حقوق خصوصی
دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2931

Print ISSN: 2008-840X
Online ISSN: 2423-6209

صفحات  219ـ 57

https://jolt.ut.ac.ir

مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی:
درسهایی برای قانونگذار ایرانی
علیرضا ابراهیمگل  ،سیدمحسن حکمتی مقدم

2

 .1استادیار ،گروه حقوق بینالملل ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،پردیس فارابی داشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 49/12/10 :؛ تاریخ پذیرش)49/16/22 :

چکیده
اعطای تابعیت میتواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای بهکارگیری در مسیر توسعع اتتاعادی و اجتععاعی
باشد .اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر میتواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند .شرایط اعطای تابعیت بر اسعا ایعن مقعرراا بایعد
طوری باشد که نتیج آن جذب اشخاص توانعند ،مفید و عالتعند به کشوری باشد که متقاضعی ،تابعیعت آن را دراواسعت معیکنعد .بعه
عالوه ،دارندگان این تابعیت پس از تحایل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیج آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنعوان در
کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کردهاند ،بهطوری که دارندة آن ،احسا بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوا زیادی میعان اعود و
دارندگان تابعیت اصلی احسا نکند .کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند ،از جعله ایاالا متحدة آمریکعا و کانعادا ،تعوانینی وضع
کردهاند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است .مقرراا تانون مدنی ایران در زمین تحایل تابعیت ،شرایطی مطلوب را از این حیع
ندارد و نعیتواند در تحقق هدف یادشده ،نقشآفرینی کند .لذا پیشنهاد میشود بازنگری شود.

کلیدواژگان
آثار کسب تابعیت ،تحایل تابعیت ،کسب تابعیت در امریکا و کانادا ،کسب تابعیت در ایران.

 نویسندة مسئول ،رایانامهa.r.ebrahimgol@ut.ac.ir :
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مقدمه
یکی از سازوکارهای رشد و توسعة هر کشور بهرهگیری از توان نخبگان خارجی از طریق اطاقای
تابعیت به آنها است .امروزه پدیدة چندتابعیتی شایع است ،مسئلة اصقلی ایقا اسقت کقه چگونقه
میتوان با تصویب قوانیا کارآمد افرادی را جذب کرد که میتوانند برای جامعة ایرانی مفید باشند؟
پرواضح است در جهان کنونی که همة کشقورها بقه ان قای مختلق

سقعی در جقذب بهتقریا و

مفیدتریا افراد دارند ،مالوبیت مقررات ت صیل تابعیت نقشی بسزا در جلب نظر چنیا اشخاصقی
دارد ،و بهطور خاص دربارة حقوق ایران آیا مواد  979و  989قانون مقدنی کقه شقرایای را بقرای
ت صیل تابعیت ایرانی بیان کردهاند و مادة  989آن که دربارة آثار ت صیل تابعیت است ،مقیتواننقد
در نیل به ایا هدف کمک کنند؟
مقالة حاضر در پی بررسی ،تابی و مقایسة مقررات راجع به ت صیل تابعیت ایران و آثار ناشی
از آن با دو نمونه از کشورهای مارح در زمینة مهاجرپذیری یعنی ایقاتت مت قدة آمریکقا و کانقادا
است تا ضما تشریح نقاط قوت ،کاستیها و ضع های هر یقک ،راهکارهقایی را جهقت ارتققای
مقررات ایرانی در ایا زمینه به قانونگذار ایرانی پیشنهاد دهد.
مبحث اول :اشکال و شرایط تحصیل تابعیت
سیستمهای حقوقی در بروز تفاوتهای شرایط کسب تابعیت مؤثرند .سیستمهای حقوقی مبتنی بقر
طامل خون یا خویشاوندی ،مقررات نسبتاً سختگیرانهتری نسبت به سیستمهای مبتنی بقر خقای یقا
سرزمیا اطمال میکنند .نمونة کاملی از موارد یادشده را میتوان دربارة دو کشقور ایقران و ایقاتت
مت ده مشاهده کرد .در اطاای تابعیت به بیگانگان توسط دولت ایران ،شقرایط م تقاطتقری مققرر
 .شایان ذکر است در ایا راستا مجموطه طوامل مختل

و متنوع دیگری مانند شرایط اقتصادی ،اجتماطی ،فرهنگی و غیقره

نیز دخالت دارد و هر یک به سهم خود در ایا موضوع دخیل اند ،که پقرداختا بقه ایقا مقوارد ،خقارب از ب قة مقالقة
حاضر است.
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شده است ،ولی کشور آمریکا ،از طامل کسب تابعیت به طنوان طنصری در راسقتای منقافع خقود از
جمله پیشرفت و قدرتمندی ،استفادهای بهینه میکند (نونهال ، 889 ،ص.)78
یکی از اصول اولی فرد تابعیت کشوری دیگر را داشته باشد و تقاضای ت صیل تابعیت را کند،
یا اینکه بدون تابعیت باشد و چنیا درخواستی را مارح کند.
نظر به اینکه دولتها اصوتً نسبت به تغییر تابعیت اتباع خود حساسند ،ممکا اسقت فققط بقه
تعداد معینی از اتباع خود در طول سال اجازة تری تابعیت بدهند (شرط کمی) ،یقا هیئقت وزرا ،یقا
طالیتریا مقامات حکومتی خود را مأمور نظارت ،کنترل و مرجع اجازة تغییر تابعیقت اتبقاع خقود
کنند .یا اینکه برای تغییر تابعیت اتباع خود شرایط و مقررات معینی را وضع کنند .برای مثال ،اجازة
خروب از تابعیت را به زمانی معیا موکول کرده ،یا سنی خاص را برای ایا کار شرط کننقد ،ماننقد
قانون مدنی ایران (مادة  )988که سا  92سال را برای تقری تابعیقت شقرط تز مقیدانقد (شقرط
زمانی) ،یا ممکا است تری تابعیت اتباع خود را موکول به انجا دادن تعهقدات ققانونی آنقان مثقل
انجا دادن خدمت نظا وظیفه کند (شرط فعلی) (ابراهیمی ، 887 ،ص.) 91
در تغییر غیرارادی تابعیت ارادة فرد هیچ نقشی در کسب تابعیت جدیدش نقدارد .ایقا نقوع از
تغییر تابعیت در نتیجة طواملی گوناگون میتواند حاصل شود که از جملة آنها میتوان بقه جقدایی
بخشی از قلمرو یک دولت و انضما آن به سرزمیا دولت دیگر و همچنیا ،ازدواب نا برد.
موضوع ب ة مقالة حاضر تغییر ارادی تابعیت از طری اطاای تابعیت است که طی آن شخص
باید از دولتی که تمایل دارد تبعة آنجا شود ،تقاضای اطاای تابعیت کند .در ادامه ،با تشریح قوانیا
ایاتت مت دة آمریکا و کانادا ،و بررسی نقاط قوت آنها ،رهنمودهایی را برای اصالح قوانیا ایقران
بیان میکنیم.

 67

حقوق خصوصی ،دورة  ،12شمارة  ،1بهار و تابستان 1314

شرایط تحصیل تابعیت کانادا

1

پیشینة مقررات تابعیت کانادا به سالها قبل و زمانی باز میگردد که موب مهقاجرت بقه سقوی ایقا
بیقان شقده اسقت ،ماننقد

کشور در جهت رشد اقتصادی جریان داشته است و در مقرراتی مختل
قانون اساسی  887با طنوان قانون آمریکای شقمالی بریتانیقا در  99مقار

 ، 887ققانون تابعیقت

کانادا  918و اصالح آن در  2فوریه  ، 977ال اق ضمیمة ب به فصل یازده قانون اساسی ،قانون
 989که دربردارندة منشور حقوق و آزادیها و مقررات جدیقد بقود (غفقاریون اصقفهانی، 889 ،
ص  .)12آخریا اصالحات قوانیا تابعیت کانادا مربوط به سال  99 1است ،که به نظقر مقیرسقد
شرایط را برای مهاجرت و اکتساب تابعیت کانادایی سختتر کرده است.

