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اسالمي طي چند طرح و اليحه ،همواره مورد بحث بوده است كه با وصول اليحه دولت با عنوان اليحه «اصالح
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» ،اين امر وارد مرحله جديدي
شد ،زيرا با وصول اليحه ،بار مالي اجراي آن از سوي دولت پذيرفته شده است.
اين اليحه در حقيقت اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
مصوب  1385/7/2ميباشد .در اين قانون تقاضاي تابعيت از سوي اين فرزندان منوط به چند شرط اصلي ميباشد:
 .1تولد طفل در ايران
 .2تولد طفل حداكثر تا تاريخ ( 1386/7/2يك سال پس از تصويب قانون)
 .3تقاضاي تابعيت پس از سن  18سال تمام شمسي
 .4نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي
 .5اعالم رد تابعيت غير ايراني
 .6در اين قانون احكام ديگري نيز مانند صدور اقامت براي پدر خارجي وجود دارد.
اليحه واصله از دولت در چند مورد احكام اين قانون را تغيير داده است.
اين اليحه پس از بررسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ،با اصالحاتي به تصويب رسيده و گزارش آن
كميسيون در دستور صحن علني مجلس قرار دارد كه در اين گزارش كارشناسي به بررسي آن ميپردازيم.

و توسعه مديريت

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
24016429

بررسي مصوبه كميسيون و ارائه پيشنهادهاي اصالحي
اليحه كنوني در چند مورد احكام قانون مذكور را تغيير داده است:
 .1دو تبصره ماده واحده حذف شده است ( تبصره اول در خصوص مهلت يكساله براي متقاضياني كه در زمان

تاريخ انتشار:

تصويب قانون بيش از  18سال تمام داشتهاند و تبصره ( )2درخصوص حذف شرط سكونت مندرج در بند « »5ماده

