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تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
مهدی امینی ،1زهرا

امینی2

 .1استادیار ،گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/09/08 :ـ تاریخ پذیرش)1398/12/11 :

چکیده
با استناد به بندهای  4و  5مادۀ  976قانون مدنی ،میتوان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پـدران یررایرانـی متو ـد ـدهانـد
دارای تابعرت ایرانی دانست .اما مشکل این است که عمدۀ این ازدواجها بدون رعایت مادۀ  1060قانون مدنی صورت میگررد .بنـابراین،
هر راهحلی برای این مسئله باید همة فرزندان حاصل از این ازدواجها ،اعم از قانونی و یررقانونی ،را دربرگررد .قانونگذار ،در مادۀ واحـدۀ
تعررن تکرلف تابعرت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب  ،)1385اعطای تابعرت ایرانی به این فرزندان پس از
رسردن به هجدهسا گی را پرشبرنی کرده بود .با این حال ،ایرادهای زیادی به این مادۀ واحده وارد بود .برای رفع این مشکالت ،مطـاب
قانون جدید ،مادران ایرانی میتوانند قبل از رسردن فرزند به هجدهسا گی برای او تقاضای تابعرت ایرانی کنند .ایـن قـانون تقریبـاً همـة
رایط مقرر در قانون ساب برای اعطای تابعرت ،از جمله رط تو د در ایران و عدم سوءپرشرنة کرفری و رد تابعرـت خـارجی ،را حـذ
کرده و فراتر از حل یک مشکلْ قاعدهای در خصوص تابعرت ایجاد کرده است؛ اقدامی که بهخصوص در ارتباط با حـذ ـرط تو ـد در
ایران ،حذ رط رعایت مادۀ  ،1060و نحوۀ تأمرن دیدیههای امنرتی قابل نقد به نظر میرسد .قانون مذکور درصـدد اعطـای تابعرـت
اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعرت بر اساس سرستم خون .این پژوهش با رو ی تحلرلـی درصـدد بررسـی و نقـد قـانون
مذکور و چا شهای متعدد پررامون آن است.

کلیدواژگان
ازدواج زنانِ ایرانی ،تابعرت ،تابعرت اکتسابی ،تابعرت مادری ،مادرِ ایرانی ،مردان یررایرانی.

 رایانامة نویسندة مسئولamini.5050@yahoo.com :
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مقدمه
ایران در چهار دهة اخیر با موج مهاجرت اتباع خارجی از کشورهای همسایه مواجه بوده است .یکیی
از آثار این مهاجرتها و اقامتها ازدواج مردان خارجی (عمی تاً اتبیاع اغااسسینان و عیرابا بیا زسیان
ایراسی است .این پ ی ه آثار مخنلف غرهنگی ،اقنصادی ،اجنماعی ،سیاسی ،امنینی ،و حقوقی دارد .آثار
حقوقی چنین ازدواجهایی تأثیری است که بر وضعیت حقوقی زن ایراسی ،مرد غیرایراسی ،و کودک ییا
کودکان آنها میگذارد .حساسیت و چن وجهی بودن موضوع به سحوی است که سمیتیوان ریرغاً بیه
تحلیلهای حقوقی محض اکنفا کرد .هر اظهارسظری بای با لحاظ آثیار سیاسیی ،اقنصیادی ،امنینیی ،و
البنه حقوب بشری آن باش  .تعیین و تحلیل بیشنرِ آثار حقوقی این ازدواجها غیرع بیر تیأثیر آنهیا بیر
موضوع تابعیت است .در ایران ،سالهاست در خصیو

تابعییت غرزسی ان حاریل از ازدواج زسیان

ایراسی با مردان غیرایراسی بحث میشود .مشکل بیش از آسکه ساشی از عی
ایراسی برای این اشخا
باش  ،ساشی از ع

امکیان شناسیایی تابعییت

بر اساس سیسنم خاک و مسنن به بنی های  4و  5میاد  976قیاسون می سی

رعایت ماد  1060قاسون م سی و غق ان م ارک اثباتی است .بیا ایین توضیی کیه

عم این ازدواجها ب ون رعایت ماد  1060قاسون م سی و تحصیل پرواسة زساشویی رورت میگییرد.
بنابراین ،در دغاتر ازدواج ایران و سیز اسناد سجلی ثبت سمیشود .به این ترتیب ،جامعیه بیا بسییاری از
غرزس ان منول ش ه از این ازدواجها مواجه است که غاق اسناد هوینیاس  .امکیان تحصییل در می ارس
ایران ،کار و اشناال ،تملک امیوال ،تعهی ات مالییاتی ،یاراسیة سقی ی ،پوشیشهیای بیمیهای و تیأمین
اجنماعی ،خ مت تحت سالح ،جرایمی که ممکن است این اشخا

در ایران مرتکب شیوس  ،سفقیه،

حضاست ،والیت و قیمومت بر این اغراد ،وریت و ارث ،و بیه ویور کلیی رعاییت مقیررات احیوال
شخصیه از مسائل و مشکالت حقوقی هسنن که در ارتباط با این ازدواجها مطرح میشوس و چنانکه
اشاره ش برای پاسخ به آنها سخست بای تأثیر این ازدواجها بر موضوع تابعیت بررسی شود.
در سال  1385قاسون تعیین تکلیف تابعیت غرزسی ان حاریل از ازدواج زسیان ایراسیی بیا میردان
خارجی 1به تصویب رسی  .این ماد واح ه امکان اعطیای تابعییت ایراسیی بیه غرزسی ان حاریل از
 .1با توجه به ووالسی بودن عنوان قاسون مذکور و به جهت رعایت اخنصار و یکنواخنی ،از ایین پی  ،در ایین سوشینار ،بیا
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ازدواج زسان ایراسی و مردان خارجی را پ

از رسی ن این اشخا

به هجی هسیالگی غیراهم کیرد.

ایرادهای زیادی به این ماد واح ه وارد بود که مهمتیرین آن بالتکلیفییِ حقیوقیِ شیخل قبیل از
رسی ن به هج هسالگی بود .برای رغع این ایرادها ،قیاسون اریالح قیاسون تعییین تکلییف غرزسی ان
حارل از ازدواج زسان ایراسی با مردان خارجی ،پ

از کشو قوسهای غیراوان ،در مهرمیاه ،1398

به تصویب رسی  .بر اساس این قیاسون ،میادران ایراسیی مییتواسنی قبیل از رسیی ن غرزس شیان بیه
هج هسالگی برای آنها تقاضای تابعیت ایراسی کنن  .عالوه بر این ،خود شخل سیز پ

از رسی ن

به هج هسالگی میتواس تقاضای تابعیت ایران کن  .این قاسون میتواس با اعطیای تابعییت بیه ایین
اغراد تحول مهمی در قواع تابعیت ایران ایجاد کن  .با این حال حذف شرط تول در ایران ،شمول
ماده به ازدواجهای شرعی (و سه لزوماً قاسوسیا ،و سیز سحو تأمین دغ غیههیای امنینیی پیرامیون آن
اسنقادهایی را سیز در ارتباط با آن براسگیخنه است.
در این پژوهش تابعیت غرزس ان حارل از ازدواج زسان ایراسی با مردان غیرایراسیی بیا توجیه بیه
قاسون مذکور تحلیل خواه ش و از این جهت سسبت به آثاری که سابقاً در این خصیو

تیألیف

ش ه اس ب یع خواه بود .تحلیل موضوع بر اسیاس قیاسون می سی ،غلسیفة وضیع و قلمیرو قیاسون
ارالحی ،سوآوریهای قاسون مذکور و سق آنها با سگیاهی بیه آخیرین تحیوالت مقیررات تابعییت
کشورهای عم

مهاجرغرست به ایران (اغااسسنان و عیرابا و تیأثیری کیه مقیررات ایین کشیورها

می تواس بر وضعیت حقوقی این اشخا

داشینه باشی  ،شیرایخ اخیذ تابعییت بیر اسیاس قیاسون

ارالحی ،سوع تابعیت اعطایی ،تأثیر قاسون ارالحی بر سظا تابعیت ایران و ارتبیاط آن بیا مقیررات
تابعیت قاسون م سی ،بهخصو

بن های  4و  5ماد  976موضوعاتی است که سیعی شی ه در ایین

پژوهش تحلیل حقوقی شود .با توجه به ج ی بیودن قیاسون ،سیتاالت و چیالشهیای زییادی در
خصو

آن وجود دارد که بای به آنها پرداخنه شود.

