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  )1/7/1391 :تاريخ پذيرش نهايي  -  15/2/1391:  تاريخ دريافت( 

  :چكيده
هاي گـرم خلـيج   متصل بودن به آب نظير موقعيت خاص جغرافيايي و استراتژيك ايران در منطقه خاورميانه،

از عواملي .... افغانستان، عراق وفارس و درياي عمان، داشتن مرزهاي طوالني با نقاط بحران خيز منطقه يعني 
و در نتيجه بروز مشـكالت اجتمـاعي و امنيتـي بـراي      اتباع خارجي هستند كه زمينه ورود و اقامت غيرمجاز

گـام   ،19/02/1310تصويب قانون راجع به ورود و اقامت اتبـاع خارجـه در تـاريخ     .تايران را فراهم كرده اس
در  .كردن اين موضوع و حفظ امنيـت و صـيانت جامعـه بـوده اسـت     نخست و بلند قانونگذار در جهت قانوني 

بررسي و  اين مقاله ضمن .داردوجود هاي فراواني اصالحاتي انجام شده است اما همچنان كاستي قانون مزبور
بـراي رفـع   پيشـنهادهايي   ن،آممانعـت از  اقامت غيرقـانوني و ضـمانت    تحليل اركان و عناصر  جرايم ورود و

ثيرات زيانبـار ورود و اقامـت غيـر    أبراي پيشـگيري از تـ   عنوان مثالبه. كندقانون مذكور ارائه ميهاي كاستي
حل پيشگيرانه  عالوه بر تقويت مرزها و نظام كنترل مرزي، كه يك راه كند تاقانوني اتباع بيگانه پيشنهاد مي

هزينـه اقامـت و ارائـه خـدمات     بـاال بـردن    است، موضوعات تبديل وضعيت غيرقانوني به وضـعيت قـانوني و  
  .اجتماعي به اتباع خارجي مورد توجه كنشگران سياست جنائي ايران قرار گيرد

  

  . مرز .، تابعيت، قلمروورود غيرمجاز، اقامت غيرمجاز :هاكليد واژه
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  :مقدمه. 1
 .مهـاجران اسـت   حاصل تـالش مهاجرتها و  نتيجةترديد قسمت مهمي از تاريخ و تمدن كشور ما بي

حتّي نام اين كشور نيز منسوب به قومي اسـت كـه در اواسـط هـزاره دوم پـيش از مـيالد بـه ايـن         
تمـدني را   ،هـاي متعـددي را تشـكيل داده   و سلسله يافتنددر آن اسكان  كردند وسرزمين مهاجرت 

. شـود ته مـي تـرين تمـدنهاي انسـاني شـناخ    اند كه امروزه به عنوان يكي از قديميگذاري كردهپايه
  هـا و توسـعه قلمـرو آنهـا در ايـران همـواره بـا نـوعي مهـاجرت و جابـه جـايي در            تشكيل حكومت

  .)68: 1380 زنجاني،( در هر دوره شكل خاصي به خود گرفته است ،هاي جديد قرين بودهسرزمين
در . ..ورود و اقامت در كشور ما تاريخي كهن دارد، عوامل متعددي همچون زبان، فرهنگ، دين و

هر كشـور ورود و اقامـت بـه     ،با وجود اين .افزايش و گسترش ورود و اقامت به ايران مؤثر بوده است
ولـي   .كند تا به نظم اجتمـاعي و اقتصـادي آن آسـيبي نزنـد    قلمرو خود را تابع قواعد و موازيني مي

وتاه مدت و بلند شواهد حاكي از آن است كه بيشتر ورودها به كشور ما قانوني نيست و اين امر در ك
به اين صورت كه با توجه به آمارها در كوتاه  ؛مدت تبعات منفي زيادي براي كشور ما به همراه دارد

تواند توسعه اقتصادي را مختل كند و در بلند مدت هم بـر موقعيـت   مدت اشتغال اتباع خارجي مي
بايد ديد كه ورود و اقامت غيـر قـانوني تـابع چـه      ،با وجود اين. 1كنداجتماعي و سياسي لطمه وارد 

  هايي روبرو است؟و قوانين مزبور با چه كاستي قانوني است؟
در  .مقررات مربوط به ورود و اقامت غير قانوني در حقوق ايران دچار تغييرات فراواني بوده اسـت 

است كـه   1310خارجه مصوب حال حاضر اين ورود و اقامت تابع قانون راجع به ورود و اقامت اتباع 
در اين مقاله . در آن اصالحاتي صورت گرفته است 1367و 1350، 1343، 1337، 1336 در سالهاي

سـپس در مباحـث ورود غيرقـانوني و    . كنـيم ابتدا به برخي مفاهيم مانند قلمرو و تابعيت اشاره مـي 
كـه چـه ورود و   شـود  پاسخ داده ميل قانوني ضمن اشاره به اركان اين جرايم، به اين سؤااقامت غير

و در نهايت با بيان ضمانت اجراهاي ورود و اقامـت غيـر قـانوني در قـوانين      اقامتي غيرقانوني است،
 هاييهاي قوانين موجود، پيشـنهاد ايران و از جمله بحث تعدد در اين جرايم، ضمن اشاره به كاستي

 .كنيميران ارائه ميدر جهت رفع آن و بهبود ورود و اقامت خارجيان در ا

 
 
 
 

                                                 
درصـد   60، بـيش از  1381طبق آخرين برآوردهـاي ادارة امـور اتبـاع و مهـاجرين خـارجي وزارت كشـور در سـال        . 1
انـد  پناهنـدگان افغـاني سـاكن در ايـران هـيچ نـوع مـدرك رسـمي نداشـته         ) 2349068نفر از تعـداد كـل    864167(
  .)175: 1384 عالءالديني،(
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  :1قلمرو .2
در علوم سياسـي و حقـوق    "مرز جغرافياي اقتدار سياسي و حيطه صالحيت دولت"قلمرو به عنوان 

مـاهيتي   ،اي پيدا كرده است، مفاهيمي همچون سرزمين، مرز و قلمـرو الملل كاربرد ميان رشتهبين
هايي همچون اختالفات مرزي الملل از مقولهاي دارند، مثالً در حقوق بيناي و ميان رشتهچند رشته

شود و در علوم سياسي از مفهوم مرز به عنوان نماد عينيـت يافتـه   و معاهدات مرزي سخن گفته مي
بـه  . شـود گفته مـي  به مثابه يكي از چهار عامل تشكيل دهنده مفهوم دولت، سخن ،مقوله سرزمين

مـرز عبـارت از    كـه  شـود ه اين نكته ختم مـي ها برسد كه مخرج مشترك تمامي اين دانشنظر مي
  .)34: 1390 خليلي،(جغرافياي خاص دولت براي اعمال حق خويش است ة محدود

بـه  ) 152: 1386 سـلجوقي، ( "كنـد سرزمين، دولت را مشهود مي"اين تعبير نمادين واالس كه 
ن نيز از طريـق  و سرزمي. طرز سمبليك نشانگر آن است كه گواه مشهود شدن دولت، سرزمين است

اي كه دكتر لنگـرودي در ترمينولـوژي حقـوق در    شوند، به گونهمرز و سرحد از همديگر متمايز مي
در  .ناميده اسـت  "حد فاصل بين دو كشور"را به سرحد ارجاع داده است و  آن ،تعريف اصطالح مرز
رسـمي يـا غيـر    منطقه نفوذ و جريـان يـك قـدرت    " :نويسند كهمي، چنين نيز ذكر اصطالح قلمرو

  ."شودرسمي است و مجازاً به معني حوزه، محل و ميدان استعمال مي
اول از نظر داخلي، معين بـودن قلمـرو   . مشخص بودن قلمرو يا مرز از دو نظر حايز اهميت است

دوم از نظـر خـارجي،    باعث تقويت اقتدار و مشـخص شـدن حـدود و حيطـه قـدرت كشـور اسـت؛       
قط در وضعيتي ممكن است كه حدود سرزمين تحت قدرت كشـور  جلوگيري از تهاجمات خارجي ف

مشخص باشد، يعني كشور با معين شدن سرزمين تحت حكمراني خود يك پايـه و اسـاس دفـاعي    
-اي گفته مـي هلذا قلمرو يا مرز در اصطالح حقوقي به محدود). 182: 1388 بيگدلي،(كند پيدا مي

مرزهاي هر كشور در . شودني هر دولت متوقف ميشود كه در آن قدرت سياسي يا حاكميت سرزمي
شود، ورود اتباع بيگانه بـه داخـل مرزهـا، از    المللي تعيين و مشخص ميمعاهدات و قراردادهاي بين

اي از مقـررات  كند كه كليـة تجهيـزات ممكـن در شـبكه    نظر دولت آنقدر مهم و خطرناك جلوه مي
 ابراهيمـي، ( ورود و خروج اتباع بيگانه را كنترل نمايند شوند تاالمللي به كار گرفته ميداخلي و بين

1387 :86(.   
وجود جهاني شدن و گسترش ارتبـاط و تعامـل بـين     شود كه چرا بااكنون اين سؤال مطرح مي

بـه روز بـر    ملتها، اما هنوز بحث قلمرو و سـرزمين از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت و روز      -دولت
  شود؟اهميت آن افزوده مي

                                                 
1. territory 
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هاي مربـوط بـه جهـاني شـدن و گسـترش ارتباطـات در       توان گفت كه وجود بحثپاسخ ميدر 
يكم، به طور طبيعي بايـد از اهميـت    و داد كه در قرن بيستبشارت مي ،سالهاي پاياني قرن بيستم

