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مقدمه
اليحه « اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» كه به تصويب مجلس
شوراي اسالمي رسيده است ،در بررسيهاي شوراي نگهبان با دو ايراد مواجه شد كه كميسيون حقوقي و قضايي پس از
مشخصات اليحه
دوره دهم ـ سال چهارم

شماره ثبت:
519
شماره چاپ:
1455
تاريخ چاپ:
1398/4/18

بررسي ايرادها ،گزارش خود در رفع ايرادهاي شوراي نگهبان را به صحن علني ارسال نموده كه در اين گزارش به بررسي
ايرادات شوراي نگهبان و مصوبه كميسيون قضايي و در نهايت ارائه پيشنهاد ميپردازيم :
پيشينه موضوع
اين اليحه در حقيقت اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب
 1385/7/2ميباشد كه در آن قانون تقاضاي تابعيت از سوي اين فرزندان منوط به چند شرط اصلي است:
 .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 غيرايراني،

معاونت پژوهشهای
سياسي ـ حقوقي

مطالعات حقوقي
ساير دفاتر:
مطالعات آموزش و
فرهنگ

 .6در اين قانون احكام ديگري نيز مانند صدور اقامت براي پدر خارجي وجود دارد.
اليحه واصله و همچنين مصوبه مجلس شوراي اسالمي احكام اين قانون را بهشرح زير تغيير داده است:
 .1شرط تولد طفل در ايران حذف شده است.
 .2دو تبصره ماده واحده حذف شدهاند .تبصره « »1درخصوص مهلت يكساله براي متقاضياني كه در زمان تصويب
قانون بيش از  18سال تمام داشتهاند مقرر شده بود و تبصره « »2درباره حذف شرط سكونت مندرج در بند « »5ماده
( )979قانون مدني درخصوص متقاضياني بود كه پس از تصويب اين قانون از ازدواج زن ايراني با مرد خارجياي به دنيا

مشخصات گزارش

آمدهاند كه والدين آنها از ابتداي ازدواج ماده ( )1060قانون مدني را رعايت نمودهاند.
 .3تقاضاي تابعيت قبل از  18سالگي توسط مادر ايراني طفل امكانپذير است.
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 . 4شرط عدم سوءپيشينه كيفري حذف شده است و در صورت تقاضا پس از  18سالگي تنها فقدان مشكل امنيتي
شرط اعطاي تابعيت قرار داده شده است.
 .5در تبصره « »2براي افراد فاقد تابعيت كه خود و يكي از والدين آنها در ايران متولد شده ،در صورت نبود
سوءپيشينه كيفري و مشكل امنيتي ،امكان تحصيل تابعيت ايران پس از  18سالگي ايجاد شده است.

