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بی تابعیتی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان در استان کرمان
و تأثیر آن بر نظم و امنیت عمومی
سجاد ،حیدری
حاهیخ دهیافت9355/12/91 :

1

حاهیخ پذیرش9355/16/99 :

چکیده
زمینه و هدف :بقث حضوه مهاجران افغان ده اسمتان کرممان داهای ابتماد گسمترد ای اسمت م طقمف
مسقتی از فرصتها م حهدیدها ها ایجاد میکند .ازدماج یکی از مهمحرین مسائل پقش هم ممیباشمد کمه بما
حوجه به اشکاالو قوانقن مصوب م گستردگی آن ده جنوب استان کرمان بقرانهایی ها ایجاد کمرد اسمت؛
هدف این حقیقق شناخت آسقبها م موانع موجود م اهحباط موثر با احباع افغان به منظوه حثبقت امنقت استان
م ده انتهای هر بقث هاهکاههایی برای بهبود مضتقت اهائه گشته است.
روش شناسی :این حقیقق از نوع کاهبردی بر پایه ملااتاو اسنادی م مقدانی از نموع کقفمی بمر پایمهی
مصاحبه با کاهشناسان م متخصصان است.
یافتهها :براساس ملااتاو انجام شد فرزندان حاصل از ازدماج زنان ایرانی با ممردان افغمان بما مشمکل
جدی بیحابتقتی (دائم م موقت) مواجه مقباشند م عدم حاایت دماتها از چنقن افرادی باعمث مقرممقمت
آنها از خدماو عاومی م به دنبال آن خلراو امنقتی انتظمامی میگمردد .بنمابراین علمل ایجماد بیحمابتقتی
گسترد  ،مشکالو م موانع قانونی م ها حلهای این مسااه موهد برهسی قراه گرفتهاست.
نتایج :ده پایان طرح برای جلوگقری از بیحابتقتی گسترد  ،استفاد از سقستم خون برای اعلای حابتقمت
از طریق ماده م یا حفسقر موسع از ماد ی  576قانون مدنی به منظوه اعلای حابتقت بوسمقله مماده پقشمنهاد
میگردد .از طرف دیگر به نظر میهسد سقاستهای کالن ایران ده هابله با نقو ی اعلای حابتقت م کنتمرل
جاتقت با حوجه به شرای امرمز جامته قابل حغققر م بهبود است .بنابراین اصالح قوانقن اعلای حابتقت بمه
منظوه ایجاد حغققراو جاتقتی م نخبه ساالهی به طرق مختلف بقان شد است.
کلید واژهها :بیتابعیتی ،تابعیت ،سیستم خون ،سیستم خاک ،ازدواج ،نظم و امنیت

 -0کارشناسی ارشد حقوق خصوصای ،عضاو پژوهشاگران دفتار تحقیقاات کااربردی فرمانادهی انتساامی اساتان کرماان تلفا:
sajad.heidari33@gmail.com ،8117٢8٢1021
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مقدمه و بیان مسئله
متاوال ده طول حاهیخ سختحرین احکام بر بقگانگان مضع شد است م آنهما دائاما ده
مترض شدیدحرین احهاماو بود اند .اما همند موجود ده طول سمد همای مختلمف بما حغققمر
مواجه شد است .به گونهای که ده جهان امرمز فاصملهی موجمود مقمان حیموق م حکمااقف
مهاجران م افراد بومی حا انداز ی زیادی به یکدیگر نزدیک شد است .حال به نظر میهسمد
که مظقفهی خلقر مقییان م دانش پژمهان بر این است که بما حبقمقن م اجمرای طمرحهمای
متناسب ،حوازنی مقان کرامت انسانها م منافع ملی افراد ایجاد ناایند .شناخت مهماجران ده
هاهی جواممع اممرمزی از مهمحمرین ملااتماو امنقتمی میباشمد .چمرا کمه مسمائلی نظقمر
ناهاگونیهای اجتااعی ،اشتغال ،بهر مندی از حسهقالو هاگی ده امنقت جامتمهی میصمد
نیش کلقدی داهند م نیش احباع م مشکالو ناشی از حضوهشان باید بمه دهسمتی مشمخص
شود  .حال با حوجه به اینکه کشوه ما پمذیرای چنمدین مقلقمون افغمان بمود م بماالخص ده
استان کرمان با حضوه گسترد افغانها مواجهقم ،شناخت آسقبهای مرحب با حضوه آنها
م اهحباط آن با نظم م امنقت اجتااعی م همچنقن اهائه هاهکاهها ضرمهی به نظر میهسد.
افغانهای استان کرمان حدمد د دهصمد از جاتقمت اسمتان ها حشمکقل ممیدهنمد م بما
ازدماجهای متتدد با احباع ایرانی استان ،به جزئی از بدنه جامتمه حبمدیل شمد انمد .حمال بما
حوجه به این موضوع میحوان گفت به هاان انداز که اهحباط مؤثر با آنهما میحوانمد کامک
کنند باشد .بیحوجهی به آسقبها م مشکالو هم میحواند زیانهای غقمر قابمل جبرانمی ها
به امنقت جامته ماهد آمهد .به خصوص که شرای امرمز به گونهای میباشد که گرمهکهما
ده حال عضو گقری از مقان مهاجرین م گرم های مستتد میباشمند م بمیحموجهی بمه ایمن
اقلقت مهاجر مشکالو سنگقنی ها ده هاهی ابتاد نظم م امنقمت اجتاماعی ده پمی خواهمد
داشت.
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از طرف دیگر با حوجه به این که قانونگذاه ما برخالف اصل ،اعلای حابتقت به فرزندان
حاصل از ازدماج ماده ایرانی با پده خاهجی ها نایپذیرد ما بما نسملی از فرزنمدان آپاحریمد
(بی حابتقت) مواجهقم .این فرزندان ده خاز ایران بمه دنقما میآینمد م بما زبمان ،فرهنمگ م
زندگی ده کشوه ما آشنایی کامل داهند اما به داقل بیحابتقتی ،آموزششان بما مشمکل هم بمه
هم میشود ،ده سقستم شغلی کشوه اخالل ایجاد میکنند م شناسایی آنها به هاحتی ماکن
نقست چرا که فاقد کاهوهای احراز هویت میباشمند .چنمقن افمرادی بمه مسمقلهای بمرای
اهحکاب جرائم مختلف ده دست گرمهکها م باندهای خالفکاه م قاچاق انواع مواد حبمدیل
میشوند م یکی از مهمحرین خالءهای امنقتی کشوه مقسموب میشموند .چنمقن پدیمد ای
(مجود فرزندان بیحابتقت حاصل از ازدماج ماده ایرانی م پده خاهجی) ده استان کرممان م
به خصوص ده جنوب استان بسقاه به چشم میخموهد م ضمرمهو حغققمر قموانقن ده ایمن
زمقنه به شدو احساس میشود م هاانلوه که حجربهی بسقاهی از کشوهها نشمان میدهمد
میحوان با اصالح میرهاو م آموزش منآسقب ده جهت مصااح ملمی از احبماع افغمان بمرای
ایجاد امنقت شغلی ،اقتصادی م اجتااعی بهر بمرد م دهزمقنمههایی کمه کشموه بمه نقمرمی
انسانی نقازمند است از فتااقت آنها استفاد شود.
امرمز میواه امنقت اجتااعی متنایی گسمترد حمر از پمقش ها داها میباشمد کمه یکمی از
بهترین حتاهیف آن ده ماد ی هشتم اعالمقه حیوق بشر م شمهرمندی  9753فرانسمه بمدین
شرح آمد است:
«امنقت عباهو است از حاایتی که جامته به هر یک از افراد م اعضمایش بمرای حفمظ
جان ،حیوق م آزادیهای خود اعلا ناود است» .هاینقن خود امنقمت اجتاماعی همم بمه
انواع مختلف شغلی ،سقاسی ،اقتصادی م قضایی حیسقم میگردد.
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حال باید دید آسقبهای موجود که از حضوه احباع م پناهندگان افغان ،ده اسمتان ناشمی
میشود ،چه حأثقری بر میواهی نظم م امنقت اجتااعی م مقوع جرایم متتدد داشته اسمت م
چه هاهکاههای حیوقیای ده هابله با آنها مجود داهد.
از طرف دیگر ده مواهدی نقاز به حغققر قوانقن م میرهاو به شدو احساس میشود م بما
حوجه به اینکه ازدماج مردان افغان با زنان ایرانی ده اسمتان کرممان مصمادیق فمرامان داهد م
قانون گذاه کسب حابتقت از طریق ماده ایرانی ها به هساقت نشناخته است م سقستم خماز
برای اعلای حابتقت ده این موهد اعاال نایگردد م اینکه افراد آپاحرید آسقب جمدی بمرای
امنقت کشوه مقسوب میشوند م میحوانند به به هاحتی جمذب گرمهکهمای ضمد امنقمت
ملی شوند ،به این موضوع پرداختهایم م ازانجا که نظام حیوقی ما کسب حابتقمت از همر دم
طریق سقستم خون م سقستم خاز پذیرفته است ،به نظمر میهسمد کمه مسمائل مربموط بمه
حابتقت ده این زمقنه قابل حل است م هاهکاههایی برای حل این متضل ده این طرح پمقش
بقنی شد است.
ده نتقجه ده این حقیقق برآنقم که به پاسخی مناسب برای سواالو ذیل دست یابقم:
 حضوه احباع افغان چه حأثقری بر نظم م امنقت اجتااعی استان کرمان داهد؟ اعلای حابتقت م پناهندگی به افغانها با چه مشکالحی هم به هم میباشد؟ چه هاهکاهها یی برای اعلای حابتقت بمه فرزنمدان حاصمل از ازدماج زنمان ایرانمی بمامردان افغان مجود داهد؟
پیشینه و مفاهیم
تابعیت :یکی از حیوق اساسی هر فرد ،حابتقت است که دماتها مکلمف بمه هعایمت م
حاایت از آن هستند ،به نقوی که به طوه مستیقم به این حق بشری اشاه شد است .بنمد
 9از ماد  99اعالمقه جهانی حیوق بشر اعالم میکند« :همر کمس حمق داهد داهای حابتقمت
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باشد» .برابر بند  2هاقن ماد « :احدی ها نایحوان خودسرانه از حابتقت خود یا از حق حغققر
حابتقت مقرمم کرد».
ده میدمه کنوانسقون الهه مصوب 9531م .نقز آمد « :به نفع عاوم جامتمه بقناااللمی اسمت
که هر فردی داهای حابتقت باشد» (باالزاد  .)47 :9383 ،حاامی فرهنگ نامههای متتبر زبمان
فاهسی ،به احفاق ماژ «حابتبت» ها ده اغت بمه متنمای «پقمرمی کمردن» م «اطاعمت کمردن»
دانستهاند (دهخدا .)665 :9389 ،این ماژ ده اصل ،ماژ ای عربی است کمه از هیشمه «حبمع»
ساخته شد است« .حابتقت» ده اغت ،مصده جتلی از باب «حَبَعَ ،یَتبَعُ ،حَبتا» به متنای پقمرم،
دنبااههم م فرمانبرداهبودن است م جاع آن «احباع» میباشد که ده اصملالح حیموق عرفمی،
به نوعی هابله «شخص» م «دمات» متقّن اطالق میشود؛ هابلهای که براساس آن «شخص»
عضو جاتقت اصلی «دمات» مقسوب میشود م منشمأ حیموق م حکمااقفی بمرای شمخص
مزبوه میباشد .میصود از دمات ده این میام ،شخصقت حیوقی مستیلی است کمه از چهماه
عنصر جاتقت ،سرزمقن ،حکومت م حاکاقت مستیل حشکقل شد است م از اقاظ قوانقن
بقناااللی ،دماتهای دیگر آن ها بمه هسماقت شمناخته باشمند .ده قموانقن مضمتی ایمران،
میرهاو مربوط به حابتقت ده جلد دمم قانون مدنی (مواد 576م )559ذکر شد است م ایمن
اصلالح ده اصول قانون اساسی جاهوهی اسالمی ایران م از جالمه اصمول  49م  42آممد
است.
امرمز دمات به متنای یک نظام حاکم بر منلیهای خاص نقست بلکه ده یک نظمام جهمانی
قراه داهد که از طریق حیسقااحی ،قلارم خود ها شناسایی م با متقاههایی احباع خمودی ها از
بقگانه حفکقک میکند .حابتقت نقز موضوعی جهانی م حبدیل به متقاهی برای حخصقص افراد
جهان به یک دمات خاص گردید است ،به عباهحی کسری از جاتقت جهان ،که بمه داقمل
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حتلق این افراد خاص به دمات متقنی ،داهای حابتقت آن دمات میگردند ( Brubaker,9554:

