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 هب جای مقدمه:

با موضوع بازنگری و اصالح  28/6/1396مورخ 51894/13/4به موجب قرارداد پژوهشي شماره

های حقوقي عالمه و طرح قانون ثبت احوال بین سازمان ثبت احوال و مرکز پژوهشي دانشنامه

یوست اين قرارداد، پیش بیني شده که فصل دوم گزارش پژوهشي، موضوع اين قرارداد، تحقیقي پ

تنظیم شود، مجموعه حاضر در اجرای  "قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی "در قالب 

 اين قرارداد تنظیم شده است. نکاتي در خصوص تنظیم اين مجموعه به شرح زير ارائه مي شود:

 :ساختار شکلی مطالب -1

و  1355ساختار اصلي اين مجموعه بر اساس ساختار و فهرست قانون ثبت احوال، مصوب سال 

 اصالحیه های بعدی آن است.

 :ساختار محتوایی مطالب -2

در اين مجموعه، متن قانون ثبت احوال به همراه نکات ذيل آن ارائه شده است. کلیه اين نکات، 

شده است و از نظر محتوايي حاوی قوانین مرتبط با بر پايه مستندات و مطالعات پژوهشي تنظیم 

هر ماده، آراء وحدت رويه ديوان عالي و ديوان عدالت اداری، دکترين و نظرات حقوقدانان، نظرات 

ها و مشورتي اداره حقوقي قوه قضايیه، مصوبات شورای عالي ثبت احوال و بخشنامه

 های اين سازمان است. دستورالعمل

 تفاده در تنظیم این مجموعه:منابع مورد اس -3

اين منابع عبارتند از: کتب، مقاالت علمي و پژوهشي، قوانین و مقررات مرتبط، اسناد و 

های سازماني، آراء وحدت رويه هیأت عمومي ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداری، گزارش

های ستادی حوزههای پژوهشي تهیه شده توسط کارشناسان های مشورتي و مقاالت و طرحنظريه

 و استاني سازمان ثبت احوال.

 پیشینه این تحقیق: -4

دو مجموعه با عناوين مشابه )محشي قانون ثبت احوال و قانون ثبت احوال در نظم حقوقي 

صفحه و  520الدين اصغری درکنوني( به همین شکل تهیه شده است. يکي تألیف آقای صالح

های مذکور حاکي از صفحه است. بررسي مجموعه 184ديگری تألیف آقای دکتر میرشکاری در 

های مولفین در تهیه محشي بوده و مخاطبین آن به میزان متفاوتي تفاوت ديدگاه و اهداف و انگیزه
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های محشي دارای حجم و ترتیب و شکل مختلفي های مربوط ورود پیدا کرده و لذا کتاببه حوزه

سندگان مختلف، در جهت اشاعه و توسعه ادبیات حقوق هستند. اين کتاب با ارائه آثار تالیفي نوي

 ثبت احوال گامي مؤثر برداشته است.  

 مخاطبان مجموعه پیش رو:  -5 

اين مجموعه، برای سطوح مختلفي از کارشناسان سازمان ثبت احوال و ساير افرادی که زمینه 

انشگاه، دادرسان، مطالعاتي در خصوص حقوق ثبت احوال دارند، نظیر: دانشجويان، مدرسان د

 پژوهشگران حقوق ثبت احوال تهیه شده است. 

 اقدامات انجام شده برای تهیه این مجموعه: -6

برای تهیه مجموعه حاضر، اقدامات متعددی توسط پژوهشگران مرکز پژوهشي  دانشنامه های 

 حقوقي عالمه انجام شده که اين اقدامات در قالب پنج مرحله به شرح زير است:

 رحله منبع شناسي و فراهم آوری منابعم -الف

 ارزيابي اولیه منابع -ب

 فیش برداری پژوهشي -ج

 تحلیل محتوای فیش ها -د

 تدوين و نگارش اولیه -هـ 

 اقدامات باقی مانده: -7

 "ارزیابی و داوری محتوا"برای تدوين نهايي اين مجموعه عالوه بر پنج مرحله فوق، دو مرحله  

باقي مانده است که انشااهلل پس از دريافت نظرات کارشناسي سازمان  "سازی محتوانهایی"و 

ثبت احوال اين دو مرحله هم به اتمام خواهد رسید و نسخه نهايي برای استفاده مخاطبان ارائه 

 خواهد شد.

 

 

 

   محمد درویش زاده                       

 رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی عالمه

 



 

 کلیات -فصل اول
 1حاشیه 

و پابرجا  رابه معنی برقر 1تعریف ثبت:
ر دفتر دکردن، یادداشت کردن و مطلبی را 

 2نوشتن است. 

 2حاشیه 

شخصیه از قبیل  احوالثبت: احوالثبت
)والدت، فوت، ازدواج و طالق، جنسیت، 

رسمی مخصوص که آنها  تابعیت( در دفاتر
 3،4.ل گوینداحواجلی یا دفاتر سجلسرا دفاتر

 3حاشیه 

 احوال:

ها، در فارسی کنونی در ، حالهایعنی سال

رود و اولی متروک معنی دوم به کار می

حقوقی مجموع  حاتاست. در اصطال

ها را اوصاف انسان است که قانون مدنی آن

ها با انسان آن ۀرابطموضوع آثار حقوقی در 

                                                
، حسن عمید، فرهنگ فارسي عمید، انتشارات امیر کبیر. 1

 ه.ش 1277تهران، چاپ يازدهم. 

 13:صاحوال، ثبت يحقوق يفقه لیتحل احوال،ثبتسازمان. 2

 قوق،ح ینولوژیترم، 1370 محمدجعفر ،یلنگرود یجعفر. 3

 دانش گنج کتابخانه: تهران

قرار داده است، مانند ازدواج، تابعیت، اسم، 

  5متگاه، اهلیت.اقا

بارت است از وضع ع: اشخاص احوال

قضائی مردمان نسبت به همه حقوقی که 

توانند داشته باشند. اصطالح حقوقی است می

که از راه ترجمه اصطالحات فرانسه وارد 

 6زبان فارسی شده است.

 4یه حاش

گذاری نوین، احوال پیش از روزگار قانون

نه منظمی نداشت. شخصی در ایران پیشی

ها یا زادروز اشخاص را بر پشت قرآن

های خطی نفیس های دعا یا کتابکتاب

روزها را تنها بر نگاشتند و مرگمی

های خصوصی ها یا یادداشتگورسنگ

نوشتند. اگرچه برای ازدواج و طالق، می

علما و روحانیان دفتری ویژه داشتند و 

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 4

 14 :ص عه،التابمشکوک

 ترمینولوژی در مبسوط ،محمدجعفر ،لنگرودی جعفری 5

 .193: صاول(،  )جلد حقوق

 همان. 6
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، ولی کردندنامه صادر میعقدنامه و طالق

چون ثبت این وقایع در یک جا تمرکز 

شد به آنها دسترسی پیدا یافت و نمینمی

کرد، از این رو دلیل و مستند دعوا قرار 

گرفت. برای اثبات وقایع یاد شده، که نمی

در ارث، وصیت و نفقه مؤثر بود، به گواهی 

 1جستند.گواهان استناد می

 5حاشیه 

عانی از مصدر تسجیل و یکی از م :سجل

و سجل احوال به معنی  2نوشته است ،آن

سندی  3ثبت احوال اشخاص و سند سجلی

است که احوال هر شخصی در آن ثبت شده 

  4است و معرف شخص حقیقی است.

 6حاشیه 

عبارت است از مجموع : احوال شخصیه
صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص 
در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را 

                                                
 تی)جلد اول( )شخص يحقوق مدن ن،ی. ساکت، محمد حس 1

 155 :ص(، يدر حقوق مدن تیو اهل

 ، لغتنامه ماده سجل . ر.ک. عالمه دهخدا2

3 . Act de l’etat civil 

 دوم( و اول )جلد مدني حقوق ،مرتضي ه،زاد . يوسف4

 52 :صمالکیت(،  و اموال )اشخاص،

 -اسم -ازدواج -تابعیت: کند مانندمی اجرا
اهلیت و غیره. احوال شخصیه در  -اقامتگاه

معنی اخص، شامل اهلیت نیست. مقصود از 
  5همین معنی است. احوالثبتاحوال در 

 7حاشیه 

در تعاریف ارائه شده از حقوق 
تولد، : چهارگانه وقایع، بر ثبت احوالثبت

در  7 و 6شودمیفوت، ازدواج و طالق تأکید 
توان حقوق می ،راستای این تعاریف

مجموعه قوانین و  عنوانبهرا  احوالثبت
مقرراتی تعریف کرد که به چگونگی تجسم 
و تبلور احوال شخصیه در اسناد رسمی 

پردازد. با استنباط از تعریف فوق، ثبت می
توان دو رکن اصلی و احوال شخصیه را می

 11دانست. احوالثبت حقوق

 8حاشیه 

های مختلفی را از حقوقدانان تعریف
: از جمله اینکه احوال شخصیه ارائه داده اند

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،یذوالفقار. 5

 140 :صاحوال( ثبت نیمراجع

حقوق،  جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی. 6

 ،1385، 16گنج دانش، ج 

 حقوق ،يدمرتضیس زاده، قاسم ن،یدحسیس دکتر ،ييصفا 7

 120 ص، 1382، 8ج سمت، ن،يمحجور و اشخاص ،يمدن

 12احوال، ص:بر حقوق ثبتایمیرشکاری، عباس، مقدمه. 11
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احوال شخصی اموری است که وضع و »
مقام شخص را در خانواده و کشور معین 

به عبارت دیگر، احوال شخصی  .کندمی
نماید که شخص ایرانی است یا معلوم می

یا است یا زن، صغیر است خارجی، مرد 
 2 1«کبیر، متأهل است یا مجرد و امثال آن

 9حاشیه 

 ثبت احوال:  حقوق

می را مجموعه مقرراتی  احوالثبتحقوق 
که بر نحوه درج احوال شخصیه در دانند 

شیوه تغییر این مندرجات و  ،اسناد رسمی
 3آثار این اسناد حاکم است. 

 10 حاشیه

شغل و مقام  نظر ازهر شخص، صرف
خاص خود در اجتماع اوصافی دارد که 
مربوط به شخص او بوده و قابل تقویم و 

این اوصاف، که با  4مبادله با پول نیست.
از لحاظ ثبوتی در « احوال شخصی»عنوان 

گیرند، از حقوق مدنی مورد توجه قرار می
بررسی  احوالثبتلحاظ اثباتی در حقوق 

                                                
تهران، نشر طه، چاپ  ،يحقوق مدن گان،يشا يعل دیس دکتر. 1

 151 :ص، 56، ش 1375اول، 

ات والدت و نکاح در مقرر يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 2

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 12 :ص)س(  ينیحضرت امام خم

حقوق مدنی، شوند. به عبارت دیگر، در می
سخن از این است که آیا فرد محجور است 
یا خیر؟ متأهل است یا مجرد؟ نسب او 
چیست؟ در واقع حقوق مدنی به این 

صرف نظر از علم و جهل  ،اوصاف شخص
پردازد، اما )چگونگی ثبت و اثبات( میافراد

این است که  احوالثبتدغدغه حقوق 
چگونه این اوصاف ثبت شود تا در موقع 

 5ز و اختالف به آن استناد شود.نیا

 11حاشیه 

 :کشور احوالثبتسازمان 
ساازمانی با شاخصایت حقوقی مساتقل از 
یث  مالی، و اجرایی و از ح حاظ اداری،  ل
تشااکیالتی در دولت وابسااته به وزارت 
کشااور اساات. این سااازمان به صااورت 

یه ادارات در  شااودمیمتمرکز اداره  و کل
بوده و  مرکزی سااطک کشااور تابع سااتاد

های مصااوب ها و دسااتورالعملنامهآیین
نماید. به دلیل گستردگی ابالغی را اجرا می

سازمان  شور  احوالثبتوظایف قانونی،  ک
در اقصاای نقاط کشااور به ارائه خدمات 

 20 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3

حقوق  ،يمرتض دیقاسم زاده، س ن،یدحسیدکتر س ،ييصفا. 4

 10 :ص ن،ياشخاص و محجور ،يمدن

 19 :صاحوال، س، حقوق ثبتعبا ،یرشکاریم. 5
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ترین سااازمان مراجعهمشااغول بوده و پر
 1دولتی است. 

 12حاشیه 

کشور به دلیل ثبت  احوالثبتسازمان 
حیاتی مردم شامل والدت، وفات،  وقایع

ازدواج و طالق و به تبع آن صدور اسناد 
عنوان بههویتی و تابعیتی و تحویل شناسنامه 

سند مادر به اتباع ایرانی، برای شناسایی و 
دریافت خدمات فردی در محدوده 
جغرافیای سیاسی کشورمان، از اهمیت 

ای برخوردار بوده و از این جهت در ویژه
های حاکمیتی کشور قرار زمانردیف سا

 2گرفته است. 

 13 حاشیه

یکی از ارکان عنوان بهاصطالح ثبت 
محدود به این رشته  فقط، احوالثبتحقوق 

 ،. منظور از این اصطالحشودمین از حقوق
هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم 
آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی 

حتمالی ورت اقامه دعوای ااست تا بعداً در ص

                                                
در توسعه  نياحوال نوثبت ينينقش آفر ،یپور، مهد سعادت. 1

 54 :ص ک،یدولت الکترون یسازادهیو پ

احوال فاطمه، مطالعه حقوق کودکان و نقش ثبت ،يمیسل. 2

 47 :صدر احقاق آن، 

 18 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3

« از پیش فراهم شده»دلیل عنوان بهن از آ
انی که مالکی استفاده شود. برای مثال زم

کند یا در مال مورد سندی رسمی تنظیم می
معامله بعد از انعقاد عقد )برای استناد بعدی 

کند، در مرحله به اماره تصرف( تصرف می
د اگاه دلیلی ایج ،قرار دارد. در ثبت ثبت
مانند تنظیم سند و گاه دلیل از پیش  شودمی

 3مانند تأمین دلیل. شودمیفراهم شده، حفظ 

 14حاشیه 

ای از اعمال تشریفاتی مجموعه ،ثبت
دخالتی در برقراری آثار  بنابرایناست و 

ماهوی یک نهاد حقوقی ندارد. اما این نکته 
نباید سبب شود که قدر این رشته حقوقی 

زیرا حقیقت  ؛که باید شناخته نشود چنان
میت ثبت به ویژه از این این است که اه

حقوقی  که نهادهای شودمیگر جهت جلوه
اند، قابلیت اثبات در قالبی که به ثبت رسیده

 4یابند نه به نحوی مجرد از آن.و اجرا می
شخصیه تحت حکومت مقررات  احوالثبت

که  شودمیسبب  جمله از ،احوالثبتحقوق 
این اوصاف در قالبی کمتر خدشه و البته 

 ثبوت نسبت عباس، ،یرشکاریم: به.ک ر شتر؛یب طالعهم یبرا. 4

 يکارشناس درجه اخذ یبرا نامه انيپا حقوق، علم در اثبات و

 تابستان تهران، دانشگاه زانلو،يا محسن دکتر ييراهنما به ارشد،

 .52 :ص، 88
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قابل اعتماد با نام سند رسمی درج شوند؛ 
اعتباری آن به آسانی بی قالبی که اثبات

 1پذیر نیست.امکان

 15حاشیه 

در نظام حقوقی ایران، ثبت وقایع حیاتی 

و وفات بر عهده سازمانی به نام سازمان 

 1304سازمان در سال  است. این احوالثبت

اداره کل احصاییه و سجل احوال مملکت نام 

داشت و سپس به اداره کل آمار و 

تبدیل شد و متعاقباً اداره آمار و  احوالثبت

که سرانجام در د شسرشماری از آن جدا 

تشکیالت مربوط به  1353اسفند ماه 

وابسته به  احوالثبتبه سازمان  احوالثبت

تغییر نام پیدا کرد و با همین وزارت کشور 

ر وظایف خود را انجام اضنام در حال ح

دهد و آخرین قانونی که حاکم بر این می

مصوب  احوالثبتسازمان است، قانون 

 1367و  1363و اصالحات سال  27/4/1355

 2شمسی است. 1370و 
علم حقوق بر اساس ارتباط با حکومت یا 

م به حقوق عمومی یا خصوصی تقسیم مرد

                                                
 19 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

 کردياحوال با روحقوق ثبت يقیاسداله، مطالعه تطب ،ي. امام2

 170 :ص ،ياسالم یکشورها

بندی، با توجه به این تقسیم 4شده است.
را باید از مصادیق دسته  احوالثبتحقوق 

همان طور که مفهوم »اول قرار داد؛ چه 
حقوق عمومی با حاکمیت دولت مالزمه 

توان قواعد آن را جدای از اقتدار نمی دارد و
نیز  احوالثبتحقوق  5،«عمومی تصور کرد

در ارتباطی تنگاتنگ با حاکمیت دولت 
ین یاست؛ چه موضوع این رشته از حقوق، تع

عنوان به) احوالثبتنحوه رابطه سازمان 
جزئی از شخصیت حقوقی دولت( با مردم 
است و بر روابط این سازمان با مردم 

کند و به پشتوانه این رابطه حکومت می
 احوالثبتتنگاتنگ است که حقوق 

کند؛ برای افراد تعیین می یارتکالیفی را ب
مثال آنها را ملزم به اعالم وقایع چهارگانه 

نماید و حتی برای ترک این تکلیف، می
مجازات کیفری قرار داده است. این قالب، 
از سوی دیگر سبب ارتباط حقوق 

های حقوق عمومی با سایر رشته احوالثبت
 احوالثبت. برای مثال، حقوق شودمی

در برابر  احوالثبترا برای سازمان  تکلیفی
دارد؛ البته روشن است که مردم بیان می

 بعد؛ به 81 ص حقوق، علم مقدمه ناصر، دکتر ان،يکاتوز. 4

 معرفت، ران،يا حقوق خيتار محمدجعفر، دکر ،یلنگرود یجعفر

 6 :ص تا،يب

 85 :صدکتر ناصر، همان منبع،  ان،يکاتوز. 5
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تعیین نحوه اجرای این دسته از تکالیف و 
نحوه شکایت از عدم اجرا یا اجرای نامناسب 
آنها، موضوع حقوق اداری است. اهمیت این 
ارتباط زمانی بیشتر درک خواهد شد که 

اداری،  بدانیم، آرای صادره از دیوان عدالت
نقش مهمی در جهت دهی به نحوه اجرای 

 داشته است.  احوالثبتقانون 
از طرف دیگر، با توجه به آنچه در 

 احوالثبتخصوص آمره بودن قواعد حقوق 
و وجود ضمانت اجرا برای آن گفته خواهد 
شد و نظر به قوانین خاصی که در خصوص 

 ی اعمالی خاص درانگارجرمجرم زدایی یا 
اند، هم به تصویب رسیده احوالتثبزمینه 

با حقوق جزا پوشانی این رشته از حقوق 
؛ چه تحلیل موادی از قانون شودمیمشخص  

و قوانینی که به مجازات متخلفین  احوالثبت
 احوالثبتوانین راجع به از مفاد ق

اند، بدون استفاده از قواعد حقوق پرداخته
 د. وجزا، نارسا خواهد ب

با  احوالثبتارتباط حقوق چنین مه
حقوق عمومی در معنای خاص، از جمله از 

یکی از عنوان بهمه اطریق مندرجات شناسن
؛ چه شودمیترین اسناد سجلی، مشخص مهم

ق.ث.ا  36ماده  1جدا از آنکه بر اساس بند 

                                                
 85 :صدکتر ناصر، همان منبع،  ان،يکاتوز. 1

نماد عنوان به« آرم جمهوری اسالمی ایران»
، طبق بند شودمیرج حکومت در شناسنامه د

صوصی ماده فوق، در شناسنامه، محل مخ 15
است، که شده برای مهر انتخابات تعبیه 

روند حکومت اثبات و  مشارکت فرد را در
سازد. در کنار نکات فوق، میپذیر امکان

توجه به این نکته نیز الزم است که تعلق یا 
یی شخص عدم تعلق فرد به حکومت و شناسا

انه نیز در حقوق تبعه یا بیگعنوان به
   1گذار و مطمک نظر است.تأثیر احوالثبت

 16 هیاشح

با  احوالثبتتوان ارتباط حقوق نمی
 های حقوق خصوصی را نادیده گرفت. رشته

اگر این تعریف ساده از حقوق خصوصی 
احوال »را بپذیریم که این رشته از حقوق به 

پردازد، متوجه می« شخاصشخصیه و عینیه ا
هم پوشانی این دو رشته از حقوق خواهیم 
شد. احوال شخصیه که بر اساس قواعد آشنا 

شوند، در حقوق خصوصی تعیین و تبیین می
 احوالثبتبه موجب قواعد مربوط به حقوق 

شوند. از گر میدر قالب اسناد سجلی جلوه
طرف دیگر، اسناد تنظیم شده بر مبنای 

در هنگام اعمال و اجرای  احوالثبتحقوق 
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حقوق و تکالیف مربوط به احوال عینیه به 
آید. برای مثال، در هنگام انعقاد کار می

قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی، نیاز است 
تا هویت شخص احراز شود که تنها با ارائه 

این حقوق اسناد فوق، قابل انجام است. بنابر
ای رشتهوان عنبهه در عین حال ک احوالثبت

، در ارتباط شودمیاز حقوق عمومی شناخته 
 1با حقوق خصوصی قابل تحلیل است.

 17حاشیه 

کلیه اتباع »بر  احوالثبتمقررات حقوق 
صرف نظر از محل سکونت آنها و « ایرانی

نظر صرف« کلیه ساکنان کشور ایران»بر 
از تابعیت آنها حکومت دارد؛ از طرف 

ن رشته حقوقی، الزامی بوده دیگر، قواعد ای
 2و توافق بر خالف آن نافذ نیست.

 18حاشیه 

توان حقوق ناظر را می احوالثبتحقوق 
به ایجاد دلیل برای احوال شخصیه اشخاص 
دانست. به عبارت دیگر، اوصاف مربوط به 
احوال شخصیه که فرد در مسیر زندگی 

 شودمیکند، در قالب سندی درج کسب می
ابط هم شناخت هویت و نسب فرد در روتا 

                                                
 23 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

 همان. 2

شود و هم به موقع تر ساناجتماعی آ
استناد به آن برای اثبات ها، بتوان اختالف

 3کرد.

 19حاشیه 

به بعد، جهت مکانیزه  1352های از سال
و  احوالثبتکردن نظام موجود در سازمان 

بهبود آن تحقیقات و مطالعاتی به وسیله 
شد ی و خارجی انجام چندین شرکت داخل

ولی در نهایت عملکرد مؤثری در اصالح 
اساسی این نظام مشاهده نشد. با وقوع انقالب 
اسالمی کلیه عملیات مطالعاتی جهت 

به  احوالثبتمکانیزه کردن سیستم سازمان 
علت خروج مشاوران خارجی ناتمام ماند. 
ولی گذشت زمان و تثبیت نظام مقدس 

اهمیت سازمان  ،یرانجمهوری اسالمی ا
ر و خدماتی که این سازمان د احوالثبت

ارائه نماید  تواندکشور می ریزیبرنامهجهت 
توسط مسئوالن احساس شد. در تداوم 
مطالعات طرح اصالح اساسی سیستم 

به طور پراکنده و  1364ل ااز س احوالثبت
این طرح با اعتباری  1366در نهایت در سال 

میلیارد  9/43دالر و میلیون  2/32معادل 
 :زیر به اجرا در آمد ریال با اهداف

فراهم آوردن امکانات کافی جهت  -

 13:صاحوال، ثبتبر حقوق یاعباس، مقدمه ،یرشکاریم. 3
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 شناسایی مردم و ثبت وقایع حیاتی آنان.

ثبت سریع و دقیق اطالعات و آمارهای  -
 صحیک حیاتی

ایجاد ارتباطات قانونی و سریع بین  -
 های دولتیمردم و ارگان

ام ایجاد تغییرات بنیادین در نظ -
کشور و ارتقا آن به سطک  احوالثبت
 های مدرن دنیااحوالثبت
کنترل و حفاظت صحیک و قانونی از  -

 اسناد سجلی مردم
جلوگیری از جعل و یا سوءاستفاده از  -

 اسناد سجلی
ارائه خدمات سریع و دقیق به دیگر  -

تی به اها در ارتباط با آمارهای حیارگان
با توجه به تر های دقیقریزیبرنامهمنظور 

. بدین دقت و صحت اطالعات جمعیتی
منظور سازمان اقدام به طراحی و احداث 
ساختمانی مستحکم و مجهز با در نظر 
گرفتن اصول معماری، کلیه فضاهای 

 1مناسب برای یک سایت کامپیوتری نمود. 

 20حاشیه 

تی که در حوزه ابا توجه به مقرر
تاریخ است، رسیدهبه تصویب  احوالثبت

                                                
 يجخار اتباع حقوق ،يعلدیس ،یموسو و يعل ا،ین یزاهد. 1

 21 :ص ران،يا در

توان در چهار دوره می را احوالثبتحقوق 
نامه نخستین دوره با تصویب :تقسیم کرد

آغاز شده و تا  1297مصوب  ،احوالثبت
 1304مصوب  ،تصویب قانون سجل احوال

از تصویب قانون  ،ادامه پیدا کرد. دوره دوم
قانون پیش گفته تا تصویب قانون سجل 

 ،دوره سوم دارد. ادامه 1307مصوب  ،احوال
نیز از تصویب قانون سجل احوال مصوب 

قانون و سرانجام نیز با تصویب  1307
 چهارم شروع دوره 1355مصوب  احوالثبت
 2.شودمی

 21حاشیه 

شمسی  1295در سال  ،برای اولین بار
ت ماده به تصویب هیأ 41ای در نامهتصویب

شکالت سیاسی به دولت رسید که به علل م
نامه دیگری مرحله اجرا در نیامد و تصویب

شمسی  1297در پاییز سال  1167به شماره 
ماده بود و  41به تصویب رسید که حاوی 

گذاری تاریخ پایه ،در واقع تاریخ مزبور
و به  شودمی در ایران محسوب احوالثبت

مقرر  ،ت دولتنامه هیأموجب این تصویب
که تمامی اتباع ایران باید دارای سجل  شد

. البته با توجه به ندشواحوال یعنی شناسنامه 

 13:صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 2
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براین شد که مفاد  بنا ،امکانات کم آن زمان
در سراسر کشور به مرحله  به تدریجمصوبه 

 1اجرا درآید.

 22حاشیه 

ی برنامه کار کابینه هااز جمله بخش
« قانون سجل احوال نیدناگذر»سردار سپه، 

بود. در همین راستا، قانون فوق تهیه و 
مشتمل بر سی و پنج ماده، در تاریخ 

خورشیدی به تصویب مجلس  14/03/1304
شورای ملی رسید. این قانون دارای چهار 

 2فصل بود.

 23حاشیه 

مرداد  20سجل احوال، مصوب  قانون
مشتمل بر شانزده ماده در  ،شمسی 1307

د و هفت رداد ماه یک هزار و سیصبیستم م
ملی رسید  یشمسی به تصویب مجلس شورا

و به موجب ماده شانزدهم آن، قانون سجل 
نسخ شد. در  1304خرداد  14احوال مصوب 

یت اجرای آن به لوعین حال، کماکان مسئ
 3عهده وزارت داخله باقی ماند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و 
از تصویب پس  بیست و هشت تبصره

                                                
 کردياحوال با روحقوق ثبت يقیمطالعه تطب ،اسداهلل،يامام. 1

 166: ص ،ياسالم یکشورها

در  1355ملی در تیر ماه  یمجلس شورا
به تصویب مجلس سنا  16/4/1355تاریخ 

از تاریخ »آن،  54رسید. به موجب ماده 
ی معین، هااجرای این قانون و پایان مهلت

و  1307مرداد  20مصوب  احوالثبتقوانین 
و دوم  1312و اول بهمن  1310آذر  11

نی که در لغو، و هر قانو 1319اردیبهشت 
مقام اجرا معارض این قانون باشد، بالاثر 

آن نیز وزارت  55بر اساس ماده «. است
کشور، وزارت امور خارجه و وزارت 

أمور اجرای قانون پیش گفته ادگستری مد
یازده فصل  شدند. قانون مورد بحث که در

 ر قانون حاکم برتنظیم شده تا زمان حاض
 امور مربوط به اسناد سجلی است.

 24شیه حا

از جهات مختلفی قابل  احوالثبتاهمیت 
 . استبررسی 

داشتن  به دلیل در اختیار احوالثبتالف( 
و آمارهای اسناد هویت و تابعیت فردی 

های مهم حاکمیتی حیاتی یکی از سامان
. ارائه خدمات عمومی به آحاد شودمیتلقی 

مردم و اطالعات ویژه جمعیتی به ارکان 
های اختصاصی و ومت از ویژگیحک

 12: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 2

 29: ص احوال،عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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انحصاری این سازمان است که در ذیل با 
بیان اهداف کلی و بلند مدت سازمان 

کشور، ضرورت و اهمیت آن  احوالثبت
 :شودمیمشخص بیشتر 

فراهم آوردن موجبات شناسایی هویت  -
 مردم و ثبت وقایع حیاتی

دستیابی به اطالعات کافی از نیروی  -
 انی کشور انس
های نظام و مردم با ایجاد پیوند بین بخش -

 حکومت
 کشور احوالثبتتغییرات بنیادی در نظام  -
روش در اصالح تشکیالت و بهبود  -

های مختلف سازمان و توسعه بخش
 هاتشکیالت تا سطک بخشداری

ایجاد فضای مناسب خدمتی در مرکز و  -
 هااستان

ربط و ذی هایاستفاده از ظرفیت ارگان -
افزایش کمی و کیفی نیروهای سازمان، 
 متناسب با جامعه و انقالب و جمعیت کشور

کمک به تحقق اهداف کلی و کمی  -
 ساله کشور 5برنامه 

به هماهنگی طرح انفورماتیک  تمساعد -
 جمعیتی کشور

به دلیل مأموریت و نوع  احوالثبتب( 
فعالیتی که بر عهده دارد با نهادهای 

                                                
  6:صاحوال، ثبت يحقوق يفقه لیاحوال، تحلثبت سازمان. 1

المللی ذیل و رابطین آنان در ایران به بین
 طور مستقیم و مستمر در ارتباط است:

 سازمان ملل متحد -
 صندوق جمعیت ملل متحد -
 دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران  -
 صندوق کودکان ملل متحد -
 سازمان جهانی بهداشت -
های جمعیتی مرکز مطالعات و پژوهش -

 آسیا و اقیانوسیه
هویتی )شناسنامه و کارت ج( اسناد 

شناسایی ملی( شناسنامه و کارت شناسایی 
ملی سند هویت و تابعیت هر فرد ایرانی 
است؛ که برای هر شخص ایرانی صادر 

 برای سند رسمی دولتی عنوان بهو  شودمی
. بنابراین شودمیشناسایی اتباع ایرانی تلقی 

ی این اسناد توسط باید در حفظ و نگهدار
تا در  ،هر فرد مراقبت کامل به عمل آید

مواقع مختلف و در تمام طول زندگی خود 
به وسیله آن مورد شناسایی قرار گرفته و از 
کلیه خدمات اجتماعی و رفاهی بهره مند 
، شود و احیاناً در صورت عدم ارائه آن

  1شخص فاقد هویت مشخص خواهد بود.

 25حاشیه 

در ارتباطی تنگاتنگ با  احوالثبتحقوق 
حاکمیت دولت است؛ چه موضوع این رشته 
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از حقوق، تعیین نحوه رابطه سازمان 
جزئی از شخصیت عنوان به) احوالثبت

حقوقی دولت( با مردم است و بر روابط این 
کند و به سازمان با مردم حکومت می

پشتوانه این رابطه تنگاتنگ است که حقوق 
فی را برای افراد تعیین تکالی احوالثبت
کند؛ برای مثال آنها را ملزم به اعالم می

نماید و حتی برای ترک وقایع چهارگانه می
این تکلیف، مجازات کیفری قرار داده 

                                                                                                                                                         1است.

 26حاشیه 

از لحاظ قلمروی اجرا  احوالثبتقانون 
مرزی برونو  مرزیدروندارای دو بعد 

است؛ به این مرزی بروناست. دارای بعد 
معنا که کلیه اتباع ایرانی چه در داخل 
کشور و چه در خارج از آن، مشمول این 

ای بعد قانون هستند. در عین حال دار
است؛ زیرا برخی مقررات آن  مرزیدرون

بر تمامی سکنه ایران صرف نظر از تابعیت 
ق.ث.ا  12آنها، حاکم است. برای مثال، ماده 

همان قانون که  1در راستای بند ه ماده 
« صدور گواهی والدت برای اتباع خارجه»

 احوالثبترا از جمله وظایف سازمان 

                                                
 21 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

ت هر طفل در والد»: داردداند، مقرر میمی
ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا 
خارجی باشند، باید به نماینده یا مأمور 

بر اساس این ماده، « عالم شود.ا احوالثبت
موضوع  به احوالثبتیل شمول قانون دل

د طفل در ایران مذکور در ماده مذکور، تول
( در ادامه ماده فوق در مرزیدروناست. )

حقوق مرزی برونبه بعد مقام توجه 
والدت اطفال » ، مقرر شده است:احوالثبت

ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور 
محل اقامت و اگر نباشد، کنسولی ایران در 

ترین مأمور کنسولی و یا سازمان به نزدیک
چنین هم«. شودمیکشور اعالم  احوالثبت

وفات »ق.ث.ا  22به موجب بند اول ماده 
چنین همهر کس اعم از ایرانی یا خارجی و 

والدت طفلی که مرده به دنیا آمده یا 
بالفاصله پس از والدت بمیرد، باید به مأمور 

و در ادامه «. اعالم شود احوالثبتیا نماینده 
قانون مرزی برونهمان ماده در بیان قلمرو 

وفات ایرانیان در خارج از »: آمده است
مأموران کنسولی محل اقامت یا به کشور به 

مأموران کنسولی ایران یا به ترین نزدیک
 2«.شودمیکشور اعالم  احوالثبتسازمان 

 23 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2
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 27حاشیه 

 احوالثبتبر همین مبنا، قواعد حقوق 
شوند؛ چه برای قواعدی الزامی تلقی می

ای جز الزام ه، چارهتتحقق اهداف این رش
اعد نیست. برای اشخاص به پاسداشت این قو

ق.ث.ا، والدت هر  12مثال، به موجب ماده 
طرف ایران باید به نماینده یا مأمور 

 997اعالم شود و یا طبق ماده  احوالثبت
هر کس باید دارای نام خانوادگی »ق.م
، این مقررات جزء قواعد الزامی تلقی «باشد
 توان افراد را در اجرا یا عدمنمی شوند ومی

 دانست.  اجرای آن مخیر
تا  احوالثبتلزوم رعایت قواعد حقوق 

گذار با تصویب ای است که قانوناندازه
های مربوط قانون تخلفات، جرایم و مجازات

سجلی و شناسنامه )مصوب اسنادبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام(  10/5/1370

خدشه  احوالثبتاقداماتی که به اعتبار اسناد 
 1ه است.ی کردانگارجرمآورد را وارد می

 28حاشیه 

یابد اختیاراتی می احوالثبتازمان گاه س
ق بتوان آن را از مصادی شودمیکه سبب 

مراجع قضاوتی قرار داد. برای مثال بر  

                                                
 25 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

ق.ث.ا، تغییر نام خانوادگی  40اساس ماده 
کشور ممکن  احوالثبتان با تصویب سازم

ق.ث.ا از  1د و به موجب ماده خواهد بو
کشور،  احوالثبتایف سازمان جمله وظ

ثبت والدت و صدور شناسنامه، ثبت واقعه 
وفات و صدور گواهی وفات، تعویض 

های موجود در دست مردم، ثبت شناسنامه
نقل تحوالت، صدور ازدواج و طالق و 
اتباع خارجه و تنظیم  گواهی والدت برای

دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی 
تنظیم »و « م خانوادگیتغییر نا»باشد. لذا می

طبق احکام فوق از وظایف « اسناد فوق
است و ذاتاً در « کشور احوالثبتسازمان »

فوق قرار دارد نه در صالحیت اداری
هیأت حل »صالحیت سایر مراجع از جمله 

 2«.دادگستری»یا  احوالثبتاداره« اختالف

 29حاشیه 

کشور به دلیل در  احوالثبتسازمان 
تن اسناد هویت و تابعیت فردی اختیار داش

های مهم و آمارهای حیاتی یکی از سازمان
ی به آحاد مردم و مدر ارائه خدمات عمو

اطالعات ویژه جمعیتی به مراکز 
و علمی،  گذاریسیاست، ریزیبرنامه

تواند زمینه رشد پژوهشی و ... است که می

 134 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2
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و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
هم نماید. این سازمان با سیاسی جامعه را فرا

فراهم آوردن موجبات شناسایی هویت مردم 
و ثبت وقایع حیاتی، دستیابی به اطالعات 
کافی از نیروی انسانی کشور، ایجاد پیوند 

های نظام و مردم با حکومت، بین بخش
های اجرایی برای تسریع امور ارگان

ی و اههای رفدر قالب برنامهدهی خدمت
های به اعمال سیاست اجتماعی، با کمک

های توسعه کشور، پوشش جمعیتی در برنامه
کامل کشور به لحاظ خدمات، مساعدت به 

های انفورماتیک جمعیتی هماهنگی طرح
های مالیاتی، کشور، مساعدت به ایجاد نظام

استخدام و ... ثبت  طب ملی، نظام وظیفه
سریع و دقیق و گردش سریع اطالعات در 

ظت از اسناد و مدارک نظام، کنترل و حفا
های هویتی و تابعیتی، ابطال شناسنامه

موهوم، تکراری، جعلی، غصبی در جریان و 
ها، اعمال از اعتبار ساقط کردن المثنی

مقررات کیفری در مورد تخلفات و 
ها و اسناد، نوسازی سوءاستفاده از شناسنامه

لی، تم و ایمن سازی و بهسازی اسناد سجسیس
د سجلی و جلوگیری از حفظ اعتبار اسنا

سناد توسط تزلزل آنها، جلوگیری از جعل ا
به بیگانه، رسالت  اتباع خارجی و وابستگان

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 1

 74 :صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک

 1بزرگی را در جامعه بر عهده دارد.

 30حاشیه 

جایگاه حقوق  عنوانبه آنچه که 
باید مورد بحث و  احوالثبتشهروندی در 

برررسی قرار گیرد این است که ادارات 
را باید مراکز ثبت هویت و  حوالاثبت

ت که به ثبت و صدور تابعیت ایرانیان دانس
تی پرداخته و هویت و تابعیت اسناد هوی

کند و تشکیالت منظمی را مشخص می دافرا
 را نیز دارا است. 

افراد جامعه با داشتن هویت و تابعیت 
مند انند از دیگر امکانات جامعه بهرهتومی

روندی نیز هحقوق شگردند و در این میان 
های دموکراتیک به با وضعیت حکومت هک

باشند و در این سیستم نیز سوی پیشرفت می
 جایگاه خاصی دارند. 

حقوق شهروندی نیز از حقوقی است که 
باید  آورند ولینمی ها آن را به وجوددولت

و شامل سه برای حمایت از آن تالش کنند 
 بعد از قبیل حقوق مدن، حقوق سیاسی و

حقوق اجتماعی است که با توجه به 
مأموریت سازمان آنچه از حقوق شهروندی 

گردد حقوق اجتماعی می احوالثبتشامل 
مندی از حقوق زمه بهرهافراد است که ال
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اجتماعی داشتن هویت و تابعیت ایرانی 
 1باشد.می

 31حاشیه 

حقوق کودک از قبل از تولد شروع و در 
و در دوران  ایام والدت، بعد از والدت

حیات وی ادامه خواهد داشت و برای احقاق 
این حقوق مسلم خویش در اجتماع نیاز به 
شناخت هویت خویش  احراز این موضوع 
دارد که این امر فقط در صورت ثبت مراتب 

و صدور  احوالثبتوالدت در اسناد اداره 
 2شناسنامه جهت وی محقق خواهد شد.

 32ه حاشی

ینده سازان کشور آعنوان بهکودکان 
تأمین کننده تداوم نسل آینده باید از حقوق 

 ایگونه های برخوردار باشند بممتاز و ویژه
آنها به  که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید

رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل 
ضروری جهت پرورش بدنی فکری، 
اخالقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم 

طی امن و آزاد برایشان و طبیعی در محی
فراهم شود که این امر زمانی محقق خواهد 

                                                
 54 :صاحوال، در ثبت یحقوق شهروند ،يعل ،ی. محمود1

 احقاق در احوالثبت نقش و کودک حقوق د،یجمش ،يرمض. 2

 7 :ص آن،

عنوان به احوالثبتشد که به نقش سازمان 
یک سازمان حاکمیتی و حقوقی در احقاق 
حقوق کودکان چه قبل از تولد و چه بعد از 

ای قائل شوند و در تولد اهمیت ویژه
های کالن و گسترده کشور با ریزیبرنامه

عات جمعیتی این سازمان اقدام اتکا به اطال
گردد که اگر این موضوع به جد پیگیری 

ای که از آن عاید کشور شود مسلماً نتیجه
حقوق واضک و به دور ابی بهخواهد شد دستی

هام برای کلیه کودکان خواهد گونه اباز هر
 3بود.

 33حاشیه 

کشور به منزله یکی  احوالثبتسازمان 
 ترین اکمیتی مهمهای حهدستگا ترین از مهم

های اداری، یعنی گاهفعالیت را در دست
یر صدور اسناد و اوراق هویتی است که سا

 رمندی قراحقوق در ادامه این بهره
گیرند. فرایند صدور مدارک هویتی مانند می

شناسنامه و کارت ملی و ثبت تحوالت و 
ای تی در این مدارک موضوع سادهاوقایع حی
ابعاد حقوقی فراوانی دارد؛ هرگونه  نبوده و

ابهام یا نقص یا اجمال قوانین و مقررات 

احوال ه، مطالعه حقوق کودکان و نقش ثبتفاطم ،يمیسل. 3

 12 :صدر احقاق آن، 
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ها و تواند این فرایند را با پیچیدگیمی
مسائل حقوقی متعددی مواجه نماید و این 
موضوع به طور طبیعی کثرت قوانین و 

، بخشنامه، دستورالعمل نامهآیینمقررات )
  1و...( را در پی دارد.

 34حاشیه 

مات عمومی اداری انحصاراً توسط خد
گر اشخاص حقوقی حقوق دولت یا دی
گردد و اشخاص خصوصی می عمومی اداره

در این امور حق مداخله ندارند مانند تأمین 
و...  احوالثبتامنیت، ثبت اسناد، امالک، 

ماده قانون مدیریت  8و  5به موجب بندهای 
خدمات کشوری، اداره امور داخلی و امور 

جزء امور حاکمیتی بوده و از جمله  ثبتی
وظایف و خدمات سنتی دولت به شمار 

نیز در این  احوالثبتآید. امور مربوط به می
 2گیرند.رده قرار می

 35حاشیه 

توان برای رسد سه مبنا را میبه نظر می
مداخله دولت در حوزه احوال شخصیه، در 

 بر شمرد. احوالثبتقالب قوانین و مقررات 

                                                
 21 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

 102 :ص ،یاحوال و حقوق شهروندثبت ژن،یب ،يعباس. 2

و  يو عوامل جعل اسناد سجل تیماه يبررس ه،یعط ،يآفتاب. 3

ت، بر مبنای نظم عمومی در حقوق نخس
مفهومی که عنوان بهمی وعمومی، نظم عم

متضمن یکی از کارکردهای دولت برای 
 حفظ منافع عمومی است.

دوم بر مبنای وظیفه دولت در حمایت از 
هویت ملی، و سرانجام، تضمین امنیت 
حقوقی شهروندان که توجیه مهمی برای 

 3رود.مداخله دولت به شمار می

 36 هیحاش

در  احوالثبتاکنون جایگاه نظام نوین 
قلب خدمات مشاع زیرساخت دولت 
الکترونیکی کشور بسیار کلیدی و پر 
اهمیت است و تحقق آن یکی از شروط 
الزم شفافیت سایر ابعاد هویتی شهروندان و 

های کاربردی الکترونیکی در تحقق سامانه
البته در باشد، بستر دولت الکترونیک می

ه دولت الکترونیک سازی و توسعپیاده مسیر
ها با مشکالتی نظیر عوامل فرهنگی، سازمان

عوامل سازمانی اداری و کمبود منابع روبرو 
توان با اقدامات مناسب و به هستند که می

موقع نظیر آموزش و... این موانع را کم اثر 
 4تأثیر ساخت.بی و حتی

 41 :صآن،  يو حقوق يو آثار فقه يتيهو

در توسعه  نياحوال نوثبت ينينقش آفر ،یپور، مهد ساعدت. 4

 51 :ص ک،یدولت الکترون یساز ادهیو پ
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 37حاشیه 

تبط با قانون و مر برخی از آیات مبنایی
 1از قرآن مجید: احوالثبت

د تا ایمان با زنان مشرک ازدواج مکنی
بیاورند قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن 

به  زیبایی او شما رامشرک است هر چند 
شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهید 

ر از تا ایمان بیاورند قطعاً برده با ایمان بهت
را به  هر چند شما آزاد مشرک استمرد 

شگفت آورد آنان )شما را( به سوی آتش 
سوی  خود بهخوانند و خدا به فرمان فرا می

خود را خواند و آیات بهشت و آمرزش می
باشد که متذکر  گرداندبرای مردم روشن می

  شوند.
به ترک همخوابگی با برای کسانی که 

خورند )=ایالء( چهار زنان خود سوگند می
به آشتی باز ست پس ماه انتظار )و مهلت( ا

و » : «آمدند خداوند آمرزنده و مهربان است
ت سه پاکی دزنان طالق داده شده باید م

و روز بازپسین کشند و اگر به خدا  انتظار
ایمان دارند برای آنان روا نیست که آن چه 

پوشیده دارند را خداوند در رحم آنان آفریده 
شوهرانشان اگر سر آشتی دارند به  و

آنان در این )مدت( سزاوارترند  بازآوردن

                                                
 بقره سوره 221 و 226، 227 اتيآ م،يکر قرآن. 1

بر عهده زنان است  همین وظایفی که و مانند
به طور شایسته به نفع آنان )بر عهده مردان( 

برتری دارند و است و مردان بر آنان درجه 
 «.توانا و حکیم است خداوند

است پس از آن یا  طالق رجعی دوبار
)باید زن را( به خوبی نگاه داشتن یا به 

شما روا نیست زاد کردن و برای شایستگی آ
از آنچه به آنان داده اید چیزی باز ستانید  که

مگر آنکه )طرفین( در به پا داشتن حدود 
بیمناک باشند پس اگر بیم دارید که خدا 

دارند در نمی آن دو حدود خداوند را بر پای
چه که زن برای آزاد کردن خود فدیه آن

حدود دهد گناهی بر ایشان نیست این است 
احکام الهی پس از آن تجاوز مکنید و 
کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند 

 2آنان همان ستمکارانند.

 38حاشیه 

به  احوالثبتمباحث مرتبط با قانون 
نماید جاب مییلحاظ مبانی کالن آن، ا

های الودهقانونگذار در تدوین این قانون با ش
اه از آن همر های منبعثفکری و سیاست

گردد. نظر به اینکه مقدم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران قانونگذار را مکلف 

 51:صاحوال، ثبت يحقوق يفقه لیاحوال، تحلثبت سازمان. 2
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های مدیریت اجتماعی بر به رعایت ضابطه
مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این 
قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای 
یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه 

ام در تدوین به اجتهاد مستمر فقهای عظ
 شناسی قوانین ضروری است و آسیب

قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی، با 
توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، 

ها و نقایص به منظور شناخت ابهامات، خأل
  پذیرد.قوانین صورت می

عمق و غنای مقررات فقه اسالمی، به 
دینی مردم ویژه فقه شیعه و نیز باور و اعتقاد 

به الزم االجرا بودن این مقررات اشاره دارد. 
لذا از آن جایی که هر قانون مصوب دارای 
یک یا چند مبانی است که پایه، اساس و 
شاکله آن قانون با توجه به آن مبانی شکل 
گرفته است. در جمهوری اسالمی ایران 
قوانین مدنی به طور کلی از دو مبانی فقهی 

گیرند که قانون یو حقوقی سرچشمه م
 1نیز از این قاعده مستثنی نیست. احوالثبت

 

                                                
 45:ص احوال،ثبت يحقوق يفقه لیتحل احوال،ثبت سازمان. 1

 354 :ص، 2جدل  ن،یشیپ ث،يالحد ،يفلسف يتق محمد. 2

 نیشیپ امبر،یپ امیپ ،یو مسعود انصار ،يخرمشاه نيالدبهاء. 3

 575: ص

منظوم، نشر  ثياحاد ايگنج حکمت  ،یدهندیب یباقر ناصر. 4

 39حاشیه 

برخی از احادیث و روایات مبنایی و 
مرتبط با احوال شخصیه )نکاح( از ائمه 

 معصومین )ع( 
سه حق از »: پیامبر اکرم )ص( فرمود

جمله حقوق اسالمی است که فرزند بر عهده 
وبی ول آن که برای او نام خا: پدر دارد

ند، دوم به وی نوشتن بیاموزد. سوم برگزی
آن که وقتی به سن بلوغ رسید وسائل 

 2«.ازدواجش را فراهم آورد.
خداوند متعال هر مرد » پیامبر اکر )ص(:

و زن بسیار ازدواج کننده زود طالق دهنده 
 3«کنددارد و یا نفرین میرا دشمن می

منفورترین و »پیامبر اکرم )ص( فرمود:
ها در نزد خدا، طالق لحال ترین مبغوض

 4«است.
هیچ یک از اصحاب » )ع( فرمود:علی امام

کرد مگر آن که نبی نمی رسول خدا ازدواج
فرمود دینش کامل اکبر )ص( درباره او می

 7 6«5شد.

 

 170: ص، ه.ش 1363روح، قم، چاپ اول، 

 174: ص، 1جلد  ن،یشیپ ث،يالحد ،يففلس يتق محمد. 5

کوثر،  مینس ،یجعفر عقوبيصدوق، خصال، ترجمه  خیش. 6

 18 :ص، 1، ه.ش، جلد1382چاپ اول، 

 53:صاحوال، ثبت يحقوق يفقه لیاحوال، تحلثبت سازمان. 7
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 40حاشیه 

اگر کسی به مجموعه قوانین هر کشور 
یابد که هر کشور برای نظری بیفکند، در می

نات دنیوی مقرراتی وضع نموده اکثر شئو
کند برای ثبت است. بنابراین عقل حکم می

وقایع حیاتی )والدت، وفات، ازدواج، 
ویتی هصدور مدارک چنین همطالق( و 

)شناسنامه و کارت شناسایی ملی( قانون 
مشخص و واحدی در کشور تنظیم و 
تصویب گردد و سازمانی کلیه امور در این 

 هده گیرد. زمینه را به ع
کند که والدت هر فرد در عقل حکم می

دفتری ثبت و مدرک هویتی مربوطه 
)شناسنامه( برای وی تنظیم گردد؛ تا از این 
طریق او مورد شناسایی قرار گیرد و آثار 
فقهی از جمله نسب، والیت، حضانت و... بر 

کند که رتب گردد. عقل حکم میآن مت
می شایسته نوزادی که به دنیا آمده نا برای

و مورد قبول عرف، توسط والدینش بر او 
نهاده شود تا همگان بتوانند او را با عنوانی 

چنین همثابت مورد خطاب قرار دهند و 
کودک در بزرگسالی به دلیل نام مستهجن 

مورد  و غیر متعارفی که برای او انتخاب شده
 تحقیر و سرزنش قرار نگیرد.

                                                
 65:صاحوال، ثبت يحقوق يفقه لیاحوال، تحلثبت سازمان. 1

اج و طالق هر کند که ازدوعقل حکم می
شخص از لحاظ کمیت و کیفیت در دفتری 
که والدت آن شخص به ثبت رسیده وارد 
گردد تا از این طریق در مواقع لزوم قابل 
پیشگری و دفاع باشد که آیا نحوه صورت 
گرفتن این وقایع منطبق با اسالم )از لحاظ 
 رعایت عده، تعداد ازدواج و نوع طالق و...(

 بوده است یا خیر؟
کند که وفات هر شخص ل حکم میعق

نیز در دفتر مذکور مندرج گشته تا آثار 
فقهی آن از جمله ارث و وصیت و... برای 

 1.دشوبازماندگان متوفی بر آن مترتب 

 41حاشیه 

در فقه عنوان احوال شخصیه وجود ندارد، 
های اهل سنت بر این زیرا عرف اکثر فقه

دو قسم است که احکام فقه اسالمی را به 
عبادات که رابطه  -1: کندیم میسکلی تق

کند و به قصد انسان را با خدا تنظیم می
، مثل نماز، شودمیتقرب به خداوند انجام 

معامالت یا عادات که روابط  -2روزه و حج 
افراد و اجتماعات را با برخی دیگر تنظیم 

ها نکاح، طالق، همانند این عنوان ؛کندمی
، وصایت، برخی دیگر از بیع، جنایات



  
 27  کلیات -فصل اول

 

های اهل سنت احکام را به چند قسم فقه
 -3مناکحات  -2عبادات  -1: کنندتقیسم می
 عقوبات -4معامالت 

اولی در رابطه با آخرت انسان و سه تای 
 دیگر راجع به دنیای اوست.

های تقسیم رایج و مشهور در میان فقه
شیعه تقسیمی است که در شرایط االسالم 

 :     ؛ که احکام را به چهار دستهآمده است
احکام  -4ایقاعات  -3عقود  -2عبادات  -1

 1تقسیم کرده اند.

   42 هیحاش

برای انجام  احوالثبتسازمان 
های محوله و رسالت بزرگ خود، مأموریت

و ارای ساختار تشکیالتی بسیار منسجم د
 بزرگ است، که در آن حوزه ریاست، سه

 31دفتر ستادی و  6اداره کل،  6معاونت 
استانی که به انجام  احوالثبتاداره کل 

 ریزیبرنامه، گذاریسیاستوظایفی نظیر 
کالن، نظارت و ارزیابی، تدوین و اصالح 

 های اداری،قوانین و مقررات و رویه
ت ها همها و دستورالعملنامهآیین

 3گمارد.می

                                                
 14:ص احوال،ثبت يحقوق يفقه لیتحل احوال،ثبت سازمان. 1

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد يزارع. 3

 75 :صاحوال، ثبتقانون  45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک

 43حاشیه 

 احوالثبتمان در حقوق اداری ساز
باشد. اصوالً وابسته به وزارت کشور می

هایی که وابسته به وزارت کشور سازمان
 شوند:هستند به سه دسته تقسیم می

هایی که بدون واسطه با خود سازمان -1
کنند که در وزیر و زیر نظر او کار می

حوزه »ها اصطالح اداری به این سازمان
شورای گویند مانند دبیرخانه « وزارتی
 یابی و رسیدگی به شکایات.ارزش

هایی که زیر نظر معاونان سازمان -2
 ها.وزیر قرار دارند مانند حوزه معاونت

هایی که وابسته به وزارت سازمان -3
کشورند که در حقوق اداری به این 

مؤسسات دولتی و یا مؤسسات »ها سازمان
، احوالثبتمستقل گویند. مانند سازمان 

 4امینیروی انتظ
، احوالثبتسازمان  ،با این توصیف

سازمانی است از حیث اداری و مالی مستقل 
و از لحاظ تشکیالت وابسته به وزارت 

ریاست سازمان به انتخاب وزیر  .کشور
  5.شودمیکشور تعیین 

(، 1) یحقوق ادار يابوالحمد، جزوه درس دیعبدالحم دکتر. 4

 .182: ص

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 5
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 44حاشیه 

 :ثبت احوال عبارتند از سازمان یفیک اهداف

 ایع حیاتی با استفاده از. ثبت به موقع وق1
 های قانونیظرفیت

در  احوالثبت. استقرار خدمات دولتی 2
 سراسر کشور

. افزایش ضریب ایمنی اسناد و مدارک 3
 سجلی و هویتی

. تکمیل و بهنگام سازی اطالعات هویتی 4
ایرانیان )برقراری ارتباطات سببی و نسبی 

 در پایگاه(
رونیکی . فراهم نمودن زمینه شناسایی الکت5

 ایرانیان
ه . تولید و انتشار آمار جمعیتی برای برنام6

 توسعه کشور
. اطالع رسانی الکترونیکی شیوه ارائه 7

 %30خدمات 
های انجام کار و خدمات فرایند . انعکاس8

ای طریق ابزارهای رسانه سازمان از
 الکترونیکی

. ارائه خدمات به کلیه ایرانیان به صورت 9
 %20الکترونیکی 

 فضای تبادل اطالعاتتوسعه زیرساخت .10
لتی بخش غیردوهای. استفاده از توانمندی11

                                                
به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 گریبا رویکرد واگذاری امور تصدی
 ترل نتیجه و محصولنظام کناستقرار . 12
ش انگیزه شغلی کارکنان با تأمین یا. افز13

 ای مناسبجایگاه و منزلت حرفه
. ارتقاء سطک دانش فنی، علمی و 14
 های شغلی کارکنانرتمها
. مناسب سازی و استاندارد سازی 15

فضاهای فیزیکی، تجهیزات، ساختار و 
 فرایندهای انجام کار 

. پشتیبانی و حمایت از نوآوری، خالقیت 16
 و استعدادهای فنی و پژوهشی

. تقویت فضائل اخالقی، وجدان کاری، 17
 روحیه کار و انضباط در سازمان

ریت عملکرد مشتمل . استقرار نظام مدی18
بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و 

 کارکنان
 . افزایش سطک اعتماد عمومی جامعه19
 و تکالیف جامعه و سازمان ق. تبیین حقو20
 . مهندسی فرهنگ نامگذاری21
منظور کاهش اتکای . تالش الزم به22

های جاری سازمان از بودجه عمومی هزینه
 کشور

زمان بر اساس حجم بودجه سابینی پیش. 23
ها و خدمات در چارچوب بودجه فعالیت

 عملیاتی
 

 17 :ص)س(  ينیحضرت امام خم
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ای . اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه24
  1و تعادل بین منابع و مصارف

 45حاشیه 

 :سازمان التیتشک
های محوله، سازمان برای انجام مأموریت

 :تشکیالتی به شرح ذیل دارد
اد معاونت )امور اسن 3حوزه ریاست،  

آمار و فناوری اطالعات و آمار  -هویتی
، مدیریت و توسعه ریزیبرنامه -جمعیتی

اداره کل، دفتر و مرکز  16منابع انسانی( و 
، هماهنگی و گذاریسیاستاست که وظیفه 

 31ها را بر عهده دارند و نظارت بر فعالیت
ها که وظیفه هماهنگی و اداره کل در استان

ادارات نظارت بر عملیات اجرایی 
حی و اشها و نوها و مراکز پخشهرستان

مناطق کالن شهرها را در سراسر کشور 
 2 دهد.انجام می

 46حاشیه 

 و رسالت سازمان  تیمامور

 ثبت وقایع حیاتی به صورت مکانیزه -
اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان از  -

                                                
1 . 

 طریق آرشیو الکترونیک 
تولید  و انتشار آمار انسانی و تحوالت  -

 جمعیتی کشور به صورت آنالین
اجرای یکی از چهار طرح کالن حوزه   -

اوری اطالعات کشور و خدمتی متمایز به فن
نام کارت هوشمند ملی چند منظوره برای 

 کلیه ایرانیان 
 عنوانبههوشمند ملی استفاده از کارت  -

 دروازه ورود به دولت الکترونیک
ای و در مجامع منطقهحضور فعال -
المللی در خصوص توسعه و عملیاتی بین

 د چند منظورهسازی صنعت کارت هوشمن
های ایجاد بستر مناسب تعاملی با سازمان-
ای در خصوص فرایندهای المللی و منطقهبین

 کارت هوشمند چند منظوره
افزایش سهم کشور در بازار خدمات  -

ای و مهندسی فناوری اطالعات در مشاوره
جهان به منظور پویایی سازمان فرایند محور 

ی فناوری و استفاده از آخرین تکنولوژ
 اطالعات

 
 
 

مقررات والدت و نکاح در  يقیالعه تطبمط د،یحم ،یانصار. 2

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 17 :ص)س(،  ينیحضرت امام خم
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مأموریت یک سازمان نشان دهنده  -
علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان 
بوده و در اینجا ایجاد هویت الکترونیکی 

 مطمئن برای تک تک ایرانیان است. 
تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، -

کرامت انسانی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود 
تدار نظام، کیفیت زندگی مردم، افزایش اق

پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه 
 اطالعاتی در سازمان فرآیند محور

احترام به همگان، آرامش خاطر و  -
دسترسی همگانی و عادالنه به اطالعات 

های از قابلیتبرای تمام ایرانیان با استفاده 
 کید دارد. کارت هوشمند ملی تأ

، ای، دانش مداریتوجه به اخالق حرفه -
حفظ محیط زیست، شایسته ساالری و 
رضایت مشتری اولویت کاری خود قرار 

 1داده است.

 47حاشیه 

 قبرای اعمال حقو احوالثبتنقش 
شهروندی و استقرار دموکراسی و فراهم 
نبودن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت 

                                                
 خدمات يمعرف ن،یام د،یعم و نیالبنام ،ينوقابيجوشن. 1

 53:ص گانه،شش یتوانمندسازمدل از استفاده با احوالثبت

احوال فاطمه، مطالعه حقوق کودکان و نقش ثبت ،يمیسل. 2

 11 :صدر احقاق آن، 

خود در رسیدن به توسعه اجتماعی قابل 
اهمیت است و در واقع مسیر حرکت 

در راستای حفظ و  احوالثبتزمان سا
صیانت از حقوق تمام شهروندان ایرانی 
)حقوق کودکان در درون آن( تعریف شده 

 2است.

 48حاشیه 

ای به محض تولد دارای هر شهروند و تبعه
شخصیت فردی و مستقل است که با عنایت 
به تابعیت او، از هویت مشخص، مسلم و 

و این  شودمیانکارناپذیر نیز برخوردار 
هویت طبق مقررات ایران از طریق 
شناسنامه یا کارت ملی یا کارت هوشمند 
ملی قابل تصدیق و تأیید قانونی است؛ به 
نحوی که بایستی حقوق شهروندی را نسبت 

 3به او تمام و کمال اعمال نمود.

 49حاشیه 

خدمات ارائه شده توسط سازمان 
ندان ارتباط با حقوق متعدد شهرو احوالثبت
یابد. این خدمات گاه در جهت تثبیت و می

 يکالبدشکاف رضا، تاجگر، و محمدرضا ،ياردکان يدشت. 3

 دفاتر کرديرو با نیجانش مادر از متولد شخص تيهو يحقوق

 241 :ص ،يرسم اسناد
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د و گاه شوتسهیل این حقوق ارائه می
های این اداره در راستای تضمین فعالیت

منافع عمومی و نظم عمومی و احترام به 
موازین شرعی سبب   ،اخالق حسنه

 1.شودمیها محدودیت حقوق و آزادی

 50حاشیه 

دور فقط ص احوالتثبوظیفه سازمان 
این  ،وه بر آنبلکه عالنیست،  اسناد سجلی

سازمان وظیفه دارد که از این اسناد محافظت 
کرده و از تغییر مندرجات آن جلوگیری 

 2نماید.

 51حاشیه 

برای  احوالثبتسازمان  1374از سال 
بهبود کمیت و کیفیت ثبت آمارهای 

طک کشور والدت و فوت اقداماتی کلی در س
ها در جهت عمل آورده است. این کوششبه

ثبت به موقع و در مهلت قانونی رویدادها، 
توسعه کار به نقاط جغرافیایی دور افتاده، 
دقت بیشتر در ثبت این رویدادها و انعکاس 

آنها به مراکز استان و  ترسریعهرچه 

                                                
 98 :ص ،یاحوال و حقوق شهروندثبت ژن،یب ،يعباس. 1

و  يابطال و صدور اسناد سجل ليدال يبررس تا،یب حامد،. 2

 5 :ص یآمار یامدهایپ

 سازمان مرکزی جهت تهیه آمارهای به
اقدامات کیفیت و  بوده است. اینتر هنگام

کمیت آمارها را در سطک باالتری قرارداده 
است که امید است با تداوم آن پوشش 
کامل موضوعی و جغرافیایی آمارها با 

 3کیفیت کامالً مطلوب حاصل شود.

 52حاشیه 

  ارتباطات و اطالعات یفناور

های حاضر ظهور فناوری در حال
عث ها بابه سازمان ناطالعاتی و ورود آ
های اطالعاتی سازمان و شده است تا سیستم

های مورد استفاده آنها، از نقش فناوری
ای در انجام وظایف سازمانی کنندهتعیین

کشور  احوالثبتبرخوردار شوند. سازمان 
های محوله، و خدمات برای انجام مأموریت

ر سجلی و انفورماتیک با رسانی در زمینه امو
سه وظیفه ثبت  نوین با احوالثبتایجاد 

وقایع حیاتی، صدور اسناد هویتی و انتشار 
های مهمی در های جمعیتی گامداده

خصوص همراهی با تغییرات سریع و مدام 
عصر فناوری اطالعات و در نتیجه تحقق 

 4دولت الکترونیک برداشته است.

 و تولد داديرو ثبت مرجان، زاده،یعل و الهعزت دل، رحم. 3

 71 :ص آن، راتییتغ

در توسعه  نياحوال نوثبت ينينقش آفر ،یمهد پور،سعادت. 4

 55 :ص ک،یدولت الکترون یساز ادهیو پ
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 53حاشیه 

کشور، ضمن تالش  احوالثبتسازمان 
امور هویتی(،  برای خدمات رسانی مؤثر )در

های مختلف برای بهبود وضعیت به روش
کشور و بهبود  ثبت رویدادهای حیاتی در

انسانی در تالش است. نظام آمارهای ثبتی 
با اجرای طرح اصالح اساسی سیستم 

پیش گام در کاربرد  یحرط عنوانبه)
اطالعات در کشور(، آوری فنگسترده 

شور، طرح ایجاد پایگاه اطالعات جمعیت ک
پوشش ثبت بهنگام وقایع حیاتی و انجام 
مطالعات موردی، هدف بهبود مستمر نظام 

که  ،کشور تعقیب شده است احوالثبت
های ارزیابی نتایج آن در وضعیت شاخص

حیاتی و وضعیت آمار پوشش ثبت وقایع
پایگاه اطالعات جمعیت کشور، قابل 

 1مشاهده است.

 54حاشیه 

هایی که سازمان ویتترین اولمهم
 ،کنددنبال و اجرا میکشور  احوالثبت

استفاده از شیوه الکترونیکی در زمینه ثبت 
 ،و نگهداری اسناد است. بر این اساس

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 1

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 0 :صنطقه، م يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

ن در های مختلفی از سوی این سازماطرح
های اخیر در حال انجام است تا روند سال
از حالت سنتی گذشته  احوالثبتت یفعال

هایی توان به طرحکه می ،خود خارج شود
های مکانیزه، آرشیو از قبیل صدور شناسنامه

لی ترونیکی اسناد و صدور کارت مالک
در  احوالثبتاقدامات  عنوانبههوشمند 

آن های راستای الکترونیکی کردن فعالیت
در واقع دریچه دولت کرد. هسازمان اشار
است و این سازمان  احوالثبت، الکترونیک

به  ،کندکه ارائه می ایگسترده خدماتبا 
های بسیار سمت دولت الکترونیک قدم

 2مثبت و رو به جلویی برداشته است.

 55حاشیه 

ند  یکی از عنوان بهکارت ملی هوشاام
خت مات و زیرساااا قد لت م های دو

با اسااتفاده از  .الکترونیک مطرح اساات
امکان ورود امن و  کارت ملی هوشاامند،

تال فراهم  نان در فضاااای دیجی بل اطمی قا
توانند به . به این ترتیب افراد میشااودمی

مات مختلفی از بخش خد عات و  های اطال
صی در هر زمان و  صو دولتی، عمومی و خ

در تسوعه  نياحوال نوثبت ينينقش آفر ،یپور، مهد سعادت. 2

 56 :ص ،يکیدولت الکترون یساز ادهیو پ
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 در هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته
کیفیت باشااند، به راحتی، به ساارعت و با 

سی پ ستر سب د یدا کنند. در واقع افراد منا
صورت قادر خواهند بو ساعته در  24د به 

ربط تمام ایام هفته خدمات را از مراکز ذی
جویی در رفهص ،دریافت کنند. این راهبرد

وقت و هزینه را برای شااهروندان به همراه 
 1دارد.

 56حاشیه 

 احوالثبتدر سازمان  1391از سال 
کارت هوشمند  های کشوری از جملهپروژه

ملی و تعویض شناسنامه جمهوری اسالمی به 
ی این ااجر .شودمیشناسنامه چاپی اجرا 

فرصت مناسبی برای  ،های کشوریپروژه
دریافت اطالعات مهاجرت از افراد است که 

و نه در هیچ  احوالثبتهرگز نه در سازمان 
سازمانی به صورت کامل و گسترده در 

 2.گرددیموری آجمعمورد مهاجرت 

 57حاشیه 

های مورد نیاز برای الزامات و زیرساخت
های مهاجرت از طریق دادهآوری جمع

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 1

 201 :ص ران،يا

بر  مؤثر عوامل يبررس طاهره، ،یمحمد و نيآذ ان،يجبار. 2

 51: صحفه البرز، اناست سطح در مهاجرت

 ثبتینظام
الف( وجود پایگاه مرکزی داده و 

 کامپیوتریزه شدن ثبت داده
ب( شماره شناسایی فردی یکتا )شماره 

 ملی و کد پستی(
 ج( تقسیمات کشوری دقیق و بالتغییر

 امات قانونی ثبت تغییر آدرسد( الز
ه( فرهنگ سازی و ایجاد مسئولیت مدنی 

 در زمینه ثبت تغییرات محل سکونت
عات ثبتی و( هماهنگ سازی اقالم اطال
 3ملی با اقالم اطالعاتی بین المللی

 58حاشیه 

سیاری از کشورها از جمله بامروزه در 
کشور ما ثبت وقایع حیاتی )تولد، مرگ، 

ق( برای آحاد مختلف مردم ازدواج و طال
و لذا  یک رویه قانونی هنجارمند شده است

جزئی از رفتارهای متداول و روزمره مردم 
شده است. در کشورهای توسعه یافته 

ای در زمینه اروپایی که سابقه دیرینه
دارند، مسأله ثبت تغییر آدرس  احوالثبت

همانند سایر وقایع حیاتی به یک امر 

روند ثبت  يمرجان، بررس زاده،یو عل ژهیمن ،یرخسرویام. 3

 76 :صها و الزامات، ضرورت ران،يمهاجرت در ا یهاداده
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پذیرفته شده تبدیل شده  ج واجتماعی رای
 است.

ر محل اما در برخی از کشورها ثبت تغیی
یک محدودیت  عنوانبهسکونت را 

کنند و یا ممکن های مدنی تعبیر میآزادی
است از نظر قانون دارای پشتوانه قانونی الزم 
نباشد. جوامعی که برنامه ثبت مهاجرت را 

باید در دستور کار خود دارند ابتدائاً 
های قانونی الزم را در این زمینه پشتوانه

ایجاد کنند، تا در صورت ایجاد زیرساخت 
های قانونی در این زمینه و امکانات یا خأل

 1مواجه نشوند.

 59حاشیه 

امروزه با پیشرفت فناوری اطالعات از 
یک سو و اهمیت یافتن نقش مهاجرت در 
تحوالت جمعیتی سطک ملی و بین المللی 

یاری از کشورها در حال ایجاد بس
های دادهآوری جمعسازوکارهایی جهت 

های ثبتی جمعیت مهاجرتی را از طریق نظام
ی هاتدریج شاخصه هستند و ب

لمللی یکی از های داخلی و بین امهاجرت
های اصلی در گزارشات بین المللی شاخص

. هماهنگ سازی تعاریف دشخواهد 

                                                
روند ثبت  يمرجان، بررس زاده،یو عل ژهیمن ،یرخسرویام. 1

 77 :صها و الزامات، ضرورت ران،يمهاجرت در ا یهاداده

ها و ، شاخصمهاجرت، اقالم اطالعاتی
های جدول بندی و گزارش یکی از روش

اطالعات آوری جمعالزامات ایجاد سیستم 
 2مهاجرتی از طریق نظام ثبتی است.

 60حاشیه 

در اغلب نقاط دنیا برای  احوالثبتسیستم 
ایع قهای مرتبط با وسازی واقعیتمستند

حیاتی مانند تولد، مرگ، ازدواج و تولد 
 . ثبت دقیق رویدادهای حیاتیودشمیایجاد 

هر فرد نه تنها برای آن فرد بلکه برای 
های مختلف جامعه اهمیت دولت و سازمان

فراوان دارد. آمار حیاتی از تجمیع وقایع 
ثبتی افراد آن جامعه تهیه و مورد نیاز اغلب 

، یهای جمعیتی، اجتماعریزیبرنامه
 احوالثبتباشد. سیستم بهداشتی و غیره می

های و وقایع حیاتی در جهت رفع نیازمندی
اساسی جامعه است. ثبت وقایع حیاتی یعنی 
ثبت حقایق مرتبط با تولد زنده، مرگ و میر 

ها نمرتبط با آ وقایعازدواج و ، جنینی، طالق
دقیق و ای اهمیت دارد که گزارش هبه انداز

. استن از سوی دولتها اجباری به هنگام آ
ای ار یک فرایند منظم برای ثبت دادهاستقر

معتبر از رویدادهای حیاتی ارزش زیادی 

روند ثبت  يمرجان، بررس زده،یو عل ژهیمن ،یرخسرویام. 2

 78 :صها و الزامات، ضرورت ران،يمهاجرت در ا یهاداده
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برای دولت، شهروندان و ساکنان 
 احوالثبتروند دارد. وسعت و دامنه هشغیر

کشور به کشور یک  و آمار حیاتی اغلب از 
در بسیاری  احوالثبتدیگر متفاوت است. 

ای از از کشورها همراه با ثبت پاره
باشد که پوشش ی جمعیتی میهارخداد
تری مانند ثبت مهاجرت، ثبت تغییر وسیع

آدرس، تغییر نام و تابعیت افراد را نیز در 
 1گیرد.بر می

 61حاشیه 

آمار وقایع چهارگانه یعنی تولد، مرگ، 
ترین ترین و مهمازدواج و طالق از عمده

آمارهای جمعیتی است که در سطک 
های انای جهان توسط سازمکشوره

. از چهار واقعه فوق شودمیضبط  احوالثبت
دو مورد تولد و مرگ تحت عنوان آمار 

 حیاتی معروف هستند. 
وقایع چهارگانه در میان رویدادهایی که 

رین تافتد، مهمعمر انسان اتفاق می لطودر 
لبته آمار ا ؛شوندوقایع زندگی محسوب می

ت بیشتری حیاتی نسبت به وقایع دیگر اهمی
نبود انسان  وزیرا تولد و مرگ با بود  ؛دارد

                                                
 ،يدمحمدعلیس ،یافسانه و تقو ،يمحمد و واعظ ا،یک يحاتم. 1

 يمهاجرت درون استان دهيمؤثر در ثبت پد یراهکارها يبررس

 3 :ص راحمد،يو بو هيلویاستان کهگ

توانند بدون اما اشخاص می ؛سرو کار دارند
ازدواج و طالق هم زندگی کنند. آمارهای 
حیاتی در وهله نخست و رویدادهای دیگر 
در مرتبه بعدی، روی ساختار جمعیت یک 
منطقه، کمیت و کیفیت رشد و افزایش آن 

 2تأثیر اساسی دارند.

 62اشیه ح

 احوال ثبتِنمودن کمک الزامیبه
توان همواره آمار شخصیه است که می

دقیقی از احوال شخصیه افراد جامعه داشت. 
جامعه متولد که درار افرادیبرای مثال، شم

ها اند و یا تعداد ازدواجاند و فوت نمودهشده
با استناد به  ،است شده واقعهایی که و طالق
قابل دسترسی است؛  احوالثبتاسناد 

تواند در تحلیل وضعیت آمارهایی که می
رو، به نیرسان باشد. از همجامعه یاری

و آوری جمع»ق.ث.ا  1ند ز ماده موجب ب
« تشار آنهیه آمار انسانی سراسر کشور و انت

کشور  احوالثبتجمله وظایف سازمان  از
 2ه دتبصره ما قرار داده شده و بر اساس

و انتشار آمار آوری جمعنحوه »قانون فوق، 
کشور  احوالثبتپیشنهاد سازمان انسانی به

 1:ص ،یجار وهیبه ش عيثبت وقا تیاهمنعمت اله،  ،یتقو. 2
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 نظر مرکز آمار ایران و تصویبپس از جلب
 2 1«شد. خواهدنییتع احوالثبت یعالیشورا

 63حاشیه 

شناخت جزئی حکومت از اتباع خود، 
را به فکر گردآوری اطالعات و  یدفراا

از جامعه انداخت. چنان که  آمارهای انسانی
ها برای سرشماری به شیوه نوین اولین تالش

در عصر ناصری صورت گرفت. در سال 
قمری، به دستور ناصرالدین شاه،  1284

میرزا عبدالغفار )نجم الملک( به یاری هشت 
روز  55به مدت  لفنونداراتن از شاگردان 

جمعیت ساکن تهران را سرشماری کرده 
یج آن را در قالب رساله حائز اهمیت نتا

                                                
 کشور، سکنه يشخص احوال اطالعات داشتن اریاخت در. 1

 در احوالثبت سازمان عهده بر يفیتکال که است شده سبب

 ب بند 2 شق مطابق جمله از. ردیگ قرار يرسان اطالع خصوص

 سازمان کشور، کل 1386 سال بودجه قانون 14 تبصره

 به را کشورتیجمع هيپا اطالعات است فموظ کشور احوالثبت

 قرا ربط یذ يده سازمان اریاخت در روزانه اي و برخط صورت

 فهیوظ خدمت قانون 20ماده موجببه ن،یهمچن. ردهد

 ياسام صورت است مکلف محل هر احوالثبت اداره» ،يعموم

 را خود تيمأمور حوزه یهابخش اي شهرستان ذکور نيمتولد

 به شود، يدگیرس آنان تیمشمول وضع به ديبا بعد سال در که

 به سال هر آذرماه اول تا و هیته نسخه چهار در کیتفک طور

 و شده نییتع يعموم فهیوظ امر به يدگیرس یبرا که يمراجع

 نامهنيیآ 11 ماده اساس بر ز،ین و. «کند میتسل شد، خواهد اي

 از است موظف کشور احوالثبت سازمان ،يرانندگ و ييراهنما

 ظرف حداکثر را شدگان فوت اطالعات ،یاانهيرا شبکه قيطر

 يرانندگ و ييراهنما اریاخت در فوت خيتار از هفته کي مدت

آوری جمع« دارالخالفه نفوستشخیص »
 نمود. 

تنها فعالیت آماری ثبت شده قبل از 
شمسی، آمارگیری از امکنه  1299کودتای 

شمسی و در  1277دارالخالفه در سال 
چهارمین سال سلطنت مظفرالدین شاه بوده 
است که توسط حسن اخضر علیشاه صورت 

 ت.فگر
پس از کودتا و ایجاد تشکیالت بلدیه در 

سرشماری دیگری در  1301تهران، در سال 
 تهران انجام شد. 

روطه ب مشتوجه به آمار که پس از انقال
 1295شدت یافته بود، باعث شد در سال 

 ایکابینه اول وثوق الدوله ادارهشمسی و در 

 يياجرا نامه نيیآ» 3 ماده موجب به نیهمچن دهد قرار محل

 مصوب «يلیتحص ييراهنما دوره انيپا تا آموزش بودن يالزام

 احوالثبت سازمان» رانيوز أتیه 2/5/1384 مورخ جلسه

 از پس ماه سه ظرف را سال هر نيمتولد آمار است موظف

 قرر وزارتخانه نيا اریاخت در پرورش و آموزش وزارت درخواست

 نامه نيیآ» 2 ماده تبصره موجب به فوق، موارد بر عالوه «دهد

 مصوب «رانيا تیتابعانیمدع و نیالتابعمشکوک ييشناسا هيرو

 روند در عيتسر منظوربه ،کشور احوالثبت سازمان، 3/6/1382

 ن،یالتابعمشکوک و تیتابعانیمدع تیتابع يقانون فیتکل نییتع

 تعهد، نيا یاجرا جهت در اما. باشديم یهمکار به ملکف

 به متعهد احوالثبت سازمان برابر در زین گريد یهاسازمان

 مقرر.ث.ا ق 5 ماده تبصره راستا نیهم در. هستند مساعدت

 هاگورستان و هامارستانیب کارکنان و دولت انمأمور»: دارديم

 يقانون فيوظا یاجرا در کشور احوالثبت سازمان با مکلفند

 .«ندينما یهمکار

 20 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2
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ه در ک تأسیس شود احوالثبتنام ه ب
سرشماری و احصائیه  ، وظایف آننامهآیین

 ذکر شده است. 
شمسی و در  1297دو سال بعد، در سال 

کابینه دوم وثوق الدوله اداره مذکور رسمًا 
تحت نظر وزارت داخله )کشور( تشکیل شد 
و در همان سال عموم مردم تهران مقدم بر 
همه رئیس الوزراء و اعضاء دولت شخصاً به 

را  اداره مذکور رفته، احواالت شخصیه خود
ثبت و عالوه بر نام شخصی، برای خود نام 
خانوادگی اختیار کردند. بعد از آنها تدریجاً 

اختیار نام فامیلی استقبال  احوالثبتمردم از 
نمودند. اصطالحات و لغات معمول در اداره 

ورقه »و « سجل احوال»مانند  احوالثبت
و... که اقتباس از اصطالحات « هویت

ه اصطالحاتی فارسی بدل ترکیه بود تدریجاً ب
 شد. 

این اولین گام حکومت ایران برای تعیین 
ان محدوده مرزهای هویت و تابعیت ساکن

به سطک  1304ل اسخود بود که از 
 یافت.های کشور گسترش شهرستان
اقدام به یادداشت وقایع  احوالثبتاداره 

چهارگانه والدت، فوت، ازدواج و طالق 
 نامهآیینبه موجب  ،نمود. عالوه بر اینمی

این اداره که از اولین ارکان نظام آماری 
ک جدید بود، عالوه بر ثبت بکشور به س

وقایع چهارگانه، شورایی دائمی مرکب از 
ها در آن تشکیل و نمایندگان وزارتخانه

ها آمارهای بایست کلیه وزارت خانهمی
تولیدی خود را به وزارت داخله ارسال 

به طور  احوالثبتآمار و نمایند تا در اداره 
 نامهآیینیکجا نگهداری شود. به موجب این 

تولید آمار در  1304بود که از سال 
های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زمینه

 احوالثبتقضایی و سیاسی به اداره آمار و 
 محول شد.

بعد از تصویب قانون نظام وظیفه عمومی 
و صدور شناسنامه  احوالثبت، 1304در سال 

ه تا آن وقت اختیاری بود، ناگزیر اجباری ک
 شد. 

