیحکمی را مقرر نکرده است. اما اگر 

متناسب با جرم ارتکابی و شخصیت  زات تکمیلی دیگری را غیر از اخراج،مجا رآید، دادرس دادگاه بایدد

چه فرد اخراج شده وصیت نممنوعیت ورود به کشور شامل شخص زنده است و چنا مجرم اتخاذ نماید.

باشد و ت چه وصیت فرد قبل از حکم اخراج در این حال ،نماید که جنازه او در کشور ایران دفن شود

 دفن وی ایرادی ندارد.ور، در صورت عدم تعارض با مصالح و منافع کشیا بعد از آن، 

مصوب « آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات تکمیلی» 15اخراج که در ماده دیگر اثر     

نیز بدان اشاره شده، جلوگیری از ورود گردشگر خارجی به کشور در مدت اجرای حکم یا  1393

گردشگر ، پرواز هواپیمای حامل ین زمینها یکی از چالش های مهم دراخراج است. اداری تصمیم 

اخراج شده بر روی قلمروی ایران است. همانطور که در عرف بین المللی رایج است کشورهای  خارجی

به ارائه خدمات هوایی به یکدیگر مانند اجازه عبور هواپیما ، مختلف با انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه

نیز به اجازه عبور  1328مصوب  5کشوریپیمایی قانون هوا 8د. ماده شونملزم میاز قلمرو خود 

خارجی به موجب مجازات تکمیلی  گردشگرحال اگر  .از حریم هوایی ایران اشاره دارد هواپیمای خارجی

، در سفر کندبه کشور پاکستان سفر هوایی  بامثال از کشور ترکیه  بخواهد از خاک ایران اخراج شده و

عبور مزبور به  ،علیه در ایران حضور فرد محکومٌمطلق یت به ممنوعبا توجه رسد نگاه اول به نظر می

منزله نقض مفاد حکم دادگاه باشد اما باید توجه داشت مطابق تعهدات طرفین، اجازه پرواز بدون توقف 

هواپیما کشور طرف تعهد از قلمرو کشور میزبان مستلزم پذیرش ضمنی مسافرین و کاالهای موجود 

کشوری اجازه پرواز هواپیمای کشور  به عبارت دیگر هنگامی که. (33: 2004، 6لرو)وا در هواپیما است

لی برای نقض حکم اخراج  تلقی تواند به بهانه حضور فرد ممنوع الورود، آن را عامنمی ،دهددیگر را می
                                                           
1 Batiffol 
2 Lagarde 

زن تبعه خارجی که هر -: بندشونداشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می: »1313قانون مدنی  976ماده  6بند  -3

 «.کندایرانی اختیارشوهر
4Baubock 

تواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران هواپیمای خارجی می: »1328کشوری  قانون هواپیمایی 8ماده  - 5

 «.پرواز نماید...مشروط بر اینکه قباًل اجازه دولت ایران تحصیل شده باشد یا به موجب قراردادی این اجازه داده شده باشد
6 Vallero 
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شکل فنی به طریق اولی فرود اضطراری هواپیمای حامل فرد اخراجی به واسطه عواملی مانند م کند،

تواند عاملی برای نقض مفاد حکم تکمیلی باشد، چراکه حضور فرد مزبور شرایط نامساعد جوی نمی و

اخراج شده  گردشگر خارجیبا این حال  در قلمرو ایران به صورت غیر عامدانه و اتفاقی بوده است.

ی که قبل از تبعه پاکستان . برای مثالایدتواند از کشور ایران به عنوان فرودگاه ترانزیتی استفاده نممی

مده به ایران آمجاز است  ایتالیا ندارد بهبه دلیل آنکه کشور پاکستان پرواز مستقیم  ایران اخراج شده،

 .سفر کند و از فرودگاه ایران به کشور مقصد

نظر ه بست. اخراج شده ساکت ا خارجی گردشگرقانون ایران در رابطه با اثر اخراج بر اموال     

را اخراج به زیپابرجاست، غیر منقول و منقول اخراج شده بر اموال خویش اعم از رسد مالکیت فرد می

بور  منحصر مزو اثر حکم صرفاً در خروج اجباری فرد  نسبت به اموال نیستمعنای قطع رابطه مالکیت 

را به دیگران  تواند اموالشدر نتیجه او می ،به صورت دائم از کشور اخراج شود ویحتی اگر شود، می

هانه پیگیری به بتواند فرد اخراج شده نمیببرد. روشن است که و یا از منفعت آن بهره  انتقال دهد

 بایست برای این کار وکیل بگیرد.می ووارد ایران شود اموال 

جرایم قابل ج باید قائل به تفکیک شد؛ نخست درباره تاثیر گذشت شاکی بر آثار حکم اخرا    

اگر گذشت  شود.حکم و بعد از صدور حکم تقسیم می که خود به دو مرحله قبل از صدور گذشت

قانون مجازات  245ت شاکی در جرم قذف موضوع ماده مانند گذش قبل از صدور حکم باشدشاکی 

قرار موقوفی ، ادگاه بودهرضایت شاکی قبل از صدور حکم دبا توجه به آنکه  1392مصوب  1 اسالمی