.)25
بتضی از حیوقدانان نقز برای حابتقت دم حتریف اهائه داد م اظهاه کرد اند که حابتقت از
اقاظ بقناااللی عباهو است از مسقله حیسقم افراد بقن دماتهای مختلف م از اقاظ
داخلی حابتقت انتساب کامل قانونی فرد به دماتی متقن است (احاد مسلم.)74 :9596 ،
ده حیوق بقنااالل خصوصی کشوه ما که حیریبا حاام مباحث آن ،پس از اصالحاحی
متناسب با امضاع اجتااعی ،اقتصادی م سقاسی کشوه ،برگرفته از نظام هممی ژهمنی،
مخصوصا نظام حیوقی کشوه فرانسه است ،حتاهیف حابتقت بقشتر متاثر از حااقفاو حیوق
دانان مشهوه فرانسه است به نقوی که بتضی از حتاهیف آنان ها ذکر کرد اند (ناصقی،
.)95 :9382
عناصر تابعیت
 -1وجود دولت اعطا کننده تابعیت :دمات میحواند دهنمد حابتقمت باشمد کمه بمر آن
حتریف دمات ،بدان گونه که ده حیوق بقنااالل عامومی از آن حتریمف میگمردد ،صمادق
باشد یتنی داهای اهکان سه گانه جاتقت ،قمدهو سقاسمی م سمرزمقن باشمد م ده جامتمه
بقناااللی به عنوان دمات شناخته شمد باشمد .دماتهما ده چماهچوب قموانقن ،میمرهاو،
بخشنامهها م آیقن نامهها خود ها ده خصوص قواعد حابتقمت ،میقمد مینااینمد م ده مموهد
شرای پذیرش ،حرز م سلب حابتقت حصاقم گقری میکنند.
 -0وجود شخص حقیقی و حقوقی :به شخصی که دهای حابتقت کشموه متقنمی باشمد
حبته گفته میشود .به اقاظ آنکه هر کس چه ده حیوق داخلی م چه ده حیوق بقنااالل از
حق حاتع بهر مند است ،هر کس ده هر سنی م مضتقتی این شایستگی ها داها میباشد کمه
داهای حابتقتی باشد .حابتقت برای اشخاص حیقیی مضع شد است زیرا حنهما آنهما هسمتند
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که دماتها ها حشکقل میدهند م ده موهد اشخاص حیوقی م اشقا ،حابتقت به متنای ماقتی
مجود نداهد .بنابراین متاوال هر شخصی دهای حابتقتی است مگر اینکه ده ممواهد اسمتثنایی
شخصی بدمن حابتقت یافت شود.
 -1رابطه تابعیت :بقن دمات م شخص باید هابلهای باشد حا آنها ها به طوه ماقتمی بمه
هم نسبت دهد که به آن حابتقت موثر میگویند.
انواع تابعیت
حیوق بقنااالل خصوصی داهای مبانی م اصوای است .طبمق اصمل امل« :همر فمردی
بایستی حابتقتی داشته باشد» ده اصمل  49ق .ا« .حابتقمت ایمران حمق مسملم هرفمرد ایرانمی
شناخته شد است» .اصل دمم« :هقچ فردی نباید بقش از یک حابتقت داشته باشد» (نصقری،
 .)28 :9389این موضوع نقز ده اسناد گوناگون داخلی م بقناااللی ،موهد حوجه قراه گرفتمه
است .طبق بند ب ماد  4کنوانسقون اهمپایی حابتقت« :باید از بیحابتقتی اجتنماب کمرد» .بما
این حتریف «آپاحرید» 9از اصل امل حابتقت که به موجب آن هر فرد بایسمتی حمابتقتی داشمته
باشد ،دمهافتاد است .هاینقن کسانی که به هر داقل داهای دم یا چنمد حابتقمت میباشمند،
مضتقتی برخالف اصل حابتقت ماحد پقدا کرد اند .اصل سوم بر ایمن پایمه اسمتواه اسمت:
«حابتقت یک امر هاقشگی م زمال ناپذیر نقسمت م قابمل حغققمر میباشمد» از اصمل امل دم
قاعد بدست میآید .قاعد امل؛ هر فردی به مقض حواد باید حبته دماممت متقنمی باشمد
(نصقری ،)31 :9389 ،قاعد دمم؛ هقچ کس نمیحوانمد حابتقمت خمود ها از دسمت بدهمد،
بدمن اینکه حابتقت دمات دیگری ها حقصقل کمرد باشمد (هامان ،ص  .)37ده نظمامهمای
مختلف حیوقی جهان ،حابتقت اشخاص یا به سبب حواد م بمه مجمرد آن اسمت یما پمس از
حواد م بدمن اهحباط به حواد حاصل میگردد .حمابتقتی کمه بمه سمبب حوامد م بمه مجمرد آن
 - 1شخصی که تابعیت هیچ دولتی را ندارد
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بدست میآید «حابتقت اصلی» م حابتقتی کمه پمس از حوامد م بمدمن اهحبماط بمه آن حاصمل
میشود «حابتقت اکتسابی» نامقد میشود.
اندیشاندان حیوق عرفی برای حابتقت ،انواع م اقسامی ذکر کرد اند که ایمن حیسمقمبندیهما
بقشتر به منشأ پقدایش حابتقت نظر داهد .حابتقت ده ماقع هابله یک فرد با یک دمامت م بمه
عباهحی به متنای عضویت یک فرد ده جاتقت حشکقلدهند یک دمات اسمت .حابتقمت ده
یک حیسقمبندی کلی ،به دم دسته حیسقم میشود:
ااف) حابتقت ذاحی
ب) حابتقت اکتسابی.
 -1تابعیت اصلی :حابتقت ذاحی به حابتقتی گفته میشود که فرد به مقض بمه دنقاآممدن،
از مزایای آن برخوهداه میشود که به این حابتقت ،حابتقت اصملی نقمز گفتمه میشمود .ایمن
حابتقت به دم صوهو به شهرمندان اعلا میشود .حابتقت اصلی از طریق« :سقستم خون»* م
«سقستم خاز»*حقصقل میشود .برخی از دماتها با بهر گقری از هر دم سقستم بمه حتقمقن
احباع خود میپردازند.
بند اول :سیستم خون
به موجب سقستم خون حابتقت از طریق نسب به طفل منتیل میشود ،یتنی طفل به مقمض
حواد ،حابتقت ماادین خود ها خواهد داشت که به آن «حابتقت اصلی نسبی» اطالق میشمود.
چنانیه حابتقت پده م ماده یکسان نباشد ،حابتقت هر دم یا یکی از آنهما بمه طفمل حقاقمل
خواهد شد؛ اابته ده اکثر کشوهها ،حابتقمت پمده بمه طفمل حقاقمل میگمردد .ده برخمی از
کشوهها حفامحی بقن اعتباه حابتقت پده م ماده نقست م همر دم حابتممقت بمه طفمل حقاقمل
میگردد که به آن حابتقت مضاعف اطالق میشود.
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کشوههای که از سقستم خون پقرمی میکنند ،استدالل میکنند کثرو حبته بمرای دمامت ده
زمان صلح ،باعث قمدهو سقاسمی -اقتصمادی م ده زممان جنمگ موجمب قمدهو نظمامی
میشود ،بنابراین مصلقت کشوههایی که حبته زیادی داهند م مستت خاز آنهما متناسمب
با سکنه نایباشد م احباع آن کشوه برای یافتن کاه به کشوههای دیگمر مهماجرو میکننمد،
این است که سقستم خون پقرمی کنند .هاینقن حابتقت ملابق سقستم خون مالزم بما نمژاد
از نظر زیست شناسی نقست؛ یتنی اگر یک فمرد چقنمی حابتقمت ایمران ها حقصمقل ناایمد،
فرزند می طبق قانون خون ،ایرانی است م حال آنکه نژادش چقنی است( .نصمقری:9389 ،
.)34-39
بند دوم :سیستم خاک
ده سقستم خاز حابتقت بر اساس مقل حواد شخص میباشد( .حابتقت اهضی یا حابتقمت
اصلی اهضی) یتنی هر فردی حابتقت کشوهی ها داهد که ده آن بدنقا آمد  ،هر چنمد پمده م
مادهش حابتقت آن کشوه ها نداشته باشند .ده بهر گقری از سقسمتم خماز چمون هرفمردی
اازاما ده مقلی متواد میشود م آن مقمل نقمز جمزم قلامرم کشموهی مقسموب میگمردد،
بنابراین چنانیه هاه کشوهها این سقستم ها بپذیرند ،هقچ فردی بدمن حابتقت بماقی نامی-
ماند .حواد ده کشتی یا هواپقاای ده حال حرکت ده دهیای آزاد نقز از قاعد دمات صاحب
پرچم حبتقت مینااید (نصقری.)33 :9389 ،
مقییقن متتیدند :سقستم خون م خاز ها نایحوان ده میابل یکمدیگر قمراه داد ،بلکمه بایمد
یکی ها مکال دیگری دانست؛ زیمرا هریمک از ایمن دم همش مزایما م متمایبی داهد م همر
کشوهی بنابر امضاع م احوال جغرافقایی ،اقتصادی م سقاسی خود میرهاحی ها ده هابلمه بما
حابتقت مضع میکند که انتخاب نوع سقستم ،به عهد کشوههاست (باالزاد .)65 :9383 ،
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از جاله دالئل پقرمی از سقستم خاز این است که انتساب هر فرد به دمات ،بقشتر مربموط
به خاز است م عاال قدهو دماتها نسبت به اشخاصی اعاال میشود که ده قلارم آنها
سکونت داهند م اگر فردی از قلارم دماتی خاهج شود ،دیگر نفوذ م سلله ماقتی بمرای آن
دمات نسبت به آن فرد مجود نداهد .هاینقن مقتی فمردی ده سممرزمقنی متوامد میشمود،
اجباها حقت حاکاقت آن دمات قراه میگقرد ،بنابراین باید حبته آن دمامت مقسموب شمود
(باالزاد .)39 :9383 ،
 -0تابعیت اکتسابی
حابتقت اکتمسابی مربوط بمه قاعمد دمم از اصمل امل حابتممقت اسمت کمه هقممچ کمس
نمیحواند حابتمقت خود ها از دست بدهد .این حابتمقت از چند ها حقصقل میشمود .اامف)
ازدماج؛ ازدماج زن خاهجی بما ممردی از احبماع یمک کشموه؛ ب)حقصمقل حابتقمت حوسم
بقگانگان؛ ج) حغققر حابمتقت؛ یتنی فمردی حابتقت خود ها حغققر میدهد م بر اثمر آن حغققمر،
حابتقت جدید برای هاسر م فرزندان خود حقصقل نااید.
حقصقل این حابتقت گرچه ده نوشتههای بتضی از حیوقمدانان ده هدیمف آثماه حابتقتهمای
اکتسابی قراه گرفته است؛ اکن چون نوعی حقصقل حابتقت هر چند به صوهو غقمراهادی م
حقاقلی میباشد ،میحوان آن ها «حابتقت حقاقلی» یا «حقاقل حابتقت» نامگذاهی ناود.
بنابراین انواع حابتقت ها میحوان به دم دسته حیسقم نامود .امل «حابتقمت اصملی» کمه گماهی
ناشی از سقستم خون میباشد م به آن حابتقت نسبی اطمالق میشمود .ایمن حابتقمت ها نقمز
میحوان به «حابتقت اصلی نسبی» نمامقد م گاهی ناشی از سقستم خماز ممیباشمد کمه آن ها
«حابتقت اهضی» نقز نامقد اند .این حابتقت ها نقز میحوان «حابتقت اصلی اهضمی» نامقمد .دمم
«حابتقت اکتسمابی» کمه از ها ازدماج ،حغققمر حابتقمت م حقصمقل حابتقمت بدسمت میآیمد.
(نصقری.)33-31 :9389 ،
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ده میابل حابتقت ذاحی ،حابتقت اکتسابی قراه داهد م میصود از آن ،حابتقتی است کمه فمرد ده
هنگام حواد کسب نکرد است؛ مای بتدا به جهتی از جهاو یا به داقل پدیدآممدن شمرایلی
آن ها کسب کرد است .حابتقت اکتسابی به چند دسته حیسقم میشود:
 .9حابتقت حقصقلی :حابتقتی که ده نتقجه اهاد م دهخواست فرد متیاضی ،حقصقل میشود.
 .2حابتقت حبتی :حابتقتی که ده نتقجه اهاد م دهخواست فرد دیگر به مجود میآید.
 .3حابتقت حقییی :حابتقتی که شخص ده نتقجه ازدماج به دست میآمهد.
 . 4حابتقت اجباهی :حابتقتی کمه بمر اثمر اشمغال م فمتح کشموه بمه مسمقله کشموه دیگمر یما
حیسقمشدن کشوه به کشوههای کوچکحر م به ناچاه حاصل میشود.
 .9حابتقت افتخاهی :حابتقتی است که دماتها به صوهو استثنایی به بتضی اشخاص بسمقاه
مهم م به پاس حیدیر از خدماحی که اهائه داد اند م فتااقتهایقکه داشتهاند ،اعلا میکنند.
 .6حابتقت حجاهی :حابتقتی است که برخی دماتها به منظموه جلمب سمرمایه بمرای حوسمته
اقتصادی کشوهشان اعلا میکنند.
 .7حابتقت مذهبی :حابتقتی است که برخی دماتها به فرد م افرادی که داهای مذهب خاصی
باشند ،به مقض مهمد به خازشان اعلا میکنند.
برخی دیگر حابتقت ها به حیقیی (حابتقت اشخاص حیقیمی) م مجمازی (حابتقمت اشمخاص
حیوقی م اشقا) حیسقم کرد اند م حابتقت حیقیی ها براساس زمان پقدایش دمات ،به حابتقت
حأسقسی م استاراهی حیسقم کرد اند .ده این حیسقمبندی« ،حابتقت حأسقسی» یا بمه صموهو
حابتقت حتای ،یا به صوهو حابتقت پقشنهادی است م حابتقت استاراهی نقمز دم نموع داهد:
حابتقت اصلی (حوادی ،مبدأ) م حابتقت اکتسابی (غقرحوادی ،انشمیاقی) م حابتقمت اکتسمابی
خود به چهاه دسته حیسقم میشمود :حابتقمت حقصمقلی ،حابتقمت حبتمی ،حابتقمت حقییمی م
حابتقت اجباهی.
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آنیه بقان شد ،حیسقمبندی انواع حابتقت از دیدگا حیوق عرفی است م بقشمتر همدفمان از
بقان این ملااب ،جنبه میدمی آن بود (عامری م پاهسامنش.)992 :9353 ،
 -0اصول و مبانی حاکم بر تابعیت
اصل امل) هر فرد بایستی حابتقتی داشته باشد :ازمم این اصل از نظرعیل م منلمق ماضمح م
آشکاه است بشر ده اجتااع زندگی میکند پس چگونه میحوان حصوه کرد کمه شمخص ده
اجتااع زندگی میکند مای به هقچ کدام از اجتااعاو بستگی نداشته باشد.
اصل دمم ) هقچ فردی نبایستی بقش از یک حابتقت داشته باشد :به عباهو دیگر اگر فمردی
داهای بقش از یک حابتقت باشد داهای مضع غقر عادی بود چرا که حابتقت منشاء حیوق م
حکااقف میباشد م با داشتن  2حابتقت یابقشتر دشواه است که شخص بتواند حامام حکمااقف
خود ها نسبت به دم دمات ایفا نااید.
اصل سوم) حابتقت یک امر هاقشگی م زمال ناپذیر است ،یتنی حغقر ناپذیری حابتقت.
 -7منابع تابعیت
ااف) منابع داخلی حابتقت :حق اعلای حابتقت ده صالحقت دمات قراه داهد م ایمن دمامت
است که حابتقت ها ده قلارم سقاسی حتریف میکندم قانون ها متمقن میکنمد .ذکمر اصمول
کلی حابتقت ده متن قانون اساسی صوهو میگقرد م حنظقم قاعد های آن بمه عهمد قمانون
گذاه عادی میباشد.
ب)منابع بقناااللی حابتقت :مرسوم بودن حنظقم قاعد های قانونی حاکم بر حابتقت ده قمانون
گذاهیهای داخلی ده عاوم کشوهها م سهقم بودن آنها ده حشکقل جامتمه بقناااللمی بمه
عنوان اعضا محشکقل دهندگان آن جامته سبب استنتاج ایمن اصمل بقناااللمی گردیمد کمه
حتققن احباع هر دمات به قانون گذاهیهای هاان دمامت متتلمق اسمت .ایمن اصمل کمه آن ها
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ازادی دماتها ده حتققن احباع خمود مینامنمد ده جامتمه بقناااللمی داهای اهزش حیموقی
مثبت است.9
ده خصوص حابتقت سه اصل بقناااللی هاهناا مجود داهد:
-9هر کس باید داهای حابتقت باشد –نفی بیحابتقت
 -2نداشتن بقش از یک حابتقت-نفی دم حابتقتی
 -3حق حغققر حابتقت
 -7فواید تابعیت
حابتقت عاملی برای هویت ملی اشخاص است ،موجب حاتع از حیوق شمهرمندی میشمود،
موجب برخوهداهی از حیوق سقاسمی ،حمق اشمتغال م مناصمب سقاسمی میشمود ،باعمث
حاایت حیوقی م سقاسی دماتها از مصااح احباع میشود م هم چنقن مبتنی بر حتهمداو م
مظایف افراد ده برابر دماتهای متبوع خود ده هابله با خدمت نظام مظقفه ،مااقاو م دفاع
از کشوه میباشد.
 -5انواع و آثار تابعیت مضاعف
حابتقت مضاعف به یکی از دم طریق زیر کسب میگردد:
ااف :حابتقت مضاعف اصلی :چون هر کسی باید داهای حابتقتی باشد م هاقن کمه طفمل بمه
دنقا امد ناگزیر باید حکلقف ام متقن گردد م هامه دماتهما پذیرفتهانمد هامقن کمه حوامدی
صوهو گرفت حابتقت دماتی به دم صوهو ام ها به سرزمقنی مربوط مقسازد:

 . 9ده عهدنامه  92امهیل  9531الهه مشتال بر برخی مسائل حتاهض قوانقن دهباه حابتقت ده اهای دادگاههای بقن اااللی ده دعوی هاجع به
حابتقت به ان استناد گردید است مانند های شااه 4م 7دیوان بقن اااللی دائای دادگستری دهباه دمات فرانسه برای حونس م مراکش م دمات
اهستان با قوای متقدین ده جنگ جهانی امل.

