قوانین ازدواج
:ماده  0101قانون مدنی
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است
.

:ماده  01قانون ازدواج
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در
هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید  ،هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با ز ن ایرانی ازدواج
 .نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد

:ماده  046قانون مجازات اسالمی
 .عدم ثبت واقعه نکاح جرم و مستوجب مجازات است

 :توضیح
دادگاه ها نیز نباید قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور اقدام به پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه
نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی نمایند  ،چون جرم موضوع ماده  71قانون ازدواج و ماده  546قانون مجازات
اسالمی و سایر جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی می باشند  ،لذا در صورتی که دادگاه ها
در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج با اینگونه جرائم برخورد نمایند  ،مکلفند طبق مواد

 3و  5قانون آئین دادرسی کیفری و ماده  71قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب به جرم انتسابی
رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد
 .بود
( موضوع بخشنامه شماره  7/11/7006مورخ  11/1/8ریاست محترم قوه قضائیه به کلیه دادگاه های
عمومی سراسر کشور )
آئین نامه اجرای مصوب 46/1/0
هئیت وزیران
هئیت وزیران در جلسه مورخ  46/1/5بنا به پیشنهاد شماره /6136ش  46/6/11 -76وزارت کشور در اجرای
ماده  7050قانون مدنی و ماده  71قانون ازدواج مصوب سال  7375آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع
 :بیگانه غیر ایرانی را به شرح زیر تصویب نمودند
به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این -ماده 7
 .آئین نامه صادر نماید
 :برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند -ماده 1
 .درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور 1.
گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بالمانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن 2.
ازدواج در کشور متبوع خود (به غیر ازکشورهای اروپایی) در صورتیکه تهیه گواهی مذکور برای زوج امکان پذیر
.نباشد  ،وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدارک فوق در صورت رضایت زن پروانهزناشویی را صادر نماید
وزارت کشور در صورت تقاضای زن عالوه بر مدارک مذکور در ماده  1مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه -ماده 3
 .مطالبه خواهد نمود
گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور 1.
 .متبوع مرد

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب  56/1/2مجلس شورای
اسالمی

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال  :ماده واحده
پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند ،
این افراد در صورت نداشتن سوء  .می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند
 .پیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند
چنانچه سن مشمولین این ماده واحده -تبصره 7
در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد  ،بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی
 .نمایند
از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در ایران متولد شوند و -تبصره 1
ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده ( )7050قانون مدنی به ثبت رسیده باشد  ،پس از رسیدن به سن  78سال
تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده  615قانون مدنی به تابعیت ایران
 .پذیرفته می شوند
:

منبع  :پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

