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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه 
ازدواج با اتباع خارجه، از جمله موضوعاتی است که در هر سیستم حقوقی، با 
توجه به ابعاد ویژه حقوقی، سیاسی و امنیتی، واجد اهمیت تلقی شده است. اگر 
چه بررسی موضوع از دیدگاه جامعه شناسی و تأثیری که این گونه ازدواج ها، در 
بافت فرهنگی جوامع دارد در جای خود حائز اهمیت و موثر در سیاست گذاری 
و برنامه ریزی های کالن در این ارتباط است، لیکن تحلیل ابعاد حقوقی چنین 
ازدواج هایی نیز به منظور تمهید زمینه الزم برای سیاست گذاری صحیح، در جای 

خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
در سال های اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسالمی ایران در 
پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه عراق و افغانستان، منابع موثق آمار 
ازدواج با اتباع خارجی را در حال رشد اعالم نموده اند. اگر چه پذیرش آوارگان و 
پناه دادن به آنان، اقدام مثبتی است که دولت جمهوری اسالمی ایران، با توجه 
به اهداف بشر دوستانه خود، همواره در آن پیشگام بوده است، لیکن از تبعات 
اجتماعی سوء ازدواج اتباع خارجی از جمله آوارگان مذکور با ایرانیان نیز نباید 

غافل بود. 
تردیدی نیست که هر گونه سیاست گذاری در موضوع ازدواج با اتباع بیگانه، 
از  آن،  از  ناشی  اجتماعی  مشکالت  و  موضوع  جانبه  همه  شناخت  مستلزم 
دیدگاه های  از  است  ممکن  که  مباحثی  راستای  در  است.  مختلف  دیدگاه های 
سیاسی، امنیتی، فرهنگی و جامعه شناختی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج 



ازدواج  ابعاد حقوقی  بررسی  به  نگاره  این  آید،  به عمل  اتباع خارجه  با  ایرانیان 
و طالق با اتباع خارجی می پردازد. بدواً وضعیت حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع 
خارجه و نیز ازدواج مسلمان با غیر مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد. متعاقباً 
پایان  در  و  واقع شده  بحث  مورد  تابعیت،  از حیث  بیگانه،  اتباع  با  ازدواج  آثار 
موضوع تابعیت مضاعف ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه، به صورتی مختصر، بررسی 

و تحلیل می شود. 
فروردین 1398
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1- بررسی انواع تابعیت و آثار ناشی از آن
در مورد تعریف تابعیت، حقوقدانان بحث های مفصل و متعددی کرده اند اما 
نظر واحدی ارائه نداده اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت آمده، چنین است: 
که  پیوندی  عبارتی  به  می یابد؛  تشکیل  ملت  خانواده  آن  با  که  رابطه ای   •
وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه می کند )ارفع نیا؛1389، 

ص89(.
• تابعیت، پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می سازد. 

• تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت.
• تابعیت رابطه ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، 
به حمایت دولت متبوع خود ذی حق می نماید. چنین رابطه ای، شخص تبعه را 
مطمئن می سازد که در رفتار و داد و ستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، 
عنداالقتضاء از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین الملل 

شناخته شده، متمتع خواهد شد. 

1-1- تابعیت 
به  را  فردی  که  معنوی  و  حقوقی  سیاسی،  رابطه  یک  از  عبارتست  تابعیت 

دولتی معین مرتبط می سازد. 
و  خون  سیستم  است:  سیستم  دو  بر  مبتنی  عموماً  تابعیت  است  گفتنی 
سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته 
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در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده است. با توجه به 
قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود، 
ایرانی است اگر چه مادرش غیر ایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دستیابی 
به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا 
تابعیت به طور عمده برسیستم خاک مبتنی است. البته سیستم خون هم جایگاه 

خود را در قوانین این کشور دارد )جعفری لنگرودی،1380، ص 17(.