 /11فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  30بهار 0311

 -9اصل خون :سقستم خون که آن ها سقستم نسبی نقز مینامند بمدین متنمی اسمت کمه بمه
موجب آن حابتقت از طریق نسب م به سبب حتلق طفل به خانواد به می حقاقل میشود.
 -2سقستم خاز :ده این سقستم هر کسی ده هر کجا متواد شد است حابتقت هاان جما ها
داها میگردد م اعاال این سقستم به داقل جلوگقری از بیحابتقتی افراد میباشد.
ب :حابتقت مضاعف اکتسابی :این حابتقت بر دم نوع است:
 -9حابتقت اکتسابی اهادی (مستیقم) :ده این نوع حابتقت اهاد شخص مستیقاا دخاامت داهد
م از دم طریق ماکن است
 حابتقت اکتسابی بر اثر ازدماج حابتقت اکتسابی بر اثر حیاضای حابتقت از طرف شخص -2حابتقت اکتسابی غقر اهادی (غقر مستیقم) :ده این نموع حابتقمت اهاد شمخص ده کسمب
حابتقت جدید می دخاات نداهد م به دم طریق ماکن است:
 حابتقت اکتسابی غقر اهادی امالد صغقر شخص که حغققر حابتقت داد است حابتقت اکتسابی بر اثر جداشدن قساتی از اهاضی کشوهمبانی نظری تحقیق
 )9نظریه مقدمدیت مهمد احباع خاهجی :این نظریه ده برابمر نظریمه آزادی مللمق مهمد
احباع خاهجی قراه میگقرد م بر این اساس هقچ کشوهی اجباه به پذیرش احبماع خماهجی ها
نداهد م هقچ منتی برای عدم پذیرش احباع مجود نداهد ده این طمرح نقمز دمل مختلمف بمه
عنوان ناایند حام االختقاه مردم میحوانند هرگونه مانوعقتی ها برای پمذیرش احبماع ده نظمر
بگقرند مگر حتهدی بقناااللی ها پذیرفته باشند یا قانونی برخالف آن مضع شد باشد.
 )2سقستم خاز :نوعی سقستم پذیرش حابتقت است که بر اسماس آن ،همر شخصمی ده
خاز کشوه موهد نظر به دنقا بقاید به حابتقت آن کشوه ده میآید .این سقستم ده کشوه مما
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نقز دهمواهدی پذیرفته شد است م با حوجه به اینکه اگر پده م ماده هردم از احباع خماهجی
باشند اما فرزندشان ده خاز ایران متواد شود قانون گذاه ما سقستم خاز ها اعاال میکنمد
م شخص موهدنظر حابتقت ایران ها کسب میکند به نظمر میهسمد کمه امکمان داهد هامقن
قاعد ها دهموهد افرادی که داهای پده خاهجی م ماده ایرانی میباشند نقمز اجمرا کمرد م بما
حوجه به گستردگی موضوع فوق ااذکر از بیحمابتقتی افمراد زیمادی جلموگقری کمرد م گمام
بلندی ده هاستای امنقت ملی برداشت.
 )3سقستم خون :نوعی سقستم پذیرش حابتقت است که براساس آن حابتقت فمرد ملمابق
با حابتقت ماادین یا یکی از آنها حتققن میشود .این سقستم نقز ده کشموه مما بمه هسماقت
شناخته شد است م اعلای حابتقت ملابق با حابتقت پده میباشد.
 )4نظام استیالل حابتقت :براساس ایمن سقسمتم همقچ یمک از زن م شموهر بمه حابتقمت
یکدیگر ده نایایند م هر یک به حابتقت قبلی خمود بماقی مقااننمد م دهبرابمر ایمن نظریمه
کشوههایی از جاله ایران سقستم حابتقت اکتسابی براثر ازدماج ها پذیرفتمهانمد امما بمه نظمر
میهسد با حغققر سقستم به استیالل حابتقت بسقاهی از مشکالو احباع قابل حل باشد هرچند
که نظام حابتقت اکتسابی که باعث محدو حابتقت خمانواد میگمردد ،مللموب حکومتهما
میباشد اما بتضی از کشوهها مثل :آااان ،انگلقس ،حرکقه ،اهدن ،پاکستان م ...به داقل منمافع
حاصل از نظام استیالل حابتقت این سقستم ها برگزید اند (نصقری9372،؛.)94-93
روش تحقیق
ده این پژمهش از همش مقدانی م کتابخانهای به فراخوه ملاامب مموهد بقمث اسمتفاد
شد است م هاینقن ده برهسی مشکالو م پقشنهاد ها حلها از همش حلفقیی که متشکل
از هاهکاههای پژمهشی م استفاد از نظریاو اساحقد م صاحب نظران حوز مربوطه اسمت،
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استفاد گردید  .هم چنقن این حقیقق از نوع حقیقیاو کاهبردی بر پایه ملااتاو اسمنادی م
مقدانی از نوع کقفی بر پایه مصاحبه با کاهشناسان م متخصصان انجام میپذیرد که جامتمهی
اماهی موهد مصاحبه  7نفر متشکل از کاهشناسان انتظامی م اساحقد حوز ی مربوط میباشد
م مصاحبه حا زمان اشباع نظری ادامه یافته است .هاینقن سمتی شمد همم حنموع موجمود
هعایت شود م هم حوان مصاحبه م ده دسمترس بمودن آنهما ممالز قمراه داد شمد اسمت.
ابزاهگردآمهی داد ها ده این پژمهش با استفاد از ملااتاو کتابخانهای م مراجته بمه اسمناد
م آماه موجود بود است .سپس داد های کقفی از طریق مصاحبه بماز جامع آمهی شمد اند.
ابتدا داد های کقفی بمر اسماس مصماحبه عاقیمی انجمام میپمذیرد ده مرحلمهی بتمد ایمن
مصاحبهها ملابق با اصول پقاد سازی ده حقیقق کقفی ،پقاد شد م به متن حبمدیل خواهنمد
شد .فرایند مستندسازی داد ها عامدحا از سمه مرحلمه حشمکقل شمد اسمت :ضمب داد هما،
میرایش داد ها م پقاد سازی ،ده این حقیقق ستی خواهد شد هر سه مرحله ها متناسمب بما
موضوع حقیقق هعایت نااید م برای کدگذاهی داد های حاصل از مصاحبه از همش حئوهی
زمقنهای استفاد شد است.
یافتهها
وضعیت حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه :قانونگذاه ممدنی بمه حبتقمت از مشمهوه فیهمای
امامقه ،نکاح ها مشرمط به شرایلی از حقث صقت نماود م بمه عممالم مموانتی ها بمرای
نکاح ذکر ناود است .الزمه صقت عیمد ازدماج ،مجممود شمرای صمقت م فیمد موانمع
است .غااب شرای م موانع مذکوه مرحب بمه حابتقمت زمجمقن نبمود م ده خصموص همر
ازدماجی صمرفنظر از حمابتقت زمجمقن مجود آن شرای م فیدان موانمع ضمرمهی بمرای
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صقت نکاح است .اقکن ده دم مماد از قمانون مدنی ،قانونگمذاه موضموع حابتقمت ها بمه
نقوی مؤثر ده ازدماج حلیی ناود است:
ماد  9161ق .مدنی :ازدماج زن ایرانی با حبتمه خماهجی ده مممواهدی هممم کممه ممانع
قانونی نداهد ،موکول به اجاز مخصوص از طرف دمات است .ماد  9169ق .مدنی :دمات
میحواند ازدماج بمتضی از ممستخدمقن م ممأموهان هسای م مقصالن دماتی ها با زنی کمه
حبته خاهجی باشد ،موکول به اجاز مخصوص نمااید.
بمه عمالم از دیدگا قانونگذاه مدنی ،به حبتقت از فیهای امامقمه ،کفمر از موانمع نکماح
حلیی م به شرح مماد  9195ممیره گردید است« :نکاح مسلاه با غقر مسلم جائز نقسمت».
به منظوه برهسی ضماانت اجمرا م آثماه حیوقی ناشی از ازدماج ایرانقان بما احبماع خاهجمه
الزم است .ازدماج مرد ایرانی با زن خاهجی»م«ازدماج زن ایمرانی بما مرد خاهجی بمه طموه
جداگانه موهد بقث ماقع شود.
 -9ازدواج مرد ایرانی با زن خرارجی :اصموال ازدماج ممرد ایرانی با زن خاهجی فاقمد
مانع قانونی است مگر ده مواهد مذکوه ده ماد  9169قانون ممدنی .براسماس ایممن ممماد :
«دمات میحواند ازدماج بتضی از مستخدمان م مأموهان هسای م مقصالن دماتی ها با زنی
که حمبته خماهجه بماشد موکول به اجاز مخصوص نااید».
حصویبنامه موهخه  ،9391/3/25ازدماج کاهکنان هسای مزاهو امموه خاهجمه بما احبماع
بقگانه ها مموکول بمه اجماز کتبی مزاهو خاهجه ناود بود .برای کسب چنمقن اجماز ای،
عضو مزاهو خاهجه که ممتیاضی ازدماج بما حبته خماهجی بمود ،بایمد اطالعماحی از قبقمل
بقموگرافی شخصمی زن م سمموابق شمغلی می بمه مزاهو خاهجممه حسملقم م کسمب اجمماز
ممیناود .ایمن حصویبنامه حا دی ما سال  9349مالز عال بود حا این که ده این حمماهیخ
قمانون منع ازدماج کاهمندان مزاهو اموه خاهجه بما احمباع بمقگانه حصمویب م ازدماج ایمن
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کاهمندان با احباع خماهجی ها بمه کلمی مانموع سماخت .مماد ماحمد قمانون مزبموه میمره
میداهد« :از این حاهیخ ،ازدماج کاهمندان مزاهو امموه خاهجه با احباع بقگانه یما کمسانی که
قمبال بمر اثمر ازدماج بمه حابتقمت ایمران ده آمد انمد مانموع اسممت .کمماهمندان متخلمف،
صالحقت ادامه خدمت ده مزاهو اموه خاهجه ها نخواهند داشت».
مانوعقت ازدماج کاهمندان مزاهو امموه خماهجه با احباع بقگانه ،صرفا براساس ممصااح
سقاسی م مالکتی است .چمرا کمه ازدماج کاهمنمدان مزاهو امموه خاهجمه بمما بممقگانگان
ماکن است متضان زیانهای امنقتی م اطالعاحی برای کشوه باشد .ضاانت اجمرای چنمقن
ازدماجمی ،هماانطوه که از متن ماد ماحد بمرمیآید ،بملالن نمکاح نقست ،بلکمه ازدماج
ماقمته صمققح بود م آثاه م احکام قمانونی بمر آن مترحب است م صرفا کاهمندان متخلمف
از خدمت ده مزاهو اموه خاهجه اخراج خواهند شد .احکام مضممع شممد ده خصموص
ازدماج کاهمندان مزاهو اموه خاهجه بما بمقگانگان ،ده حمال حمماضر مممصداق مممنقصر
برای ایجاد مقدمدیت ده ازدماج ممردان ایرانی با احباع خاهجی ،براساس ماد  9169قمانون
مدنی است م ده صوهو اقتضای مصااح سقاسی ،اجتااعی م فمرهنگی کمشوه ،دمات عنمد
االزمم میحواند با اختقاه حماصله از ایمن مماد م از طممریق حممصویب آیقنناممهای ،ازدماج
ممقصالن دماتمی (دانشجویان بوهسقه) م مأموهان م مستخدمان دیگر دماتی ها نقز موکمول
به حقصقل اجاز از مراجع متقنی نااید.
 -2ازدواج مرد خرارجی برا زن ایررانی :قانون مدنی ایران ازدماج مرد خماهجی بمما
زن ایمرانی ها ،ده ممواهدی نمقز کمه ممنع قمانونی مجمود نداشمته باشمد موکمول بمه اجماز
مخصوص از طرف دمات کرد است(ماد  9161ق .م) .مراد از این حکم قانونی این است
که حتی ده مواهدی که حاامی شرای صقت نکاح مجمود داشته باشد م موانع قانون نکماح
نقز از قبقل قرابت م کفر موجود نباشد ،با ازدماج حبته خاهجی با زن ایرانی نقماز بمه کسمب
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اجاز مخصوص از سوی دمات خواهد داشت .فلسفه این حکم ها که فماقد جممنبه فیهمی
بود م از نظاماو مالکتی است مصااح سقاسی مالکتمی م نقمز حاایمت از زن دانسمتهاند.
(«مجلس م هاهبرد » مهر م آبان  - 9378شااه  (28ده اجرای این ماد  ،دمات به موجمب
حصویبنامه موهخه  9391/7/91مرجع صااح برای صدمه اجاز ها حکم ایاالو م مالیماو
مترفی نماود بمود .این اختقاه براساس حصویبنامه موهخه  9394/8/24به مزاهو کشموه
ماگذاه م طی آیقننامه موهخه  9395/5/93کقفقت هسقدگی بمه موضموع م شمرای صمدمه
اجاز متقن گردید .ده حال حاضر صمدمه ایمن اجاز کمه موسموم بمه پرمانممه زنمماشویی
است ،براساس آیقننامه زناشویی بانوان ایرانی با احباع بقگانه غقر ایرانمی مصموب مهمر مما
 9349صوهو میگقرد که ده حاهیخ  ،9345/4/21حبصر ای نقز به آن ااقاق گردید اسممت.
بمه موجب ماد امل این آیمقننامه ،ممرجع صمااح بمرای صمدمه پرمانمه زناشمویی ،مزاهو
کشوه است ،اقکن مرجع مذکوه ،براساس ماد چهاهم آیقننامه اختقماه داهد صمدمه پرمانمه
زناشویی ها به استانداهیهما م هاینمقن بما موافیمت مزاهو امموه خاهجمه بمه بتضمی از
ناایندگان سمقاسی م کمنسوای ده خاهج ماگذاه نااید حا مراجع مرقوم ،ده حدمد میمرهاو
آیقننامه مستیقاا نسبت به صدمه پرمانه زناشویی ده مقل مبادهو نامود م مراحمب ها بمه
ثبت احوال اعالم نااید( .کاحوزیان ،9353 ،حیوق ممدنی خمانواد  ،جمملد امل .)931 :مماد
دمم آیقننامه ،اهائه مداهز ذیل ها بمرای صمدمه پرمانه زنماشویی الزم دانسته است:
ااف) دهخواستنامه مرد م زن مبنی بر حیاضای صدمه اجاز زناشویی طبق ناونمه مزاهو
کشوه( .صفائی م امامی ،حیوق خانواد  ،9356 ،ج امل)51 :
ب) گواهقنامه از مرجع هسای کمشوه متبوع مرد مبنی بر بال ممانع بمودن ازدماج بما زن
ایرانی م بمه هسماقت شمناختن ازدماج ده کشوه متبوع مرد .ده صوهحی که حهقه گواهقناممه
مذکوه برای متیاضی امکانپذیر نباشد ،مزاهو کشوه میحواند بدمن دهیمافت ممدهز فموق
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ده صوهو هضایت زن پرمانه زناشویی ها صماده نامای) .صمفایی م دکتمر امممامی،9356 ،
).51
پ) ده صوهحی که مرد غقر مسلاان م زن ممسلاان بماشد ،گواهی یما استشمهاد حشمرف
مرد بر دین مبقن اسالم (مقیق داماد ،حیوق خانواد ).961 ،9359،
براساس ماد سوم آیقننامه ،ده صوهو حیاضای زن ،مزاهو کشموه ممداهز دیگمری ها
نقز به شرح ذیل از مرد ملاابه خواهد ناود:
 گواهینامه مبنی بر حجرد یا حأهل مرد از مرجع هسممای مقلمی یما ممأموهان سقاسمیکشوه متبوع مرد؛
 گواهینامه نداشتن پقشقنه بد م مقکومقت کقفری مرد از مراجع هسای کشموه متبموعمرد م هاینقن گواهی عدم سوء پقشقنه کقفری از مراجع کشوه ده صوهحی که ممرد مممیقم
ایمران باشد.
 گواهی مبنی بر استلاعت م مکنت زمج از مراجع مقلی یا مأموهان سقاسی م کنسوایکشوه متبوع مرد م هاینقن حتهدنامه ثبتی از سوی مرد دائر بر حتهد پرداخت هزینه م نفیه
زن م امالد م هرگونه حق دیگری کمه زن ده صموهو بدهفتاهی یا حرز م طالق نسبت بمه
ام پقدا کند.
حبصر ذیل ماد سوم ،امکان حضاقن متناسب از شوهر ها حوس مزاهو کشموه ،جهمت
حصول اطاقنان از حسن انجام مظایفی که طبق میمرهاو ایمران بممر عممهد ممردم اسمت،
پقشبقنی ناود م حشمخقص حضماقن متناسمب م ممواهد اخمذ آن م چگمونگی اسمتفاد از
ضاانتنامه ها به مزاهو کشوه مقول ناود است.
چنانکه مالحظه میشود صدمه پرمانه زناشویی برای امکان ازدماج زن ایرانی بما ممردان
خماهجی ،امال ماجمد جمنبه سقاسی است .زیرا ازدماج ممذکوه ممماکن اسممت بممراساس
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قوانقن متبوع زمج ،موجب حقاقل حابتقت مرد بمر زن م ده نتقجمه از دسمت دادن حابتقمت
ایرانی حوس زن باشد م امر حابتقت نقز ،موضوعی اسمت کممه الزم اسممت دمامت از نظمر
سقاسی بر آن کنترل م نظاهو داشته بماشد .ثممانقا ،بمه منظموه حاایمت از زن مضمع شمد
است ،زیرا حاایت سقاسی دمات از شمهرمندان خمویش ایجماب میناایمد کمه دمامت ده
ازدماج زن حبته ایرانی با مرد بمقگانه ،جممهاو مممتتددی ها کمه مصمااح زن آن ها ایجماب
میکند احراز م سپس اجاز چنقن ازدماجمی ها صاده نااید.
ضاانت اجرای ازدماج زن ایرانی با حبتمه خاهجمه بمدمن حقصمقل پرمانمه زناشمویی ،از
دیدگا حیوقی ،موهد اخمتالف حمیوقدانان میباشد .از سویی ادعا شد است کمه حقصمقل
اجاز دمات برای ازدماج ،از نظاماو دماتی م اممری جمدا از شرای م موانع نکاح است م
اذا ازدماج بدمن حقصقل اجاز ها باید صققح م نافمذ دانسمت .ظماهر عبماهو مماد 9161
قمانون ممدنی نمقز مؤید این ادعا حلیی شد است .از سموی دیگمر ،بما حوجمه بمه اهممداف
سمقاسی دماتم از مضع قاعد مندهج ده ماد مرقوم م با حوجمه بمه امزمم کنتمرل م نظماهو
دمات بر اینگونه ازدماجها ،اعمتیاد بمر عدم نفوذ نکاح زن ایرانی بما حبتمه خاهجمه بمدمن
حقصقل اجاز دماتم ،حمیویت شمد است( .ماد  587قانون مدنی) نظر اخقر ها ،با حوجه بمه
اهداف نظاهحی دمات بر ازدماجهای خاهجی ،بایمد قمویحر دانممست :دهسممت اسمت کمه
شرای م موانع نکاح ده فیه امامقه م به حبع آن ده قانون ممدنی احصما گممردید م اصمموال
حمابتقت زمجقن از جاله شرای صقت نکاح یا موانع آن ذکر نشد است اما دمات ماکن
است به جمهت ممصااح سقاسی ،امنقتی م نظمم عامومی ،شمرای خاصمی ها بمرای ازدماج
مضع نااید که از بماب احمکام ثمانویه حکومتی قابلقت حوجقه داشمته باشمد .حبتماو سموء
احتااای سقاسی ،امنقتی ،فرهنگی م اجتااعی اینگونه ازدماجها کمه ده بممرخی حممقیقیاو
مقدانی نقز موهد اشاه قراه گرفته است ،ضرمهو کنترل م نظاهو بر ازدماجهای خمماهجی
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ها بقش از پقش نشان میدهد م هاقن ضرمهوها ایجاب میکند که نظاهو دمات بر شمرح
میره ده ماد  9161قانون ممدنی ها از جمهت حیوقی ماجد اثمر حفسمقر نامود م قائمل بمه
عدم نفوذ ازدماج زن ایرانی با حمبته خماهجی ،ده صوهو عدم کسب اجاز دمامت شمویم.
به ممنظوه حأمقن همر چه بهتر این هدف ،مناسبحر خواهد بمود اگمر قانونگذاه به صموهحی
صریح م همشن ضاانت اجرای حیوقی ازدماج زن ایرانی با حبته خاهجی بمدمن حممقصقل
اجاز ها بقان نااید.
ضاانت اجمرای کمقفری حخلف از ممفاد ممماد  9161قممانون ممدنی ،ده مماد هفمدهم
قانون ازدماج مصوب سمال  9396قمقد گردید است:
«ازدماج زن ایرانی با حبته خاهجی ده مواهدی که مانع قانونی نداهد مموکول بممه اجماز
مخصوصی بود م دمات باید ده هر نمیله مرجتی ها برای دادن اجماز ممتقن ناایمد .همر
