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  چكيده
با . است شدهخصوص تابعيت افراد متولد از مادران ايراني، دستخوش تحوالتي  قانون ايران در     

مصالح « خصوص ترجيح  درقانونگذار كه يابيم درميبررسي سير اصالح قوانين در اين زمينه، 
 صورت  نيا  بهسر دوراهي قرار گرفته است؛ ، بر »مصلحت افراد«و » حاكميتي و كالن جامعه
 مطلق، مصالح صورت به تابعيت افراد متولد از مادران ايراني، ابتدا ةكه در برخورد با مسئل

حاكميتي خود را درنظر گرفته، اما با توجه به مشكالت ناشي از اين رويكرد مطلق و جزمي، 
وجه به مصلحت افراد و استفاده از ، درصدد ت) مجريهةقو(و حتي دولت ) مجلس (قانونگذار

؛ در پژوهش حاضر، نقاط است تابعيت اين افراد ة با مسئلدر برخوردروش حقوقي و تحليلي 
 و دولت به اين مسئله، تبيين و تشريح قانونگذار متعدد يها تالشضعف و قوت تحوالت و 

 ابتدايي و ييگرا يجزمنتايج اين پژوهش، حاكي از آن است كه هر دو رويكرد  .شده است
 .  مواجه بوده استييها ييگرا افراط اخير، با ةانيگرا ليتحل يها تالش
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  مقدمه .1
 انتقال پدر قيطر از صرفاً تيتابع كه بود نيا بر دهيعق ت،يتابع يِحقوق يها نظام خيتار در
 رددا فرزندان به تيتابع انتقال دري انحصار باًيتقر وي اساس نقش پدر ،بيرتت  نيا  به و ابدي يم
 آن به تر تياهم كم مراتب بهي نقش آنكه ا يشده گرفته دهيناد يكل به اي زمينه نيا در مادر نقش و

 دست از را خود تيتابع ازدواج، با زن ها نظامي برخ دري حت كه يا گونه به است؛ شده داده
 امكان زن،ي اصل تيتابع زوال با ،بيترت  نيا  به ؛شود يم ليتحم او به زوج، تيبعتا و دهد مي

 در پدر نقش. بود خواهد موضوعي انتفا به سالبه اصطالحدر  ،يو فرزند به تيتابع انتقال
 در شده رفتهيپذ اصول ازي ك يربازيد از:  استشده گفته كه بود منحصر ينحو به ت،يتابع انتقال
 ؛(.Brownlie lan, 1998: 395)»باشد پدر تيتابع تابع كودك «كه بوده نيا ها دولت نيقوان
 دو هر تيتابع كشور، 35 در و پدر تيتابع تنها كشور، 47 در 1935 سال تا كه يا گونه به

  . (Brownlie lan, 1998: 391) است گرفته قرار اريمع آنها ازي ك يا يمادر جمله از نيوالد
 و بيتصو 1978 دسامبر 18 در زنان هيعل ضيتبع هرگونه رفع ونيكنوانس ،زمينه نيهم در

 شوهر، تيتابعي اجبار ليتحم و شدي رويپ زن، تيتابع استقالل ةينظر از آن، 9 مادة 1 بند در
 تيتابع مورد در مردان، و زنان به عضو، يها دولت«: دش مقرر زين دوم بند در وي نف

 نيا از ،جيتدر به زمان، گذشت با ،بيترت  نيا  به ؛»د كرخواهند اعطاي مساو حقوق ،فرزندانشان
  . است افته يپدر همانندي نقش زين مادر و شده كاسته پدري انحصار نقش

ي رويپ ضمن ،يمدن قانون 976 مادة بيتصو و نيتدو زمان در 1307 سال در زين رانيا در
 تحول در پي. است شدهن يا اشاره تيتابع انتقال دري رانيا مادر نقش به نخست، كرديرو از
 زين رانيا قانونگذار مادر، قيطر از تيتابع انتقال رشيپذ بري مبني حقوق يها نظام ريسا كرديرو

 ةمرحل در ، زمينه نيهم در. است داشتهي حقوق يها نظام ريسا كرديرو ازي رويپ در ييها تالش
 سال در» آن به تبصره ك يالحاق وي مدن قانون 976 مادة 6 و 5 ،4ي بندها اصالح طرح «اول،

 دري اساس وي كلي راتييتغ با موصوف طرح كه دش مجلس ميتقد ندگان،ينماي سو از 1385
 باي رانيا زنان ازدواج از حاصل فرزندان تيتابع فيتكل نييتع قانون «عنوانِ تحت محتوا، و نام

 نيا يها يينارسا وي مداناكار ليدل به اما ،دش بيتصو 4/7/1385 خيتار در» يخارج مردان
 ندگانينماي سو از اول، تالش در رفت؛يپذ صورت قانون نيا اصالحي برا ييها تالش قانون،

ي شورا كه آنجا از ؛دش بيتصو 17/2/1391 خيتار در موصوف قانون اصالح طرح مجلس،
. دش مواجه شكست با ،قانونگذار تالش نيا دانست،ي اساس قانون 75 اصل ريمغا را آن نگهبان

 از حاصل فرزندان تيتابع فيتكل نييتع قانون اصالح ةحيال «دولت، بار نيا دوم، تالش در
 با كه دكر مجلس ميتقد 29/8/1397 خيتار در را» يخارج مردان باي رانيا زنان ازدواج
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 االجرا الزم قانون به و ديرس نگهباني شورا دييتأ و مجلس بيتصو بهي الحاقات و اصالحات
  .شد ليتبد

ي ريمس ،يرانيا مادران از متولد افراد تيتابع ةمسئل يابيم كه درمي شد، گفته الًاجما آنچه از
 دهكر اتخاذي خاصي كردهايرو مصوبات، نيا از كيهر چراكه ،است داشته بيپرفرازونش

 و ستهيشا مسئله، نيا به قانونگذار متنوعي كردهايرو و موضوع نيا تياهم به توجه با. است
ي بررس و نقد مورد مصوبات، نيا از كيهر كرديرو وي قانون تحوالت نيا تا است ستهيبا بلكه
  .رديگ قراري عمل وي علم

 تقدم بيترت به ،يرانيا مادران از متولد افراد تيتابع خصوص دري قانون تحوالت ادامه، در
  .دشو يم نييتب ،يزمان

  
  1385 تا 1307؛ از سال »قانون مدني«:  اولةمرحل. 2

  .شود ميي ابيارز كرد،يرو نيا سپس و نييتب موضوع، بهي مدن قانون كرديرو ابتدا
  

  خصوص نقش مادر در تابعيت فرزند تحليل مقررات قانون مدني در. 2. 1
 نييتع مقام در هماد نيا 1 بند. است دهكر احصا راي رانيا اتباع ران،ياي مدن قانون 976 مادة
 خاك ستميس از 5 و 4 ،3ي بندها در و خون ستميس از زين 2 بند در است؛ تيتابع ي اماره

 زين 7 بند و بودهي خارج ةزوج بهي رانيا شوهر تيتابع ليتحم رب ناظر 6 بند است؛ شدهي رويپ
ي اعطا ةضابط نييتع مقام در رانياي مدن قانون ،بيترت نيا  به است؛ي اكتساب تيتابع به مربوط

 انتقال در مادر نقش ادامه در كه است، دهكر تيتبع خاك و خون ستميس دو هر از تيتابع
  .دشو يمي بررس ،ادشدهي ستميس دو هر قيطر از تيتابع

  »سيستم خون«نقش مادر در انتقال تابعيت از طريق . 2. 1. 1
 اعم استي رانيا آنها پدر كهي كسان«:  استشده مقرر 976 مادة 2 بند در خون، ستميس مورد در
ي رويپ و رشيپذ مقام در بند، نيا. ندا يرانيا ،»شندبا شده متولد خارجه در ا يرانيا در نكهيا از
 قائلي نقش» مادر«ي برا و دانسته تيتابع انتقال عامل را» پدر «صرفاً خون، ستميس و اصل از

  .است نشده

  »سيستم خاك«نقش مادر در انتقال تابعيت از طريق . 2. 1. 2
 در. است شدهي رويپ خاك تمسيس از 976 مادة 5 و 4 ،3ي بندها در شد، اشاره كه گونه همان
  . دشو يم نييتب خاك، ستميس قيطر از تيتابع انتقال دري رانيا مادر نقش ادامه،
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 از. ندا رمعلوميغ آنان مادر و پدر و شوند يم متولد رانيا در كه استي افراد به مربوط 3 بند
 ران،يا در متولدشده فرد مادر كه استي موارد به مربوط حاضر، پژوهش موضوع كه آنجا

