
 خارجی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون

 جناب

 و یکصد اصل اجرای در ایران اسالمی جمهوری محترم رئیس نژاد احمدی محمود دکتر آقای

 تابعیت تکلیف تعیین قانون ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ( 321)سوم و بیست

 فوریتی یک طرح عنوان با که خارجی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان

 مجلس به آن به تبصره یک الحاق و مدنی قانون( 676) ماده( 6) و(5)،(4) بندهای اصالح

 تأیید و 2/7/3135 مورخ علنی جلسه در تصویب با بود، گردیده تقدیم اسالمی شورای

 .گردد می ارسال پیوست به نگهبان محترم شورای

 

 حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون اسالمی شورای مجلس رئیس حدادعادل غالمعلی

 زنان ازدواج از حاصل فرزندان -واحده ماده خارجی مردان با ایرانی زنان ازدواج از

 این تصویب از پس سال یک تا حداکثر یا شده متولد ایران در که خارجی مردان با ایرانی

 تقاضای تمام سال هجده سن به رسیدن از بعد توانند می شوند می متولد ایران در قانون

 و امنیتی یا کیفری پیشینه سوء نداشتن صورت در افراد این. نمایند ایرانی تابعیت

 .شوند می پذیرفته ایران تابعیت به غیرایرانی تابعیت رد اعالم

 

 ماده موضوع ازدواج پروانه صدور و ایران در طفل والدت احراز به نسبت کشور وزارت

 پروانه کشور وزارت اعالم با نیز انتظامی نیروی و نماید می اقدام مدنی قانون (3161)

 قبل ماده این موضوع فرزندان. کند می صادر ماده این در مذکور خارجی پدر برای اقامت

 .باشند می ایران در اقامت به مجاز نیز تابعیت تحصیل از

 

 باید باشد تمام سال هجده از بیش تصویب زمان در ماده این مشمولین سن چنانچه -3تبصره

 .نمایند ایرانی تابعیت تقاضای به اقدام سال یک ظرف حداکثر

 

 در خارجی ومرد ایرانی زن ازدواج اثر در که کسانی قانون این تصویب تاریخ از -2تبصره

 مدنی قانون( 3161) ماده رعایت با ابتدا از آنان والدین ازدواج و شوند متولد ایران



 سال، یک مدت ظرف حداکثر و تمام سال هجده سن به رسیدن از پس باشد، رسیده ثبت به

 پذیرفته ایران تابعیت به مدنی قانون( 676) ماده در مندرج سکونت شرط رعایت بدون

 .شوند می

 

 مهرماه دوم یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره دو و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 به 32/7/3135 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس پنج و هشتاد و سیصد و یکهزار

 .رسید نگهبان محترم شورای تأیید

 

 اسالمی شورای مجلس رئیس حدادعادل غالمعلی

 

 

 

 

 .بگیرید تماس دادگستری وکیل بهترین با توانید می خود پرونده با رابطه در متخصص وکیل به نیاز صورت در

 شما کنار در کشور های دانشگاه مطرح اساتید و کشور حاضر حال وکال ترین مجرب از متشکل پارس آفرین صلح حقوقی موسسه

 .باشند می
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