خاهجی که بمدمن اجماز مذکوه ده فوق ،با زن ایرانی از ازدماج نااید به حبس حمأدیبی از
یک سال حا سه سمال ممقکوم خواهد شد» .
به نظر میهسد ممفاد ایمن ماد  ،به اقماظ عمدم حتاهض با حغققراو مممتاواه ده قممانون
مجازاو اسالمی ،هنوز به قوو خود باقی است م از جهت کقفری ،مرد بقگانهای که بمدمن
حمقصقل اجاز دمات با زن ایرانی ازدماج ناود است ،بمراساس ایمن ماد قممابل حممتیقب
م ممجازاو است .به عالم دهموهد زن نمقز ماکن اسمت حصموه شمود کمه موضموع ،بممه
اقماظ عدم ثبت ماقته ازدماج ،مشاول مماد  649قمانون ممجازاو اسمالمی (حممتزیراو م
مجازاوهای بازداهند ) نمقز میباشد .براساس این ماد  ...« ،مردی که بدمن ثبمت ده دفماحر
هسای مبادهو به ازدماج دائم ،طالق م هجوع نااید بمه حممبس حممتزیری حمما یمک سمال
مقکوم میگردد» .اقکن شاول ایمن مماد از قمانون ممجازاو اسممالمی بممر مموهد ،مقمل
حردید است( .کاحوزیان ،حیوق مدنی(خانواد ) )931 :9351 ،زیرا عنوان جزایمی منلبمق بمر
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عال مرد بقگانهای که بدمن هعایت ماد  9161قمانون ممدنی بما زن ایرانمی ازدماج نامود
است عدم اخذ اجاز مخصوص از دمات یما به حتبقر«آیقننامه زناشمویی بمانوان ایرانمی بما
احباع بقگانه غقر ایرانی مصوب  ،»9349عدم اخذ پرمانه زناشویی است م با حوجه به این که
ثبت ماقته ازدماج ،ده ما نقن فقه ،موقوف به اخمذ پرمانمه زناشویی است اذا عامل چنمقن
مردی ها باید صرفا منلبق با ماد  97قانون ازدماج م قابل حتیقب م مجازاو براسماس ایمن
مماد دانسمت .بمر ایمن اسماس ،شماول مماد  649قمانون مجمازاو اسمالمی (حتزیممراو م
مجازاوهای بمازداهند ) بمر موهد ده صوهحی خواهد بود که مرد بقگانمه ،علمی هغمم اخمذ
پرمانه زناشویی ،مبادهو به ثبت ازدماج ننااید«( .مجلس م هاهبمرد» مهمر م آبمان - 9378
شااه ( 28حوجه به ماد  43قانون مجازاو اسالمی ،ده صمموهو مجممود شمرای قمانونی
ماکن است ده ممواهدی ممتامن جرم حلیی م مقکوم به حقال مجازاو شود.
نکاح مسلمان با غیر مسلمان
با حوجه به این که احباع بقگانه ،ماکن است غقر مسلاان بمود م قمانون مدنی ایران نقمز،
بمه حمبتقت از فیه امامقه ،کفر ها از موانع نکماح قلامداد نامود اسمت بنمابراین بیمناسمبت
نخواهد بود که ده بقث ازدماج با احباع بقگانه ،به نقوی مختصر ،مضتقت حیموقی ازدماج
مسلاان با غقر مسلاان ها نقز برهسی نماایقم .هماانگونه که ذکر شد قمانون ممدنی ایمران،
کفر ها از موانع نکاح قلاداد ناود م میره ممیداهد« :نکماح مسملاه بما غقمر مسملم جمائز
نقست» .حبققن همشن مللب اقتضا داهد که بقث ازدماج مرد غقر مسلاان بمما زن مممسلاان
م مرد ممسلاان با زن غقر مسلاان جداگانه ملرح شود.
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 -1ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان :ماد  9195قانون مدنی ایران بما حوجمه بمه
اافاظ«مسلاه»م«غقر مسلاان»ناظر بر این گونه ازدماج بمود م بممه طمموه مللمق ،قائمل بمه
مانوعقت چنقن ازدماجی شد است .از نظر فیهی نقز ،احفاق فیهای امامقه م عامه بمر ایممن
اسمت که چنقن ازدماجی باطل م فاقد هرگونه اثر شرعی است .مستند این حکم آیممه 229
از سموه ممباهکه بیر م اجااع است .باید حوجه داشت که کفر هم ابتدائا م هم اسمتدامتا از
موانع نکاح میباشد م بنابراین چنانیه مرد مسلاان پس از ازدماج با زن مسلاان ،کافر شود
یا زن کافر پس از ازدماج بمما ممرد کمافر ،مسملاان گممردد ،نممکاح منفسمخ خواهمد شمد.
 -2ازدواج مرد مسلمان یا زن غیر مسلمان :قمانون ممدنی ده بقمان حکمم چنمقن نکماحی
ساکت است م چون کفر ده بقث از موانع نکاح ملرح شد اسمت .عمد ای از حیوقمدانان
سکوو قانونگذاه م عدم ذکمر کفر زن به عنوان مانتی از موانع نکاح ها داقمل بمر صمقت
نکاح مرد مسلاان با زن غقر مسلاان دانستهاند .با حوجه به این که ماد  9195قمانون ممدنی
هیشه فیهی داهد ،برهسی موضوع از دیدگا فمیها ،هاهمگشا خواهد بود :فیهای اسمالم اعمم
از امامقه م عامه متفق بر عدم جواز م بلالن ازدماج مرد مسلاان با زن کافر غقر کتابقه (اعم
از دائم م منیلع) میباشند .ده خصوص ازدماج با زن اهل کتاب ،سه قول به فیهای اممامقه
نمسبت داد شد است :مشهوه فیهای امامقه عید نکماح ها بمه صموهو دائمم مانموع م بمه
صوهو منیلع جایز میدانند( .ماد  9195قانون مدنی) عد ای از فیها اعتیاد بمر مانوعقمت
مللق چنقن ازدماجی (اعم از دائم یا منیلع) داهند م عد ای دیگر ،متتید بمه جمواز مللمق
ایمن نمکاح(اعمم از دائم م منیلع) هستند .با حوجه به احفماق فیهمای عممامه م خمماصه بمر
بلالن نکاح مرد مسلاان با زن کافر غقر کتابقه ،حفسقر قمانون ممدنی بمر جمواز نکماح ممرد
مسلاان بما زن غمقر ممسلاان به طوه مللق به داقل سکوو قانونگذاه ده میام بقان ممموانع
نکاح ،خاای از اشکال نخواهد بود؛ اذا برای بقان حکم موضوع ،با حوجه به اصل یکصمد م
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شصت م هفتم قانون اسماسی بماید بمه منابع متتبر اسالمی م فتامی متتبر مراجتمه نامود م
چون قانون مدنی ،بمه میمژ ده باب نکاح ،میتبس از نظر مشهوه فیهای امامقه م ده مواقمع
سکوو مقاول بر آن است .بنابراین براساس نمظریه ممشهوه ،بماید بمر ایمن بمود کمه امال،
ازدماج مرد مسلاان با زن کافر غقر کتابقه بمه نمقو ممللق باطل است م ثانقما ،ازدماج دائمم
مرد مسلاان با زن اهل کتاب باطمل ،ازدماج منیلمع بما آن حمائز م صمققح اسممت .نممظر
حمضرو امام ده خصوص ازدماج مرد مسلاان با زن اهل کتاب این اسمت« :بنقمو منیلمع
اقوی جمواز م بمنقو دائم احوط حرز است.
آثار ازدواج با اتباع بیگانه از حیث تابعیت
ده قوانقن مربوط به حمابتقت اغملب کمشوههای دنقا ،ازدماج با احباع بقگانمه اممری ممؤثر
ده حقصقل یا از دست دادن حابتقت حلیی شد است ،اقمکن ممقزان م کقفقت ایمن حمأثقر ده
کشوههای مختلف ،متفامو است :ده برخی از کشوهها ،به مجرد ازدماج ،حمابتقت شمموهر
بمه زن بقگانه حقاقل میشود .بتضی از کشوهها زن ها مخقر بقن پذیرش حابتقمت شموهر م
بیا بر حابتقت اصلی ممیناایند .دسمته سومی از کشوهها ،ازدماج با حبتمه خماهجی ها ممؤثر
ده حقصقل حابتقت دمات متبوع یکی از زمجمقن از نماحقه دیمگری میداننمد ،امقکن فاقمد
میرهاحی ده خصوص حقاقل حابتقت زمج به زمجه به مجرد ازدماج میباشند .قانون ممدنی
ایمران نمقز ،کمتاب دمم از جلد دمم ها به بقث حابتقت اختصاص داد م ده مواد متتمددی،
میرهاحی ده باب حأثقر ازدماج ده حمابتقت پقمشبقنی ناود است .این حأثقر برحسب این کمه
مرد ایرانی با زن خاهجی ازدماج نااید یا زن ایرانمی بممه زمجممقت ممرد خماهجی دهآیمد
متفامو است؛ اذا الزم است هریک از این مواهد به حفکقک ،مموهد بمرهسی قراه گقرند.
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 -1ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی :ماد  :576اشخاص ذیل حمبته ایممران مقسموب
میشوند ... «:هر زن حبته خماهجی کمه شموهر ایرانی اختقاه کمند.» ...
مالحظه میشود که بمر اثممر میمرهاو حابتقمت ده ایمران ،ازدماج ممرد ایرانمی بما حبتمه
خاهجی ،موجب حقاقل حابتقت ایرانی شوهر بمه زن خماهجی میشمود .طبقتمی اسمت کمه
چنقن مضمتقتی ،ده صموهحی که دمات ممتبوع زن حمابتقت اصملی زن ها به ماسمله ازدماج
خاهجی ،از ام سملب ننااید ،موجب ایجاد حابتقت مضاعف برای زمجه خواهد بود.
زن خاهجی که به ماسله ازدماج حابتقت ایمرانی ها کمسب ناود است ،بتد از طالق یما
فموو شموهر ایمرانی خمود ،میحواند به حابتقت اصملی خمویش باز گردد .اسمتفاد از ایمن
حق برای زنبقو مشرمط به این است که امالد می به سمن هممقجد سممال حمماام هسمقد
باشند .ماد  586قانون مدنی ایران ،ایمن حمق ها صمریقا بمرای زمجمه خماهجی پقشبقنمی
ناود است:
«زن غقر ایرانی که ده نتقجه ازدماج ایرانی میشود میحواند بتد از طالق یا فوو شموهر
ایرانی به حابتقت امل خود هجوع نااید ،مشرمط بر ایمن کمه مزاهو امموه خاهجمه ها کتبما
مللع کند ،مای هر زن شوهر مرد که از شوهر سابق خود امالد داهد ،نایحوانمد ممادام کمه
امالد ام به سن هقجد سال حاام نرسقد  ،از این حق استفاد کند م ده همر حمال ،زنمی کمه
مملابق ایمن ماد حبته خاهجه میشود حق داشتن اموال غقر منیواه نخواهد داشت ،مگر ده
حدمدی که این حق به احباع خاهجه داد شد باشد م هرگا داهای اموال غقر منیمول پمقش
از آنکه که بمرای احمباع خاهجه داشتن آن جائز است بود یا بتدا به اهث اموال غقر منیوای
بقش از حد آن به ام برسد ،باید ده ظرف یکسال از حاهیخ خرمج از حابتقت ایمران یمما داها
شمدن ملک ده موهد اهث ،میداه ممازاد ها بمه نقوی از انقا به احباع ایران منتیل کنمد م اال
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اموال مزبوه با نظاهو مدعی ااتاوم مقل به فرمش هسقد م پس از مضع مخاهج فمرمش،
ققات به آنها داد خمواهد شمد» .
فرزندان حاصل چنقن ازدماجمی بمه داقل حواد از پده ایرانی ،براساس بند دمم ماد 576
قانون مدنی ایران ،ایرانی مقسوب خواهند شد .براساس بند مذکوه ،کسانی کمه پمده آنهما
ایرانی است ،اعم از این که ده ایران یا ده خاهجه متوامد شمد بمماشند ،ایممرانی مقسموب
میشوند .امکان حابتقت مضاعف ،ده خصوص چنقن افمرادی نقمز ده ممواهد ذیمل متصموه
است:
ااف) اگر امالد ناشی از این ازدماج ده خاهج از ایمران م ده کشموهی متوامد شموند کمه
قوانقن حابتقتی آن کشوه براساس سقستم خاز استواه اسمت ،دمات خماهجی نقز بمه داقمل
حواد طفل ده خاز خود ،ام ها حبته خویش خواهد دانست م بنابراین کودز از بمدم حوامد،
دم حابتقت خواهد داشت :حمابتقت ایرانی به داقل حواد از پده ایرانی م حابتقت خماهجی بمه
داقل حواد ده خماز کمشوه بمقگانه.
ب) اگر قوانقن حابتقتی کشوه متبوع ماده ،متوادین از احباع خویش ،اعم از مرد یا زن ،ها
حبته خود بداند م زن خاهجی نمقز کمه به زمجقت مرد ایرانی دهآمد حابتقت اصلی خویش
ها حفظ کرد باشد ،ده این صموهو نمقز ،صمرفنظر از این که مقمل حوامد کمودز ،خماز
ایران یا خاهج باشد ،کودز ناشی از چنقن ازدماجمی ،حممابتقت مضماعف خواهمد داشمت.
حابتقت ایرانی به داقل حواد از پده ایرانی م حابتقت خاهجی به داقمل حواد از ماده خاهجی.
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 -0ازدواج زن ایررانی برا مرد خارجی :اصل موهد پذیرش قانونی مدنی ایمران ،بیمای
حابتقت زن ایرانی است که به زمجقت مرد خاهجی دهمیآید .اصل ممذکوه ده صمده مماد
 587قانون مدنی ایرانی منتکس شمد اسمت :زن ایرانمی کمه بمما حبتمه خاهجمه مزامجمت
مینااید ،به حابتقت ایرانی خود باقی خواهد ماند» ...
دم استثناء بر این اصل مجود داهد:
ااف) اگر قانون دمات متبوع زمج ،حابتقت شوهر ها به مجرد مقوع عیمد ازدماج بمه زن
ایرانی حقاقل کند ،ده این صموهو زن ایرانی با کسب حابتقت خاهج ،حابتقت ایرانمی خمود
ها از دست خواهد داد .ماد  587قانون مدنی ایران ده ادامه میره میداهد ...« :مگر ایمن کمه
ملابق قانون مالکت زمج ،حابتقت شوهر به ماسله مقوع عمید ازدماج بمه زمجمه حقاقمل
شود» ...
ب) اگر قانون دمات متبوع زمج ،زمجمه ایرانمی ها بمقن حفمظ حابتقمت اصملی خمود م
پذیرش حابتقت زمج مخقر گذاهد .ده این صوهو نقز ،چنانیه زمجه دالیل مموجهی بمرای
پذیرش حابتقت هاسر خماهجقش داشمته باشد ،با حیمدیم حیاضمای کتبمی بمه مزاهو امموه
خاهجه ،ماکن است با حیاضای ام مبنی بر پذیرش حابتقت زمج موافیت بمه عامل آیمد .ده
صوهو موافیت ،زمجه حابتقت ایرانی خویش ها از دست خمواهد داد .حممبصر امل ذیممل
ماد  587ق .م .میره میداهد:
«هرگا قمانون حمابتقت ممالکت زمج ،زن ها بقن حفظ حابتقمت اصملی م حابتقمت زمج
مخقر بگذاهد ،ده این موهد زن ایرانی که بخواهد حابتقت مالکت زمج ها داها شمود م علمل
موجهی هم بمرای حمیاضای خمود ده دست داشته باشد ،به شرط حیمدیم حیاضمانامه کممتبی
بمه مزاهو اموه خاهجه ،ماکن است با حیاضای ام موافیت گردد».
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میرهاو ماد  587قانون مدنی ایران برای جلوگقری از بیحابتقتی یما حابتقمت مممضاعف
زن ایمرانی است .همشن است که از دست دادن حابتقمت ایرانمی بمرای زن ایرانمی کممه بمه
ازدماج مرد خاهجی دهآمد است ،ده اسمتثنای امل(فمرض حقاقمل حابتقمت شموهر) ،غقمر
اهادی م ده استثنای دمم(حغققر زن بقن پذیرش حابتقت شوهر یما بمیا بمرای حابتقت اصلی)،
اهادی است اما دههرحال ،موضوع ،متفامو از فرضی اسمت کمه شممخص بممراساس مماد
 588قانون مدنی حیاضای حرز حابتقت میکند ،به هاقن داقل است که قسات اخقر حبصمر
دمم مماد  587قمانون ممدنی پقشبقنی ناود است که« :میرهاو ماد  588م حبصر آن ،ده
قسات خرمج ایرانقان که حمابتقت خمود ها حمرز ناود انمد ،شمامل زنمان مزبموه نخواهمد
بود».
زن ایرانی که بواسله ازدماج م به حرحقب مذکوه ده فوق ،حممابتقت خمماهجی حممقصقل
نااید ،مقدمدیتهایی از حقث داها بودن اموال غقر منیول ده ایران خواهد داشمت .حمدمد
مااکقت چنقن زنمی ،بمه مقزانی است که حسب حشخقص کاقسقونی مرکمب از نااینمدگان
مزاهحخانههای اموه خاهجه ،کشوه م اطمالعاو ،مموجب سملله اقتصادی خاهجی نگردد.
امکان هجوع زن ایرانی که ده اثر ازدماج به حابتقت هاسر خماهجی خممویش ده آمممد
است ،به حابتقت اصلی نقز ده ماد  587قانون مدنی ایران پقشبقنی شمد اسمت .بممراساس
قمسات اخمقر ماد مرقوم ،چنقن زنی« ،بتد از مفاو شوهر یما حفریمق ،بمه صمرف حیمدیم
دهخواست به مزاهو امموه خماهجه به انضاام مهقه حصدیق فوو شوهر یما سمند حفریمق»
حابتقت ایرانی خمویش ها بما حماامی حیوق م امتقازاو هاجع به آن مجددا به دست خواهد
آمهد .عباهو ماد به مضوح بقانگر این ممللب اسمت کممه هجموع زن ایرانمی بمه حابتقمت
اصلی خویش به ماسله حفریق دهخواست کمتبی از سموی متیاضی به مزاهو اموه خاهجمه
است.
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نکتهای که ذکر آن ده این میام ضمرمهی اسمت ،پقشبقنمی حسمهقالحی بمرای مهمد بممه
حمابتقت جاهوهی اسالمی ایران ده موهد ممردی خماهجی اسمت کمه زن ایرانمی ها حمزمیج
ناود م از می صماحب امالد اسمت .چنقن فردی ،ده صموهو حیاضمای حقصمقل حابتقمت
ایمران ،بمدمن هعمایت شرط پنج سااه اقامت ده ایران ،ماکمن اسممت بممه حابتقمت دمامت
جاهوهی اسالمی ایران پذیرفته شود.
بند دمم مماد  575قمانون مدنی که ده میام بقان شمرائ حمقصقل حابتقت ایمران مممیره
ممیداهد ...« :پنج سال اعم از متواای یا ممتنامب ده ایمران ساکن بود باشند».
ماد  581قانون مدنی ایران میره میداهد« :کسانی که بمه امموه عام ااانفته ایران خدمت
یا ممساعدو شایانی کرد باشند م هماینقن اشمخاصی که داهای عقال ایرانمی هسمتند م از
ام امالد داهنمد یما داهای میاماو عاای علای م متخصص ده اموه عام ااانفتمه میباشمند م
حیاضای مهمد به حابتقت دمات جمماهوهی اسممالمی ایمران ها مینااینمد ،ده صموهحی کمه
دمات مهمد آنها ها بمه حابتقت دمامت جاهموهی اسممالمی ایممران صمالح بدانمد ،بمدمن
هعمایت شمرط اقامت ،ماکن است با حصویب هقئت مزیران به حابتقت ایران قبول شوند».
مضتقت حمابتقت امالد نماشی از ازدماج مرد خاهجی با زن ایرانی ،نمکته دیمگری اسمت
کمه بماید مموهد حوجه قراه گقرد .عملی هغم قوانقن برخی از کشوهها نظقر آااان که فرزنمد
متواد از حبته خویش ،اعم از مرد یا زن ،ها حمبته خمود مقسموب مینااینمد ،قمانون ممدنی
ایران ده بماب حمابتقت فماقد چمنقن حمکم مللیمی اسمت م صمرفا فممرزند متوامد از پمده
ایرانی ها ،براساس سقستم خون ،ایرانی حلیی میناایند .بنابراین علی االصول فرزنمد متوامد
از ماده ایرانی کمه پده ام داهای حمابتقت خماهجی است حبته ایران مقسوب نخواهد -شمد.
ایمن حمکم ،بمه طمریق امل ده فمرضی جماهی اسمت کمه زن ایرانمی ،بمه ماسمله ازدماج،
حابتقت ایرانی خویش ها از دست داد است.

