
 101 -113، ص 1331، زمستان  2پژوهش در فقه و حقوق، صماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

اىؼكزق قؼایط ك آدار صاکو ةؼ اصّاؿ قعنیَ اجتاع ظارزَ ةَ كیژق، ٌکاح یا ؾهلَ ی زكزیث در 

اکذؼ کكّرُا ىّرد جّزَ كاٌٌّگػاراف كؼار گؼفحَ اؿث ك در ىّرد اجتاع ظارزَ ٌیؽ، كّاٌیٍی در 

ىّرد جلٍیً ك جّزَ چِارچّب صلّؽ ةیً انيهم ظنّمی یا كّاٌیً ىغٌی ك كّاٌیً ظاص 

كاٌٌّگػاراف ةّدق اؿث. ةؼای ىذاؿ در ظنّص ىّاٌؽ ٌکاح، در صلّؽ ایؼاف، اٌگهیؾ ك فؼاٌـَ، 

ىّاٌؽ  قؼایط ظامی كزّد دارد کَ ایً قؼایط از کكّری ةَ کكّر دیگؼ ىحفاكت ىی ةاقغ.

ّاٌؽ کَ در آف ىّكؿیث ُا ازدكاج ىيٍّع اؿث؛ کَ ةؼظی از ایً ى ،ىّكؿیث ُایی اؿث ،ٌکاح

ىعهلٍغ یؿٍی ىّاٌؿی کَ ةا كزّد آف ُا ازدكاج ةا ُؼ کـی ىيٍّع اؿث ك ةؼظی دیگؼ از ىّاٌؽ 

ٌـتی ةّدق کَ ازدكاج را ةیً اقعاص ىؿیٍی ىيٍّع ىی کٍغ. جلـیو ةٍغی دیگؼی ٌیؽ ةؼای 

ىّاٌؿی کَ ىاٌؽ از ةَ  -2ىّاٌؽ ٌِی کٍٍغق  -1ىّاٌؽ ازدكاج در صلّؽ فؼاٌـَ كزّد دارد:

کَ ایً ىّاٌؽ ادػػؼ کاىم جؼی از ىّاٌؽ ٌِی کٍٍغق  قػػٍاظحً ازدكاج ىی ةاقػغ. رؿػػيیث

دارد، چؼا کَ ىّاٌؽ ٌِی کٍٍغق ىاٌؽ از مضث ازدكاج ٌيی ةاقغ، درصانی کَ ىّاٌؽ دؿحَ ی 

دكـ ىٍسؼ ةَ ةعالف ازدكاج ىی گؼدد ك ةعالف ازدكاج را صحی پؾ از دتث آف ةَ دٌتاؿ ظّاُغ 

ىّاٌؽ ىحؿغدی را ةؼای ازدكاج ىعؼح ىی کؼد، ، صلّؽ كغیو فؼاٌـَ ةا ایً كزّد داقث. 

در صانی کَ اىؼكزق ةؼ اؿاس قؼایط  ىّاٌؿی کَ ىٍتؿخ از اؾحلادات ىػُتی ك اظالكی ةّد،

اگؼ کـی ىتادرت ةَ . در صلّؽ اٌگهیؾ ٌیؽ ىّزّد، جؿغادی از ایً ىّاٌؽ صػؼ گؼدیغق اٌغ

ٌکاح  ؾلغ ،مّرت ازدكاج ةا اك كاٌٌّاً ىيٍّع ةّد، در ایً ٌيّد کَ اٌؿلاد ؾلغ ٌکاح ةا یک فؼد ىی

از آغاز ةاظم ةّد، اىا چّف ایً ؾيم ةا اؾحلاد ةَ مضث چٍیً ازدكازی مّرت گؼفحَ ةّد، 

رغو ةعالف آف، ىكؼكع جهلی گؼدیغق ك از ىؽایای یک  فؼزٌغاف ىحّنغ از چٍیً ٌکاصی ؾهی

 قغٌغ فؼزٌغ ىكؼكع ةؼظّردار ىی
 .ازدكاج -ظالؽ -اصّاؿ قعنیَ -صلّؽ -ٌکاح :يديکل واژگان
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 مقدمه   
ركاٌی، ةاؾخ ایساد ىـائم ك ىكکالت ىانی ىعحهفی ةیً زف ك قُّؼ ظّاُغ ك  اٌضالؿ ؾلغ ازدكاج ؾالكق ةؼ مغىات ك نعيات ركصی

ركاةط ىانی زكزیً در ىّاردی صحی  قغ. اٌضالؿ ؾلغ امّالً ؿتب از ةیً رفحً جياىی ركاةط ٌاقی از آف ىی قّد، نیکً در ىّرد ؾلغ ٌکاح

کٍغ. ُؼ دك ٌؼاـ صلّكی ایؼاف ك اٌگهـحاف ةا جنّیب كّاٌیً ىعحهفی ؿؿی در اصلاؽ صق ك صم ىكکالت  پؾ از اٌضالؿ ٌیؽ اداىَ پیغا ىی

، قؼط جٍنیف اىّاؿ، ىعؼح در ایً زىیٍَ دارٌغ. ىِيحؼیً ىـائم ىانی پؾ از اٌضالؿ ٌکاح در ؿیـحو صلّكی ایؼاف، زِیؽیَ، ٌفلَ، ىِؼیَ

ق ٌضهَ، ازؼت انيذم ك ارث ىی ةاقغ. ىحأؿفاٌَ ٌِادُای صيایحی ىانی در صلّؽ ایؼاف جٍِا ةَ ؾاىم ظالؽ از ؾّاىم اٌضالؿ ازدكاج اکحفا کؼد

ك ؿغی ةؼای اؿث کَ ىحأؿفاٌَ قؼكط ك كیّد فؼاكاٌی ةؼای اىکاف ازؼای آف جّؿط كاٌّف گػار پیف ةیٍی قغق اؿث ك ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ ىاٌؽ 

