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 کارشناسی مقطع درس: ۱ الملل خصوصیحقوق بینعنوان درس: 

 2تعداد واحد 

 : هاله حسینی اکبرنژادام استادن (۱40۱-02) اول نیمسال تحصیلی:

 اهداف آموزشی:

   :  )اهداف شناختی( آشنا ساختن دانشجویان با لف(ا

 الملل عمومیجایگاه و مقایسه آن با حقوق بینمفهوم حقوق بین الملل خصوصی،   -1

  الملل خصوصیعنوان محورهای اولیه حقوق بین مفاهیم تابعیت و اقامتگاه به -2

 المللحقوق بیگانگان در نظام حقوقی داخلی و حقوق بینقلمروی  -3

 :)اهداف نگرشی( ب( برانگیختن و ترغیب دانشجویان به

 وقی مختلف در زمینه تابعیت و اقامتگاهمشارکت در تحلیل نظام های حق -1

 داخلی در زمینه حقوق بیگانگانارزیابی نظام حقوقی  -2

حقوق خصوصی به عنوان پایه بحث حل تعارض در زمینه تطبیقی قوانین کشورها به مطالعه  ترغیب -3

 قوانین

 :         )اهداف توانشی( ج( توانمندسازی دانشجویان در

 در زمینه تابعیت، اقامتگاه و حقوق بیگانگانو تحلیل قوانین داخلی  کسب مهارت در بررسی -1

 تعارض قوانین و حل آن ورود ابتدایی در ضرورت مبحث -2

 توانائی تطبیق و مقایسه قواعد داخلی کشورها در راستای ارائه راهکار مطلوب -3

 

      یو امکانات کمک آموزش لیو وسا سیروش تدر: 

 یجلسات درس هیکل یبرا نتیو ارائه پاورپو یطراح

             ؛یو گروه یبا طرح سوال و مطالبه پاسخ به صورت فرد یمشارکت وهیبه ش سیتدر

 

 

                          

 تعالیبسمه 
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 عناوین سرفصل های درس

روش تدریس و وسایل و  عنوان هفته

 امکانات کمک آموزشی

 تعریف حقوق بین الملل خصوصی ۱

 خصیصه حقوق بین الملل خصوصی 

ضرورت وجودی این رشته از حقوق: نیازها و ضرورت های عملی با توجه 

 به گستره و پیچیدگی روابط در عرصه بین المللی

 بین الملل خصوصیتفاوت و تشابه حقوق بین الملل عمومی و حقوق 

طراحی و ارائه پاورپوینت 

 برای کلیه جلسات درسی

تدریس به شیوه 

مشارکتی با طرح سوال و 

مطالبه پاسخ به صورت 

 فردی و گروهی؛

 الملل خصوصیمنابع حقوق بین 2

 قانون، رویه قضائی، دکترین، عرف منابع داخلی:

 المللی بین منابع بین المللی: عهدنامه و  عرف

" 

 اعد تابعیتقو 3

اصل اول: هر فرد به محض تولد باید تبعه دولت معینی باشد: طرح 

 سیستم خاک و خون

 قاعده اول: هر فرد به محض تولد باید تبعه دولت معینی باشد

 الف( سیستم خون یا تابعیت نسبی: 

 ب( سیستم خاک یا تابعیت ارضی:

 قاعده دوم: پیوستگی تابعیت

" 

 تیداشته باشد  )اصل تابع تیتابع کیاز  شیب دینبا یفرد چیاصل دوم: ه 4

 واحده(

 

" 
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 شود: یم تیتابع کیاز  شیکه در آن فرد واجد ب یطیشرا

 تیتابع لیدولت ها در مورد تحص کردی.اختالف رو۱

 یقبل تیبا حفظ تابع دیجد تی. کسب تابع2

 . ازدواج3

 

 اصل سوم: تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست 5

 رادی تابعیتتغییر ا 

  تغییر غیرارادی تابعیت 

 تغییر تابعیت در اثر ازدواج 

 تغییر تابعیت با تقلب

 

" 
 

 

 تابعیت در ایران 6

 الف( تابعیت اصلی

 ب( تابعیت اکتسابی

 . ازدواج۱

" 

 ان. تحصیل تابعیت در ایر2 7

 شرایط پذیرش به تابعیت ایران 

 تشریفات پذیرش به تابعیت ایران 

 آثار پذیرش 

" 

 عوامل انحالل تابعیت ایران  8

 . ازدواج۱

 . ترک تابعیت2

" 
 

 " تکمیل مبحث عوامل انحالل تابعیت ایران 9
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 بازگشت به تابعیت ایران در قوانین داخلی

 مفهوم اقامتگاه و سیر تحول تاریخی آن ۱0

 ت حقوقی اقامتگاه )مقایسه حقوق داخلی و حقوق بین الملل(ماهی

" 
 

اقامتگاه در قوانین داخلی ایران )بررسی تطبیقی و تحلیلی قانون تجارت  ۱۱

 و قانون مدنی(

 اصول سه گانه اقامتگاه

" 