عنوان «ماد واح ه» به آن اشاره خواه ش  .همچنین از «قاسون ارالح قاسون تعیین تکلیف غرزس ان حاریل از ازدواج
زسان ایراسی با مردان خارجی (مصوب 1398ا» با عنوان «قاسون ارالحی» یاد خواه ش .
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بررسی موضوع بر اساس قانون مدنی ،تحلیل بندهای  4و  5مادة 976
قاسون م سی ایران در ماد  976اتباع ایران را مشخل کرده است .موضوع بن های  4و  5ایین میاده
تابعیت کودکاسی است که از پ ر خارجی در ایران منول میشوس  .بن  4این میاده «کسیاسی کیه در
ایران از پ ر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران منول ش ه به وجود آم هاسی » را تبعیة اییران
اعال میکن  .تابعیت بر اساس این بن از تابعیتهای ارلی ایران به شمار میآی و با تول شخل
آغاز میشود (سلجوقی 193 :1395؛ سصیری 63 :1397ا .اما این ماده هیچ سقش و جایگاه مسینقلی
برای مادر ایراسی در اسنقال تابعییت دولیت منبیوع خیود بیه غرزسی ق قائیل سشی ه اسیت و حنیی
بهرراحت غرزس ان منول ش ه در ایران از پ ر خارجی و مادر ایراسی ،که او سیز در ایران منول ش ه،
را ایراسی س اسسنه است (عزییزی و حیاجیعزییزی 153 :1390ا .بیرای رغیع ایین سقیصیه ،برخیی
حقوق اسان سظر دادهاس که بن  4ماد  976قاسون م سی به وریق اولی شامل غرزس اسی که در ایران از
مادر ایراسی و پ ر خارجی منول ش هاس هم میشود« .قی خارجی بودن ابوین ررغاً از باب غلبه و
با توجه به این سکنه است که در غالب موارد حکم مذکور در این بن در میورد منولی ین از ابیوین
خارجی مص اب مییاب  .بنابراین ،این قی خصورینی در بیان حکم مذکور در بن چهار س ارد .بیر
این اساس ،وفل منول از پ ر خارجی و مادر ایراسی ،در ایران ،مشروط بر اینکه یکی از ابوین هیم
سابقة تول در ایران داشنه باشن  ،مشمول بن مذکور بیوده و تبعیة اییران محسیوب خواهی شی »
(عاب یان 344 :1378؛ امامی 183 :1383؛ 1م سی  101 :1387که این اولویت را حنی در غرضیی کیه
مادر تبعة ایران است اما در خارج از ایران به دسیا آم ه سیز جاری میداس .ا برخیی حقوقی اسان سییز،

 .1مرحو امامی در شرح بن  4ماد  976قاسون م سی منعرض غرضی که وفل از مادر ایراسی و پ ر خارجی در ایران منولی
ش ه سمیشود .در عوض از بن مذکور اسنقاد میکن که شامل غرضی که وفل از پ ر خارجی و مادر ایراسی ،که هیچیک
در ایران منول سش هاس  ،سمیشود و اسن الل میکن « :وفل منول در ایران که دارای پ ر خارجی و مادر ایراسیی کیه در
خارجه منول ش ه است ایراسیتر از وفلی است که از پ ر و مادر خارجی ،که یکی از آنها در ایران منول ش ه اسیت،
به وجود آی » (امامی 183 :1383ا .این بیان ،چنانکه برخیی حقوقی اسان سییز بیهدرسینی اشیاره کیردهاسی (عزییزی و
حاجیعزیزی 155 :1390ا ،سشان میده از سظر مرحو امامی تابعیت ایراسی وفلی که از پ ر خارجی و مادر ایراسی در
ایران منول ش ه قطعی و مسلم است.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

439

ب ون ذکر دلیلی ،وفلی را که در ایران از مادر ایراسیِ منول ایران بیه دسییا آمی ه مشیمول ایین بنی
میداسن (سلجوقی 193 :1395ا.
ادار حقوقی دادگسنری سیز در یکی از سظریات خود اعال کیرده اسیت« :قیی خیارجی بیودن
ابوین در بن  4خصوریت س ارد و وفل غقخ از جهت تول یکیی از ابیوین در اییران تبعیة اییران
است ،سه خارجی بودن آنها .بنابراین ،مادر ایراسی منول در ایران ،عیالوه بیر شیمول منیاط حکیم،
تابعیت ایراسی را سیز دارد و بنابراین قیاس اولویت و تنقی مناط حکم بن  4وفل منول از او ایراسی
است .اما در مورد وفلی که مادر ایراسیِ او در خارج منولی شی ه منیاط میذکور در بنی  4ریادب
سیست 1.ب ون تردی این حکم در موردی سیز جاری خواه بود که مادر ایراسی تابعیت ایراسی خیود
را از دست داده است» (عاب یان 345 :1378ا .در مقابل گفنه ش ه« :اسن اللهای یادش ه [در غوب]
اگرچه با واقعیات اجنماعی منطبق است ،لیکن از لحاظ حقوقیِ محض غاق توجیه منطقیی اسیت.
زیرا بن  4ماد  976قاسون م سی به عنوان پذیرق سیسنم خاک در مقا بییان اسینثنا ذکیر گردیی ه
است و چون در تفسیر امور اسنثنایی میبایست به ق ر منیقن اسنثنا اکنفا کرد ،لذا در این مقیا  ،بیه
عنوان اسنثنا ،مق ار یقینآور خارجی بودن هر دو وال ین وفل است و سمیتوان با این بینش مفهو
آن را به مادر ایراسی سیز تسری داد .زیرا بای توجه داشت کیه قییاس اولوییت از ابزارهیای تفسییر
موسع میباش ؛ حال آسکه در این مقا (تفسیر حالت اسنثناا میبایست سوع تفسیر مضیق باشی  .بیه
همین دلیل سمیتوان از قیاس اولویت اسنفاده سمود» (غ وی لنجواسی 70 :1385ا.
برخی حقوق اسان سیز بن  4ماد  976را در غرضی که مادر ایراسیی اسیت (اعیم از اینکیه میادر
منول ایران باش یا خارج از ایرانا قابل اجرا سمیداسن و بر این اساس خواهان تج ی سظر در میاد
 976ش هاس (ارغعسیا 82 :1395ا .البنه بای توجه داشت که حنی با قبول این دی گاه ،در غرضی کیه
با ازدواج زن ایراسی با تبعة خارجی تابعیت زوج بر او تحمیل شود (چنانکه تا سال  1379و قبل از

 .1سظریة شمار  3807مورخ  .1353/6/6در سظریههای شمار  7/8342میورخ  1376/12/4و  7/6522میورخ  1380/8/2و
 7/7040مورخ  ،1383/9/22ادار حقوقی قو قضاییه در اسن اللهایی مشابه این اوفال را مشمول مفهو مواغق بنی 4
ماد  976قاسون و دارای تابعیت ایراسی داسسنه است.
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ارالح مقررات تابعیت اغااسسنان ،در خصو

ازدواج زسان ایراسی با اتباع آن کشور ،وضیع بی ین

شکل بودا ،این بن می تواس غرزس انِ زسان (سابقاًا ایراسی را هم دربرگیرد .زیرا ،در زمان تول وفل،
مادر تابعیت خارجی دارد و با توجه به تابعیت خارجی پ ر و سیز تول مادر در ایران شیرایخ بیرای
اعمال بن  4ماد  976قاسون م سی غراهم است؛ مگر اینکه گفنه شود منظور از خارجی در این بنی
اشخاری است که ارالناً خارجی باشن و بنابراین مادرِ سابقاً ایراسی را دربرسمیگیرد که چنین قیی
و اخنصاری غاق هر گوسه دلیلی است .البنه شرط تحمیل تابعیت خارجی بیر زن و سنیجنیاً سیلب
تابعیت ایراسی او این است که ازدواج به ریورت قیاسوسی و بیا رعاییت میاد  1060قیاسون می سی
رورت گرغنه باش (ارغعسیا 96 :1385ا .بنابراین ،در بیشنر این ازدواجها ،به سیبب عی

تحصییل

پرواسة زساشویی و غیرقاسوسی بودن سکاح ،تاییر تیابعینی هیم ریورت سمییگییرد .در مقیا تحلییل
سظریات ارائهش ه و داوری بین آنها ،میتوان گفت توجه به ظاهر ماده و تأکی روی قیی خیارجی
بودن پ ر و مادر سبب میشود در غرضی که مادر تابعیت ایراسی خود را حفظ میکن این بن شامل
غرزس ان مورد بحث در این سوشنار سشود .چون ق ر منیقن از این بن غرزس منولی از پی ر و میادر
خارجی است که یکی از آنها در ایران منول ش ه باش .
در بن  5این ماده دربار تابعیت مادر بحث سش ه است .مطابق این بنی  ،بیه وجیود آمی ن 1در
خاک ایران از پ ر خارجی و اقامت یکساله در اییران پی

از رسیی ن بیه هجی هسیالگی 2شیرط

تابعیت ایراسی برای شخل است .گفنه ش ه« :این سوع از تابعیت حالت بینابینی دارد .سیه بیه ویور
 .1ممکن است این پرسش مطرح شود که منظور از اینکه « ...در ایران از پ ری که تبعة خارجه است به وجودآم ه  »...تول
در خاک ایران است یا اسعقاد سطفه یا هر دو .زیرا ممکن است اسعقاد سطفه و تول هر یک در یک کشور روی داده باش .
به سظر میرس در بحث تابعیت آسچه اهمیت دارد تول وفل است سه اسعقاد سطفه .رویة مقنن در سایر مواد قاسون م سی
که مرتبخ با بحث تابعیت است متی این سظر است (م سی 101 :1387ا.
 .2در خصو