 فقط و است خارج حاضر پژوهش از موضوعًا بند، نيا ن،يبنابرا ،استي رانيا و مشخص
  .شوند ميي بررسي آت شرح به ،4 و 3ي بندها

ي شخص بند، نيا مطابق: )976 مادة 4بند ( تولد طفل و يكي از والدين در ايران )الف
 و پدر اًيثان شود؛ متولد رانيا اكخ در طفل اوالً :بود خواهدي رانيا ،باشد شرط سه هر واجد كه

  .باشند شده متولد رانيا در طفل، نيوالد ازي ك يثالثاً و باشند داشتهي رانيرايغ تيتابع او مادر
 باشد؛ي رانيرايغ وي خارج طفل، مادر هم و پدر هم است الزم بند، نيا ظاهر داللت به
 بود؛ نخواهدي رانيا فرزند، باشد، شده متولد رانيا دري حت وي رانيا فرد، مادر اگر نيبنابرا
 قائل فرزندش به تيتابع انتقال دري رانيا مادري براي مثبت نقش چيه تنها نه ،هماد نيا نيبنابرا
 زن از متولد فرزند بهي رانيا تيتابعي اعطا از مانع مادر، بودني رانيا ،عكس به بلكه نشده،

ي خارج «ديق 976 مادة 4 بند در رايز ،شست دست ،مادة ظاهر نيا از ديبا اما. استي رانيا
 رانيا ةتبع ران،يا در نيابو ازي ك يتولد جهت از صرفاً طفل، و نداردي تيخصوص» نيابو بودن
 حكم، مناط شمول بر عالوه ران،يا در متولدي رانيا مادر نيبنابرا. آنها بودني خارج نه است،
 او از متولد طفل ،4 بند حكم مناط حيقتن و تياولو اسيق بنابر و دارد زين راي رانيا تيتابع
  ).76: 1374 ا،ين ارفع از نقل به ،6/6/1353 مورخ 3807 ةشماري مشورت ةينظر( استي رانيا

 در مادري برا ز،ين بند نيا مطابق :)976 مادة 5بند (تولد و اقامت طفل در ايران  )ب
 و تولد فرد، شدن محسوب يرانيا عامل بلكه نشده، قائلي نقش خود، فرزند به تيتابعي اعطا

  . است ران،يا در فرد اقامت

   نقش مادر در تابعيت فرزنددر موردارزيابي رويكرد قانون مدني . 2. 2
 كهرا ي ريتأث و نقش توان يم ،يرانيا تيتابعي اعطاي براي مدن قانون طيشرا شناخت از پس

 ل،يذ شرح  به ،است شده لقائ خود فرزند به تيتابعي اعطا دري رانيا زناني براي مدن قانون
  :كردي ابيارز

 مادة 2 بند در: گفت ديبا خون ستميس قيطر از تيتابع انتقال در مادر نقش درخصوص. 1
 را پدر قانونگذار چراكه ،است شده اعمال يزيآم ضيتبع صورت به خون اصل ،يمدن قانون 976
  .)165: 1377 ،يامام( تاس نشده قائلي نقش چيه مادري برا و دانسته تيتابع انتقال عامل
گفت كه  توان يم خاك، ستميس قيطر از تيتابع انتقال در مادر نقش خصوص در. 2

 بلكه ندانسته، تيتابعي اعطا ليتسه جهت در مؤثر يعامل راي رانيا مادر تنها نه قانونگذار
» يجخار «كه است يا گونه به ،)شد انيب كه يشرح به (976 مادة 4 بند مورد در قانون عبارت
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 ليتعد و فراري برا ،حقوقدانان و داردي برتر و زيتما طفل، مادر بودن» يرانيا «بر مادر، بودن
  .جستند تمسك ت،ياولو اسيق به ر،يناگز قانون،ي رمنطقيغ ظاهرِ نيا

 و شده متولد رانيا در يطفل هك است يمورد به نسبت ادشده،ي مادة 4 بند بر گريد راديا. 3
 نيچن به قانون. باشند نشده متولد رانيا در يك چيه هك باشد يرانيا ادرم و يخارج پدر يدارا
 از يكي نيا و دشو ينم آن شامل مزبور مادة عبارت رايز ،دهد ينم يرانيا تيتابع ،يطفل

 مادر و يخارج پدر يدارا هك رانيا در متولد طفل رايز است، رانيا يمدن قانون اشتباهات
 هك يخارج مادر و پدر از هك است يطفل از تر يرانيا است، شده متولد خارجه در هك يرانيا

  .)166: 1377 ،يامام( ديآ وجود به باشد، شده متولد رانيا در آنان از يكي
 مادران از متولد افراد به تيتابعي اعطا ةنحو خصوص در رانياي مدن قانون كرديرو. 4

 سال دري اسالمي شورا لسمج ندگانينما گزارش به كه(ي ريكث جمع شيدايپ موجب ،يرانيا
 و رانيا در اقامت و تولد با وجود كه شد افراد از) رسد يم نفر هزار 120 به آنها تعداد 1385
 شيدايپ. ماندند محروم شناسنامه و تيهو داشتن از ،آنها مادران بودني رانيا وجود با نيهمچن

  :بود ليذ ليدال به طبقه، نيا
 اطالع با ديباي رانيا زنان با خارجه اتباع ازدواج ،ينمد قانون 1060 مادة براساس اوالً،
 ازدواج نيا بري اثر رانيا يها دادگاه ،هماد نيا از تخلف صورت در نيبنابرا ،باشد دولت
 شتريب ،يمدن قانون 1060 مادة حيتصر با وجود. )272: 1382 ،يالماس( كرد نخواهند مترتب
 از طرد از زوج ترس اي يناآگاه چون يليدال به(ي خارج مردان باي رانيا زنان يها ازدواج
 به ؛رديپذ يم صورت ،هماد نيا تيرعا بدون ،)رانيا به او رمجازيغ اقامت و ورود ليدل به كشور

 .شوند ينمي مدن قانون 976 مادة 4 بند مشمول ييها ازدواج نيچن از متولد اطفال بيترت  نيا 
 پدر قيطر از صرفاً خون، ستميس قيطر از تيعتاب انتقال ،يمدن قانون 976 مادة در اً،يثان

 ادشدهي قانون 976 مادة 5 بند ثالثاًً، است؛ نشده قائلي نقش ،يرانيا مادري برا و است ريپذ امكان
 همچنان نيبنابرا كرده است، نييتع را يسالگ نوزدهي زمان سقفي رانيا تيتابعي اعطاي برا ز،ين

 در نمو و رشد و اقامت و تولد با وجود افراد، نيا .دارد وجود يسالگ نوزده تا يتيتابع يب مشكل
 تيتابع از مادرانشان، بودني رانيا وجود با نيهمچن و رانيا رسوم و آداب به گرفتن خو و رانيا
 كشور از بودن آواره چون يليدال به زين آنها پدر است ممكن مقابل، در و اند محرومي رانيا

ي مدت از پس آنها پدران آنكه ا ينكند خود متبوع كشور از شناسنامه اخذ به مبادرت خود،
 به وكنند  رها را خود فرزندان و زن خود، فرزندي برا شناسنامه اخذ بدون ران،يا در اقامت
 و تيهو يب يكودكان «عنوان تحت يا طبقه جامعه، در جه،ينت در بازگردند؛ خود كشور

 است، تيهو داشتن كه حقوق نيتر ياساس ازي ك ياز كودكان نيا. افتي شكل» تيتابع يب
 ،ياجتماع نيتأم ل،يتحص جمله ازي شهروند حقوق ازي اريبس از جه،ينت در واند  محروم
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 راهگشا زين يسالگ هجده در تيتابعي اعطاي حت. ستندين برخوردار رهيغ وي عموم خدمات
 دست از ار تيترب و ميتعل و ليتحصي براي زندگ ةدور نيبهتر آنان چراكه ،بود نخواهد

 و است خود متبوع دولت نيقوان به نسبت نيوالد جهل ازي ناش اگرچه ده،يپد نيا. اند داده
 عواقب و آثار موجود، تيوضع به يتوجه بي اما ندارد، آن وقوع دري ريتقصي رانيا ةجامع
 و ميتعل و ليتحص از كه رشدهيتحقة شناسنام يب فرزندان داشت؛ خواهد در پي يريناپذ جبران

