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تأملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني با نگاهي به 
   1989كنوانسيون حقوق كودك 

  
*منوچهر توسلي نائيني 

1

  

  يار گروه حقوق دانشگاه اصفهاناستاد 
  

  )25/7/1390 :نهايي تاريخ پذيرش  -  15/5/1390: تاريخ دريافت(

  
  :چكيده

و دولت ايران نيز با الحاق به اين است بر حق هويت و تابعيت كودكان تأكيد نموده  1989 كنوانسيون حقوق كودك
اتباع بيگانه با زنان ايراني،  ازدواجهاي تعداد زيادي از در سالهاي اخير. كنوانسيون اين حق را به رسميت شناخته است

اين كودكان از . استهويتي روبرو كرده  سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراقكودكان بيپديده   جامعه ما را با
شوند و شناسنامه آنها بايد طبق قوانين دولت متبوع پدر صادر دولت متبوع پدر محسوب ميقانون تابع  ،نظر حقوقي
قانون " براي حل اين مشكل، قانوني با عنوان .كنند در ايران زندگي مي ،تابعيت عنوان افراد بي  بهعمالً شود، ليكن 

اين قانون  اما. تصويب شد 1385مصوب  "ليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجيتعيين تك
و تا اين سن تدابير حمايتي جدي براي آنان پيش بيني  ي كاملي ندارديسال كارآ 18تا رسيدن اين كودكان به سن 

راه حل اصلي را بايد به  رسدبه نظر مي. نمود توان ارائههاي متفاوتي ميبراي حل اين مشكل راه حل. نشده است
در صورت ازدواج با  ،واگذار نمود تا با ايجاد تغييراتي در قانون مدني و حفظ تابعيت ايراني براي زنان ايراني قانونگذار

اسائي و بدون مدارك شنكودكان نام  اي بهپيدايش پديدهمانع از  ،خون به مادران ايراني اصلاتباع خارجي، و توسعه 
تحقيق قصد دارد با تاملي اين . نظر مي رسدهقانون اساسي نيز موافق ب 42و  41چنين ترتيبي با اصول . شود هويتي

راهكارهاي پيشنهادي براي  وكند  برحق هويت در كنوانسيون حقوق كودك، وضعيت حقوقي اين كودكان را بررسي
  .جلوگيري از اين پديده را مورد بررسي قرار دهد

  
  .شناسنامه، تابعيت، هويت، كودكان ،ازدواج، اتباع بيگانه :اههكليد واژ

                                                 
                                                                                      * Email: tavassoli2000@hotmail.com             
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 :مقدمه. 1

ترين مباني حقوق بشر و لزوم حمايت از به عنوان يكي از بنيادي، پرداختن به مقوله حقوق كودكان
دولت . هاي اجتماعي، واجد اهميت فراواني استپذيرترين گروهكودكان، به عنوان يكي از آسيب

در اين كنواسيون بر حق هويت و . به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد1372ن درسال ايرا
و غير مجاز اتباع بيگانه به  مجاز ليكن، در چند دهه اخير، ورود. شده است تأكيدتابعيت كودكان 

موجب سلب  در موارديو ازدواج هاي آنان با زنان ايراني  1ايران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره
خارجي به كشورهاي خود، كودكان ناشي از اين  اتباعبعيت زنان ايراني شده و با بازگشت اين تا

اين كودكان از بسياري از حقوق محروم . اندتابعيت و فاقد شناسنامه شدهبي سرپرست وها بيازدواج
كودك چنين وضعيتي با تعهدات ايران در كنوانسيون حقوق  .هستنداي روبرو و با مشكالت عديده

ممكن است  هاي اجتماعي قرار دارند و بالقوه در معرض آسيبطور بهاين كودكان  .مغاير است1989
به همين دليل قانونگذار . در آينده جامعه را با مشكالت ناشي از ناهنجاريها و جرائم خود روبرو كنند

با مردان خارجي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني "با تصويب 
ليكن . سعي نموده تا حدي اين مشكل را برطرف نمايد ،سالگي 18و تاكيد بر سن  "1385مصوب 

سوال اصلي اين تحقيق اين است كه قبل از اين سن چگونه مشكالت اين كودكان بايد حل و فصل 
و  تحقيق قصد دارد پس از بررسي تضمين هاي حق هويت در كنوانسيون حقوق كودكاين شود؟ 

گيري كودكان بي هويت و مشكالت آنان به علل شكل ،حمايت از هويت كودك در حقوق ايران
 .پرداخته در نهايت راهكارهاي پيشنهادي براي جلوگيري از اين پديده را مورد بررسي قرار دهد

                                                 
ا و آيين نامه اجرايي ماده .ا.فرهنگي ج  اجتماعي و –قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي  180متن ماده براساس  .1

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي  180خارجي، موضوع ماده  ون برنامه سوم توسعه،  مقصود از اتباعقان 180
تابعيت  كه) آواره –مهاجر  –پناهنده  –گذرنامه (قانون ناميده مي شود، افرادي هستند  –پس  فرهنگي كه از اين

جمهوري اسالمي ايران هستند و  اضي ورود به كشوركشور جمهوري اسالمي ايران را ندارند و تحت عناوين زير متق
به شخصي اطالق ميگردد كه به علت : پناهنده . * است  تابعيت خارجي آنها مورد قبول دولت جمهوري اسالمي ايران

 مربوط به نژاد يا مذهب، مليت يا عضويت در يعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد ترس موجه از اينكه به داليل

يا بعلت ترس مذكور  تحت شكنجه قرار گيرد و درخارج از كشورمحل سكونت خود بسرمي برد و نمي تواند وسياسي 
است كه به دليل وقوع جنگ داخلي يا بين  فردي: آواره . * نمي خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد

اما نمي تواند برابر كنوانسيون . ك آن گرددخود را ترك و يا وادار به تر المللي، بدون تشريفات قانوني، كشور متبوع
فردي است كه  : مهاجر. * ژنو و ملحقات آن بيم مو جه از اذيت و آزار را به اثبات برساند 1967پروتكل  و 1951

. * جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته باشد متقاضي اقامت در جمهوري اسالمي ايران باشد و درخواست وي مورد قبول
  قوانين و مقررات داخلي و بين المللي و با اجازه مخصوص وارد كشور  فردي است كه در چارچوب: نامه دارنده گذر

 .شودمي
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  :هاي حق حفظ هويت فردي كودكان در كنوانسيون حقوق كودكتضمين .2
رها در اسناد و كنوانسيونهاي حقوق بشري از اعالميه حقوق بشر تا تضمين حقوق افراد بي هويت با

كنوانسيون  1در ماده  ).Elles, 1980(. كيد قرار گرفته استأمورد ت 1989كنوانسيون حقوق كودك 
اخير منظور از كودك يعني هر انسان زير هجده سال، مگر اين كه بر طبق قانون مربوط سن بلوغ 

حق هويت يكي از . قرار گرفته است تأكيدسيون حق هويت كودكان مورد در اين كنوان. كمتر باشد
و مراد از آن، حقي است كه كودك به واسطه آن در جامعه مورد  باشدحقوق معنوي كودك مي

حق نامگذاري، حق نسب و حق تابعيت عناصر اصلي شكل دهنده حق . گيردشناسايي قرار مي
كنوانسيون حقوق كودك بر لزوم به رسميت شناختن  7بر همين اساس، در ماده . هويت هستند

دولت هاي عضو  -1: كنوانسيون حقوق كودك مقرر شده كه 8تابعيت كودك تأكيد و در ماده 
كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود، شامل مليت، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون 

كنوانسيون تصويب قبل از ). 26: 1388 ،سادات باريكاني(وبدون مداخله تضمين خواهند كرد 
بر حق هر كودك بر  نيز )3بند ( 23ماده  1 1976ميثاق حقوق مدني و سياسي، حقوق كودك