م ت زمان اقامتِ الز برای اسنفاده از این بن بین حقوق اسان اخنالفسظر وجود دارد .منشیأ ایین اخینالف بیه

تفسیر عبارت «یک سال دیگر» در بن مذکور برمیگردد .گروهی بر آناس که شخل بای از ب و تول تیا هجی هسیالگی و
سیز یک سال پ

از آن را در ایران اقامت داشنه باش  .گروهی غقخ یک سال اقامت بین هجی ه تیا سیوزده سیالگی را الز

میداسن  .و گروه دیگر یک م ت قبل از رسی ن به هج هسالگی (برخی پنج سال و برخی بیشینرا و ییک سیال در غاریلة
هج ه تا سوزده سالگی را الز داسسنهاس  .برای مطالعة مشروح سظرات ← عزیزی و حاجیعزیزی 152 :1390ی .153
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کامل ارلی است و سه کامالً اکنسابی .از آسجایی که ایین تابعییت بیه لحیاظ تولی در اییران اعطیا
میشود ،در زمر تابعیتهای ارلی میباش و از آن جهت که تحقق آن منوط بیه گذراسی ن شیرط
اقامت در ایران و رسی ن به سن  19سالگی است ،میتواس از تابعیتهای اکنسابی محسوب گیردد.
به همین جهت است که به آن تابعیت مشیروط اویالب شی ه اسیت» (شییخاالسیالمی 54 :1384؛
سلجوقی 194 :1395ا .با این حال سظر مشهور در بین حقوق اسان ایراسی این است که ایین تابعییت
سوعی تابعیت تول ی منزلزل است .در دغاع از این سظر اسن الل ش ه است که این امنیاز بیه واسیطة
تول در خاک ایران به این غرزس ان اعطا ش ه و قاسونگذار برای سایر اوفال منول از پی ر خیارجی
که در ایران به دسیا سیام هاس چنین امنیازی قائل سش ه است و این معنا کامالً از تول ی بودن تابعیت
وفل مذکور حکایت دارد (غ وی 76 :1385ا .عالوه بر این ،در بن  5ماد  976سیاز به درخواسیت
یا اق امی سیست و با گذشت دور اقامت یکساله تابعیت غرد تثبیت میشود.
برخالف بن قبلی ،در خصو

این بن تردی ی وجود سی ارد کیه غرزسی ان حاریل از ازدواج

زسان ایراسی با مردان خارجی مشمول این بن میشوس  .زیرا شروطِ خیارجی بیودن پی ر ،تولی در
ایران ،و اقامت در ایران عموماً دربار آنها محرز است .البنه ،غرزس ان حارل از ازدواج زسان ایراسی
با مردان غیرایراسی که در خارج از ایران منول میشوس از شمول بن مذکور خارجاس .
فلسفه و قلمرو مادة واحده و قانون اصالح آن
ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود بن های  4و  5ماد  976قاسون م سی ،دالیل وضیع
ماد واح ه و سپ

قاسون ارالح آن چه بوده است و وضع ایین قیاسون چیه تیأثیری بیر بنی های

یادش ه گذاشنه است؟ هرچن مطابق اعالمیة وراحان ورح پیشنهادی قاسون میاد واحی

سیال 85

وجود پارهای ابهامات در ماد  976اسگیز وراحان برای ارائیة ویرح پیشینهادی خیود بیوده اسیت
(غ وی 78 :1385ا ،به سظر میرس مهمترین دلیل برای لیزو وضیع چنیین قیاسوسی عی

رعاییت

مقررات ماد  1060در ازدواج زسان ایراسی با مردان خارجی و بهویژه با مردان تبعة اغااسسینان بیوده
است که سنیجة آن خیلِ کودکان بیتابعیت و بیهویت بود 1.آیینسامة «ر ور پرواسة زساشویی باسوان
 .1برای دی ن سظر مشابه ← ارغعسیا .23 :1387
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ایراسی با اتباع بیگاسه» ،مصوب  ،1345شرایخ اخذ پرواسة زساشویی را تعیین میکن  .بیر اسیاس ایین
آیینسامه ،برای ر ور پرواسة زساشویی ارائة م ارک منع د الز است .از آسجا که بسییاری از میردان
تبعة اغااسسنان که با زسان ایراسی ازدواج کردهاس  ،به جهت اقامت غیرقاسوسی در ایران ،امکان مراجعه
به ادارات دولنی ایران را س اشنن  1و حنی در رورت داشینن اقامیت غاقی سیایر شیرایخ مقیرر در
آیین سامة مذکور بودس  ،این ازدواج ها ب ون تحصیل پرواسة زساشویی ریورت گرغنیه اسیت (ری ر
64 :1386ا و در آنها به ریاة شرعی سکاح اکنفا ش ه است .غارغ از اخنالفسظرهای میاهوی 2کیه
در خصو

ضماست اجرای اینگوسه سکاح ها در سظا حقوقی ایران وجود دارد ،سنیجة عملی عی

رعایت ماد  1060ع
و سهایناً ع

ثبت سکاح زوجین در دغاتر ازدواج ،ع

درج سا زوج در شناسنامة زوجه،

ر ور شناسنامه برای غرزس ان منول از این ازدواجها بود .در واقع ،مشیکل ایین سبیود

که یک خأل قاسوسی در مقررات تابعیت ایران وجود دارد که سمیتواس تابعییت چنیین غرزسی اسی را
پوشش ده  ،مشکل ساشی از ع

رعایت مقررات ازدواج با اتباع خارجی بود .از سیال  1363و بیا

اضاغه ش ن تبصرهای به ماد  45قاسون ثبت احوال ،مادران ایراسی برای اخذ شناسنامة ایراسیی بیرای
غرزس اسشان با مشکل مواجه ش س  .مطابق این تبصره ،در مواردی که تابعیت اغراد مورد تردی واقع
شود بای مراتب جهت اثبات تابعیت به شورای تأمین اسنان ارجاع شود (سجفییراغیب 4 :1392ا.
ماد واح

سال  85سیز در ح خود پاسخی بود برای این معضل؛ هرچن  ،به باور برخیی ،مشیکل

به ماد  976مربوط بوده است« :با عنایت به ماد  976قاسون می سی ،اوفیال میورد بحیث مشیمول
هیچیک از بن های ماد  976قاسون م سی سمیباشن  .ع

امکان بهرهبرداری ایین اوفیال از احکیا

مقرر در ماد  976قاسون م سی و وجود اوفال غاق تابعیت در ایران دولیت را بیر آن داشیت تیا بیا
 .1برای مطالعه در خصو

دالیل اینگوسه ازدواجها ← ایماسی سائینی و همکاران  .1390برای مطالعة سییر تحیوالت ایین

موضوع ← ر ر .1386
 .2برخی حقوق اسان ،با این اسن الل که به جهت تأثیراتی که چنین سکاحی بر تابعیت دارد دولیت بایی بیر آن سظیارت سیاسیی
داشنه باش  ،به ع

سفوذ سکاح در غرض ع

ش ه «ازدواج ب ون پرواسة مخصو

تحصیل اجاز دولت ایران قائلاس (کاتوزییان 106 :1375ا .در مقابیل گفنیه

ساغذ است و دولت سمیتواس آن را ابطال کن  .زیرا قاسون سبودنِ اجازه را ماسع سکاح به

شمار سیاورده است و ظاهراً آن را امری ج ا از شرایخ و مواسع سکاح داسسنه است» (رفایی و امامی 96 :1385ا.
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تصویب قاسوسی در سال  1385سسبت به رغع این مشکل چیارهاس یشیی سمایی » (عباسیی و بی اغی
100 :1388ا.
ر ر ماد واح