9

شرایط ماهوی اعطای تابعیت کانادایی

بر اسا

ایا قانون ،شرایط ماهوی اطاای تابعیت کانادایی طبارت است از اینکه سا متقاضی بایقد

 8سال یا بیشتر باشد ،متقاضی باید مقیم دائم کانادا باشد (در ایا اقامت شقک و تردیقدی وجقود
نداشته باشد ،بدیا معنی که وضعیت اقامتی فرد در دست بررسی مجدد یا مشروط به احراز شقرط
خاص و یا متقاضی موضوع حکم اخراب نباشد) ،به مدت سه سال قبل از چهار سالی کقه تقاضقای
تابعیت داده است در کانادا ساکا باشد (در مجموع باید هفت سال در کانادا اقامت داشته باشد) ،از
حقوق و وظای

شهروندان کانادایی مالع باشد ،و اگر هم در کانقادا زنقدانی شقده باشقد و تعقداد

روزهای زندانیشدن وی را از مدت اقامت وی کم کنیم ،همچنان ،حقداقل  992روز طقی چهقار
 .با توجه به اینکه راباة تابعیت در حوزة حقوق طمومی برقرار میشقود و اطاقای آن یقکطرفقه و از سقوی دولقتهقا و
حاکمیته است ،ماهیت سیاسی دارد و بنا به مصالح ملی و بدون درنظرگرفتا حقی برای اشخاص اطاا میشقود .حقال
که اصل اطاای تابعیت امری حاکمیتی م سوب می شود به طری اولی شرایط ت صیل ایا امر نیقز در ان صقار دولقت
اطااکننده است و هر دولتی با توجه به طواملی مختل

مانند مقتضیات سرزمینی ایا شرایط را معیا میکننقد .درسقت

است که نمی توان همة ایا شرایط را از کشورهای دیگر الگوبرداری کرد ،برخی از شرایای کقه آنهقا وضقع مقیکننقد
صرف نظر از اوضاع و احوال هر کشور میتوانند راهنمای کشورهای دیگر در وضع و اصالح قواطد تابعیت باشد.
2. http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=6410225&File=9.
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سال گذشته در کانادا باشد ،اگر در کانادا م کو یا زندانی شده باشد ،جر او در حدی نباشقد کقه
نتواند تبعة کانادا شود ،شرایای که به اباال اقامت دائم منجر میشود دربارة وی صدق نکند.
همچنیا ،طاملی دیگر که در قانون تابعیت کانقادا مقورد توجقه ققرار گرفتقه اسقت ،سقالمت و
بهداشت متقاضی تابعیت است .به ایا صورت که اگر احتمال داده شود حضور فرد متقاضی باطقة
ایجاد خارهایی برای سالمتی ،بهداشت و ایمنی جامعة کانادایی میشود ،از پقذیرش او جلقوگیری
بهطمل میآید .به طالوه اگر به طری متعارفی ثابت شود که فرد به سا ی بسقیار بقات از خقدمات
بهداشتی و اجتماطی نیاز دارد ،با پذیرش او مخالفت میشود.
شرایط شکلی اعطای تابعیت کانادایی

دو قاعه طکس؛ کپی صف ة اول پاسپورت یا شناسنامه (که حاوی ایا موارد باشقد :اسقم ،طکقس،
شمارة پاسپورت یا شناسنامه ،تاریخ صدور و انقضا)؛ کپی پشت و رو دو طدد کارت شناسقایی کقه
یکی از آنها طکسدار باشد؛ کپی همة مداری ت صیلی؛ مداری مربوط به مقدت اقامقت کقافی یقا
تأییدیهای بر داشتا اقامت دائم و ارائة کارت اقامت دائم؛ مدری آگاهی و تسلط بر زبقان انگلیسقی
یا فرانسوی (برای افراد  8تا  21سال)؛ رسید پرداخت هزینه های اطاای تابعیت (برای بزرگساتن
 199دتر کانادا و افراد زیر  8سال  99دتر کانادا)؛ متقاضی باید اطالطاتی از کانادا داشقته باشقد
(امت ان پذیرش قسمتی از مراحل تقاضا تلقی میشود و ایا امت ان بیا متقاضیان سنیا  8تقا 29
سال اجرا میشود).
پس از قبولی در امت ان ،هر فرد متقاضی باتی چهارده سال باید در مراسمی خقاص کقه بقرای
اطاای تابعیت برگزار میشود ،شقرکت کنقد .در ایقا مراسقم افقراد پقس از ادای مراسقم سقوگند
شهروندی رسماً شهروند کانادا شناخته میشوند.

 .سایت رسمی دولت کانادا ،به آدر
(http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/CIT0002ETOC.asp) Last visited:
1/11/2014
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شرایط تحصیل تابعیت ایاالت متحدة آمریکا

آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان میدهد در فاصلة سالهقای
 9998تا  ،99 8بیش از دو میلیون نفر آسیایی ،بیش از نیم میلیون نفر آفریقایی و نزدیک به هفتصد
هزار نفر اروپایی به تابعیت ایاتت مت دة آمریکا پذیرفته شدهاند .نکتة شایان توجه و تکقاندهنقده
ایا است که از ایا میزان ،سهم ایرانیان نزدیک به هشتاد هزار نفر است و ایرانیان همیشه جزء چند
کشور اول دنیا در کسب تابعیت آمریکایی بودهاند.

9

شرایط ماهوی اعطای تابعیت ایاالت متحدة آمریکا

بر اسا

قانون مهاجرت و تابعیت ایاتت مت دة آمریکا 8شرایط ماهوی اطاای تابعیت ایا کشقور

طبارت است از اینکه متقاضی هجده سال سا داشته باشد؛ اقامت دائم آمریکا داشته باشد؛ حقداقل
پنج سال از تاریخ تقاضای تابعیت ،در ایا کشور اقامت قانونی داشته باشد (مدت زمان اقامت (پنج
سال) برای افراد زیر به سه سال تقلیل مییابد :کسانی که با اتباع آمریکایی ازدواب کرده و سه سقال
قبل از تقاضا ،به طنوان تبعة آمریکا م سوب شده باشد)؛ متقاضی بایقد صقالحیت اخالققی داشقته
باشد؛ همچنیا ،چنانچه متقاضی در نیروهای مسلح ایاتت مت ده خدمت کرده یا طضقویت داشقته
باشد ،از شرایط اطاای تابعیت است.

1

به طالوه ،هر فرد خارجی که طب قواطد و مقررات وزارت خدمات بهداشتی و مردمی ،به یک
1. Department of Homeland Security
2. U.S. Department of Homeland Security, N-400 naturalization data for persons aged 18 and over,
Fiscal Years 2008 to 2013.
3. U.S Immigration and Nationality Act, 1990.

 .1طی یازده سال گذشته حدود  99999تا از طری خدمات در ارتش امریکا تابعیت ایقاتت مت قده را ،سقریعتقر از روال
معمول ،به دست آوردهاند .ادارة شهروندی و مهاجرت امریکا امسال به  8999نظامی ،از کشورهای مختل

جهقان از جملقه

افغانستان ،تابعیت آمریکا را اطاا کرده است .یازدهم سپتامبر  9999جورب بوش ،رئیس جمهور پیشیا ایاتت مت دة امریکا
در فرمانی اطال کرد« :هر فردی که حتی یک روز هم در صفوف قوای نظامی ایاتت مت دة آمریکقا خقدمت نمقوده باشقد،
میتواند تقاضای شهروندی ایاتت مت ده را نماید».
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بیماری واگیردار و خارنای برای سالمت طمومی مبتال باشقد؛ کسقی کقه دارای اخقتالل فکقری و
جسمی باشند که ممکا است تهدیدی طلیه جان و مال و آسایش افراد دیگر شود؛ کسانی که اطتیاد
به هر نوع مواد مخدر داشته باشند.
شرایط شکلی اعطای تابعیت ایاالت متحدة آمریکا

دو قاعه طکس؛ کپی دو طقرف کقارت اقامقت دائقم؛ رسقید پرداخقت هزینقههقای درخواسقت و
انگشتنگاری (افراد باتی  72سال از انگشتنگاری معافنقد)؛ مقداری همسقر و فرزنقدان؛ سقابقة
جرایم و م کومیتها و حتی اتهامات ثابتنشده؛ موفقیت در آزمون زبان انگلیسی (شامل خواندن،
نوشتا ،حرفزدن)؛ موفقیت در امت ان مربوط به تاریخ و حکومت آمریکا؛ در مصقاحبة حضقوری
از متقاضی تابعیت ده سؤال خواهد شد که باید حداقل به شش سؤال آن پاسخ ص یح بدهد.
شرایط تحصیل تابعیت ایران
شرایط ماهوی اعطای تابعیت ایران

شرایط ماهوی اطاای تابعیت ایران براسا

مادة  979قانون مدنی طبارتاند از:

مادة  979ق . .با شرایط ذیل ،ت صیل تابعیت ایران را برای خارجیان مجاز میداند:
اهلیت .متقاضی 8 ،سال تما سا داشته باشد .با اینکه در ایران احوال شخصقیه ،تقابع ققانون
دولت متبوع شخص است و اهلیت نیز جزء احوال شخصیه اسقت ،ققانون ایقران اسقتثنائاً در ایقا
موقعیت به سا بزرگسالی در کشور خارجی توجه نداشته است ،حتی به سا بزرگسقالی در ایقران
نیز اکتفا نمیکند و فقط در صورتی که هجده سال شخص تمقا شقده باشقد ،وی را از نظقر سقنی
واجد شرایط ت صیل تابعیت میداند .بنابرایا ،در صورتی که پیش از رسیدن به سا هجقده سقال،
حکم رشد گرفته باشد ،نمیتواند به تابعیت ایران درآید (ارفعنیا ، 871 ،ص.)98
اقامت .بند  9مادة  979ق . .سکونت پنج سقال اطقم از متقوالی یقا متنقاوب در ایقران را بقرای
 .سایت رسمی خدمات شهروندی و مهاجرت ایاتت مت دة آمریکا ،به آدر
)http://www.uscis.gov/citizenship/learners/apply-citizenship( Last visited: 3/11/2014
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ت صیل تابعیت شرط کرده است .شرط اقامت در ایران بدیا منظور پیشبینی شده اسقت ،تقا فقرد
متقاضی از کشوری که خواهان تابعیت آن است ،شناخت کامل و کافی به دست آورد .بقه طبقارت
دیگر« ،قانونگذار ایا شرط را نشانهای از طالقة شخص به سرزمیا و مقرد ایقران دانسقته اسقت»
(مکرمی ، 871 ،ص .)91با ایا حال ،طب مادة  989ق . .کسانی کقه بقه امقور طقا المنفعقة ایقران
خدمت یا مساطدت شایانی کرده باشند ،مانند اطبا ،دانشمندان ،متخصصان و همچنقیا ،خارجیقانی
که اهل و طیال ایرانی دارند ،یا مقامات طالی طلمی و متخصص در امور طا المنفعه دارند ،مشقروط
بر اینکه تقاضای تابعیت ایران را کرده باشند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیقت دولقت
جمهوری اسالمی ایران صالح بداند ،بدون رطایت شرط اقامت ممکقا اسقت بقا تصقویب هیئقت
وزیران به تابعیت ایران قبول شوند .البته در ایا مورد مدت اقامت در خارب بقرای خقدمت دولقت
ایران در حکم اقامت در خای ایران است.
مواردی که در ایا ماده مبهم است یکی اینکه مالی طمل برای تشخیص مقامات طالی طلمی و
متخصص در امور طا المنفعقه چقه چیزهقایی اسقت و چگونقه مقیتقوان تشقخیص داد متقاضقی،
متخصص امور طا المنفعه است و اینکه مبهم است منظور از کسانی که به امور طقا المنفعقه ایقران
خدمت یا مساطدت شایانی کرده باشند ،چیست (کریمی یگانه ، 89 ،ص.) 9
ابها دیگر ایا ماده ایا است که دقیقاً مشخص نمیکند واژة متناوب به چه معناست .به طبارت
دیگر ،ایا سؤال مارح میشود که یک خارجی چه مدت باید در ایران اقامت داشته باشد ،تا بتقوان
گفت شرط پنج سال متنقاوب طملقی شقده اسقت .طقد وضقوح در ایقا مقورد مقیتوانقد باطقة
سوءاستفاده شود ،همان طور که فردی ایا مدت پنج سال را در طول سالیان بسیار دراز مثالً ده سال
یا بیست سال م ق کند .به همیا دلیل بهتر بود که قانونگذار ایران نیز مانند ققانون کانقادا تعقداد
روزهایی معیا برای شرط اقامت بیان میکرد تا از هرگونه تفسیر اشتباه جلوگیری شقود .مقیتقوان
ایا ابها را ایاطور رفع کرد که مقرر شود اقامت پنج سال متناوب باید ظرف هفت سال از تقاریخ
درخواست تقاضای تابعیت باشد.
تمکن مالی یا شغل معین .اصوتً کشورها به افرادی تابعیت اطاا میکنند که امکانات کقافی یقا
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شغلی مناسب برای امرار معاش داشته باشند و فقط به امکانات طمومیای که هر دولتقی در اختیقار
اتباع خود قرار داده است ،اکتفا نکنند ،به طبارت دیگر ،افرادی به تابعیقت پذیرفتقه شقوند کقه یقار
شاطر باشند ،نه بار خاطر .بند  9مادة  988ق . .مقرر میکند متقاضی باید «تصدی نامة نظمیقه دایقر
به  ...داشتا مکنت مالی یا شغل معیا برای تأمیا معاش  »...را نیز به وزارت امور خارجقه تققدیم
کند .شاید بهتر بود ایا شرط را نیز قانونگذار در مقادة  979ق . .و جقزء شقرایط اصقلی ت صقیل
تابعیت قرار میداد .زیرا اهمیت تمکا مالی و داشتا ثروت زیاد یا کار برای امرار معاش اگر بیشتر
از فراریبودن از خدمت نظا نباشد ،کمتر از آن نیست.
انجامدادن خدمت نظام وظیفه .در بند  8مقادة  979ق . .ققانونگقذار ایرانقی یکقی از شقرایط
ت صیل تابعیت ایران را انجا دادن خدمت نظا وظیفه قرار داده و مقرر کرده است فقرد متقاضقی
ت صیل تابعیت در ایران نیز نباید از خدمت نظامی در کشور متبوع خود فراری باشد ،بلکه یا بایقد
خدمت خود را انجا داده باشد ،یا اینکه برابر قانون کشقور خقود از انجقا دادن خقدمت سقربازی
معاف باشد ،در غیر ایا صورت ،شخصی که از خدمت نظا وظیفه حسب مقررات و قوانیا دولت
متبوع خود فرار کرده و از آن تخل

کرده اسقت ،لیاققت و شایسقتگی ورود بقه جامعقة ایرانقی و

ت صیل تابعیت ایران را ندارد .شاید بیان ایا موضوع در بند  8مادة  979ق . .به دلیل مقتضیات آن
زمان و اهمیت بیش از حد دولت پهلوی اول به قدرت نظامی و ارتش ،و داشتا نیروهقای رزمنقده
و جنگجوی فراوان بود و اینکه به هرحال کسی که به ایا ترتیب تابعیت ایرانی را کسب مقیکنقد
باید آمادگی تز برای دفاع از سرزمیا ایران را داشته باشد .همانطور کقه گذرانقدن دورة خقدمت
زیر پرچم نیز از همان دوره آغاز شد .در آن زمان قدرت نظامی هر کشور بسته به آمادگی جسمانی
 .اصاالح خدمت نظامی در مادة یاددشده ،اصاالحی مبهم است ،زیرا ممکا است به ذها متبادر شود که منظور ،افقرادی
است که به صورت رسمی به خدمت نظا درآمدهاند و سربازان و کسانی را کقه در نیقروی انتظقامی بقه طنقوان سقرباز
مشغول خدمتند ،شامل نشود .واقعیت آن است که منظور قانونگذار شامل همة کسانی مقیشقود کقه بقه طنقوان سقرباز
م سوب می شوند ،چه در نیروی انتظامی ،یا ارتش و سپاه ،یا هقر جقای دیگقری در حقال خقدمت وظیفقه باشقند (آل
کجباف ، 889 ،ص .)18
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سربازان آن بود ،اما در حال حاضر دیگر آن نیاز سنتی به حضور فیزیکی در میقدان نبقرد و جنقگ
تابهتا وجود ندارد ،زیرا سربازان جای خود را به سالحهای نظقامی قدرتمنقد و دوربقرد دادهانقد.
وانگهی با توجه به روند غالبی که در کشورهای دیگر وجود دارد و نظا وظیفة اجباری بقه شقکل
مرسو در ایران جای خود را به ارتشهای حرفهای داده است ،اگر در کشور متبوع متقاضی ،چنیا
ترتیباتی وجود نداشته باشد و شخص متقاضی صالحیتهای دیگر مورد نیقاز را داشقته باشقد ،آیقا
باید او را از ایا ح م رو کرد؟! بنابرایا ،به نظر میرسد دیگر نیاز به وجود ایا شرط به طنقوان
یکی از چهار شرط اصلی ت صیل تابعیت ایران نباشقد .دیگقر لزومقی نقدارد فقردی کقه خواهقان
ایرانیشدن است ضرورتاً خدمت نظا وظیفه را انجا داده باشد ،یا میتقوان در صقورت دارابقودن
سایر شرایط ،وی را ملز کرد پس از اخذ تابعیت در دورههای آمادگی دفقاطی کقه توسقط دولقت
برگزار میشود ،شرکت کند.
عدم محکومیت به جنحة مهم یا جرایم غیرسیاسی .مسلم است هقر کشقوری شخصقی را بقه
طنوان تبعة خود میپذیرد که برای آن کشور مشکلساز نباشد ،هیچ کشوری به یک شقخص جقانی
که صالحیت اخالقی ندارد ،تابعیت اطاا نمیکند ،ولو اینکه آن شخص تمول کافی داشته باشد ،یقا
اینکه چند سال هم در ایران سکونت داشته باشد ،ایا موارد دلیلی بقر اطاقای تابعیقت نیسقت (آل
کجباف ، 89 ،ص .)89قانونگذار ایرانی ،مرتکب جرایم کیفری را صالح به اخقذ تابعیقت ایقران
نمیداند ،زیرا پذیرش چنیا فردی مخاطرههای زیادی برای کشور و اتباع آن همراه دارد .بر اسا
ایا ماده متقاضی نباید مرتکب جن ة مهم یا جنایت غیرسیاسی شده باشد .جن قه بقه معنقی جقر
ساده و سبک است و در قانون مجازات طمومی ساب  ،حبس جن های مجازاتی بود که حقداقل آن
 8روز و حداکثر آن سه سال بود و جنایت نیز به موجقب مقادة  7همقان ققانون ،طبقارت بقود از
جرمی که مجازات آن اطدا  ،حبس ابد ،حبس جنایی درجة یک برای حداقل سقه سقال و حقداکثر
 2سال ،و حبس جنایی درجة  9برای حداقل دو سال و حداکثر  9سال معیا شده بود .در حقال
حاضر به موجب مادة  1قانون مجازات اسالمی مصوب  ، 899مجقازاتهقایی کقه بقرای جقرایم
پیشبینی شده است ،طبارتاند از حد ،قصاص ،دیه و تعزیر که بهجز حبس ابد ،حبسهقای دیگقر
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همه تعزیریاند .در نتیجه با توجه به تغییرات بسیاری کقه در ققانون مجقازات اسقالمی وارد شقده
است ،اساساً دیگر حرفی از جن ه و جنایت مارح نمیشود و مشخص نیست در حال حاضر چقه
جرایمی مشمول ایا بند میشود .با مراجعه به مادة  9قانون مجازات اسقالمی و تغییراتقی کقه در
تقسیمبندی جرایم و مجازاتها اِطمال شده است ،میتقوان نتیجقه گرفقت در ققانون فعلقی حقبس
جن های معادل تعزیر درجههای  7 ،8 ،2و  8است .به همیا صقورت حقبس جنقایی درجقة یقک
معادل تعزیر درجههای  1 ،8و  2و حبس جنایی درجة دو معادل تعزیر درجات  1و  2اسقت .لقذا
انتظار میرود قانونگذار در جهت اصالح ایا بند برآید تا ابها را دربقارة سقابقة کیفقری متقاضقی
تابعیت برطرف کند.
مشخص نیست که آیا ایا ممنوطیت شامل متهمان به جرایم کیفری قبل از صقدور م کومیقت
کیفری میشود یا خیر؟ همچنیا ،استثنای جرایم سیاسی به دلیل آنکقه ماهیقت متنقوع و نسقبی در
حاکمیتها و ساختارهای متعدد حقوقی -سیاسی کشورها دارد و تعری