اما جهاني شـدن برخـي موضـوعات     ،سرزمين و مرزهاي جغرافيايي در مناسبات جهاني كاسته شود
 3، قاچاق مهاجرين، قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم سازمان يافته2قاچاق انسان ،1همچون، تروريسم

باعث شده است تا توجه به حراست از سرزمين و قلمرو سرزميني و اقدامات پيشـگيرانه در مبـادي   
جنايات فوق، ). 84: 1389 آقابابايي،(افزايش يابد  - برخالف انتظار -ورودي زميني، دريايي و هوايي

 ؛شـوند  يافته فراملي از مهمترين معضالت قرن بيست و يكم محسـوب مـي   عنوان جنايات سازمانبه 
توسط گروههاي جنايي كه داراي ساختار يكپارچه و متحـد همچـون، سلسـله مراتـب،      اين جنايات

انجـام  بـه وحدت فرماندهي، استمرار جرم در طول زمان، نظم شديد و اهداف مالي و مادي هسـتند  
ارتكاب اين جنايات آثار سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي زيانبـاري    .)488: 1384 اجياني،ح( رسدمي

المللـي و در   آورند كه موجـب شـد جامعـه بـين     المللي به بار مي هم درسطح ملي و هم درسطح بين
 المللي به منظور ايجاد همـاهنگي و همكـاري ميـان دولتهـا     بين يرأس آن سازمان ملل متحد سند

 يافتـه فراملـي  اين سند همانا كنوانسيون ضد جرم سـازمان  .با اين جنايات تصويب كندبراي مبارزه 
: 1382 سليمي،( استاست كه به امضاي بسياري از دولتها از جمله ايران رسيده) كنوانسيون پالرمو(

هاي اين كنوانسيون، پروتكل ضد قاچاق مهاجران ازطريق زمـين، هـوا و دريـا    يكي از پروتكل .)168
فراملي امروزه به مراتب  ةههاي جنائي سازمان يافتدهد كه گروداليل و قرائن زيادي نشان مي. است

از كشورهاي توسعه نيافتـه بـه كشـورهاي پيشـرفته بـا هـدف        4بيش از گذشته به قاچاق مهاجران
زيـرا براسـاس گـزارش سـازمان بـين المللـي        ؛)256: 1386 اسـعدي، ( منفعت مالي، اشتغال دارند

 زاده و ديگـران، حبيـب (ميليارد دالردرآمد دارد  8ساالنه  ،خريد و فروش زنان و دختران ،5مهاجرت
، فـراهم  "مهـاجران  قاچـاق "الـذكر، منظـور از   پروتكل فوق 3به موجب بند الف ماده ). 101: 1388

كه شخص مربوطه تـابع   است متعاهدي نمودن ورود غيرقانوني يك شخص به داخل سرزمين دولت
يا غيرمستقيم منفعت مـالي يـا    تحصيل مستقيم مهاجر ه منظوركيا ساكن دائمي آن دولت نيست، 

                                                 
توان به عمليات تروريستي در كشور كنيا و عربستان كه عليه اتباع يا منافع آمريكا در تروريستي مياز جمله عمليات . 1

قابل ذكر است كه در . در آمريكا اشاره كرد 2001سپتامبر  11گرفت و حادثه هولناك خارج از اياالت متحده صورت مي
المللى ملحق شد و يكي  هت مبارزه با تروريسم بينايران، به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسالمى ج 7/10/1387تاريخ 

كنوانسيون مذكور ذكـر شـده اسـت، توسـعه و تقويـت سيسـتمهاي مربـوط بـه          3ماده  4از تدابير بازدارندة كه در بند 
  .باشدروشهاى مراقبت، تأمين مرزها و گذرگاههاى زمينى، دريايى و هوايى به منظور جلوگيرى از نفوذ از طريق آنها مي

  .)38: 1386 سليمي،(شوند الملل قاچاق ميساالنه حداقل هفتصد هزار نفر عمدتاً زنان و كودكان از مرزهاي بين .2
3. organized  crimes 
4. Smuggling of migrants 
5. International Organization for Migration (IOM) 
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به معناي عبور از مرزهـاي   3 ةحسب بند ب ماد "ورود غيرقانوني"و عبارت  استنفع مادي ديگري 
 عايـت شـده باشـد   آنكه شرايط ضروري براي ورود قانوني به دولت محـل ورود ر يك دولت است، بي

)protocol against the smuggling by land, sea and air(.  
تواند به اشـكال مختلفـي   ريزي شده است و ميعمليات قاچاق مهاجران پيچيده و از قبل برنامه

صورت گيرد از جمله، قاچاق مهاجرين براي انجام كار يا قاچاق مهاجرين از طريق سـوء اسـتفاده از   
  (UNODC,2010:17).ء استفاده از ويزا براي تسهيل ورود يا اقامت غير قانونياسناد، مثالً سو

موقعيت خاص جغرافيايي ايران نيز در منطقه خاورميانـه و داشـتن مرزهـاي طـوالني بـا نقـاط       
بحران خيز منطقه يعني افغانستان، عراق سبب شده است كه دولت ايران بيشتر از قبل توجه خـود  

تـوان گفـت   به عنوان مثال، درمورد مرز شرقي ايران مي. مرزها معطوف كندرا به حفظ و حراست از 
پـذيري مرزهـاي   سبب شده است كه ضـريب صـدمه   1وجود مرزهاي طوالني بين ايران و افغانستان

نظامي افغانستان افـزايش   -يابي طالبان در عرصه سياسيشرقي ايران، به ويژه پس از ظهور و قدرت
افغانسـتان و  (مخـدر   و ايران به دليل اين كه در مسير مبدأ و مقصد مـواد  )8: 1381 هوشيار،(يابد 
ايـن  . در تامين امنيت كامل مرزي خـود بـا مشـكالتي  مواجـه شـده اسـت       ،قرار گرفته است) اروپا

گـذاري،  كه روابط ايران بـا طالبـان تيـره بـود و بـا بمـب       1379-1376ها به ويژه درسالهاي ناامني
بـدون شـك، اگـر طالبـان      .)73: 1383 نيا،حافظ( 2زورگيري همراه بود تشديد شدگيري و گروگان

موفق به تأسيس يك دولت مركزي و قدرتمند در افغانستان شوند، توانـايي تهديـد جـدي مرزهـاي     
 .ايران را خواهند داشت

  ، روابـط بـا عـراق حتّـي پـس از سـقوط صـدام حسـين همـواره بـا           زمرزهاي غربي ايران ني در
هشـت سـال جنـگ ايـران و عـراق       تـوان در تمادي و سردي همراه بوده است كه علت آنرا مياعبي

مرزهاي جنوبي و به ويژه منطقه استراتژيك خلـيج فـارس، بـه دليـل حضـور نظـامي       . جستجو كرد
-آمريكا و روابط دو جانبه آن با بيشتر كشورهاي عربي منطقه و حاشية خليج فارس همواره آسـيب 

تركيه و اسرائيل هستيم كه  شمال كشور نيز شاهد پيمان سه جانبه آذربايجان، در .بود پذير خواهد
  .)250: 1379 حسيني،(مستقيماً با حمايت و تغذيه آمريكا همراه است 

سزا در تامين امنيت اهتمام به قانونمند كردن ورود و اقامت اتباع بيگانه به قلمرو كشور نقشي به
هاي امنيتي با كشـورهاي همسـايه و كشـورهاي    نامهبا امضاء موافقت لذا كشور ما كندملي ايفاء مي

                                                 
  .)71: 1383 نيا،حافظ(كيلومتر است  945مرز كنوني ايران و افغانستان  .1
: 1385 نيا،حافظ. (نفر بود 1243در مجموع  1379-1376به طوري كه تعداد گروگانهاي استان خراسان در سالهاي  .2

74(.  
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در  ضرورت انجام اقدامات الزم در راستاي جلـوگيري از تـردد غيرمجـاز اتبـاع خـارجي      دوردست بر
  .1اندقلمرو خود تأكيد داشته

 روشن كردن مفهوم تابعيت در فهم جرائم ورود و اقامت غيرقـانوني  ،توضيح مفهوم قلمرو پس از
 .الزم است

  
  :مفهوم تابعيت. 3

واژه تابعيت در حقوق ايران در يكي دو قرن اخير رايج شده است و مفهوم آن نيـز بـه كيفيتـي كـه     
موضـوع تابعيـت    .)56: 1386 سـلجوقي، ( شود، به همين نسبت جديـد اسـت  اينك از آن وصف مي
فرد را نسـبت بـه دولتـي    توان وضعيت تابعيت هايي است كه بر اساس آن ميمطالعه مجموع قاعده
هاي كنوني تابعيت و گسـترش  به طور كلي، عامل مؤثر در پديد آمدن قاعده. معين، و معلوم ساخت
كـه  به طـوري  .)16: 1385 سهرابي،( المللي استهاي مختلف در جامعه بيناين مفهوم، وجود روش

صـطالحات تبعـه، شـهروند،    هاي دو يا چند جانبه كه به نحوي با ادر تنظيم معاهدات و كنوانسيون
حقـوق بعضـي از    كند شناخت كامل مصاديق آن ضروري اسـت، زيـرا در  ارتباط پيدا مي... و رعيت،

كاربرد دارد كه فرق آنهـا از نظـر شـمول و     "تابعيت"كشورها، اصطالحات گوناگوني با مفهوم شبيه 
 .)1: 1380 سروي مقدم،( كميت مصاديق بسيار زياد است

همچـون   عريفي جامع و مانع از تابعيت بايد آن را از اصطالحات نزديك بـه آن براي رسيدن به ت
تابعيت متمـايز از مليـت اسـت بـه نـوعي كـه اصـطالح        . تفكيك كرد... مليت، اقامتگاه، شهروندي و

باشـد،  شناسـي مـي  تابعيت داراي ارزش حقوقي و سياسي است و اصطالح مليت داراي ارزش جامعه
نتيجه چنين تفاوتي آن اسـت كـه    ،به بيان ديگر. ر نوعي تعلق فرد به ملت داردكه در واقع داللت ب

هر جا مسأله رابطه فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشكيل دهنده دولت يا به عبـارت ديگـر رابطـه    
اصطالح تابعيت و هر جا مسأله تعلق فرد به ملـت در   ،فرد با ملت در مفهوم سياسي آن مطرح باشد

: 1386 سـلجوقي، (شـود  باشد اصطالح مليت به كار بـرده مـي  شناسي آن در ميان ميعهمفهوم جام
57(.   