بیتابعیتی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان در استان کرمان

012 /

اقکن ده فرمض مشخصی ،قانون ایران ،ماکن است براساس سقسمتم خماز بمه فرزنمد
متواد از ماده ایرانی که بمه زمجقت مرد خاهجی ده آمد است ،اعلای حابتقت نااید :مماد
 576قانون مدنی ایران ،ده میام بقان اشخاصی که حبته ایران مقسوب میشموند ،بمه شمرح
بند چهاهم میره میداهد« :کسانی که ده ایران از پده م مماده خماهجی که یکی از آنهما ده
ایران متواد شد به مجود آمد اند» .
ده فرمض متتددی ماکن است زن ایرانی ،ده ایمران متوامد نشمد باشمد :از جالمه ده
موهدی که زن از طریق ماد  588قانون ممدنی حمقصقل حمابتقت ایران ها کرد باشد ،یما ده
موهدی که زن ایرانی از پده ایرانی ده خاهج از خاز ایران حمواد یمافته بمماشد(بند  2مماد
 576ق .م) یا موهدی که زن خاهجی غقر متواد ده ایران ،به ماسله ازدماج با ممرد ایمرانی،
حمابتقت ایرانی کسب ناود (بند  6ماد  )576م پس از طالق یا فوو شموهرش ،هاینمان
به حابتقت ایرانی خمویش بماقی ماند باشد .مگر ده صوهحی که بند پنجم ماد  576مصداق
یابد ،یتنی طفل ممتواد ده ایمران از پده خماهجی ،بال فاصله پمس از هسمقدن بمه سمن 98
سممال حاممام ،حممداقل یکسممال دیگممر ده ای مران اقامممت ناایممد ی ما مممموهدی کممه یکممی از
زمجقن(زن)حابتقت ایرانی ها داها باشد م او این که ده ایران متواد نشد باشد ،اهحمباط بممه
ممراحب ضتقفحری با دمات اعلاکنند حابتقت است ،بنابراین منلیی م مناسب خواهد بمود
چنانیه با اصالح ماد  576ق .م .طمفل ممتواد از ماده ایرانی ده ایران-ماو این که هقچیک
از ابوین ام ده ایران متواد نشد باشند-ایمرانی شمناخته شمود.
با حوجه به امکان حقاقل حابتقت پده بر امالد ناشی از ازدماج مرد خاهجی با زن ایرانمی
بمراساس قمانون دمات ممتبوع مرد ،با امکمان پمذیرش دهخواسمت حابتقمت آنمان از سموی
دمات مذکوه ،چنانیه از طریق شماول بمند چهاهم مماد  576قمانون ممدنی ایمران ،دمامت
ایران نقز آنان ها حبته خود مقسوب نااید ،فرزندان مذکوه با مضمتقت حممابتقت مضماعف
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مواجه خواهند شد .قانونگذاه ایرانی ،با پقشبقنی چنقن مضتقتی به شمرح بمند اامف مماد
 577قانون مدنی میره میداهد« :هرگا اشممخاص مممذکوه ده بممند  4مماد  ،576پمس از
هسقدن به سن  98سال حاام بمخواهند حمابتقت پده خود ها قبول کنند ،باید ظمرف یکسمال
دهخواست کتبی به ضاقاه حصدیق دمات متبوع پدهشمان ،دایمر به این کمه آنهما ها حممبته
خمود خواهد شمناخت ،بمه مزاهو امموه خاهجه حسلقم ناایند».
نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانری
با مردان خارجی
حا قبل از مضع قانون ماد ماحد فموق اامذکر ،مضمتقت حابتقمت فرزنمدان حمماصل از
نمکاح زنمان ایرانی با مردان خاهجی به اقاظ عدم هعایت ماد  9161قانون مدنی ایمران از
جانب زنان ایمرانی ،ده هااهای از ابهام به سر میبرد ،زیرا با حوجه به پذیرش مللق سقسمتم
خمون (حابتقت نسبی) از طریق پده ایمرانی ،بمه موجب بند  2ماد  576قانون مدنی ایمران،
حنها فرزندان حاصل از پدهان ایرانی (ده هر نیلهای که بمه دنقما آینمد) حبتمه ایمران بمود م
قانونگذاه از اعلای حابتقت مبداء (حوادی) براساس سقستم خون (حابتقت نسبی) آن همم از
طمریق ماده بقثی به مقان نقامهد بود.
به هاقن جهت عد ای از حیوقدانان ایرانی ،با استنباط از مفهموم مسمتترده بنمد  4مماد
 576قانون مدنی ایران  ،طفل متواد ده ایران حاصل از نکاح ماده ایرانی با پمده خماهجی ها
بما هعمایت بند یاد شد  ،مشاول حابتقت حوادی ایران (براساس پذیرش اسمتثناءئی سقسمتم
خاز یا سقستم اهضی) میدانستند.
حتی کاقسقون قضایی م حیوقی مجلس شوهای اسالمی ده هاقن هابله ،با اهایه نظریمه
اختالف ده برداشتهای حیوقی م مضتقت آن دسته از زنان ایرانی که با احبماع کشموههای
افغانستان م عراق ازدماج ناود م از آنها صاحب امالدی شمد بمودند ،بماعث گردیمد حما
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طرح یک فموهیتی اصمالح بمندهای  4م 9م  6ماد  576قانون مدنی م ااقاق یمک حبصمر
به آن ،از سوی  98حن از ناایندگان مجلس شوهای اسمالمی ملمرح م یمک فوهیمت طمرح
مذکوه ده موهخه  9389/3/91به حمصویب ممجلس شموهای اسالمی برسد.
با عنایت به این کمه کمماقسقون قممضایی – حیموقی مجلمس شموهای اسمالمی از نظمر
کاهشناسی یکی از اساحقد برجسته حیوق بقنااالل خصوصی ایران بهر جسته بود م شماید
ده صموهحی کمه طمرح مذکوه کال به حصویب مجلس شوهای اسالمی میهسمقد ،ضمرمهحی
بمه نگاهش نید حاضر احساس نایشد ،امقکن متأسمفانه ده صمقن علنمی مجلمس ،طمرح
مزبوه دچاه حغققراو فرامانی گردید به نممقوی کممه بممندهای  9 ،4م  6مماد  576قمانون
مدنی حفظ م صرفا حبصر ذیل طرح با اندز حمغققراحی ده مموهخه  9389/7/2به حصمویب
ناایندگان مجلس شوهای اسالمیهسقد م نهایتا مصوبه مجلس ده حاهیخ  9389/7/92مموهد
حأیقد شوهای نگهبان قراه گمرفت کمه از ایمن ههگذه به نظمر میهسمد مشمکالو فرامانمی
حادث گردید باشد که اینک بمه شمرح آحمی ،به ذکر آن میپردازیم.
 -9وضعیت قبل از وضع قانون ماده واحده :مضتقت فرزندان حاصل از پده خماهجی
ده ایمران :هماانگونه که میدانقم ،پذیرش سقستم خاز (حابتقت اهضی) ده بقث حابتقمت
حوادی ،حوس قانونگمذاه ایمران ده بممندهای 4 ،3م  9ممماد  576قمانون ایمران ،بمه طموه
استثناءئی پقشبقنی شد که فی بندهای  4م  9ماد مذکوه نماظر بمر مموضوع موهد بقمث
میباشد .با عنایت به این که ملابق بند  4ماد  576قمانون ممدنی ،بممرای حممقیق حابتقمت
حوادی ایران برای طفل حاصل از ماادین خاهجی ،عالم بر حواد طفل ده ایمران ،دم شمرط
حموام دیگر (مجود ماادین خماهجی م حوامد یکمی از ماامدین ده ایمران) ضمرمهی اسمت،
بنابراین اگر بخواهقم مضتقت فمرزندان حماصل از پده خاهجی ها دققیا مموهد بقمث قمراه
دهقم باید با حوجه به حابتقت هماسر می م هماینقن بما عنایت به مقل حواد طفل مشترز
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موضوع ها برهسی ناائقم .بنابراین حابتقت زمجه ده این حاالو از دم فمرض زیمر خمماهج
نخواهد بود:
ااف) زن از دید قانون ایران ،خاهجی باشد :ده این صوهو ،هرگا طفلی از نممامبردگان
(پده م مماده خاهجی) ده ایران به دنقا آید ،دم شمرط از  3شمرط بنمد  4مماد  576قمانون
مدنی ایران حقیق یافته به هماقن جممهت کمافی اسمت ،اثبماو شمود کمه یکمی از ماامدین
خاهجی ده ایران متواد شد اند( .اهائمه گممواهی مالدو پمده یمما مماده خماهجی ده ایمران
کفایت مینااید) ده این صموهو طمبق بمند  4ماد  576قمانون ممدنی ایمران م بمه عیقمد
کملقه حمیوقدانان ایرانی (بدمن مجود هر گونه استثنایی) طفل مذکوه حابتقت حوادی ایمران
ها داشته م از اقمظه حمواد قلتا حبته ایران مقسوب خممواهد شممد م ده صموهو فممیدان
همر یمک از شرای سه گانه فوق ،قبول حمابتقت قملتی حوادی برای موامود (بما حوجمه بمه
استثنایی بودن پذیرش سقستم خاز حموس قمانونگذاه ایران ییقنا مقل حردید خواهد بمود.
چون یکی از شرمط اصملی اعمملای حابتقمت قلتمی حوامدی ایمران ،مجممود حممابتقت
خاهجی ماادین طفل است ،بنابراین هر گا یکی از ماادین طفل ،حابتقت خماهجی نممداشته
بماشند اعاال بند  4ماد  576قانون ممدنی بمر طمفل حاصل از نامبردگان ده ایمران ممتتذه
خواهد بود (هاقن مموضوع بماعث خدشه فرامان از جانب حیوقدانان ایرانی بر بند  4مماد
 576قانون مدنی گردید است).
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جدول شماره ( :)1مرا را با صورتهای احتمالی تولد فرزند حراصل از پدر و مرادر خارجی

ردیاف
1

وضاعیت تاابعیت

مشمول

طفل

ماده قانونی

طااافل ایااارانی ___

محل

محل

محل

تابعیت

تابعیت

تولد

تولد مادر

تولد پدر

ماادر

پدر

طفل

طفل

طفل

طفل

طفل

خارجی

خارجی

خاارج

خارج

خارج

ناخواهد باود
2

طفااال ایرانااای ___

خارج

خاارج

ایاران

خارجی

خارجی

نخواهدبود
1

طفااال ایرانااای ___

خارج

ایران

خارج

خارجی

خارجی

نخواهد بود
3

طفااال ایرانااای ___

خاارج

ایاران

ایاران

خارجی

خارجی

نخواهد بود
٧

تابعیاات متزلاازل ماااااشمول ایاران

خاارج

خاارج

خارجی

خارجی

تولدی تا س 10 :باند  ٧مااده
ا  11سالگی
٢

تابعیاات تولاادی مشمول بند ایران
ایران

7

ایران

خارج

خارجی

خارجی

 3ماده 17٢

تابعیاات تولاادی مشمول بند ایران
ایران

خارج

ایران

خارجی

خارجی

 3ماده 17٢

تابعیاات تاااولدی مشمول بند ایران
ایران

0

17٢

ایران

ایران

خارجی

خارجی

 3ماده 17٢

بقشتر حیوقدانان ایرانی بر این نکته پافشاهی میناایند که چلوه قانونگذاه ایرانی بمرای
ماده خاهجی که طفلی ده ایمران بمه دنقا آمهد (ده صوهحی که پده طفل ،خاهجی باشد) به
صرف حواد یکی از ماادین ده ایران ،قائل به اعلای حابتقت حوادی برای طفل اسمت ،حمال
آن که برای طفل حاصل از ماده ایرانی کمه عملیه م هابله بسمقاه بقشمتری غقمر از حوامد ده

 /007فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  30بهار 0311

ایران داهد ،اعتیادی به اعاال بند  4مماد  576قمانون ممدنی نمداهد م شماید صمرفا از ایمن
ههگذه م با حوجه به هاقن حمقلقل ،اداه حیموقی دادگسمتری ده نظریمه خمود قممائل بممه
حسری مفاد بند  4ماد  576قانون مدنی به فرزندان حاصل از نکاح زنمان ایرانمی بما ممردان
خاهجی گردید است م شاید بنا به هاقن داقل ،مفسمران بممند  4ممماد  576قمانون ممدنی
(کاقسقون حمیوقی قمضائی مجلس شوهای اسالمی) قائل به ققماس اماویمت بمرای فرزنمد
حاصل از نکاح زن ایرانمی بما ممرد خماهجی گردید انمد .بایمد حوجمه داشمت کمه حامامی
استداللهای یاد شد  ،گرچه با ماقتقاو اجتااعی منلبق اسممت ،اقممکن از اقماظ حیموقی
مقض فاقد حوجقه منلیی است .زیرا بنمد  4مماد  576قمانون ممدنی ،بمه عنموان پمذیرش
سقستم خاز (حابتقت اهضی ،ده قبال سقستم خون (حابتقت نسبی) ده میام بقان استثناء ذکر
گردید اسمت.
بمه عباهو دیمگر ملابق قواعد م میرهاو حابتقت ایران ،کلقه حیوقدانان ایرانی پمذیرش
م اعاال سقستم خون (حابتقت نسبی) ده اعلای حابتقت حمموادی ها اصمل م قبمول سقسمتم
خاز ها حاات استثناء میدانند .چون ده حفسقر اموه اسمتثناءئی ،ممیبایست بمه قده متمقین
استثناء اکتفا ناود اذا ده این میام (به عنوان استثناء) میداه ییقن آمه ،خاهجی بودن همر دم
ماادین طمفل اسمت م نایحوان با این بقنش ،مفهوم آن ها به مماده ایرانمی نقمز حسمری داد،
زیرا باید حموجه داشمت کمه ققاس اماویت از ابزاههای حفسقر موسع میباشد ،حمال آن کمه
ده این میام (حفسقر حاات استثناء) میبایست نمموع حفسمقر مضمقق باشمد بمه هامقن داقمل
نایحوان از ققاس اماویت استفاد ناود.
ب) زن فرد ممذکوه ،ایرانی است :نظر بمه ایمن که از اقاظ قواعد حابتقت ایران ،ازدماج
زن ایرانی صرفا با هعایت ماد  9195قانون مدنی ایران ماجد آثاه حیوقی است ،به عبماهو
دیگر ملابق عیقد حاامی حیوقدانان ایرانی عدم هعایمت مماد  9195قمانون مممدنی ایمران
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موجب بلالن نکاح خواهد بود ،حمال آن کمه مفمق عیقمد عمد ای از حیوقمدانان ایرانمی،
ضاانت اجرای ماد  9161قانون مدنی نقز عدم نفوذ نکاح میباشد.
حوجه به این که مضتقت بیا یا عمدم بممیای حابتقمت ایرانمی زن ده اثمر ازدماج بما ممرد
خاهجی ،بستگی حام به حقاقل یا عدم حقاقل حابتقت شموهر خماهجی ده اثمر ازدماج داهد
(اثر استیالل نسبی حابتقت زمجقن) بنابراین با فرض هعایت ممادحقن  9195م  9161قمانون
مدنی م اقماظ مماد  587قانون مدنی ایران مضتقت حابتقت طفمل حاصمل از نکماح مماده
ایرانی با مرد خاهجی ها ده دم فرض زیر موهد برهسی قراه میدهقم.
اول) تابعیت زوج بر زوجه تحمیل نشود :ده این صوهو به حکم صممده ممماد 587
قانون مدنی ایران  ،ازدماج زن ایرانی با مرد خاهجی هقیگونه حغققری ده حابتقت زن ایرانمی
ایجاد ناینااید م حابتقت ایرانی زن ،هاینان باقی خواهد مانمد م زمجمقن داهای اسمتیالل
مللق ده حابتقت خود خواهند بود.
بنابراین اگمر نمامبردگان طمفلی ها ده ایران به دنقا آمهند ،حمتی اگمر یمکی از نامبردگان
ده ایران به دنقا آمد باشد ،طفل مذکوه با حوجه به آموختههای قبلی م به میژ با عنایت بمه
حفسقر مضقق از بمند  4مماد  576قمانون مدنی (به اقاظ استثنائی بودن آن) ،مشاول بنمد 4
مماد  576نمخواهد شد ،اقکن باید حوجه ناود که طفل یاد شد میحواند باایو مشاول بند
 9ماد  576قانون مدنی قراه گقرد.
دوم) ترابعیت زوج برر زوجه تحمیل شود :ده این حاات از مفهموم مخمااف قسمات
بتدی مماد  587قانون مدنی ایران متوجه میگردیم کمه بمه مقمض حقاقمل حابتقمت زمج
خاهجی ده اثر ازدماج بر زمجه ایرانی ،حابتقت ایمرانی زن مموقتا از می سملب میگردد.
بنابراین اقظاحی پس از نکاح ،زمجه ایرانی با حوجه به حقاقل حمابتقت شموهرش ده اثر
نکاح ،داهای حابتقت شوهر خاهجی اش شد  ،ده صوهحی که بتدها طفلی از آنمان ده ایمران
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به دنقا آید( ،بما اممتان نمظر به این که حواد طفل بتد از نکاح قانونی اسمت ،بنمابراین طفمل
ده فمضای یمک خمانواد خاهجی به دنقا آمد است).
اذا کافی است یکی از ماادین (پده خاهجی یا ماده ایرانی کمه ده اثممر ازدماج خماهجی
یاد شد ) ده ایران به دنقا آمد باشند حا مواود حاصل از این نکماح ،بمما داها بممودن جاقمع
شرای مندهج ده بند  4ماد  576قانون ممدنی ،از حابتقمت قلتمی حوامدی ایمران بهر منمد
گمردد.
جدول شماره ( )0بیان کننده وضعیت صورتهای مختلف و کلی تابعیت طفل حاصل از پدر
خارجی و مادر ایررانی خرواهد بود:

وضعيت

ردیف

تابعيت
طفل

شمول
قانون

مـحل محل محل
تـولد

تولد

تولد

طـفل

مادر

پدر

1

_____

خارج

خارج

خارج

نمیباشد

2

_____

خارج

خارج

خارج

_____

خارج

خارج

ایران

نمیباشد
طفل
3

ایرانی

٧

تحمیل

تاحمیل
تاابعیت
عدم

_____

خارج

خارج

ایران

نمیباشد
طفل

ایرانی

خارجی

تابعیت

طفل
1

در اثر
عدم

نمیباشد
ایرانی

طفل

تابعیت
ازدواج

طفل
ایرانی

طفل

پدر

تحمیل

طافل
ایارانی

تابعيت مادر

تابعيت

ایارانی

خارجی

تحمیل
تابعیت

_____

خارج

ایران

خارج

تحمیل

ایارانی خاارجی
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وضعيت

ردیف

تابعيت
طفل

شمول
قانون

مـحل محل محل
تـولد

تولد

تولد

طـفل

مادر

پدر

ایرانی

تابعيت مادر
طفل

تابعيت
پدر
طفل

تابعیت

نمیباشد
طفل
٢

ایرانی

عدم
_____

خارج

ایاران خاارج

نمیباشد

تابعیت

طفل
7

ایرانی

_____

خارج

ایران

ایران

نمیباشد
طفل
0

ایرانی

تحمیل

تحمیل
تابعیت
عدم

_____

خارج

ایران

ایران

نمیباشد

ایرانی

خارجی

تاحمیل
تاابعیت

تابعیت

1

متزلزل

مشمول

تولدی

بند ٧

تاا سا:

ماده

 10ا 11

17٢

ایاران

خاارج

خارج

تحمیل
تابعیت

ساالگی
ایرانی

تابعیت
متزلزل
تولدی
18

تا س:
 10ا 11
سالگی

ماشمول
باند ٧
ماده
17٢

عدم
ایران

خارج

خارج

تحمیل
تابعیت

خارجی
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وضعيت

ردیف

تابعيت
طفل
تابعیت

11

تاولدی
ایاران

شمول
قانون

مـحل محل محل
تـولد

تولد

تولد

طـفل

مادر

پدر

تابعيت مادر
طفل

پدر
طفل

مشمول
بند 3
ماده

ایاران

خاارج

ایران

تحمیل
تابعیت

17٢

تاابعیت

12

تابعيت

ماتزلزل

مشمول

تولدی

بند ٧

تا س:

ماده

 10ا 11

17٢

ایرانی

خارجی

عدم
ایران

خارج

ایاران تاحمیل
تاابعیت

سالگی
تابعیت
11

تولدی
ایران

ماشمول
باند 3
ماده

ایران

ایران

خارج

تحمیل
تابعیت

17٢

تابعیت

13

متزلزل

ماشمول

تاولدی

بند ٧

تاا س:

ماده

 10ا 11

17٢

ایرانی

خارجی

عدم
ایاران

ایران

خارج

تاحمیل
تابعیت

سالگی
تاابعیت
1٧

تاولدی
ایران

مشمول
بند 3
ماده
17٢

ایران

ایران

ایران

تحمیل
تابعیت

ایرانی

خارجی
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وضعيت

ردیف

تابعيت
طفل

شمول
قانون

مـحل محل محل
تـولد

تولد

تولد

طـفل

مادر

پدر

تابعيت مادر
طفل
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تابعيت
پدر
طفل

