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 .1مقدمه
خانواده یک واح کوچک از اجتماع است .هرچه این واحل کوچلک مسلت ال تلر باشل ،
اجتماع نیز از است الام بیشتری برخوردار خواه بود .به همین دلیل قوانین کشورها از هلر حیل
بای این ه ف را در خانواده تأمین نماین  .کماایناله قانو اساسی جمهوری اسالمی نیز در اصلل
ده به حفظ کیا خانواده اشاره دارد .ازدواج میا اتباع کشورهای مختلف و حمایت از نظریله
وح

در کانو خانواده ،قانونگذارا کالسیک را بلر آ داشلت تلا در تابعیلت ز نسلبت بله

تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجلود آورنل  .در ایلن راب له ،تابعیلت ملردا بله
عنوا شهرون ا درجه یک و اصلی ،به عنوا تابعیتی خ شه ناپذیر م رح گردیل در صلورتی
که حق زنا در این زمینه نیز مانن سایر حقوق آ ها تا ح ودی دچار تزلزل ش  .لیالن از اواسط
قر بیست و پس از آ که مباح دفاع از تساوی حقوق ز و مرد از تریبو های داخلی و بلین
المللی م رح و اسناد و کنوانسیو های جهانی در حمایت از آ تنظی گردی  ،نوعی تفالر دیگر
جایگزین آ دسته از است الال کالسیک ش و زنا به عنلوا اعضلای جامعله بشلریت ،دارای
حق تابعیت مستقل و نیز حق حفظ تابعیت اصلی خود پس از ازدواج شناخته شل ن  .بلا توجله بله
این ت وال این سوال در حقوق ایرا م رح ملی شلود کله اصلل وحل

تابعیلت زوجلین در

حقوق ایرا با توجه به ت وال جهانی چه جایگاهی دارد؟ و آیلا نیلاز بله ترییلر قواعل حقلوقی
ایرا در باز ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی وجودارد یا خیر؟ در پاسخ به ایلن سلواال در
ت قیق اخیر ابت ا پلس از بررسلی نظریلا موجلود در خصلوت تابعیلت ز در االر ازدواج ،بله
جایگاه اصل وح تابعیت زوجین و بیا مشالال اجرای این اصل در حقلوق ایلرا خلواهی
پرداخت و در ادامه به رویالرد بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی نسبت به اصل وحل
زوجین پرداخته و از نتایج این ت بیق در نتیجه گیری استفاده خواهی کرد..

تابعیلت

 .2نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج
مسأله ازدواج میا زوجین با تابعیت های مختللف هملواره نهلن را بله ایلن پرسلل مشلرول
داشته که آیا الزم است تابعیت یالی از زوجلین بلر دیگلری ت میلل شلود و هلر دو دارای یلک
تابعیت گردن  ،یا نیازی به آ نیست و آ ها آزادن با داشلتن تابعیلتهلای متفلاو بله زنل گی
برانگیز بود این مسأله از نظر جامعهشناسلی و حقلوق
مشترک خود ادامه دهن  .با توجه به ب
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نظریه های مختلفی در خصوت آ ابراز گردی ه است:
 -1-2نظریه سنتی

علمای قر نوزده در خصوت تابعیت ز معتق بودن که «ازدواج در تابعیت تلأایر دارد و
ز در اار ازدواج ،تابعیت شوهرش را کسب می کن » و در پاسخ به مخالفا این املر نیلز دالیلل
گوناگونی ارائه ش  :برخی آ را ناشی از سل ه شوهر نسبت بله ز و برخلی دیگلر آ را نتیجله
قهری وصف نهاد ازدواج دانستن  .در کنار آ ها ع ه ای نیز بودن که عقیل ه داشلتن ایلن ترییلر
تابعیت از اراده خود ز ناشی میشلود .1در ایلن دیل گاه حالوملت دو قلانو متفلاو در نهلاد
واح

یعنی خانواده غیر ممالن بوده است. 2

 -2-2نظریه مدرن

مسأله تاایر ازدواج در تابعیت ز  ،از اوایل قر بیست به بع به کلی ترییلر شلالل داده اسلت.
مبنای این ت ول ،فالر نوین تساوی حقوق ز و مرد در حقلوق خلانوادگی بلوده اسلت .بله نظلر
بعضی ،ز در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر عالقه من میشود نه به تابعیت ،اقامتگاه ،رژیل
ازدواج و سایر امور شخصیه او . 3بر اساس این نظریه میا ازدواج اشخات با تابعیت آنلا بایل
تمایز قائل گردی  .در واقع موافقا این نظریه معتق ن اتباع کشورهای مختلف میتواننل بلا هل
ازدواج نماین ب و آناله زنا مجبور باشن که تابعیت خود را از دست ب هن  .و ایلن املر هلی
منافاتی با وح

جسمانی ز و شوهر نخواه داشت وتفالیک تابعیت ز و شلوهر در راسلتای
4

احترام به حقوق زنا و به آزادیهای فردی آنا میباش  .افلزو بلر ایلن ،در دیل گاه مل ر ،
ازدواج های چن ملیتی و یا ازدواج بین اتباع کشورهای متفاو از عواملل گسلترش وشناسلایی
تابعیت مضاعف خواه بود. 5
با توجه به انتقادیا وارده به هلر دو نظریله بهتلر اسلت گفتله شلود اگرچله الزم اسلت ز و
.1سلجوقی ،م مود ،حقوق بینالملل خصوصی( ،تهرا  ،دفتر خ ما حقوقی بینالمللی ،)1381 ،ت- 205نصیری ،م م ،
پیشین ،ت 53ارفع نیا1374،هما منبع ،ت88
2. Baubock, Rainer, Ersboll Eva, Groenendijk Kees and Waldrauch Harald “ Acquisition
and Loss of Nationality” . Policies and Trends in 15 European states. vol. 1:
comparative analyses, (Amsterdam University Press,2011), p 114
 .3نصیری ،م م ،پیشین صص 54-53
 .4شیخ االسالمی ،م سن  ،حقوق بین الملل خصوصی( ،تهرا ،گنج دانل ،)1384 ،ت 42
5. Kochenov, Dimitry , "Double Nationality in the EU", European Law Journal, Vol.17,
Issue.3, 2011, pp.323-343
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شوهر برای حفظ و انسجام کانو خانواده تابعیت یالسا داشته باشلن  ،املا از آنجائیالله تابعیلت
امری سیاسی است و به اراده دولتها و تصمی آنها وابسته اسلت ،بهتلر اسلت دوللتهلا حسلب
قوانین و مقررا و اوضاع و احوال جامعه خود تصمی مقتضی را اتخان میکنن . 1

 -3اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران
در نگاه کالسیک هر یک از کشورها ،بر حسب ایناله ز تبعه خارجله بلا یاللی از اتبلاع آ
کشور ازدواج کن یا ایناله زنی از اتباع داخله شوهر خارجی انتخاز نمای  ،سیست های مختللف
قبول کرده ان و معملوال در صلور اول سیسلت وحل تابعیلت را پذیرفتله و در صلور دوم
سیست استقالل (کامل یا نسبی) تابعیت را تجویز کردهانل  .قانونگلذار ایرانلی هل رویله فلوق را
اتخان کرده است .بنابراین در قانو ایرا  ،بای دو وضعیت متمایز را در نظر گرفت :یاللی وضلع
زنا خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنن و دیگر وضلع زنلا ایرانلی کله بلا شلوهر خلارجی
ازدواج مینماین :
 -1-3تابعیت زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج مینماید

درباره ترییر تابعیت ز بیگانه که با ملرد ایرانلی ازدواج ملیکنل در بنل  6ملاده  976قلانو

م نی این عبار آم ه است" :هر ز تبعه خلارجی کله شلوهر ایرانلی اختیلار کنل » تبعله ایلرا