شوراي نگهبان نيز در دو مورد به مصوبه مجلس ايراد وارد نموده است ،ايرادهاي شوراي نگهبان به شرح ذيلاند:
 .1اطالق اعطاي تابعيت ،نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكالت و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خالف موازين شرع و مغاير بند
« »5اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
 .2اطالق اعطاي پروانه اقامت به پدر ،نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكالت و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خالف موازين شرع و
مغاير بند « »5اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
الف) ايراد اول
در اين ايراد شوراي نگهبان اطالق اعطاي تابعيت را مغاير بند « »5اصل سوم قانون اساسي و خالف موازين شرع شناخته است .دليل اين ايراد
نيز خوف بروز مشكالت امنيتي است در صورت بروز اين مشكالت خوف سلطه اجانب بر كشور وجود دارد.
ب) ايراد دوم
شوراي نگهبان مانند ايراد اول ،اطالق پروانه اعطاي اقامت به پدر خارجي را مغاير موازين شرع و مغاير بند « »5اصل سوم قانون اساسي
تشخيص داده است.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در راستاي رفع ايرادهاي شورا در صدر مصوبه مجلس براي رفع ايراد اول شوراي نگهبان در قسمت
امكان تقاضاي تابعيت توسط مادر براي فرزند زير  18سال و براي رفع ايراد دوم در قسمت اعطاي اقامت براي پدر خارجي ،استعالم امنيتي را
پيشبيني كرده است .متن مصوب كميسيون به شرح زير است:
«فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني و مردان خارجي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا ميشوند قبل از رسيدن به
سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نبود مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطالعات) به تابعيت ايران در ميآيند.
فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني ميتوانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در
صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطالعات) به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند .پاسخ به استعالم امنيتي بايد حداكثر ظرف سه
ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نبود مشكل امنيتي (به تشخيص
وزارت اطالعات) اقدام كند.
تبصره « »1ـ ......
تبصره « »2ـ ».......
بررسي ايرادهای شورای نگهبان
شوراي نگهبان مواردي را كه در مصوبه مجلس زمينهساز خوف سلطه اجانب (بند « »5اصل سوم قانون اساسي) است را مخالف شرع و مغاير
قانون اساسي تشخيص داده است چه در اطالق اعطاي تابعيت و چه در اطالق اعطاي اقامت.
چند مورد از مواردي كه احتمال بروز مشكالت مذكور وجود دارد به قرار زير است:
 .1اطالق اعطاي تابعيت به افراد متولد در خارج از ايران،
 .2اطالق اعطاي تابعيت به افراد مشمول اين قانون بدون تعيين مهلتي كه پس از آن مهلتي اعطاي تابعيت منحصر به ازدواجهايي باشد
كه مجوزهاي الزم براي آن ازدواج اخذ شده باشد .اين موضوع موجب افزايش ورودهاي غيرقانوني و تغييرات تركيب جمعيتي شده و موجب
خوف بروز مسائل و مشكالت مذكور ميگردد،

 .3اطالق اعطاي تابعيت به افراد فاقد تابعيت (موضوع تبصره « »2مصوبه مجلس) كه به صورت غيرقانوني وارد شدهاند كه در بند قبل
بيان شد.
 .4نبود استعالم امنيتي در صدر ماده واحده ،با توجه به اينكه در اين اليحه به سه گروه شامل :الف) فرزندان كوچكتر از  18سال به
درخواست مادر ايراني ،ب) فرزندان باالتر از  18سال به درخواست خود آنان ،ج) افراد فاقد تابعيت براساس تبصره « »2اليحه تابعيت اعطا
ميشود و صرفاً در دو گروه اخير استعالم امنيتي پيشبيني شده است فلذا ضروري بوده كه در خصوص اعطاي تابعيت به گروه اول نيز استعالم
امنيتي پيشبيني شود.
 .5مشكالت امنيتي احتمالي در صورت اعطاي اقامت به پدر خارجي.
مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در رفع ايرادهاي شوراي نگهبان ،كه تنها به اضافه نمودن دو مورد استعالم امنيتي اكتفا نموده
است به داليل زير رافع تمامي خطرات مذكور و تمامي شقوق آن نبوده و در نتيجه رافع ايراد شوراي نگهبان بهنظر نميرسد:
.1