برای ورود جوانان به خدمت وظیفه، برای 
ها، برای دادن رأی ورود کودکان به دبستان

در انتخابات و برای معامالت اقتصادی و 
شناسنامه الزم تجاری؛ برای هر کس ارائه 

 احوالثبتاداره آمار و  شد. با تشکیل شعب
دریج شناسنامه برای ها به تدر شهرستان

ای که در بدو مردم صادر شد. به گونه
تشکیل سلسله پهلوی تقریباً اکثر ساکنان 

 ایران صاحب شناسنامه رسمی شده بودند. 
یان نشان نااسناد اولیه تنظیمی برای ایر

ماری توسط دهنده شناسایی نیازهای آ
ریزان وقت و تالش برای تهیه این برنامه
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چون سواد )وضعیت آمارهاست. اقالمی 

ی(، تعداد تفرهنگی(، شغل )وضع معیش
فرزندان، نشانی محل سکونت؛ در اولین 
اسناد سجلی کشور گردآوری شد. در سال 

احصائیه »طرح تشکیالت اداره جدید  1306
ای توسط وزیر طی نامه« و سجل احوال

الوزرا رئیسداخله )ادیب السلطنه سمیعی( به 
 اعالم شد. 
ور حاوی نکات جالبی است که نامه مزب

گیران به تهیه مؤید احساس نیاز تصمیم
 آمارهای مختلف از وضع حال کشور است:

نظر به این که وجود احصائیه و سجل و »
احوال منظم در مملکت پایه حقیقی و اساس 
موجودیت جامعه است و به وسیله تکمیل 

توان موجبات آبادی و تشکیالت آن می
وت و عظمت و اقتدار ازدیاد منابع ثر

مملکت را تأمین کرد و باالخره نظر به 
اینکه تأسیس اداره احصائیه و سجل و احوال 
فقط از نقطه نظر سرشماری نفوس و تعیین 
ازدیاد یا تقلیل عده افراد و اسباب و جهات 
آن نبود و بلکه مقصود از ایجاد اداره مزبور 
تهیه اسناد مهمه ازدواج، تولد، طالق و فوت 
و اختصاصاً تنظیم اوراق و اسناد است که 
حیثیت یک خانواده و جامعه را اثبات 

                                                
 يسجل اسناد میتنظ عدم علل يبررس عبدالرضا، ،یلریحاج. 1

 نيا رتباطا و شناسنامه فاقد افراد جهت شناسنامه صدور و

 4 :ص منطقه، يتیجمع و يتیامن مسئل با معضل

 «.نماید..می
اداره »تشکیالت مزبور؛  1307در سال 

نامیده « احصائیه و سجل احوال کل مملکتی
اداره آمار و »نام  1316شد. در سال 

 جایگزین نام پیشین شد.« احوالثبت
وظایف در کنار  احوالثبتاداره آمار و 

جاری صدور شناسنامه و ثبت وقایع 
چهارگانه حیاتی، پس از تصویب قانون 

، اولین 1318سرشماری در خرداد 
 25سرشماری رسمی کشور را آغاز نمود. 

اولین و گنبد کاووس عنوان بهشهر )کاشان 
آخرین شهر( مورد سرشماری قرار عنوان به

و  1320گرفتند. هرچند حوادث شهریور 
توسط متفقین، این سرشماری  اشغال کشور

 را ناتمام گذاشت. 
شمسی( وظایف  1337بعدها )سال 

از یکدیگر  احوالثبتادارات آمار و 
به  احوالثبتتفکیک شد و تشکیالت فعلی 

نامیده شد. « احوالثبتاداره کل »نام 
گردآوری آمارها به اداره کل آمار عمومی 
وزارت کشور سپرده شد و اداره کل 

های هویتی، بیشتر بر بحث لاحواثبت
به خدماتی سجلی و تولید آمارهای انسانی )

 1 ویژه وقایع حیاتی( متمرکز شد.
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 64حاشیه 

رکن عنوان بهکشور  احوالثبتسازمان 
مهم حکومتی، مولد و فرآورنده اطالعات 

جمعیتی و موجد اسناد رسمی -موثق حیاتی
تابعیتی آحاد جامعه، با جایگاهی  -هویتی

م و حساس در امر خطیر تولید و پردازش مه
های حیاتی نظیر نرخ جمعیت، ازدواج، داده

های زاد و ولد، مرگ و میر و سایر مؤلفه
 حیاتی که هر یک به سهم خویش در

اند، نقشی های کالن مورد توجهریزیبرنامه
 بس سرنوشت ساز و سازنده بر عهده دارد. 

لم اطالعات سنجیده و جامع جمعیتی در عا
شتاب جوامع روز بشری، که سرعت پر

 ،تکاثرش دائماً در حال تزاید مضاعف است
گشته، اهمیت پردازش تر هر لحظه حساس

هر روز  و بهره وری آمارهای حیاتی در
 1د.شوتر میو محسوستر نافذتر، شفاف

 65حاشیه 

ایی هستند که در ههای ثبتی، دادهداده
ی، واقعی و جاری های عینحین انجام فعالیت

ها، اسناد، یک سازمان و با استفاده از فرم
های کامپیوتری موجود در مدارک و فایل

                                                
 7:صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 1

درتوسعه  نياحوال نوثبت ينينقش آفر ،یپور، مهد سعادت. 2

 52 :ص ک،یدولت الکترون یساز ادهیو پ

 2شوند.داخل سازمان ثبت می

 66حاشیه 

نظام آمارهای ثبتی، نظامی است که 
های مناسبی در درون خود ثبت کرده داده

های ثبتی را به آمارهای ثبتی و این داده
ن تبدیل کرده و آنها را به مورد نیاز کاربرا

 3هد.دنحو مناسب در اختیار آنان قرار می

 67حاشیه 

آمار وقایع چهارگانه را به چند روش 
سرشماری نفوس، : توان گردآوری نمودمی

مطالعات پیمایشی و ای، آمارگیری نمونه
 4ثبت جاری وقایع. 

 68حاشیه 

 منابع تولید آمارهای مهاجرتی در کشور
ور کلی برای مطالعه و بررسی به ط

 توان منابع زیر را موردمهاجرت در ایران می
 بررسی قرار داد. 

 های جمعیتسرشماری -
های مرتبط با ثبت جمعیت سازمان -

مهاجر شامل وزارت امور خارجه، نیروهای 

توسعه  در نياحوال نوثبت ينينقش آفر ،یپور، مهد سعادت. 3

 52 :ص ک،یدولت الکترون یساز ادهیو پ

 2:ص ،یجار وهیبه ش عيثبت وقا تینعمت اله، اهم ،یتقو. 4
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نظامی و انتظامی، وزارت کشور و سازمان 
 کشور احوالثبت
 ایهای نمونهپیمایش -
 1ات موردیمطالع -

 69حاشیه 

 مربوط به صورت مشروح مجلس در

 بهمن 27روز شنبه  ،کمیسیون قوانین عدلیه

 982تصویب مواد  در جلسه شور دوم 1313

 ییطباطبا» قانون مدنی آمده است: 1030تا 

 که والدت سند نیا:]ونیسیکم سیرئ [،باید

 که است نیا ام دهیعق بنده شودمی اظهار

 شخص آن یایاول طرف از شود شتهنو دیبا

 یخارج آدم کی است ممکن نکهیا یبرا

 ستین خوب نیا ردیبگ والدت سند و دیایب

 .ردیبگ کس آن اءیاول را والدت سند دیبا و
 که است نیا آقا مقصود اگر :هیعدل ریوز

 را طفل والدت کند تقاضا یاجنب آدم کی
 دافتنمی اتفاق نیا ستین او به مربوط که

 هست احوال سجل مقررات و قانون در نیا
 والدت سند دارند حق که یاشخاص که

 اءیاول هستند طفل آن اءیاول رندیبگ را یکس
 به دهندنمی گوش نیبنابرا است نیمع هم

 نجایا در هم شیجا و یگرید اظهارات
 والدت سند شودمی گفته فقط نجایا. ستین

 شد صادر حاًیصح یعنی شد صادر که یکس
 .بود خواهد یرسم سند نیا

 .ندیفرما امیق نیموافق. سیرئ
 2.شد بیتصو( نمودند امیق)اغلب 

 70حاشیه 

 ونیسیکم سیرئ ،باید ییطباطبا یآقا

کلمه سجل احوال بوده  مخالف هیعدل نیقوان

سجل احوال کلمه  یو معتقد بودند به جا

 باشد گذاشته شود.  یکه فارس یگرید

 و بوده مخالف ریوز یآقا .ریوز یآقا

 است مدتها کلمات نیا دادند کیتوض

 آنکه فرض بر فهمندیم همه و شده مصطلک

 یاشکال چه است داخل یعرب با ما یفارس

 لیتبد در اصرار قدر آن انیآقا که دارد

 3.دارند میقد یفارس به کلمات

  

                                                
 ،يمحمدعل دیس ،یافسانه و تقو ،يمحمد و واعظ ا،یکيحاتم. 1

 يمهاجرت درون استان دهيموثر در ثبت پد یراهکارها يبررس

 4 :ص راحمد،يو بو هيلویاستان کهگ

 516: ص -يمذاکرات قانون مدن مشروح ،احمدرضا ،ينیائن.  2

 123 :ص ،مدني قانون مذاکرات مشروح ،احمدرضا ،يننائی. 3
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 ( 18/10/1363)اصالحی  -1 ماده
  .است ذیل قرار به کشور احوالثبت سازمان وظایف

 .شناسنامه صدور و والدت ثبت -الف
 .مرگ گواهی صدور و فوت واقعه ثبت -ب
 .مردم دست در موجود یهاشناسنامه تعویض -ج
 .تحوالت نقل و طالق و ازدواج ثبت -د

 .خارجه اتباع برای والدت گواهی صدور -هـ
 .خانوادگی نام و وقایع کل ثبت دفاتر تنظیم -و
 .آن انتشار و کشور سراسر انسانی آمار تهیه وآوری جمع -ز

 1حاشیه 

 سازمان رسالت و تیمأمور

 صورت مکانیزه ه ثبت وقایع حیاتی ب 
 ن اسناد هویت و تابعیت ایرانیان از اتقا

 ]اسناد سجلی[ طریق آرشیو الکترونیک
  تولید و انتشار آمار انسانی و تحوالت

 صورت آنالینه جمعیتی کشور ب
 یکی از چهار طرح کالن حوزه  یاجرا

فناوری اطالعات کشور و خدمتی 
متمایز به نام کار هوشمند ملی چند 

 منظوره برای کلیه ایرانیان
 عنوانبهه از کارت هوشمند ملی استفاد 

 دروازه ورود به دولت الکترونیک
  ای و نطقهمحضور فعال در مجامع

المللی در خصوص توسعه و بین
سازی صنعت کارت هوشمند عملیاتی

 منظوره چند
  ایجاد بستر مناسب تعاملی با سازمانهای

وص صخ ای درالمللی و منطقهبین
 چند های کارت هوشمندفرآیند
 .منظوره

  افزایش سهم کشور در بازار خدمات
ای و مهندسی فناوری اطالعات مشاوره

منظور پویایی سازمان به در جهان 
استفاده از آخرین  فرآیند محور و

 تکنولوژی فناوری اطالعات
 دهنده علت  مأموریت یک سازمان نشان

یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده 
ترونیکی و در اینجا ایجاد هویت الک

 .مطمئن برای تک تک ایرانیان است

  ،تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی
 کرامت انسانی، افزایش امنیت، رفاه و

هبود کیفیت زندگی مردم، افزایش ب
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، پویایی اقتصادی و حرکت نظام اقتدار
به سمت جامعه اطالعاتی در سازمان 

 فرآیند محور
 احترام به همگان، آرامش خاطر و 

و عادالنه به اطالعات دسترسی همگانی 
برای تمام ایرانیان با استفاده از 

 های کارت هوشمند ملی قابلیت

 ای، دانش مداری، توجه به اخالق حرفه
 حفظ محیط زیست، شایسته ساالری و

کاری اولویت عنوانبهرضایت مشتری 
 1.خود

 2حاشیه 

، ثبت احوالثبتمأموریت اصلی سازمان 
وقایع حیاتی و اتقان اسناد هویت و تابعیت 

 افراد است. 
این سازمان با ارائه خدمات گسترده در 
سطک مناطق شهری، روستایی و عشایری، 
موجبات شناسایی هویت مردم و ثبت و نقل 
 تحوالت مربوط به وقایع ازدواج و طالق و

 ... را فراهم نموده است. 
وظیفه  احوالبتثضمن این که سازمان 

                                                
احوال با خدمات ثبت يمعرف ن،یالبنام ،ينوقاب ي. جوشن1

 53: ص، (BPMN)گانه شش یاستفاده از مدل توانمندساز

 احوالکان و نقش ثبتفاطمه، مطالعه حقوق کود ،يمی. سل2

 74: ص ،در احقاق آن

ثبت وقایع حیاتی را دارد، حفظ و حراست 
از اسناد و نیز وظیفه حراست از اطالعات 

 قانون بر عهده دارد.  34اسناد را طبق ماده 
قانوناً  احوالثبتبنابراین سازمان 

و  است دار اطالعات هویتی اشخاص امانت
حق ندارد این اطالعات را بدون تجویز 

 تیار افراد غیر مجاز قرار دهد. قانون در اخ
موظف است وقایع  احوالثبتسازمان 

حیاتی هر فرد اعم از والدت، ازدواج، طالق، 
رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت و نسبت 
به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی 

 2اقدام نماید.

 3حاشیه 

عالوه بر صدور  احوالثبتوظیفه سازمان 
این اسناد و نیز  سند سجلی حفظ اعتبار

 90جلوگیری از تغییر این اسناد در طول 
 3سال گذشته بوده است.

 4حاشیه 

کشور  احوالثبتوظایف قانونی سازمان 
آوری آمار شخصیه، تهیه و جمع احوالثبت

 و يسجل اسناد صدور و ابطال ليدال يبررس تا،ی. حامد، ب3

 3: ص ،آن در استان کرمانشاه يحقوق  ،یآمار یامدهایپ
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انسانی و تامین خدمات سجلی و آماری الزم 
 1باشد.برای مردم و دولت می

 5حاشیه 

لمللی، ثبت اهای بینمنطبق با توصیه
زایی، ازدواج و طالق والدت، مرگ، مرده

 احوالثبتدر ایران از طریق دوایر سازمان 
رسد. این سازمان در کشور به انجام می

حقیقت مسؤول ثبت وقایعی است که وقوع 
آن توسط مراجع اعالم کننده )تعیین شده 

. در شودمیدر قانون( به این سازمان اعالم 
کشور متولی  احوالثبتن عین حال سازما

حراست از هویت ایرانی و بر مبنای آن ارائه 
 2خدمات هویتی نیز هست.

 6حاشیه 

در نظام حقوقی ایران وظایف سازمان 
کشور به طور خالصه عبارتست  احوالثبت

 : از

ثبت والدت و صدور شناسنامه و ثبت  -1
سقط جنین بعد از ماه ششم از تاریخ حمل 

 ق.م(  993)ماده 

ثبت ازدواج، طالق و نقل تحوالت،  -2

                                                
 ستمیس يطراح يمکان سنجا ،يو سجل ي. معاونت حقوق1

 صدور يفعل ستمیس با آن ينيگزيجا و خانوار شناسنامه نينو

 9 ص:  شناسنامه،،

 رجوع و بذل مدت 

ثبت واقعه وفات و صدور گواهی  -3
فوت ایرانیان و بیگانگان و والدت طفلی که 
مرده بدنیا آمده یا بالفاصله پس از والدت 

 بمیرد.
صدور گواهی والدت برای فرزندان  -4

 اتباع غیرایرانی 
های موجود در تعویض شناسنامه -5

قانون  47تا  43م )مواد دست مرد
 ( احوالثبت

تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام  -6
 خانوادگی

آوری و تهیه آمار انسانی سراسر جمع -7
 کشور و انتشار آن

وظایف مقرر دیگری که طبق قانون  -8
 1به عهده سازمان گذاشته شده است )ماده 

و  1355مصوب  احوالثبتقانون 
 (18/10/1363خ  )اصالحات مور

صدور کارت شناسایی در نقاطی که  -9
سالگی  15مقتضی بداند برای ایرانیان از سن 

 به باال.
درج و انعکاس ترک تابعیت یا  -10
از تابعیت ایرانیان در دفاتر اسناد و  جاخرا

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 2

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 1: صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن
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ده مامعدوم کردن شناسنامه افراد مذکور )
 (احوالثبتقانون  37

ذکر عنوان سیادت در اسناد سجلی  -11
ته از افرادی که سیادت آنان در اسناد آن دس

سجلی پدر یا جد پدری مندرج باشد یا 
 .دشواحراز  سیادت آنان شرعاً

 تغییر نام و نام خانوادگی افرادی که -12
 اسالم پیرو ادیان دیگر بوده و به دین مبین

 1363الحاقی مصوب  6تشرف یابند )تبصره 
 (احوالثبتقانون  20به ماده 

وت فرضی غایب مفقوداالثر ثبت ف -13
 30ده طبق حکم قطعی صادره از دادگاه )ما

و  احوالثبتقانون  1363اصالحی مصوب 
 ق.م( 994ماده 
ثبت مراتب ترک تابعیت یا اخراج  -14

 ارتاز تابعیت ایران افرادی که از طرف وز
اعالم  احوالثبتامور خارجه به سازمان 

 گونهگردد و معدوم کردن شناسنامه این
قانون  37اگر ارائه گردد. )ماده  افراد
 (احوالثبت

قانون  40تغییر نام خانوادگی )ماده  -15
 و تبصره آن( احوالثبت

مراتب ابطال حکم فوت فرضی  ثبت -16
هویت غایب مفقوداالثر و مشخص شدن 

 ق.م( 996الهویه )ماده افراد مجهول
های مخصوص و تغییر دادن نام -17

اسالمی و ات سمقدهای موجب هتک نام
القاب زننده و مستهجن یا ین و عناو

 : نامتناسب با جنس که ممنوع است
شورای عالی  های ممنوع باتشخیص نام

تواند باشد و این شورا میمی احوالثبت
های ممنوع را تعیین و به های نامنمونه

 997ماده ) اعالم نماید. احوالثبتسازمان 
 20الحاقی به ماده  2 و 1های ق.م و تبصره

 (18/10/1363) مصوب احوالثبتقانون 
درج حکم قطعی سرپرستی کودکان  -18

بدون سرپرست در اسناد سجلی زوجین 
سرپرست و طفل و صدور شناسنامه جدید 
برای طفل فقط با مشخصات زوجین 
سرپرست با نام خانوادگی زوج سرپرست 

قانون حمایت از کودکان بدون  14)ماده 
]در حال حاضر  (1353ست مصوب سرپر
قانون حمایت از کودکان و  22ماده 

سرپرست و بد سرپرست بی نوجوانان
 [10/07/1392مصوب 

تصحیک شناسنامه و اسناد سجلی  -19
مربوط به فسخ سرپرستی با صدور حکم 

قانون سرپرستی  174قطعی فسخ )ماده 
 (1353کودکان بدون سرپرست مصوب 

قانون اخیرالذکر  27 ]در حال حاضر ماده
 حاکم است[

نام جدید افرادی که تغییر ثبت  -20
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اند به موجب حکم قطعی جنسیت یافته
 1دادگاه

 7حاشیه 

در اختیار داشتن اطالعات احوال شخصی 
سکنه کشور، سبب شده است که تکالیفی 

در خصوص  احوالثبتبر عهده سازمان 
ابق شق اطالع رسانی قرار گیرد. از جمله مط

 1386قانون بودجه سال  14بند ب تبصره  2
کشور  احوالثبتکل کشور، سازمان 

موظف است اطالعات پایه جمعیتی کشور 
را به صورت برخط و یا روزانه در اختیار 

ربط قرار دهد. همچنین، به های ذیسازمان
قانون خدمت وظیفه عمومی  20موجب ماده 

هر محل مکلف است  احوالثبتاداره 
ورت اسامی متولدین ذکور شهرستان با ص

های حوزه مأموریت خود را که در بخش
به وضع مشمولیت آنان  دسال بعد بای

رسیدگی شود، به طور تفکیک در چهار 
نسخه تهیه و تا اول آذر ماه هر سال به 
مراجعی که برای رسیدگی به امر وظیفه 
عمومی تعیین شده و یا خواهد شد، تسلیم 

نامه آیین 11بر اساس ماده و نیز،  «کند

                                                
 کردياحوال با روحقوق ثبت يقیمطالعه تطب ،اسداله ،يماما. 1

 178 ص: ،ياسالم یکشورها

 احوالثبتراهنمایی و رانندگی، سازمان 
ای، کشور موظف است از طریق شبکه رایانه

اطالعات فوت شدگان را حداکثر ظرف 
در اختیار  فوتمدت یک هفته از تاریخ 

راهنمایی و رانندگی محل قرار دهد. 
نامه اجرایی آیین» 3به موجب ماده چنین هم

ره راهنمایی وبودن آموزش تا پایان دالزامی 
 2/5/1384تحصیلی مصوب جلسه مورخ 

موظف  احوالثبتهیأت وزیران سازمان 
است آمار متولدین هر سال را ظرف سه ماه 

درخواست وزارت آموزش و   از سپ
پرورش در اختیار این وزارتخانه قرار دهد 

 2عالوه بر موارد فوق به موجب تبصره ماده
عین و التابمشکوکرویه شناسایی  نامهآیین»

سازمان  3/6/1382« مدعیان تابعیت ایران
کشور به منظور تسریع در روند  احوالثبت

تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت 
 عین مکلف به همکاریالتابمشکوکو 
جهت اجرای این تعهد  دراما  ؛باشدمی

ز در برابر سازمان ی دیگر نیهاسازمان
متعهد به مساعدت هستند در  احوالثبت

 احوالثبتقانون  5تبصره ماده  ،همین راستا
ماموران دولت و کارکنان »دارد می مقرر
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مکلفند با سازمان  هاو گورستان هابیمارستان
کشور در اجرای وظایف قانونی  احوالثبت

 1«همکاری نمایند

 8حاشیه 

قانون الزام با تصویب  1378در سال 

                                                
 20ص: احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

اختصاص شماره ملی و کد پستی سازمان 
وظیفه دیگری را بر عهده گرفت  احوالثبت

که آن هم صدور کارت شناسایی ملی برای 
هر چند که به این امر در ماده  ؛ایرانیان بود

 1355مصوب سال  احوالثبتقانون  38
 2ده بود.شاشاره 

 

 در يخارج اتباع حقوق ،يعل ،یموسو و يعل ا،ین یزاهد. 2

 52: ص ران،يا



 

 

  1بند ز ماده 
 .آن انتشار و کشور سراسر انیانس آمار تهیه وآوری جمع

 1حاشیه 

برای گردآوری و ضبط اطالعات مربوط 
به وقایع چهارگانه جمعیتی در طول عمر 
انسان چهار روش عمده وجود دارد، 

مطالعات ای، سرشماری، آمارگیری نمونه
پیمایشی و ثبت جاری وقایع. سرشماری، 

الزم را به صورت مقطعی و برای  اطالعات
دهد؛ آمارگیری عین به دست مییک زمان م

ای در عین دقت و صحت، به دلیل نمونه
پرهزینه بودن، امکان تکرار منظم ندارد و 
تحقیقات پیمایشی به علت شمول زمانی 
محدود، پاسخ مطمئن و قابل تعمیم به دست 

  دهد.نمی

شیوه ثبت جاری وقایع مناسبترین و 
ترین روش گردآوری آمار وقایع دقیق

ها را به صورتی ه است، زیرا دادهچهارگان
دهد و پویا و جاری در طول زمان نشان می

تواند در هر زمان مورد نیاز، موازنه می
ای را محاسبه کند. اما جمعیتی منطقه

اشکاالتی در فرآیند ثبت وقایع در 
کشورهای درحال توسعه وجود دارد که 

دار های ثبت را خدشهصحت و دقت داده
ت اشکاالت به شرح زیر سازد. فهرسمی

                                                
  11ص: ،یجار وهیبه ش عيثبت وقا تیاله، اهمنعمت ،ی. تقو1

 .باشدمی
 پوشش ناقص وقایع حیاتی .1
. اشتباه در ثبت رویدادهای مربوط به 2

 مرد و زن
 . نوسانات ماهانه ثبت وقایع3
 . تأخیر در ثبت وقایع4
. اشتباه در ثبت رویدادهای مربوط به 5

 شهر و روستا
 1.وجود افراد فاقد شناسنامه در جامعه. 6

 2حاشیه 

 ایعثبت جاری وق
ای بتواند به شیوهکه درصورتیاین روش 

دقیق انجام گیرد، بهترین شیوه گردآوری 
اطالعات و وقایع چهارگانه محسوب 

  2.شودمی

 3حاشیه 

 کارکردهای ثبت جاری وقایع
ثبت وقایع چهارگانه کارکردی دوگانه 
دارد. از یک سو به نیازهای روزافزون 

سوی دیگر دهد و از حقوقی افراد پاسخ می
نیازهای فزاینده جامعه را به آمارهای حیاتی 

  5ص: ،یجار وهیش به عيوقا ثبت تیاله، اهمنعمت ،ی. تقو2
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کند. به بیان دیگر، و خانوادگی تأمین می
های ثبت وقایع، نه تنها مدارک و پرونده

حافظ منافع افراد در جامعه است، بلکه در 
و نهادهای مختلف  هااجرای وظایف سازمان
ای نیز اطالعات بسیار در سطک ملی و منطقه

دهد. عالوه اختیارشان قرار میسودمندی در 
ترین مهم، احوالثبتبر این، سیستم 

کند آمارهای جمعیتی کشور را نیز تولید می
تواند مبنای محاسبه بعضی و در مواردی می

های اجتماعی مورد نیاز از شاخص
 1.ریزی قرار گیردبرنامه

های ثبت رویدادهای در ارزیابی روش
کشورهای توان گفت اگر چه جمعیتی، می

اند و تا حدودی درحال توسعه کوشیده
اند نیازهای خود را به آمارهای وقایع توانسته

های چهارگانه با استفاده از آمارگیری
ها مرتفع ای و یا با توسل به سرشمارینمونه

کنند، اما در بلندمدت جانشینی برای ثبت 
 2.جاری وقایع وجود ندارد

از دقت اگر ثبت وقایع چهارگانه کامل و 
عنوان بهتواند کافی برخوردار باشد، می

ابزاری مهم در تلفیق با آمارهای جمعیتی 

                                                
 و ياتیح یآمارها منبع عنوانبه عيوقا ثبت تمسیس يابي. ارز1

 آمار مرکز تهران، ،یآمار مطالب دهيگز جامعه، در آن نقش

 .8،1364 شماره کم،ي سال ران،يا

 تهران، ت،یجمع فصلنامه ،ياتیح عيوقا ثبت حسن؛ ،يي. سرا2

 .1371، 2 شماره کشور، احوالثبت سازمان

دیگر، برای برآوردهای جمعیتی مطمئن به 
توان کار رود، زیرا به وسیله این روش می

در هر لحظه از وقایع و تغییرات جمعیت 
آگاهی پیدا کرد و هر چند یک بار، 

 4 3.تشار دادمنطقه را انترازنامه جمعیت یک

 4حاشیه 

 احوالِ ثبتِبه کمک الزامی نمودن 
توان همواره آمار شخصیه است که می

دقیقی از احوال شخصیه افراد جامعه داشت. 
برای مثال، شمار افرادی که در جامعه متولد 

ها اند و یا تعداد ازدواجاند و فوت نمودهشده
هایی که واقع گردیده است با استناد و طالق

قابل دسترسی است؛  احوالثبتاسناد به 
تواند در تحلیل وضعیت آمارهایی که می

جامعه یاری رسان باشد. از همین رو، به 
آوری و جمع» ق.ث. 1موجب بند ز ماده 

« تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن
کشور  احوالثبتاز جمله وظایف سازمان 

ون قان 2دانسته شده و بر اساس تبصره ماده 
آوری و انتشار آمار انسانی نحوه جمع»فوق، 

کشور پس از  احوالثبتبه پیشنهاد سازمان 

 دانشگاه تشاراتان تهران، ،يعموم يشناستیجمع بهنام،. 3

 .دوم چاپ، 1348 تهران،

 6صفحه ،یجار وهیش به عيوقا ثبت تیاهم اهلل،نعمت ،یتقو 4
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جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب 
 1«.تعیین خواهد شد احوالثبتشورای عالی 

 5حاشیه 

بودن آموزش تا  یالزام ییاجرا نامهنییآ
مصوب  یلیتحص ییدوره راهنما انیپا

 معتبر  - رانیوز أتیه 02/05/1384
و مرکز آمار  احوالثبتسازمان  -3ماده 

                                                
  14 ص: ،احوالثبتبر حقوق یاعباس، مقدمه،یرشکاری. م1

هر  نیموظفند آمار متولد بیبه ترت رانیا
( یسال )در صورت امکان به همراه کد مل

 انیپا تا لیتحص سن در کودکان آمار زین و
 و جنس کیتفک به یلیتحص ییراهنما دوره

 ظرف را یریعشا و ییروستا ،یشهر مناطق
 و آموزش وزارت درخواست از پس ماه سه

 قرار خانه وزارت نیا اریاخت در پرورش
   .دهند



 

 

 تغییر یا اصالح اظهارنظر درباره و فنی یهاروش پیشنهاد و مطالعه برای -2 ماده
 تهیه و آنها انتشار وآوری جمع نحوه و آماری و سجلی یهانمونه و هافرم

 و تنظیم و لهباط اوراق آوریجمع طرز و سجلی فنی هایروش وها دستورالعمل
 کشور احوالثبت سازمان مرکز در سجلی مدارک و اسناد حفاظت و نگهداری
 عالی شورای اعضای. شودمی تشکیل احوالثبت عالی شورای نام به شورایی

 مقام قائم یا کشور احوالثبت سازمان رییس از بود خواهند عبارت احوالثبت
 یک و تهران دانشگاه رییس انتخاب به حقوق دانشکده استادان از نفر یک و او

 مطلع کارمندان از نفر یک و دادگستری وزیر انتخاب با دادگستری قضات از نفر
، ایران آمار مرکز نماینده و احوالثبت سازمان رییس انتخاب به احوالثبت

 قائم یا کشور احوالثبت سازمان رییس و کشور وزارت معاون با شورا ریاست
 .بود خواهد جرااالالزم اکثریترأی  ود باشمی او مقام

 1حاشیه 

 احوالثبتطرح اصالحی قانون  2در ماده 
در گذشته پیشنهاد شده بود به جای استاد 

قضایی وزارت  دانشکده حقوق، نماینده
جنگ برای عضویت در شورای عالی 

که این پیشنهاد به  شوددعوت احوالثبت
به هیچ  تصویب نرسید، زیرا این پیشنهاد

وجه معقول و منطقی نبود و حضور نماینده 
قضایی وزارت جنگ در این شورا با توجه 
به وظایف آن، جایگاهی نداشت و در واقع 
شایسته این است که در این زمینه از دانش 
و اطالعات اساتید حقوق در این شورا 

 1. شوداستفاده 

                                                
 کرديرو با احوالثبت حقوق يقیمطالعه تطب ،اسداله ،ي. امام1

  177 ص: ،ياسالم یکشورها

 2حاشیه 

، وظایف احوالثبتتشکیل شورای عالی 
 احوالثبت شورا، و اعضای آن در قانون این

  .دشبرای اولین بار تصویب  1355
پس از پیروزی انقالب اسالمی، شورای 

تشکیل و تا  1362در سال  احوالثبتعالی 
در رابطه با نامهای ممنوع و  1367سال 

برخی از دستورالعملها فعالیت داشته است. 
سما این شورا ر 1380ولی از آن سال تا سال 

داد و بعد گونه جلساتی را تشکیل نمیهیچ
صریک قانون نقض  از انقالب از موارد

آمد تا اینکه پس از به شمار می احوالثبت
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ساله مجددا به لحاظ  13یک وقفه طوالنی 
ضرورت تصویب دستورالعملهای جدید، 
اصالح و بازنگری دستورالعملهای قبلی از 

ز نموده مجددا فعالیت خود را آغا 1380سال 
و تاکنون جلسات زیادی را در موضوعات 

روش کار : مختلف تشکیل داده از جمله
های ، وظایف کمیتهاحوالثبتشورای عالی 

تخصصی، وظایف دبیرخانه شورای عالی 

، دستورالعمل نام خانوادگی، احوالثبت
، احوالثبتقانون  45دستورالعمل جدید ماده 

 ه جایدستورالعمل صدور شناسنامه جدید ب
شناسنامه مفقود شده و دستورالعمل 
چگونگی دریافت تقاضای صدور کارت 

های سجلی نشان از اصالح رویه شناسایی که
 2 1باشد.می

 
 

 سازمان پیشنهاد به مربوط یهانمونه تهیه و انسانی آمار انتشار وآوری جمع نحوه -تبصره
 تعیین احوالثبت عالی شورای تصویب و ایران آمار مرکز نظر جلب از پس کشور احوالثبت

.شد خواهد

 

  

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیالعه تطبمط د،یحم ،ی. انصار1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 34 ص:)س(،  ينیحضرت امام خم

 

 وريشهر، 26 ص(، 1) شماره د،يجد دوره احوال،ثبت هي. نشر2

 نیمراجع یاحوال )راهنمابر قانون ثبت ي. شرح1381

 ،(احوالثبت
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 رییس از مرکب اختالف هیأت حل نام به هیأتی احوالثبت اداره هر مقر در -3 ماده

 کارمندان از یکی و آنان نمایندگان یا و معاونین یا بایگانی مسئول و احوالثبت اداره
 وظایف ،شودمی تشکیل استان احوالثبت اداره رییس انتخاب به مزبور اداره مطلع

 : است زیر قرار به اختالف هیأت حل
 ثبت دفتر مندرجات تحریر در اشتباه نوع هر ( تصحیح18/10/1363)اصالحی  -1

 گواهی والدت یا و تسلیم شناسنامه از قبل و سند امضاء از بعد وفات و وقایع کل
 29 ماده در مندرج تاس بوده «نامعلوم» که مشخصاتی نظر از سند تکمیل وفات و

 .قانون این
 و اسناد مندرجات نقل یا وقایع ثبت ضمن تحریر از ناشی اشتباهات رفع -2

 .دفاتر سایر و وقایع کل ثبت دفاتر به مدارک وها اعالمیه
 طبق واند داده قرار استفاده مورد بیگانگان که ییهاشناسنامه و اسناد ابطال -3

 .شودمی اعالم 44 ماده
 و سند صاحب جنس ثبت در اشتباه تصحیح و موهوم یا و مکرر اسناد ابطال -4

 .ممنوع ایهنامتغییر
 .اشخاص سجلی اسناد در اشتباه از ناشی یا و غیرضروری، زائد کلمات حذف -5

 در تصمیمات ابالغ و رسیدگی نحوه و هاهیأت دفاتر کار گردش و تقاضا ترتیب
 .شد خواهد عیینت قانون این اجرایی نامهآیین

 1حاشیه 

هیأتی شبه : احوالثبتهیأت حل اختالف 
محاکم قضایی بوده که به منظور رفع 
اشتباهات و اختالف سجلی از طرف قانون 

  1بینی شده است.پیش

 2حاشیه 

هیأت حل اختالف از مراجع اداری است 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييشناآ ،يعل ،ی. وجد1

  74: ص ن،یالتالعو مشکوک

و مراجع مزبور از مراجع قضایی متمایز بوده 
و مقررات خاصی به ها نامهو بر اساس آیین

 امور داخلی، در صالحیت خود رسیدگی
  2()نماید می

 3حاشیه 

با توجه به تعریف ارائه شده از مراجع 
مرجعی که عنوان بهاداری استثنایی 

در  یادار تداریمراجع صالح دجمال،یس ،یبدیم یموسو. 2

به نقل از  81: صمندرجات شناسنامه،  راتییاصالح و تغ

 113:1385 عبداهلل،شمس، 



  
 53  کلیات -فصل اول

 

ها منحصراً به آن صالحیت رسیدگی آن
دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای 

ها در صالحیت آنکشور است که صراحتاً 
و با توجه به عدم عضویت  1قرار گرفته باشد

قضات، هیأت حل اختالف را باید مرجعی 
  2اداری و در عین حال استثنایی دانست.

 4 هیحاش
هر سازمانی در راستای اهدافی که برای 

است ممکن است که به طور  شدهآن ایجاد 
سهوی و یا عمدی به مردم خساراتی معنوی 

حسب ضرورت  لذا برا مادی وارد نماید؛ و ی
نیاز به مرجعی برای بررسی و جبران 

سازمان نیز  باشد؛ در اینمی خسارات وارده
برای رفع اشتباهات ثبتی، هیأتی به نام هیأت 

 تا مراجعان محترمه شدحل اختالف دایر 
جهت حل مشکالت مرتبط با وظایف 

 3نمایند. سازمان متبوع به آن دوایر مراجعه

 4 هیحاش

در  احوالثبتتا قبل از تصویب قانون 
برای تصحیک اشتباهات احتمالی  1355سال 
سجلی مرجع خاصی در قوانین مربوط  اسناد

رفع  بود. عموماًه شدنبینی پیش احوالثبتبه 

                                                
 144 ص، 1 ج ،يمدن يدادس نيیآ عبداهلل، دکتر شمس،. 1

  134احوال، ص: عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار3

  17 :صاحوال(، ثبت نیمراجع

اشتباه و تصحیک اسناد سجلی با قید مورد 
صحیک در حاشیه اسناد و توضیک دادن آن 

. در واقع دشمیناسنامه افراد انجام در ش
مأمور تنظیم کننده سند سجلی با مراجعه و 

یا در حین تنظیم سند  ادعای صاحب سند و
با احراز وقوع اشتباه در تحریر مندرجات 

و رأساً نسبت به اصالح مورد  اسناد شخصاً
 4نمود. اشتباه اقدام می

 5 هیاشح

، مأموران در گذشته و متعاقباً اصالح آن
تنظیم سند سجلی بنا بر سلیقه خود عمل 

به بیان دیگر سالیق افراد )به  ؛نمودندمی
توان به منافع افراد نیز اشاره کرد( نوعی می

بیشتر دخیل بوده، در حالی که اصالح اشتباه 
و رفع آن در اسناد سجلی نیازمند ایجاد یک 
وحدت رویه در ادارات بوده است که با 

قوع اشتباهات فراوان این گذشت زمان و
ذکر این نکته ضروری ضمناً ، دشنیاز بیشتر 

است که اصالح اشتباه حادث شده بایستی 
که د شوتوسط افراد مطلع و کارشناس انجام 

البته این عمل در حیطه وظایف افراد 
مدنظر  ،طرف هم باشدکارشناس که بی

ضرورت وجود نام نامه ارامنه در حل  د،یجمش ،ي. رمض4

 3ص: ،احوالآنان در ثبت يمشکالت سجل
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شکیل علت تترین مهم. سرانجام است

بیان گونه اینتوان های مذکور را میهیأت
نمود که یک نگاه حقوقی و رفع و اصالح 

، هدف احوالثبتاشتباه رخ داده در ادارات 
های حل فلسفه تشکیل هیأتباشد. لذا می

 : عبارتند از احوالثبتاختالف در ادارات 
ایجاد وحدت رویه در اصالح اشتباهات  -

 ضمن تحریر. 
خارج نمودن انحصار اصالح و رفع  -

اشتباه از اختیار مأمور تنظیم کننده سند 
 سجلی 

ارائه نگاهی حقوقی به وقوع اشتباهات  -
 در اسناد سجلی و اصالح این اشتباهات 

احقاق حقوق صاحبان اسناد سجلی در  -
 قوقی و قضایی های شبه حقالب رسیدگی

گسترش دامنه رفع اشتباهات از صرف  -
خطاهای تحریری به رفع اشتباهات ماهیتی 
که ممکن است در تنظیم اسناد سجلی به 

 1وقوع بپیوندند. 

 6حاشیه 

در رسیدگی به اختالفات راجع به اسناد  
سجلی هیأت حل اختالف، صالحیتی، 

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،ي. فتاح1

 36 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

 150 ص:احوال، حقوق ثبت ،عباس ،یرشکاری. م2

استثنایی و مراجع قضایی، صالحیتی عام 
 2دارند.

 7حاشیه 

نامه طرز در آیین»آیین رسیدگی هیأت  
های حل اختالف رسیدگی هیأت

بینی پیش 16/08/1356مصوب « احوالثبت
 3شده است که به موجب قسمت اخیر ماده 

ق.ث.ا به تصویب رسیده است. این حکم 
ترتیب تقاضا و »: داردقانونی مقرر می

ها و نحوه رسیدگی گردش کار دفاتر هیأت
نامه اجرایی این تصمیمات در آیین و ابالغ

 « قانون تعیین خواهد شد.
نامه بنابراین هیأت به لحاظ داشتن آیین

خاص طرز رسیدگی از نظر بررسی رعایت 
اصول دادرسی عادالنه از ویژگی بهتر و 

تری نسبت به برخی دیگر از جایگاه مناسب
مراجع اختصاصی اداری برخوردار است که 

 3ای هستند.مهنافاقد چنین آیین

 8حاشیه 

سرعت در رسیدگی، صدور و ابالغ رأی 
نامه رعایت شده است که با هیأت در آیین

 يدگیعادالنه در رس يدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم3

 63 ص:احوال، حل اختالف ثبت یهاأتیه



  
 55  کلیات -فصل اول

 

توجه به دالیل و فلسفه تشکیل و 
ها موجه است و های این نوع هیأتویژگی

به اصل رسیدگی در مهلت معقول و منطقی 
 1کند.خللی وارد نمی

 9حاشیه 

بر این  نامه با تصریکآیین 18تبصره ماده 
باید کامال مستدل و مشروح نوشته ی أر»که 
بیانگر لزوم رعایت اصل مستند و « شود

های مستدل بودن رای صادره توسط هیأت
 2است. احوالثبتحل اختالف 

 10حاشیه 

دادرسی عادالنه که در دوره معاصر در  
اثر عطف توجه به رعایت موازین حقوق 

ا و حقی مجزعنوان بهبشر در دادرسی 
حق بر دادرسی »مشخص تحت عنوان 

مورد توجه و تاکید دوباره قرار « عادالنه
مجموعه اصول و تضمیناتی  گرفته است به

که جهت رعایت حقوق  شودمیگفته 
های مختلف در طرفین دعوی در دادرسی

ای حقوق بشر المللی و منطقهاسناد بین
 بینی شده است. پیش

                                                
 أتیه يدگیعادالنه در رس يدادرس گاهيجا ،يول ،يرستم. 1

 70: صاحوال ثبت یها

 يدگیعادالنه در رس يدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم2

های دگیرعایت این اصول در رسی
های مراجع اختصاصی اداری از قبیل هیأت

با توجه به علل و  احوالثبتحل اختالف 
فلسفه تشکیل این مراجع مانند اصل 
تخصص، لزوم توجه به مقتضیات اداری و 
اجرایی و منافع عمومی و ضرورت رسیدگی 

 ها بحث انگیز است. های آنسریع و ویژگی
 به طور کلی بر اساس شباهت کارکردی

ها، و ساختاری میان این مراجع با دادگاه
ها اعمال اصول دادرسی عادالنه در آن

لیکن بر مبنای علل و فلسفه  ؛ضروری است
های خاص تشکیل و وجود برخی ویژگی

در مراجع مذکور بایستی حدودی برای آن 
 قائل شد. 
یأت حل اختالف ه بتهای   احوالث

مصااوب  احوالثبتقانون  3موضااوع ماده 
لت برخورداری از آیین 1355 مه به ع نا

نامه آیین»خاص رساایدگی تحت عنوان 
یأت یدگی ه حل اختالف طرز رساا های 

هیأت وزیران از  1356مصوب « احوالثبت
حیث رعایت اصااول دادرساای عادالنه از 

اگرچه با  ؛تری برخوردارندجایگاه مناسااب
هایی در این ها و کمبودابهامات، نارسااایی

 3ند.زمینه مواجه هست

 68 ص:احوال، حل اختالف ثبت یهاأتیه

 يدگیرس در عادالنه يدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم3

 48 ص: احوال،ثبت اختالف حل یهاأتیه
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 11حاشیه 

ق.ث.ا  4با لحاظ اطالق قسمت اخیر ماده 

رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد »که 

را بر عهده دادگاه نهاده است و « احوالثبت

های هیأت با توجه به اینکه حدود صالحیت

 3ذیل ماده  5تا  1حل اختالف در شقوق 

توان نتیجه گرفت که احصاء شده است، می

رد بحث، صالحیتی صالحیت مرجع مو

استثنایی است و مرجع فوق خارج از این 

پس در صورت  1حدود صالحیتی ندارد.

تردید در صالحیت مرجع فوق یا صالحیت 

دادگاه، باید حکم به صالحیت دادگاه داد. 

ق.ا  159این نظر به ویژه با توجه به اصل 

جدا از این نتیجه، مرجع  2.شودمی نیز تقویت

نماید باید می م آرایی که صادردر تما»فوق 

که رسیدگی به موضوع را در نصی 

صالحیت آن قرار داده مورد استناد قرار 

حتی اگر ایراد عدم صالحیت نشده  ؛دهد

  3«.باشد

                                                
 ثبت ارهاد در مستقر ختالف حل أتیه تیصالح حدود. 1

 ماده پنجگانه شقوق در که یموارد همان به است محصور حوال

 وانيد دوم شعبه 3/709: شماره دادنامه، «...دهيگرد حيتصر 3

 3/779: شماره دادنامه زین و 19/11/1372 خيتار به کشور يعال

 10/12/1372: يدگیرس خيتار به کشور يعال وانيد سوم شعبه

 مورخ 3/789 شماره به کشور يعال وانيد سوم شعبه یرأ زین و

 راجع احکام و تیصالح داهلل،ي ر،یبازگ: از نقل به؛ 16/12/1372

 

 3اهمیت ماده  رغمعلیبه هر روی، 

مستند اصلی موارد صالحیت عنوان بهق.ث.ا 

ط هیأت به دلیل پریشانی مطالب، استنبا

مفهوم دقیق از نص فوق به دشواری 

 4است.پذیر امکان

 12حاشیه 

ق.ث.ا، ناظر به موردی است که  29ماده  

مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از 

اطالعاتی که باید در سند قید شود دسترسی 

صورت مطابق با ماده مزبور، نباشد، در این

در سند ثبت مرگ به جای مشخصات، 

. به این شودمینوشته « منامعلو»عبارت 

ترتیب تکمیل این دسته از مشخصات 

نامعلوم با هیأت حل اختالف است. باید 

توجه نمود که ماده مزبور تنها ناظر به 

تکمیل سند ثبت مرگ است، بنابراین 

تکمیل سایر اسناد سجلی، در صالحیت 

 .1380، 1 ج ،يفردوس ،ييجزا و يمدن امور در آن به

است.  یدادگستر اتيبه تظلمات و شکا يدگیرس مرجع. 2

آنها منوط به حکم قانون  تیصالح نییدادگاه ها و تع لیتشک

 است. 

 78 ص، 1 ج ،يمدن يدادرس نيیآ داهلل،عب دکتر شمس،. 3

 135 هحفص احوال،ثبت حقوق عباس، ،یرشکاریم. 4
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 2 1هیأت مورد بحث نخواهد بود.

 13حاشیه 

زمانی وارد  احوالثبتهیأت حل اختالف 
که اشتباه  شودمیگیری شور و تصمیم

مربوطه از جانب مأمور تنظیم کننده سند 
سجلی محرز باشد؛ لذا هرگونه دستکاری، 
تحریف، خط خوردگی و محو آثار عمدی، 

و چه از  احوالثبتچه از ناحیه تبانی مأمور 
ناحیه صاحب سند سجلی اتفاق افتاده باشد، 

فرد یا افراد جاعل به مراجع  ،تبرابر مقررا
قضایی معرفی تا قاضی در این خصوص 

در مورد  احوالثبتو  تعیین تکلیف نماید
اخیرالذکر به جز معرفی خاطی به محاکم و 
اجرای رأی صادره از سوی قاضی حق 

گونه دخالتی در اصالح اسناد سجلی هیچ
 3ندارد.

 

                                                
 141 ص: همان،. 1

 یدعاو هیکل به يدگیرس ا. ث. ق 4 ماده طبق نکهيا به نظر. 2

 موارد در مگر است يعموم یها دادگاه با اسناد ثبت به راجع

 به يدگیرس نکهيا به توجه با و کنديم استثنا ونقان که يخاص

 قانون عام موارد از مادر شناسنامه مشخصات لیتکم موضوع

 کي يحقوق دادگاه تیصالح اعالم با فلذا است الذکر فوق

 22 شعبه 22/720 شماره دادنامه ديمنما اختالف حل... هیاروم

پرونده در نیهمچن 30/11/1368خيتار به کشور يعال وانيد

 اداره يخانوادگ نام ثیح از شناسنامه لیتکم خواسته به یا

 14حاشیه 

در خصوص اصالح جنسیت یعنی اصالح 
فظ خانم یا آقا در شناسنامه بایستی به این ل

نکته توجه نمود که اصالح جنسیت با تغییر 
زیرا در اصالح : جنسیت تفاوت بسیار دارد

جنسیت چنانچه متقاضی آقا باشد ولی 
لفظ خانم را در  احوالثبتمأمور  اشتباهاً

قسمت مربوطه درج نماید، با طرح موضوع 
ا اخذ ب احوالثبتدر هیأت حل اختالف 

مدارک مذکور رأی به اصالح جنسیت داده 
و با تعویض شناسنامه مسئله حل  شودمی
گردد. اما تغییر جنسیت و رسیدگی به می

پرونده آن در صالحیت دادگستری 
 4باشد.می

 15حاشیه 

حل   یأت  خاب اعضاااای ه نحوه انت
ساس  صیالت، اح اختالف، میزان تجربه، تح

سئولیت و کارایی مالک قر ار گرفته و از م

 شعبه است بوده اختالف حل اتیه تیصالح به معتقد ثبت

 مورخ 18/161/73 شماره دادنامه يط کشور يعال وانيد 18

 يدگیرس به ازین موضوع چون» که استدالل نيا با 28/3/1373

 مورد زین نسبت به يدگیرس است ممکن احتماال و دارد ييقضا

 داد نظر دادگاه تیصالح به« ...ردیگ قرار توجه

 یراهنما احوال،ثبت قانون بر يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار3

 31 ص:احوال، ثبت نیمراجع

 یاحوال، راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار4

 32 ص:احوال، ثبت نیمراجع
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پیشاانهاد افراد مختلف و غیر صااالک که 
شده ستند خودداری  سوء ه سوابق  و  دارای 

موقع اعالم مشخصات علت پیشنهاد و تغییر 
اعضاء با قید اینکه عضو پیشنهادی به جای 

 شودمیاعالم  ،چه کسی منصوب خواهد شد
و در هر هیأت حل اختالف سه عضو اصلی 

به جهت  .باشاادل میو دو عضااو علی البد
عال بودن هیأت ها و رساامیت داشااتن ف

بایست حفظ جلسات هیأت، این ترکیب می
مد جایی افراد  جاب تا و در  نظر قرار گیرد 

یأت کار ه حل موجبی بر رکود  های 
های حل اختالف با اختالف نباشااد، هیأت

صلی و در غیاب هر یک  ضای ا شرکت اع
ل از اعضا با شرکت عضو علی البدل تشکی

  1.دشونمی

 16حاشیه 

اثرات تصمیم هیات حل ترین مهماز 
اختالف تصحیک سند است. چون به موجب 
تصمیم هیأت حل اختالف مندرجات سند 

. این اصالحات از شودمیسجلی تصحیک 
تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار است و موثر 

تواند با اتکا باشد. بنابراین دارنده سند میمی

                                                
 در یادار تداریحمراجع صال دجمال،یس ،یبدیم ی. موسو1

 3 ص: شناسنامه، مندرجات راتییتغ و اصالح

  62: صهمان منبع،  ،يعل ا،ین یزاهد. 2

آن نسبت به اصالح مدارکی که با سند  به
گونه مذکور اخذ نموده اقدام نماید و بدین

اسناد و مدارک خود را نیز اصالح نماید و 
تواند اصالح سند بر مبنای تصمیم هیأت می

مبنای اصالح بقیه اسناد متعلق به شخص که 
 احوالثبتخارج از حیطه وظایف مأمورین 

اصالح تنظیم گردیده نیز شود و این 
تواند منجر به اصالح اسناد میچنین هم

فرزندان نیز شود. پس تصمیم هیأت حل 
فی نفسه  احوالثبتاختالف و تصحیک اسناد 

تواند واجد اصالح اسناد دیگر از جمله می
. حتی اسناد 2سند سجلی فرزندان گردد
های دیگر از مربوط به ادارات و سازمان
مربوط به ثبت جمله موارد و مدارکی که 

اسناد یا مدارک ازدواج و ... باشد را نیز 
  3شامل گردد.

 17 هیحاش

که هیأت پرونده را آماده در صورتی
برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص 

درخواست و ضمایم را برای طرف  ،ندهند
دارد که ظرف ده روز متقاضی ارسال می

پاسخ دهد. این مهلت در برخی موارد  تباًک

 در یادار عدالت وانيد تیصالح يبررس زهرا، ،ي. فتاح3

 46 ص: ت،یتابع یدعاو به يدگیرس
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لذا  ؛کافی نباشدثر ؤمممکن است برای دفاع 
 1مناسب است مدت آن افزایش یابد.

 18حاشیه 

اعضای هیأت فوق به اداره اب صانت
از جهت اینکه کارمند این اداره  احوالثبت

شوند، احتمال اجرای عدالت و محسوب می
ضا را در هنگام تقواپیشگی توسط اع

قضاوت علیه اداره متبوع خود، کاهش 
ترکیب اعضای  ،دهد؛ بر این اساسمی

هیأت نیاز به تجدیدنظر دارد. تا هنگام 
رسد، چاره در اصالح قانون، به نظر می

تجدید صالحیت این مرجع و افزایش 
  2صالحیت مراجع قضایی باشد.

 19حاشیه 

بیان با  3موضوع ماده نامه آیین 6ماده 
این که چنان چه درخواست توسط وکیل 
تسلیم شود باید وکالت نامه رسمی وکیل 
پیوست دادخواست باشد بر حق انتخاب 
وکیل مدافع توسط متقاضی داللت دارد. به 

                                                
 يدگیعادالنه در رس يدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم1

 66ص: احوال، حل اختالف ثبت یهاأتیه

 135: ص ،احوالحقوق ثبت عباس، ،یرشکاری. م2

که امکان  مذکور نامهآیین 2عالوه ماده 
تسلیم درخواست توسط نماینده صاحبان 

 نفع یا قائم مقاماسناد سجلی یا اشخاص ذی
بینی کرده قانونی و یا نماینده آنان را پیش

 باشد. نیز تلویحاً بیانگر این حق می ،است
در « وکالت نامه رسمی»عبارت هذا مع

عبارت دقیقی نیست و باعث  6ماده 
نظر درباره این سوال شده است که اختالف

آیا مراد از وکالت نامه رسمی، وکالت 
تنظیم ای است که در دفتر اسناد رسمی نامه

یا تصدیق امضا شده باشد یا وکالی 
ای نیز دادگستری بدون چنین وکالت نامه

نفع توانند به وکالت از صاحب سند یا ذیمی
رسد با توجه به آن اقدام نمایند؟ به نظر می

باید  3قانون آیین دادرسی مدنی 34ماده 
ای نامهجانب عقیده دوم را گرفت و وکالت

الت دادگستری که توسط صاحب پروانه وک
و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم 

  4شده است را پذیرفت.
نامه درباره حق انتخاب وکیل البته آیین

 يررسمیغ اي يرسم سند موجب به است ممکن وکالت». 3

 در يمیتنظ یهانامه وکالت مورد در ر،یاخ صورت در. باشد

 نامه وکالت که کند ديیتا نامه وکالت ليذ توانديم لیوک ران،يا

 زده انگشت اي کرده مهر اي امضا او حضور در شخصاً موکل را

 « .است

  148-147 صصهمان، . 4
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مدافع توسط طرف مقابل متقاضی ساکت 
آن  6است. لیکن با وحدت مالک از ماده 

توان گفت که مانع قانونی در این می
برخورداری  خصوص وجود ندارد. وانگهی

از حق انتخاب وکیل در مراجع غیر قضایی 
مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است 
و ابهامی در این زمینه وجود ندارد. شورای 

مورخ  6617مذکور طی نظریه شماره 
 35راجع به دایره شمول اصل  29/2/1373

نسبت به اینگونه مراجع چنین  1قانون اساسی
ظ این که اصل سی به لحا»: پاسخ داده است

و پنجم قانون اساسی حق انتخاب وکیل را 
کند. از این رو اصل در غیر دادگاه نفی نمی

 2«.مذکور نیاز به تفسیر ندارد

 20حاشیه 

ق.ث.ا در مقر هر اداره  3 مادهمطابق 
هیأت حل اختالف مرکب از  احوالثبت

انی یا و مسئول بایگ احوالثبترییس اداره 
معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از 
 کارمندان مطلع مزبور به انتخاب رییس اداره

 . شودمیاستان تشکیل  احوالثبت

                                                
 لیوک خود یبرا دارند حق یدعو نیطرف هادادگاه همه در. 1

 ديبا دباشن نداشته لیوک انتخاب ييتوانا اگر و ندينما انتخاب

 «.گردد فراهم لیوک نییتع امکانات هاآن یبرا

به این ترتیب اعضای این مرجع از 
 احوالثبتکارمندان و مسئولین اداره 

باشند که توسط مقامات اداری ارشد آن می
گشته  اداره در پست سازمانی خود منصوب

و در نتیجه به حکم قانون و به انتخاب رییس 
به عضویت هیأت در  احوالثبتاداره 

این اعضا که در سلسله چنین همآیند. می
مراتب اداری اداره مربوطه قرار دارند به 
سهولت توسط مافوق خود قابل عزل بوده و 
در چنین صورتی از عضویت هیأت نیز به 

. به عالوه این هیأت ندشو یمتبع آن عزل 
ق.ث.ا به آن اداره  3به موجب ماده 

های آن وابستگی سازمانی دارد و تمام هزینه
. شودمیاز محل اعتبار سازمان تامین 

بنابراین با توجه به نحوه عزل و نصب 
رابطه تشکیالتی و چنین هماعضای هیأت و 

و پرداخت  الاحوثبتسازمانی آن با اداره 
های آن از محل اعتبار اداره مذکور هزینه

توان گفت که استقالل این هیأت در هر می
 3باشد.دو بعد شخصی و سازمانی مخدوش می

به همین دلیل ترکیب اعضای هیأت نیاز به 

 يدگیرس در عادالنه يدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم2

 يهاشمبه نقل از  67 ص: احوال،ثبت اختالف حل یهاأتیه

 306، ص 1384

 117 و 116 صص ن،یشیپو همکاران،  يرستم 3
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که حداقل  و مناسب است 1تجدیدنظر دارد.
به جای عضو سوم این هیأت، یک نفر 
قاضی به انتخاب رییس دادگستری استان به 

 عضویت هیأت در آید. 
طرفی در این هیأت به اصل بیچنین هم

تبع مخدوش بودن اصل استقالل در آن محل 
پذیری ایراد و اشکال است. سهولت تغییر

اعضای هیأت و فقدان احکامی برای پیش 
النفع اعضای هیأت این ایراد و عدم داوری

  2کند.تر میرا برجسته

 21حاشیه 

نامه چنانچه آیین 6بر اساس ماده 
درخواست توسط وکیل تسلیم شود، وکالت 

که صورتی درنامه رسمی وکیل و 
درخواست را قیم داده باشد، فتوکپی یا 
رونوشت قیم نامه و به طور کلی رونوشت 

باید  ،تقاضی استمدرکی که مثبت سمت م
وکالتنامه »پیوست دادخواست باشد. عبارت 

عبارت دقیقی نیست و همین « رسمی وکیل

                                                
 135 ص ن،یشیپ ،یرشکاریم 1

 يدگیعادالنه در رس يدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم2

 65 ص:احوال، حل اختالف ثبت یهاأتیه

باشد.  يررسمیغ اي ي. وکالت ممکن است به موجب سند رسم3

 ران،يدر ا يمیتنظ یهادر مورد وکالت نامه ر،یدر صورت اخ

کند که وکالت نامه را  ديیوکالت نامه تا ليذ توانديم لیوک

 انگشت زده است.  ايمهر کرده  ايموکل شخصاً در حضور او امضا 

امر سبب ایجاد اختالفاتی شده است. چه این 
که آیا مراد از وکالتنامه ید آمیسوال پدید 

ای است که در دفتر اسناد رسمی، وکالتنامه
رسمی تنظیم یا تصدیق امضا شده باشد یا 

نامه تنظیم کالی دادگستری بدون وکالتو
شده توسط دفترخانه اسناد رسمی نیز 

نفع توانند به وکالت از صاحب سند یا ذیمی
رسد با توجه به آن اقدام نمایند؟ به نظر می

باید جانب عقیده دوم را  3ق.آ.د.م 34ماده 
ای که توسط صاحب گرفت و وکالتنامه

اساس پروانه وکالت در دادگستری و بر 
قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است 

 5 4را پذیرفت.

 22حاشیه 

باید تصحیک  طبق قاعده عقلی هر اشتباهی

د، ولی چون اسناد سجلی از اسناد رسمی شو

اراده افراد قرار باشد، نباید دستخوش می

 6گیرد.

، 7/5341شماره  هير.ک: نظر جه،ینت نیهم ديی. در تا4

 ر،یام ،یآباد نیغالمرضا و حس ،یبه نقل از: شهر 27/9/59

 یجمهور یدادگستر ياداره حقوق يمشورت یمجموعه نظرها

به بعد، روزنامه  1358از سال  يدر مسائل مدن رانيا ياسالم

 . 96ص  ران،يا ياسالم یجمهور يرسم

 147: صاحوال عباس حقوق ثبت ،یرشکاریم 5

 اسناد تابعیت، شخصیت،جلد چهارم،  دحسن،یس ،يامام. 6

 211 :ص ،آن فسخ و نکاح قرابت، اقامتگاه، احوال، سجل
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 23حاشیه 

های حل نامه طرز رسیدگی هیأتآیین
 احوالثبتقانون  3اختالف موضوع ماده 

 معتبر   -هیأت وزیران 16/8/1356مصوب 
حل اختالف مربوط به اسناد  -1ماده 

موضوع ماده سه قانون  احوالثبت
، به عهده هیأت حل اختالف محل احوالثبت

 باشد. صدور شناسنامه می

رسیدگی به درخواست مربوط به  -تبصره
که در خارج از کشور  احوالثبتاسناد 

ه باشد، با هیأت حل اختالف تنظیم شد
 امور خارجه )تهران( خواهد بود.  احوالثبت

های شروع به رسیدگی در هیأت -2ماده 
حل اختالف محتاج به تسلیم گزارش 
مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد 

نفع یا قائم مقام قانونی سجلی یا اشخاص ذی
 باشد. و یا نماینده آنان می

اید درخواست خود را متقاضی ب -3ماده 
های مخصوص و به زبان فارسی در برگ

 نوشته و به انضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد
و مدارک به دفتر هیأت حل اختالف محل 
اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و 

 رسید دریافت دارند. 
درخواست باید حاوی مشخصات  -4ماده 

و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست 
 شد. با

که متقاضی درخواست مواردیدر -تبصره
خود را به غیر از محل صدور شناسنامه خود 
تسلیم نماید دفتر هیأت حل اختالف بایستی 

کامل که درصورتیدرخواست و ضمایم را 
دانست، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
مقتضی به هیأت حل اختالف محل صدور 

 شناسنامه ارسال دارد. 
های کلیه برگ درخواست و -5ماده 

پیوست آن، باید در دو نسخه و در صورت 
ها به عالوه یک تعدد طرف به عهده آن

 نسخه باشد. 
چنانچه درخواست توسط وکیل  -6ماده 

تسلیم شود، باید وکالت نامه رسمی وکیل و 
درخواست را قیم داده باشد که درصورتی

فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و به طور کلی، 
ی که مثبت سمت متقاضی رونوشت مدرک

 است، باید پیوست دادخواست باشد. 
دفتر هیأت حل اختالف باید  -7ماده 

های پیوست آن را که درخواست و برگ
ز ابرابر مواد باال تهیه شده باشد، اخذ و پس 

تطبیق فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک 
ها را گواهی نموده و در صورت با اصل، آن

های پیوست و برگکامل بودن درخواست 
  ها، رسید به متقاضی تسلیم نماید.و قبول آن

از  احوالثبتاگر مسئولین  -8ماده 
های حل اختالف درخواست رسیدگی هیأت
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ها باید مستدل و مشروح نمایند گزارش آن
و متضمن موضوع درخواست بوده و عین 
مدارک به امضای مأمور یا نماینده 

اسناد رسیده و یا مسئول بایگانی  احوالثبت
فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست 
گزارش است نیز، باید از سوی امضا کننده 

 گزارش گواهی شده باشد. 
دفتر هیأت حل اختالف محل  -9ماده 

صدور شناسنامه باید بالفاصله پس از 
دریافت گزارش یا درخواست، آن را در 
دفتر مخصوص ثبت و به هیأت حل اختالف 

هیأت مذکور چنانچه پرونده تسلیم نمایند. 
را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی 

نماید می تشخیص داد، تصمیم مقتضی اتخاذ
درخواست و ضمائم را  ، در غیر اینصورت

دارد که برای طرف متقاضی ارسال می
ظرف ده روز کتبا پاسخ دهد و پس از 

دهد وصول پاسخ، رسیدگی الزم را انجام می
رت با تعیین وقت و در صورت ضرو

متقاضی و طرف را برای اخذ توضیک و 
 نماید.می رسیدگی دعوت

تاریخ رسیدگی باید طوری معین : تبصره
شود که فاصله بین ابالغ و روز جلسه کمتر 
از پنج روز نباشد مدت مسافت هم طبق 
مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر 

 گردد. اضافه می

تر هیأت، ابالغ در محل دف -10ماده 
توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیأت، 

و در خارج از  احوالثبتتوسط مأمور ابالغ 
ها به وسیله مأمورین ژاندارمری یا شهر

 آید. دهبانان به عمل می
تحویل و ابالغ درخواست و  -11ماده 
ها در ها به مأمورین و عودت آنپیوست

 . شودمیدفتر مخصوص ثبت 
ابالغ به طریق مذکور در  -12ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی به عمل  90ماده
تواند مأمورین ابالغ را آید و متقاضی میمی

 راهنمایی کند. 
اگر محل اقامت مخاطب در  -13ماده 

قلمرو هیأت حل اختالف دیگر باشد، ابالغ 
همان  احوالثبتتوسط دفتر یا مأمور ابالغ 

 آید. محل به عمل می
دفتر هیأت حل اختالف باید  -14ماده 

ها را در یک نسخه از درخواست و پیوست
پرونده مخصوص که برای اختالف مربوط 

 دهد بایگانی نماید. تشکیل می
دفتر هیأت حل اختالف  -15ماده 

ای در مورد درخواست الیحهکه درصورتی
واصل شود آن را پیوست پرونده نموده و 
 در وقت رسیدگی به هیأت حل اختالف

دهد. به هر حال، وصول یا عدم تحویل می
 باشد. وصول الیحه مانع رسیدگی نمی
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های حل اختالف هیأت -16ماده 
توانند جلسه رسیدگی را با رضایت می

 طرفین فقط برای یک بار به تاخیر اندازند. 
عدم حضور یک طرف مانع  -17ماده 

ادای توضیحات طرف دیگر و انجام 
 رسیدگی نیست.

هیأت حل اختالف در وقت  -18ماده 
رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی 
نموده و پس از مالحظه اوراق و اسناد 
مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج 
آن در صورت مجلس و اعالم ختم 

 48رسیدگی، رأی آن را حداکثر ظرف 
 ساعت صادر نماید. 

رأی باید کامال مستدل و مشروح : تبصره
 نوشته شود. 

هیأت حل اختالف پس از  -19ماده 
 امضا، رأی، حق تغییر آن را ندارد.

هرگاه هیأت حل اختالف در  -20ماده 
حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد 

گردید، باید رسیدگی را متوقف  احوالثبت
ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی 

مربوط جهت  احوالثبتاز طریق اداره 
قانونی به مرکز  گیری موضوع و اقدامپی

 ارسال دارد. 
دفتر هیأت حل اختالف مکلف  -21ماده 

است رأی هیأت را بالفاصله پس از صدور 

و ثبت در دفتر مخصوص، برای ابالغ به 
طرفین به نشانی مندرج در دادخواست ارسال 
دارد. در این صورت، ابالغ برابر احکام مواد 

قانون آیین دادرسی مدنی  93، 92، 91
 کند. یکفایت م
ها و دفاتر مندرج نمونه برگ -22ماده 

 احوالثبتنامه توسط سازمان در این آیین
کشور تهیه و با تایید شورای عالی 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. احوالثبت

 24حاشیه 

حل های دستورالعمل اجرایی هیأت
شورای مصوب  4/2/1374اختالف مصوب 

 احوالثبتعالی 
های خاب اعضای هیأتنحوه انت -الف

 حل اختالف 
ها، برای تشکیل استان احوالثبتادارات 

های حل اختالف باید با هر یک از هیأت
توجه به شرایط مندرج در ماده سه قانون 

ها اقدام نمایند. به تشکیل هیأت احوالثبت
های مربوطه و یا ها در سمتاعضای هیأت

کسانی که وظیفه به موجب تشکیالت 
ازمان به عهده آنان محول گردیده مصوب س

رییس اداره : است، عبارت خواهند بود از
و بازبین اسناد یا معاونین یا  احوالثبت

نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع به 
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 احوالثبتانتخاب مدیر کل یا سرپرست 
 استان.

در مورد تعیین نمایندگان اعضای  -1
د که از اصلی، باید دقیقا کسانی انتخاب شون

لحاظ آشنایی به قانون و مقررات و 
های مربوطه مورد العملها و دستورنامهآیین

 استان باشند.  احوالثبتتایید اداره کل 
شرکت نمایندگان )اعضای  -1-1

ها منحصرا در صورت البدل( در هیأتعلی
 باشد. غیبت اعضای اصلی می

غیبت اعضای اصلی در جلسات  -1-2
تالف منحصرا در یکی از های حل اخهیأت

حاالت استخدامی مانند مرخصی استحقاقی، 
مرخصی استعالجی یا مأموریت، مجاز 

 خواهد بود. 
های حل اعضای اصلی هیأت -1-3

اختالف به هر دلیل که پست سازمانی خود 
ها حذف را از دست بدهند از عضویت هیأت
ها انتخاب شده و فرد دیگری به جای آن

 خواهد شد. 
ا توجه به نظارت دفتر امور حقوقی ب -2

های حل اختالف، صدور بر کار هیأت
احکام اعضای هیأت با نظر دفتر مزبور 

 احوالثبتخواهد بود. لذا ادارات کل 
ها باید فهرست مشخصات اعضای استان
ها )اعضای جدید( را طبق فرم شماره هیأت

العمل به دفتر امور یک ضمیمه دستور
 . حقوقی ارسال دارند

ها استان احوالثبتمدیران کل  -2-1
 وتوانند در اداراتی که فاقد کارمند مطلع می

باشند، عضو مطلع هیأت را از با تجربه می
بین کارمندان مرکز استان یا شهرستان 
همجوار انتخاب و به دفتر امور حقوقی 

 پیشنهاد نمایند. 
دفتر امور حقوقی، نظر خود را  -2-2

الم و موارد عدم جهت صدور احکام اع
موافقت را با ذکر علت جهت اقدام الزم به 

ها اعالم استان احوالثبتادارات کل 
 نماید. می

ها مکلفند ادارات کل ثبت استان -2-3
رونوشت احکام صادره را به دفتر امور 

 حقوقی ارسال دارند. 
ها مکلفند استان احوالثبتادارات کل  -3

ذکر موارد و  ها را باتخلفات اعضای هیأت
اظهارنظر صریک پیرامون موضوع به هیأت 
تخلفات اداری اعالم و رونوشت آن را به 

 دفتر امور حقوقی ارسال دارند. 
هرگونه حکم یا ابالغ توبیخ یا تنبیه  -4

های حل اختالف که در مورد اعضای هیأت
گردد مراتب باید به دفتر امور صادر می

 حقوقی اطالع داده شود. 
یم درخواست، موارد ابالغ و تسل -ب
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 صدور تصمیم
روش در خواست رسیدگی از هیات  -1

 حل اختالف
نامه طرز رسیدگی طبق ماده دو آیین

های حل اختالف، شروع به رسیدگی هیات
گزارش  ها محتاج به تسلیمدر هیأت

مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد 
 نفع یا قائم مقام قانونیسجلی یا اشخاص ذی

 )وصی، وارث( و یا نماینده آنان )ولی، قیم،
باشد. اشخاص مذکور مندرج در وکیل( می

نامه باید برگ درخواست فرم شماره آیین
دو پیوست را به ترتیب ذیل تکمیل و به 
دفتر هیأت حل اختالف محل اقامت و یا 
محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید 
 دریافت نمایند. در ردیف اول، درخواست
 کننده، نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره
شناسنامه، محل صدور، شغل و نشانی محل 

نویسد و چنانچه وکیل یا اقامت خود را می
نماینده قانونی درخواست رسیدگی نماید، 
در ردیف دوم باید به ترتیب نام، نام 
خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل 

ت خود را صدور، شغل و نشانی و محل اقام
 های مربوطه قید نماید. در ستون

 احوالثبتدر ردیف سوم ذکر نام اداره 
که محل صدور شناسنامه و درصورتی

شخص یا اشخاصی طرف واقع شوند، قید 

مشخصات انان نیز ضروری است. ردیف 
چهارم مخصوص ذکر خواسته مورد نظر 
است و ردیف پنجم، رونوشت یا فتوکپی 

ارائه آن الزم است، دالیل و مدارکی که 
. در ردیف ششم شرح شودمیذکر 

مختصری باید در خصوص خواسته مورد 
نظر داده شود و درخواست کننده ذیل برگ 

نماید. را در محل مخصوص امضاء می
درخواست کنندگان باید برگ مربوط به 
درخواست را به زبان فارسی بنویسند. برگ 

نانچه های پیوست چدرخواست و کلیه برگ
به طرفیت اشخاص باشد در دو نسخه و در 

ها به عالوه صورت تعدد طرف، به تعداد آن
که درصورتییک نسخه تنظیم خواهد شد. 

باشد  احوالثبتدرخواست به طرفیت اداره 
گردد. دفتر هیأت در یک نسخه تنظیم می

حل اختالف یک نسخه از درخواست و 
 ها را در پرونده مخصوص که برایپیوست

، بایگانی نموده، شودمیاین منظور تشکیل 
چنانچه بعدا نیز لوایحی در مورد درخواست 

ها را پیوست پرونده واصل گردد، آن
نماید. چنانچه درخواست به وسیله مربوط می

وکیل تسلیم شود، وکالت نامه رسمی وکیل 
درخواست را قیم داده باشد، که درصورتیو 

امه و یا به طور فتوکپی یا رونوشت قیم ن
کلی، رونوشت مدرکی که مشخص کننده 
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سمت متقاضی است، باید پیوست 
که درصورتیدرخواست باشد. بدیهی است 

های حل از هیأت احوالثبتمسئولین 
اختالف درخواست رسیدگی نمایند، 

ها باید مستدل و مشروح و گزارش آن
متضمن موضوع درخواست بوده و عین 

ر یا نماینده مدارک به امضای مأمو
یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و  احوالثبت

فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست 
گزارش است باید از سوی امضا کنندگان 

 گزارش گواهی شده باشد. 
نظر به اینکه تبصره ماده نه  -1-1

های حل نامه طرز رسیدگی هیأتآیین
اختالف ناظر به مواقعی خوهد بود که تعیین 

ری باشد، لذا در صورت آماده وقت ضرو
بودن پرونده برای رسیدگی ملحوظ نمودن 

 مهلت پنج روز موضوعیت ندارد. 
تواند ضمن یک متقاضی می -1-2

درخواست، اصالح شناسنامه خویش را از 
 جهات مختلف خواستار شود. 

چنانچه درخواست توسط وکیل  -1-3
باید به طور تسلیم گردد موضوع وکالت می

شخص در آن قید شود. به طور منجز و م
به  2449مثال، اصالح شماره شناسنامه از 

2469 . 
روش ثبت درخواست رسیدگی از  -2

 هیأت حل اختالف 
در دفتر مخصوص دفتر هیأت حل 
اختالف باید بالفاصله پس از دریافت 

و  گزارش یا درخواست، چنانچه درخواست
ضمایم کامل باشد، آن را در دفتر مخصوص 

پیوست( ثبت و جهت  3اره )فرم شم
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیأت 

 حل اختالف تسلیم نماید. 

 : یادآوری
شماره ثبت درخواست باید به ترتیب 

 وصول آن در دفتر ثبت شود. 
تاریخ ثبت درخواست با قید روز، ماه، 

 سال به ترتیب ورود ثبت خواهد شد. 
قید نام و نام خانوادگی درخواست کننده 

 ر ستون مربوطه به آن د
موضوع درخواست به طور خالصه و کلی 

 گردد. در ستون مخصوص به آن قید می
مرجع رسیدگی که منظور از آن هیأت 
حل اختالف محل صدور، شناسنامه متقاضی 

 باشد. می
ای از تصمیم صادره هیأت حل خالصه

اختالف که پس از صدور حکم در این 
 . شودمیقسمت درج 

ر تاریخ صدور تصمیم به روز، ماه، ذک
 سال در ستون مربوط. 

 برگ رسید درخواست  -3
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 دفتر هیأت حل اختالف باید درخواست
های پیوست را اخذ و پس از تطبیق و برگ

با رونوشت اسناد و مدارک یا اصل آن را 
گواهی نموده و در صورت کامل بودن 

های پیوست، برابر فرم درخواست و برگ
یوست، رسید به متقاضی تسلیم پ 4شماره 

نماید. در برگ رسید درخواست به ترتیب 
باید نام و نام خانوادگی درخواست کننده و 

ای تاریخ ارائه برگه درخواست و نیز شماره
که در دفتر ثبت شده، نوشته و توسط مسئول 

 دفتر هیأت امضا شود. 

روش تکمیل برگ ارسال درخواست  -4
 رسیدگی 

نامه، چنانچه متقاضی ینآی 4طبق تبصره 
درخواست خود را به غیر از محل صدور 
شناسنامه خود تسلیم نماید، دفتر هیأت حل 
اختالف بایستی درخواست و ضمایم را 

کامل دانست، درخواست را که درصورتی
در دفتر مخصوص ثبت، و سپس آن را فورا 

پیوست  5با ضمایم مربوطه طی فرم شماره 
صمیم مقتضی به جهت رسیدگی و اتخاذ ت

هیأت حل اختالف محل صدور شناسنامه 
 ارسال دارد. 

 صدور برگ اخطاریه و ابالغ آن  -5
دفتر هیأت حل اختالف در صورت نیاز 
به تعیین وقت و صدور اخطاریه فرم شماره 

پیوست را در دو نسخه تنظیم و طرف یا  6
طرفین مربوطه را جهت ادای توضیک دعوت 

حل دفتر توسط دفتر و نماید. ابالغ در ممی
در خارج از محل دفتر هیأت توسط مأمور 
ابالغ و چنانچه محل اقامت طرف اختالف 
در قلمرو هیأت حل اختالف دیگر باشد، 
ابالغ توسط دفتر یا مأمور ابالغ همان اداره 

گیرد. ابالغ وقت رسیدگی به صورت می
قانون آیین  68طریقه مذکور در ماده 

 . شودمیدادرسی مدنی انجام 
روش اتخاذ تصمیم در هیأت حل  -6

 اختالف 
هیأت حل اختالف محل صدور شناسنامه 
در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و 
بررسی نموده و پس از مالحظه اوراق و 
اسناد مربوطه و استماع توضیحات طرفین و 
درج آن در برگ صورت مجلس، تصمیم 

پیوست حل اختالف فرم شماره هفت  هیأت
و اعالم ختم رسیدگی رأی الزم را با رعایت 

نامه االجرا و آیینکلیه موارد قانونی الزم
های حل اختالف و طرز رسیدگی هیأت

 48های مربوط حداکثر ظرف العملدستور
ساعت صادر نماید. دفتر هیأت مکلف است 
خالصه رأی را در دفتر ثبت درخواست قید 

تاریخ رویت( و نسبت به ابالغ آن )با قید 
ای از به درخواست کننده اقدام نماید. نسخه
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تصمیم به درخواست کننده تسلیم و نسخه 
دیگر، ضمیمه پرونده امر خواهد شد. 

درخواست از دفتر هیات حل که درصورتی
اختالف محل اقامت متقاضی رسیده باشد 
دفتر هیات حل اختالف صادرکننده رأی 

کافی برابر  بایستی تصمیم متخذه را به تعداد
پیوست به دفتر هیأت مربوطه  8فرم شماره 

ارسال دارد. دفتر مذکور باید پس از ثبت 
خالصه تصمیم در دفتر ثبت درخواست 
رسیدگی، دو نسخه تصمیم را به درخواست 

ای از تصمیم به کننده ابالغ نماید. نسخه
درخواست کننده تسلیم و نسخه دیگر به 

ننده تصمیم دفتر هیأت حل اختالف صادر ک
 اعاده خواهد شد. 

هرگاه هیأت در حین رسیدگی  -6-1
گردد باید  احوالثبتمتوجه جعلیت اسناد 

رسیدگی را متوقف ساخته و پرونده امر را 
ضمن گزارش جامعی به رییس اداره 

مربوطه اعالم تا برابر مفاد  احوالثبت
دستورالمعل نحوه اقدام در خصوص 

استفاده از  های جعلی و مواردشناسنامه
شناسنامه غیر به دادگاه صالحه محل اعالم 

 شکایت گردد. 
به منظور احتراز از صدور آرای  -2-6

بایست های حل اختالف میخالف، هیأت
هایی که دارای ابهام در مواجهه با پرونده

باشد، قبل از اتخاذ تصمیم، پرونده را می
 احوالثبتجهت اظهارنظر به اداره کل 

ع ارسال نمایند. ادارات کل استان متبو
ربط با بررسی کارشناسی رأساً یا ذی

عنداللزوم پس از استعالم از دفتر امور 
حقوقی سازمان، نظریه مشورتی به هیأت 

مربوطه اعالم  احوالثبتحل اختالف اداره 
خواهند نمود. استعالمات مذکور شامل کلیه 

های راجع موارد من جمله تغییر نام، مغایرت
ناد سجلی و شناسنامه از لحاظ تاریخ به اس

 والدت خواهد بود. 
 : یادآوری

وصول یا عدم وصول الیحه از سوی هر 
 باشد. یک از طرفین مانع رسیدگی نمی

عدم حضور یک طرف مانع ادای 
توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی 

 نیست. 
تواند جلسه رسیدگی را با هیأت می

یر اندازد رضایت طرفین فقط یک بار به تاخ
 و وقت رسیدگی جدیدی تعیین کند. 

رای به اکثریت دو سوم اعضا مالک 
 باشد. اعتبار می

هیات پس از امضای رای، حق تغییر آن 
 را ندارد. 

که رسیدگی به مورد هیأت در صورتی
اختالف را در صالحیت خود نداند باید رأی 
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 به عدم صالحیت صادر کند. 
 ها گزارش کارکرد هیأت -7
های حل اختالف مکلفند کارکرد یأته

ای از آرای ماهانه خود را به ضمیمه نسخه
استان ارسال  احوالثبتصادره به اداره کل 

ها استان احوالثبتنمایند. اداراث کل 
باید آرای واصله از ادارات تابعه را می

بررسی نموده و در برخورد با موارد خالف 
 نمایند.  این دستورالعمل اقدام 3مطابق بند 

 اجرای تصمیم هیأت حل اختالف  -8
اجرای تصمیم موکول به درخواست 
کتبی خواهد بود. در مواردی که مشخصات 
والدین به موجب تصمیم هیأت حل اختالف 
تغییر نموده باشد جهت اصالح مشخصات 
مزبور در اسناد سجلی فرزندان نیاز به طرح 
مجدد در هیأت نخواهد بود، بلکه با اخذ 

ویر برابر اصل تصمیم هیأت مربوطه و تصا
شناسنامه پدر و مادر بر حسب مورد 
)متضمن توضیحات مربوطه( اقدام خواهد 
شد. اجرای مقرره مذکور در خصوص 
فرزندان کبیر به درخواست خود آنان و در 
مورد فرزندان صغیر به درخواست پدر یا 

ربط سرپرست قانونی و دستور اداره ذی
 خواهد بود. 

