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Abstract 
The amendment of the law concerning the 

citizenship of children with Iranian mothers 

who married foreign nationalities enacted by 

Majlis Shura-e-Islami (Islamic Parliament of 

Iran) in September 24, 2019. With the 
enactment of this law, this question arises 

whether latter on law can completely solve the 

problem of citizenship of this kind of children? 
It seems despite some uncertainties and 

ambiguities, this law altogether contains new 

good points, which can solve the problems and 
difficulties with regard to citizenship of 

offspring of Iranian women who married other 

nationalities. According to the law, it is possible 

that the legitimate children of Iranian mothers 
married to foreign men, includes those who 

born inside or outside the national territory of 

Iran, obtain the Iranian citizenship. However, 

obtaining this citizenship is subject to the 

occurrence of legitimate marriage. Besides, 

according to this law, obtaining Iranian 
citizenship before reaching eighteen years old 

of these children is conditional upon request of 

Iranian mother. Although this law did not 
clarify those cases that Iranian mother does not 

ask for citizenship for her child due to any 

reason. 
Keywords: Legitimate Marriage, Transmission 

of Citizenship, Citizenship, Citizenry, CHildren 

of Iranian Women Married to Non-Iranian 
Men. 

 چکیده
قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فر ن دان حاص ل ا    

ب ه   1398ا دواج  نان ایران ی ب ا اتب اع خ ارجی در مهرم ا       
تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این س وال مط رح اس ت    

توان د ب ه ط ور کام ل مش کل تابعی ت        می که آیا این قانون
ارجی را فر ندان حاص ل ا  ا دواج  ن ان ایران ی ب ا اتب اع خ       

ای ا   رس د علی رغم وج ود پ ار      م ی  برطرل نماید؟ به نظ ر 
ابهامات، این قانون در مجموع م امل نک ات مثبت ی ب ود  و     

تواند مشکالت مربوط به تابعیت فر ندان حاص ل ا   ن ان    می
ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو ک ه مط ابق   

ن دان حاص ل ا    قانون، امکان اخذ تابعی ت ایران ی ب رای فر    
ا دواج مرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اع م ا  آن ک ه   
در قلمرو یا خارج ا  قلمرو کشور ایران متول د م وند، وج ود    
دارد؛ هر چند که اخذ ای ن تابعی ت من وط ب ه اح را  وق وع       

بامد. همچنین اخذ تابعیت ایران ی قب ل ا     ا دواج مرعی می
ن ام خاص، مش روط   رسیدن به سن هجد  سال نیز برای ای

؛ ه ر چن د    امکان پذیر گش ته ها  به درخواست مادر ایرانی آن
این قانون، تکلیف مواردی را که م ادر ایران ی ب ه ه ر دلی ل      

نمای د،   اقدام به درخواست تابعی ت ب رای فر ن د خ ود نم ی     
 مشخص نکرد  است.

: ا دواج م رعی، انتق ال تابعی ت، تابعی ت،     واژگان کلیادی 
ص  ل ا  ا دواج م  ادر ایران  ی و م  ردان م  هروند، فر ن  دان حا

 غیرایرانی.
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 مقدمه

ن های اخیر به علت مهاجرت اتباع کشورهای خارجه به ویژ  افیانستان و عراق به کشور ایران، میزا در سال

اند.  ها حاصل گشته  نان ایرانی با مردان خارجی  یاد گشته و به تبع فر ندان متعددی ا  این ا دواج  ا دواج

و فر ندان مان به خطر افتاد  و در ها  اطالعی  نان ا  قوانین، آیند  آن ها به علت بی در برخی ا  این ا دواج

ته است. ا دواج  نان ایرانی با اتباع بیگانه عالو  بر به ناپذیری را به دنبال دام برخی موارد نیز تبعات جبران

وجود آوردن مشکالت اجتماعی و حتی سیاسی، در مرایط خانوادگی آنان نیز تاثیر به سزایی دارد. 

ها به واسطه ندامتن ثبات قانونی و تعلق نگرفتن بسیاری ا  حق و حقوق مهروندی به این  گونه ا دواج این

های خاصی را به همرا  دارد)نائینی ایمانی و  آن به فر ندان مان، مشکالت و نگرانی ها و پس ا  خانواد 

ها به دالیل مختلف موفق به اخذ تابعیت  (. بسیاری ا  فر ندان حاصل ا  این ا دواج94، 1390همکاران،

اجتماعی های  و ا  این حیث درگیر مشکالت فراوانی بود  و جامعه را با مسائل و دغدغه  ایرانی نگشته

گذار ما رها مد   ها ا  دست قانون ها رمته این ا دواج اند. به بیان دیگر در این سال متعددی مواجه ساخته

ضعیت حقوقی ها، ابهام و تابعیتی کودکان حاصل ا  این ا دواج و کشور ما را با مسائلی جدی چون بی

در میان کودکان حاصل ا  این نوع )پروانه  نامویی(، ایجاد فساد و بزهکاری های بدون مجو  ا دواج

ها، سردرگمی  ن ایرانی در صورت جدایی همسر یا فوت وی و ... روبرو ساخته است)مرادقلی و  ا دواج

 (.124، 1396بویه، آل

قانون مدنی ا دواج  ن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد،  1060مطابق ماد  

قانون مدنی، در مورد تابعیت  987  طرل دولت است. ا  طرفی مطابق با ماد  موکول به اجا   مخصوص ا

است؛ به این صورت که  نان ایرانی که با مردان   نان ایرانی اصل استقالل نسبی تابعیت پذیرفته مد  

د، نمایند، چنانچه قوانین متبوع موهر، تابعیت مرد در حین ا دواج را بر  ن ایرانی تحمیل نمای خارجی می

بینی  این  ن تابعیت اولیه خود را ا  دست خواهد داد. اما اگر قوانین متبوع موهر تحمیل تابعیت را پیش

ننمود  بامد و یا  ن را در انتخاب تابعیت موهر مخیر کرد  بامد،  ن ایرانی بر اساس سیستم استقالل 