رؿیغف ةَ صق ىی ةاقغ. اىا در ٌؼاـ صلّكی اٌگهـحاف، ةؼای ُؼ یک از زف ك قُّؼ ؿِيی ةؼاةؼ در اىّاؿ ك دارایی ُای صامهَ در ظّؿ 

زٌغگی ىكحؼؾ كؼار دادق اؿث. ةٍاةؼایً در مّرت اٌضالؿ ازدكاج اىّاؿ ةَ ٌـتث ىـاكی ةیً آف ُا جلـیو ظّاُغ قغ، صحی اگؼ زف 

داری ىكغّؿ ةاقغ. در اٌگهـحاف، اٌضالؿ ؾلغ ازدكاج یک ؿؼی آدار ىكحؼؾ ةؼ ركاةط  ایساد درآىغ ٌغاقحَ ك ةَ صؼفَ ی ظاٌَىتاقؼجی در 

گػارد کَ قاىم، چگٌّگی جلـیو كؿایم ك اداث ىٍؽؿ، صـاب ُای ةاٌکی، ىٍؽنی کَ زكزیً در آف ؿکٌّث داقحٍغ ك صق  ىانی زكزیً ىی

هـحاف ةیً اىّاؿ اظحنامی ك اىّاؿ ىكحؼؾ جفاكت ك جيایؽ كائم قغق اٌغ ك كاٌّف گػار ةَ جؿؼیف ك ةیاف کاىم اٌفاؽ ظّاُغ ةّد. در كاٌّف اٌگ

ی  آٌکَ اكنی ٍُّز زٍتَ  اكنیً اظحالؼ ةیً ازدكاج در ایؼاف ك در فؼاٌـَةا ایً صاؿ در صلّؽ فؼاٌـَ ٌیؽ،  1ُؼ یک از ایً اىّاؿ پؼداظحَ اؿث.

کٍغ ك صاؿ ایٍکَ در دكىی جفکیک ةیً كاٌّف ازدكاج ك  ةَ ٌکاح ةؼ صـب ىػُب جغییؼ ىی َ یّاؾغ ىؼةّظىػُتی ظّد را صفغ کؼدق ك ك

  ىؼةّط ةَ ظتیؿث ٌکاح اؿث. ىعاةق دیگؼاظحالؼ . ظّاٍُغ ةّد  فؼاٌـّیاف از ُؼ کیف کَ ةاقٍغ ىعیؽ كاٌّف ىغٌی َ یىػُب کاىم ك کهی

صلّكی کَ ةیكحؼ   نّمی در آف غهتَ دارد كنی در صلّؽ فؼاٌـَ ازدكاج راةعَ ای اؿثكاٌّف ىغٌی ایؼاف، ازدكاج ؾلغی اؿث کَ زٍتَ ظ

ةا ایً كزّد در ایً ىلانَ ىا ةا قؼایط ك آدار ٌکاح در صلّؽ ایؼاف، فؼاٌـَ ك اٌگهیؾ آقٍا ظّاُیو قغ ك جياىی  ةاقغ. صائؽ زٍتَ ؾيّىی ىی

 یو ٌيّد. ُؼ چً جا صغ اىکاف ٌیؽ از اظانَ ی کالـ پؼُیؽ ظّاُغ قغ. قؼایط ك آدار صاکو ةؼ آف را ةؼ اجتاع ىعحهف ةؼرؿی ظّاُ

 

 مفهوم شناسی نکاح و تابعيت -1

 مفهوم نکاح  -1-1

 2اؿث «زياع ك كظی» ىؿٍای ةَ امم در ٌکاح نغث ىؿحلغٌغ قٍاؿاف زيؿی از كاژق       

ؾلغ اؿث ك ةعّر ىسازی در  ىؿٍای ةَ امم در ٌکاح: ىی ٌّیـٍغ دیگؼ ةؼظی 3اؿث. رفحَ کار ةَ ىسازاً ٌکاح ؾلغ ىؿٍای ةَ اىا 

 كاژق ىؿٍای ردیف در را «ةُضؽ» ىؿٍای ٌیؽ ةؿضی 4ُـحٍغ کٍایی دارٌغ، دالنث زياع ىفِّـ ةَ کَ کهياجی زیؼا ركد، ىؿٍای زياع ةَ کار ىی

ُيیً اصحياالت در ىٍاةؽ فلِی ٌیؽ   6.ةاقغ ژق ىكحؼؾ ىیاف دك ىؿٍای كظی ك ؾػلغكا ایً دادق اٌغ اصحياؿ ٌیؽ ةؿضی 5کؼدق اٌغ. ذکؼ ٌکاح

ٌيی  مضیش اؿث؛ ىسازی ٌکاح ؾلغ در آف اؿحؿياؿ ك اؿث كظی ٌکاح صلیلی ىّضّع نَ دارٌغ ازياع نغّیّف کَ ٌؼؼ ایً نػا 7ةاقغ. ىی

  8ةاقغ

در صیً صاؿ در زةاف  غق اؿث.فلِی جؿؼیفی از آف ٌكاکذؼ ىعانؿات  در ٌیؽ ك ٌیاىغق ؾيم ةَجؿؼیفی از ٌکاح در كاٌّف ىغٌی ایؼاف 

ةؼظی از فلِای ؾاىَ ؾلغ ٌکاح را ةَ ایٍگٌَّ جؿؼیف  فارؿی ةَ ازای ٌکاح ُياف ؾلغ ازدكاج ك یا كضؿیث صامم از آف ؾلغ را ٌّقحَ اٌغ.