 رانیدر ا انگانگیب وضع ۱2

 گانهیب مفهوم

 گانگانیحقوق ب یمبان

 یالملل عموم نیحقوق ب اتی( مقتضالف

 (یو عمل یقانونگذار ،یاسی( رفتار متقابل )اشکال رفتار متقابل: سب

  یداخل نی( قوانج

" 

 اقسام حقوق اتباع بیگانه: ۱3

 الف( حقوق سیاسی

 ب( حقوق عمومی بیگانگان

" 

 نج( حقوق خصوصی بیگانگا ۱4

 اصل کلی: بهره مندی بیگانگان در ایران از کلیه حقوق مدنی

 برخی معیارهای رفتار با بیگانگان

 «Reciprocity, Mutuality»( شرط رفتار متقابل ۱

" 
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 ( شرط ملل )دولت های( کامله الوداد2

 اقدامات حمایتی و تامینی از بیگانگان و اموال آنها ۱5

 ایران اخت شرایط حق استمالک بیگانگان در

 یارات ماموران دولت در صدور ویزا برای بیگانگان

 حق دادخواهی بیگانگان نزد مراجع قضایی 

 شرایط اخذ تامین 

 از تامین موارد معافیت 

" 

 وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران  ۱6

 تعریف

 اشخاص حقوقی شرایط تابعیت

 قسام متعدد اشخاص حقوقی )عمومی و خصوصی(ا

 وقیحقوق اشخاص حق

" 

 

 منابع درس

 منابع اصلی:

 های حقوق بین الملل خصوصی، مجتبی نظیف، نشر دادگستر.بایسته 

 .حقوق بین الملل خصوصی، دکتر نصیری، انتشارات آگاه 

  نشر میزان.۱حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمود سلجوقی، ج ، 

 شود:دررابطه با برخی موضوعات به منابع ذیل نیز مراجعه می

 مسعود همت، بررسی مقایسه ای مفهوم تابعیت در نظام های حقوق بین الملل معاصر و حقوق اسالم ،

 .۱85 ص  ۱394، زمستان 25فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6067&Number=25&Appendix=0
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 فصلنامه مطالعات ،  رضا مقصودی ، حسین داودی، ارتی در حقوق ایرانتغییر تابعیت شرکت های تج

 675-659 صص  ۱394، زمستان 4حقوق خصوصی، سال چهل و پنجم، شماره 

 مجله ،   مهناز بیات کمیتکی ، مهدی بالوی ،حق بر تابعیت؛ از حقوق بین الملل خصوصی تا حقوق بشر

 ۱50-۱29 صص  ۱394، بهار و تابستان 26حقوق خصوصی، شماره 

  سید محسن  علیرضا ابراهیم گل، مطالعه تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس هایی برای قانون گذار ایرانی ،

 ۱03.-75 صص  ۱394، بهار و تابستان 26مجله حقوق خصوصی، شماره ؛   حکمتی مقدم

 4۱فصلنامه حقوق اسالمی، شماره ،   احمد عرب عامری*، محمدرضا پارسامنش، تابعیت در اسالم ،

 .۱07 ص  ۱393تابستان 

 جله م،   علیرضا فصیحی زاده، سیدحسین اسعدی، اخذ تامین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی

 .۱4۱ ص  ۱39۱، زمستان 80حقوقی دادگستری، شماره 

 ۱47 ص  ۱388، 73مجله نامه مفید، شماره ،   ستار عزیزی، ایرانی االصل کیست؟ 

 منوچهر توسلی ، مالک بیگانگان در ایران مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت است

  29 ص  ۱386، تابستان 6۱مجله نامه مفید، شماره ، نائینی 

 

 منابع فرعی جهت مطالعه بیشتر:

 رضا ، تو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشرتاثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پر

 ۱33 ص  ۱394، زمستان 49فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره ،  مقصودی

  تقی آبادی  رضا معبودی نیشابوری ، سید جمال الدین موسوی، قانون مدنی  96۱تفسیری بر ماده   ،

 .۱38-۱۱3 صص  ۱392، بهار و تابستان 22مجله حقوق خصوصی، شماره 

  مجله حقوق ،   ربیعا اسکینی ، تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

 .5 ص  ۱388، بهار و تابستان ۱4خصوصی، شماره 

 مجله نامه مفید، شماره ،   منوچهر توسلی بالینی، تبعات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران

 47 ص  ۱384، شهریور 49

  مجله حقوقی بین المللی ، ،   دکتر نجادعلی الماسی، تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

 .5 ص  ۱369 ، بهار و تابستان۱2شماره 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5507&Number=4504&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5507&Number=4504&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2096&Number=26&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2096&Number=26&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2096&Number=26&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3808&Number=41&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3808&Number=41&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1283&Number=80&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1283&Number=80&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1185&Number=73&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1185&Number=61&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2190&Number=49&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2096&Number=22&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2096&Number=14&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2096&Number=14&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1185&Number=49&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1185&Number=49&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1345&Number=12&Appendix=0
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