های حل اختالف در راهنمای هیأتج( 
 گیری تصمیم

توانند در صورت درخواست ها میهیأت
به  احوالثبتمتقاضی و یا گزارش مسئوالن 

موارد زیر رسیدگی و با توجه به مستندات 
قانونی و ادله اثبات دعوی اتخاذ تصمیم 

 نمایند. 
تصحیک هر نوع اشتباه در تحریر  -1

ت بعد از امضاء مندرجات اسناد والدت و وفا
سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی 

بند یک ماده سه : والدت و وفات )مستند
 ( احوالثبتقانون 

تکمیل قسمتی از مشخصات در سند  -2
 29وفات که نامعلوم است. )موضوع ماده 

 ( احوالثبتقانون 
رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن  -3

 ناد و دفاترثبت وقایع، شامل اشتباهات در اس
مندرجات شناسنامه یا گواهی  احوالثبت

والدت و وفات )مستند بند دو ماده سه( از 
قبیل اشتباه امالیی در تحریر نام و نام 

های منیژه، منیجه و خانوادگی فرضا واژه
 زاهدی، ظاهدی ذکر گردد. 

تکمیل اسناد والدت و ثبت روز و ماه  -4
که رتیدرصوتولد. انتخاب روز و ماه تولد 

قدر متیقنی وجود نداشته باشد، با متقاضی 
ای گونه قرینهاست. در مواردی که هیچ

برای انتخاب روز و ماه تولد در دست نباشد 
با توجه به امارات قانونی دیگر، روز اول 
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 مهر ماه انتخاب خواهد شد. 
رفع اشتباهات ناشی از نقل مندرجات  -5

د. تر و اسناها و مدارک به دفااسناد و اعالمیه
 117فرضا واقعه ازدواج صاحب سند شماره 

همان حوزه نقل  217در اسناد سجلی شماره 
 گردد. 

هایی که ابطال اسناد و شناسنامه -6
دهند و طبق بیگانگان مورد استفاده قرار می

از سوی شوراهای  احوالثبتقانون  45ماده 
 گردد. تامین شهرستان اعالم می

ر. اگر برای شخصی ابطال اسناد مکر -7
دو یا چند سند سجلی تنظیم و شناسنامه 
صادر شده باشد، در صورت احراز تعلق 

تواند یکی ها به آن شخص، متقاضی میآن
ت ها را انتخاب و ابطال بقیه را درخواساز آن

نماید، هیأت پس از رسیدگی رأی به ابطال 
 ها صادر خواهند نمود. آن

ات هرگاه اسناد توسط ادار -7-1
مختلف تنظیم شده باشد مرجع  احوالثبت

صالحیت دار، هیأت حل اختالف اداره 
ی است که متقاضی درخواست احوالثبت

ابطال اسناد تنظیمی و شناسنامه صادره آن 
 نماید. را می

در این حالت، درخواست باید به  -7-2
مرجع رسیدگی و  احوالثبتطرفیت اداره 

ناسنامه صادر کننده ش احوالثبتاداره 

 انتخابی باشد. 
چنانچه سند انتخابی خارج از سن  -7-3

مشمولیت و سندی که درخواست ابطال آن 
گردیده، در سن مشمولیت باشد رسیدگی به 
موضوع موکول به تعیین وضع مشمولیت 
صاحب اسناد از سوی حوزه وظیفه مربوطه 

 خواهد بود. 
ابطال اسناد موهوم. اسناد والدتی که  -8

وجود خارجی ندارد و به  صاحب آن
منظورهای خاص تنظیم و شناسنامه صادر 
شده است موهوم بوده و ابطال آن در 

 باشد. صالحیت هیأت حل اختالف می
اشتباه در ثبت جنس. رسیدگی و  -9

دستور تصحیک اشتباه در ثبت جنس صاحب 
سند. مثال، صاحب سند از طبقه اناث است 

خانم خط لکن در اسناد یا شناسنامه کلمه 
 خورده و بالعکس.

های های ممنوع. تغییر نامتغییر نام -10
ممنوع و حذف کلمات زائد و غیر ضروری 

العمل از نام اشخاص مطابق مفاد دستور
مربوط به تغییر نام مصوب شورای عالی 

 . احوالثبت
حذف کلمات غیرضروری. حذف  -11

کلمات غیر ضروری و ناشی از اشتباه و 
: ئد در اسناد سجلی مانندحذف کلمات زا

 مرحومه، مرحوم میرزا، خان. 
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مستند قانونی و ادله ثبت دعوی در  -د
 های حل اختالف هیأت

قانون )بنا به  3بندهای مختلف ماده 
ها مورد( و ادله اثبات دعوی در هیأت

 : عبارتند از
اد شناسنامه، اسناد و دفاتر سجلی، سایر اسن

 می.و مدارک رسمی و اقرارنامه رس

 25حاشیه 

اصل بر این است حکمی که از مراجع 
کاشف از واقعیت  شودمیقضایی صادر 

باشد و همه تأثیرات قانونی را دارا باشد اما 
ای که افراد از تغییر لحاظ سوء استفادهبه

اند بعضی قوانین مندرجات شناسنامه داشته
 1دانند.در شناسنامه اولیه را مؤثر می

 26حاشیه 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان 
 1367٫8٫2-512شماره به   عالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع 
عالوه بر این  احوالثبتاین واقعه از اسناد 

باشد از شمول می که متضمن آثار حقوقی
مصوب تیرماه  احوالثبتقانون  3ماده 
خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در  1355

                                                
 )جلد هفتم(  يحقوق مدن ،نيالدجالل دیس ،يمدن.  1

 ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور ي)بررس
  177 :ص(، مومتیاقامت، ق ت،یتابع ت،يهو

دادگاههای عمومی دادگستری  صالحیت
است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور 
مبنی بر صالحیت محاکم عمومی 
دادگستری صحیک و منطبق با موازین قانونی 
است این رأی بر طبق ماده واحده قانون 

برای  1328وحدت رویه قضایی مصوب 
و شعب دیوان عالی کشور در  هادادگاه

 .استموارد مشابه الزم االتباع 

 27حاشیه 

مورخ  732وحدت رویه شماره ی أر
هیأت عمومی دیوان عالی  19/01/1393

 کشور
قانون مدنی اهلیت برای  956مطابق ماده  

دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان 
، لذا در شودمیشروع و با مرگ او تمام 

صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا 
آن، با توجه به آثار حقوقی ادعای خالف 

مترتب بر واقعه فوت، مثل بقا و زوال اهلیت 
و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن 
محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع 
است و این امر از صالحیت هیأت حل 

اصالحی قانون  3اختالف موضوع ماده 
های خارج و در صالحیت دادگاه احوالثبت
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ی است. بنا به مراتب رأی عمومی حقوق
عالی کشور که با این نظر دیوان 3شعبه 

انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت 
عالی کشور صحیک، قانونی و عمومی دیوان

 27مورد تایید است. این رأی به استناد ماده 
های عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه

 28/6/1378انقالب در امور کیفری مصوب 
عالی کشور در ها و شعب دیوانادگاهبرای د

 موارد مشابه الزم االتباع است. 

 28حاشیه 

به تاریخ  5180/7نظریه شماره 
 -اداره کل حقوق قوه قضاییه  29/08/1389

تغییر نام مجوز قانونی ندارد مگر این که 
در نوشتن نام  احوالثبتادعا شود که اداره 

صحیک صاحب شناسنامه مرتکب اشتباه 
ردیده که در این صورت دعوی تصحیک گ

شناسنامه از حیث نام به طرفیت اداره 
اقامه خواهد شد. بنابراین  احوالثبت

درخواست تغییر نام بدون ادعای وقوع 
اشتباه اصوالً دعوی نیست و مجوز قانونی 

وجود  احوالثبتبرای رسیدگی دادگاه یا 
ندارد جز در مورد نامهای مستهجن و نامهای 

ه که آن هم در صالحیت ادارات ممنوع
. است احوالثبت
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 مندرجات تحریر در اشتباه نوع هر ( تصحیح18/10/1363)اصالحی  -3ماده  1بند 

گواهی  و تسلیم شناسنامه از قبل و سند امضاء از بعد وفات و وقایع کل ثبت دفتر

 ماده در درجمن است بوده «نامعلوم» که مشخصاتی نظر از سند تکمیل وفات و والدت یا

 .قانون این 29

 
 1حاشیه 

قانون اصالح  8ماده  2بر اساس تبصره 

 1310آذر  11قانون سجلی احوال مصوب 

مکان وجود داشت تا اشتباهاتی اشمسی، این 

را که ممکن بود در تنظیم اوراق سجل 

احوال از طرف اداره مربوط به عمل آید، با 

موافقت اداره سجل احوال و صاحب ورقه 

لکن چنین تصحیحی در مقابل  .صحیک نمودت

  1اشخاص ثالث معتبر نبود.

 2حاشیه 

قانون  3ماده  1هرچند که مطابق بند 

، اصالح اشتباهات مندرج در احوالثبت

اسناد سجلی و وفات بعد از امضا آن بر عهده 

های حل اختالف گذاشته شده است؛ هیأت

لکن با عنایت به مفهوم مطلق اصالح بعد از 

ضای سند و یا استفاده از وحدت مالک ام

                                                
 137 ص:احوال، حقوق ثبت ،عباس ،یرشکاری. م1

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يبررس ،زهرا ،ي. فتاح2
 38 ص: ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

چنین استنباط توان اینمندرج در این بند، می

که هر چند به اصالح سایر اوراق و  نمود

به صورت  احوالثبتمدارک تنظیمی در 

صریک اشاره نشده است، لیکن در صورت 

احراز اشتباه در سایر مدارک و اسناد بعد از 

 این مولگونه مدارک نیز مشامضای آن، این

سوی اصالح و رسیدگی ازبند بوده و قابل

  2باشد.هیأت حل اختالف می

 3حاشیه 

تصحیک اشتباهات در فاصله زمانی میان 

و تسلیم آن در صالحیت هیأت  3امضای سند

است. بنابراین تصحیک هر نوع اشتباه ناظر به 

زمانی است که هنوز سندی به صاحب آن 

اعالم کننده  یبه امضا ديمرگ پس از ثبت با اي. سند والدت 3
، ماده «احوال برسد و مهر شودثبت ندهينما ايو گواهان و مأمور 

 ق.ث.ا.  11
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 2 1تسلیم نشده است.

 4حاشیه 

طبق قاعده عقلی هر اشتباهی باید تصحیک 
، ولی چون اسناد سجلی از اسناد رسمی دشو
باشد، نباید دستخوش تشخیص و اراده می

افراد قرار گیرد، این است که قانون اصالح 
نامه آن اقسام اشتباه و آیین احوالثبتقانون 

 3نماید. و طریق تصحیک آن را بیان می
ر تحریر ضمن تصحیک هر نوع اشتباه د

نگارش که در اسناد والدت یا فوت در 
به  ،ادبیات امروزه به سهو قلم معروف است

عهده هیأت حل اختالف است. بنابراین اگر 
اشتباه ناشی از تحریر سند نباشد، چنان که 

کننده در تاریخ والدت طفل یا اعالم
مشخصات پدر و مادر اشتباه کرده باشد، 

در صالحیت  اشتباهاتگونه اینتصحیک 

                                                
که  ياشتباهات مندرج در اسناد سجل حیتصح نکهي. نظر به ا1

احوال مصوب قانون ثبت 3ماده  کيبه آن حسب بند  يدگیرس
 3حل اختالف موضوع ماده  أتیه فياز وظا 1355ماه  ریت

با توجه  لذا باشد،يسند م میقبل از تسل دهيمذکور مقرر گرد
 خيفوت که اشتباها به تار يابطال گواه یبه خواسته دعو

مقدم  خيفوت به تار يو صدور گواه دهيگرد دیق 20/4/1372
مذکور از مورد، با نقض قرار  کي(... و انصراف بند 29/8/1371)

به  یدعو تیبه ماه يدگی... پرونده جهت رستیعدم صالح
مندرج در  یرأ گردد،يدادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع م

کشور، به نقل  يعالوانيد 21، شعبه 21/445/72پرونده کالسه 
 کشور،يعالوانيدر د يحقوق یعلل نقض آرا داله،ي ر،یاز: بازگ

: دادنامه شماره زیو ن 175، ص 1376، 1ققنوس، ج
 19شعبه  23/8/1373: يدگیرس خيتاربه 19/73/325

و احکام  تیصالح داهلل،ي ،رینقل از: بازگکشور؛ به يعالوانيد

 5 4دار است.دادگاه صالحیت

 5حاشیه 

در واقع یک قید « هر نوع اشتباه»عبارت 
عام و کلی است و شامل هر نوع اشتباه از 
جمله اشتباهات امالیی، اشتباهات ناشی از 

 و احیاناً خطای مأمور تنظیم کننده سند
انگاری وی در هنگام تنظیم سند سجلی سهل

ات غلط به جای که منجر به ثبت مشخص
اطالعات صحیک در اسناد شود را در بر 

 6گیرد.می

 6حاشیه 

ناظر به تکمیل سند ثبت  فقطماده مذکور 
وفات است. بنابراین تکمیل سایر اسناد 

 سجلی مورد بحث نخواهد بود. 
در تفسیر این نظر باید گفت اینکه برای 

 3/779: دادنامه شماره زیو ن ييو جزا يراجع به آن در امور مدن
کشور، به نقل از:  يعالوانيشعبه سوم د 10/12/1372 خيبه تار

 همان منبع. 

 137 ص:احوال، حقوق ثبت ،عباس ،یرشکاری. م2

 يکتابفروش انتشارات، 1جلد ،يمدن حقوق دحسن،یس ،يامام. 3

 1375 ه،یالماس

 يحقوق مدن ،يمرتض دیزاده، سقاسم نیحس دیس ،ييصفا 4

  1382(، سمت، تهران، ني)اشخاص و محجور

در  یادار تداریمراجع صالح دجمال،یس ،یبدیم ی. موسو5

 6 ص:مندرجات شناسنامه،  راتییاصالح و تغ

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يبررس ،زهرا ،ي. فتاح6

 3 ص: ت،یتابع یوبه دعا يدگیرس
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هر کاری و هر مشکلی اشخاص را به طرف 
با توجه به اطاله  ،رهنمود کنیممراجع قضایی 

دادرسی و تخصصی بودن طرح این دعوا، 
باعث سردرگمی و مشکالت برای اشخاص 

شویم و چه بهتر است در صورت امکان می
این اجازه به سایر مراجع اداری داده شود؛ تا 
باعث تسریع در کار و جلوگیری از اتالف 

یه . در این مورد رودشووقت و هزینه افراد 
بدین صورت  احوالثبتدر ادارات  ملیع

است که اگر سندی ناقص، نانویس باشد چه 
چه اسناد ثبت وفات،  ،اسناد ثبت والدت

توسط خود اداره محل صدور شناسنامه 
. البته در این مورد شخص شود میتکمیل 

باید مستنداتی چون گواهی اثبات نسب، 
اوراق هویتی  اقرار نامه، تصویر شناسنامه و

والدین خود و سایر دالیل متقن را به اداره 
ارائه دهد تا با رأی هیأت حل  احوالثبت

  1.دشواختالف اسناد وی تکمیل 

 7حاشیه 

تکمیل سند از حیث مشخصات نامعلوم 
 : (احوالثبتقانون  3ماده  1)بند 

به هنگام تنظیم اسناد ممکن است بخشی 

                                                
در  یادار تداریمراجع صالح دجمال،یس ،یبدیم ی. موسو1

 9 ص:مندرجات شناسنامه،  راتییاصالح و تغ

 

در سند درج شود باید از اطالعاتی که می
مثال نام، نام خانوادگی، تاریخ عنوان به)

تولد، مشخصات والدین و ...( معلوم نباشد یا 
گونه این. در شودنها میسر دسترسی به آن

، مکلف احوالثبتموارد مأمور یا نماینده 
است نسبت به انجام وظیفه خود یعنی تنظیم 
سند اقدام نماید و عدم دسترسی به برخی 
اطالعات یا معلوم نبودن برخی از مشخصاتی 

باید در سند قید شود مانع از انجام که می
باشد. قانونگذار تکلیف قانونی ایشان نمی

نحوه اقدام مأمورین را مشخص نموده است. 
گونه که در محل ثبت، مشخصات و بدین

اطالعاتی که به دست نیامده عبارت 
از روشن  د. البته پسشودرج می« نامعلوم»

شدن این مشخصات نامعلوم و یا دسترسی به 
ها هیأت حل اختالف مجاز است ضمن آن

رسیدگی به موضوع، نسبت به تکمیل اسناد 
تصمیم مقتضی  ،از حیث مشخصات نامعلوم

 2اتخاد نماید. 

 8حاشیه 

تصحیک اشتباهات تحریری در ضمن 
نگارش در دفاتر ثبت که در ادبیات امروز 

به عهده هیأت  ،روف استبه سهو قلم مع

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يبررس ،زهرا ،ي. فتاح2

 38 ص: ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس
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است. بنابراین اگر اشتباه ناشی از تحریر سند 
نبود بلکه اعالم کننده در تاریخ والدت طفل 
یا مشخصات والدین اشتباه کرده باشد؛ 

گونه اشتباهات در صالحیت تصحیک این
 1باشد.دادگاه می

  9حاشیه 

ق.ث.ا مربوط به مواردی است  29ماده 
مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی  که

از اطالعاتی که باید در سند قید شود 
صورت در سند دسترسی نباشد که در این

« نامعلوم» عبارتمشخصات جایبه وفاتثبت
. به تصریک این ماده تکمیل شودمینوشته 

 مشخصات نامعلوم با هیأت خواهد بود. 
اده مزبور صرفا شایان ذکر است که م

ناظر بر تکمیل سند وفات است و بنابراین 
تکمیل سایر اسناد سجلی در صالحیت هیأت 

 2گیرد.قرار نمی

 10حاشیه 

وسیله مأمورین ثبت به همه انواع اشتباه 

برای جلوگیری  ؛احوال قابل اصالح نیست

                                                
 يدگیعادالنه در رس يدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم1

 56 ص:احوال، حل اختالف ثبت یهاأتیه

 یهاأتیه يدگیعادالنه در رسيدادرس گاهيجا ،يول ،ي. رستم2

 58 ص:احوال، حل اختالف ثبت

مرجع اصالح  ،از هر گونه سوء استفاده

 3کند.تفاوت می

 11حاشیه 

 1381 /3 /27مورخ  267/7اره نظریه شم
 قوه قضاییهحقوقی کلاداره 

در موردی که مشخصات کامل زوج قبال  
 به واسطه نداشتن شناسنامه ایرانی درج نشده

است چون مسئله اصالح یا تغییر مندرجات 
مطرح نیست بلکه تکمیل مشخصات احد از 

ظور زوجین با توجه به شناسنامه ایرانی و من
تکمیل و درج مشخصات به شرح  ستا

مذکور در سند رسمی ازدواج با سردفتر 
ازدواجی است که قبال سند ازدواج در آن 

 .دفترخانه ثبت و تنظیم یافته است

 12حاشیه 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان 
 1367٫11٫18-518شماره به  عالی کشور

سمت والیت قهری پدر نسبت به فرزند 
 که شده تصریک قانون مدنی 1180در ماده 

 سند یابدمی ادامه بلوغ سن به رسیدن تا

 ي)جلد هفتم( )بررس يحقوق مدن ،نيالدجالل دیس ،يمدن.  3

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور

 170 :ص، (مومتیاقامت، ق ت،یتابع
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 لذا دارد طریقیت بلوغ اثبات در هم سجلی
 اما داشته بلوغ از حکایت سجلی سند چنانچه

 سن به خود فرزند نرسیدن مدعی قهری ولی
 بخواهد را او تولد تاریخ اصالح و باشد بلوغ
 به رسیدگی و قهری ولی دادخواست قبول

عوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه د

پانزدهم دیوان عالی کشور صحیک و منطبق 
با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده 
واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 

برای شعب دیوان عالی کشور و  1328
 .در موارد مشابه الزم االتباع است هادادگاه
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 اسناد مندرجات نقل یا وقایع ثبت ضمن تحریر از ناشی اشتباهات رفع -3ماده  2بند 

 .دفاتر سایر و وقایع کل ثبت دفاتر به مدارک وها اعالمیه و

 
 1حاشیه 

شویم بعضی موارد با افرادی رو به رو می 
دارند که نمایند و اظهار میکه مراجعه می

رأیی توسط هیأت حل اختالف صادر و در 
و  سجلی اجرا و شناسنامه نیز صادرسند

مدارک نیز کسب  ،شده و با شناسنامهتحویل
متوجه شده رأی اجرا شده  ،کرده ولی بعدا

 باید گفت؟  چهجواب وی  باشد دراشتباه می
در : ق.ث.ا 3ماده  2به استناد بند 

توانیم با اخذ درخواست صورت میاین
هیأت از متقاضی و ارسال پرونده جهت 

ه اداره کل های بیشتر و اخذ مجوز ببررسی
رأی اصالحی صادر نماییم و پس از اجرا 

 1نماییم.درج توضیک نیز 

 2حاشیه 

تغییر نام خانوادگی با اصالح تفاوت  
دارد، زیرا تغییر نام خانوادگی نیاز به طرح 

ندارد و  احوالثبتدر هیأت حل اختالف 

                                                
 نیقوان بر یری)س میبدان ديکه با یموارد ،يعل ،ي. صادق1

 22 ص:(، احوالثبت

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار2

 34 ص:(، احوالثبت نیمراجع

کشور  احوالثبتتنها موافقت کتبی سازمان 
وادگی خواهان منجر به تغییر نام خان

گردد؛ ولی اصالح نام خانوادگی از حیث می
غلط امالیی یا اصالح اشتباه مأمور در این 
مقوله نیاز به طرح موضوع در هیأت مذکور 

 2دارد. 

 3حاشیه 

اگر شناسنامه از حیث تاریخ تولد با سند  
برای  احوالثبت ،سجلی مغایرت داشته باشد

 حفظ اصالت مدارک مکتسبه خواهان چه
 دهد؟ اقدامی انجام می
 احوالثبتقانون  3ماده  2به استناد بند 

چنانچه کارشناس بررسی کننده مدارک 
اصالت شناسنامه و خط مأمور  -متقاضی

با طرح  ،صدور شناسنامه را تایید نمود
موضوع در هیأت و درج توضیک در 

مشکل  ،شناسنامه و سند سجلی خواهان
 3نماید.مدارک مکتسبه خواهان را حل می

 نیقوان بر یری)س میبدان ديکه با یموارد ،يعل ،ي. صادق3

 15 ص:(، احوالثبت
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 4حاشیه 

خواهد نام خانوادگی اش را که فردی می 
باشد برابر نام در حال حاضر کریمی می

خانوادگی جد پدری اش به رحیمی تغییر 
 کنیم؟ دهد چگونه وی را راهنمایی می

پس از بررسی مدارک متقاضی چنانچه 
رابطه نسبی اش با پدر و جد پدری از طریق 

اشد با استناد اسناد سجلی محرز و برقرار ب
ق.ث.ا با طرح  41و تبصره ماده  3ماده  2بند 

موضوع در هیأت خواسته وی را عملی 
 1نماییم. می

 5حاشیه 

اصالح یا تکمیل تاریخ تنظیم سند سجلی  
از حیث روز، ماه، سال نیز با درخواست 
کتبی متقاضی، ارائه اصل و تصویر شناسنامه 

و وی و تصویر سند متقاضی و اسناد قبل 
هیأت  ،بعد سند وی توسط کارشناس مربوطه
 2نماید. حل اختالف اقدام به صدور رأی می

 6حاشیه 

 احوالثبتهرگاه اشتباه از طرف مأموران 
باشد و در تحریر مندرجات اسناد والدت و 
وفات اشتباهی رخ داده باشد برحسب اینکه 

                                                
 نیقوان بر یری)س میبدان ديکه با یموارد ،يعل ،يدق. صا1

 21 ص:(، احوالثبت

اشتباه قبل از امضاء باشد یا بعد از امضاء 
د مطرح شود، مرجع کشف و تصحیک سن

 ها متفاوت خواهد بود.صالک بر آن
در مورد تصحیک قبل از  احوالثبتقانون 

امضا فقط از تصحیک مندرجات اسناد والدت 
و وفات قبل از امضا سخن گفته وآن را در 
صالحیت مأمور تنظیم کننده سند قرار داده 

توان است، ولی با توجه به وحدت مالک می
صحیک سایر اسناد و دفاتر این قاعده را به ت

تنظیم  احوالثبتکه به وسیله مأموران 
، نیز سرایت داد؛ اما تصحیک هر نوع شودمی

اشتباه در تحریر مندرجات اسناد والدت و 
وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم 
شناسنامه یا گواهی والدت و وفات در 
صالحیت مأمور تنظیم کننده سند نیست 

صالحیت هیأت حل اختالف  بلکه در
باشد باید دقت نمود اشتباه ناظر به حالتی می

مکلف به درج  احوالثبتاست که اداره 
مطلبی بوده و به تکلیف خود به طور صحیک 
عمل نکرده است؛ برای مثال چنانچه سند 
ثبت کل وقایع بر مبنای گواهی تنظیم شده 
باشد، مأمور تنظیم کننده مکلف است تاریخ 

نوزاد را مطابق با مندرجات گواهی  تولد
ارائه شده ثبت نماید. مأمور، تاریخ تولد را 

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار2

 39 ص:(، احوالثبت نیمراجع
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صورت نماید. در اینبه طور اشتباه درج می
هیأت حل اختالف صالک به رسیدگی و رفع 

 احوالثبتاشتباه خواهد بود. اما اگر اداره 
مواجه با تکلیفی در خصوص ثبت نموده 

 1اه دانست. توان اشتبباشد عدم ثبت را نمی
تا قبل از اصالحات مندرج در قانون 

مصوب  احوالثبتاصالح قانون 
الزامی به  احوالثبتاداره  18/10/1363

ذکر سیادت در اسناد سجلی نداشته است، لذا 
توان عدم درج سیادت در اسناد سجلی را نمی

اشتباه مأمور تنظیم کننده سند، عنوان به
موضوعاتی  تفسیر کرد، نتیجتاً رسیدگی به

مانند موارد فوق در صالحیت دادگاه صالحه 
 2بوده است.

 7حاشیه 

هرگاه اشتباه ناشی از تحریر سند نباشد،  
چنانچه اعالم کننده در تاریخ والدت طفل 
یا مشخصات پدر و مادر اشتباه کرده باشد 

اشتباه در صالحیت هیأت گونه اینتصحیک 
حل اختالف نیست، بلکه دادگاه 

ار باید در این مورد اخذ تصمیم دصالحیت
تواند برای تصحیک اشتباه نفع میکند و ذی

                                                
 90، تهران، 1چاپ  زان،یاحوال، معباس، ثبت ،یرشکاریم. 1

 در یادار تداریمراجع صالح دجمال،یس ،یبدیم ی. موسو2

 6 ص: شناسنامه، مندرجات راتییتغ و اصالح

به دادگاه محل اقامت خود شکایت کند 
ق.ث.ا که رسیدگی به  4قسمت اخیر ماده 

را بر  احوالثبتسایر دعاوی راجع به اسناد 
عهده دادگاه نهاده و با عنایت به اینکه 

های هیأت حل اختالف در حدود صالحیت
احصا شده است  3ذیل ماه  5تا  1ق شقو

که صالحیت مرجع مورد  شودمیاستنباط 
بحث صالحیتی استثنایی است و مرجع فوق 
خارج از این حدود صالحیتی ندارد. پس 
هنگام تردید در صالحیت هیأت حل 
اختالف یا صالحیت دادگاه باید حکم به 

 159صالحیت دادگاه داد. و این نظر با اصل 
 3باشد. طبق میق.ا من

 8حاشیه 

در خصوص اشتباهات واقع در اسناد  
سجلی از طرف مأمور تنظیم کننده سند، 
توجه به این نکته الزم است که بر اساس 

صدور شناسنامه و سایر »ق.ث.ا  35ماده 
خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام 

حال این سوال قابل طرح است « خواهد شد.
تنظیم سند دقت را  که آیا مأموری که در

رعایت ننموده و سبب ایجاد اشتباه شده 

در  یادار تداریمراجع صالح دجمال،یس ،یبدیم ی. موسو3

 5 ص:مندرجات شناسنامه،  راتییاصالح و تغ
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است باید هزینه تصحیک اشتباه را بپردازد؟ 

استان ایالم به  احوالثبتدر این زمینه اداره 
تذکرات دستورالعمل اجرایی  3استناد بند 

کل  1374قانون بودجه سال  62تبصره 
 19/1/1374مورخ  1/141کشور به شماره 

کشور، بابت اشتباهاتی  حوالاثبتسازمان 
حین تنظیم سند  احوالثبتکه مأمورین 

شدند، سجلی و صدور شناسنامه مرتکب می
کرد. وجوهی از کارمندان خود دریافت می

ابطال بخشنامه فوق در دیوان عدالت اداری 
به این دلیل که اخذ هرگونه جریمه به 

ق.ا. باید به موجب  53و  51موجب اصل 
صالح قانونی مقامات ذی قانون و تجویز

 احوالثبتباشد، خواسته شده بود. سازمان 
کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعالم 

ق.ث.ا ارائه خدمات  35داشت که برابر ماده 
سجلی در قبال اخذ وجه خواهد بود. لذا در 
مواردی که اشتباهات مأمورین صدور 
شناسنامه مجدد را فراهم نموده است، نسبت 

وجوه متعلقه باید اقدام نمایند. به پرداخت 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این 

                                                
، کالسه پرونده 11/10/1379 خي، تار293. دادنامه شماره 1

مورخ  16363شماره  يبه نقل از: روزنامه رسم 4/79

15/2/1380.  

 که آنها به وابسته موسسات و های. کارمندان دولت و شهردار2

 ،ياطیاحتيب جهینت در اي عمدا فهیوظ انجام مناسبت به

ول جبران خسارات مسئ شخصاً ندينما وارد ياشخام به يخسارت

 آنان عمل به مستند وارده خسارات هرگاه يول باشنديوارده م

وضع قاعده خاص مبنی بر الزام »استناد که 
 یابه پرداخت جریمه مستخدم دولت 

هرگونه وجهی به فرض ارتکاب  یاخسارت 
خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط 
به حکم صریک مقنن و یا مرجع صالحیتدار 

العمل حکم به ابطال دستور، «انونی استق
رسد هیأت عمومی به نظر می 1فوق داد.

دیوان عدالت اداری، با غفلت از حکم 
به دنبال نص  2،ق.م.م 11مندرج در ماده 

خاص در تایید اقدام اداره ثبت بوده است؛ 
قانون  11ماده : رسددر حالی که به نظر می

اره صریک الذکر به اندازه کافی در این بفوق
است. با این وجود بدیهی است که اداره 

الراس اقدام طور علىتواند خود بهفوق نمی
نماید و اجرای  11به اجرای مضمون ماده 

این ماده باید به وسیله مراجع قضایی به عمل 
آید. نکته قابل ذکر آنکه اندیشه الزام 
کارمند خطاکار در جبران خسارت، در 

ین حوزه به تصویب قوانین مختلفی که در ا
اند، همواره برجا بوده است. چنان که رسیده

 احوالثبتنامه تصویب 21بر اساس ماده 

سسات مزبور باشد مؤ و ادارات ليوسا نقض به مربوط و نبوده

 مربوطه موسسه اي اداره عهده بر خسارت جبران صورتنيدر ا

 که ياقدامات هرگاه دولت، تیحاکم اعمال مورد در يول است

 به قانون طبق ياجتماع منافع نیتام یبرا ضرورت حسب بر

 پرداخت به مجبور دولت شود یگريد ضرر موجب و ديآ عمل

 .«بود نخواهد خسارت
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 غیر خطاهای در مورد » 1297مصوب سال 
ارادی و اشتباهات قلمی و هرگونه تسامک و 
غفلتی که موجب ضرر و خسارت دیگران 
باشد. از شانزده قران الى پانصد قران جزاء 

اهد داشت و این مجازات غیر از نقدی خو
دعاوی خصوصی خساراتی است که ممکن 

احوال که مقصر است به مأمورین سجل
ماده بیست و هفتم قانون «. هستند اقامه شود

نیز مقرر  14/3/1304 سجل احوال مصوب
که در اثر اشتباه یا خساراتی»: کرده بود

احوال متوجه اشخاص تقصیر مأمورین سجل
رف همان مأمورین باید جبران بشود از ط

 1«شود

 9حاشیه 

از نحوه اصالح محل تولد اشخاص  
  احوالثبتشورای عالی  1394مصوبات سال 

در صورت احراز وقوع اشتباه در تحریر 
قانون  3محل تولد اشخاص، برابر ماده 

های حل عهده هیأت، رسیدگی برالاحوثبت
 8صورت برابر مادهاختالف و در غیر این

این قانون در صالحیت محاکم قضایی 

                                                
 139 ص:احوال، حقوق ثبت ،عباس ،یرشکاری. م1

دستورالعمل نحوه اصالح محل  ،احوال کشور. سازمان ثبت2

 0 ص:تولد اشخاص، 

 33: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 3

 يعالوانيد يعموم أتیه 504 شماره هيرو وحدت یرأ. 4

 جنس ثیح از يسجل سند صاحب رنامییتغ درخواست: کشور

 2باشد.می

 10حاشیه 

اداره کل  25/3/1379-2044/11/2نامه 
اصالح اسناد سجلی : امور حقوقی سازمان
جنس صاحب سند از  متوفیان از حیث نوع

ج های حل اختالف خارصالحیت هیأت
 3است.

 11حاشیه 

اگر سندی ابتدا به ساکن به صورت  
باشد یعنی شاخص  شدهصحیک تنظیم 

جنسیت با نام صاحب سند مطابقت داشته 
باشد و درخواست تغییر جنسیت از آقا به 
خانم و یا بالعکس مطرح شود رسیدگی به 
این موضوع از شمول صالحیت هیأت حل 

ی وحدت اختالف خارج بوده و بر اساس رأ
هیأت عمومی  10/2/66 -504رویه شماره 

رسیدگی به آن در  4عالی کشوردیوان
صالحیت محاکم عمومی دادگستری 

 5باشد.می

 يحقوق آثار واجد که است يمسائل از( بالعکس اي اناث به)ذکور 

 خاو احوالثبت قانون 3 ماده 4 بند شمول از و باشديم

 .است یدادگستر يعموم محاکم تیصالح در آن به يدگیرس

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يبررس ،زهرا ،ي. فتاح5

 42 ص: ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس
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 12حاشیه 

 1381 /27/3مورخ 267/7شماره  هیظرن
 :هییقوه قضا یاداره کل حقوق

 در موردی که مشخصات کامل زوج قبالً
امه ایرانی درج نشده به واسطه نداشتن شناسن

است چون مسئله اصالح یا تغییر مندرجات 
مطرح نیست بلکه تکمیل مشخصات احد از 
زوجین با توجه به شناسنامه ایرانی و منظور 

تکمیل و درج مشخصات به شرح  ستا
مذکور در سند رسمی ازدواج با سردفتر 
ازدواجی است که قبال سند ازدواج در آن 

 یافته استدفترخانه ثبت و تنظیم 

 13حاشیه 

 12/3/1363 -526/7نظریه مشورتی  
درخواست : اداره حقوقی قوه قضاییه

متقاضی درباره اصالح اشتباهات شناسنامه 
در هر حال باید در هیأت حل اختالف 

مطرح  احوالثبتقانون  3موضوع ماده 
گردد. چنان که به نظر هیأت تقاضای 
مطروحه تکرار درخواستی باشد که قبال 

ورد رسیدگی قرار گرفته و رد شده و موعد م

                                                
 33 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر1

اعتراض آن نیز منقضی شده مراتب را ذکر 
نماید. بدیهی است و تصمیم مناسب اتخاذ می

این تصمیم قابل اعتراض است و اظهارنظر 
نهایی درباره مختومه بودن موضوع و 
تکراری بودن شکایت به عهده مرجع 

 1باشد.قضایی می

 14حاشیه 

 8/8/1378 -4965/7نظریه مشورتی  
کشف اشتباه در : اداره حقوقی قوه قضاییه

مندرجات اسناد سجلی چنانچه از مصادیق 
 احوالثبتقانون  3اشتباهات مذکور در ماده 

و اصالحات بعدی مصوب  1355مصوب 
باشد، در هیأت حل اختالف  18/10/1363

مورد رسیدگی قرار  3مذکور در ماده 
اسنامه خانم گیرد. اشتباه مذکور در شنمی

راضیه که هنگام تعویض شناسنامه به رضیه 
تبدیل شده است، از جمله اشتباهات ذکر 

ماده قانون مورد اشاره بوده و  2شده در بند 
ل اختالف باید به آن رسیدگی هیأت ح

 2کند.

 15حاشیه 

2 .یماو هينشر  

 http://maavanews.dadiran.ir/Default. 
aspx? tabid=  4355 &articleType= ArticleView 

&articleId=64865 

http://maavanews.dadiran.ir/
http://maavanews.dadiran.ir/
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اداره کل  6/1/1393 -171/11/2نظریه  
با توجه به سواالت : امور حقوقی سازمان

در ارتباط با امکان  احوالثبتارات متعدد اد
تکمیل اطالعات نانویس و نامعلوم و یا 
اصالح مندرجات اسناد هویتی که صاحبان 

ها به ها در قید حیات نبوده و فوت آنآن
مستند به بند : داردثبت رسیده است اعالم می

مصوب  احوالثبتقانون  3ماده  و 2و  1
ح ، به طور کلی اصال1363اصالحی  1355

در  احوالثبتو رفع اشتباهات مأمورین 

تحریر مندرجات اسناد یا نقل وقایع و 
تحوالت و تکمیل اطالعات و مشخصاتی که 

بوده است )اعم از سند والدت و « نامعلوم»
فوت( چه صاحب آن در قید حیات باشد یا 
فوت، با تصمیم هیأت حل اختالف منعی 

و نحوه اعمال اصالحات یا  وجود ندارد
ای تصمیمات هیأت در سامانه و مرکز اجر

داده با اداره کل نگهداری و مهندسی 
 1عملیات خواهد بود. 

  

                                                
 33 ص:ال، احوقانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر1
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 سند صاحب جنس ثبت در اشتباه تصحیح و موهوم یا و مکرر اسناد ابطال -3ماده 4بند 
 .ممنوع اینامهتغییر و

 1 حاشیه

سند یا اسناد مکرر به اسنادی اطالق 
احب یک سند سجلی عالوه که ص شودمی

بر سند خودش بنا به دالیل غیر قانونی اقدام 
به تنظیم یک یا چند سند سجلی در محل 

  1اقامت خود یا شهرستان دیگر نماید.

 2حاشیه 

به اسنادی اطالق : اسناد سجلی موهوم
که صاحب آن وجود خارجی ندارد  شودمی

 نشده لد نیا به عبارتی اصال چنین فردی متو
 2.است

 3حاشیه 

 ابطال اسناد مکرر 
اگر برای شخصی دو یا چند سند سجلی 
تنظیم و شناسنامه صادر شده در صورت 

ها به آن شخص متقاضی احراز تعلق آن
ها را انتخاب و ابطال بقیه تواند یکی از آنمی

هیأت پس از رسیدگی  .را درخواست نماید
 3اهد نمود.ها صادر خورأی به ابطال آن

                                                
 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار1

 21 ص:(، احوالثبت نیمراجع

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد2

 59 ص: ن،یالتابعو مشکوک

 4حاشیه 

ابطال این دو دسته از اسناد در صالحیت 
البته توجه به این نکته الزم  ؛باشدهیأت می

قانون  2است که بر اساس بند ب ماده 
ی مربوط به هاتخلفات، جرائم و مجازات

اشخاصی که عالما »اسناد سجلی و شناسنامه 
سال تمام از  18عامدا پس از رسیدن به سن 

کرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه م
شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا 
به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و 
یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده 
یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده 

روز تا یک سال و یا  91به حبس از  نمایند
ریال تا  200000به پرداخت جزای نقدی از 

ریال و یا هر دو مجازات محکوم  1000000
عمل که درصورتیرسد به نظر می «شوند.می

فرد مشمول ماده فوق قرار گیرد، دادگاه 
در  .م.اق 10 و 9 موادباید در راستای می

« اسناد مکرر و موهوم»حکم خود تکلیف 
دلیل یا وسیله »اشیا و اموالی که عنوان بهرا 

افراد فاقد شناسنامه  تیوضع ن،یحس ،یمحمود آباد ي. زراع3

  55: ص التابعه،و مشکوک
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از جرم تحصیل شده یا حین  جرم بوده و یا
ارتکاب استعمال و یا برای استعمال 

مشخص کند. در « اختصاص داده شده است
صورت موضوعی برای رسیدگی هیأت این

 1باقی نخواهد ماند. 

 5حاشیه 

سند موهوم بسته به اینکه در خصوص 
اسناد والدت و یا وفات به کار رود دارای 
 معانی متفاوتی است. در خصوص اسناد

والدت، سند موهوم به سند والدت اطالق 
که صاحب آن وجود خارجی نداشته  شودمی

باشد، یعنی سند برای فردی که اصال متولد 
گونه اینتنظیم شده باشد که ابطال شده ن

اسناد پس از احراز موضوع در صالحیت 
باشد. در های حل اختالف میهیأت

به سند خصوص اسناد وفات، سند موهوم 
که صاحب آن در قید  شودمیوفاتی اطالق 

حیات باشد، یعنی در تاریخ تنظیم سند 
وفات، شخص هنوز فوت ننموده و در قید 

باشد که ابطال آن بسته به مبانی حیات می

                                                
 144 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

 یکشور: دعو يعالوانيه د/940شماره  هيوحدت رو ی. رأ2

احوال واقعه از اسناد ثبت نيدفع ا ايراجع به ابطال واقعه فوت 

 3از شمول ماده  باشديم يمتضمن آثار حقوق نکهيعالوه بر ا

به  يدگیخارج و رس 1355ماه  ریاحوال مصوب تقانون ثبت

 است.  یدادگستر يعموم یهادادگاه تیمزبور در صالح یدعو

باشد. چنانچه طبق تنظیم سند به دو شکل می
فوت ثبت شده  احوالثبتبخشنامه سازمان 

باشد، رسیدگی به در اسناد، فوت ضربتی 
موضوع در صالحیت هیأت حل اختالف 

باشد. لکن چنانچه مبانی تنظیم سند فوت می
بر اساس استشهاد نامه و شهادت شهود باشد، 

در صالحیت هیأت  7/9/67تا قبل از تاریخ 
حل اختالف بوده که پس از این تاریخ بر 

ه /940اساس رأی وحدت رویه شماره 
به موضوع  دیوان عالی کشور رسیدگی2

اسناد فوت موهوم در صالحیت محاکم 
قضایی تشخیص داده شد و از صالحیت 

 4 3هیأت حل اختالف خارج گردید.

 6حاشیه 

فردی با شناسنامه خود که درصورتی
گردد که جنسیت او را خالف می مدعی

در  احوالثبتآنچه که بوده است، مأمور 
موقع تنظیم اسناد سجلی یا صدور شناسنامه 

جای کلمه )آقا( اشتباها کلمه )خانم( و به 
یا اینکه به جای )خانم( اشتباهاً )آقا( قلمداد 

 . 39همان منبع، ص  ،يعل ا،ین ی. زاهد3

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يبررس ،زهرا ،ي. فتاح4

 41 ص: ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس
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نموده است در این صورت چون اشتباه در 
ثبت جنس است نه نوع جنس و منحصراً 
تقاضای اصالح ثبت جنس را در اسناد 
سجلی یا شناسنامه خود دارند و رسیدگی به 

تباه در اینگونه اختالفات و نهایتاً رفع اش
صورت احراز بر وفق مقررات در صالحیت 

های حل اختالف خواهد بود نه هیأت
مشروط به اینکه نام متقاضی در  ،دادگاه

اسناد و شناسنامه تغییر ننموده و نام فعلی که 
در اسناد شناسنامه قید شده مغایر نوع جنس 

 1واقعی صاحب اسناد نباشد.

 7حاشیه 

اصالحی  الاحوثبتقانون  3ماده 4بند 
های ممنوع را مجاز شناخته ، تغییر نام1363

است و این امر را به عهده هیأت حل 
اختالف نهاده است. اجرای این ماده قانونی 

و  احوالثبتدر عمل مشکالتی را هم برای 
ها به وجود آورده بود که هم برای دادگاه

عالی کشور موضوع در هیأت عمومی دیوان
در تاریخ  جهت اتخاذ وحدت رویه

مطرح و حکم مقتضی صادره شد  10/2/66

                                                
در  یادار دارتیصالح مراجع دجمال،یس بد،یم یموسو. 1

 7: صمندرجات شناسنامه،  راتییح وتغاصال

زیرا دو فقره پرونده که موضوع آن تغییر 
عالی کشور دیوان 15نام بود، یکی به شعبه 

عالی کشور ارسال دیوان 3و دیگری به شعبه 
شده بود که به لحاظ اینکه آرای متفاوتی از 

بود، لذا هر دو  شده این دو شعبه صادر 
عالی کشور هیأت عمومی دیوان پرونده به

که ذیال  شدجهت اتخاذ وحدت رویه ارجاع 
 : ارائه می شودرأی هیأت عمومی دیوان 
طبق عالی کشور هیأت عمومی دیوان

: مقرر داشت 22/1/62مورخ  2رأی شماره 
قانون  3ماده  4نظر به این که تبصره »

ناظر به  1355مصوب تیرماه  احوالثبت
اعطای اختیار به هیأت حل اختالف برای 

باشد و رسیدگی به های ممنوع میتغییر نام
سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در 
صالحیت عام حاکم عمومی دادگستری 
است، لذا دادنامه صادره از شعبه سوم 

اساس صدور  نیکشور که بر هم یعالوانید
، صحیک و موافق با موازین قانونی افتهی

قانون  3. این رأی بر طبق ماده واحدهاست
تیر  مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب

در موارد مشابه برای شعب دیوان   1328ماه 

، 12/4/63 يال 28/8/58 از ييقضا هيرو توحد یآرا. 3

 نیهمچن، 78 ص ،یدادگستر اموزش کل اداره انتشارات

 رضایعل گردآورنده، 560، 562 ص احوال،ثبت نیقوان مجموعه

 منبع، همان زاده،قاسم ،ييصفا دکتر و 560: ص ،یماحوز

 .83:ص
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 1.عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است

 8حاشیه 

الهدی به دنبال تجدیدنظرخواهی خانم بنت
شمیران از  احوالثبت... به طرفیت اداره 

 43شعبه  6/11/1382 -961رأی شماره 
دادگاه عمومی تهران دایر بر بطالن دعوی 
تجدیدنظرخواه به خواسته تغییر نام 

الهدی به هدی در سند تجدیدنظرخواه از بنت
سجلی، دادگاه تجدیدنظر در مقام وارد 

: تجدیدنظرخواه اعالم داشت دایرادانستن 
استدالل دادگاه  رغمعلیپیشوند بنت »

نخستین در ایران خیلی مرسوم نیست و 
حذف آن نیز مغایرتی با فرهنگ ایران و 

 24دادنامه شماره « مذهب اسالمی ندارد...
دادگاه تجدیدنظر استان تهران به  15شعبه 

: به کالسه پرونده 28/3/1382تاریخ 
171/15/83 .2  

 9حاشیه 

 :قضایی نشست
آیا تغییر نام افراد در دادگاه قابلیت 

 پذیرش دارد؟

                                                
 در نکاح و والدت مقررات يقیمطالعه تطب د،یحم ،ی. انصار1

 نظرات به یکرديرو با عهیش فقه يمبان و رانيا احوالثبت قانون

 131)س(، ص:  ينیحضرت امام خم

تقاضای تغییر نام از ناحیه که درصورتی
خواهان مستدل و موجه باشد قابل پذیرش و 

 صدور حکم است.
قانون ثبت احوال که مقرر  20نظر به ماده 

دارد تعیین نام با اعالم کننده والدت می
صوص امکان است و حکم دیگری در خ

 20اجازه تغییر نام به استناد آن چه در ماده 
شده وجود ندارد، امکان صدور بینی پیش 

 حکم به تغییر نام وجود ندارد.
قانون  20(: مطابق ماده 1نشست قضایی )

کننده است ثبت احوال انتخاب نام با اعالم
کننده واقعه والدت( برای نامگذاری، )اظهار

یا مرکب )حسین، محمد  یک نام ساده
مهدی و مانند آن( که عرفاً یک نام 

انتخاب خواهد شد و به  شودمیمحسوب 
ذیل ماده( قانون  2و  1های )موجب تبصره

هایی که موجب هتک مزبور انتخاب نام
و  شودمیحیثیت و مقدسات اسالمی 

های انتخاب عناوین و القاب و نامچنین هم
و مستجهن یا نامتناسب با جنس ممنوع زننده 

های ممنوع با شورای است و تشخیص نام
باشد و این شورا عالی ثبت احوال می

های آن را تعیین و به سازمان اعالم نمونه
کند و ماالً سازمان ثبت احوال کشور هم می

 104 ص:احوال، حقوق ثبت ،عباس ،یرشکاری. م2
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مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه 

( 4کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند )می
های قانون ثبت احوال تغییر نام 3ماده 

ممنوع در عهده صالحیت هیأت حل 
قانون ثبت احوال  3اختالف موضوع ماده 

شخصی به که درصورتیاست. بنابراین، 
های ممنوعه اعتبار این که نام او در عداد نام

قانون( است  20ماده  1)موضوع تبصره 
رسیدگی و  تغییر نام خود را درخواست کند

اظهارنظر در این مورد ابتدا در صالحیت 
هیأت حل اختالف ثبت احوال است. 

های نام فعلی شخص از نامکه درصورتی
ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست 
تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا 
در حیطه صالحیت دادگاه عمومی است و 

شناسنامه خواهان که درصورتیبدیهی است 
در اجرای مقررات فصل نهم قانون ثبت 
احوال تعویض شده و شناسنامه جمهوری 
اسالمی ایران صادر شده باشد، از آنجا که 

اصالحی قانون  46طبق قسمت اخیر ماده 
های جدید جمهوری مزبور منحصراً شناسنامه

اسالمی ایران سند رسمی هویت و تابعیت 
واهد بود و نام کوچک فرد هم افراد خ

                                                
 81 مرداد آباد، نجف یدادگستر ييقضا نشست.  1

 یهامجموعه نشست ه،يیقضاقوه قاتی. معاونت آموزش و تحق2

 312 :ص ،يمسائل قانون مدن ييقضا

حقوق   ،محمدرضا  ،يبه کوشش بندرچ يعل دیس  ،گانيشا.  3

 141: ص  ،يمدن

باشد، دعوای شخص جزیی از هویت فرد می
به خواسته تغییر نام وجه قانونی ندارد و 

قانون قرار  46باید به لحاظ ماده دادگاه می
 2 1عدم استماع دعوا را صادر کند.

 10حاشیه 

به موجب  ماده اساااامی ممنوع  در این 
ست. ولیآیین شده ا  نامه ثبت احوال تعیین 

جازات  جب م تخلف از این مقررات مو
نیساات و ضاامانت اجرای آن منحصاار به 

 3تعقیب متخلف است.

 11حاشیه 

)تجدیدنظر با توجه به خواسته خواهان
خواه( که تغییر نام... از شاه مراد به محسن 

باشد و این موضوع انطباق با قسمت آخر می
 1355قانون ثبت احوال مصوب  3ماده  4بند 

توجه به رأی وحدت رویه شماره ندارد و با 
عمومی دیوان ت أهی 22/01/1369مورخ  2

عالی کشور در صالحیت دادگاه )حقوقی 
ت أهییک( بوده و خارج از حدود وظایف 

 4باشد.حل اختالف اداره ثبت احوال می

عبداله،  ،ييایحسن و ک ک،یپو ره يضمرت دی. قاسم زاده، س 4

 دنظري)با تجد يحقوق یهاشهياسناد آرا و اند يقانون مدن ریتقس

 347 :صو اضافات(، 
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 12حاشیه 

ممنوعیت »دلیل تغییر نام که درصورتی
به صورت باشد، در این« نام انتخاب شده

یک قانون عنوان بهق.ث.ا  3تصریک ماده 
خاص هیأت حل اختالف صالک خواهد بود. 
اما در سایر موارد که به هر دلیل نفعی 
مشروع در تغییر نام وجود دارد، با توجه به 

قانون اساسی مراجع عمومی  159اصل 
دادگستری صالک برای رسیدگی به 

 1درخواست متقاضی تغییر خواهند بود.

 13حاشیه 

مسکوت ماندن جواز یا عدم جواز تغییر 
نام در قانون قدیم را نباید حمل بر مسامحه 

آید که قانونگذار کرد بلکه به نظر چنین می
مقنن با سکوت خود خواسته بود راه تغییر 
نام کوچک را مسدود کند زیرا اصوال نام 
در جامعه منشا آثار متعدد حقوقی است و 

یفی به عهده افراد بر اساس نام خود تکال
حقوقی تحصیل چنین همخواهند گرفت و 

خواهند کرد که با تغییر و تبدیل نام، این 
حقوق و تکالیف با مشکالت عملی فراوانی 
مواجه خواهند شد و از طرفی دیگر مقدمات 

استفاده و تقلب و کالهبرداری و وسایل سوء

                                                
 141 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

 افراد و جامعه را دچارکه  شود میفراهم 
کند بنا به ها و عسر و حرج میگرفتاری

مراتب و علل مذکور مصلحت نبود که به 
افراد اجازه داده شود نام خود را به راحتی 

افتاد که نام کوچک تغییر دهند. اما اتفاق می
از کلمات مستهجن یا نامتناسب و یا 

صورت صحیک ناخوشایند باشد که در این
نیست کسی که در انتخاب این نام 

اخوشایند دخالت نداشته مجبور گردد تا ن
آخر عمر از این نام رنج آور استفاده کرده 
و خود را به آن نام در اجتماع معرفی کند 
و حق تغییر آن را نداشته باشد و به این 
ترتیب انسانی از انتخاب نام مطلوب که از 

. دشوترین حق طبیعی است محروم بدیهی
مصوب سال  الاحوثبتبنابراین در قانون 

چنین همو اصالحیه مربوط به آن و  1355
قانون مزبور و  20دستورالعمل اجرایی ماه 

قانون موارد تغییر  3ماده  5و  4بر اساس بند 
  : دشبینی نام به شرح ذیل پیش

نامهایی که موجب هتک حیثیت -1
 مقدسات مذهبی می شود.

یک نام  اسامی مرکبی که عرفاً-2
 )اسامی مرکب ناموزون( شوند.نمیبمحسو

عناوین اعم از عناوین لشگری،  -3
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 و یا ترکیبی از اسم و عنوان کشوری
 القاب اعم از ساده و یا مرکب  -4
 : اسامی زننده و مستهجن که شامل -5
هایی که معرف صفات مذموم و نام-

 های واالی انسانی است. مغایر با ارزش
فرهنگ غالب و که با عرف و  ییهانام-

 باشد.  ریمردم مغا یمقدسات مذهب
 جیکه موجب اشاعه و ترو ییهانام-

 و فرهنگ سلطه گردد  گانهیفرهنگ ب
که موجب تحقیر اشخاص بوده  اییهنام-

و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش 
 نباشد. 

 اسامی نامتناسب با جنس  -6
ضرور در نام کلمات زائد و غیرحذف -7

 1اشخاص

 14حاشیه 

یکی از وظایف هیأت حل اختالف تغییر 
های ممنوع است لذا هر کسی که بخواهد نام

نام خود را تغییر دهد با مراجعه کردن به 
محل صدور شناسنامه اش  احوالثبتاداره 

 2دهد.درخواست تغییر نام می

                                                
 و رانيا در احوالثبت يقیمطالعه تطب ،عبدهلل ،ي. فرهنگ1

 64ص: سوئد، و هیترک فرانسه، انگلستان، یکشورها

 منبع، همان ،يمرتضدیس زاده،قاسم ن،یحسدیس ،ييصفا. 2

 .97 ص

هایی که در این خصوص طبق بخشنامه
سری موجود است یک  احوالثبتدر اداره 

از اسامی )که لیست آن اسامی همراه 
باشند( در خود اداره ها میبخشنامه

موجود و درخواست تغییر نام در  احوالثبت
مورد آن دسته از اسامی پذیرفته شده است. 

از تغییر نام  احوالثبتاداره که درصورتی
امتناع کند از طریق مراجعه دادگستری 

 4 3توان تالش نمود.می

 15حاشیه 

هت سهولت در کار متقاضیان تغییر نام ج
های مستهجن( در تمامی )البته تغییر نام

های نامی متشکل از دو استاد ها کمیتهاستان
و کارشناسان  احوالثبتدانشگاه مدیر کل 

مطلع مستقر گردیده که در این خصوص 
  5نمایند.اظهارنظر می

 16حاشیه 

در مورد آن دسته از افرادی که خواهان 
باشند، یر نام مطلوب و نیکوی خود میتغی

 20تنها راهکاری که موجود است ماده 

 انجمن تيسا از نقل به 27/9/80، 665 هيرو وحدت یرأ. 3

 6/7/2011 ران،يا حقوقدانان

 282 ص:نام کوچک،  رییتغ ،هلنا ا،یک يي. وفا4

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار5

 75 ص:(، احوالثبت نیمراجع
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ای از مواد قانون الیحه اصالح پاره
است که در گذشته تهیه و به  احوالثبت

مجلس داده شده ولی به تصویب نرسیده 
تواند پس از رسیدن به هرکس می»: است
سال تمام و با موافقت هیأت حل  18سن 

چک خود را برای یک بار اختالف نام کو
این راه حل از نظر تسهیل بیش « تغییر دهد.

از اندازه تغییر نام کوچک و مشکالتی که 
آن پدید خواهد آورد قابل انتقاد به نظر 

های مناسب و و برای تغییر نام 1رسد.می
متعارف اصل بر ممنوع بودن تغییر آنهاست، 

های متعارف لیکن هرگونه ادعا راجع به نام
ابل رسیدگی و اثبات در محکمه بوده و ق

 2نیاز به قضاوت قاضی دارد. )وفق ماده 
 ق.آ.د.م( 

های ممنوع در مورد افرادی که دارای نام
 4هستند مرجع صالک برای تغییر برابر بند 

هیأت حل  1355 احوالثبتقانون  3ماده 
اختالف است. ولی در موارد دیگر، مانند 

عارف در های مصطلک و متتغییر نام
صالحیت محاکم دادگستری است. در این 

                                                
 انتشارات اشخاص، در کي يمدن حقوق محمد، ،يمیعظ. 1

 .92، 1372 اول، چاپ ،یدریح

 نيا به نظر»: دارديم اظهار 22/1/66 مورخ 2 شماره یرأ. 2

 یاعطا به ناظر 1355 رماهیت مصوب.ث.ا ق ماده 4 بند که

 باشديم ممنوع یهانام رییتغ یبرا اختالف حل أتیه به اریاخت

 تیصالح در اشخاص نام به مربوط یدعاو ريسا به يدگیرس و

 «.. و است یدادگستر يعموم محاکم عام

مورخ  2مورد رأی وحدت رویه شماره 
 2قابل توجه است. 22/1/66

در مورد دسته سوم یعنی رسیدگی به 
ادعای تغییر نام از حیث ناپسند، غیرموجه، 

تغییر چنین همغیرزیبا و بدمعنی بودن نام و 
اه دادن اسم نامتناسب با جنس به عهده دادگ

 4 3باشد.عمومی و حقوقی می

 17حاشیه 

تا حدی سکوت  1355 احوالثبتقانون 
را در زمینه امکان تغییر نام کوچک شکسته، 

های خود تنها تغییر نام 3ماده  4چه در بند 
بینی کرده است. بدین سان ممنوع را پیش

این قانون از امکان تغییر نام کوچک به 
باشد ولی یهای ممنوع نمهنگامی که از نام

دارنده آن نفعی عقالیی و مشروع در تغییر 
 5آن دارد، سخنی به میان نیاورده است.

 18حاشیه 

رویه قضایی این نظر را پذیرفته است که 

 ياداره کل حقوق 14/5/77، 7، 2981شماره  يمشورت هي. نظر3

انجمن حقوقدانان  تيبه نقل از سا ه،يیقوه قضا نیقوان نيو تدو

  20/7/2011 رانيا

 278: صچک، نام کو رییهلنا، تغ ا،یک يي. وفا4

 290 ص:نام کوچک،  رییغتهلنا،  ا،یک يي. وفا5
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ق.ث.ا ... ناظر به مواردی  3ماده  4شق »
های در مقام تغییر نام احوالثبتاست که 

ق.م متذکر بر  996ماده »و « ممنوعه است
های جع قضایی و دادگاهصالحیت مرا

لذا سایر موارد تغییر نام « دادگستری است
 1در صالحیت مراجع قضایی خواهد بود.

 19حاشیه 

االطالق و صرف ق.ث.ا علی 3ماده  4بند 
نظر از دلیل درخواست تغییر نام، تغییر 

های ممنوع را در صالحیت هیأت حل نام
اختالف دانسته است، از طرف دیگر، بر 

اسناد والدت »قانون فوق نیز  8ه اساس ماد
و مرگ و شناسنامه و برگ والدت و 

ها و ها و اطالعیهگواهی والدت و اعالمیه
دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از 
اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب 
تصمیم هیأت حل اختالف یا رأی دادگاه بر 
حسب مورد تصحیک یا باطل نشده، به قوت 

ماده فوق به اصطالح « باشدقی میخود با
علمای ارائه ادبی، از لف و نشر مرتب زینت 
گرفته است؛ به این معنی که تصحیک اسناد، 

و ابطال آن « هیأت حل اختالف»بر عهده 

                                                
  151 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

است. اگر این تفسیر « دادگاه»به اختیار 
توان گفت که با لفظی پذیرفته شود، می

ک توجه به اینکه تغییر نام در قالب تصحی
گیرد و نه ابطال؛ لذا در راستای حکم قرار می

ق.ث.ا. دادگاه برای  3ماده  4مذکور در بند 
 باشد. تغییر نام صالک نمی
نصوص قانونی  رغمعلیبا این حال 

عالی کشور به موجب رأی مذکور دیوان
 10/2/1366مورخ  504وحدت رویه شماره 

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از 
ث جنس )ذکور به اناث یا بالعکس( را حی

ق.ث.ا خارج دانسته  3ماده  4از شمول بند 
و رسیدگی به آن را در صالحیت محاکم 

 عمومی دادگستری قرار داده است. 
به این ترتیب رسیدگی به ان دسته از 
موارد تغییر نام که به تصریک قانون 

یک قانون عنوان به( 3)ماده احوالثبت
هیأت حل اختالف ثبت خاص در صالحیت 

قرار دارد، در صالحیت مراجع عام 
دادگستری نبوده و مشمول استثنای مذکور 

اما در سایر  2باشد.ق.آ.د.م می 10در ماده 
موارد که به هر دلیل فرد نفعی مشروع در 

قانون  159تغییر نام دارد، با توجه به اصل 

 تیحسب مورد در صالح یبه دعاو نینخست يدگی. رس2

که قانون  یو انقالب است مگر در موارد يعموم یهادادگاه

 کرده باشد.  نییرا تع یگريمرجع د
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دادگستری صالک برای عمومیاساسی، مراجع
 2 1درخواست او خواهد بود. رسیدگی به

 20حاشیه 

های ممنوع در صالحیت درخواست تغییر نام

هیأت حل اختالف قرار داده شده بعضی ادعا 

اند، پس درخواست تغییر نام غیر کرده

ممنوع در صالحیت دادگاه است، در حالی 

که علت و دلیل پذیرش تغییر ممنوع بودن 

یر اسم مورد استفاده است. شخصی که نام غ

ممنوعی را انتخاب کرده، دلیلی بر تغییر 

ندارد تا دادگاه مجاز در پذیرفتن دادخواست 

 3باشد.

 21حاشیه 

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از 

حیث جنس ذکور به اناث و بالعکس از 

دعاوی است که آثار حقوقی بر آن مترتب 

                                                
ناظر  1355ماه  ریاحوال مصوب تقانون ثبت 3ده ما 4. تبصره 1

 یهانام رییتغ یحل اختالف برا أتیبه ه اریاخت یبه اعطا

مربوط به نام  یدعاو ريبه سا يدگیو رس باشديممنوع م

 یاست. را یدادگستر يعام محاکم عموم تیاشخاص در صالح

 22/1/1362کشور مورخ  يعالوانيد يعموم اتیه هيوحدت رو

مورخ  11140شماره  ي، به نقل از روزنامه رسم2ره شما یرأ

5/3/1362 . 

  117 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

است و قابل اصالح در مراجع اداری ثبت 

 4احوال نیست.

 22 حاشیه

از آنجا که افراد در جامعه با نام و 

شوند و اعمال خانوادگی خود شناخته مینام

دهند و تغییر نام ممکن حقوقی انجام می

است به روابط حقوقی آنان لطمه زده، 

موجب زیان دیگران گردد. این امر باید 

جنبه استثنایی داشته باشد و فقط در موارد 

ص در خاصی پذیرفته شود. این موارد خا

شده و خارج بینی پیش مقررات ثبت احوال 

از آن موارد، تغییر نام و نام خانوادگی 

 5ممنوع است.

 23حاشیه 

قانون ثبت احوال مصوب  3( ماده 4بند )
راجع به تصحیک اشتباه در ثبت جنس  1355

 ي)جلد هفتم( )بررس يحقوق مدن ،نيالدجالل دیس ،يمدن.  3

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور

 176 :ص(، مومتیاقامت، ق ت،یتابع

 ي)جلد هفتم( )بررس يحقوق مدن ،نيالدجالل دیس ،يمدن.  4

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور

 174 :ص(، مومتیاقامت، ق ت،یتابع

)جلد اول(  يحقوق مدن يدوره مقدمات ن،یحس دیس ،يي. صفا 5

 48 :ص)اشخاص و اموال(، 
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صاحب سند وسیله هیأت حل اختالف با 
توجه به تفاوت بین نام و جنس به شرح بند 

قانون ناظر به موردی است که  13ماده  2
قبل یا بعد از نام مردانه به جای آقا یا پسر 
اشتباهاً خانم یا دختر و نام زنانه به جای خانم 
و دختر اشتباهاً آقا یا پسر نوشته شود و 
شامل دعوای تغییر یا اصالح نام مردانه به 
زنانه در اسناد سجلی یا برعکس ولو به 

باشد رأی وحدت اه نمیادعای وقوع اشتب
 64/83ردیف  10/22/1366رویه مورخ 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط 
مؤید صالحیت دادگاه در اصالح نام مردانه 
به زنانه یا بالعکس موجب تغییر جنسیت 

 2 1صاحب سند سجلی است.

 24حاشیه 

 22/7/1391 -83539/12/2بخشنامه 
یتی( معاونت امور حقوقی و سجلی )اسناد هو

سازمان در خصوص تفویض اختیار صدور 
 مجوز تغییر نام 

دستورالعمل تغییر نام  3در اجرای بند 
و به  20/12/1390 – 153226/1شماره 

منظور تسهیل و تسریع در روند تغییر نام 
های متقاضیان، با ارسال دو جلد مجموعه نام

                                                
 يعال انويد 21 شعبه 31/02/1366 مورخ 123 شماره یرأ.  1

 کشور

قابل تغییر پسران و دختران بدین وسیله 
مربوط به تغییر نام بخشی از اختیارات 

گردد. اشخاص به آن اداره کل تفویض می
مقتضی است دستور فرمایید ضمن رعایت 
نمودن مفاد دستورالعمل فوق و اخذ مدارک 

های مشروحه الزم، من بعد با توجه به بند
ذیل اقدام و نتیجه را در پایان هر ماه طبق 
فهرست مربوطه به اداره کل اسناد هویتی 

 . گزارش نمایند
چنانچه نام متقاضیانی که جهت تغییر  -1

درخواست گردیده عینا در ردیف و ستون 
د ضمایم ارسالی مندرج باش« نام تغییر یافته»

ها را نامگونه اینتواند ادارات کل صرفاً می
های ستون مقابل آن به نام و هر یک از نام

های قابل انتخاب( تغییر و به )نام/ نام
 ایند. متقاضیان ابالغ نم

درخواست متقاضیان که درصورتی -2
تحت هر شرایطی با ردیف ستون نام تغییر 

های قابل انتخاب، انطباق یافته یا نام/نام
مکلفند  احوالثبتنداشته باشد، ادارات کل 

وفق رویه جاری نسبت به ارسال اینگونه 
ها به سازمان و اخذ مجوز الزم درخواست

 اقدام نمایند. 
جویی و تجمیع هبه منظور صرف

محکمه )دفتر اول(  یهاادداشتيمحمدرضا،  دیس  ،ينی. حس 2

 142 :ص(، يمدن يدادرس نيیآ يکارگاه آموزش
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های تغییر نام ارسالی به سازمان، درخواست
های ها باید درخواستادارات کل استان

تغییر نام متقاضیان را من بعد در نمونه شماره 
 15ضمیمه این دستورالعمل درج و هر  6

روز یک بار جهت اخذ مجوز به سازمان 
 1ارسال نمایند.

 25حاشیه 

 29/11/1391 -128124/12/2بخشنامه 
 معاونت امور اسناد هویتی درباره آثار تبعی

  153226/1جواز تغییر نام برابر دستورالعمل 
پیرو دستورالعمل تغییر نام به شماره 

در پاسخ به  20/12/1390 – 153226/1
استعالمات به عمل آمده از سوی ادارات کل 

 : هااستان
در رابطه با چگونگی اصالح نام در  -الف

ها زندان اشخاصی که نام آناسناد هویتی فر
بر اساس مجوز صادره از سازمان و یا به 
موجب اختیارات تفویض شده به ادارات کل 
تغییر یافته است، مقتضی است از آن جا که 
اجرای خواسته از شمول مصادیق آثار تبعی 

گردد، دستور فرمایید جواز صادره تلقی می
ضمن اخذ درخواست کتبی از فرزندان کبیر 

مورد فرزندان صغیر درخواست پدر و  )در

                                                
 240 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر1

چنین همها( و یا سرپرست قانونی آن
ای که نام آن تصویر کلیه صفحات شناسنامه

تغییر داده شده است با رعایت سایر مقررات 
مربوط به تعویض و صدور شناسنامه نسبت 

 به انجام خواسته اقدام نمایند. 
مواردی که متقاضی قبال بر اساس حکم 

دره از محاکم دادگستری و یا رأی هیأت صا
حل اختالف اقدام به تغییر نام نموده و اینک 
برای بار دوم با استناد به مفاد دستورالعمل، 

نماید. مجددا درخواست تغییر نام خود را می
مقتضی است ضمن بررسی الزم چنانچه 
اجرای آرای صادره مربوط به تغییر نام در 

خاص قبل از تاریخ اسناد هویتی این قبیل اش
صورت گرفته باشد. با رعایت  20/12/1390

مقررات مربوط نسبت به تشکیل پرونده 
اقدام و مراتب را به همراه دالیل توجیهی و 
اظهارنظر صریک آن مدیریت، جهت بررسی 
و اعالم نظر به اداره کل اسناد هویتی ارسال 

 2نمایند.

 26حاشیه 

 17/2/1392 – 12672/1بخشنامه 
ت سازمان در خصوص تفویض اختیار ریاس

 انتخاب نام، تغییر نام و نام خانوادگی 

 226 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2
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پیرو تفویض اختیار قبلی نام و نام 
خانوادگی، بدین وسیله کلیه اختیارات 
مربوط به انتخاب نام، تغییر نام )موضوع 

( 25/1/1388 – 578/1دستورالعمل شماره 
و نام خانوادگی )موضوع دستورالعمل 

( شورای عالی 5/8/1380 –ش/ع /54
که تاکنون از اختیارات سازمان  احوالثبت

شده است، بوده و در ستاد سازمان انجام می
 گردد. به آن اداره کل تفویض می

بدیهی است نظارت مستمر بر حسن 
اجرای این مجوز با رعایت قانون، مقررات، 

های معمول به عهده ها و رویهدستوالعمل
من بعد از ضمناً باشد. مدیر کل استان می

مکاتبه با ستاد سازمان در خصوص موارد 
فوق خودداری و صرفا آمار عملکرد و 
فهرست ماهیانه تغییرات و نام و نام 

های خانوادگی را به روال سابق در نمونه
مربوطه تکمیل و آن هم به صورت 
الکترونیکی در پایان هر ماه به اداره کل 

 1اسناد هویتی گزارش نمایید.

 27حاشیه 

 12672/1های پیرو تفویض اختیار شماره
 7/2/1392 -8814/12/2و  17/2/1392 –
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مربوط به  يکه نشان نيگردآورنده: با توجه به ا حی. توض2

های در خصوص تغییر نام وفق دستورالعمل
 1390 – 153226/1و  1388 -578/1

: رساندبه اطالع می احوالثبتشورای عالی 
و  10، 5ها به صورت امکان اخذ فراوانی نام

ها بر روی ساله در بخش سامانه گزارش 20
dcu  تعبیه شده است. لذا خواهشمند است

ربط من بعد دستور فرمایید کارشناسان ذی
نسبت به  2از طریق سامانه به نشانی ...

های مورد نظر جهت دریافت فراوانی نام
برداری با توجه به موارد ذیل )موثر در بهره

 اخذ فراوانی( اقدام نمایند. 
ای دو هایی که دارآن دسته از نام -1

باشند. گونه نوشتاری گسسته و پیوسته می
ها استخراج ابتدا فراوانی هر دو صورت آن

برداری و سپس مورد بهره شودمیو جمع 
گیرد. نظیر علی رضا/ علیرضا و قرار می

 غالمحسین/ غالم حسین 
ها دارای صورت نوشتاری برخی از نام -2

در  باشند، کهفارسیانه و قرآنی )عربی( می
ها موارد هر دو صورت آنگونه این

و سپس مورد  شودمیاستخراج و جمع 
طاها. طه، : گیرد. نظیربرداری قرار میبهره

 یس/یاسین، ضحی، ضحا
های ترکیب شده با نام اهلل و اله نیز نام -3

به ذکر در چاپ  يسازمان بود؛ ضرورت يداخل یهاسامانه

 نداشت.  يعموم
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ها باید فراوانی هر صورت نوشتاری آن
برداری قرار استخراج، جمع، مورد بهره

اهلل/ یداهلل/یداله، حجت: . نظیرگیردمی
 الهحجت

و در مواردی « واو»هایی که با دو نام -4
شوند فراوانی هر دو نوشته می« واو»با یک 

ها نیز استخراج و مورد صورت نوشتاری آن
داوود/ : گیرد. نظیربرداری قرار میبهره

 داود، طاووس/ طاوس
ی «الف کشیده»های مختوم به در نام -5
ی، معموال وفق نگارش فارسیانه، همزه فارس

ها نیز هر دو نامگونه اینپایانی هستند. 
ها استخراج، جمع و صورت نوشتاری آن

: گیرد. نظیربرداری قرار میمورد بهره
 سمیرا/ سمیراء، سنا/ سناء 

های های دارای صورتفراوانی نام -6
و نیز « الف مقصوره»نوشتاری عربی با 
الف »اری فارسیانه با دارای صورت نوشت

نیز استخراج، جمع و سپس مورد « کشیده
گیرد. نظیر برداری قرار میبهره

 رحمن/رحمان، اسعیل/ اسماعیل
ربط در صورت داشتن کارشناسان ذی -7

توانند به شماره هرگونه سوال و ابهام می
های ... و ... )آقای ...( تماس حاصل تلفن
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 1نمایند.

 28حاشیه 

 – 16/93د/  /26793بخشنامه 
معاونت امور اسناد هویتی  26/11/1393

استان تهران به ادارات تابعه در رابطه با 
  578/1دستورالعمل 

های تغییر نام با عنایت به درخواست
چنانچه با اسامی مواجه شدید که ذیل 

سازمان نبوده، و  1388 -578/1دستورالعمل 
یک نام مصطلک قابلیت عنوان بهاز سویی 

های در کمیته نام ندارد؛ مانند نامطرح 
)رسمی بانو، مناره، فاعل و ...( دستور 

گونه موارد پس از بررسی فرمایید در این
سند فرم درخواست تغییر نام هیأت و 
مدارک الزم )استعالم سند سجلی و تصویر 
برابر با اصل شناسنامه( از متقاضی اخد مجوز 
طرح در هیأت حل اختالف و به معاونت 

 2سناد هویتی استان ارسال گردد.ا

 92حاشیه 

در جلسه  احوالثبتشورای عالی 
در راستای تمرکز زدایی و به  19/2/1389

منظور تسریع و تسهیل در انجام امور سجلی 
متقاضیان با تفویض اختیار موارد زیر به 

 218 ص: ،احوالقانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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ها موافقت استان احوالثبتادارات کل 
 : نمود

 انواده الف( تغییر نام افراد همنام در خ
قسمت پ دستورالعمل  9اجرای بند  -1
(، تغییر نام افراد 25/1/1388 -578/1نام 

 همنام در خانواده از قبیل برادر با برادر،
 خواهر با خواهر، پدر با پسر، مادر با دختر

 : با توجه به موارد ذیل
افراد همنام در خانواده )برادر با  -1-1

یا از  برادر، خواهر با خواهر( تنی بوده و
 طرف پدری دارای نسب باشند. 

همنامی با ناپدری و نامادری  -1-2
 مشمول این مقررات نخواهد بود. 

ب( تغییر اسامی افراد همنام در خانواده 
 پس از حذف کلمه زائد 

قسمت ت  6با توجه به بند  -1
چنانچه  25/1/1388-578/1دستورالعمل نام 

ده، کلمات زائد از نام یکی از افراد خانوا
در بخش باقی مانده، احیانا با پدر، مادر، برا

و خواهر همنام باشد نام جدید مناسب با 
درخواست کتبی برای فردی که تقاضای 
حذف کلمه زائد نموده است برابر مقررات 

 انتخاب خواهد شد. 
باید افراد همنام در این بند نیز می -1-1

 1-2و  -1-1شرایط مندرج در بندهای 
 دارا باشند.  قسمت الف را

های مرکبی که با عبارت پ( تغییر نام
و یا « شهیر به« »مشهور به« »معروف به»

های ( بین دو کلمه مانند نمونه-خط فاصله )
قسمت  2)موضوع بند : اندزیر ترکیب شده
 پ دستورالعمل( 

 حسین معروف به امیر 
 فاطمه مشهور به سهیال 
 محمد ملقب به پرویز 

 یدون مهدی شهیر به فر
 نرگس  -کاوه یا فاطمه -علی

ترکیبات مخیر به گونه ایندارندگان 
 باشند. انتخاب یکی از دو نام خود می

ت( تغییر نام خانوادگی پدر به لحاظ 
 : وحدت با فرزند

دستورالعمل تغییر  13-8در اجرای بند  -1
 -ش ع/54نام خانوادگی )به شماره 

 (احوالثبتمصوب شورای عالی  5/8/1380
شخصی نام خانوادگی خود را که درصورتی

تواند به لحاظ تغییر داده باشد، پدر او می
وحدت با فرزند با رعایت مقررات مربوط و 
اخذ اجازه از دارنده حق تقدم در محل صدور 
شناسنامه پدر و یا استفاده از واژه 
بالمعارض، نسبت به تغییر نام خانوادگی 

 خود اقدام نماید. 
م خانوادگی فوق مشروط به تغییر نا -2

آن است که نام خانوادگی پدر وفق مقررات 
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قابل تغییر باشد و قبال تغییر نام خانوادگی 
 نداده باشد. 

ث( برگشت به نام خانوادگی قبلی، 
 العمل نام خانوادگی دستور 6-3موضوع بند 

برگشت به نام خانوادگی قبلی )موضوع 
اسنامه دستورالعمل( تا زمانی که شن 6-3بند 

با نام خانوادگی جدید صادر و تحویل نشده 
 باشد، بالمانع است. 

ج( بالمعارض تلقی نمودن واژه 
 پیشنهادی 

دستورالعمل مبنی بر  6-2اجرای بند  -1
ماه پس  6ظرف مدت که درصورتیاین که 

از تصویب نام خانوادگی پیشنهادی متقاضی 
یا وارث او درخواست اجرا به اداره 

تسلیم نماید واژه تصویب شده  احوالثبت
 1. شودمیبالمعارض تلقی 

 30حاشیه 

 12/5/1392 – 39836/12/2بخشنامه 
معاونت امور اسناد هویتی در خصوص 

 تفویض اختیار 
در ادامه روند تمرکز زدایی انجام امور 

های هویتی متقاضیان و در راستای برنامه
)موضوع بند  1392اجرایی سازمان در سال 
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طرح تحرک(، بدین وسیله تصویب  3-1-1
و اجرای مواد ذیل به ادارات کل و ادارات 

 : گرددتابعه تفویض می
 الف( تفویض اختیار به ادارات کل 

کلیه امور مربوط به تغییر نام  -1
خانوادگی وفق دستورالعمل که قبال از 
اختیارات سازمان بوده است. )موضوع نامه 

12672/1- 17/2/1392 .) 
دستور اقدام و بررسی در خصوص  -2

هایی که در دهه هفتاد به غیر از شناسنامه
درخواست فقدان شناسنامه اولیه 

 المثنی( صادر گردد. )غیر
شناسنامه المثنی سوم با صالحدید  -3

مدیر کل استان، در صورت عدم سوء پیشینه 
بندی صادر کیفری، خارج از مهلت زمان

 گردد.
ه مشورتی و تغییر انتخاب نام در کمیت -4
 -12672/1های نامناسب )موضوع نامه نام
17/12/1392 ) 

های مناسب )موضوع نامه تغییر نام -5
8814/12/2 – 7/2/1392 ) 

 ب( تفویض اختیار به ادارات تابعه 
بررسی و دستور صدور اولین  -1

 بندی شناسنامه خارج از مهلت زمان
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بررسی و صدور شناسنامه المثنی سوم  -2
س از انقضای زمان تعیین شده و در پ

 صورت عدم سوء پیشینه کیفری 
دستورالعمل نام  6-2تفویض اختیار بند -3

ماه پس  6خانوادگی مبنی بر این که ظرف 
از تصویب نام خانوادگی پیشنهادی متقاضی 
یا وارث او درخواست اجرا به ادارات 

تسلیم ننماید واژه بالمعارض  احوالثبت
  گردد.تلقی می

و  11-11، 1تفویض اختیار بندهای  -4
دستورالعمل نام خانوادگی مبنی بر  2-12

 بازگشت به نام خانوادگی اولیه زوجه 
بررسی و دستور صدور گواهی  -5

بندی مشخصات برای یک بار در مهلت زمان
با درخواست متقاضی و ارسال آن به مبدا 

 1درخواست صرفا از طریق پیک یا پست

 31حاشیه 

ور کلی مرجع صالک برای تغییر به ط
ق.ث.ا  3ماده  4های کوچک مطابق بند نام

است،  احوالثبتهیأت حل اختالف  1355
های غیر موجه و اما تقاضای تغییر نام

ناخوشایند از قبیل قوچی، در صالحیت 
محاکم دادگستری است در این زمینه، رأی 
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قابل  22/1/62مورخ  2وحدت رویه شماره 
 2توجه است.