خود و ترک تابعیت ایران، تابعیت کشور تابعیت به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر آن که با اراد  

 967ماد   2(. ا  سوی دیگر مطابق با بند 23، 1396متبوع موهر را کسب نماید)توسلی نائینی و پورمراد،

 گردد.  قانون مدنی انتقال تابعیت ا  طریق خون در قانون ایران، فقط ا  طریق پدر به طفل منتقل می

ان ایرانی و اتباع خارجی فوق، به دالیل عدید  )اعم ا  ناآگاهی های صورت گرفته میان  ن اکثر ا دواج

نسبت به قوانین، ورود غیرمجا  اتباع خارجه به خاک ایران و ...( با اجا   دولت صورت نگرفته و اگر چه 

ها به لحاظ مرعی صحیح بود ، ا  نظر قانونی صحیح نبود  و اثرات ا دواج قانونی مانند  این قبیل ا  ا دواج

های تبعه خارجی نیز در این موارد به دالیل  بت قانونی ا دواج، تحمیل تابعیت  وج به  وجه را ندارد.  وجث

مختلف )اعم ا  ورود غیرقانونی به کشور، ترک ایران و ...( حاضر به اخذ تابعیت برای فر ندان خود نبود  و 
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ایرانی بود  ولی امکان انتقال تابعیت ها  هویت بسیاری به وجود آمدند که مادر آن ا  این حیث فر ندان بی

برای حل مشکل این دسته ا  فر ندان ماد   1385گذار در سال  به فر ندان خود را ندامتند. لذا قانون

مذکور نتوانست مشکالت مربوط به تابعیت افراد فوق را حل نماید   ای تصویب نمود که ماد  واحد  واحد 

اقدام به تصویب  1398گذار در سال  المللی کشور قانون ت بینو به همین جهت و در راستای تعهدا

ای بر ماد  واحد  مذکور نمود؛ که اصالحیه اخیر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و با ماد   اصالحیه

 گردد.  مقایسه می 1385واحد  مصوب 

تکلیف تابعیت فر ندان حاصل در این راستا پس ا  نگا  اجمالی به دالیل ضرورت با نگری به قانون تعیین 

ا  ا دواج  نان ایرانی با مردان خارجی و متعاقباً بررسی و نقد قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 

، ا دواج  نان ایرانی 1385فر ندان حاصل ا  ادواج  نان ایرانی با مردان خارجی در قیاس با قانون مصوب 

گردد؛ بدین صورت که ا دواج  وجه ایرانی و تبعه  بررسی میبا اتباع کشورهای خارجی در فروض مختلف 

خارجی را به دو بخش وقوع ا دواج قانونی و مرعی تقسیم نمود  و صور ممکن را در ذیل هر یک ا  

 ها بررسی خواهیم نمود.  بخش

ضرورت بازنگری در قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان  -1

 1385خارجی مصوب  ایرانی با مردان

قانون تعیین تکلیف تابعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج  نان ایرانی با مردان خارجی به منظور حل مشکالت 

تصویب گردید. با  1385تابعیتی فر ندان نامی ا  ا دواج  نان ایرانی با مردان خارجی در سال  نامی ا  بی

الذکر  این افراد را حل نماید. چرا که قانون فوق این وجود متاسفانه تصویب این قانون نتوانست مشکالت

تابعیت تولدی را برای اطفال نامی ا  ا دواج  نان ایرانی و مردان خارجی به رسمیت نشناخته؛ بلکه با 

رعایت مرایط مصرح در ماد  واحد ، صرفاً حق تقاضای تابعیت ایرانی برای این افراد به رسمیت مناخته 

تر ا  سابق  ا  طرفی تصویب این قانون مرایط اخذ تابعیت برای این افراد را سختمد )نه تابعیت تولدی(. 

قانون مدنی، فر ندان نامی ا  پدران ایرانی متولد در قلمرو  976ماد   5نمود. بدین توضیح که مطابق بند 

ر ایران ایران برای اخذ تابعیت ایرانی، کافی بود که پس ا  رسیدن به سن هجد  سالگی، یک سال دیگر د

، ایرانی بودن مادر، اخذ گواهی سوءپیشینه 1385اقامت نمایند. در صورتی که با تصویب ماد  واحد  

کیفری و امنیتی و رد تابعیت غیرایرانی نیز به مرط فوق اضافه گردید. ا  طرفی با تصویب این ماد  واحد  

ل ا  مردان خارجی متولد در ایران، قانون مدنی در  مینه تابعیت اطفال حاص 976ماد   5و عدم نسخ بند 

گذاری کامالً دور  امکان حکومت قواعد و مقررات وجود دامت که ایجاد چنین وضعیتی ا  مان قانون

(. افزون بر این مسئله، مهم ترین ایراد وارد  به ماد  واحد  آن بود که 183،1385نمود)فدوی لنجوانی، می

علوم نبود که وضعیت این افراد تا  مان هجد  سالگی چه تکلیف افراد  یر هجد  سال مشخص نشد  و م

(. لذا این کودکان بهترین دور   ندگی برای درس خواندن و تعلیم و تربیت 143، 1390بود)توسلی نائینی،
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االمعار با نگری در قانون ماد  واحد  تعیین  (. مشکالت فوق57، 1394دادند)توسلی نائینی، را ا  دست می

را امری ضروری  1385 ندان حاصل ا  ا دواج  نان ایرانی با مردان خارجی مصوب تکلیف تابعیت فر

 به وقوع پیوست. 1398نمود که نهایتا این با نگری و اصالح در مهرما  سال  می

قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانای   -2

 1398با اتباع خارجی مصوب 

قانون تعیین تکلیف تابعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج  نان ایرانی با اتباع خارجی در تاریخ قانون اصالح 

در مجلس مورای اسالمی به تصویب رسید  و مورد تایید مورای نگهبان قرار گرفت.  1398دوم مهرما  

ه قبل یا بعد ا  ندان حاصل ا  ا دواج مرعی  نان ایرانی با مردان غیرایرانی کبر اساس متن این قانون: فر 

