
 تابعیت در قانون مدنی ایران 

یکی از خدمات بزرگ رضا شاه بزرگ کھ درباره اھمیت آن کمتر گفتگو می شود تصویب قانون 
  و ...  ، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری  و قانون تجارت  وھمچنین قوانین جزا مدنی ایران

تی اش و ایران دوس ناسیونالیستی  باور با  کاپیتوالسیون را کھ. رضا شاه تصمیم داشت می باشد
قانون  مدنی مدون این کنش    داشتنھرچھ زودتر لغو کند ولی بدون  از آن رنج میبردو   نبرد بوددر

  آن کھ شریعت قانون پایۀ  تنھابر توانستندنمی دیگر  کشورھایناسیونالیستی امکان پذیر نبود، زیرا 
علی    شادروان بھ   . ازاین رو رضا شاهباشند  متکی بوددکر گونی پذیر مجتھدی ھر  نظر حسب بر ھم

   ھرچھ زودتراین قانون تھیھ شود.  دستور میدھد )عدلیھ وزیر (  زمان وزیر دادگستری۱راکبر داو
تا قانون مدنی را   ر میگزیند را ب۲هرنف ۹ داور بانگرش بھ گفتگوھای نمایندگان مجلس ششم انجمن

   بنویسند. فقھ امامیھ و کد ناپِلئون وقوانین مدنی عثمانی ومصربر پایۀ 

جدھم اردیبھشت  یای در تاریخ ھماده واحده  بر اساسماده بود    ۹۵۵جلد اول قانون مدنی کھ شامل  
لغو۱۳۰۷سال   شاه  رضا  بعد  روز  رسید.  مجلس  تصویب  بھ  آگاھی    خورشیدی  رابھ  کاپیتوالسیون 

اروپایی رساند   اولبخ   ترین  رچشمگی.  کشورھای  ،    وقراردادھا، عقود  مالکیت   اموال،     شھای جلد 
       ومانند آنھا ھستند. لت.....وکا،  ، وقفارث  ،وصیت  ،)  و فوت  ، طالق  ازدواج لد، خصیھ (تواحوال ش

از نکات بسیار مھم  از جملھ «تابعیت، اقامتگاه، ادلۀ  چون  این قانون باشتاب نوشتھ شد پاره ای  
 ۳نفره  ۷» بھ جلد دوم وسوم واگذارشد. انجمن  اثبات دعوی و تکالیف زوجین و حقوق خانواده و ....  

بھمن   داوراز  بانگرش ۱۳۱۴بان  آ  تا ۱۳۱۳باگزینش  اما  امامیھ  فقھ  برپایۀ  ھم  قوانین    بھ   باز 
 ماده بھ قانون مدنی افزود.  ۳۸۰سویس

قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی ایران   ۱۳۵۲قانون مسئولیت مدنی ودر سال    ۱۳۳۸درسال   
 را بھ روز در آورد.

 قانون اساسی رژیم «اشغالگر وغاصب» این دو قانون و چندین ماده   ۴برپایۀ اصل    ۵۷پس از شورش
 . ھ شدندکنار گذاشت  از قانون  مدنی

 

 در ایران تابعیت دستورات قانونی 

بھره از دوستان شرکت می کنند برای کمرنگ کردن  کھ پاره ای  کالب ھاس  نشستھای    در  اخیراً   گویا
  سکونت   مرز  برون  در  کھ  ارزی  بایرانیان م  کھ  کسانی نظر داده اند  ،ھای مبارزاتی برون مرزوری کنش

  حتی توانند ونمی  نیستند  ایرانی ایران، بھ بازگشت از پس  اند  پذیرفتھ را دیگری کشور  وتابعیت  دارند
   شوند گمارده کارھای دولتی و اجراییبھ ژیم براندازی ر از پس

این رو الزم دیدم موارد حقوقی   نگرش من را جویا شده اند    ،هچون تنی چند ازدوستان مبارزدراین بار
 . بھ آگاھی دوستان برسانمودم خه ازدیدگاتابعیت را 

کھ    را    ۹۹۱تا    ۹۷۶تابعیت در قانون مدنی ایران بھ ویژه مواد    قانونی  توانند موادکنندگان می  پرسش
 در دسترس ھمگان است بخوانند. 