جؿؼیف  «قٌّغ. ٌکاح، ؾلغی اؿث کَ ةَ ىّزب آف زف ك ىؼدی ةَ ىٍؼّر جكکیم ظاٌّادق ك قؼکث در زٌغگی ةا یکغیگؼ ىحضغ ىی» اٌغ: کؼدق

در كّاٌیً ةؼظی  .«.…كصغت ارادی یک زف ك یک ىؼد ةؼای زٌغگی » ىؿؼكؼ ك کالؿیک در صلّؽ اٌگهیؾ از ازدكاج آىغق چٍیً اؿث:

کكّرُای اؿالىی در جؿؼیف ٌکاح ةَ ُؼ دك زٍتَ اؿحيحاع زٍـی ك جكکیم زٌغگی ىكحؼؾ اقارق قغق اؿث، ىذالً ىادق یک كاٌّف اصّاؿ 

کٍغ ك ُغؼ آف ایساد ارجتاط  ازدكاج ؾلغی اؿث ةیً زف ك ىؼد کَ زف را قؼؾاً ةؼ ىؼد صالؿ ىی»گّیغ: ىی 1953ىنّب ؿاؿ قعنیَ ؿّریَ 

                                                           
رقٍاؿی ارقغ صلّؽ ظنّمی، داٌكگاق جِؼاف، ، پایاف ٌاىَ کاركاةط ىانی زكزیً پؾ از اٌضالؿ ٌکاح در صلّؽ ایؼاف ك اٌگهـحاف، 1383. ٌّری، فاظيَ، 1

 .1ص 
 .369، ص 4، كو, دفحؼ ٌكؼ فؼٍُگ اؿالىی، ج«انتضؼیً ىسيؽ»، 1367. ظؼیضی، فعؼانغیً، 2
 .403، ص 1، دار انکحب االؿالىیة، ج«اننضاح»ؽ، 1420. زُّؼی، اةی ٌنؼاؿياؾیم ةً صياد، 3
 .505، دفحؼ ٌكؼ انکحاب، ص«غؼیب انلؼآفىفؼدات فی »ؽ، 1404. راغب امفِاٌی، صـیً ةً ىضيغ، 4
 .626، ص2، دار اصیاء انحؼاث انؿؼةی، ج«نـاف انؿؼب»ؽ، 1405. اةً ىٍؼّر، اةی انفضم زياؿ انغیً ىضيغ ةً ىکؼـ، 5
 .369. ظؼیضی، فعؼانغیً، پیكیً، ص6
 .25، كو، ىؤؿـَ ةاكؼی، ص«کحاب انٍکاح»ؽ، 1415. اٌناری، ىؼجضی، 7
 .535، ص ، كو، ىکحتة انغاكری«ٌيّذج فی انفلَ انسؿفؼی»ؽ، 1410ؾتاس،  ، ؿیغ . ىغرؿی یؽدی8
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جؼیً جؿؼیف  اٌغ ك ىٍاؿب جّاف ةَ جؿؼیفی کَ ةؼظی از اؿاجیغ گفحَ اىا، ؿّای از ایً جؿاریف، ىی «ةؼای زٌغگی ىكحؼؾ ك جّنیغ ٌـم اؿث.

دُغ  گؼدد ك ةَ آٌِا صق ىی ای صلّكی اؿث کَ ةَ كؿیهَ ؾلغ ةیً زف ك ىؼد صامم ىی ٌکاح، راةعَ» یً اؿث:ةاقغ اؿٍحاد زـث کَ چٍ ىی

  1«کَ جيحّؽ زٍـی از یکغیگؼ ةتؼٌغ.

 

 مفهوم تابعيت -1-2

گؼ راةعَ صلّكی، ؿیاؿی  ، کَ ةیافدكنث در زيؿیّث جكکیم دٍُغق، صلیلی یا صلّكی ،فؼد جاةؿیّث ؾتارت اؿث از ؾضّیث       

آف  قِؼكٌغاف کكّر ىحتّع ةؼای كّاٌیً ىٍغی كی از صلّكی اؿث کَ ةَ ىّزب ةاقغ ك ديؼق آف ةِؼق ك ىؿٍّی فؼد جاةؽ ةا دكنحی ىؿیًّ ىی

کـی اؿث کَ ؾضّ زيؿیث امهی یک دكنث ةؼدار ةّدف اؿث ك جاةؽ )زيؽ: جَتَؿَ، اَجتاع(  ةَ ىؿٍای پیؼك ك فؼىاف نغث جاةؿیث در 2د.كزّد دار

 3غ.گّیٍ ةاقغ ك ةَ کـی کَ ؾضّ ایً زيؿیث ٌتاقغ، اگؼ چَ ىلیو ؿؼزىیً آف دكنث ةاقغ، ةیگاٌَ یا غیؼظّدی ىی

 

 نکاح اتباع خارجه در حقوق ایران  -2

ایَ ةَ ایؼاف ىّزب ةؼكز ازدكازِای قؼؾی ىعنّماً ةؿغ از پیؼكزی اٌلالب اؿالىی در ایؼاف ك ُسّـ ىِازؼیً کكّرُای ُيـ

ىكکالت زیادی قغق کَ داىً گیؼ ُيّظٍاف ىا قغق اؿث.  ىيکً اؿث ازدكاج قؼؾی کَ ةیً دك جتؿَ ایؼاٌی مّرت پػیؼفحَ ىكکهی ٌغاقحَ 

اع ةیگاٌَ ةغكف ةاقغ ك ةَ راصحی در ىؼازؽ رؿيی ةا صکو دادگاق كاةم دتث ك ةَ رؿيیث قٍاظحَ قغق ةاقغ، اىا ازدكاج ةیً اجتاع ایؼاف ةا اجت

ُياٍُگی ىؼازؽ رؿيی ىكکالت فؼاكاف را ةَ ُيؼاق دارد ك چّف آدار ازدكاج ةؿٍّاف یک ؾلغ ازحياؾی داىً گیؼ زاىؿَ ىی قّد ك آدار 

آدار ازحياؾی آف ىضغكد ةَ ظؼفیً ؾلغ ٌيی قّد ةهکَ ؿؼٌّقث فؼزٌغاف ٌیؽ ةؼ ایً ازدكاج كاةـحَ اؿث. ةٍاةؼایً ظؼفیً ٌيی جّاٌٍغ آزاداٌَ 

ظامی دارد. « ىّكؿیث كاٌٌّی»آٌؼا ىؿیً کٍٍغ، ٌحایر ك آدار آف را ةَ ظّر اىؼی از ظؼؼ كاٌٌّگػار ىؿیً ىی قّد ك ىسيّع ىلؼرات آف 

ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ اُغاؼ ؿیاؿی دكنث ك ضؼكرت کٍحؼؿ ةؼ اجتاع ك ىنهضث ةاٌّاف ایساب ىی کؼد کَ دكنث ٌـتث ةَ ایٍگٌَّ ازدكازِا 

حَ ةاقغ ةَ ُيیً دنیم در ؾيم ركیَ دادگاُِا ةؼ ایً ةّدق، ةا ؾٍایث ةَ ایٍکَ قّرای ٌگِتاف ىادق یک كاٌّف ازدكاج را غیؼقؼؾی ٌؼارت داق

كاٌّف ازدكاج ىتٍی ةؼ جضنیم ازازق ؿکّت ٌيّدق ك دادگاُِا در ؾيم آف را ىؿحتؼ جهلی کؼدق ك اؾياؿ  17اؾالـ کؼدق كنی در ظنّص ىادق 

كاٌّف  17یٍکَ ةؼای رؾایث ك صفغ ىنهضث ةاٌّاف ایؼاف قّرای ؾانی كضایی ظی ةعكٍاىَ ای اؾالـ کؼد کَ اؾحتار ىادق ىی ٌيّدٌغ. جا ا

َ ازدكاج ةَ كّت ظّد ةاكی اؿث در ایً ةعكٍاىَ جأکیغ قغق اؿث کَ دفاجؼ دتث ازدكاج ةایغ از دتث ایٍگٌَّ ازدكازِا ظّدداری کٍٍغ ك ةیگاٌ

 4یی ىتادرت ةَ ازدكاج ةا ةاٌّی ایؼاٌی ٌيایغ ةَ ىسازات ىنؼصَ در ىادق ىػکّر ىضکّـ ظّاُغ قغ.ای کَ ةغكف پؼكاٌَ زٌاقّ

گاٌَ ُؼ اٌـاٌی )كالدت ، ىؼگ، ازدكاج، ظالؽ( در ایؼاف انؽاىی اؿث ك زٍتَ آىؼق دارد ك  4دتث ازدكاج ةَ ؾٍّاف یکی از ككایؿَ 

كاٌّف ىغٌی یکی از ىّاردی کَ ةایغ در ػؼؼ ىغت ك ةَ ظؼیلی کَ  993ىعاةق ىادق افؼاد در جٍؼیو درظّاؿث ك دتث آف ىعیؼ ٌيی ةاقٍغ ك 

ُغؼ از ایً انؽاـ  5ةَ ىّزب كّاٌیً یا ٌؼاىات ىعنّمَ ىلؼرات ةَ دایؼة ؿسم اصّاؿ اظالع دادق قّد ازدكاج اؿث اؾو از دائو ك ىٍلعؽ.

دفاجؼ اؿٍاد رؿيی از ةـیاری گفحگُّای ٌاٍُسار درةارة اٌکار زكزیث ؿِّنث ادتات زكزیث ك صيایث از صلّؽ کّدکاف اؿث. دتث ازدكاج در 

ك ٌـب ىی کاُغ ك ةَ اؿحّاری ك ةٍیاف ظاٌّادق کيک ىی کٍغ. ةَ ُيیً زِث، دارٌغگاف دفاجؼ رؿيی ازدكاج ك ظالؽ ىکهف قغق کَ ایً 

  6ككایؽ را در قٍاؿٍاىَ زكزیً ٌیؽ درج ك ىِؼ ك اىضاء کٍٍغ.

تات ؾلغ جٍِا از ایً راق ىيکً ٌیـث ك از ُيَ دالیم ادتات دؾّی )اكؼار، ؿٍغ، قِادت، اىارق، ؿّگٍغ( ٌیؽ ىی الزـ ةَ ذکؼ اؿث اد

كاٌّف دتث اصّاؿ آىغق اؿث: ارائَ اكؼارٌاىَ رؿيی ىتٍی ةؼ كزّد راةعة زكزیث ةؼای دتث آف در  32جّاف اؿحفادق کؼد. در ةٍغ اكؿ ىادق 

صکو ةَ ظّةی ٌكاف ىی دُغ کَ دتث ازدكاج، ٌَ جٍِا در زىؼق قؼایط مضث آف ٌیـث، یگاٌَ دنیم اؿٍاد ؿسهی ظؼفیً کافی اؿث. ایً 

ادتات ُو ةكيار ىی ركد. ُياٌعّری کَ پیف از ایً ذکؼ قغ، ازدكازی کَ ةغكف پؼكاٌَ زٌاقّیی ةیً یک زف ایؼاٌی ك یک ىؼد جتؿَ ةیگاٌَ 

كاٌَ ىػکّر از دتث آف ظّدداری ىی ٌيایٍغ، ةٍاةؼایً نؽكىاً مّرت ؾادی ةَ ظّد ىی گیؼد كاكؽ گؼدد، از آٌسا کَ دفاجؼ رؿيی ازدكاج، ةغكف پؼ

                                                           
 20/10/1395در ىّرظَ  http://www.iranprisons.ir. ةَ ٌلم از ؿایث 1
 ـ، اصکاـ اُم انػىّة، ، ةیؼكت چاپ متضی مانش.1983. زّزیَ، اةً كیو، 2
 ، انـیؼة انٍتّیة، ةیؼكت، چاپ ؿِیم زکار. 1412. اةً ُكاـ، 3
 22/10/1395در ىّرظَ  full-thesis.net ةَ ٌلم از ؿایث .4
كاٌّف ىغٌی: اىّر ذیم ةایغ در ػؼؼ ىغت ك ةَ ظؼیلی کَ ةَ ىّزب كّاٌیً یا ٌؼاىات ىعنّمَ ىلؼرات ةَ دایؼة ؿسم اصّاؿ اظالع دادق  933ىادق . 5

ظالؽ اؾو از ةائً ك  -3ازدكاج، اؾو از دائو ك ىٍلعؽ  -2ؿلط ُؼ زٍیً کَ ةؿغ از ىاق قكو از جاریط صيم كاكؽ قّد.  كالدت ُؼ ظفم ك ُيچٍیً -1قّد. 