                                                 
توان به افغانستان، عراق، پاكستان، مي.  هاي امنيتي امضاء كرده استنامه از جمله كشورهاي كه ايران با آنها موافقت .1

 27كـه در تـاريخ    ذكر است كه وزيـر كشـور، در مصـاحبه اي    قابل. اشاره كرد... ارمنستان، ايتاليا   و عربستان، عمان، 
هـاي  نامـه  اري ايسنا كرده است يكي از راهبردهاي اصلي وزارت كشـور را امضـاي موافقـت   زبا خبرگ 1390ارديبهشت 

  .قابله با قاچاق انسان و ساير جرايم اعالم كرده استمرزها، مقابله با جرايم سازمان يافته، م ازامنيتي به منظور مراقبت 
  



  107  اقامت غيرقانوي در قلمرو ايرانجرائم ورود و 
 

 

ز طريق رابطه فرد با دولت ا ،تابعيت نيز از مفاهيم اقامتگاه و شهروندي متمايز است، در اقامتگاه
فـرد   اي مادي و ناپايدار اسـت و تغييـر آن بـه اراده   اين رابطه، رابطه .سرزمين متعلق به دولت است

   .)27: 1385 سهرابي،(شود بستگي دارد و اگر اين تغيير صورت گيرد رابطه مذكور قطع مي
بـراي شناسـايي اشـخاص در حقـوق داخلـي و       .از شهروندي نيز متمايز است تابعيت ،همچنين

ن اصوالً تابعيت بر روابط بي .شوداستفاده مي "شهروندي"و  "تابعيت"نوعاً از دو اصطالح  ،الملليبين
شخص و دولت خاص استوار است، در حالي كه شهروندي بـر اسـاس علقـه و شـرايط  خـاص بـين       

  .)8: 1383 سروي مقدم،( گرددشخص و سرزمين ايجاد مي
كـه   "باشـد تابعيت، تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت مـي " :به نظر باتيفول

: 1386 سـلجوقي، ( گـردد اكتسابي نيز مـي  افزون بر دارندگان تابعيت اصلي، شامل دارندگان تابعيت
58(.  

توان بيگانـه را فـردي دانسـت كـه تابعيـت كشـور ميزبـان را        لذا، با توجه به توضيحات فوق مي
نداشته باشد، و تابعيت كشور خارجي را دارا باشد، همچنين به اشخاصي كه فاقد تابعيت باشند نيـز  

اما سؤال اين است كه به چه كساني تبعه ايرانـي   .)85: 1384 االسالمي،شيخ(شود بيگانه اطالق مي
تـوان از دو طريـق تابعيـت اصـلي و     كه تابعيت ايـران را مـي   گفتتوان شود؟ در پاسخ ميگفته مي
قـانون   976دست آوردن تابعيت اصلي را قانونگـذار در ضـمن مـاده    هطريق ب. دست آوردبهاكتسابي 

و يـا از طريـق   ) 976مـاده   6بنـد (يـا از طريـق ازدواج    مدني بيان كرده است و تابعيت اكتسابي نيز
شـرايط پـذيرش    .)61: 1387 نصـيري، ( شـود كسـب مـي  ) 976مـاده   7بند (پذيرش تابعيت ايران 

 .1قانون مدني ذكر شده است979تابعيت ايران نيز در ماده 

  
 :قانونيورود غير .4

هاي داخلي و خارجي كه طي سـه دهـة   جنگ. ورود و اقامت اتباع بيگانه در ايران تاريخ كهني دارد
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و    امنـي بـه همـراه مـوج نـا     ،اخير در كشورهاي همسايه ايران اتفاق افتاده

اقتصادي در ميان كشورهاي همجوار ايران شامل افغانستان و پاكستان و عراق سبب شـد جمعيـت   
جوار ي خود به كشورهاي همسايه و همها، براي ادامه حيات اجتماعي و اقتصاددفاع اين سرزمينبي

در اين ميان كشورهايي كه از نظـر امنيتـي، فرهنگـي، اقتصـادي و اجتمـاعي از      . خود سرازير شوند

                                                 
: تحصيل كنند توانند تابعيت ايران رااشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي".داردقانون مدني اشعار مي 979ماده . 1
 فـراري از ) 3 .ايران ساكن بوده باشند پنج سال اعم ازمتوالي يا متناوب در )2 .به سن هجده سال تمام رسيده باشند )1

 .مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند ةهيچ مملكتي به جنح در )4 .خدمت نظامي نباشند

 "خاك ايران است حكم اقامت در دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در ةمورد فقر در
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، و جمعيت بيشـتري را بـه خـود جـذب     بودند تربه طور قطع جذاب ،ثبات بيشتري برخوردار بودند
هاي مشتركي همچون ديـن،  وجود ويژگيكشور ايران نيز به دليل  .)114: 1380 زنجاني،( اندنموده

زبان و فرهنگ كمابيش يكسان، مأمن مناسبي بـراي بسـياري از اتبـاع كشـورهاي افغانسـتان و در      
از اين رو بسياري از اتباع كشورهاي بيگانه بـراي ادامـه يـك     .1درجه بعد عراق و ساير كشورها است

اند و شواهد حـاكي از آن اسـت كـه     شدهدغدغه، طي سه دهه اخير به سوي ايران سرازير زندگي بي
تواند تبعـات منفـي در   اين ورودها كه در حال حاضر هم رواج دارد قانوني نيستند و حضور آنان مي

بـه دنبـال داشـته     ...هاي غيرقانوني با زنان ايراني وانين، اشتغال غير مجاز، ازدواجرابطه با اجراي قو
تبـديل وضـعيت    الوه بر تقويت مرزها و نظام كنترل مـرزي، ع. اي انديشيده شودباشد كه بايد چاره
هـاي مناسـب بـراي    ، از جمله راه3اقامت و خدمات اجتماعي باال بردن هزينه و 2غيرقانوني به قانوني

  .جلوگيري از تأثيرات منفي اين پديده است
يـده متفـاوت   دو عق ،اقامت و خـروج اتبـاع بيگانـه   عبور، توقف،  در مورد حق ورود، ،به طوركلي

طرفداران اين عقيده معتقدند كه دولتهـا  . عقيده اول، آزادي مطلق در قبول بيگانه است .وجود دارد
توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بيگانه در كشور جلـوگيري كننـد و يـا ايـن حـق را      نمي

  .محدود نمايند
تنظيم مقـررات راجـع بـه ورود و اقامـت      در مقابل عقيده اول، برخي بر اين باورند كه دولتها در

در صـورتي كـه بـين ايـن      ،بر طبـق ايـن عقيـده   . بيگانگان در خاك كشور خود آزادي مطلق دارند
هيچ كشوري اجبار نخواهد داشت كه اتباع بيگانـه را در خـاك    ،كشورها عهدنامه منعقد نشده باشد

مـيالدي در ژنـو    1928ه در سـال  الملـل كـ  اين نظريه مورد قبول موسسه حقوق بـين . خود بپذيرد
  .)106: 1387 نصيري،( تشكيل شد، قرار گرفت

                                                 
از جايگاه و ارزش وااليي برخوردار بود و از آنجا كه انقالب اسالمي، بحث امت واحد اسالمي  در ايران در آغاز پيروزي . 1

هـاي انسـان   براساس انگيزه ،تحت ستم اشاره شده است قانون اساسي صراحتا ًبه حمايت از مردم  155و 154در اصول 
ران ، سبب شد كه ايمهاجرتولي آثار و نتايج اين موج بزرگ . شددوستانه و اسالمي از ورود مهاجران به ايران استقبال 

  .)5: 1385 گلدوزيان،(براي مرز در پيش گيرد  رفتار انبساطي خود را نسبت به مرز تغيير داده و رفتار انقباضي را
از اتباع بيگانه داراي ورود غير مجاز تقاضا كند براي ثبت نـام   ،تواند با فراخوان و تعيين مهلتبر اين اساس دولت مي .2

كه در اين حالت وضعيت آنها تحت كنترل دولت . نده يا آواره مجاز اقدام نمايندو اخذ مدارك الزم جهت تبديل به پناه
  .گيردقرار مي

دار نمـودن اقامـت از طريـق اخـذ هزينـه بـراي ارائـه        ها و امتياز به اتباع ايراني و هزينهاز طريق محدود كردن يارانه .3
اي تغيير دهد كه اتباع بيگانه بـه صـورت   به گونهتوان شرايط اقتصادي را خدماتي همچون آموزش و پرورش و غيره مي

  .داوطلبانه تقاضاي بازگشت به كشور متبوع خود را بنمايند
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قانون ايران نيز براي اتباع بيگانه آزادي ورود به خاك ايران را شناخته است، بـديهي اسـت ايـن    
بيگانگان براي ورود به خاك ايران ملزم به رعايـت تشـريفات و    باشد وقيد و شرط نمي بدونآزادي 