 دانسته گانهيب ران،يا ةجامع از را خود سرنوشت شناسنامه، نداشتن لحاظ به و اند بازمانده تيبتر
 است ممكني حت و بوده فردي معنو وي مادي تعال و رشدي براي جدي مانع ادشدهي عوامل و
 چه ست،يني انسان چيه ةستيشا تيوضع نيا. دكن تيتقو آنها وجود در را يكار بزه يها نهيزم

 .)148: 1393 ،يافشارقوچان  ويريشب يوحدت( دارندي رانيا تيتابع ،يافراد نيچن مادران نكهيا به رسد
 ،معضل حل به بتواند ديشا ،يقانون تيوضع به اتباع نياي رقانونيغ تيوضع لِيتبد ،رو نيازا

 شد سبب مالحظات نيهم .)153- 154: 1393 ،يريشبي وحدت ؛59: 1384 ،ينينائ يتوسل( كندي شتريب كمك
 آن به ادامه در كه رديگ شكل تيتابع انتقال در مادر نقش به نسبت رانيا قانون دوم تحول تا

  .شود يم اشاره
  

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان «:  دومةمرحل. 3
  »1385ايراني با مردان خارجي 

 حاصل فرزندان تيتابع فيلتك نييتع قانون «مقررات و احكام نخست، قدم در قسمت، نيا در
 و نقد احكام، نيا سپس، و نييتب 1»1385 مصوبي خارج مردان باي رانيا زنان ازدواج از

  .شود ميي بررس

  خصوص نقش مادر در تابعيت فرزند  درواحده مادهتحليل مقررات . 3. 1
 قانون 976 مادة 6 و 5 ،4ي بندها اصالح طرح «مجلس، ندگانينما از نفر هجده ،1385 سال در
ي رانيا مادران از متولد افراد طرح، نيا. دندكر مجلس ميتقد را» آن به تبصره ك يالحاق وي مدن
  :دكر ميتقس دسته دو به را

  : اند شده متولد قانون نيا بيتصو خيتار تا 1/1/1358 خيتار از كهي افراد )الف
ي خارج تيتابع رد وي سالگ هجده به دنيرس از پس و رانيا در تولد شرط بهي افراد نيچن

 افراد .استي اكتساب نه وي ذات ت،يتابع نيا. شد خواهند محسوبي رانيا ت،يتابعي تقاضا و
ي بهداشت ،يتيترب وي آموزش ،يشتيمع امكانات از زين يسالگ هجده به دنيرس از قبل تا موصوف

  .ندبرخورداري درمان خدمات ةميب وي درمان و
                                                            

 .شود يماستفاده » واحده ماده«اختصار از اصطالح  ، به يادشدهقانوناز اين پس، براي اشاره به . 1
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  : اند شده متولد ونقان نيا بيتصو از پس كهي افراد )ب
 مادة تيرعا با آنها مادر ازدواج چنانچه نيهمچن و رانيا در تولد شرط بهي افراد نيچن
 تولد، محض  به باشد، اقامت ةپرواني دارا زين پدرش و باشد رفتهيپذ صورتي مدن قانون 1060

  . شوند يم محسوبي رانيا
 از پس و ارجاع مجلس يحقوق ويي قضا ونيسيكم بهي بررس منظور به موصوف، طرح

 از 2/7/1385 خيتار در آن،» متنِ و محتوا «و» عنوان «در اصالح و رييتغ با نظر، تبادل و بحث
 باي رانيا زنان ازدواج از حاصل فرزندان تيتابع فيتكل نييتع قانون« مجلس، ندگانينماي سو

ي اعطا ةونح خصوص در رانياي مدن قانون كرديرو شد گفته .دش بيتصو» يخارج مردان
 افراد نيا كه شد شناسنامه فاقد يافراد شيدايپ موجب ،يرانيا مادران از متولد افراد به تيتابع
 شده منعكس واحده ماده عنوان در كه گونه همان. دندش مواجه مشكالت با رانيا دري زندگي برا
 ديتأك انون،ق نياي بررس زمان در زين مجلس ندگانينما و شده حيتصر آن، يِهيتوج ةمقدم در و

. است» يرانيا مادران از متولد افراد فيتكل نييتع «،واحده ماده نيا بيتصو از هدف ،اند داشته
 دو به ،يرانيا مادران از متولد افراد كه رديپذ يم صورت نحو نيا به زين فيتكل نييتع يِچگونگ
  : اند شده ميتقس دسته

 از متولد فرزندان« يعني موجود، تيوضع فيتكل نييتع به مربوط ،همادي اصل متن )الف
 رفتهيپذ صورتي مدن قانون 1060 مادة تيرعا بدون ابتدا ازي و نيوالد ازدواج كهي رانيا مادر
  .است ،»شوند يم متولد قانون، نيا بيتصو از پس سال كي خيتار تا حداكثر و

 مرد باي رانيا زن ازدواج ،يمدن قانون 1060 مادة مطابق چون ،شد گفته كه گونه همان 
ي خارج مرد ازدواج بهي رانيا زن چنانچه نيبنابرا ،است دولت از اجازه مستلزم ،يخارج
 آثار جه،ينت در و ستين قانون تيحما مورد اما است،ي شرع موصوف ازدواج اگرچه د،يدرآ
 آنها فرزندان شامل ،يمدن قانون 976 مادة 4 بند ازي ناش تيتابعي اعطا جمله از ،يقانون
 عدم ازي ناش كه افراد نيا يتيهو يب ازي ناشي اجتماع وي حقوق تبعات به توجه با. شود ينم
 مورد دري مدن قانون كرديرو ازي ناش نيهمچن و نيزوج توسطي مدن قانون 1060 مادة تيرعا
 واحده ماده شد، اشاره آن به حاضر، پژوهشِ رياخ قسمت در و بود تيتابعي اعطا در مادر نقش
. دساز مرتفع را افراد نيا مشكالت تا است افراد نيا تيتابع تيوضع فيتكل نييتع مقام در
 نداشتن .3 تمام؛ سال 18 سن به دنيرس .2 ران؛يا در تولد .1: به مشروطي افراد نيچن

  .شد خواهند رفتهيپذ رانيا تيتابع به ،يرانيرايغ تيتابع رد .4 وي تيامن اي يفريك نهيشيسوءپ
ي عن ياست، قانون نيا بيتصو از پسي زمان ةدور رب ناظر ،واحده ماده دوم ةتبصر) ب
 1060 مادة تيرعا با ابتدا ازي و نيوالد ازدواج كهي رانيا مادران از متولد افراد «به مربوط
 از پس .2 ران،يا در تولد .1: صورت دري افراد نيچن. »است رفتهيپذ صورتي مدن قانون
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 رفتهيپذ رانيا تيتابع به سال،  ك يمدت ظرف حداكثر .3 و تمام سال هجده به دنيرس
 با آنها نيوالد كهي افراد بهي رانيا تيتابعي اعطا مورد در قانونگذار ،بيترت  نيا  به ؛»شوند يم

 نداشتن «شرط دو از و شده ليتسه به قائل ،اند دهكر ازدواجي مدن قانون 1060 مادة تيرعا
  .است دهرك نظر صرف» يرانيرايغ تيتابع رد «و» نهيشيسوءپ

 معنا نيا به است؛ي مدن قانون 976 مادة با ،واحده ماده ةرابطي بررس اينكه ذكر شايان ةنكت
 گفت ديبا پاسخ در ر؟يخ ا ياستي مدن قانون 976 مادة 5 و 4ي بندها ناسخ ،واحده ماده ايآ كه

 طرح قانون، نيا ةياول عنوان شد، انيب كه گونه همان. است متفاوت 976 مادة با واحده ماده مفاد
 طرح از پس كه بود» آن به تبصره ك يالحاق وي مدن قانون 976 مادة 6 و 5 ،4ي بندها اصالح«
 مراد كه دارد آن از تيحكا موصوف، عنوان رييتغ. افت يرييتغي فعل عنوان  بهي بررس و

 يسو از .است موجود مشكل رفعي برا ديجد يحل راه افتن يبلكه قانون، نسخ نه ،قانونگذار
 اوالً چراكه ،است متفاوتي مدن قانون 976 مادة 5 و 4ي بندها مفاد با واحده ماده مفاد گر،يد