عبه پانزدهم دیوان عدالت کشور، در ش
، استناد 22/10/61مورخ  6300رأی شماره 

ق.ث.ا تقاضای تغییر نام غیر  3ماده  4بند 
موجه )خونریز( را در صالحیت هیأت حل 
اختالف تشخیص داده و شعبه سوم 

مورخ  126عالی کشور در رأی شماره دیوان
اینگونه انشای رأی نموده است.  30/9/61
ه به شرح دادخواست و خواسته با توج»

دعوی، رسیدگی به موضوع که تغییر نام 
باشد در خواهان از قوچی به علی محمد می

صالحیت محاکم دادگستری است از 
 «. اختیارات هیأت حل اختالف خارج است

چون در موارد مشابه در شعب مذکور و 
های مختلفی اتخاذ شده بود، پرونده از رویه

شور برای رسیدگی به طرف دادستان کل ک
عالی کشور ارجاع شد هیأت عمومی دیوان

مورخ 2و هیأت عمومی بر طبق رأی شماره 
نظر به این که بند »: مقرر داشت 22/1/62
مصوب تیر ماه  احوالثبتقانون  3ماده  4

ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل  1355
باشد های ممنوع میاختالف برای تغییر نام

سایر دعاوی مربوط به نام و رسیدگی به 

 منبع،همان ،يمرتصدیس زاده،قاسم ن،یحسدیس ،ييصفا. 2

 . 97:ص
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اشخاص در صالحیت عام محاکم عمومی 
دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبه 

عالی کشور که بر همین اساس سوم دیوان
صدور یافته، صحیک و موافق موازین قانونی 
است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون 
مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر 

وارد مشابه برای شعب در م 1328ماه 
االتباع ها الزمعالی کشور و دادگاهدیوان
 1است.

عالی بر همین مبنا، هیأت عمومی دیوان
 504کشور در رأی وحدت رویه شماره 

رسیدگی به درخواست  10/2/66مورخ 
تغییر نام صاحب سند سجلی را از حیث 
جنس )ذکور به اناث یا برعکس( از شمول 

خارج و در  احوالبتثقانون  3ماده  4بند 
 2صالحیت محاکم عمومی دانسته است. 

 32حاشیه 

کلی مرجع صالک برای تغییر طوربه
ق.ث.ا  3ماده  4های کوچک مطابق بند نام

است،  احوالثبتهیأت حل اختالف  1355
های غیر موجه و اما تقاضای تغییر نام

ناخوشایند از قبیل قوچی، در صالحیت 

                                                
 دیس ،ييبه نقل از صفا 22/1/62، 2 هيوحدت رو ی. رأ1

 . 98: صهمان منبع،  ،يمرتض

 280 ص: ،هلنا ا،یک ييوفا کوچک، نام ریی. تغ2

در این زمینه، رأی محاکم دادگستری است 
قابل  22/1/62مورخ  2وحدت رویه شماره 

 4 3توجه است.

 33حاشیه 

توان مکرر سند سجلی را تنها زمانی می
دانست که مطلقاً با مندرجات یکسان با سند 
 سابق صادر شده باشد. بنابراین استعمال لفظ
مکرر در مورد دو سند که ناظر به دو فرد 

. این نحوه باشدمتفاوت است، صحیک نمی
 استنباط در رأی زیر تایید شده است. 

مصوب  احوالثبتقانون  3ماده  4بند »
ابطال اسناد مکرر را در حیطه  1355

صالحیت هیأت حل اختالف موضوع ماده 
قانون مذکور قرار داده است لکن منظور  3

از اسناد مکرر آن است که در مورد شخص 
د های متعدواحد به هویت مشخص شناسنامه

تکرارا صادر شده باشد که در چنین صورتی 
شناسنامه عنوان بهشناسنامه موخرالصدور 

مکرر به وسیله هیأت حل اختالف ابطال 
خواهد شد لکن در مورد مطروحه 

های ادعایی خواهان شناسنامه شناسنامه
شوند زیرا سند سجلی مکرر محسوب نمی

همان منبع،  ،يمرتص دیزاده، سقاسم ن،یحس دیس ،يي. صفا3

 . 97ص 

 280 ص: کوچک، نام رییتغ ،هلنا ا،یک يي. وفا4
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به نام قربان  1339با تاریخ والدت  6شماره 
با  34فرزند اکبر ... و سند سجلی شماره  ....

به نام قربانعلی ... فرزند  1337تاریخ والدت 
های موصوف اکبر صدور یافته و شناسنامه

اولی : از حیث نام دارنده آن متفاوت است
الصدور هم به نام قربان و سند ثانی که موخر

باشد به نام قربان علی است و اسناد مکرر می
و رسیدگی به چنین شوند محسوب نمی

دعوایی در صالحیت هیأت حل اختالف 
 2 1نیست.  احوالثبتقانون  3موضوع ماده 

 34حاشیه 

توان به با مطالعه پرونده زیر بهتر می
مفهوم سند مکرر پی برد، در تاریخ 

بانوان الف و ب دادخواستی به  9/10/1369
دادگاه  5به شعبه  احوالثبتطرفیت اداره 

: اندم و توضیک دادهحقوقی یک تسلی
پدرمان مرحوم ابتدا شناسنامه شماره ... را »

به نام خود اخذ و با همان شناسنامه با مادر 
ما ازدواج کرده، سپس شناسنامه دیگری 
)مکرر( به شماره .... از شهرستان .... اخذ 
نموده و با این شناسنامه در مشهد ازدواج 

که  نموده و معامالتی انجام داده )از آنجا(

                                                
 خيکشور به تار يعالوانيشعبه سوم د 3/778شماره  ی. رأ1

و احکام راجع  تیصالح داهلل،ي ر،یبه نقل از: بازگ 10/12/1372

  80، 1ج  ،يفردوس ،ييو جزا يبه آن در امور مدن

دارنده شناسنامه فرد واحدی است و 
شناسنامه دوم که مکرر بوده و به صورت 
غیر قانونی اخذ شده باید باطل شود لذا 
تقاضای صدور حکم مبنی بر تعلق 

های فوق به شخص واحد و ابطال شناسنامه
شناسنامه اخیر را دارد. دادگاه رسیدگی به 
موضوع دعوی مطروحه را وفق مقررات بند 

در  1355مصوب  احوالثبتقانون  3ه ماد 4
 احوالثبتصالحیت هیأت حل اختالف 
قانون  16دانست. پرونده در اجرای ماده 

ای از قوانین دادگستری مصوب اصالح پاره
عالی کشور ارسال و به شعبه به دیوان 1356

عالی کشور ارجاع شد که شعبه بر دیوان 13
 3/778دهد. رأی شماره تایید آن نظر می

عالی کشور در بازگیر، یداهلل، ارای دیوان
، ص 1377، 1، ققنوس، ج 1امور حقوقی 

98 .3 

 35حاشیه 

 -9009970907000690دادنامه شماره 
عالی کشور در شعبه دهم دیوان 29/9/1390

رابطه با صالحیت هیأت حل اختالف در 
 خصوص ابطال اسناد سجلی موهوم 

 143: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

 143 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م3
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ه بر اساس دادنام: خالصه جریان پرونده
صادره از  28/6/90 -627200108شماره 

دادگاه عمومی حقوقی نهبندان اداره 
نهبندان با نمایندگی آقای علی  احوالثبت

وجدی به طرفیت فضل زاروزاحی معروف 
به اسحاق کمالی حسینی و زهرا و زلیخا و 
حسین و احمد و ناهید و محمد و محمود 
همگی کمالی حسینی فرزندان خوانده 

واستار ابطال اسناد سجلی ردیف اول خ
 2فرزندان خوانده اول )خواندگان ردیف 

( سعید و فاطمه و فریبا و زکیه 8الی 
گردیده بدین توضیک که خوانده ردیف اول 
با به دست آوردن سند سجلی مرحوم اسحاق 
کمالی حسینی آن را ملصق به عکس خود 

فرزند خود به  11نموده و به استناد آن برای 
شده شناسنامه اخذ نموده است  های یادنام

که پس از استفاده غیر قانونی وی از این 
سند سجلی علیه وی اعالم جرم شده و 
محکوم گردیده نظر به این که شناسنامه 

باشد خواندگان مبین هویت واقعی آنان نمی
ماده  4گردد و حسب بند و موهوم تلقی می

ابطال شناسنامه موهوم در  احوالثبتقانون  3
باشد حیت هیأت حل اختالف میصال

باشند )صرفنظر از اینکه خواندگان افغانی می
یا خیر ...( باالخره دادگاه دعوی استماع 

و  احوالثبتقانون  3ندانسته مستندا به ماده 

های عمومی و آیین دادرسی دادگاه 2ماده 
انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع 
دعوی صادر و رأی صادره را قابل 

 احوالثبتتجدیدنظر اعالم داشته که اداره 
ها و شهرستان نهبندان به طرفیت خانم

آقایان زهرا و زلیخا کمالی و فضل 
زاروزاحی و حسین و احمد و محمود کمالی 

 -200108حسینی نسبت به دادنامه شماره 
صادره از شعبه اول دادگاه نهبندان  28/6/90

مبادرت به تجدیدنظر خواهی نموده که 
قانون  353ادگاه تجدیدنظر مستندا به ماده د

های عمومی و انقالب آیین دادرسی دادگاه
همان قانون ضمن  28در امور مدنی و ماده 

نقض قرار معترض عنه قرار عدم صالحیت 
به شایستگی هیأت حل اختالف اداره 

نهبندان صادر و اعالم نموده  احوالثبت
ر به پرونده را به این مرجع ارسال داشته نظ

رسد پرونده اینکه مورد دیگری به نظر نمی
جهت مشاوره در جلسه هیأت شعبه مطرح 

گردد. هیأت شعبه در تاریخ باال تشکیل می
گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو 
ممیز پرونده مشاوره نموده چنین رأی 

 دهد. می
در خصوص قرار عدم : رای شعبه

صالحیت صادره از شعبه اول دادگاه 
دنظر استان خراسان جنوبی راجع به تجدی
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خواسته خواهان به طرفیت خواندگان به 
تجویز ابطال اسناد سجلی که دادگاه در مقام 
رسیدگی تجدیدنظر خواهی به دادنامه شماره 

شعبه اول دادگاه  28/6/90 -200108
حقوقی نهبندان با نقض قرار عدم استماع 
دعوی ضمن نفی صالحیت محاکم عمومی 

قانون آیین دادرسی  353 حسب ماده
های عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه

به صالحیت هیأت حل اختالف اداره 
نهبندان اظهارنظر نموده نظر به  احوالثبت

این که قرار صادره وفق مقررات اصدار 
استنادی به  353یافته النهایه با اصالح ماده 

رأی به تایید قرار مذکور صادر و  352ماده 
 1. این رأی قطعی است. شودمی اعالم

 36حاشیه 

 -9109970800779دادنامه شماره 
عالی کشور شعبه هجدهم دیوان 6/10/1391

در رابطه با صالحیت هیأت حل اختالف در 
 خصوص ابطال اسناد سجلی موهوم

 احوالثبتاداره : خالصه جریان پرونده
شهرستان نهبندان دادخواستی به طرفیت 

فرزند استاد بهرام معروف به آقای احمد 
حسین چشک فرزند محمد مبنی بر تجویز 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد1

 36 ص: ن،یالتابعو مشکوک

: ابطال اسناد سجلی فرزندان خوانده به اسامی
امیر علی  -4محمد  -3فاطمه  -2جواد  -1

تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی نهبندان 
در سال : نموده و چنین توضیک داده که

با دستیابی به شناسنامه فاقد عکس  1375
ین چشک که در دوران کودکی مرحوم حس

( فوت لیکن والدین نامبرده 1370)سال 
اند اقدامی نسبت به ثبت وفات وی ننموده

آن را ملصق به عکس خود نموده و با آن 
شناسنامه ازدواج کرده و دارای فرزندانی به 
اسامی فوق گردیده که با کشف موضوع 
ضمن ثبت وفات مرحوم حسین چشک علیه 

م که منتهی به احکامی در خوانده اعالم جر
شورای حل اختالف و شعبه دو دادیاری شده 
است تقاضای رسیدگی طبق خواسته را دارد 

الذکر به شرح دادنامه شماره فوق شعبه
رسیدگی کرده و با  30/8/1391 -00244

استدالل اینکه شناسنامه فرزندان خوانده 
باشد و با این بیانگر هویت واقعی آنان نمی

گردند موضوع را م تلقی میوصف موهو
دانسته  احوالثبتقانون  3ماده  4مشمول بند 

و قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت 
هیأت حل اختالف مستقر در آن مرجع 

قانون آیین  28صادر و در اجرای ماده 
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عالی کشور دادرسی مدنی پرونده را به دیوان
 ارسال و به این شعبه ارجاع ارجاع شده است.

شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید هیأت 
پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق 

 : دهدمی پرونده مشاوره نموده چنین رأی
قرار صادره از شعبه اول : ))رای شعبه((

 -00244دادگاه عمومی نهبندان به شماره 
توجها به مندرجات پرونده و  30/8/1391

استدالل منعکسه موجه تشخیص و با تایید 
 1ده تا به مرجع صالک ارسال گردد. آن اعا

 37حاشیه 

احراز اشتباه در ثبت جنس صاحب سند 
و تصحیک این اشتباه طبیعتا متوقف بر 
تشخیص جنسیت است که امری قضایی 
بوده و اثبات آن را باید در صالحیت مراجع 
قضایی دانست. این نکته مورد توجه 

عالی کشور نیز واقع شده است؛ در دیوان
ت رویه هیأت عمومی دیوان به رأی وحد

: خوانیممی 10/2/1366مورخ  504شماره 
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از »

حیث جنس )ذکور به اناث یا بالعکس( از 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد 1

 37 ص: ن،یالتابعو مشکوک

 . 25/4/1366مورخ:  12344شماره  ي. روزنامه رسم2

باشد مسائلی است که واجد آثار حقوقی می
 احوالثبتقانون  3ماده  4و از شمول بند 

خارج و رسیدگی به آن در صالحیت محاکم 
رویه قضایی  2«دگستری است..عمومی دا

نیز با تفسیر موسع رأی فوق، بر این اعتقاد 
 احوالثبتقانون  3ماده  4بند »است که 

که تصحیک اشتباه در ثبت  1355مصوب 
جنس صاحب سند را در صالحیت هیأت 
حل اختالف قرار داده، ناظر به موردی است 
که وقوع اشتباه در ثبت جنسیت مورد تایید 

بنابراین اگر « مربوطه باشد احوالثبتاداره 
اداره فوق ادعای وقوع اشتباه را نپذیرد، 
موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی داشته و 
دادگاه برای رسیدگی به این موضوع صالک 

 4 3خواهد بود. 

 38حاشیه 

در خصوص تغییر نام کوچک، در ایران 
در  1319مصوب  احوالثبتو در قانون 

مقررات و حکم  مورد تغییر نام کوچک
صریحی وجود نداشته، به همین دلیل 
موضوع تغییر نام کوچک و امکان یا عدم 

دار مرجع صالحیتچنین همامکان آن و 

 يعالوانيد جدهمیشعبه ه 18/612/74. دادنامه شماره 3

دادنامه شماره  زیو ن 30/9/1372: يدگیرس خيکشور به تار

 . 18/8/1373 خيبه تارکشور  يعالوانيد 19شعبه  19/73/316

 138 ص:احوال، حقوق ثبت ،عباس ،یرشکاری. م4
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برای رسیدگی به این مطلب بین حقوقدانان 
و قضات، مورد اختالف بود و مواردی پیش 

آمد که افراد در شناسنامه دارای دو نام می
ر جامعه به یک نام کوچک بودند ولی د

شهرت داشتند و به یکی از آن دو اسم نامیده 
شدند که این موضوع سبب بروز می

مشکالتی برای صاحب نام و افراد دیگر 
جامعه بود به طوری که صاحب نام ناچار در 

آمد یکی از دو نام مندرج در صدد بر می
شناسنامه را حذف کند و برای رسیدن به 

ستری را پیش مقصود ناچار راه دادگ
گرفت و خواسته خود را در مرجع می

 کرد. تظلمات عمومی عنوان می
تشتت آرای صادره از محاکم دادگستری 

عالی باعث شد که هیأت عمومی دیوان
االتباعی رأی الزم 8/7/49کشور در تاریخ 

صادر و اعالم کرد که حذف  224به شماره 
نام زائد و منافی با شهرت صاحب شناسنامه 

تواند برای از است و درخواست کننده میمج
اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد 

 کند. 
از رأی هیأت عمومی چنین استنباط 

شد که از طرفی حذف نام غیر مشهود و می
پذیر و این عمل محتاج به زائد امکان

                                                
 و رانيا در احوالثبت يقیمطالعه تطب ،عبدهلل ،ي. فرهنگ1

 63ص: سوئد، و هیترک فرانسه، انگلستان، یکشورها

رسیدگی و اخذ تصمیم قضایی دارد و از 
طرفی دیگر با هر دلیلی از جمله شهادت 

ود غیر معروف بودن نام یا زائد بودن آن شه
 1تواند در محکمه اثبات کرد. را می

 93حاشیه 

هیأت  8/7/1349 -224رای وحدت رویه 
با دقت و تعمق  -عالی کشورعمومی دیوان

در محتویات دو پرونده که یکی به حکم 
و  5شعبه  29/3/1341مورخ  41/795شماره 

 29/9/1345مورخ  45/471دیگری به حکم 
دادگاه استان مرکز منتهی گردیده  6شعبه 

که در هر دو  شودمیچنین معلوم 
دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که 
چون برای مولی علیه درخواست کننده در 
اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او 
به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن 

یکی  دو نام برای یک شخص مناسب نیست
از آن دو حذف شود و برای اثبات این که 
دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست 
حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر 
مشهور است به شهادت شهودی که از این 
امر اطالع دارند تمسک گردیده و مؤدای 
شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار 
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حکم خود  دادگاه استان در 5بوده و شعبه 
قانون مدنی مندرجات  999به استناد ماده 

سند والدت را با شهادت شهود قابل تغییر 
ندانسته و بر بطالن دعوی رأی داده ولی 

با استناد به گواهی گواهان این  6شعبه 
درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی 
از دو نام رأی داده است. گرچه استدالل 

ین مورد وجهه دادگاه استان در ا 6شعبه 
قانون مدنی  999قانونی ندارد و متعاقب ماده 

قانون اصالح قانون سجل احوال  47در ماده 
تمام مندرجات دفاتر و  1319مصوب سال 

اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن 
قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی 
شناخته شده ولی نظر به این که حکایت 

تقاضا کنندگان  شودمیجریان کار معلوم 
مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن 
صحیک دانسته و دعوی آنان مبنی بر 
مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد 
درخواست آنان حذف یکی از دو نام 
مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی 

دانند و این با شهرت دارنده اسناد مزبور می
مندرجات سند رسمی نیست ادعا مخالف با 

و  999تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 
قانون مدنی دانست درخواست مزبور  1309

ماده خارج و  2موضوعا از حدود منع آن 
شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب 

 3باشد. این رأی به موجب ماده اثر می
اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری 

 االتباع است.الزم

 40حاشیه 

-224رأی وحدت رویه  -الف -504
با دقت و تعمق در : »08/07/1349

محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 
شعبه پنجم و  29/03/1341مورخ  41/795

مورخ  45/471دیگری به حکم شماره 
شعبه ششم دادگاه استان مرکز  29/09/1345

که در  شودمیمنتهی گردیده چنین معلوم 
دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده هر 

است که چون برای مولی علیه درخواست 
کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردید 
ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و 
داشتن دو نام برای یک شخص مناسب 
نیست یکی از آن دو حذف شود و برای 
اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد 

خواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به در
نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی 
که از این امر اطالع دارند تمسک گردید و 
مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر 
همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان 

( ق.م. 999در حکم خود به استناد ماده )
مندرجات سند والدت را با شهادت شهود 
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بل تغییر ندانسته و بر بطالن دعوی رأی قا
داد. ولی شعبه ششم با استناد به گواهی 
گواهان و اشعار به این که مندرجات اسناد 
سجلی فقط در مورد تاریخ والدت رسمی 
است به داللت گواهی گواهان این 
درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی 
از دو نام رأی داده است گرچه استدالل شعبه 

م دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی شش
( ق.م. در ماده 999ندارد و متعاقب ماده )

( قانون اصالح قانون سجل احوال 47)
تمام مندرجات دفاتر و  1319مصوب سال 

اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن 
قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی 
شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت 

تقاضا کنندگان  شودمیجریان کار معلوم 
مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن 
صحیک دانسته و دعوی آنان مبنی بر 
مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد 
درخواست آنان حذف یکی از دو نام 
مذکور در اسناد است که آن را رائد و منافی 

این  دانند وبا شهرت دارنده اسناد مزبور می
ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست 

( و 999تا بتوان مورد را مشمول دو ماده )
( ق.م. دانست درخواست مزبور 1309)

                                                
 يمجموعه قانون مدن  ،یجمهور استير يحقوق معاونت.  1

 284: ص  ،ششم( شيراي)و

موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و 
شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب 

 «.باشداثر می
ا.ح.ق:  12/02/1363-894/7ب: نظریه 

ت احوال مصوب تیر قانون ثب 8بر طبق ماده 
اسناد مرگ و شناسنامه و برگ  1355ماه 

والدت و اعالمیه ها و اطالعیه ها و دفاتر 
ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد 
رسمی است ولی سند والدت بر طبق ماده 

ق.م. وقتی سند رسمی محسوب است  999
که والدت در مهلت قانونی به دائره سجل 

و مهلت اعالم والدت احوال اظهار شده باشد 
قانون ثبت احوال ذکر  15در تبصره ماده 

ق.م.  999گردیده است با این کیفیت ماده 
قانون ثبت احوال هر یک به قوت  8و ماده 

 1خود باقی است.

 41حاشیه 

 9/9/1384 -6390/7نظریه مشورتی 
انجام عمل جراحی : اداره حقوقی قوه قضاییه

زشکی تغییر جنسیت نیازی به جلب نظر پ
قانونی ندارد و طرف دعوی قرار دادن آن 

نفع پس از عمل جراحی صحیک نیست. ذی
و تغییر جنسیت از مرد به زن جهت تعویض 
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شناسنامه از حیث مندرجات )جنسیت، نام و 
تواند با طرح دعوی به طرفیت ...( می

دادخواست به دادگاه تقدیم  احوالثبت
 1دارد.

 42حاشیه 

 19/2/1363 -730/7نظریه مشورتی 
طبق مقررات : اداره حقوقی قوه قضاییه

و  20)مواد  1355مصوب  احوالثبتقانون 
( تغییر نام کوچک یا نام اصلی اشخاص 40

فقط در موارد استثنایی و مقید پذیرفته شده 
های زننده است. )ذکر عناوین و القاب، نام

و مستهجن یا نامناسب با جنس( دلیل حصر 
موارد استثنایی این  تغییر نام کوچک به

های کوچک اشخاص عالمت و است که نام
وسیله تمیز و تشخیص افراد جامعه از 

باشد و افراد با این مشخص منشا یکدیگر می
حقوق و تعهدات و تکلیف و الزامات قانونی 
هستند. مجاز بودن تغییر نام کوچک موجب 
بروز اشکاالت عدیده شده و در بسیار از 

های گوناگون استفاده موارد وسیله سوء
. علی هذا به توجه به محدودیت شودمی

قانون در تغییر نام کوچک و با عنایت به 
رسد آنچه که توضیک داده شد به نظر می

                                                
 34 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یصغر. ا1

 35 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2

موازد ذکر شده از مصادیق و جز موارد 
استثنایی تغییر نام کوچک مندرج در قانون 

 2باشد.نمی احوالثبت

 43حاشیه 

، 13/5/1377-2981/7ی های مشورتنظریه 
8104/7-28/10/1383 ،2487/7-13/4/1384 

: اداره حقوقی قوه قضائیه 7/9/1384-6191/1و 
 3 ماده 4فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند 

در صالحیت  1355مصوب  احوالثبتقانون 
است در وضع  احوالثبتهیأت حل اختالف 

دیگر به طور کلی صرف تغییر نام نه در 
گاه است و نه در قلمرو اختیار صالحیت داد

هیأت حل اختالف مگر این که درخواست 
تغییر نام مبنی بر ادعای وقوع اشتباه ثبتی و 
گویای اختالف در مندرجات سند باشد که 

با فرض حدوث اختالف ای چنین خواسته
و دارنده سند  و با توجه به  احوالثبتبین 

ر بر دای احوالثبتقانون  4شمول عام ماده 
این که بر هر نوع اختالف و دعاوی راجع 

 در دادگستری رسیدگی احوالثبتبه اسناد 
 3قابل ترتیب اثر خواهد بود.  شودمی

 

 35: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 3
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 44حاشیه 

اداره  18/12/1376 -7900/7نظریه مشورتی 
 20نامی که مطابق ماده  :حقوقی قوه قضاییه

( 1363)اصالحی سال  احوالثبتقانون 
شده باشد دیگر نه در دادگاه صحیحا انتخاب 

قابل تغییر است و نه در کمیسیون و هیأت 
و آنچه رسیدگی به  احوالثبتحل اختالف 

آن در صالحیت دادگاه است دعوی اصالح 
ای باشد نه تغییر، زیرا شناسنامهشناسنامه می

که مطابق مقررات صحیحا صادر شده قابل 
تغییر نیست. بنابراین اگر کسی مدعی شود 

 20ناسنامه اش بر خالف مندرجات ماده ش
مذکور صادر شده اعم از اینکه مستندا به 

های زننده و مستهجن از نام 20تبصره ماده 
و یا نامناسب با جنس باشد و یا مانند موردی 
که بگوید نامش از ابتدا اشتباها در شناسنامه 
اش درج شده مثال فاطمه بوده که اشتباها 

د به دادگاه مراجعه کند لیال قید گردیده، بای
 1و اصالح آن را بخواهد. 

                                                
 35 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر1

 45حاشیه 

 9/1/1382 – 14818/12/2نظریه شماره 
اداره کل امور سجلی و پژوهش )امور اسناد 
هویتی( سازمان در خصوص حذف واژه 

 ابول یا تغییر این نام 
به تنهایی « ابول»چنانچه کلمه  -1

ر تلغی نام به کار رفته باشد قابل تغییعنوان به
 گردد. می

ابوالقاسم، : چنانچه کلماتی مانند -2
ابوالحسن و ابوالفضل به صورت ابولقاسم، 
ابولحسن، ابولفضل )بدون الف قبل از الم( 

« د»تحریر شده باشند مسند به بند 
دستورالعمل به وجه صحیک آن ابوالقاسم، 

 ابوالحسن، ابوالفضل قابل اصالح است. 
 استناد مجموعهبه « ابول»حذف کلمه  -3
 2از کلمات مورد اشاره در بند الذکر فوق

  2گردد.ممنوع اعالم می

 217 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2



 

 

 سجلی اسناد در اشتباه از ناشی یا و غیرضروری، زائد کلمات حذف -3ماده  5بند 
 اشخاص

  1حاشیه 

در گذشته همراه با تنظیم سند سجلی 
القاب و عناوینی نیز همراه با نام در اسناد 

: نمونهعنوان بهدید. گرسجلی ثبت می
حاجی، خان، آقا، که با توجه با تغییرات 
ایجاد شده در آداب و رسوم و زندگی جامعه 
امروزی، چه بسا این القاب و عناوین دیگر 
جایگاه مناسب در نزد اشخاص اجتماع 
نداشته باشند. لذا رسیدگی به این موضوع و 

کلمات زائد یا موارد مشابه گونه اینحذف 
 1باشد.یت هیات حل اختالف میدر صالح

 2حاشیه 

اگر فرد در جامعه به نامی غیر از نام  
مندرج در شناسنامه مشهور و معروف باشد 

تواند خواستار تغییر نام غیر مشهور آیا می
 مندرج در شناسنامه به نام مشهور شود؟ 

نام »نام فرد از مصادیق که درصورتی
باشد و صاحب نام به یکی از « مرکب

توان به جزای این نام مشهور باشد، میا
حذف »ق.ث.ا که  3ماده  5استناد بند 

را در صالحیت « کلمات زاید و غیرضروری

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،ي. فتاح1

 43: ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

داند، درخواست می« هیات حل اختالف»
 2حذف نام زاید را از مرجع فوق خواست. 

 3حاشیه 

ق.ث.ا. حذف  3ماده  5بر اساس بند 
کلمات زاید، غیرضروری و یا ناشی از 

باه در اسناد سجلی اشخاص در صالحیت اشت
هیات حل اختالف است. بر اساس بند )ج( 

مورخ  7443دستورالعمل شماره 
حذف »شورای عالی ثبت  16/12/1364

کلمات قلی و غالم در نام اشخاص و یا 
حذف کلمات زائد نظیر گرگ از گرگ 

از مصادیق بند « علی و یا زلف از زلفعلی
در بند )د( دستورالعمل چنین همفوق است. 

فوق تصحیک اشتباهات امالیی در نام 
اشخاص به دلیل عدم آشنایی مامور با 

ها و الفاظ و معانی محلی و ناشی از لهجه
مانند زهراب سهراب و یا اظهارکننده تلفظ 

منیجه به منیژه از وظایف هیات حل اختالف 
ر دانسته شده است. از آنجا که مقرره فوق د

صادر شده است؛  3ماده  5جهت توضیک بند 
ماده فوق حذف  5باید با آن منطبق باشد. بند 

 106: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2
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کلمات ناشی از اشتباه در اسناد سجلی 
اشخاص را به صورت مطلق ذکر کرده است 

مقید شده و « اشتباه امالیی»و اشتباه، نه به 
ها عدم آشنایی مامور با لهجه»نه سبب آن به 

تلفظ »و یا « و الفاظ و معانی محلی
محدود شده است. لذا به نظر « اظهارکننده

کننده در نام نیز  رسد اشتباه اعالممی
تواند در صالحیت هیات حل اختالف می

باشد. در عین حال موارد خالف آن در رویه 
 2 1قضایی دیده شده است.

                                                
 محمد یآقا از تيوال به.. اهلللطف یآقا 30/7/1382 خيتار به. 1

 تهران غرب احوالثبت اداره تیطرف به را يدادخواست نیمت

 نیمب محمد به نیمت محمد از هیعل يمول نام رییتغ بر دائر

 در و نموده تهران يحقوق يعموم دادگاه 218 شعبه ميتقد

 هنگام در اشتباه لحاظ به که است داشته اظهار خواسته شرح

. است شده درج نیمت محمد يسجل اسناد در طفل نام اعالم،

 شهود شهادت به استناد و هيداستشها ميتقد ضمن نيبنابرا

 خوانده. است نموده را خواسته شرح به میتصم اتخاذ یتقاضا

 حفظ بر دیتاک و.ث.ا ق 20 و 8 مواد به استناد ضمن یدعو

 ياسام جمله از مزبور نام که استدالل نيا به يرسم اسناد اعتبار

 رد یتقاضا. باشدينم جامعه در نامرسوم و نبوده نامناسب

 یرا صدور مقام در دادگاه. است نموده را واهانخ دادخواست

 بر تيوال مقام در یدعو خواهان نکهيا به نظر»: داشت انیب

 را تیواقع نيا ينف و بوده یو نام کننده اعالم خود، طفل

 از دو آن يکينزد لحاظ به نام نگارش در تشابه کنیل ننموده،

 نکهيا به نظر است، دانسته اشتباه موجب را نگارش ثیح

 بوده نيوالد عهده بر فرزند حقوق زمره در مناسب نام انتخاب

 يخانوادگ روابط به اشخاص یبنديپا و اقتباس با هم امر نيا و

 انجام زوجه با يمبان کيتشر با و هاتر بزرگ به احترام و

 عدم ديمو فرزند حق یاجرا و تعهد نيا یفايا عدم که رديپذيم

 مضاف باشديم کننده اعالم هیناح از يقانون فیتکل نيا یفايا

 زین را طفل نيوالد روابط در اختالف حدوث موجبات آن بر

 4حاشیه 

 حل یهاهیأت رسیدگی طرز نامه آئین
  احوالثبت اسناد اختالف

 مورخ جلسه در وزیران هیأت
 1/18815 شماره پیشنهاد به بنا 2536/8/16
 وزارت و کشور وزارت 2536/8/1 مورخ

 قانون 53 ماده استناد به و دادگستری
 شاهنشاهی 2535 ماه تیر مصوب احوالثبت
 حل هیأتهای رسیدگی طرز نامه آئین

 : نمودند تصویب زیر شرح به را اختالف

 توافق یاجرا به ليتما عدم شائبه رايز ساخت خواهد فراهم

 نیمسجل که آن خصوصا دينمايم و نموده تيتقو را مشترک

 حدوث بر دیتاک هم دادگاه در حاضر گواه و هياشتشهاد ليذ

 يانتخاب نام و است نموده نام اعالم موقع در پدر هیناح از اشتباه

 از چه خاص شباهت چندان از شده واقع تقاضا مورد که هم

 یانهيقر که بوده برخوردار تلفظ ثیح از چه و نگارش ثیح

 توجه با هیعل يمول آن بر مضاف باشد،يم امر نيا تحقق بر یقو

 حصول تا نکرده استفاده نام نيا از یديمد مدت یو سن به

 و دادگاه به يول مراجعه و باشد شده جاديا یو یبرا يشهرت

 از تيحکا يسجل سند رییتغ جهت در قانون به یو توسل

 رییتغ که بوده يسجل اسناد اعتبار حفظ و قانون به یو احترام

 بر يخلل نيبنابرا. دانديم دادگاه و قانون یمجرا از زین را آن

 نامناسب و فوق مراتب وصف با. دينماينم جاديا يرسم اسناد

 ثابت و وارد را خواهان یادعا دادگاه تقاضا، مورد نام نبودن

و 992 مواد و.ث.ا ق 20 و 8 مواد مدلول به مستندا و صیتشخ

 ماده و.م ق 1324 و 1321 و 1258و 1257 و 994و 993

 نام رییتغ به یدعو خوانده تیمحکوم بر حکم.آ.د.م ق 198

 ريسا حفظ با نیمب محمد به نیمت محمد از هیعل يمول

 دادنامه« .دينمايم صادر یو شناسنامه در يسجل مشخصات

 1245/82 کالسه پرونده در 3/4/1383 خيتار به 429 شماره

 104: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2
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 اسناد به مربوط اختالف حل ا 1 ماده
 احوالثبت قانون 3 ماده موضوع احوالثبت

 صدور محل اختالف حل هیأت عهده به
 . باشدمی شناسنامه

 مربوط درخواست به رسیدگی ا تبصره
 کشور از خارج در که احوالثبت اسناد به

 اختالف حل هیأت با باشد شده تنظیم
 . بود خواهد( تهران) خارجه امور احوالثبت

 یهاهیأت در رسیدگی به عشرو ا 2 ماده
 گزارش تسلیم به محتاج اختالف حل

 اسناد صاحبان کتبی درخواست یا مسئولین
 قانونی مقام قائم یا ذینفع اشخاص یا سجلی

 . باشدمی آنان نماینده یا و

 را خود درخواست باید متقاضی ا 3 ماده
 فارسی زبان به و مخصوص برگهای در

 اسناد رونشت یا فتوکپی انضمام به و نوشته
 محل اختالف حل هیأت دفتر به مدارک و

 و تسلیم خود شناسنامه صدور محل یا اقامت
 . دارند دریافت رسید

 مشخصات حاوی باید درخواست ا 4 ماده
 درخواست موضوع و طرفین اقامت محل و

 . باشد

 درخواست متقاضیکهدرمواردی -تبصره
 خود شناسنامه صدور محل از غیر به را خود

 بایستی اختالف حل هیأت دفتر نماید لیمتس
 کامل که صورتی در را ضمائم و درخواست

 تصمیم اتخاذ و رسیدگی جهت دانست
 صدور محل اختالف حل أتیه به یمقتض

 . دارد ارسال شناسنامه

 یبرگها هیکل و درخواست ا 5 ماده
 صورت در و نسخه دو در دیبا آن وستیپ

 نسخه کی عالوه به آنها عده به طرف تعدد
 . باشد

 لیوک توسط درخواست چنانچه ا 6 ماده
 و لیوک یرسم وکالتنامه دیبا شود میتسل

 باشد داده میق را درخواست که یدرصورت
 یکل بطور و نامه میق رونوشت ای یفتوکپ

 یمتقاض سمت مثبت که یمدرک رونوشت
 . باشد دادخواست وستیپ دیبا است

 دیبا اختالف حل أتیه دفتر ا7 ماده
 که را آن وستیپ یبرگها و خواستدر

 از پس و اخذ باشد شده هیته باال مواد برابر
 مدارک و اسناد رونوشت ای یفتوکپ قیتطب
 صورت در و نموده یگواه را آنها اصل، با

 و وستیپ یبرگها و درخواست بودن کامل
 . دینما میتسل یمتقاض به دیرس آنها قبول

 از احوالثبت نیمسئول اگر ا8 ماده
 یدگیرس درخواست اختالف حل یهاأتیه

 و مشروح و مستدل دیبا آنها گزارش ندینما
 نیع و بوده درخواست موضوع متضمن
 احوالثبت ندهینما ای مأمور امضاء با مدارک

 ای یفتوکپ و دهیرس اسناد یگانیبا مسئول ای
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 است گزارش وستیپ که یمدرک رونوشت
 گزارش کننده امضاء یسو از دیبا زین

 . باشد شده یگواه

 محل اختالف حل أتیه دفتر ا 9 ماده
 از پس بالفاصله دیبا شناسنامه صدور

 در را آن درخواست ای گزارش افتیدر
 اختالف حل أتیه به و ثبت مخصوص دفتر
 پرونده چنانچه مذکور أتیه. ندینما میتسل
 ینهائ میتصم اخذ و یدگیرس یبرا آماده را

. دینمایم اتخاذ یمقتض میتصم داد صیتشخ
 را ضمائم و درخواست صورت نیا ریغ در
 که داردیم ارسال یمتقاض طرف یبرا

 از پس و دهد پاسخ کتباً روز ده ظرف
 دهدیم انجام را الزم یدگیرس پاسخ وصول

 وقت نییتع با ضرورت صورت در و
 و کیتوض اخذ یبرا را طرف و یمتقاض

 . دینمایم دعوت یدگیرس

 نیمع یطور دیبا یدگیرس خیتار ا تبصره
 کمتر جلسه روز و ابالغ نیب فاصله که شود

 طبق هم مسافت مدت. نباشد روز پنج از
 مقرر موعد به یمدن یدادرس نیآئ مقررات

 . گرددیم اضافه

 أتیه دفتر محل در ابالغ ا 10 ماده
 أتیه دفتر محل از خارج در و دفتر توسط
 از خارج در و احوالثبت ابالغ مأمور توسط
 ای یژاندارمر نیمأمور لهیوس هب شهرها

 . دیآیم عمل به دهبانان ای انقالب انیسپاه

 و درخواست ابالغ و لیتحو ا 11 ماده
 دفتر در آنها عودت و نیمأمور به وستهایپ

 . شودیم ثبت مخصوص

 ماده در مذکور قهیطر به ابالغ ا 12 ماده
 دیآیم عمل به یمدن یدادرس نیآئ قانون 90
 را ابالغ نیمأمور تواندیم یمتقاض و

 . کند یراهنمائ

 در مخاطب اقامت محل اگر ا 13 ماده
 ابالغ باشد گرید اختالف حل أتیه قلمرو
 همان احوالثبت ابالغ مأمور ای دفتر توسط
 . دیآیم عمل به محل

 دیبا اختالف حل أتیه دفتر ا 14 ماده
 در را وستهایپ و درخواست از نسخه کی

 مربوط اختالف یبرا هک مخصوص پرونده
 . دینما یگانیبا دهدیم لیتشک

 در اختالف حل أتیه دفتر ا 15 ماده
 درخواست مورد در یاحهیال که یصورت
 و نموده پرونده وستیپ را آن شود واصل

 اختالف حل أتیه به یدگیرس وقت در
 عدم ای وصول حال هر به دهدیم لیتحو

 . باشدینم یدگیرس مانع حهیال وصول

 اختالف حل یهاأتیه -16 ماده
 تیرضا با را یدگیرس جلسه توانندیم

 . اندازند ریتأخ به بار کی یبرا فقط نیطرف

 مانع طرف کی حضور عدم ا 17 ماده
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 انجام و گرید طرف حاتیتوض یادا
 . ستین یدگیرس

 وقت در اختالف حل أتیه ا 18 ماده
 یبررس و مطالعه را پرونده دیبا یدگیرس

 اسناد و اوراق مالحظه از پس و نموده
 درج و نیطرف حاتیتوض استماع و مربوط

 اعالم و( نمونه طبق) مجلس صورت در آن
 48 ظرف حداکثر را آن یرأ یدگیرس ختم

 . دینما صادر ساعت

 و مستدل کامالً دیبا یرأ ا تبصره
 . شود نوشته مشروح

 از پس اختالف حل أتیه ا 19 ماده
 . ندارد را آن رییتغ حق یرأ امضاء

 در اختالف حل أتیه هرگاه ا 20 ماده
 اسناد تیجعل متوجه یدگیرس نیح

 متوقف را یدگیرس دیبا دیگرد احوالثبت
 یجامع گزارش ضمن را امر پرونده و ساخته

 جهت مربوط احوالثبت اداره قیطر از
 مرکز به یقانون اقدام و موضوع یریگیپ

 . دارد ارسال

 مکلف ختالفا حل أتیه دفتر ا 21 ماده
 صدور از پس بالفاصله را أتیه یرأ است

 به ابالغ یبرا مخصوص دفتر در ثبت و
 ارسال دادخواست در مندرج ینشان به نیطرف
 .  دارد

 ،91 مواد احکام برابر ابالغ صورت نیا در

 تیکفا یمدن یدادرس نیآئ قانون 93 ،92
 . کندیم

 در مندرج دفاتر و برگها نمونه ا 22 ماده
 احوالثبت سازمان توسط نامه نیئآ نیا

 یعال یشورا دییتأ با و هیته کشور
 . گرفت خواهد قرار استفاده مورد احوالثبت

 منوچهر ا یاجرائ امور در مشاور ریوز
 آگاه

 یدگیطرز رس نامهنییآ یهاسیرنویز
 فاختال حل یهاأتیه

 9تبصره ماده  

 یمدن یدادرس نییآ قانون بیبا تصو 
 یمدن یدادرس نییآ قانون خنس و 1379 سال
 است یمنتف مسافت مدت 1318 سال

 یانتظام یرویدر ن  یژاندارمر -10ماده 
 منحل زین انقالب انیسپاه و شده ادغام
 است دهیگرد

 نییآ قانون بیبا تصو - 12ماده  
 ریاخ قانون 68 ماده 1379 سال یمدن یدادرس

 است شده 90 ماده نیگزیجا بیتصو و

 نییقانون آ 70و  69 مواد  -21ماده  
 مواد فوق شده است نیگزیجا یمدن یدادرس

 تصحیک (18/10/63 اصالحی) -تبصره
 ثبت دفتر مندرجات تحریر در اشتباه نوع هر
 با باشد امضاء از قبل اگر وفات و وقایع کل

 آیدمی عملبه سند حاشیه در مراتب توضیک
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 امضاء را توضیک ذیل سند کنندگانامضاء و
 .ودنم خواهند

 رانای در احوالثبت سند هرگاه -تبصره
خارج از کشور  میمق نفعیشده و ذ میتنظ

با دادگاه محل صدور سند و  یدگیباشد رس
سند و اقامت خواهان هر دو  میاگر محل تنظ

در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران 
 خواهد بود.
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چنین هم و اختالف هیأت حل ماتتصمی از نفعذی اشخاص شکایات به رسیدگی – 4 ماده

 دادگاه یا شهرستان با ]=توسط[ دادگاه احوالثبت اسناد به راجع دعاوی سایر به رسیدگی

 .است پذیرپژوهش فقط دادگاهرأی  و آیدمی عمل به خواهان اقامت محل مستقل بخش

 .است ابالغ تاریخ از روز ده اختالف هیأت حل تصمیم از شکایت مهلت
 

 

 
 
 

 

 
 

 1حاشیه 

راحتی و آسودگی افرادی  4تبصره ماده 

را که بدون اطالع دقیق از قوانین به هر 

کنند را مد نظر قرار داده، ای مراجعه میاداره

تا از سردرگمی و رفت و آمدهای پیاپی و 

فراوان اشخاص جلوگیری کند. با توجه به 

های فراوانی که در کشور صورت مهاجرت

نظر این تبصره کمک شایانی  گرفته است به

 نموده است.  احوالثبتمراجعین به ادارات به

در  احوالثبتقانون  4علت وضع ماده »

قانون سابق آیین  21زمان حاکمیت ماده 

( نیز 11دادرسی مدنی )در حال حاضر ماده 

این بود که به علت کثرت دعاوی مربوط 

و اقتضای مهاجرت از شهر  احوالثبتبه 

تولد به جهت شغل یا خویشاوندی، محل 

خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوی از 

                                                
 انتشارات ،يمدن يدادرس نيیآ در مبسوط ،يعل ،یمهاجر. 1

 1388 دوم، چاپ، 1 جلد سازان،فکر

شهری به شهر دیگر عزیمت نماید. همان 

وضعیت در حال حاضر نیز موجود است. 

تواند تعیین کننده این استدالل آنچه که می

باشد، اتخاذ مالک از رأی وحدت رویه 

عالی کشور دیوان 20/1/1381 -658شماره 

قانون  4ر آن رأی به ماده است که د

 2 1«استناد شده است احوالثبت

 2حاشیه 

ق.ث.ا ناظر به موردی است که  29ماده 

مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از 

اطالعاتی که باید در سند قید شود دسترسی 

صورت مطابق با ماده مزبور، نباشد، در این

در سند ثبت مرگ به جای مشخصات، 

. به این شودمینوشته « ومنامعل»عبارت 

ترتیب تکمیل این دسته از مشخصات 

نامعلوم با هیات حل اختالف است. باید 

 در یادار تداریصالح مراجع دجمال،یس ،یبدیم یموسو .2

 16  :ص ،شناسنامه مندرجات راتییتغ و اصالح
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توجه نمود که ماده مزبور تنها ناظر به 

تکمیل سند ثبت مرگ است، بنابراین 

تکمیل سایر اسناد سجلی، در صالحیت 

 2 1هیات مورد بحث نخواهد بود.

 3حاشیه 

گونه تغییرات هیچدر سند سجلی متوفی 

انجام  احوالثبتیا اصالحاتی از طریق 

گیرد متقاضی باید خواسته اش را از نمی

 3طریق محاکم قضایی دنبال نماید.

 4حاشیه 

شخص مطابق استانداردهای که درصورتی

پزشکی، پزشک متخصص او را تغییر 

جنسیت دهد، حق دارد تقاضای شناسایی 

سنامه خود جنسیت جدید و بالتبع اصالح شنا

                                                
 یدعاو هیبه کل يدگیق.ث.ا رس 4که طبق ماده  ني. نظر به ا1

است مگر در مورد  يعموم یهاراجع به ثبت اسناد با دادگاه

به  يدگیسر نکهيو با توجه به ا کنديکه قانون استثنا م يخاص

مشخصات شناسنامه مادر از موارد عام قانون  لیموضوع تکم

 کي يدادگاه حقوق تیالذکر است فلذا با اعالم صالحفوق

شعبه  22/720دادنامه شماره « .دينماي. حل اختالف مهیاروم

در  نیهمچن 30/11/1368 خيکشور به تار يعال وانيد22

 ينام خانوادگ ثیشناسنامه از ح لیبه خواسته تکم یاپرونده

حل اختالف بوده است؛  اتیه تیاداره ثبت معتقد به صالح

 18/161/73دادنامه شماره  يکشور ط يعلوانيد 18شعبه 

به  ازیچون موضوع ن»استدالل که  نيبا ا 28/3/1373مورخ 

به نسبت  يدگیدارد و احتماال ممکن است رس ييقضا يدگیرس

های دادگستری نماید تا را از دادگاه

جنسیت و نام جدید او در آن درج و بالتبع 

 4کلیه مدارک مکتبسه وی محفوظ بماند. 

 5حاشیه 

 احوالثبتکسانی که با مراجعه به اداره 

توانند با ادله موفق به تغییر نام خود نشوند می

و مدارک مربوط به اداره دادگستری مراجعه 

 5طرح دعوی نمایند. احوالثبتو علیه  کرده

 ق.ث.ا(  4)ماده 

و دادگاه نیز پس از بررسی اسناد و دالیل 

محکمه در مورد ضرورت تغییر نام خواهان 

حکم مقتضی را صادر خواهد کرد و اگر 

حکم به تغییر نام خواهان دهد اداره 

ملزم به صدور شناسنامه جدید با  احوالثبت

 دادگاه نظر داد.  تیبه صالح« ...ردیمورد توجه قرار گ زین

 141  ص:احوال، ثبت حقوق ،عباس ،یرشکاری. م2

 نیبر قوان یری)س میبدان ديکه با یموارد ،يصادق ،ي. عل3

  21: صاحوال(، ثبت

 يدر روابط مال تیجنس رییآثار تغ ،يخان يآقا عل ه،ی. سم4

  180 :صبا فرزندان،  نيو والد نیزوج

 /ميمر /نتيفاطمه/ ز ياسام رییت به تغ. اگر دادگاه نسب5

 20احوال ظرف دهد، سازمان ثبت یرا دیسع /دیمحمد/ ام/الیل

اداره خود حتما اعتراض را انجام  هيروز مهلت اعتراض، در رو

از جمله احترام، عصمت، شوکت،  ياسام رییتغ یاما برا دهديم

 یا راو موافق ب کننديدادگاه نم یو... معموالً اعتراض به را

 . کنديعمل م
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 2 1نام جدید خواهد بود.

 6حاشیه 

در رسیدگی به اختالفات راجع به اسناد 
سجلی هیات حل اختالف، صالحیتی، 
استثنایی و مراجع قضایی، صالحیتی عام 

 4 3دارند.

 7حاشیه 

)منسوخ( از  1319 احوالثبتدر قانون 
تغییر نام کوچک سخنی به میان نیامده بود 

دار برای اخذ و این مسأله و مرجع صالحیت
آن مورد بحث و اختالف بود.  تصمیم درباره

در مورد اشخاصی که دو نام کوچک در 
شناسنامه داشتند، ولی به یکی از آن دو 
معروف بودند و درخواست حذف نام دیگر 

عالی کشور را داشتند هیات عمومی دیوان
 8/7/1349در یک رأی الزم االتباع مورخ 

حذف نام زاید و منافی با شهرت دارنده 
از و شهادت شهود را در این شناسنامه را مج

زمینه قابل ترتیب اثر دانسته بود و از رأی 

                                                
سن به  رییتغ اينام و  ریی. اگر خواهان سابقا در خصوص تغ1

 گريکرده باشد د افتيدر يدادگاه مراجعه کرده و حکم رد قطع

به  دينما یدادگاه اقامه دعو چیتا آخر عمر در ه تواندينم

 ق.آ.د.م( و به استناد امر مخدومه.  84ماده  6استناد )بند 

  286: صنام کوچک،  رییتغ ا،یک يي. هلنا، وفا2

 خيکشور به تار يعالوانيد 22شعبه  22/720. دادنامه شماره 3

عالی د که دیوانمآمذکور چنین بر می
کشور اخذ تصمیم در این موضوع را در 

داند. در زمان حکومت صالحیت دادگاه می
قانون پیشین چنین اظهارنظر شده بود که هر 
شخصی که نفع مشروع و عقالیی در تغییر 

تواند وچک خود داشته باشد مینام ک
درخواستی در این زمینه به دادگاه بدهد و 

 5دادگاه باید تصمیم مقتضی صادر کند. 
های مکرر مردم اما با وجود درخواست

مبنی بر تغییر نام و مراجعه به مراجع قضایی 
 احوالثبتها سازمان و مشکالت عدیده آن

ه و نظری احوالثبتکشور با توجه به قانون 
 26/5/1390مورخ  99586/14473شماره 

معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای 
ق.ث.ا دستورالعمل تغییر نام را در  2ماده 

در شورای عالی  19/11/1390جلسه مورخ 
طرح و به تصویب رساند و جهت  احوالثبت

سراسر کشور  احوالثبتاجرا به ادارات 
ابالغ نمود. در این دستور العمل به افراد 

سال اجازه داده که صرفاً برای یک 15باالی 
توانند درخواست تغییر نام بدهند و بار می

و احکام راجع  تیصالح داهلل،ي ر،ی؛ به نقل از: بازگ30/11/1368

 . 1380، 1ج  ،يفردوس ،ييو جزا يبه آن در امور مدن

 150: ص ،احوالثبت حقوق عباس، ،یرشکاری. م4

، 1380 ،يمرتض دیس زاده، قاسم و نیحس دیس ،ييصفا. 5

 سمت انتشارات: تهران ن،يمحجور و اشخاص يمدن حقوق
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تحت شرایط این دستورالعمل نسبت به 
گردد. ولی افراد زیر ها اقدام میخواسته آن

سال چنانچه تمایل به تغییر نام خود  15
داشته باشند همچنان باید از طریق محاکم 

 1دادگستری اقدام نمایند.

 8شیه حا

اشتباه بعد از امضای سند به که درصورتی
عمل آمده باشد و سند به صاحب آن تسلیم 

ق.ث.ا. دادگاه  4شده باشد، بر اساس ماده 
 2در این خصوص صالک خواهد بود.

 9حاشیه 

تصحیک اشتباهات تحریری در ضمن 
نگارش در دفاتر ثبت که در ادبیات امروز، 

یات به سهو قلم معروف است، به عهده ه
است. بنابراین اگر اشتباه ناشی از تحریر سند 
نبوده بلکه اعالم کننده در تاریخ والدت 
طفل یا مشخصات والدین اشتباه کرده باشد، 

از اشتباهات در صالحیت گونه اینتصحیک 
 4 3باشد.دادگاه می

                                                
 و شناسنامه فاقد افراد تیضعو ،حسن ،یمحمودآباد ي. زارع1

 63 ص:احوال، ثبت قانون 45 ماده لیالتابعه، تحلمشکوک

 137  ص:احوال، ثبت حقوق ،یرشکاریم س،. عبا2

 نیحس دیدکتر س ،ييصفا "نظر، ر.ک. به نیهم ديی. در تا3

 . 141ص  ،يحقوق مدن ،يمرتض دیزاده، دکتر سقاسم

 10حاشیه 

در کلیه دعاوی مربوط به اسناد سجلی که 
باید دعوا زوماً می، لشودمیدر دادگاه طرح 
 6 5مطرح شود. احوالثبتبه طرفیت اداره 

 11حاشیه 

مطابق ماده مذکور، صالحیت مراجع 
قضایی در خصوص رسیدگی به اختالفات 
راجع به اسناد سجلی به دو بخش تقسیم 

. نخست رسیدگی به شکایت شودمی
اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل 

سایر دعاوی اختالف و دوم رسیدگی به 
. در خصوص مورد احوالثبتراجع به اسناد 

رسیدگی به شکایات اشخاص »اول یعنی 
« نفع از تصمیمات هیات حل اختالفذی

ق.ث.ا،  4قابل ذکر است که بر اساس ماده 
مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختالف 
ده روز از تاریخ ابالغ است. بنابراین افراد 

نسبت به توانند اعتراض خود را می
 تصمیمات هیات فوق به دادگاه ارائه دهند. 
مورد دومی که در صالحیت دادگاه 

رسیدگی به سایر دعاوی راجع به »باشد، می

 136  ص:احوال، ثبت حقوق عباس، ،یرشکاریم .4

کشور در پرونده کالسه:  يعالوانيد 25شعبه  ی. را5

 يحقوق یعلل نقض آرا داهلل،ي ر،ی، به نقل از: بازگ25/236/72

 . 170، ص 1376، 1شور، ققنوس، ج ک يعالوانيدر د

  151  ص:احوال، ثبت حقوق عباس، ،یرشکاری. م6
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با استفاده از این  1است.« احوالثبتاسناد 
توان به این نتیجه رسید که آن دسته بند می

از دعاوی یا اموری که در صالحیت هیات 
نباشند، در  احوالثبتحل اختالف یا سازمان 

صالحیت دادگاه خواهند بود. برای مثال 
رویه قضایی این نظر را پذیرفته است که 

ق.ث.ا. ... ناظر به مواردی  3ماده  4شق »
های در مقام تغییر نام احوالثبتاست که 

ق.م متذکر بر  996ماده »و « ممنوعه است
های صالحیت مراجع قضایی و دادگاه

ذا سایر موارد تغییر نام ل« دادگستری است
 2در صالحیت مراجع قضایی خواهد بود.

 12حاشیه 

های ممنوع وقتی که نام کوچک از نام
نباشد ولی دارنده آن نفعی عقالیی و مشروع 

 در تغییر آن داشته باشد. 
رسیدگی و ولیتغییر نام ممکن است 

اتخاذ تصمیم درباره آن در صالحیت دادگاه 
 3باشد.می

                                                
شده  رفتهيپذ زین يقبل نیدر قوان یادو گانه تیصالح نی. چن1

و  کي يحقوق یهادادگاه لیقانون تشک 9بود. بر اساس ماده 

 يدو دادگاه حقوق ي( اگر در مقر دادگاه حقوق1364دو )مصوب 

راجع به اسناد  یدو به دعاو يدادگاه حقوقنباشد،  کي

حل  اتیه ماتینفع از تصم یاشخاص ذ اتياحوال و شکاثبت

 3خواهد نمود. به موجب ماده  يدگیرس زیاحوال ناختالف ثبت

 يحقوق یهادادگاه لیاز قانون تشک یقانون اصالح و حذف مواد

خاص  يدادگاه مدن يقانون حهيو ال 1364مصوب سال  2و  1

 يحقوق یهادادگاه تیانقالب، به صالح یشورا 1358 مصوب

 13شیه حا

ق.ث.ا. مراجع قضایی در  4مطابق ماده 
دو مورد صالحیت رسیدگی به اختالفات 
راجع به اسناد سجلی را دارند. نخست 

نفع از رسیدگی به شکایات اشخاص ذی
تصمیمات هیات حل اختالف و دوم 
رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد 

. در حقیقت مراجع قضایی نسبت احوالثبت
ی مرجع بدوی و نسبت به به برخی دعاو

 4برخی دیگر مرجع عالی و تجدیدنظر است.

 14حاشیه 

دعاوی سجلی عموماً یا به قصد تغییر 
مشخصات سجلی من جمله تغییر نام، نام 
خانوادگی، سن، یا به قصد اصالح و تکمیل 
مشخصات سجلی و یا به منظور الزام سازمان 

 5.دشومیبه تنظیم و اصدار سند سجلی طرح 

 

احوال به جز موضوع و اختالفات راجع به اسناد ثبت یدعاو»دو 

ها و از تزلزل آن یریو جلوگ يقانون حفظ اعتبار اسناد سجل

حل اختالف  اتیه ماتیاز تصم نفعياشخاص ذ تيشکا

 اضافه شد. « احوالثبت

 150  ص:ال، احوثبت حقوق عباس، ،یرشکاری. م2

  291: صنام کوچک،  رییتغ ا،یک يي. هلنا، وفا3

  361  :ص ،يسجل یدعاو لیتحل ،یمهد ل،یپوراردب گوزلي. آد4

 357 :ص ،يسجل یدعاو لیتحل ،یمهد ل،یپوراردب گوزلي. آد5
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 15حاشیه 

چنانچه اشتباه از طرف صاحب سند یا 
اعالم کننده باشد، پس از تنظیم سند، مدعی 
اشتباه باید به محکمه صالحه مراجعه نموده، 
ادعای خود را به اثبات برساند و مادام که 
این ادعا ثابت نشده است سند از اعتبار خود 

 8ق.م. و ماده  995باشد )ماده برخوردار می
 1(.ق.ث.ا.

 16حاشیه 

بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد 
ها از تاریخ سجلی و جلوگیری از تزلزل آن

تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص 
باشد و طبق تبصره آن صاحب ممنوع می

شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و 
اختالف سن واقعی با سن که درصورتی

کمیسیون مندرج در اسناد سجلی به تشخص 
تواند سن سال باشد می 5تغییر سن، بیش از 

 خود را اصالح نماید. 
سال باشد  5لذا اگر اختالف سنی کمتر از 

های توان حکم به صالحیت دادگاهنمی
دادگستری در جهت صالحیت تمام این 
مراجع داد با این حال، هیات عمومی 

                                                
 يحقوق مدن ،يمرتض دیو قاسم زاده، س نیحس دیس ،يي. صفا1

 155 :صو اصالحات(،  دنظريبا تجد ني)اشخاص و محجور

در  تيو تخلفات مربوط به اسناد هو مي، جرا1392. عموزاده، 2

 . رانيا یحقوق جزا

مورخ  599عالی کشور در رأی شماره دیوان
دارد که مرجع قرر میم 13/4/1374

رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست 
سال را با  5تغییر تاریخ تولد کمتر از 

های دادگستری اعالم نموده و منطبق دادگاه
 3 2با قانون و صحیک تشخیص داده است.

 17حاشیه 

طبق این دستورالعمل برای تغییر نام 
متقاضی محدودیت قائل شده است، یعنی به 

تواند تغییر نام نام هر کس نمی صرف تغییر
دهد بعضی از موارد اصالح نام، حذف 
کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از 
اشتتباه که در صالحیت هیات حل اختالف 

باشد، و محل صدور شناسنامه می
دلیل تغییر نام یکی از موارد و که درصورتی

های ده گانه باشد از مصادیق مندرج در بند
استان مربوطه به  احوالثبتکل طریق اداره 

اداره کل اسناد هویتی ارسال و اداره مذکور 
درخواست رسیده را وفق مفاد دستور العمل 
بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن 

روز به ادراه کل استان اعالم  7ظرف مدت 
نماید. اما در سایر موارد که به هر دلیل می

ارد با توجه نفعی مشروع در تغییر نام وجود د

 و يسجل اسناد جعل عوامل و تیماه يبررس ه،یعط ،ي. آفتاب3

  24ص: ن،آ يحقوق و يفقه آثار و يتيهو
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قانون اساسی مراجع دادگستری  159به اصل 
صالک برای رسیدگی به درخواست متقاضی 

 1تغییر خواهند بود.

 18حاشیه 

چنانچه خواسته خواهان، اصالح نام پدر و 
اش باشد، چنین مادرش در سند سجلی

ای صرفاً در ردیف اشتباهات ناشی خواسته
ند گنجد و مورد منصرف از باز تحریر نمی

قانون ثبت احوال بوده و  3( ماده 2)
رسیدگی به آن از حیث آثاری که دارد در 

های عمومی دادگستری صالحیت دادگاه
 3 2است.

 19حاشیه 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان 
به تاریخ  518عالی کشور به شماره 

منتشره در روزنامه رسمی  18/11/1367
  29/1/1368به تاریخ  12856شماره 

آقای م به والیت از طرف فرزندش  -1
در  27/7/1366به نام داریوش در تاریخ 

                                                
 در یادار دارتیجمال، مراجع صالح دیس ،یبدیم ی. موسو1

  12: صمندرجات شناسنامه،  راتییاصالح و تغ

 یرأ و 21 شعبه 30/07/1373 مورخ 399 شماره یرأ.  2

 شماره یرأ و شعبه نیهم 18/03/1367 مورخ 217 شماره

 مورخ 525 شماره یرأ و 18 شعبه 29/0/1371 مورخ 103

 .کشور يعال وانيد 3 شعبه 25/08/1371

دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته 
به  1/6/1351اصالح تاریخ تولد داریوش از 

اقامه دعوی نموده و به استناد  30/6/1353
استشهاد نامه و گواهی پزشک تقاضای 
رسیدگی نموده است. نماینده اداره 

عای خواهان را تکذیب کرده اد احوالثبت
و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 

اظهارنظر بر صحت دعوی و  12/4/1367
اصالح تاریخ تولد داریوش نموده اما با توجه 

، پرونده به شعبه احوالثبتبه اعتراض اداره 
عالی کشور ارجاع گردید. این دیوان 19

به تاریخ  678/19شعبه نیز در رأی شماره 
نظر به اینکه »: چنین نوشت 12/6/1367

داریوش در تاریخ تقدیم دادخواست با توجه 
قانون مدنی، رشید و بالغ بوده  1210به ماده 

، شودمیو پدر مشارالیه فاقد سمت محسوب 
علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد 

باشد. حق این بود دادگاه قرار صحیک نمی
ود. علی هذا نمعدم استماع دعوی صادر می

های قانون تشکیل دادگاه 15با اجازه ماده 
حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را 

محکمه )دفتر اول(  یهاشتاددايمحمدرضا،  دیس ،ينی. حس 3

 140 :ص(، يمدن يدادرس نيیآ ي)کارگاه آموزش
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جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه 
 « عودت دهد. کنندهرسیدگی

آقای ح.ع. به والیت از فرزندش در  -2
در دادگاه حقوقی یک  1/12/1366تاریخ 

دت میاندوآب طرح دعوی نموده و به شها
شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال 
شناسنامه محرم و اصدار شناسنامه جدید با 

به نام او تقاضا نموده و  1/7/53تاریخ تولد 
نوشته فرزندی به نام محرم داشته که در 

متولد شده، برای او شناسنامه  6/6/50تاریخ 
فوت  1352گرفته ولی این طفل در سال 

صاحب  1/7/53شده و خواهان در تاریخ 
فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم 
گذارده و شناسنامه فرزند متوفای خود را به 
طفل جدیدالوالده اختصاص داده، اینک 
تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد 

ابطال و شناسنامه جدیدی برای  6/6/1350
صادر  1/7/1353محرم عبدی با تاریخ تولد 

یل خواهان رسیدگی کرده شود دادگاه به دال
و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ 

اظهار نموده که شناسنامه شماره  1/2/1367
ابطال و  6/6/1350به تاریخ  10159

 1/7/1353شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد 
 احوالثبتبه نام محرم صادر گردد. نماینده 

به این نظریه اعتراض کرده، از این لحاظ، 
عالی کشور ارسال و به شعبه وانپرونده به دی

عالی کشور ارجاع شده و رأی دیوان 15
این  21/6/1367به تاریخ  478/15شماره 

با مالحظه نظریه »: شعبه به این شرح است
معترض عنه و مبانی آن، اعتراضات معترض 
به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه 
خللی وارد آورد؛ با این تقدیر نظریه معترض 

 «. بدون اشکال است...عنه 
در »: نظریه دادستان کل کشور -3

موضوع مطروحه نظر پانزدهم که پدر را 
دارای سمت دانسته صحیک است و بحث هم 
در این نیست که آیا سن قانونی پانزده سال 
تمام است و یا هیجده سال تمام؛ زیرا هم به 
حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین 

ذکور پانزدهم سال  حاکم، سن قانونی در
تمام است که وارد سن شانزده شده باشد، 
لکن بحث در این است که مفاد دادخواست 

ای است که صاحب تصحیک شناسنامه
شناسنامه دارای سن قانونی به حسب واقع 
نیست و شناسنامه مثال اشتباهی صادر شده 
است، آیا در این موارد، پدر در این دعوی 

یهی است سمت سمت دارد یا نه؟ که بد
دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل 

گفته شود پدر که درصورتیممکن است 
سمت ندارد پیش بیاید؛ زیرا اگر خود 
صاحب شناسنامه دادخواست تحصیک 
شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد 
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که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن 
ه قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی ب

 « حسب قانونی خالی از اشکال نیست.
 متن رای 

سمت والیت قهری پدر نسبت به فرزند »
قانون مدنی تصریک شده که  1180در ماده 

یابد، سند تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می
سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد؛ لذا 
چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما 

رزند خود به سن ولی قهری مدعی نرسیدن ف
د، بلوغ باشد و اصالح تاریخ تولد او را بخواه

قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به 
دعوی معنی ندارد، بنابراین رأی شعبه 

عالی کشور صحیک و منطبق پانزدهم دیوان
  «با موازین قانونی است.

 20حاشیه 

رای وحدت رویه هیات عمومی 
اریخ به ت 512عالی کشور به شماره دیوان

منتشره در روزنامه رسمی شماره  2/8/1367
  22/9/1367به تاریخ  12758

آقای ب دادخواستی به خواسته ابطال  -1
واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم 

قانون  3و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 
دانسته و قرار عدم صالحیت را  احوالثبت

یاد  3به شایستگی کمسیون مندرج در ماده 

قانون  16شده صادر نموده و طبق ماده 
ای از قوانین دادگستری به اصالح پاره

عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان
 67عالی کشور به موجب حکم شماره دیوان

: چنین رأی داده است 17/2/1367به تاریخ 
قانون  4نظر به این که بر طبق ماده »

د رسیدگی به دعاوی راجع به اسنا احوالثبت
 3به غیر از مواردی که در ماده  احوالثبت

شده، در صالحیت بینی پیشآن قانون 
دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از 

آن قانون است، فلذا  3موارد مذکور در ماده 
با تشخیص صالحیت دادگاه صلک مستقل 

قانون  16دشت آزادگان مستندا به ماده 
رونده ای از قوانین دادگستری پاصالح پاره

جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده 
 « .شودمی

آقای ش. دادخواستی به خواسته رفع  -2
ثبت واقعه فوت به دادگاه صلک مستقل 
دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه 
مزبور قرار عدم صالحیت خود را به اعتبار 

قانون  3صالحیت کمیسیون مندرج در ماده 
ده و پرونده به صادر نمو احوالثبت

عالی کشور ارسال و شعبه بیست و دیوان
 161عالی کشور به شرح دادنامه دوم دیوان
: چنین رأی داده است 11/2/1363به تاریخ 

بر قرار عدم صالحیت صادره از دادگاه »
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صلک مستقل دشت آزادگان به اعتبار 
 احوالثبتصالحیت هیات حل اختالف 

و دشت آزادگان با توجه به جهات 
مستندات آن، اشکالی وارد نیست، لهذا قرار 

 «. شودمیمزبور تایید 
نظریه نماینده دادستان محترم کل  -3

نظر به این که تقاضای ابطال ثبت »: کشور
قانون  3واقعه فوت خارج از شقوق ماده 

باشد؛ لذا رسیدگی به موضوع می احوالثبت
در صالحیت محاکم دادگستری است و رأی 

شعبه ششم  17/2/1363به تاریخ  67ره شما
عالی کشور که بر همین اساس صادر دیوان

 « شده مورد تایید است.
 رای وحدت رویه

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع »
 عالوه بر این احوالثبتاین واقعه از اسناد 

باشد، از شمول که متضمن آثار حقوقی می
دگی خارج و رسی احوالثبتقانون  3ماده 

های به دعوی مزبور در صالحیت دادگاه
عمومی دادگستری است؛ لذا رأی شعبه ششم 

عالی کشور مبنی بر صالحیت محاکم دیوان
عمومی دادگستری صحیک و منطبق با 
موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 
واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 

عالی ها و شعب دیوانبرای دادگاه 1328
 « ر در موارد مشابه الزم االتباع است.کشو

 21حاشیه 

رای وحدت رویه هیات عمومی 
به تاریخ  2عالی کشور به شماره دیوان

منتشره در روزنامه رسمی  22/1/1362
 5/3/1362به تاریخ  11140شماره 

در پرونده مطروحه در شعبه پانزده،  -1
آقای خونریز ... دادخواستی به خواسته 

به طرفیت اداره  اصالح نام خویش
فارس تسلیم و به جهت این که  احوالثبت

نام او از اسامی موجه نیست، تقاضای تغییر 
آن را کرده است. شعبه هفت دادگاه 
شهرستان شیراز پس از رسیدگی، موضوع را 

 احوالثبتدر صالحیت هیات حل اختالف 
دانسته و قرار عدم صالحیت صادر نموده و 

لی کشور ارسال داشته عاپرونده را به دیوان
است که در شعبه پانزدهم مطرح و به شرح 

با مالحظه »: زیر رأی صادر شده است
موضوع دعوی مستندا به قسمت اخیر از بند 

مصوب سال  احوالثبتاز قانون  3ماده  4
صالحیت هیات حل اختالف برای  1355

رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه 
ین مراتب شهرستان شیراز که مبتنی بر هم

 «. شودمیباشد، بدون اشکال است، تایید می
عالی در پرونده شعبه سوم دیوان -2

کشور، آقای قوچی ... دادخواستی به 
خواسته تعویض و اصالح نام خود در 
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شیراز  احوالثبتشناسنامه علیه اداره آمار و 
به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و 

به علی محمد نموده درخواست تبدیل آن را 
است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم 
دادگاه شهرستان شیراز، دادگاه به موضوع 

مستندا  600.61رسیدگی و به شرح دادنامه 
، رسیدگی احوالثبتقانون  3ماده  4به بند 

و اصالح سند سجلی و شناسنامه خواهان را 
، احوالثبتدر صالحیت هیات حل اختالف 

الح سند سجلی و شناسنامه رسیدگی و اص
خواهان را در صالحیت هیات حل اختالف 

تشخیص و با صدور قرار عدم  احوالثبت
 16صالحیت، پرونده را در اجرای ماده 

ای از قوانین دادگستری قانون اصالح پاره
عالی جهت تعیین مرجع صالک به دیوان

کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم 
موجب دادنامه شماره ارجاع گردیده و به 

چنین رأی داده  30/9/1361به تاریخ  126
با توجه به شرح دادخواست و »: است

خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر 
باشد، نام خواهان از قوچی به علی محمد می

در صالحیت محاکم عمومی دادگستری 
است و از اختیارات هیات حل اختالف 

حیت خارج است، فلذا با تشخیص صال
 16دادگاه شهرستان شیراز مستندا به ماده 

ای از قوانین دادگستری، قانون اصالح پاره

پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور 
 « .شودمیفرستاده 

با مالحظه »: نظریه دادستان کل کشور -3
عالی دیوان 3و15آرای صادره از شعب 

کشور، مشخص است که در موارد مشابه در 
های مختلفی اتخاذ شده رویه شعب مذکور

است. بنا به مراتب به استناد قانون مصوب 
جهت ایجاد وحدت رویه  1328تیر ماه 

قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات 
 نماید. عالی کشور میعمومی دیوان

 رای وحدت رویه 
قانون  3ماده  4نظر به این که تبصره »
ناظر به  1355مصوب تیر ماه  احوالثبت

طای اختیار به هیات حل اختالف برای اع
باشد و رسیدگی به های ممنوع میتغییر نام

سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در 
صالحیت عام محاکم عمومی دادگستری 
است، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم 

عالی کشور که بر همین اساس صدور دیوان
یافته، صحیک و موافق موازین قانونی است. 

أی بر طبق ماده واحده قانون مربوط این ر
به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماده 

عالی در موارد مشابه برای شعب دیوان 1328
 «ها الزم االتباع است.کشور و دادگاه
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 22حاشیه 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان 
های مورد صالحیت دادگاه عالی کشور در

 نامدادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر
در رابطه با تغییر نام  - 504رأی شماره 

روزنامه  (238صفحه صاحب سند سجلی )
 -632شماره  66.4.25-12344رسمی شماره 

  1366.4.10ها 
 بسمه تعالی

هیأت  83.64: پرونده وحدت رویه ردیف
 عمومی

 ریاست محترم دیوان عالی کشور

رساند، به احتراماً به استحضار عالی می
ارش واصله از طرف ریاست هیأت شرح گز

شیراز و نامه  احوالثبتاختالف  حل
کل دفتر امور مدیر 41.63.22-64.4.26

با ارسال دو فقره پرونده  احوالثبتحقوقی 
به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب 

دیوان عالی کشور برای حل  18و  13
مورد تغییر نام و جنسیت در اختالف در

صادر شده است  رأی شناسنامه مطرح و
تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت 

اند نموده اختالف در آراء شعب مزبور را
اینک خالصه جریان هر دو پرونده که

 .گرددمعروض می

دیوان عالی  13شعبه  13.841دادنامه  -1

در تاریخ  62.8.26کشور تاریخ رسیدگی 
آقای حمید مصباحان به والیت  61.12.23

 حسین دادخواست اصالحفرزندش محمد
جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به 

است هیأت حل اختالف سمیه نموده
دستورالعمل  2 - 4استناد بند  به احوالثبت

که کشور ) احوالثبتسازمان  97شماره 
حل هایصالحیت هیأت تغییر جنسیت در

باشد( رأی بر عدم صالحیت اختالف نمی
دادگاه عمومی  صادر و پرونده در شعبه سوم

حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ 
هیأت  اختالف به صالحیتنظر هیأت حل

مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به 
 13دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه 

 :انددادهدیوان عالی کشور به شرح ذیل رأی

قانون  3ماده  4مستفاد از بند : رأی
این است که  55مصوب سال  احوالثبت

اشتباهی که از ناحیه مأمورین  تصحیک
سند وقوع در ثبت جنس صاحب احوالثبت

هیأت حل اختالف  یابد در صالحیت
باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب می

اعالم  سند از طرف متقاضی محمد حسین
اشتباهی در ثبت جنس صاحب شده وقوع

 و شودمیاحراز ن احوالثبتسند از طرف 
خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند 

هم این اشتباه است که به فرض وقوع اشتباه
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ناحیه متقاضی که نام فرزندش را  از
محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و 

اعمال نظر قضایی دارد لذا با  موضوع نیاز به
حل اختالف شیراز به تأیید نظر هیأت

دادگاه عمومی حقوقی  صالحیت شعبه سوم
یراز در رسیدگی به موضوع حل اختالف ش

 .شودمی

تاریخ رسیدگی  18.621دادنامه  -2
دیوان عالی کشور بدواً  18شعبه  62.8.5

همتی دادخواستی به خواسته  آقای زلفعلی
 فرزندش از مجیداصالح شناسنامه و تغییر نام

 احوالثبتبطرفیت اداره آمار و  به مریم
تان نموده که در شیراز تسلیم دادگاه شهرس

حکم به تغییر نام صادر و  61.10.14 تاریخ
خواهی نموده و شعبه سوم آمار پژوهشاداره

عمومی شیراز قرار عدم صالحیت  دادگاه
خود را به اعتبار صالحیت هیأت حل 

 احوالثبتاداره آمار و اختالف متشکله در
قانون  16صادر و پرونده در اجرای ماده 

 قوانین دادگستری به دیوان ای ازاصالح پاره
ارجاع شده  18عالی کشور ارسال و به شعبه 

ذیل به صدور رأی مبادرت  شرحاست و به
 .اندکرده

قرار عدم صالحیت ذاتی دادگاه : رأی
 3ماده  4عمومی شیراز که به استناد بند 

صادر شده خالی از اشکال  احوالثبت قانون

اختالف است و رسیدگی به هیأت حل
 .گردداالشعار ارجاع میفوق ع مادهموضو

فرمایید همانطور که مالحظه می: نظریه
دیوان عالی کشور  18و  13بین آراء شعب 

موضوع واحد و مشابه اختالف و تهافت  در
قانون مربوط به موجود است لذا به استناد

تقاضای  1328رویه مصوب سال  وحدت
طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان 

 .رویه واحد دارد ر جهت اتخاذعالی کشو

حسن  -معاون اول دادستان کل کشور 
 فاخری

جلسه  1366.2.10به تاریخ روز پنجشنبه 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست 

اهلل سید عبدالکریم موسوی آیت حضرت
عالی کشور و با حضور اردبیلی رییس دیوان

ها سید محمد موسوی خوئینی اهللآیت
ل کشور و جنابان آقایان رؤسا و دادستان ک

کیفری و حقوقی دیوان  مستشاران شعب
 : کشور تشکیل گردیدعالی

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و 
بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده 

ها محمد موسوی خوئینی اهلل سیدآیت
رسیدگی به »: دادستان کل کشور مبنی بر

تسلیم چنانچه پس از  درخواست تغییر نام
های شناسنامه باشد در صالحیت دادگاه

صالحیت هیأت  عمومی حقوقی است نه در
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اختالف و تصحیک اشتباه در ثبت حل
 آمده است 3ماده  4جنسیت که در بند 

مقصود مواردی است که نام صحیک ثبت 
اشتباهی شده است و لیکن جنسیت مقابل نام

 13است بنابر این رأی شعبه  ثبت شده
مشاوره نموده و اکثریت  «صحیک است

 : اندشرح رأی داده قریب به اتفاق بدین
 1366.2.10 - 504رأی شماره 

 هیوحدت رو یرا

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی 
ذکور بانک یا بالعکس( از از حیث جنس )

باشد است که واجد آثار حقوقی می مسائلی
 احوالثبتقانون 3ماده  4و از شمول بند 

رسیدگی به آن در صالحیت محاکم  خارج و
عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 

عالی کشور که نتیجتاً بر اساس  دیوان 13
نظر صادر شده صحیک و منطبق با موازین این

این رأی بر طبق ماده واحده  قانونی است،
 1328قانون وحدت رویه قضایی مصوب 

دیوان عالی کشور در شعب ها وبرای دادگاه
  .االتباع استوارد مشابه الزمم

 23حاشیه 

آقای بیت اله. . به  6/7/1371در تاریخ 
والیت فرزندش مهتاب ... به طرفیت اداره 

تهران به خواسته رسیدگی و  احوالثبت

صدور حکم به اصالح شناسنامه فرزندش از 
حیث نام از مهتاب به مهدی و نتیجتاً از 

ی جنسیت دختر به جنسیت پسر دادخواست
های حقوقی یک تهران تسلیم به دادگاه

نموده که به شعبه سیزدهم ارجاه شده و 
: ضمن دادخواست مزبور توضیک داده که

در موقع صدور شناسنامه فرزند پسرش »
مهدی شناسنامه وی را به مهتاب صادر 

اند که این امر باعث دردسر و کرده
گرفتاری شده و در سرنوشت تحصیلی 

شد که درخواست اصالح بافرزندش موثر می
مستندات دعوی یک « شناسنامه وی را دارد.