مقرراتي هستند كه اين تشريفات و مقرارت در قانون راجع به ورود و اقامت اتبـاع خارجـه در ايـران    
قبل از پرداختن به تشريفات ورود الزم است و اصالحات بعدي آن ذكر شده است كه  1310مصوب 

  :هاي قانون مزبور تبيين شودبيگانگان به خاك ايران، كاستي
اينكه عنوان قانون مذكور، عام و كلـي اسـت و اقـدامات كنشـي و واكنشـي را در بـر                               اوجودب) 1
ولي در متن قانون صرفاً اقدامات واكنشـي كيفـري بيـان شـده اسـت و قـانون مـذكور از         گيرد،مي

  .ندارد اياقدامات پيشگيرانه بهره
مـثالً از اصـطالحات قـديمي    . از ايرادهاي عمدة قانون مذكور، بـه روز نبـودن آن اسـت    يكي) 2

 ماده( و غيره استفاده كرده است يا در جاي ديگري 1همچون، شهرباني، ژاندارمري، سازمان اطالعات
براي صـدور يـا تمديـد جـواز اقامـت       ،از دريافت وجهي معادل يك يا دو ريال طال از خارجيان) 14

  .2ه كرده است كه معيار مزبور به قدمت آن گواهي ميدهداستفاد
مـأمورين را مكلـف كـرده اسـت كـه در بعضـي مـوارد از دادن رواديـد          2قانونگذار در مـاده  ) 3

عهـده مـأمورين    زيرا از يك سو احراز آن موانـع را بـر   ،و اين خالي از اشكال نيست 3داري كننددخو
را از اينكه در غير موارد مذكور در آن ماده از دادن رواديـد  ايراني گذاشته است و از سوي ديگر آنها 

بهتر است قانونگذار اين اختيار مأمورين را محدود كند و مرجعي . داري نمايند، منع كرده استدخو
  .بيني كندهم براي شكايت از تصميم آنان در مورد رد درخواست صدور رواديد پيش

                                                 
اين تعبير صحيح نيست و امـروز وزارت اطالعـات   . با توجه به اينكه سازمان اطالعات از نهادهاي حكومت سابق است .1

  .داريم
عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن معادل يك ريال طال و بـراي  براي تمديد اجازه : دارداشعار مي 14ماده  .2

 .شودريال طال حقوق اخذ مي 2صدور اجازه اقامت دايم و تجديد آن معادل 

: توانند از دادن رواديد خودداري كنندچند مورد مأموران كنسولي ايران در خارج  مي قانون يادشده، در 2طبق ماده . 3
در مورد اشخاصي كه مطابق قانون تبعه ايـران   )2 .ر صحت اسناد ارائه شده ترديد وجود داشته باشددرصورتي كه د )1

در مواردي كه حضور تبعه بيگانـه در ايـران بـر     )3 .كنند ايراني به ايران سفر شوند و بخواهند با اوراق غيرمحسوب مي
در صـورتي كـه تبعـه بيگانـه در      )4 .مملكتي باشدامنيت كشور يا نظم عمومي و يا به جهات ديگري منافي مصالح  ضد

در  )5 .ايران سابقه محكوميت به جنحه و يا جنايت داشته و يا در مملكت خارج محكوم به جنحه و يا جنايت شده باشد
در صورتي كه حضور تبعه بيگانه در ايران بـه مالحظـه حفـظ    ) 6. از ايران اخراج شده باشد صورتي كه تبعه بيگانه قبالً

اگر تبعه بيگانه نتواند اثبات نمايدكه وسايل تحصيل معـاش   )7 .لصحه عمومي و يا عمليات منافي عفت به صالح نباشدا
  .باشدخود در ايران را به وسيله سرمايه يا مشاغل مفيده خود دارا مي
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نين بعد از انقالب، از عبارات مجمل و مبهمي استفاده درقانون مذكور، همچون بسياري از قوا) 4
 2مـاده   "و"بـراي مثـال بنـد    . اي كه در برخي موارد تشخيص آن مشكل اسـت شده است، به گونه

قانون مقرر داشته كه در مواقعي كه حضور خارجي در ايران به مالحظه الصحه عمومي و يا عمليات 
اري كننـد كـه در ايـن بنـد از عبـارت      ددادن رواديد خودمأمورين بايد از  ،منافي عفت صالح نباشد

بـدون اينكـه معيـار و چـارچوبي بـراي آن       ،استفاده كـرده اسـت   "منافي عفت"و  "حفظه الصحه"
تنها به ايـن مـورد    ،تعيين مفاهيم ارائه شده در اين قانون عدم ارائه معيار مشخص در. كند مشخص

در صورتي كه خارجي مقرارت ايـن قـانون را رعايـت    : داردمقرر مي 11شود، بلكه ماده محدود نمي
نكند و يا اجازه عبور يا توقف خارجي ملغي شود، از خاك ايران اخراج و يا محـل توقـف او را تغييـر    

اما قانونگذار مالكي براي اينكه چه موقع  بايد مرتكب را اخـراج كـرد؟ و چـه موقـع بايـد      . دهندمي
و اين اختيار را به دادرس اعطاء كرده است كه يكـي از  . رده استمحل اقامتش را تغيير داد؟ ذكر نك

  .آن دو را انتخاب كند
توانـد  و نمي استضمانت اجراهايي كه در بعضي مواد ذكر شده خفيف و اغلب غير قابل اجرا ) 5

ن امـاكن عمـومي و   دارد كـه مسـئوال  مقـرر مـي   8براي مثال تبصره مـاده  . بازدارنده مناسبي باشد
حسب مورد موظفند هر تبعه خـارجي را كـه يـك     ،صاحبان يا متصرفان اماكن شخصيخصوصي و 

ساعت پس از ورود به كالنتري يا ژانـدارمري محـل    24نمايد ظرف شب يا بيشتر نزد آنها توقف مي
هـزار ريـال را بـراي     10ريال تـا   201جزاي نقدي از  ،مجازات16اما قانونگذار در ماده . اطالع دهند
اصالح شـده اسـت    31/3/1350با اينكه اين ماده در تاريخ . ده فوق در نظر گرفته استمتخلف از ما

هاي فوق نشانگرآن است كه اصالح قـانون مـذكور   مثال. اما همچنان نيازمند اصالح و بازنگري است
  .براي رفع ايرادات ضروري است

بـه هـر كشـور يـا      به هركشوري تابع تشريفاتي است و مهمترين سندي كه بـراي ورود  اما ورود
به موجب ماده اول قانون گذرنامه، گذرنامه سندي . باشدخروج از هر كشوري الزم است گذرنامه مي

براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت در خارج  ،دار دولتاست كه از طرف مأموران صالحيت
  .شودو يا مسافرت از خارج به ايران داده مي

گانه در قلمرو ايران با هماهنگي دو وزارتخانه امورخارجه و كشـور صـورت   ورود و اقامت اتباع بي
كنـد و در  در مرحله اول، وزارت امورخارجه در خارج از كشـور مجـوز الزم را صـادر  مـي    . پذيردمي

مرحله بعدي، نيروي انتظامي به عنوان باوزي اجرايي وزارت كشور ورود با مجوز را تأييـد و كنتـرل   
  .)26/4/1369قانون نيروي انتظامي مصوب  ،11بند  ،4ماده (كند مي

تواند با موافقت وزارت اطالعات و تأييـد وزارت امـور خارجـه بـراي     همچنين نيروي انتظامي مي
يا خارجيان كه به جهاتي قادر به تحصـيل گذرنامـه از كشـور متبـوع خـود       ،بيگانگان بدون تابعيت
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صادر نمايد، اين برگ دليل تابعيت ايراني  1بيگانگان گذر قانون گذرنامه برگ 31نيستند طبق ماده 
مدت اعتبار اين برگ براي مراجعت به ايران از تاريخ صدور  ،شوداو محسوب نمي نهاهمرادارنده يا 

: 1382 نيـا، ارفـع ( يك سال است و دارنده آن براي هر بار خروج از كشور بايد اجازه تحصيل نمايـد 
والً ارائه آن براي ورود به هر كشور و خروج از هـر كشـور بـه عنـوان     عالوه بر گذرنامه كه اص .)192

از قبـل   دبايـ آنهـا  سند تشخيص هويت شخص الزم است، براي ورود مجاز اتباع بيگانـه بـه ايـران،    
، قانون راجـع  2ماده ( هاي سياسي ايران در خارج از كشور دريافت نمايندرواديد يا ويزا از نمايندگي

صـادر   رواديدي كه توسط مأموران كنسولي ايران در خـارج از كشـور   .)تباع بيگانهبه ورود و اقامت ا
شود به صورت مهري است كه بر روي اوراق گذرنامه بيگانه متقاضي ورود به ايـران درج شـده و   مي

 ،بنـابراين، عـدم صـدور رواديـد بـراي بيگانـه      . دهدمدت اقامت را نشان مي نوع اجازه و علت ورود و
البته ممكن است دولت ايران با بعضي . است كه ورود وي به ايران به داليلي صالح نيست بيانگر اين

براي ورود بـه  مدارك مذكور كشورها قرارداد دو جانبه لغو رواديد امضاء كرده باشد كه در اين حالت 
  2.ايران الزم نيست

ـ     ،صدور رواديد از جانب مأموران كنسولي ايران در خارج ود روز اقامـت در  بـه دارنـده آن حـق ن
در هـر حـال،   . دهد مگر آن كه دولت در رواديد ترتيب ديگري را مشـخص كـرده باشـد   ايران را مي

كشف شود نيروي انتظامي  مورد اشارهقانون  2چنان چه پس از صدور رواديد موارد هفت گانه ماده 
بـا توجـه بـه     .)د و اقامـت قانون راجـع بـه ورو   3ماده ( تواند دارنده رواديد را از ايران اخراج كندمي