م سوز میشود" .برای اینکه یک ز خارجی بتوان به موجب این بن تبعه ایرا گلردد ،بایل
ازدواج او با مرد ایرانی ازدواجی ص یح باش  .بنابراین اگر نالاح بین این ز با مرد ایرانی ناللاح
باطلی باش  ،ز مزبور نمیتوان ت صیل تابعیت ایرا را بنمای  .اارا تابعیلت ایلرا بله م ل
وقوع ازدواج تولی میشود و ز خارجی کله شلوهر ایرانلی اختیلار ملینمایل از تلاریخ ازدواج
2
ایرانی میگردد
به بیا دیگر نتیجه این ازدواج ،هما گونه که در ابت ای ماده  986قانو م نی به آ تصلریح
ش ه ،آ است که وی ایرانی میگردد ،خواه قانو کشور متبوع او این ترییلر را بذلذیرد و خلواه
این ازدواج را در تابعیت او مؤار ن ان و او را همچنا تبعه خود بله شلمار آورد .در ایلن حاللت
اخیر ،با آناله از دی گاه قانو ایرا او تنها دارای تابعیت ایرانی شناخته ملیشلود للیالن از حیل
 . 1ابراهیمی ،نصراهلل( ،)1383حقوق بین الملل خصوصی( ،تهرا  ،سازما م العه و ت وین کتب علوم انسانی دانشگاهها،
 ،)1383ت 108
 .2عامری ،جواد ( ،)1351حقوق بینالملل خصوصی) ،تهرا  ،انتشارا سایه )1351 ،صص61-60
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قانو کشور متبوع پیشین ،تابعیت آ کشور را از دست نمیده و بای او را از دیل بلینالملللی
دارن ه دو تابعیت دانست.1
به موجب این بن الزم نیست ازدواج در ایرا صور بگیرد ،بلاله کافی است شوهر تابعیت
ایرانی و ز تابعیت کشلور خلارجی را داشلته باشل  .2همچنلین تلابعیتی کله ز خلارجی در االر
ازدواج با مرد ایرانی اکتساز میکن ق عی است به این معنی که اگر شلوهر در مل زناشلوئی
از تابعیت ایرا خارج گردد ،ز مزبور به تابعیت ایرا باقی خواه مان (مگر ایناله م ابق ملاده
 ،988اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل ز مزبور نیز بشود) و همچنین با پایا یلافتن ازدواج
(فو شوهر ،طالق) خود به خود از بین نمیرود .النهایه به علت آناله در موقلع ازدواج اراده ز
برای ت صیل این تابعیت به هی وجه مورد نظر قرار نگرفته است و بلا سلر آمل

ازدواج دیگلر

موجبی وجود ن ارد که تابعیت شوهر بر ز ت میلل شلود ،للذا قلانو ایلرا بلرای بازگشلت بله
تابعیت خود تسهیال زیادی قائل ش ه است .3در اینجا گرچه ممالن است تاایر قواع فقهلی در
تابعیت زوجله در نهلن متصلور شلود للیالن ایلن املر ملورد تردیل اسلت زیلرا زوجیلت املری
خصوصی است که به «حقوق اشخات» مربوط میشود ،اما تابعیت مربوط بله «روابلط اشلخات
با دولت» می باش للذا آالار زوجیلت نبایل بله حقلوق مللت در برابلر دوللت تسلری داده شلود
(ب اغی ،1383،ت .)45
با وجود این ،درخواست ص ور شناسنامه برای بلانوا خلارجی دارای همسلر ایرانلی پلس از
انجام تشریفا ابت ازدواج آنا با زوج ایرانی در نماین گیهای جمهوری اسالمی ایرا امالا
پذیر است و ص ور شناسنامه برای مشمولین بن  6ملاده  976بل و ابلت ازدواج رسلمی ممنلوع
میباش .4
ماده  986قانو م نی مقرر میدارد« :ز غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی م سوز
میشود میتوان بع از طالق یا فو شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نمایل مشلروط بلر
ایناله وزار امور خارجه را کتبا م لع کن ولی هر ز شوهر مرده ای که از شلوهر سلابق خلود
اوالد دارد نمیتوان مادام که والد او به سن  18سال تمام نرسی ه از این حق استفاده کنل » .البتله
ز سابقا خارجی میتوان حتی پس از طالق یا فو شوهر ایرانی ،کماکا به تابعیت ایرا باقی
 .1سلجوقی م مود  ،پیشین ،ت 207
 .2م نی ،جاللال ین  ،حقوق بین الملل خصوصی( ،تهرا  ،انتشارا جنگل ،)1384 ،ت 100
 .3نصیری ،م م  ،پیشین ت 67
 .4م م نبی ،حسین ،حقوق ایرا و اتباع خارجه( ،تهرا  ،نشر کشاورز ،)1382 ،ت 39
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بمان  .در این صور او میتوان همچو دیگر ایرانیا به هر میزا مالک اموال غیر منقول شلود
اما اگر خواست از حق رد تابعیت خود استفاده کن و تابعیت ایلرا را رد کنل  ،وضلعیت او بلار
دیگر به حالت سابق خود در خواه آم و طبیعی است کله بلا او بله سلا یلک خلارجی رفتلار
خواه ش  .بنابراین قانونگذار مقرر داشته است که دیگر نمیتوان همچو گذشته مالک املوال
غیرمنقول باش و ح ود مالالیت او همچو دیگر خارجیا خواه بود .یعنلی نملیتوانل ماللک
زمین زراعی باش و یا نمیتوان بیل از آنچه کله بلرای م لل سلالونت ،کسلب و صلنعت الزم
است ،مالک اموال غیر منقول شود .حال اگر ز بلیل از آنچله کله داشلتن آ بلرای خارجیلا
مجاز است ،مالک اموال غیر منقول باش میبایست ظلرف مل

یلک سلال از زملا خلروج از

تابعیت ایرا و یا ظرف یک سال از زمانی که به ارث ،اموال غیر منقولی بیل از حل الزم بله او
برس  ،مالالیت میزا مازاد را از دست ده  .الزم به توضیح است کله خلروج مللک از مالالیلت
ز به هر شیوه و با هر عمل حقوقی امالا پذیر است مثال ز میتوان به عق بیلع و یلا معاوضله
مال را بفروش و یا ملک را به هر که خواست هبله کنل  .قانونگلذار جهلت رعایلت حلری حلق
مالالیت و احترام به حق مالک ،به او اجازه داده است کله ظلرف یلک سلال خلود در خصلوت
ن وه خروج مال از ملالیتل تصمی گیری نمای  .حال اگر ز به هر دلیلی از این دسلتور تبعیلت
ننمود ،با نظار دادستا م ل و از طریق مزای ه ،میزا مازاد مال فروخته خواه شل و پلس از
کسر مخارج عملیا مزای ه ،قیمت مال به ز داده خواه ش . 1
به طوری که مالحظه میگردد قانونگذار خروج چنلین زنلی را از تابعیلت ایلرا  ،هل سل ح
ترک تابعیت ایرانی ن انسته و به این جهت از حی داشتن اموال غیر منقلول در ایلرا دربلاره او
مقرراتی مالی تر نسبت به ترک کنن گا تابعیت ایرا منظور داشته ،افزو بر این صرف اعلالم
او به وزار امور خارجه ایرا برای خروج از تابعیت ایرا و بازگشت به تابعیت نخسلتین خلود
راکافی دانسته است .در واقع پس از طالق یا فو شوهر ،راب ه و پیونل تلابعیتی کله بله واسل ه
ازدواج با مرد ایرانی پ ی ار ش ه بود از بین میرود و در نتیجه قانونگذار ایرانی به ز مزبور حق
داده است که از دولت ایرا تقاضا نمای که به تابعیت اول خود رجلوع کنل و تابعیلت ایلرا را
رد نمای .
در مجموع به نظر میرس که اصل وح

تابعیت زوجین ،در خصوت مردا ایرانی که بلا

 .1عزیزی ،ستار حاجی عزیزی ،بیژ ( ،)1390تابعیت در حقوق ایرا و بینالملل( ،هم ا  ،دانشگاه بو علی سینا،)1390 ،
صص 288-286

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران ،بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی

15

زنا خارجی ازدواج میکنن  ،به صراحت در قانو م نی ایلرا ملورد قبلول قلرار گرفتله اسلت
لیالن بعضی مواقع در عمل ،آاار منفی انالار ناپذیری را نیز به دنبال داشلته اسلت از جملله اینالله
هرگاه قوانین مملالت زوجه ه اجازه ترک تابعیت را بله او ن هل و تابعیلت اصللی را همچنلا
برای او حفظ کن  ،در این صور ز  ،دارای تابعیت مضاعف میشود :تابعیت کشلور شلوهر و
تابعیت کشور خودش .وجود چنلین تابعیلت دوگانلهای مماللن اسلت اصلل وحل تابعیلت در
خانواده را با مشالالتی روبه رو سازد .1کما ایناله موضلوع تابعیلت مضلاعف در ملواردی باعل
ایجاد تنل میا دولتها ش ه و حتی در مواردی خلات بله درگیلری و مخاصلمه نیلز انجامیل ه
است .ب یهی است که افراد دارای تابعیت مضاعف به دلیل داشتن پیون با دولتی خارجی مماللن
است به عنوا ابزار نفون آ دولت در کشور میزبا مورد استفاده قرار گیرنل  .بلر هملین اسلاس
است که در برخی کشلورها ماننل مصلر ،آ دسلته از اتبلاع کشلور کله از تابعیلت خلارجی نیلز
برخوردار هستن نمیتوانن در سمت های مه دولتی منصوز شون  .همچنلین ،تفلاو تابعیلت
زوجین درمواردی که ممالن است دولتهای متبوع ز و شلوهر رواب لی خصلمانه بلا یالل یگر
داشته باشن  ،با توجه به م ودیتهای اجتماعی ،سیاسی و حقوقی کله برخلی دوللت هلا بلرای
اتباع دشمن قائل هستن مشالالتی ج ی برای زوجلین و بقلای زنل گی مشلترک آنلا و حیلا
خانواده پ ی خواه آورد.2
به عالوه وجود تابعیت مضاعف یالی از مواردی است که اعمال قانو دولت متبوع راجع بله
احوال شخصیه را با اشالاالتی مواجه میسازد .هرگاه در یک دعلوی مسلأله ی احلوال شخصلیه
فردی م رح باش که در آ واح تابعیت دو (یا چن ) دولت را دارد قاضی (اع از قاضلی مللی
و قاضی بین المللی) ناگزیر است جریا دعوی را بر اساس یک تابعیت هل ایت کلرده و اظهلار
نظر نمای  .اما قانونگذار ایرانی برای چنین مواردی نیز راه حل هائی را در نظر گرفته است .بلرای
مثال ،چنانچه راجع به آاار عق ازدواج فوق دعوایی در م اک ایرا اقامله شلود ،قاضلی ایرانلی
میتوان بر اساس ایناله یالی از تابعیتهای ز  ،تابعیت ایرانلی اسلت ایلن دعلوی راتلابع قلوانین
ایرا دانسته و حال خود را صادر کن  ،یا ایناله قاضی میتوان بر اساس ماده  963قلانو مل نی
حتی اگر زوجین تبعه دو کشور مختلف باشن  ،روابط شخصی و مالی آنها را تلابع قلانو متبلوع
شوهر یعنی قانو ایرا ب ان  .لیالن بعضی نویسن گا معتق ن که در این موارد چلو دلیللی بلر
 .1م نی سی جالل ال ین ،پیشین  ،ت 67
 .2هما  ،ت 220
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ترجیح قانو ملی یالی از زوجین بر دیگری وجود ن ارد بهتر اسلت از قلانو اقامتگلاه مشلترک
زوجین استفاده و در صور فق ا اقامتگاه مشترک ،قانو مقر دادگاه اجرا گردد. 1
از دیگرمشالال عملی ت میل تابعیت شوهر بر ز  ،حمایت سیاسی از زنلا خلارجی اسلت
که در اار ازدواج با مردا ایرانی ،تبعه ایرا م سوز می شلون  ،زیلرا راب له تابعیلت در حقلوق
بینالملل عمومی برای تبعه آالار و نتلایجی دارد کله از جملله آنهلا اسلتفاده از حمایلت سیاسلی
دولت متبوع است .بنابراین دولت ایرا وظیفه حمایت سیاسی از این زنلا را بله عهل ه دارد در
حالی که عالقه من ی چنین افرادی به ایرا و شرط لیاقت آنا م رز نیسلت .زیلرا تابعیلت یلک
عمل حاکمیت دولت است و مخصوصا در پذیرش به تابعیت بای مصالح کشور رعایلت گلردد.
اولین مصل تی که بای در امر پذیرش به تابعیت رعایت گردد این اسلت کله اشخاصلی پذیرفتله
شون که واقعا عالقه من به کشلورن و نملی خواهنل تابعیلت ایلرا را وسلیلهای بلرای اغلرا
خات خود قرار دهن  .به عالوه این ت میل تابعیت تا ح ی با اصلل  42قلانو اساسلی در ملورد
اختیاری بود کسب تابعیت ایرا مرایر است .2همچنین ت میل تابعیت شوهر بر ز بلا ت لوال
ج ی در زمینه حقوق ز مرایر دارد زیرا امروزه با تصلویب کنوانسلیو منلع کلیلهی اشلالال
تبعی

علیه زنا از سوی  186دولت به نظر میرس که دی گاه سنتی مبتنی بلر وحل

تابعیلت

در خانواده ،جای خود را به نظریه مستقل دانستن تابعیت زنا داده است.
 -2-3تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج مینماید

درحال حاضر بسیاری از زنا ایرانلی در داخلل کشلور بلا مردانلی از اتبلاع خلارجی ازدواج
کردهان  .با توجه به مقررا قانو م نی ایرا که بر مبنای شریعت اسالم ت وین گردیل ه اسلت
ازدواج زنا ایرانی با اتباع خارجی صرفا در دو حالت امالا پذیر است :حاللت اول ،ازدواج ز
ایرانی مسلما با مرد مسلما غیلر ایرانلی و حاللت دوم ،ازدواج ز غیلرمسللما ایرانلی بلا ملرد
غیرمسلما تبعه خارجی .این دو حالت از مفهوم مخالف ماده  1059قانو م نی ب ست ملیآیل
که بر اساس آ «نالاح مسلمه با غیر مسل » جایز شناخته نشل ه اسلت .بنلابراین در اوللین بررسلی
ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی بای توجه داشت که هر گونه ازدواجی خارج از چار چلوز
فوق باطل و بال اار است.
 .1الماسی ،نجاد علی ،)1368( ،تعار قوانین (،تهرا  ،نشر مرکز دانشگاهی ،)1368 ،ت 175
 .2توسلی نائینی ،منوچهر(" ،)1383اصل وح تابعیت زوجین در حقوق ایرا  ،مجله حقوق خصوصی" ،سال دوم ،شماره ،7ت
 ،113م نی ،هما  ،صص  53و 101
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همچنین ،قانونگذار ایرانی در جهت حفظ نظ عمومی و حمایت از اتباع خلویل و تعملق و
ت بیر آنا در حفظ مصالح خلود ،در ملاده  1060قلانو مل نی مقلرر داشلته اسلت « :ازدواج ز
ایرانی با تبعه خارجه در مواردی ه که مانع قانونی ن ارد موکول به اجلازه مخصلوت از طلرف
دولت است» .این ماده عالوه بر رعایت مصل ت دولت بله منظلور حمایلت از ز و دقلت بیشلتر
وی در ازدواج با بیگانگا ت وین ش ه است ،زیرا با این ازدواج ،ز از بسلیاری از حقلوق خلود
به عنوا یک تبعه ایرانی ،که تلا قبلل از ازدواج بل و م ل ودیت از آ برخلوردار بلوده اسلت
بیبهره خواه ش  .ضمانت اجرای تخلف از این ماده و ع م ت صیل اجازه دولت ،قبال در ملاده
 17قانو ازدواج (مصوز مرداد  )1310مقرر ش ه بود ،که به موجب آ دفلاتر ازدواج و طلالق
ماللف می بودن از ابت ازدواج هایی که بر خلالف ملاده  1060قلانو مل نی اسلت خلودداری
نماین  ،در غیر این صور مستوجب مجازا می ش ن  .اگرچه ضمانت اجلرای ملذکور شلامل
اشخاصی می ش که به ت صیل اجازه از دولت اق ام ناللرده بودنل و ایلن املر بله معنلی ب لال
ازدواج نبود .1با تصویب قانو ج ی حمایت از خلانواده در سلال  1391و ملاده 56ایلن قلانو ،

"هر سردفتر رسمی که ب و اخذ گواهی موضوع مواد (( 23و ( ( 31ایلن قلانو یلا بل و اخلذ
اجازه نامه مذکور در ماده (( 1060قانو م نی یا حال صادرش ه درمورد تجویز ازدواج مجل د
یا برخالف مقررا ماده  1041قانو م نی به ابت ازدواج اق ام کن یا بل و حالل دادگلاه یلا
گواهی ع م امالا سازش یا گواهی موضوع ماده ( ) 40این قانو یا حال تنفیذ راجع به احاللام
خارجی به ابت هریک از موجبا ان الل نالاح یا اعالم ب ال نالاح یا طالق مبادر کنل  ،بله
م رومیت درجه چهار موضوع قانو مجازا اسالمی از اشترال به سردفتری م

الوم می شود".