برگ استشهادیه و فتوکپی شناسنامه خواهان 
باشد. دادگاه با اعالم ختم و فرزندش می

رسیدگی مبادرت به صدور قرار به شرح زیر 
نظر به اینکه خواسته تغییر نام »: کرده است

صاحب سند سجلی از مهتاب به مهدی و 
 4یت است لهذا مستندا به شق اصالح جنس

قرار  1355تیر ماه  16ق.ث.ا مصوب  3ماده 
عدم صالحیت به اعتبار صالحیت هیات حل 

کشور  احوالثبتاختالف مستقر در سازمان 
قانون  16در اجرای ماده «. شودمیصادر 

ای از قوانین دادگستری مصوب اصالح پاره
 عالی کشورپرونده به دیوان 1356سال 

گردد که پس از وصول پرونده به ارسال می
 825/4عالی کشور و ثبت به کالسه دیوان
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رسیدگی به مسأله تشخیص صالحیت به 
عالی کشور ارجاع شده است دیوان 18شعبه 

: که این شعبه چنین اقدام به صدور رأی نمود
قرار عدم صالحیت ذاتی صادره از شعبه »

عتبار سیزدهم دادگاه حقوقی یک تهران به ا
صالحیت هیات حل اختالف مستقر در اداره 

 3ماده  4تهران که به استناد شق  احوالثبت
ق.ث.ا صادر گردیده، صحیک و موجه نیست 
زیرا به موجب رأی وحدت رویه شماره 

عالی هیات عمومی دیوان 10/2/1366 -504
کشور درخواست تغییر نام صاحب سند 
سجلی از حیث جنس )ذکور به اناث یا 

العکس( از مسائلی شناخته شده که واجد ب
 3ماده  4آثار حقوقی بوده و از شمول بند 

ق.ث.ا خارج و رسیدگی به آن در صالحیت 
محاکم عمومی دادگستری است و لذا چون 
موضوع خواسته از مصادیق رأی وحدت 
رویه فوق االشعار است، ضمن تشخیص 
صالحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم 

یدگی به دعوی مطروحه صالحیت در رس
دارد پرونده به دادگاه مربوطه اعاده مقرر می

به تاریخ  18/278/73، دادنامه شماره «شود
بازگیر، یداهلل، : ؛ به نقل از30/5/1371

صالحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی 

                                                
 117  ص: ،احوالثبت عباس، حقوق ،یرشکاری. م1

 801، 1و جزایی، فردوسی، ج 

 24حاشیه 

ای با فردی از شناسنامهکه درصورتی
ام ذکور، یا بالعکس استفاده جنس و ن

که به لحاظ  شودمینموده و مدعی می
جسمی تغییر جنسیت و تغییر حالت داده و 
تقاضا نماید که نام و نوع جنس او در اسناد 

صورت سجلی تغییر پیدا نماید چون در این
گونه اشتباهی رخ نداده که در هیات هیچ

در ثبت مطرح گردد، با این حال اشتباه واقع 
ای جنس صاحب سند از موقعیت ویژه

برخوردار است و احراز اشتباه در ثبت 
جنس صاحب سند و تصحیک این اشتباه 
طبیعتاً متوقف بر تشخیص جنسیت است که 
امری قضایی بوده و اثبات آن را باید در 
صالحیت مراجع قضایی دانست. این نکته 

عالی کشور نیز واقع شده مورد توجه دیوان
؛ رأی دحدت رویه هیات عمومی است
مورخ  504عالی کشور به شماره دیوان

تغییر نام »دارد اشاره می 10/2/1366
صاحب سند سجلی از حیث جنس، ذکور به 

از مسائلی است که واجد « اناث یا بالعکس
ماده  4باشد و از شمول بند آثار حقوقی می
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خارج و رسیدگی به آن  احوالثبتقانون  3
محاکم عمومی دادگستری  در صالحیت

: 12344است. )روزنامه رسمی شماره 
1366 ) 

رویه قضایی نیز با تفسیر موسع رأی فوق 
قانون  3ماده  4بر این اعتقاد است که بند 

که تصحیک  1355مصوب سال  احوالثبت
اشتباه در ثبت جنس صاحب سند را در 

 احوالثبتصالحیت هیات حل اختالف 
ردی است که وقوع قرار داده ناظر به مو

اشتباه در ثبت جنسیت مورد تایید اداره 
اگر که درصورتیمربوطه باشد.  احوالثبت
ادعای وقوع اشتباه را نپذیرد  احوالثبتاداره 

موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی داشته و 
دادگاه برای رسیدگی به این موضوع صالک 

 18/12/74خواهد بود. )دادنامه شماره 
 1کشور( عالی دیوان

 25حاشیه 

در  90030111صفیه با شماره دادنامه 
دادگاه حقوقی  3به شعبه  22/7/90تاریخ 

شهریار مراجعه و درخواست ابطال و صدور 
سند جدید به نام الناز را به خواندگی اداره 

کرج، داشت. دادگاه پس از  احوالثبت

                                                
 در یادار تداریصالح مراجع دجمال،یس ،یبدیم یموسو .1

 7  ص:شناسنامه،  مندرجات راتییتغ و اصالح

استماع شهادت شهود رأی به نفع صفیه داد 
را ملزم به صدور شناسنامه  احوالثبتو اداره 

به نام الناز دانست که رأی صادره ظرف 
بیست روز مهلت اعتراض دارد که اگر رأی 
بر له خواهان صادر شود پس از قطعیت 
)گذشت بیست روز( برای اجرای حکم به 

صورت کنند در اینمراجعه می احوالثبت
یا به نسبت به حکم موصوف  احوالثبت

از اداره کل مجوز عدم کند یا اعتراض می
نماید. در این تجدیدنظرخواهی دریافت می

پرونده سند نام صفیه باطل و سند جدید برای 
 2نامبرده به نام الناز صادر شده است. 

 26حاشیه 

ها برای رسیدگی به صالحیت دادگاه
 درخواست تغییر تاریخ تولد

رای وحدت رویه هیات عمومی 
به تاریخ  599عالی کشور به شماره دیوان

13/4/1374 
 14701منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 5/6/1374به تاریخ 
 13/9/1372آقای ع.ع. در تاریخ  -1

شهر  احوالثبتدعوایی به طرفیت اداره 
جغتای در دادگاه حقوقی دو مستقل جغتای 

 275  ص:کوچک،  نام رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا .2
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 391برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 
هنگام »: به خود مطرح نموده و نوشته است

صدور این شناسنامه، پدر او در محل نبوده 
و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره 

مراجعه کرده، تاریخ تولد  احوالثبت
ذکر نموده و  1/7/1353خواهان را 

به نام خواهان با تاریخ  391شناسنامه شماره 
صادر شده است،  1/7/1353تولد 

سن او سه سال کمتر و متولد که درصورتی
باشد و شناسنامه مزبور مانع می 1/7/1356

تحصیل او شده است، لذا تقاضا دارد که 
حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان 
صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ 

نماینده اداره «. اخذ نماید 1/7/1356
اسناد سجلی از »: نوشته است احوالثبت

و دعوی  شودمیاسناد رسمی محسوب 
باشد واهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد میخ

که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد 
سجلی، تغییر آن ممنوع است به عالوه، 
خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و 
مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد 

دادرس دادگاه «. شودمیدعوی تقاضا 
یر تاریخ تولد حقوقی دو مستقل جغتای، تغی

را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار 
اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم 

به تاریخ  685-35صالحیت شماره 

را به اعتبار صالحیت  28/11/1372
کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده 
مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده 

ای از قوانین ثانون اصالح پاره 16
عالی به دیوان 1356ادگستری مصوب د

کشور فرستاده است. رسیدگی پرونده 
عالی کشور ارجاع مزبور به شعبه ششم دیوان

 6.10.99شده و رأی شعبه مزبور به شماره 
به این شرح صادر  25/12/1372به تاریخ 
با توجه به شرح دعوی و مورد »: شده است

خواسته که عبارت است از تغییر سن 
و  1356به سال  1353سال  خواهان از

اختالف سن ادعایی با سن مندرج در 
شناسنامه کمتر از پنج سال است، مستند به 
ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی 

و تبصره ذیل آن و صرف  1367مصوب 
نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، 
رسیدگی به موضوع در صالحیت دادگاه 

نقض قرار صادره، است، علی هذا، ضمن 
صالحیت دادگاه حقوقی دو جغتای را در 
رسیدگی به موضوع مطروحه اعالم و پرونده 
جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال 

 « گردد.می
شعبه  24.7810.24به حکایت پرونده  -2

عالی کشور آقای ا.ع. بیست و چهارم دیوان
دعوایی به خواسته  13/9/1372در تاریخ 
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به  392ق شناسنامه شماره اثبات عدم تعل
خود در دادگاه حقوقی دو مستقل جغتای به 

جغتای از توابع  احوالثبتطرفیت اداره 
سبزوار اقامه نموده و در دادخواست نوشته 

پدر او در مسافرت بوده و مادر »: است
خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان 

مراجعه کرده، تاریخ تولد  احوالثبتبه اداره 
گفته که در شناسنامه  7/6/1356خواهان را 

که درصورتینوشته شده است،  392شماره 
 7/6/1359سن او سه سال کمتر و متولد 

باشد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می
به  392نماید تا عدم تعلق شناسنامه می

خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری 
د اخذ برای خو 7/6/1359با تاریخ تولد 

این ادعا را  احوالثبتنماینده اداره «. نماید
تغییر تاریخ »: تکذیب کرده و نوشته است

تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار 
اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این 
شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و 
مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد 

ت اعتبار خود را از رسمی است که با شهاد
دادرس دادگاه حقوقی دو «. دهددست نمی

جغتای رسیدگی به دعوی را در صالحیت 
کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون 
حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم 

مورخ  15-665صالحیت شماره 

را به اعتبار صالحیت کمیسیون  18/1/1372
را بر طبق ماده مزبور صادر کرده و پرونده 

عالی کشور به دیوان 1356قانون  16
عالی دیوان 24فرستاده و رسیدگی به شعبه 

 -950کشور ارجاع شده است. رأی شماره 
شعبه مزبور به این  14/12/1372مورخ  24

قرار عدم صالحیت دادگاه »: شرح است
جغتای در این پرونده، بال اشکال  2حقوقی 

دارد می تشخیص و ضمن تاکید آن مقرر
 «.پرونده اعاده شود

با توجه »: عقیده دادستان کل کشور -3
ها مبنی بر این که به ادعای خواهان

ها حسب اظهار مادرشان با شناسنامه آن
های مندرج در شناسنامه از اداره تاریخ
صادر شده، بنابراین تعلق  احوالثبت

ها محرز است و در ها به خواهانشناسنامه
دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی نتیجه عنوان 

و چون در هر دو پرونده متقاضیان  شودمی
ها سه سال کمتر مدعی هستند سن واقعی آن

ها قید از سنی است که در شناسنامه آن
گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ 
اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل 

کمتر از ها، تغییر تاریخ تولد اشخاص آن
پنج سال ممنوع اعالم گردیده، بنابراین، 

ها قابلیت طرح در مراجع دعوی خواهان
قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را 
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نداشته و در خور رد بوده و آرای شعب 
 باشد. عالی کشور مورد تایید نمیدیوان

 رای وحدت رویه 
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار »

ها، جلوگیری از تزلزل آن اسناد سجلی و
مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و 
هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از 

باشد و رسیدگی به پنج سال ممنوع می
درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به 
تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده 
کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا 

به نظر اکثریت اعضای هیات به مراتب، 
عالی کشور، رأی شعبه ششم عمومی دیوان

که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به 
سال  5درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 

های دادگستری اعالم نموده را در دادگاه
است، منطبق به قانون و صحیک تشخیص 

. این رأی بر طبق ماده واحده قانون شودمی
برای  1328رویه قضایی مصوب  وحدت

ها در عالی کشور و دادگاهشعب دیوان
 «. موارد مشابه الزم االتباع است

 27حاشیه 

ادعای عدم تعلق شناسنامه اختالف در 

                                                
 ،قضايي رويه در مدني قانون ،حسیني ،سیدمحمدرضا. 1

 263:ص

اسناد سجلی و در صالحیت دادگستری 
به   51رأی وحدت رویه ردیف »است. 
عمومی دیوان  هیأت -15/3/53-27شماره 

 1« عالی کشور

 82حاشیه 

: رسیدگی به دعوای الزام اداره 249سوال

ثبت احوال به صدور شناسنامه برای طفلی 

که پدرش متواری یا مفقوداالثر است به 

 2دادگاه است؟صالحیتدر  طفل مادرخواسته

 17و  13و  12و مواد  1ماده  1طبق بند 

قانون ثبت احوال مرجع صدور شناسنامه 

. در صورت طرح این اداره ثبت احوال است

ها دادگاه با صدور قرار عدم گونه پرونده

صالحیت موضوع پرونده را به اداره ثبت 

نماید. در صورت عدم احوال ارسال می

قانون آیین  28پذیرش در اجرای ماده 

دادرسی مدنی پرونده را جهت تعیین مرجع 

دیوان عالی کشور ارسال  عنوانبهصالک 

 به دیوان ارسال تا از طریق کند یا بدواًمی

دیوان جهت رسیدگی به اداره ثبت احوال 

 ارسال و ارجاع شود. 

 83 ید ه،يدریح تربت یدادگستر ييقضا نشست.  2



  
 138  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

( 1نظر کمیسیون: نشسشت قضایی )
قانون ثبت احوال، ثبت  1مدنی: مطابق ماده 

والدت و صدور شناسنامه از وظایف اداری 
سازمان ثبت احوال است و سازمان ثبت 

وی احوال مرجع اختصاصی رسیدگی به دعا
مادر طبق  کهثبت احوال نیست. نظر به این 

قانون ثبت احوال اصالحی  16ماده  2بند 
تواند از اداره ثبت احوال، می 1363

درخواست ثبت والدت فرزند خود را در 
غیاب پدر طفل بکند. جز در موارد مذکور 

قانون ثبت احوال و تبصره ذیل  3در ماده 
سجلی و ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد 

، 1367ها مصوب جلوگیری از تزلزل آن
های های حل اختالف و کمیسیونهیأت

قانونی موضوع مواد مرقوم در سازمان ثبت 
احوال، مرجع اختصاصی برای رسیدگی 
نیستند تا موضوع مواد مرقوم در سازمان 
ثبت احوال، مرجع اختصاصی برای رسیدگی 
نیستند تا موضوع مستلزم صدور قرار عدم 

حیت از ناحیه دادگاه باشد. در فرض صال
سوال موجبی برای صدور قرار عدم 
صالحیت وجود نداشته و اقتضای امر صدور 
قرار رد دعوا و ارشاد خواهان )مادر طفل( 
به مراجعه به سازمان ثبت احوال )اداره ثبت 

                                                
 یهامجموعه نشست ،قضايیه قوه تحقیقات و آموزش معاونت. 1

  315 :ص ،مدني قانون مسائل قضايي

 1احوال مربوط( است. 

 29حاشیه 

اداره  2/7/1375-3627/7نظریه مشورتی 
احکام صادره از مراجع : ضائیهحقوقی قوه ق

قضایی چه در خصوص شناسنامه و چه در 
سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی 
از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و 

که ای قابل استناد و استفاده است و شناسنامه
 2با حکم دادگاه صادر شده معتبر است.

 30حاشیه 

در  13/5/1382 – 3937/7نظریه شماره 
 599این مورد رأی وحدت رویه شماره 

عالی کشور تعیین دیوان 13/4/1374مورخ 
تکلیف کرده و درخواست تغییر سن در 
صورتی قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون 
است که اختالف بین سن واقعی با سن 
مندرج در شناسنامه بیش از پنج سال و به 
بیان دیگر بیش از شصت ماه تمام شمسی 

د. بنابراین اگر اختالف مذکور کمتر از باش
پنج سال تمام خورشیدی باشد موضوع قابل 
طرح و رسیدگی در کمیسیون نیست و 

ای قانوناً مقدور اصالح چنین شناسنامه

 68: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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دعوی ابطال شناسنامه از ضمناً باشد نمی
شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج 

اه است و رسیدگی به آن در صالحیت دادگ
 1عمومی است.

 31حاشیه 

طبق  14/7/1378 -4430/7نظریه شماره 
ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

؛ 1367ها مصوب جلوگیری از تزلزل آن
اصالح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد 

از  بیشچنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و 
پنج سال در صالحیت کمیسیون تشخیص 

ال شناسنامه و سن است ولی دعوی ابط
دستور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن 
مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد 
درخواست در شناسنامه جدید تا پنج سال یا 

 2بیشتر باشد در صالحیت دادگاه است. 

 32حاشیه 

: 15/5/1384 – 3385/7نظریه شماره 
دعوی ابطال شناسنامه از شمول قانون حفظ 

                                                
 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد .1

 اصالح مورد در هاپرسش يبرخ به پاسخ به )منضم تولد خيتار

 44 ص:سن(،  رییو تغ

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،ی. وجد2

 اصالح مورد در هاپرسش يبرخ به پاسخ به )منضم تولد خيتار

 42 ص:سن(،  رییو تغ

جلوگیری از تزلزل  اعتبار اسناد سجلی و
خارج است، رسیدگی به  1367ها مصوبآن

 3های عمومی است.آن در صالحیت دادگاه

 33حاشیه 

 11/10/1372 -7260/7نظریه شماره 
مفاد ماده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

ها مصوب جلوگیری از تزلزل آن
و تبصره ذیل آن روشن و  2/11/1367

در محدوده واضک است. قانون مذکور فقط 
قانونی خود یعنی اصالح شناسنامه در 

الرعایه است و خصوص تاریخ تولد الزم
سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی 

چنانچه دعوی مطروحه مربوط بنابرایناست. 
به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید 

طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید قابلباشد 
بق خواسته آن رسیدگی شود و اینکه مطا

 4دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است.

 34حاشیه 

 -65429/11/2نظریه مشورتی 

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،ی. وجد3

 اصالح مورد در هاپرسش يبرخ به پاسخ به )منضم تولد خيتار

 46 ص:سن(،  رییو تغ

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،ی. وجد4

 الحاص مورد در هاپرسش يبرخ به پاسخ به )منضم تولد خيتار

 39 ص:سن(،  رییو تغ
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: اداره کل امور حقوقی استان 20/8/1393
ها در اسناد سجلی اجرای احکام قطعی دادگاه

با رعایت مقررات توسط هر یک از ادارات 
ر مناطق پنجگانه تهران، صرفا د احوالثبت

مواردی که به طرفیت ]ادارات زیر 
استان تهران  احوالثبتمجموعه[ اداره کل 

  1مطرح شده باشد، بال اشکالل است.

 

 کشور از خارج مقیم نفعذی و شده تنظیم ایران در احوال ثبت سند هرگاه – تبصره
 هر خواهان اقامت و سند تنظیم محل اگر و سند صدور محل دادگاه با رسیدگی باشد

 .بود خواهد تهران شهرستان دادگاه با کشور از خارج در دو

  

  

                                                
 145: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،یاصغر ن،يالد. صالح1
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 که وظایفی اجرای در کشور احوالثبت ( سازمان18/10/1363)اصالحی  -5 ماده
 انقالب و نهادهای ارگانها و دولتی سازمانهای کارکنان وجود از تواندمی دارد عهده بر

 .نماید استفاده محل در موجود اسالمی

  1 حاشیه

از ماده مورد بحث که  6در مورد بند 
تکلیف اعالم واقعه تولد را بر عهده 

ای که طفل به متصدی یا نماینده موسسه»
، گذارده، قابل ذکر «آنجا سپرده شده است

نامه اجرایی آیین 4است که به موجب ماده 
 احوالثبتقانون  5اصالحی ماده  2تبصره 

مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 
مسئولین »: دارد، مقرر می20/1/1385

موسساتی که طفل فاقد شناسنامه به آنجا 
سپرده شده است مکلفند حداکثر ظرف 

روز نسبت به اعالم مراتب به اداره  15مدت 
و ایجاد تسهیالت الزم جهت  احوالثبت

1«صدور شناسنامه طفل اقدام نمایند.
 

 

 و هابیمارستان کارکنان و لتدو مأموران (18/10/1363)الحاقی  – 1 تبصره
 همکاری قانونی وظایف اجرای در کشور احوالثبت سازمان با مکلفند هاگورستان

  .نمایند

                                                
 69  ص:احوال، ثبت حقوق ،عباس ،یرشکاری. م1
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 و ارگانها و سازمانها و افراد خدمات از استفاده نحوه (18/10/63 الحاقی) -2 تبصره
 .بود خواهد قانون این اجرایی نامهآیین موجب به نهادها

  1 حاشیه

اصالحی ماده  2نامه اجرایی تبصره نآیی
در  20/1/1385مصوب  احوالثبتقانون  5

منتشره در روزنامه رسمی  هیات وزیران
وضعیت 18/2/1375به تاریخ  17823شماره 
 معتبر : اعتبار

ها کلیه مراکز درمانی، بیمارستان -1ماده 
های دولتی و غیردولتی مکلفند و زایشگاه

تولد شده و یا فهرست مشخصات نوزادان م
فوت شدگان چنین هممرده به دنیا آمده و 

 احوالثبترا در مهلت قانونی به نماینده 
محل  احوالثبتمحل تحویل یا به اداره 

 ارسال نمایند. 

ها و آن دست از بیمارستان -تبصره
هایی که بنا به تشخیص ادارات زایشگاه

 محل نیازمند استقرار مامور جهت احوالثبت
ثبت واقعه والدت یا وفات هستند، همکاری 
الزم را جهت اجرای تکالیف قانونی با 

 ادارات مذکور معمول خواهند داشت. 
چنانچه زایمان در مراکز درمانی  -2ماده 

ها انجام شود، ها یا بیمارستانیا زایشگاه
پزشکان و ماماهای رسمی دخیل در امر 

دو زایمان مکلفند گواهی والدت طفل را در 
نسخه صادر و یک نسخه از آن را به صاحب 

واقعه و نسخه دوم را به مرکز درمانی 
زایشگاه یا بیمارستان مربوط تحویل نمایند 
و چنانچه زایمان، خارج از مراکز مزبور و 
در مطب یا منزل و مانند آن انجام شود، یک 
نسخه را به صاحب واقعه تسلیم و نسخه 

محل  احوالبتثدیگر را در مهلت قانونی به 
 ارسال نماید. 

پزشک معالج در مراکز درمانی  -3ماده 
ها به محض اطالع از وقوع نظیر بیمارستان

 احوالثبتقانون  24فوت با رعایت ماده 
نسخه صادر و یک 3باید گواهی فوت را در 

نسخه را به بستگاه متوفی، یک نسخه به اداره 
ثبت محل و یک نسخه دیگر را به 

یا مرکز درمانی تحویل نماید. بیمارستان 
فوت در خارج از مرکز مزبور که درصورتی

نظیر مطب یا منزل رخ دهد پزشک معالج 
مکلف است و پزشکی که از وقوع فوت 

، مجاز است با هماهنگی شودمیمطلع 
سازمان پزشکی قانونی کشور پس از معاینه 

 3جسد نسبت به صدور گواهی فوت در 
ک نسخه را به بستگان نسخه اقدام و ی

محل  احوالثبتمتوفی، یک نسخه به اداره 
و یک نسخه را به مرکز درمانی ارسال 

 نماید. 
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مسئولین موسساتی که طفل فاقد  – 4ماده 
شناسنامه به آنجا سپرده شده است مکلفند 
حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به 

و ایجاد  احوالثبتاعالم مراتب به اداره 
الزم جهت صدور شناسنامه طفل تسهیالت 

 اقدام نمایند. 
های مسئولین مراکز و خانه -5ماده 

بهداشت مکلفند مشخصات وقایع والدت و 
 وفات روستاییان را ثبت و به نماینده اداره

محل اعالم و در صورت عدم  احوالثبت
محل هر  احوالثبتمراجعه نماینده، به اداره 

به اداره ده روز یک بار گزارش مربوط را 
 مذکور ارسال نمایند. 

نیروی انتظامی هر محل مکلف  -6ماده 
است در راستای وظایف تصریک شده در 

 ، واقعه وفات را ازاحوالثبتقانون  26ماده 
تاریخ وقوع یا وقوف بر آن، ظرف مهلت 

 محل اعالم نماید.  احوالثبتمقرر به اداره 
وزارت اطالعات، وزارت امور  -7ماده 
های و نیروی انتظامی موظفند استعالمخارجه 

کشور را در خصوص  احوالثبتسازمان 
ها فاقدین شناسنامه و افرادی که تابعیت آن

ها تردید مشکوک و یا در هویت آن
باشد، رسیدگی و پاسخ الزم را به سازمان می

 مزبور اعالم دارند. 
سازمان امور عشایری مکلف  -8ماده 

صوص ثبت است همکاری الزم را در خ
وقایع حیاتی و صدور کارت شناسایی 

 عشایر به عمل آورد. 
در اجرای تبصره ماده شش قانون  -9ماده 

ها مکلفند از طریق ، شهرداریاحوالثبت
های اجرایی خود نسبت به اعالم واقعه واحد

حوزه مربوط اقدام  احوالثبتوفات به اداره 
 نمایند. 

ه ها مکلفند نسبت بدهیاری -10ماده 
اطالعات و آمار وقایع حیاتی آوری جمع

 احوالثبتروستاییان اقدام به مامورین 
 مربوط اعالم نمایند. 

مکلفند برای  احوالثبتادارات  -1تبصره 
ارائه خدمات سجلی به روستاییان از 

ها استفاده کنند. دستور همکاری دهیاری
ها توسط العمل چگونگی همکاری دهیاری

کشور با همکاری سایر  احوالثبتسازمان 
ربط تهیه و از طرف وزارت های ذیواحد

 کشور ابالغ خواهد شد. 
کشور  احوالثبتسازمان  -2تبصره 

موظف است حداقل هر سال سه بار ماموران 
خود را با مناطق عشایرنشین و روستایی 
اعزام تا نسبت به ثبت وقایع والدت و وفات 

ه و و صدور شناسنامه افراد فاقد شناسنام
 نوزادان اقدام نمایند. 

اداره پزشکی قانونی هر محل  -11ماده 
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مکلف است فهرست مشخصات فوت 
شدگان در قلمرو خود و مرتبط با وظایف 
قانونی آن سازمان را ظرف مهلت مقرر به 

 محل ارسال نمایند.  احوالثبت
ها و نیروی انتظامی، فرمانداری -12ماده 

ع فوت و ها مکلفند کلیه وقایبخشداری
والدت اتباع خارجی مقیم ایران در حوزه 

محل  احوالثبتماموریت خود را به اداره 
 اعالم نمایند.. 

به منظور هماهنگی در اجرای  -13ماده 
ای با مسئولیت سازمان نامه، کمیتهاین آیین

کشور و با حضور نمایندگان  احوالثبت
های دادگستری، بهداشت، وزارت خانه
ش پزشکی، جهاد کشاورزی درمان و آموز

های ها و دهیاریو رییس سازمان شهرداری
سراسر کشور در سازمان مدیریت و 

 . شودمیریزی کشور تشکیل برنامه
به منظور تسهیل و تسریع در  – 14ماده 

انتقال و ثبت اطالعات مربوط به وقایع 
کشور و سایر  احوالثبتحیاتی، سازمان 

کلفند در مراکزی که ربط مهای ذیدستگاه
امکانات آن فراهم شده است، از فناوری 
نوین به ویژه تسهیالت دولت الکترونیک 

 1استفاده نمایند.

                                                
 208  ص:احوال، ثبت حقوق يعباس، تبارشناس ،یرشکاری. م1

 2حاشیه 

 16/2/1387: تاریخ

برادر گرامی جناب آقای دکتر باقری 
 لنکرانی

وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش 
 پزشکی

-3042با سالم، احتراماً پیرونامه شماره 
و با عنایت به ماده  12/11/81مورخ  10-ر
 5اصالحی ماده  2اجرایی تبصره  نامهآیین 3

که در تاریخ  1363مصوب  احوالثبتقانون 
به تصویب هیات وزیران رسیده  20/1/85

است، خواهشمند است دستور فرمایید به 
کلیه پزشکان و مراکز درمانی موارد ذیل 

 : ابالغ گردد

رود به مراکز چنانچه فردی در بدو و -1
درمانی، مطب و یا خارج از مراکز درمانی 
فوت نموده باشد و پس از معاینه و بررسی 
جسد تشخیص علت مرگ برای پزشک 
مسجل شود در مواردی که علت مرگ 

ای طبیعی بوده و مشکوک یا در اثر حادثه
 ، از قبیل تصادف، سوختگی، غرق شدگی

های خودکشی و ... )که در ظهر برگه
گواهی فوت صادر شده از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذکر 
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شده است( نباشد و شکایتی نیز دررابطه با 
فوت مطرح نباشد، در صورت تکمیل فرم 

های درخواست صدور جواز دفن در مرگ»
توسط بستگان صدور جواز دفن « طبیعی

 باشد. می توسط پزشک بالمانع

توجه به در موارد ضرورت که با  -2
ضوابط و مقررات لزوم ارجاع جسد از 
مراکز بهداشتی و درمانی به پزشکی قانونی 

وجود دارد، مراتب به نزدیکترین مرجع 
انتظامی )کالنتری( اعالم و پس از اخذ 
دستور قضایی جسد به همراه فرم تکمیل 

به این « ارجاع جسد به پزشکی قانونی»شده
 سازمان ارجاع شود. 

 عابدی دکتر محمد حسن

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور 
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 کشور احوالثبت سازمان طرف از که است کسی احوالثبتمأمور  یا نماینده – 6 ماده
 .باشد شده منصوب اعالمات دریافت یا وقایع ثبت برای تابعه ادارات یا و

 1حاشیه 

اظهارکننده شخصی است که یکی از 
رسماً وقایع مذکور را برای ثبت در دفاتر 

دهد، می اطالع احوالثبتبه نماینده 
اظهارکننده ممکن است صاحب واقعه یا 

اداره نامه نظام 2ماده « نماینده قانونی او باشد
شهریور ماه  12کل احصائیه و سجل احوال 

1314.1 

 2حاشیه 

انجام این مرحله بر حسب نوع واقعه، بر 
رای عهده افراد خاصی قرار داده شده است. ب

مثال، اعالم واقعه تولد عمدتًا محدود و 
مخصوص به خویشاوندان نزدیک است، در 
حالی که در مورد واقعه فوت چنین 
محدودیتی وجود ندارد؛ تا آنجا که گاه 

تواند صرف حضور در هنگام واقعه می
موجب تعهد شخص به اعالم واقعه شود. 

ر ها، اعالم واقعه آنقداین تفاوت رغمعلی
اهمیت داشته است که برای ترک آن 
مجازات کیفری در نظر گرفته شود. به 

ق.ت.ج.، اشخاصی  2موجب بند الف ماده 

                                                
 54: صاحوال حقوق ثبت عباس، ،یرشکاریم. 1

که در اعالم والدت یا وفات یا هویت بر 
 91خالف واقع اظهاری نماینده به حبس از 

روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای 
ریال و  1000000ریال تا  200000نقدی از 
«. شوندر دو مجازات محکوم مییا به ه

قانون فوق  3بر اساس ماده چنین هم
 16اشخاصی که از وظایف مقرر در ماده »

خودداری  احوالثبتقانون  26و تبصره ماده 
کنند، عالوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی 

ریال تا  50000به پرداخت جزای نقدی از 
ر صورت شوند و دریال محکوم می 300000

تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این 
 2«ماده محکوم خواهند شد.

 3حاشیه 

 6ماده  1با توجه به بند دوم تبصره 
توانند به ق.ث.ا، هر یک از افراد فوق می

شخص دیگری رسما وکالت دهند تا از 
طرف او واقعه تولد را اعالم کند. با این حال 

که هر با توجه به اینکه اصل بر این است 
تواند انجام دهد، کاری که فرد، خود می

تواند دیگری به نمایندگی از جانب او نیز می

 54  ص:احوال، ثبت حقوق ،عباس ،یرشکاری. م2
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بنابراین امکان توکیل به  1انجام دهد،
دیگری نیازی به تصریک در متن تبصره 
نداشت. به این لحاظ تبصره در مقام تاکید 
)بر اصل امکان توکیل( است و نه تاسیس. 

فوق نتیجه گرفته  همچنین، با توجه به نکته
تواند برای که توکیل نه تنها می شودمی

اعالم واقعه باشد، بلکه برای نامگذاری نیز 
توکیل قابل پذیرش است؛ هر چند تبصره 

اعالم واقعه »تنها در مقام بیان توکیل برای 
 «.نامگذاری»است نه توکیل برای « تولد

در عین حال با توجه به اینکه دفتر ثبت 
اگر به  2از اسناد رسمی محسوب است؛  کل

فردی اجازه بدهیم که با وکالت نامه عدی 
توان به می نام فردی را اعالم نماید همواره

اعتبار آن سند تردید کرد. لذا از باب 
وحدت خصوصیات علت و معلول، سند 
وکالتنامه برای اعالم واقعه )مقدمه( باید 
 همانند سند رسمی شناسنامه و دفتر ثبت

  3وقایع )ذی المقدمه(، رسمی باشد.

 
  

                                                
از فقها با توجه به اصل عدم اشتراط عامل در عمل  ي. برخ1

 ،یخوانسار دی، س200، ص 6ج ،يالعروه الوثق ،یزدي دی)س

اوفوا بالعقود  رینظ ي( و از عمومات483، ص 3المدارک، ججامعه

 ژهيگرفته اند؛ به و جهیرا نت لیتوک تیو اصل صحت، اصل قابل

 يبه طور ضمن ل،یدر مورد عزل وک اتياز روا يبرخآنکه از 

قابل تحقق است.  یدر هر امر لیقابل برداشت است که توک

(. در 377، ص 27االکالم، ج جواهر ن،یمحمد حس ،ي)نجف

دکتر  ان،يشده است. ر.ک: کاتوز رفتهينظر پذ نیهم زیحقوق ن

 . 152، ص 1382، 4، انتشار، ج 4ج ن،یناصر، عقود مع

 و شناسنامه و مرگ و والدت اسناد».ث.ا ق 8 ماده ساسا بر. 2

 دفاتر و ها هیاطالع و ها هیاعالم و والدت يگواه و والدت برگ

 يزمان تا و است يرسم اسناد از يخانوادگ نام و عيوقا کل ثبت

 حسب بر دادگاه یرأ اي اختالف حل أتیه میتصم موجب به که

 .«باشديم يباق خود قوت به نشده باطل اي حیتصح مورد

از  يسجل عيدر اعالم وقا لیحال در سابقه توک نيا با. 3

سخن گفته شده « ثابت الوکاله لیوک»و « وکالتنامه مسلم»

ممکن  دهدياحوال اجازه مکه قانون ثبت یدر موارد»است:

، ماده «...دیوکالتنامه مسلم واقعه را به ثبت رسان لهیاست به وس

 12 مصوب احوال سجل و هیاحصائ کل اداره نامهنظام 24

 ثابت لیوک لهیوس به اي شخصاً ها زن». 1314 ماه وريشهر

 سجل قانون 1 ماده تبصره«. .گرفت خواهند تيهو ورقه الوکاله

 .1307 مرداد 20 مصوب احوال
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تواند به باشد و میکننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه میاعالم - 1تبصره 
 .نمایدشخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعالم

ی کننده را گواهگواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعالم - 2تبصره 
 کند. می

 

 .باشد تمام سال 18 از کمتر نباید کننده اعالم و گواه سن -7 ماده
 والدت تواننداند میکرده ازدواج تمام سال 18 سن به رسیدن از قبل که مادری و پدر

 .نمایند اعالم را خود فرزند وفات یا

 
 1حاشیه 

-1157/22به موجب دستورالعمل شماره 
اعالم داشته که حداقل که صراحتاً  28/3/73

سن پدر و مادر جهت اعالم والدت و 
باید به ترتیب دریافت شناسنامه فرزند می

سال تمام قمری باشد و اگر  10سال و  16
سنشان کمتر باشد بایستی حکم رشد دادگاه 

 1ارائه دهند.

  

                                                
 نيیآ الحاقات يبرخ و احوالثبت قانون رضا،یعل ،. رضاپور1

 8: ص ،یانامه
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 و شناسنامه و وفات و وقایع کل ثبت دفتر( 18/10/63 اصالحی) -8 ماده
 خانوادگی نام و وقایع کل ثبت دفاتر وها اطالعیه وها اعالمیه و والدت گواهی

رأی  یا اختالف هیأت حل تصمیم موجب به که زمانی تا و است رسمی اسناد از
  .باشدمی باقی خود قوت به نشده باطل یا تصحیح مورد حسب بر دادگاه

 1حاشیه 

رسمی محسوب شدن اسناد سجلی به 
ذب و نتیجتا بطالن یا معنای منع اثبات ک

ها نخواهد بود. در واقع سند تغییر مفاد آن
رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر 
این است که چون نزد مامورین رسمی در 

ها بر طبق مقررات حدود صالحیت آن
اند، با واقعیت انطباق دارند قانونی تنظیم شده

اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با 
طابقت ندارد، این فرض به کنار واقعیت م

رود و تغییر مفاد سند رسمی مجاز تلقی می
. توضیک مطلب آن که محتویات سند شودمی

رسمی را بر اساس مقام اعالم کننده آن 
دسته : توان به دو دسته تقسیم کردمی

نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی 
 در مورد وقایعی که در حضور او رخ داده

مانند آن که سر دفتر  شودمیاست، اعالم 
کند که امضای قرارداد در نزد تصدیق می

وی انجام شده است؛ دسته دوم مطالبی است 

                                                
، 3چ زان،یم، 2 ج اثبات، لیدل و اثبات ناصر، ردکت ان،يکاتوز. 1

 . 303، ص 1384بهار 

که مامور رسمی، خود، آنها را احراز نکرده 
است؛ بلکه توسط فرد اعالم کننده، اظهار 

کند ها را ثبت میشده و مأمور نیز تنها آن
ی از طرفین معامله اقرار به مانند آن که یک

وصول وجه سند دو روز قبل از معامله 
کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و می

ناظر بر وصول وجه از جانب اقرار کننده 
کند. نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می

ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود که 
ادعای نادرستی و کذب اعالم مامور رسمی، 

معنی نسبت دادن دروغ و تزویر به شاهد »به 
ممتازی است که به منظور تامین اصالت و 

لذا  1«درستی محتوای سند گمارده شده است
این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات 
سخت ادعای جعل قابل اثبات است. 

ادعای نادرستی اظهارات که درصورتی
اشخاصی غیر از مامور رسمی به منظور 

ب به مامور نیست، بلکه به معنای استناد کذ
اثبات کذب بودن آن چیزی است که در 



  
 150  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

حضور وی توسط دیگری اعالم شده است 
و البته این امر نیازی به طرح ادعای جعل 
ندارد. این قاعده کلی، در مورد اسناد سجلی 

رود؛ چه در این نوع اسناد نیز هم به کار می
ا ههای سایر افراد و ثبت آنشاهد اعالم

 1توسط مامور رسمی هستیم.

 2حاشیه 

قانونگذار در بحث سند با شرایطی به 
ای اعطا نموده و برخی اسناد اعتبار ویژه

عنوان سند رسمی بر آن نهاده است. 
بنابراین، اسنادی که این شرایط را داشته 

گردند. وفق باشند، از اسناد عادی ممتاز می
 )ق.م( سند بر دو نوع رسمی و 1287ماده 

)ق.م(  1287عادی دانسته شده است و ماده 
: دارددر مقام تعریف سند رسمی مقرر می

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و 
یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین 

ها بر طبق رسمی در حدود صالحیت آن
مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی 

 است. 
جلی توسط لذا با توجه به اینکه اسناد س

و در حدود صالحیت  احوالثبتمامورین 
و در  احوالثبتها و برابر مقررات قانون آن

                                                
 89  ص:احوال، ثبت حقوق ،عباس ،یرشکاری. م1

ها و برابر مقررات قانون حدود صالحیت آن
ق.ث.ا( تنظیم  18الی  13)مواد  احوالثبت

شوند و بنابراین جزو اسناد و صادر می
 2گردند.رسمی محسوب می

 3حاشیه 

سند » دیگومی یقانون مدن 999ماده 
 یدر مدت قانون کهی والدت اشخاص

سجل احوال اظهار به دایره والدتشان ثبت و 
« محسوب خواهد بود یشده است سند رسم

مصوب  احوالثبتقانون  2و ماده 
ثبت  یبرا یموعد قانون 1319اردیبهشت ماه 

و اعالم نموده  نییروز تع پانزدهوالدت را 
ت که در مد یسند والدت بیترت نیکه بد

حوزه ه روز بعد از وقوع والدت ب 10
 شودمی میتنظ یاعالم و سند سجل احوالثبت

بوده و معتبر است.  یدر عداد اسناد رسم
از لحاظ  یاسناد رسم فیاست که تکل یهیبد

دعوایی  چیآن روشن بوده و ه یاعتبار قانون
ر آن ینظا اختالف و امثال و ایاشتباه  زاعم ا

طرف محاکم قابل  ل ازجع یبغیر از ادعا
 .ستیاستماع ن

که بدون  یاسناد سجل ریحال آنکه سا و
آنها  و شودمی میمقررات فوق تنظ تیرعا

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام ،محمد ان،ي. باقر2

 69: ص ران،يا
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قانون  1287اصطالح مقررات ماده ه ب زین
 یسند رسم احوالثبتقانون  47و ماده  یمدن

اسناد  یاز اعتبار قانون شوندمحسوب می
 و ندینمایاستفاده نم یواقع یمعنه ب یرسم

 قیاشتباه و اختالف از طر یباب دعوا
شهرستان باز است و محاکم  اهدادگ

 نیبعد از احراز چن توانندیم تداریصالح
رفع اختالف را  ای کیادعایی حکم تصح

در اعتبار حاصله بر  کیتوض نیبدهند. بنابرا
شد. اسناد  کیقائل به تفک دیبا یاسناد سجل

قابل ریغ یقابل تصحیک. اسناد سجل یسجل
 کهی بشرح رییقابل تغ یدر اسناد سجل رییتغ

در صورت وجود  یقانون فیگذشت تکل
 ییا اشتباه روشن است و جا اختالف و

که در  ستیو تامل ن دیگونه تردهیچ
 تواندصورت وجود اشتباه صاحب سند می

ر مو مدارک ا لیخود را با ذکر دال یدعو
 سند طرح و میدر دادگاه شهرستان محل تنظ

و دادگاه  دیآن را بنما کیتصح یتقاضا
قادر خواهد  یدگیاز رس دبع زیشهرستان ن

قانون  44بود برطبق اجازه حاصله از ماده 
مطالب مورد اشتباه  کیحکم تصح احوالثبت

 نیاشتباهات چن قیطر نیرا بدهد و بد
 مرتفع شود یاسناد

مقررات صریک ماده ه با توجه ب ولیکن
 احوالثبتقانون  2 ادهمو  یقانون مدن 999

سند والدتی که در موعد مقرره  نکهیاز نظر ا
 یمعنه ب یو سند رسم دهیگرد میتنظ یقانون

اقدام  نیقانوناً چن گریآن است، داخص 
در  نیو در واقع ا ستیمقدور ن یحیتصح
 ستهمورد اشتباه ب یصاحبان اسناد سجل یبرو

 تواندشده و دادگاه شهرستان هم نمی
در  رای. زدیرایی نما نیور چنصده مبادرت ب

صورت صدور حکم تصحیک تخلف دادرس 
از قاعدة صریک ماده مزبور روشن بوده و 

قابل  ریغ یدادرس از لحاظ انتظام تیمحکوم
قابل  ریغکه درصورتیاجتناب خواهد بود. 

که در  یبودن سند والدت یسند رسم و رییتغ
ماال یطاق  لیتحم دهیثبت رسبه  یموعد قانون

امکان وقوع اشتباه  ستین شیعادالنه ب ریو غ
تاخر  تعهد در اعالم تقدم و ایاختالف و  ایو 
منافع احتمالی  نیوالدت از لحاظ تأم خیتار
دفع ضرر و  یبرا و باالخره ییا آن و
قابل ریو غ یحتم وستهیمتصوره پهای انیز

باشند که  یبوده و چه بسا اشخاص زیپره
ق اشتباهات عوامل و نظریات فو ریتحت تأث

در اسناد آنان حاصل  ینیب یلیفاحش و خ
شان  یهم اعتبار اسناد سجل یشود و از طرف

 یقانون مدن 999مشمول مقررات ماده 
صاحب  فیکلصورت تگردد. که در این

 لیقب نی؟ و چنانچه ا شودمیسند چه 
فرض شود اشکاالت  دهیاشتباهات ناد
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 دینه باچگو یاختالفات نیحاصله از وجود چن
 یانتساب سند سجل رایحل و فصل شود ؟ ز

ارائه دهنده آن ه بالنتیجه شناسنامه آن ب و
سلم است که ظواهر و اوضاع م محرز و یوقت

مندرجات آن  و احوال صاحب شناسنامه با
 یبرا یمثال پدر یمطابقت داشته باشد. برا

اعالم واقعه والدت فرزندش در روز هفتم 
محل تولد  والاحثبتحوزه ه والدتش ب

 نکهی. عوض ادینمامولود مراجعه می
مادر مولود  یجاه را ب شناسنامه عیال خود

شناسنامه  دینما احوالثبت ندهینما میتسل
 شخواهر خود را که هم اسم و هم سال عیال

 احوالثبت ندهیو نما کندمی میبوده تسل
 نیشناسنامه ابو اتیخصوصه بدون توجه ب

سند و صدور  میظمولود مبادرت به تن
شناسنامه  جهی. و در نتدینماشناسنامه آن می

مشمول مقررات  یطفل و سند والدت و
 یشده و سند رسم یقانون مدن 999ماده 

عنوان به یسند نیچن ای. آشودمیمحسوب 
 یستیبوده با یعداد اسناد رسم رد نکهیا

 یصورت اشتباهالعمر صاحب سند بهمادام
مادر صاحب  یجاه عمه مولود ب وباشد ؟ 

شود ؟ پرواضک است  یجامعه معرفه سند ب
که پاسخ  ستیمنطق و قاعده ن چیکه ه

                                                
 انتقاد و يسجل اسناد اعتبار ل،یخل میابراه ،يممقان يثاقیم .1

 108  ص: آن، بر وارده

 را در یاشتباه نیچن یمثبت داده و بقا
و احوال صاحب  تیکه معرف هو یسند

قبول  نکهیا. مگر دینما زیآن است تجو
قسمت از قانون  نیکنندگان ا نینمائیم تدو

قبیل  نیبا یبار اسناد رسمبا اعطاء اعت یمدن
آن تا  یوالدت در درک اثرات اعتبار اسناد

داشته  یو اجتماع یآنجا که ضرورت منطق
حاصله از های انیاند. و ضرر و زنشده قیعم

 شیو پ اجاتیرا با احت یاعتبار قانون نگونهیا
 1اند.دهینسنج یهای احتمالآمد

 4حاشیه 

 اسناد سجلی اسنادی هستند که به موجب
قانون و به وسیله مامور صالک )سازمان 

شوند. پس روشن است ( صادر میاحوالثبت
که این اسناد از جمله اسناد رسمی هستند. 
بنابراین از امتیازات عمومی اسناد رسمی 

 2برخوردارند.

 5حاشیه 

اعتبار رسمی بودن شناسنامه و سندیت 
قانون مدنی و ماده  1287آن مستند به ماده 

مصوب اردیبهشت  احوالثبتقانون  47
باشد. و هر نوع مداخله در آن چه می 1319

 40  ص:احوال، ثبت حقوق ،عباس ،یرشکاری. م2
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از طرف مامور صادر کننده و چه از ناحیه 
باشد و اگر اقدامی به افراد دیگر ممنوع می

عمل آید عنوان جعل یا الحاق متقلبانه را 
 خواهد داشت. 

بعد از صدور شناسنامه دو مرجع قانونی 
ندرجاتی اضافه توانند برای شناسنامه ممی

 : نمایند به این شرح
( و )مامور احوالثبت)نماینده  -الف

کنسولی( که وظیفه ثبت والدت فرزند 
صاحب شناسنامه را در صفحه مشخصات 
اوالد صاحب شناسنامه ثبت و مهر و امضا 

 کنند. می
همان نماینده و مامور کنسولی  -ب

مندرج در بند الف که وظیفه ثبت فوت 
مه را در مواقع گذشت دارنده صاحب شناسنا

شناسنامه به عهده دارند که تاریخ فوت و 
محل وقوع آن و شماره ثبت دفتر متوفیات 
را در صفحه آخر شناسنامه متوفی ثبت و 

  1کنند.مهر و امضا می
)سردفتران ازدواج و طالق رسمی  -ج

مامورین کنسولی( به ترتیب در )داخل و 
اجرای عقد  خارج کشور( که قانوناً در حین

و ثبت آن ثبت ازدواج و طالق را مکلفند 

                                                
 و شناسنامه(. 1346) يممقان يثاقیم ل،یخل م،یابراه. 1

 107 شماره وکال، کانون مجله حقوق، آن، يقانون تیموقع

 77-72ص

توانند مراتب ازدواج و طالق را در که می
های زوجین )فقط برای یک شناسنامه

مرتبه( ثبت نماید؛ غیر از مراجع مزبور هیچ 
ای که کس حق آن را ندارد که در شناسنامه

صادر شده مطلبی افزوده و به آن دخل و 
چه اقدامی و عملی تصرفی نمایند. و چنان

صورت بگیرد نه تنها دارای اعتبار قانونی 
نیست بلکه متهم به جعل و تزویر از نظر 

 2قانون جزا خواهند بود.

 6حاشیه 

عالی برابر رأی صادره از شعبه ششم دیوان
کشور سند والدت اشخاصی که والدت آنها 
در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار 

محسوب است و ماده  شده باشد، سند رسمی
ق.م.( شامل موردی که والدت  999مزبور )

ها پس از والدت به دایره مزبور کسی سال
اظهار شده باشد، نخواهد بود. لذا سند والدتی 

اعالم  احوالثبتکه در مدت قانونی به اداره 
و  شودمینشده باشد، سند رسمی محسوب ن

 از مزایای اسناد رسمی برخوردار نخواهد
گونه اینکه  تتوان گفبود. با این وجود می

 احوالثبتقانون  8اسناد طبق اطالق ماده 

 و يسجل اسناد جعل عوامل و تیماه يبررس ه،یعط ،يآفتاب. 2

 58حهصف آن، يحقوق و يفقه آثار و يتيهو
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ه آیند. بجزء اسناد رسمی به شمار می 1355
عالوه معقول و منصفانه نیست که تاخیر در 

اطالعی اعالم والدت که چه بسا ناشی از بی
ها از مقررات است سبب افراد و خانواده

بر طبق مقررات، صادر شود، سند سجلی که 
به شمار آمده، فاقد اعتبار  گردیده سند عادی

و ارزش اسناد رسمی باشد. این امر با نظر 
ار امروز، که ارزش و اعتبار ذقانونگ

ای برای اسناد سجلی قائل شده و العادهفوق
ضمانت اجراهای نسبتاً سنگینی را در این 
خصوص مقرر داشته است و نیز با مصلحت 

سازگار نیست. البته تاخیر در اعالم  اجتماعی
والدت مستلزم اعمال مجازات کیفری و یا 
در صورت لزوم سایر ضمانت اجراهای 

بینی شده است، ولی این تاخیر نباید پیش
 موجب اعتبار کمتر سند والدت و احیاناً

  زیان دارنده آن باشد.
قانون مدنی بعضی از  999در تفسیر ماده 

اند که اظهارنظر کردهاستادان حقوق چنین 
منظور ماده اعتبار مندرجات دفتر موالید 
نسبت به اشخاص ثالث است، یعنی اگر 
والدت در مدت قانونی اعالم شده باشد، سند 
مربوط اعم از شناسنامه و مندرجات دفتر 
والدت هم سند رسمی است و هم نسبت به 

                                                
 122 ص زاده، قاسم يمرتض ،ييصفا نیحس. 1

اشخاص ثالث موثر است؛ اما اگر والدت در 
م نشده باشد، سند صادر مدت قانونی اعال

شده رسمی است، ولی نسبت به اشخاص 
 2 1.باشدثالث موثر نمی

 7حاشیه 

سند » دیگومی یقانون مدن 999ماده 
 یدر مدت قانون کهی والدت اشخاص

سجل احوال اظهار به دایره والدتشان ثبت و 
« محسوب خواهد بود یشده است سند رسم

مصوب  احوالثبتقانون  2و ماده 
ثبت  یبرا یموعد قانون 1319دیبهشت ماه ار

و اعالم نموده  نییروز تع پانزدهوالدت را 
که در مدت  یسند والدت بیترت نیکه بد

حوزه ه روز بعد از وقوع والدت ب 10
 شودمی میتنظ یاعالم و سند سجل احوالثبت

بوده و معتبر است.  یدر عداد اسناد رسم
از لحاظ  یماسناد رس فیاست که تکل یهیبد

دعوایی  چیآن روشن بوده و ه یاعتبار قانون
ر آن ینظا اختالف و امثال و ایاشتباه  زاعم ا

طرف محاکم قابل  جعل از یبغیر از ادعا
 .ستیاستماع ن

که بدون  یاسناد سجل ریحال آنکه سا و
آنها  و شودمی میمقررات فوق تنظ تیرعا

محسن، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 2

 183: ص ران،يا
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ون قان 1287اصطالح مقررات ماده ه ب زین
 یسند رسم احوالثبتقانون  47و ماده  یمدن

اسناد  یاز اعتبار قانون شوندمحسوب می
 و ندینمایاستفاده نم یواقع یمعنه ب یرسم

 قیاشتباه و اختالف از طر یباب دعوا
شهرستان باز است و محاکم  اهدادگ

 نیبعد از احراز چن توانندیم تداریصالح
 رفع اختالف را ای کیادعایی حکم تصح

در اعتبار حاصله بر  کیتوض نیبدهند. بنابرا
شد. اسناد  کیقائل به تفک دیبا یاسناد سجل

قابل ریغ یقابل تصحیک. اسناد سجل یسجل
 کهی بشرح رییقابل تغ یدر اسناد سجل رییتغ

در صورت وجود  یقانون فیگذشت تکل
 ییا اشتباه روشن است و جا اختالف و

که در  ستیو تامل ن دیگونه تردهیچ
 تواندصورت وجود اشتباه صاحب سند می

ر مو مدارک ا لیخود را با ذکر دال یدعو
سند طرح و  میدر دادگاه شهرستان محل تنظ

و دادگاه  دیآن را بنما کیتصح یتقاضا
قادر خواهد  یدگیاز رس دبع زیشهرستان ن

قانون  44بود برطبق اجازه حاصله از ماده 
باه مطالب مورد اشت کیحکم تصح احوالثبت

 نیاشتباهات چن قیطر نیرا بدهد و بد
 مرتفع شود یاسناد

مقررات صریک ماده ه با توجه ب ولیکن
 احوالثبتقانون  2اده مو  یقانون مدن 999

سند والدتی که در موعد مقرره  نکهیاز نظر ا
 یمعنه ب یو سند رسم دهیگرد میتنظ یقانون

اقدام  نیقانوناً چن گریآن است، داخص 
در  نیو در واقع ا ستیر نمقدو یحیتصح
 ستهمورد اشتباه ب یصاحبان اسناد سجل یبرو

 تواندشده و دادگاه شهرستان هم نمی
در  رای. زدیرایی نما نیصدور چنه مبادرت ب

صورت صدور حکم تصحیک تخلف دادرس 
از قاعدة صریک ماده مزبور روشن بوده و 

قابل  ریغ یدادرس از لحاظ انتظام تیمحکوم
قابل  ریغکه درصورتید بود. اجتناب خواه

که در  یبودن سند والدت یسند رسم و رییتغ
ماال یطاق  لیتحم دهیثبت رسبه  یموعد قانون

امکان وقوع اشتباه  ستین شیعادالنه ب ریو غ
تاخر  تعهد در اعالم تقدم و ایاختالف و  ایو 
منافع احتمالی  نیوالدت از لحاظ تأم خیتار
فع ضرر و د یبرا و باالخره ییا آن و
قابل ریو غ یحتم وستهیمتصوره پهای انیز

باشند که  یبوده و چه بسا اشخاص زیپره
عوامل و نظریات فوق اشتباهات  ریتحت تأث

در اسناد آنان حاصل  ینیب یلیفاحش و خ
شان  یهم اعتبار اسناد سجل یشود و از طرف

 یقانون مدن 999مشمول مقررات ماده 
صاحب  فیکلصورت تگردد. که در این

 لیقب نی؟ و چنانچه ا شودمیسند چه 
فرض شود اشکاالت  دهیاشتباهات ناد
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 دیچگونه با یاختالفات نیحاصله از وجود چن
 یانتساب سند سجل رایحل و فصل شود ؟ ز

ارائه دهنده آن ه بالنتیجه شناسنامه آن ب و
سلم است که ظواهر و اوضاع م محرز و یوقت

مندرجات آن  او احوال صاحب شناسنامه ب
 یبرا یمثال پدر یمطابقت داشته باشد. برا

اعالم واقعه والدت فرزندش در روز هفتم 
محل تولد  احوالثبتحوزه ه والدتش ب

 نکهی. عوض ادینمامولود مراجعه می
مادر مولود  یجاه را ب شناسنامه عیال خود

شناسنامه  دینما احوالثبت ندهینما میتسل
 شم و هم سال عیالخواهر خود را که هم اس

 احوالثبت ندهیو نما کندمی میبوده تسل
 نیشناسنامه ابو اتیخصوصه بدون توجه ب

سند و صدور  میمولود مبادرت به تنظ
شناسنامه  جهی. و در نتدینماشناسنامه آن می

مشمول مقررات  یطفل و سند والدت و

 یشده و سند رسم یقانون مدن 999ماده 
عنوان به یسند نیچن ایآ. شودمیمحسوب 

 یستیبوده با یعداد اسناد رسم رد نکهیا
 یصورت اشتباهمادام العمر صاحب سند به

مادر صاحب  یجاه عمه مولود ب باشد؟ و
شود ؟ پرواضک است  یجامعه معرفه سند ب
که پاسخ  ستیمنطق و قاعده ن چیکه ه

 را در یاشتباه نیچن یمثبت داده و بقا
احوال صاحب  و تیکه معرف هو یسند

قبول  نکهیا. مگر دینما زیآن است تجو
قسمت از قانون  نیکنندگان ا نینمائیم تدو

قبیل  نیبا یبا اعطاء اعتبار اسناد رسم یمدن
آن تا  یوالدت در درک اثرات اعتبار اسناد

داشته  یو اجتماع یآنجا که ضرورت منطق
حاصله از های انیاند. و ضرر و زنشده قیعم

 شیو پ اجاتیرا با احت یار قانوناعتب نگونهیا
 1اند.دهینسنج یهای احتمالآمد

 

                                                
 انتقاد و يسجل اسناد اعتبار ل،یخل میابراه ،يممقان يثاقیم .1

 108  ص:آن،  بر وارده



 

 

 والدت گواهی یا شناسنامه فتوکپی یا رونوشت( 18/10/63الحاقی ) -9 ماده
 انجام برای که خصوصی وبخش شهرداری و دولتی مؤسسات و ادارات به مراجعین
 شد. دخواه تهیه مراجع آن توسط مستقیماً دارد ضرورت آنها مراجعات

رک  و  اسناد  –فصل دوم   احوالثبتمدا
 1 حاشیه

سند  1319نامه نظامطبق ماده یک  
سجلی، سندی است که مطابق مقررات قانون 

به ثبت رسیده و مندرجات آن  احوالثبت
 2 1رسمی و معتبر است

 2ه حاشی 

ای حقوقی است اسناد، جمع سند و واژه 
ی ارزش علمی، که به مدارک و اوراق دارا

 3.شودمیها گفته حقوقی و مانند آن
ای سجل به معنای شناسنامه است و واژه 

  45عربی است.

 3 حاشیه 

اسناد سجلی، اسنادی رسمی برای احراز  

                                                
 تهران، حقوق، ینولوژیترم محمدجعفر، ،یلنگرود یجعفر. 1

 1370 دانش، گنج تابخانهک

 يمحمد رضا و تاجگر، رضا، کالبدشکاف ،ياردکان ي. دشت2

دفاتر  کرديبا رو نیشخص متولد از مادر جانش تيحقوق هو

 246: ص ،ياسناد رسم

 70ص، 1383 سخن، تهران، سخن، روز فرنگ حسن، ،یانور. 3

و اثبات هویت اشخاص در جامعه است و 
اوصاف احوال شخصیه در قالب ترین مهم

 6.شودمیاین اسناد جلوه گر 

 4 هحاشی

اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی اسناد 

مربوط به احوال شخصیه را گویند که برابر 

مقررات ثبت احوال به وسیله مأموران 

شوند. اسناد زیر از اسناد رسمی تنظیم می

 آیند. ثبت احوال به شماره می

سند ثبت والدت: اوراقی که والدت  -1

 رسد. افراد در آن به ثبت می

گ: اوراقی برای ثبت سند ثبت مر -2

 مرگ در نظر گرفته شده است. 

 ص، 1383 سخن، تهران، سخن، روز فرنگ حسن، ،یانور. 4

671 

 يمحمد رضا و تاجگر، رضا، کالبدشکاف ،ياردکان يدشت .5

دفاتر  کرديبا رو نیشخص متولد از مادر جانش تيهو يحقوق

 245: ص ،ياسناد رسم

  37: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م6
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دفتر ثبت کل وقایع که در آن  -3

والدت، ازدواج، طالق، رجوع، بذل مدت، 

مرگ زوج و زوجه، والدت و مرگ 

فرزندان و مرگ صاحب سند از روی 

ها مندرجات اسناد والدت و مرگ و اعالمیه

 10گردد. )ماده و سایر مدارک ثبت می

 1ق.ث.ا(. 

 5 شیهحا

اسناد  ثبت احوال به وضعیت و اهلیت و 

هویت اشخاص مربوط هستند، باید نسبت به 

 2همه مردم معتبر و موثر و قابل استناد باشند.

 6 حاشیه

وقتی که موضوع دعوی احوال شخصیه 

)تابعیت، نکاح، طالق و نسب( است، خواه 

به صورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی 

ن را صراحتاً معین قانون ادله اثبات آ

توان کاح را اصوالً میکند. مثالً وجود نمی

به یاری سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن 

به یاری سند عادی امری استثنایی است. یا 

اثبات کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا 

                                                
 (اول )جلد مدني حقوق مقدماتي دوره ،سیدحسین ،صفايي. 1

  59 :صاموال(،  و اشخاص)

منافع امالکی که قبالً در دفتر امالک ثبت 

شده باشد باید اصواًل به وسیله سند رسمی 

ق.ث.(. با واقعه ساده نسب  47باشد )ماده 

که فالن شخص از فالن پدر و مادر متولد 

شده است. قانوناً به وسیله شناسنامه که 

مأمور اداره ثبت احوال آن را تنظیم کرده 

. این وضع مطابق با سند شودمیاست، ثابت 

تواند مورد اعتراض کسی نمی سجلی است و

ن مورد یک اماره قانونی قرار گیرد. در ای

وجود دارد و اثبات خالف آن با صراحت 

 999ممنوع شده است، زیرا بموجب ماده 

سند والدت اشخاص که والدت آنها »ق.م. 

در مدت قانونی )پانزده روز( به دایره سجل 

احوال اظهار شده است، سند رسمی محسوب 

همان قانون  1292و بنابر ماده « خواهد شد

رسمی انکار و تردید مسموع  در مقابل سند

 نیست.

با وجود این، سند یگانه وسیله اثبات دعوی 

در احوال شخصیه نیست، بلکه در مواردی 

توان آن را به وسیله اقرار یا گواهی به می

ثبوت رساند؛ یا در صورت نقص یا ضعف 

 (اول )جلد مدني حقوق مقدماتي دوره ،سیدحسین ،صفايي. 2

 68 :صاموال(،  و اشخاص)
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ق.م.  1312ماده  3سند سجلی، بنابر بند 

ا توان آن را به وسیله گواهی تکمیل یمی

تقویت کرد. مثاًل اگر نام پدر یا مادر در 

تواند ثابت شناسنامه طفلی قید نشده باشد می

کرد که از فالن پدر و یا فالن مادر متولد 

 1شده است.

 7 حاشیه 

های اسناد سجلی ویژگی نخست ویژگی 
نحوه ارتباط خاص این اسناد با صاحب آن 
است. دیگری الزامی بودن داشتن اسناد 

ی خدشه به انگارجرمو نهایتا  سجلی است
 2هاآن

 8 حاشیه

 سند سجلی دو نوع است: 

نوع اول سندی است که برای اثبات 

گیرد که هویت در اختیار اشخاص قرار می

 گویند. به آن شناسنامه و کارت شناسایی می

نوع دوم دفترهایی است که در اداره ثبت 

احوال وجود دارد و اطالعات مربوط به 

و با  شودمیاص در آن ثبت احوال اشخ

                                                
 حقوق در یدعو اثبات ادله ،محسن دیس ،افشار زادهصدر.  1

 57: ص ،رانيا

 .40: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

مندرجات شناسنامه و کارت شناسایی یکی 

 است. 

اطالعات مذکور در دفترهای ثبت وقایع 

و اسناد سجلی جزء اطالعات خصوصی 

رود و فقط صاحبان اشخاص به شمار می

صالح دولتی ها و مقامات ذیاسناد، دادگاه

 3توانند از آن مطلع شوند.در موارد لزوم می

 9 اشیهح

سند سجلی فی نفسه ممیز شخص محسوب 
بلکه سندی است رسمی که  شودمین

ممیزات شخص که نام و  ترین مهم
ترین وقایع خانوادگی اوست و مهمنام

سند  4.شودمیزندگی شخص در آن ثبت 
سجلی عالوه بر آن حاکی از ممیزات 
دیگری از شخص است که در شناسایی 

بسیار دارد و ما در جای خود  شخص اهمیت
به آن اشاره خواهیم کرد. به همین علت سند 
سجلی به قدری اهمیت پیدا کرده که عمال 

به  شودمینوعی ممیز شخص محسوب 
طوری که اگر شخصی فاقد سند سجلی باشد 
در جامعه امروز از بسیاری از حقوق مدنی و 

 (دوم و اول مدني )جلد حقوق ،مرتضي ،زادهسفيو. 3

  54 :صمالکیت(،  و اموال اشخاص،)

 71:صهمان،  ،ي. ر. ک. دکتر صفائ 4
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د به بهره خواهد بود و فقط بایبی اجتماعی
 1یک زندگی طبیعی تن دهد.

 10 حاشیه

چنین هماثبات نکاح و نسب مادری و 
اثبات هویت طفل  به وسیله اسناد رسمی 
)شناسنامه و سند ازدواج و قباله نکاح( و در 
موارد استثنایی از قبیل مواردی که به علتی 
تنظیم سند میسر نبوده یا سند از میان رفته 

مثل اقرار )رجوع کنید به باشد به سایر ادله 
قانون مدنی( و شهادت )رجوع  1273ماده 

همان قانون مخصوصاً  1312کنید به ماده 
قانون  1324بند پنجم( و اماره قضایی )ماده 

 2آید. مدنی( به عمل می

 11 حاشیه

اسناد سجلی در لغت، از دو کلمه اسناد  
و سجلی تشکیل شده است. اسناد جمع سند 

قانون مدنی  1284ه در ماده و همانطور ک
ای نوشته»بدان اشاره شده است، به معنای 

است که در مقام دعوی و یا دفاع قابل 

                                                
 اشخاص، دوم( و اول )جلد مدني حقوق ،مرتضي ،زاده . يوسف1

 54 :صمالکیت(،  و اموال

 حقوق ،محمدرضا ،بندرچي کوشش به سیدعلي ،. شايگان2

 274 :ص ،مدني

 يرسان اطالع ونیسیکم بولتن کشور، یاسناد يمل نظام. 3

 2،ص1375 ماهید، 15 شماره تهران، ران،يا يمل اسناد سازمان

و از دیدگاه علم کتابداری، هر « استناد باشد.
های نوع نوشته خطی، چاپی و یا به صورت

دیگر و یا هر شیء مادی را که بتوان از 
 3محتویات آن اطالعاتی را به دست آورد.

ا واژه سجلی و یا سجل )به کسر اول و ام
ثانی و تشدید الم(، در لغت به معنای نوشته 
است و در اصطالح به معنای برگ اجرا و 
در اصطالح فقهی به معنای مرادف با 

در اصطالح سند سجلی  4باشد.شناسنامه می
سندی است که مطابق مقررات »: عبارتند از

به ثبت رسیده است و  احوالثبتقانون 
 6 5«مندرجات آن رسمی و معتبر است.

 12 حاشیه

با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه 
 : آیندشمار میبه احوالثبتزیر از اسناد اسناد
سند ثبت والدت، اوراقی که والدت  -1

ق.ث.ا  8رسد )ماده افراد در ان به ثبت می
 ق.م(  993و ماده  1355مصوب 

برای ثبت سند ثبت فوت، اوراقی که  -2
 8رسد )ماده اند میفوت در نظر گرفته شده

 ق.م(  993و ماده  1355ق.ث.ا مصوب 

حقوق، تهران،  ینولوژیمحمد جعفر، ترم ،یلنگرود ی. جعفر4

  354و44، صص 1384 ازدهم،يانتشارات گنج دانش، چاپ 

 هیاصالح و 1355 ماه ریت مصوب احوالثبت قانون 8 ماده. 5

 ياسالم یشورا مجلس 1363 سال

 اسناد خصوص در رانيا یفریک استیس منوچهر، ،یریمن. 6

 9 ص ،يسجل
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دفتر ثبت وقایع که در آن والدت،  -3
ازدواج، طالق، رجوع، بذل مدت، فوت زوج 
و زوجه، والدت و فوت فرزندان و فوت 
صاحب سند از روی مندرجات اسناد والدت 

ربط ذیها و سایر مدارک و فوت و اعالمیه
 ( 1355ق.ث.ا  10گردد )ماده ثبت می

 13برگ والدت، طبق تبصره ماده  -4
پس از ثبت والدت،  احوالثبتپیشین قانون 

اگر طفل ایرانی بود سندی به نام برگ 
والدت برای او صادر و به اعالم کننده تسلیم 

شد ولی به موجب تبصره اصالحی ماده می
دت، پس از ثبت وال 18/10/63مصوب  13

اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و 
 گردد. تسلیم می

گواهی والدت، اگر طفل حارجی  -5
عنوان بهباشد، پس از ثبت والدت او، سندی 

گردد گواهی والدت صادر و تسلیم می
 ( 13)تبصره ماده 

ترین مهمشناسنامه، شناسنامه نیز از  -6
 13است. برابر تبصره ماده  احوالثبتاسناد 

.ث.ا برای هر طفل ایرانی باید شناسنامه ق
 1صادر و تسلیم گردد. به موجب تبصره 

سال  15شناسنامه افرادی که به سند  15ماده 
رسند باید ملصق به همان سال گردد تمام می

همان ماده شناسنامه اولیه  2و طبق تبصره 

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام ،محمد ان،ي. باقر1

  67: ص ران،يا

باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال 
 صاحب آن تجدید شود. 

ق.ث.ا  38ارت شناسایی، برابر ماده ک -7
در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم 

سال به باال  15کند، کسانی که سن آنان از 
است باید دارای کارت شناسایی بوده، و 
همیشه آن را همراه داشته باشند. کارت 
شناسایی حاوی مشخصات، اثر انگشت، 
عکس و نشانی محل سکونت )کد پستی( 

که تقریبا برای تمامی افراد  خواهد بود.
واجد شرایط کارت شناسایی ملی صادر شده 

های صدور است و هم اکنون زیر ساخت
کارت شناسایی ملی هوشمند آماده شده 

قم از اسفندماه  احوالثبتاست و توسط 
 10000به صورت آزمایشی تعداد  1388

درخواست صدور کارت شناسایی ملی 
آنها در حال  هایهوشمند اخذ شده و کارت

باشد تا پس از رفع می صدور و تحویل
نواقص احتمالی، اخذ درخواست و صدور 
کارت شناسایی ملی هوشمند در سراسر 

 کشور انجام شود.
دفتر نام خانوادگی که برای ثبت نام  -8

خانوادگی به ترتیب زمان اختصاص به افراد 
های و به منظور تشخیص حق تقدم نام

 1شده است.  بینیخانوادگی پیش
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 13 حاشیه

سند سجلی حاوی اطالعات هویتی شخص 
حقیقی است و کاربردهای وسیعی در اثبات 
هویت فرد دارد. با تورق ساده شناسنامه 

یکی از اسناد سجلی و مالحظه نام عنوان به
و نام خانوادگی و جنس دارنده شناسنامه، 

توان به هویت فرد پی برد؛ همچنانکه با می
به نام ابوین و محل مخصوص  نگاهی گذرا

ثبت ازدواج، طالق و وفات همسر و والدت 
توان نسب فرد را اثبات نمود. به فرزندان می

این ترتیب روا است اگر کاربرد ویژه سند 
سجلی را اثبات هویت و نسب اشخاص 

 1بدانیم.
با توجه به کاربرد فوق، ارائه اسناد سجلی 

ال ماده برای اثبات هویت الزم است برای مث
مصوب سال  احوالثبتنامه تصویب 36

کلیه اسناد رسمی از »: داشتمقرر می 1297
قبیل تعرفه انتخابات، تعرفه هویت، جواز 
حمل سالح و ... پس از مالحظه سجل 

. شودمیوالدت بر طبق آن ترتیب داده 
قوانین بعدی نیز همین رویه را ادامه دادند. 

 46که بر اساس ماده در عین حال، جدا از آن

                                                
. شوديمگر جلوه يدر اسناد سجل هیاحوال شخص ي. قالب اثبات1

و از د نيا زيتما يدر چگونگ ييهاديگاه ترد لیدل نیبه هم

 هيمجموعه رو ن،یبه نقل از احمد مت شوديمظاهر  گريکدي

 . 8: ص ،ييقضا

های منحصرا شناسنامه احوالثبتقانون 
جدید جمهوری اسالمی ایران، سند رسمی 

از مفهوم « هویت و تابعیت افراد خواهد بود
قانون تخلفات و جرایم  7مخالف ماده 

مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز 
برداشت نمود که از نظر گونه اینتوان می

تواند برای ناسنامه میاین قانون، تنها ش
احراز هویت مالک قرار گیرد. بر اساس 

هر یک از کارمندان و مسئولین »: این ماده
از چنین همدولتی از لشکری یا کشوری و 

کارکنان موسسات دولتی و عمومی و 
های دولتی و نهادهای ها و شرکتبانک

قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و 
باط با انجام وظایف قانونی خود طالق، در ارت

هایی را که فاقد اعتبار اعالم شده، شناسنامه
مالک انجام کار قرار دهد؛ عالوه بر 

های اداری و انتظامی و جبران مجازات
خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی 

. در صورت تکرار دادگاه شودمیمحکوم 
 2«.باشدمکلف به تعیین حداکثر مجازات می

 
 

 ميجرا خصوص در يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،یچوب. 2

  25: ص ،احوالثبت با مرتبط و يسجل
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 14 حاشیه

سند هویتی یک ترین مهماسناد سجلی 
فرد در جامعه است که نقش اساسی در 

های توسعه ریزی و تدوین برنامهبرنامه
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد، و 

تواند در اجرای دقیق و به موقع ثبت می
در پردازش چنین هموقایع حیاتی و 

 1اطالعات و آمار موثر باشد. 

 15 یهحاش

اسناد سجلی اسنادی هستند که به موجب 
دار قانون و به وسیله مأمور صالحیت

شوند. پس ، صادر میاحوالثبت)سازمان 
روشن است که این اسناد از جمله اسناد 
رسمی هستند. بنابراین از امتیازات عمومی 

 اسناد رسمی برخوردارند. 
نخست نحوه ارتباط خاص این اسناد با 

ای را بر که مسائل ویژه صاحب آن است
انگیخته، دیگری الزامی بودن داشتن سند 

ی خدشه به انگارجرمسجلی است و نهایتاً 
 2ها.آن

                                                
در خصوص اسناد  رانيا یفریک استیمنوچهر، س ،یری. من1

 . 1: ص ،يسجل

 ميجرا خصوص در يمشارکت تيجنا استیس د،یعس نه،یچوب. 2

 احوالثبت با مرتبط و يسجل

 16 حاشیه

وقایعی که در احوال شخصی افراد جامعه 
تاثیر دارد، در اسناد معین و مشخص ثبت 

یا اسناد سجلی  احوالثبتکه اسناد  شودمی
که قانون مدنی نیز در  نام دارد. همانطور

 : داردمقرر می 992ماده 
سجل احوال هر کسی به موجب دفاتری »

 3«.شودمیاین امر مقرر است معین که برای 

 17 حاشیه

باید پذیرفت که وجود اسناد سجلی در 
جامعه و به عبارتی صدور اوراق هویتی برای 
افراد یک امر حیاتی، و اجتماعی است. 

لب که تعدادی از افراد یک تصور این مط
جامعه، فاقد اسناد هویتی باشند مسلما 

ای را در روابط اجتماعی و مشکالت عدیده
های اقتصادی آنان به وجود خواهد فعالیت
 4آورد.

 18 حاشیه

اسناد سجلی که از زمره اسناد رسمی به 
ممیزات ترین مهمروند یکی از شمار می

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،ی.انصار3

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

  17: ص)س(،  ينیحضرت امام خم

  .274: صنام کوچک،  رییهلنا، تغ ،يي. وفا4
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کمک  شوند، بهاشخاص طبیعی محسوب می
این اسناد هویت فردی اشخاص از قبیل نام، 

راحتی ه نام خانوادگی، سن، تابعیت و... ب
قابل شناسایی و اثبات است، از میان ممیزات 
اشخاص طبیعی نام خانوادگی از اهمیت 

ای برخوردار است چرا که بر اساس ویژه
مقررات حقوق موضوعه ایران اعطاء نام 

ودک خانوادگی بر اساس نسب پدری ک
رو این اسناد در  گیرد، از اینانجام می

دعاوی حقوقی مترتب بر نسب از قبیل نفقه، 
دالیل عنوان بهتوانند . می.ارث، والیت و.

اثباتی مورد استناد قرار گیرند بنابر این 
تنظیم صحیک این اسناد و مطابقت آنها با 
واقع تأثیر مستقیم در حقوق صاحبان سند و 

ثالث خواهد داشت. بنابر نیز حقوق اشخاص 
این ضروری است در تنظیم و ثبت این 

 1ذول گردد.باسناد نهایت دقت و امانت م

 19 حاشیه

های فردی، اسناد سجلی عالوه بر استفاده
باشد. به دارای کارکردهای اجتماعی نیز می

های ریزیبرنامهطور مثال مبنای بسیاری از 

                                                
 یدر اهدا ياسناد سجل يمحرمانگ ،يعل دیس ،ينيقزو ی. علو1

 .174: ص ن،یجن

و  يابطال و صدور اسناد سجل ليدال يبررس تا،ی. حامد، ب2

  3: صآن در استام کرمانشاه،  يحقوق ،یآمار یامدهایپ

ن کالن که توسط مدیران ارشد جامعه تدوی
آمار مأخوذه از  گردد، اطالعات ومی

 احوالثبتهای متولی نظیر سازمان سازمان
 2باشد.می

 20 حاشیه

و ماده  احوالثبتقانون  8برابر ماده 
 احوالثبتقانون مدنی اسناد هویتی  1287

)اسناد سجلی( در زمره اسناد رسمی کشور 
و انکار و تردید در آن  شودمیمحسوب 

ها که مگر ادعای جعلیت آن جایز نیست
قانون  8نیاز به اثبات دارد. بر طبق ماده 

هجری  1355مصوب تیر ماه سال  احوالثبت
شمسی دفتر ثبت کل وقایع و وفات و 

ها و شناسنامه و گواهی والدت و اعالمیه
ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام اطالعیه

خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی 
وجب تصمیم هیات حل اختالف یا که به م

رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیک یا باطل 
 3باشد.نشده به قوت خود باقی می

 21 حاشیه

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال3

 . 6: ص
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هر سند سجلی در واقع سند ثبت یک 
واقعه و یا وقایعی از احوال شخصیه اشخاص 
حقیقی است، بنابراین اولین مرحله در تنظیم 

است. اخباری « اعالم واقعه»اسناد سجلی، 
صورت « اعالم کننده»از جانب  که
گیرد و به مثابه سنگ بنای سند، نقشی می

 1مهم در تنظیم و صدور سند سجلی دارد.

 22 حاشیه

اعالم واقعه از سوی مکلفین به آن، 
رعایت مهلت تعیین شده برای اعالم و از 
طرف دیگر، گواهی و تصدیق این اعالم و 

و  نهایتاً امضا و مهر آن توسط اعالم کننده
تشریفات عمومی عنوان به احوالثبتمامور 

صدور اسناد سجلی مورد بررسی قرار 
 2گیرد.می

 23 حاشیه

در تامین مدرک هویت  احوالثبتاسناد 
فردی، سن، رابطه والدین، تابعیت، وضع 
زناشویی و غیره دارای نقش اساسی است، و 
در دستیابی به حقوق عالیه انسانی تأثیر گذار 

                                                
 . 54: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یشکارری. م1

 .54: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

احوال فاطمه، مطالعه حقوق کودکان و نقش ثبت ،يمی. سل3

 10: صدر احقاق آن، 

 3باشد.می

 24 حاشیه

سند سجلی محتوی اطالعات ناظر به 
هویت مدنی فرد در اجتماع است و بیانگر 
آن است که فردی با مشخصات خاص در 

در عین حال این سند فی  4جامعه وجود دارد.
النفسه بر وجود عینی فرد داللت ندارد و 
تنها مشخصاتی را به صورت ذهنی و فارغ 

ی آن کند. برااز فرد صاحب سند بیان می
که میان آن مشخصات با خود فرد رابطه 

. شودمیعینی برقرار شود، از تصویر استفاده 
به این ترتیب که تصویری از فرد منضم  5

تا میان آن مشخصات و  شودمیبه شناسنامه 
خود فرد ارتباط و داللت برقرار گردد. به 

 احوالثبتقانون  36ماده  3این جهت بند 
اق عکس را از جمله مشخصات و محل الص

داند. تبصره یک اطالعات شناسنامه می
دارد که همان ماده نیز مقرر می

های نمونه جدید افرادی که به شناسنامه»
رسند، باید ملصق به سال تمام می 15سن 

«. عکس همان سال صاحب آن باشد
ماده مزبور،  2به موجب تبصره چنین هم

، حقوق 1392زاده، قاسم يمرتض دیو س نیحس دیس ،يي. سفا4

چاپ هجدهم،  انتشارات سمت، ن،ياشخاص و محجور يمدن

 . 53: ص

 چاپ ،ياسالم انتشارات تهران، ،يمدن حقوق حسن، ،يامام. 5

 1389 هشتم
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در سی سالگی تمام، با عکس شناسنامه باید »

همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب 
شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال 
مکلف است ظرف مدت یک سال برای 

در واقع به وسیله « تجدید آن مراجعه نماید.
همین عکس است که میان مشخصات کتبی 
وجود در شناسنامه با فرد موجود در عالم 

است، رابطه  خارج که دارای آن مشخصات
و صاحب آن شناسنامه  شودمیبرقرار 

گردد. دقیقاً به همین دلیل تا مشخص می
زمانی که بر شناسنامه، عکسی ملصق نشده 

شناسنامه شخص الف  است، احتمال اینکه
کار رود و مشخصات یک برای شخص ب ب

شخصی دیگر تلقی گردد، عنوان بهشخص 
  1بسیار است. 

 25 حاشیه

نی که بر شناسنامه، عکسی ملصق تا زما
نشده است، احتمال اینکه شناسنامه شخص 
الف برای شخص ب به کار رود و 

شخصی عنوان بهمشخصات یک شخص 
دیگر تلقی گردد، بسیار است. نمونه این 

دهد که شخص در سنین فرض زمانی رخ می
کند و اولیای متوفی به کودکی فوت می

برای فرزند جای ابطال شناسنامه، آن را 

                                                
 ميجرا خصوص در يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب1

  27: ص ،احوالثبت با مرتبط و يسجل

برند. به این ترتیب دیگر خود به کار می
گردد که ای میفرزند دوم صاحب شناسنامه

 -داشت یا داردبا مشخصاتی که وی باید می
 2تطابق ندارد. -به ویژه تارخ تولدمانند نام و 

 26 حاشیه

در گذشته این اسناد به صورت دست 
دار نویس توسط مامورین صالحیت

م و تحوالت نیز در ظهر تنظی احوالثبت
همین اسناد به صورت دست نویس ثبت 

شد ولی در حال حاضر و با اجرای پروژه می
تنظیم سند ثبت کل  -ثبت الکترونیکی اسناد

و در منوی تنظیم  DCUوقایع در سامانه 
سند ثبت کل وقایع توسط کاربر با کد 
کاربری مخصوص که همان مامور 

به صورت  شودمیمحسوب  احوالثبت
الکترونیکی تایپ و به صورت برگه سند 
پرینت شده و پس از تایید نهایی توسط 
همان مامور و امضای اعالم کننده و مامور 

گردد. الزم به صدور شناسنامه صادر می
ذکر است در حال حاضر که کلیه اسناد 
موالید و اظهارنامه به صورت الکترونیکی 

صدور سند اند لذا پس از آرشیو گردیده
ثبت کل وقایع و شناسنامه برای اطفال 

 ميجرا خصوص در يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب2

 27: ص ،لاحواثبت با مرتبط و يسجل



  
 167 احوالثبت مدارک  و  اسناد – دوم فصل

 

در  ONLINEمشخصات اطفال به صورت 
قسمت تغییرات آرشیو اسناد والدین که در 
انتهای اسناد آرشیو شده قرار دارد بارگذاری 

و کلیه تحوالت اسناد نیز در سامانه  شودمی
DCU گردد و در منوی مربوطه تغذیه می

نوی ثبت ازدواج و طالق مثال در معنوان به
تحوالت ازدواج و طالق در منوی ثبت 

 1. شودمیاعالمیه والدت فرزندان ثبت 

 27 حاشیه

پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
و به منظور از بین بردن آثار طاغوت از 

ماموریت  احوالثبتجامعه اسالمی، سازمان 
یافت طی طرح تعویض شناسنامه، 

شاهنشاهی( ) ای نمونه قدیمهشناسنامه
و شناسنامه  موجود در دست مردم را تعویض

 که اصطالحا شناسنامه طرح)جمهوری 
تعویض نام گرفتند( بجای آن صادر و 

  تحویل نمایند.
ی که به هر علت از اسنادلکن تعدادی از 

اجرای طرح تعویض شناسنامه تاکنون از 
طرف صاحبان آنها تقاضای دریافت 

نگردیده و برای تعویض خدمات سجلی 
های نمونه قدیم خود اقدام ننمودند، شناسنامه

                                                
 نیقوان بر یری)س میبدان ديبا که یموارد ،يعل ،يصادق. 1

 3 ص(، احوالثبت

منظور پیشگیری از سوء استفاده احتمالی ه ب
طی  20/8/80از این اسناد در تاریخ 

دستورالعملی از سازمان تعویض این 
ها و صدور شناسنامه جمهوری از شناسنامه

ای انجام تحت شرایط ویژه اسنادروی این 
 2.گوینداسناد راکد می ،اسناد شود. به این

 28 حاشیه

عامل تعیین کننده وضع و جایگاه حقوق 
فرد، بشر در بستر کنش و واکنش حیات 

و در  عرصه گسترده زندگی  جمعی
اجتماعی، نیازمند ترسیم و اثبات حاالت و 
واقعیات تعیین نقش فعلی و تثبیت آینده 
خویش بوده غالباً با تکیه بر مدارک مستند 

مستدل، هویت و موقعیت خویش را به  و
رساند. قانون مدنی کشور ما در اثبات می

 زمینه تعریف حقوق مدنی افراد دامنه نسبتاً 
ها وسیعی دارد. در هر یک از این عرصه

افراد برای برخورداری از حقوق، ناگزیر از 
 : باشنداثبات وضعیت خود می

مستحقین دریافت نفقه باید رابطه نسبی و 
 بیی خویش را به اثبات برسانند.س

وراث باید فوت مورث و نسب خویش را 
 به او به اثبات برسانند. 