حذف شرط تولد طفل در ايران

با حذف شرط مكان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطاي تابعيت به لزوم تولد در ايران ،اين امر موجب خواهد شد كه فرزندان حاصل از ازدواج
زن ايراني با اتباع خارجي كه در خاك ايران متولد نشده اند و خود آنها يا مادر آنها در ايران نيز زندگي نميكنند نيز ايراني محسوب شوند؛
امري كه سبب گسترده شدن جامعه مخاطب اليحه خواهد شد .اين در حالي است كه آنچه موضوع هويت و وضعيت تابعيت يا اقامت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تبديل به يك مسئله نموده و تمامي طرح هايي كه تا كنون در مجلس نيز جهت اصالح قانون
ارائه شده  ،ناظر بر پذيرش آن بوده ،مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي است كه ساكن ايران بوده اند نه خارج از
كشور .اليحه و مصوبه مجلس با افزودن فرزندان مادران ساكن در خارج از كشور عالوه بر پيچيده تر كردن شرايط ،مسئله اصلي اين قشر را كه
عبارت از «مشكالت ناشي از بيهويتي» است را به گروه هايي كه درگير اين مسئله نيستند ( چرا كه در كشور پدر ساكن هستند و مسئله
تابعيت آنها روشن است) تعميم داده است .اين مسئله منجر به بروز چالشهاي متعدد فرهنگي و هويتي ناشي از اعطاي تابعيت به اين قشر
كثير با توجه به تنوع آن ها خواهد شد .در حقيقت فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده اند اگرچه بر
اساس قانون سال  1385ايراني محسوب نمي شوند اما در بسياري از موارد كشور پدر خود را تاكنون نديده و به لحاظ فرهنگي وابستگي و
پذيرش بااليي در فرهنگ ايراني دارند ،اين در حالي است كه فرزندان مادران ساكن در خارج از كشور ممكن است نه درگير مسئله بيتابعيتي و
بي هويتي بوده و نه علقه چنداني به فرهنگي ايراني داشته باشند و حتي ممكن است خود آنها نيز خواهان اين مسئله نباشند .اعطاي تابعيت به
اين كودكان صرف ًا به درخواست مادر آنها بدون توجه به اين مسائل چندان توجيهپذير نيست.
توجه به اين نكته ضروري است كه عمده مطالبات در خصوص اصالح قانون تابعيت و قانون « تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ايراني با مردان خارجي» نيز در خصوص فرزندان متولد در ايران بوده نه فرزنداني كه مادر آنها در خارج از كشور با مرد خارجي ازدواج
كرده است و ساكن ايران نيز نيستند.
تفكيك اين دو گروه از يكديگر به دليل تبعات متفاوتي كه اعطاي تابعيت به هريك از آنها خواهد داشت در اليحه ضروري است چرا كه عدم
تفكيك اين دو گروه از يكديگر و يكسان ديدن مسائل پيش روي هر دو گروه به معني ناديده انگاشتن مسئله واقعي بي هويتي فرزندان حاصل
از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در داخل ايران و ايجاد چالشهاي متعدد هويتي و فرهنگي و امنيتي است.
لذا توجه به موارد زير ضروري است :
نخست :مشكل كنوني كشور حل مسئله تابعيت فرزنداني است كه در ايران از ازدواج زن ايراني و مرد خارجي به دنيا آمدهاند و عمدت ًا 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 گروه هاي 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 مي باشد 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 ممكن است برخي از زنان ايراني با مهاجرت به خارج كشور ،از حدود قانوني
و شرعي ازدواج نيز عدول نموده باشند.
دوم :فرزنداني كه از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي ،در كشوري غير از كشورمان ،بهدنيا آمدهاند عموماً در وضعيت اقتصادي مناسبي هستند و
همچنين تابعيت پدر خارجي يا كشور محل تولد خود را دارا هستند و اعطاي تابعيت ايران موجب دو تابعيتي شدن آنان و ايجاد تابعيت
مضاعف ميشود و همچنين مانند فرزندان متولد در ايران از مشكل بيتابعيتي رنج نميبرند.
سوم :فرزندان متولد در ايران ،عموماً در ايران نيز 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.
پنجم :كنترل مسائل امنيتي در فرزندان متولد در ايران به مراتب آسانتر بوده و در مورد فرزندان متولد در خارج امكان كنترل اين مسائل كمتر
وجود دارد.
 .2اختالل در توازن هويتي جامعه
با توجه به اينكه در اليحه پيشنهادي صرف تولد از مادر ايراني و پدر خارجي بنا به درخواست مادر فارغ از موقعيت اجتماعي ،و سياسي پدر منجر به
دريافت تابعيت ايراني خواهد شد اين مسئله در آينده مي تواند موجبات در هم ريختن توازن فرهنگي گسترده و پس از آن مشكل امنيتي گردد ،به
ويژه آن كه زندگي و اقامت اين افراد در ايران نيز بر اساس مصوبه ضروري نبوده و صرف داشتن مادر ايراني جهت اعطاي تابعيت كافي دانسته شده
است.
 .3دامن زدن به ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
تا كنون عدم اعطاي تابعيت به اين فرزندان تا سن  18سالگي به نوعي به عنوان يك بازدارنده در خصوص افزايش اين قبيل ازدواج ها عمل مي نمود .با
توجه به اينكه اليحه پيش رو تمامي شروط اعطاي تابعيت مندرج در قانون سال  1385را غير ضروري تلقي نموده است ،حذف تمامي شروط مندرج در
قانون ،به دامن زدن به اين ازدواج ها منجر خواهد شد .در حقيقت بسياري از اتباع خارجي جهت دريافت اقامت دائم در ايران ممكن است اقدام به ازدواج
به زنان ايراني نمايند .بر اين اساس اين موضوع به نوعي مي تواند منجر به افزايش سوءاستفاده از زن ايراني و بروز مسائل فرهنگي و سلطه اجانب گردد.
 .4مبهم بودن تبعات اليحه به دليل عدم امكان تخمين افراد تحت شمول
در حال حاضر به علت قانوني نبودن برخي موارد ازدواج زنان ايراني با مران خارجي و عدم ثبت اين ازدواج ها و به تبع آن تعداد فرزندان حاصل
از آنها تخمين دقيقي از تعداد اين كودكان وجود ندارد.
بدين ترتيب يكي از چالشهاي پيش روي اليحه عدم وجود سند پشتيبان و تخمين اين نكته است كه چه تعداد افراد در نتيجه تصويب اين
قانون به تابعيت ايران پذيرفته خواهند شد.
اين مسئله تخمين تبعات فرهنگي ،اقتصادي و ...طرح را در هالهاي از ابهام فرو برده و نميتوان در اين زمينه به صورت قطعي سخن گفت.
 .5اضافه نمودن گستره شمول اليحه به افراد بيتابعيت
با توجه به اينكه گستره افراد مذكور و نحوه ورود آنان به كشور مشخص نيست و با توجه به مطالب بندهاي باال ،اشكاالت مذكور در اين گروه به
قوت خود باقي است.