 2 ةتبصر در كه يدرحال ،است رانيا در نيوالد ازي ك يتولد ،976 مادة 4 بند شمول شرط
 اقامت ،976 مادة 5 بند شمول طيشرا ازي ك ياًيثان است؛ نشده انيبي شرط نيچن ،واحده ماده
 ثالثاً است؛ نشده انيبي شرط نيچن ،واحده ماده 2 ةتبصر در آنكه حال ،است رانيا رد طفل
 ،يرينص( استي انتساب وي اصل تيتابع ،يمدن قانون 976 مادة 5 و 4ي بندها ازي ناش تيتابع

 رمستق يسالگ نوزده انيپا در آنها تيتابع اگرچه .)61-72 :1374 ،اين ارفع ؛188 ،1381 ،يسلجوق ؛62: 1378
 به توجه با اما ،دشو يم عطف تولد زمان به تيتابع بودني اصل ليدل به آن آثار ،شود يم

 در كه ،»شوند يم رفتهيپذ رانيا تيتابع به...  «و» .ندينماي رانيا تيتابعي تقاضا... «يها عبارت
 ،حدهوا ماده ازي ناش تيتابع گفت ديبا است، شده استفاده ،واحده ماده 2 و 1 يها تبصره و متن
 مجلس ندگانينما. استي مدن قانون 982 مادة يها تيمحدود مشمول و استي اكتساب تيتابع
 و حيتصر افراد، نيا تيتابع بودني اكتساب به مكرر، صورت به طرح، نياي بررس زمان در زين

 اساس كل«: دارد يم اظهار مجلسي حقوق ويي قضا ونيسيكم مخبر جمله، از ؛دندكر اشاره
. ميبدهي رانيا تيتابع نهايا به ميخواه يم ما باشند،ي رانيا نهايا ميخواه ينم ما ستجا نيهم طرح
 ن،يبنابرا... شوند يم شما مجلسِ سيرئ ،»برره غول بچه «شوند يم نجاست،يا درد كامران،ي آقا

 ،17943 ةشمار ،يرسم ةروزنام(» بودني رانيا ذاتاً وي رانيا نه است تيتابع اكتساب بحث
 ،واحده ماده نيبنابرا ).31ص: 255 ةجلس ،ياسالمي شورا مجلسي علن ةلسج مذاكرات

 مادة 5 و 4ي بندها موضوع از موضوعاً و افزودهي مدن قانون 976 مادة اصلِ به راي قيمصاد
  .است خارج ،باشد يمي انتساب وي اصل تيتابع به مربوط كه قانون آن 976
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  نقش مادر در تابعيت فرزند در مورد واحده مادهارزيابي رويكرد . 3. 2
 و استي رانيا مادران از متولد افراد فيتكل نييتع مقام در ،واحده ماده شد، اشاره كه گونه همان
 ندهيآي زمان مقطع و) واحده ماده متن (حال تا گذشته يِزمان مقطعِ دوي برا ،منظور نيا به
 مقطع دو هر در قانون نيا كرديور ادامه، در كه است، دهكر فيتكل نييتع) واحده ماده 2 ةتبصر(

  :دشو يمي ابيارز و ليتحل ،گفته شيپ يِزمان
 تنها ند،ا يخارج مردان باي رانيا مادران ازدواج حاصل كه يافراد ،واحده ماده موجب  به. 1
 نيا. شد خواهند يرانياي اكتساب تيتابع ازي برخوردار مستحق ،يسالگ هجده به دنيرس از پس
 به سو كي از واحده ماده چراكه ،نبود راهگشا زين )يسالگ هجده سن در تيعتابي اعطا( حل راه

 ريسا و كرده اعطا رانيا در اقامت حق صرفاً ،يسالگ هجده تاي رانيا مادران از متولد افراد
 گر،يدي سو از وكرد  حذف، بود شده شنهاديپ گاندنينما ةياول طرح موجب  به كهرا ي حقوق
ي براي زندگ ةدور نيبهتر افراد، نيا جه،ينت در ؛رديگ يم صورت يالگس هجده در تيتابعي اعطا
 موجب ،يسالگ هجده تا يتيتابع يب استمرار .اند داده دست از را تيترب و ميتعل ل،يتحص

 خدمات ،ياجتماع نيتأم ل،يتحص جمله از ،يشهروند حقوق ازي اريبس از آنان تيمحروم
  .دش رهيغ وي عموم
 آثار چراكه ،ستين عادالنه وي منطق ،واحده ماده مشموالني براي تساباك تيتابعيي شناسا. 2
 نخواهد قبول قابل ميسل وي منطق اذهاني برا آن، رشيپذ كه داشت خواهد يپ در يمتناقض

 ميتنظ تيتابع مورد دري نينو مقررات منسجم،ي طرح ةارائ با قانونگذار كه دارد ضرورت و بود
 اگر آنكه چه ببرد؛ نيب از را تيتابعي حقوق نظام در رمعقوليغ و آشكار تناقضات وجود و دكن

ي خارجي نيوالد از ،)976 مادة 3 بند (باشند رمعلوميغ كه شود متولدي نيوالد از رانيا دري طفل
ي خارجي نيوالد از اي) 976 مادة 4 بند (باشند شده متولد رانيا در آنها ازي ك يكه ديآ ايدن به

 ازي مدن قانون موجب  به ،)976 مادة 5 بند (باشد داشته اقامت رانيا در راي مدت و شده متولد
 آنكه ا يبودهي رانيرايغ تيتابع رد به ملزم آنكه بدون بود، خواهد برخوردار رانياي اصل تيتابع
را  رانيا در متولد طفلِ رفتيپذ توان يم چگونه يراست به. باشندي تيامن اي يفريك ةنيشيسوءپ فاقد
)  4 بند( دكر محسوب رانياي اصل ةتبع ،اند شده متولد رانيا در اوي خارج نيالدو ازي ك يكه
 او نيوالدي دو هر و شده متولد رانيا در او خود تنها كه دانستي رانيا راي طفلي حت آنكه اي

 اما دانست، مند بهرهي اصل تيتابع از رانيا در اقامتي زمان مدت گذشت با تنها ،ندا يخارج
 ةددارن ، استشده متولد رانيا در زين اش يرانيا مادر و شده متولد رانيا در زين وا كه راي طفل
 ةعلق آنچنان ران،يا دري متوال نسل دو تولد اگر ،يريتعب به ؟كرد محسوبي اكتساب تيتابع
 موجه را دوم نسل طفل بهي اصل تيتابع انتساب كه كند يم جاديا رانيا ةجامع باي كينزد
 را رانيا در تولد نسل دو ةسابق زين آنان كه طفل همان مورد دري هيتوج نيچن چرا ،سازد يم
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 رياخ طفل و ستين اعمال قابل بوده، زين رانيا متولد وي رانيا طفل، مادر آن بر مضاف و دارند
 عنوان به قاًيدق توان ينم راي زيتما نيچن ايآ ؟دكر محسوب رانياي اكتساب تيتابعي دارا ديبا را

 نيا. )363 - 364 :1390 ،يزيعزي حاج  ويزيعز( ؟استي رانيا او مادر كه دكري تلقي طفل مجازات
 قانونگذاري نيتقن استيس فقدان نيمب ت،يتابعي اعطا ةنحو در ها طيتفر و افراط و ها يهماهنگنا
  . است رانيا

 مادة تيرعا با او،ي خارج پدر وي رانيا مادر كه يكسان «رب ناظر ،واحده ماده 2 ةتبصر. 3
 ظرف ،يسالگ هجده به دنيرس از پسي افراد نيچن ،است ،»اند كرده ازدواجي مدن قانون 1060

  :است انتقاد قابل ليذ به داليل تبصره نيا. شوند يم رفتهيپذ رانيا تيتابع به سال كي
 نييتع ،واحده ماده بيتصو ةفلسف چراكه ،نداردي ارتباط واحده ماده با تبصره نيا. )فال
 صورتي مدن قانون 1060 مادة تيرعا بدون اهآن مادر ازدواج چون كه بود يافراد فيتكل
 با آنهاي براي رانيا تيتابع ليتحص امكان و بودند خارج 976 مادة شمول از بود، رفتهيپذ

ي مدن قانون 1060 مادة تيرعا با اوي رانيا مادر ازدواج كهي افراد اما بود، مواجه مشكل
ي اصل تيتابع ،يمدن قانون 976 مادة 5 و 4ي دهابن مطابق است، رفتهيپذ صورت