دربللاره چگللونگی تللأایر ازدواج ز ایرانللی بللا مللردی از اتبللاع بیگانلله در تابعیللت ز  ،در
قانونگذاری ایرا دو مرحله متمایز دی ه میشود :مرحلله نخسلت مربلوط بله دورا قلانو نامله
است که در آ دورا یالی از آاار ازدواج تبعه ایرانی با تبعه خارجی اع از ز یا ملرد آ بلود
که تابعیت ز به تابعیت شوهر ترییر مییافت .به بیا دیگر :هما گونه کله ازدواج ز بیگانله بلا
مرد ایرانی سبب ترییر تابعیت او به تابعیت ایرانی میگردی  ،ازدواج ز ایرانی با ملرد بیگانله نیلز
باع

ترییر تابعیت ایرانی ز به تابعیت بیگانه میش  .مرحله دوم با تصویب قلانو تابعیلت سلال

 1308آغاز میگردد که در ماده  12آ قانو پیل بینیگردی  « :ز ایرانی کله بلا تبعله خارجله
 .1ابراهیمی نصراهلل ،پیشین ،صص 118-117
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مزاوجت مینمای به تابعیت ایرانی خود باقی ملیمانل مگلر اینالله م لابق قلانو مملاللت زوج
تابعیت شوهر به واس ه وقوع عق ازدواج به زوجه ت میل شود» .این قاع ه بله هملین ترتیلب در
ماده  987قانو م نی م فوظ مان ه است .بنابراین بای گفت اینک اگر ازدواج ز بیگانه با مرد
ایرانی سبب تریییر تابعیت ز به تابعیت شوهر میگردد .در ازدواج ز ایرانی با مرد بیگانه ترییلر
تابعیت ایرانی ز بسته به آ است که قانو کشور متبوع شوهر آ را ایجاز کن  .1پلس در ایلن
مورد قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از بیتابعیتی و یا تابعیت مضلاعف ز دو حاللت را پلیل
بینی کرده است:
 -6هرگاه به موجب قانو کشور متبوع شوهر ،تابعیت شوهر در اار ازدواج بلر ز ت میلل
گردد (یعنی آ کشلور سیسلت وحل تابعیلت را پذیرفتله باشل ) بلرای جللوگیری از تابعیلت
مضاعف ،تابعیت ایرانی ز سلب می شود و دارای تابعیت شوهر خواه شل  .بنلابراین هنگلامی
که م ابق قانو مملالت زوج ،تابعیت شوهر به واس ه وقوع عقل ازدواج بله ز ایرانلی ت میلل
شود و یا قلانو تابعیلت مملاللت زوج ،ز را بلین حفلظ تابعیلت اصللی و تابعیلت زوج مخیلر
بگذارد و ز ایرانی تابعیت مملالت زوج را اخذ کن  ،پیون ی که بین تبعه و دولت ایرا وجلود
دارد از بین میرود و ز تبعه خلارجی م سلوز ملیشلود و دیگلر دوللت ایلرا از چنلین زنلی
حمایت سیاسی نمیکن . 2
زنانی که بر اار ازدواج با مرد بیگانه تابعیت ایرانی خود را به نفلع تابعیلت خلارجی شلوهر از
دست میدهن به ل اظ آناله نسبت به جامعه ایرا بیگانه تلقی میشون  ،در حقوق آنها نسبت به
اموال غیر منقول در ایرا به موجب قانو (تبصره  2ملاده  987قلانو مل نی) م ل ودیت ایجلاد
میگردد .این م ودیت با آناله در هما زمینه ای است که درباره ترک کنن گا تابعیت ایلرا
مقرر ش ه هی گاه ب ا ح نبوده و همواره ارفل اق آمیلز بلوده اسلت ،بله گونله ای کله پلیل از
اصالح قانو م نی در سال  1361برای آنها این امالا شناخته ش ه بود که حقوق خود را نسبت
به اموال غیر منقول خود که پیل از ازدواج داشته ان م فوظ نگاه ارن و پلس از ایلن اصلالح
نیز م ودیت آنها از حقوق نسبت به این نوع اموال م ود به وضعیتی گردی ه که تملک آنهلا
موجب سل ه اقتصادی خارجی گردد ،حتی قی ع م قابلیت انتقلال ایلن حلق بله وراث خلارجی
 .1سلجوقی م مود ،پیشین ،ت 214
 .2حلمی ،نصر اهلل ( ،)1387مسئولیت بینالمللی دولت و نظریه حمایت سیاسی /کمیسیو حقوق بین الملل سازما ملل
مت ( ،تهرا  ،نشر میزا ، )1387 ،ت 465
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آنها نیز در این اصالح از قانو بر داشته ش ه است .افزو بر این ،آنها از تاللیف خروج از ایلرا
که درباره ترک کنن گا تابعیت ایرا در قانو پیل بینی گردی ه است معاف گردی ه ان .1
به عالوه افزایل ورود غیر قانونی اتباع خارجی به ایرا  ،خصوصا پلس از جنل هلای اخیلر
در کشورهای افرانستا و عراق و ازدواج این افراد با زنا ایرانی که به جهت فقر و نا آگلاهی از
قوانین صور پذیرفته ،موجی از مشالال را به همراه آورده است که یالی از آنها ع م اماللا
اع ای شناسنامه ایرانی به فرزن ا حاصل از این ازدواج ها ملیباشل  .توضلیح آنالله غاللب ایلن
ازدواج ها ب و طی مراحل قانونی و صرفا به صور شرعی ت قق یافتله و بله هملین دلیلل و بله
موجب ماده  8اصالحیه قانو  1338/11/16هی دفترخانه اسناد رسمی علیرغ ازدواج شلرعی
این فراد اجازه ن اشته و ن ارد که این ازدواجها را به صور قانونی به ابت برسان و للذا جلاری
ساختن آاار قانونی نالاح بر این ازدواجهای غیر قانونی امالا پذیر نمیباش  .بلا عنایلت بله ملاده
مشمول هی یک از بن های ماده  976قانو م نی نمیباشن
 976قانو م نی ،اطفال مورد ب
لذا فرزن ا ز ایرانی که به واس ه ازدواج با مرد خارجی ،تابعیت ایرانی خلود را از دسلت داده
است از داشتن شناسنامه ایرانی م روم خواهن ش چو طبق بن  2ماده  976قانو م نی تابعیت
نسبی فقط از راه پ ر پذیرفته ش ه است و این فرزن ا تبعه کشور متبوع پ ر م سوز می شون .
حال اگر پ ر به علل مختلف از جمله ترس از شناسایی وضعیت غیر قانونی  ،برای اخذ شناسلنامه
خارجی آنا اق ام ننمای و یا پ ر ،خانواده را رها کرده باش  ،این کودکا هی گونله شناسلنامه
و م ارک هویتی نخواهن داشلت.و حتلی تصلویب ملاده واحل ه قلانو تعیلین تاللیلف تابعیلت
فرزن ا حاصل از ازدواج زنا ایرانی با مردا خارجی مصوز  1385/7/2نیزکمک شلایانی بله
حل این مشالل نالرده است. 2
 )2هرگاه به موجب قانو کشور متبوع شوهر تابعیت شوهر بر ز ت میلل نگلردد (یعنلی آ
کشور سیست استقالل تابعیت را پذیرفته باش ) به موجب حال صل ر ملاده  ،987تابعیلت ز بله
حالت خود باقی می مان  .با آناله قانونگذار ایرانی برای خروج از تابعیت ایرا سختگیری کلرده
 ،با وجود این در خصوت خروج ز ایرانی از تابعیت ایرا پس از ازدواج با تبعه خارجی چنین
 .1سلجوقی م مود ،پیشین ،ت 215
 .2عباسی ،عاطفه ب اغی ،فاطمه "،حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنا ایرانی و مردا خارجی" ،مجله فقه و حقوق
خانواده ،1388 ،شماره  ،51صص  -101-100توسلی نائینی ،منوچهر" تأملی بر وضعیت کودکا حاصل از ازدواج مردا
خارجی با زنا ایرانی با نگاهی به کنواسیو حقوق کودک  ،"1989مجله پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال دوم ،1390،ت-44
ف وی لنجوانی،سلیما " ،نق ی بر قانو ماده واح ه تعیین تاللیف تابعیت فرزن ا حاصل از ازدواج زنا ایرانی با مردا
خارجی" ،مجله :کانو  ،شماره  ،1385، 67ت 67
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سختگیری را نالرده است و مقرر داشته:
«هرگاه دولت متبوعه شوهر ز را در انتخاز تابعیت شوهر مخیر کلرده باشل و ز بخواهل
تابعیت مملالت شوهر را دارا شود ترک تابعیت ایرانی ز سهل تر میشود و با تق ی تقاضا نامه
موجه و م للی به وزار امور خارجه ایرا ممالن است با تقاضای او موافقت شود» (تبصره اول
از ماده  987قانو م نی).
در این ماده ،رعایت شروط ترک تابعیت ایرا که در ماده  988پیل بینی شل ه اسلت ،الزم
نیست بلاله اگر متقاضی تنها دالیل ملوجهی داشلته باشل کله تلرک تابعیلت ایلرا بله صلالح و
مصل ت اوست ،کفایت میکن  .ولیالن طبلق ملاده  987قلانو مل نی در هلر کل ام از ایلن دو
حالت ،ز های ایرانی که در اار ازدواج به تابعیت خارجی شوهر پذیرفته ش ه ان بعل از وفلا
شوهر یا تفریق ،به صرف تق ی در خواست به وزار املور خارجله ،بله انضلمام ورقله تصل یق
فو شوهر یا سن تفریق ،حق بازگشت تابعیت اصلی ایرانی خود را با جمیع حقلوق و امتیلازا
راجع به آ خواهن داشت و ب ا هی م ل ودیتی رو بله رو نخواهل بلود  .بله نظلر ملی رسل کله
ماهیت بازگشت به تابعیت همچنا که از مفاد ملاده پی اسلت ،رجلوع بله تابعیلت اصللی اسلت،
بنابراین شخص مذکور به تابعیت اصلی ایرا با تمام ویژگیها و خصایص آ بازگشت میکن ،
از این رو ،مشمول م ودیتهای من رج در ماده  982قلانو مل نی نخواهل بلود زیلرا تابعیلت
اکتسابی مربوط به کسانی است که پس از تولل از تابعیلت ایلرا برخلوردار ملیشلون و چنلین
تعریفی بر متقاضیا بازگشت به تابعیت ایرا که در گذشته از زما تولل تبعله ی ایلرا بلوده و
تنها برای دوره معینی از این تابعیت خارج ش هان  ،ص ق نمیکن .1
همانگونه که قبال اشاره ش  ،طبق ماده  987قانو م نی چنانچه قوانین متبلوع دوللت شلوهر،
تابعیت مرد در حین ازدواج را بر ز ایرانی ت میل نمای  ،این ز تابعیت اولیه خلود را از دسلت
خواه داد .در ایلن حاللت ،ترییلر تابعیلت زنلا ایرانلی تلا حل ودی بلا اصلل  41قلانو اساسلی
جمهوری اسالمی ایرا در مورد ارادی بود ترییر تابعیت مرایر به نظر میرس چلرا کله آزادی
ترییر تابعیت م