واحد و هماهنگی نقدارد

تا بتوان آن را معیا کرد ،به طالوه آنکه م کومیت به جرایم سیاسی همیشه به معنی نفی حقانیت و
پیا و شعار یک مجر سیاسی نیست ،بلکه ایا امر باید ت ت اوضاع و احوال خاص هر موضوطی
بررسی و ماالعه شود (ابراهیمی ، 887 ،ص .) 9
موافقت هیئت دولت .در بخش پایانی مادة  989ق . .قانونگذار ایرانی طالوه بر آنکقه شقروط
یادشده را برای متقاضی تز میداند ،اضافه میکند «در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیقت
ایران صالح تشخیص دهد....با تصویب هیئت وزرا به تبعیت ایران قبول شوند» .بنابرایا ،اگر کسی
همة شرایط قبلی را داشته باشد اما هیئت دولت با اطاای تابعیت به شخص یادشده موافققت نکنقد
وی نمیتواند تابعیت جمهوری اسالمی ایقران را ت صقیل کنقد (ابراهیمقی ، 887 ،ص .) 99اگقر
دولت ایران صالح بداند که موافقت با تقاضای برخی بیگانگان میتواند به مخاطرهافتادن حاکمیقت
سیاسی ایران منجر شود ،تقاضای ت صیل تابعیت آنان پذیرفته نمقیشقود (شقیخاتسقالمی، 881 ،
ص .)89اطاای تابعیت امری مربوط به حاکمیت هر دولت است و هر دولتی در ایا امر اختیار تا
و کامل دارد و ایا تصمیم دولت قابل اطتراض و شکایت نیست.

 77

حقوق خصوصی ،دورة  ،12شمارة  ،1بهار و تابستان 1314

تشریفات دریافت تابعیت جمهوری اسالمی ایران

تشریفات دریافت تابعیت جمهوری اسالمی ایران بر اسا

مادة  988ق . .طبارت است از:

تقدیم درخواست تابعیت از سوی درخواستکننده به وزارت امور خارجه :بهطقور مسقتقیم ،از
طری وتت (استانداران) و از طری حکا (فرمانداران) .درخواست باید شامل ایا مقداری باشقد:
ال ) گواهی اسناد هویت تقاضاکننده ،همسر و فرزندان؛ ب) گواهی نظمیه (نیروی انتظامی) مبنقی
بر تعییا مدت اقامت تقاضاکننده در ایران ،طد سوء پیشینه و داشتا مکنت کافی یقا شقغل معقیا
برای تأمیا هزینة زندگی.
مادة  9اصالحی نظا نامة تابعیت بیان می کند :برگههای درخواستنامة ورود به تابعیقت دولقت
ایران که طب مادههای  979و  988قانون تنظیم میشوند باید یکهزار و پانصقد ریقال تمبقر داشقته
باشد ،با مداری زیر به وزارت امور خارجه تقدیم شود :هشت قاعه طکقس؛ دو نسقخه رونوشقت
مبنی بر تعییا اسناد هویت درخواستکننده ،همسر و فرزندان خردسال او که نشاندهندة هویقت و
ویژگیهای شخصی وی ،همسر و فرزندان خردسال او باشد؛ گواهی وزارت کقار مبنقی بقر اینکقه
درخواستکننده میتواند با توجه به تجربهها و دانش خود ،خدماتی مفید را از ل اظ امقور فنقی و
تخصصی و مانند آن -که مورد نیاز کشور است انجقا دهقد؛ 9گقواهی مقامقات انتظقامی مبنقی بقر
شایستگی تقاضاکننده و تأیید صالحیت او برای دریافت تابعیت ایران؛ موافققت وزارت کشقور بقه
استناد گواهی ادارة شهربانی کل کشور مشتمل بر :ال ) تعییا مدت اقامت درخواسقتکننقده؛ ب)
نداشققتا م کومیققت جن ققه و جنایققت غیرسیاسققی؛ ب) تعیققیا میققزان دارایققی متناسققب یققا شققغل
 .به موجب تصویبنامة شمارة  9 878مورخ . 819/7/ 9
 .9البته به موجب تصویبنامة  19/9/ 7هیئت وزیران ،تبصرهای به تصویبنامه یادشده منضم شقد کقه بقر اسقا

آن اتبقاع

بیگانه تا تاریخ تصویب ایا تصویب نامه ،بنا به تشخیص وزارت کار ،سابقة اقامت طوتنی و اشقتغال بقه کقار در ایقران
دارند و نیز کسانی که طیال و اوتد ایرانی دارند و تقاضای ت صیل تابعیت دولت ایران را میکننقد ،در صقورت احقراز
سایر شرایط در قانون و موافقت مراجع صالحیتدار ،از مقررات بند سه (بند یادشقده) تصقویبنامقة مقورخ 19/7/ 9
معاف خواهند بود.
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درخواستکننده که باید به اندازهای باشد که زندگی او و خانوادهاش را در ایران تأمیا کند؛ گواهی
وزارت کشور مبنی بر اینکه درخواستکننده ،مراسم سوگند را کقه حقاکی از وفقاداری نسقبت بقه
قانون اساسی ایران است ،اجرا کرده است؛ گواهی وزارت کشور مبنی بر اینکه درخواستکننده بقه
زبان فارسی ،تاریخ و قانون اساسی ایران آشنایی دارد؛ درخواستکننده باید مقواد یادشقده در مقادة
هفت را در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری ،کشور و فرهنگ امت ان بدهد.
به موجب مادة سو نظا نامه ،وزارت امور خارجه پس از ماالعة برگههای یادشده ،در صقورتی
که درخواستکننده را واجد شرایط تشخیص دهد ،پیشنهاد آن را به هیئت وزیران تقدیم مقیکنقد.
اگر پیشنهاد یاشده پذیرفته شود ،سند تابعیت دربارة درخواستکننده صادر میشود .کارمندان ثبقت
احوال با مشاهدة سند تابعیت و رطایت مقررات ،برای صاحب سند ،همسر و فرزندان او که اسامی
آنان پشت سند تابعیت درب شده است ،با رطایت مواد  981و  982قانون مدنی ،برگة هویت صادر
و تاریخ و شمارة سند تابعیت را در برگههای سجلی مربوط ،ثبت خواهند کرد (مقادة  1نظقا نامقه)
(کریمینیا ، 899 ،ص.)998-997
کسی که درخواست تابعیت میکند ممکا است تابعیت کشور دیگر را داشته باشد ،یقا آن را از
دست دهد و بدون تابعیت باشد ،در هر صورت قانونگذار موافقت با درخواست وی را منقوط بقه
نداشتا تابعیت کشور دیگر نکرده است ،بنابرایا می توان گفت ،ایا موافققت بقدون درنظرگقرفتا
تابعیت پیشیا وی انجا میگیرد و در آن تابعیت بیتأثیر است ،مگر آنکقه دولقت ایقران و دولقت
متبوع وی در ایا زمینه طهدنامقهای باشقد کقه در ایقا حالقت دولقت ایقران بایقد در موافققت بقا
درخواست او تعهدهای خود را ،که در آن طهدنامه پیشبینی شده است ،مراطقات کنقد (سقلجوقی،
 ، 89ص.)88
یکی از مواردی که در قانون تابعیت و نظا نامة آن مورد بیتوجهی ققرار گرفتقه اسقت ،مسقئلة
سالمت و بهداشت فرد متقاضی کسب تابعیت است .به نظر میرسقد ققانونگقذار م تقر بقه ایقا
موضوع که میتواند بعدها زمینهساز ایجاد مشکالتی برای ایرانیان دیگر نیز شود ،دقت کافی مبذول
نداشته و هیچ شرطی را دربارة وضعیت سالمت و بهداشت متقاضیان در قانون یا نظا نامقة تابعیقت
قید نکرده است .تز به تذکر نیست که چشمپوشی از ایا امر مهقم ،مقیتوانقد چقه خارهقایی را
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متوجه جامعة ایرانی کند و برنامههای سالمت جمعی را که با صرف هزینههای سقنگیا در کشقور
اجرا میشوند ،بیفایده و بیاثر کند .بیتوجهی به ایا مسئله باری سنگیا بر دوش کشور میگذارد
تا مخارب درمان و نگهداری آنها را پرداخت کند و درآمد مملکت را صرف بیمقههقای درمقانی و
پرداخت یارانه کند .اما ایا مسئله جنبة مهمتری نیز دارد و آن ایا است که ایا افقراد وارد جامعقة
ایرانی میشوند و با افراد دیگر ارتباط برقرار میکنند .چهبسا ایا افراد همسر از میقان زنقان ایرانقی
برگزینند و باطة انتشار بیماری و آلودگی هم به زنقان و هقم بعقدها بقه فرزنقدان حاصقل از ایقا
ازدواب بشوند و هزینههای سنگینی را به بودجة بهداشتی و درمانی کشور ت میل کنند.
کشورهای باسابقه در امر اطاای تابعیت اکتسابی ،هیچگاه ایا مسئله را از یاد نبردهاند و همیشه
به آن نظری خاص داشتهاند ،تا ضما حفظ سالمتی اتباع خود ،از صرف هزینههایی که بعداً بقرای
درمان آنها خرب شود ،جلوگیری کند .میتوان ایا مسئولیت مهم را به وزارت کشور م ول کقرد،
به ایا ن و که وزارت کشور پزشکان معتمد خود را در همة نقاط کشور تأمیا کند تا اشخاصی که
تقاضای تابعیت کرده اند ،جهت تعییا وضعیت سالمت جسمی و روحی خود به آنها ارجقاع داده
شوند و در صورت احراز سالمت به ایا افراد ،گواهی سالمت داده شود و ایا گواهی جزء مداری
تز برای اطاای تابعیت باشد.
به طالوه ،ممکا است در سراسر جهان افرادی باشند که به ایران طالققهمنقد باشقند و در طقول
طمر خود ت قیقات و ماالعاتی فراوان برای شناسایی فرهنگ و تمدن ایرانی انجقا داده باشقند ،یقا
اشخاصی باشند که در جهت منافع ملقی ایقران خقدمات شقایانی انجقا داده باشقند و در ایقا راه
سختیها و مرارتهای زیادی کشیده باشند ،لذا میتوان به ایقا افقراد بقه طنقوان پقاداش ،تابعیقت
افتخاری اطاا کرد .تابعیت افتخاری تابعیتی است که دولتها بهطور استثنایی و در مواد خقاص بقه
برخی افراد و به دلیل خدمات شایسته یا ویژگیهای خاص آنها اطاا میکند .کشورهای آمریکقا و
کانادا در مواردی زیاد به ایا امر اقدا کردهاند .میتقوان در ایقا زمینقه نهقاد یقا ارگقانی را مقأمور
شناسایی ایا افراد کرد .دربارة دستة نخست ،ایا مأموریت میتواند بقه طهقدة فرهنگسقتان زبقان و
ادب فارسی باشد که با ت قی و بررسی در ایا زمینقه نامزدهقای مناسقب را شناسقایی کقرد و بقه
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت امور خارجه پیشقنهاد دهقد .پقس از تأییقد وزارتهقای
مربوطه میتوان با تصویب هیئت وزیران به فرد مورد نظر تابعیت ایرانی اطاقا کقرد .دربقارة دسقتة
دو  ،کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و اطالطات ،نامزدهای واجد صالحیت را
به هیئت وزیران معرفی و هیئت وزیران تابعیت ایرانی را به آنها اطاا خواهد کرد.
آثار تحصیل تابعیت
ت صیل تابعیت برای کسی که ایا طنوان به وی اطاا میشود حققوق و مسقئولیتهقایی را در پقی
دارد .در ادامه ،آثار ایا تابعیت را در قوانیا دولتهای مورد ماالعه و قانون ایران بررسی میکنیم.
آثار تحصیل تابعیت کانادا

