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اتفاقات خوب
نکته بســیار مثبت اینکه بعد از پافشــاری جمعی از وکال و نماینــدگان مردم و همین طور
عــدهای ازجامعهشناســان ارائــه تحقیق در خصــوص بیهویتی و بیتابعیتــی و آثار آن
در جامعــه که زمینهســاز بروز بســیاری از آســیبهای اجتماعــی خواهد بــود ،کما اینکه
عــاوه بر مخاطرهآمیز بودن وضعیت افراد بیهویت بــه لحاظ ابعاد اجتماعی و روانی
بیهویتــی ،جامعــه نیز در این شــرایط در مخاطــره خواهد بــود .و جمــعآوری دادههای
آمــاری تأســفبرانگیر درخصــوص اینکه در حــال حاضر معضــل بیهویتی بشــدت در
میان ســاکنین مرزی کشور شــایع اســت توانســتند دولتیها را به فکر بیندازند که در این
زمینــه فعالیتهای خوبــی انجام دهند .مثــاً در مقطعی اصالح قانــون تعیین تکلیف
تابعیــت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد تصویب مجلس
شــورای اسالمی وقت قرار گرفت ،اما به لحاظ مســائل مالی و امنیتی ،شورای نگهبان با
تغییراتــی که منجر بــه اعطای تابعیت ایرانی بــه کودکان حاصل از چنیــن ازدواجهایی
شــود ،به جهت مخالفت بــا قانون اساســی ،موافقت نکــرد .در قانــون مصوب ۱۳۸۵
دربــاره وضعیــت فرزنــدان زیر
 ۱۸ســال ســکوت شــده بــود و
تعیین تکلیف فقط در خصوص
فرزندان باالی هجده ســال بود،
امــا بــا اصــاح قانــون مصــوب
 ۱۳۸۵و تصویــب پیشنویــس
قانونــی الیحــه در جلســه مورخ
 ۱۳آبان مــاه  ۹۷هیــأت دولت،
فرزندان زیر  ۱۸ســال با تقاضای
مــادر ایرانــی خــود میتوانند به
تابعیت ایران درآیند .تصویب
ایــن الیحــه اقدامی بــا اهمیت
برای برخورداری این کودکان از
حقوق اجتماعــی ،حق اقامت
پایدار آنها ،رفع تبعیض بین این کودکان و ســایرین ،افزایش عالقه این افراد به سرزمین
مادری اســت .به هر جهت شایســته اســت در این خصوص به مفاد پیماننامه جهانی
حقوق کودک که در حکم قوانین داخلی ماست پایبند باشیم و کودکان را از حقوق اولیه
و بدیهی خود در داشتن هویت و تابعیت محروم نکنیم.

تأثیــر قرار گیرد ،قانونگذار چند شــرط برای این کار در
نظر گرفته اســت که طرفین باید پیش از شرایط نکاح
به این شــروط توجه داشته باشــند.در صورتی که زنی
بخواهــد با مرد خارجــی ازدواج کند باید برای کســب
اجــازه از وزارت امور خارجه تقاضانامهای تقدیم کند.
در ایــن صورت وزارت امور خارجه از مرد مدارک ذیل
را خواهد خواست:
گواهینامــهای مبنــی بــر متأهل یــا مجرد بــودن مرد.
ایــن گواهینامــه از مراجــع رســمی محلی یــا مأموران
سیاســی و کنســولی متعلق به کشــور مرد تبعه خارج
تهیــه میشــود .گواهینامه عــدم محکومیت کیفری و
نداشتن پیشینه بد .این گواهینامه نیز از مراجع رسمی
محلی یا مأموران سیاســی و کنسولی کشور زوج گرفته
میشــود .در شــرایطی کــه مرد تبعــه خارج در کشــور
ایــران اقامت داشــته باشــد ،گواهی عدم سوءپیشــینه
کیفری از مرجع مرتبط در داخل کشور تهیه میشود.
گواهی وجود استطاعت و مکنت زوج از دیگر مواردی
اســت کــه زن ایرانی میتوانــد درخواســت نماید .این
گواهــی باید مثــل گواهیهــای فــوق از مراجع محلی
یا مأموران سیاســی و کنســولی کشــور مرد تبعه خارج
تهیه شــود .عالوه بر اینکه زن میتوانــد تعهدنامهای
طلب کند که بر اساس آن مرد متعهد شود در صورت
بدرفتــاری ،تــرک یــا طــاق ،نفقــه زن و اوالد و ســایر
حقوق مربوط به آنها را پرداخت نماید.