به عنوان مجازات گردشگر خارجی که اخراج شود، چرااخراج منتفی می هو مسئل شودمیتعقیب صادر 

، موجب صدور قرار دادگاهگذشت شاکی بعد از صدور حکم باید توام با مجازات اصلی باشد.  تکمیلی

شود و دیگر هیچ گونه مجازاتی عم از اصلی یا تکمیلی اجرا فی تعقیب و مختومه شدن پرونده میموقو

وضع متفاوت جرایم غیر قابل گذشت  در اما. ؛ لذا مجازات اخراج در این دو حالت منتفی استشودنمی

به دو سال حبس  سند غیر رسمیبه دلیل جعل پس از اینکه گردشگر خارجی  برای مثال است.

 بتواندچنانچه ن مجازات تکمیلی محکوم شده، و اخراج از کشور به عنوا 2از باب مجازات اصلی تعزیری

راج بسته حکم اخ الغاءاینکه جرم جعل قابل گذشت نیست،  با فرض ورد،آ دسته گذشت شاکی را ب

مجازات قانون  38ماده کیفیات مخففه مذکور در  بند الف اعمالقاضی دادگاه است. در صورت  به نظر

تعزیر وی به مجازات که  تخفیف یابدآن اندازه  خارجی تاگردشگر اصلی  مجازاتاگر ، 1392اسالمی 

فاقد مبنای قانونی است، زیرا دادگاه تنها در اخراج مجازات تکمیلی اجرای  3تبدیل شود، 8یا  7درجه 

                                                           
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده : »1392قانون مجازات اسالمی  245ماده  -1

 «.دباش
جعل و  علم بهیا تزویر کند یا با  جعلهای غیر رسمی  هر کس در اسناد یا نوشته»: 1375 قانون تعزیرات 536ماده  -2

ه تا دوازده یا به س سالتا دو  ماهخسارت وارده به حبس از شش  دهد عالوه بر جبران قرارها را مورد استفاده آن تزویر

 «.جزای نقدی محکوم خواهد شد ریالمیلیون 
 «....گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الفجهات تخفیف عبارتند از: : »1392 قانون مجازات اسالمی 38بند الف ماده  -3

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B9%D9%84/21fe377957
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B9%D9%84/21fe377957
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1/3da36d0156
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1/3da36d0156
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1/3da36d0156
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/2de7e78895
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/2de7e78895
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%87/2f970d9104
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%87/2f970d9104
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B3%D8%A7%D9%84/28e14f8448
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B3%D8%A7%D9%84/28e14f8448
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/32dbf90433
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گذشت در غیر این صورت،  ،به مجازات تکمیلی حکم دهدتواند میو باالتر  6جرایم تعزیری درجه 

 اخراج نخواهد داشت.روند شاکی بعد از حکم تاثیری در 

وجب توقف اجرای مجازات اخراج ممرتبط با  ماده قانونینسخ رسد به نظر می نکته پایانی اینکه    

نسخ قانون در طول اجرای به عبارت دیگر  1شود.میانتفاء اثر آن یعنی ممنوعیت ورود به خاک ایران و 

به ایران  مجدداً توانداین گردشگر خارجی میبنابر ،شودمیعدم اجرای مجازات موجب نیز مجازات 

 سفر کند.

 

 و پیشنهادات نتیجه گیری

ین مردم ب پیوند تقویتی، زمینی و دریایی منجر به یپیشرفت وسایل ارتباطی اعم از هواامروزه 

ن گسترش ای است. ن شدهافزایش آمد و شد به کشورهای مختلف دنیا از جمله ایرا در نتیجه جهان و

د. برای سیاسی، امنیتی و نظایر آن را به وجود آور هاییچالشممکن است در مواردی رفت و آمد 

ا ی شود وی محل سکونتموجب نا امنی اجتماعی در  جنونبا سابقه  مثال، حضور گردشگر خارجی

ر نظر داشتن رو با د از این .کشور میزبان در تضاد باشد با منافع سیاسیخارجی  گردشگرحضور  آن که

صل حاکمیت، ها این اختیار را برای خود قائل شده که با استفاده از ادولتچنین تبعات احتمالی، 

ولو قبل از ت یا موق وی را به طور دائم، بینندمصالح خویش ببا  تقابلگاه حضور فرد خارجی را در هر

ذا در قانون لستثنی نبوده جمهوری اسالمی ایران نیز از داشتن چنین حقی م اخراج کنند.ارتکاب جرم 

با رعایت  را امکان اخراج 1392و قانون مجازات اسالمی  1310رود و خروج اتباع بیگانه راجع به و

خست آن تدقیق در مواد قوانین یاد شده مبین چند نکته است؛ ن .ه استشدبینی شرایط مقرر پیش

 1310بیگانه  راجع به ورود و خروج اتباعحکم به اخراج از کشور چه به صورت اداری و طبق قانون  که

ر مرجع دقابل اعتراض  باشد 1392و طبق قانون مجازات اسالمی انجام گیرد و چه به صورت قضائی 