1398/2/21

( ) 979قانون مدني درخصوص متقاضياني است كه پس از تصويب اين قانون از ازدواج زن ايراني با مرد خارجياي
به دنيا آمدهاند كه والدين آنها از ابتداي ازدواج ماده ( )1060قانون مدني را رعايت نمودهاند).
 .2شرط تولد طفل در ايران حذف شده است.
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 .3تقاضاي تابعيت قبل از  18سالگي توسط مادر ايراني طفل امكانپذير است.
شرط عدم سوء پيشينه كيفري حذف شده است و در صورت تقاضاي پس از  18سالگي تنها فقدان مشكل امنيتي شرط اعطاي
تابعيت قرار داده شده است.
كميسيون قضايي و حقوقي نيز در چند مورد احكام اليحه را تغيير داده يا حكمي را بدان اضافه نموده است:
 .1عبارت فرزنداني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا ميشوند براي تأكيد بيشتر به اليحه اضافه شده است.
 .2مهلت سهماهه براي پاسخ به استعالم امنيتي در نظر گرفته شده است.
 .3نيروي انتظامي مكلف به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني شده است.
 .4در تبصره ( )1در صورت ابهام در نسب متقاضي (كه به اشتباه در تبصره نسبت متقاضي ذكر شده است) موضوع به دادگاه صالح
ارجاع شده است.
 .5در تبصره ( ) 2براي افراد فاقد تابعيت كه خود و يكي از والدين آنها در ايران متولد شده ،در صورت نبود سوء پيشينه كيفري و
مشكل امنيتي ،امكان تحصيل تابعيت ايران پس از  18سالگي ايجاد شده است.
اليحه كنوني و مصوبه كميسيون درصدد حل مشكالت اجرايياي هستند كه در قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ايراني ،با مردان خارجي مصوب  ،1385وجود داشت .لكن مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي ايراد بسيار مهمي دارد:
در اليحه واصله و در مصوبه كميسيون شرط تولد طفل در ايران ،حذف شده است كه حذف اين شرط مشكالت زيادي
را ايجاد خواهد كرد:
نخست :مشكل كنوني كشور حل مسئله تابعيت فرزنداني است كه در ايران از ازدواج زن ايراني و مرد خارجي به دنيا آمدهاند و
عمدتاً در وضعيت اقتصادي مناسبي نيز نميباشند در حقيقت مسئله اصلي كنوني ،حل مشكل فرزنداني است كه از مشكل بيهويتي
رنج ميبرند فلذا تعميم آن به گروههاي ديگر (فرزندان متولد در خارج از كشور) كه از اين مشكل رنج نميبرند ميتواند مشكلزا باشد،
چون تبعات اعطاي تابعيت به هر كدام از اين دو گروه متفاوت ميباشد و در صورت اعطاي تابعيت به فرزندان متولد در خارج از كشور
امكان تأثيرات منفي در توازن قومي و هويتي را ميتواند در برداشته باشد به خصوص اينكه برخي از زنان ايراني با مهاجرت به خارج
كشور ،از حدود قانوني و شرعي ازدواج نيز عدول نمودهاند.
دوم :فرزنداني كه از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي ،در كشوري غير از كشورمان ،بهدنيا آمدهاند عموماً در وضعيت اقتصادي
مناسبي هستند و هم چنين تابعيت پدر خارجي يا كشور محل تولد خود را دارا هستند و اعطاي تابعيت ايران موجب دو تابعيتي شدن
آنان ميشود و همچنين مانند فرزندان متولد در ايران از مشكل تابعيت رنج نميبرند.
سوم :فرزندان متولد در ايران ،عموماً در ايران ني ز زندگي كرده و تا كنون بسياري از آنان شايد از كشور نيز خارج نشدهاند و براي
خود وطن و كشوري غير از ايران را عموماً نميشناسند لكن فرزندان متولد در خارج از ايران ،عموماً در خارج از كشور زندگي كرده و
شايد موطن و كشور خود را ايران ندانند.
چهارم :در تمام قوانين كشور از جمله قانون مدني (ماده  )976و قانون تعيين تكليف وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ايراني و مردان خارجي مصوب  1385و همچنين تبصره « »2مصوب كميسيون ،شرط تولد در ايران وجود دارد كه حذف اين شرط
نظام اعطاي تابعيت در كشور را مختل مينمايد.
2

پنجم :كنترل مسائل امنيتي در فرزندان متولد در ايران به مراتب آسانتر بوده و در مورد فرزندان متولد در خارج امكان كنترل اين
مسائل در اليحه و مصوبه كميسيون كمتر وجود دارد.
البته در مصوبه كميسيون ايرادات ديگري مانند حذف سوء پيشينه كيفري و حذف مهلت زماني براي تولد در ايران وجود دارد كه
مورد اخير باعث ترغيب به مهاجرت غير قانوني و امثال آن ميباشد لكن اين ايرادات ،قابل رفع در مقام عمل ميباشد ولي ايراد حذف
شرط تولد طفل در ايران به هيچوجه قابل رفع نميباشد.
نتيجهگيري
مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص اليحه اصالح قانون تعيين تكليف وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني و مردان خارجي مصوب  ،1385عالوه بر محسنّات آن كه در اين گزارش به تفصيل بيان گرديد ،داراي ايرادات مهمي است،
ازجمله اينكه در اليحه واصله و در مصوبه كميسيون شرط تولد طفل در ايران حذف شده است كه ايرادات آن ازجمله دو تابعيتي شدن
فرزنداني كه در خارج از ايران متولد شدهاند ،در اين گزارش بيان گرديد ،همچنين حذف مهلت زماني براي تولد در ايران موجب ترغيب
به مهاجرت غيرقانوني ميشود.
فلذا در اين شرايط تصويب مصوبه كميسيون پيشنهاد نميگردد و پيشنهاد ميشود كه اليحه براي اصالح اين موضوع به كميسيون
ارجاع شود.
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