به نظر بعضي نويسندگان بر اي برخورداري از حقوق و حقي كه . كرده  بود تأكيدداشتن تابعيت 
  .Darling ,2009: 742)(انجام تكاليف فرد درهرجامعه اي ضروري است 

ر مواردي كه كودك به طور غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم د
شود، دولت هاي عضو، حمايت و مساعدت هاي الزم رابراي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل 

از جمله . كنوانسيون حقوق كودك به تضمين هاي هويت طفل نيز توجه كرده است. خواهند آورد
مدن ثبت آتولد كودك بالفاصله پس از بدنيا "يون حقوق كودك مقرر داشته است كنوانس 7ماده 

در اين راستا، در مباحث مربوط به تدوين كنواسيون حقوق كودك بر اجراي دو . "مي شود
 2كنواسيون. در مورد كاهش موارد بي تابعيتي تاكيد شده است 1961و 1954كنوانسيون 

متولد  ،بر اثر ازدواج قانوني ،مين دولت طرف كنوانسيونطفلي كه در سرز" مقرر مي دارد1961
از تابعيت دولت طرف معاهده  ،شده باشد و مادر طفل تابعيت دولت طرف كنوانسيون را داشته باشد

مشروط بر آنكه طفل مذكور در صورت عدم اجراي اين قانون بي تابعيت . برخوردار خواهد شد
  ).2ماده ( "شود

، كنوانسيون حقوق كودك 9ماده  1 خانوادگي كودك با خانواده نيزبندحفظ ارتباط راستاي  در
كشورهاي طرف كنوانسيون را مكلف نموده است تضمين نمايند كه كودكان علي رغم خواسته شان 

                                                 
1. International Covenant on Civil and Political Rights (1976) (ICCPR) 

  .رديدالزم االجرا گ 1975دسامبر  13تصويب شد و در  1961آگوست  30اين كنوانسيون در در تاريخ  .2
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از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات ذي صالح مطابق قوانين و مقررات و پس از 
همين  10ماده  2بند » ...كه اين جدايي به نفع كودك است بررسي هاي قضايي مصمم شوند

كنوانسيون به كودكي كه والدين او در كشورهاي جداگانه زندگي مي كنند اين حق را داده كه 
صرف نظر از شرايط استثنايي به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين خود داشته 

رهايي كه سيستم فرزند خواندگي را به رسميت كنوانسيون حقوق كودك، كشو 21ماده. باشد
را مكلف نموده است تا تضمين نمايند كه فرزند خواندگي فقط از سوي مقامات ذي  شناخته اند،

 ،قرار دادن اين نهاد  در چارچوب قانون. صالح و مطابق قوانين و مقررات الزم االجرا صورت گيرد 
تا امكان دسترسي به آن براي كودكي كه به  ،به منظور حفظ محرمانه سوابق هويت كودك است

  . فرزند خواندگي پذيرفته مي شود، موجود باشد
 22ماده  ،پناهندگي كودك، چنانچه وي بدون همراهي با والدين باشد در مورد پذيرش

حمايت و مساعدت الزم از اين گونه ، كنوانسيون حقوق كودك مقرر داشته است كه كشورهاي عضو
ورده و در خصوص رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودك و كسب اطالعات كودكان به عمل آ
البته عليرغم پذيرش جهاني كنوانسيون حقوق كودك، دامنه ماده اخير با حق . از آنها اقدام نمايند

شرط بعضي كشورها از جمله پادشاهي متحدانگلستان و آلمان در مورد ورود غير قانوني پناهندگان 
  .):Bierwirth,2005 99( است محدود شده

به نظر بعضي نويسندگان، ارزيابي عملكرد دولتهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك محك 
مناسبي براي تشخيص و تعيين ميزان احترام دولتها به حقوق مندرج در كنوانسيون و پايبندي آنها 

به عضويت ايران در  در اين رابطه با توجه. )220-221: 1386 داور،( به حقوق انساني كودك است
  .هويت و تابعيت كودكان در حقوق ايران الزامي است كنوانسيون حقوق كودك،  بررسي حمايت از

  
  :كودك در حقوق ايرانو تابعيت  هويت  حقحمايت از  .3

با . عناصر آن به تفكيك مشخص نشده است ،در حقوق ايران از هويت فردي تعريف به عمل نيامده
برخي . 1ني از عناصر تشكيل دهنده هويت كودك حمايت شده استاين وجود به طور ضم

اند و گفته انداقامتگاه و اسناد ثبت احوال را جزو عناصر هويت دانسته، حقوقدانان عناصري مانند نام
اوصاف و نشانه هايي است كه انتساب آنها به هر شخص، ، هاي افرادمنظور از مختصات و ويژگي

                                                 
در حقوق كشورهاي غربي بويژه در سالهاي اخير،هويت به عنوان يكي ازبنيادي ترين حقوق انسان تعريف شده و  .1

-Besson, 2007,137( مورد تأكيد قرار گرفته است  زيستيحمايت از انواع هويت از  جمله هويت اجتماعي و 

139.( 
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از مهمترين ). 1382 ،زادهصفايي و قاسم( از هم نوعان خود مي گرددموجب تمييز و تفكيك او 
قانون مدني مقرر  993ه در اين مورد ماد. عناصر هويت در حقوق ايران اسناد سجل احوال است

دارد كه والدت هر طفل بايد درظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين و يا نظامات مي
اين ثبت مطابق قانون در اداره . »…ـ 1. وال اطالع داده شوداست به دائره سجل اح مخصوصه مقرر

  . ثبت احوال به عمل مي آيد
يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت والدت و  1355قانون ثبت احوال مصوب  1 ةمطابق ماد

اين حمايت، كليه اطفال متولد در ايران را صرف نظر از تابعيت پدر شامل  . صدور شناسنامه است
اطالعاتي را كه در شناسنامه بايد به ثبت برسد، ، قانون ثبت احوال 13ماده .  )12ماده ( مي شود

عالوه بر نام و نام خانوادگي صاحب سند و جنس او، شامل كليه اطالعات شخصي مربوط به پدر و 
، به منظور پيشگيري از ثبت طفل براي اشخاصي غير از والدين. مادر و تولد فرد اعالم كرده است

  .واهان به عنوان تاييد كنندگان تولد طفل و هويت او و والدينش مورد توجه قرار گرفته اندگ
قانون ثبت احوال به منظور پيشگيري از تباني افراد در تغيير هويت فردي يا جلوگيري از ايجاد 
، فاصله زماني بين تولد و ثبت كه مي تواند در ارزش گواهي شهود موثر باشد، در تبصره ماده يك
. مهلت پانزده روزه براي اعالم والدت طفل قرار داده است كه ابتداي آن تاريخ والدت طفل است

نام خانوادگي پدر را به فرزند داده است و ثبت احوال طفلي كه ابوين وي معلوم ، 41تبصره ماده 
  ت قانون ثبت با استفاده از نام هاي فرضي در محل اسامي ابوين صور 17نباشند، در ماده ي 

 1273هاي فرضي و قيد والدين طفل به موجب اقرار نامه موضوع ماده گيرد و تصحيح اين ناممي
به هر حال، به منظور حفظ . با حكم دادگاه يا گواهي حصر وراثت صورت خواهد گرفت، قانون مدني

ه با توجه ب .اسرار طفل، موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد
موارد پيش گفته، قانون ثبت، هويت واقعي طفل را مد نظر قرار داده است و رويه قضايي نيز بر 

به همين جهت،  ثبت طفل به نام والدين رضاعي و ثبت طفل با نام شوهر مادر او . همين مبنا است
لحاظ قانوني،  از  شان به ثبت نرسيده ت الذكر به فرزنداني كه والدبا توجه به موارد فوق. ممكن نيست

رأي وحدت رويه هيئت  ،نيزدر مورد تابعيت اينگونه كودكان . شودگفته مي» بدون هويت«افراد 
 ،1355مصوب  ،قانون اصالح ثبت احوال 45به موجب ماده : عالي كشورمقرر مي دارد عمومي ديوان