 كفات ُؼ قعل -4رزِی ك ُيچٍیً ةػؿ ىغت 
 1355جیؼىاق  16كاٌّف دتث اصّاؿ ىنّب  31ىادق  .6
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 ك جٍِا پؾ از کـب پؼكاٌَ ازدكاج اؿث کَ ایً ازدكاج كاةهیث دتث را در دفاجؼ ازدكاج را پیغا ىی کٍغ در ایً مّرت اگؼ چٍاٌچَ زكزیً ةَ

كاج ایساد ٌيی گؼدد ىكکم، زىاٌی ةَ كزّد ىی آیغ کَ یکی از زكزیً، ككّع ایً ككّع ایً ازدكاج ىلؼ ةاقغ ىكکهی از زِث دتث ایً ازد

ق اٌغ ازدكاج را ىٍکؼ گؼدد یا آٌکَ یکی از آٌِا فّت قغق ةاقغ یا غایب قغق ةاقغ ك دیگؼی ةعّاُغ ةؼای فؼزٌغاٌی کَ از ایً ازدكاج ةّزّد آىغ

َ زا ىاٌغق اؿث جنؼؼ ٌيایغ. در ایً ىّارد ٌعـث ٌیاز اؿث کَ ذیٍفؽ ةا جلغیو قٍاؿٍاىَ ةگیؼد یا در اىّانی کَ از جؼکَ ُيـؼ ىحّفایف ة

دادظّاؿث ادتات زكزیث ةَ دادگاق ىضم ككّع ازدكاج ك راةعَ زكزیث را ةَ ادتات ةؼؿاٌغ ك پؾ از ظحو رؿیغگی كضایی ك جضنیم صکو، ةا 

جتاع ظارزَ( پؼكاٌَ زٌاقّیی را جضنیم ٌيّدق ك ةا در دؿث داقحً پؼكاٌَ ارائَ ركٌّقث دادٌاىَ مادرق ةَ كزارت کكّر )ُو اکٍّف ادارة اىّر ا

ىػکّر در ٌِایث ىّفق ةَ دتث آف در دفحؼ ازدكاج ىی گؼدد. ىلؼرات ىكحؼکی کَ در دتث كاكؿَ ازدكاج زف یا ىؼدی کَ جتؿَ کكّر ةیگاٌَ 

ؿث کَ ىلؼر ىی دارد: در ىّاردیکَ یکی از زكزیً جتؿَ ةعكٍاىَ ُای دتحی ا 181اؿث ةغكف جّزَ ةَ زٍـیث آٌِا اؾياؿ ىی قّد ةٍغ 

ایً  ةیگاٌَ اؿث، ةایـحی ؾالكق ةؼ گػرٌاىَ، پؼكاٌَ اكاىث ىؿحتؼ از قِؼةاٌی در دؿث داقحَ ةاقٍغ ك ىِؼ اكاىث ؿَ ىاَُ یا ةیكحؼ در گػرٌاىَ

  1كتیم اقعاص زدق ىی قّد، ٌيی جّاٌغ پؼكاٌَ اكاىث ةؼای ازدكاج ىضـّب گؼدد. 

 

 نکاح اتباع خارجه در حقوق انگليس  -3

در صلّؽ اٌگهـحاف كّاٌیً زیادی در راةعَ ةا ركاةط ظاٌّادگی ةَ جنّیب رؿیغق اؿث ك کيحؼ از ركیَ كضایی اؿحفادق ىی        

ؽ ك كػایف قّد؛ ةٍاةؼایً ىی جّاف گفث اىؼكزق ىٍتؽ امهی صلّؽ ظاٌّادق، ىلؼرات ىّضّؾَ اؿث ك از آٌسا کَ در ركاةط زكزیً، صلّ

در صلّؽ اٌگهـحاف دك ٌّع  اكحنادی ىعؼح ىی گؼدد ةایغ ایً ركاةط ةعّر دكیق ىكعل قّد ك ٌيی جّاف آٌِا را ةَ ركیَ كضایی كاگػار ٌيّد.

ف راةعَ زكزیث كزّد دارد: یکی زكزیٍی کَ ازدكاج کؼدق اٌغ ك زٌغگی ىكحؼؾ آٌِا ٌاقی از اٌؿلاد ؾلغ ٌکاح اؿث ك دیگؼی زكزیٍی کَ ةغك

اٌؿلاد ؾلغ ٌکاح اىا ةَ مّرت ىكحؼؾ ةا یکغیگؼ زٌغگی ىی ٌيایٍغ. کاىً الك كػیفَ صيایث از زف را ةؼ ؾِغق قُّؼ ٌِادق ك در صیعَ ؾيم 

ةَ ایً كػیفَ، كّاٌیٍی در زِث مغكر ك ازؼای دؿحّرات ىانی جّؿط دادگاُِا ةَ جنّیب رؿیغق اؿث. انتحَ ىلؼرات فّؽ جا زىاٌی کارةؼد 

زكزیً جّافلی ظالؼ آف ٌٍيّدق ةاقٍغ. از زيهَ ىلؼراجی کَ در راةعَ ةا ٌفلَ ةَ جنّیب رؿیغق اؿث ىی جّاف ةَ ىّارد ذیم اقارق  دارٌغ کَ

. كاٌّف اؿتاب ك 1972ك  1958، كاٌّف دؿحّرات ٌفلَ ىنّب 1920کؼد: كاٌّف مغكر دؿحّرات پؼداظث ٌفلَ ك ظؼیلَ ازؼای آف ىنّب 

ك كاٌّف ازؼای  1982، كاٌّف كضاكت ك مالصیث ىغٌی1978. كاٌّف دادگاُِای ظاص ك دؾاكی ظاٌّادگی ىنّب 1973ىنّب ؾهم زٌاقّیی 

ُای کهی ٌیؽ كزّد دارد کَ  اىا جؿغادی كیژگی ؛كزّد دارد اٌگهیـیجفاكجِای ةـیاری در ؿازىاف ظاٌّادق در زاىؿَ  1991.2دؿحّرات ٌفلَ