ود ش ه است ،مگر آناله ازدواج را نوعی درخواست تابعیت و ت میلل تابعیلت

شوهر را نوعی کسب تابعیت تلقی کنی . 2

 .1عزیزی ستار و حاجی عزیزی بیژ  ،پیشین ،ت 284
 .2توسلی نائینی منوچهر ،اصل وح تابعیت زوجین در حقوق ایرا  ،پیشین ،ت 114
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 -4اصل وحدت تابعیت زوجین درحقوق بریتانیا
بریتانیا یا پادشاهی مت بریتانیا که نلام رسلمی آ پادشلاهی مت ل بریتانیلای کبیلر و ایرلنل
شمالی 1است از چهار بخل تشالیل ش هاست :سه بخل آ کشورهای انگلستا و اسلالاتلن و
ولز هستن که با ه بریتانیایی کبیر را تشالیل میدهن و با ایرلن شمالی پادشلاهی مت ل بریتانیلا
را تشالیل می دهن  .قوانین تابعیت بریتانیلا در سلالهای  1845، 1844، 1772و  1870ملیالدی بله
صور پراکن ه تصویب وترییراتی نموده است .در سال  1870موضوع اقاملت و تلرک تابعیلت

مورد توجه قلرار گرفلت  .در سلال  1914قلانو "تابعیلت بریتانیلا و وضلعیت اتبلاع بیگانله " بله

صور جامع تر تصویب ش  .بع از جن جهلانی دوم ،کشلورهای مشلترک المنلافع اقل ام بله
تصویب قوانین خات تابعیت برای خود نمودن و از این رو قانو ج ی تابعیت بریتانیلا در سلال
 1948مورد تصویب قرار گرفلت .رشل مهلاجر از مسلتعمرا و کشلورهای ج یل مشلترک
المنافع به بریتانیا باع ش تا قانو تابعیلت بریتانیلا در سلالهای  1965، 1964، 1958و  1977نیلز
ترییراتی یاب  .این ترییر سریع قوانین مهاجر باع

ش افرادی که قص مهلاجر بله بریتانیلا را

دارن سریعتر اق ام نماین  .نهایتا ،قانو تابعیت بریتانیا در سال  1981به صلور کاملل تصلویب
ش  .2در حقوق بریتانیا نیز اصل وح

تابعیت زوجین و تاایر ازدواج بر تابعیلت زوجلین در دو

حالت مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-4تابعیت زن خارجی که با مردبریتانیایی ازدواج مینماید

در قانو بریتانیا تا قبل از الزم االجلرا شل
بریتانیا را تشالیل میده  ،از اصل «وح

قلانو  1981کله املروزه اسلاس قلانو تابعیلت

تابعیت ز و شوهر» پیروی میش کله در نتیجله آ ،

در اار ازدواج ز خارجی با مرد تبعه بریتانیلا ،ز تابعیلت بریتانیلا را بله دسلت ملیآورد (قلانو
تابعیت بریتانیا ،1948 ،بخل دوم ،ماده  .)14املا پلس از اول ژانویله  1983قانونگلذار بریتانیلا بلا
ع ول از عقی ه پیشین خود و با مبنا قرار داد فالر نوین تساوی حقوق ز و مرد و مبلارزه بلرای
رفع حجر ز به این نتیجه رسی که ازدواج در تابعیت تأایر ن ارد و در نتیجه اگر ز خلارجی بلا
مرد بریتانیایی ازدواج نمای  ،تابعیت بریتانیا به ز ت میل نمیشود بلاله ز بر تابعیت قبللی خلود
باقی خواه مان  .بنابراین قانونگلذار بریتانیلا در ملورد ازدواج ز خلارجی بلا ملرد تبعله بریتانیلا
1. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2. Stewart Emma & Mulvey Gareth, , The Impact of Immigration and Citizenship Policy
upon Refugees in the UK, (Published online, 2013), p 1033
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سیست استقالل کامل تابعیت ز و شوهر را مورد پذیرش قرار داده است (قانو تابعیلت بریتانیلا،
 ،1981بخل اول ،ماده.)6
اما در کنار این اصل کلی و به منظور ایجاد تسهیال برای چنین زنی ،قلانو تابعیلت بریتانیلا
 1981در مب

تابعیتهای اکتسابی در راب ه با کسب تابعیت بریتانیایی به واس ه ازدواج مقلرر

می دارد زنی که با یک تبعه بریتانیایی ازدواج میکن  ،از این حق برخلوردار اسلت کله پلس از
سه سال اقامت برای کسب تابعیت بریتانیا درخواستی را ارائه داده و بله تابعیلت بریتانیلا درآیل ،
منوط بر این که شوهر بریتانیایی ،در زما ازدواج تابعیت بریتانیلا را دارا بلوده و در فاصلله زملا
ازدواج تا تاریخ درخواست ،از تابعیت بریتانیا خارج نش ه باش  .ه چنین ز مزبلور ملیبایسلت
در این م