در ایا زمینه ابتدا باید مفاهیم اقامت دائم و تابعیت 9کشور کانادا متمایز کنیم .اقامت دائم کانادا بقه
وضعیتی گفته میشود که تبعة یک کشور خارجی (نسبت بقه کانقادا) اجقازه دارد ت قت شقرایای
خاص در کشور کانادا زندگی ،ت صیل و کار کند .در حال حاضر ،افقرادی کقه دارای اقامقت دائقم
کانادا هستند ،کارتی به نا مقیم دائم دریافت میکنند که آنها را هنگقا ورود بقه کانقادا از گقرفتا
ویزا بینیاز میکند .در مقابل ،تابعیت کانادا به معنای آن است که شخص کانادایی است.
شخصی که به وی تابعیت اکتسابی کانادا اطاا میشود ،از حقوق من صر به اتباع اصقلی کانقادا
اطم از ح اقامت و ورود به و خروب از کانادا ،ح شرکت و رأیدادن و نامزدشقدن در انتخابقات
فدرال یا استانی یا ایالتی و ح استخدا در پارهای کارهای خاص برخوردار خواهد شد .بنقابرایا،
شخصی که اقامت دائم کانادا را داشته باشد هیچ م دودیت سیاسی ،حققوقی و اجتمقاطی و غیقره
نخواهد داشت و طیناً مانند یک تبعه و شهروند کانادا از همة حقوق و امتیازات بهرهمنقد مقیشقود
(غفاریون اصفهانی ، 889 ،ص.)88
طب اصل  98قانون اساسی کانادا مصوب  887یک سناتور باید از اتباع متولد کشور باشد ،یقا
1. Permanent Resident
2. Citizenship
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به موجب قانون مصوب پارلمان به وی اطاای تابعیت شده باشد .بنابرایا ،لزومقی نقدارد متقاضقی
نمایندگی در مجلس سنا ،حتماً متولد خای کانادا باشد .همیا که طب قوانیا به او تابعیت کانادایی
اطاا شده باشد ،کفایت میکند.
حال اگر متقاضی تابعیت ،ایا وضعیت را به طری متقلبانه ت صیل کقرده باشقد ،امکقان سقلب
تابعیت اطاایی به وی وجود دارد .یکی از مواردی که طب قانون کانادا میتواند نشاندهندة تقلقب
باشد ،ایا است که فرد متقاضی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم حقای موجود را غلط جلوه دهقد ،یقا
آنکه آنها را کتمان کند و بدیا وسیله در اجرای قانون تابعیت اخالل ایجاد کند.
در صورتی که دارندگان تابعیت اکتسابی پس از پذیرفتهشدن تابعیقت کانقادایی آنهقا ،اگقر در
صدد ت صیل و کسب تابعیت کشور دیگری باشند ،وزیر میتواند به تشخیص خود ،دستور توق
تابعیت کانادایی آنها را صادر کند (غفاریون اصفهانی ، 889 ،ص .)7
آثار تحصیل تابعیت ایاالت متحدة آمریکا

حقوق ناشی از تابعیت آمریکایی طبارتاند از :ح رأی؛ آوردن آسانتر اطضای خانواده به ایقاتت
مت ده؛ نوزادان شهروندان هم تبدیل به شهروند میشوند؛ دسترسی به نظا آمقوزش طقالی ایقاتت
مت ده؛ امکان یافتا شغلهای فدرال بیشقتر؛ حق کاندیداشقدن در انتخابقات؛ دسترسقی بقه نظقا
بهداشت و درمان ایاتت مت ده .در مقابل ،تابعیت امریکایی چندیا مسئولیت به همقراه دارد .همقة
شهروندان آمریکایی که تابعیت ایا کشور به آنها اطاا شده است ،باید سوگند وفاداری یقاد کننقد.
آنها باید سوگند یاد کنند که از قانون اساسی و قوانیا دیگر ایاتت مت ده حمایقت و دفقاع کننقد؛
در هنگا نیاز به ایاتت مت قده خقدمت کننقد؛ همچنقیا ،ممکقا اسقت از شقهروندان آمریکقایی
درخواست شود به طنوان هیئت منصفه خدمت کنند .شهروندان مذکر آمریکایی بیا سنیا  8و 92
سال باید در خدمت داوطلبانة نظا  ،که به ارتش ذخیرة ایاتت مت ده نیز مشقهور اسقت ،ثبقتنقا
کنند؛ شهروندان امریکایی همچنیا ،به پرداخت همة مالیاتهای ایالتی و فدرال موظ اند .کسقانی
که موف به کسب تابعیت آمریکا میشوند ،همان حقوق و مزایای شقهروندان اصقیل آمریکقایی را
دارند ،به غیر از یک مورد و آن تصدی پست ریاست جمهوری است .قانون اساسی آمریکقا اطقال
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میکند فردی که آمریکاییاتصل باشد و به مدت  1سال در آمریکا اقامت داشته باشقد ،مقیتوانقد
به سمت رئیس جمهوری ایاتت مت ده منصوب شود .قانون اساسی ایاتت مت قدة آمریکقا مققرر
میکند همة اطضای مجلس نمایندگان آمریکا و سناتورها برای پذیرش ایا مشاغل باید به ترتیقب،
هفت و نه سال شهروند بوده باشند .اکثر ایاتت قوانیا مشابهی دارند :بقرای مثقال ایالقت کالیفرنیقا
بیان میکند قانونگذاران باید به مدت سه سال و فرماندار به مدت  2سال برای تصدی ایا مناصب
شهروند باشند (.)U.S Constitution, 1787, Sec 2
آثار تحصیل تابعیت ایران