 اؿث:در ىّرد اکذؼ زيؿیث كاةم جعتیق 

ظاٌّادق ی اٌگهیـی جک ُيـؼ اؿث، ك جک ُيـؼی در كاٌّف رؿيیث یافحَ اؿث. اىا ةا در ٌؼؼ گؼفحً ىیؽاف زیاد ظالؽ کَ  -1

اکٍّف در اٌگهـحاف كزّد دارد، ةؼظی ىضللاف اػِار کؼدق اٌغ کَ انگّی ازدكاج اٌگهیـی را ةایغ جک ُيـؼی پی در پی ٌاىیغ. یؿٍی افؼاد 

چَ ُیچ کؾ ٌيی جّاٌغ در یک زىاف ةیف از یک زف یا قُّؼ داقحَ ةاقغ. ةا  ؼ ةَ ظّر پی در پی داقحَ ةاقٍغ، اگؼىسازٌغ جؿغادی ُيـ

ُا ةا افؼادی  كزّد ایً ؾغـ جكعیل جک ُيـؼی كاٌٌّی از رفحار كاكؿی زٍـی، گيؼاق کٍٍغق اؿث. ةغیِی اؿث کَ ٌـتث زیادی از اٌگهیـی

 .غیؼ از ُيـؼاٌكاف ركاةط زٍـی دارٌغ

ازدكاج اٌگهیـی ةؼ پایَ ی اٌغیكَ ی ؾكق رىاٌحیک ٌِادق قغق اؿث. فؼدگؼایی ؾاظفی ةَ مّرت ىِيحؼیً ؾاىم ىؤدؼ در  -2

آىغق اؿث. اٌحؼار ىی ركد ركاةط زٌاقّیی ةؼ اؿاس ؾالكَ ی ىحلاةم ك زػاةیث قعنی ك ؿازگاری ةیً زف ك ىؼد ةؼكؼار گؼدد.  ازدكاج در

اٌحیک ةَ ؾٍّاف زؽئی از ازدكاج، ةَ مّرت اىؼی ظتیؿی درآىغق اؿث ك ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ کَ ةیكحؼ یک زؽء اىؼكزق در اٌگهـحاف ؾكق رى

ظتیؿی ُـحی اٌـاف اؿث جا یک كیژگی ىكعل فؼٍُگ اىؼكزی. ةغیِی اؿث ىیاف كاكؿیث ك آرىاٌعّاُی فامهَ اؿث. جأکیغ ةؼ ارضا 

يی جّاٌٍغ ةؼآكردق قٌّغ، ك ایً یکی از ؾّاىهی اؿث کَ در افؽایف ىیؽاف ظالؽ قعنی در ازدكاج اٌحؼاراجی را ىعؼح کؼدق اؿث کَ گاُی ٌ

 دظانث دارد.

جتاری ىـحهؽـ آف اؿث کَ فؼزٌغاف ٌاـ ظاٌّادگی پغر را  ةّىی اؿث. كرادث پغر جتاری ك ٌّ ظاٌّادق ی اٌگهیـی از ٌّع پغر -3

ٌاىِای ظاٌّادگی، ك غانتاً  ؛غ. )ةـیاری از زّاىؽ در زِاف ىادرجتار ُـحٍغك دارایی ىؿيّالً از ظؼیق ىؼد اٌحلاؿ پیغا ىی کٍ اظحیار کٍٍغ

 دارایی، از ظؼیق زف اٌحلاؿ ىی یاةٍغ(. انگّی اكاىث ٌّةّىی ىحضيً آف اؿث کَ زكزِای ىحأُم ةَ ىـکٍی دكر از ظاٌّادق ی پغریكاف اٌحلاؿ

 ةّىی ی ٌیـث. ةـیاری ظاٌّادق ُا، ةَ كیژق در ىضالت ظتلَ ی پاییً، ىادریاةٍغ. اىا ٌّةّـ گؼایی یک كیژگی ىعهلاً داةث ظاٌّادق ی اٌگهیـ

 زكصِای جازق ازدكاج کؼدق در ٌاصیَ ای ٌؽدیک ةَ ىضم زٌغگی پغر ك ىادر ؾؼكس اكاىث ىی کٍٍغ. ،ُـحٍغ

                                                           
 . 73گٍر داٌف، ص  جِؼاف،ىسيّؾَ ةعكٍاىَ دتحی،  ،1382، صسحی اقؼفی، غالىؼضا ،صيیغ ،آذرپّر .1
 1، ص24، جِؼاف، ىسهَ ی ٌغای مادؽ، شةؼرؿی ٌفلَ زكزَ ك اكارب در صلّؽ اٌگهـحاف ،1387. اؿغی، نیال، 2
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ىی کٍٍغ. اىا  ظاٌّادق ی اٌگهیـی ُـحَ ای اؿث، قاىم یکی از كانغیً یا ُؼ دك کَ در ظاٌَ ای ةا فؼزٌغاٌكاف زٌغگی -4

در ىیاف اٌّاع گٌّاگّف ظاٌّادق در اٌگهـحاف، یک  1كاصغُای ظاٌّادق ی ُـحَ ای ةَ ُیچ كزَ از ؿایؼ پیٌّغُای ظّیكاكٌغی ىسؽّا ٌیـحٍغ.