و اداره ثبت  هرگاه تابعيت فردي مورد ترديدواقع شود، شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي
و در صورت اعتراض . نمايد احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي

ختالف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و ا متعرض هيأت حل
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و تصميم هيئت برطبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي  كند اظهارنظر مي
  .1ستا

بر اساس مقررات قانون مدني ،كودكاني كه مادر آنها ايراني و بدون ، به نظر بعضي نويسندگان
اند،  شود ازدواج كردهكسب موافقت دولت با تبعه خارجي كه تابعيت وي بر زن ايراني تحميل مي

-189 :1386حسني، (اخذ شناسنامه و در نتيجه تحصيل تابعت ايراني براي آنها غيرممكن است 
كسب اجازه از وزارت كشور،  "قوه قضائيه  ليكن براساس نظريه مشورتي اداره كل حقوقي. 2 )195

فرزندان زوجين كه مادر آنها، ايراني بوده و در ايران  شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه براي
به لحاظ فقد و با توجه به صحت ازدواج فيمابين، تقاضاي ابطال آن  اند، فاقد اشكال است متولد شده

ثبت ازدواج در ايران جنبه «عالوه، گرچه  به. مسموع نبوده و قابل پذيرش نيست اجازه وزارت كشور،
ندارد و  عمومي دارد و بايد به ثبت برسد و در اين امر تفاوتي بين اتباع ايراني و خارجي وجود نظم

تبعه  اجازه زوج در صورتي كه صحت نكاح از لحاظ اركان اساسي آن محرز نشود، عدم كسب
تواند  مورد، مي خارجه، تاثيري در قضيه نداشته و نكاح مربوطه بايد به ثبت برسد و دادگاه در اين

  ."كند بعد از رسيدگي و احراز وقوع صحيح و شرعي نكاح، دستور ثبت آن را صادر

دواج با وقوع از... "كل فوق الذكر  اداره 5082/7براساس نظريه مشورتي شماره  همچنين، 
بنابراين، در صورتي كه زوجين بخواهند  .شرعي هم رعايت آن از نظر مقررات مملكتي الزامي است

كنند، تحصيل اجازه از وزارت كشور يا مقاماتي  ازدواج غيررسمي خود را در دفتر رسمي ازدواج ثبت
ازدواج شرعي  دارد؛ خواه اين اجازه قبل يا بعد از وقوع كه وزارت مزبور تعيين كرده است، ضرورت

  .".ساير مدارك الزم موكول به نظر مراجع مربوطه است اخذ شده و جز مدارك مزبور،

  

                                                 
هـ  6/22شماره  روزنامه رسمي 18/3/1381- 16679ز شماره هيأت عمومي، نقل ا 80/36: پرونده وحدت رويه رديف .1
8/3/1381 

ازدواج غير قانوني زن ايراني با مرد خارجي تبعات منفي متعددي براي وي در بر خواهد داشت اين تبعات  عبارتند  .2
ل حقوقي و در اختيار نداشتن مدرك رسمي و قانوني زوجين براي اثبات زوجيت خود،، عدم امكان پيگيري مسائ: از

اقامه دعوي از سوي زوجه عليه زوج از جمله طالق، فقدان ضمانت رسمي و قانوني براي پايبندي زوج به ادامه زندگي، 
از همه عدم صدور  مشخص نبودن وضعيت حضانت و قيموميت فرزندان در صورت فوت زوج يا هر دو و مهمتر

  شناسنامه براي فرزندان ناشي از اين ازدواجها 
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  :درحقوق بين الملل خصوصي ايران "تابعيت بالفعلبيكودكان "دالئل شكل گيري  .4
قوانين ثبتي و مدني ايران در مورد تعيين هويت  ،هاي قبلي مطرح گرديدگونه كه در بخشهمان

در ايران شكل  بي تابعيت بالفعلداليل متعددي پديده كودكان هليكن،  ب. امل و جامع استاطفال ك
  .گرفته است

ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني بايد با اطالع دولت ، 1قانون مدني  1060، در اجراي ماده اوالً
اين اجازه . ي الزم استباشد و اجازه مخصوص دولت ايران را براي ازدواج زنان ايراني با اتباع خارج

به نظر بعضي نويسندگان  ،بنابراين. بايد از دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداريها اخذ شود
گرچه ممكن است از نظر شرعي صحيح باشد،  ،تمام ازدواجهايي كه بدون اطالع دولت صورت گرفته

 اصالحيه 8وبه موجب ماده  به همين دليل). 273: 1388الماسي، ( غيرقانوني محسوب مي شود
بيگانه مورخ   زناشويي بانوان ايراني با تبعه ،نامه آئين هيأت وزيران بر 16/11/1338قانون 

عليرغم ازدواج شرعي اين افراد اجازه نداشته و ندارد كه  هيچ دفتر خانه اسناد رسمي، 13/9/1319
مشكالتي است كه يكي   سرآغاز پديد آمدناين امر  .ثبت برساند  به صورت قانوني به ها را اين ازدواج

قانوني وتابعيت به فرزندان  هويت  ها و اعطاي نشدن آثار اين ازدواج از آنها به رسميت شناخته
اشاره . اين افراد رابا مشكالت عديده حقوقي روبرو خواهد كردكه باشد  ها مي ازدواج  حاصل از اين

مانند ديگر اقدامات غيرقانوني مستوجب  ،با زنان ايراني ،اتباع خارجي مي شود كه ازدواج غيرقانوني
براي مرد خارجي متخلف،  ، 1310قانون ازدواج  17در اين باره در ماده  .عقوبت و مجازات است

دليل عدم حضور بسياري از هليكن ب. بيني شده است سال پيش 3مجازات حبس تاديبي از يك تا 
ل اين مجازات وجود ندارد و با فرض مجازات هم مشكل اين مردان خارجي در ايران، امكان اعما

به نظر مي رسد علت اصلي عدم ثبت . كودكان حل نخواهد شدشناسنامه و مدارك شناسائي اين 
موارد قانوني و يا ترس از شناسائي وضعيت غير قانوني آنها در  عدم آگاهي اين افراد به ،ها اين ازدواج
  . .ايران باشد
تحميل تابعيت شوهر خارجي بر زن ايراني را پذيرفته و به همين دليل  ،ر ايراني،  قانونگذاثانياً

دهد و به تابعيت شوهر در زن پس از ازدواج با شوهر خارجي تابعيت ايراني خود را از دست مي

                                                 
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از " 1060 ماده .1

  است كه  1059منظور ازمانع قانوني كه در اين ماده به آن اشاره شده موانع ازدواج مندرج درماده  ."طرف دولت است
  ."نكاح مسلمه يا غيرمسلم جايز نيست "گويدمي
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. در مقابل، زن ايراني نمي تواند تابعيت ايراني خود را به شوهر خارجي و فرزندان خود بدهد. 1ميĤيد
 2يا تابعيت نسبي فقط از راه پدر ،خون اصل، در ايران قانون مدني 976ماده  2بر اساس بند زيرا 

تابعيت ايراني خود را  ،واسطه ازدواج با مرد خارجيهلذا فرزندان زن ايراني كه ب.  است پذيرفته شده
سوب مي از داشتن شناسنامه ايراني محروم خواهند شد و تبعه كشور متبوع پدر مح، از دست داده

تواند با  مي ،طبق قوانين افغانستان پدر افغاني كودك متولد شده در خارج از افغانستان. 3شوند
شناسنامه   درخواست مدارك مورد نياز و همچنين  مراجعه به سفارت افغانستان و ارائه يك سري

داخله وزارت   ها به درخواست اين .مراحل قانوني را از طريق سفارت طي نمايد ،براي كودك
وزارت داخله   ها از سوي درخواست افغانستان فرستاده خواهد شدو پس از بررسي مدارك و