: توان به اين سؤال كه چه ورودي، ورود غير قانوني است؟ اين گونه پاسخ داد كـه توضيحات فوق مي
ورودي  ،ورود هر تبعه غير ايراني كه گذرنامـه يـا اجـازه مخصوصـي بـه نـام رواديـد نداشـته باشـد         

-بررسي اركان اين جرم اشاره مـي پس از ذكر توضيحات فوق در ادامه به تحليل و  .غيرقانوني است

 .شود

  
  :اركان جرم ورود غيرقانوني .1.4

شود و براي محكوم شـدن مـتهم بـه ارتكـاب     هر جرم از سه ركن قانوني، مادي و رواني تشكيل مي
. )52: 1385 مير محمد صـادقي، ( جرم، بايد كليه اجزاي اين اركان توسط مرجع تعقيب اثبات شود

                                                 
1. Laissez Passer 

الئـوس، تاجيكسـتان،    ،لبنـان  سـوريه، : هسـتند دارند، به اين شـرح  ) ويزا(كشورهايي كه با ايران قرارداد لغو رواديد . 2
كامبوج، مالديو، نپال، اندونزي، سريالنكا، مـالزي، بوليـوي، هـائيتي، نيكاراگوئـه، اكـوادور، ونـزوئال، توگـو، ماداگاسـكار،         

ورد، جيبوتي، اوگاندا، تونس، صربستان، كوزوو، تركيه، ارمنسـتان وگرجسـتان قابـل ذكـر     موزامبيك، كنيا، كومور، كيپ
بـين ايـران و    1391شـهريور   11است كه پس از اجالس شانزدهم سـران جنـبش عـدم تعهـد در تهـران، در مورخـة       

  .مغولستان نيز  قرارداد لغو رواديد امضاء شد
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كيفري اين است كه تا زماني كه قوانين حاكم بر يـك جامعـه عملـي را     يكي از اصول مسلم حقوق
 باشـند جرم تشخيص نداده و عامل آنرا قابل مجـازات ندانـد، اشـخاص در انجـام آن عمـل آزاد مـي      

ترين ركن هر جرم، ركن قانوني آن است و تا زماني كـه عملـي بـر    لذا مهم .)35: 1384 گلدوزيان،(
توان از ركن مادي يا ركن رواني آن صحبت كرد، بنابراين در تحليل هر طبق قانون جرم نباشد، نمي

جرم ابتدا بايد بررسي كرد كه آيا طبق مقررات مصوب رفتـار مـذكور قابـل مجـازات اسـت يـا نـه؟        
به عبارت ديگـر، الزم اسـت اوالً، قانونگـذار ايـن فعـل را جـرم        )107: 1388 ديگران، زاده وحبيب(

دوم، عمل يا ترك عمل مشخص بـه   )ركن قانوني( براي آن مقرر كرده باشدشناخته باشد و كيفري 
) ركـن روانـي  ( سوم، اين عمل با علم و اختيـار ارتكـاب يافتـه باشـد    ) ركن مادي(منصه ظهور برسد

  ) ورود غيـر قـانوني  ( با اين مقدمـه بـه بررسـي اركـان مختلـف ايـن جـرم        .)125: 1388 اردبيلي،(
  .پردازيممي
 

  :قانونيركن . 1.1.4
قانون راجع به ورود و اقامت اتبـاع خارجـه در    11ركن قانوني جرم ورود غير قانوني را بايد در ماده 

اصالح شده است   1367و 1350، 1343، 1337، 1336 در سالهايكه  19/02/1310ايران مصوب 
ممكـن   ،چنانچه خارجي بر خالف مقررات اين قانون رفتـار نمايـد   ،جستجو كرد و وفق قانون مزبور

و  6مـاده   2است او را از خاك ايران اخراج و يا محل اقامت او را تغيير دهند، همچنـين در تبصـره   
يا عبـور از   ،به ترتيب حالتي را كه ورود به همراه اغنام و احشام باشد ،قانون مزبور 15بند يك ماده 

هاي آن اشـاره  جرم انگاري كرده است كه در بحث ضمانت اجرا به مجازات ،اشدطريق جعل اسناد ب
 .كنيممي

  
  :ركن مادي .2.1.4

در بحـث ركـن    .)60: 1389 زاده،حبيـب ( ترين ركن تشكيل دهنده جرم اسـت ركن مادي پيچيده
ايـن جـرم،   كنيم بلكه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده مادي، تنها به بررسي رفتار مجرمانه اكتفا نمي
  .دهيمكه جنبه مادي دارند را مورد بررسي قرار مي

رفتار فيزيكي يا ماهيت مجرمانه در اين جرم، به صورت افعال مثبتي مانند ورود يا داخل شـدن  
در لغت به معني درآمدن، داخل شدن، دخـول معنـي شـده    » ورود« .گيردبه قلمرو كشور انجام مي

امات مذكور جنبه مادي و خارجي دارنـد و شـامل تـرك فعـل     لذا، اقد .)5012: 1371 معين،( است
در غير اين  ،قانوني باشدرالبته خصيصه ورود يا داخل شدن به قلمرو كشور آن است كه غي .شودنمي

هر گاه مرتكب مقررات قانون ورود و اقامت اتباع خارجه را رعايت كند چنين ورودي قانوني  ،صورت
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اقامت غير مجاز اتباع بيگانه يكي از مسائلي اسـت كـه بـا امنيـت و      است و با توجه به اينكه ورود و
  .گرددنظام سياسي آن كشور ارتباط مستقيم دارد موضوع اين جرايم، جرم عليه امنيت محسوب مي

قانونگذار نيز در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، براي وسيله يـا وسـايلي كـه    
. كند موضوعيت و تأثيري قائـل نشـده اسـت   ورود به خاك ايران استفاده ميمرتكب جرم، به منظور 

تواند از راه زميني و توسط وسايل حمل و نقل زميني يا از راه هوايي و توسـط هواپيمـا   اين جرم مي
همچنين زمان و مكان قوع رفتارمجرمانه و جنسيت . يا از راه دريايي و توسط كشتي به فعليت برسد

  .تأثيري در تحقق ماهيت جرم و يا تشديد مجازات ندارد و مليت مرتكب،
بندي جـرائم ازلحـاظ   تقسيم در طبق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه، ورود غيرقانوني،

نياز يا عدم نياز به تحقق نتيجة مجرمانه، در شمارجرائم مطلق است و نيازي به نتيجه خاصي ندارد 
بدون اينكه منوط به ايـن باشـد كـه ايـن      ،باشدرو كشور جرم ميو صرف ورود و داخل شدن به قلم

  .ورود حتماً همراه با جرم ديگر باشد يا به امنيت كشور صدمه بزند
  
  :ركن معنوي 3.1.4

فعـل مجرمانـه بايـد نتيجـه      ،نقض اوامر و نواهي قانونگذار به تنهايي كافي نيست ،براي تحقق جرم
يگر، ميان فعل مادي و حاالت رواني فاعل بايد نسبتي موجود خواست و اراده فاعل باشد، به سخن د

به اعتبار ركن معنوي، جرايم بـه   .)233: 1386 اردبيلي،(باشد تا بتوان آن مرتكب را مقصر شناخت 
و بـا توجـه بـه اينكـه جـرم ورود غيـر        شونددو دسته جرايم عمدي و جرايم غير عمدي تقسيم مي

عنصر رواني آن دسـته از جرايمـي اسـت كـه اصـطالحاً       ،عمد ، وقانوني از جمله جرايم عمدي است
سوءنيت عام يـا قصـد ارتكـاب    . نياز به سوءنيت عام دارد ،لذا، براي تحقق آن. جرايم عمدي نام دارد

رفتار مجرمانه يا قصد فعل، عبارت است از تعلق اراده به اجراي رفتـار مجرمانـه يـا خواسـتن رفتـار      
. نيت عام از دو عنصر تشكيل شـده اسـت   به طور كلي سوء .)72: 1379 زاده،حبيب( مجرمانه است

اراده ارتكاب كه در كليه جرايم، اعم از عمـدي و غيـر   : دوم. علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي: اول
كنـد و در  به عبارت ديگر، قانونگذار فقط عمل ارادي را مجازات مي. عمدي، اراده ارتكاب وجود دارد

علم به نامشروع بودن عمـل ارتكـابي نيـز    . ارتكاب فعل، تحقق جرم منتفي است ةدان ارادصورت فق
نيت عام است يعني مرتكب در زمان ارتكاب جـرم بايـد بدانـد كـه      سوء ةعنصر ديگر تشكيل دهند

رسد اين است كه آنچه مسلم به نظر مي .)79: 1390 پالندي، شاكري،( خالف قانون استعملش بر
قـانوني  راراده و آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، مرتكب جـرم ورود غي اگر شخص با 

  .گردد، مسئول خواهد بود
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نيت خاص، يعني شخص مرتكب عالوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانه، قصـد   از طرف ديگر، سوء
يجه حاصل نت ،ديگري را هم كه از طرف قانون براي تحقق جرم ضروري شناخته شده و معموالً قصد

حاصـل از عمـل مجرمانـه را     ةاز عمل مجرمانه است، داشته باشد، بـه بيـان ديگـر، خواسـتن نتيجـ     
قانونگذار در قانون ورود و اقامت اتبـاع خارجـه، بـراي     .)311: 1374 صانعي،( سوءنيت خاص گويند

  .است، ضروري ندانسته را جرم ورود غير قانوني قصد ديگري غير از قصد ارتكاب عمل مجرمانه
بر حسب حاالت نفساني  بوده،انگيزه يا محرك جرم كه هدف غايي فعل  ،همچنين، در اين جرم