سال تمام ممسی به درخواست  هجد موند قبل ا  رسیدن به سن  می تصویب این قانون متولد مد  یا

مادر ایرانی در صورت ندامتن مشکل امنیتی )به تشخیص و ارت اطالعات و سا مان اطالعات سپا  

سال  هجد ا  رسیدن به سن آیند. فر ندان مذکور پس  می پاسداران انقالب اسالمی( به تابعیت ایران در

توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت  می تمام ممسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی

ندامتن مشکل امنیتی )به تشخیص و ارت اطالعات و سا مان اطالعات سپا  پاسداران انقالب اسالمی( 

ما  انجام مود و  سهتی باید حداکثر ظرل مدت موند. پاسخ به استعالم امنی می به تابعیت ایران پذیرفته

نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت ندامتن مشکل 

تبصر   امنیتی )به تشخیص و ارت اطالعات و سا مان اطالعات سپا  پاسداران انقالب اسالمی( اقدام کند.

متقاضی در قید حیات نبود  و یا در دسترس نبامند، در صورت ابهام در  در صورتی که پدر و یا مادر -1

افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل  -2تبصر   بامد. می احرا  نسب متقاضی احرا  نسب با دادگا  صالح

سال تمام ممسی  هجد توانند پس ا  رسیدن به سن  می مان در ایران متولد مد  بامد، یکی ا  والدین

ایرانی را تقاضا کنند که در صورت ندامتن سوءپیشینه کیفری و نیز ندامتن مشکل امنیتی )به تابعیت 

 تشخیص و ارت اطالعات و سا مان اطالعات سپا  پاسداران انقالب اسالمی( به تابعیت ایران پذیرفته

 موند. می

ف تابعیت فر ندان قانون تعیین تکلیای ا  مشکالت موجود در  علیرغم آن که قانون اخیر، قسمت عمد 

را حل نمود، ایراداتی نسبت به آن وارد بود ؛  1385حاصل ا  ا دواج  نان ایرانی با مردان خارجی مصوب 

 که در بخش بعدی به نقد این مسائل پرداخته خواهد مد.
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نقدی بر قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزنادان حاصال از ازدواج    -3

 1398رجی مصوب زنان ایرانی با اتباع خا

المللی  برانگیز و در جهت ایفای تعهدات بین گذار در اقدامی تحسین علیرغم پذیرش این موضوع که قانون

(، انتقال تابعیت ا  طریق نسب مادری را در قانون موخرالتصویب 58-37، 1390خود)توسلی نائینی، 

یی نیز در آن مشاهد  گشته که ذیالً به ها پذیرفته است، در کنار نکات مثبت نهفته در قانون اخیر، کاستی

 گردد: بررسی می

 ابهامات در قانون جدید -3-1

 علیرغم تحول مثبت در قانون گذاری حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای ابهاماتی نیز 1398قانون 

 بامد: می

 1385ابهام در وضعیت ماده واحده تعیین تکلیف سال  -1-3-1

نیز نسبت به  1398این قانون بایستی به آن توجه گردد و در قانون اصالح ای که در باب  نخستین نکته

نسخ گردید  یا کماکان قابلیت  1385آن تصریح نشد ، آن است که آیا قانون تعیین تکلیف مصوب 

های قانون  اجرایی دارد؟ در این مورد در صدر قانون اصالح تصریح مد  که عنوان و ماد  واحد  و تبصر 

به مرح  یر  1385ف تابعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج  نان ایرانی با مردان خارجی مصوب تعیین تکلی

 مود. اصالح می

، 1371بامد)معین، اصالح در لیت به معنای به کردن، نیک کردن، بسامان کردن و سا ش دادن می

جلس مورای (. در صدر الیحه اولیه قانون اصالح تقدیمی ا  طرل مقام ریاست جمهوری به رییس م293

اسالمی نیز آورد  مد  است که: متن  یر جایگزین ماد  واحد  قانون تعیین تکلیف فر ندان حاصل ا  

گذار به نسخ  بامد. لذا مطابق با نصوص فوق و علیرغم عدم تصریح قانون  نان ایرانی با مردان خارجی می

تعارض مفاد قوانین مذکور، جمع و این که با تدقیق در محتویات دو قانون و  1385ماد  واحد  مصوب 

را منسوخ دانسته و در واقع قانون  1385رسد بایستی قانون ماد  واحد   ها ممکن نیست، به نظر می آن

 ای به قانون سابق. را جایگزین آن قانون برممرد و نه به عنوان الحاقیه 1398اصالح مصوب 

 ابهام در دایره شمول قانون جدید -2-3-1

ا  واژ  ا دواج بدون افزودن قیدی به آن صحبت نمود  بود و لذا مطابق  1385ن مصوب متن قانون تعیی

گشت. با این وجود واژ  ا دواج در متن  ها اعم ا  قانونی و مرعی را مامل می با تفسیر اصولی مطلق ا دواج

است.  شته های مرعی گ به صورت مقید به کار رفته و حکم آن مقید به ا دواج 1398قانون اصالح مصوب 

های مهم قانون اصالح بود ؛ چرا که با  رسد این مورد ا  کاستی اللفظی فوق، به نظر می علیرغم تفسیر تحت

های مرعی بهتر ا  فر ندان حاصل ا  ا دواج  افزودن قید مرعی، در واقع وضعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج
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ات مثبتی گشته است. بدین توضیح که قانونی گشته و به بیان دیگر عدم رعایت قانون منتهی به تبع

گردد، در صورتی  های مرعی منتقل می تابعیت ایرانی ا  طریق نسب مادری به فر ندان حاصل ا  ا دواج

 پذیر نیست. که انتقال تابعیت ا  طریق نسب مادری به کودکان حاصل ا  ا دواج قانونی امکان

توان به قیاس اولویت متوسل  که آیا در این مورد می با وجود تصریح فوق در قانون اخیر، باید بررسی گردد