تاابع
یت
1
٢

متزلزل
تولدی
تا سا:
 10ا 11

مشم
ول بند ٧
مااده

ایار
ان

ا
یاران

ایارا
ن

17٢

عدم
تحمیل
تابعیت

ساالگی

دقت ده مصادیق هدیفهای 9حا  8ناوداه اخقر ما ها به این حیقیت ههنامون میسمازد کمه
فمرزند ممتواد ده ایران حاصل ازنکاح زن ایرانمی بما مممرد خمماهجی ،همقچ گمما دچمماه
ممشکل جدی بیحابتقتی نخواهد شمد (زیرا طفل می مشماول بنمد  4مماد  576م ده غقمر
این صوهو مشاول بند  9ماد  576خواهد بود) م فی اطمفال نمامبردگان ده صوهحی کمه
ده خاهج از ایران به دنمقا آیمند ،ایمرانی نمخواهند بمود.
چون ملابق قموانقن حمابتقت ایران ،حابتقت ایرانی از طریق نسب ماده ،به طفل می اعلا
نایگردد؛ اذا فرزند می ،بر خالف فرزند پده ایمرانی ،فماقد حممابتقت ایمران خواهمد بمود.
مللوب حیوقدانان ایرانی م شماید اهائه دهمندگان طمرح مممذکوه ایممن بممود اسمت کمه
حابتقت ،از طریق زن نقز منتیل شود.
 -2وضعیت فرزندان حاصل از نکاح پدر خارجی و مادر ایرانی بعد از وضع قرانون
ماده واحده :هاان گونه که ده باال نقز به آن اشاه شد ،بما حفسمقر مضمقق از بممند  4ممماد
 576قانون مدنی ایران (با هعایت مادحقن  9195م  9161قانون مدنی از یک طمرف م مماد
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 587قانون مرقوم از طرف دیگر) طفل متواد از ماده ایرانی ده ایران (ده صموهو نکماح بما
مرد خاهجی م قبل از مضع قانون مماد ماحمد یاد شد ) یا مشاول بند  4ماد  576قمانون
مدنی (حابتقت قلتی حوادی ایران) بود یا این که ده هر صوهو مشاول بنمد  9مماد 576
قانون ممرقوم میگردید .حفامو این دم بند از ماد  576قمانون ممدنی ،ده ماهقت آن نهفتمه
است .طفل مشاول بند  ،4از ابتدای حواد حابتقمت حوامدی ایمران ها داها میباشمد (حابتقمت
قلتی حوادی ایران) ،حال آن که ده اعاال حابتقت حوادی ایران ،برای طمفل ممشاول بند 9
ماد  576قانون ممدنی ایمران ،بقن حیوقدانان محدو نظر مجود نداهد.
با حوجه به ملااب صدهاالشتاه میخواهقم ببقنقم که با مضع قانون مماد ماحمد جدیمد،
آیا طفل حاصل از ماده ایرانی حیوق جدیدی یافته است؟ یا ایمن کمه با مضع ماد ماحمد
جدید ،مضتقت طفل مذکوه بغرنجحر گردید است.
به عباهو دیگر باید ملااته شود که آیا با مضع ماد ماحد جدید ،دامنه بنمدهای  4م 9
ماد  576به نمفع طمفل حاصل از نمکاح ماده ایرانی با مرد خاهجی افزایش یافته یا این کمه
نه حنها مضتقت طفل مزبوه بهتر نمشد  ،شاید مضع ماد ماحد یماد شمد بمه ضمره طفمل
مذکوه نمقز بماشد.
بمرای دهز بهتر ملااب فوق ناگزیریم مثالهای هدیف  9حا  8ناوداه اهائه شد قبلمی ها
موهد برهسی قراه دهقم .با کای دقمت ده نمتایج هدیفهمای  9حما  8ناموداه فموق ،متمقن
میگردد که اطفال حاصل از ماده ایرانی ده ایران ،قمبل از مضمع مماد ماحد یماد شمد ده
هر صوهو یا داهای حابتقت قلتی حوادی ایمران (بنمد  4مماد  )576بمود یما ایممن کمه از
حابتقت متزازل ایرانی (بند  9ماد  )576بهر مند خواهند شد م ده هر صموهو اگمر طممفل
مزبوه ایرانی نایگردد ،ایمرانی نمشدن می ییقنا به علت عدم اقامت می از سمن  98حما 95
سااگی حاام ده ایران است.
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اگر مجلس شوهای اسمالمی ،طمرح پقشمنهادی نااینمدگان ها بمه هامان صموهو اماقمه
حصویب میناود ،ده آن صوهو بند  4ماد  576فتلی موضوعا منتفی میگردید ،زیرا طرح
پقشنهادی ناایندگان حق حابتقت حوادی ایران ها برای اطفال متواد ده ایران حاصل از نکاح
ماادین خاهجی که یکی از آنها ده ایران به دنقا آمد باشند ،کمال ممردمد دانسمته م ملمابق
پقشنهاد ناایندگان اهائه کمنند طرح ،بند  9ماد  576قانون مدنی بشرح زیر اصالح میشد:
« افرادی که ده ایران از پده م ماده خاهجی متواد شد م حا پایمان سمن  98سمال حامام بما
پرمانه اقامت متتبر ده ایران میقم بود م بالفاصله پمس از آن حممداقل یممکسال دیگمر ده
ایران اقامت کرد باشند م قبل از هسقدن به سن  21سمال حامام ،اقمدام بمه اخمذ شناسمنامه
ناایند م اال قبول شدن آنها به حابتقت ایران ،بر طبق میرهاو مربوط به حقصمقل حممابتقت
اسمت » .که ده صوهو میابله آن با بند  9ماد  576ماقتی ،متقن میگردد کمه پقشمنهاد یما
طرح یاد شد فی نیله ضتف اصلی بنمد  9مماد ( 576حابتقمت حوامدی یما حابتقمت غقمر
حوادی بودن طمفل مموضوع بمند  9ماد مرقوم از اقظه حواد حما سمن  98سمااگی حاام) ها
مرحفع ناود است .چون اصالح بندهای  4م  9ماد  576م هاینقن بند  6مماد ( 576کمه
انصراف موضوعی از این میااه داهد) ده مجلس شوهای اسالمی های نقامهد م فمی قمانون
مماد ماحد مرقوم (حتققن حکلقف حابتقت فرزندان حاصل از ازدماج زنمان ایرانی با ممردان
خاهجی) به ماد  576اضافه شد است .بنابراین نایحوانقم بگوئقم کمه قمانون مماد ماحمد
مرقوم ،بندهای  4م  9مماد  576قمانون ممدنی ها صریقا یا ضانا نسخ ناود اسمت .زیمرا
طرح پقشنهادی نماایندگان ،حذف بندهای  4م  9م  6ماد  576قانون مدنی م ااقماق یمک
حبصر به آن ماد بود است م چون حذف بندهای  4م  9م  6مماد مرقموم بممه حممصویب
نمرسقد  ،بنابراین م به حکم عیل عال قانونگذاه نشان از بیای آنهما داهد م فیم اقممدام
قمانونگذاه ،بر ااقاق یک حبصر (به عنوان قانون ماد ماحمد ) بمه مماد  576قمانون ممدنی
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قابل حفسقر خمواهد بمود (همر چند با حوجه به ملااب آحی ااذکر متلوم نقست که آیما ایممن
مماد ماحمد  ،ااقاق یک حبصر به ماد  576قانون مدنی است یا این که حبصر مزبوه بممه
مماد  575قمانون مدنی ااقاق میگردد) اذا نسخ ضانی یا صریح بندهای فموق ،موضموعا
منتفی میباشد.
سواای کمه بما همشن شدن موضوع فوق ،قابل طرح است ،این است که طفل حاصمل از
مماده ایمرانی (ده صموهو نکاح با مرد خاهجی) مشماول کمدامقک از ممواهد بنمد  4مماد
 ،576بند  9ماد  576یا قانون مماد ماحمد مرقموم اسمت؟ ده سماد حرین حفسمقر میحموان
عنوان داشت که هر گا زن ایرانی با هعمایت ممادحقن  9195م  9161قمانون ممدنی بما ممرد
خاهجی ازدماج نااید ،ده صوهو حقاقل حابتقت شوهر بر می م ده صموهو حوامد طفمل
مشترز می ده ایمران م هاینقن حواد زمجه ایرانی یا مرد خاهجی ده ایمران ،بمه ییمقن بما
بمیاء بمند  4مماد  ،576طفل مذکوه حابتقت قلتی حوادی ایران ها خواهد داشت( .حماالو
فوقانی ،هدیفهای  7 ،6م 8ناوداه فوق ااذکر).
ده سمایر ممواهد (همر دم موهد هدیف  9م ممواهد حقتمانی هدیفهمای  7 ،6م 8ناموداه
فوق) متلوم نقست که آیا طمفل یماد شد مشاول بند  9ماد  576است یا این کمه نمامبرد
از مصادیق قانون ماد ماحد میباشد؟
بدین حرحقب ممتوجه ممیشویم که با قانونگذاهی جدیمد ،ده موضموعی ماحمد ،احکمام
متفامو مجود داهد .برای پاسخ بمهتر بمه این سوال ،ناگزیر از حفمامو حکمم بنمد  9ممماد
 576م ممقتوای قمانون ماد ماحد مرقوم میباشقم.
 -1تفاوت بند  7مراده  257برا قانون ماده واحده جدید
اکثر حیوقدانان ایرانی ،بند  9ماد  576قانون ممدنی ایمران ها نمموعی حممابتقت حوامدی
(متزازل) میدانند .اقای دکتر ممنفرد ایمرانی ،آقای دکمتر مممقاود سمملجوقی ،بنمد  9مماد
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مرقوم ها نوعی حابتقت اکمتسابی ممیدانند .دقت ده بند  9ماد  576قانون ممدنی ایمران کمه
بقان میداهد« :کسانی کمه ده ایممران از پمدهی کممه حبتمه خاهجمه اسمت موجمود آممد م
بمالفاصله پس از هسقدن به سن  98حماام الاقمل یک سال دیگمر ده ایمران اقممامت کممرد
باشند م اال قبول شدن آنها به حابتقت ایران ،بر طبق میرهاحی خواهد بود کمه مملابق قانون
برای حقصقل حابتقت ایمران ممیره اسمت » .موید نظریه اکمثریت حمیوقدانان ایرانی است.
به عمباهو دیمگر ،قسات امل بند  9ماد مرقوم ده بقان نوعی امتقاز به ماسمله حوامد ده
ایران برای اطفال حماصل از پده خماهجی ده ایران است که قانونگذاه برای سمایر اطممفال
حاصل از پده خماهجی کمه ده ایمران به دنقا نقامد اند ،قمائل نشد است م این متنما کمامال
از حوادی بودن حابتقت طفمل مزبموه حکایمت داهد .قسمات دمم بنمد  9مماد مممرقوم ،ده
صموهو عدم مقیق شدن شرای قسات امل ،بمرای طمفل ممتواد ده ایممران ،حمماصل از
پده خاهجی حیی قمائل نمشد م حنها ها مهمد طفل یادشد به حابتقمت ایمران ها حیاضمای
حابتقت ایران (حابتقت حقصقلی) دانسته است .بنابراین همر گما طمفل مزبوه یمک سمال ده
ایران اقامت داشته بماشد (بمقن  98سمال حماام حما  95سمااگی) حابتقت متزازل می ،بمدمن
هر گونه شرط دیگر حبدیل به حابتقت قلتی ایران خواهد شد به عباهو دیگر برای این کمه
فردی مشاول بند  9ماد  576قانون مدنی ایمران گردد ،کافی است پدهش خماهجی بمود ،
طفل ده ایران به دنقا آمد م پس از هسقدن به سن  98سال حاام یک سمال دیگمر ده ایمران
اقامت نااید.
با عنایت به مواهد فوق متوجه میشویم کمه مماهقت بند  9ماد  576قانون مدنی ایمران،
حابتقت حوادی است .حال آن که ماهقت حابتقت موضوع قانون ماد ماحد  ،حابتقت اکتسابی
(حیاضای حابتقت ایران !) میباشد .به عباهو دیگر ،برای فرزندان متواد از مماده ایممرانی ده
ایران ،با هعایت ماد ماحد جدید ،صرفا حق حیاضای حابتقت ایمران بمه هسماقت شمناخته
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شد است( .نه حابتقت مبداء یا حابتقت نسبی م یما حمتی حابتقت اهضی) که ایمن ممموضوع
حمفامو بسقاه آشکاهی با حابتقت حوادی داهد .باید حوجه داشمت ،گرچمه مشماواقن قمانون
ماد ماحد مرقوم ،به شرح زیر مختلف میباشند:
 فرزندان حاصل از ازدماج زنان ایرانی بما ممردان خاهجی که ده ایران ممتواد شمد یماحداکثر حا یک سال پس از حصویب این قانون ده ایران متواد میشود( .متن ماد ماحد )
 سن مشاواقن این ماد ماحد ده زمان حصویب بقش از  98سال حاام باشمد( .حبصمریک ماد ماحد )
 فمرزندان ممتواد شد ده ایران حاصل از ازدماج زن ایرانی م مرد خاهجی کمه ازدماجماادین آنها از ابتدا با هعایت ماد  9161قانون مدنی به ثبت هسمقد باشمد بمه دنقما آینمد.
(حبصر  2ماد ماد ماحد )
اقکن ده اعماال حمکم قانون مماد ماحد (حقصقل یا حیاضمای حابتقمت ایمران پمس از
احراز عدم سوء پقشقنه کقفری یا امنقتی م اعالم هدحابتقت غقمر ایممرانی) بما یکمدیگر برابمر
میباشند.
به دیگر سخن ،افراد مشاول بند  9مماد  ،576بمدمن مجمود یا عدم مجود سوء پقشمقنه
کقفری یا امنقتی م نقمز بمدمن اعمالم هد حابتقمت غقمر ایرانمی خمود (ده صموهو مجممود)
میحوانند به صرف مجود سه شرط یاد شد (حواد ده ایران ،پده خاهجی ،اقاممت ده ایمران
بمقن سمنقن  98حما  95سال حاام) حابتقت حوادی ایران یا حتی بمه نظمر اقلقمت حیوقمدانان
ایرانی ،حابتقت اکتسابی ایمران ها داها گردند ،حال آن که افمراد مشماول مماد ماحمد  :امال
داهای حابتقت حقصقلی میباشند (نه حابتقت حموادی) ثانقا حیاضای حقصقل حمابتقت ایممران
حوس نامبردگان منوط به فیدان سوء پقشقنه کقفری م امنقتی م اعالم هد حابتقت غقر ایرانمی
