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مصوب  ۲رهم ۱۳۸۵
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب
این قانون در ایران متولد می شوووند می توان د بعد از رسووندن به سوون سده سووال تااا تتابووا تابعن ایرانی ناای در این افراد در
صورت نداشتن سوء پنشن ه کنفر یا ام نتی و اعالا رد تابعن غنرایرانی به تابعن ایران پذیرفته می شوند.
وزارت کشور نسب به احراز والدت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موبوع ماده( )۱۰۶۰قانون مدنی اقداا می نااید و ننرو
انتظامی ننز با اعالا وزارت ک شور پروانه اقام برا پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می ک در فرزندان مو بوع این ماده قبل
از تحصنل تابعن ننز مساز به اقام در ایران می باش د.
تب صره  -۱چ انچه سن م شاولنن این ماده در زمان ت صویب بنش از سده سال تااا با شد باید حداکثر ظرف یک سال اقداا به
تتابا تابعن ایرانی ناای د.
تب صره  -۲از تاریخ ت صویب این قانون ک ساننکه در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از
ابتدا با رعای ماده( )۱۰۶۰قانون مدنی به ثب رسونده باشود پس از رسوندن به سون سده سوال تااا و حداکثر ظرف مدت یک
سال بدون رعای شرط سکون م درج در ماده ( )۹۷۹قانون مدنی به تابعن ایران پذیرفته می شوند.
قانون فوق م شتال بر ماده واحده و دو تب صره در جل سه عل ی روز یک ش به دوا مهرماه یکهزار و سن صد و شتاد و پ ج مسلس
شورا اسالمی تصویب و در تاریخ  ۱۲/۷/۱۳۸۵به تأیند شورا محترا نگهبان رسند.

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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