عقد سفت و سخت
از آنجاییکــه ازدواج بــا اتبــاع بیگانــه از دیــد فرهنگ
و عــرف مــا بســیار پیچیــده اســت و از آنجاییکــه زنی
کــه بهدنبال مردی پا به ســرزمین بیگانــه میگذارد از
حمایت خانواده و دولت متبوع خود به دور اســت در
این گونه موارد در وزارت امور خارجه در زمینه حســن
انجام وظایف زوج ،این اختیار به زن داده شــده است
تــا تضمینــی مناســب و محکــم از مرد طلــب نماید.

حســن رفتــار ،انفاق در طــول مدت زناشــویی ،تأمین
مایحتــاج زوجه ،تأمین واجبــات مالی فرزندان تحت
حضانــت زوجــه و پرداخــت هزینه مراجعت همســر
مطلقــه تــا محــل ســکونت در مــوارد طــاق از جمله
رایجتریــن وظایفی اســت که مــرد در قبــال زن دارد و
زوجــه میتوانــد تمامی یــا برخــی از آنها را از همســر
تبعه خارجی خود طلب کند .الزم به ذکر است که این
فرمها ،تعهدنامهها و ضمانتنامهها از ســوی وزارت
کشور تأمین میشود.
وضعیت عروس ایرانی و داماد خارجی
خوب اســت بدانید قوانین کشــور ما هیچ گاه تابعیت
زن ایرانی را بدون اختیار و رضایت زن از او نمیگیرد.
بنابراین چنانچه ربابه با یاســر ازدواج نماید ،تابعیت
ربابه ســر جای خودش خواهد ماند .مگر در شرایطی
کــه بــر اســاس قوانیــن کشــور زوج ،بــر اســاس ازدواج
تابعیت کشــور شــوهر به زن تحمیل شــود که البته در
ایــن شــرایط هــم تابعیــت زن با تمامــی امتیــازات و
حقــوق پــس از فوت یا جدایــی مجدداً برقــرار خواهد
شــد .فقط کافیســت تا زن درخواســتی همراه با ورقه
تصدیق فوت شــوهر یا سند طالق را به وزارت خارجه
تحویل دهد .البته اگر بر اســاس قوانین تابعیت کشور
زوج (یاســر) ،زن (ربابه)میــان حفظ تابعیت اصلی یا
تابعیت زوج حق انتخاب داشــته باشــد و بخواهد تا از
تابعیت کشور همســرش برخوردار شــود ،میتواند با
در دســت داشــتن عللــی موجــه تقاضــای خــود را به
وزارت خارجه کشــور ببرد .اگر تقاضانامه کتبی از علل
مناســب و مطلوبــی برخــوردار باشــد ،امــکان دارد تا
وزارت خارجه با این درخواست موافقت نماید.
امــا نکتــه بســیار مهــم اینجاســت کــه  :در صورتی که
زنهــای ایرانــی بــا ازدواج ،از تابعیت خود خــارج و از
تابعیــت خارجی برخوردار شــوند ،طبق قانون از حق
داشــتن اموال غیر منقول که موجب سلطه اقتصادی

خارجی میشود ،محروم خواهند شد.
و نکته قابل توجه دیگر اینکه :در صورتی که مرد تبعه
خارج مسلمان نباشد ،باید گواهی یا استشهاد تشرف
به دین اسالم را ارائه دهد.
وضعیت بچهها
بــرای ربابــه توضیــح میدهــم کــه یکــی از بزرگترین
مشــکالتی که زنان دارای همســر خارجی بــا آن روبهرو
بودهاند وضعیت تابعیت بچههاســت .مشــکل اصلی
اینجاســت که همان طور که باال هم گفتیم قانون ایران
در مبحث «تابعیت» از «سیستم خون» پیروی میکند
امــا قاعده شــامل خون مــادری نمیشــود در حقیقت
قانون ما تنها بواســطه نســب پدری ،انتقال تابعیت را
پذیرفته اســت .یــک قانون هــم داریم که در ســال 85
تصویــب شــده بهنام قانــون تعییــن تکلیــف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
کــه در آن نیــز اعطــای تابعیت بــه فرزنــدان حاصل از
چنین ازدواجی را منوط به تحقق شرایطی کرده است.