 ةتبصر بيتصو ،يمدن قانون حكم به توجه با نيبنابرا ،داشت خواهندي رانيا) يراكتسابيغ(
 .استي رضروريغ ،واحده ماده 2

 است، ديرمفيغ وي رضروريغ آن، وجود نكهيا بر عالوه ،واحده ماده 2 ةتبصر اًيثان )ب
 نيا با ؛است تيتابعي اعطا دري حقوق قواعد و اصول با ريمغا وي منطق مصلحت فاقد
 ت،يتابعي اعطا آن، در كهي مدن قانون 979 مادة و 976 مادة 5 بند بخالف كه حيتوض

 ت،يتابعي اعطا ،واحده ماده 2 ةتبصر در است، شده رانيا در فرد اقامت به مشروط
 احراز ضوابط از يك يكشور، در فرد اقامت .يستن رانيا در فرد اقامت به مشروط
 .است نكرده توجه آن به ،واحده ماده 2 ةتبصر كه است كشور با فرد نيب علقه وي وابستگ

 خارج رانيا از بالفاصله و دهش متولد رانيا در وي رانيا مادر ازي فرد اگر ب،يترت نيا به
 طبق ،يرانيا تيتابعي تقاضا صورت در شود، رانيا وارد يسالگ هجده از پس و دشو

  .شد خواهد اعطاي رانيا تيتابعي و به ،واحده ماده 2 ةتبصر
 شنهاديپ ،رو نيهم از و گرفت قرار مجلس ندگانينما ازي ك يتوجه مورد انتقاد، نيا 
 مخبري حت كه گرفت قرار توجه مورد ،يجد ينحو به شنهاد،يپ نيا ،شد مطرح آن حذف

 پذيرفت را آن دارد، عهده بر را طرح از دفاع ةفيوظ كه مجلسيي قضا وي حقوق ونيسيكم
 ستم،ين مخالف خودم من نكهياي برا ،نجايا در هستم عارضه ك يدچار«: داشت اظهار و

 ونيسيكم نظر ديباي ول ،هستم) واحده ماده 2 ةتبصر حذف بري مبن (شانيا نظر موافق من
 ،ياسالمي شورا مجلسي علن ةجلس مذاكرات ،17943 ةشمار ،يرسم ةروزنام(» ميبگو را
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 و صحبت به حاضري مخالف نكهيا بدون مجلس ندگانينما ،نيا وجود با .)23: 255 ةجلس
  .دادند مخالفي رأ موصوف ةتبصر حذف شنهاديپ به باشد، خود استدالل انيب

  1391طرح مجلس شوراي اسالمي مصوب :  سومةمرحل. 4
ي خارج مردان باي رانيا زنان ازدواج از حاصل كودكاني برا ،1385 ةواحد ماده در كه آنجا از
رو  ازاين است، نشده حيتصر رانيا دري زندگي براي گريد حق چيه ،»اقامت حق «جز به
 از ،يسالگ هجده تا كودكان نيا تا كردند مصوب راي طرح 1391 سال در مجلس، ندگانينما

 ةساالن ديتمدي برا و نباشند محروم درمان حق و بهداشت حق ،يشهروند حقوق ل،يتحص
 اصالح طرح ،رو نيازا .نباشند نهيهز پرداخت به مجبور ،يسالگ هجده تا رانيا در اناقامتش
 مصوبي خارج مردان باي رانيا زنان ازدواج از حاصل فرزندان تيتابع فيتكل نييتع قانون
  : ديرس مجلس بيتصو به ليذ شرح به 17/2/1391 خيتار در 1385

 مردان باي رانيا زنان زدواجا از حاصل فرزندان تيتابع فيتكل نييتع قانون«
  :گردد يم اصالح ليذ شرح به 2/7/1385 مصوبي خارج

 اقامت به مجاز زين تيتابع ليتحص از قبل مادة نيا موضوع فرزندان «عبارت )الف
  .گردد يم الحاق آن به 3 ةتبصر عنوان به ريز متن و حذف» باشند يم رانيا در

 دائم اقامت حق بر عالوه آن، 2 ةتبصر و واحده ماده نيا موضوع فرزندان -3ة تبصر
 نيتأم گان،يرا درمان و بهداشت ل،يتحص حق ازي رانيا شهروندان همانند ران،يا در

 ةتعرف پرداخت ازي سالگ 19 سن تا افراد نيا. باشند يم برخوردار ارانه يوي اجتماع
  .هستند معاف اقامت
» سال كي رفظ «عبارت نيگزيجا» 1395 سال تا «عبارت 2 ةتبصر در )ب

  ».گردد يم
 ةتوسعي راستا دري اقدام كه ثيح نيا از بود، 1385 ةياول طرح بهي بازگشت كه طرح نيا

 در نگهباني شورا اما ،است توجه شايان و مثبت است،ي رانيا مادران از متولد افراد حقوق
 جبران قيطر و انجامد يمي عموم ةنيهز شيافزا به كه ثيح نيا از «27/2/1391 ةمورخ ةجلس
 ةشمار ةنام( دانستي اساس قانون 75 اصل ريمغا را آن» است دهينگرد ينيب شيپ زين آن

 ،بيترت  نيا  به ؛)ياسالمي شورا مجلس به نگهباني شورا 28/1/91 ةمورخ 46762/30/91
  .دش مواجه شكست با قانون نيا اصالحي برا مجلس تالش

   مجلس1398قانون سال  : چهارمةمرحل. 5
 بيتصو به 1398 سال دري اصالحات با كه دكر مجلس ميتقد يا حهيال دولت 1397 سال در

  .دشو يمي ابيارز و حيتشر ن،ييتب قانون نيا كرديرو ادامه، در. ديرس مجلس
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  خصوص نقش مادر در تابعيت فرزند  در1398تحليل رويكرد قانون سال . 5. 1
 نيا در دولت تالش واحد، هدما اصالحي برا 1391 سال در مجلس تالش شكست به توجه با
 نييتع قانون اصالح ةحيال« تحت عنوان ،دولت ةحيال ،خصوص نيهم در و خورد ديكل نهيزم
 در تقديم مجلس شد و »يخارج مردان باي رانيا زنان ازدواج از حاصل فرزندان تيتابع فيتكل
 ةمورخ ةجلس در و شدي اصالحات دستخوش محتوا، لحاظ از مجلس،ي حقوق ونيسيكم
 با شورا، نياي سو از و ،دش ارسال نگهباني شورا به و ديرس مجلس بيتصو به 23/2/1398
 رفع از پس و شد اعاده مجلس به راديا رفع جهت مجلس ةمصوب متعاقباً شد، مواجهي راداتيا
 دييتأ به 10/7/1398 خيتار در و مجلسيي نها بيتصو به 2/7/1398 خيتار در رادات،يا

 به قانون نيايي نها متن. دش ابالغ اجرا، جهت 15/7/1398 خيتار در و ديرس نگهباني شورا
  :است ليذ شرح
 مردان باي رانيا زنان ازدواج از حاصل فرزندان تيتابع فيتكل نييتع قانون اصالح قانون«
  »يخارج

 حاصـل  فرزنـدان  تيتابع فيتكل نييتع قانون يها  تبصره و واحده  ماده و عنوان -واحده  ماده
 :شود يم اصالح ليذ شرح به 2/7/1385 مصوبي خارج مردان باي رانيا زنان اجازدو از

 قبل كهي رانيرايغ مردان باي رانيا زناني شرع ازدواج از حاصل فرزندان – واحده ماده
 تمام سال 18 سن به دنيرس از قبل شوند، يم ا يشده متولد قانون نيا بيتصو از بعد اي

 وزارت صيتشخ به(ي تيامن مشكل نداشتن صورت ردي رانيا مادر درخواست بهي شمس
  . دنيآ يدرم رانيا تيتابع به) ياسالم انقالب پاسداران سپاه اطالعات سازمان و اطالعات

ي تقاضا عدم صورت در ،يشمس تمام سال 18 سن به دنيرس از پس مذكور فرزندان
 به(ي تيامن مشكل شتنندا صورت در كه دنكن تقاضا را رانيا تيتابع توانند يمي رانيا مادر
 تيتابع به) ياسالم انقالب پاسداران سپاه اطالعات سازمان و اطالعات وزارت صيتشخ