غرزس اسی که در ایران از ازدواج مردان خیارجی بیا

مصوب ( 85در خصو

زسان ایراسی منول ش ه اس یا تیا ییک سیال پی
 1386/7/2و قبل از آناا حنی در خصو

از تصیویب ایین قیاسون منولی شیوس (منولی ین

ازدواجهایی که ب ون رعایت ماد  1060قیاسون می سی

رورت گرغنه بود هم اعمال میش (ت ین و یوسفی 21 :1387ا .زیرا در اریل وضیع ایین قیاسون
برای حل مشکل غرزس ان حارل از چنین ازدواجهایی بود .به همیین سیبب ری ر میاده بیرخالف
تبصر  2هیچ اشارهای به لزو رعایت ماد  1060قاسون م سی سمیکرد.
قاسون ارالحی ،به وور کلی ،غرزس ان حارل از ازدواج شرعی زسان ایراسی با میردان غیرایراسیی
را شامل میشود؛ ب ون اینکه تفاوتی بین غرزس ان منول قبل از تصویب این قاسون با بع از آن قائل
شود و ب ون اینکه مهلت قاسوسی برای شمول آن در سظر گرغنه شود .بنابراین ،مالحظه میشیود کیه
قلمرو شمول این قاسون بسیار بیش از قاسوسی است که برای ارالح آن به تصویب رسی ه است.
تحلیل و نقد نوآوریهای قانون جدید
قاسون ج ی اگرچه با عنوان قاسون ارالح ماد واح ه تصویب ش ه است ،از جهات مخنلف بیا آن
تفاوت دارد و آثاری بهمراتب گسنردهتر سسبت بیه قیاسون میورد بحیث خواهی داشیت .در ادامیه
مهمترین سوآوریهای قاسون مذکور تحلیل میشود.
امکان تقاضای تابعیت ایرانی توسط مادر
مطابق قاسون ارالحی ،مادر ایراسی از زمان تول غرزس حارل از ازدواج وی با مرد غیرایراسی تیا قبیل
از رسی ن غرزس به هج هسالگی میتواس برای او درخواست تابعیت ایراسی کن  .این در حالی اسیت
که مطابق ماد واح ه چنین امکاسی وجود س اشت و غقخ خود شخل پ
میتواسست تقاضای تابعیت ایراسی کن  .بنابراین ،اشخا

از رسی ن به هج هسالگی

مذکور تا قبل از رسی ن بیه هجی هسیالگی

امکان تحصیل تابعیت ایراسی را س اشنن و در بالتکلیفی حقوقی سرگردان بودس  .از ایین جهیت ،ایین
سوآوری شای مهمترین سوآوری قاسون مورد بحث و گا بلن ی در مسییر رسیی ن ایین اشیخا

بیه
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حقوب شهروس ی خود باش  .با این حال ،در منن قاسون هیچ اشارهای بیه سحیوه و غراینی درخواسیت
تابعیت توسخ مادر سش ه است .حنی پیشبینی تصویب آییینسامیهای هیم در خصیو

تشیریفات و

سحو اخذ تابعیت سش ه است؛ موضوعی که میتواس موجب سردرگمی این دسینه از میادران ایراسیی،
که عم تاً از اقشار ضعیف جامعه هسنن  ،شود (سجفیراغب 2 :1397ا .ستالی که ممکن است مطیرح
شود این است که آیا این قاسون شامل ازدواجهایی که با رعایت ماد  1060قاسون م سی رورت گرغنه
هم میشود؟ زیرا ر ر ماده به ازدواجهای شرعی اشاره میکن و ممکن است این تصور ایجاد شیود
که ازدواجهای قاسوسی از شمول این مقرره خروج موضوعی دارس ؛ بهخصو

در غرضیی کیه ازدواج

سبب تاییر تابعیت زن ش ه باش  .زیرا ممکن است گفنه شود این زن اکنون تابعییت ایراسیی سی ارد و
عنوان «زن ایراسی» و «مادر ایراسی» بر او ر ب سمییکنی و بنیابراین مشیمول مقیررات قیاسون ج یی
سخواه بود .به سظر میرس اوالب ر ر این ماده شامل همیة میوارد ازدواج زسیان ایراسیی بیا میردان
غیرایراسی میشود .عالوه بر این ترکیب «زسان ایراسی» به اعنبار تابعیت زن در زمان ازدواج به کار بیرده
ش ه 1و بنابراین شامل مواردی هم که تابعیت او بر اثر ازدواج تاییر کرده میشود.
قاسون در خصو

غرضی که مادر قبل از تقاضیای تابعییت و سییز قبیل از رسیی ن غرزسی بیه

هج هسالگی غوت کن یا محجور شود به هر دلیلی برای غرزس خود تقاضای تابعیت سکن سیاکت
است و ررغاً مقرر کرده در رورت ع

درخواست تابعییت توسیخ میادر غرزسی  ،خیود ،پی

از

رسی ن به هج هسالگی ،میتواس تقاضای تابعیت ایراسی کن  .بنابراین ،میتوان این ستال را مطیرح
کرد که آیا تقاضا از جاسب مادر جزء شرایخ اعطای تابعیت است؟ به عبارت دیگیر اشخاریی کیه
میتواسن تقاضای تابعیت کنن منحصر به مادر و خود شخل است؟ به سظر سگارس گان ،موضوع به
این شکل سیست .آسچه شرط اعطای تابعیت ایراسی است تول از میادر ایراسیی اسیت ،سیه تقاضیا از
جاسب او .بنابراین درخواست اعطای تابعیت بای از قیّم یا ولی وفل هم پذیرغنه شود.

 .1زیرا قاسونگذار به ازدواج سظر داشنه و در زمان ازدواج زن تابعیت ایراسی دارد ،ولو آسکه بع اً تابعییت ایراسیی خیود را از
دست ب ه  .اگر مقصود قاسونگذار غیر از این باش  ،دقیقتر این بود که از ترکیب «مادران ایراسی» اسنفاده مییکیرد تیا
غقخ غرزس اسی را شامل شود که مادر آنها در زمان تول تابعیت ایراسی داشنه باش .
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پرسش دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا درخواسیت تابعییت بیرای غرزسی
تکلیف مادر ایراسی است ،به سحوی که ترک آن سبب مستلیت او شود ،یا اخنیاری است بیرای او؟
از منن قاسون ارالحی ،تکلیف اسننباط سمیشود ( ...به درخواست مادر ایراسی  ...به تابعییت اییران
درمیآین ا .مقنن غرض ع
غرزس میتواس پ
برای ع

درخواست توسخ مادر را م سظر داشنه و مقرر کیرده در ایین غیرض

از رسی ن به هج هسالگی شخصاً تقاضای تابعیت کنی  .امیا ضیماست اجراییی

درخواست مادر مقرر سش ه است .مقررات قاسون م سی در باب تابعییت سییز تکلیفیی بیر

وال ین بار سمیکن  .زماسی هم که بحث از حق بر تابعیت میشود این حق در مقابل دولتها مطرح
میشود (بیاتکمینکی و بالوی 1394ا و سه وال ین .با این حال پیذیرق اینکیه میادر مییتواسی از
درخواست تابعیت برای غرزس ررفسظر کن  ،ب ون اینکه هیچ مسیتلینی منوجیه او باشی  ،دشیوار
میسمای  .زیرا اوالً قاسون حق اخذ تابعیت را به این غرزس ان داده و قبل از رسی ن به هجی هسیالگی
تحصیل این حق به وسیلة مادر ممکن است .به سظر میرس عرف اق امات الز برای تحصیل حیق
قاسوسی غرزس را الز میداس  .به عبارت دیگر ،اهمال و مسامحة مادر را میتوان عملی غیرمنعیارف
تلقی کرد؛ بهخصو
است .ثاسیاً ع

که تابعیت شرط الز برای برخورداری غرزس از بسییاری از حقیوب قیاسوسی

تحصیل تابعیت برای غرزس موجب بالتکلیفی حقوقی او میشود و میتواس سیبب

ورود زیانهای مادی و معنوی به او شود.
حذف شرط تولد در ایران
از دیگر سوآوریهای قاسون ارالحی حذف شرط تول غرزس در ایران است .در منن قاسون مذکور بیه
لزو تول غرزس حارل از ازدواج زن ایراسی با مرد غیرایراسیی در خیاک اییران هییچ اشیارهای سشی ه
است .در خصو

مادر ایراسی سیز شرط تول در ایران مقرر سش ه است .این در حالی اسیت کیه هیم

در منن ماد واح مصوب  1385و هم در بن های  4و  5ماد  976قاسون م سی ایران شرط تولی در
ایران وجود دارد .به سظر میرس وضعیت تابعیت غرزس مرحو مریم میرزاخاسی ،ساباة غقی ایراسیی ،و
امکان اعطای تابعیت در چنین مواردی بر ذهنیت ت وینکننی گان الیحیه و سییز تصیویبکننی گان آن
تأثیرگذار بوده است .حذف این شرط و اعطای تابعیت به غرزس اسی که از ازدواج زسان ایراسی با میردان
غیرایراسی در خارج از ایران به دسیا میآین از جهات مخنلیف قابیل اسنقیاد بیه سظیر مییرسی  .مرکیز
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سیز در گزارق کارشناسی خود در زمینة الیحیة میذکور ،بیه دالییل مخنلیف ،از