. اعطاء خواهد گرديد  كودكان شناسنامه افغاني به اين ،اگر ايرادي وجود نداشته باشد ،افغانستان
 ؛كرده باشدحال اگر پدر براي اخذ شناسنامه خارجي آنان اقدام ننمايد و يا پدر خانواده را را رها 

براي مثال، ازدواج غير . اين كودكان هيچگونه شناسنامه و مدارك هويتي نخواهند داشت
با اتباع افغاني و تحميل تابعيت افغانستان  ،صورت شرعي و نه قانونيهمجازبسياري از زنان ايراني ب

اخذ شناسنامه و عدم پيگيري پدر در  4)قبل از قوانين جديد تابعيت افغانستان(بر زنان ايراني 
  .باشند يهويتفاقد مدارك باعث شده كه فرزندان آنان در ايران  ،افغاني

                                                 
زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت مي كند به تابعيت ايراني خود باقي : قانون مدني تصريح كرده 987ماده  .1

خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود، ولي 
زارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت در هر صورت بعد از وفات شوهر يا تفريق به صرف تقديم درخواست به و

  .شوهر يا سند تفريق تابعت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجع به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت
  اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب : قانون مدني درخصوص تابعيت افراد تصريح كرده است 976ماده  .2

  .ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشندكساني كه پدر آنها  - 2……شوندمي
شخصي كه در قلمرو دولت « : قانون جديد تابعيت افغانستان مقرر مي دارد كه ) 9(ماده ) 2(بند .  براي مثال. 3

ه دولت اسالمي اسالمي افغانستان يا خارج از آن، از والديني كه تابعيت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبع
هرگاه حين تولد طفل، «قانون تابعيت افغانستان مقرر مي دارد كه ) 11(وهمچنين ماده  .»افغانستان محسوب مي شود

يكي از والدين او تبعه دولت اسالمي افغانستان وديگري بدون تابعيت يا تابعيتش تثبيت نشده باشد، طفل بدون 
  ستان يا خارج تولد يافته است، تبعه دولت اسالمي افغانستان محسوب نظرداشت آنكه در قلمرو دولت اسالمي افغان

) 1379( 1421سال ) 792(رك به  قانون تابعيت افغانستان، منتشره در جريده رسمي افغانستان،  شماره » .مي گردد
  .)http://moj.gov.af/content/files/pages/summary1.htm( 5-  3ص 

اسالمي   امارات هر تبعه خارجي با تبعه"1379  مصوب ،يد افغانستانجد قانون تابعيت 18طبق ماده . 4
 ،بعد از تقديم درخواست تحريري ،اين قانون نمايد،با رعايت حكم ماده هشتم  افغانستان،مطابق شريعت اسالم ازدواج
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گردند، به كشور خود باز مي، اندمردان افغاني كه با زنان ايراني ازدواج كرده ،، دربعضي مواردثالثاً
به . كنند حاضر نيستند همراه با شوهرانشان به افغانستان مهاجرت ،در حالي كه همسران ايراني آنها

  .مانندهمين علت زنان با كودكاني كه فاقد شناسنامه ايراني و افغاني هستند باقي مي
  

   :تابعيت بالفعلبيمحروميتها و مشكالت حقوقي كودكان  .5
دليل وضعيت حقوقي خاص خود با محروميتها و مشكالت زير روبرو هببي تابعيت بالعل كودكان 

  :شوداشاره مي باشند كه به مهم ترين مواردمي
ويژه كودكان است  هترين حقوق يك فرد  و باين كودكان از داشتن هويت كه يكي از اساسي  -

كيد زيادي دارد، محرومند و به تبع  آن بسياري از أكنوانسيون حقوق كودك بر آن ت 8و 7و مواد 
اسنامه ازحق دليل فقدان شنهاين كودكان ببراي مثال ،. دهندرا از دست مي حقوق شهروندي

حق اشتغال پس از پانزده ، برخورداري از تحصيل و تعليم و تربيت وامكان تحصيل در مدارس ايران
حق استفاده از ، مندي از تامين اجتماعي، مالكيت به ارث حق بهره، سالگي در كارگاهها در ايران

نظر به. دو غيره برخوردار نيستنواكسن زدن خدمات درماني يا خدمات عمومي بهداشتي و 
مغاير با موازين حقوق بشر شناخته مي شود از حقوق شهروندي چنين محروميتهائي حقوقدانانان 

)Goldston,2006: 321-347.(  اقامتشان هم مشكل  ،ندارندشناسائس معتبراين افراد چون كارت
كان و قانون حمايت از كود 4ماده . شان مشخص نيست دارد و آثار قانوني ناشي از وضعيت حقوقي

هر گونه صدمه، آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي "مقرر مي دارد  1382نوجوانان مصوب 
كودكان و ناديده گرفتن عمدي سالمت، بهداشت رواني، جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع 

و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم است 
  .دليل فقدان مدارك هويتي قابل پيگيري جدي نيستهليكن قانون اخير هم ب . "گردد
بدليل آنكه تابعيت آنان از طريق پدر  ،از ديدگاه حقوق بين الملل خصوصي اين كودكان -

خارجي به آنان منتقل مي شود و پدر نيز با رها كردن خانواده خود سند تابعيتي كشور متبوع خود 

                                                                                                                        
  قانون پذيرفتهاين )15(ماده)3(نظر داشت موعد مندرج جزء بدون در ،افغاني وي ، تابعيت تابعيت  مبني بر مطالبه

توانند  با تحميل تابعيت روبرو نبوده و اين افراد با درخواست خود مي 79نتيجه اينكه زنان ايراني پس از سال . "شود مي
) 792(رك به  قانون تابعيت افغانستان، منتشره در جريده رسمي افغانستان،  شماره . تحصيل نمايند تابعيت افغاني را

 )http://moj.gov.af/content/files/pages/summary1.htm( 5-  3ص ) 1379( 1421سال 
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براي . را پيدا مي كنند 1هاهمان وضعيت آپاتريدها يا بي تابعيت  در ايران ،ودهنمنرا براي آنان اخذ 
امكان اخذ شناسنامه ايراني وجود  ،سالگي نيز 18بعضي ازاين كودكان حتي پس از رسيدن به سن 

بي تابعيتي "درمورد مفهوم  ،ين دليل يكي از مباحث  جديدحقوق بين الملل خصوصيمبه ه. ندارد
وضعيتي است كه بر اساس  منظور از بي تابعيتي بالفعل، . در مورد آنان صادق استكامال "بالفعل

يعني منافع ناشي از تابعيت را ، اما تابعيت او معناي واقعي ندارد ،آن شخص داراي تابعيت است
  به دليل افزايش انواع بايد اشاره نمائيم كه  .)(Batchelor ,1998:15 براي شخص همراه ندارد

وكودكان آواره، بعضي نويسندگان  .تي بالفعل در جهان و  مشكالت جدي ناشي از آوارگيتابعيبي
راهكارهائي  آنتعاريف جديدي از توسعه مفهوم شهروندي وارائه ,jپيشنهاد نموده اند كه بايد با 

  (Mehta and Napier, 2010: 1–42) .براي حل مشكالت اين افراد ارائه شود 
ل عمومي كه  حمايت از پناهنگان و آوارگان جزو اصول بنيادين آن ملالاز ديدگاه حقوق بين   -
در برنامه هاي  صندوق حمايت از  ،مي شوندنچنين كودكاني چون پناهنده و آواره شناخته   ،است

شايان ذكر است كه طبق رهنمودهاي . اندكودكان سازمان ملل يونيسف نيز مورد حمايت واقع نشده
در مورد كودكان پناهنده، مسئوالن  1988دگان سازمان ملل متحد مصوب كميسارياي عالي پناهن

شوند، مطابق ها متولد ميظف به ثبت تولد كودكاني كه در اردوگاهواردوگاه هاي پناهندگان م
حتي وضعيت كودكان پناهنده نيز از لحاظ تعيين  ،بنابر اين. .مقررات ملي كشور ميزبان هستند