كـه  تأثير است و فرقي ندارد بزهكاران مختلف است، در ماهيت جرم و نيز شدت و ضعف مجازات بي
 .ورود غير قانوني به قصد تجارت، تحصيل، تفريح و يا هر قصد ديگري باشد

  
  :ياقامت غيرقانون. 5

قبل از بيان اركان تشكيل دهندة جرم اقامـت غيرقـانوني، بـه منظـور تفكيـك بـين ورود و اقامـت        
آيـد شـامل يكـي از    غيرقانوني الزم به توضيح است كه ورود و اقامت تبعه خارجه كه بـه ايـران مـي   

 :شودهاي زير ميحالت

  .اينكه ورود و اقامت قانوني است) 1
اينكه آيا ايـن مـورد، از مـوارد     .اقامت هم غير قانوني است ،نتيجهورود غيرقانوني است و در ) 2

 .شوداست يا نه؟ در بحث ضمانت اجرا به آن اشاره مي) ورود و اقامت غيرقانوني(تعدد 

 .اينكه ورود قانوني است اما اقامت غيرقانوني است كه موضوع اين مبحث است) 3

توانند به كشور وارد شوند و با توجـه  زهاي ايران مييا عبور از مر ،اتباع بيگانه پس از اخذ رواديد
بيگانـه در   اتبـاع  1به طور كلـي، اقامـت  . تقاضاي اقامت موقت يا دائم داشته باشند ،به وضعيت خود

قـانون راجـع بـه ورود و اقامـت      4مـاده  ( شودايران به دو نوع اقامت دايم و اقامت موقت تقسيم مي
يا امر موقـت ديگـري    ،اقامت موقت يا توقف، وقتي است كه بيگانه براي سياحت يا تحصيل .)1310

بـراي اقامـت دايـم در     .)108: 1387 نصـيري، ( به خاك ايران آمده و قصد اقامت دائم نداشته باشد
بدون داشتن اقامتگاه قانوني  .براي اشخاص حقيقي الزامي است 2شرط داشتن اقامتگاه قانوني ،ايران

 .)95: 1384 االسالمي،شيخ( يگانگان اجازه اقامت دايم در خاك ايران را ندارندب

                                                 
1. Residency 

اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته  و مركز مهـم امـور او    " م.ق 1002ماده  .2
. آنجا باشد  اگر محل  سكونت شخصي  غير از مركز مهم امـور او باشـد مركـز امـور او اقامتگـاه محسـوب اسـت        نيز در

 ".اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود
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بـراي   ،تنها اختيار اقامتگاه در ايران از سوي درخواست كننـده پروانـه اقامـت دايـم     ،با اين حال
تبديل پروانه اقامت موقت او به پروانه دائم كافي نيست و بايد عالوه بر آن و افزون بـر احـراز شـرط    

سال تمام، شرط اقامت قـانوني، يعنـي اقامـت مسـتند بـه پروانـه        18يعني دارا بودن بيش از  سن،
و يا شـرط دارا  ) 1352/خرداد ماه/12مصوب ( نامهآئين 5بيني شده در ماده معتبر، به مدتهاي پيش

ه اقامـت  بودن زن و فرزند ايراني براي او حاصل باشد تا نيروي انتظامي بتواند براي او به صدور پروان
بيني شده در آن ماده، براي صدور پروانه اقامـت دايـم، دربـاره    مدت اقامت پيش. دايم مبادرت كند

به استثناي كساني كه به تائيد مقامات صالح كشور خدمات شايسته  .عموم بيگانگان پنج سال است
رانـي ايـران بـه تأييـد آن     المنفعه در ايران انجام داده، يا در امور توليدي و عمو ارزنده براي امور عام

گذاري كرده باشند، و يا درآمد شخصي يا حقوق يا مستمري بازنشتگي آنها به تأييد مقامات، سرمايه
پروانه اقامت  .سال تعيين گرديده است 2كه دربارة آنان اين مدت  ،بانكهاي مجاز ايران رسيده باشد

ـ دايم بايد هر سه سال يك بارتجديد شود و بيگانه مي د آن را پـيش از ورود بـه ايـران از طريـق     توان
  .)171: 1386 سلجوقي،( نمايندگان ايران در خارجه تحصيل كند

چنانچـه   ؛باشـد ... خواه تجارت، تحصـيل، تفـريح و   ،ايهر انگيزه اهمانطوركه ذكر شد، مرتكب ب
  . گذرنامه يا ويزا يا برگ گذر بيگانگان را نداشته باشد، مرتكب جرم ورود غيرقانوني شده است

-شود اين است كه اقامت غير قانوني چيست و چـه موقـع محقـق مـي    اما سؤالي كه مطرح مي 

  .شود؟ براي پاسخ به اين پرسش الزم است اركان و عناصر اين جرم بررسي شود
  

  :يركن قانون .1.5
آيـين   4و همچنين ماده 1350اصالحي قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب  8با توجه به مادة 

قانونگذار در قانون مـذكور هماننـد جـرم ورود غيـر قـانوني، حـاالت        ،1352مصوب  ،نامه آن قانون
آن قـانون جـرم انگـاري كـرده اسـت و       16و  15و 11مختلف جرم اقامت غيـر قـانوني را در مـواد    

  .بيني كرده است كه بعدا ًبه آنها اشاره خواهيم كردجازاتهايي براي آن پيشم
  

 :ركن مادي. 2.5

روز  90حـق دارد   ،با آنكه افزون بر حق ورود به ايران ،اي كه داراي رواديد ورود به ايران استبيگانه
و نمايـد  روز مدارك خود را تكميـل   8ظرف  ،مكلف است پس از ورود به ايران ،در ايران اقامت كند

به نيروي انتظامي محل مراجعه و آن  ،خود يا نماينده وي براي تحصيل پروانه اقامت موقت در ايران
نيروي انتظامي محـل پـس از رسـيدگي بـه مـدارك وي در صـورتي كـه بـا         . مدارك را تسليم كند

به صدور پروانه اقامت به مدت الزم براي او با دريافت حقوق قانوني نسبت  ،درخواست او موافق باشد
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اصالحي قانون ورود و اقامت اتبـاع   8لذا، با توجه به ماده  .)170: 1386 سلجوقي،(كند مبادرت مي
هر "كه مقرركرده است  1352آيين نامه آن قانون مصوب  4و همچنين ماده  1350خارجه مصوب 

اي هـ روز پس از ورود بـه ايـران برگـه    8ت ظرف خارجي كه بخواهد در ايران اقامت نمايد مكلف اس
به انضمام ساير مـدارك الزم بـه شـهرباني     ،درخواست صدور پروانه اقامت را تنظيم و تكميل نموده

تـوان نتيجـه گرفـت كـه درصـورت عـدم       مي ؛"خواهد در آنجا اقامت كند تسليم كندمحلي كه مي
روز در ايران اقامت كند، در غير اين صورت مرتكب جرم اقامت  8فرد نبايد بيش از   ،تحويل مدارك

لذا رفتار فيزيكي اين جرم، اقامت يا سكني گزيدن در قلمـرو ايـران بـرخالف    . غيرقانوني شده است
تشريفات قانوني است و اقدام مذكور مثل اغلب جرايم جنبه مادي و خارجي دارد و شامل ترك فعل 

  .دشونمي
موضوع جرم اقامت غيرقانوني، همانند جرم ورود غيرقانوني از مسائلي است كه با امنيت و نظـام  

شود و زمان و مكان وقوع رفتـار  سياسي كشور ارتباط مستقيم دارد و جرم عليه امنيت محسوب مي
عـدم   مجرمانه و نيز شخصيت و جنسيت مرتكب، تأثيري در وقوع اين جرم ندارند و از لحاظ نياز يـا 

  .جرائم مطلق است و نيازي به تحقق نتيجه خاص ندارد شمار نياز به تحقق نتيجه مجرمانه در
  
  :ركن معنوي .3.5

و در جرائم عمدي براي تحقـق عنصـر   . اقامت غيرقانوني مثل ورود غيرقانوني يك جرم عمدي است
ن اسـت كـه وجـود    ضرورت دارد و در اين جرايم اصل آ "سوءنيت"يا  "قصد مجرمانه"رواني وجود 

قصد مجرمانه يا سوءنيت به اثبات برسد، از اين نظر در اكثر جرايم عمدي دادستان موظف است كه 
با اين وصف در بعضي از جرائم به خـاطر رابطـه قطعـي كـه     . وجود سوءنيت را در دادگاه احراز كند

يت محـرز و مسـلم   ميان عنصر مادي و عنصر رواني وجود دارد با ارتكاب عمل مجرمانه وجود سـوءن 
اقامـت  (عمل مجرمانه  در جرم اقامت غيرقانوني نيز به محض .)310: 1374 صانعي،( شودفرض مي

وجود سوءنيت محـرز و مسـلم اسـت و    ) نامهآيين 4 روز در صورت عدم رعايت ماده 8كردن پس از 
ني شـده  شود و فردي كه مرتكب جـرم اقامـت غيرقـانو   جرم مزبور با جرائم مادي صرف منطبق مي

ايرادي كه به قانونگذار وارد اسـت،  . در صورت عدم سوءنيت يا عذر موجه بايد آن را ثابت كند است،
آيـين   4روز به مفاد مـاده   8توانند ظرف عذر موجه دارند و نمي ،اينكه براي كساني كه به هر دليل

تـوان بـا   ولي شـايد مـي   .يا به آنها مهلتي داده نشده است ،استثناء قائل نشده است ،نامه عمل كنند
در تعيين مجازات مذكور "دارد كه مقرر مي 14/7/67قانون اصالحي مزبور مصوب  7استناد به ماده 