گشته و ا  متن ماد  واحد  حکم مربوط به ا دواج قانونی را نیز استنباط نمود و انتقال نسب را ا  طریق 

رسد جواب این سوال بسته به آن  پذیر دانست؟ به نظر می های قانونی نیز امکان مادر به فر ند در ا دواج

تقال تابعیت ا  طریق خون پدر را اصل دانسته و انتقال تابعیت به واسطه نسب مادری را است که امکان ان

استثناء وارد بر آن به ممار آوریم؟ و یا انتقال تابعیت ا  طریق خون مادر را اصلی در کنار اصل موجود در 

رسد. چرا که  میقانون مدنی محسوب نماییم؟ در نگا  اول دیدگا  نخست مقبول به نظر  976ماد   2بند 

اصل پذیرفته مد  در قانون تابعیت ایران انتقال تابعیت منحصراً ا  طریق نسب پدری بود  و ممکن است 

سنجی در مرایط حاضر و حل مشکل کنونی  بیان مود که ماد  واحد  اخیرالتصویب به لحاظ مصلحت

 رسد. هماهن  به نظر می تابعیت است. کما این که این تفسیر با نص ماد  واحد  نیز فر ندان بی

با این وجود در دالیل توجیهی که برای تصویب الیحه ا  طرل ریاست جمهوری به مجلس مورای 

اسالمی ارائه گشته بیان مد  که: ... همچنین در راستای تکمیل تابعیت ا  طریق معیار خون که مورد 

ر علت تصویب این الیحه نظر دوم را های حقوقی مبتنی بر این معیار است و ... تدقیق د عمل غالب نظام

گذار  که اعطای تابعیت ا  طریق نسب مادری، به صورت استثنایی نبود  و قانون نماید. حال آن تقویت می

گذار و  همسو با تحوالت جهانی و این که  در راستای تاسیس اصل بود  است. لذا علیرغم تصریح قانون

توان انتقال تابعیت ا  طریق نسب مادری را به  رسد، می خصوصیتی در مورد ا دواج مرعی به نظر نمی

قانون مدنی برممرد. افزون بر آن که این انتقال تابعیت به  976ماد   2عنوان یک اصل در کنار بند 

صورت مطلق نبود  و مشروط به ندامتن مشکل امنیتی متقاضی به تشخیص و ارت اطالعات و سا مان 

 بامد.  اسالمی می اطالعات سپا  پاسداران انقالب

 ابهام در وضعیت تابعیت کودکان زیر هجده سال در صورت عدم درخواست توسط مادر ایرانی   -3-3-1

عدم تعیین تکلیف نسبت به کودکان  یر هجد  1385یکی ا  مهم ترین ایرادات وارد  بر قانون مصوب 

هویت  بهبود وضعیت کودکان بی سال بود. در این بار  گفته مد  که گر چه این قانون گامی در راستای

نامی ا  ا دواج  نان ایرانی و مردان خارجی بردامته است، لیکن مهم ترین امکال این قانون آن است که 

سال مشخص نشد  است و  سالگی در این قانون تاکید مد ، تکلیف امخاص  یر هجد  چون بر هجد 

(. توضیح 50، 1390اهد بود)توسلی نائینی،سالگی چه خو معلوم نیست وضعیت این افراد تا  مان هجد 

سال و با رعایت سایر مرایط  توانستند پس ا  رسیدن به سن هجد  آن که هر چند این فر ندان می

سالگی ا  تابعیت ایرانی  مذکور در متن ماد  واحد ، تابعیت ایرانی را اخذ نمایند، این امخاص تا هجد 

گذار در  بعیت مانند حق تحصیل، امتیال و ... محروم بودند. لذا قانونبهر  بود  و لذا ا  مزایای دامتن تا بی
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امکان اخذ تابعیت قبل ا  سن هجد  سال را برای این افراد  1398اقدامی مایسته در اصالحیه مصوب 

است. بدین صورت که افراد موضوع این قانون، قبل ا  رسیدن به سن هجد  سال تمام   ممکن نمود 

آیند. با این  مادر ایرانی در صورت ندامتن مشکل امنیتی، به تابعیت ایران در می ممسی، به درخواست

گردد آن است که در صورت عدم امکان درخواست توسط مادر  بار  مشاهد  می وجود ایرادی که در این

ایرانی به واسطه فوت، کهولت، در دسترس نبودن، امتناع و ... تکلیف چیست؟ و آیا درخواست تابعیت 

سط مادر ایرانی موضوعیت دارد؟ یا تقدیم این درخواست توسط هر کسی که سرپرستی و قیمومت تو

رسد ارائه درخواست توسط مادر  طفل را بر عهد  دارد، ممکن است؟ علیرغم صراحت ماد ، به نظر می

تواند با اثبات مرایط  ایرانی موضوعیت ندامته و هر مخص دارای سمت سرپرستی و قیمومت طفل می

 ال م در ماد  واحد ، برای طفل تقاضای تابعیت نماید.
 مشخص نبودن نوع تابعیت تولدی یا اکتسابی بودن در قانون جدید   -4-3-1

در قانون جدید مشخص نشد  که تابعیت موضوع ماد  واحد  تابعیت اصلی و تولدی بود  یا تابعیت 

ماد  ا  طریق خون و نسب بود  و قاعد  بامد؟ دراین بار  علیرغم آن که تابعیت موضوع  اکتسابی می

اصلی در تابعیت ایرانی معیار خون است و انتقال تابعیت ا  طریق پدر تابعیت تولدی یا اولیه محسوب 

گردد، با توجه به لزوم درخواست برای اخذ تابعیت و وجود مرایط و امکان ندادن تابعیت به مخص  می

 رسد. ثانوی به نظر می متقاضی، تابعیت موضوع قانون اخیر تابعیت
 ابهام در نحوه  اثبات وقوع نکاح شرعی -5-3-1

به وقوع ا دواج مرعی، ال م است که وقوع نکاح اثبات گردد. حال سوال  1398با توجه به تصریح قانون 