  .)72: 1389عابد خراساني، (اني است هويت متولد از مادران ايرهويت بهتر از كودكان بي 
تحقيقات جامعه شناسي نشان مي دهد كه فقدان مدارك هويتي يكي از عمده ترين عوامل   -
فقدان   .)1387مشرف، (است  كودكان فاقد مدارك شناسائييشرفت شغلي و اجتماعي پعدم 

سمت بزهكاري  و جرائم و آسيبهاي اجتماعي  بسياري از حقوق شهروندي، چنين كودكاني را به
بويژه اين موضوع . كه اثرات آن بر نظم عمومي و امنيت كشور غير قابل انكار است ،سوق خواهد داد

دليل فقدان هويت با هكه در صورت ارتكاب جرائم، پيگيري انتظامي و قضائي پرونده هاي آنان ب
آئين نامه سجل قضائي  2بطه براساس تبصره ماده در اين را. مشكالت عديده اي روبرو خواهد شد

احكام مقامات قضائي راجع به محكوميت بيگانگان و يا ، رئيس قوه قضائيه 2/11/1384مورخه 
كساني كه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيم هستند، در صورتي كه موضوع محكوميت، 

حال . رگ سجل قضائي آنان قيد  خواهد شددر ب ،به موجب قانون  ايران، بزه شناخته شده باشد

                                                 
را شخصي تعريف ميكند كه طبق  ”شخص بي تابعيت“پيرامون وضعيت اشخاص بي تابعيت  1954كنوانسيون 1ماده. 1

 .شودقانون هيچ كشوري تبعه محسوب نمي
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برگ سجل قضائي صادر ، مشخص نيست كه چگونه مي توان براي كودكان بدون شناسنامه و هويت
  ).http://www.imj.ir(كرد؟ 
 11سالگي موفق به اخذ  شناسنامه ايراني شوند ،طبق ماده  18اين كودكان چنانچه قبل از  -

كه مقرر   1370دهم مرداد  شناسنامه ي مربوط به اسناد سجلي وجرائم و مجازاتها، قانون تخلفات
با ايراني قلمداد كردن خود موجب  ،از تحصيل تابعيت ايراني هر غير ايراني كه قبل"مي دارد 

به حبس از يكسال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي ، شناسنامه شود تنظيم اسناد سجلي دريافت
همين قانون پس از  22و طبق ماده  ."محكوم مي شودريال  3000000 ريال تا 1000000از

   .كشور اخراج نمايد دادگاه مي تواند آنها را از ،تحمل مجازات
باز هم بسياري . سالگي شناسنامه ايراني داده شود 18اگر فرض كنيم كه به اين كودكان در  -

واندن و تعليم و زيرا بهترين دوره زندگي براي درس خ. از مشكالت قبلي آنان حل نخواهد شد
هيچ گونه تدبير  ،قانونگذارعليرغم تعهدات خود در كنواسيون حقوق كودك تربيت را از دست داده و

و به نظر مي رسد كه محروميت هاي حقوقي و . حمايتي براي آنان  پيش بيني ننموده است
ه با شئون ك، 1989اجتماعي و مشكالت هويتي آنان  نه تنها با مقررات كنوانسيون حقوق كودك 

  . شرعي و حفظ كرامت و حقوق واالي انسان نيز مغاير مي باشد
تعاريف جديدي از ، قانون برنامه سوم توسعه و آئين نامه اجرائي آن 180ماده  ،در اين رابطه

و كار ) كه در پاورقي اول به آن اشاره شد(اسالمي ايران ارائه نموده  اتباع خارجي مقيم جمهوري
دروزارت كشور و با شركت  ،به رياست و تحت نظر دبير شورا ي اتباع بيگانهدائم) كميته(گروه

معرفي باالترين مقام اجرايي هردستگاه  ها و نهادهاي عضو بامديران كل يا مدير مربوط در وزارتخانه
اين كار گروه بر حسب نياز . براي حل مشكالت اتباع بيگانه در ايران را پيش بيني نموده است

اجرايي و دستورالعملهاي الزم و  منظور پيشنهاد طرحهايهي تخصصي و كارشناسي ب،كميسيونها
مقررات و خط مشي دولت جمهوري اسالمي  انجام مطالعات و برنامه ريزيهاي متناسب با قوانين و
كار گروههاي . عمل كننده را ارائه مي نمايد ايران و ايجاد هماهنگي اجرايي در بين سازمانهاي

شورا با حضور مديران  فرعي اتباع بيگانه در استانها در صورت لزوم و پس از تصويب )كميته هاي(
الزم به ذكر است كه . تشكيل مي شود) كميته(از اعضاي كارگروه مسئوليت يكي ااتباع بيگانه و با

پناهندگان مصوب  دائمي پناهندگان موضوع آئين نامه اجرايي) كميته(كليه اختيارت كارگروه
موضوع اين آئين نامه  دائمي اتباع بيگانه) كميته( در طول برنامه سوم به كار گروه ،25/9/1342

 ليكن به نظر مي رسد هنوز هم مقررات  جامعي در رابطه با چگونگي پذيرش،.   محول شده است
 كه اتباع خارجي خصوصاً عديده ايمشكالت ... تحصيل تابعيت و ، ازدواج، استمالك تردد، اسكان،
 بر امنيتي، اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي، در طي مدت اقامتشان در ابعاد مختلف اقتصادي آوارگان
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البته  بايد  .صورت مدون تصويب نگرديده استهاند بپيكره نظام جمهوري اسالمي ايران وارد نموده
ها ضمن هماهنگي با وزارتخانه ،اشاره نمودكه كميسيونهاي تخصصي و كار گروه دائمي اتباع بيگانه

، منظور حل آنها بهسازمانها و كارشناسان ذيربط در جهت شناخت مشكالت و ارائه پيشنهاد و
اجراء  گامهاي بلند و موثري برداشته اند كه اميد است در آينده نزديك پس از تصويب به مرحله

 129اين ماده در ماده  اشاره مي شود كه به دليل اهميت موضوع ماده  فوق الذكر مجدداً. درآيد
  .قانون برنامه چهارم توسعه مورد تنفيذ قرار گرفت

در مجموع، براي حل مشكالت اين كودكان راهكارهاي متعددي از جانب حقوقدانان، وزارت 
يكي از اين  1385كشور  و مركز پژوهشهاي مجلس مطرح شده كه مجلس شوراي اسالمي در سال 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان  قانون تعيين تكليف تابعيت "ها را با عنوان راه حل
  .برگزيد "خارجي

  
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي  .6

  :و نقد آن 1385
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در دوم مهرماه 

به تأييد شوراي نگهبان  12/7/1385و در تاريخ شد لس شوراي اسالمي تصويب مجدر 1385سال 
از ازدواج  فرزندان حاصل ،بر اساس اين قانون .هاي كشور و دادگستري ابالغ شد و به وزارتخانه1رسيد

قانون  از تصويب اين ياحداكثر تا يك سال پس ،ندزنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شد

                                                 

اني با مردان خارجي كه در ايران متولد فرزندان حاصل از ازدواج زنان اير -  "قانون اخير ماده واحدهبر اساس متن  .1
توانند بعد از رسيدن به سن هجده  مي ،شوند سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي شده يا حداكثر تا يك

اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعالم رد تابعيت . سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند
وزارت كشور نسبت به احراز والدت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج . شوند ني به تابعيت ايران پذيرفته ميغيرايرا

نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعالم وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر  قانون مدني اقدام مي) 1060(موضوع ماده
اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران  فرزندان موضوع. كند خارجي مذكور در اين ماده صادر مي

چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف  -1تبصره .باشند مي
اج زن ايراني كه در اثر ازدو از تاريخ تصويب اين قانون كساني - 2تبصره .سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند يك

قانون مدني به ثبت رسيده باشد، ) 1060( ومرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده
سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده  پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك

  )7/8/1385مورخ  17962روزنامه رسمي شماره .("شوند ه ميقانون مدني به تابعيت ايران پذيرفت) 979(
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. سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند18توانند بعد از رسيدن به سن  شوند، مي يران متولد ميدر ا
اين افراد درصورت نداشتن سوء پيشينه كيفري ياامنيتي و اعالم رد تابعيت غيرايراني به تابعيت 

عيت اكتسابي قانونگذار صرفا به تاب، در قانون اخيربه نظر بعضي حقوقدانان . شوند ايران پذيرفته مي
توانند پس از رسيدن به سن توجه داشته واز همين رو تصريح كرده است كه چنين فرزنداني مي

 به نظر موافقاندر حاليكه  .)21-38 :1387قربان نيا،.(سال تمام تقاضاي تحصيل تابعيت كنند18
جاي تابعيت ، از مزاياي قانون اخير، اعطاي تابعيت ذاتي به اين قانون در مجلس شوراي اسالمي

اين كودكان . اكتسابي است كه در همين راستا گواهي عدم سوءپيشينه هم درخواست شده است
 دبايد درزمان تقاضا، تابعيت احتمالي پدر رارد نموده تا احتمال تابعيت مضاعف از بين برو

)http://www.dastour.ir.( اعطاي تابعيت بر اساس قانون اخير، با تقاضاي  رسد چونبه نظر مي
 . يابد نظريه اكتسابي بودن قوي تر استمتقاضي تحقق مي

به نظر موافقان، قانون اخير گامي در راستاي بهبود وضعيت كودكان بي هويت ناشي از ازدواج 
براي آنان  زنان ايراني و مردان خارجي برداشته است و مشكل بي هويتي و كسب تابعيت ايراني را

اين . كندقانون اخير مشكل شناسنامه و هويت بسياري از اين كودكان را حل مي. هموار مي سازد
سال را مالك قرار داده چون كودك بي هويت پس از رسيدن به سن آگاهي يعني  18قانون سن 

ن، در اين افزون بر اي. خودش تابعيت را انتخاب و تحميل تابعيتي براي او وجود ندارد ،سالگي 18
قانون اخير مشكل گذشته را حل . زمان بايد فاقد تابعيت ديگري بوده و سوءپيشينه هم نداشته باشد

و نسبت به آينده يك اصل پيشگيري در نظر گرفته است و با نظارت وزارت كشور بر ازدواج هاي 
معتقدند قبل از  موافقان .)ibid(1زنان ايراني با مردان خارجي، بافت جمعيتي هم كنترل خواهد شد

اين تاريخ بايد به اين كودكان امكان اقامت و استفاده از مزاياي آن مانند تحصيل و اشتغال داده 
كشور ايران آميز به منافع ملي مصلحت با نگاهي  1385، قانون موافقانبه نظر  طور خالصه،به. شود

  (ibid).  شناسداني مياير  حاصل از ازدواج هاي زنان ايراني با مردان خارجي راكودكان 
سال را اماره بودن اين سن براي اهليت قانوني طبق قوانين ايران  18موافقين علت انتخاب سن 

اي كه از زن ايراني آنهم در ايران  مطلق اجازه نداده هر بچه به نظر آنان اين قانون به طور. دانندمي
اول بايد رد . شوديطي اين تابعيت اعطاء ميتابعيت ايران پذيرفته شود، بلكه با شرا شود به متولد مي

 صالحي كه بنابراين مقامات ذي. پيشينه كيفري يا امنيتي نداشته باشد خارجي كند، سوء تابعيت

و با هر  دهند متقاضي كه پدرش با هر شرايط بايد اين مسائل را احراز و اعالم كنند، تشخيص مي
نظر امنيتي  ه عنوان يك فرزند در ايران مانده، ازنيتي در ايران ازدواج كرده است و هم اكنون ب

                                                 
 1385دوم مهر ماه  -  255جلسه  - مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي  > 1385مشروح مذاكرات مجلس سال  .1
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 ،اينكه مضافاً. شود بعداً به او اعطاءاين تابعيت مصلحت هست كه تابعيتش پذيرفته شود يا نه، يا 
مشمول محروميتهاي اجتماعي ناشي از اكتساب تابعيت هم اينان  تابعيت اين افراد اكتسابي است و

 مانند رياست جمهوري، وزارت و و ساير مقاماتي كه در قانون يعني به مقامات عالي كشور. هستند
اينها جزء محروميتهاي تابعيت اكتسابي است و . توانند دست پيدا كنند نمي مدني احصاء شده 

در مقابل، از يكسري حقوق شهروندي برخوردار . محروميتهائي وجود دارد درهمه دنيا شيبه چنين
سال نيز بالتكليف نيستند زيرا به آنها پروانه ) 18(تولد تا  نفاصله بي اين كودكان در .شوند مي

است نسبت به احراز والدت   طبق اين قانون وزارت كشور مكلف شده ibid)( شوداقامت داده مي
قانون مدني اقدام كند و نيروي انتظامي نيز  1060طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 

فرزندان ". كند وانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر ميبا اعالم وزارت كشور پر
بر اساس تبصره يك  ".باشند موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي

قانون ابالغي، چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد،بايد 
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون . سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني كنندحداكثر ظرف يك 

ازدواج والدين آنان از ابتدا كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و 
قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و 1060با رعايت ماده 

قانون مدني به  979حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده 
  . شوند تابعيت ايران پذيرفته مي

يت كودكان بي هويت ناشي از ازدواج زنان ايراني و گرچه اين قانون گامي در راستاي بهبود وضع
سالگي  18ليكن مهمترين اشكال اين قانون اين است كه چون بر . مردان خارجي برداشته است

سال مشخص نشده است و معلوم نيست وضعيت اين  18دراين قانون تاكيد شده،  تكليف افراد زير 
بارت ساده تر، همانگونه كه بعضي مخالفين قانون به ع. افراد تا زمان هيجده سالگي چه خواهد بود

دنيا آمده از مادر ايراني و پدر خارجي هسالگي وضعيت فرزندان ب) 18(تا ، فوق الذكر اشاره نموده اند
در حقيقت اين قانون تا  .)Ibid( را هم داشته باشند اقامتهرچند كارت  است كامالً نامشخص

سال پيش در قانون مدني وجود داشته  70از  979ماده  5حدودي مشابه متني است كه در بند 
ليكن اكنون  ،،اقامت در ايران براي اخذ تابعيت ايراني كافي بود 5است، با اين تفاوت كه طبق بند 

عالوه بر ايراني بودن مادر، شخص متولدشده در ايران بايد گواهي عدم سوء استفاده پيشينه كيفري 
به عبارات ساده تر، ). 186-173 :1386ارفع نيا، ،( را نيز ارائه دهدو امنيتي و رد تابعيتي خارجي 

) تولد طفل مشترك در ايران حاصل از نكاح زن ايراني با مرد خارجي(براي يك موضوع مشابه يعني
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 :1385فدوي، (مقررات مختلفي وجود دارد كه براي هر كدام احكام متفاوتي پيش بيني شده است 
79.(  

بهتر است قانونگزار وضعيت تابعيت اين كودكان  ،وجه به اشكاالت فوق الذكررسدبا تبه نظر مي
  . را از بدو تولد آنان و نه از هيجده  سالگي مشخص نمايد

  
  :پيشنهادات و راهكارها .7
طور كلي، راه حل كالن جلوگيري از ورود و اقامت غير مجاز بيگانگان در ايران تقويت مرزها و هب

بنابر اين دولت بايد در جهت پيشگيري از اين پديده بدنبال راهبردها و . نظام مرزداري است
تا حتي اگر بدالئل انساني يا سياسي يا مذهبي امكان  ،راهكارهاي نوين براي كنترل مرزها باشد

در مورد مشكل . ورود اتباع كشورهاي همسايه وجود داشته باشد، اين ورود تحت كنترل دولت باشد
كه فاقد شناسنامه و مدارك هويتي ايران و كشور متبوع  مادر ايراني و پدر خارجيفرزندان متولد از 