در اين قانون توسط قاضي بايد شرايط و امكانات خاطي و دفعـات و مراتـب جـرم و تأديـب رعايـت      
. يراد را تا حدي رفع كـرد اين ا ،توسط دادرس "شرايط و امكانات خاطي"و با در نظر گرفتن  "گردد
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در اين جرم همانند جرم ورود غير قانوني انگيزه تأثيري در ماهيت عمل مجرمانه و تشديد مجـازات  
  .ندارد

  
  :ضمانت اجراي جرم ورود و اقامت غير قانوني .6

به طور كلي، حضور بدون مجوز و مخفيانه اتباع بيگانه در ايران به جهات مختلف بـا امنيـت و نظـم    
به همين دليل، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي . ي كشور منافات داردعموم

) 203امور سياسي و امنيتي، مـاده  (در فصل هفتم  )10/11/1389مصوب ( جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور را موظف كرده است در راستاي تأمين امنيـت پايـدار منـاطق مـرزي و كنتـرل مـؤثر       

ح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي، كه شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتـي، اقـدامهاي   مرزها، طر
عمراني، انسدادي، اطالعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، بـه  

هـاي  كار گيري بسيج و نيروهاي مردمي اسـت تـا پايـان سـال اول برنامـه، بـا همكـاري وزارتخانـه        
هـا و سـازمانهاي   دارائي، دادگستري، اطالعات و نيـروي انتظـامي و سـاير وزارتخانـه    صادي و اموراقت

 .ذيربط، تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند

لذا، قانونگذار براي اينكه ورود اتباع بيگانه به ايـران در چـارچوب مقـرر در قـوانين انجـام شـود       
  .شودكه در اين مبحث به آن اشاره ميبيني كرده است، هايي پيشضمانت اجرا

  
  :ضمانت اجراي جرم ورود غير قانوني .1.6

اخراج باشد، كـه قانونگـذار در    ،شايد شديدترين و مهمترين اهرم ضمانت اجرا براي ورود غيرقانوني
قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به آن اشاره كرده اسـت و آن را بـه صـورت مطلـق بيـان       11ماده 

رسد كه اخراج به صورت مـادام العمـر يـا    كرده است و براي آن مدتي ذكر نكرده است و به نظر مي
نظر است چون براساس اين بند مـأمورين  الذكر مؤيد اين قانون فوق 2ماده  ههميشگي باشد، و بند

البته الزم به ذكـر اسـت كـه     ،بايد از دادن رواديد به كسي كه قبالً اخراج شده است خودداري كنند
ايـن اختيـار را بـه     )12/02/1339مصـوب  ( ،قانون اقدامات تاميني 11قانونگذار از يك سو در ماده 

سـال از كشـور    15تـا   3س محكوم شده است از تواند خارجي را كه به حبدادگاه داده است كه مي
دارد كـه  قانون راجع به ورود و اقامـت اتبـاع خارجـه بيـان مـي      2اخراج كند و از سوي ديگر، ماده 

اند و يا قبالً از اي و يا جنايت محكوم شدهمأمورين بايد از دادن رواديد به كساني كه به حبس جنحه
شود اين است كه چنانچه فردي كه به ضوعي كه مطرح ميمو. ،اري كنندداند خودكشور اخراج شده

  سـال از كشـور اخـراج كنـد      10وي را بـه مـدت    11حبس محكوم شده و دادگاه به اسـتناد مـاده   
قانون مذكور، مأمورين بايـد از دادن رواديـد بـه چنـين      2تواند به ايران برگردد؟ به استناد ماده مي
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بعد از قانون فوق تصويب شده است، به  ،انون اقدامات تأمينياما از آنجا كه ق ،داري كننددفردي خو
تواند فرد مي ،او را به اخراج براي مدتي محكوم كند ،11رسد چنانچه دادگاه به استناد ماده نظر مي

  .به ايران وارد شود) سال 10( بعد از اجراي محكوميت
يا براي تحصيل اين قبيـل اوراق   ،باشد... هرگاه ورود غيرقانوني همراه با جعل گذرنامه، رواديد و

يا از گذرنامه يا رواديدي كه بـه صـورت فـوق     ،يا اظهارات خالف واقع بيان كند ،شهادت كذب دهد
قانون فوق به حبس تعزيـري   15ممكن است به استناد ماده  ،كند هتحصيل شده است عامداً استفاد

البته متأسـفانه  . سه ميليون ريال محكوم شود جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سال  يا 3لي ا 1از 
رغم اين كه بعد از انقالب اسالمي و حتي قبل از آن بسياري از جرايم از قبيل تخلفات رانندگي و به

اما براي تشديد جريمـه مـذكور   . اندقانون مواد غذايي براي چندمين بار تشديد شده 13جرايم ماده 
اند تا متخلف را به پرداخـت ده هـزار   ها به ناچار مكلفهه دادگادر نتيج. اقدامي به عمل نيامده است

اين قانون نيازمند بازنگري و به روز شدن است، زيـرا جريمـه هـزار    . ريال جزاي نقدي محكوم كنند
عالوه بر . توماني در برابر هزينه جرم و بازداشت متخلف و حتّي عمليات هر پرونده بسيار ناچيز است

ستگيري اين افراد و تشكيل پرونده و اعزام آنان توسط مأمور به دادگاه و مراجعـه  اين كه از لحظه د
  .شودهاي هنگفتي متحمل ميبه بانك و پرداخت جريمه و تشريفات ديگر دولت هزينه

در هنگام رسيدگي، قاضي بايد قبل از تعيين مجازات به بررسي ايـن نكتـه    15البته طبق ماده 
مشمول ديگر قوانين است يا نه؟ چنانچه اين امر محقق بود در صـورتي   بپردازد كه آيا عمل مرتكب

قـانون مزبـور تعيـين     15تري نسبت به مـاده  تواند طبق آن قانون حكم بدهد كه مجازات سختمي
ساعت وضـعيت خـود    48ضمناً، بيگانگاني كه با رواديد ورود به كشور وارد شده و ظرف . كرده باشد

تـري نباشـد بـه    در صورتي كه عملشان مشمول مجازات سـخت  ،ع ندهندرا به نيروي انتظامي اطال
، قانون راجع بـه ورود و اقامـت   8ماده ( بيني شده در قانون محكوم خواهند شدمجازات نقدي پيش

بـه   انيالذكر حالتي را كه خارجيفوق 15ماده  2همچنين، قانونگذار در تبصره  .)1310 اتباع خارجه
انگاري كرده است كه در اين صورت عالوه بر ضبط ارد خاك ايران شوند جرمتبع اغنام، احشامشان و

ريـال جـزاي نقـدي     80000تا  30000به پنج ماه تا يك سال حبس يا  ،به نفع دولت ايران احشام
محكوم خواهند شد و در صورتي كه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولـت همسـايه عهدنامـه    

  .ن عمل خواهد شدمنعقد شده باشد، بر اساس آ
  

  :ضمانت اجراي اقامت غير قانوني .2.6
 ،هاي ورود و اقامت اتباع خارجه اين است كه ورود قـانوني اسـت  همانطوركه ذكر شد، يكي از حالت

و 1350اصالحي قانون ورود و اقامت اتباع خارجـه مصـوب    8طبق ماده . اما اقامت غير قانوني است
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بـراي اينكـه تبعـه بيگانـه بتوانـد در       12/03/1352مصوب  ون فوقآيين نامه اجرايي قان 4نيز ماده 
هاي درخواست صدور پروانـه  هبرگ ،روز پس از ورود به ايران 8خاك ايران توقف نمايد بايستي ظرف 

خواهد در آنجا اقامت اقامت را تنظيم و به انضمام ساير مدارك الزم به نيروي انتظامي محلي كه مي
روز پس از ورود به ايران  8لذا اگر خارجي ظرف  .)200: 1387 ابراهيمي،( نمايداختيار كند تسليم 

عمل نكند مرتكب جرم اقامت غيرقانوني شده است، كه ممكن است از خاك ايران  8به تكليف ماده 
قـانون اخيرالـذكر، بيگانگـان در صـورت انجـام اعمـال خـالف         11همچنين طبق ماده . اخراج شود

به ورود و اقامت اتباع بيگانه يا در صورت ملغي شدن مدت اجازه عبور يا توقـف   مقرارت قانون راجع
البته اين تصميم و نيز در مواقعي كه جواز اقامـت داده  . 1باشدموقت يا دائم از ايران، قابل اخراج مي

  .2نشود قابل تجديد نظر است
ا با علم به مجعول بودن از آنها ي ،ضمناً، هر گاه اقامت همراه با جعل گذرنامه يا جواز اقامت باشد

يـا   ،يا اظهارات خالف واقع نمايد ،يا براي تحصيل اين قبيل اوراق شهادت كذب بدهد ،استفاده كند
 15به اسـتناد مـاده    ،استفاده نمايد از گذرنامه يا جواز اقامتي كه به صورت فوق تحصيل شده عامداَ

سال و يا جزاي نقدي از پانصد هـزار   3لي ا 1از  به حبس تعزيري ،قانون ورود و اقامت اتباع خارجه
 .شودريال تا سه ميليون ريال محكوم مي

د كه براي حفظ امنيت و يا مصالح عمومي و يـا بـه دليـل    ندر كليه موارد، هيأت وزيران حق دار
مصالح بهداشتي ورود و اقامت بيگانگان در كليه يا قسمتي از مناطق مـرزي ممنـوع و يـا بـا اتخـاذ      

يل مخصوص، نظارت در موارد فوق العاده را اعمال نمايد و يا اقامت موقت يا دائـم را در بعضـي   وسا
  .)29/1/1336اصالحي مصوب  13ماده ( مناطق ايران يا عبور از آنها را ممنوع اعالم نمايد