2-1 انواع تابعیت
توضیح  و  آنها  از  بررسی هریک  به  در ذیل  دارد که  انواع گوناگونی  تابعیت 

مختصری نسبت به آنها خواهیم پرداخت.

1-2-1 تابعیت ذاتی
به  آمدن  دنیا  به  محض  به  فرد  که  می شود  گفته  تابعیتی  به  ذاتی  تابعیت 
صورت خودکار آن را کسب می کند. در کشورهای مختلف دنیا تابعیت ذاتی و یا 
اصلی از دو طریق به شهروندان اعطا می شود: الف( تابعیت خونی و ب( تابعیت 

خاک.

1-1-2-1 تابعیت خونی
در این نوع، فرد تبعیت خود را به سبب تابعیت یکی از والدین خود در هنگام 
رسمیت  به  را  خونی  تابعیت  دنیا  کشورهای  تمام  تقریباً  می کند.  کسب  تولد 
می شناسند، هر چند اخیراً در بعضی از کشورهای مهاجر پذیر، محدودیت هایی 
را نسبت به اعطای این نوع تابعیت به علت موقعیت جغرافیایی که فرد در آن 
به دنیا آمده، قائل شده اند. این محدودیت ها اغلب به دلیل به دنیا آمدن فرد در 

خارج از کشور اصلی در نظر گرفته شده است. 
به عنوان مثال، طبق قوانین جدید تابعیت کانادا، در صورتی که فردی خارج 
از کانادا متولد شده باشد و هیچکدام از والدین کانادایی اش، متولد کانادا نباشند، 
تابعیت کانادایی را به صورت خودکار کسب نمی کند مگر آنکه حداقل یکی از 
بدین  پس  باشد.  بوده  کانادا  مهاجر  کانادایی،  تابعیت  کسب  از  قبل  والدینش 
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تابعیت  نگران  نیست  نموده اند، الزم  اخذ  کانادایی  تبعیت  که  مهاجرین  ترتیب 
فرزندشان در صورت به دنیا آمدن وی در خارج از خاک کانادا باشند. در قوانین 

ایران هیچ نوع محدودیتی در اعطای این نوع تابعیت وجود ندارد. 

2-1-2-1 تابعیت خاکی
بدان معنی می باشد که فرد تبعیت خود را صرف نظر از اینکه والدینش چه 
تابعیتی دارند و صرفاً به خاطر متولد شدن در کشوری مشخص کسب می کند. 
تنها  اروپا  به رسمیت می شناسند. در  را  تابعیت  این  آمریکا و کانادا  کشورهای 
کشور ایرلند است که تابعیت خاکی را قبول دارد و در سوئد در صورتی تابعیت 
خاکی اعطا می شود که کودک هیچ تابعیت دیگری نداشته باشد و از پدر و مادری 
بی هویت به دنیا آمده باشد. )امامی، 1377، ص 149( دولت کانادا به کودکی که 
درحال پرواز از مرز هوایی کانادا داخل هواپیما به دنیا آمده بود، تابعیت کانادایی 
اعطا کرده است. این نوع تابعیت هوایی را باید در همان چهارچوب تابعیت خاکی 
در نظر بگیریم. هیچ فردی با متولد شدن در خاک ایران تابعیت ایرانی را کسب 
نمی کند و در واقع مکان جغرافیایی که شما در آن متولد شده اید هیچ نقشی 
در داشتن تابعیت ایرانی شما بازی نمی کند و همین طور تابعیت مادرتان. طبق 
قوانین تابعیت ایران فرزندان متولد شده از یک مادر ایرانی و یک پدر خارجی 

یک ایرانی محسوب نمی شوند. 

3-1 تابعیت اکتسابی
به تابعیتی گفته می شود که فرد در هنگام تولد آن را کسب نکرده و بعداً به 
خاطر پدید آمدن شرایطی آن را أخذ نموده است که خود به چند دسته تقسیم 

می شود: 
1- تابعیت تحصیلی 

2- تابعیت تبعی
3- تابعیت تحققی 
4- تابعیت اجباری 

5- تابعیت افتخاری 
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