حذف شرط تول در ایران اسنقاد کرده است (مرکز پژوهشها 2 :1398ی 3ا.
اوالً این مقرره امکان اعطای تابعیت به اشخاری را غراهم مییکنی کیه ممکین اسیت علقیه و
ارتباط چن اسی با کشور ایران س اشنه باشن  .مثالً زسی که از پ ر ایراسی در خیارج از اییران بیه دسییا
آم ه و با مرد غیرایراسی ازدواج کرده میتواس برای غرزس خود ،که او هم در خارج از ایران به دسییا
آم ه ،تقاضای تابعیت کن  .ثاسیاً ،غرزس ی که در خارج از ایران از پ ر غیرایراسی و میادر ایراسیی بیه
دسیا آم ه است ،احنماالً ،بر مبنای سیسنم خاک تابعیت کشور محل تول  1یا بر اساس سیسنم خیون
تابعیت پ ر یا هر دو تابعیت را خواه داشیت .بنیابراین ،اخیذ تابعییت ایراسیی بیه بیروز تابعییت
مضاعف منجر خواه ش ؛ درحالیکه یکی از ارول پذیرغنهش ه در بحیث تابعییت اریل تابعییت
واح ه و پرهیز از تابعیت مضاعف است (سصیری 41 :1385ا .برای بررسی احنمیال بیروز تابعییت
مضاعف ،قواسین تابعیت دو کشور مهمِ مهاجرغرست بیه اییران بررسیی مییشیود .قیاسون تابعییت
اغااسسنان (مصوب  1421ب 1379 /قا در غرضیی کیه غقیخ یکیی از ابیوین وفیل (حنیی پی را
اغااسسناسی باشن وفل را به رورت مطلق تبعة اغااسسنان سمیداس  .بر اساس ماد  10این قیاسون در
شرایطی که یکی از پ ر یا مادر وفل اغااسسناسی باش  ،برای آسکه وفل سیز تبعة اغااسسنان محسیوب
شود ،بای یا در خاک اغااسسنان منول ش ه باش یا یکیی از والی ین او در اغااسسینان اقامیت دائیم
داشنه باش یا اینکه پ ر و مادر وفل ،با تواغق یکدیگر ،برای وفلی که در خیارج از اغااسسینان بیه
دسیا آم ه تابعیت اغااسسنان را اسنخاب کرده باشن  .با این شرایخ ،احنمال اینکه وفیل منولی از پی ر
اغااسسناسی و مادر ایراسی در ایران یا در کشور ثالث تابعیت اغااسسنان را س اشینه باشی بسییار زییاد
است؛ درحالیکه اگر غرزس در اغااسسنان به دسیا آم ه باش یا یکی از وال ین او در اغااسسنان اقامت
دائمی داشنه باش  ،شخل تابعیت اغااسسنان را خواه داشت و از موارد تابعییت مضیاعف اسیت.

 .1از میان کشورهایی که جزء مقار مهم مهاجران ایراسی هسنن و احنمال دارد غرزس ان مادران ایراسی در آنها منول شوس
و ررفسظر از تابعیت پ ر ،بر اساس سیسنم خاک ،تابعیت کشور محل تول را دریاغت کنن میتوان به امریکا و کاسادا
اشاره کرد.
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بن اول ماد  3قاسون تابعیت عراب (مصوب 2006ا وفل منول از پ ر عراقی را به ریورت مطلیق
تبعة عراب میداس و بنابراین در هر دو غرض (تول غرزس در ایران یا در خیارج از اییرانا تابعییت
مضاعف رخ خواه داد.
حذف شرط عدم سوءپیشینۀ کیفری و شرط رد تابعیت
در ماد واح

مصوب سیال  ،1385س اشینن سیوءپیشیینة کیفیری ییا امنینیی و اعیال رد تابعییت

غیر ایراسی هم از دیگر شرایخ اعطای تابعیت بر اساس ر ر ماد واح ه ذکر ش ه است؛ درحالیکه
در قاسون ارالحی س اشنن مشکل امنینی جایگزین س اشنن سوءپیشینة کیفری و امنینی شی ه اسیت.
بهظاهر ،قاسونگذار سخواسنه سوءپیشینة کیفری (غیرامنینیا ماسعِ اخذ تابعیت شود .شرط رد تابعیت
خارجی در غرضی مطرح میشود که شخل ،خود ،پ

از رسی ن به هج هسالگی تقاضای تابعیت

میکن  .اثر این شرط بای از منظر سظا حقوقی اییران و کشیور منبیوع و سییز از منظیر بیینالمللیی
(کشورهای ثالثا تحلیل شود .از منظر کشور منبوع ،ررفِ اعال رد تابعیت غیرایراسی ،سمییتواسی
تأثیری بر زوال آن داشنه باش  .زیرا هر سظا حقوقی بر اساس قواسین داخلی خود تعیین میکن که
چه اشخاری تبعة آن کشور هسنن و شرایخ ترک تابعیت آن کشور ک ا است .بنابراین ،اعیال رد
تبعة خارجی ،اگر چنان که از ظاهر ماده برمی آی ررغاً اعال رد در مراجع ایراسی باش  ،تأثیری بیر
تابعیت غیرایراسی شخل سخواه گذاشت و تابعیت غیرایراسی او زماسی زایل خواه ش که مطابق
مقررات حقوب داخلی کشور منبوع خود ترک تابعیت کرده باش  .از منظر سظا حقیوقی اییران هیم
ترک تابعیت یا اعال رد تابعیت خارجی از شرایخ احراز تابعیت اکنسابی ایران (بر اساس ماد 979
قاسون م سیا سیست .از ورغی ،در غرض تابعیت مضاعف هم ررغاً قاسون ایران بیر چنیین شخصیی
اعمال میشود (الماسی 242 :1387ا .با این حال ،گفنه ش ه «اوفال منول ش ه در ایران ،که والی ین
آنها مقررات مربوط به ازدواج در سظا حقوقی ایران را رعایت کرده باشن  ،سییازی بیه رد تابعییت
غیرایراسی س ارس و میتواسن از تابعیت پ ر غیرایراسی برخیوردار باشین  .اثیر حقیوقی الیزا بیه رد
تابعیت غیرایراسی آن خواه بود که تابعیت مضاعف احنمالی وفل مذکور از دی گاه مراجیع اداری
و سیاسی ایران معنبر خواه بود» (عزیزی و حاجیعزیزی 166 :1390ا .اما اعال رد ترک تابعییت
خارجی ،حنی اگر در بروز تابعیت مضاعف متثر سباش و در سظا های حقیوقی دو کشیور اییران و
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کشور منبوع شخل اثری بر آن بار سشود ،از یک جهت ممکن است حائز اهمیت باش و آن تعیین
تابعیت متثر شخل در کشورهای ثالث است .به این رورت که حنی اگیر چنیین شخصیی دارای
تابعیت مضاعف ایران و کشوری دیگر (کشور منبوع پ را داسسنه شود ،اعال رد تابعییت خیارجی
ممکن است یک امار مهم در زمان تعیین تابعیت متثر او به سفع تابعیت ایراسی در سظر گرغنه شود.
تعمیم مقرره به فرزندان متولد از مردان غیرایرانی
در قاسون ج ی  ،ترکیب «مردان غیرایراسی» جایگزین «مردان خارجی» ش ه است .مرد غیرایراسی هر
مردی است که تابعیت ایران را س اشنه باش و شامل مرداسی که تابعیت خارجی دارس و سیز میردان
بیتابعیت میشود .بنابراین ،اعم از مرد خارجی اسیت .ایین تایییر قلمیرو اعمیال میاد واحی ه را
گسنرق میده و میتواس غرزس ان حارل از ازدواج زسان ایراسی با مرداسیی کیه تابعییت خیارجی
آنها مسجلّ سیست را هم دربرگیرد .این تاییر میتواس در کاهش موارد بیتابعینی میتثر باشی و از
این حیث مثبت ارزیابی میشود؛ هرچن برای ارزیابی کامل آن بای مالحظات امنینی و اقنصادی و
سیاستهای جمعینی سیز م سظر قرار گیرد.
شمول قانون بر فرزندان حاصل از ازدواجهای شرعی
در منن قاسون ارالحی ،به غرزس ان حارل از ازدواج شرعی زسان ایراسی با مردان غیرایراسی ،که قبل
یا بع از تصویب این قاسون منول ش هاس یا میشوس  ،اشاره ش ه است .بنابراین ،برای اعمال میاد
واح

مذکور و اعطای تابعیت بر اساس آن رعایت ماد  1060قاسون م سی شرط سیست .این حکم

در خصو

ازدواج هایی که قبل از تصویب این قاسون رورت گرغنه سیاگزیر اسیت .زییرا اریوالً

قاسون تعیین تکلیف تابعیت عالجی بود برای مشکل اوفال حارل از اینگوسه ازدواجهای شیرعی.
اما شمول آن به اوفالی که بع از تصویب این قاسون به دسیا میآین یا ح اقل ازدواجهایی کیه بعی
از تصویب این قاسون منعق میشوس و تب یل آن به یک قاع

عمومی منطقی به سظر سمیرس  .این

مقرره میتواس موجب سوءاسنفاد مهاجران غیرقاسوسی شود؛ بهخصو

که در قسمت پایاسی میاد

واح ه سیروی اسنظامی مکلف ش ه است اق ا به ر ور پرواسة اقامیت بیرای پی ر غیرایراسیی کنی .
بنابراین ،ممکن است ازدواج ،اعم از دائم یا موقت ،با زن ایراسی ب ون رعایت تشیریفات قیاسوسی و
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تول غرزس از او به وریقه ای برای تحصیل اقامت ایران تب یل شود .عالوه بیر ایین ،حکیم میذکور
ممکن است اسگیز زسان ایراسی برای ازدواج با مردان مهاجر غیرقاسوسی را تقویت کن  .چیون دیگیر
سگراسیای در خصو