بامد؟  نامه میسر است؟ یا تنفیذ نکاح با حکم دادگا  صالح ضروری می آن است که این امر با ارائه صییه

گذار نسبت به این مورد نیز سکوت کرد  است. در هر صورت قدر متیقن آن است که در مواردی  انونکه ق

نامه کتبی وجود ندامته و یا در دسترس نیست، احرا  وقوع نکاح ضروری و در صالحیت محاکم  که صییه

 بامد. دادگستری می

 ابداعات قانون جدید -3-2

ای ابداعات متعددی است که برخی مشکالت قانون قبلی را دار 1385قانون جدید نسبت به قانون سال 

 رفع کرد  است:

 امکان صدور پروانه اقامت برای مردان غیرایرانی دارای فرزند از زنان ایرانی -1-3-2

آن است که نیروی انتظامی مکلف است برای پدران غیرایرانی در  1398گذار در قانون  ابداع جدید قانون

نیتی )به تشخیص و ارت اطالعات و سا مان اطالعات سپا  پاسداران انقالب صورت ندامتن مشکل ام

اسالمی( پروانه اقامت صادر نماید. مطابق با این قسمت ا  ماد  و نحو  نگارش آن، مشخص است که 

گیرد و مرد غیرایرانی برای استفاد   اعطای پروانه اقامت به پدر غیرایرانی به واسطه وجود فر ند صورت می

این امکان بایستی فر ند دامته بامد؛ در حقیقت این اعطای پروانه اقامت مستقیماً به علت نکاح مرد ا  
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بامد. که هدل ا  این امر احتماال جلوگیری ا  تبانی مردان خارجی با  نان ایرانی  خارجی با  ن ایرانی نمی

خیر نیز این تالی فاسد را به به جهت اخذ پروانه اقامت برای مردان خارجی بود  است. هر چند مصوبه ا

همرا  خواهد دامت که ممکن است اتباع خارجی با هدل اخذ پروانه اقامت، به ا دواج با  نان ایرانی و به 

 وجود آوردن بچه ا  ایشان مبادرت ور ند.

امکان اخذ تابعیت ایرانی برای اشخاص فاقد تابعیت که خود و یکی از والدین شاان در ایاران    -2-3-2

 اند د شدهمتول

دارد که افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی ا  والدین مان در  تصریح می 1398تبصر  دوم قانون 

توانند پس ا  رسیدن به سن هجد  سال تمام ممسی، تابعیت ایرانی را تقاضا  ایران متولد مد  بامند، می

نیتی )به تشخیص و ارت اطالعات کنند که در صورت ندامتن سوءپیشینه کیفری و نیز ندامتن مشکل ام

 موند.  و سا مان اطالعات سپا  پاسداران اسالمی( به تابعیت ایران پذیرفته می

بامند. با این  قانون مدنی ایران می 976الذکر مشابه افراد موضوع بند چهارم ماد   افراد مشمول تبصر  فوق

گذار وجود  خالل مشمولین بند چهار، قانونتفاوت که افراد موضوع تبصر ، فاقد تابعیت هستند و لذا بر 

واجد تابعیت تولدی و اصلی  976ماد   4ال م دانسته است. کما این که مشمولین بند ها  مرایطی را در آن

رسد؛ چنان که اخذ تابعیت ایرانی ا  این طریق،  گردند، تابعیت این افراد به نظر تابعیت اکتسابی می می

 پذیر است.   پس ا  سن هجد  سالگی امکان
 شمول زمانی قانون جدید -3-3-2

به دنیا آمد  بامند و بنابراین  1386فقط ناظر به کسانی بود که تا سال  1385علیرغم آن که قانون سال 

(، قانون 56، 1396قاعد  کلی برای تابعیت فر ندان متولد ا  مادر ایرانی وضع نشد  بود)مریعت باقری، 

 گردد. د  و عالو  بر اثر نسبت به آیند ، عطف به ماسبق نیز میاخیر بدون محدودیت  مانی بو
 و عدم ضرورت والدت طفل حاصل از مادر ایرانی در ایران 962گسترش موضوعی ماده  -4-3-2

حائز تاکید آن که مطابق با اصالحیه موخرالتصویب، اعطای تابعیت به فر ند متولد ا  مادر ایرانی   نکته

گردد. لذا این اعطای  ت طفل و صرفاً ا  جهت نسب مادر به فر ند منتقل میبدون توجه به محل والد

تابعیت کامالً فارغ ا  سیستم خاک بود  و صرفاً بر مبنای انتقال نسب ا  طریق خون مادر است که این امر 

 رود. به ممار می 976ماد   2گسترش موضوعی بند 
 انیعدم محدودیت زمانی برای تقاضای تابعیت ایر -5-3-2

برای  1385آن است که در قانون  1398با اصالحیه  1385تفاوت دیگر قانون تعیین تکلیف مصوب 

ها در  مان تصویب آن قانون بیش ا  هجد  سال تمام بود،  تقاضای تابعیت مشمولین ماد  که سن آن

سال بایست ظرل یک  گفته می محدودیت  مانی در نظر گرفته مد  بود؛ بدین معنا که امخاص پیش

 وجود ندارد. 1398نمودند. این تحدید  مانی در قانون  اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی می
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 قانون مدنی   1060های شرعی بدون رعایت ماده  تایید ضمنی صحت ازدواج -6-3-2

های مرعی به صورت ضمنی به رسمیت مناختن این  گذار در مورد ا دواج تعیین تکلیف صریح قانون

و 174،1392دانان)الماسی، به همرا  دارد و بر خالل تصور برخی ا  حقوقها را  ا دواج

(، 538،1397ای دیگر ا  علمای حقوق)جعفری لنگرودی، ( و همسو با نظر عد 650،1391کاتو یان،

های  بامد. به نحوی که با به رسمیت مناخته مدن نکاح های صورت گرفته می حاکی ا  صحت نکاح

قانون مدنی کارایی ندامته و  1060اخذ اجا   مخصوص دولت مصرح در ماد  مذکور عمالً اخذ یا عدم 