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آنها میباشد که این شرای به هقچ مجه ،حتی ده فرض اکتسابی بودن ماهقت بند  9مماد
 576قانون مدنی مجمود نداهد.
بنابراین متلوم نقست که اطفال مصادیق هدیف  9ناوداه (فرزندان متواد شمد ده ایمران
حاصل از نکاح ماده ایرانی م پده خاهجی که هقچکدام ده ایران به دنقا نقامد اند اعم از این
که حابتقت خاهجی بر زن ایمرانی حمقاقل گردد یا نگردد) م اطفال موضوع ممواهد حقتمانی
هدیفهای  7 ،6م 8ناوداه قبلی (فرزندان متواد ده ایران ناشی از نکاح زن ایرانمی بما ممرد
غقر ایرانی حذف نمگردید اسمت) ،بنابراین بر موضوعاو ماحد (کلقه مصادیق هدیف  9م
مواهد حقتانی هدیفهای  7 ،6م 8ناوداه قبلی)امکان حکومت قواعمد م میمرهاو متفمامو
مجود داهد که ایجاد چنقن مضتقتی از شان قانونگذاهی کامال به دمه میباشد.
قانون « اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانری برا
مردان خارجی»
الیقهی اصالحی موهد حایقد شوهای نگهبمان مصموب " 58فرزنمدان حاصمل از ازدماج
شرعی زنان ایرانی با مردان غقر ایرانی که قبل یا بتد از حصویب این قانون متوامد شمد یما
میشوند ،قبل از هسقدن به سن  98سال حاام شاسی به دهخواست ماده ایرانی دهصموهو
نداشتن مشکل امنقتی به حابتقت ایران ده میآیند .فرزندان مذکوه پس از هسقدن به سن 98
سال حاام شاسی ،دهصوهو عدم حیاضای ماده ایرانی ،میحواننمد حابتقمت ایمران ها حیاضما
کنند که دهصوهو نداشتن مشکل امنقتمی بمه حابتقمت ایمران پذیرفتمه میشموند .پاسمخ بمه
استتالم امنقتی باید حداکثر ظرف مدو سه ما انجام شمود م نقمرمی انتظمامی نقمز مکلمف
است نسبت به صدمه پرمانه اقامت برای پده غقر ایرانی ده صوهو نداشتن مشمکل امنقتمی
اقدام کند« .قدمی هم به جلو ده این زمقنمه مقسموب میگمردد .ده ایمن الیقمه بمه نموعی
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میحوان از طریق ماده ایرانی کسب حابتقت کرد م حما حمدمدی مشمکل بمیحمابتقتی چنمقن
فرزندانی حل خواهد شد .بما مجمود ایمن ایمراداو حیموقی فموق برطمرف نشمد اسمت م
مشکالو فرزندان حاصل از ازدماجهای غقرقانونی م ده مواهدی بیحابتقتی بتضی کودکمان
حا سن هجد سال همچنان به قوو خود باقیاست .از طرف دیگر ماهقمت اعلمای حابتقمت
ده این الیقه اکتسابی م ماهقت بند پنجم ماد ی  576حابتقت اصلی میباشمد ده حماایکمه
هردم بر موضوعی ماحد حکومت میکنند.
حال با حوجه به ناکاهآمدی م اختالل ده سقستم اعلای حابتقت ایران ،برهسی مجدد ماد
ماحد  ،باالخص حبصر ی دمم آن ضرمهی به نظر میهسد .چرا کمه بما مجموداین حبصمر ،
انواع خاصی از کسب حابتقت ها میحوان متصوه شد که حاکنون ده قانون به آنهما اشماه ای
نشد است از طرف دیگر باید بمرای بنمدهای  4م  9مماد ی  576همم چماه ای اندیشمقد م
هاهکاههایی ها برای افراد بیحابتقت حا سن  98سال م افرادی که به کلمی آپاحریمد میشموند
ده نظر گرفت (افشاه قوچانی م محدحی )96 :9353 ،م همچنقن نبایمد بمه بهانمهی خلمای
برخی افراد ده ازدماجهای غقرقانونی ،کودکان زیادی ها به منجالب بیحابتقتی هدایت کمرد
م نقرمی انسانی عظقای ها برای ایجاد ناامنی م ناهنجاهیهای اجتااعی مستتد سازیم.
بحث و نتیجه گیری
ازمؤثرحرین ها ها برای کنترل پدید بیحابتقتی ،عالم بمر هفمع ایرادهمای فموق ،حیویمت
مرزها م نظام کنترل مرزی که یک ها حل پقشگقرانه است ،حبدیل مضتقت غقر قمانونی بمه
قانونی ،باال بردن هزینه اقامت م اهائه خمدماو اجتاماعی بمه بقگانگمان ،از جالمه هاههمای
مناسب برای جلوگقری از حأثقراو منفی این پدید است که میحواند موهد حوجه قراه گقرد.
حال به نظر میهسد که:
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 )9نظام حیوقی ایران سقستم خون ها حنها از طریق پده قابل اجرا میداند .این مسمااه
مشکالو فرامانی ها پدید آمهد است م قانونگذاه برای حل آن قانونگذاهیهمای متتمددی
ها انجام داد است که نه حنها مشکل موهد نظر ها حل نکرد اند بلکه بمه بقمران بمیحمابتقتی
فرزندان حاصل از مادهان ایرانی م پدهان خاهجی دامن زد اند که به نظمر میهسمد اعلمای
حابتقت با استفاد از سقستم خون از طریق ماده میحواند این مشکل ها حل کند.
 )2هاهکاه حغققر سقاست کلی موجود :ده این هاستا میحوان ماد ماحد ی مرقوممه ده
این زمقنه ها به کلی نسخ کرد م به جای آن بند  4م  9ماد ی  576اصمالح گمردد .حیسمقم-
بندی انجام شد ده بند  4ماد ی  576بقن زنان ایرانی که حابتقت خاهجی بر آنهما حقاقمل
شد م آنها که به حابتقت خود باقی میمانند ،برداشتهشمود م ایمن قمانون شمامل فرزنمدان
هاهی مادهان گردد م ده بند  9نقز اازامی دانستهشود که فرزندان متواد ایران از پده م ماده
خاهجی که یکی از آنها یا هر دمیشان ده ایران به دنقا آمد باشند ،پمس از  98سمال حامام
حداقل یک سال اقامت ایران ها داشتهباشند .همچنقن حبصر ی ااقاقی میحواند بدین شمرح
باشد« :به منظوه حل مشکل حابتقت فرزندان حاصل از نکاح زنان ایرانی م ممردان خماهجی
که حا حصویب این قانون ملابق گواهی مراجع صمالحقت داه ده ایمران متوامد شمد اند ،ده
صوهحی که سن اطفال مذبوه کاتر از  98سال باشد میحوانند پمس از هسمقدن بمه سمن 98
سال حاام ،حیاضای حابتقت ایران ها بکنند .ده صوهو فیمدان سمابیهی کقفمری م اعمالم هد
حابتقت غقر ایرانی (ده صوهو مجود) به این افراد حابتقمت ایرانمی اعلما خواهمد شمد مده
صوهحی که سن افراد مذکوه بقش از  98سال حاام باشد ،حداکثر مدو حیاضای آنهما یمک
سال خواهد بود.
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چنقن ها حلی موهد پذیرش جامتهی جهانی م مرسوم ده اغلب کشموهها میباشمد م از
طرف دیگر هم همخوانی بقشتری با کنوانسقون هفع حبتقض علقمه زنمان داهد .هرچنمد کمه
ایران به این کنوانسقون نپقوستهاست.
 )3بر اساس ماد  576قانون مدنی ایران هر گا زن ایرانی با مرد خاهجی ازدماج کند
دم حاات برای می متصوه بود:
امل :زن ایرانی به حابتقت شوهر دهمیآمد بمه عبماهحی حابتقمت شموهر خماهجی بمر می
حقاقل میشد که ده این صوهو ،زمج م زمجه خاهجی مقسوب میشمدند م ده صموهو
مجود دم شرط حواد فرزندشان ده ایران م حواد حداقل یکمی از زمجمقن ده ایمران ،فرزنمد
مذکوه حقت شاول بند  4قراه ممیگرفمت م بمر اسماس سقسمتم حابتقمت حوامدی ،ایرانمی
مقسوب میشد  .این قاعد ده صوهحی کاهبرد داهد که ازدماج بمه شمکل قمانونی صموهو
پذیرفتهباشد.
دمم :زن ایرانی به حابتقت خود باقی میماند م بر اساس سقستم استیالل نسمبی از آنجما
که قانون متبوع شوهرش ،حابتقت ها بر زمجه حقاقل نایکند ،می ایرانی باقی میمانمد .ده
این شرای است که بتضی از حیوقدانان ایرانی مانند اداه ی حیوقی قو قضمائقه ده سمال
 9363اینگونه استدالل میکنند که مقتی فرزند دم حبتهی خاهجی که ده ایران به دنقا آممد
حنها به صرف حواد مادهش ده ایران میحواند به حابتقت ایران دهآید پمس ده مموهد ممذکوه
(فرزند حاصل از ماده ایرانی م پده خاهجی) کمه پقوسمتگی م علیمهی بقشمتری نقمز دیمد
میشود .به طریق امای م با حاسک به ققاس اماویت میحوان طفل ها مشاول بنمد  4مماد ی
 576قانون مدنی دانست م حابتقت ایران ها به می اعلا کرد .هر چند کمه قاطبمهی حیموق-
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دانان چنقن استنباطی ها مغایر با اصول حیموقی حفسمقر قواعمد ممیداننمد امما ایمن شمقو ی
استدالل هم موهد پذیرش گرمهی از حیوقدانان میباشد.
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 )4مماهقت پدیمد مهماجران افغانسممتانی نسممبت بممه سممالهای اماقمه دسمتخوش
حغققراو فرامانی شود  .ساختاه جوان این جاتقت به داقل باال بودن نمرخ زاد م مامد سمبب
شد است امرمز نسل جدیدی از احباع افغانستانی ده ایران ساکن باشد کمه نمه شمناختی از
افغانستان داهد م نمه داهای شمبکه همابلمی ده آنجاسمت .بنابراین برای ایمن نسمل جدیمد،
بازگشت به مراحب دشواهحر از پدهان م ممادهان خمود اسممت .ده نتقجمه سقاسمتهایی کمه
زمانی بمرای نمقمو مواجهمه بما پدیمد مهماجران افغانسممتانی بممما حمارکممز صمرف بمر
بازگشت حدمین شد است ،امرمز دیگر متناسب با ماهقت پدید به نظر نایهسد.
به نظر میهسد حدامم مضتقت کنونی عمامل شمکل گقمری مسممقرهای «جممایگزینی» م
«حاشمقهای شمدن » بمرای نسمل جدیمد افغانستانیها باشد که پقاممدهای آن بمرای امنقمت
ایمران قابمل اعتناسمت .بنمابراین حغققمر سقاسمتها متناسب با شرای م میژگیهای کنمونی
این پدید ضرمهی به نمظر میهسد م میحوان با حیدیم الیقهای با عنوان «سقاستهای باز»
مهاجرحی اقامت م کاه متخصصان افغان ها حسهقل نامود م بما حوجمه بمه سقاسمت افمزایش
جاتقت ده کشوه ،از پتانسقلهای موجود این گرم بهر برداهی گردد.
 )9بسمقاهی از کشموههای مهاجرپمذیر جهمان از یمک سمو حمالش میکننمد جریمان
مهاجرو به سمات کمشوههایشان ها کمنترل کننمد ،از سمموی دیگممر فراینممدهای قمانونی
جذب نقرمهای موهد نقاز کشوه از طریق مهاجرو ها نقز فممراهم مممیسممازند .ده ماقممع
یکمی از ها های افزایش جاتقت کشموهها ،جممذب جاتقممت مهمماجر داهای مهمماهو م
ثمرمو است .اما ده موهد مضتقت احممباع افممغانستانی ده ایمران چممنقن سقاسمتی مجمود
9م مقاد سلجوقی ،م نجادعلی ااااسی قائل به این نظر میباشند.
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نداشته است .نتقجه حدامم مضتقت موجود بماقی مانمدن ضمتقفحمرین گمرم ها ده ایممران
م خممرمج گمرم های بامهاهوحر م ثرمحاندحر به میصد کشموههای دیگمر اسمت .بنمابراین
مسئله حمغققر یکبماه مضمتقت حیوقی احمباع افممغانستانی م اعلمای شممهرمندی نقسممت،
بلکمه ایجماد فراینمدهایی قمانونی بمرای جذب آن دسته از جاتقت افغانسمتانی اسمت کمه
میحواند با مهاهو یا ثرمو خمود بمه اقتصماد ملی کاک کند .چنقن همدفی ده مرحلمه امل
با اعلای مجوزهای اقامتی بلنمد ممدو نقمز حاصمل میگمردد .بما حوجمه بمه شمباهتهای
فرهنگمی ،زبممانی م ممذهبی ایمن مسمقر بمرای ایمران چندان دشواه نقست .آنیمه پقشمنهاد
میشود ،حغققر سقاستهای کلی مهاجرحی ده قبمال احبماع افغانسمتانی ده سملح کمالن م ده
نظر گرفتن آن به مثابه فرصمتی بمرای جممذب جاتقممت اسممت .بمه ایمن منظموه اعلمای
حابتقت از طریق خاز م یا کسب حابتقت بما شمرایلی مناسمبحمر پقشمنهاد میگمردد .ایمن
موضوع میحواند ده هاسمتای سمقاسمتهای کلمی جاتقمت ده کشموه بما ده نظمر گمرفتن
جوانب مختلف آن مدنظر قراه گقرد.
م هاینقن پقشنهاد میگردد که:
ااف) اهائه طرحی به مجلس ده جهت اعلای حابتقت با استفاد از سقستم خون از طریق
ماده م یا حذف ماد ماحد م قانون جدید ازدماج زن ایرانی با مرد خاهجی م اصمالح بنمد
 4م 9ماد  576قانون مدنی م اعلای حابتقت به ماسلهی مجود ماده ایرانی ده این ماد .
ب) حیدیم الیقهی «سقاست باز مهاجرحی» به مجلمس ده هاسمتای جمذب جاتقمت بما
مهاهو م ثرمحاند افغان با استفاد از اعلمای مجوزهمای اقمامتی بلنمد ممدو م یما اعلمای
حابتقت با شرایلی آسانحر برای نخبگان صوهو پذیرد.
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