تحصیل شناسنامه و تابعیت برای غرزس ان حارل از ایین ازدواجهیا وجیود

س ارد .ب ین ترتیب ،یگاسه ضماست اجرای ع

رعایت شیرایخ مقیرر در میاد  1060قیاسون می سی

مستلیت کیفری مرد خارجی است (موضوع ماد  51قاسون حمایت خاسوادها .این حکم با اریول و
مباسی سظا حقوقی ایران سیز سازگاری س ارد .زیرا بر اساس ماد  51قاسون حمایت خیاسواده ازدواج
مرد خارجی با زن ایراسی ،ب ون اخذ مجوز مقرر در ماد  1060قاسون م سی و رعایت سایر شیرایخ
قاسوسی ،جر محسوب میشود؛ اما ،در رورت تول غرزس از زن ایراسی بای به مرد خارجی اقامیت
داده شود .در واقع ارتکاب جر مق مة اخذ یک امنیاز ش ه است!
شرایط الزم برای اعطای تابعیت بر اساس قانون اصالحی
در قاسون مورد بحث ،اعطای تابعیت به درخواست مادر و تقاضای خود شخل امکانپیذیر اسیت.
شرایخ اعطای تابعیت در هر دو غرض تقریباً یکسان است .در ریورتی کیه میادر تابعییت ایراسیی
داشنه باش  ،پ ر غیرایراسی باش  ،و سن شخل کمنر از  18سیال باشی میادر مییتواسی بیرای او
تابعیت ایراسی درخواست کن  .پ

از رسی ن به هج هسیالگی و در ریورت عی

تقاضیای میادر

ایراسی ،خود شخل می تواس تقاضیای تابعییت کنی  .مطیابق قیاسون اریالحی ،در هیر دو غیرض
(درخواست مادر یا خود شخلا ،اعطای تابعیت مشروط به س اشنن مشکل امنینیی (بیه تشیخیل
وزارت اوالعات و سازمان اوالعات سپاها است .پاسخ به اسنعال امنینی بای ح اکثر ظرف می ت
سه ماه اسجا شود .مهلت میذکور در الیحیة پیشینهادی دولیت وجیود س اشینه و بعی اً بیه جهیت
پیشگیری از اوالة اسنعال و تضییع حق منقاضی تابعیت ب ان اغزوده ش ه است .اروالً ،در رورتی
که در مهلت مقرر پاسخی به اسنعال داده سشود شخل را بای غاق مشکل امنینی داسست.
برخالف س اشنن سوءپیشینة کیفری ،که مفهومی حقیوقی و مشیخل اسیت« ،مشیکل امنینیی»
مفهومی مبهم و قابل تفسیر است .آیا منظور ارتکاب جرایم علیه امنیت است ییا مفهیومی غراتیر از
آن؟ بهنر است مفهومی دقیق و قابل سنجش به عنوان شرط مقرر شود یا حی اقل ضیابطهای بیرای
تشخیل مشکل امنینی ارائه شود.
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در الیحة تق یمی دولت و سیز در مصوبة مجل  ،شرط س اشنن مشیکل امنینیی (بیه تشیخیل
وزارت اوالعاتا ،که در غیرض درخواسیت تابعییت توسیخ خیود شیخل پی

از رسیی ن بیه

هج هسالگی مقرر ش ه بود ،در غرض تقاضای تابعیت توسخ مادر وجود س اشت .شای بیه همیین
دلیل شورای سگهبان ،در بررسی اول ،منن مصوب مجل

را به لحاظ مسائل کیفری و امنینی تأییی

سکرد .به سظر میرس از حیث لزو بررسی س اشنن مشکل امنینی تفاوتی بین غرضی که مادر قبل از
رسی ن غرزس به هج هسالگی برای او تقاضای تابعیت میکن با غرضی که خود غرد پ

از رسی ن

به هج هسالگی تقاضای تابعیت می کن وجود س ارد .ممکن است گفنه شود احنمال مشکل امنینیی
در خصو

شخصی که زیر هج ه سال است کم است .در پاسخ به این ایراد میتیوان گفیت اوالً

احنمال وجود مشکل امنینی در خصو

شخل زیر هج ه سال سیز وجود دارد ،چنان که بسییاری

از اعضای گروههای تروریسنی را اغراد زیر هج ه سال تشکیل میدهن  ،ثاسیاً منشیأ مشیکل امنینیی
غقخ خود شخل سیست و ممکن است پ ر غیرایراسی او مشکل امنینیی داشینه باشی کیه در ایین
حالت اعطای تابعیت به غرزس چنین شخصی منطقی به سظر سمیرس .
در قاسون ارالحی ،احراز س اشنن مشکل امنینی توأمان بیر عهی

وزارت اوالعیات و سیازمان

اوالعات سپاه پاس اران اسقالب اسالمی قرار گرغنه و با توجه به وجود حرف «و» بین دو سهاد سظیر
هر دو بای بر س اشنن مشکل امنینی باش  .بنابراین ،اگر یکی از دو سهاد قائل بیه وجیود و دیگیری
قائل به سبودِ مشکل امنینی باش  ،امکان اعطای تابعیت به شخل وجود س ارد .این در حیالی اسیت
که در الیحة ارالحی دولت و سیز مصوبة سخست مجل
عه

تشخیل س اشنن مشکل امنینی ررغاً بیر

وزارت اوالعات بود .موضوع دیگری که قابل بررسی است امکان اعنراض منقاضی بیه سظیر

مراجع غوب مبنی بر وجود مشکل امنینی است که به سظیر مییرسی تصیمیم هیر دو مرجیع قابیل
اعنراض در دیوان ع الت اداری باش .
نوع تابعیت اعطایی بر اساس مادة واحده و قانون اصالح آن
از زمان تصویب ماد واح

مصوب  ،1385این ستال همواره مطرح بیوده اسیت کیه تابعییت بیر

اساس آن اکنسابی است یا ارلی؟ همین ستال در خصو

قیاسون اریالحی هیم مطیرح بیوده و

بحثهای مخنلفی تحت عنوان «تابعیت مادری» دربار آن مطرح ش ه است .این سیتال از جهیات
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مخنلف حائز آثار حقوقی است .از یک سو به اسنناد ماد  982قاسون م سی اشخاریی کیه تابعییت
ایراسی را تحصیل کنن از برخی حقوب ،از جمله تص ی سمتهای سیاسی و سظیامی و امنینیی ،در
ایران محرو اس  .از سوی دیگر اگر تابعیت مذکور یک تابعیت ارلی باشی  ،آثیار آن از بی و تولی
جاری خواه بود؛ درحالیکه اگر از جن

تابعیت اکنسابی باشی  ،از زمیان تحصییل تابعییت آثیار

حقوقی خواه داشت .به سظر بعضی حقوق اسان «در قاسون اخیر [ماد واح ه] قاسونگذار ریرغاً بیه
تابعیت اکنسابی توجه داشنه و از همین رو تصری کرده است که چنین غرزس اسی میتواسنی پی

از

رسی ن به سن  18سال تما تقاضای تحصیل تابعیت کنن  .درحالیکه به سظر مواغقان این قیاسون در
مجل

شورای اسالمی از مزایای قاسون اخیر اعطای تابعیت ذاتی [ارلی] به جای تابعییت اکنسیابی

است که در همین راسنا گواهی ع

سوءپیشینه هم درخواست ش ه است .این کودکان بای در زمان

تقاضا تابعیت احنمالی پ ر را رد سموده تا احنمال تابعیت مضاعف از بین برود .به سظر میرس چون
اعطای تابعیت بر اساس قاسون اخیر با تقاضای منقاضی تحقق مییاب سظریة اکنسابی بیودن قیویتیر
است» (توسلی سائینی 49 :1390ا.
از ظاهر منن ماد واح ه و تبصر  2آن چنین اسننباط میشود که به اغراد موضیوع مقیررات مزبیور
غقخ تابعیت اکنسابی و سه تابعیت ارلی اعطا خواه ش  .چون در منن ماد واح ه گفنه ش ه «تقاضیای
تابعیت ایراسی سماین » (عزیزی و حاجیعزیزی 171 :1390ا و چه بسا شخل تقاضای تابعییت ایراسیی
سکن و تابعیت هم به او اعطا سشود .این در حالی است که در بن  5ماد  976قاسون می سی از تقاضیای
تابعیت سخن به میان سیام ه است و با تحقق شرط اقامت شخل تابعیت اییران را بیه دسیت مییآورد
(سلجوقی 195 :1395ا .مفاد بن «ب» ماد  977قاسون م سی هم این سظر را تأیی میکن  .بر اساس ایین
بن  ،در رورتی که مشمولین بن  5ماد  976بخواهن بر تابعیت پ ر خود بیاقی بماسنی  ،بایی  ،پی