  .شوند يم رفتهيپذ رانيا
ي انتظامي روين و شود انجام ماه سه مدت ظرف حداكثر ديباي تيامن استعالم به پاسخ
 مشكل نداشتن صورت دري رانيرايغ پدري برا اقامت ةپروان صدور به نسبت است مكلف

) ياسالم انقالب پاسداران سپاه اطالعات سازمان و اطالعات وزارت صيتشخ به(ي تيامن
 .كند اقدام

 دسترس در ا يو نبوده اتيح ديق دري متقاض مادر ا يپدر كه يدرصورت: 1 ةتبصر
 .باشد يم صالح دادگاه با نسب احراز ،يمتقاض نسب احراز در ابهام صورت در نباشند،

 شده متولد رانيا در نشانيوالد ازي ك يحداقل ا يخود كهي تيتابع فاقد افراد: 2 ةتبصر
 كنند تقاضا راي رانيا تيتابع ،يشمس تمام سال 18 سن به دنيرس از پس توانند يم باشند،
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 صيتشخ به(ي تيامن مشكل نداشتن زين وي فريك ةنيشيسوءپ نداشتن صورت در كه
 رانيا تيتابع به) ياسالم انقالب پاسداران اهسپ اطالعات سازمان و اطالعات وزارت

 .شوند يم رفتهيپذ
 با ، استدهينرس يسالگ هجده به ،يرانيا مادر از متولد فرد كهي مادام قانون، نيا مطابق

 نداشتن به مشروط و فرد خودي تقاضا با زين يسالگ هجده به دنيرس از پس و او مادري تقاضا
 در كهي طيشرا مصوبه، نيا ،بيترت  نيا  به .شد خواهد اعطاي انريا تيتابعي و به ،يتيامن مشكل
 در فرد تولد«: از اند عبارت كه است شده مقرر ت،يتابعي اعطاي برا 1385 سال ةواحد ماده

 دري مدن قانون 1060 مادة تيرعا ،يرانيرايغ تيتابع رد ،يسالگ هجده سن به دنيرس ران؛يا
ي برا راي تيامن مشكل فقدان و تقاضا صرف و حذف را» يفريك ةنيشيپ فقدان و نيوالد ازدواج
  .است دانستهي كافي رانيا تيتابعي اعطا

 كه است آن ازي حاك ،»نديدرآي رانيا تيتابع به... «عبارت از استفاده ،آنكه گريد ةنكت
 و بودهي اكتساب بلكه ،يانتساب تيتابع نه ،1385 ةواحد ماده همانند حه،يال نيا موضوع تيتابع
  .بود خواهدي مدن قانون 982 مادة يها تيمحدود املش

  
   نقش مادر در تابعيت فرزنددر مورد 1398ارزيابي رويكرد قانون سال . 5. 2
 مادر كودك، تولد محض  به آن، مطابق نكهيا به توجه با گفت توان يم قانون نياي ابيارز مقام در
 ةواحد ماده برخالف ن،يبنابرا و دكني رانيا تيتابعي تقاضا خود، فرزندي برا تواند يم اوي رانيا

 معضل ،بيترت  نيا  به ،ستين يسالگ هجده به فرد دنيرس به منوط تيتابعي اعطا ،1385 سال
  . كرد خواهد رفع را ،يخارج پدر وي رانيا مادر ازدواج از حاصل كودكان ازي اريبسي تيهو يب

 اشاره آن به ادامه در كهي حظاتمال ريسا گرفتن درنظر بدون و خود يخود به موضوع نيا
 قابل ليذ جهات از قانون، نيا اما است، مجلس ةمصوب و دولت ةحيالنقطة قوت  ،شود يم

  :رسد يم نظر به انتقاد
 در كه راي رانيا مادر از متولد فرد» اقامت و تولد «شرط ،1398 سال اصالحات. 1
 .است كرده حذف شده، اشاره آن بهقانون مدني  979 مادة و 1385 سال مصوب ةواحد ماده

 وضع ةفلسف چراكه ،است 1385 ةواحد ماده وضع ةفلسف ريمغا و هيتوج فاقد شرط نيا حذف
 زنان ازدواج از حاصل فرزندان تيتابع مشكل حل ،1398 سال در آن اصالح و قانون نيا
 ايشان مادر نكهيا به توجه با و اند شده متولد رانيا در فرزندان نيا كه است رانيا در ميمقي رانيا
 را رانيا در اقامت قصد ،رو نيازا و دارند رانيا بهي وابستگ احساس و علقه و استي رانيا

ي رانيا تيتابعي اعطا هيتوج جهت ازين مورد ةعلق موجد اوالً موصوف، عوامل رو ازاين دارند،
 تيهو و تيتابع به ازين ،يزندگ گذراني برا دارد، رانيا در اقامت قصد فرد، چون اًيثان و است
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 مشكل رفع و تيحما 1385 سال ةواحد ماده وضع ةفلسف ،شد گفته كهطور همان و استي رانيا
 نه دارند، رانيا در نمو و رشد و اقامت قصد و اند شده متولد رانيا در كه استي فرزندان
  .ندا يمستقل تيتابعي دارا رند وندا سكونت رانيا در كهي افراد از تيحما

 1385 سال ةواحد ماده در كه» يرانيرايغ تيتابع رد «شرط ،1398 سال حاتاصال در. 2
ي تيدوتابع ةديپد شيدايپ موجب شرط، نيا حذف آنكه حال شد، حذف بود، دهش حيتصر

 ةنيزم جاديا نه و (تيهو يب افراد مشكل حل كه واحده مادهي اصل هدف با كه شد خواهد
  .ستين سازگار ،است) يتيدوتابع
ي هيتوج ةادل ازي ك ياست، شده اشاره 1385 ةواحد مادهي هيتوج ةمقدم در كه ونهگ همان. 3

 از متولد كودكان تيتابع به مربوط قانون مواد از ها دادگاه متفاوت يها برداشت حل قانون، نيا
 تيرعا به 976 مادة 4 بند شمول نبودن ا يبودن مشروط «،نظر اختالف نيا. بودي رانيا مادران
 او مادر ازدواج كه يا يرانيا مادر از متولد طفل ايآ كه معنا نيا به بود؛» يمدن قانون 1060 مادة
 گرفته صورت) دولت طرف از مخصوص ةاجاز اخذ(ي مدن قانون 1060 مادة تيرعا بدون
 بيتصو از شيپ شود؟ محسوبي رانياي مدن قانون 976 مادة 4 بند مطابق تواند يم است،
 ةواحد ماده .نبود حاكم هيرو وحدت ،خصوص  نيا در ها دادگاه نيب ،1385سال  ةواحد ماده

 مادة تيرعا به منوط را قانون نيا موجب  به تيتابعي اعطا صراحت به ،2 ةتبصر در 1385
 منع فقدان«: است شده مقرر شرط دوي مدن قانون 1060 مادة در .دانستي مدن قانون 1060
 با ط،يشرا نيا نبي از ،1398 قانون. »دولت فطر از مخصوص ةاجاز «و» ازدواجي براي قانون

 تيرعا مورد در اما ،است دانستهي ضرور را اول شرط تيرعا ،»يشرع ازدواج «ديق از استفاده
 قابل نظر دو از سكوت، نيا. نداردي حيتصر) دولت طرف از مخصوص ةاجاز (دوم شرط
  :است انتقاد

 و سكوت ،يبرخ كه صورت  نيا  هب ،بود خواهد اختالف منشأ مجدداً سكوت، اصل )الف
 از مخصوص ةاجاز(ي مدن قانون 1060 مادة تيشرط عدم بر ليدل را قانون نيا در انيب عدم
 .دانست خواهند تيتابع ياعطاي برا) دولت طرف
 ةاجاز( يمدن قانون 1060 مادة تيرعا عدم كه باشد معنا نيا به قانونگذار سكوت اگر )ب

 عبارت به .داشت نخواهد فرزند به مادر تيتابع انتقال دري ريتأث ،)دولت طرف از مخصوص
 از 1060 مادة تيرعا لزوم شرط حذف مقام در ،1398 سال قانون كه يدرصورت گر،يد

 موجب به همچنان ،1060 مادة تيرعا عدم وجود با ،رو نيازا و باشد 1385 ةواحد ماده
 نيا ،صورت  نيا در ،باشد داشته وجود آنها فرزند به تيتابعي اعطا امكان 1398 اصالحات