قانون حمایت  51تواند تالی فاسد عدم اخذ اجا   مذکور را به همرا  دامته بامد. هر چند مفاد ماد   می

خانواد  در مورد مجا ات کیفری )حبس تعزیری درجه پنج( مرد خارجی در مواردی که بدون اخذ اجا   

برای وقوع   تواند عامل با دارند  نماید، می قانون مدنی با  ن ایرانی ا دواج می 1060در ماد  مذکور 

 های مرعی قلمداد مود. نکاح

بررسی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بر  -4

 مبنای قانون جدید
 قانونیهای  ازدواج -4-1

ح مد  که ا دواج  ن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانون مدنی تصری 1060در ماد  

قانونی ندارد، موکول به اجا   مخصوص ا  طرل دولت است. لذا  ن ایرانی در صورتی که بخواهد با مرد 

رو نبامد )رعایت ماد   تبعه خارجی ا دواج نماید، در صورتی که به لحاظ قانونی این پیوند با مشکلی روبه

انون مدنی( اجا   دولت برای ا دواج  وجه ایرانی ال م است و در صورت اخذ پروانه  نامویی، ق 1059

های  گذارد. ال م به ذکر است که در ا دواج ا دواج ایشان قانونی بود  و آثار ا دواج قانونی را بر جا می

هر را بر تابعیت قانونی صورت گرفته به طریق فوق، در صورتی که قانون کشور متبوع  وج تابعیت مو

آید. اما در   وجه تحمیل نماید،  ن ایرانی تابعیت ایرانی خود را ا  دست داد  و به تابعیت موهر در می

صورتی که قانون کشور متبوع  وج استقالل تابعیت  ن را پذیرفته و تابعیت  وج را به  وجه تحمیل 

بعیت ایرانی خود را ا  دست نداد  و تبعه ایران ننماید و یا  ن را مخیر در اخذ تابعیت  وج بداند،  وجه تا

ماند. تکلیف تابعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج قانونی  نان ایرانی با مردان خارجی در دو فرض  باقی می

 گردد.  فوق به تفکیک بررسی می
 تحمیل تابعیت زوج به زوجه -1-4-1

 وجه تحمیل گردید  و در این فرض در  قانون مدنی، تابعیت  وج به 987در این صورت بنا بر نص ماد  

حقیقت ما با  وج و  وجه خارجی مواجه هستیم و برای بررسی تابعیت فر ند حاصل ا  این ا دواج بایستی 

مقررات مربوط به تابعیت فر ند حاصل ا  ابوین خارجی بررسی گردد. فر ند حاصل ا  این ا دواج ممکن 

 نماییم. مبحث حاضر را ا  این حیث در دو قسمت مطالعه میاست در ایران متولد مد  یا نشد  بامد. 
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 فرزند متولد در ایران -1-1-4-1

نماید کسانی که در ایران ا  پدر و مادر خارجی که یکی ا   قانون مدنی تصریح می 976بند چهارم ماد  

ین ماد  در مورد موند. مرط تحقق ا اند، به وجود آیند، تبعه ایران محسوب می در ایران متولد مد ها  آن

 وجه ایرانی آن است که ا دواج قانونی و صحیحی بین وی و تبعه کشور خارجی انجام گرفته و متعاقباً 

قانون مدنی به تابعیت خارجی تبدیل مد  بامد. در این فرض  987تابعیت  وجه با رعایت مرایط ماد  

تابعیت خارجی ایشان(، در ایران متولد در صورتی که پدر یا مادر فر ند متولد در خاک ایران )فارغ ا  

گردد. اما در صورتی که  گشته بامند، تبعه ایران محسوب مد  و تابعیت ایرانی اصلی به فر ند اعطاء می

پدر و یا مادر این فر ند در ایران متولد نشد  بامند، فر ند حاصل ا  ا دواج ایشان ایرانی محسوب نشد  و 

ی ایران را به دست آورد و صرفاً پس ا  رسیدن به سن هجد  سالگی با تواند تابعیت اصلی و تولد نمی

تواند تابعیت اکتسابی )و نه اصلی( ایرانی را کسب  قانون مدنی می 976رعایت مرایط بند پنجم ماد  

 نماید.
 فرزند متولد در خارج از خاک ایران -2-1-4-1

جی در خارج ا  خاک ایران به دنیا آمد  است در این فرض با فر ندی مواجه هستیم که ا  پدر و مادر خار

گردد. لذا این مخص بیگانه محسوب مد  و  ای بین وی و کشور ایران مالحظه نمی و لذا هیچ گونه علقه

مود. این افراد در صورتی که بخواهند تابعیت ایرانی را کسب نمایند،  تابعیت ایرانی به وی اعطاء نمی

قانون مدنی تابعیت ایرانی را تحصیل  979و با رعایت مرایط ماد   بایستی مانند سایر امخاص بیگانه

 نمایند.
 استقرار تابعیت ایرانی زوجه -2-4-1

قانون مدنی، پس ا  وقوع عقد ا دواج قانونی  ن ایرانی و مرد  987در صورتی که مطابق با مرایط ماد  

تولد فر ند در قلمرو ایران یا خارج ا   خارجی،  ن به تابعیت موهر در نیاید، تابعیت فر ندان با توجه به

 قلمرو ایران به نحو ذیل است:
 فرزند متولد شده در قلمرو ایران -1-2-4-1

قانون مدنی  1060در این فرض با فر ندانی روبرو هستیم که ا  مادر ایرانی و پدر ایرانی که مطابق با ماد  

اند. در این خصوص مطابق متن ماد  واحد   ولد مد اند، در قلمرو ایران مت به عقد ا دواج یکدیگر در آمد 

توانستند  متولد مد  بودند می 02/07/1386این افراد در صورتی که تا مورخ  1385قانون تعیین مصوب 

در صورت ها  بعد ا  رسیدن به سن هجد  سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند که درخواست آن

مد. افرادی که پس ا  تصویب  و اعالم رد تابعیت ایرانی قبول میندامتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی 