سمت همسری مرد را حفظ نموده و ازدواج آ ها به پایا نرسی ه باشل  .در حلالی

که در غیر این صور  ،پس از پنج سال اقاملت در پادشلاهی مت ل ه ملیتوانسلت بلرای کسلب
تابعیت بریتانیا اق ام نمای (قانو تابعیت بریتانیا ،1981 ،بخلل اول ،ملاده  .)6در صلور جملع
شرایط فوق ،ز مزدوج با مرد بریتانیایی ،تبعه بریتانیا شناخته خواه ش .
حالت دومی نیز وجود دارد که طبق شرایط خات ،در صورتی که ز مزبور در فاصلله پلنج
سال از ازدواج خود درخواست تابعیت بریتانیا را ب هل  ،وزار کشلور در صلورتی کله صلالح
ب ان ز را به تابعیت بریتانیایی خواه پذیرفت .این شرایط عبارتنل از :ز بلا ملردی بریتانیلایی
ازدواج کرده و به واس ه آ حلق درخواسلت تابعیلت را دارد ،املا در تلاریخ ارائله درخواسلت،
دیگر همسر او نباش ( .به بیا دیگر در تاریخ ارائه درخواست ،ازدواج آ ها پایا یافته باش  ).و
مرد مزبور در تاریخ ازدواج ،تابعیت بریتانیا را دارا باش  .در این حاللت ،پلذیرش ز بله تابعیلت
بریتانیا برخالف حالت اول ق عی نخواه بود و کامال به نظر و صالح ی وزار کشور بسلتگی
دارد.
در هما قانو تابعیت بریتانیا و در هما بخل ،حالت سومی نیز در نظلر گرفتله شل ه اسلت
که طبق آ باز ه زنی که به همسری مردی بریتانیایی درآم ه است ،میتوانل طلی مل پلنج
سال از ازدواج خود ،درخواست تابعیت بریتانیا را بنمای  .در این حالت نیز :ز به دلیل ازدواج با
مرد بریتانیایی که ه چنا همسر اوست یا این کله قلبال همسلر او بلوده اسلت ،حلق ارائله چنلین
درخواستی را پی ا می کن  .ومرد مزبور که در تاریخ ازدواج بریتانیایی بوده است ،به علت ارائله
اظهارنامه ترک تابعیت بریتانیایی این تابعیت را ترک یا نفی کرده باشل  .بلا جملع شل ایلن دو
شرط ،ز مزبور میتوان درخواست ورود به تابعیت بریتانیایی را در ظرف پلنج سلال از ازدواج
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خود ارائه نمای و در مقابل ،وزار کشور نیلز تنهلا در صلور صلالح ی  ،ملیتوانل او را بله
تابعیتهای اکتسابی ،بخل .)8
تابعیت بریتانیایی بذذیرد (قانو تابعیت بریتانیا  ،1981مب
پس هما طور که دی ی  ،تابعیت بریتانیا بله واسل ه ازدواج از هملا ابتل ا و خلود بله خلود
منتقل نمیگردد ،بلاله ز از این حق برخوردار است که یا تابعیت اصلی خود را حفظ کن و یلا
در صور تمایل ،به طور داوطلبانه تابعیت بریتانیا را بذذیرد.
حتی قانو گذار بریتانیایی این حق را برای همسرا سابق مردا بریتانیایی یا همسرا مردانلی
که از تابعیت بریتانیا خارج ش ه ان  ،قایل میگردد که بتوانن به تابعیت بریتانیا وارد شون  .با این
وجود ورود چنین زنانی به تابعیت بریتانیا ،در حالتی که ز همچنا همسر مرد باقی مان ه باشل ،
ق عی و در صور شرایط فوق ،منوط به نظر وزار کشور خواه بود.
ازدواج و تاایر آ در تابعیت زوجلین در قلانو تابعیلت بریتانیلا ،بخلل
به طور کلی ،مب
کوتاهی را به خود اختصات میده  ،چرا که هما طور که در ابت ای ب ل اشلاره شل اساسلا
این نظر برای سال ها در قانو بریتانیا پذیرفته ش ه است که ز نیز ه چلو ملرد دارای تابعیلت
مستقلی است که ازدواج نمیتوان آ را متزلزل کرده و یلا ترییلر دهل و اصلل اساسلی در ایلن
راب ه «احترام به حقوق ز و خواست او» است .افزو بر این ،از  1958به بع و رشل مهلاجر
از مستعمرا و کشورهای ج ی مشترک المنافع به بریتانیا و تثیر قوانین ض مهاجر نیز تمایل
به استقالل تابعیت زنا را تقویت نمود.با این حال ،در بریتانیا برای آسا کرد وح

خلانواده
2

نیز شرایط و تسهیالتی را در نظر گرفته ش ه است( 1کمیسیو وزراء انجمن اروپا. )1995 ،
 -2-4تابعیت زن بریتانیایی که با مرد خارجی ازدواج نمایید

در قانو بریتانیا در فر ازدواج ز بریتانیایی بلا ملرد تبعله خلارج ،سیسلت اسلتقالل کاملل
تابعیت ز و شوهر جاری میباش و در نتیجله ازدواج تلأایری بلر تابعیلت زوجلین نملیگلذارد.
بنابراین در بریتانیا چه ز خارجی شوهر بریتانیایی اختیار کن و چه ز تبعه بریتانیلا بلا ملرد تبعله
خارج ازدواج نمای  ،ازدواج ترییری در تابعیت زوجین ایجاد نمیکن و هلر یلک از زوجلین بلر
تابعیت پیشین خود باقی میمانن

.3

 .1رئیسی ،پریناز( ،)1386بررسی ت بیقی تابعیت ز در نظامهای حقوقی ایرا  ،بریتانیا و فرانسه ،پایا نامه کارشناسی ارش ،
(دانشال ه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرا .)1386،
2. Committee of Ministers Council of Europe 1995
3. De Gruyther L, “Mixed Marriages”, Journal of Comparative Legislation and
International Law, Vol. 11, No. 1 ,1929, pp34-41
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ب ور کلی ،قانونگذار بریتانیا چه در ت صیل تابعیت بریتانیا و چه در ترک آ  ،اصل اسلتقالل
تابعیت زوجین را در روابط خانوادگی پذیرفته است و بنابراین اگر مرد یا ز بریتانیایی اقل ام بله
ترک یا ت صیل تابعیت بریتانیا نمای در تابعیت همسر او هی ترییری ایجاد نمیشود مگلر اینالله
ز و شوهر هر دو تقاضای ترک یا ت صیل تابعیت بریتانیا را نموده باشن (قانو تابعیلت بریتانیلا،
 ،1981بخل اول ،ماده .)12

 -5بررسی اصل وحدت تابعیت زوجین در کنوانسیونهای بینالمللی
با توجه به ایناله بسیاری از کشورها از جمله پادشاهی مت بریتانیلای کبیلر و ایرلنل شلمالی
به کنوانسیو های بین المللی در زمینه تابعیت مل ق ش ه انل بررسلی مفلاد ایلن کنوانسلیونها در
مورد اصل وح یا استقالل تابعیت زوجین ضروری به نظر می رس .
 -1-5کنوانسیون  1930الهه در مورد تعارض در حقوق تابعیت)1930( 1

اگر داشتن تابعیت برای هر شخصی جزء ضروریا نظ بین المللی است ،هما نظ ایجلاز
میالن که هر شخصی تنها تابعیت یک دولت را داشته باش  .برای رفع مشالل تابعیلت مضلاعف،
اق اماتی در س ح بین المللی صور گرفته که از آ جمله میتوا به کنوانسیو الهه در ملورد
تعار

تابعیت مصوز  12آوریل  1930اشاره کرد .در واقع یالی از اهل اف کنوانسلیو 1930

الهه ،حل مشالال مربوط به تعار قوانین مربوط به تابعیت در کشورها بوده است کله باعل
ایجاد تابعیت مضاعف (در فر تعار مثبت) و بیتابعیتی(در فر تعار منفی) ملیشلود.2
در مق مه کنوانسیو  1930الهه به ای ه آل بود حذف تابعیت مضاعف و مفی بود ام لاء آ
مقرر گردی ه« :بااطمینا به ایناله به نفع کل جامعهی بینالمللی است که تأمین نمای کله تملامی
دولت ها این موضوع را به رسمیت بشناسن کله هلر شلخص بایسلتی دارای تابعیلت باشل و تنهلا
دارای یک تابعیت باش .3با شناسایی این ایل هآل کله تلالشهلای بشلری در ایلن حلوزه بایسلتی
متوجه لرو تمام موارد بیتابعیتی و تابعیت مضاعف باش » .این توصلیهی قلرارداد الهله شلامل دو

اصل اساسی "لزوم تابعیت" و " وح

تابعیت" است.

1. Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law -The
Hague, 12 April 1930
 .2عاب ین،حسین( "،)1378ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع خارجی" ،مجله مجلس و راهبرد ،شماره ،28ت 348
 .3باالزاده ،زهره ،حقوق بین الملل خصوصی و مقررا ایرا در زمینه تابعیت ،اقامتگاه و وضعیت بیگانگا ( ،تهرا ،
نشرمردم ساالری ،)1383 ،ت 47
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«تابعیت زنا متأهل» اختصات داده ش ه اسلت.