وجود دارد   حقوق بین المللدر    پایھ  تابعیت دو  برایپیش از بازبینی این مواد باید یادآوری کنم کھ  
 »خاک ل ص«او دیگری  »خون «اصلیکی 

یک ایرانی در ھر    رزندفبھ فرزند منتقل می گردد یعنی    خویشاوندیبر اساس اصل خون تابعیت از راه  
  نوزاد   زایشدر اصل خاک محل    . تابعیت پدر را بھ صورت خود بھ خود داراست  زاده شود دنیا  گوشۀ  

ھر    شده،  پذیرفتھاصل خاک    پایۀ بر    تابعیت  بھ عنوان مثال در کشور آمریکا کھ  .تابعیت است   پایۀ
را   خاک  و   خون  اصل  دو  ھر  کشورھا  بیشتر  خواھد بود.    آمریکاتبعۀ    زاده شودکھ در آمریکا  کودکی  

 خارج   در  آمریکایی  مادر  و  پدر  از   کھ  کسانی  ،  خاک  اساس  بر  عالوه  آمریکا  در  بنابراین   .پذیرفتھ اند
  شود  می محسوب   آمریکایی شوند زاده کشور از
کنند. البتھ کشور انگلستان  انگلیس، سوید، اتریش و ایران از اصل خون پیروی می  کشورھایکنون  ا

   .کرد، چند سالی است کھ وارد اصل خون شده است پیش از این از اصل خاک پیروی می
از اصل خاک پیروی   بیشتر  نیوزلند و آمریکا از جملھ کشورھایی ھستند کھاسترالیا، کانادا، برزیل،  

 .کنندمی
خود بھ خود تابعیت    ایرانیانی کھ تابعیت کشور دیگری را پذیرفتھ اندیاآکھ    این است    بنیادیپرسش  

تابعیت    اجازه نمیدھد کھ    ایران آشکاراقانون مدنی    اینست کھپاسخ کوتاه    ؟ایرانی آنھا لغو شده یا خیر
 پس گرفتھ شود. ھر ایرانی  یایران
 : قنون مدنی ایران میگوید  ۹۸۹ مادۀ 

  تابعیت   شمسی  1280  تاریخ  از   بعد   قانونی  مقررات  رعایت  بدون  که  ایرانی  تبعه   هر -989ادهم«

 »شود  می  شناخته  ایران  تبعه و  بوده یکن لم کان او  خارجی تبعیت باشد  کرده تحصیل خارجی

 فتھ نیست پذیر از دیدگاه قانون مدنی ایراندر خارج از کشوربارزمدوم ایرانیان تابعیت  از این رو

 :   میشوند  محسوب ایران  تبعھ  ذیل اشخاص -۹۷۶ماده  پایۀ بر
 مسلم  كساني   خارجي  تبعیت  باشد.  مسلم  آنھا  خارجي  تبعیت  كھ  اشخاصي  باستثناي  ایران  ساكنین  كلیھ  -۱ 

 اصل خاک)(  نباشد. ایران دولت اعتراض  مورد   آنھا تابعیت  مدارك  كھ است
 اصل خون) ( باشند. شده متولد  خارجھ   در یا  ایران در اینكھ  از اعم است ایراني  آنھا پدر  كھ  كساني  -۲ 
 اصل خاک)(  باشند.  معلوم  غیر آنان  مادر  و   پدر  و  شده متولد  ایران در كھ  كساني  -۳ 
 اند.آمده بوجود شده متولد  ایران در آنھا از یكي كھ خارجي  مادر  و   پدر از  ایران در كھ  كساني  -۴ 
  سن   بھ  رسیدن   از  پس  بالفاصلھ  و   آمده  بوجود  است  خارجھ  تبعھ  كھ  پدري  از  ایران  در  كھ  كساني  -۵ 