قانون اخیر متولد مد  بودند نیز مطابق با تبصر  دوم این ماد  واحد  پس ا  رسیدن به سن هجد  سال 

تمام و حداکثر ظرل مدت یک سال امکان تقاضای تابعیت ایرانی را دامته که در این صورت تقاضای 

 مد.    قانون مدنی قبول می 979رط سکونت مندرج در ماد  ها بدون رعایت م آن
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به ممول مفاد آن نسبت به   و علیرغم تصریح قانون 1398ایحال با تصویب قانون اصالح مصوب  علی

های قانونی نیز تسری دهیم و انتقال تابعیت بر  های قانونی، در صورتی که مفاد قانون را به ا دواج ا دواج

های قانونی نیز پذیرا بامیم، در مورد فرض حاضر نیز با توجه با  در را در ا دواجاساس نسب و خون ما

ایرانی بودن مادر، فر ند حاصل ا  این ا دواج نیز به تبع خون مادر و با رعایت مرایط مقرر در ماد ، امکان 

 بامد.  تحصیل تابعیت ایرانی را قبل ا  هجد  سالگی دارا می

 در خارج از قلمرو ایران فرزند متولد شده -2-2-4-1

در صورتی که پس ا  وقوع عقد ا دواج قانونی 1385مطابق با مقررات قانون مدنی و قانون تعیین مصوب 

قانون مدنی، بر تابعیت خود باقی ماند  و  987 ن ایرانی و مرد خارجی،  ن ایرانی با رعایت مرایط ماد  

ای میان طفل مذکور و  گردید، علقه رو ایران متولد میفر ند مشترک حاصل ا  این ا دواج در خارج ا  قلم

قانون  976مد؛ چرا که مطابق با بند دوم ماد   کشور ایران احرا  نگشته و فر ند تبعه ایران محسوب نمی

مدنی انتقال تابعیت ا  طریق خون و نسب در حقوق ایران صرفاً ا  طریق پدر منتقل مد  و طفل متولد ا  

گشت. لذا این فر ندان  نها در صورت تولد در ایران امکان اخذ تابعیت ایرانی را دارا میمادر ایرانی نیز ت

نمودند. با  قانون مدنی اقدام می 979برای تحصیل تابعیت ایرانی باید مانند سایر بیگانگان ا  طریق ماد  

د این قانون و در صورت پذیرش تسری مفا 1398این وجود در حال حاضر با تصویب قانون اصالح مصوب 

های قانونی به مرح پیش گفته، این فر ندان به دلیل دامتن مادر ایرانی و بر  به فر ندان حاصل ا  ا دواج

 بامند. مبنای معیار خون، با رعایت مرایط مقرر در قانون اصالح امکان اخذ تابعیت ایرانی را دارا می

 شرعیهای  ازدواج -4-2

، عقد ا دواج  نان ایرانی با مردان خارجی موکول به اجا   مخصوص قانون مدنی 1060گفتیم مطابق ماد  

بامد. نتیجه آن که عدم اخذ اجا   دولت باعث قانونی نبودن نکاح صورت گرفته بود  و متعاقباً  دولت می

مود. یکی ا  آثار وقوع عقد ا دواج به  آثار ا دواج قانونی به نکاح صورت گرفته بدون اجا   دولت بار نمی

بامد که در نتیجه عدم  قانون مدنی می 987رت قانونی انتقال تابعیت  وج به  وجه با رعایت مفاد ماد  صو

گردد. در حقیقت علیرغم آن که نکاح  وقوع ا دواج قانونی، تابعیت  وج به هیچ وجه بر  وجه تحمیل نمی

واقع گشته، ولی قانون مدنی مرعاً به صورت صحیح  1059صورت گرفته در صورت رعایت مرط ماد  

های مرعی  یابد. نتیجه آن که در ا دواج مطابق قانون نبود  و لذا آثار قانونی ا دواج قانونی بدان تسری نمی

با موردی که تابعیت  وج بر  وجه تحمیل گردد مواجه نبود  و در حقیقت این امر سالبه به انتفاع موضوع 

هایی مواجه هستیم که  ن تبعه ایرانی به نکاح مرعی  دواجبامد. لذا در این قسمت ا  تحقیق صرفاً با ا  می

 1060رعایت ماد ، تابعیت بر اساس آن ءو اعطاماد  واحد  جدید برای اعمال  مرد خارجی درآمد  است و

 (. 448، 1398)امینی و امینی،یستنمرط نون مدنی قا
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 02/07/1396لمرو ایران تا مورخ فر ندانی که ا  مادران ایرانی در ق 1385مطابق با قانون تعیین مصوب 

مدند که طریق  متولد مد  بودند با وجود مرایط در ماد  واحد  اخیر امکان اخذ تابعیت ایرانی را دارا می

اخذ تابعیت به صورت فوق با تصویب قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج 

فر ندان حاصل ا  ا دواج مرعی  نان ایرانی با مردان غیرایرانی  1398 نان ایرانی با مردان خارجی مصوب 

موند، قبل ا  رسیدن به  تیییر کرد  و این فر ندان که قبل یا بعد ا  تصویب این قانون متولد مد  یا می

سن هجد  سال تمام ممسی به درخواست مادر ایرانی در صورت ندامتن مشکل امنیتی )به تشخیص 

آیند. فر ندان  مان اطالعات سپا  پاسداران انقالب اسالمی( به تابعیت ایرانی در میو ارت اطالعات و سا 

توانند  مذکور پس ا  رسیدن به سن هجد  سال تمام ممسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می

تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت ندامتن مشکل امنیتی )به تشخیص و ارت اطالعات و سا مان 

 موند. طالعات سپا  پاسداران انقالب اسالمی( به تابعیت ایران پذیرفته میا

 نتیجه گیری

قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج  نان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 

ترین مهم   را حل نمود. ا  جمله 1385بسیاری ا  مشکالت موجود در قانون تعیین تکلیف مصوب  1398

تابعیتی فر ندان حاصل ا  ا دواج  نان ایرانی با مردان غیرایرانی تا رسیدن به  بی 1385مشکالت قانون 

سن هجد  سال بود که پیامدهای ناگواری را برای کشور به همرا  دامت. این مشکل در قانون جدید حل 

خواست مادر ایرانی، امکان سال تمام نیز در صورت در گشته و این فر ندان قبل ا  رسیدن به سن هجد 

 اخذ تابعیت را خواهند دامت. 