زن و اوتد صغیر کسانی که بهطور ارادی تابعیت ایران را ت صیل نمایند بهطور قهری و خودکار از
تابعیت ایران بهرهمند خواهند شد .در ایا زمینه مادة  981قانون مدنی چنیا مققرر مقیکنقد« :زن و
اوتد صغیر کسانی که برطب ایا قانون ت صیل تابعیت ایران مینمایند ،تبعة دولت ایقران شقناخته
میشوند.».....
شایان ذکر است که اشخاص یادشده حتی اگر خود نخواهند ،تابعیقت ایقران بقر آنقان ت میقل
خواهد شد .از آن موضوع با طنوان «اثر تبعی کسب تابعیت ایران» یاد میشود ،اما اشخاص یادشقده
میتوانند از نهاد رد تابعیت استفاده کنند و به تابعیت اولیة خود رجوع کنند.
شایان ذکر است قانونگذار ایرانی دربارة تأثیری که ت صیل تابعیت ایرانی توسقط زن خقارجی
بر تابعیت شوهر ،یا فرزندان زن ممکا است داشته باشد ،ساکت است .گروهی ایا امر را امقارهای
بر درستی ایا اطتقاد میدانند که قانونگذار به زن شقوهردار خقارجی اجقازه نمقیدهقد بقهتنهقایی
متقاضی کسب تابعیت ایران شود .در هر حال ،به نظر میرسد قانون مدنی به پیروی از ایا اندیشقة
خود که تابعیت مادر را در تعییا تابعیت فرزندان ،همسنگ تابعیت پدر نشناخته ،تابعیقت اکتسقابی
او را نیز در تغییر تابعیت آنها مؤثر ندانسته است .بدیهی است که اثر تبعی تابعیت دربارة اشخاص
کبیر اِطمال نخواهد شد .همانطور که مادة  982قانون مدنی نیز بقهوضقوح چنقیا مققرر مقیکنقد:
«ت صیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه دربارة اوتد او که در تاریخ تقاضقانامه بقه سقا  8سقال
تما رسیدهاند ،مؤثر نمیباشد».
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به نظر میرسد اطاانکردن هیچ تسهیالت و امتیازی به فرزندان بالغ شخصی که تابعیت ایران را
ت صیل کرده باشد ،منصفانه نیست و با رویکرد کنونی دولتها و معاهدات بیاالمللقی مربقوط بقه
تابعیت ناسازگار است (طزیزی ، 899 ،ص .)92
دربارة آثار تابعیت بر خود شخص متقاضقی ،مقادة  989ق . .اصقالحی آبقان مقاه  879مققرر
میکند« :اشخاصی که ت صیل تابعیت ایران نموده یا بنمایند از کلیة حقوقی که برای ایرانیقان مققرر
است ،بهرهمند میشوند ،لیکا نمیتوانند به مقامات ذیل نایل گردند:
 ریاست جمهوری و معاونان او؛ طضویت در شورای نگهبان و ریاست قوة قضاییه؛ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛ طضویت در مجلس شورای اسالمی؛ طضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر؛ استخدا در وزارت امور خارجه و احراز هرگونه پست یا مأموریت سیاسی؛ قضاوت؛ طالیتریا ردة فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی؛ تصدی پستهای مهم اطالطاتی و امنیتی».ایا ماده از جمله موادی است که در زمان اصالحات ققانون مقدنی سقالهقای  8و  79بارهقا
تجدیدنظر شد و هر بار موارد دیگری به آن اضافه شده است.
به نظر میرسد دربارة حقوق اشخاصی که به تبعیت جمهوری اسالمی ایران پذیرفته میشقوند،
اختالف نظرهای بسیاری وجود داشته است .شاید ایا مسئله به دلیل حساسیتی باشقد کقه در ایقا
زمینه وجود داشته است و سعی قانونگذار ایا بوده است تا به حد امکان ،موقعیت تصدی مشاغل
مهم را از افراد تازه تبعه دریغ کنند و ایا شاید ناشی از طد اطمینانی باشد که نسبت به اغقراض و
 .برای ماالعة بیشتر رجوع کنید به (نایینی.) 888 ،
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نیات ایا افراد وجود داشته است .لیکا ایا استدتل و استدتلها مشابه ایا برای م دودکردن ایا
دسته افراد تا ایا ساح نمیتواند پذیرفته شود.
ص یح است تابعیت ایا افراد ،اصلی نیست و بعداً با ارادة خقود آنهقا و طقیکقردن مراحلقی
حاصل شده است ،لیکا از آغاز پذیرش تابعیت ایا افراد نیز ماننقد دیگقر اتبقاع کشقور حققوق و
تکالیفی دارند .روا نیست میان ایا دو دسته افراد ایا ساح از تفاوت و تبعیض وجود داشته باشقد.
اگر ایا ساح از اختالف حقوق نسبت به اتبقاع پذیرفتقهشقده اِطمقال شقود ،دیگقر چقه انگیقزه و
طالقهای برای اتباع خارجی در جهت ت صیل تابعیت ایران باقی مقیمانقد؟! یکقی از ویژگقیهقای
قانون تابعیت مناسب در زمینة مورد ب ة ما ،آن است که ایا ققانون بتوانقد بقه ادغقا دارنقدگان
تابعیت اکتسابی در کشوری که تابعیت آن را کسب میکنند ،منجر شود ،به طبارت دیگر ،دارنقدگان
ایا نوع تابعیت نیز ،به اندازة دارندگان تابعیت اصلی ،کشور یادشده را متعل به خود بدانند.
مشخص نیست مقوارد یادشقده در مقادة مزبقور تمثیلقی اسقت یقا حصقری .هرچنقد ظقا بقر
حصریبودن آن است .حال اگر موضوع از ایا قرار باشد و دغدغة قانونگذار ایرانی طد اطمینقان
به دارندگان تابعیت اکتسابی برای تصدی برخی سمتها و مقامات باشد ،مقامات و سمتهاییانقد
که در ایا ماده وجود ندارند ،اما اهمیت آنها کمتر از موارد یادشده در ایقا مقاده نیسقت .اگقر بقه
بندهای ایا ماده بنگرید ،مییابید که بسیاری از ایا موارد بهطور بسقیار سقختگیرانه و غیرمنعاق
مارح شده است .برای مثقال بنقد  2ایقا مقاده دربقارة ممنوطیقت طضقویت در شقوراهای اسقتان،
شهرستان و شهر است .به نظر میرسد شوراهای بسیاری از شهرستانها و شهرها در طمل فعالیقت
مهم و چالشبرانگیز ،یا سیاسی انجا نمیدهند و حوزة فعالیقتهقای آنهقا بااهمیقت و تأثیرگقذار
نیست .بنابرایا ،چه منعی دارد فردی که تازه به تبعیت ایران پذیرفته شده است بتواند به طضقویت
ایا شوراها برگزیده شود و بتوان از تجربهها و استعدادهای او دستکم در ساح شهرستان و شقهر
بهره برد.
1. Integration
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بند  8دربارة احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی است که مشخص نکرده اسقت منظقور از
مأموریت سیاسی چیست و اینکه آیا فقط افرادی که در خقدمت وزارت امقور خارجقهانقد ،پسقت
سیاسی دارند؟! آیا بدیا دلیل که ایا طبارت در ادامة طبارت «اسقتخدا در وزارت امقور خارجقه»
آورده شده است ،باید به همان وزارتخانه منسوب شود.
و بند آخری که باید دربارة آن ص بت کرد ،بند  7و راجع به ممنوطیت تصدی قضاوت اسقت.
قضاوت امری حسا

و مسئولیتی سنگیا است و سپردن آن به هر کسی صق یح نیسقت .ولقیکا

میتوان با تمهید شرایط و ضوابای آن را به دیگران حتی اتباع خارجی ایرانیشده نیز م قول کقرد.
برای مثال میتوان قضاوت در ساوح پاییا را به ایا افراد سپرد ،یا اینکه دربارة آنها قائل به گقذر
مدت زمانی از زمان تابعیت آنها شد و پس از انقضای آن زمان به آنها وظای

قضایی سپرد.