از

رسی ن به هج هسالگی  ،ظرف م ت یک سال درخواسیت کنبیی بیه ضیمیمة تصی یق دولیت منبیوع
پ رشان ،دایر به اینکه آنها را تبعة خود خواه شناخت ،به وزارت امور خارجه تسلیم کنن  .ایین بنی
سشان میده تحصیل تابعیت ایران ،پ

از احراز شرایخ مقرر در بن  ،5قطعیی اسیت و اگیر شیخل

سمیخواه تابعیت ایراسی به دست آورد ،بای بر اساس بن «ب» ماد  977رغنار کن  .ولی وضیعیت در
ر ر ماد واح ه ب ین شکل سیست و شخل بای تابعیت ایران را تقاضا کن  .در قاسون ارالح سیز ماسن
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ماد واح ه رحبت از درخواست مادر یا تقاضای تابعیت از سوی خیود شیخل پی

از رسیی ن بیه

هج هسالگی است؛ درحالیکه اگر مقصود مقنن اعطای تابعیت ارلی بود ،میتواسست آن را با عبیارتی
دیگر بیان کن  ،مثالً «اوفالی که از ازدواج زسان ایراسی با مردان غیرایراسی به دسیا آم ه یا خواهن آم تبعة
ایران محسوب میشوس ».
بررسی مشروح مذاکرات مجل

در جریان تصویب قاسون ماد واح ه هم داللت بر این دارد کیه

م سظر واضعان این قاسون تابعیت اکنسابی ایران بوده است و سه تابعیت ارلی .حنیی سگراسییهیایی از
رسی ن این غرزس ان به مناربی که اخنصا
مجل

خواسنه با اعطای تابعیت به این اشخا

به ایراسیاالریلهیا دارد وجیود داشینه اسیت .در واقیع
آنها از امنیازاتی که غیرع بیر تابعییت اریلی اییران

است محرو باشن  .عالوه بر این ،شروی که در این الیحه برای اعطای تابعیت بیه درخواسیت خیود
شخل مقرر ش ه است (رسی ن به هج هسالگی و س اشنن مشکل امنینیا مشابه شیرایطی اسیت کیه
معموالً برای اعطای تابعیت اکنسابی لحاظ میشود و در ماد  979قاسون م سی هم بی ان توجیه شی ه
است .در تعریف تابعیت اکنسابی یا اشنقاقی گفنه ش ه« :موردی از تابعیت است که شخل در حیات
خود با غارلهای بع از تول در اثر مواردی چون ازدواج ،اقامت ،و غیره آن را به دسیت مییآورد .در
مقا مقایسه میتوان گفت درحالیکه تابعیت ارلی بر اساس اعمال ارل خون یا اریل خیاک پ یی
میآی و در واقع تحمیل تابعیت به شخل است ،تابعیت اکنسابی امری است اخنیاری و سمیتوان آن
را به کسی تحمیل کرد؛ بلکه منقاضیی بایی آن را از دولنیی بخواهی و آن دولیت اگیر ماییل بیود و
مقرراتش اجازه داد ،تقاضا را بپذیرد و تابعییت را اعطاکنی » (سیهرابی 41 :1385؛ می سی 82 :1387ا.
یکی از راحبسظران حوز حقوب بینالملل خصوری ارزیابی خود از ماد واح ه را بی ین ریورت
بیان کرده است« :این مطلب به رورت سادهتر در بن  5ماد  976قاسون می سی از هفنیاد سیال پییش
وجود داشنه و مطلب ج ی ی سیست .درحالیکه بنی  5میاد  976چنیین شخصیی را دارای تابعییت
ایراسی میداس  ،مصوبة  85/7/2با اشارهای که به میاد ( 979شیرایخ تحصییل تابعییت اییرانا سمیوده
اینگوسه اغراد را به چشم خارجیای سگاه میکن که قص تحصیل تابعیت ایران را دارد ،سه وفلیی کیه
در ایران به دسیا آم ه و بر مبنای سیسنم خاک (تول در ایرانا ،با داشینن میادر ایراسیی ،دارای تابعییت
ایراسی است» (ارغعسیا 24 :1387ا.
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با این حال ،به باور برخی حقوق اسان ،تفاوت ارلی تابعیت اعطایی بر اسیاس میاد واحی ه [و
قاسون ارالح آن] با قواع عا تابعیت اکنسابی ایران در اخنیار دولت در خصیو
تقاضای تابعیت است .در سظا عا تابعیت اکنسابی ،دولت در خصو

پیذیرق ییا رد

پذیرق ییا رد تقاضیاهای

تحصیل تابعیت مخنار است و احراز کامل شرایخ تحصیل تابعیت هیم دولیت را ملیز سمییکنی ؛
درحالیکه در خصو

مشموالن قاسون ارالحی به سظر سمیرس این قاعی

عیا جیاری باشی و

دولت مکلف به اعطای تابعیت به آن هاست .پذیرق اخنیار دولت در رد تقاضیای تابعییت غلسیفة
وضع ماد واح

غوب را ،که حل مشکل بیتابعینی و بیهوینی غرزسی ان منولی از میادران ایراسیی

است ،از بین میبرد ،ضمن اینکه شرط گسنرده و قابل تفسییر ’س اشینن سیوءپیشیینة امنینیی‘ هیم
سگراسیها در این خصو

را از بین میبرد» (عزیزی و حاجیعزیزی 172 :1390ی 173ا.

قاسون مورد بحث ،در غرض درخواست تابعیت از سوی میادر ،هییچ شیروی را بیرای اعطیای
تابعیت مقرر سکرده است .بنابراین ،ممکن است گفنه شود قاسونگذار با اعطای تابعیت بیه غرزسی ان
منول از مادران ایراسی ،ب ون لحاظ محل تول  ،درری د گسینرق سیسینم خیون بیوده اسیت .امیا
عبارتی از قبیل «به درخواست مادر» و «به تابعیت ایران پذیرغنه میشوس » داللت بر تابعیت اکنسابی
دارد.
عالوه بر این ،در قاسون ارالحی ،اعطای تابعیت به س اشنن مشکل امنینی مشروط شی ه اسیت.
مفهو مخالف این شرط این است که در رورت وجود مشکل امنینی تابعییت ایراسیی بیه شیخل
اعطا سمیشود؛ درحالیکه بر اساس ارل  41قاسون اساسی امکان سلب تابعیت حنی به دالیل امنینی
یا کیفری وجود س ارد.
تأثیر قانون اصالحی بر بندهای  4و  5مادة  976قانون مدنی
قاسون ارالحی چه تأثیری بر مقررات بن های  4و  5ماد  976و به وور کلیی بیر قواعی تابعییت
ایران گذاشنه است؟ در خصو

بن  4میتوان گفت این بن ساظر به غرضی است که والی ین هیر

دو خارجی باشن و یکی از آنها در ایران منول ش ه باش  .البنه این بنی قاعی تاً غرضیی را شیامل
میشود که زن ایراسی ،در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت ،تابعیتِ خارجی میگیرد .حیال اگیر بنیا بیر
قیاس اولویت و تنقی مناط حکم غرض کنیم بن  4اوفال منولی در اییران از میادر ایراسیی را سییز
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دربرمی گیرد ،باز هم شرط مذکور در رورتی محقق خواه ش که مادر یا پ ر سیز در ایران منولی
ش ه باشن ؛ درحالیکه در قاسون ارالحی هیچ اشارهای به محیل تولی میادر سشی ه اسیت و از آن
مهمتر در خصو

خود غرزس سیز شرط تول در ایران وجود س ارد .بنا بر اوالب قیاسون اریالحی،

بای به وفل منول ش ه از مادر ایراسی و پ ر غیرایراسی تابعیت اعطا کرد ،هرچن وفل و هیچییک از
وال ین (از جمله مادرا در ایران منول سش ه باشن  .به عبارت دیگر ،بیرای ایراسیی شیناخنن اوفیال
مشمول این قاسون غقخ وجود دو عنصر الز داسسینه شی ه اسیت :الیفا میادر ایراسیی و با پی ر
غیرایراسی .بنابراین ،قلمرو بن  4ماد  976از دو جهت با قاسون ارالحی منفاوت است .اول اینکیه
این بن اروالً ساظر به غرضی است که مادر خارجی است (مگر اینکه چنانکه گفنه ش مادر ایراسی
از وریق قیاس اولویت ب ان اغزوده شودا و ثاسیاً شرط اعمال این بن این است که غرزس و یکیی از
پ ر یا مادر در ایران منول ش ه باش ؛ درحالیکه در قاسون ارالح چنین شروی وجود س ارد ،حنیی
در خصو