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر2

 53: ص ران،يا
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زوجین با اثبات همسری از ترکه همسر 
 کنند. متوفی مطالبه می

برای رفع غصب از مال مغصوب اثبات 
 1مالکیت الزامی است. 

 29 حاشیه

الزامی بودن داشتن سند سجلی اهمیت 
قراری نظم عمومی اسناد سجلی در بر

قانونگذار را بر آن داشته تا داشتن سند 
سجلی را برای اتباع کشور الزامی نماید و 
حتی برای تخطی از آن ضمانت اجرای 
کیفری قرار دهد. شروع این رویه را 

 احوالثبتنامه تصویب 1توان در ماده می
مشاهده نمود. بر اساس  1297مصوب سال 

اعالم قانونی این )پس از نشر و : این ماده
حکم، تمام اتباع ایران باید دارای سند سجل 
احوال رسمی باشد(. پس از مقرره فوق، 
قوانین بعدی نیز بر لزوم داشتن شناسنامه 
صحه گذاشتند. بر اساس ماده اول قانون 

 1304خرداد  14سجل احوال مصوب 
عموم اتباع ایران پس از یک سال : شمسی

احوال در از تاریخ تاسیس شعب سجل 
ت یایاالت و والیات باید دارای ورقه هو

                                                
  21:صاحوال، محمد، از سجل احوال تا ثبت دیس ،يي. طباطبا1

 خصوص در يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،یچوب .2

  29: صاحوال، ثبت با مرتبط و يسجل ميجرا

ماده اول قانون سجل احوال چنین همباشند. 
شمسی، بر لزوم  1307مرداد  20مصوب 

قانون اصالح  32داشتن ورقه هویت و ماده 
بر  1319اردیبهشت  22مصوب  احوالثبت

اینکه کلیه اتباع ایران باید دارای شناسنامه 
 2. ردندباشند، تأکید ک

 30 حاشیه

اسناد سجلی به خصوص شناسنامه از حیث 
مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمله 
اثبات وضعیت فرد، شناسایی وضع حقوقی 
و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث، 

تأمین چنین همتسهیل تهیه انواع آمار و 
تر دلیل در جامعه کاربرد زیادی داشته و مهم

که این اسناد جزء اسناد رسمی از همه این
 3باشد.

 31 حاشیه

به دلیل نقش و جایگاه مهم اسناد و 
، در تعامالت و داد و احوالثبتمدارک 

ستدهای اجتماعی، اداری و ... ارتقای 
اصلی در عنوان بهضریب ایمنی و امنیتی آن 

و جلب  احوالثبتکاهش جرایم مربوط به 

 ،يمربوط به اسناد سجل یهاو مجازات ميجرا ،ي. سلمان، سوق3

 1: ص



  
 169 احوالثبت مدارک  و  اسناد – دوم فصل

 

یانی اعتماد مردم امری ضروری است. به ب
دیگر، کلیه مبادالت اقتصادی و اجتماعی بر 

انجام  احوالثبتاساس اسناد و مدارک 
. بنابراین این اقتضا وجود دارد که شودمی

های حاصله در حوزه به موازات پیشرفت
فناوری، میزان ضریب ایمنی و امنیت اسناد 

 1باالتر رود.

 32 حاشیه

د به دلیل اهمیت اطالعات مندرج در سن
سجلی و شخصی بودن آن سند سجلی جزء 
حریم خصوصی صاحب آن محسوب و 

؛ در همین راستا شودمیسندی محرمانه تلقی 
ق.ث.ا افشای اطالعات مذکور در  34ماده 

دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی را جز 
برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی 

تبصره داند. با این حال صالح ممنوع میذی
ق.ث.ا در حکمی استثنایی مقرر  22ماده 

گواهی وفات به هر شخصی که »: داردمی
 2«گردد.درخواست کند تسلیم می

 
 

                                                
شدن  يکیفاضل، مطالعه آثار و تبعات الکترون ،ی. محمد1

آن )اجرا شده در  یفرارور یاحوال و چالش هاثبت یندهايفرآ

 1: صاستان البرز(، 

  64: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

 33 حاشیه

اسناد سجلی با توجه به اعتبار و استحکام 
ها جایگاه قانونی و اعتماد مردم به آن

ای دارند. اهمیت و نقش اسناد سجلی ویژه
حقوقی و مدنی  در تنظیم و تثبیت روابط

افراد و کاستن از بروز کنش و اختالفات 
در روابط حقوقی و رفع اختالفات احتمالی 
بدون مراجعه به محاکم قضایی است. اسناد 

سازی روابط حقوقی افراد، سجلی در شفاف
و حمایت و پشتیبانی در اجرای حقوق 

زدایی و تکالیف شفاف و منجر افراد، قضا
ی در روابط افراد ایجاد نظم عادالنه حقوق

است. افراد جامعه روزانه اعمال و روابط 
دهند. مثل ازدواج، حقوقی زیادی انجام می

طالق، بیع، تعهد، وکالت و ... که همگی بر 
عنوان بهمبنای اسناد سجلی از جمله شناسنامه 

االسناد و کارت شناسایی ملی صورت ام
گیرد که در صورت صحت این اسناد می

آید و نیازی به اختالفی پدید نمی عمدتاً
طرح دعوی و مداخله مراجع قضایی نخواهد 

زدایی بود. چیزی که امروزه آن را قضا
 3نامند.می

 ،يتيهو اسناد با مرتبط ميجرا يبررس ،يمصطف پور،ي. امان3

استان  در آن از یریشگیپ یهاراه و يمل کارت شناسنامه،

 21  ص:خوزستان، 



 

 

 بذل، رجوع، طالق، ازدواج، والدت) فرد هر حیاتی وقایع( 18/10/63 اصالحی) – 10 ماده
 .رسدمی ثبت به زیر شرح به دفاتری در( وفات، مدت

 به مربوط وقایع و ثبت فرد هر والدت بدواً آن در که – وقایع کل ثبت فترد – الف
 صاحب و وفات اوالد وفات و والدت، همسر وفات و مدت بذل و رجوع، طالق، ازدواج

 گردد.می ثبت آن در مدارک وها اعالمیه مندرجات روی از سند
  رسدمی ثبت به فرد هر وفات به مربوط واقعه آن در که – وفات ثبت دفتر -ب

 1 حاشیه

اداره کل نامه نظام 1به موجب ماده 
احصاییه و سجل احوال مصوب هیات 

، والدت، 1314شهریور  12وزیران در جلسه 
وفات، ازدواج و طالق، احوال شخصی 
محسوب شده و ثبت آن به موجب قانون 
اجباری بود در همین راستا عنوان باب اول 

قانون  احوالبتثقانون اصالح قانون 
اردیبهشت ماده  22مصوب  احوالثبت

نیز در مقررات راجع به ثبت وقایع  1319
 1چهارگانه بود.

 2ه حاشی

اداره کل نامه نظام1به موجب ماده 
احصاییه و سجل احوال مصوب هیات 

، 1314شهریور ماه  12وزیران در جلسه 
والدت، ازدواج، طالق و فوت، احوال 

                                                
افراد فاقد شناسنامه  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد ،ي. زراع1

 18: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلو مشکوک

 64: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

ب شده و ثبت آن به موجب شخصی محسو
بود، در همین راستا عنوان قانون اجباری می

 احوالثبتباب اول قانون اصالح قانون 
در »نیز  1319اردیبهشت ماه  22مصوب 

بود « مقررات راجع به ثبت وقایع چهارگانه
وقایع حیاتی »ق.ث.ا اصطالح  10اما ماده 

والدت، ازدواج، »را به کار برده و « هر فرد
را در « ق، رجوع، بذل مدت و وفاتطال

جهت توضیک این اصطالح تازه ذکر 
تولد، وفات، »توان کند. به این ترتیب میمی

 2را وقایع چهارگانه نامید.« ازدواج و طالق

 3 حاشیه

وقایع و احوال شخصیه که بر ترین مهم
طبق قانون باید به ثبت برسند و سند رسمی 

والدت، : د ازها تنظیم گردد عبارتنبرای آن
ها را وقایع ازدواج، طالق، و فوت که آن

 3چهارگانه )اربعه( گویند.

 ،يتيمرتبط با اسناد هو ميجرا يبررس ،يمصطف پور،ي. امان3

از آن در استان  یریشگیپ یهاو راه يشناسنامه، کارت مل

  17: صخوزستان، 
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 4 حاشیه

قانون مدنی  992این است که ماده 
سجل احوال هر کس به موجب »: گویدمی

دفاتری که برای این امر مقرر است، معین 
 «. شودمی

. شودمیچنانکه از ماده مزبور استنباط 

                                                
 ميدر جرا يتيجعل اسناد هو  يشناسجرم مهرداد، معظم،. 1

 22: ص افته،يسازمان 

یص احوال شخصیه افراد، دفاتر مالک تشخ
سجل احوال خواهد بود. بنابراین هرگاه 
مندرجات اوراق هویتی مخالف با مندرجات 

باشد، مندرجات دفاتر  دفاتر سجل احوال
 1معتبر است.

  



 

 

 وقایع و ثبت فرد هر والدت بدواً آن در که – وقایع کل ثبت دفتر – 10بند الف ماده 
 و وفات اوالد وفات و والدت، همسر وفات و مدت بذل و عرجو، طالق، ازدواج به مربوط

 گردد.می ثبت آن در مدارک وها اعالمیه مندرجات روی از سند صاحب

 
 1ه حاشی

دفاتر ثبت واقعه باید قبل از آنکه چیزی 
در آن نوشته شده باشد پلمپ شده و کلیه 
صفحات آن نمره گذاری شده و عده 

ک دفتر صفحات در صفحه اول و آخر هر ی
با تمام حروف نوشته و به مهر اداره 

و امضای رییس تفتیش احصاییه  احوالثبت
و مدعی العموم بدایت تهران  احوالثبتو 

اداره کل نامه نظام 5تبصره ماده « برسد
شهریور  12احصاییه و سجل احوال مصوب 

 1314.1ماده 

 2 حاشیه

سند ثبت کل وقایع، از نظر حقوقی منشا 
. بنابراین شودمییت و تابعیت فرد تلقی هو

کلیه اسناد رسمی و غیررسمی به نوعی متأثر 
از اسناد ثبت کل وقایع خواهند بود. چرا که 
فرد برای برخورداری از حقوق شهروندی 

 2ایرانی، باید از چنین سندی برخوردار باشد.

                                                
 50: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

 3 حاشیه

اسناد هویتی که زیر ترین مهمیکی از 
لیه اسناد ومدارک یک جامعه را بنای ک

باشد. دهد، سند ثبتکل وقایع میتشکیل می
قانونگذار تنظیم آن را به عهده مامورین 

کشور  احوالثبتدولتی و رسمی سازمان 
 محول کرده است. 

، تعریفی از سند ثبت احوالثبتقانون 
کل وقایع به عمل نیاورده است. لکن در 

 احوالثبتنون نامه اجرایی قاماده یک آیین
به جای سند ثبت کل وقایع،  1319مصوب 

از عبارت سند سجلی نامبرده است. و مقرر 
سند سجلی عبارت از سندی است »: داردمی

به ثبت  احوالثبتکه مطابق مقررات قانون 
رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر 

بنابراین با استفاده از عبارت فوق « است...
وقایع، و یا سند سجلی  توان سند ثبت کلمی

سند ثبت کل »: را این چنین تعریف نمود

 يسجل اسناد میتنظ عدم علل يبررس ،عبدالرضا ،یلری. حاج2

 نيا ارتباط و فاقد شناسنامه افراد جهت شناسنامه صدور و

  27: ص ،منطقه يتیجمع و يتیامن مسائل معضل با
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وقایع سندی است که واقعه والدت هر فرد 
ایرانی با اعالم واقعه والدت از سوی صاحب 

 1«شودمیواقعه، طبق مقررات در آن ثبت 

 4 حاشیه

طبق نظر دکتر صفایی در سند ثبت کل 
وقایع بذل مدت که از مختصات عقد موقت 

قانون  10باشد نیز به استناد ماده می
باید ثبت گردد. لکن از آنجایی  احوالثبت

عدم  1370ق.ا.م سال  642که طبق ماده 
ثبت واقعه ازدواج موقت جرم نبوده تاکنون 
مولف در ظهر هیچ سند سجلی مشخصات 

2.3نکاح موقت مشاهده ننموده است.

  

                                                
 ميجرا در يتيهو اسناد جعل  يشناسرمج ،مهرداد ،. معظم1

 22: ص افته،ي سازمان

 دیس ،ييصفا ن،ياشخاص و محجور ي.ک. حقوق مدنر. 2

، 78انتشارات سمت، چاپ  ،يمرتض دیو قاسم زاده س نیحس

 102: ص

 ،يتيهو اسناد و افتهي سازمان ميجرا ،ياصل، عل ينی. حس3

 20:ص
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باید شماره گذاری شود و با تعیین صفحات دفتر ثبت کل وقایع - 10ماده  1تبصره 
شهرستان یا نماینده کشی و سرب و منگنه شده به امضاء دادستانصفحات نخ تعداد کل
 .او برسد

 
 1 حاشیه

 17/10/1379-9655/7نظریه مشورتی 
دفتر ثبت کل : اداره حقوقی قوه قضاییه

تواند مورد استفاده قرار وقایع زمانی می
قانونی تهیه و  گیرد که بر اساس مقررات

امضا شده باشد به عبارت دیگر ترتیبات 
مذکور در تبصره ماده ناظر به مراحل قبل 
از ثبت وقایع است نه پس از آن زیرا قانون 
گذار در این مقرره تنها به تعداد صفحات 
توجه نداشته بلکه ترتیب صفحات هم مورد 

عرفا معرفی : توان گفتعنایت بود. پس می
ی دادگاه برای پلمپ و امضای نماینده از سو

دفاتر سفید است و تاریخ اقدام نماینده 
دادگاه در هر مرحله ذیل دفاتر مربوطه 

 احوالثبتو میبایست اداره  شودمیمنعکس 
این دفاتر را از تاریخ امضای نماینده دادگاه 
به بعد مورد استفاده قرار دهد در نتیجه چنان 

از امضای رییس چه مندرجات این دفتر قبل 
حوزه قضایی یا نماینده وی به وسیله اداره 

تکمیل شده باشد. رییس حوزه  احوالثبت

                                                
 53: ص ،احوالثبت قانون یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر1

قضایی قانوناً با تکلیفی برای امضای 
 1دفاتر مواجه نخواهد بود.گونه این

 2 حاشیه

 17/10/1381-9205/7نظریه مشورتی 
 1به استناد تبصره : اداره حقوقی قوه قضاییه

و مواد  1355سال  احوالتثبقانون  10ماده 
نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب آیین 2و  1

با اصالحات بعدی امضای دفاتر  1317سال 
رسمی ازدواج و طالق و دفاتر اسناد رسمی 
را به عهده دادستان یا نماینده وی محول 
نموده است. بنابراین دادستان یا رییس حوزه 

تواند نمایندگی امضای دفاتر قضایی می
ور را حتی به کارمندان اداری اعطا مذک

 2نماید.

 3 حاشیه

 12/3/1377-1684/7نظریه مشورتی 
 1نظر به تبصره : اداره حقوقی قوه قضاییه

عرفا معرفی نماینده  احوالثبتقانون  10ماده

 53: ص ،احوالثبت قانون یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2
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از سوی دادگاه برای پلمپ و امضای دفاتر 
سفید است و تاریخ اقدام نماینده دادگاه در 

ر مربوطه منعکس هر مرحله ذیل دفات
این  احوالثبتبایست اداره و می شودمی

دفاتر را از تاریخ امضای نمایندگی دادگاه 

به بعد مورد استفاده اسناد روزانه قرار دهد. 
در چنین دفاتر اسناد  احوالثبتهرگاه اداره 

یا تاریخ مقدم الصدور را درج نماید شخصا 
رتباطی باید پاسخ گوی تخلف خود باشد و ا

 1با اقدام نماینده دادگاه ندارد.
 

  

                                                
 53: ص ،احوالثبت قانون یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر1
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دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست  - 10ماده  2تبصره 
 .شودمیخارج و به بایگانی راکد منتقل  سال از جریان

 
 1 حاشیه

دستورالعمل اجرایی طرح آرشیو »
 «الکترونیکی اسناد سجلی

اسناد  احوالثبتاز آنجا که برابر قانون 
سال نگهداری و  120سجلی باید به مدت 

محافظت گردد و در حال حاضر مراجعات 
مکرر به آنها بمنظور ارائه خدمات سجلی به 
روش سنتی، موجبات فرسودگی و از بین 

گیری رفتن آنها را فراهم ساخته است، بهره
تواند ضمن جلوگیری از از فناوری جدید می

نیت اسناد و امکان این امر موجبات ام
جهت ارائه  اسناددستیابی کلیه ادارات به 

خدمات سریع به هموطنان در اقصی نقاط 
کشور را فراهم سازد. لذا در جهت نیل به 
این اهداف، دستورالعمل ایجاد آرشیو 

به شرح ذیل به « الکترونیکی اسناد سجلی
 : رسدتصویب می

 : الف( اقدامات اجرایی

قبل از شروع طرح  الاحوثبتادارات  -1
آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی باید وفق 

پیش نیاز اجرای پروژه آرشیو » بخشنامه
نسبت به خارج نمودن « اسنادالکترونیکی 

ضمائم اسناد به منظور فراهم آمدن شرایط 
 الزم جهت تصویر برداری آنها، اقدام نمایند.

آن دسته از اسناد فرسوده که به نوعی  -2
زم برای تصویر برداری را ندارند، قابلیت ال

اجرای عملیات طرح، مرمت و  باید قبل از
بازسازی گردند تا امکان تصویر برداری با 

 .فراهم شود کیفیت مناسب از آنها

باید مکانی مناسب  احوالثبتادارات  -3
 اسنادحتی المقدور در مجاورت بایگانی 

جهت استقرار مجریان طرح آماده نموده و 
 های الزم را در این باره انجام دهند. همکاری

 اسنادکلیه  احوالثبتدر هر اداره  -4
 .والدت و وفات باید تصویر برداری شود

در پایان وقت  احوالثبتمسئول اداره  -5
اداری باید، آمار پیشرفت کار روزانه طرح 
را استخراج و با تهیه گزارش پیشرفت کار 

 ماید.هر ماه به اداره کل استان منعکس ن
مسئول اداره با توجه به راهنمای  -6

که از سوی معاونت آمار و « کاربران
انفورماتیک سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد 
ضمن پایش مستمر انجام طرح، نظارت دقیق 

 می نماید. را در این خصوص اعمال

ادارات کل گزارش اقدامات انجام  -7
سجلی تصویر برداری شده  اسنادشده و تعداد 

والدت و وفات( را هر ماهه به  ه تفکیک)ب
اداره کل امور سجلی و پژوهش سازمان 
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 نماید.ارسال می

 امنیتی -ب( اقدامات حفاظتی

طرح، مسئول اداره باید  قبل از اجرای -1
ضمن هماهنگی با مسئول حراست استان 

احراز صالحیت کاربران مجری  نسبت به
 طرح اقدام نموده و بالمانع بودن شروع به

کار این افراد را به مجری اعالم نماید. ضمن 
گردد از بکارگیری اتباع بیگانه تاکید می

 خودداری شود.

در اجرای  احوالثبتچنانچه کارکنان 
طرح مداخله داشته باشند، تایید صالحیت 

 حراست خواهد بود. آنان نیز با
حراست ترتیبی اتخاذ نماید که انتقال  -2 

و آرشیو به هر نحو غیرمجاز اطالعات اسناد 
ممکن توسط افراد دخیل در اجرای طرح 

 پذیر نباشد.امکان
3-  Server  نگهداری اطالعات باید در

محل دیگری خارج از اتاق تصویر برداری 
 قرار گیرد.

مکلف است  احوالثبتمسئول اداره  -4
ترتیبی اتخاذ نماید تا مجلدات اسناد سجلی 
 به ترتیب شماره و با درج مشخصات

با  1نسخه برابر نمونه شماره  2مجلدات در 
طرح داده شود.  اخذ رسید تحویل مجری

به بایگانی نیز به همین  اسناداعاده مجلدات 

                                                
 ویطرح آرش يياحوال کشور، دستورالعمل اجرا. سازمان ثبت1

 1: ص ،ياسناد سجل يکیالکترون

در  ترتیب و با درج مشخصات مجلدات
 خواهد بود. 1نمونه شماره 

پس از اتمام عملیات اجرایی و انتقال  -5
اطالعات ذخیره شده از به، )هارد سرور( 

د خارج گردیده و با اتخاذ تدابیر بایمی
امنیتی الزم به استان منتقل تا به معاونت 

 1آمار و انفورماتیک تحویل شود.

 2 حاشیه

دستورالعمل ارائه خدمات از طریق آرشیو 
الکترونیکی اسناد هویتی مصوب 

 احوالثبتشورای عالی  25/9/1391
 (4/11/1391مورخ  120568/1)ابالغ 

 هدف -1
هویتی سریع و مطمئن به  ارائه خدمات

مراجعان بدون در نظر گرفتن محل صدور 
برداری از سامانه سند هویتی از طریق بهره

 آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی 
 مستندات قانونی  -2
 قانون برنامه پنجم توسعه  48ماده  -
 قانون تجارت الکترونیک  12و  6مواد  -

 دامنه کاربرد -3

د سازمان، ربط در ستاواحدهای ذی
 ها و ادارات تابعهادارات کل استان

 مسئولیت اجرا -4
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مسئولیت اجرای دستورالعمل بر عهده 

 است. احوالثبترؤسای ادارات 
 مسئولیت نظارت -5

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل 
ها و استان احوالثبتبه عهده مدیران کل 

حسب مورد با معاونت امور اسناد هویتی و 
آوری اطالعات و آمار جمعیتی فنمعاونت 

 .باشدمی
 تعاریف -6

سامانه صدور شناسنامه افراد : سامانه
پایگاه اطالعات : بزرگسال تحت وب پایگاه

دفاتر : جمعیت کشور دفاتر پیشخوان
 احوالثبتپیشخوان 

دفاتر پیشخوان : دفاتر پیشخوان دولت
خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی 

 احوالثبتخدمات  دارای مجوز ارائه

سامانه آرشیو : آرشیو الکترونیکی
 الکترونیکی اسناد هویتی 

 شرح اقدامات -7
خدمات هویتی قابل ارائه در این  

 : دستورالعمل عبارتند از
 تعویض شناسنامه و صدور المثنی -1
تغییر نام خانوادگی تفویض شده به  -2 

 ادارات
های گویی به استعالمات دستگاهپاسخ -3 

 جازم

 تعویض شناسنامه و صدور المثنی -1- 7

تواند با مراجعه به متقاضی می -7-1-1
یا دفاتر پیشخوان  احوالثبتیکی از ادارات 

 خدمات دولت، درخواست خود را ارائه دهد.

چنانچه در خواست توسط دفتر  -7-1-2
پیشخوان خدمات دولت اخذ شده باشد 

 احوالثبتجهت بررسی و اقدام به اداره 
 گردد.محل ارسال می

محل  احوالثبتکارشناس اداره  -7-1-3
مدارک برابر  افتیمکلف است پس از در

مقررات با مراجعه به سامانه و ورود 
برابر  ییآزما یاطالعات جهت راست

دستورالعمل کاربران اقدام و در صورت عدم 
مسئول  یو برا دییمربوط را تأ لیفا رتیمغا

 .دیاداره ارسال نما
 رتیدر صورت وجود مغا -7-1-4

کارشناس مکلف است برابر 
های صادره نسبت به رفع دستورالعمل

مربوط را  لیاقدام نموده و سپس فا رتیمغا
 . دیمسئول اداره ارسال نما یبرا

شخص  ایاداره  سریی -7-1-5
 یپس از بررس یدار از طرف وتیصالح

 یو آن را برا دییمزبور را تأ لیمجدد، فا
اداره  یگانیمه به مسئول باچاپ شناسنا

مفاد  تیتا با رعا دهدیمتبوع خود ارجاع م
و صدور شناسنامه  ضیدستورالعمل تعو

نسبت  احوالثبت یعال یمجدد مصوب شورا
های مهلت تیو رعا اسنامهبه صدور شن
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بر  یبندی جهت صدور المثنمقرر زمان
 اقدام شود. گاهیاطالعات پا یمبنا

 یس از بررسپ یگانیمسئول با -7-1-6
الزم، در صورت مالحظه هر گونه نواقص 
در اطالعات مربوط به ازدواج و طالق و 

 لینسبت به تکم یمقتض قیفرزندان به طر
اقدام  ویدر سامانه آرش یتیاطالعات هو

 .دینمامی
از تجمع  یریشگیبه منظور پ -7-1-7

 احوالثبتدر ادارات  انیدرخواست متقاض
توانند ها میاستانکل  رانیکالن شهرها، مد

ادارات اجازه دهند تا با  لیقب نیا یبه رؤسا
و تحت و نظارت استان متبوع،  یهماهنگ

که شناسنامه آنها  یانیدرخواست متقاض لیفا
را جهت صدور  دادارات باش ریصادره از سا

ای که قادر به ترین ادارهکیشناسنامه به نزد
 .ندیانجام آن باشد ارسال نما

 یگانیمسئول باکه ورتیدرص -7-1-8
 دیمانحراز ارا  ینتواند تعلق سند به متقاض

به اداره محل صدور  دیشده با هیته لیفا
 فیتکل نییاداره و تع سجهت اظهارنظر ریی

 ارسال شود.
شناسنامه پس از چاپ مطابق  -7-1-9

 یدستورالعمل مربوط امضاء و به مهر یکسان
 عیو توز هیکه توسط حراست سازمان ته

 یبه متقاض لیتحو یاهد شد منقوش و براخو
 .شودمیبه محل اخذ درخواست ارسال 

سوابق درخواست شامل اصل  -7-1-10
و ضمائم آن در  یمحل هیشناسنامه، استشهاد

 شودمی یاداره محل چاپ شناسنامه نگهدار
و برابر  یمهلت نگهدار یتا پس از انقضا

 دستورالعمل مربوط امحاء گردد.
های مجوز صدور شناسنامه -7-1-11

نوبت اول و دوم خارج از مهلت  یالمثن
شده باشد با  ویبندی که سند آن آرشزمان

کل استان محل اخذ در خواست  ریدستور مد
 باشد. می

شده به  ضیتفو ینام خانوادگ رییتغ -7-2
 : ادارات

 : قیمصاد
 قانون 41تبصره ماده  -
 قانون  42ماده  - 
حرف  ر،یو عشا التیمحل، ا حذف نام -

  یو مشاغل از نام خانوادگ
موارد مندرج در نامه شماره  -

معاونت  24/3/1391مورخ  31317/12/2
 امور اسناد هویتی

تواند با مراجعه به می یمتقاض -7-2-1
 شخوانیدفاتر پ ای احوالثبتاز ادارات  یکی

نام  رییخدمات دولت، درخواست تغ
نامه خود را ارائه و صدور شناس یخانوادگ

 .دینما
چنانچه در خواست توسط دفاتر  7-2-2

 یدولت اخذ شده باشد جهت بررس شخوانیپ
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محل ارسال  احوالثبتو اقدام به اداره 

 گردد.می
در اداره  ربطیمسئول ذ -7-2-3

مدارک برابر  ی، ضمن بررساحوالثبت
)مصوب سال  یدستورالعمل نام خانوادگ

الزم  ی( بررسحوالاثبت یعال یشورا 1380
دهد و در صورت صحت مدارک را انجام می

، 7-1-3و مطابقت با دستورالعمل مطابق بند 
 .دینمااقدام می

معاون اداره پس از  ای سریی -7-2-4
الزم و مطابقت درخواست با  یبررس

را  ینام خانوادگ رییمقررات، دستورالعمل تغ
( صادر و ی)بر حسب نوع درخواست متقاض

و آن را جهت چاپ  دییربط را تأذی لیفا
 دهد.ارجاع می یگانیشناسنامه به مسئول با

ابتدا نسبت به  یگانیمسئول با -7-2-5
 یلیتکم حاتیو درج توض راتییاعمال تغ

اقدام و پس از آن به چاپ  گاهیدر پا
)متضمن  دیجد یشناسنامه با نام خانوادگ

( اقدام یمربوط به نام خانوادگ حاتیتوض
 .دیمانمی

 تیشناسنامه چاپ شده با رعا -7-2-6
 یبه متقاض« 7-1-9» مقررات برابر بند

 10» و در خصوص سوابق برابر بند لیتحو
 .شودمیاقدام « 1-7-

به استعالمات  ییپاسخ گو -7-3
 : مجاز یدستگاهها

معاون اداره پس از  ای سریی -7-3-1
که درصورتیآن،  یوصول استعالم و بررس

صالح م کننده از جمله مراجع ذیاستعال
قانون  34ماده  یی)موضوع دستورالعمل اجرا

باشد، نسبت  احوالثبت یعال یمصوب شورا
به ارجاع نامه به کارشناس مربوط اقدام 

 .دینمامی
کارشناس مربوط با مراجعه به  -7-3-2

اسناد و مستند به مدارک  یکیالکترون ویآرش
راجعه کننده ا اخذ شده از میمعتبر واصله 

سند ازدواج و طالق،  لی)از قب یحضور
فوت  یو فرزندان، گواه یشناسنامه متقاض

 لیهمسر و فرزندان و ...( نسبت به تکم
در  یاحتمال راتییاطالعات و اعمال تغ

 دینمااقدام می گاهیپا
ربط، برابر کارشناس ذی -7-3-3

 ویآرش یتیمندرجات ظهر و متن سند هو
نسبت به  گاهیپا یلیمتک راتییشده و تغ
 .استعالم اقدام خواهد کرد ییپاسخ گو

آوری اطالعات و آمار معاونت فن -8
اقدام خواهد  ریدر خصوص موارد ز یتیجمع
 .نمود

سامانه صدور شناسنامه  یاندازراه -8-1
دستور  هیو ته گاهیپا یسال از رو 15 یباال

 العمل کاربران
خطوط، تداوم  تیامن یبرقرار -8-2

باند و  یپهنا یباط با مرکز داده و ارتقاارت
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 سرعت تبادل داده
کارکنان ادارات  یدسترس یبرقرار -8-3
 راتییو اعمال تغ یبا کشور یمحل ویبه آرش

 اثر انگشت یریبا به کارگ
با  راتییاعمال تغ یستمیالزام س -8-4

 الیو شماره مسلسل و سر یلیتکم راتییتغ
 شناسنامه و عکس به طور همزمان

مربوط به حذف  راتییاعمال تغ -8-5
ممنوع الخدمات، اسناد  اسنادآثار فوت، امور 
صرفا توسط اداره  تیتابع نیراکد و مشکوک

 کل استان محل صدور شناسنامه
بر عملکرد  یستمینظارت س -8-6

در ادارات غیر محل صدور  ژهیکاربران به و
 ینیسند هو

مراقبت  احوالثبتادارات  یروسا -9
که  یود با توجه به سطوح دسترسخواهند نم

کارکنان اختصاص داده شده  از کیبه هر
است، در همه موارد نسبت به اعمال 

مربوطه به  راتییتغ لی)از قب یتیهو راتییتغ
مشخصات،  لیتکم ،ینام، نام خانوادگ

اقدام و  گاهیازدواج، طالق، اوالد و ...( در پا
ا پاسخ یسپس نسبت به صدور شناسنامه و 

 1.ندیمبادرت نما یتیبه استعالمات هو ییگو
 : قانون برنامه پنجم 48* بند ب و ج ماده 

ب( سند الکترونیکی در حکم سند 
کاغذی است مشروط بر آن که اصالت 

 صدور و تمامیت آن محرز باشد. 
ج( در هر موردی که به موجب قانون، 

صدور با چنین همتنظیم اوراق یا اسناد و 
خطار و ابالغ، مبادله وجه و اعطای محوز، ا

مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی 
آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک 

 نماید. مجاز بوده و کفایت می
قانون تجارت  12و  6** مواد 

 : 1382الکترونیک مصوب سال 
هرگاه وجود یک نوشته از نظر  -6ماده

نوشته در حکم « داده پیام»قانون الزم باشد 
 است....
اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن  -12ماده 

است به صورت داده پیام بوده و در هیچ 
توان بر اساس محکمه یا اداره دولتی نمی

داده پیام »قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی 
 را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. 

  

                                                
 181: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدحصال ،ی. اصغر1
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 و سوابق روی از سابقه وجود رتصو در برود بین از دفاتر یا اسناد هرگاه -3 تبصره
 در موجود مدارک طبق آگهی وسیله به اسناد صاحبان دعوت با سابقه نبودن صورت در

 .گرددمی تجدید معدوم اسناد یا دفاتر رسیدگی از پس آنان دست

 1 حاشیه

اشخاص واجد شرایط برای درخواست 
 : احیاء اسناد سجلی از بین رفته

  مسئولین بایگانی اسناد
 . احوالثبتیس اداره ری

سال به باال در مورد احیاء  18متقاضیان 
 اسناد سجلی خود

پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه برای 
 سال 18فرزند زیر 

قیم با وصی برای افراد تحت سرپرستی 
خود با ارائه مدرک مستند که سمت او 

 1. احراز شده باشد

 2 حاشیه

 سجلی اسناددر صورت عدم دستیابی به 
های الزم در در بایگانی پس از پیگیری

و مراجعه به سوابق  جهت پیدایش اسناد
تین و تغییرات احتمالی خسمجلدات و ن

 ها بر اساس آگاهی و اطالعاتحوزه
مسئولین و کارکنان با تجربه بایگانی اسناد 

ماده  3چنانچه فقدان سند برابر مفاد تبصره 

                                                
 63صفحه احوال،ثبت تا احوالسجل از دمحمد،ی،سييطباطبا. 1

  63: صاحوال، محمد، از سجل تا ثبت دیس ،يي. طباطبا2

ر مسجل و مورد تایید و اظهارنظ قانون 10
رار قصریک مسئول بایگانی و رییس اداره 

گیرد. با اخذ مدارک معتبر از صاحب سند 
اصل شناسنامه اصیل و سایر : جمله)من
سجلی(، مراتب جهت اخذ مجوز به  کمدار

منظور بررسی ه استان ب احوالثبت اداره کل
 2.گرددو اقدام در شورای مربوطه اعالم می

 3 حاشیه

این است که مستفاد از تبصره مذکور 
اجرای آن منحصراً ناظر به مواردی است که 
مسجل و مشخص شود اسناد و یا دفاتر 
مطابق مقررات تنظیم لکن بر اثر حوادث 
ناشی از قوه قهریه و یا حوادث غیرمترقبه و 

 3سایر علل از بین رفته باشد.

 4 حاشیه

 10ماده  3تبصره  ییدستورالعمل اجرا
 خیتار 3396/1به شماره  احوالثبتقانون 

12/12/1369  
: احوالثبتقانون  10ماده  3تبصره  -1

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر3

 135: ص ران،يا
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برود در صورت  نیا دفاتر از بیهرگاه اسناد 
 صورت سوابق و در یوجود سابقه از رو

نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به 
طبق مدارک موجود در دست  یآگه لهیوس

ا اسناد معدوم یدفاتر  یدگیآنان پس از رس
 د.گردمی دیتجد

است که  نیمستفاد از تبصره مذکور ا
است که  یناظر به موارد آن منحصراً یاجرا

 مقررات دفاتر مطابق ایمسجل شود اسناد و 
 هاز قوه قهری یلکن بر اثر حوادث ناش میتنظ
 نیعلل از ب ریمترقبه و ساریا حوادث غیو 

 رفته باشد.
کال  احوالثبتدفاتر  ایهرگاه اسناد  -2

ه طاداره مربو سبرود ریی نیاز ب بعضاً ای
 اداره کل استان متبوع طریقاز  یستیبامی

که  نیرا بالفاصله با ذکر علت و ا مراتب
ه در ادار 50سوابق از صاحبان اسناد بند  ایآ

اداره کل  به موجود است با خبر با شرح الزم
 .دیسازمان منعکس نما یخدمات سجل

ربط پس از ذی احوالثبتاداره  سریی -3
 یدر خصوص شروع بررس یخذ مجوز کتبا

 لیو بعد از تشک یاز اداره کل خدمات سجل
آن از اداره کل استان  لیپرونده و تکم

 .دینمامی ندهیاعزام نما یتقاضا
در  میو اتخاذ تصم یمرجع بررس -4

رفته با  نیدفاتر از ب ای اسنادخصوص 

به  یدگیرس یتحت عنوان شورا ییشورا
 : تشکل ازرفته م نیب از اسناد

 محل صدور احوالثبتاداره  سالف( ریی
و در صورت  یاسناد سجل نیب( بازب
اداره محل  یاسناد سجل گانیبا اینبودن و 

 صدور 
 یمتعهد و خبره به امور سجل ندهینماج( 

 شنهادیاستان که به پ احوالثبتاداره کل 
 ریمد دییاستان و تأ یو حقوق یمعاونت سجل

و  یمعاونت سجلنداشتن  رتکل و در صو
 نیکل رسما از ب ریتوسط مد یحقوق

جز ه استان ب سطک کارمندان شاغل در
ربط ذی احوالثبتکارمندان شاغل در اداره 

 خواهد شد.  نییشورا، تع لیمحل تشک
آرا  تیبا اکثر میاتخاذ تصم -1تبصره 

 ندهیکه رأی نما نیمعتبر است، منوط به ا
 نباشد. یمنف رکلیمد

 یهت شورا با حضور کلجلسا -2تبصره 
 باشد. می یسمراعضا 

فرم نمونه  یشورا به رو میتصم -3تبصره 
( 1شماره وستیدستور العمل )پ نیا مهیضم

و با ذکر  یستی مستندگردد و باصادر می
 یاز اعضا کی بوده و نظرات هر یلیدال

 گردد. دیدر فرم مذکور ق حاًیشورا صر
در  یدگیرس یشورا یاعضا -4تبصره 

 : امور خارجه متشکل از احوالثبته کل ادار
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 اداره تمرکز  س( رییالف
 احوالثبتکل  ریمده خبره ندینماب( 

 امور خارجه
کل خدمات  ریمد یسجله خبر نماینده( ج
 یسجل
در صورت وجود سابقه در اداره به  -5

 نیاقدام گردد در ا یستیبامی لیطریق ذ
 صورتی مربوط به آگه فاتیحالت تشر

 .گرفتنخواهد 
نسخه  -لف( دفاتر ثبت شهرستانی ا

اسناد  -موجود از دو نسخه اسناد سجلی 
 سجلی هر یک از والدین که در آنها

 مشخصات سجلی متقاضی درج شده باشد.
 های رسمی ازدواج و طالق اعالمیه -
که در آن مشخصات  همسرسند سجلی  -

  باشد.سجلی متقاضی قید گردیده 
 دفتر ثبت فوت  -
 ر نام خانوداگی دفات -
 دفتر یادداشتی  -
 فرم کامل و معتبر حروف تهجی  -
 2»فرم کامل و پر شده و معتبر نمونه  -
چه هر کدام به و صور مشمولین چنان« ت

مبین  ا به همراه هم معرفی ویتنهایی 
جلی صاحب سند که مورد نیاز سمشخصات 

ه برای تجدید سند باشند سابقه موجود در ادار
 گردند.تلقی می

ب( پس از تشکیل پرونده توسط اداره 
ل وصول تقاضا و ارسال آن حم احوالثبت

در )سند  محل صدور احوالثبتبه اداره 
در  (که محل آن جای دیگری باشدصورتی

ر توسط شورای صدومحل  احوالثبتاداره 
برابر مقررات  ودقیقا  رسیدگی پرونده

 بررسی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. 
عدم وجود سابقه عنوان بهوارد ذیل ج( م

بایستی طبق گردند و میدر اداره تلقی می
اقدام  بندهای مربوط در این دستورالعمل

 . شود
چنان چه هیچ یک از سوابق و مدارک . 1

در همین بند با  «الف»مندرج در قسمت 
اداره  تشخیص و تأیید کتبی رییس

 ربط وجود نداشته باشد. ذی احوالثبت
ا تعدادی از یدر صورت وجود برخی . 2

سوابق و مدارک مذکور که معرف و مبین 
د سنبرای تجدید  مشخصات سجلی مورد نیاز

د نباشد به تشخیص کتبی رییس نصاحب س
اداره و تأیید معاونت سجلی و حقوقی استان 

 ی تأیید مدیر کل استانوصورت نبود  در
در صورت عدم وجود سابقه در اداره  -6

 یل عمل خواهد شد.ذبه طریق 
اداره کل خدمات سجلی سازمان الف( 

پس از اطالع با بررسی دقیقی در صورت 
مجوز شروع  عدم وجود سابقه پس از صدور
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های به رسیدگی، از طریق اطالعیه در رسانه
های گروهی و با انتشار آگهی در روزنامه

اد جهت مراجعه نکثیراالنتشار از صاحبان اس
ربط دعوت به عمل ذی الاحوثبتبه ادارات 

خواهد آورد. در صورت موافقت اداره کل 
خدمات سجلی عنداللزوم انتشار آگهی و یا 

های گروهی به طریق اطالعیه در رسانه
شهرستانی توسط اداره کل  استانی یا

 احوالثبتاستان مربوط و با اداره  احوالثبت
 ربط صورت خواهد گرفت.ذی
این  ضمیمه ب( فرم تقاضا که نمونه آن 

دستورالعمل است، بایستی توسط صاحب 
ا یقیم  ولی و یا یا وسند از بین رفته 

سرپرست قانونی صاحب سند تکمیل و 
امضاء گردد و متقاضی آن را به اداره 

شناسنامه با اداره  محل صدور احوالثبت
 محل اقامت خود تسلیم نماید.  احوالثبت

ج( در مواردی که متقاضی اصل 
ل مح احوالثبته را ارائه نماید اداره شناسنام

اصالت  پس از اطمینان از وصول تقاضا
شناسنامه و انجام احراز تعلق آن به ارائه 
دهنده از نظر مطابقت قیافه ظاهری با عکس 

بایستی برگ تقاضای ملصق به شناسنامه می
ل صتکمیل شده توسط متقاضی را همراه با ا

به سمکت کشناسنامه متقاضی و تصاویر مدار
معتبر ایرانی متقاضی )در صورت ارائه( را 

اخذ و پرونده را جهت انجام سایر مراحل 
 احوالثبتاداره که درصورتیتشکیل دهد و 

محل صدور جای دیگری باشد به آن اداره 
ارسال خواهد داشت چنانچه ولی یا قیم با 

متقاضی  سندسرپرست قانونی صاحب 
یت با تجدید سند باشد تصویر مدارک وال

قانونی جهت تشکیل  ا سرپرستییقیمومیت 
 پرونده ضروری است.

« ج»د( مدارک مکتسبه مذکور در بند  
ق بایستی اصیل و معتبر باشد و تعلاین بند می

 طتوس رسماً آن به متقاضی احراز گردد و
های دولتی و قضایی و ها و دستگاهارگان

قانون گذاری و نهادهای انقالبی ایرانی 
شده باشد و اصل آن توسط متقاضی صادر 

 و موارد ذیل ارائه گردد. احوالثبتبه اداره 
 . تواند باشدمی

مدارک تحصیلی عکس دار، گواهینامه 
راهنمایی و رانندگی، دفترچه خدمات 
درمانی، کارت معافیت با کارت پایان 
خدمت وظیفه عمومی، اسناد رسمی ازدواج 

نامه، و یا طالق، سند رسمی مالکیت، گذر
شناسنامه فرزندان، شناسنامه والدین، پروانه 

دار یا اصل هرگونه کسب رسمی عکس
به معتبر دیگری که مشخصات سمدرک مکت

کامل سجلی در آن درج گردیده باشد. و 
یک از مدارک  اصالت هرکه درصورتی
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مذکور در این قسمت مورد تردید قرار 
صادر کننده  گیرد از طریق مکاتبه با مراجع

مدرک نسبت به رفع تردید اقدام خواهد  آن
 شد.

محل وصول تقاضا  احوالثبته( اداره 
به مذکور سملزم است تصاویر مدارک مکت

ل مطابقت با اص در بند د ارائه شده را پس از
تصویر برابر اصل )بایست جمله آن می

است( را در ظهر آنها قید و پس از امضاء 
ضمیمه  مهر اداره نموده و آن را ممهور به

 . پرونده متشکله نماید
شورای رسیدگی پس از بررسی دقیق و( 

مدارک مکتسبه معتبر و که درصورتی
جهت  ایرانی مبین و معرف مشخصات الزم

تجدید سند از بین رفته صاحب سند باشد 
ذ آنان را مستند تجدید سند قرار داده و اتخا

 نماید.تصمیم می
ا یال اسناد و یا دفاتر ککه درصورتی -7

بعضا از بین رفته باشد بر متقاضی بدون 
 محل احوالثبتانتشار آگهی به ادارات 

صدور و یا محل اقامت مراجعه نماید و 
شناسنامه اصیل و معتبر داشته باشد نظیر 

خواهد گشت  دامق، ا«6»بند مربوط به موارد 
لکن انتشار اطالعیه یا آگهی صورت نخواهد 

 گرفت.
أییدیه از ادارات در هر صورت اخذ ت -8

محل صدور اسناد سجلی والدین  احوالثبت
برای  ا فرزندان متقاضی حسب موردی

 تکمیل پرونده ضروری است.
 یلدر شناسنامه اصکه درصورتی -9

والدین یا شناسنامه اصیل فرزندان و یا در 
والدین  مشخصات 8تأییدیه مذکور در بند 

متقاضی با فرزندان و بر حسب مورد وجود 
قانون مدنی اخذ  1273داشت طبق ماده ن

طرفه از پدر و مادر و سه اقرارنامه رسمی 
 صنسب در خصو رابطهمتقاضی مبنی بر 

باشد ضروری ی میواین که متقاضی فرزند 
صاحب سند صغیر که درصورتیاست و 

مه باشد؛ ارائه حکم قطعی دادگاه و یا اقرارنا
مادر به  رسمی مذکور دو طرفه از پدر و

آنکه منازعی در بین نباشد و بر اساس  شرط
پذیر باشد ضروری قانون و عادت امکان

 است.
های شورا در هنگام بررسی پرونده -10

مطروحه در صورت نیاز به منظور تطبیق 
 از وجود طخط و امضای مأمور مربو

ا اداره یکارمندان اعم از شاغل و بازنشسته و 
تشخیص هویت جهت بررسی موضوع 

اصالت خط  عدمماید. در صورت استفاده ن
و  طو امضای مندرج در شناسنامه با خ

ها شناسنامهگونه اینامضای مأمور مربوطه 
گردیده و با ارائه دهنده آن  مجعول تلقی
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 برابر مقررات مربوط رفتار خواهد گردید.
در موارد ذیل متقاضی مشمول این  -11

 دیدی برای تجددستورالعمل نبوده و مور
 . داشت نخواهد وجود نآنا اسناد

متقاضی فاقد اصل که درصورتیالف( 
هر گونه سوابق سجلی )که  وشناسنامه 

نیاز  معرف و مبین مشخصات سجلی مورد
 جهت تجدید سند است( باشد. 

شورا در هویت و که درصورتیب( 
 د.تابعیت متقاضی تردید نمای

رییس اداره پس از صدور رأی شورا  -12
بر تجدید سند باشد؛  رأی دالکه درصورتی

سند به بازبین  پرونده امر را جهت تنظیم
اسناد سجلی و در صورت نبود وی به بایگان 

 ارجاع خواهد نمود.
. بازبین اسناد سجلی و در صورت نبود 13

وی بایگان، سند سجلی را مستند به رأی 
توضیحات  شورا تنظیم و در محل هصادر

ک سند تاریخ و شماره رأی شورا را توضی
داده و به امضای اعضای شورا که ذیل رأی 

 وخواهند رساند. قید نام اند هرا امضاء نمود
نام خانوداگی اعضای شورا در ذیل امضای 

 آنان ضروری است.
ی بر نتجدید سند مبتکه درصورتی -14

باشد به  احوالثبتسوابق موجود در اداره 
بود در غیر  امضای صاحب سند نیاز نخواهد

امضای اعالم کننده یا صورت این
 باشد.الزم میاظهارکننده 

که تجدید سند با استفاده در مواردی -15
از مدارکی صورت بگیرد که برای تکمیل 

در مسند کافی  مشخصات کلیه موارد مندرج
نباشد پس از تجدید سند حسب مورد نسبت 
به تکمیل مشخصات مانند سایر موارد مشابه 

حل اختالف اقدام الزم به هیأت  از طریق
 عمل خواهد آمد.

سند تنظیمی با رعایت مقررات  -16
مربوط در محل و ردیف خود گذاشته شده 

اداره  ا حوزه یایولی چنانچه اسناد یک قریه 
کال از بین رفته باشد اسناد به ترتیب مراجعه 
متقاضیان به شماره و ردیف و تاریخ صدور 

دیف و گردد و شماره رجدید تنظیم می
تاریخ صدور اسناد از بین رفته حسب مورد 

 توضیک شودمیدر اسنادی که جدید تنظیم 
 خواهد شد. دهدا

محل تنظیم  احوالثبترییس اداره  -17
تنظیم سند و صدور  زسند موظف است پس ا

شناسنامه یک نسخه از رأی صادره توسط 
اد رأی فشواری مذکور را )اعم از این که م

 تور به تجدید سند باشد یا نباشد.(متضمن دس
 استان به اداره احوالثبتاداره کل  از طریق

 مات سجلی سازمان ارسال نماید.دکل خ
اداره کل خدمات سجلی پس از  -18
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صادره مفاد آن را دقیقا مورد وصول رأی 
 دهد و در صورت نیازبررسی قرار می

 احوالثبتتواند سوابق را نیز از اداره می
 بط اخذ نماید.رذی

اداره کل خدمات سجلی در صورت  -19
وجود تخلف مراتب را به دفتر امور حقوقی 

تخلف و یا جرم  سازمان جهت رسیدگی به
نماید و دفتر حقوقی طبق مقررات اعالم می

حسب مورد اقدامات الزم را نموده و  طمربو
پیگیری متخلفین نیز اقدام خواهد  نسبت به

 نمود.
خدمات سجلی رأی ارسال اداره کل  -20

کل استان را پس از بررسی  هشده توسط ادار
دویست  دقیق به طور منظم در مجلدهای

 برگی تجلید و نگهداری خواهد نمود.
محل تنظیم سند یک  احوالثبتاداره  -21

از اداره : نسخه از رأی شورا و مجوز صادر
بایگانی اسناد تجلید  کل خدمات سجلی را در

هد نمود و نسخه دیگری به و نگهداری خوا
 پرونده به صورت مرتب نگهداری هضمیم

شد تا به موقع )چگونگی آن بعدا  هدخوا
 گردد( امحا گردد.اعالم می

چنان چه اسناد سجلی یا دفاتر که  -22
بایستی حداقل تا انقضای صد و بیست سال 

انقضای  نگهداری شود. به هر علتی قبل از
و سایر  مدت مذکور به علت شرایط جوی

دالیل هر منطقه در شرف نابودی و از بین 
قانون  10ماده  3 تبصرهرفتن باشد به استناد 

 بازسازی آنها بالمانع است.
شورای رسیدگی با وصول گزارش  -23

ربط مورد را با ذی احوالثبترییس اداره 
شروع به  مالحظه اسناد بدون اخذ مجوز

بررسی از اداره کل خدمات سجلی رسیدگی 
تشخیص به نیاز که درصورتیموده و ن

حاصل نمود حسب مورد  بازسازی اسناد
 رأی الزم را صادر خواهد نمود.

که رأی شورای رسیدگی در صورتی -24
مبنی بر بازسازی سند یا دفتر باشد سند یا 

اصول  دفتر جدید با توجه به مندرجات در
د اسناد و دفاتر اولیه به وسیله بازبین اسنا

و ذیل آن را اعضای شورا  سجلی تنظیم
انجام امور سجلی  امضاء نموده و بعد از آن

اسناد طبق اسناد جدید گونه اینصاحبان 
  بازسازی شده خواهد بود.

هرگونه تحوالت و تغییرات و شماره  -25
های صادر شده در مسلسل و سری شناسنامه

بازسازی  بایست در موقعاصول اسناد می
 . اسناد جدید قید گردد

اصول اسناد به همان نحو که موجود  -26
بایست در محل خود و در بایگانی است می

 شود. اسناد سجلی حفظ و نگهداری
مشخصات سجلی اسناد بازسازی شده  -27
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گونه مغایرتی با اصول اسناد اولیه نباید هیچ
 داشته باشند.

یک نسخه از آرای صادره در این  -28
 شده نگهداری و دبایست تجلیرابطه نیز می

سجلی  تخدما کل اداره به دیگر نسخه و
 فرستاده شود.

های دستورات و دستورالعمل هکلی -29
غ از تاریخ ابال مغایر با مفاد این دستورالعمل

 گردد.به واحدهای تابعه ملغی اعالم می

 5حاشیه 

اداره کل  18/12/1369-10666/1نامه 
-3396/1 پیرو نامه شماره: سجلیخدمات 

در خصوص دستورالعمل  12/12/1369
 احوالثبتقانون  10ماده  3تبصره 

خواهشمند است توضیحات ذیل را به 
 : واحدهای تابعه جهت اجرا ابالغ نمایند

 12و  17لغایت  5و 3،2الف( بندهای 
مربوط به موضوع تجدید أسناد یا دفاتری 

است و  ا کال از بین رفتهیاست که بعضیا 
بوط به بازسازی ، مر28لغایت  22بندهای 

اسناد با دفاتری است که در شرف نابودی 
 18و 19و  20 و از بین رفتن بوده و بندهای

 باشد. مربوط به هر دو موضوع مزبور می 4و 
نظر به این که در موقع تایپ کلماتی  ب(

 ابالغیدستورالعمل  27الی  23 در بندهای

افتاده بدین وسیله  ، ماده قانون از قلم3تبصره 
های مورد اشاره تکمیل و ذیال اشاره بند
 .گرددمی

ا وصول گزارش بشورای رسیدگی  -23
ذیربط مورد را با  احوالثبترییس اداره 

 22بند  اسناد و دفاتر مذکور در همالحظ
بدون اخذ مجوز شروع به بررسی از اداره 
کل خدمات سجلی رسیدگی نموده و 

 اسنادنیاز بازسازی  به صتشخیکه درصورتی
اصل نمود حسب مورد رأی الزم حدفاتر  یا

 را صادر خواهد نمود.
رأی شورای رسیدگی که درصورتی -24 

مذکور در بند  دفاترد با سنمبنی بر بازسازی 
توجه به  ا دفتر جدید بایباشد اسناد  22

به  هد در دفاتر اولینامندرجات اصول اس
بازبین اسناد سجلی و در نبود این  هوسیل

م و ذیل آن یاسناد سجلی تنظوسیله بایگان 
را اعضای شورا امضاء نموده و بعد از آن 

اد ناسگونه اینانجام امور سجلی صاحبان 
اد جدید بازسازی شده خواهد بود. ناس بقط

در محل توضیحات اسناد و دفاتر ضمناً 
رأی  بازسازی شده بایستی تاریخ و شماره

 شورای رسیدگی قید گردد.
ت و تغییرات و شماره هر گونه تحوال .25

های صادر شده در مسلسل سری شناسنامه
 22 اصول اسناد و دفاتر مذکور در بند
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 قیدبایست در موقع بازسازی اسناد جدید می
 گردد.

به  22مذکور در بند  اسنادصول ا -26 
بایست در همان نحو که موجود است می

حفظ و  محل خود و در بایگانی اسناد سجلی
 د.نگهداری شو

مشخصات سجلی مندرج در اسناد  -27
بازساری شده نباید هیچ گونه مغایرتی با 

  1اصول دفاتر و اسناد اولیه داشته باشند.

 6 حاشیه

اداره کل  9/10/1371-5388/22نظریه 
احیای اسناد والدت : امور حقوقی سازمان

اند ضرورتی ندارد اشخاصی که فوت نموده
خواهد شد. و فقط به احیای سند فوت اقدام 

بینی در مورد امضا نیز با توجه به پیش
موضوع در دستورالعمل مربوطه درخواست 

 2کننده احیای سند آن را امضا خواهد کرد. 

 

 

                                                
  59ص  ،احوالثبت قانون یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2 54: صاحوال، قانون ثبت یحشام ن،يالدصالح ،ی. اصغر1



 

 

کننده و گواهان دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعالم - 11ماده 
گواهی ماما یا پزشک صورت وجود و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در

نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر 
  قانون خواهد بودمندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این

 ثبت والدت –فصل سوم 
 1 حاشیه

ثبت تولد به دو منظور کلی صورت 
 الف( اجرای مصوبات قانونی: گیردمی

 1ضبط اطالعات آماری ب(

 2 حاشیه

 احوالثبتکارشناسان حقوقی سازمان 
کشور در یک گردهمایی به بررسی 

در مبحث رحم  احوالثبتمقررات سازمان 
 ای پرداختند.اجاره

مدیرکل امور حقوقی، مجلس و 
کشور در این  احوالثبتهای سازمان استان

چند سالی است که با : گویدباره می
هایی مشکل ناباروری زوج پیشرفت فناوری

. یکی از این شودمیکه مشکل دارند، حل 
ها بحث اهدای جنین است که روش

در خصوص  82خوشبختانه قانونگذار سال 
آن قانون تصویب کرده و شرایط اهداکننده 

                                                
 23:صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 1

 و گیرندگان را مشخص کرده است. 
بینی شده مادر و پدری در این قانون پیش

توانند لم ندارند، میکه تخمک یا اسپرم سا
از شخص دیگری تخمک و اسپرم دریافت 
 کنند. عالوه بر این در این قانون آمده است
که تقاضای دریافت باید به طور مشترک از 
سوی زوجین به دادگاه داده شود. از دیگر 

توان به ها میهای الزم برای زوجشرط
دار گواهی پزشکی معتبر مبنی بر امکان بچه

 ن اشاره کرد. نشدن زوجی
افزون بر این زوجه نیز باید استعداد 
دریافت جنین را داشته باشد. مهجور نبودن، 

های صعب العالج و مبتال نبودن به بیماری
تبعه جمهوری اسالمی بودن نیز از دیگر 

توان به آن اشاره کرد. شرایطی است که می
به این شکل دادگاه در صورت احراز شرایط 

فت جنین را صادر زوجین مجوز دریا
کند. در شیوه اهدای جنین چون قانون می



  
 192  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

بینی کرده، سازمان همه چیز را پیش
نیز با توجه به حکم دادگاه برای  احوالثبت

کند و مشکلی کودک شناسنامه صادر می
آید، اما برخالف ها به وجود نمیبرای زوج
ای هایی که از روش رحم اجارهاین زوج

 .1کالت زیادی دارندکنند، مشاستفاده می

 3 حاشیه

های مختلف درمان ناباروری روش
توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار 

ها به آینده در انتظار نگه دارد. یکی از روش
 است. « رحم اجاره ای»

با اینکه این شیوه درمانی در ایران قانونی 
است اما قانون در این زمینه بسیار ناقص به 

ای از قرار داد بین ونهرسد. نمنظر می
های نابارور و مادران جایگزین به طور زوج

بر اساس نام زنی که  احوالثبتمثال سازمان 
کودک را به دنیا آورده شناسنامه را صادر 

کنند و نه مادر واقعی. در این راستا می
ها دست به عملی ها و بیمارستانزوج

زنند و زن حامل جنین را با غیرقانونی می
 2کنند.اسنامه مادر واقعی جنین بستری میشن

 4 حاشیه

ای زن و شوهر در روش رحم اجاره

                                                
 18: ص ،یامحدثه، رحم اجاره ا،یمیک. 1

مشکل تخمک یا اسپرم ندارند، بلکه به دلیل 
این که در زمینه محل نگهداری جنین یعنی 
رحم مشکل دارند، به رحم شخص دیگری 
نیاز دارند تا نقص خود را جبران کنند، اما 

ه بیش از ده سال نکته اینجاست که با این ک
از مطرح شدن این روش در کشور 

گذرد، قانونی در این خصوص وجود می
برای  احوالثبتندارد. به همین دلیل سازمان 

ای را در پیش صدور شناسنامه کودک رویه
به قانون  ترسریعگرفته که نیاز است هرچه 

قانون  19تبدیل شود. بر اساس ماه 
ر حین ماما یا پزشکی که د احوالثبت

والدت نوزاد حضور دارد و در زایمان 
کند ملکف به صدور گواهی دخالت می

والدت به نام شخص زایمان کننده است اما 
هایی که از شیوه اجاره برای این که زوج

کنند با مشکل رو به رو رحم استفاده می
بر اساس گواهی که  احوالثبتنشوند 

بیمارستان صادر کرده و در آن تأکید 
کند رحم ند که شخصی که زایمان میکمی

خود را اجاره داده است نام مالک تخمک و 
پدر و مادر واقعی در عنوان بهاسپرم 

 . شودمیشناسنامه کودک ثبت 
هایی که با استفاده از این وقتی زوج

اند برای تنظیم روش صاحب فرزند شده

 1: ص ،یامحدثه، رحم اجاره ا،یمیک. 2
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مراجعه  احوالثبتشناسنامه کودک به 
، چون در شودمیمطرح  کنند، تناقضیمی

این باره قانونی وجود ندارد و فقط نظریه 
مطرح شده  84حقوقی قوه قضاییه که سال 

آید. بر اساس نظریه است به چشم می
حقوقی قوه قضاییه مالک اسپرم صاحب 

، ولی خانم زایمان شودمیکودک شناخته 
 کننده نیز محرم خونی است. 

ای را برای آسان رویه احوالثبتهرچند 
هایی در نظر گرفته شدن کار چنین زوج

است، اما این رویه باید با همکاری 
های درگیر به قانون تبدیل شود، سازمان

زیرا در این رابطه بحث فقهی، حقوق 
 احوالثبتشهروندی قانون مدنی و قانون 
هایی مانند مطرح است به همین دلیل سازمان
اکز درمان وزارت بهداشت و درمان، مر

باید برای  احوالثبتناباروری و سازمان 
تصویب شدن قانون در این زمینه وارد عمل 

 1شوند.

 5 حاشیه

ثبت والدت یکی از وظایف مهم و اصلی 
در ایران و سایر  احوالثبتادارات 

کشورهای جهان بوده که در هر کشور تابع 

                                                
 18: ص ،یامحدثه، رحم اجاره ا،یمیک. 1

قوانین و مقررات وضع شده و درجهت 
خاص مورد نظر آن دسترسی به اهداف 

تواند درجه یباشد و اصوالً مکشور می
تثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی هر کشور 

ای را ایفا نماید و در امر ثبت نقش ویژه
والدت مسأله مهم تابعیت و وابستگی 
سیاسی اتباع هر کشور به مملکت متبوعه 

گردد که انگیزه آن اش رعایت می
یگانه و پیشگیری از تداخل نابجای افراد ب

جلوگیری از نفوذ عوامل اجنبی و در نتیجه 
  2باشد.اوضاع سیاسی هر کشور می

 6 حاشیه

در خصوص افرادی از اتباع ایران که به 
هر دلیلی در خارج از قلمرو کشور ساکنند 
دولت ایران مسئولیت ثبت وقایع حیاتی 
آنان از حمله والدت را به عهده دارد این 

 : پذیردامر به دو شکل صورت می
مراجعه والدین طفل به  -الف

ها و ها و دفاتر نمایندگیگریکنسول

های ایران در محل اقامت که با سفارتخانه

ارائه اصل گواهی والدت خارجی و 

ها و حضور یکی از والدین سند شناسنامه

و  رانياحوال در اثبت يقیعبداهلل، مطالعه تطب ،يفرهنگ. 2

 13: صو سوئد  هیانگلستان، فرانسه، ترک یکشورها
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ثبت کل وقایع تنظیم و شناسنامه صادر و 

گردد و اصل سند نیز تسلیم ولی طفل می

امور خارجه  احوالثبتگانی به جهت بای

کشور ارسال  احوالثبتواقع در سازمان 

الزم به توضیک است کلیه مواد  شودمی

بر تنظیم سند و صدور  احوالثبتقانونی 

شناسنامه در خارج از کشور نیز تسری دارد 

و از این حیث هیچ تفاوتی بین سند والدت 

تنظیمی در خارج از کشور با سند والدت 

 تنظیمی در داخل کشور وجود ندارد. 

مراجعه اولیاء که یکی از آنها به  -ب

ها در داخل مرکز استان احوالثبتادارات 

 امور خارجه در تهران احوالثبتکشور و 

مدارک الزم برای ثبت واقعه در ایران 

 : عبارتند از

اصل گواهی والدت خارجی که صحت 

و یا  و اعتبار آن به تأیید دفاتر نمایندگی

سفارت خانه ایران در کشور محل اقامت 

 رسیده باشد. 

ترجمه رسمی آن که به تأیید  -

دادگستری یا سفارت خانه ایران در کشور 

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 1

 39: ص ران،يدر ا

 انيمتصد 1307، نظام نامه سجل احوال مصوب 17 ماده. 2

شعب سجل احوال هر  سیموظفند پس از تأسسجل احوال 

 مربوط رسیده باشد. 

 1ارائه شناسنامه والدین -
درباره ثبت والدت اتباع خارجی در ایران 

قانون مصوب سال نامه نظاماولین بار در 
صورت روشن به آن به احوالتثب 1307

مذکور نامه نظام 37تصریک گردید ماده 
وقایع اربعه حادثه برای اتباع »: مقرر نمود

خارجه مقیمین ایران در محل وقوع واقعه 
پس از آن در قوانین و « شودمیثبت 

های بعدی این موضوع با تفصیل نامهنظام
که در  ایبیشتری بیان گردید به گونه

که جایگزین  1315مصوب سال نامه نظام
گردید  احوالثبت 1314قانون سال نامه نظام

ماده از آن به چگونگی ثبت والدت اطفال  6
متولد از اتباع خارجی در ایران اختصاص 

مذکور نامه نظام 61یافت. به موجب ماده 
ر آنها تبعه ثبت والدت اطفالی که پدر و ماد

خارجه بوده و جواز اقامت دولت ایران را 
در دست دارند در دفاتر مخصوص به عمل 

آن برای این قبیل  62آمده و بر اساس ماده 
اطفال تصدیق والدت تنظیم و به اولیای آنها 

نامه پس از آن در آیین 2گردید. تسلیم می

در  افتديمحل اتفاق م نیساکن یمحل دفاتر چهارگانه که برا

احوال مصوب قانون ثبت 1ماده  نديدفاتر مزبور مرتباً ثبت نما

چهارگانه تولد،  عيدر هر محل وقا – 1319سال  بهشتيارد
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( به تفصیل 2) احوالثبت 1319قانون سال 
سخن گفته شده و بخش مستقلی در این باره 

نامه به چگونگی ثبت وقایع از این آیین
حیاتی اتباع خارجی در این اختصاص یافت. 

نامه آیین 70درباره ثبت والدت ماده 
دارد والدت اطفالی که از مذکور مقرر می

شوند پدر و مادر خارجی در ایران متولد می
و پدر و مادر آنها پروانه اقامت از دولت 

ان در دست دارند در دفتری که نمونه ایر
باشد ثبت نامه مذکور میآن ضمیمه آیین

نیز به ثبت والدت  71گردد و ماده می
سالگی تأکید  18اینگونه فرزندان تا قبل از 

والدت اطفالی هم : نمایدنموده و مقرر می
که در ایران از پدر و مادر خارجی به وجود 

اند با سیدهسالگی تمام نر 18اند و به آمده
 رسد. ارائه مدرک در دفتر مزبور به ثبت می

پس از ثبت واقعه والدت نکته مهم 
باشد. اعطای مدرک معتبر هویتی به طفل می

                                                
ن قانو نياحوال طبق ادر دفاتر ثبت ديازدواج، طالق و وفات با

 ثبت شود.

انه چهارگ ياتیح عيبار ثبت وقا نیاول ینظام نامه برا نيدر ا 

وال نظام نامه مذکور مقرر نمود: ))اح 12. ماده ديگرد یاجبار

است عبارت است  یکه ثبت آن به موجب قانون اجبار يشخص

 : والدت، ازدواج، طالق، فوت((ليذ عياز وقا

 سال مصوب حوالاثبت قانون یبرا یانامهنيیآ تاکنون( 2

 وجود به توجه با اما. است دهينگرد نيتدو و هیته 1355

 رسديم بنظر 1319 سال مصوب احوالثبت قانون نامهنيیآ

 عمل مالک نباشد ريمغا مذکور قانون با که یحد تا آن مفاد

 .ردیگ قرار احوالثبت ادارات

چون در فرض موضوع مطروحه والدین هر 
اند و فرزند متولد از آنان نیز دو خارجی

کند از این رو به تابعیت خارجی پیدا می
ویت و تابعیت جای شناسنامه که نشان ه

اتباع ایرانی است، گواهی والدت مخصوص 
اتباع خارجی صادر و به آنان تحویل 

نامه آیین 72گردد. این مطلب ضمن ماده می
  2 1مذکور مورد تأکید قرار گرفته است.

 7 حاشیه

فرآیند ثبت یک رویداد حیاتی )والدت 
و مرگ( از جهتی به دو حوزه اعالم و ثبت 

در حوزه  احوالثبت. وظایف دشومیتقسیم 
ثبت و تکالیف حوزه اعالم بعهده اعالم 

 3کنندگان قانونی است. 

قانون مدنی  993ماده  1قسمت اخیر بند 
سقط هر جنین چنین همناظر بر این است که 

که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود 

باشد شناسنامه  يراني: پس از ثبت والدت اگر طفل اتبصره. 1

ثبت واقعه در دفتر ثبت  یبرا هیو اعالم گردديم میدر و تسلصا

احوال محل صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت عيکل وقا

که طفل  يو در صورت شوديمصدور شناسنامه آنان فرستاده 

 .گردديم میصادر و تسل يباشد گواه يخارج

 يجحقوق اتباع خار ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 2

 51: ص ران،يدر ا

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 3

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 86: صبه هنگام، 
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اعالم شود  احوالثبتباید به مأمورین 
م سقط جنین الزم است که پس بنابراین اعال

از ماه ششم از حمل صورت گرفته باشد نه 
قبل از آن زیرا قبل از آن حمل وضع ثابتی 
پیدا نکرده و هنوز صورت و هیأت انسان به 
خود نگرفته و از این رو قابل زیست نیست. 
پس از ماه ششم از حمل است که اگر سقط 
نشده و از طریق عادی به دنیا آید قابل 

ت است به این لحاظ قانونگزار تأکید حیا
کند حملی که پس از ماه ششم سقط شود می

 باید ثبت شود. 
نکته دیگر اینکه ممکن است حمل از 

گونه نقص و همه جهات کامل بوده و هیچ
یا علتی که سبب سقط او شود در بین نباشد 
معذلک طفل مرده به دنیا آید یا بالفاصله 

 پس از والدت فوت کند.
چنانچه طفل مرده به دنیا بیاید به  حال

مراتب به  احوالثبتقانون  22موجب ماده 
و  شودمیاعالم  احوالثبتمأمور یا نماینده 

چنانچه مولود زنده به دنیا بیاید ولکن قبل از 
اعم از  احوالثبتاعالم والدت به نماینده 

قانون  15اینکه در مدت مقرر در ماده 
( باشد یا غیر آن فوت روز 15) احوالثبت

نماید یعنی در واقع چه این مدت کم باشد 
یا زیاد و چه بالفاصله پس از تولد فوت کند 

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 1

و یا آنکه مدتی زنده بماند و پیش از آنکه 
اطالع داده شود از دنیا  احوالثبتبه نماینده 

برود در هر دو صورت اعالم واقعه به 
الزم است البته وضع  احوالثبتنماینده 

نین مولودی فقط در دفتر متوفیات ثبت چ
شده و جهت او هم سند والدت تنظیم 

 . شودمین
پس هر والدتی و سقط حملی که پس از 
ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود باید به 

اعالم شود و فقط والدتی  احوالثبتنماینده 
 شودمیقابل ثبت بوده و برای آن سند تنظیم 

به دنیا آمده و تا اطالع به که مولود زنده 
هم زنده باشد در غیر  احوالثبتنماینده 

صورت جهت طفلی که مرده به دنیا این
آمده یا اینکه زنده متولد شده لیکن قبل از 

فوت کند سند  احوالثبتاعالم به نماینده 
بنابراین وجود دو  شودمیوالدت تنظیم ن

ی شرط برای ثبت والدت و تنظیم سند حتم
 است. 

 زنده به دنیا آمدن مولود -1
 ثبتنماینده زنده بودن تا اطالع به -2

 1احوال

 8 حاشیه

ترین حقوق هر کودک داشتن از اساسی

 36: ص ران،يدر ا
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متولی  احوالثبتباشد که سازمان هویت می
باشد و مصادیق مورد اشاره در این امر می

قانون برای حمایت کودکان از قبیل 
واند از طریق تحضانت و قیمومیت و... می

هویت یافتن کودک محقق شود و داشتن 
نام و نام خانوادگی، قانونگذار را در دستیابی 
به اجرای هر چه بهتر قوانین حقوقی یاری 
خواهد کرد چون تا به یک موجود انسانی 
هویت اجتماعی از طریق ثبت والدت او 
داده نشود، در جهان پیچیده معاصر به منزله 

بهره از واهد بود و بیعدم وجود و حیات خ
تمام امکانات اجتماعی موجود، ثبت والدت 
کودک در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور 
یعنی برخورداری از تمامی حقوقی که حق 
 هر فرد در جامعه متولد یافته اش برای

 1باشد.مندی از این حقوق میبهره

 9 حاشیه

های جمعیتی ها به یک پایگاه دادهدولت
نیاز دارند. بنابراین ثبت تولد قابل اعتماد 

ترین موارد کودک نه تنها یکی از عمده
باشد بلکه کلید اصلی برای ای میحقوق پایه

اطمینان از احقاق سایر حقوق نیز تلقی 
 2.شودمی

                                                
احوال حقوق کودکان و نقش ثبتفاطمه، مطالعه  ،يمیسل. 1

 10: صدر احقاق آن، 

 10 حاشیه

آیا گذشت مدتی معین از تاریخ ازدواج 
 مانع صدور شناسنامه است؟ 

قابل  مسأله این است که وجود فاصله
مالحظه میان تاریخ ثبت ازدواج و تاریخ 

فرزند عنوان بهتولد طفلی که اعالم کننده 
کرد، اداره خود تولد وی را اعالم می

را دچار تردید در واقعیت  احوالثبت
نمود که انتساب این فرزند به والدینی می

 فرزند خود به آن ادارهعنوان بهتولد وی را 
دلیل دستورالعملی  کردند. به همیناعالم می

( 27/4/1375مورخ  321/7241)به شماره 
آن،  1-3صادر شد که به موجب بند 

واحدهای تابعه ملزم شدند که از صدور 
شناسنامه جهت نوزادانی که بیش از پنج 
سال از تاریخ ازدواج والدینشان سپری 
گردیده، خودداری نموده و جهت احراز 
صحت گواهی والدت صادره از جانب 

شک یا بیمارستان مربوطه مجدداً از پز
 مراجع مذکور استعالم به عمل آورند. 

روشن است که دستورالعمل فوق مخالف 
اصل برائت و اصل صحت بود. به عالوه 
ظاهر نیز این است که فرزندی که والدین 
آن در انتساب وی به خود تردید ندارند 

 23:صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 2
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 احوالثبتمتعلق به ایشان است؛ پس اداره 
ت صرفاً به دلیل تردید و با وجود توانسنمی

مواردی خاص، طی حکمی مطلق، وجود 
مانعی عنوان بهفاصله میان ازدواج و تولد را 

برای صدور شناسنامه تلقی کند. به ویژه 
در اجرای بند الف  احوالثبتآنکه سازمان 

ماده یک قانون خود مکلف است به محض 
 اعالم واقعه از سوی اعالم کننده مبادرت به

تواند عالوه بر صدور شناسنامه نماید و نمی
قیود قانونی، خود شرطی دیگر برای صدور 
شناسنامه بیفزاید و آن را به تأخیر اندازد. 

این شرط با احکام قانون مدنی در چنین هم
خصوص نسب و اقرار به آن نیز سازگار 

ق.م  1273دانیم که بر حسب ماده نیست؛ می
صورتی صحیک است که اقرار به نسب در 

تحقق آن بر حسب عادت و قانون ممکن 
باشد و کسی که به نسب او اقرار شده 
تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار 
بر فرزندی او شد به شرط آنکه منازعی در 

از مفاد این بند در خصوص  1بین نباشد.
استفاده گونه اینتوان موضوع مورد بحث می
، احوالثبتل به اداره کرد که اعالم تولد طف

اقرار بر پذیرش نسب فرد است؛ اقراری که 

                                                
 و اثبات ناصر، دکتر ان،يکاتوز.ک: ر حکم، نيا لیتحل در. 1

 .224 ص، 1380 زمستان، 1 ج زان،یم، 1 ج اثبات، لیدل

 پرونده کالسه به 9/12/1383 خيتار به 594: شماره دادنامه. 2

عرف و قانون، تحقق موضوع آن را )نسب( 
داند و نیازی به تصدیق مقرله نیز ممکن می

ندارد. بنابراین با توجه به حکم فوق و نظر 
باید در می« احوالثبتحقوق »به اینکه 

گام بردارد، « حقوق مدنی»جهت حمایت از 
مه مزبور به وضوح بر خالف قانون بخشنا

بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز 
در مقام رسیدگی به شکایت از دستورالعمل 

با عنایت به بند الف ماده یک ق.ث.ا »فوق، 
و سایر مقررات مربوط در  1355مصوب 

کشور در  احوالثبتباب مسئولیت سازمان 
زمینه ثبت والدت اشخاص و صدور 

رای آنان بر اساس مدارک معتبر شناسنامه ب
از  1-3مفاد بند « مثبت هویت و تابعیت آن

مورخ  321/7241بخشنامه شماره 
تهران که  احوالثبتاداره  27/4/1375

 5فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت 
سال علی االطالق و فارغ از وجود مدارک 
و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص 

را مغایر اعتبار « اعالم داشتههویت و تابعیت 
اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار 
تشخیص و آن را به استناد قسمت دوم ماده 

2عدالت اداری ابطال نمود.قانون دیوان 25
 

3 

 مورخ 17551 شماره به يرسم روزنامه از نقل به، 460/81

11/3/1384. 

 72: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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 11 حاشیه

ثبت والدت در ایران اولین بار مطابق 
الزامی  1297مصوب  احوالثبتنامه تصویب

  :نامهاین تصویب 7گشت مطابق ماده 
در موقع تولد طفل اعم از ذکور و اناث، »

پدر و در غیاب او مادر یا جد مکلف 
روز الاقل به اداره  15باشند در ظرف می

سجل احوال مولود جدید خود را اظهار 
نمایند و در موقع اخبار و اظهار باید دو نفر 

 1«.شاهد و مصدق همراه داشته باشند

 12 حاشیه

ه حقوق نامبر اساس اصل هفتم پیمان

کودک مبنی بر حق هر کودک به دارا 

در قطعنامه  2002بودن نام و ملیت، در سال 

مجمع عمومی سازمان ملل با نام جهانی 

شایسته کودکان، بر ضرورت تعهد دولتها 

برای ثبت تولد تمام کودکان سرمایه 

گذاری در امر مراقبت، آموزش و محافظت 

از صدمات و استثمار کودکان تأکید شده 

 ست. ا
ریزی برای دستیابی به این هدف و برنامه

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 16: صس(، ) ينیحضرت امام خم

در جهت ارائه خدمات به کودکان و 
ها به یک پایگاه مراقبین کودکان، دولت

 2های جمعیتی قابل اعتماد نیاز دارند. داده

 13 حاشیه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیون 
به تاریخ  594عدالت اداری به شماره 

می منتشره در روزنامه رس 9/12/1383
 22/3/1384به تاریخ  17551شماره 

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم 
به موجب بخشنامه مورد  -1»داشته است 

استان تهران اعالم  احوالثبتشکایت اداره 
شده است، از صدور شناسنامه جهت 

سال از تاریخ ازدواج  5نوزادانی که بیش از 
والدینشان سپری گردیده، خودداری نموده 

احراز صحت گواهی والدت صادره  و جهت
از جانب پزشک یا بیمارستان مربوطه مجدداً 
از مراجع مذکور استعالم به عمل آوردند. 
طرف شکایت اقدامات خود را مستند به ماده 

اعالم نموده است. ماده  احوالثبتقانون  45
مذکور در خصوص تعویض شناسنامه 

باشد و ارتباطی با موجود در دست مردم می
دارک قانونی جهت صدور شناسنامه جهت م

 22:صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 2
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در اجرای  احوالثبتفرزند ندارد. سازمان 
بند الف ماده یک مکلف است به محض 
اعالم واقعه از سوی اعالم کننده بالفاصله 
مبادرت به صدور شناسنامه نماید و مجاز 

باشد صدور شناسنامه را به دالیل واهی نمی
مان اساس و صرفاً بر مبنای حدس و گو بی

به تأخیر اندازد، خصوصاً آنکه مهلت اعالم 
قانون  15واقعه والدت به موجب ماده 

روز از تاریخ والدت  15، احوالثبت
باشد. در غیر این صورت، شناسنامه می

گردد. )مستفاد از صادره سند عادی تلقی می
قانون مدنی ایران(  999مفهوم مخالف ماده 

ر قانون اساسی اصل ب 37طبق اصل  -2
برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم 
نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالک 
اثبات شود. لذا با توجه به این اصل و قانون 

مجاز نیست  احوالثبت، سازمان احوالثبت
برای خود نقش پلیس را قائل گردد و در 
صدد احراز صحت اوراق والدت چنین 

االشعار،  نوزادانی باشد. با توجه به موارد فوق
 «.ابطال بخشنامه مزبور تقاضا است

معاون حقوقی و سجلی استان تهران در 
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

: اعالم داشت 6/8/1381به تاریخ  16660/2
 1-3شکایت شاکی متوجه بند  -1»

مورخ  7241/321دستورالعمل شماره 

باشد که منطبق با کلیه می 27/4/1375
ط قانونی تهیه شده است. مقررات و ضواب

نظر به اینکه در موارد بسیاری مشاهده شده، 
والدینی وجود دارند که خود توانایی داشتن 
فرزند را نداشته و با تحصیل فرزند از 
اشخاصی دیگر و به طریق غیرقانونی 
موجبات بروز تخلفات و تنظیم سند سجلی 

گردند که برابر بند مزبور به کلیه ادارات می
گردیده، در صورت وجود تردید از  ابالغ

نیروی انتظامی محل سکونت والدین استعالم 
گردد که البته این به معنای تعمیم دادن به 

ای به قوانین و همه موارد نیست و خدشه
برابر  -2حقوق اشخاص وارد نخواهد شد. 