الزم به اشاره است كه محاكمه متخلفين از مقررات قانون ورود و اقامت اتباع خارجـه در ايـران،   
  .قانون مزبور در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد 17ر طبق ماده ب

  

                                                 
-دولت الزامي به ارائه دليل براي اخراج ندارد مگر اينكه نسبت به آن در يكـي از محـاكم بـين    ،البته در موقع اخراج .1

   .)206: 1387 ابراهيمي،( للي اقامه دعوي شودالم
در مواقعي كه از اعطاي جواز اقامت امتناع شده و ": 1310قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب  12ماده  .2

خارجي حق خواهد داشت به وزارت  ،شودكند اتخاذ ميصالحيتي كه دولت معين ميتصميم اخراج از طرف مقامات ذي
تلگـراف بـه وسـيله مقامـات      بـا  اين تقاضـا كتبـأ و يـا   . نظر در تصميم مزبور بنمايد كشور مراجعه كرده تقاضاي تجديد

هـم بـه    تواند مدلول تقاضاي خـود را مسـتقيماً  ولي خارجي مي. داري كه تصميم اتخاذ كرده، داده خواهد شدصالحيت
تقديم تقاضاي تجديد نظر موجب تعويق اجراي تصميم اخراج به استثناي مواردي كه از نقطه  .وزرت كشور ارسال نمايد

شهرباني خارجي را در تحت  ،تجديد نظر ،ولي ممكن است تا تعيين نتيجه ،نظر مصالح مملكتي فوريت دارد، خواهد بود
   ".مراقبت مخصوص خود قرار دهد
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  تعدد در جرايم ورود و اقامت غير قانوني .3.6
همانطور كه قبالً در بحث اقامت غير قانوني ذكر شد، ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران داراي سـه  

نكه ورود قانوني است اما اقامـت  اول اينكه هم ورود و هم اقامت قانوني است، دوم اي. باشدحالت مي
غير قانوني است؛ كه در اين مورد كه تبعه خارجي تنها مرتكب يك جرم شده است، ترديدي وجـود  

حالت سوم موردي است كه ورود و اقامت غير قانوني است، كه آيا ايـن مـورد از مـوارد تعـدد     . ندارد
  .جرم است يا خير؟ پاسخ به اين سوال موضوع اين مبحث است

به بحث تعدد پرداختـه اسـت، و در مـاده     1370قانون مجازات اسالمي  47و  46مقنن در مواد 
در جرائم قابل تعزير، هر گاه فعل واحد ".قانون مجازات اسالمي راجع به تعدد معنوي آمده است 46

 47مـاده   "شود كه مجازات آن اشد باشـد داراي عناوين متعدده جرم باشد، مجازات جرمي داده مي
در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتكابي مختلف باشـد، بايـد   ".ا راجع به تعدد مادي آمده است.م.ق

براي هر يك از جرائم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يـك مجـازات تعيـين    
گردد و در اين قسمت، تعدد جرم مي تواند از علـل مشـدده كيفـر باشـد و اگـر مجمـوع جـرائم        مي
تكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، مرتكب به مجـازات مقـرر در قـانون محكـوم مـي      ار

  .)27: 1384 پوربافراني،("گردد
تعدد مادي يا عيني و يا حقيقي عبارت از آن است كه مجرم مرتكب دو يا چنـد عمـل مجـزا و    

طـور   بـه  خـواه جـرم   كنـد، گردد كه هر يك به تنهايي عناصر جرم را در خود جمع ميجداگانه مي
كامل واقع شود يا خير، تعدد معنوي يا رواني عبارت از آن است كه بزهكار يك عمل مجرمانه انجام 

  .)452: 1388 ،نوربها( دهد اما بر عمل واحد او دو يا چند عنوان مجرمانه ممكن است صدق كندمي
مت كند آيـا در مـورد چنـين    حال اگر فردي به صورت غير قانوني وارد ايران شود و در ايران اقا

كند؟ در جواب بايد گفت كه گاه جرمي جزء جداناپـذير جـرم ديگـر و از    فردي تعدد جرم صدق مي
شود، در اين حالت بهتر است قواعد تعدد را جاري ندانست مگر آنكه قانونگذار لوازم آن محسوب مي
 4د وارد كشور كند مطابق مـاده  براي مثال، اگر كسي مقداري ترياك را با خو .خالف آنرا مقرر كند

قابل تعقيب و مجازات اسـت، از طـرف   ) 1389مصوب آبان ماه (قانون اصالحي مبارزه با مواد مخدر 
رسـد  اين قانون جرم است به نظـر مـي   5ديگر، چون نگهداري يا حمل اين مواد نيز به موجب ماده 

ردن مواد مخدر به كشـور مسـتلزم   در حالي كه وارد ك. وارد كننده مرتكب جرم ديگر نيز شده است
  .1حمل و نگهداري است

 "اقامـت غيرقـانوني  "، مقدمـه ارتكـاب جـرم    "ورود غيرقانوني"توان گفت كه جرم مي ،بنابراين
به عبارت ديگر با توجه به اينكه جرم اقامت غيرقانوني معموالً بـر ورود  توقـف دارد، و اقامـت    . است

                                                 
  عالي كشور ديوان 24/10/1343مورخه  6186حكم شماره  .1
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نطباق عنوان تعدد مادي جرم بر عمل مجرم در مـانحن فيـه و   رسد امنوط به ورود است، به نظر مي
محكوم نمودن وي به دو مجازات وجاهت نداشته و منطقي نيست و لذا دادگاه بايـد تبعـه خـارجي    

كند و از مقدمه جداناپذير رفتار او يعنـي ورود غيـر   متخلف را تنها به جرم اقامت غيرقانوني محكوم 
  .قانوني چشم پوشي كند

مجلـس شـوراي اسـالمي     1383اين، نظر به اينكه قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  با وجود
: 1390 عينـي، (كنـد  جرم قاچاق انسان را با عبور از مرز يا اصطالحاً جرمي فرامـرزي توصـيف مـي   

در اين مورد استثنائاً بر اساس  ،و جرم مزبور مستلزم ورود و در مواردي اقامت غيرقانوني است) 100
قانون مبارزه با قاچاق انسان، مرتكب به اتهـام قاچـاق انسـان و حسـب      6ت قانونگذار در ماده خواس

  .1مورد ورود يا اقامت غيرقانوني قابل تعقيب و مجازات است
  

  :گيرينتيجه. 7
در هر كشور، ورود و اقامت اتباع بيگانه يكي از مسائلي است كه با امنيت و نظام سياسي آن كشـور  

ضوابط و قوانين مربوط بـه ورود   ،هاي خودبنابراين هر كشور بر اساس ضرورت. مستقيم داردارتباط 
جمهوري اسالمي ايران نيز براي ورود به قلمرو خود براسـاس  . كندو اقامت اتباع بيگانه را تنظيم مي

ويـزا را  تشريفاتي از جمله اخذ رواديد يـا  ) 1310مصوب (قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 
  .شودبيني نموده كه با نظارت دولت امكان ورود و اقامت مجاز بيگانگان در كشور فراهم ميپيش

 زيادياي و عدم نظارت دقيق بر مرزهاي كشور، تعداد در سالهاي اخير، به دليل تحوالت منطقه
ت منفـي  انـد و حضـور آنـان تبعـا    از اتباع كشورهاي همسايه بدون رعايت مقررات وارد كشور شـده 
هاي غيرقانوني با زنان ايراني و غيره زيادي در رابطه با اجراي قانون مذكور، اشتغال غيرمجاز، ازدواج

به دنبال داشته است كه ساماندهي مناسب و قانوني حضور اتباع بيگانه در ايران ضرورت يافته است 
ضـرورتي   ،خارجيـان  هـاي مربـوط بـه ورود و اقامـت    و براي اين منظور بازنگري و اصـالح سياسـت  

اي كه سياست جنائي ايران بايد در مديريت صحيح ايـن موضـوع از   به گونه ؛انكارناشدني يافته است
هاي مناسب و غيركيفري ديگر اقدامات كنشي و واكنشي بهره گيرد و در كنار جرم انگاري، از پاسخ

  .همانند اقدامات پيشگيرانه به نحو مناسبي استفاده كند
ضرورت بازنگري و اصالح قانون ورود و اقامت اتباع خارجـه را مطـرح سـاخته     ،فتحقق اين هد

هايي همچون، بـه روز نبـودن، دادن اختيـار زيـاد بـه مـأموران       زيرا قانون مزبور داراي كاستي ،است

                                                 
تؤام با ارتكاب جرائم ديگري تحقق يابد، مرتكب يا » قاچاق انسان «چنانچه ".داردقانون قاچاق انسان اشعار مي 6ماده  .1
  ."محكوم خواهند شد مرتكبان عالوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز  
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بيني مجازاتهاي خفيف و اغلب غيـر قابـل اجـرا بـراي     كنسولي در صدور يا عدم صدور رواديد، پيش
از  .هاي پيشگيرانه اسـت بيني راه حل، استفاده از عبارات مجمل و مبهم و عدم پيشبعضي از جرايم
عالوه بر رفع ايرادهاي فوق، تقويـت مرزهـا و نظـام كنتـرل      ،ها براي كنترل اين پديدهمؤثرترين راه

مرزي كه يك راه حل پيشگيرانه است، تبديل وضعيت غير قانوني به قانوني، باال بردن هزينه اقامـت  
هاي مناسب براي جلوگيري از تأثيرات منفـي ايـن   از جمله راه ،ارائه خدمات اجتماعي به بيگانگان و

  .توجه قرار گيرد تواند موردپديده است كه مي
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