در سال  899و در راستای تشریح م دودیتهای ایرانیان دارای تابعیت خقارجی ،پیشقنهادی
برای اصالح ایا ماده مارح شده است .در اظهار نظر کارشناسی دربارة «طقرح اصقالح مقادة 989
قانون مدنی» مورخ  899/ 9/98پیشنهاد شده است تی ة ماده به ایقا شقرح اصقالح شقود« :هقر
شخصی که به هر مدت تابعیت کشور دیگری را داشته است ،از تصدی هقر نقوع پسقت مقدیریت
سیاسی و هر نوع استخدا و بهکارگیری در قوای سهگانه و سازمانهای وابسته به آنها ،مؤسسقات
دولتی ،مؤسسات یا نهادهای طمومی غیردولتی ،شرکتهای دولتی ،کلیة دسقتگاههقایی کقه شقمول
قانون بر آنها مستلز ذکر و یا تصریح نا است ،بانک مرکزی ،بانکها ،بیمههای دولتی و نهادهای
زیر نظر مقا معظم رهبری م رو خواهد بود ،مگقر در مقورد اشقخاص معقیا بقه اسقتثنای افقراد
مشمول مادة ( )989که در هر مورد باید بقه تصقویب شقورای طقالی امنیقت ملقی برسقد .رؤسقای
دستگاههای موضوع ایا ماده مکل

به اجرای ایا حکم در مورد کلیة کارکنان مشمول خود هستند

و باید حسب مورد نسبت به بازنشستگی یا بازخرید آنها اقدا نمایند».
 .مرکز پقژوهشهقای مجلقس شقورای اسقالمی ،شقمارة ثبقت  ،812شقمارة مسلسقل  ،919 9 99شقمارة چقا
. 899/ 9/98
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سلب تابعیت از دارندگان تابعیت اکتسابی ایران
همانطور که مقوارد ت صقیل تابعیقت مقی توانقد از طقرق مختلق
ازدستدادن تابعیت نیز به طرق مختل

بقرای شقخص حاصقل شقود،

مانند جداشدن قسمتی از خقای یقک مملکقت ،مجقازات،

ازدواب و تقاضای شخصی و ارادی و جز آن میتواند م ق شود .اما قانون اساسی ایران ،راه تقری
تابعیت ایران را هم برا ی کسانی که تابعیت اصلی ایرانی را دارند و هم بقرای کسقانی کقه تابعیقت
اکتسابی دارند ،مجاز شناخته است .زیرا احترا به اصل آزادی افراد ،اقتضقای چنقیا جقوازی را در
بر دارد (مدنی ، 872 ،ص.)88
سؤ ال ایا است که آیا سلب تابعیت از دارندگان تابعیت اکتسابی در غیر از ایقا شقرایط مجقاز
است یا خیر .برای مثال قانونگذار اساسی در مادة  19قانون اساسقی ،در صقورت وجقود شقرایای
امکان سلب تابعیت ایرانی ایا اشخاص را پذیرفته اسقت .سقلب تابعیقت بقه طنقوان مجقازات در
صورتی که تابعیت اصلی باشد ،مورد انتقاد است ،لیکا در صورتی که تابعیقت اطاقایی باشقد ،بقا
اصل حاکمیت و اقتدار دولتها قابل تفسیر و توجیه است .در اثر اجقرای مجقازات ممکقا اسقت
شخص تابعیت مبدأ خود را از دست بدهد و تابعیت جدید هم کسب نکند .بنابرایا ،سلب تابعیت
به طنوان مجازات فقط هنگامی پذیرفته میشود که تابعیت از نوع اکتسقابی بقوده و زمقانی پقس از
تولد به طلتی برای شخص حاصل شده باشد .در ایا حالت نیز معموتً در اثر انتفای طلت اکتسقاب
تابعیت میتوان از شخص سلب تابعیت کرد .برای مثال در مادة  98ساب ق . .قانون ایران اثبقات
فراریبودن از خدمت نظا وظیفه ظرف  2سال از تاریخ صدور سند تابعیت و نیز اثبات م کومیت
شخص پذیرفتهشده به تابعیت ایران به جن ة مهم یا جنایت طمومی قبل از شمول مقرور زمقان ،را
از موارد سلب تابعیت ایران قرار داده بود (ارفعنیا ، 889 ،ص.)11
به طالوه تبصرة مادة  98انجا ندادن خدمت نظا وظیفه یقا ارتکقاب اطمقال ضقدامنیتی را در
مورد اشخاص پس از ت صیل تابعیت ایران در ممالک دیگر متوق

باشند ،مشمول سقلب تابعیقت

ایرانی میدانست .اگر درست دقت کنیم ،متوجه مقیشقویم در هقر یقک از دو مقورد اول یکقی از
شرایط تز برای اکتساب تابعیت وجود نداشتند ،در واقع ،اطاای تابعیت بقیجهقت انجقا گرفتقه
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است و در دو مورد آخر طد طالقة کافی و امکان سقوءاسقتفاده از تابعیقت ایقران موجقب سقلب
تابعیت از شخص بوده است .مادة  98یادشده طب قانون مصوب  88اصالح شقد ،سقپس ،بقه
موجب مادة  8قانون اصالح موادی از قانون مدنی مصوب  879حذف شد.
در بعضی کشورها مجازات سلب تابعیت دربارة انجا دادن بعضی خقدمات بقرای یقک دولقت
خارجی ،در صورتی که بدون اجازة کشور متبوع باشقد ،پقیشبینقی شقده اسقت (ارفقعنیقا، 889 ،
ص.)12
بر اسا

نظریة «تقصیر تبعه» ،پس از جنگ جهانی اول ،دربارة جرایمقی کقه بیقانکننقدة طقد

وفاداری و صداقت نسبت به شئون ملی و رژیم کشور است ،مجازات سلب تابعیت مارح شقد .بقا
وجود تالشی که برای نفی اینگونه مجازاتها ،به منظور جلوگیری از پیدایش افقراد آپارتیقد بقدون
تابعیت -انجا گرفت ،مسیر تکامل حوادث بر خالف آن بوده است ،همانطقور کقه در سقالهقای
اخیر ،قوانیا برای سلب یا خلع تابعیت وضع و تدویا شده است (دانشپژوه ، 882 ،ص.) 81
در مذاکرههای قانون اساسی ،موضوع سلب تابعیت دربارة تابعیت اصلی به دلیل ارتکاب جقر
در زمینة مادة  81پیشنویس (  1فعلی) مارح شده و البته رأی نیاورده است .وقتی که ایا موضوع
دربارة تابعیت اصلی مارح است ،به طری اولی میتوان ایا موضوع را دربارة تابعیت اکتسابی نیقز
مارح کرد .در مادة  1فعلی هم به ایا نکته اشاره میشود که اصل بر ناممکابودن سقلب تابعیقت
از اتباع ایرانی است ،مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگقری درآیقد،
وقتی که قانون گذار اساسی ،اخذ تابعیت کشورهای خارجی توسط اتباع خود را دلیلی برای سقلب
تابعیت میداند ،به همان طری  ،باید بتوان پذیرفت تابعیتی را که خود اطاا کرده اسقت نیقز بتوانقد
سلب کند .به سلب تابعیت اکتسابی در مادة  82پیشنویس (مادة  19فعلی) اشاره شده است و متا
پیشنویس متضما یک کلمة «فقط» بوده که در جلسه حذف شده است .سؤال ایا است آیا منظور
ایا بوده است که در موارد دیگر نیز ممکا است سلب تابعیت رخ دهد؟ البته یکقی از اطضقا ایقا
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موضوع را مارح کرده است که متعاقباً در قانونی که دربارة ایا اصل وضع میشود ،میتوان بعضی
ابهامات ماده را رفع کرد که به نظر میرسد یکی از موارد همیا مسقئله باشقد .شقایان ذکقر اسقت
اصول یادشده در بازنگری سال  888دست نخورده باقی مانده و هیچ تغییری نکردهاند.
دربارة حذف مادة  98بقه موجقب مقادة  8ققانون اصقالح مقوادی از ققانون مقدنی مصقوب
 879/8/ 1و دتیل طرفداران حذف آن در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس طبقارتهقای
مخبر کمیسیون به اندازة کافی گویاست .... « :اتن دیگر در سیستم کیفری ما مسقئلة جن قه اساسقاً
نیست و مالب دیگری که در اینجا مارح بوده به نظر اشاره به چنیا چیزی نیقاز نبقوده کقه اگقر
مشخص بشود کسی که فراری است اصالً از آغاز قانونگقذار نسقبت بقه آن سقکوت کقرده یعنقی
تابعیت را به کسی داده که بعد مشخص شده فراری است ،میتوانقد تابعیقت از او بگیقرد ،ایقا در
اصول و مواد دیگر هم اصل مسلمی است .اگر به خاطر فرار بوده میتواند تابعیقت را از او بگیقرد،
حتی دولت ایران میتواند در شرایای بدون اقامة دلیل هم تابعیت را از شقخص بگیقرد طلقی هقذا
نیازی به وجود ماده نبوده( »...نایینی ، 888 ،ص.)821
دربارة حذف مادة  98دو گونه استدتل وجود دارد :اول اینکه اگر فردی موف شود بقا اطقال
کذب ،یا ارائة مداری مجعول دال بر معافیت از خدمت نظا ،یا طد سقوءپیشقینة کیفقری ،تابعیقت
ایرانی را به دست آورد و بعداً در مدت پنج سال یقا در مهلقت مقرور زمقان جقرایم «معلقو شقود
شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظا بوده» یا «م کقو بقه جن قة مهقم یقا
جنایت طمومی است» طبیعی است دولت ایران تابعیت وی را نیز سلب خواهد کقرد ،زیقرا اطاقای
تابعیت با توسل به وسایل متقلبانه انجا گرفته است و آن شخص واجد شرایط مربوطقه در ققانون
نبوده است .همچنیا ،حکم مزبور غیرمزبور و غیرطادتنه نیست و مخقالفتی بقا حققوق بقیاالملقل
ندارد ،زیرا کشوری که تابعیت خود را به یک بیگانه اطاا کقرده اسقت اگقر آن شقخص بقرخالف
 .صورت مشروح مذاکرههای مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی ،اردیبهشت  ، 88جلسة بیستونهقم ،صقف ات
 297تا  ،299ادارهکل قوانیا مجلس شورای اسالمی.
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بیعت انجا گرفته نقض طهد کند و نسقبت بقه آن کشقور خیانقت و بقیوفقایی کنقد ،تقوقعی جقز
پس گرفتا اطتمادی که به وی مبذول شده است و تابعیتی که به وی اطاا شده است ،نبایقد داشقته
باشد (طنایت ، 881 ،ص .)99به طبارت دیگر ،ایا فرد از آغاز یکقی از شقرایط ت صقیل تابعیقت
ایران را نداشته است ،لذا صالحیت کسب تابعیت دربارة او وجود ندارد.
در مقابل ،طدهای معتقد بودند اشخاصی که تابعیت ایرانی را کسقب و در ایقران اقامقت گزیقده
باشند و مرتکب طملیات مندرب در بند ال