در این راب ه ،ماده  8کنوانسیو بیا میدارد« :اگر قانو دولت متبوع ز باعل از دسلت رفلتن
تابعیت او به واس ه ازدواج با یک فرد خارجی گردد ،این نتیجه میبایست مشلروط بله ت صلیل
تابعیت دولت متبوع شوهر باش » .به طوری که مشاه ه میشود ،ایلن قاعل ه بلرای جللوگیری از
بروز بیتابعیتی در زنانی است که با فرد بیگانه ازدواج میکننل و در پلی وضلع سیسلت خاصلی
برای تابعیت ز پس از ازدواج نمیباشل  .ملواد  10و 11ایلن کنوانسلیو نیلز بیلا کننل هی آ
هستن که اوال ترییر تابعیت شوهر در طول دورا ازدواج نبای بر تابعیت همسر تلأایری بگلذارد،
مگر ایناله این امر خواستهی خود ز باش  .در اانی تابعیت اصلی ز که در االر ازدواج آ را از
دست داده است ،پس از ان الل ازدواج ،تنهلا بلا رضلایت خلود وی بله او برگردانل ه ملیشلود.
همچنین هرگاه ز تابعیت اولیه خود را به دست آورد ،تلابعیتی را کله در االر ازدواج بله دسلت
آورده بود از دست خواه داد.
 -2- 5اعالمیه جهانی حقوق بشر()1948

بن  1از ماده  15اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم میکن « :هر کس حلق دارد دارای تابعیلت
باش » .برابر بن  2همین ماده« :احل ی را نملی تلوا خودسلرانه از تابعیلت خلود یلا از حلق ترییلر
تابعیت م روم کرد » .در کنار این ماده میتوا به مادهی 7همین اعالمیه نیز اشاره کرد که مقلرر
میدارد« :همه در برابر قانو مساوی ان و حق دارن ب و تبعی و به طور مسلاوی از حمایلت
قانو برخوردار باشن  .همه حق دارن در مقابل هر تبعیضی که نق کنن هی اعالمیه ی حاضر
باش و علیه هر ت ریالی که برای چنین تبعیضی به عمل آیل بله طلور مسلاوی ازحمایلت قلانو
بهره من شون » .با جمع این دو ماده میتوا گفت که طبق این اعالمیله زنلا و ملردا بایل در

موضوع قوانین تابعیت نیز از حقوق مساوی بر خوردار بوده و بتوانن اختیلارا خلود را در ایلن-
باره به طور یالسا اعمال کنن  . 1با توجه به م الب بیا ش ه به نظر میرس کله اعالمیله جهلانی
حقوق بشر استقالل تابعیت زوجین را پذیرفته و پیروی از اصل وح تابعیت زوجین را کله در
واقع ت میل تابعیت زوج بر زوجه است را تبعی

علیه زنا میدان .

 .1ایمانی نائینی ،م سن صادقی ،م مود عب ی ،فاطمه " ،بررسی امالا گسترش حمایتهای حقوقی در مورد ازدواج
زنا با اتباع غیر ایرانی" ،مجله م العا راهبردی زنا  ،سال چهارم ،شماره  54،1390صص 91-134
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 -3-5کنوانسیون تابعیت زنان ازدواج

کرده(1)1957

این کنوانسیو که مختص مسئلهی تابعیت زنا شوهردار و تأایر ازدواج بر تابعیت آنهاست
در 20فوریه  1957در نیویورک به تصویب رسی و شامل یک مق مه و  12ماده است .با نگاهی
به این کنوانسیو میتوا دریافت که ازدواج هی تأایری بر تابعیت زنا ن ارد به طوری که
مادهی  1آ مقرر میدارد« :هر یک از کشورهای عضو موافقت مینمای که نه انعقاد و نه
ان الل عق ازدواج میا یالی از اتباعشا ویک فرد بیگانه و نه ترییر تابعیت توسط شوهر در
طول دورا ازدواج ،به طور خود به خود تابعیت ز را ترییر نخواه داد».

همچنین طبق مادهی  2همین کنوانسیو " ،ت صیل داوطلبانهی تابعیت یک کشور دیگر

یا بازگشت به تابعیت اصلی توسط مرد نمیبایست مانع از حفظ تابعیت همسرش گردد" .در ماده

 3کنوانسیو ه تأکی ش ه است که"زمانی که ز خارجی با مرد تبعه عضو کنوانسیو ازدواج

نمای  ،تابعیت دولت عضو به ز خارجی ت میل نشود و این ز بر تابعیت قبلی خود باقی بمان و
چنانچه بخواه تابعیت دولت عضو را به دست آورد ،دولت عضو بای امالا پذیرش به تابعیتل
را برای وی فراه آورد" .به همین ترتیب کلیهی مواد این کنوانسیو برآنن که هرگونه تأایر در
تابعیت ز را که ممالن است به تبع ازدواج یا ترییر و ت وال تابعیت همسر به وجود آی  ،نفی
کنن  .در این موضوع سیست استقالل تام تابعیت در کنوانسیو پذیرفته ش ه و کنوانسیو میا
زنا تبعه و بیگانه تفاوتی قائل نیست.
 -4-5اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

(2)1979

کنوانسیو رفع تبعی  ،تابعیت را یالی از حقوق زنا دانسته و بله دوللتهلای عضلو توصلیه
میکن که در این مورد به زنا حقوق مساوی با مردا اع اء کنن  .از این رو ماده  9کنوانسلیو
که دارای دو بن میباش به بیا ایلن حلق اختصلات دارد و مقلرر ملیدارد کله ازدواج بلا فلرد
خارجی یا اصوال ترییر تا بعیت شوهر نبایل هیچگونله تلأایری بلر تابعیلت ز داشلته باشل للذا از
دولتها میخواه که تضمین کنن ازدواج با فرد خارجی یا ترییر تابعیت شلوهر در طلی دورا
پس از ازدواج ،خود به خود باع ترییر تابعیت ز  ،بیوطن ش یلا ت میلل تابعیلت شلوهر بله
وی نگردد (نیل بن  1ماده  .)9بنابراین کنوانسیو به طور آشالار از نظریه «استقالل تابعیلت» ز
1. Convention on the Nationality of Married Women. New York, 20 February 1957
2. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW), adopted in 1979
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پیروی نموده و ت میل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است.
 -5-5اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون اروپایی تابعیت

(1)1997

کنوانسیو اروپایی تابعیلت در مق ملهی خلود علالوه بلر در نظلر داشلتن اسلناد بلینالملللی
بیشماری که در مورد تابعیت ،چن تابعیتی و بیتابعیتی وجود دارد ،این مسئله را شناسایی کرده
وانعا داشته در مسائل راجع به تابعیت ،بای به منافع مشروع دوللتهلا و افلراد تلوجهی خلات

مبذول شود .همچنین در این مق مه بر آگاهی از حلق احتلرام بله خلانواده – کله در ملاد هی 8
کنوانسیو «حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای اساسی» درج گردی ه است  -تأکی ش ه است.
چن ماده از این کنوانسیو نالاتی مختص تابعیت ز را م رح کرده است:
الف) در بن

مادهی 4از فصل دوم ،بیا ملیشلود کله ازدواج وان لالل آ میلا تبعلهی

دولت عضو و یک فرد خارجی وترییر تابعیت یالی از همسرا در دورا ازدواج ،هی ک ام بله
خودی خود بر تابعیت همسر دیگر تأایر نخواه داشت.
ز) مادهی  5این کنوانسیو مقرر میدارد:
 )1قواع تابعیت دولت عضو نبای شامل تبعیضا یا متضمن رویهای باش که باع
بر مبنای جنس ،مذهب ،نژاد ،رن

 ،منشأ ملی یا نژادی گردد.

 )2هر دولت عضو اصل ع م تبعی
به م
باشن

تبعی

را میا اتباع خود اجرا خواه نمود ،اع از ایناله آنهلا

تول تبعهی آ دولت گردی ه باشن یا آناله بع ا تابعیت آ کشور را ت صلیل نملوده
.

در کنار استقالل تام تابعیت که توسط این کنوانسیو به رسمیت شناخته شل ه اسلت ،ملورد
الف از بن  4مادهی 6کنوانسیو ه دولتهای عضو را ملزم میسازد تا در قوانین داخلی خلود،
کسب تابعیت برای «همسرا اتباع خویل» را تسهیل کنن .2
بنابراین طبق این کنوانسیو ازدواج مرد تبعه با ز خارجی موجلب ت میلل تابعیلت ملرد بلر
تابعیت ز خارجی نخواه بلود و وی بلر تابعیلت قبللی خلود بلاقی مانل ه و در صلور تمایلل
میتوان بع از گذشت م

زمانی تابعیت همسر خود را کسلب کنل  ،و ز تبعله نیزبله هنگلام

ازدواج با مرد خارجی تابعیت خود را به دلیل ت میل تابعیت مرد خارجی از دست نمیده .
1. European Convention on Nationality. Strasbourg, 6.XI.1997
 .2ایمانی نائینی م سن و همالارا  ،پیشین ،ت 116
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 -6نگاه تطبیقی
در حقوق ایرا طبق بن  6ماده 976ق.م هر ز تبعه خارجه را که شلوهر ایرانلی اختیلار کنل
ب و توجه به قانو کشور متبوعل و ب و ل اظ هی شرط دیگلری تبعله ایلرا شلناخته اسلت
(اصل وح

تابعیت زوجین) و در صور فو یا طالق این ز به تابعیت ایرانی باقی میمان .