با توجه به اين مطالب متني براي تصويب به كميسيون قضايي به شرح زير پيشنهاد گرديد كه به تصويب نرسيد:
«ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني و مردان خارجي كه در ايران قبل از تصويب اين قانون يا حداكثر پنج سال
پس از آن متولد شده يا ميشو ند قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني و در صورت نبود مشكل امنيتي (به
تشخيص وزارت اطالعات) به تابعيت ايران در مي آيند .فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي
مادر ايراني ميتوانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطالعات) به تابعيت ايران پذيرفته
مي شوند .پاسخ به استعالم امنيتي بايد حداكثر ظرف سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است در صورت نبود مشكل امنيتي (به
تشخيص وزارت اطالعات) نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني اقدام كند.
تبصره « »1ـ ......
تبصره « »2ـ حذف گردد.
تبصره الحاقي پيشنهادي ـ پس از پايان مهلت پنج ساله مذكور در صدر ماده ،تنها در صورتي به فرزندان مشمول اين قانون تابعيت اعطا
ميگردد كه والدين آنان مجوز الزم را پيش از ازدواج اخذ نموده باشند.
فلذا به نظر مي رسد ايرادات شوراي نگهبان در برخي از حوزه ها به خصوص متولدين خارج از كشور كماكان به قوت خود باقي است .
نتيجهگيری
مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص رفع ايرادات شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس در اليحه اصالح قانون تعيين تكليف
وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي مصوب  ،1385عالوه بر محسنات آن ايرادات مهمي دارد كه موجب
ميشود ايرادهاي شوراي نگهبان به صورت كامل رفع نگردد كه مهمترين آن بيتوجهي به ايرادات ناشي از اطالق اعطاي تابعيت به فرزندان
متولد شده در خارج از كشور ميباشد.
فلذا در اين شرايط تصويب مصوبه كميسيون پيشنهاد نميگردد و پيشنهاد ميشود كه اليحه براي رفع كامل ايرادهاي شوراي نگهبان به
كميسيون محترم قضايي و حقوقي ارجاع شود.