هرگاه هویت و  احوالثبتقانون  45ماده 
تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و 
مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود 
مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی 
ارجاع که در صورت تأیید برابر مقررات 

ای حال، با پذیرد. علیاقدام الزم صورت می
موارد، تعلق طفل گونه اینتوجه به اینکه در 

به والدین و به عبارتی، هویت طفل از حیث 
گیرد، از ر میاثبات نسب مورد تردید قرا

نیروی انتظامی محل سکونت متقاضیان 
 «.گردداستعالم می

 رأی وحدت رویه
با عنایت به بند الف ماده یک قانون »
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و سایر مقررات  1355مصوب  احوالثبت
 احوالثبتمربوط در باب مسئولیت سازمان 

کشور در زمینه ثبت والدت اشخاص و 
صدور شناسنامه برای آنان بر اساس مدارک 
معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و اینکه 

قانون مزبور ناظر به  45حکم مقرر در ماده 
تردید در هویت و تابعیت اشخاص در 
صورت عدم ارائه مدارک معتبر در جهت 

از  1-3اثبات امر مزبور است، مفاد بند 
مورخ  7241/321بخشنامه شماره 

تهران که  احوالثبتاداره  27/4/1375
 5و تاریخ تولد را به مدت  فاصله ازدواج

سال علی االطالق و فارغ از وجود مدارک 
و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص 
هویت و تابعیت اعالم داشته و به ضرورت 
تحقیق توسط نیروی انتظامی تأکید کرده 
است، مغایر اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم 

ناد و به است شودمیقانون گذار تشخیص داده 
قانون دیوان عدالت  25قسمت دوم ماده 

 «. گردداداری ابطال می

 14 حاشیه

ثبت والدت اطفال متولد از اتباع خارجی 
رأی وحدت رویه هیأت عمومی  مقیم ایران

به تاریخ  698دیوان عدالت اداری به شماره 
منتشره در روزنامه رسمی  20/8/1386

 22/2/1387به تاریخ  18407شماره 

مان بازرسی کل کشور طی رییس ساز
مورخ  31092شکایت نامه شماره 

ضمن ارسال تصویر گزارش  29/8/1384
 5معاون اجرایی سازمان، تبصره ماده 

 12نامه مورد شکایت را مغایر با مواد آیین
اعالم و تقاضای  احوالثبتقانون  13و 

نامه اجرایی ثبت آیین 5ابطال تبصره ماده 
باع خارجی مقیم والدت اطفال متولد از ات

ایران را نمود. در گزارش پیوست نامه 
وزرای عضو شورای »: مذکور آمده است

هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه 
نامه مورد آیین 5، ماده 10/4/1383مورخ 

نظر و تبصره آن را به شرح زیر تصویب 
والدت اطفال متولد از پدر خارجی : نمایدمی

محل تولد مادر ه کدرصورتیو مادر ایرانی 
و اطفال در ایران باشد نیز در دفتر ثبت کل 

 رسد. وقایع به ثبت می
ثبت والدت اطفال مشمول این  -تبصره

ماده موکول به آن است که پدر به صورت 
قانونی به ایران وارد شده و به هنگام تولد 
طفل نیز دارای پروانه اقامت معتبر و پروانه 

دین رسماً به ثبت زناشویی بوده و ازدواج وال
رسیده باشد. این در حالی است که قانون 

 احوالثبتقانون  13و  12گذار در مواد 
و اصالحات بعدی  1355مصوب تیرماه 

 : داردمقرر می
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والدت هر طفل در ایران اعم  -12ماده 
از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی 

 احوالثبتباشند، باید به نماینده یا مأمور 
اعالم شود و والدت اطفال ایرانیان مقیم 
خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در 

ترین محل اقامت و اگر نباشد، به نزدیک
 احوالثبتمأمور کنسولی و یا به سازمان 

 . شودمیکشور اعالم 
والدت واقع در ایران به وسیله  -13ماده 

و والدت واقع  احوالثبتنماینده یا مأمور 
ر خارج از کشور به وسیله مأمور کنسولی د

 رسد.وقایع به ثبت میکل ثبت ایران در دفتر
پس از ثبت والدت، اگر طفل  -تبصره 

 شودمیایرانی باشد، شناسنامه آنان فرستاده 
طفل خارجی باشد، گواهی که درصورتیو 

با توجه به اینکه «. گرددصادر و تسلیم می
، کلیه احوالثبت قانون 12مقنن در ماده 

اشخاص مقیم در ایران را مکلف به اعالم 
والدت اطفال خود به نماینده یا مأمور 

نموده و از طرف دیگر، در ماده  احوالثبت
قانون موصوف، نماینده و یا مأمور  13

موظف به ثبت کلیه والدت واقع  احوالثبت
در ایران )به صورت مطلق( در دفتر ثبت 

بنابراین مقید نمودن کل وقایع شده است، 
ثبت والدت اطفال متولد از پدر خارجی و 

شوند( به مادر ایرانی )که در ایران متولد می

ورود قانونی والد و داشتن پروانه اقامت 
معتبر و پروانه زناشویی، خارج از حدود 
صالحیت اعضای شورای هماهنگی اجرایی 
اتباع بیگانه تشخیص و نظر به ابطال تبصره 

 احوالثبتنامه اجرایی قانون آیین 5ماده 
 «.دارد

مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس 
ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت 

م مورخ /2668/85مذکور طی نامه شماره 
مبادرت به ارسال تصویر  8/3/1385

( احوالثبتنظریات وزارت کشور )سازمان 
و وزارت اطالعات نموده است. در نامه 

 22/12/1384ورخ م 5750/11/2شماره 
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

ثبت والدت و صدور »: کشور آمده است
گواهی جهت فرزندان اتباع خارجی مطلق 

پس از بیان شرایط  13نبوده و تبصره ماده 
و با توجه به مستندات و مدارک ابرازی 
توسط اعالم کننده چنانچه مدارک ارائه شده 

ل باشد، شناسنامه و حاکی از ایرانی بودن طف
در غیر این صورت، گواهی صادر خواهد 

اطالعات و  13ماده  3شد و در بند 
باید در دفتر مخصوص مشخصاتی را که می

ثبت والدت قید شود، به شماره و پروانه 
اقامت اشاره شده که مبین لزوم داشتن 
اقامت معتبر برای پدر تبعه خارجی است و 

ت که در بر اساس همین حکم قانون اس
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اسناد والدت محل درج مشخصات خارجی 
بینی شده است. همه و اقامت پدر پیش

از جمله مواد  احوالثبتقوانین و مقررات 
 احوالثبتنامه اجرایی قانون به بعد آیین 70

شرط اقامت قانونی پدر  1319مصوب 
خارجی را برای ثبت والدت اتباع خارجی 

 «.مقرر نموده است
 هیرو وحدت یرأ

 12مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده »
 احوالثبتو تبصره آن از قانون  13و ماده 
این است که والدت هر طفل  1355مصوب 

واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل 
ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور 

اعالم شود و واقعه والدت توسط  احوالثبت
وقایع به مأمور مذکور در دفتر ثبت کل 

 5ثبت برسد. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 
نامه اجرایی ثبت والدت اطفال متولد آیین

از اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت والدت 
طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در 
ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به 
صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه 

ام تولد طفل و دارا بودن اقامت معتبر به هنگ
پروانه زناشویی و ثبت ازدواج زوجین به 
صورت رسمی نموده و با وضع قواعد آمره 

متضمن شرایط خاص، موجبات تضییق و 
محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده 
است، بنابراین، تبصره مورد اعتراض خالف 
حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه 

مقررات دولتی تشخیص مجریه در وضع 
و مستنداً به قسمت دوم اصل  شودمیداده 

جمهوری اسالمی اساسیهفتادم قانونیکصدو
 و ماده 19ایران و ماده یک و بند یک ماده

 «گردد.اداری ابطال میعدالتدیوانقانون 42

 15 حاشیه

اداره  5/2/1379-629/7نظریه مشورتی 
دت در ثبت وقایع وال: حقوقی قوه قضاییه

قانون  13دفتر ثبت کل طبق ماده 
شامل اطفال اتباع خارجه نیز  احوالثبت
همان قانون  16که با توجه به ماده  شودمی

قانون تخلفات جرایم و  3و ماده 
های مربوط به اسناد سجلی و مجازات

مجمع  10/5/1370شناسنامه مصوب 
 48تشخیص مصلحت نظام که به جای ماده 

سابق وضع شده، مورد  احوالثبتقانون 
یاد شده بوده و  3استعالم مشمول ماده 

متخلف هر چند از اتباع خارجه باشد، قابل 
 1باشد.تعقیب می

 

                                                
 68: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1
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 خارجی یا ایرانی طفل مادر و پدر اینکه از اعم ایران در طفل هر والدت -12 ماده

 مقیم ایرانیان الاطف والدت و شود اعالم احوالثبتمأمور  یا نماینده به باید باشند
 نزدیکترین به نباشد اگر و اقامت محل در ایران مأمور کنسولی به کشور از خارج

 .شودمی اعالم کشور احوالثبت سازمان به یا و مأمور کنسولی

 1 حاشیه

الذکر اعالم والدت و برابر ماده فوق
صدور شناسنامه طفل متولد از والدین 

لق بیان شده و خارجی در ایران به طور مط
ای به این که حضور والدین خارجی اشاره

این اطفال در ایران باید با اجازه دولت 
)داشتن اقامت قانونی( باشد یا خیر، نکرده 

 است. 
رسد قانونگذار از انشای قانون به نظر می

صورت عمد داشته و خواسته هر به این
افتد در دفاتر والدتی که در کشور اتفاق می

به ثبت برسد خواه  احوالثبتر مخصوص د
 اقامت والدین در ایران قانونی باشد یا نه.

افتد این است اما آنچه در عمل اتفاق می
که برای اعالم و ثبت واقعه والدت اطفال 
متولد از والدین خارجی در ایران، ابتدا از 
اداره گذرنامه و اتباع خارجی فرماندهی 

ودن انتظامی شهرستان در خصوص قانونی ب
و در صورت  شودمیاقامت پدر استعالم 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 1

 74: ص ران،يا

مثبت بودن اعالم پدر مورد قبول واقع شده 
 1و سند سجلی تنظیم خواهد شد.

 2 حاشیه

ترتیب خاصی در  احوالثبتدر قانون 
خصوص مکان اعالم والدت قید نشده 
بنابراین والدین طفل به هر یک از ادارات 

ایند سراسر کشور که مراجعه نم احوالثبت
این ادارات موظف هستند در صورت ارائه 
مدارک الزم، نسبت به تنظیم سند سجلی و 
صدور شناسنامه اقدام نمایند مگر در رابطه 

که  احوالثبتقانون  12با قسمت اخیر ماده 
برای اعالم والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج 
کشور محل خاصی را برای مراجعه در نظر 

 2ود.گرفته و باید رعایت ش

 3 حاشیه

چگونگی ثبت والدت اتباع خارجی در 
 ایران 

 ضوعهمو حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،يباقر. 2

 83 ص ران،يا
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 احوالثبتقانون  12با توجه به ماده 
متضمن اصالحیه سال  1355مصوب سال 

مجلس محترم شورای اسالمی والدت  1364
هر طفل که در کشور ایران واقع شود 
صرف نظر از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی 

ده یا مأمور یا خارجی باشند باید به نماین
اعالم شود. بدیهی است پس از  احوالثبت

مأمورین  احوالثبتاعالم والدت به سازمان 
مربوطه نسبت به ثبت واقعه اقدام نموده و 

همان قانون  13به موجب تبصره ذیل ماده 
طفل خارجی باشد به جای که درصورتی

شناسنامه که مخصوص اتباع ایرانی است 
حال حاضر گردد. در گواهی صادر می

دستورالعمل جامع و کاملی در خصوص 
نحوه ثبت والدت مربوط به اتباع خارجی 
وجود ندارد لکن با توجه به مقررات مربوط 

 1319نامه قانون مصوب سال از جمله آیین
مصوب  احوالثبتو نیز قانون  احوالثبت

های پراکنده و دستورالعمل 1355سال 
عه چگونگی ثبت واق احوالثبتسازمان 

: توان بیان نمودوالدت را به صورت زیر می
واقعه والدت اطفال متولد از اتباع  -1

اند. سال تمام نرسیده 18خارجی که به سن 
پس از اعالم به نماینده یا مأمور  -2

در اسناد موالید مخصوص اتباع  احوالثبت
گردد. از شرایط الزم برای خارجی ثبت می

اع خارجی در ثبت واقعه والدت فرزندان اتب
 : توان به موارد زیر اشاره نمودایران می

ارائه مدارک اقامت معتبر والدین  -الف
 طفل

مدرک معتبر اقامت با توجه به قوانین 
 : فعلی یکی از موارد ذیل خواهد بود

ای پروانه اقامت که یا به صورت دفترچه
گردد و یا به شکل مهر در گذرنامه صادر می
 . ودشمیفرد ثبت 

برگ عبور موقت یالسه پاسه که برای 
 گردد.افراد فاقد مدرک هویتی صادر می

 گذرنامه معتبر
تاریخ اعتبار مدارک مذکور در بند : ب

الف در زمان تولد طفل و مراجعه فرد به 
 نباید منقضی شده باشد. احوالثبتادارات 

تولد طفل  -احراز تولد طفل در ایران: ج
 و تأیید پزشک و ماما در ایران یا به تصدیق

و با صدور گواهی راجع به والدت احراز 
گردد و یا به شهادت دو نفر گواه که بر می

تولد طفل در ایران گواهی دهند مطابق ماده 
 .احوالثبتقانون  15

چنانچه تولد طفل در مراکز درمانی و 
ها واقع نگردیده باشد و متقاضی به زایشگاه

 استناد نماید در گواهی گواهان در این باره
صورت تأیید تولد طفل در ایران از سوی این

 نیروی انتظامی محل ضروری است. 
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و تأییدیه مذکور از سوی امور اتباع 
خارجی و یا معاونت اطالعات نیروی 

گردد چون مرجع انتظامی محل صادر می
رسیدگی به وضع اتباع خارجی در محل 

ن باشند. چنانچه در زمامأموریت خویش می
 احوالثبتمراجعه به مأمور یا نماینده 

گواهی پزشک و ماما راجع به والدت ارائه 
نگردیده و سن طفل بر اساس اظهار اعالم 

صورت سال باشد در این 5کننده بیش از 
تعیین سن توسط پزشک قانونی الزامی است 
تا درج تاریخ تولد در سند سجلی میسر 

 گردد.
نانچه در توانند چمی احوالثبتادارات 

صحت اظهارات اعالم کننده یا نسب طفل 
به والدین مورد ادعا، شک و تردیدی حاصل 
گردید، تحقیقات الزم و کافی از طریق 
مراجع قانونی از جمله نیروی انتظامی و... به 

 عمل آورند. 
پس از حصول شرایط بندهای الف، ب و 

واقعه والدت  احوالثبتج مأمور یا نماینده 
رات مربوط و با توجه به مدارک را طبق مقر

ابرازی در دفاتر موالید اتباع خارجه ثبت 
نموده و مراتب را به تأیید اعالم کننده و 
گواهان )حسب مورد( رسانده و امضا و مهر 

 نمایند. می

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 1

پس از ثبت واقعه والدت طفل، با توجه 
 احوالثبتقانون  13به تبصره ذیل ماده 

الدین گواهی والدت صادر و تحویل و
گردد. یک نسخه از گواهی مذکور نیز می

امور خارجه سازمان  احوالثبتبه اداره کل 
گردد. آنچه کشور ارسال می احوالثبت

گفته شد در خصوص فرزندان والدینی بود 
که هر دو خارجی بوده و بر اساس مقررات 
جمهوری اسالمی ایران وارد کشور گردیده 

 . باشندو دارای اقامت قانونی می
نحوه ثبت والدت آن دسته از فرزندان 
اتباع خارجی که در ایران متولد گردیده 

سالگی اقدامی برای آنان از طرف  18ولی تا 
والدین صورت نگرفته به جهت اینکه 

سالگی کبیر و رشید  18اینگونه افراد بعد از 
گردند بوده و از تحت والیت پدر خارج می

 1تابع تشریفات دیگری است. 

 4 حاشیه

برای ضرورت اعالم والدت طفل، مدت 

حمل هیچ نقشی ندارد. اما اگر جنین، سقط 

شده به دنیا آید، در صورتی اعالم آن به 

 52: ص ران،يدر ا
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اداره ثبت احوال ضروری است که بعد از 

 1شش ماهگی به دنیا آمده باشد.

 5 حاشیه

وقایع چهارگانه )تولد، وفات، نکاح و 

ه را طالق( ایرانیان مقیم کشورهای خارج

مأمورین قنسولی ایران هر یک در حوزه 

مأموریت خود، در دفاتر سجلی که از اداره 

ثبت  شودمیثبت احوال مرکز فرستاده 

خواهد نمود. ثبت وقایع چهارگانه در 

کشورهای خارجی به وسیله مأمورین سجل 

احوال آن کشور، منافات به انجام ثبت وقایع 

لی دولت مزبور به وسیله مأمورین قنسو

 2ایران ندارد.

 6 حاشیه

چون اداره آمار در خارج ایران مأمور 

مخصوصی ندارد که وظایف ثبت احوال را 

ق.م. مقرر « 1001»انجام دهد، لذا ماده 

مأمورین قنسولی ایران در خارجه »دارد: می

                                                
)جلد اول( )اشخاص و  يحقوق مدن عباس،يعل ،ياتی. ح 1

 137 :ص(، نيمحجور

 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحقوق مدن  ،حسن دیس  ،يامام.  2

  ،ت، نکاح و فسخ آن(اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قراب ت،یتابع

 192: ص

باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت 

خود وظایفی را که بموجب قوانین و 

ت جاریه به عهده دوایر سجل احوال نظاما

این امر را ماده سی «. مقرر است انجام دهند

ام قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب 

گوید: (  تأیید نموده و می1319اردیبهشت )

وظایف مأمورین آمار و ثبت احوال را »

نسبت به اتباع ایران مقیمین خارج، مأمورین 

ه وزارت امور خارجه مطابق آئین نام

مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران 

 3«.رساند انجام خواهند دادمی

 7 حاشیه

باشند براساس مواد همانطور که مطلع می
قانون  31و  22، 13، 12قانون مدنی و  1001

ثبت احوال نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشور موظفند نسبت به 

باع ثبت والدت، ازدواج، طالق و فوت ات
ایرانی در خارج از کشور اقدام و گواهی 
های الزم را صادر نمایند، لذا شایسته است 

 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحقوق مدن  ،حسن دیس  ،يامام.  3

  ،اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن( ت،یتابع

 192: ص
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مواد مذکور به نحوی در ماهنامه کانون 
منعکس و به اطالع کلیه دست اندرکاران 

 مربوطه رسانده شود.
در مواردی مشاهده گردیده است که 
دفاتر اسناد رسمی از پذیرش اینگونه اسناد 

دداری و متقاضیان را به و گواهی ها خو
 وزارت امور خارجه راهنمایی نموده اند.

رئیس اداره سجالت و  -مرتضی جاودان
 1احوال شخصیه

 8 حاشیه

 10/3/1377-1288/7نظریه مشورتی 
 1با توجه به ماده : اداره حقوقی قوه قضاییه

قانون  16ماده « 6»و بند  12و ماده 
با اصالحات بعدی  1355مصوب  احوالثبت

شخص در سنین که درصورتی 1363مصوب 
 احوالثبتباال فاقد شناسنامه باشد و به اداره 

مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه 
خودداری نماید بدون این که کتباً جواب 
منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به 

قانون آیین دادرسی  1هر حال وفق ماده 
ی مرجع تظلمات عمومی است، متقاض

تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و می

                                                
شماره  مهیماهنامه کانون ضم  ،ارانيدفتر و سردفتران کانون.  1

 171: ص  ،1383و مرداد  ریت 51

 75: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست 
گرفته  احوالثبتزیرا تصمیم از طرف اداره 

آن را بخواهد و دیوان  ابطالنشده تا متقاضی 
حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام 

به صدور شناسنامه در این  احوالثبتاداره 
  2ه عمومی اشکالی ندارد. شرایط در دادگا

 9ه حاشی

-87842/11/2نظریه مشورتی 
اداره کل امور حقوقی  20/10/1392

 12با در نظر گرفتن حکم ماده : سازمان
صدور  1355مصوب  احوالثبتقانون 

گواهی ویژه اتباع خارجی برای اشخاص 
 3سال وجاهت قانونی ندارد. 18باالی 

 10 حاشیه

 21/4/1380 - 3527/7نظریه مشورتی 
صدور شناسنامه : اداره حقوقی قوه قضاییه

جهت مرد تبعه بیگانه که با زن ایرانی 
باشد. پذیر نمیازدواج کرده قانوناً امکان

مگر آن که قبالً زوج خارجی طبق مقررات 
 4مربوط تحصیل تابعیت ایرانی نماید.

 71: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3

 75: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 4



 

 

مأمور  یا مایندهن وسیله به ایران در واقع ( والدت18/10/1363)اصالحی  -13 ماده
 دفتر در ایران کنسولی مأموران وسیله به کشور از خارج در واقع والدت و احوالثبت
 : شودمی قید زیر اطالعات دفتر این در. رسدمی ثبت به وقایع کل ثبت

/  روستا) دهستان، بخش، شهرستان، استان والدت، محل و سال، ماه، روز، ساعت -1
 .آن ثبت تاریخ و( شهر

 .جنس و سند صاحب خانوادگی ونام نام -2
 محل و گذرنامه یا و اقامت پروانه شماره یا شناسنامه شماره و خانوادگی ونام نام -3

 .مادر و پدر اقامت محل و گذرنامه یا و اقامت پروانه یا شناسنامه صدور
 نسبت و صدورشناسنامه محل و شناسنامه شماره و اقامت محل و خانوادگی ونام نام -4

 .باشد سند صاحب مادر و پدر از غیرکه درصورتی کننده اعالم
 اقامت محل و شناسنامه صدور محل و شناسنامه شماره و خانوادگی ونام نام -5

 .گواهان
 .احوالثبت مهر مأمور و یا نماینده امضاء و خانوادگی ونام نام -6
 .وقایع کل ثبت دفتر مخصوص برگ سری و شماره -7
 .سند صاحب انگشتان آثار کالسمان شماره و ثبت وصمخص محل -8
 .همسر وفات یا و طالق، ازدواج به راجع اطالعات خالصه ثبت مخصوص محل -9

 .صادره یهاشناسنامه سری و مسلسل شماره ثبت مخصوص محل -10
 .اوالد به راجع اطالعات خالصه ثبت مخصوص محل -11
 .وفات ثبت مخصوص محل -12
 .توضیحات محل -13

 
 1ه حاشی

اسناد سجلی اظهارنامه شامل اسناد سجلی 
است که سال تولد صاحب سند با سال تنظیم 

 1سند در یک سال نباشد

 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد.. 1

 59: ص ن،یالتابعو مشکوک

 2 حاشیه

سند والدتی است که واقعه والدت : موالید
از اول فروردین لغایت آخر اسفند هر سال 
در نخستین به ثبت رسیده و تایخ تولد و 

 2است.صدور سند از حیث سال یکسان 

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،يخلخال. 2

 12: ص
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 3 حاشیه

ثبت تولد یعنی به ثبت رسانیدن رسمی 
واقعه تولد کودک توسط دولت در هر 

تری موارد کشور که جزو یکی از بنیادی
وسیله ترین مهمحقوق بشر محسوب شده، 

برای محافظت از حق هر کودک مبنی بر 
 1رود.داشتن هویت شخصی به شمار می

 4 حاشیه

اریخ سند ثبت رویداد والدت در طول ت
شکل و اقالم مندرج در اسناد  احوالثبت

هویتی حسب نیازهای زمان خود تغییراتی 
 یافته است. 

در این بخش که با رویکرد تولید 
نوع سند  5آمارهای جمعیتی صورت گرفته، 

به ترتیب زیر که تقریباً تمام اسناد هویتی 
موجود در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور 

مورد تجزیه و تحلیل قرار ، شودمیرا شامل 
 گرفته است. 

، 1314تا  1297اسناد نوع اول از سال 
، اسناد نوع سوم 1315اسناد نوع دوم در سال 

، اسناد نوع چهارم از 1320تا  1316از سال 
و اسناد نوع پنجم از سال  1363تا  1321سال 

تاکنون مورد استفاده قرار گرفته  1364
 است. 

                                                
 22:صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 1

لم اطالعاتی که ق 30بطور کلی از حدود 
 11در اسناد ادوار مختلف وجود دارد، تعداد 

 قلم آن در تمامی انواع اسناد هویتی از بدو
در ایران تاکنون  احوالثبتتأسیس 

مشترک بوده و بقیه اقالم به شرح جدول 
 زیر در بعضی از اسناد گنجانده نشده است. 
اسناد نوع اول که در اوایل تأسیس 

ترین فته، تقریباً کاملربکار می احوالثبت
نوع سند والدت بوده و فقط اقالم سواد پدر 
  و تاریخ تولد مادر در آن وجود نداشته است.
در اسناد نوع دوم بجز نام پدر و مادر 
اطالعات دیگری از والدین به ثبت 

رسید. سن اعالم کننده و گواه و نمی
همینطور شغل گواه و ساعت تولد نوزاد نیز 

ست که در سند نوع دوم نیامده از اقالمی ا
 بود. در اسناد نوع سوم اطالعات پدر کامالً

شد ولی از مادر فقط نام و نام آوری میجمع
شد. در این خانوادگی وی در سند درج می

نوع سند در مقایسه با نوع دوم عالوه بر 
آوری ساعت تولد، محل تولد نیز جمع

ر شد. سن اعالم کننده و گواه و همینطونمی
شغل گواه نیز مثل سند نوع دوم در سند 

 تعبیه نشده بود. 
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در سند نوع چهارم سواد پدر حذف شده، 
اطالعات مادر تغییری نسبت به سند نوع 
سوم ندارد و شغل و آدرس اعالم کننده نیز 
حذف شده است و همینطور سن و شغل 

 گواهان. 
سند نوع پنجم، یعنی سند جاری، اطالعات 

ت، ولی از والدین اعالم نوزاد کامل اس
کننده و گواهان فقط نام و نام خانوادگی و 

. فرق این شودمیآوری تاریخ تولدشان جمع
سند با سایر انواع اسناد در درج تاریخ 

 ازدواج والدین است.
از فناوری  احوالثبتگیری از زمان بهره

اطالعات در امور ثبت رویدادهای حیاتی، 
ا حسب نیاز زمان خود مجموعه اطالعاتی ر

نموده آوری میهمراه با ثبت والدت جمع
بینی نشده بود. که در سند والدت پیش

ند دین، تعداد مولود، مست: اقالم عبارتند از»
 «.ثبت، نوع ازدواج والدین و زایمان توأمان

اقالمی نیز مورد نیاز مطالعات جمعیتی 
آوری آن از سوی است که پیشنهاد جمع

: ر شده است، که عبارتند ازمتولیان ام
تحصیالت و شغل والدین، تاریخ تولد فرزند 

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 1

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 94 :صبه هنگام، 

قبل، طول دوره بارداری و موارد ورود به 
 1تابعیت.

 5 حاشیه

واقعه والدت باید اوالً در برگ مخصوص 
ثبت والدت ثبت شود و اطالعات احصاء 

در آن  احوالثبتقانون  13شده در ماده 
ی پزشک یا درج شود. ثانیاً مستند به گواه

مامای رسمی و یا تصدیق دو نفر گواه ثبت 
شود. ثالثاً سند سجلی پس از تنظیم به امضای 
اعالم کننده و مأمور تنظیم کننده موضوع 

همین قانون برسد لذا سندی که با  16ماده 
این کیفیت تنظیم و صادر شود برابر ماده 

 2قانون مدنی رسمی است. 1287

 6 حاشیه

ه والدت به مأمور پس از اعالم واقع
مکلف است  احوالثبتیا نماینده  احوالثبت

در صورت حصول شرایط قانونی نسبت به 
تواند این امر را ثبت واقعه اقدام نماید و نمی

به تأخیر انداخته و یا از ثبت آن خودداری 
 3نماید.

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 2

 72: ص ران،يا

 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 3

 33: ص ران،يدر ا
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 7 حاشیه

پس از ثبت والدت مندرجات دفتر ثبت 
و  کل وقایع تنظیمی برای اظهارکننده

و یا به رؤیت آنان  شودمیگواهان قرائت 
 رسد تا با آگاهی از مفاد آن نسبت بهمی

 1امضای دفتر مذکور اقدام نمایند.

 8 حاشیه

در : سند ثبت والدت اتباع خارجی -4
تعریفی از این سند به عمل  احوالثبتقانون 

قانون مذکور  12نیامده است ولیکن در ماده 
هر طفل در ایران اعم والدت »: آمده است

از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی 
 احوالثبتبشوند باید به نماینده یا مأمور 

 13و در تبصره ذیل ماده « اعالم شود...
پس از »: قانون مذکور نیز چنین بیان شده

ثبت والدت اگر طغل ایرانی باشد شناسنامه 
طفل خارجی باشد که درصورتیصادر.... و 

فلذا با « گرددی صادر و تسلیم میگواه
عنایت به مواد قانونی مذکور سند والدت 

: توان تعریف نموداتباع خارجی را چنین می
سند والدتی است که والدت هر شخص 
غیرایرانی صرف نظر از تاریخ وقوع واقعه 

رسد. )برای این به ترتیب در آن به ثبت می

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 1

 34: ص رانيدر ا

افراد شناسنامه صادر نگردیده و در عوض 
واهی والدت ویژه اتباع خارجی صادر گ

 2گردد.(می

 9 حاشیه

موالید را قانونگذار گونه اینوظیفه ثبت 
قانون مدنی به عهده مأمورین  1001در ماده 

کنسولی ایران در خارج گذاشته است به 
 : موجب این ماده

مأمورین کنسولی ایران در خارج، باید »
 نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود
وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات 
جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است 

 «انجام دهند.
این  شودمیسؤالی که در این جا مطرح 

است که آیا مأمورین کنسولی صالحیت 
تنظیم این اسناد را دارند یا نه؟ چرا که ماده 

 1355مصوب سال  احوالثبتقانون  8
ا نیز از اسناد رسمی اسناد رگونه این

محسوب کرده است و اصوالً باید مأمور 
 دار تنظیم گردد.رسمی صالحیت

صالحیت مأمور به طور کلی بر دو 
 -2صالحیت ذاتی  -1: قسمت است

صالحیت نسبی. با اندک تأملی در تعریف 

و مجازات آن،  ياد سجلجرم جعل در اسن د،یحم ،يخلخال. 2

 12: ص
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های ذاتی و نسبی مأمور به خوبی صالحیت
که مأمورین کنسولی را  شودمیمعلوم 

دار نسبی در زمره مأمورین صالحیت شودمی
قرار داد زیرا که از حیث قلمرو زمان و 
مکان و با حکم و ابالغی که از طرف مافوق 

دارند نسبت به مفاد ابالغ دریافت می
گونه اینتوانند شوند و میصالحیتدار می

ها را ثبت و سند سجلی برای آنها والدت
، عهدنامه وین نیز تنظیم نمایند. عالوه بر این
 5ماده  6ها در بند در مورد وظایف کنسول

 : دارد کهمقرر می
سردفتر مأمورین عنوان بهاقدام »
چنین همهای مشابه و و سمت احوالثبت

اجرای بعضی از اعمال اداری تا حدی که 
قوانین و مقررات کشور پذیرند با آن 

 1«.تناقض نداشته باشد
گردد که تنظیم حظه میبه این ترتیب مال

وسیله مأمورین کنسولی در سند سجلی به
حدود صالحیت آنهاست و این صالحیت 
نیز نسبی و از حیث زمانی و مکانی تنها در 

 2حوزه فعالیت خود صالحیت دارند.

 

                                                
اشخاص، اموال،  ،يحقوق مدن ا،ین يياز ناصر رسا نقل. 1

 54: ص ت،یمالک

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 2

 10 حاشیه

 دت ایرانیان مقیم خارج از کشورثبت وال
 : پذیردبه دو شکل صورت می

ها به کنسولیمراجعه والدین طفل  -الف
های ایران ها و سفارتخانهو دفاتر نمایندگی

در محل اقامت که با ارائه اصل گواهی 
ها و حضور یکی والت خارجی و شناسنامه

از والدین سند ثبت کل وقایع تنظیم و 
گردد شناسنامه صادر و تسلیم ولی طفل می

 احوالثبتو اصل سند جهت بایگانی به 
 احوالثبتمان امور خارجه واقع در ساز

یابد الزم به توضیک است کشور انتقال می
 بر تنظیم سند و احوالثبتکلیه مواد قانونی 

 صدور شناسنامه جاری و ساری است. 
مراجعه اولیاء یا یکی از آنها به  -ب

ها در داخل مرکز استان احوالثبتادارات 
امور خارجه در تهران،  احوالثبتکشور و 

یا مادر طفل و یا جد در این صورت پدر و 
پدری وی با ارائه مدارک ذیل به اداره 

به اعالم و مراجعه و نسبتمربوطه احوالثبت
 نماید. ثبت والدت و اخذ شناسنامه اقدام می

اصل گواهی والدت خارجی که صحت 
و اعتبار آن به تأیید دفاتر نمایندگی و یا 

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 69: ص)س(  ينیحضرت امام خم
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سفارتخانه ایران در کشور محل اقامت 
 رسیده باشد. 

* ترجمه رسمی آن که به تأیید دادگستری 
 رسیده باشد. 

 1* ارائه شناسنامه والدین

 11 حاشیه

سازمان  29/4/68برابر بخشنامه تاریخ 
کشور تنظیم سند سجلی و صدور  احوالثبت

سالی  18شناسنامه در ایران برای افراد زیر 
که پدر آنها ایرانی است و در خارج متولد 

امور خارجه  احوالثبت اند در تهران درشده
 احوالثبتها توسط ادارات کل و در استان

 3 2.شودمیانجام 

 12 حاشیه

ریاست  2/8/1371-4012/1بخشنامه 
مورخ  965/230پیرو شماره : سازمان

های واصله در بنا به گزارش 29/4/1368
مواردی اصل گواهی والدت خارجی در 
کشور محل اقامت هموطنان مورد نیاز 

باشد. لذا جهت مساعدت به این اشخاص می

                                                
و  رانياحوال در اثبت يقیعبداله، مطالعه تطب ،يگفرهن. 1

 16: صو سوئد،  هیانگلستان، فرانسه، ترک یکشورها

 صدور و يسجل سند میتنظ العملدستور احوالثبت سازمان. 2

 ،965/230 شماره خارج در شده متولد يرانيا اطفال شناسنامه

در صورت مطالبه اصل »: گردداعالم می
گواهی والدت خارجی از طرف اعالم کننده 

تواند اصل گواهی ربط میوالدت، اداره ذی
را پس از درج توضیحی بدین مضمون بر 
مبنای این گواهی شناسنامه جمهوری 

.. اسالمی به شماره مسلسل سری. ...............
با کد ملی............ صادر و تحویل گردیده 
امضا و ممهور نموده سپس تصویر )ظهر و 
متن( آن را تهیه و برابر با اصل نموده اصل 
گواهی را به اعالم کننده والدت مسترد و 
به جای آن تصویر برابر با اصل را نگهداری 

 4«نماید.

 13 حاشیه

دستورالعمل نحوه ثبت والدت فرزندان 
 14/4/1393ع خارجی در ایران مصوب اتبا

ابالغی طی شماره  احوالثبتشورای عالی 
معاونت اسناد  35453/12/2-5/5/1393

 : هویتی سازمان
 هدف -1

سازی ثبت واقعه والدت فرزندان بهینه
بینی اتباع خارجی در ایران با پیش

موضوعه  محمد و احکام و آثار شناسنامه در حقوق ان،يباقر. 3

 76: ص ران،يا

 72: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 4
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گیری از اجرای طرح مکانیزه نمودن بهره
 اسناد. 

 مستندات قانونی -2
مصوب  احوالثبتقانون  13و  12مواد  -
 18/10/1363و اصالحی  16/4/1355

 مجلس شورای اسالمی
 قانون مدنی 976ماده  5بند  -
 دامنه کاربرد -3

ها و مراکز استان احوالثبتادارات 
 نفر 000/500شهرهای پر جمعیت باالی 

 مسئولیت اجرا -4
مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده 

و نظارت بر حسن  احوالثبتارات رؤسای اد
ها اجرای آن به عهده مدیران کل استان

 است. 
 شرح اقدامات -5
 مدارک الزم: -1

گواهی والدت صادره از مراجع  -1-1
صالح یا ماما راجع به والدت پزشکی ذی

 طفل در ایران
در صورت عدم امکان ارائه  -1-1-1

گواهی پزشک یا ماما راجع به والدت، واقعه 
تصدیق دو نفر گواه مطلق ثبت خواهد  با

صورت ضمن اخذ استشهادیه شد. در این
مصدق مبنی بر تولد طفل در ایران مراتب 
باید مورد تأیید پلیس اطالعات و امنیت 

 نیروی انتظامی قرار گیرد. 
مدارک شناسایی معتبر والدین  -2-1-1

ه از قبیل گذرنامه یا پروانه اقامت یا دفترچ
ی از اقامت معتبر در زمان پناهندگی حاک

 والدت و تنظیم سند هویتی. 
در صورت عدم اعتبار مدارک  -2-1

اقامتی پدر و مادر خارجی ثبت والدت با 
تأیید امور اتباع خارجه نیروی انتظامی 

 باشد. بالمانع می
 پرداخت هزینه متعلقه -3-1

در مهلت قانون فقط هزینه ثبت  -1-1-3
 . شودمیاخذ 

خارج از مهلت قانونی هزینه  -2-1-3
ثبت و جریمه تأخیر در ثبت واقعه والدت 

 . شودمیطبق مقررات اخذ 
مأمور مربوط به منظور ثبت واقعه 
مدارک الزم را از متقاضی اخذ و نسبت به 

 نماید. تنظیم سند برابر نمونه پیوست اقدام می
پس از تنظیم سند نسبت به  -2-1

ایی و درج آن در اختصاص شماره شناس
گردد.. این شماره در کادر مربوط اقدام می

  شروع و ادامه خواهد یافت. 100001اداره از 
تنظیم سند والدت اتباع خارجی  -3-2

ها مراکز استان احوالثبتصرفاً در ادارات 
نفر  000/500و شهرهای پرجمعیت باالی 

 مجاز خواهد بود. 
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پس از تنظیم سند و امضای آن  -4-2
توسط اعالم کننده واقعه، مأمور نسبت به 

 نماید.مهر و امضای سند تنظیمی اقدام می
مأمور مربوط یک برگ گواهی  -5-2

والدت اتباع خارجی )طبق نمونه پیوست( 
صادر و آن را در جلد مخصوص قرار داده 

 نماید.و به اعالم کننده واقعه تسلیم می
الصاق عکس در محل کادر مربوط  -6-2
اهی والدت اتباع خارجی پس از احراز به گو

هویت و رعایت مقررات جاری برای افراد 
 سال تمام شمسی بالمانع است.  15باالی 
اسناد والدت تنظیم شده و مستندات  -7-2

آنها به طور جداگانه پس از بررسی الزم در 
مجلدات بیست برگی تجلید و برابر مقررات 

مه مربوط به اسناد ثبت کل وقایع در ادا
اسناد والدت اتباع خارجی قبلی نگهداری 

 گردد. می
آوری اطالعات و آمار معاونت فن -3

ماه  4جمعیتی موظف است ظرف مدت 
ترتیبی اتخاذ نماید تا والدت اتباع خارجی 
به صورت مکانیزه در مرکز داده ثبت و سند 
مربوط چاپ و گواهی والدت اتباع خارجی 

 گردد.بر مبنای اطالعات پایگاه صار 
نحوه صدور مجدد گواهی والدت اتباع 

 خارجه
تعویض گواهی والدت اتباع  -الف

 خارجه
در مواردی که گواهی والت به دالیلی از 
قبیل مستعمل شدن و یا تغییر مندرجات آن 
بر اساس احکام صادره از مراجع قضایی و 

های حل اختالف جهت تعویض یا هیأت
تنظیم کننده  الاحوثبتاداره  شودمیارائه 

سند مربوط با رعایت موارد آتی نسبت به 
 صدور گواهی مجدد اقدام خواهد نمود. 

 مدارک الزم -1
 اصل گواهی والدت -
نمونه تکمیل شده درخواست تعویض  -

 گواهی والدت
 رسید پرداخت وجه ارائه خدمات سجلی -
صاحب سند  3*4دو قطعه عکس  -

 (سال به باال باشد 15که درصورتی)
 صدور گواهی مجدد -2

محل صدور، پس از  احوالثبتاداره 
مراجعه به سند مربوط و بررسی و مطابقت 
گواهی و عکس ارائه شده با سند سجلی )در 
صورت الصاق به سند( نسبت به صدور 
گواهی اقدام و چنان چه سن صاحب سند 

سال به باال باشد نسبت به الصاق عکس  15
ورالعمل الصاق به سند و گواهی مطابق دست

 نماید. عکس اقدام می
در محل مخصوص و یا محل مناسب 
دیگری در سند سجلی باید تاریخ صدور 
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گواهی والدت مجدد به همراه عبارت 
دومین، سومین، و. .. گواهی والدت صادره 

 قید گردد.
صدور مجدد گواهی والدت به جای  -ب

 گواهی مفقود شده
چنانچه گواهی والدت اتباع خارجه 
مفقود شده باشد با رعایت موارد زیر اقدام 

 خواهد شد. 
 مدارک الزم -1
نمونه تکمیل شده استشهادیه مصدق  -

دائر بر فقدان گواهی والدت که توسط 
  دفترخانه اسناد رسمی تأیید امضا شده باشد.

نمونه تکمیل شده درخواست صدور  -
 گواهی والدت مجدد

رسید بانکی دائر بر پرداخت هزینه  -
 ارائه خدمات سجلی

تمام رخ زمینه  3*4دو قطعه عکس  -
روشن )چنانچه سن صاحب گواهی باالی 

 سسال باشد( 15
 صدور گواهی -2

برای صدور گواهی مسئول مربوط در 
-الف»محل صدور وفق بند  احوالثبتاداره 

اقدام خواهد نمود و در کنار تاریخ « 2
صدور گواهی بر حسب مورد عبارت 

                                                
 69: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

« ن و. .. گواهی ناشی از فقداناولین، دومی»
 1را درج خواهد کرد. 

 14 حاشیه

دستورالعمل تنظیم اسناد اطفال ایرانی 
-965/230متولد در خارج )شماره 

29/4/1368) 
-6982/42پیرو بخشنامه شماره 

چون اخیراً اداره امور اتباع  18/1/1360
خارجی شهربانی کشور ضمن نامه شماره 

« 2»در بند  22/3/1368مورخ  8/6/4279
آن پیشنهاد نموده است به اطفالی که در 
خارج از کشور از پدر و مادر ایرانی به دنیا 

اند و با برگ عبور ایرانی با ثبت نام آمده
شوند در گذرنامه والدین به کشور وارد می

رأساً ثبت والدت و در  احوالثبتسازمان 
نتیجه شناسنامه صادر نمایند. لذا ضمن 

الذکر الزم است برای امه فوقموافقت با ن
ماده « 2»اطفال موصوف که به استناد بند 

اند در قانون مدنی ایرانی شناخته شده 976
امور خارجه و در  احوالثبتتهران دفتر 

استان با اخذ  احوالثبتها اداره کل استان
اصل گواهی تولد خارجی طفل و ترجمه 
رسمی آن و رعایت سایر مقررات سند 
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ظیم و شناسنامه برای وی صادر سجلی تن
 نمایند.

بدیهی است برای اطفال موصوف که 
باشند ارائه دارای گذرنامه خارجی می

نامه از اداره امور اتباع خارجی معرفی
شهربانی کشور طبق روال گذشته الزامی 

 است. 
مدیران کل مسئول حسن اجرای بخشنامه 

 1باشند.می
 نحوه صدور مجدد گواهی والدت اتباع

 خارجه 
تعویض گواهی والدت اتباع  -الف
 خارجه

در مواردی که گواهی والدت به دالیلی 
از قبیل مستعمل شدن و یا تغییر مندرجات 
آن بر اساس احکام صادره از مراجع قضایی 

های حل اختالف جهت تعویض و یا هیأت
تنظیم کننده  احوالثبتاداره  شودمیارائه 

ارد آتی نسبت به سند مربوط با رعایت مو
 صدور گواهی مجدد اقدام خواهد نمود.

 مدارک الزم -1
 اصل گواهی والدت -
نمونه تکمیل شده درخواست تعویض  -

 گواهی والدت

                                                
 65: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 رسید پرداخت وجه ارائه خدمات سجلی -
صاحب سند  3*4دو قطعه عکس  -

 سال تمام به باال باشد( 15که درصورتی)
 صدور گواهی مجدد -2

محل صدور، پس از  حوالاثبتاداره 
مراجع به سند مربوط و بررسی و مطابقت 
گواهی و عکس ارائه شده با سند سجلی )در 
صورت الصاق به سند( نسبت به صدور 

 15گواهی اقدام و چنانچه سن صاحب سند 
سال به باال باشد نسبت به الصاق عکس به 
سند و گواهی مطابق دستورالعمل الصاق 

در محل مخصوص و نماید. عکس اقدام می
یا محل مناسب دیگری در سند سجلی باید 
تاریخ صدور گواهی والدت مجدد به همراه 

دومین، سومین و... گواهی والدت »عبارت 
 قید گردد.« صادره
صدور مجدد گواهی والدت به جای  -ب

 گواهی مفقود شده
چنانچه گواهی والدت اتباع خارجه 

قدام مفقود شده باشد با رعایت موارد زیر ا
 خواهد شد.

 مدارک الزم -1
نمونه تکمیل شده استشهادیه مصدق -

دائر بر فقدان گواهی والدت که توسط 
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 دفترخانه اسناد رسمی تأیید امضا شده باشد.
نمونه تکمیل شده درخواست صدور  -

 گواهی والدت مجدد
رسید بانکی دائر بر پرداخت هزینه  -

 ارائه خدمات سجلی
م رخ زمینه تما 3*4دو قطعه عکس  -

روشن )چنانچه سن صاحب گواهی باالی 
 سال باشد( 15

 صدور گواهی -2
برای صدور گواهی مسئول مربوط در 

-محل صدور وفق بند الف احوالثبتاداره 
اقدام خواهد نمود و در کنار تاریخ صدور  2

اولین، »گواهی بر حسب مورد عبارت 
را درج « دومین و... گواهی ناشی از فقدان

 1کرد. الف/ خواهد 

 15ه حاشی

دستورالعمل چگونگی تنظیم سند و 
صدور شناسنامه جهت بانوان خارجی که با 

نمایند )موضوع بند مردان ایرانی ازدواج می
قانون مدنی( مصوب  973ماده  6

 : احوالثبتشورای عالی  20/12/1385
 یقانون مدن 976ماده  6مستند قانونی؛ بند 

ی هر زن از آنجا که مصوب قانون مدن

                                                
والدت  ياحوال کشور، نحوه صدور مجدد گواهثبت سازمان. 1

 1: صخارجه،  اتباع

تبعه بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج نماید 
ایرانی محسوب شده و برای وی سند سجلی 

، در صورت شودمیتنظیم و شناسنامه صادر 
مراجعه این قبیل متقاضیان، به ادارات 

 وفق مواد آتی اقدام خواهد شد.  احوالثبت
 : مدارک الزم -1

خارجه نامه از اداره کل امور اتباع معرفی
ناجا، امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت 

ربط تابعه آنها در کشور یا واحدهای ذی
ها به انضمام دو قطعه عکس تأیید شهرستان

 شده توسط مرجع معرفی کننده.
 کالسه آثار انگشتان -

ن به منظور اخذ کالسه آثار انگشتان، بانوا
به مراکز  1مذکور برابر نمونه شماره 

 شوند. ا معرفی میتشخیص هویت ناج
اصل شناسنامه زوج )که واقعه ازدواج  -

در صفحه مخصوص ازدواج توسط دفترخانه 
 در آن ثبت شده باشد.(

 اصل سند ازدواج زوجین -
رسید بانکی دائر بر واریز وجه بابت  -

 صدور شناسنامه 
 : تنظیم سند سجلی -2

رییس اداره مکلف است ابتدا مدارک 
مالً بررسی و در را کا 1مذکور در بند 
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صورت صحت، اصالت و کفایت آنها 
دستور تنظیم سند و صدور شناسنامه را به 

 ربط صادر نماید. مسئول ذی
مسئول تنظیم سند سجلی مکلف است با 
رعایت مقررات مربوط به نحو تنظیم سند 
سجلی رسمی ثبت کل وقایع را جهت 

 : متقاضی به شرح زیر تنظیم نماید
 یتخصیص شماره مل -

های مصوب شماره ملی برابر دستورالعمل
 تعیین و اختصاص خواهد یافت.

 نام و نام خانوادگی -
نام و نام خانوادگی صاحب سند مطابق 

 نامه تعیین خواهد شد.معرفی
پس از تنظیم سند سجلی و قبل از صدور 

نام متقاضی از اسامی که درصورتیشناسنامه 
آن  قابل تغییر باشد و وی درخواست تغییر

را بنماید با طرح خواسته در هیأت حل 
 اختالف اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

چنان چه متقاضی فاقد نام خانوادگی یا 
های قابل تغییر نام خانوادگی وی از واژه

باشد پس از تنظیم سند و قبل از صدور 
توان حسب مورد نسبت به شناسنامه می

م اختصاص واژه بالمعارض، با استفاده از نا
خانوادگی دیگری با رعایت حق تقدم و یا 

 42استفاده از نام خانوادگی همسر برابر ماده 
اقدام و سپس مبادرت به  احوالثبتقانون 

 صدور شناسنامه نمود. 
 تاریخ تولد -

 تاریخ تولد از معرفی نام مربوطه استخراج
و پس از تبدیل به تاریخ هجری شمسی و 

درج خواهد قمری در سند سجلی و شناسنامه 
 شد. 
 مغایرت-

نامه چنان چه اطالعات مندرج در معرفی
با مدارک خارجی متقاضی مغایرت داشته 

ربط مکلف است ذی احوالثبتباشد اداره 
قبل از تنظیم سند مراتب را از مرجع معرفی 
کننده استعالم و پس از رفع مغایرت اقدام 

 نماید. 
 سایر مندرجات -

ه مشخصات چنان چه اطالعات مربوط ب
والدین، محل تولد و یا مشخصات واقعه 

ربط ازدواج در مدارک ارسالی از مراجع ذی
درج شده باشد عیناً در سند سجلی درج و در 
صورت عدم اعالم اداره تنظیم کننده سند 
سجلی باید مراتب را از مرجع معرفی کنند، 
استعالم و مطابق پاسخ رسیده مشخصات 

 اعالمی ثبت گردد.
ه مشخصات درخواست اعالم چنان چ

های مربوط خط تیره گذاشته نشود در محل
 خواهد شد.

 اعالم کننده -
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در ستون مخصوص اعالم کننده واژه 
 . شودمیدرج « صاحب سند»

چنان چه سن متقاضی کمتر از  -تبصره
سال تمام باشد، شماره و تاریخ نامه  18

مرجع معرفی کننده در سند درج و به منزله 
 ضای سن خواهد بود.ام

 کالسه آثار انگشتان -
 شماره کالسه آثار انگشتان برابر پاسخ از
تشخیص هویت در سند سجلی و شناسنامه 

 درج خواهد شد. 
 الصاق عکس -

یک قطعه عکس تأیید شده متقاضی در 
محل مخصوص به سند سجلی ملصق خواهد 
شد و مأمور مربوط مکلف است نسبت به 

خود اقدام و آن را به درج تاریخ و امضای 
 مهر مخصوص مهر نماید. 

 : توضیحات -
در قسمت توضیحات سند عبارت )به 

قانون مدنی و نامه  976ماده  6موجب بند 
شماره ................. مورخ .................... 
نیروی انتظامی / وزارت کشور سند تنظیم 
شده است. صاحب سند قبالً از گذرنامه 

....................... کشور دفترچه شماره .....
هماهنگی شماره ......................... استفاده 

                                                
 65: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 نموده است.( درج خواهد شد.می
 : صدور شناسنامه -3

های جاری و مطابق شناسنامه مطابق رویه
مندرجات سند سجلی و رعایت موارد زیر 

 ؛شودمیصادر 
یک قطعه از همان عکس متقاضی که  -

ه سند الصاق شده است به شناسنامه نیز ب
 .شودمیملصق 

مشخصات همسر )مطابق عقدنامه( در  -
 . شودمیصفحه مخصوص شناسنامه درج 

در صفحه توضیحات شناسنامه عبارت  -
قانون مدنی این  976ماده  6)به موجب بند 

 شناسنامه صادر شده است( قید خواهد شد.
صدور شناسنامه پس از تنظیم سند و  -

یک برگ تصویر شناسنامه به مرجع معرفی 
کننده و یک برگ به تشخیص هویت 

 1(3و  2های ارسال خواهد شد. )نمونه

 16 حاشیه

دستورالعمل تنظیم مکانیزه سند ثبت کل 
ای مصوب وقایع و صدور شناسنامه رایانه

 : احوالثبتشورای عالی  1388
مانه اندازی سابا توجه به ایجاد و راه

الکترونیکی ثبت والدت این دستورالعمل 
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جهت ثبت والدت و صدور شناسنامه با 
استفاده از اطالعات مرکز داده صرفاً برای 

سالگی کسانی که  15ثبت والدت تا سن 
والدین آنها هر دو ایرانی باشند تدوین 
گردیده است و ثبت والدت در سایر موارد 

  :کماکان به روش جاری انجام خواهد شد
 : اعالم کنننده -1

اعالم کننده باید یکی از اشخاص زیر 
 : باشد

 * پدر 
 * جد چدری

 * مادر
 * وصی، قیم، امین

 * وکیل یکی از اشخاص فوق
 * مراجع قانونی

ازدواج والدین رسماً که درصورتی -1-1
 به ثبت نرسیده باشد، اشخاص ذیل باید متفقاً
حضور داشته باشند و سند والدت را امضا 

 نمایند. 
 پدر یا مادر -
 پدر با وکیل مادر -
 جد پدری با مادر -
 جد پدری با وکیل مادر -
 وکیل پدر با مادر -
 وکیل پدر با وکیل مادر -

توضیک این که در وکالتنامه، موکل باید 

صراحتاً به ازدواج و وجود فرزند مشترک 
 اقرار نماید.

 : مدارک مورد نیاز -2
و کارت * اصل شناسنامه والدین 

 شناسایی ملی آنان
 * گواهی پزشک، ماما یا بیمارستان

* اصل شناسنامه اعالم کنندگان و کارت 
شناسایی ملی آنها )در مواردی که اعالم 

 کننده غیر از پدر و مادر باشد(
* مدارک مثبته سمت اعالم کننده از 

 قبیل وکالتنامه یا قیم نامه رسمی
ی * اصل شناسنامه و کارت شناسایی مل

 گواهان
* رسید بانکی دائر بر پرداخت هزینه 

 متعلقه
گواهی پزشک، که درصورتی -1تبصره 

ا ماما یا بیمارستان ارائه نشود ثبت والدت ب
انجام  1375//5/5-2141/1رعایت بخشنامه 

 خواهد شد.
در مورد اشخاصی که کارت  -2تبصره 

-4»شناسایی ملی همراه ندارند مطابق بند 
 خواهد شد.« 4

 : روش تنظیم سند ثبت کل وقایع -3
تنظیم سند ثبت کل وقایع بر حسب آن 
که در اداراتی که در ارتباط مستقیم با مرکز 
داده هستند و یا به صورت ده گردشی یا 
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هایی که فعالً در دفاتر مستقر در بیمارستان
ارتباط مستقیم با مرکز داده نیستند به یکی 

 از دو روش زیر خواهد بود.
ها توسط ادارات و نمایندگی در -3-1

 مأمورین ثابت
توسط مأمورین سیار به وسیله  -3-2

 رایانه قابل حمل و یا به صورت دستی
اطالعات سند تنظیمی توسط  -تبصره

آوری مأمور سیار با استفاده از سامانه جمع
اطالعات در مرکز اداره و با انتخاب گزینه 

 وارد سامانه خواهد شد.« خدمات سیار»
 : تنظیم سند ثبت کل وقایع -4

تنظیم سند ثبت کل وقایع با رعایت 
مقررات و مطابق دستورالعمل کاربران به 

 : ترتیب زیر خواهد بود
 : ثبت اطالعات مربوط به نوزاد -4-1

مأمور مربوط با دقت اطالعات نوزاد را 
مطابق مدارک و مستندات در این بخش 

 نماید. ثبت می
 : به والدین ثبت اطالعات مربوط -4-2

ربط در این بخش مطابق مأمور ذی
مندرجات مدارک والدین نسبت به ثبت 

 نماید. اطالعات مربوط به آنها اقدام می
ازدواج والدین به ثبت که درصورتی -

و  1-1نرسیده باشد، با رعایت مفاد بند 
 دستورالعمل کاربران، اقدام خواهد شد.

ثبت اطالعات مربوط به اعالم  -4-3
 : ندهکن

مأمور مربوط با توجه به فهرست اعالم 
نسبت به ثبت « 1»کنندگان مندرج در بند 

 نماید. اطالعات این بخش اقدام می
اعالم کننده غیر از پدر و که درصورتی -

مادر و جد پدری باشد، نوع مدارک ارائه 
شده و شماره و تاریخ آن در توضیحات سند 

 . شودمیثبت 
 : عات مربوط به گواهانثبت اطال -4-4

ثبت والدت مستند به یکی از موارد زیر 
 : است
 گواهی بیمارستان، پزشک یا ماما -1
 گواهی گواهان -2
 سایر مراجع -3
چنان چه مستند ثبت والدت گواهی  -

پزشک یا ماما و یا بیمارستان نباشد، بخش 
مربوط به اطالعات گواهان فعال شده و 

اقدام « اهاناطالعات گو»نسبت به ثبت 
 گردد.می

چنان چه مستند ثبت والدت اعالم سایر 
 مراجع )نظیر دادگاه و بهزیستی و...( باشد؛
 شماره و تاریخ اعالم نامه و نام مرجع باید

 در قسمت توضیحات ثبت گردد.
که درصورتی: اعالم کننده یا گواهان -

هر کدام از والدین، کارت شناسایی ملی 
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قاضای کارت از آنان دریافت نکرده باشند ت
 دریافت شود. 

چنانچه هر یک از والدین، اعالم  -
کنندگان و گواهان فاقد کارت شناسایی 

نه ملی باشند مأمور مربوط با استفاده از ساما
 استعالم الکترونیکی نسبت به استعالم شماره

بینی شده در ملی آنان و درج در محل پیش
 پایین صفحه اول شناسنامه اقدام و سپس
شماره ملی آنان را در محل مربوط وارد و 
بعد از حصول اطمینان از صحت ورود 
اطالعات، نسبت به فشردن کلید درج اقدام 

 نماید. می
 : های دریافتیپیام -4-5

پس از انتخاب کلید درج، مأمور ممکن 
های زیر را بر روی است دو دسته از پیام

 : صفحه مشاهده نماید
 های دسته اولپیام

 های ناشی از اشتباه در ورود اطالعاتامپی
 و یا عدم درج اطالعات مورد نیاز

م ها بررسی الز* مأمور با مشاهده این پیام
را به عمل آورده و نسبت به اصالح یا 

 نماید. تکمیل اطالعات اقدام می
 های دسته دومپیام

ها مرتبط با مغایرت این قبیل پیام
لدین یا اعالم اطالعات پایگاه با شناسنامه وا

کنندگان یا گواهان و محدودیتها و 

صورت باشد که دراینممنوعیت خدمات می
های رییس اداره با توجه به دستورالعمل

تصمیم مقتضی را  4-6مصوب و رعایت بند 
 نماید.جهت اصالح یا ادامه کار اتخاذ می

 نحوه اقدام توسط رییس اداره -4-6
 : ه شدهای دسته دوم مشاهدچنانچه پیام

ای که در رییس اداره با نام کاربری ویژه
اختیار اوست وارد سامانه شده با رعایت 

های جاری، کامل مقررات و دستورالعمل
اطالعاتی را که نیاز به اصالح دارد اصالح 

از  نموده و یا اجازه تنظیم سند را با استفاده
رییس  -نماید.اطالعات پایگاه صادر می

ها را جهت یرتاداره موظف است مغا
بررسی و رفع آنها به اداره محل صدور 
شناسنامه ارسال نموده و تا حصول نتیجه 

 موضوع را پیگیری نماید. 
در صورت مشاهده مواردی که رفع آن 
خارج از صالحیت رییس اداره باشد )نظیر 
ممنوع بودن خدمات، مشکوک بودن 
تابعیت، عدم اصالت شناسنامه و...( تنظیم 

شده و اقدامات الزم برای  سند متوقف
 های جاری به عمل خواهد آمد. رویه

 : چاپ سند ثبت کل وقایع -4-7
نسبت « چاپ سند»مأمور با انتخاب کلید 

به چاپ سند ثبت کل وقایع اقدام و آن را 
رساند. پس از اخذ به رؤیت اعالم کننده می
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امضای اعالم کننده و گواهان )در صورت 
به امضای مأمور لزوم( سند تنظیم شده 

 رسد.می
 : تأیید نهایی سند -4-8

تأیید نهایی »مأمور، با انتخاب گزینه  -
، ثبت اطالعات و چاپ سند را نهایی «سند
 نماید.می

پس از تأیید نهایی سند امکان : تذکر
هرگونه تغییر و یا تضحیک اطالعات وجود 
ندارد و تغییرات بعدی حسب مورد صرفاً از 

تالف و یا مراجع قضایی طریق هیأت حل اخ
پذیر خواهد بود. بنابراین باید دقت امکان

کافی در این مرحله از سوی مأموران 
 صورت گیرد. 

 : چاپ شناسنامه -5
مأمور موظف است ابتدا صفحات، جلد،  -

دوخت و روکش امنیتی شناسنامه را مورد 
بررسی قرار داده و در صورت صحت، 

 و پس از قرارشناسنامه را کامالً باز نموده 
دادن در چاپگر و انتخاب نام مأمور تأیید 
کننده، نسبت به چاپ شناسنامه اقدام و در 
صورت صحت چاپ، آن را امضا نموده 
سپس نسبت به تنظیم اعالمیه والدت اقدام 

 نماید.
شناسنامه در زمان چاپ که درصورتی -

با مشکل مواجه و نهایتاً ابطال گردد، ابتدا 

شماره مسلسل شناسنامه با  نسبت به ابطال
ابطال شماره »استفاده از گزینه مربوط به 

، در بخش مدیریت اسناد «مسلسل شناسنامه
اقدام و سپس نسبت به چاپ شناسنامه و 
مجدد دیگری اقدام و به روش دستی شماره 
مسلسل و سری شناسنامه جدید را در محل 
مربوط با ذکر تاریخ در ذیل سند درج و 

را در « شماره مسلسل باطل شداین »عبارت 
کنار شماره مسلسل و سری اولیه شناسنامه 

 نماید. قید می
مأمور مربوط پس از اطمینان از صحت  -

چاپ شناسنامه نسبت به تأیید نهایی آن در 
سامانه با درج شماره مسلسل و سری 

 نماید.شناسنامه صادره اقدام می
مأمور مربوط پس از اطمینان از صحت  -

شناسنامه نسبت به تأیید نهایی آن در چاپ 
سامانه با درج شماره مسلسل و سری 

 نماید.شناسنامه صادره اقدام می
سند سجلی و مستندات آن به همراه  -

شناسنامه صادره به مأمور تأیید کننده که 
موظف به کنترل امضای دوم، مهر و روکش 

 گردد.باشد تحویل میحرارتی می
از امضای دوم، شناسنامه صادره پس  -

مهر و روکش حرارتی وفق مقررات تحویل 
اعالم کننده شده و سند سجلی و مستندات 
آن در اختیار بایگانی اسناد سجلی قرار 
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های والدت صادره نیز گیرد و اعالمیهمی
جهت ثبت در ظهر اسناد سجلی والدین به 

 1گردد.محل صدور شناسنامه ارسال می

 17 حاشیه

تنظیم اسناد سجلی و دستورالعمل نحوه 
های جمهوری صدور شناسنامه در نمایندگی

اسالمی ایران در خارج از کشور قوانین و 
 : مقررات استنادی

 قانون مدنی 1001و  976مواد 
و  1355مصوب  احوالثبتقانون 

 1363اصالحیه آن مصوب 
قانون لغو قانون مربوط به انگشت نگاری  

 1362عمومی مصوب سال 
های ت جرایم و مجازاتقانون تخلفا

مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 
مجمع تشخیص مصلک نظام  10/5/1370

های اجرایی چگونگی تغییر نام دستورالعمل
شورای  16/12/1364-7443/232مصوب 

و توزیع شناسنامه مصوب  احوالثبتعالی 
سازمان، نحوه اقدام  3765/232-27/7/1366

-2103صوب در خصوص شناسنامه جعلی م
 احوالثبتشورای عالی  11/9/1366

کنوانسیون وین درباره  5ماده « و»بند 

                                                
 60: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 1354ها مصوب تیر ماه روابط کنسولی
نامه الزام اختصاص شماره قانون و آیین

 1378و  1376ملی و کد پستی مصوب 
های امور آموزش و مسئولیت: فصل اول

 سجلی مأموران کنسولی
لی که به مأمور یا مأموران کنسو -1

گردند، مأموریت خارج از کشور اعزام می
امور سجلی در خارج از کشور را که بخشی 

باشد بر اساس قوانین و از وظایف آنها می
 دهند.مقررات و ضوابط مربوط انجام می

این مأموران برای گذراندن  -2
های مربوط به امور سجلی توسط آموزش

 احوالثبتوزارت امور خارجه به سازمان 
 گردند. کشور معرفی می

مأمورینی که در گذشته : تبصره
 احوالثبتهای پایه سجلی را در آموزش
اند نیاز به گذراندن دوره مجدد گذرانده
 ندارند.

پس از برگزاری  احوالثبتسازمان  -3
های آموزشی نظری و عملی )پایه یا دوره

ضمن خدمت( برای مأموران معرفی شده که 
ار امور سجلی در دتوانند عهدهمی

های جمهوری اسالمی ایران باشند نمایندگی
های الزم را صادر و به وزارت گواهینامه
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 نماید. امور خارجه ارسال می
مسئولیت نگهداری و حراست اسناد و  -4

ها بر عهده مسئول و تحویل گیرنده شناسنامه
های جمهوی اسالمی ایران آن در نمایندگی

ک از اسناد فوق هر یکه درصورتیاست و 
مفقود، ربوده، تخریب یا معدوم شوند الزم 

ای با است سریعاً مراتب طی صورتجلسه
امضای رییس نمایندگی، مسئول بخش 
کنسولی و مأمور تحویل گیرنده به وزارت 
امور خارجه گزارش شود و وزارت امور 
خارجه موضوع را با ذکر نام و مشخصات 

و چگونگی  تحویل گیرنده اسناد یا شناسنامه
 کشور اعالم نماید. احوالثبتآن به سازمان 

به منظور نظارت بر حسن اجرای امور  -5
سجلی و صحت تنظیم اسناد سجلی و مدارک 
و توجیه مأموران امور سجلی در خارج از 
کشور، نماینده و یا نمایندگانی از سوی 

کشور با هماهنگی  احوالثبتسازمان 
به وزارت امور خارجه به تناوب 

های جمهوری اسالمی ایران در نمایندگی
 خارج از کشور اعزام خواهند شد.

ربط در وزارت امور مسئولیان ذی -6
در صورت  احوالثبتخارجه و سازمان 

بروز تخلف از قوانین، ضوابط و مقررات 
ربط مراتب را از طریق توسط مأموران ذی

صالح مورد پیگیری قرار خواهند مراجع ذی

 داد.
 سند ثبت کل وقایع: ومفصل د

سند ثبت کل وقایع که در آن والدت  -1
افراد و سایر وقایع حیاتی )ازدواج، طالق و 

در ردیف اسناد رسمی  شودمیوفات( ثبت 
دار دولت است که توسط مأمور صالحیت
 وفق مقررات تنظیم خواهد شد. 

سند ثبت کل وقایع دارای شماره  -2
برای  مسلسل و سری خاصی است که

های جمهوری اسالمی استفاده در نمایندگی
در خارج از کشور باید در دو نسخه چاپ 

 گردد.
بر اساس قانون، هر فرد باید دارای  -3

ها برای یک شماره ملی باشد این شماره
صدور شناسنامه ایرانیان در خارج از کشور 

جهت ارسال به  احوالثبتتوسط سازمان 
می ایران در های جمهوری اسالنمایندگی

 گیرد. اختیار وزارت امور خارجه قرار می
هر واقعه والدت در حوزه کنسولی  -4

نمایندگی در دو نسخه )مطابق یکدیگر( 
لی سند با استفاده از برنامه نرم افزاری تحوی

کشور ثبت و  احوالثبتاز سوی سازمان 
پس از تکمیل، توسط مأمور تنظیم کننده 

 خواهد شد.  برابر مقررات مهر و امضا
برای جلوگیری از بروز هرگونه  -4-1

اشتباه قبل از چاپ سند، مأمور مربوط باید 
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نسبت به کنترل اطالعات داده آمایی شده 
به سیستم اقدام و از صحت آن اطمینان 

 حاصل نماید. 
بعد از تنظیم سند ثبت کل وقایع،  -5

شناسنامه صادر و پس از امضا و مهر شدن 
رابر مقررات به متقاضی توسط نمایندگی ب

های مجدد گردد. صدور شناسنامهتسلیم می
امور  احوالثبتصرفاً توسط اداره کل 

 خارجه انجام خواهد شد. 
های جمهوری اسالمی ایران نمایندگی -6

ا یموظفند اسناد صادره را در پایان هر ماه و 
تکمیل بیست برگ سند )هر کدام که 

سه تنظیمی زودتر اتفاق افتاد( با صورتجل
توسط مسئول نمایندگی و متصدی تنظیم 
اسناد به همراه مستندات پلمپ نموده و 

بندی مطمئن به نسخه اول آن را در بسته
وزارت امور خارجه جهت تحویل به سازمان 

ارسال دارند و نسخه دوم پلمپ  احوالثبت
شده را تا وصول فهرست معایب احتمالی در 

ایندگی بایگانی سجلی بخش کنسولی نم
 نگهداری نمایند. 

های اول در سازمان ثب احوال نسخه -7
های دریافتی از نظر رعایت دستورالعمل

صادره بررسی و معایب احتمالی استخراج و 
گردد در دو نسخه فهرست و صورتجلسه می

و یک نسخه از فهرست معایب پس از 

ربط به مجلد مرکز امضای مسئولین ذی
گردد. نسخه الحاق و سرب و پلمپ می

دیگر جهت الحاق به مجلد موجود در حوزه 
کنسولی نمایندگی مربوط از طریق وزارت 

 گردد.امور خارجه ارسال می
نمایندگی پس از دریافت فهرست  -7-1

معایب طی صورتجلسه با حضور رییس 
نمایندگی مسئول بخش کنسولی، متصدی 
تنظیم کننده سند سجلی، مجلد پلمپ شده را 

هرست دریافتی را به همراه از باز و ف
صورتجلسه به همان مجلد الحاق و مجددًا 

 نمایند.سرب و پلمپ می
برای ثبت شماره مسلسل و سری  -8

اسناد ثبت کل وقایع و شماره ملی و 
شماره مسلسل و سری چنین هم

های دریافتی و مصرفی، دفاتری در شناسنامه
 امور خارجه سازمان احوالثبتاداره کل 

و اداره محالت و احوال شخصیه  احوالثبت
وزارت امور خارجه و هر یک از 

های خارج از کشور اختصاص نمایندگی
یابد و محاسبات مربوط از طریق سوابق می

 گردد.مذکور، در ان ثبت و حفظ می
اسناد ثبت کل وقایع دردو نسخه و به  -9

تعداد مورد نیاز از طریق اداره کل 
 احوالثبتارجه سازمان امور خ احوالثبت

کشور به اداره سجالت و احوال شخصیه 
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گردد. اداره وزارت امور خارجه تحویل می
مذکور مکلف است متناسب با مصرف هر 
نمایندگی سند و شماره ملی در اختیار آنها 

 قرار دهد. 
اداره سجالت و احوال شخصیه ضمن  -10

اعالم وصول اسناد ثبت اکل وقایع، 
های ملی دریافتی و شمارهها شناسنامه

مشخصات آنها را در نمونه مخصوص ثبت 
و سپس یک نسخه از صورتجلسه تحویلی به 

مورد  احوالثبتها را به اداره کل نمایندگی
 1خارجه ارسال خواهد نمود. 

 18 حاشیه

هیأت  775/84کالسه  698رأی شماره 
عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 

ه اجرایی ثبت والدت نامآیین 5تبصره ماده 
: اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران

و  12مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 
 احوالثبتو تبصره آن از قانون  13ماده 

این است که والدت هر طفل  1355مصوب 
واقع در ایران اعم از این که پدر و مادر 
طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور 

اعالم شود و واقعه والدت توسط  الاحوثبت
مأمور مدذکور در دفتر ثبت کل وقایع به 
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ثبت برسد. نظریه این که تبصره ذیل ماده 
نامه اجرایی ثبت والدت اطفال متولد آیین 5

از اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت والدت 
طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در 

در به ایران را مقید و مشروط به ورود پ
صورت قانونی در ایران و داشتن پروانه 
اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن 
پروانه زناشویی و ثبت ازدواج زوجین به 
طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره 
متضمن شرایط خاص، موجبات تضییق و 
محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده 

اض خالف است، بنابراین تبصره مورد اعتر
حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه 
مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص 

و مستنداً به قسمت دوم اصل  شودمیداده 
یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری 

 42و ماده « 1»و بند  1اسالمی ایران و ماده 
 2گردد.قانون دیوان عدالت اداری ابطال می

 19ه حاشی

اداره  3/5/1386-1703/2ی نظریه مشورت
با در نظر گرفتن : کل امور حقوقی سازمان

ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 

 59: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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، چنانچه 2/7/1385مردان خارجی مصوب 
ورود و اقامت پدر در ایران قانونی بوده و 
هنگام تولد و اعالم واقعه نیز اقامت وی 

د، ضمن تأیید مراتب از سوی رسمی باش
امور اتباع خارجه نیروی انتظامی، حسب 

قانون  13قسمت اخیر تبصره ماده 
ثبت والدت و صدور گواهی  احوالثبت

مخصوص اتباع خارجه برای فرزند مشارالیها 

 1باشد.بالاشکال می

 20 حاشیه

-6302/7نظریه مشورتی 
در  :اداره حقوقی قوه قضاییه19/9/1380

ر حکم فسخ سرپرستی و صورت صدو
قانون  17قطعیت آن طبق قسمت اخیر ماده 

حمایت از کودکان بدون سرپرست مراتب 
برای تصحیک شناسنامه و اسناد مربوط به 

از طریق دادگاه اعالم  احوالثبتاداره 
 خواهد شد. 

 : توضیحات موجود
قانون حمایت از  27با توجه به ماده 

سرپرست و کودکان و نوجوانان بی
سرپرست  1392بدسرپرست مصوب سال 

 2جدید مشخصات سجلی تغییر نخواهد کرد.

 21 حاشیه

اداره  15/2/1379-629/7نظریه مشورتی 
ثبت وقایع والدت در : حقوقی قوه قضاییه

اتباع خارجه نیز  دفتر ثبت کل شامل اطفال
و متخلف هر چنداز اتباع خارجه  شودمی

 3باشد.باشد، قابل تعقیب می
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، بخش، شهرستان، استان والدت، محل و سال، ماه، روز، ساعت -13ماده  1بند 
 .آن ثبت تاریخ و( شهر/  روستا) دهستان

 1 حاشیه

های ابطال و اصالح شناسنامه اکثر پرونده
از لحاظ تاریخ تولد مربوط به کودکانی بود 
که هنگام ورود به دبستان با مشکل مواجه 

ی کمتر از سن بودند. سن آنان چند ماه
قانونی ورود به مدرسه بود به همین دلیل و 
برای اینکه از تحصیل عقب نمانند 
 درخواست تصحیک تاریخ تولد تقدیم

ها هم به سادگی حکم به کردند، دادگاهمی
 اصالح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد صادر

کردند تا جایی که مسئولین سازمان می
بوده و  به این وضعیت معترض احوالثبت

این تصور برای آنان پیش آمده بود که 
 اعتبار اسناد سجلی متزلزل گشته و به تدریج

رود که تصور نادرستی هم نبود به می از بین
همین علت به فکر افتادند تا از طریق 

ق ای به قوه مقننه از این اتفاپیشنهاد الیحه
  .جلوگیری نمایند

در یکی از جلساتی که مسئولین 
در قوه قضاییه )اداره کل  لاحواثبت

حقوقی( داشتند یکی از مسئولین آن سازمان 
به قضات ایراد گرفت که شناسنامه را که 
سند رسمی است با دو نفر شاهد اصالح یا 

کنند به ایشان پاسخ داده شد که می ابطال

چون همین سند رسمی معتبر عموما با دو 
 ، ابطال آن هم بهشودمی نفر شاهد صادر

 .گیردمی همین طریق انجام
اقعیت این است که قانونگذار ما برای و

صدور سند والدت )شناسنامه( بیش از حد 
 عالوه بر اینکه شهادت ، تسامک به خرج داده

 دو نفر برای صدور شناسنامه را کافی دانسته
روز از  15مهلت اعالم واقعه والدت را 

تاریخ تولد تعیین نموده و جزای نقدی 
ی هم برای تخلف از آن در نظر مختصر

روز  15گرفته است و هر زمانی که بعد از 
مکلف به ثبت  احوالثبتاعالم شود مامور 

 آن است. 
های سازمان سرانجام با پیگیری

حفظ اعتبار اسناد سجلی »، قانون احوالثبت
در بهمن ماه  «و جلوگیری از تزلزل آنها

در یک ماده واحده و تبصره به  1367سال 
تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید 
شورای نگهبان رسید. در ماده واحده تصریک 

از تاریخ تصویب این قانون تغییر » : شده
و تبصره « تاریخ تولد اشخاص ممنوع است

صاحب شناسنامه تنها »: آن مقرر داشته
سن که درصورتییکبار در طول عمر و 

واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به 
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یسیونی مرکب از فرماندار یا تشخیص کم
محل و  احوالثبتبخشدار، رییس اداره 

پزشک منتخب بهداری استان و رییس 
شورای شهر یا بخش محل صدور شناسنامه 
و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه 

 گردد بیش از پنج سال باشدمی محل تشکیل
 «.تواند سن خود را اصالح نمایدمی

 احوالثبتحقوقی آمار موجود در اداره 
در خصوص تغییر سن نشانگر آن است که 
این قانون هم در کاهش دعاوی و جلوگیری 
از تزلزل اسناد سجلی تاثیر چندانی نداشته 

 1است.