 ،بود خواهدي مدن قانون 1060 مادة تيلغو موجب اوالً، چراكه ،است انتقاد قابل خود زين اقدام
 نيچن آثار ، استكرده اعالمي ضرور را 1060 مادة تيرعا قانونگذار آنكه با كه صورت  نيا  به
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؛ كند يم محسوبي رانيا راي دواجاز نيچن از متولد فرزند و شناسد يم تيرسم به راي ازدواج
ي مبان ازي ك ي،شده گفته كهطور همان چراكه ،استي رانيا زنان مصلحت ريمغا اقدام، نيا اً،يثان

 و دقت  به را زن ق،يطر نيا از قانونگذار .استي رانيا زن از تيحما ،يمدن قانون 1060 مادة
 در ،يرانيا بانوانيي زناشو ةنام نييآ قمطاب .سازد يم رهنمون گانگانيب با ازدواج در شتريب تعمق
 جمله از (طيشرا يا پاره وجود كه شود يم صادر) 1060 مادة موضوع(يي زناشو ةپروان يصورت
 تأهل ا يتجرد ،يرانيا زن با ازدواج شناختن تيرسم به بري مبن زوج كشور از ييها يگواه ةارائ
 عدم و زوجه حقوقي ادا به زوج تعهد ،زوج استطاعت ت،يمحكوم ةنيشيپ فقدان مرد،

 نيا  به .)88: 1390 ،يامام ويي صفا( باشد محرز شده، مقرر زن مصلحت ازنظر كه) زوجه باي بدرفتار
 مصلحت ريمغا ت،يتابعي اعطا طيشرا از ،يمدن قانون 1060 مادة تيرعا شرط حذف ،بيترت 

 يا يخارج مردان باي انريا دختران ازدواج شيافزا و ليتسه به نيهمچن و استي رانيا دختران
 ،)رهيغ و ليتحص ت،يمالك اقامت، مانند (مشتركي زندگ از ريغي اهداف به لين درصدد كه

 معضالت و بود خواهدي رانيا بانوان مصلحت خالف موضوع نيا كه شد خواهدمنجر  هستند،
 .داشت خواهد در پيي ديجد

 ،»رانيا در اقامت و تولد طشر «حذف بري مبن (3 تا 1 فيردي انتقادها به است ممكن. 4
  :شود داده پاسخ نيچن ،)»يمدن قانون 1060 مادة تيرعا شرط «و» يرانيرايغ تيتابع رد شرط«

 آن، متعاقب و حهيال نيا هدف شده، منعكس دولت ةحيالي هيتوج ةمقدم در كه گونه همان 
 با را خود ما،ي قحقو منظا تا ،است تيتابع انتقال در مادر و پدر نيب ضيتبع رفع مجلس، هدف

 از منحصراً زيآم ضيتبع صورت به ت،يتابع انتقال و سازد همگام و همراه ،يحقوق يها منظا ريسا
 خود، فرزند به تيتابع انتقال در مؤثري عامل عنوان به زين را مادر نقش و نباشد پدر قيطر
 متولد رانيا در كه  رايطفل بهي حت ت،يتابعي اعطا و داشته اصالت خود، هدف، نيا. رديبپذ

 صورتي مدن قانون 1060 مادة تيرعا بدون او نيوالد ازدواج و ندارد اقامت رانيا در و نشده
 يتيهو يب مشكالت تا كند يم هيتوج زين  استنكرده رد را خودي خارج تيتابع و است گرفته

  .دشو عالج زين كودكان
  :است مواجه ليذ هايانتقاد با خود پاسخ، نيا

 ةحيال اما است،ي انتساب پدر، قيطر از تيتابع ،يمدن قانون 976 مادة 2 بند جبمو  به اوالً،
 نيبنابرا ،است دانستهي اكتساب را مادر قيطر از تيتابع مجلس، 1398 سال ةمصوب و دولت

 رفعي عن ي،خودادعايي  هدف به و دارد ديتأك مادر و پدر نيب ضيتبع بر ،1398 قانون همچنان
  ؛ستين وفادار ،ضيتبع

 تيتابع انتقال در يمؤثر نقش پدر همانند زين مادر كشورها، ازي اريبس در اگرچه اً،يثان
ي اقتصاد وي اسيس ،ييايجغراف مالحظات به توجه بدون ،يحقوق كرديرو نيا رشيپذ دارد،
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 مثليي اروپاي كشورها تيوضع ،خصوص  نيا در. داشت خواهد يپ دري نامطلوب آثار ران،يا
 ران،يا تيوضع با است، رفتهيپذ زين مادر قيطر از كامل صورت به را خون ستميس كه فرانسه
 وي اقتصاد ةشرفتيپ ةمنطق در و است شرفتهيپي اقتصاد لحاظ از كه فرانسه. است متفاوت
 گريكد يشهروندان يرو به آن، عضوي كشورهاي مرزها كه (اروپا ةياتحاد و جهاني صنعت

 يا گونه به رانيايي ايجغراف تيوضع اما دارد، قرار ،)ستندهي واحد ي جامعه ي مثابه به و گشوده
 چون يا زده جنگ و ثبات يبي كشورها با مجاورتخاورميانه و در  در گرفتن قرار با كه است

 از ها مهاجرت شيافزا سرآغاز فرزند، به مادر قيطر از تيتابعي اعطا ليتسه عراق، و افغانستان
 شيافزا موجب ز،ين زده جنگ نامهاجر شيافزا .دبو خواهد رانيا به كشورها نياي سو

 دوشرطيق يب و ليتسه ،بيترت  نيا  به. شد خواهد كشوري براي اجتماع وي اقتصاد مشكالت
 و تولد« شروط حذف جمله از ،يرانيا مادران از متولد فرزندان به تيتابعي اعطا گذاشتن
 به توجه با »يمدن قانون 1060 مادة تيرعا «و» يرانيرايغ تيتابع رد «،»رانيا در اقامت

ي براي گريد مشكالت موجد ران،ياي اجتماع وي اقتصاد ،ييايجغراف ،ياسيس مالحظات
 به .گرفت شيپ در انهيمي راه ديبا نه،يزم نيا در. بود خواهد كشور كالن وي عموم مصالح

 حقوق از كودكان تيمحروم ،1385 سال ةواحد مادهي اصل راديا گفت توان يم منظور نيهم
 نظر به .كند عالج را مشكل نيا مناسب راهبرد با قانونگذار است الزمرو  ازاين. بودي اجتماع

 نيهمچن و 1385 سال در مجلس ةياول طرح در شده ارائه حل راه همان مناسب حل راه رسد يم
 ،)يسالگ هجده(ي رانيا تيتابع اكتساب زمان تا كودكان نياي عني ،است 1391 سال طرح

 ارانه، يوي اجتماع نيتأم گان،يرا درمان و بهداشت ل،يتحص حق ازي رانيا شهروندان همانند
 كالن مصلحت هم و دشو يم لحاظ افراد نيا مصلحت هم ،بيترت  نيا  به .ندشو برخوردار

  .كشور
ي اعطا در يريگ سهل ،1398 سال قانون در ،مذكور بند در مندرج اقتضائات رغم يعل. 5
 ران،يا دولت آن، به 2 ةتبصر اندراج با و نشده بسندهي رانيا مادران از لدمتو افراد به تيتابع
 لحاظ تبصره، نياي اصل ةفلسف رسد يم نظر به. است دانسته يتيتابع يب فرد هري ناج را خود
 ينيب شيپ زوجه بر زوج تيتابع ليتحم امكان ،هماد نيا در. است بودهي مدن قانون 978 مادة
 ليتحم زوجه بر زوج تيتابع ازدواج، با زوج، كشور قانون مطابق انچهچن نيبنابرا ،است شده
 متولد كودك تا بود نخواهدي رانيا گريد و داد خواهد دست از را خود تيتابع ،يرانيا زن ،دشو
 فرزندان به تيتابعي اعطا مقام در 2 ةتبصر ،بيترت  نيا  به .شود مصوبه صدر مشمول او از
ي گريد افراد شامل كهاست  شده استفاده موسع ينحو به ارتعب اما است،ي مادران نيچن
  .دشو يم زين) اند شده متولد رانيا در فرزندشان ا يخود كهي انيخارج(
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 قابل منطق و ضرورت ران،يا مورد در گفته شيپي اقتصاد وي ايجغراف طيشرا وجود با 
 افراد ريسا فرزند اي شده خارج رانيا تيتابع از كهي رانيا زن فرزند به كه ندارد وجودي دفاع
 جالب. شود اعطا رانيا تيتابع ،اند شده متولد رانيا در فرزندشان ا يخود صرفاً كه يا يرانيرايغ