به طوری که بر اســاس این مصوبه صرفاً تعداد اندکی
قــادر بــه دریافت تابعیــت ایرانــی و متعاقباً مســتحق
دریافــت شناســنامه ایرانــی هســتند .بیتابعیتــی این
دســته از کودکان باعث شده که بســیاری از این کودکان
از حقــوق قانونــی ماننــد حــق دسترســی به آمــوزش،
تســهیالت درمانــی ،اشــتغال و ...محــروم مانــده یــا
دستیابی به آن حقوق برایشان با دشواریهای بسیاری
همراه باشد.بنابراین ازدواج با اتباع بیگانه این حقیقت
تلــخ را با خود به همــراه دارد که نه تنها یاســر هیچگاه
ایرانی نخواهد شــد بلکه فرزندان حاصل از این ازدواج
نیــز فرزندانــی بیهویت محــروم از حقوق شــهروندی
خواهند بود .ربابه به فکــر فرو میرود ،هرچند جوانتر
از این است که عقلش را به احساسش برتری بدهد اما
حــاال میداند که بــرای ازدواج با یاســر از چه چیزهایی
باید بگذرد و تا چه حد باید این تصمیم را بسنجد.
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وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

همســر دوم شــوهر مرحومم بودم .ایشان همسر
اولش را از دســت داده بود و چند سال قبل با  4بچه
بــا اینجانــب ازدواج کرد .بــا توجه به اینکــه من از
ایشان فرزندی ندارم آیا سهم االرث من یک چهارم
خواهد بود یا یک هشتم؟
وکیــل الرعایــا :معیــار تعییــن ســهم االرث زوجه
حســب مورد یک هشتم یا یک چهارم یا نداشتن
فرزنــد بــرای متوفــی اســت .از اینرو ســهم شــما
علــی رغــم اینکــه فرزند مشــترکی نداریــد همان
یک هشــتم خواهد بــود ،زیرا متوفــی دارای فرزند
اســت .ولــو اینکــه فرزندانــش متعلــق به همســر
اولش باشــد .این شــرایط بــرای ســهم االرث زوج
نیز میباشد؛ یعنی اگر زوجه فرزندی داشته باشد
ولو از یک شــوهر دیگر ،زوج فقط یک چهارم ارث
خواهد برد.
مالک ملک مغازهام به بهانه بازسازی و تخریب
ملک از طریق دادگاه حکم تخلیه مغازه اینجانب
و چنــد مغازه مجاور را گرفته و یک ســال و نیم قبل
آن را تخلیه کرده اســت .حتی حق کســب و پیشه
آن را با نظر کارشناســی محاسبه کرده و به صندوق
دادگســتری واریــز کردنــد کــه البته یک ســوم مبلغ
واقعی حق کســب و پیشــه برآورد شــده است .آیا
امکان تحویل گرفتن مغازه وجود دارد؟
وکیل الرعایا :مطابق بند یک ماده  15قانون روابط
موجر و مســتأجر مصوب سال  56موجر میتواند
به منظــور احــداث ســاختمان جدید مشــروط بر
اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط
ارائــه شــود بــا پرداخت ســرقفلی یا حق کســب و
پیشــه و تجــارت مســتأجر ،مــورد اجــاره را تخلیه
نماید و مطابق ماده  16همان قانون هر گاه مالک
تا شــش مــاه از تاریخ تخلیه شــروع به ســاختمان
نکند به درخواســت مســتأجر ســابق بــه پرداخت
مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل
مورداجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه
ثابت شود تأخیر شروع ساختمان به علت عوامل
و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
صاحبکارم حقوق چهارماهــم را نپرداخته و مبلغ
توافق شده را هم تا قبل از آن نمیپرداخت! ناگزیر
بــه کالنتــری رفتــم و از آنجا به دادســرا و از دادســرا
به دفتــر خدمــات الکترونیــک و شــکایت را ثبت
کــردم .آیا زمان حکم به بیشــتر از یک مــاه به طول
میانجامد؟
وکیــل الرعایا :پرداخت نشــدن حقوق از ســوی
کارفرمــا بــه هیــچ وجــه وصــف کیفــری نــدارد .از
اینرو مراجعه شــما به کالنتری ،دادســرا یا دفاتر
خدمات بیهوده است .شما باید به اداره کار محل
کارتــان مراجعه کــرده و با اثبات رابطــه کارگری و
کارفرمایــی ،بابت حــق و حقوق خود (دســتمزد،
عیدی ،اضافــه کار و )...طرح دعوی کنید .با توجه
بــه اینکــه دفاتر خدمــات در هنگام ثبت شــکایت
الزامــاً باید نام جرم را نیــز درج نماید ،جای تأمل
و ســؤال دارد کــه مطالبه شــما از کارفرمــا را با این
توضیحــات ،اساســاً چگونــه در قالــب یــک جــرم
تعریف کرده و آن را ثبت نمودهاند.

