
تیر و مرداد 1399      شماره اول          109 پارلمان

که در تهیه قانون مدنی  داده است و نوشته است 
ایران: »... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین 
تهیه  را  مدنی  قانون  مــواد  عثمانی  و  مصر  مدنی 
کردم...« این هیئت طی یک دوره زمانی محدود 
و  نمودند  مدنی  قانون  تدوین  و  تهیه  به  مبادرت 
در تاریخ 18 اردیبهشت 1307 این سند به تصویب 

مجلس رسید.2

نحوهشکلگیریقانونمدنی
داور«  کبر  »علی ا شمسی   1305 سال  اواخر  در 
کابینه »میرزا حسن مستوفی« وزیر عدلیه  درترمیم 
کرد. علی  شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل 
کبر داور فرزند »کربالیی علی خان خازن خلوت«  ا
داور  کبر  بــود. علی ا قاجار  دربــار  ــدرون  ان خــزانــه دار 

غ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری  فار
که در سن بیست و پنج سالگی  داشت، به طوری 
وزیــر  مشیرالدوله«  حسین خان  »مــیــرزا  ســوی  از 
تهران  دادســتــان  یــا  مدعی العموم  وقــت،  عدلیه 
شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه 
تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال 
را  اقتصادی  و  سیاسی  علوم  و  حقوق  دوره هـــای 
و  تاریخ  و  منطق  و  فلسفه  در  مطالعات  با  همراه 
گذراند و رساله دکتری خود را تحت  روابط سیاسی 
از نظر پزشکی قانونی« تهیه  عنوان »سقط جنین 
کرد. در همین  و برای دفاع تقدیم هیئت رسیدگی 
طباطبایی  ضیاءالدین  سید   1299 کودتای  ایــام 
دفاع  جلسه  منتظر  داور  و  افتاد  اتفاق  رضاخان  و 
با رضاخان  و  بازگشت  ایران  به  و  رساله خود نشد 

ــواد و  ــا اســتــفــاده از مــ ــروه ب ــ گ    ایـــن 
ایــران  فــکــری  سنت  در  مــوجــود  مصالح 
اســـامـــی، مـــبـــادرت بــه تــهــیــه و تــدویــن 
ذکر  به  الزم  البته  ورزیدند.  مدنی  قانون 
است که در کنار این منابع بومی از منابع 
سلیم  رستم  استاد  »شــرح  مثل  خارجی 
العدلیه«  االحکام  »مجله  قانون  بر  بــاز« 
قانون  و  بــود  عثمانی  مدنی  قــانــون  کــه 
نظر  مصر  مدنی  قانون  و  فرانسه  مدنی 

داشتند. 