(از تبصرة ذیقل) مقادة  98ق . .شقوند ،بقی آنکقه از

تابعیت ایران اخراب شوند ،فقط به مجازات قانونی م کقو مقیشقوند و از ایقا نظقر بقیا آنقان و
اشخاصی که تابعیت ایرانی تابعیت اصلی آنها است ،تفاوت نیست (دشتآرا ، 828 ،ص .)7 9
همانطور که از مناوق مادة مورد نظر بهروشنی پیداست ،قانونگذار مجازات سقلب تابعیقت را
فقط برای دارندگان تابعیت اکتسابی ایران پیشبینی کرده بود و اتباع اصلی ایران حتقی در صقورت
جرایم امنیتی مشمول مجازات سلب تابعیت نمیشدند .اما به هرحال ،مادة یاددشه به موجب قانون
مصوب  879حذف شد .به نظر میرسد حذف مادة  98ق . .در راسقتای تقأمیا مفقاد اصقل 19
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران انجا گرفته است که مقرر میکند« :اتباع خارجه میتوانند در
حدود قوانیا به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکا اسقت کقه
دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند» (طزیزی ، 899 ،ص.)29
نتیجه
متأسفانه در نظا حقوق ایران ،قانون مشخص و جداگانهای دربقارة تابعیقت وجقود نقدارد و فققط
موادی از قانون مدنی به ایا امر اختصاص داده شده است که آنها نیز حالتی نابسامان دارند .آنچقه
در بادی امر و از ل اظ شکل ظاهر ،شایان ذکر است ،ایا است که بهتقر بقود مققررات مربقوط بقه
تابعیت موضوع قانونگذاری خاص قرار میگرفت و مجلس قانونگذار ،ضقما اصقالح نقواقص و
کاستیهای ایا قوانیا ،آن را در مجموطهای جدای از قانون مدنی تصویب میکرد .اگر نگقاهی بقه
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طملکرد کشورهای دیگر بیندازیم ،رویهای که اغلب کشورها اتخاذ کردهاند ،ایا است کقه موضقوع
تابعیت را در قوانیا اساسی یا در قوانینی مخصوص بیان کردهاند.
از سوی دیگر ،از آنجا که تابعیت از موضوعهای حقوق طمومی است ،بیان آن در قانون مقدنی
که حاکم بر روابط حقوق خصوصی است ،شایسته نیست (نصیری ، 879 ،ص .)89-8
بنابرایا ،شایسته است ایا مقررات بهطور یکجا و جداگانه در مجموطهای خقاص و ویقژه بقه
نا «حقوق تابعیت» گردآوری شود و با توجه به آخریا ت وتت سیاسی و حقوقی در ایقا زمینقه،
مورد بررسی و تصویب مجلس قرار گیرد (نظی  ، 89 ،ص.)19
مجزانبودن قانون تابعیت که مربوط به حقوق طمومی اسقت و قرارگقرفتا آن در کنقار ققوانیا
مدنی و حقوق خصوصی میتواند بر اجرا و حتی تفسیر قوانیا تابعیت تأثیر گذارد و مقانع کقارایی
آنها شود .زیرا قوانیا مربوط به تابعیت از قوانیا آمره است و هیچ قید تخای و شرط استثنایی بر
آنها اطمال نمیشود و باید با توجه به اصول حاکمیت دولت و در کنار دیگر قوانیا طمومی اجقرا
و تفسیر شود.
همچنیا ،ت لیل مقررات ایران در زمینة مورد ب ة و مقایسة آن با دو کشور مورد ماالعه نشان
داد قانون ایران در ایا زمینه که قریب به هشتاد سال پیش تصویب شده است ،با وضعیت مالقوب
فاصلهای زیاد دارد و باید متناسب با نیازها و ضرورتهای اصالح و تجدیدنظر شقود .نویسقندگان
مقالة حاضر ،اصالحات ذیل را در مواد ذیربط برای ت صیل تابعیت پیشنهاد میکنند:
مادة  - 979اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند ،میتوانند تابعیت ایران را ت صیل کنند:
 به سا هجده سال تما رسیده باشند. پنج سال اطم از متوالی یا متناوب در ایران ساکا بوده باشند .پنج سال اقامت مزبور از زماندرخواست تقاضای تابعیت م اسبه میشود.
 فراری از خدمت نظامی نباشند. .برای مثال ایاتت مت دة آمریکا قانونی خاص با طنوان قانون مهاجرت و تابعیت دارد .به همیا ن و در کشور کانقادا نیقز
قانون شهروندی تصویب شده است.
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تبصره :در کشورهایی که نظا وظیفة اجباری وجود ندارد ،متقاضی در صورت دارابقودن سقایر
شرایط ،به تابعیت ایران پذیرفته میشود ،لیکا متعاقباً بایقد در دورة آموزشقی آمقادگی دفقاطی کقه
توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار میشود ،شرکت کند.
 در هیچ مملکتی به جن ة مهم یا جنایت غیرسیاسی م کو نشده باشند. دربارة فقرة دو ایا ماده ،مدت اقامت در خارب برای خدمت دولت ایران در حکم اقامقتدر خای ایران است.
مادة  – 989کسانی که به امور طا المنفعه ایران خقدمت یقا مسقاطدت شقایانی کقرده باشقند و
همچنیا اشخاصی که دارای طیال ایرانی هستند و از او اوتد دارند و یا دارای مقامات طالی طلمقی
و متخصص در امور طا المنفعه میباشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایقران
را مینمایند ،در صورتی که دولت ورود آنها را صالح بداند ،بدون رطایقت شقرط اقامقت ممکقا
است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
مادة  - 989به اشخاصی که برای شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان خقدمات شقایان
ذکری را انجا داده باشند ،به تشخیص فرهنگستان زبان و ادب فارسی و توصیة وزارت فرهنقگ و
ارشاد اسالمی و وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران ،تابعیت ایرانقی اطاقا خواهقد شقد.
همچنیا ،به اشخاصی که در جهت حفاظت از منافع ملی ایران ،خقدمات شقایانی کقرده باشقند بقا
توصیة وزارتخانههای امور خارجه و اطالطات و تصویب هیئت وزیران ،تابعیت ایرانی اطاا خواهد
شد .اشخاص موضوع ایا ماده از رطایت بندهای  9و  8مادة  979معافند .آییانامههای اجرایی ایا
ماده توسط هیئت وزیران تصویب خواهد شد.
مادة  - 989اشخاصی که ت صیل تابعیت ایرانی نموده یقا بنماینقد از کلیقة حققوقی کقه بقرای
ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند ،لیکا نمیتوانند به مقامات ذیل نایل گردند:
 ریاست جمهوری و معاونیا او؛ طضویت در شورای نگهبان و ریاست قوة قضاییه؛ -طضویت در مجلس خبرگان رهبری؛
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 طضویت در مجمع تشخیص مصل ت نظا ؛ وزارت و کفالت وزارت و استانداری؛ طضویت در مجلس شورای اسالمی؛ استخدا در وزارت امور خارجه و احراز هرگونه پست یا مأموریت سیاسی؛ قضاوت؛تبصره :تصدی سمت قضاوت در دادگاههای بقدوی بقه تشقخیص رئقیس ققوة قضقاییه بقرای
دارندگان تابعیت اکتسابی که از آغاز در ایران متولد شدهاند و برای سایر دارندگان ایا تابعیت ،پس
از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت ،ممکا است.
 طالیتریا ردة فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی؛ تصدی پستهای مهم اطالطاتی و امنیتی.مادة  - 983درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط اسقتانداران یقا فرمانقداران بقه وزارت
امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
 رونوشت برابر با اصل مداری شناسایی تقاضاکننده و همسر و فرزندان او؛ گواهی نیروی انتظامی مبنی بر تعییا مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتا سوءسقابقهو داشتا مکنت کافی یا شغل معیا برای تامیا معاش؛
 گواهی پزشکان معتمد وزارت کشور مبنی بر سالمت جسمی و روحی متقاضی.وزارت امور خارجه در صورت لزو اطالطات مربوط به شخص تقاضاکننده را تکمیقل و آن را
به هیئت وزیران ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند .در
صورت قبولشدن تقاضا ،سند تابعیت به درخواستکننده تسلیم خواهد شد.
مادة  - 989اگر ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت ،معلو شود شخصی که بقه
تبعیت ایران قبول شده ،فاقد شرایط مقرر در مواد  979و  988بوده است و یا مرتکب اقداماتی بقر
ضد امنیت داخلی و خارجی ایران شود ،هیئت وزیران میتواند حکم خروب ایقا قبیقل افقراد را از
تابعیت ایران صادر کند.
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