تکلیف  1398خورد. بدین توضیح که در قانون مصوب  با این وجود ابهاماتی در قانون جدید به چشم می

مشخص نگشته است. هر چند با توجه به نام و فحوای قانون  1385نسخ یا عدم نسخ قانون مصوب 

گذار در این قانون با آوردن لفظ  بود. همچنین قانون 1385مصوب جدید، باید معتقد به نسخ قانون 

های مرعی )عقدهای نکاحی که  ، ظاهراً حکم ماد  واحد  را مقید ا دواج«ا دواج»پس ا  کلمه « مرعی»

گردند(، نمود  است. با این وجود با توجه به توالی فاسد  قانون مدنی منعقد می 1060بدون رعایت ماد  

گذار ا  تصویب ماد  واحد  اخیر، اقوی آن است که لفظ  اللفظی و بنابر هدل قانون تاین تفسیر تح

های قانونی نیز مشمول حکم قانون مصوب  در این قانون اعم قانون و مرع تفسیر مد  و ا دواج« مرعی»

قید به سال را صراحتاً م گذار درخواست تابعیت برای امخاص  یر هجد  قرار گیرند. در ادامه قانون 1398

درخواست مادر ایرانی نمود  است که این تصریح، این تالی فاسد را به همرا  دارد که در صورت در 

سال، قبل ا  رسیدن به  دسترس نبودن مادر ایرانی به علت در قید حیات نبودن یا ...، فر ند  یر هجد 

 سال، امکان اخذ تابعیت ایرانی را نخواهد دامت. سن هجد 
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تولدی یا اکتسابی بودن تابعیت موضوع قانون مشخص نشد  است، هر چند که با  1398در قانون مصوب 

توجه به مفاد این قانون و وجود مرایط برای اخذ تابعیت، اکتسابی و ثانویه بودن این تابعیت، اصح به نظر 

احرا    رسد. همچنین علیرغم آن که اخذ تابعیت منوط به احرا  وقوع ا دواج مرعی گشته است، نحو  می

نامه برای احرا  وقوع ا دواج مرعی  مشخص نشد  است. بدین مرح که مشخص نشد  که آیا وجود صییه

کافی است یا در هر صورت وقوع ا دواج باید توسط محاکم دادگستری تنفیذ گردد. هر چند قدر متیقن 

 اثبات گردد.  نامه، ادعای وقوع نکاح باید در محاکم صالح آن است که در صورت عدم وجود صییه

تابعیتی فر ندان حاصل ا  نکاح  نان  مثبتی در جهت رفع مشکل بیهای  ایحال قانون جدید، گام  علی

، 1398مود. مطابق با قانون مصوب  المللی محسوب می ایرانی با مردان غیرایرانی و همسو با تعهدات بین

میان  نان ایرانی و مردان خارجی  قانون مدنی( صورت گرفته 1060های مرعی )بدون رعایت ماد   نکاح

 ها منتفی گشت.   ضمناً صحیح ممرد  مد  و فرضیه عدم نفوذ یا بطالن آن

مطابق با صراحت این قانون، به فر ندان مادران ایرانی اعم ا  این که در قلمرو ایران یا خارج ا  قلمرو ایران 

صدور پروانه اقامت برای پدران غیرایرانی این متولد موند، تابعیت ایرانی اعطاء خواهد مد. همچنین امکان 

فر ندان، در صورت ندامتن مشکل امنیتی، به وجود آمد  است. به عالو  امکان اخذ تابعیت ایرانی برای 

 اند، بعد ا  رسیدن به سن هجد  امخاص فاقد تابعیت که خود و یکی ا  والدین مان در ایران متولد مد 

 ینه کیفری و مشکل امنیتی، فراهم گشته است. سال و در صورت ندامتن سوءپیش

به دنیا آمد  بودند، قانون  1386که صرفاً ناظر به فر ندانی بود که تا سال  1385بر خالل قانون مصوب 

قانون کلی بود  و اثر آن نسبت به گذمته و آیند  است. همچنین بر خالل قانون مصوب  1398مصوب 

سال( برای درخواست اخذ  ه )پس ا  رسیدن به سن هجد سال و وجود محدودیت  مانی یک 1385

وجود ندامته و تقاضای اخذ تابعیت محدود به  مان  1398تابعیت، چنین محدودیتی در قانون مصوب 

 خاصی نگشته است.
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 ، تهران، انتشارات گنج دانش.مجموعه محشی قانون مدنی، 1397جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  -

 انتشارات میزان. ، تهران،الملل خصوصی حقوق بین، 1396باقری، محمدجواد،  مریعت  -

، نقدی بر قانون ماد  واحد  تعیین تکلیف تابعیت فر ندان حاصل ا  ا دواج  نان 1385جوانی، سلیمان، فدوی لن -

 . 195و  194، ممار  مجله کانون وکال، 2/7/1385ایرانی با مردان خارجی مصوب 

 میزان. انتشارات ، تهران،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، 1391کاتو یان، ناصر،  -

فصلنامه ، تاملی فقهی اخالقی بر آثار ا دواج بانوان ایرانی و اتباع خارجی، 1396بویه،  ویز و علی آلمرادقلی، پر -

 . 27، ممار  های اخالقی پژوهش

 ، جلد اول، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.فرهنگ فارسی، 1371معین، محمد،  -

های حقوقی در  رسی امکان گسترش حمایت، بر1390نائینی ایمانی، محسن؛ صادقی، محمود؛ عبدی، فاطمه،  -

 . 54، ممار  زنان فصلنامه مطالعات راهبردیمورد ا دواج  نان با اتباع غیرایرانی، 
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