پدر مي باشند،  با توجه به اينكه آنان تبعه كشور متبوع پدر محسوب مي شوند در حال حاضر تنها 
و  1ليكن به نظر كميسارياي عالي پناهندگان  .سالگي است 18راه حل انتظار تا رسيدن به سن 

ي جلوگيري از بي هويتي و بي تابعيتي كودكان، ثبت اجباري تولد و صدور مدارك يونيسف برا
در زمان ) كنوانسيون حقوق كودك 7مورد اشاره در ماده (شناسائي طفل توسط دولت محل تولد 

اشخاص ذيل «: قانون مدني ايران آمده است كه 976در  در بند پنجم مادة . باشدتولد الزامي مي
ـ كساني كه درايران از پدري كه تبعة خارجه است به وجودآمده و  5…ب ميشوندتبعه ايران محسو

به . ».باشند  سال تمام الاقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده  بالفاصله پس از رسيدن به هيجده
مضافا اين راه . سالگي به دليل طوالني بودن آن كاربرد عملي ندارد 18رسد انتظار تا سن نظر مي
  . مورد فرزندان اتباع بيگانه داراي ورود و اقامت غير مجاز در ايران اصال كارآئي نداردحل در 

يكي از راهكارها، اعطاي تابعيت اصلي از نوع ارضي براي فرزندان متولد شده در ايران، از مادر 
يراني و راه حل اخير مي تواند تا حد زيادي مشكالت راجع به اطفال متولد از مادران ا .ايراني است

پدران خارجي كه به دليل رها شدن از جانب پدريا داليل ديگر بي هويت شده اند رادر قلمروايران 
  خاك و  اصلبه نظر بعضي نويسندگان،  اين راه حل  نتيجه منطقي تبعيت از. بر طرف سازد

ه شود كاشاره مي. )187-157 :1387تدين و يوسفي، (كارگيري تابعيت ارضي در كشور است هب
هر دولت طرف «: مقرر داشته كه 1997كنوانسيون اروپايي تابعيت، مورخه  6ماده  2بند 

كند كه در قلمرو وي متولد كنوانسيون در قانون داخلي خود، تابعيتش را به اطفالي اعطاء مي

                                                 
1. UNHCR 
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به نظر مي رسد .  »اند منوط به آن كه در زمان تولد، تابعيت ديگري را تحصيل نكرده باشندشده
اما اين راه حل نيز براي كودكان بي هويت متولد از . قرره اخير براي كشور ما مفيد باشدكه م

تابعيت پدر خود  ،كودكان در زمان تولد ،زيرا بر اساس قوانين ايران ،مادران ايراني قابل اجرا نيست
ند قانونگذار حتي تابعيت اصلي از نوع ارضي را نيز همان و در اين مورد. نمايندمي كسب را

كه راجع به مادران خارجي پذيرفته، نسبت به مادران ايراني قبول . م.ق 976ماده  4مشمولين بند 
قوانين تابعيت ايران،  از طريق اصل خاك براي فرزندان ، به عبارت ساده تر  ).همان(نكرده است 

ورد فرزندان ليكن در م، متولد از مادر خارجي كه در ايران متولد شده تابعيت ايراني را پذيرفته
متولد از مادران ايراني در قلمرو ايران كه با مردان خارجي ازدواج كرده و به تابعيت شوهر درآمده 

اين تفاوت در نقش  .اند يا مخير در انتخاب تابعيت مي باشند، تابعيت ايراني اعطا ننموده است
ابعيت است كه بايد مادران خارجي و ايراني در اعطاي تابعيت ارضي ايراني نقصي در قانون ت

، 1385بايد اضافه نمائيم كه در مذاكرات مجلس در سال ).11 :1378عابدين، (برطرف شود
درمورد تصويب ماده واحده قانون اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 

لذا از آن . م استقانون مدني داراي ابها) 976(ماده ) 4(خارجي، اين موضوع مطرح گرديد كه بند 
از دادگاه  ،بر اساس اين ماده ،شود و بعضي كودكان بي هويت برداشتهاي مختلف مي استنتاجها و

دليل زندگي در در روستاها، بيسوادي يا هگيرند وبعضي ديگر ب رأي مي براي اخذ شناسنامه
البته به  .)http://www.dastour.ir(شناسنامه بگيرند  .توانندمشكالت مالي براي اخذ وكيل  نمي
ممكن است يكي از عوامل ايجاد كننده تابعيت  976ماده  4اين مشكل نيز بايد توجه كرد كه بند 

  .كه در حقوق ايران و بسياري از كشورها به رسميت شناخته نشده است ،مضاعف باشد
گرچه مربوط به مشكالت خاص اين  ،جمهوري چك و اسلواكيتغييرات قوانين تابعيت در دو 

در . ليكن نمونه خوبي از تغييرات قوانين تابعيت در جهت منافع ملي را نشان ميدهد ،دوكشوراست
يعني در زمان تبديل  1954اشخاصي كه قبل از ، كشور اسلواكي مطابق قوانين جديد تابعيت

سال يا  15جمهوري سوسياليست چكسلواكي به فدراسيوني از دو جمهوري چك و اسلواكي، 
شوند تبعه آن كشور محسوب مي ،اگر در قلمرو يكي از دوكشور متولد شده باشند ،ندابيشتر داشته

در اين دو جمهوري متولد شده باشند، چه  1954همچنين اشخاصي كه بعد از ). اصل خاك(
  اتباع آن كشورها محسوب ، )اصل خون(براساس معيار خاك و چه براساس تابعيت والدين 

 ،اشخاصي كه در طول عمرشان در جمهوري چك زندگي كرده بودنددر نتيجه به تمام . شوندمي
يا بدون تابعيت بدون   بسياري از افراد از آپاتريدي تابعيت اسلواكي و بالعكس داده شد و

رسد قانونگذار ايراني با عنايت به تولد فرزندان متولد از به نظر مي. بالتكليفي نجات پيدا كردندو
 تواند از اين راه حلباشند ميكه به داليلي فاقد هويت وتابعيت مي مادران ايراني و پدر خارجي
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در حاليكه قوانين تابعيت جديد اسلواكي حق نامحدودي را در زمينه تابعيت به تمام . استفاده كند
كرد كرد، قانون تابعيت جديد چك شرايط محدودي را برقرار مياتباع سابق چكسلواكي اعطاء مي

بايست اقامت دائمي براي كسب تابعيت چك  شخص مي. شدك تحصيل ميكه طبق آن تابعيت چ
مستمري را در سرزمين جمهوري چك براي حداقل دو سال قبل از از بين رفتن فدراسيون حفظ 

قانونگذاران چك اصالحيه جديدي را تصويب كردند كه به اتباع  1996در آوريل  .كردو ثبت مي
ر سرزميني سكونت داشتند كه تبديل به جمهوري چك شده طور دائمي دهكه ب ،چكسلواكي سابق
مطابق اين اصالحيه، اين اشخاص اجازه داشتند  .داد تبعه جمهوري چك شوندبود، اجازه مي

خوشبختانه از طريق . اقامت خود را از طريق قراردادهاي كاري، اجاره و خريد ملك اثبات كنند
اهندگان، سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي چك، تالش هاي كميسيارياي عالي ملل متحد براي پن

  چكي هاي سابق كه بطور دائمي در جمهوري چك اقامت داشتند، از زمان انحالل فدراسيون 
قوانين فوق الذكر  ).Andreev, 20031-24( طور نامحدود به تابعيت جمهوري چك دست يافتندهب

  اساس سكونت يا اقامت كودكان  تواند به عنوان مدلي استفاده شود كه بر اساس آن برمي
بي هويت ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، شناسنامه و تابعيت ايراني به اين كودكان 

   .اعطاء شود

بر  اين اساس . راه ديگر، تبديل وضعيت غير قانوني اتباع غير مجاز به وضعيت قانوني است
تباع بيگانه داراي ورود غير مجاز تقاضا كند براي ثبت تواند با فراخوان و تعيين مهلت از ادولت مي