در صور ترک تابعیت شوهر نیز تنها در صورتی تابعیت ز ترییر می یاب کله بلر اسلاس ملاده
988ق.م اجازه دولت شامل حال ز ه بوده باش  .در بریتانیا از سال  1981به بع اصل وحل
تابعیت زوجین در صور ازدواج مرد تبعه بریتانیا با ز خارجی دیگرم رح نیست و ازدواج بلر
تابعیت اارن ارد و به این دلیل تابعیت مرد به ز ت میل نمی شود ،و لی ازدواج یاللی از شلرایط
تسهیل اخذ تابعیت اکتسابی است و همسر خارجی یلک فلرد بریتانیلایی (اعل از ز یلا ملرد) بلا
داشتن سایر شرایط اخذ تابعیت و سه سال اقامت در بریتانیا ملی توانل تابعیلت بریتانیلا را کسلب
نمای .
در حقوق ایرا ازدواج ز ایرانی با مرد خارجی به استناد ماده  987ق.م و با توجه بله قلانو
متبوع شوهر سه وضعیت به وجود می آورد .یا ز تابعیت ایرانی خود را حفظ می کن یا تابعیت
شوهربر او ت میل می شود و یا ز با اختیار خود تابعیت شوهررا انتخلاز ملی کنل (بلا موافقلت
وزار خارجه) .ولی با ازدواج یک ز بریتانیایی با مرد خلارجی ترییلری در معلادال ایجلاد
نمی شود و ز کماکا به تابعیت بریتانیایی خود باقی می مان  .همچنین بر اساس ملاده  984ق.م
تابعیت ایرانی مردی که به تابعیت ایرا پذیرفته میشود در تابعیت همسر او نیز اار می کن (اصلل
وح تابعیت زوجین) ولی در بریتانیا به خاطر استقالل کامل تابعیت در روابط زوجین ت صیل
تابعیت هر یک از همسرا تاایری در تابعیت دیگری ن ارد(مگر ایناله تقاضا مربوط به همسر نیز
باش ) .
با نگاهی به کنوانسیو های بین المللی در مقایسه با حقوق ایرا و بریتانیا مشلاه ه ملی شلود
که اصل وح تابعیت زوجین در این کنوانسیونها هماننل حقلوق بریتانیلا کنلار گذاشلته شل ه
است .شای دلیل اصلی این است که بریتانیا به بسیاری از این کنوانسیو ها مل ق ش ه اسلت .در
کنوانسیو  1930الهه در مورد تعار در حقوق تابعیلت درملواد  10و 11اشلاره شل ه کله اوال
ترییر تابعیت شوهر در طول دورا ازدواج نبای بر تابعیت همسر تأایری بگذارد ،مگر اینالله ایلن
امر خواستهی خود ز باش  .در اانی تابعیلت اصللی ز کله در االر ازدواج آ را از دسلت داده
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است ،پس از ان الل ازدواج ،تنها با رضایت خود وی به او برگردان ه میشود .همچنلین هرگلاه
ز تابعیت اولیه خود را به دست آورد ،تابعیتی را که در اار ازدواج به دست آورده بود از دست
خواه داد .در اعالمیه جهانی حقوق بشر( )1948نیز دربن  2ماده 15اشاره ش ه کله «احل ی را
نمیتوا خودسرانه از تابعیت خود یا از حق ترییر تابعیت م روم کلرد »  .در کنوانیسلو تابعیلت
زنا ازدواج کرده 1957بلا صلراحت بیشلتری بله موضلوع پرداختله شل ه و ملادهی  1آ مقلرر
میدارد« :هر یک از کشورهای عضو موافقت مینمای که نله انعقلاد و نله ان لالل عقل ازدواج
میا یالی از اتباعشا ویک فرد بیگانه و نه ترییر تابعیت توسط شوهر در طول دورا ازدواج ،به
طور خود به خود تابعیت ز را ترییر نخواه داد» .نق ه ع ف و تاکی بر اصل اسلتقالل تابعیلت
ز در کنوانسیو رفع هر گونه تبعی

علیه زنا  1979است که در ماده  9مقرر می دارد که کله

ازدواج با فرد خارجی یا اصوال ترییر تابعیت شوهر هیچگونه تأایری بر تابعیلت ز ن اشلته باشل
لذا از دولتها میخواه که تضمین کنن ازدواج با فرد خارجی یا ترییر تابعیلت شلوهر در طلی
دورا ازدواج خود به خود باع ترییر تابعیت ز  ،بیوطن ش یا ت میل تابعیت شلوهر بله وی
نگردد  .همین تاکی مج دا در کنوانسیو اروپایی تابعیت ( )1997م رح ش ه است که در بنل
از مادهی 4مقرر می دارد که ازدواج وان الل آ میا تبعهی دولت عضو و یک فرد خارجی
وترییر تابعیت یالی از همسرا در دورا ازدواج ،هی ک ام بله خلودی خلود بلر تابعیلت همسلر
دیگر تأایر نخواه داشت.
با توجه به مباح

فوق ،بازنگری در قواع قانو م نی ایرا در باز ازدواج بلا تبلاع بیگانله

من رج در بن  6ماده  976و ماده  987قانو م نی و همچنین ماده  984الزامی به نظر می رس .

نتیجهگیری
حضور اتباع خارجی فراوانی در ایرا و همچنین حضور ایرانیا بسیاری در خارج از کشلور
و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی موضلوع وحل در تابعیلت زوجلین را در حقلوق ایلرا بلا
چاللهای ج ی ی رو به رو ساخته و اجرای اصلل تعل د تابعیلت را در ملواردی موجله سلاخته
است .نگاهی عمیقتر و دقیقتر به مواد قانو م نی ایرا و سایر قوانین مربوطه در راب ه بلا یاللی
از مهمترین اصول حاک بر تابعیت یعنی اصل وح تابعیت و مقایسهی آ با حقلوق بریتانیلا و
کنوانسیو های بینالمللی که در متن ت قیق به آنها اشاره گردی نشا می ده که قلوانین ایلرا
در این زمینه از بسیاری از ت وال جهانی عقب مان ه است.
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قانونگذار ایرانی در برخورد با اصل و ح

تابعیت زوجلین ،دو رویله اتخلان نملوده اسلت:

اوال زنا خارجی در صور ازدواج با مردا ایرانی به تابعیلت ایلرا در خواهنل آمل  ،در ایلن
حالت ،قانونگذار اصل وح تابعیت را به صراحت پذیرفته است ،اانیا زنا ایرانی که با ملردا
خارجی ازدواج می نماین چنانچه قلوانین متبلوع شلوهر ،تابعیلت ملرد در حلین ازدواج را بلر ز
ایرانی ت میل نمای  ،این ز تابعیت اولیله خلود را از دسلت خواهل داد .املا اگلر قلوانین متبلوع
شوهر ت میل تابعیت را پیل بینی ننموده باشن و یا ز را در انتخاز تابعیت شوهر مخیلر کلرده
باشن ز ایرانی براساس سیست استقالل تابعیت به تابعیت ایرانلی خلود بلاقی خواهل مانل مگلر
آناله با ارادة خود و با ترک تابعیت ایرا  ،تابعیت کشور متبوع شوهر را کسب نمای .
با نگاهی به قوانین بریتانیا و کنوانسیو های بین المللی مشاه ه ش که چه در اصول و مبلانی
تابعیت و چه در راهالارهای عملی آ  ،هی تفاوتی بین ز و مرد دی ه نملیشلود .بله علالوه در
مسأله تأایر ازدواج بر تابعیت اتباع ،ز و مرد به مثابه یک ماهیت و تنها به عنوا یالی از زوجلین
شناخته میشون  ،از این رو زنا در صور ازدواج با اتباع خارجی نه تنها هراسلی از مشلالال
آین ه در زمینه تابعیت و کودکا و اموال خود نخواهن داشت ،بلاله به موجب قانو ملیتواننل
و این حق را دارن که همسر خود را نیز به تابعیت خود دعو نماین .
شای بسیاری از قواع من رج در قلانو تابعیلت ایلرا منل رج در قلانو مل نی ،متناسلب بلا
وضعیت و شرایط فردی و اجتماعی در زملا تصلویب ایلن قلوانین در ایلرا وضلع شل ه انل و
قانونگذار مناسبترین راه حل را برای معضلال آ روز در نظلر گرفتله باشل  ،املا بلا گذشلت
چن ین دهه از وضع این قانو  ،اصالح و بازنگری قواع و ترییر بعضی قواع وح تابعیت در
خانواده به تع د تابعیت در خانواده از جمله ماده 976و 984و همچنین ماده  987قلانو مل نی از
ضروریا حقوق بین الملل خصوصی فعلی ایرا است.
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