ةیف از  انگّیی کَ در ارجتاط ةا گؼكُِای آؿیای زٍّةی اؿث. زيؿیث آؿیای زٍّةی ةؼیحاٌیا؛ انگّ ىكعناً ةا اکذؼ اٌّاع دیگؼ ىحفاكت اؿث

از ؿَ ٌاصیَ ی امهی قتَ كارق ٍُغ آغاز گؼدیغ: پٍساب، گسؼات ك ةٍگاؿ. در ةؼیحاٌیا،  1950یک ىیهیّف ٌفؼ اؿث. ىِازؼت آٌِا در دَُ ی 

ایً ىِازؼاف ازحياؾاجی ةؼ پایَ ی ىػُب، ظاؿحگاق، کاؿث ك ىِيحؼ از ُيَ، ظّیكاكٌغی جكکیم دادٌغ. ةـیاری از ىِازؼاف دریافحٍغ 

کَ آٌاف درةارق ی قؼافث ك كفاداری ظاٌّادگی دارٌغ جلؼیتاً ةَ ُیچ كزَ در ىیاف زيؿیث ةّىی ةؼیحاٌیا كزّد ٌغارد. آٌِا ىی  ؾلایغی

کّقیغٌغ كصغت ظاٌّادق را صفغ کٍٍغ، اىا ىكکم ىـکً كزّد داقث. ظاٌَ ُای ةؽرگ كغیيی در ٌّاصی رك ةَ كیؼاٌی كؼار داقحٍغ؛ اٌحلاؿ 

کّدکاف آؿیای زٍّةی کَ در ةؼیحاٌیا ىحّنغ  ّالً ةَ ىؿٍای اٌحلاؿ ةَ ظاٌَ ُای کّچکحؼ ك جسؽیَ ظاٌّادق ی گـحؼدق ةّد.ةَ ٌّاصی ةاالجؼ ىؿي

 ىی قٌّغ در ىؿؼض دك فؼٍُگ ةـیار ىحفاكت كؼار دارٌغ. در ظاٌَ، پغر ك ىادرُا ٍُيّایی ةا ٍُسارُای ُيکاری، اصحؼاـ ك كفاداری ظاٌّادگی

قحَ یا ظهب ىی کٍٍغ. در ىغرؿَ از آٌِا اٌحؼار ىی ركد کَ ىّفلیث جضنیهی را در ىضیط ازحياؾی ؿتلث زّیاف ك را از آٌِا اٌحؼار دا

فؼدگؼایاٌَ ای دٌتاؿ کٍٍغ. ةیكحؼ ایً کّدکاف ظّاُاف ؿازىاٌغُی زٌغگی داظهی ك قعنی ظّد ةؼصـب ظؼدق فؼٍُگ كّىی اٌغ زیؼا ةَ 

دگؼگٌّیِایی پغیغ آكردق  اٌگهیؾی ارج ىی ٌٍِغ. ةا كزّد ایً كؼار گؼفحً در ىؿؼض فؼٍُگ ركاةط ٌؽدیک ىؼجتط ةا زٌغگی ظاٌّادگی ؿٍح

 2.اؿث. زّاٌاف دظحؼ ك پـؼ اکٍّف ظّاؿحار اػِارٌؼؼ ةیكحؼی در جؼجیب دادف ازدكازكاف ُـحٍغ
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د، ازدكاج راةعَ ای اؿث غیؼ داةث. ؾلغی اؿث کَ ةیكحؼ ىٍافؽ قُّؼ قّ صـب آٌچَ کَ از كاٌّف ىغٌی ایؼاف اؿحٍتاط ىی       

ؿث كضؿیث صلّكی كنی ا ایً ك دائيی اؿث کَ ةیكحؼ ةٍفؽ اكالد جّزَ دارد.  در آف ىهضّظ ىیگؼدد. كنی در صلّؽ فؼاٌـَ ٌکاح ؾلغ ىضکو

جأدیؼ ؾّاىم ىحضاد رك ةَ جکاىم رفحَ ك ركز   اٌـَ جضثىالصؼَ ٌیـث. چَ صلّؽ ایؼاف چَ صلّؽ فؼ  در ؾيم اظحالؼ فّؽ انػکؼ چٍغاف كاةم

كضؿیث ٌـتحاً داةحی ةعّد گؼفحَ ك صافغ ىٍافؽ اكالد ةاقغ در   در ایؼاف ىلًٍ ؿؿی ىیکٍغ کَ ٌکاح ؛ىاةیً کيحؼ ىیكّد فی  ةؼكز اظحالؼ

ایؼاف ك صلّؽ   جّاف گفث کَ صلّؽ ةؼایً ىیركد. ةٍا زكزیً رك ةَ ٌلناف ىی  اؿحضکاـ ركاةط ةیًَ ىضاکو فؼاٌـَ ة َ یکَ ؾالك مّرجی

ةا  ةؼكؼار کٍٍغ کَ ةیكحؼ   كضؿیث جازق کٍٍغ، در ٌؼؼ دارٌغ ؾيالً فؼاٌـَ در صانی کَ ةؼای جکاىم جغریسی ظّد دك ىـیؼ ىعحهف ظی ىی

اىؼ ةیً  ایفی اؿث کَ در اةحغاظحال َ یٌحیس ةاقغ. ایً اظحالؼ در ؿیؼ جکاىهی ةاكزّد كصغت ىلنغ   اصحیازات فؿهی ایً دك ىهث ىحٍاؿب

ازدكاج را جكکیم دادق ٌاقی از َ ة  ٌؼاىات ىؼةّظَ َ یدر فؼاٌـَ كاٌٌّی کَ پایَء اكنی در ایؼاف ك در فؼاٌـَ كزّد داقحَ اؿث:  كاٌّف ازدكاج

. یؿٍی از یک ظؼؼ ٌکاح «یکی اؿث ك دائيی اؿث  ٌکاح»ةاقغ. در ایً ىػُب  ىلغس ازدكاج ىی َ یىؿحلغ ةَ زٍت  صلّؽ ىـیضی اؿث کَ

اؿث دائيی ك غیؼ كاةم فـط. كنی  َ یىیكّد ةیً یک ىؼد ك یک زف. ةٍاةؼایً جؿغد زف یا قُّؼ ةاظم اؿث ك از ظؼؼ دیگؼ ٌکاح راةع  كاكؽ

ك ٌَ  ازدكاج ٌَ یکی اؿث»کَ   در ایؼاف كّاٌیً ىؼةّظَ ةَ ازدكاج ىاظّذ از صلّؽ اؿالىی ىیتاقغ ك قارع ىلغس اؿالـ ىؿحلغ اؿث

ظارزی ةّدق ك ةا ككّع ایً اىؼ، آدار صلّكی ىحؿغدی ٌیؽ ةؼ اصّاؿ  جتؿَ ةا ازدكاج ةَ ىساز ایؼاٌی زف ىغٌی، كاٌّف 987 ىادقظتق  «ُيیكگی