  بر  ایران  تابعیت  بھ   آنھا  شدن  قبول   واال   باشند   كرده  اقامت  ایران  در  دیگر   یكسال  الاقل  تمام  سال  ھیجده
 .  است مقرر  ایران تابعیت   تحصیل  براي  قانون مطابق  كھ بود  دخواھ مقرراتي  طبق

 كند.  اختیار ایراني شوھر  كھ  خارجي  تبعھ  زن ھر  -۶ 
 باشد.  كرده تحصیل  را ایران تابعیت  كھ  خارجي  تبعھ  ھر  -۷ 



    بود نخواھند ۵ و  ۴فقره مشمول   خارجھ  قنسولي و   سیاسي نمایندگان از  متولد  اطفال - تبصره 
ساکن برون مرز     ارسوی ایرانیان  تابعیت مضاعف)  دوم (    پذیرش تابعیت  ،ن دومادهای  بھ  با نگرش 

دارای    یایران  ھراینکھ  مگر  نمیبرداز بین    یرانی آنھاراتابعیت ا  بگونۀ خودکار  بھ تنھاییرزیا درون م
 .درخواست کند تابعیت ایرانی خود را ترک کند  ۹۸۸ۀدوگانھ براساس مادتابعیت 

 اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك كنند مگر بشرایط ذیل:   د:میگویاین ماده چنین 

 باشند.   رسیده تمام  سال ۲۵ سن  بھ -۱ 
 دهد. اجازه را آنان  تابعیت  از خروج وزراء هیئت -2 
  غیر   اموال  بر  را  خود  حقوق  تابعیت   ترك  تاریخ  از  یكسال  ظرف  در  كھ  نمایند  تعھد قبالً   -۳ 

  اجازه   ایران  قوانین   ولو  شوند   دارا  بالوراثھ  است  ممكن  یا  و  باشند   مي  دارا  ایران   در  كھ  منقول
  كسي   اطفال  و   زوجھ  كنند   منتقل  ایراني   باتباع   انحاء  از  بنحوي   بدھد   خارجھ  اتباع   بھ   آنرا   تملك

  از  باشند  كبیر  یا  صغیر  مزبور  اطفال  اینكھ  از  اعم  مینمایند   تابعیت  ترك  ماده  این   بقط  بر  كھ
 باشد.  ھم آنھا شامل وزرا ھیئت  اجازه اینكھ مگر نمیگردند خارج ایراني تبعیت

 باشند.  داده انجام را خود السالح تحت  خدمت -۴ 
  تابعیت   قبول   و   ایران  عیتتاب  ترك  بتقاضاي  مبادرت  ماده  این   طبق  بر  كھ  كساني  -  الف  تبصره 

  مقرر   آنان باره  در ماده این از ) ۳( بند ضمن كھ مقرراتي اجراي بر عالوه مینمایند خارجي
 چنانچھ  شوند   خارج  ایران   از  تابعیت   ترك  سند   صدور  تاریخ  از  ماه  سھ  مدت   ظرف  باید   است

 صادر  ناموالشا  فروش  و   آنھا  اخراج  بھ   امر  صالحھ  مقامات  نشوند   خارج  مزبور   مدت  ظرف
  امور  وزارت  موافقت  بھ   موكول  یكسال   تا   حداكثر  فوق  مقرره  مھلت  تمدید   و   نمود   خواھند 
 میباشد.  خارجھ

خودش باشد و این درخواست بھ باید بدرخواست    ھرایرانی  یتعپایۀ این ماده ترک تاببر 
 ب ھیئت وزیران برسد.تصوی

 :یاد شده روشن استزاین رو پاسخ بھ پرسش ا
مگر خودش      است  اتباع ایرانی  وجز  بدست آوردهر ایرانی که تابعیت کشور بیگانه را  