در اين حالت افراد اخير . نام و اخذ مدرك الزم جهت تبديل به پناهنده يا آواره مجاز اقدام نمايند
هم از حمايتهاي مادي و معنوي دولت ايران و هم از حمايتهاي كميسارياي عالي پناهندگان 

آنان تحت كنترل دولت قرار مي گيرد و فرزندان آنان برخوردار مي شوند و نهايتا وضعيت 
  . نيزوضعيت حقوقي مشخصي پيدا مي كنند 

قانون مدني   980بر اساس ماده . اعطاي تابعيت ايراني به زوج خارجي است، راه حل ديگر
كساني كه داراي عيال ايراني هستند و از او اوالد دارند، تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري «
المي ايران آنان، بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران اس

داشتن عيال ايراني داشتن اوالد از : در ماده مذكور دو قيد ذكر كرده است . مورد قبول واقع شود
 تقاضاي كسب تابعيت كساني كه، چنانچه هيأت وزيران صالح بداند، در اين صورت. عيال ايراني

مردان افغاني كه ، پس با توجه به قانون مدني ايران. شود داراي عيال ايراني هستند، پذيرفته مي
. عيال ايراني دارند و از عيال شان فرزند دارند، شرائط ورود شان به تابعيت ايران آنان سهل تر است

كن است ليكن مشكل اين است كه كسب تابعيت ايراني آنان منوط به تقاضاي زوج است كه مم
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نظر ميرسد كه اين راه حل در مورد آنانيكه بدون مجوز هالبته ب. مايل به چنين تقاضائي نباشند
  .اند قابل اعمال نمي باشددولت ازدواج نموده

قانون مدني و  987 لذا راه حل اصلي را بايد به قانونگزار واگذار نمود تا با ايجاد تغييراتي در ماده
زنان ايراني در صورت ازدواج با اتباع خارجي سيستم استقالل تابعيت را به حفظ تابعيت ايراني براي 

در چنين وضعيتي، حتي در صورت تحميل تابعيت شوهر بر زن . صورت كامل مورد قبول قرار دهد
هچنين . مگر آنكه نامبرده خود مايل به تغيير تابعيت باشد ،ماندايراني وي همچنان ايراني باقي مي

خون را از جانب نسب مادري نيز  اصل 976ماده  2انتظار مي رود با تغييراتي دردر بند از قانونگذار 
قانون اساسي در مورد عدم تحميل تابعيت  42و  41چنين ترتيباتي با اصول . 1مورد قبول قراردهد

و بسياري از ) 8 :1378عابدين، (اين راهكار در كشورهاي بلژيك و آلمان . نيز موافق بنظر مي رسد
  شورها پذيرفته شده و حتي قوانين جديد تابعيت افغانستان هم به اين راه حل گرايش  نشان ك

قانون مدني كساني كه  976ماده  4در توجيه اين راهكار ميتوان گفت كه قانوگذار در بند  .2دهدمي
ايراني دانسته اند، بوجود آيند، را در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده

و در پذيرش سيستم خاك، عالوه برپدر، مادر را نيز در تعيين تابعيت فرزند مؤثر شناخته  وبراي آن 
بنابراين همانگونه كه قانونگذار . )82: 1385و سلجوقي،  10همان، ( ارزش حقوقي قائل شده است

براي مادران ايراني هم  تواندبراي مادر خارجي در اعطاي تابعيت ارضي ارزش حقوقي قائل شده مي
. همين رويه را اتخاذ و حتي فراتر رفته و اعطاي تابعيت از از طريق نسب مادري را نيز قبول نمايد

اما در انتظار اين راه حل كه مباحث فقهي و حقوقي گوناگوني را بدنبال دارد، بهترين راه حل انعقاد 
نمونه بارز آن دولت (وج با زنان ايراني معاهدات دو جانبه با دولتهاي متبوع مردان خارجي مزد

                                                 
روابط بين "در اين مورد پيشنهاد شده بود كه ) 964و ماده  976ماده  2بند (ي قانون مدن در اصالحيه موادي از .1

ابوين و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر اينكه تابعيت ايراني از طريق مادر به وي اعطا شده باشد، يا نسبت 
 "نون دولت متبوع مادر خواهد بودطفل فقط به مادر مسلم باشد، كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قا

ايراني محسوب مي شوند  "كساني كه پدر و مادر آنها ايراني است، اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند"و
  .كه اين كليات اين اصالحيه در مجلس هفتم رد شد 

افغاني و يا اين كه حتي يكي از   از والديندر مورد كودكاني كه  جديد افغانستان قانون تابعيت 10 ماده 3بند   طبق .2
در خارج قلمرو امارات  طفل" :افغاني باشد و او در خارج از افغانستان به دنيا آمده باشد چنين آمده است  والدين طفل

نبين جا  در خارج قلمرو امارات افغانستان و به موافقه  افغانستان متولد گرديده و در عين زمان والدين وي اقامت دائمي
در جريده رسمي افغانستان  هقانون تابعيت افغانستان، منتشر .".".افغانستان را انتخاب نمايند به طفل تابعيت امارات

 .)http://moj.gov.af/content/files/pages/summary1.htm( 5 - 3ص ) 1379( 1421سال) 792(شماره 
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است تا با اعطاي تابعيت به زنان ايراني مزدوج با اتباعشان و فرزندان آنان اين افراد را از ) افغانستان
  .آپاتريدي و بال تكليفي نجات دهند

  
  :گيرينتيجه. 8

و اقامت غير مجاز يكي از مسائلي كه دولت ما را با چالشهاي متعددي روبرو ساخته، مو ضوع ورود 
ايران  يكي از تبعات منفي حضور اين افراد در قلمرو. اتباع كشورهاي همسايه در قلمرو ايران است

 بدون مدارك شناسائي يا هويتيازدواج غير قانوني با زنان ايراني و در نتيجه بوجود آمدن كودكان 
. مغاير است 1989ق كودك وضعيت حقوقي اين كودكان با تعهدات ايران در كنوانسيون حقو. است

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان ، معضلبراي حل اين 
. سال را براي اخذ شناسنامه ايراني مورد تصويب قرار داده است 18سن  1385خارجي مصوب 

دوره زندگي براي درس  انتظار تا رسيدن اين كودكان به اين سن باعث از بين رفتن بهترينليكن  
خواندن و تعليم و تربيت و بسياري از حقوق شهروندي آنان است و قانونگذار ايراني نيز تدابير 

چنين كودكاني چون . حمايتي محدودي براي آنان  تا رسيدن به اين سن پيش بيني نموده است
از كودكان سازمان  آواره يا پناهنده نيز شناخته نمي شوند حتي در برنامه هاي  صندوق حمايت

توان راه حل هاي مقطعي براي حل مشكل اين كودكان مي. ملل نيز مورد حمايت واقع نشده اند
واگذار نمود تا با ايجاد تغييراتي  ارذراه حل اصلي را به قانونگبايد  ،رسدنظر مي هليكن ب. ارائه نمود

صورت ازدواج با اتباع خارجي، و توسعه در  ،براي زنان ايراني ،در قانون مدني و حفظ تابعيت ايراني
در خاتمه با توجه به اينكه  .مانع از ايجاد كودكان بي هويت شود ،سيستم خون به مادران ايراني

ست و بايد تا ا فرصت باقي ،هنوز اكثركودكان بي هويت موجود در ايران در سن كودكي قرار دارند
صورت عدم توجه اين مهم، ممكن است همين  دير نشده به فكر سرانجام آنان باشيم؛ چرا كه در

كودكان پس از رسيدن به سن رشد، تبعات سنگيني  از باب جرايم اجتماعي، اشتغال و ازدواج 
  .شوندهويت  آينده صاحب فرزنداني بي در غيرقانوني را بر جامعه ما تحميل نموده خود نيز
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