خود غرزس  .بنابراین ،سسبت دو مقرره عمو و خصو

من وجه است 1و با توجه بیه

تفاوت قلمرو (موضوعا احنمال سسخ این بن مننفی است.
اما در بن  5ماد  976هیچ اشارهای به تابعیت مادر سش ه است .ایراسیی بیودن ییا سبیودن میادر
تأثیری در تابعیت غرزس س ارد (ارغعسیا 85 :1395ا و مقنن ررغاً تول وفل در ایران از پ ر خارجی
را برای اعمال این ماده شرط داسسنه است .بنا بر اوالب این ماده ،اوفال منولی از پی ر خیارجی و
مادر ایراسی هم مشمول این بن خواهن بود .بنابراین میتوان گفت ماد واحی
قاسون ارالح آن در خصو

سیال  1385و سییز

اوفیال منولی از پی ر خیارجی و میادر ایراسیی بنی  5میاد  976را

تخصیل زده است .زیرا شرایخ اعطای تابعیت در ایین دو مقیرره بیا ییکدیگیر منفیاوت اسیت.
بنابراین ،در حال حاضر اگر وفل از پ ر خارجی و مادر خارجی در ایران منول شیود (در غرضیی
که هیچیک از پ ر و مادر هم منول ایران سیسنن ا موضوع مشمول بن  5میاد  976خواهی بیود و
 .1غرزس ان منول از مادر ایراسی در خارج از ایران از شمول بن  4ماد  976خارجاس و اوفال منول از پ ر و مادر خیارجی
از شمول قاسون ارالحی .بنابراین ،ق ر مشنرک دو قاسون غرزس ان حارل از ازدواج زسان ایراسی بیا میردان خیارجی در
ایران هسنن ؛ آن هم به شرط اینکه قیاس اولویت مطرحش ه پذیرغنه شود .در غیر این رورت و در غرضی کیه غرزسی
حارل از ازدواج زن ایراسی و مرد خارجی از شمول بن  4خارج باش  ،سسبت بین دو مقرره تباین خواه بود.
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اعطای تابعیت بای بر اساس شرایخ این بن رورت گیرد .در مقابل ،اگر وفل از پی ر غیرایراسیی و
مادر ایراسی منول شود ،اعطای تابعیت بر اساس قاسون اریالح خواهی بیود .مطیابق سظیر یکیی از
حقوق اسان « معلو سیست که غرزسی ان منول شی ه در اییران حاریل از سکیاح میادر ایراسیی و پی ر
خارجی ،که هیچک ا در ایران به دسیا سیام هاس  ،و غرزس ان منول در ایران ساشی از سکاح زن ایراسیی
با مرد غیرایراسی ،که یکی از آنها یا هر دو در ایران به دسیا آم ه باشن و تابعیت شوهر در اثر عقی
ازدواج بر زن ایراسی تحمیل سگردد ،آیا مشمول بن  5ماد  976میباشن یا اینکه این دسنه از اوفال
از مصادیق قاسون ماد واح

مرقو میباشن ؟ چون بن  5ماد  976حذف سگردی ه است ،بنابراین،

بر موضوعات واح امکان حکومت قواع و مقررات منفاوت وجود دارد که ایجاد چنین وضیعینی
از شأن قاسونگذاری کامالً به دور میباش » (غ وی 77 :1385ی 78ا .این دیی گاه مایایر بیا اریول
تفسیر قواسین است .وقنی دربار موضوع واح دو مقرر قاسوسی وجود داشنه باش  ،قاعی تاً ،قیاسون
ج ی  ،که آخرین اراد قاسونگذار است ،بای اعمال شود .عالوه بر ایین ،قلمیرو بنی  5میاد 976
غراتر از ماد واح ه است و وفل منولی در اییران از پی ر و میادر خیارجی را هیم دربرمییگییرد.
بنابراین ،باقی ماس ن آن پ

از تصویب ماد واح ه قابل توجیه است .بر این اساس میتوان گفیت

ماد واح ه و قاسون ارالح در خصو

اوفال منول از پ ر غیرایراسی و میادر ایراسیی بنی  5میاد

 976را تخصیل میزس .
نتیجه
 .1با یک تفسیر منطقی از بن های  4و  5ماد  976قاسون م سی ،میتوان سنیجه گرغت که اوفالی که
از مادران ایراسی و پ ران خارجی در ایران منول ش هاس تابعیت ایراسی دارس ؛ آن هم تابعیت اریلی
ایران .با این حال ،ع
ازدواجهایی که پ

رعایت ماد  1060قاسون م سی و ع

دریاغت پرواسیة زساشیویی در بیشینر

از اسقالب بین زسان ایراسی و مردان خارجی رورت گرغت جامعیه را بیا خییلِ

اوفال بیهویت و بیتابعیت مواجه کرد .راهحل قاسونگذار بیرای عیالج ایین درد میزمن و غراگییر
تصویب قاسون ماد واح ه بود .این قاسون امکان تحصیل تابعیت ایران را برای اوفال موضوع بحث
پ

از رسی ن به هج هسالگی و تحت شرایطی غراهم کرد .اما ،این ماد واح ه سیز گیره از مشیکل
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سگشود و سهایناً قاسوسی به تصویب رسی که بر اساس آن مادران ایراسی میتواسن برای غرزس ان خود
درخواست تابعیت ایراسی کنن .
 .2ماد واح ه و قاسون ارالح آن ساسخ بن های  4و  5ماد  976قاسون م سی سیست .اما آنها را
در خصو

اوفال منول از مادران ایراسی تخصیل میزس ؛ ب ین سحو که در غرضی که پ ر و مادرِ

شخل هر دو خارجی هسنن تابعیت او بر اساس یکی از دو بن  4یا  5ماد  976تعیین مییشیود.
ولی در غرضی که مادر ایراسی است ،تعیین تابعیت بر اساس قاسون ارالح ماد واح ه خواه بیود.
در واقع ،مسنن قاسوسی تابعیت این اشخا
است ،ماد واح

 ،که آخرین اراد قاسونگذار در خصو

این موضیوع

مورد اشاره است .البنه حذف شرط تول در ایران سبب مییشیود قلمیرو قیاسون

ارالحی سسبت به قاسون م سی گسنردهتر باش  .زیرا ،غرزس منول از مادر ایراسی در خارج از اییران
مطابق هیچیک از بن های ماد  976تبعة ایران محسوب سمیشود؛ ولی ،بیر اسیاس قیاسون اریالح،
اخذ تابعیت ایراسی توسخ چنین اشخاری امکانپذیر است.
 .3از منن قاسون مذکور و بهخصو

اینکه اعطای تابعیت منوط به درخواسیت میادر ییا خیود

شخل است می توان اسننباط کرد که تابعیت اعطایی بر اساس آن ماهیناً یک تابعیت اکنسابی است
و دارس گان این تابعیت از برخی حقوب دارس گان تابعیت ارلی ایران محرو اس .
 .4قاسونگذار در قاسون ارالحی از ه ف وضع قاسون مذکور ،که هماسا رغع یک مشکل و تعیین
تکلیف غرزس ان حارل از ازدواج زسان ایراسی با مردان غیرایراسی بوده ،غراتر رغنه و با تعمیم آن بیه
آین ه و همینوور پرداخنن به مشکل بیتابعیتها به وضع یک قاع

عمیومی اقی ا کیرده اسیت.

گذشنه از ایرادهای ماهوی وارد بر این اق ا  ،که مهمترین آن حذف شرط تول شخل در اییران و
سکوت در خصو

تشریفات و سحو اعطای تابعیت و سیز دوگاسگی مراجع امنینی دخییل اسیت،

اگر بنا بر وضع قاع

عمومی و ارالح مقررات تابعیت ایران بیود ،بهنیر بیود ایین کیار از ورییق

ارالح ماد  976قاسون م سی اسجا میش .
 .5بنا بر مطالب مطروحه و با توجه به اینکه بسیاری از چالشهای قاسون ارالح ساشی از سقل
و اجمال و ابها منن قاسون است و سیز با توجه به ق مت مقررات حقوب بینالملل خصوری ایرانی
از جمله مقررات تابعیتی پیشنهاد میشود در قالب ورح یا الیحیهای ایین بخیش از قیاسون می سی
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بازبینی و ارالح شود؛ ارالحاتی چون .1 :در خصو

«مشکل امنینی» ضیابطة روشین و دقیقیی

ارائه شود؛  .2اکنسابی یا ارلی بیودن تابعییت مشیخل شیود؛  .3در خصیو

مسیائل شیکلی و

تشریفات درخواست تابعیت تعیین تکلیف شود .مورد اخیر میتواس با پییشبینیی ییک آییینسامیة
اجرایی در قاسون محقق شود .عالوه بر این ،به سظر سگارس گان ،حذف شیرط تولی در اییران و سییز
شمول قاسون بر ازدواجهای شرعی که پ

از تصویب آن منعق میشود به بررسیهای کارشناسیی

بیشنر و بررسی جنبههای مخنلف آن سیاز دارد تا در رورتی که برآین سظرات کارشناسیی آنهیا را
همسو با مصال ملی س اسست این موارد سیز در قاسون ارالح شوس .
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