 ترك تابعیت کند  بخواهد
قانونی بھ تصویب برساند کھ   کنونی،   یانون مدنقبرخالف  اشغالگر کنونی میتواند  رژیم  

از متابعیت دوپذیرش  خودرا ازتاریخ  تابعیت ایرانی انی کھ تابعیت دوگانھ دارند  تمام ایرانی
 ۷۵بیش از شان خود روشنگریھای سیاسی برپایۀ کھ  سپھر سیاسی ایران بھ گرشن ست میدھند. باد

  خانواده دالتونوکلید دار  سابق  جمھوررئیس  جملھ  ازھستند    نھ  عیت دوگا دارای تاب  رژیماز سران  تن  



ق  « تعلی خودشان    تازی    ھ وادبیاتبھ گفت  چنین الیحھ ای  پیشنھاد    الریجانی)انگلیسی  (مافیای    ایرانی

 است.  محال»به 

 اسدالھ نصر اصفھانی 
 
  
 

 
پایان نامۀ  یو .خود را بھ داور تغییر داد خانوادگی نام ،قاجار خزانھ دار، نزند کربالیی علیجان خلوت خازلی اکبر داور قرع ۱
باورمند بھ تجارت دروزارت فواید عامھ وداور .نوشت »جنین از نظر پزشکی قانونی قطس« در بارۀخود را در سوئیس  کترید

. داشتباور  صی  در بخش خصو متمرکز  غیرحمایتی وبھ اقتصاد در برابر   بزرگ ولی رضا شاه  ومتمرکزدولتی بود تجارت آزاد
  وپی آمد آن صادر گردد مقداری گندم بھ آلمان  اریجتپایی اپای صنعتی در فرآورده ھایدریافت برای  پس از آنکھ اجازه داد داور 
و  نوین و بنیان گذاری دادکستری وبا ھمۀ خدمات ارزنده کرد گینمخشرا  گ بزررضا شاه  ود بھ سختینان وگندم در سیستان ب کمبود

 ودرستکار و پرکار این انسان شریف شاه بھ اضر کھ ای وباھمۀ مھر گستردهجای گذاشت بازخود کھ تایش انگیزسنونی قانجینھ ھای گ
یم ن ایران را توانست دراندک زمانیو  افرادبزرگی  بھ نھ یدشمیاندی  ایران یبزرگبھ  کھضا شاه ر فت رارگرقبی مھری موردداشت 

 کرد.کنار وخانھ نشین از وزارت برداور را  وبی ھیچ گذشتی شتاببا  بود  ت اشتباه ناپذیرمدیریپیروزیش رمز  و دبھ پیش ببر سده
   .خود کشی زدھ ب  دست داور زمانیپس از اندک 

  ھفقھ امامی برکھ  )ممعم( دستار بسر مجتھدیناز ن آنھات ۸ کھ نفربودند ۹قانون مدنی جلد نخست  برای نوشتنبرگزیدۀ داور انجمن  ۲
، مد علی کاشانی حشیخ م ، سید نصرالھ تقوی،سرنشین انجمن)ی قمی ( بھ نامھای سید محمد فاطم  ندودبگزیده شده  چیرگی داشتند

 مامھ) بھع (رادست بی دھمونتنھا . ، سیدکاطم عصار )(صدراالشرافحسن صدر، مشیخ علی بابا فیروزکوھیایروانی،  میرزا محمد
 مصطفی عدل بود.  انجمن  سر

اسدالھ  ، شیخ شیخ محمد بروجردی رانسبدستار  عبارت بودند از تقوی نصرالھ یدس بھ سر پرستی  نفره۷ جمنان این ھموندان ۳
از  یمتین دفتر  مدحادکتر تاربسربی دستنھا ھموند  . واد عامریج و ) (صدراالشرافن صدرسح،مافجھ ایمحمدرضا  ممقانی، سید 

 . بود  رضا شاه پسینز نخست وزیران ا  و تھشفرنگ برگ