كاٌّف قّد ك در ادؼ ازدكاج زف ایؼاٌی ةا جتؿَ ظارزی، جاةؿیث ایؼاٌی زف ةَ كّت ظّد ةاكی ظّاُغ ىاٌغ، ىگؼ آٌکَ ىعاةق  قعنیَ اك ىحؼجب ىی

كزّد ایً، ىحؿاكب فّت قُّؼ یا زغایی ةا جلغیو درظّاؿث  دكنث ىحتّع قُّؼ، جاةؿیث ایً کكّر ةَ كاؿعَ ككّع ؾلغ ةَ زف جضيیم قّد. ةا

ةَ كزارت اىّر ظارزَ، ةَ اٌضياـ ةؼگ جنغیق فّت قُّؼ یا ؿٍغ زغایی ك ىحارکَ، جاةؿیث ٌعـحیً )ایؼاٌی( زف ةا کهیَ صلّؽ ك اىحیازات 

  3ث.ظَ، ىسغداً ةَ اك جؿهق ظّاُغ گؼفىؼةّ

ٌکحَ ای کَ ةایغ در ٌؼؼ داقث ایً اؿث کَ ُؼ کؾ ةایغ ىعیؽ كاٌّف دكنث ىحتّع ظّد ةاقغ فلط در كـيحی کَ كاٌّف ىؽةّر 

 4رازؽ ةَ ىاُیث ظالؽ اؿث

یغ ةؼای گؼفحً ظالؽ رؾایث ك ٌَ در كـيحی از كّاٌیً ىؼةّظَ ةَ ظالؽ کَ رازؽ ةَ ىاُیث ٌيی ةاقغ ىذم آییً دادرؿی کَ ةا 

گؼدد. ةٍاةؼایً زف فؼاٌـّی در ىضکيَ ایؼاف ؾهیَ قُّؼ ظّد کَ جتؿَ فؼاٌـَ اؿث اكاىَ دؾّی ظالؽ ٌيایغ ىضکيَ ةایغ از صیخ ایٍکَ آیا 

  5اٌـَ ٌعّاُغ ةّد.ىّرد از ىّارد اىکاف ظالؽ اؿث یا ٌَ ةَ كاٌّف فؼاٌـَ ىؼازؿَ کٍغ كنی امّؿ ك جؼجیب رؿیغگی ةَ دؾّا جاةؽ كاٌّف فؼ

                                                           
 2، زاىؿَ قٍاؿی، جِؼاف، ٌكؼ ٌی، ص1376گیغٌؽ، آٌحٌّی،. 1
 . ُياف2
 20/10/1395در ىّرظَ  http://www.razmilawyer.irةَ ٌلم از ؿایث  .3
 182، صلّؽ ةیً انيهم ظنّمی، جِؼاف، ؿایَ، ص 1351زّاد،ؾاىؼی،  .4
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صلّؽ ةیً انيهم ظنّمی، یکی از قاظَ ُای ظّد را ةَ اصّاؿ قعنیَ اظحناص دادق اؿث کَ  كاكؿَ ی ٌکاح یا فـط آف،        

َ كاٌّف ىغٌی ایؼاف ک 961یکی از قاظنَ ُای آف ىی ةاقغ کَ در پژكُف صاضؼ در صلّؽ ایؼاف، اٌگهیؾ ك فؼاٌـَ پؼداظحَ قغ. ىادق 

ةؼگؼفحَ از كاٌّف ىغٌی فؼاٌـَ اؿث صق جيحؽ اجتاع ةیگاٌَ از صلّؽ ىغٌی را ةؼای آٌاف ةَ رؿيیث قٍاظحَ ك زؽ در ىّارد صلّكی کَ كاٌّف 

ف آف را مؼاصحاً ىٍضنؼ ةَ اجتاع ایؼاف ٌيّدق یا مؼاصحاً از اجتاع ظارزَ ؿهب کؼدق اؿث ىذم ةعكی از صلّؽ ىؼةّط ةَ اصّاؿ قعنیَ کَ كاٌّ

نث ىحتّع جتؿَ ظارزَ آف را ٌپػیؼفحَ ىذم صق ظالؽ، جؿغد زكزات ك در ىّرد صلّؽ ظامَ ای کَ مؼفاً از ٌلعَ ٌؼؼ زاىؿَ ایؼاٌی ایساد دك

قغق ةاقغ ىاٌٍغ صق كیيّىث ةؼ ىضسّر ایؼاٌی یا صق ٌفلَ، در ؿایؼ ىّارد اجتاع ةیگاٌَ از صلّؽ ىغٌی ك ظنّمی ةؼظّردارٌغ. ةؿضی از 

ؿط ىؿاُغات ؿیاؿی ك ةؿضی جّؿط كاٌّف ةَ ظّر ىعهق یا در صغكد ىؿاُغات یا ةا قؼط ىؿاىهَ ىحلاةم ةؼای آٌِا پیف ةیٍی صلّؽ ىؽةّر جّ

ةا ایً كزّد اصّاؿ قعنیَ اجتاع ظارزَ ىی جّاٌغ ةَ اقکاؿ ىعحهفی جلـیو گؼدد کَ یکی از ایً ىّارد را ىی جّاف ٌکاح یا ازدكاج قغق اؿث. 

ّد کَ قؼایط ك اصکاـ آف در ایؼاف، اٌگهیؾ ك فؼاٌـَ ىحفاكت ىی ةاقغ. ُياٌعّر کَ در ایً ىلانَ اقارق گؼدیغ، در اجتاع ظارزَ ؾٍّاف ٌي

ً ظنّص كاكؿَ ی ازدكاج یا ٌکاح، ىی ةایـث ةَ كّاٌیً ایؼاف، فؼاٌـَ ك اٌگهـحاف در ىّارد ىعحهف رزّع ٌيّد. چؼا کَ در ایً زىیٍَ، كّاٌی

 قعنیَ ىحفاكت ىی ةاقغ.ُؼ کكّری در ىّضّع اصّاؿ 
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