 ،»تيتابعي تقاضاي براي زمان تيمحدود «نيهمچن و» اقامت شرط «تبصره نيا در آنكه
 و شود متولد رانيا رد صرفاً نفر ك يچنانچه تبصره، نيا مطابق نيبنابرا ،است نشده ينيب شيپ

 زين فرزند نيا خود و دينما متولدي فرزند خارج در بعد ها سال شود، خارج رانيا از بالفاصله
 اصالً ان،يسال طول در اساساً و نداشته زين رانيا در اقامت قصد و نداشته رانيا باي ارتباط چيه
 دولت ،دكن را رانيا تيتابع يتقاضا سال 30 از پس چنانچه فرد نيا و باشد امدهين هم رانيا به
 ايآ .سازد مرتفع راي فرد نيچن يتيتابع يب مشكل تا است موظف ،2 ةتبصر موجب  به رانيا

 به تا دارد رانيا باي ارتباط و علقه آنچنان ران،يا در او نيابو ازي ك يتولد صرف  بهي فرد نيچن
  شود؟ دادهي رانيا تيتابعي و

 چراكه ،ندارد وجودي هماهنگ آن، عنوان و موضوع نيب ،1398 قانون 2 ةتبصر وجود با. 6
 هر رب ناظر آن 2 ةتبصر اما ،استي رانيا زنان ازدواج از متولد كودكان فيتكل نييتع آن، عنوان
 ،1398 سال قانون موضوع بيترت  نيا  به ،است) يرانيرايغ مادر از متولدي حت (يتيتابع يب فرد
  . است آن عنوان از اعم

 توان يمي حت مصوبه، نيا حل راه اصل به پژوهش نيا نگارندگانِ هايانتقاد از رنظ صرف. 7
 امكان قانون، نيا در كه شرح نيا به دانست؛ وارد آن بري گريد انتقاد آن، طرفداران دگاهيد از

ي تقاضا به منوط يسالگ هجده از قبل تاي رانيا مادر از متولد فرزند بهي رانيا تيتابعي اعطا
 شود فوتي رانيا مادر ،يسالگ هجده از پيش و تولد از پس است ممكن كه يدرحال است، مادر

 كودك ،صورت  نيا در و باشد نداشته وجودي دسترس امكاني و به گر،يد ليدل هر به اي
 امكان و شد يم ينيب شيپ يحل راه ،خصوص نيا در كه بود ستهيشا .بماند فيبالتكل همچنان
 سرپرست و العموم يمدع عنوان به دادستان ،رسد يم نظر به كه (ثالث شخصي تقاضا و مداخله
 به مادر،ي تقاضا امكان عدم صورت در تا داشت وجود ،)است مقام نيتر مناسب ن،امحجور
  .كند تيتابعي تقاضا اوي برا فرد، مصلحت بنابر مادر،ي نيجانش

   جهينت. 6
. دارد و داشته بيپرفرازونشي ريمس ،ينرايا مادران از متولد افراد تيتابع ةمسئل ران،يا حقوق در
 خود فرزند به تيتابع انتقال دري رانيا مادر تيتابع نقش بهي مدن قانون يتوجه بي به تيعنا با
 اصالح مقام در ،1385 ةواحد ماده بيتصو با ران،يا قانونگذار موضوع، نيا ازي ناش مشكالت و
 مشكالت حل از شد، اشاره كه داليلي هب قانون، نيا اما ؛برآمد ،يقانون خأل نيا ليتكم و
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 تالش .برآمدند قانون نيا اصالح درصدد دولت و مجلس ،رو نيازا .ماند عاجز ،گفته شيپ
 كه  به داليلي زين مجلس 1398 قانون .ماند ناكام نگهباني شورا راديا با 1391 سال در مجلس
 شرح به نيقوان اصالح ريسي سبرر با ،بيترت  نيا  به .است مواجهي جد راداتيا با شد، گفته

ي تيحاكم مصلحت «و» افراد مصلحت «دو حيترج خصوص در قانونگذار يابيم كه درمي ،مذكور
 افراد تيتابع ةمسئل با برخورد در كه صورت  نيا  به ،است گرفته قراري دوراه سر بر» دولت
 را جامعه كالن صالحم و دولتي تيحاكم مصالح مطلق، صورت به ابتدا ،يرانيا مادران از متولد
 قالب در (قانونگذار ،يجزم و مطلق كرديرو نيا ازي ناش مشكالت به توجه با اما گرفته، درنظر
 به توجه درصدد) 1397 ةحيال قالب در (دولتي حت و) 1391 طرح و 1385 ةواحد ماده

 راداف نيا تيتابع ةمسئل با برخورد دري ليتحل وي حقوق روش از استفاده و افراد مصلحت
 طيتفر و افراط با همراهي حقوق وي جزم ةويش دو هر از يريگ بهره در قانونگذار كرديرو .است
 و نداشتهي توجه يسالگ هجده تا كودكان نيا حقوق به ابتدا در كه معنا نيا به است؛ بوده
 اقتضائات به توجه بدون مجلس، 1398 قانون در آن، ةادام در و دولت 1397 ةحيال در سپس
 نحو به و افراط ت،يتابعي اعطا ليتسه در ران،ياي اجتماع وي اقتصاد ،ياسيس ،ييايجغراف

 ،افته ياستمرار ،1398 سال قانون 2 ةتبصر در افراط، نيا .است دهكر يدست گشادهي رمنطقيغ
 ازي ك يا يخودش صرفاً كه يفرد هر يتيتابع يب مشكل رفع مسئول را رانيا دولت كه يا گونه به

 طيشرا به آن يتوجه بي و 1398 سال اصالحات .است دانسته ،شده متولد رانيا در نشيوالد
  .كرد خواهد جاديا جامعه كالن مصالح و منافعي برا  رايديجد مشكالت ندهيآ در كشور،
 ةياول طرح در شده ارائه نِينابيب حل راه از استفاده ران،ياي فعل طيشرا در رسد يم نظر به
 به تبصره ك يالحاق وي مدن قانون 976 مادة 6 و 5 ،4ي بندها صالحا ةواحد هماد«ي عني 1385

 در كهي راداتيا از طرح نيا چراكه ،بود خواهد موجود، حل راه نيتر يمنطق و نيتر مناسب ،»آن
 راي رضروريغ طيشرا وجود نه ت،يتابعي اعطا در اوالً، ؛بود مصون شد، گفته 1398 سال قانون
 ةپروان داشتن ران،يا در طفل اقامت و تولد شرط جمله از (آن در مقرر طيشرا و كند يم لحاظ
ي همگ) شناسنامهي تقاضاي براي زمان تيمحدود ،يمدن قانون 1060 مادة تيرعا پدر، اقامت
ي اعطا در اً،يثان است؛ي ضرور آنها وجود و بوده تيتابعي اعطاي براي منطق هيتوجي دارا
 تيتابع ثالثاً، ؛دشو ينم زيني رمنطقيغ يِدست گشاده بمرتك ،1398 سال قانون رسم  به ت،يتابع
 كه 1398 سال قانون شعار برخالف (بيترت  نيا  به و استي اصل وي انتساب طرح، نيا ازي ناش

 انيم از را پدر و مادر نيب موجود ضيتبع) نشدي عمل و ماندي باق شعار و ادعا حد در صرفاً
 و رديپذ يم صورت) يمدن قانون (موجود قانون صالحا قالب در اصالحات، رابعاً، برد؛ خواهد

 ن،يقوان تكثر نيا ،آنكه ژهيو به ،شود يمي ريجلوگ ن،يقوان تكثر و تعدد و ديجد قانون جاديا از
 از عبارت كه(ي نيتقن استيس و است ناهماهنگ گريكدي با شدت به ،گذشت كه يشرح به
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 خامساً، ؛كند يم نقض را) است يذارقانونگ در هماهنگ وي منطق قواعد و اصول ازي رويپ
 ؛ساخت خواهد مرتفع، شد اشاره آن به كه يشرح به  رايمدن قانون بر وارد انتقاداتي حت

 ،يشتيمع امكانات و حقوق از يمند بهرهي عن ي،يسالگ هجده تا كودكاني اصل مشكل سادساً،
 حقوق نيا از را فرادا نيا و دهكر مرتفع را مهيب وي درمان وي بهداشت ،يتيترب وي آموزش
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