ج از نقطه اخراچنان چه  مورد نخستاست که در ه اخراج آن نترین تمایز این دو گومهم. صالح است

میم برای این تصحق اعتراض به )با این حال،  شته باشد، حکم اخراج اجرا شدهدا نظر مصالح مملکتی فوریت

دوم  د.( اما در نوع دوم، اخراج شخص باید پس از قطعی شدن حکم صورت پذیرگردشگر خارجی پا برجا است

مجازات ی که جرموم آن که؛ سوجود ندارد.  ،خارجی کشور ساکن ولو امکان اخراج اتباع ایرانیآن که؛ 

اعمال ذا ل موضوعه پیش بینی نشده استدر قوانین  باشد، ایران جمهوری اسالمی آن اخراج دائم از

گر آن مقرر شده است محل تأمل است م 1392قانون مجازات اسالمی  35که در ماده  اخراج دائمی

قانون  23اده م 1زیرا با آن که تبصره  ؛که چنین اخراجی را به عنوان مجازات تکمیلی در نظر بگیریم

تعیین  دامهو سال تعیین نموده است لکن در ا، مدت مجازات تکمیلی را تا د1392مجازات اسالمی 

  ممکن دانسته است. را سال( 2) مدتی بیش از مدت مذکور

                                                           
نسخ قوانین  کند. آثارعقیب و اجرای مجازات را موقوف مینسخ قانون، ت: »1392 قانون مجازات اسالمی 99ماده  -45

 «.( این قانون است10کیفری به شرح مندرج در ماده)
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ست. در رابطه با موضوع مورد بحث خالی از فایده نی چند نکتهذکر  ،افزون بر آنچه گفته شد

که به ای که باید بدان توجه داشت درباره صدور حکم اخراج غیابی است. با وجودی نخستین مسئله

پذیر است لکن صدور حکم این چنینی با ذات مجازات اخراج استناد قوانین موضوعه چنین امری امکان

از قلمرو حاکمیتی کشور  به بیرون یابد که شخصزمانی معنا می مجازات اخراج خوانی ندارد زیراهم

با آن  بعالوه؛ رسد.به نظر نمی مقرون به صوابچندان  رانده شود لذا صدور حکم غیابی در این زمینه

در  از آثار اخراج است لکن قلمرو حاکمیتی جمهوری اسالمی ایرانمجدد فرد به جلوگیری از ورود که 

اجازه عبور شخص  ت ایران با دیگر کشورها،بین دول تعهدات چند جانبه باید توجه داشت که رابطهاین 

 گردشگر خارجیواند از عبور تدولت ایران نمی لذا نمایدصادر میشده از مرزهای هوایی ایران را اخراج 

های ایران به عنوان از فرودگاهتواند در مدت اخراج و نیز گردشگر اخراج شده می جلوگیری نماید

جمعی المللی امکان اخراج گروهی و یا دستهدیگر آن که در قوانین بین. فرودگاه ترانزیتی استفاده نماید

همه و یا قسمت زیادی از توان کشور ممنوع است لذا برای نمونه نمییک گردشگران خارجی 

باشد که حضورشان مخل نظم و امنیتی عمومی می این بهانهرا به  خاص گردشگران خارجی یک کشور

باید در نظر داشت از آن جایی که صدور حکم اخراج صرفاً شامل حال  در آخر اخراج کرد. از کشور

تابعیت جمهوری  به نحویا چنان چه گردشگر خارجی پس از اخراج از کشور شود لذاتباع بیگانه می

 گردد. ر این مجازات نیز کان لم یکن میرا کسب نمود اثاسالمی ایران 

تواند رسد ارائه پیشنهادات ذیل میه و تحلیل های انجام شده بنظر میبر اساس دستاورد های مقال    

 اصالح سازد:را گردشگر رابطه با اخراج  درکاستی های موجود در قوانین موضوعه 

و پر  دست به عصری سازی بیگانگان قوانین مربوط به قانونگذار در رابطه با شایسته است -1

و  23و مواد  1310راجع به ورود و خروج اتباع بیگانه که قانون چرا برد های مختلفنمودن خأل

ه است که مطروحه را بی پاسخ گذاردهای بسیاری از چالش 1392 قانون مجازات اسالمی 35

 شود.ف قضایی بین دادگاه های ایران میوجود آمدن اختاله و ب قضات ءاین موجب تشتت آرا

در مورد اخراج دائم ابهام داشته  1392قانون مجازات اسالمی  35و  23ماده از آن جایی که  -2

در این  لذا الزم است مقنن ،انددر قانون مشخص نشده مستوجب مجازات اخراج دائمجرایم و نیز 

 رابطه ابهام زدایی نماید.

 در مدت اجرای حکم یا تصمیم ،آیین نامه اجرایی مجازات های تکمیلی 15با توجه به ماده  -3

از چنین  با این حال شایسته است مقنن .شودجلوگیری میاز ورود گردشگر خارجی به کشور 

 گردشگران اخراج شدهضرر یعبور بتحت تدابیری خاص  ،یشرایطدر حکم مطلقی عدول نموده و 

 فراهم نماید.
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