 2 حاشیه

تاریخ )ماه و سال( اسناد سجل احوال، 
توان در مقابل می شمسی خواهد بود ولی

تاریخ شمسی، تاریخ قمری را نیز ذکر نمود 
مصوب سال  احوالثبتنامه تصویب 31ماده 

1297.2 

 3 حاشیه

و  یقانون حفظ اعتبار اسناد سجل
از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن  یریجلوگ
متعدد  یاز دعاو یریجلوگ یبرا 1367ماه 

                                                
 در آن جايگاه و هويتي اسناد اعتبار ،آبادی، امیر . حسین1

 60: ص ،حقوقي نظام

تولد  خیتار رییتغ یکه برا یموردو بی
به  شودمیاقامه  یدارندگان اسناد سجل

 .شودمیقل و متن آن عینا ن دهیرس بیتصو
 خیتار رییقانون تغ نیا بیتصو خیتار از)

صاحب  -تولد اشخاص ممنوع است
در طول عمر و  کباریشناسنامه تنها 

با سن مندرج در  یسن واقعکه درصورتی
مرکب  یونیسیکم صیبه تشخ یاسناد سجل

 احوالثبت سییر -دار از فرماندار با بخش
ن عامل سازما ریپزشک منتخب مد -محل 
شهر  یاسالم یشورا سییر -استان  یبهدار

با  -بخش محل صدور شناسنامه  ایو 
دادگاه صالحه  یقاض استیو ر تیعضو
از پنج سال  شیگردد بمی لیتشک -محل 
 (.دیسن خود را اصالح نما تواندیباشد م

تولد را که در  خیتار رییمزبور تغ قانون
 نیثبت ممنوع ساخته و ا یاسناد سجل

طرف مراجع قضایی  از تیممنوع
 یشود و دادگاهها تیرعا دیبا یدادگستر
راجع به  یدعو دینبا یبطور کل یدادگستر

 یدگیو رس رفتهیتولد را پذ خیتار رییتغ
ها به نوع پرونده نیدر ا دیبلکه با ندینما

 نیای از قوانقانون اصالح پاره 16 مادهاستناد 
و  1356خرداد ماه  25مصوب  یدادگستر

 . 91: صاحوال، باس، حقوق ثبتع ،یرشکاری. م2
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مذکور در  ونیسیکم تیصالح به اعتبار
قرار عدم  یقانون حفظ اعتبار اسناد سجل

مالحظه  یصادر نموه و برا یذات تیصالح
عالی کشور ارسال دارند تا پس از دیوان

 احوالثبت ونیسیقرار، پرونده به کم دییتا
 شناسنامه فرستاد شود. صدور محل

 یبرا یحفظ اعتبار اسناد سجل قانون
راجع به  یدعاو ادیگیری از حجم زجلو

تولد  خیتار رییکه در مورد تغ یاسناد سجل
نکرده و  یریتاث شودمیها مطرح در دادگاه

عالی دیوان یحقوق یعموم هیأت نکهیبا ا
 8/8/69-18 شماره یاصرار یکشور در را

 دیها نبااستدالل و اظهارنظر نموده که دادگاه
 یدگیتولد رس خیتار رییراجع به تغ یبدعاو

تولد  خیتار رییتغ انیحال متقاض نیبا ا ندینما
انتخاب  یدیعنوان جد ینوع دعاو نیا یبرا

کنند که شناسنامه مورد نموده و ادعا می
مربوط به برادر با خواهر آنان بوده  یدعو

پس از فوت او تولد  یو متقاض شدهکه فوت 
اند و از شناسنامه نگرفتهی و یو برا افتهی

نمایند و تقاضا فاده میشناسنامه متوفی است
دارد که این شناسنامه ابطال شود و شناسنامه 
جدیدی بنام او با تغییر تاریخ تولد صادر 

 .شود
های حقوقی شک نیست که دادگاه

توانند با استفاده از ارشاد قانونی می

-18 عالی کشور که در رای اصراریدیوان
 هیأت عمومی حقوقی مشروحاً 8/8/69

رسیدگی به این نوع دعاوی  استدالل شده از
باشد که نتیجه آن تغییر تاریخ تولد می

خودداری نموده و قرار عدم صالحیت صادر 
نمایند زیرا رسیدگی بدرخواست ابطال 

اصدار شناسامه بنام  شناسنامه متوفی و
اند از وظایف که شناسنامه نگرفتهکسانی
باشد و دلیلی بر امتناع می احوالثبتادارات 

ن ادارات مزبور در انجام وظیفه ارائه ولیئمس
گواهی گواهان و ه گردد و فقط بنمی

که نمیتواند  شودمیگواهی پزشکی استناد 
در امر صالحیت دادگاه موثر باشد و مجوز 

 احوالثبترسیدگی دادگاه و الزام ادارات 
اصدار  دایر به ابطال شناسنامه سابق و

ولد متقاضی شناسنامه جدید با تغییر تاریخ ت
 .گردد و راه فرار از قانون گشوده شود

مین ترتیب عمل ه بعضی از دادگاهها به
کرده و در مورد ادعای فوت صاحب 
شناسنامه و درخواست صدور حکم برای 
اخذ شناسنامه با تاریخ تولد مورد نظر 

اند متقاضی قرار عدم صالحیت صادر نموده
لی عالی کشور ابرام شده است وکه در دیوان
های حقوقی با الهام از رای اکثر دادگاه

هیأت  15/3/1353-27 وحدت رویه شماره
عالی کشور و بدون رعایت عمومی دیوان
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قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی باین نوع 
دعاوی رسیدگی نموده و حکم صادر 

شناسنامه مورد  احوالثبتاند تا اداره نموده
تغییر اختالف را ابطال و شناسنامه دیگری با 

( بنا 1) تاریخ تولد بنام خواهان صادر نماید
بر آنچه ذکر شد قوانین الزم االجرای کنونی 
که در رسیدگی به دعاوی و اختالفات راجع 

تواند مستند دادگاهها قرار به اسناد سجلی می
مصوب دهم  احوالثبتگیرد منحصرا قانون 

و قانون حفظ اعتبار اسناد  1355تیر ماه 
یری از تزلزل آنها مصوب سجلی و جلوگ

باشد و قانون می 1367دوم بهمن ماه 
و قوانین  1319مصوب  احوالثبت
، قانون 54شرح ماده ه قبلی ب احوالثبت

حال  نیبا ا ایمزبور منسوخ است آقانون 
موصوف به قوت و اعتبار  هیوحدت رو یرا

با اعتبار خود را از دست  استی خود باق
 داده است ؟

قابل  لیمسأله نکات ذ نیپاسخ با یبرا
 : توجه است

ثبت  1355 احوالثبتماده اول قانون  -1
چنین هموالدت و صدور برگ شناسنامه و 

فوت را از  یثبت واقعه فوت و صدور گواه
قرار داده که در  احوالثبتسازمان  فیوظا

 شودمیانجام  احوالثبتهر حوزه اداره 
فوت شود  یجلاگر صاحب سند س نیبنابرا
مراتب را در دفتر  احوالثبت نیمامور

را  یثبت نموده و شناسنامه متوف اتیوفمت
و بدون  ندینمافوت صادر می یابطال و گواه

کفن و دفن  فاتیمقدمات تشر نیانجام ا
صاحب سند  نکهیا ی، لذا ادعاشودمیانجام ن

فوت شده و شناسنامه او ابطال  یسجل
فرض  نکهیاست مگر ارمعقول یغ دهینگرد

از  یکیشناسنامه مکرر داشته و  یشود متوف
وفیات و مهر تآنها بدون ثبت در دفتر م

صورت هم مانده باشد که در این یابطال باق
 3ماده  4ابطال شناسنامه مکرر بر طبق بند 

ادارات  تیدر صالح 1355 احوالثبتقانون 
 است. احوالثبت
ه ک یاشخاص یصدور شناسنامه برا -2

از  ایاند و پس از تولد شناسنامه نگرفته
استفاده  گرانیشناسنامه د ای یشناسنامه متوف

 احوالثبتادارات  تیاند در صالحکرده
بر طبق ماده  احوالثبت نیباشد و مامورمی
اگر در  1355 احوالثبتقانون  یاصالح 45
باشند  شتهندا دیترد یمتقاض تیو تابع تیهو

و در  ندینمادر میبنام او شناسنامه صا
و عدم ارائه مدارک الزم  دیصورت ترد

 رهیپاکستان و غ ایافغانستان  اتباع )مانند
به  یمتقاض تیاثبات هو یمراتب را برا
 تیتابع اثباتی و برا یمراجع انتظام

شهرستان ارجاع  نیتام یبه شورا یمتقاض
 تیو تابع تیهو دییو در صورت تا دهندیم
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شناسنامه صادر  بنام او یمتقاض یرانیا
 .ندینمامی

که تحت عنوان ابطال  یدر دعاو نیبنابرا
و اصدار شناسنامه بنام  یشناسنامه متوف

 شودمیاقامه  دیتولد جد خیتار با یمتقاض
شود که از  یدگیرس دیمسائل با نیبا

خارج  یدادگستر هایدادگاه یذاتتیصالح
 است. احوالثبتادارات  تیو در صالح

که  یراجع به اسناد سجل یهاپرونده آمار
نشان  رسدعالی کشور میهمه ماهه به دیوان

 .دهدمی
مزبور بر اساس  یهااز پرونده %95 که

فوت صاحب شناسنامه و استفاده  یادعا
و درخواست  یتوفم خواهان از شناسنامه

اصدار شناسنامه با  ابطال شناسنامه سابق و
و  شده یدگیمطرح و رس دیتولد جد خیتار

 اینامه برگ استشهاد کی یمدرک دعو
 یمتقاض یبیاز نظر سن تقر پزشکیگواه
 است.  بوده
 یهیأت عموم هیآراء وحدت رو -3

عالی کشور که به استناد قانون وحدت دیوان
از مواد  3با ماده  1328ضایی مصوب ق هیرو

 یفریک یاضافه شده به قانون آیین دادرس
 یریجلوگ یبرا شودمیصادر  1337مصوب 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

  156: ص ران،يا

قضات و سوء  کیقضایی ناصح یهاریاز تفس
باشد که به صدور می نیاستنباط آنان از قوان

 . است دهیگرد یمنته متهافتمعارض و  راءآ
عالی دیوان هیوحدت رو یعمومهیأت 

 یقانون اساس 161کشور بر اساس اصل 
 کیقضایی صح ریتفس رانیا یسالمی اجمهور
 یتا برا دینمااعالم می هیحدت روو یرا با را

کشور در  ییوانعالد دادگاهها و شعب
 االتباع باشد.موضوعات مشابه الزم

 کیتفسیر قضایی صح ای هیوحدت رو یرا
باعتبار قانون است و هر زمان  میاز قانون قا

نسخ شود و اعتبار  ریمورد تفس انونق که
هم  هیوحدت رو یخود را از دست بدهد را

انون منسوخ بوده فاقد ققضایی  ریکه تفس
 گردد.ارزش و اعتبار می

گرفت که  جهینت توانمقدمه می نیا از
آن  44و ماده  1319 احوالثبتقانون 

و قانون  1355 احوالثبتبموجب قانون 
نسخ  1367مصوب  یحفظ اعتبار اسناد سجل

 یو بالمالزمه را دهیشده و فاقد اعتبار گرد
بر  یمبن 15/3/53-27شماره  هیوحدت رو
االعتبار سلوبمقانون هم  نیا 44تفسیر ماده 

و اختالفات راجع به  یبدعاو یدگیو در رس
 1.ستیو استناد ن تیقابل تبع یاسناد سجل
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 4 حاشیه

از آنجایی که الزمه طرح دعوی به 
کمیسیون اقرار متقاضی به تعلق شناسنامه 

باشد و چون در دادگاه نتوانسته عدم تعلق می
خود را به اثبات برساند، پذیرش  شناسنامه

 1درخواست منعی ندارد.

 5 حاشیه

 یاز کسان یاریکه درصد بس ستیشک ن
خود  یال و صدور اسناد سجلطکه اقدام به اب

به دست آوردن و کسب  یپ کنند، درمی
باشند. می شیمورد نظر خو یاجتماع یایمزا

که  میاگر فرض کن ستین راهیپس ب
 یاجتماع یایاز مزا یآنها از بعض تیمحروم

ل و صدور طااب یافراد برا نیا یاصل زهیانگ
خاطر  دیشان باشد. در کنار آن با یسند سجل

 یاجتماع یاینشان کرد که کسب مزا
گردد. افراد می نیا یاجتماعموجب تحرک 

افراد، همان  نیکنش ا ییدر واقع علت غا
 یاست تحرک اجتماع یتحرک اجتماع

توان از می است که یانواع یخود دارا
و  ینسل انی، میافق یعمود یتحرک اجتماع

سخن گفت و البته تحرک  یدرون تسل

                                                
 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با آشنايي ،. وجدی، علي1

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

  49: صسن(،  و تغییر

 یخود به دو دسته عمود یعمود یاجتماع
گردد. می میقست ینزول یو عمود یصعود
 یاجتماع یایکسب مزا یکه در پ یافراد

 اتیدست بردن در محتو قیاز طر شتریب
 یباشند، عموما در پخود می یاسناد سجل

 یاجتماع تحرک به قیطر نیآنند که از ا
 بنابر. بزنند دست -یعودصاز نوع  - یعمود
 رییتغ" بهی عمود یتحرک اجتماع ف،تعری

به طبقه  یطبقه اجتماع کیمنزلت فرد از 
که تحرک  ی. شخصشودمیاطالق  گرید

کند، ممکن است به را تجربه می یعمود
 ینردبان اجتماع یباال ای نییسمت پا

 ."ابدیحرک ت
است که  یعیطب( 196ص  1372)کلوئن، 

در سلسله  -به سمت اقشار باالتر  یاگر فرد
حرکت کند  -بندی اجتماعیقشر مراتب و

تحرک صعودی انجام داده و اگر به طبقات 
تر درغلتد، تحرک نزولی های پایینو الیه

 2انجام داده است.

 6 حاشیه

ن در مقابل همگا افتهی رییتولد تغ خیتار
حال شاهد وضع  نیقابل استناد است با ا

 و سجلي اسناد صدور و ابطال داليل بررسي ،یتا. حامد، ب2

 13 ص ،کرمانشاه استان در آن آماری، حقوقي پیامدهای
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 : از جمله میباشبر خالف آن می ینیقوان
در : یعموم فهیقانون خدمت وظ - الف

از آن تابع  تیمعاف ایقانون انجام خدمت  نیا
شناسنامه است و هر گونه  هیتولد اول خیتار
 .باشدآن معتبر نمی یبعد رییتغ

ن قانو نیبه ا یقانون استخدام کشور - ب
که در خدمت دولت  ینیمالک سن مستخدم

ای است که در بدو استخدام هستند شناسنامه
روز و که درصورتیاند و خود ارائه نموده

ماه تولد در شناسنامه مشخص نباشد، اول 
تولد را  خیتار یبعد رییمهر محسوب و تغ

 افذن یالخصوص در خصوص بازنشستگعلى
 .داندنمی
، مهیصندوق ب یهانامهو آیین نیقوان - ج

از جمله  یورزش یهااتی، هیاجتماع نیتام
 .فوق هستند نیقوان

 یو مقررات نیگردد قوانمنتج می نیبنابرا
تولد شخص را  خیتار رییکه اصالح و تغ

از دستگاهها قابل استناد  ینسبت به برخ
 .دانندنمی

شوند پس خاص محسوب می نیاز قوان
 یتلق توان عام الحق ناسخ خاص سابقنمی

 شود. 
توان در را می نیقوان نیا یتوجه لیدال

 : نمود یسه موضوع بررس
 نفع و مصلحت سازمان .1

فوق با  نیمورد اشاره در قوان یسازمانها
شناسنامه، فرد را تحت  هیتوجه به سن اول

ریزی پوشش خود و بر اساس آن برنامه
سن موجب  رییاست تغ یهیکنند. بدمی

 جادیا جهیو در نتزود هنگام  یبازنشستگ
. اما دینماسازمان فراهم می یبرا یضرر مال

نفع و مصلحت سازمان در واقع با هدف  نیا
شده( در تضاد  مهیاز فرد ب تیآن )حما
 ابدیهدف تحقق می نیا یزمان رایاست. ز

ته شسخود بازن یکه فرد بر اساس سن واقع
 یشود نه سن مندرج در شناسنامه به عبارت

عدم مالک قرار دادن سن در صورت  گرید
، یشخص در خصوص بازنشستگ یواقع

 تیفرد و در نها یتوان جسم شیفرسا
 را به دنبال خواهد داشت.  یو یارآمدناک

 اقرار به عمل .2
توجه به ارائه شناسنامه در بدو خدمت  با

به سازمان داللت بر منطبق بودن مندرجات 
 شخص به یعبارتهآن با شخص است ب

شناسنامه اقرار نموده است صحت مندرجات 
)ماده  ستیالکن انکار بعد از اقرار مسموع ن

 (یقانون مدن 1277
 گرانیحقوق د عییتض. 3
تولد  خیفرد با استفاده از تار که آنجایی از

برداری الزم را نموده شناسنامه بهره هیاول
 عییو اصالح سن موجب تض رییحال با تغ
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 واقع یو دیکه در سن جد یگرانیحقوق د
آنها  بیرق یگردد و به نوعاند میشده

 1گردد.محسوب می

 7 حاشیه

وجود اطالق صدر ماده و داللت آن بر 
 رییسن و مشروط کردن تغ رییتغ تیممنوع

 ینکته را تداع نیدر تبصره، ا یطیآن به شرا
 رییکند که از نظر مقنن اصل بر امکان تغمی

شده  رفتهیآن پذ رییتغ اً سن است و استثنائ
 احوالثبتقانون  8اطالق ماده  نیبنابرا است

سن را  رییتغ یآزاد یقانون مدن 999و ماده 
شده  دیماده، مق نیوسیله ااند بهاعالم کرده

 است.
سن، در  رییتوجه به اصل عدم امکان تغ با

امکان تغییر سن  طیصورت عدم تحقق شرا
وجود ندارد به این ترتیب اگر برای مثال 

توان پنج سال باشد نمیاختالف سن کمتر از 
حکم به صالحیت مراجع قضایی در جهت 
صالحیت عام این مراجع داد. با این حال، 

عالی کشور در رأی هیأت عمومی دیوان
که مرجع  13/4/1374مورخ  599شماره 

و اظهارنظر نسبت به  کنندهرسیدگی

                                                
 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با آشنايي ،. وجدی، علي1

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

 12: صسن(،  و تغییر

درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج 
دگستری اعالم نموده را سال را محاکم دا

منطبق با قانون و صحیک تشخیص داده است. 
با این وصف با توجه به اینکه ماده واحده، 

ای به امکان تغییر تاریخ تولد توسط اشاره
الواقع اختالف ها نداشته است فیدادگاه

کمتر از پنج سال را قابل تغییر ندانسته است، 
 2.باشدرأی مورد بحث محل تأمل می

 8 یهحاش

شده، سن  نییسن توسط مراجع تع رییبا تغ
در مقابل همگان قابل استناد  افتهی رییتغ

ماده  ونیسیکم: آن تیبوثجنبه  - اوالاست. 
 شودمیشبه قضایی محسوب  یواحده مرجع
آن همچون  آرایاست که  نیو فرض بر ا

آراء مراجع قضایی اصابت به واقع دارد؛ به 
کاشف از واقع  آراء نیا گر،یعبارت د

در مقابل همگان قابل  تیباشد و واقعمی
 استناد است. 

شناسنامه توسط : آن تیباثجنبه ا - ثانیا
از  زین ونیسیکند و کممی رییتغ ونیسیکم

 یسند رسم میمأمورین صالک به تنظ قیمصاد
از اسناد  افتهی رییباشد لذا شناسنامه تغمی

 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با آشنايي ،. وجدی، علي2

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

 16: صسن(،  و تغییر
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سند  که میدانیو م شودمیمحسوب  یرسم
 1.همه قابل استناد است ابلدر مق یرسم

 9 حاشیه

با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن 
یکی از مندرجات اسناد عنوان بهتغییر یافته )

در مقابل همگان قابل استناد است؛  (سجلی
زیرا شناسنامه تغییر یافته از اسناد رسمی 

دانیم که سند رسمی می و شودمی محسوب
ل همگان قابل استناد است. با این در مقاب

حال قوانینی برای محدود کردن این قابلیت 
اند. در واقع، در استناد به تصویب رسیده

ای تغییر تاریخ تولد برای قوانین پراکنده
اشخاص موضوع آن قوانین قابل استناد 
نخواهد بود. ویژگی غالب این قوانین، تأثیر 

ای است که سن شخص در روابط عمده
کند. برای مثال سن فرد می حقوقی وی ایفاء

از لحاظ بازنشستگی همواره مطمک نظر 

                                                
 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با آشنايي ،. وجدی، علي1

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

 17: صسن(،  و تغییر

 سن صیمالک تشخ ینون استخدام کشورقا 99طبق ماده ». 2

 يبازنشستگ لحاظ از مذکور قانون مشمول مستخدمین

 جهیاند و در نتاست که در بدو استخدام ارائه نموده یاشناسنامه

 ثیتولد مستخدمین مزبور از ح خيدر تار یبعد راتییتغ

 وانيد يعموم أتیه ی، را«.ستیمؤثر در مقام ن يبازنشستگ

و کالسه  120شماره دادنامه:  2/4/1381: خيربه تا یعدالت ادار

مفاد ماده فوق را تکرار کردند  زین یگريد نیقوان 80/73پرونده: 

است. با توجه به اهمیت سن از این لحاظ، 
همواره در مقابل درخواست افزایش سن، 

گیرد؛ چه این می صورت هاییمقاومت
تصور وجود دارد که غرض افراد از طرح 
چنین درخواستی تسریع در بازنشستگی 

ستیابی به حقیقت. در همین راستا است نه د
 قانون استخدام کشوری مقرر 99ماده 

مالک تشخیص سن مستخدمینی »: داردمی
که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت 

ی است که در یهاهدولت هستند، شناسنام
تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و 

اند و در مورد هفت در دست داشته
ز تصویب این قانون به مستخدمینی که بعد ا

شوند می استخدام دولت پذیرفته
ی است که در بدو استخدام ارائه یهاشناسنامه

به این ترتیب تغییرات  2«خواهند کرد.
 . شودمین بعدی سن پذیرفته

 قانون خدمت وظیفه عمومی )مصوب

 يدولت یهاشرکت يمقررات استخدام 38از جمله: ماده 

مصوب  یقانون استخدام کشور 2موضوع بند )پ( ماده 

 نامه نيیآ 38 ماده مجلسین، استخدام ونیسیکم 5/3/1352

 ونیسیکم ،29/4/1354 مصوب رانيا یمرکز مهیب ياستخدام

 کانون و يرسم اسناد دفاتر قانون 11 ماده مجلسین، استخدام

 نامه نيیآ 40، ماده 25/4/1354 مصوب ارانيدفتر و سردفتران

 قانون 45 ماده ،ياسالم یشورا مجلس کارکنان ياستخدام

 ران،يا ياسالم یجمهور یسوادآموز نهضت ياستخدام مقررات

 التیتشک و ياستخدام ،یادار ،يمال مقررات قانون 81 ماده

 .يسازندگ جهاد
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نیز از دیگر قوانینی است که ( 29/7/1363
تأثیر  در آن سن فرد بر وضعیت حقوقی وی

این قانون سن  3ای دارد. ماده عمده
مشموالن و افراد تحت تکفل آنها را از لحاظ 
خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن 

داند و هر می تابع مندرجات اولیه شناسنامه
گونه تغییر بعدی را از لحاظ وظیفه عمومی 

البته به موجب تبصره همان  1داند.نمی معتبر
اختالف بین سن واقعی  کهدرصورتی»: ماده

در شناسنامه اولیه بیش  مشمول و سن مندرج
سال باشد، طبق نظر شورای پزشکی  5از 

به هر روی، بر اساس . «عمل خواهد شد
مقررات فوق، مالک سن فرد، همان سنی 

اولیه درج شده است  است که در شناسنامه
و تغییر آن، قابل استناد نیست. اما همانطور 

شمول قوانین از جمله  الکدانیم، ممی که
قوانین فوق نسبت به فرد باید سن واقعی وی 
باشد؛ در حالی که مواد فوق، سن مندرج در 
شناسنامه نخستین را جانشین واقعیتی به نام 

اند. به این ترتیب سن سن واقعی نموده
مندرج در شناسنامه فرض قانونی سن واقعی 

ز فرد شده است. با این حال وجود قوانینی ا

                                                
مصوب  يعموم فهیقانون خدمت وظ 3کم مقرر در ماده ح». 1

 نیمشمول تولد خيتار رییتغ ریمصرح در عدم تأث 29/7/1363

 راتییتغ و اصالحات به آن میتعم و است يعموم فهیوظ خدمت

 االجراء الزم و يقطع احکام اساس بر شناسنامه مندرجات ريسا

 وانيد يعموم أتیه یرا، «.ندارد يقانون جواز ييقضا مراجع

این دست، سبب شد تا برخی سازمانها در 
عدم پذیرش تاریخ  نبود قانونی که صراحتاً

هایی نامهآیینتولد تغییر یافته را مجاز بداند، 
را در راستای عدم پذیرش تغییر سن 

 نامهآیینمثال، عنوان بهتصویب نمایند. 
 مورخ 4029-261شماره 

مسابقات فوتبال، مالک سن را 2/2/1380
اریخ اولیه مندرج در شناسنامه دانسته همان ت

بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
نظر به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی از »

جمله در مورد اصالح یا تغییر تاریخ تولد و 
ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعیت از 

، تبصره «احکام مذکور و اجرای مدلول آنها
بال مشعر بر مسابقات فوت نامهآیین 2ماده 

عدم پذیرش تغییر تاریخ تولد را خالف 
حکم قانونگذار در باب ضرورت اجرایی 
احکام قطعی مراجع قضایی تشخیص و حکم 

همین رویه در مورد 2به ابطال آن داد. 
قبل : سازمان تأمین اجتماعی نیز تکرار شد

مقرراتی در خصوص عدم  8/8/1379 از
ریخ پذیرش حکم دادگاه مبنی بر تغییر تا

وجود نداشت.  تولد در قانون تأمین اجتماعی

به  20/9/1379 خي، به تار78/442 شماره به یادار عدالت

 .78/442و به کالسه پرونده  272شماره دادنامه 

 پرونده کالسه به و 2/2/1380 خيتار به 27 شماره دادنامه. 2

79/351. 
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مورخ  7100ق//4518 بخشنامه شماره
سازمان تأمین اجتماعی رأى  22/5/1376

مراجع قضایی را راجع به تغییر تاریخ تولد 
از بخشنامه مزبور به  1پذیرفت.نمی اشخاص

علت مخالفت آن با قانون در دیوان عدالت 
اجتماعی، اداری شکایت شد. سازمان تأمین 

در بیان دالیلی برای توجیه این بخشنامه به 
ای از بیمه شدگان به حقوق جامعه تعدی پاره

و سایر بیمه شدگان، اغماض و ارفاق 
های عمومی نسبت به در خواست دادگاه

کبر سن بیمه شدگان و نهایتا دچار شدن 
سازمان به مشکالت مالی اشاره کرد. با این 

در »استدالل که حال هیأت عمومی با این 
قانون تأمین اجتماعی حکمی در خصوص 

بیمه شده بر اساس اولین  اعتبار سن افراد
شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و 
نفی اعتبار آرای قطعی الزم االجرای مراجع 
قضایی هم جز در موارد مصرح در قانون 

پیش  نامهآیین، نظر به ابطال «مجوزی ندارد
و رای دیوان، به خوبی بر این د 2گفته داد.

                                                
 از استفاده سازمان هيرو زین فوق بخشنامه صدور از شیپ. 1

 خيتار رییتغ به ناظر احکام به نسبت «ثالث اعتراض» نديفرآ

 .است بوده تولد

: پرونده کالسه به 29/3/1379 خيتار به 123 شماره دادنامه. 2

 رییتغ عباس، ،یرشکاریم: به.ک ر: شتریب يبررس یبرا. 78/433

 سال ،ياجتماع نیتام مقررات و نیقوان نامه فصل تولد، خيتار

 .1386 تابستان، 7 ش سوم،

 3اعتبار اسناد سجلی داللت دارند. لزوم حفظ

 10 حاشیه

اعالم تاریخ تولد که توسط افراد به مامور 
و در قالب سند رسمی  شودمی رسمی انجام

گردد، ممکن است مطابق با واقع می درج
صورت نگرفته باشد. از همین رو، منطقی 

و از طرف است که تغییر آن را بپذیریم 
دیگر تاریخ تغییر یافته را در مقابل همگان 

 4قابل استناد بدانیم.

 11 حاشیه

خالف واقع جهت  یهاوهیش یریبا بکارگ
سرپوش گذاشتن به کبر سن خود اقدام به 

که در  ندینماابطال و صدور می ندیفرا
 خیتار فیتحر یدر راستا یقدم نصورتیا

قع و خالف وا ریبه مس یواقع ریتولد از مس
بر  یتیاز آمار اطالعات جمع یتزلزل بخش

و محاکم  یکه در ادارات دولت دارندمی
مردم و رفع تعارضات  میبه بهانه تکر ییقضا

 در اداری عدالت ديوان نقش بر تحلیلي ،. میرشکاری، عباس3

 . 86: ص ،احوالثبت حقوق

 .91: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م4
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 نگونهیبا دادن پاسخ مثبت خواسته ا یاجتماع
 1.ندینمااشخاص را محقق می

 12ه حاشی

الواقع در ها خواهان فیپرونده یدر برخ
شناسنامه خواست اصالح سن مندرج در 

که  نیسال را دارد لکن به جهت ا 5از  یشب
کند،  یدگیدارد دادگاه به موضوع رس لیتما

خواسته خود را تحت عنوان ابطال شناسنامه 
 کند.مطرح می

به  یپرونده خواهان دادخواست نیدر ا
خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه 

 تیبه طرف یشمس 20/10/66 خیبا تار دیجد
کنند. سلماس اقامه می احوالتثباداره 

سلماس خواسته را اصالح ی دادگاه حقوق
شناسنامه دانسته و مستند به ماده واحده 

از از ترلزل اسناد  یریقانون حفظ و جلوگ
به  تیو اعتبار آن قرار عدم صالح یسجل
مقرر در ماده واحده  ونیسیکم یستگیشا

 16ماده  یدر اجرا وندهفوق صادر و پر
به  یدادگستر نیای از قوانقانون پاره

 18عالی کشور ارسال و به شعبه دیوان
 ادیگردد. شعبه عالی کشور ارجاع میدیوان

                                                
 4: ص ،شناسنامه با مرتبط اجتماعي معضالت ،. فراز، حسن1

، 1380و احکام راجع به آن،  تی، صالحداهللي ر،یبازگ. 2

 239:ص

 72/577/18 شده به موجب دادنامه شماره
اگر : دهدمی یرا نیچن 23/9/1373مورخ 

چه خواهان ظاهر خواسته خود را ابطال 
 دیشناسنامه موجود و صدور شناسنامه جد

با توجه به مندرجات  یاست ولعنوان نموده 
 انیخواهان با ب قتیمتن دادخواست در حق

مطلب که سن او را در شناسنامه ده سال  نیا
اصالح شناسنامه  یاند تقاضاکمتر نوشته

تولد دارد على هذا  خیتار ثیرا از ح دخو
قانون حفظ اعتبار  لیمستندا به تبصره ذ

از تزلزل آنها چون  یریو جلوگ یاسناد سجل
 5از  شیختالف سن مندرج در شناسنامه با

 أتیه تیدر صالح یدگیرس است سال
 هذایالذکر است. علموضوع تبصره فوق

صادر  تیو قرار عدم صالح دییضمن تا
پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده 

، «.ندیارسال نما صالح گردد تا به مرجعمی
 3 2سال 5از  شیتولد ب خیتار رییتغ

 13 حاشیه

 یوجود دارند که برا یو مقررات نیانقو
ارائه  ایاستفاده از خدمت افراد )استخدام( و 

با  لیتحص ای مهیاز خدمات )مثال ب یبرخ

 دعاوی در قضايي رويه بررسي ،احمد ،آبادی حبیب . بیگي3

  316: ص ،هويتي احوالثبت
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و  یو جسم یروح یهاییتوجه به توانا
ارائه  ایافراد استفاده از خدمت  یفکر
ند امحدود کرده  یت را به سن خاصمخد
 یبرا یمثال حد اکثر سن فردعنوان به

 30مستخدم دولت با عنوان به دیمف تخدم
سال محاسبه شده  70خدمت  ابقهسسال 

بدو ورود  یحداکثر سن برا نیاست، بنابرا
اند به سال قرر داده 40به خدمت را 

 یکه اگر فرد هنگام استخدام دارا نصورتیا
 30با  یسال سن باشد، هنگام بازنشستگ 40

 طورنیساله خواهد بود هم 70سال خدمت، 
کارگر با عنوان بهفرد  کیاستخدام  یبرا

کار مورد نظر، محدود به  طیتوجه به شرا
 ورود به کار شده است. یبرا یخاص سن

 نیورود به تحصیل قوان یبرا یطرف از
افراد  یآموزش و پرورش بر اساس آمادگ

سن هفت سال تمام  ل،یبه تحص شروعی برا
قرار داده است و  لیشروع به تحص یرا مبنا
با سن کمتر را از ثبت نام در مدارس افراد 

 یسن بازنشستگ نکهیا ایممنوع کرده است. 
 مهیکارگران و استفاده از خدمات ب یبرا

کارگر  یعنیباشد ال میس 60 یبازشستگ
 تواندسال نمی 60به سن  دنیبل از رسق
مدت زمان مورد  نکهینشسته شود مگر اازب

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام ،. باقريان، محمد1

 118: ص ،ايران

پرداخت  یبازنشستگ مهینظر قانونگذار را ب
 کرده باشد.

امورات  یافراد هستند که برا یبرخ حال
مورد نظر را  طیموارد مشابه، شرا ایفوق و 

 رییبه تغ تهایمحدود نیفرار از ا یندارند و برا
 خیتار رییتغ یآورند و تقاضامی یسن رو

که در صورت انجام  ندینماتولد خود را می
 : رسدبه نظر می یدو اشکال اساس

 ریقائل شده را ز تیهدف از محدود -1
 تیخاصرا بی یسوال برده و قانونگذار

به  تسبتقلب ن یواقع نوع در کند ومی
 .شودمیقانون انجام 

لطمه وارد  گریبه حقوق افراد د -2
 طیکه شرا یصورت که، افرادبه این شودمی
احراز آن خدمت را دارند از بدست  یواقع

 آوردن خدمت محروم خواهند شد.
محدود شدن موارد  یبرا نینابراب

به منظور حفظ اعتبار چنین همالذکر و وقف
در برابر  یاز تزلزل اسناد سجل یریو جلوگ

اسناد، گونه اینسن توسط صاحبان  رییتغ
 خیدر تار یاسالم یمجلس شورا

 خیتار رییتغ تیقانون ممنوع 2/11/1367
 1.نمود بیتولد را تصو
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 14 حاشیه

تولد  خیتار رییتغ یاد تقاضااز افر یبرخ
کم  یتقاضا نکهیا ایکمتر از پنج سال دارند 

از پنج سال دارند  شتریکردن سن خود را ب
تولد و  خیتار نیفاصله ب نکهیا لیلکن به دل

صدور شناسنامه آنها کمتر از پنج سال  خیتار
تولد فرد  خیصورت که مثال تاراست به این

صدور  خیو تار 1350در شناسنامه اش سال 
شش سال  یاست، حال مدع 1352شناسنامه 
است. با توجه به  1356متولد  یعنیاختالف 

صدور شناسنامه که در همان روز  خیتار
 نی(، ب1352) شودمیثبت  یسند سجل میتنظ
تولد مورد ادعا تناقض  خیخ صدور و تاریتار

چهار  نیکه والد نصورتیبد دیآبوجود می
شناسنامه  یو یبرا زندفرسال قبل از تولد 

 نیبنا برا ستین کیصح نیاند و ااخذ نموده
 ونیسیکم تیاز صالح زیها نادعاگونه این

 1خارج است.

 15 حاشیه

تصحیک هرگونه اشتباه که از طرف 

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام ،. باقريان، محمد1

 122: ص ،ايران

 ي)جلد هفتم( )بررس يحقوق مدن ،نيالدجالل دیس ،يمدن.  2

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور

 171 :ص(، مومتیاقامت، ق ت،یتابع

مأمورین ثبت احوال صورت گرفته اگر 
مربوط به مندرجات اسناد والدت و مرگ و 
قبل از امضاء باشد با توضیک مراتب در 

گیرد و حاشیه سند رفع اشتباه انجام می
کنندگان سند، ذیل توضیک را امضاء امضاء

کنند و هرگاه بعد از امضاء اشتباه کشف می
گردد، اصالح آن در صالحیت هیأت حل 

 2اختالف و مراجع قضایی است.

 16 حاشیه

قانون خدمت وظیفه عمومی  3مثالً ماده 
 سن مشموالن و افراد تحت»گوید می 1363

تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از 
آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده 
و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده 

وظیفه عمومی معتبر نخواهد  لحاظباشد از 
 3«.بود

 17 حاشیه

طبق »به گفته برخی از استادان حقوق 
قاعده عقلی هر اشتباهی باید تصحیک 

اسناد سجلی از اسناد ، لیکن چون «گردد

 ي)جلد هفتم( )بررس يحقوق مدن ،نيالدجالل دیس ،يمدن.  3

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور

 177 :ص(، مومتیاقامت، ق ت،یابعت
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ای باشند و از اعتبار ویژهرسمی می
برخوردارند، قانون ثبت احوال و آیین نامه 
آن اقسام اشتباهات و طرق تصحیک آن را 

 2 1دارد.بیان می

 18 حاشیه

اشتباهات موجود در اسناد سجلی را 
 توان به اقسام ذیل تقسیم نمود:می

اشتباه ممکن است قبل از امضای سند -1
 باشد یا بعد از آن.

اشتباه ممکن است از طرف اعالم  -2
 کننده باشد، یا از طرف مأموران ثبت احوال.

اشتباه ممکن است در تحریر  -3
مندرجات اسناد باشد، مثالً اعالم کننده در 
اعالم تاریخ تولد و یا مشخصات والدین 

 3اشتباه کند.

 19 حاشیه

های آثار ناشی از احکامی که دادگاه
قی بدون رعایت قانون حفظ اعتبار حقو

ها اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن
 نمایند. صادر می 1367مصوب 

                                                
 211 :ص، 4ج  ؛يحقوق مدن ؛ي. امام 1

حقوق  ،يمرتض دیو قاسم زاده، س نیحس دیس ،يي. صفا 2

و اصالحات(،  دنظريبا تجد ني)اشخاص و محجور يمدن

 153:ص

قانون خدمت وظیفه عمومی  3ماده 
شورای  مجلس 1363مهر ماه  29مصوب 

 : اسالمی به این عبارت است
سن مشموالن و افراد تحت تکفل از لحاظ 
خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع 

جات ولیه شناسنامه بوده و هر گونه مندر
تغیری که بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ 

 بود(  خواهدن وظیفه عمومی معتبر
نامه اجرایی قانون مزبور آیین 8در ماده 

اد هم تصریک شده. .... )ابطال شناسنامه و اسن
 سجلی

مربوط به آن ولو براساس حکم صادره از 
 (.مراجع قضایی معتبر نخواهد بود

احکامی که دادگاههای دادگستری پس 
از رسیدگی به ادعای دارندگان اسناد سجلی 
صادر نموده و ادعای فوت برادر با خواهر 
متقاضی و تعلق شناسنامه را به متوفی ثابت 

را مکلف  احوالثبتدانسته و ادارات 
اند که شناسنامه ارائه شده را ابطال و ساخته

صادر  دیجدتولد  خیبا تار یگریشناسنامه د
 فهیخدمت وظ نیسن مشمول یبرا ندینما

 فهینظام وظ یهامورد قبول حوزه یعموم

 يحقوق مدن ،يمرتض دیو قاسم زاده، س نیحسدیس ،ييصفا.  3

 154:صو اصالحات(،  دنظريجدبا ت ني)اشخاص و محجور
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 فهیادارات نظام وظ نیواقع نشده و مسول
 یینامه اجراآیین 8از ماده  یباستناد قسمت

قانون موصوف سن افراد ذکور را  3ماده 
، همان سن مندرج در فهیخدمت وظ یبرا

 اند.شناخته هیشناسنامه اول
باستناد حکم دادگاه  کهیاز کسان یکی

مراجعه نموده و شناسنامه  احوالثبتباداره 
با  یگریداده و شناسنامه د لیرا تحو هیاول
و  رادیبا ا یگرفته ول دیتولد جد خیتار

مواجه شده  فهینظام وظ یهااشکال حوزه
کرده و ابطال  تیشکا یبدیوان عدالت ادار
ایی را که نامه اجرآیین 8آن قسمت از ماده 

معتبر بودن احکام مراجع قضایی ریناظر به غ
 باشد درخواست نموده است.می

 نیوزارت کشور در پاسخ ا ندهینما
و  یبه قانون حفظ اعتبار اسناد سجل تیشکا

از تزلزل آنها استناد کرده و  یریجلوگ
داده که ثبت واقعه فوت و ابطال  کیتوض

ادارات  تیدر صالح یشناسنامه متوف
 احوالثبت نیباشد و مامورمی حوالاثبت

اند بر طبق که شناسنامه نگرفته یافراد یبرا
 45و ماده  1355مصوب  احوالثبت ونقان

و  ندینمایآن شناسنامه صادر م یاصالح
 یمراجعه به دادگاهها یبرا یازین

 رییدر مقام تغ کهیاما کسان ستین یدادگستر
فوت  یباشد ادعاتولد خود می خیتار

ای را که در دست دارند ناسنامهصاحب ش
ابطال شود  هیسازند تا شناسنامه اولمطرح می

آنها  یبرا دیتولد جد خیای با تارامهو شناسن
ای بر شناسنامه نیاست چن یهیصادر شود بد

و  یعموم فهیقانون خدمت وظ 3طبق ماده 
مالک  تواندینامه اجرایی آن نمآیین 8ماده 

 یعموم هفیخدمت وظ یبرا نیسن مشمول
نامه مزبور بر وفق قانون صادر باشد و آیین

 تعدال وانید یشده است. هیأت عموم
شماره  یبشرح را یدگیپس از رس یادار
داده  یرا نیچن 24/12/1368مورخ  123

نامه اجرایی آیین 8آن بخش از ماده )است. 
که جمله ]ابطال  یعموم فهیقانون وظ
ستفاده ا لیدر آن مندرج است بدل [شناسنامه

در متن  نکهیو ا [از تعبیر ]ابطال شناسنامه
عبارت  یعموم فهیقانون خدمت وظ 3ماده 

و از نظر مفهوم  دهیگرد دیشناسنامه  ق رییتغ
 ریای غشناسنامه مقوله رییو قضایی تغ ینونقا

از حدود  هیاز ابطال آن است خروج قوه مجر
شناخته شد بنابه مراتب هیأت  اراتیاخت

 25بماده  مستنداً یعدالت ادار وانید میعمو
 8از ماده  یقسمت یعدالت ادار وانیقانون د

اجرایی قانون خدمت وظیفه  نامهآیین
عمومی را به ترتیب که در فوق قید گردید 

 نماید(. ابطال می
تفسیر قضایی هیأت عمومی دیوان 



  
 247 والدت ثبت – سوم فصل

 

عدالت اداری از جمله )تغییر شناسنامه( که 
مومی ذکر قانون خدمت وظیفه ع 3در ماده 

 8شده و جمله )ابطال شناسنامه( که در ماده 
نامه اجرایی این ماده تصریک شده، بر آیین

تعداد دعاوی راجع به اسناد سجلی برای 
تغییر تاریخ تولد چندین برابر افزوده است. 

 یوانبر تفسیر قضایی هیأت عمومی د
عدالت اداری که تغییر شناسنامه و ابطال 

در مورد تاریخ تولد شناسنامه را باالخص 
صاحب شناسنامه از دو مقوله تشخیص 

 : گردیده اشکال وارد است باین شرح
االطالق ابطال شود امه علىناگر شناس -1

اعتبار خواهد بود که کلیه مندرجات آن بی
اعم از نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد 
صاحب شناسنامه و نام پدرو مادر او و تاریخ 

باشد و حال غیره می تولد و تولد آنها و محل
آنکه متقاضی ابطال شناسنامه که به 
دادگاههای دادگستری مراجعه مینماید 
هویت خود و هویت پدر مادر و مشخصات 
آنها را صحیک میداند و ابطال شناسنامه را 
بنحو اطالق تقاضا ندارد بلکه از دادگاه 
میخواهد که تاریخ تولد او از آنچه که در 

لیه قید شده به تاریخ تولد جدید شناسنامه او
تغییر پیدا کند و کلمه ابطال شناسنامه که 

معنای ه در دادخواست بکار رفته واقعا ب
 .تغییر است

های دادگستری هم در احکامی دادگاه -2
که در این نوع دعاوی صادر مینمایند بدون 
اظهارنظر قضایی در مورد هویت و 
مشخصات صاحب شناسنامه و هویت و 

خصات پدر و مادر او براساس گواهی مش
پزشک یا استشهادنامه تاریخ جدیدی را 
برای تولد متقاضی تعیین و در حکم خود 

نمایند که غیر از تاریخ تولد مندرج قید می
 .در شناسنامه اولیه است

در رابطه با مسأله مشموالن خدمت  -3
وظیفه عمومی آنچه که مورد نظر قانونگذار 

 3است که بحکم ماده  باشد سن واقعیمی
قانون خدمت وظیفه عمومی از مندرجات 

آید و هر اولیه اولین شناسنامه بدست می
گونه تغییری که بعدا به عمل آید از لحاظ 

باشد. خدمت وظیفه عمومی فاقد اعتبار می
نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه آیین 8ماده 

عمومی هم هرگونه تغییرات بعدی تاریخ 
ن را ولو اینکه با حکم دادگاه تولد مشمولی

باشد در امر خدمت نظام وظیفه معتبر ندانسته 
قانون موصوف منافات ندارد و  3که با ماده 

 .موید آن است

عدالت  وانید یعموم تیاآنکه ه جهینت
که در مقام فرار از  یکسان یبرا یادار
و  یقانون حفظ اعتبار اسناد سجل یاجرا

 دید روزنه اماز تزلزل آنها باشن یریجلوگ
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 یدعاو نوع نیا نیگشوده است و بار سنگ
باشد روز افزون می تینهاکه بی اتیشکا و

 لیعالی کشور تحمدر مرحله نهایی بر دیوان
 2 1.شودمی

 20 حاشیه

 31/6/1321مورخ  1965در حکم شماره 
: خوانیممی دیوان عالی کشور 3شعبه 

هایی که استدالل دادگاه به اینکه )شناسنامه»
ها ماه تولد قید نشده باید وسط سال در آن

را تاریخ تولد دانست( و ذکر نکردن دلیل 
قانونی به این نظریه مخدش است، زیرا رای 

 4 3«.دادگاه باید موجه و مدلل باشد

 21 حاشیه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 
، 13/4/1374مورخ  599رایی به شماره 

ی و اظهارنظر مرجع رسیدگ»رأیی را که 
نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر 

های دادگستری اعالم سال را دادگاه 5از 
، منطبق با قانون و صحیک «نموده بود

تشخیص داده است. اما با توجه به این که 

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام ،محمد ،. باقريان1

 158: ص ،ايران

 يسجل اسناد به راجع اختالفات و یدعاو  ،یاوري اهلل فتح. 2

 .12: ص ،ييقضا هياحمد، مجموعه رو ن،ی.  به نقل از: مت3

ای به امکان تغییر از طریق ماده واحده اشاره
ها ننموده است و در واقع اختالف دادگاه

را قابل تغییر ندانسته است، سال  5کمتر از 
باشد به ویژه آن که می رای فوق محل تامل

هیات عمومی دیوان فوق حق الزام و تعیین 
تکلیف برای مراجع دادگستری را ندارد. به 
این ترتیب، این موضع دیوان، چندان با 

 5پاسداشت اسناد سجلی سازگار نیست. 

 22 حاشیه

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 
مصوب  یری از تزلزل آنهاجلوگ

در مجلس شورای  خورشیدی 2/11/1367
اسالمی منتشره در روزنامه رسمی شماره 

وضعیت  18/12/1367به تاریخ  12820
 معتبر: اعتبار

 از تاریخ تصویب این قانون، -ماده واحده 
 .تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است

صاحب شناسنامه تنها یک بار  -تبصره
اختالف سن که درصورتیدر طول عمر و 

واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به 
تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا 

 .90: ص احوال،عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م4

در  یعدالت ادار وانيبر نقش د يلی, عباس، تحل یرشکاریم. 5

 85: صاحوال،  حقوق ثبت
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محل و  احوالثبتبخشدار، رییس اداره 
عامل سازمان بهداری  پزشک منتخب مدیر

استان و رییس شورای اسالمی شهر و یا 
بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و 

حل تشکیل ریاست قاضی دادگاه صالحه م
تواند گردد، بیش از پنج سال باشد، میمی

 .1سن خود را اصالح نماید

 23 حاشیه

 2سن صیتشخ ونیسیکم
که  یتولد افراد خیبه منظور اصالح تار 
 یاز پنج سال اختالف با سن واقع شیب یادعا

 احوالثبتخود را دارند در محل ادارات 
 لیتشک ریاعضاء ز تیبا عضو یونیسیکم
 شودمی

 فرماندار با بخشدار -1
 احوالثبتاداره  سییر -2
نفر پزشک معتمد منتخب  کی -3

 سازمان بهداشت و درمان
 بخش. ایشهر  یاسالم یشورا سییر -4
 سریی یدادگاه با معرف ینفر قاض کی -5

 یدادگستر

                                                
 144 ص ،احوالثبت حقوق تبارشناسي ،. میرشکاری، عباس1

تولد  خياحوال، دستورالعمل مربوط به اصالح تار. سازمان ثبت2

 خي، تار241/62/41سن(، شماره  صیتشخ ونیسی)کم

25/7/1368  

دادگاه  یبعهده قاض ونیسیکم استیر -
 3باشد.می

 24 حاشیه

ی به دستوالعمل رسیدگ 16طبق بند 
درخواست تغییر تاریخ تولد حضور هر پنج 
عضو در جلسه الزامی است لیکن تصمیم به 

لذا با  شودمیاکثریت آرا )دو سوم( اتخاذ 
غیبت یک عضو جلسه رسمیت نیافته و 

 4بایست تجدید گردد.می

 25ه حاشی

 : تولد خینحوه اصالح تار
 رخانهیمدارک الزم را به دب یمتقاض

سن مستقر در اداره  صیتشخ ونیسیکم
 میتسل شناسنامه محل صدور احوالثبت
 .دینما

توسط  یدگیجلسه رس لیتشک خیتار
سن به خواهان  صیتشخ ونیسیکم رخانهیدب

مکلف است در  یگردد. متقاضابالغ می
دار در شده با شناسنامه عکس نییوقت تع

 . ابدیحضور  ونیسیجلسه کم

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام ،. باقريان، محمد3

 60: ص ،ايران

 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با آشنايي ،. وجدی، علي4

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

  47: صسن(،  و تغییر
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در صورت عدم حضور خواهان چنانچه 
اظهارنظر باشد ؛  یونده آماده براپر
 ریو در غ نموده میاتخاذ تصم ونیسیکم
صورت درخواست مربوطه رد خواهد شد این

 درخواست که خواهان مجددا می تواند ارائه
 . دینما

 ازیمجاز است در صورت ن سونیکم
سن به  نییو تع نهیمعا یصاحب سند را برا

 . دینما یمعرفی قانون یپزشک
قابل ریسن غ صیتشخ نویسیکم میتصم

 احتراز است. 
سن به خواهان  صیتشخ ونیسیکم میتصم
 .شودمیابالغ 
با  ونیسیصورت عدم موافقت کم در

 رفتهیتولد، درخواست مجدد پذ خیتار رییتغ
 نخواهد شد. 

سن در  صیتشخ کمیسیون میتصم یاجرا
و شناسنامه، مستلزم درخواست  یاسناد سجل

 1د.بو خواهدی متقاض یکتب

 26 حاشیه

دستور العمل مربوط به اصالح تاریخ تولد 
ابالغیه دادستان کل کشور به شماره 

  9/7/1368به تاریخ  91/3790/1700

                                                
  61: ص ،احوالثبت تا احوال سجل از ،. طباطبايي، سیدمحمد1

تشخیص اختالف سن اشخاصی که  -1
سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در 

سال باشد با کمیسیون  5اسناد سجلی بیش از 
نفره تشخیص سن محل صدور شناسنامه  5

 صاحب سند خواهد بود. 
رسیدگی به درخواست اشخاصی که  -2

اسناد سجلی آنان در خارج از کشور تنظیم 
شده است با کمیسیون مستقر در تهران 
خواهد بود. در این مورد، مدیر یا رئیس 

امور خارجه در جلسه شرکت  احوالثبت
 خواهد نمود. 

ی هامحل استقرار کمیسیون در واحد -3
 باشد. می سراسر کشور والاحثبتاجرایی 

مسئول دبیرخانه کمیسیون از بین  -4
به انتخاب  احوالثبتکارمندان مطلع اداره 

 گردد. می تعیین احوالثبترئیس اداره 
شروع به رسیدگی به کمیسیون با  -5

تسلیم درخواست کتبی صاحب سند یا ولی 
قانونی او خواهد بود. درخواست کننده باید 

در برگ مخصوص نوشته  درخواست خود را
و به همراه تصویر شناسنامه و یک قطعه 
عکسم جدید به دبیرخانه کمیسیون تسلیم 

 نماید. 
دبیر خانه کمیسیون درخواست و  -6
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مدارک پیوست آن را اخذ و در صورت 
تکمیل بودن در دفتر مخصوص، ثبت و 
 رسید آن را به متقاضی تسلیم خواهد نمود. 

از تشکیل مسئول دبیرخانه پس  -7
پرونده و اخذ رونوشت یا تصویر سند 
سجلی، پرونده امر را تسلیم رئیس اداره 

نماید تا به نظر رئیس می احوالثبت
 کمیسیون برسد. 

پس از تعیین وقت توسط رئیس  -8
کمیسیون، دبیرخانه وقت رسیدگی را طبق 

به اطالع سایر اعضای  4فرم شماره 
 کمیسیون خواهد رساند. 

وقت به خواهان در محل ابالغ  -9
دبیرخانه کمیسیون توسط مسئول دبیرخانه 
و در خارج از محل دبیرخانه توسط مامورین 
ابالغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل 

 خواهد آمد. 
درخواست کننده مکلف است در  -10

وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه 
به سال تمام باید ملصق  15)شناسنامه افراد 

عکس باشد( در کمیسیون حاضر شود و 
پرونده که درصورتیچنانچه حاضر نشود و 

معد برای اظهارنظر باشد، کمیسیون، تصمیم 
الزم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر این 

. لکن شودمی صورت، درخواست وی رد
تواند درخواست مجدد به می خواهان

 کمیسیون تسلیم نماید. 
ی باید طوری معین تاریخ رسیدگ -11

شود که فاصله بین ابالغ و روز جلسه کمتر 
روز نباشد. مدت مسافت هم طبق  5از 

مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر 
 گردد. می اضافه
تشکیل جلسه در موعد که درصورتی -12

تعیین شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از 
تجدید وقت، مراتب به اطالع درخواست 

 خواهد رسید . کننده 
کمیسیون در وقت رسیدگی پس از  -13

مطالعه پرونده و مالحظه اوراق و اسناد 
مربوطه و استماع اظهارات درخواست کننده 
و درج آن در صورت جلسه با اعالم ختم 
 رسیدگی، تصمیم خود را در سه نسخه اعالم

 نماید.  می
تواند در صورت لزوم، می کمیسیون -14

معاینه و تعیین سن به  صاحب سند را جهت
 پزشک قانونی معرفی نماید. 

چنانچه صاحب سند در سن : تبصره
مشمولیت باشد جهت تعیین سن به شورای 

قانون  41پزشکی موضوع تبصره یک ماده 
 خدمت وظیفه عمومی معرفی خواهد شد. 

تصمیم کمیسیون باید مستدل و  -15
 مشروح و صریک باشد. 

یون در حضور کلیه اعضای کمیس -16
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جلسه رسیدگی الزامی است لکن تصمیم به 
 . شودمی اکثریت آرا اتخاد

کمیسیون پس از امضای تصمیم، حق  17
تغییر آن را نخواهد داشت. تصحیک از لحاظ 
امالیی و انشایی قبل از اجرا بالمانع است. 
در این صورت مراتب به امضای اکثریت 

 خواهد رسید. 
ابل اعتراض تصمیم کمیسیون ق -18

 نخواهد بود. 
در صورت عدم موافقت کمیسیون  -19

با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست 
از ای مجدد پذیرفته نخواهد شد و نسخه

تصمیم به اسناد سجلی مربوطه الصاق خواهد 
 شد. 

کمیسیون با رعایت تصمیماول نسخه -20
ده ابالغ بند نه دستورالعمل به درخواست کنن

محل صدور  احوالثبتو نسخه دوم به اداره 
سوم در نسخهسند سجلی مربوطه ارسال و 

 پرونده متشکله ضبط خواهد شد. 
اجرای تصمیم کمیسیون در اسناد  -21

سجلی محتاج به درخواست کتبی از طرف 
درخواست کننده خواهد بود. هرگاه در 
حین رسیدگی شناسنامه مورد استفاده 

است کننده مجعول تشخیص داده شود درخو

                                                
  171: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاری. م1

رسیدگی متوقف و پرونده امر جهت تعقیب 
تسلیم  احوالثبتاداره کیفری به رئیس 

 1خواهد شد.

 27 حاشیه

ریاست  1/11/1369-2946/1  بخشنامه
سازمان درباره چگونگی و نحوه اجرای 

ی تشخیص هااحکام دادگاهها و کمیسیون
جرای نظر به این که چگونگی و نحوه ا سن

ی تشخیص هاو کمیسیون هااحکام دادگاه
سن در اسناد سجلی افراد به لحاظ آثاری که 

ای بر آنها مترتب است از اهمیت ویژه
نماید می برخوردار است بدین لحاظ ایجاب

اجرای این امر وسیله مأمورین بصیر و خبره 
صورت پذیرد لذا الزم است ادارات تابعه را 

 .زیر ارشاد نمایند نسبت به رعایت نکات

به منظور تدوین سوابقی مستدل به  -1
که بتواند در هر زمان مبین صحت ای گونه

 هاو ثبت احکام صادره دادگاه موضوع ابالغ
ی اسناد هاباشد بایگانی هاو کمیسیون
را  های قطعی دادگاههای دادنامهمکلفند کلیه

گردد و می صادر احوالثبتکه بر علیه 
به تغییر یا تکمیل یا حذف قسمتی از منجر 

و نیز آرای  شودمی مندرجات و یا ابطال سند
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کمیسیونهای تشخیص سن را که منجر به 
گردد ابتدا در دفتر ثبت دادنامه می تغییر سن

 ثبت نمایند. هااز دادگاه و قرارهای صادره

مفاد احکام و تصمیمات صادره صرفا  -2
ی و در غیر این وسیله بازبین اسناد سجل

توسط یک  هادر مراکز استان صورت فقط
یا چند نفر از کارمندان متعهد و خبره که با 
پیشنهاد کتبی رئیس اداره و تأیید مدیر کل 

انتخاب خواهند شد. در اسناد سجلی  هااستان
مربوطه و دفتر ثبت دادنامه و قرارهای 

ثبت و به امضای بازبین  هاصادره از دادگاه
ربط مأمور به ذی سجلی و یا کارمنداسناد 

 این امر خواهد رسید.

 و تصمیمات مذکور هاثبت دادنامه -3 
بایست به صورتی در اسناد سجلی می

بیانگر موضوع آنها،  صورت پذیرد که
شماره دادنامه و شماره کالسه پرونده 
مربوطه، مرجع صادر کننده و شماره ترتیب 

و  هادادنامهمندرج در هر صفحه دفتر ثبت 
نام ضمناً باشد و  هاقرار صادره از دادگاه

دفتر مذکور به دفتر ثبت دادنامه و قرارهای 
های و آرای کمیسیون هاصادره از دادگاه

 .گرددمی تشخیص سن اصالح

ت ضمن نظارت بر اجرای ارؤسای ادار -4

                                                
  145: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،یاصغر ،نيالدصالح. 1

احکام مذکور در هر ماه آمار مربوط به آنها 
 وع اعالم خواهند نمود.اداره کل متب را به

ادارات کل نیز آمار ادارات تابعه را  -5
نموده و به دفتر اطالعات آمار آوری جمع

دفتر امور حقوقی ارسال  جمعیتی و به
 خواهند نمود.

دفتر ثبت  10و  9ی هاسرفصل ردیف -6
و قرارهای صادره عبارت تاریخ  هادادنامه

 تغییرات مندرج در»تولد مندرجه در سند و 
و  4ی هااصالح گردد. و به سرفصل «سند
« کمیسیون تشخیص سن و با» کلمات 11

یا »کلمات  3و  2ی هاو به سرفصل ردیف
 اضافه گردد. « رأی

مدیران کل استانها مسئول حسن  -7
اجرای این دستور بوده و رسیدگی الزم را 

 1.خصوص معمول خواهند داشت در این

 28 حاشیه

معاونت   5/11/1369-1157/3نامه 
اجرای  حقوقی و سجلی سازمان در خصوص

 احکام و آراء 
  1/11/1369-2946/1 پیرو نامه شماره

دارد که می ریاست محترم سازمان اشعار
 نامه مذکور شرح ذیل 2منظور از بنده 

 باشد؛می
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الف( مفاد احکام و تصمیمات صادره در 

بایست می ی ادارات سراسر کشورکلیه
د سجلی مربوطه و در دفتر اسنا توسط بازبین

 هاثبت دادنامه و قرارهای صادره از دادگاه
ی تشخیص سن ثبت هاکمیسیون و آرای
 گردد. 

ب( چنان چه در اداره مرکز هر استان 
ثبت مفاد احکام و تصمیمات صادره در 

مربوطه و قرارهای صادره از  اسناد سجلی
ی تشخیص هاو آرای کمیسیون هادادگاه

ین اسناد سجلی همان اداره به سن توسط بازب
دلیل موجهی ممکن نبوده یا اداره مرکز هر 
 استان فاقد بازبین اسناد سجلی باشد در این

صورت توسط یک یا چند کارمند خبره و 
متعهد که به پیشنهاد کتبی رئیس اداره 
 مرکز استان و تأیید مدیر کل تعیین

خواهند  شوند مأمور انجام امور مذکورمی
 گردید.

ج( پس از این که مفاد احکام و 
تصمیمات صادره در اسناد سجلی و در دفتر 

 مذبور ثبت گردید

 به امضای بازبین اسناد سجلی یا کارمند
 1.ربط مأمور به این امر خواهند رسیدذی

 29 حاشیه

                                                
 146: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،یاصغر ،نيالدصالح. 1

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان 
 به تاریخ 518عالی کشور به شماره 

روزنامه رسمی  منتشره در 18/11/1367
 29/1/1368به تاریخ  12856شماره 

سمت والیت قهری پدر نسبت به فرزند »
قانون مدنی تصریک شده که  1180در ماده 

یابد؛ سند می تا رسیدن به سن بلوغ ادامه
سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد؛ لذا 
چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما 

رزند خود به سن ولی قهری مدعی نرسیدن ف
د، بلوغ باشد و اصالح تاریخ تولد او را بخواه

قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به 
دعوی معنی ندارد؛ بنابراین رای شعبه 
پانزدهم دیوان عالی کشور صحیک و منطبق 

 «با موازین قانونی است.

 30 حاشیه

 13/4/1374 – 599أی وحدت رویه ر

ر اساس ب: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

، 1367جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 
سال  5تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از 

به درخواست  باشد و رسیدگیمی ممنوع
سال نیز به تجویز تبصره  5تغییر سن بیش از 
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به عهده کمیسیون  همین قانون منحصراً
بنا به مراتب مقرر در آن محول شده است. 

به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان 
که مرجع  6عالی کشور، رأی شعبه 

رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست 
سال را  5تغییر تاریخ تولد کمتر از 

های دادگستری اعالم نموده است دادگاه
. شودمیمنطبق با قانون و صحیک تشخیص 

ن وحدت این رأی بر طبق ماده واحده قانو
برای شعب  1328ی مصوب یرویه قضا

ها در موارد دیوان عالی کشور و دادگاه
 1.االتباع استمشابه الزم

 31 حاشیه

 24/10/1373مورخ  641/3رأی شماره 
دیوان عالی کشور  3شعبه  35/832از گالسه 

قرار عدم ) صالحیتبا موضوع تشخیص 
 :صالحیت ذاتی(

 خالصه جریان پرونده در تاریخ
آقای ... والیتا از طرف  23/1/1373

فرزندش ... دادخواستی به طرفیت اداره 
 4. )حوزه ..شهرستان  احوالثبت
... تسلیم و و ( به دادگاه حقوقی داحوالثبت

در توضیک دعوی به خالصه اعالم داشته 
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ماه پس  1است به علت اشتغال به کار حدود 
 از والدت فرزندم به نام ... به شناسنامه شماره

ادره از ... موفق به اخذ شناسنامه ص 44949
ای برایش شده ام )حالیه( فرزندم شناسنامه

کند و نمی مطابقت شدارد که با سن واقعی
سال به  1لی رفتن او به مدرسه صیاز نظر تح

دارم با صدور حکم  افتد تقاضامی تأخیر
ماه افزایش سن  1شناسنامه جدید با حدود 

 حیثاسنامه از امش صادر گردد و شننبه 
 15/6/1367به   15/7/67 تاریخ والدت از

 صحیک شود.
دادگاه  48رسیدگی به موضوع به شعبه 

 ... ارجاع و پرونده به کالسه  دو حقوقی
ثبت و طرفین جهت رسیدگی  73/41

 6/4/1373 اند. خواهان در جلسهدعوت شده
هنگام تنظیم سند سجلی  هدادگاه اظهار داشت
اینجانب صورت  ناحیه فرزندم اشتباه از

نظر کارشناس گرفته تقاضا دارم با جلب
حکم مبنی بر اصالح شناسنامه فرزندم از 

 15/6/1367حیث درج تاریخ تولد صحیک 
صادر فرمایید. دادگاه پس از یک سلسله 

 گواهان و مالحظه رسیدگی و تحقیق از 
ختم رسیدگی را اعالم ه الیحه دفاعیه خواند

 4/7/1373-480ماره و به شرح دادنامه ش



  
 256  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

دفاع خوانده مبنی بر شمول موضوع  رغمعلی
با ماده واحده قانونی حفظ اعتبار اسناد سجلی 

به ره بخ یهو نظر گواهانی واهبه استناد گ
 995و ماده  احوالثبتقانون  8اسناد ماده 

را به ابطال سند  احوالثبتقانون مدنی اداره 
سنامه شنا صدورو  44949سجلی شماره 

تولد ات و تغییر زمان صمشخ حفظد با یجد
تسلیم آن به خواهان ملزم و  15/6/1367به 

 محکوم نموده است. 
 احوالثبتبا ابالغ رونوشت دادنامه اداره 

... تجدیدنظر خواهی نموده و دادخواست 
تجدیدنظر به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم 
کرده که جهت رسیدگی تجدیدنظر به دفتر 

ی حقوقی یک ... ارسال گردیده هااهدادگ
دادگاه حقوقی یک ... ارجاع  3که به شعبه 

ثبت گردیده و  23/486و پرونده به کالسه 
دادگاه اخیرالذکر به شرح دادنامه شماره 

مستندا به ماده واحده قانون   4559/9/73
حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از 
تزلزل آنها رسیدگی به موضوع را در 

حیت کمیسیون موضوع ماده واحده صال
قانون مذکور تشخیص و با صدور قرار عدم 
صالحیت به اعتبار شایستگی کمیسیون 

پرونده در اجرای  [است] مذکور مقرر داشته
از قوانین ای قانون اصالح پاره 16ماده 

دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به 

ع ثبت و به این شعبه ارجا  5/8328کالسه 
 شده است. 

هیأت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید 
و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق 

 : دهندمی پرونده مشاوره نموده چنین رأی
به شرح مندرجات دادخواست ابتدایی و 
اظهارات خواهان در اولین جلسه دادرسی که 

)سن واقعی فرزندم تاریخ تولد  هاظهار داشت
ت هنگام تنظیم سند اس 15/6/1367 واقعی(

تنظیم سند سجلی اشتباه از ناحیه اینجانب 
صورت گرفته و با توجه به محتویات 
پرونده و جلب نظر کارشناس تقاضای 
صدور حکم بر اصالح شناسنامه و درج 

 اشرا در سند سجلی 15/6/1367تاریخ تولد 
که خواهان  شودمی احراز اًدارم( مقطوع

 15/7/1367-44949 متعلق شناسنامه شماره

شهرستان ... را  احوالثبت 4صادره از حوزه 
نماید می به فرزندش قبول دارد و تأیید

النهایه مدعی است هنگام صدور شناسنامه 
مزبور در اظهار تاریخ والدت فرزندش را از 

به  15/7/1367 حیث تاریخ تولد از
خواستار شده است و قطع نظر   15/6/1367

دگاه بدوی با کیفیت طرح از این که حکم دا
جلسه  خواهان که در اولین دعوی و خواسته

دادرسی اختصاری توضیک شده است، 
به موجب ماده واحده  مطابقت ندارد. اساساً
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قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری 
مجلس  2/11/1367ب از تزلزل آنها مصو

شورای اسالمی از تاریخ تصویب قانون 
ولد اشخاص ممنوع است مزبور تغییر تاریخ ت

و وفق تبصره ذیل ماده واحده استثنائا 
شخص )قانونگذار به صاحب شناسنامه 
م او( قیصاحب شناسنامه نه ولی قهری و 

تنها یکبار در طول عمرش به او اجازه داده 
اختالف سن واقعی صاحب که درصورتی

شناسنامه با سن مندرج در اسناد سجلی به 
تبصره ذیل  تشخیص کمیسیون مذکور در

سال باشد به استناد این  5ماده واحده بیش از 
از طریق طرح دعوی در )تشخیص بتواند 

دادگاه( سن خود را اصالح نماید. با این 
استثناء مذکور در تبصره ذیل  ترتیب اوالً

که قانونگذار به  ماده واحدد اختیاری است
در جایی  ثانیاً: شخص صاحب شناسنامه داد

ارد که اختالف سن واقعی با قابلیت اعمال د
سن مندرج در در شناسنامه به تشخیص 

سال باشد و اال در جایی  5کمیسیون بیش از 
هری دارنده شناسنامه تصحیک قکه ولی 

شناسنامه فرزندش را از حیث تاریخ تولد آن 
به  15/7/1367 ماه از 1هم به مدت 

تقاضا کرده است این چنین  15/6/1367
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ین که قابلیت استماع دعوایی عالوه بر ا
ندارد با منع قانونی مصرح در صدر ماده 

و  [است]نیز مواجه الذکر فوق واحده قانون
بایستی اتخاذ  دادگاه در این مورد راساً

تصمیم قانونی نماید. در موضوع ارتباطی به 
کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده واحده 
ندارد با این ترتیب قرار عدم صالحیت ذاتی 

 3صادره از شعبه  2/9/1373 -559 رهشما
ی یک ... با ماده واحده قانون قوقدادگاه ح

ذیل آن  تبصرهحفظ اعتبار اسناد سجلی و 
مطابقت ندارد و صحیک نیست و در اجرای 

از قوانین ای قانون اصالح پاره 16ماده 
دادگستری ضمن تشخیص صالحیت دادگاه 
در اتخاذ تصمیم پرونده را جهت اتخاذ 

مرجع رسیدگی عنوان بهتصمیم قانونی 
.. دادگاه حقوقی یک . 3تجدیدنظر به شعبه 

 1د.نمایمی اعاده

 32 حاشیه

 6/2/1367 -67/1رای وحدت رویه 
هیات عمومی دیوان عدالت  66/57کالسه 

تشخیص کمیوسین پزشکی موضوع : اداری
قانون نظام وظیفه منحصراً  3تبصره ذیل ماده 

مورد خدمت زیر  از حیث سن اشخاص در
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پرچم مالک و معتبر است و الزام افراد به 
تبعیت از نظریه مذکور و تغییر تاریخ تولد 
بر اساس آن موافق موازین قانونی نبوده و 
بنابراین حکم به حذف جمله )پس از ارائه 
شناسنامه جدید( از متن بخشنامه 

ژاندارمری  12/7/1365مورخ  402.03.3.78
 ن صادر و اعالمجمهوری اسالمی ایرا

 1.شودمی

 33 حاشیه

کالسه  5/10/1378-355رای شماره 
 : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 415077

نظر به اینکه در قانون تامین اجتماعی 
حکمی در اعتبار سن افراد  1354مصوب 

بیمه شده بر اساس اولین شناسنامه ارائه شده 
وضع نگردیده است و نفی اعتبار آرای 

ی الزم االجرای مراجع قضایی هم جز قطع
در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، 

مورخ  7100.ق.4518بخش نامه شماره 
مشعر به عدم پذیرش رای  22/5/1376

قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد 
و سن اشخاص مقایر قانون است و مستنداً 

قانون دیوان عدالت اداری  25به قسمت دوم 
 2.شودمی ابطال

                                                
 141: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

 34 حاشیه

 12/4/1378مورخ  78/197رای شماره 
هیات عمومی دیوان عدالت  481/77کالسه 

ی هااداری موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه
مورخ  1703/264و  1702/264شماره 

فدراسیون کشتی جمهوری  25/5/1377
یا قبال »... اسالمی ایران بدین مضمون که 

ود استفاده نموده از شناسنامه برادر متوفی خ
 « ... جلوگیری به عمل خواهد آمد

شاکی طی دادخواست تقدیمی و : مقدمه
الیحه تکمیلی اعالم داشته است؛ اینجانب 
..... به والیت فرزندم .... به استناد اصل 
یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و 

قانون دیوان عدالت اداری  25ماده چنین هم
ر الیحه پیوست استدعای و دالیل تقدیمی د

حذف و ابطال قسمت خواسته شده از 
را به علت خروج الذکر فوق یهابخشنامه

 قوه مجریه از حدود اختیارات را دارم. 
دادگاه  20/4/1377طی حکم مورخ 

تجدیدنظر استان شناسنامه قبلی ابطال و 
شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد واقعی برای 

شهرستان  احوالثبتفرزندم از طرف اداره 
اندیمشک صادر شد. فرزندم برای حضور در 
مسابقات کشوری با بخشنامه این فدراسیون 

 141: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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مبنی بر عدم پذیرش کسانی که قبالً از 
شناسنامه برادر متوفی خود استفاده نموده اند 
مواجه شده و از شرکت وی در مسابقات 

 جلوگیری به عمل آورده اند. 
اصل سوم بر خالف الذکر فوق بخشنامه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بوده و 
تضییع حق مسلم فرزندم برای شرکت در 
مسابقات ورزشی شده است. شناسنامه جدید 
پس از طی مراحل سخت و قانونی از  جمله 
معرفی به پزشک قانونی، صادر شده است، 
بنابراین ممانعت فدراسیون کشتی از فرزندم 

ت به وی یا مطابق به دلیل عدم تعلق شناسنامه
 نداشتن سن واقعی و قانونی او دلیلی واهی و

ی هاباشد. دستگاهمی فاقد وجهه قانونی
اجرایی همواره ملزم به رعایت احکام 

 قضایی بوده اند. 
در این جا باید گفت در مقررات فیال که 

ی عضو تصویب شده هاتوسط تمام کشور
هیچ کدام از موارد ذکر شده در بخشنامه 

 اسیون کشتی ایران نیامده است و تنها بهفدر
گواهی تحصیلی سال جاری و یا هر نوع 
مدرکی که سن کشتی گیر را نشان دهد 

 بسنده نموده است. 
دبیر فدراسیون کشتی در پاسخ به شکایت 

مورخ  645/264مذکور طی نامه شماره 
انجام امور اند، اعالم نموده 20/3/1378

تابع مقررات و  ورزشی در یک فدراسیون
مواردی است که وسیله اداره کنندگان و 

به منظور : دست اندرکاران آن رشته اوالً 
ایجاد انگیزه در بین جوانان، پرورش روح و 
جسم و در مرحله بعدی، بعد قهرمانی و 

 گردد. می پهلوانی وضع
ی ورزشی هابا توجه به این که تیم: ثانیاً

طی  پس از یک سلسله انجام مسابقات و
گردد و جهت می مراحل مختلف انتخاب
و یا مسابقات  هاشرکت در تورنومنت

جهانی به منظور کسب حیثیت و اعتبار 
شوند، بایستی مقبول می کشور شرکت داده

 جامعه جهانی در این رشته ورزشی باشند. 
چندین بار در مسابقات از پذیرش فرد 
کشتی گیر ایرانی در این مورد جلوگیری به 

آمده و اطباء جهانی هیچ گونه مدرک عمل 
یا سندی را در این زمینه مورد قبول قرار 
نداده و وضعیت اندام جسمانی، صوت 

ی مختلف استخوانی را هاظاهری و آزمایش
دهند. مضافاً به این که می مد نظر قرار

 های صادره که تصاویر آنهابخشنامه
ضمیمه است در مورد وضعیت سنی 

قرر گردیده مالک داوطلبان کشتی م
باشد و در صورت می تشخیص سن واقعی
دهد. بنابراین تاریخ می لزوم پزشک نظریه

تولد مندرج در شناسنامه تصحیک شده و یا 
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تواند نمی ابطال شده و یا هر سند دیگر
وضعیت را مغلوب و طبق آن رفتار شود. مع 
الوصف فدراسیون جهانی فیال هم که نحوه 

و بدل نمودن امتیاز و اجرای مقررات و رد 
 اجرای فنون و مقررات داوری را دنبال

 را هم در این موردای نماید چنین اجازهمی
 دهد. نمی

نظر به تاثیر عوامل : رای هیات عمومی
مختلف از قبیل سن و وزن ورزشکاران در 
رشته کشتی و ضرورت رعایت تناسب الزم 
از حیث عوامل مذکور بر اساس مقررات 

لمللی و داخلی مربوط و قابلیت اعتبار بین ا
مقررات خاص در زمینه فوق، مصوبه مورد 

 1اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید.

 35 حاشیه

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان 
  27عدالت اداری به شماره 

منتشره در روزنامه   2/2/1380به تاریخ 
 3/4/1380به تاریخ  1460رسمی شماره 

احکام قطعی مراجع قضایی  نظر به اعتبار»
از جمله در مورد اصالح یا تغییر تاریخ تولد 
و ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعیت از 

، جز در هااحکام مذکور و اجرای مدلول آن

                                                
 140: صوال، احقانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد، 
مسابقات فوتبال  نامهآیین 2تبصره ماده 

و  مشعر بر عدم پذیرش تغییر تاریخ تولد
 نامهآیینابطال شناسنامه افراد مذکور در آن 

خالف حکم قانونگذار در باب ضرورت 
اجرای احکام قطعی مراجع قضایی تشخیص 

 25و به استناد قسمت دوم ماده  شودمی داده
 2«گردد.می قانون دیوان عدالت اداری ابطال

 36 حاشیه

کالسه  1380/2/2-27رای شماره 
دیوان عدالت اداری هیات عمومی  79/351

 نامهآیین 2در خصوص ابطال تبصره ماده 
مسابقات فوتبال نوجوانان، جوانان و امید 

 -1380ی کشور سال هاقهرمانی باشگاه
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی  1379

ایران نظر به اعتبار احکام قطعی مراجع 
قضایی از جمله در مورد اصالح یا تغییر 

شناسنامه اشخاص و  تاریخ  تولد و ابطال
لزوم تبعیت از احکام مذکور و اجرای 

، جز در مواردی که به حکم هامدلول آن
 2قانون مستثنی شده باشد، تبصره ماده 

مسابقات فوتبال مشعر بر عدم  نامهآیین
پذیرش تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه 

  243: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاری. م2
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خالف حکم  نامهآیینافراد مذکور در آن 
رورت اجرای احکام قانونگذار در باب ض

و  شودمی قطعی مراجع قضایی تشخیص داده
قانون دیوان  25به استناد قسمت دوم ماده 

 1گردد. می عدالت اداری ابطال

 37 هحاشی

آیا با تصویب ماده واحده قانون حفظ اعتبار 

و  995، مواد 67اسناد سجلی مصوب سال 

قانون مدنی منسوخ شده است؟ به هر  996

ثابت شود که تاریخ که درصورتیصورت 

تولد مندرج در شناسنامه غیر واقعی است آیا 

تواند رأی به اصالح تاریخ تولد دادگاه می

 دهد؟

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی 

قانون  996و  995، مواد 67مصوب سال 

مدنی را در خصوص اصالح تاریخ تولد 

تخصیص زده است و مطابق آن 

اختالف بین سن واقعی و سن که درصورتی

ای کمتر از پنج سال باشد و خواسته شناسنامه

خواهان اصالح تاریخ تولد باشد دادگاه باید 

قرار عدم استماع دعوا به جهت ممنوع بودن 

                                                
  141: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

تغییر تاریخ صادر کند و چنانچه اختالف 

ای بیشتر از پنج سن واقعی و سن شناسنامه

ادگاه باید قرار عدم صالحیت به سال باشد د

شایستگی هیأت مذکور در ماده واحده فوق 

-599صادر نماید رأی وحدت رویه شماره 

صادره از هیأت عمومی دیوان  13/04/74

 عالی کشور نیز مؤید این نظر است.

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی، 

را تخصیص نزده و قانون  996و  995مواد 

خ نبوده و معتبر و قابل استناد مزبور منسو

باشند لذا چنان چه اختالف بین سن واقعی می

 ای کمتر از پنج سال باشد بهبا سن شناسنامه

توان قانون مدنی می 996و  995استناد مواد 

 حکم به اصالح تاریخ تولد داد، اما چنان چه

ای اختالف بین سن واقعی با سن شناسنامه

اید قرار عدم بیشتر از پنج سال باشد ب

صالحیت به شایستگی هیأت مذکور در 

 ماده واحده صادر کرد.

(: تبصره ذیل ماده واحده 1نشست قضایی )

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری 

تنها تغییر سن  1367از تزلزل آنها مصوب 
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بیش از پنج سال را به عهده کمیسیون 

موضوع تبصره قرار داده و طبق ماده واحده 

ر از تاریخ تصویب قانون فوق، تغییر مزبو

تاریخ تولد اشخاص ممنوع اعالم شده است. 

با این ترتیب ماده واحده و تبصره ذیل آن 

ناظر به قسمتی از دعاوی سجلی است و سایر 

دعاوی راجع به اسناد سجلی صادره از ثبت 

احوال و دعاوی مربوط به اسناد سجلی که 

مرقوم  در قانون ثبت احوال و ماده واحده

اختیار رسیدگی آن به هیأت حل اختالف و 

کمیسیون موضوع ماده واحده مزبور و اداره 

ثبت احوال محول نشده کماکان در 

صالحیت مراجع عمومی دادگستری است و 

قانون مدنی در مورد تغییر  996و  997مواد 

مطالب ثبت شده و اثبات نادرستی اظهار 

 2 1ثبت شده به قوت خود باقی است.

 38 هاشیح

 24/10/1377 – 6894/7نظریه مشورتی 
تاریخ تنظیم سند : اداره حقوقی قوه قضاییه
تواند باشد مگر این سجلی معیار تغییر نمی

                                                
 81 ریت آمل، یدادگستر ييقضا نشست. 1

 یهامجموعه نشست ه،يیقوه قضا قاتیو تحق. معاونت آموزش2

 311 :ص ،يمسائل قانون مدن ييقضا

که تاریخ تولد سند واقعی ادعا شده پس از 
تاریخ صدور شناسنامه اعالم شده باشد که 

صورت تقاضای اصالح قابلیت در این
 3استماع و رسیدگی را ندارد. 

 39 حاشیه

 :24/2/1368-239/7نظریه شماره 
آنچه که موضوع ماه واحده است  -1

باشد می تغییر تاریخ تولد صاحب شناسنامه
با انطباق مفاد دادخواست با ماده واحده 
رسیدگی دادگاه بدون رعایت مقررات 
تبصره ذیل ماده واحده فاقد وجهه قانونی 
است و این توضیک اصالح شناسنامه غیر از 
آنچه که مربوط به تاریخ تولد است و 

ابطال سند سجلی کمافی السابق در چنین هم
صالحیت محاکم عمومی است و خارج از 

 شمول ماده واحده است .
اگر منظور این باشد که شناسنامه  -2

مورد استفاده متعلق به متقاضی نبوده و 
صدور شناسنامه جدید را تقاضای نماید. 

ک از خواهان در مورد دادگاه با توضی
چگونگی استفاده از شناسنامه و تعلق آن به 
دیگری موضوع دعوی را روشن کند و پس 

 67: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصفر. 3
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 از روشن شدن دعوی و احراز صحت آن
 . رسیدگی بالمانع است

مدیر عامل بهداری استان در  -3
کمیسیون سمتی ندارد و در کمیسیون صرفا 
پزشک منتخب مدیر عامل بهداری استان 

 .ندکمی شرکت
پزشک عضو کمیسیون منتخب مدیر  -4

 35 حاشیه1.عامل بهداری استان است
 : 9/5/1368 – 1771/7نظریه شماره 

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد  -1
مصوب  هاسجلی و جلوگیری از تزلزل آن

و تبصره ذیل آن فقط در محدوده  1367سال 
قانونی خود یعنی اصالح شناسنامه در 

لد الزم الرعایه است و خصوص تاریخ تو
سایر مقررات قانونی قدیم به قوت خود 
باقیست بنابراین آنچه پرونده مربوط به 
تغییر تاریخ تولد موضوع ماده واحده تبصره 
ذیل آن بوده و هنوز منتهی به صدور حکم 
قطعی نگردیده است دادگاه باید حکم بطالن 

 و یا رد دعوی را صادر نماید. 
سنامه به لحاظ عدم دعوی ابطال شنا -2

                                                
 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 مورد در ها پرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

  36: ص  ،(سن رییتغ و اصالح

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 مورد در ها پرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 37: ص  ،(سن رییتغ و اصالح

تعلق آن و صدور شناسنامه جدید خارج از 
باشد و رسیدگی می شمول ماده واحده

 2بالمانع است.

 
 40 حاشیه

 : 16/10/1368-5227/7نظریه شماره 
منظور از قاضی دادگاه صالحه مذکور  -1

در تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 
 1367مصوب  هاجلوگیری از تزلزل آن

شعبه اول دادگاه حقوقی یک محل یا  رئیس
قائم مقام او و یا فردی است که از بین 

البدل رؤسای شعب و یا دادرسان علی
ی مذکور به انتخاب رئیس شعبه هادادگاه

اول برای عضویت در کمیسیون مورد بحث 
 . شودمی تعیین
شرکت قاضی دادگاه صالحه در  -2

م کمیسیون موضوع تبصره مزبور به حک
قانون است و نیاز به صدور ابالغ از طرف 

 3رئیس قوه قضاییه ندارد.

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

 مورد در ها پرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 37ص   ،(سن رییتغ و اصالح
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 41 حاشیه

 15/8/1370 -5166/7نظریه مشورتی 
یی که هادر محل: اداره حقوقی قوه قضاییه

فرمانداری است باید فرماندار و در 
یی که بخشدار است باید بخشدار در هابخش

کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون 
عتبار اسناد سجلی و جلوگیری از حفظ ا

شرکت نماید و موضوع  هاتزلزل آن
 1نمایندگی مطرح نیست.

 42 حاشیه

 20/7/1372 -5056/7نظریه مشورتی 
منظور مقنن از : اداره حقوقی قوه قضاییه

فرماندار و بخشدار در تبصره ماده واحده 
قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری 

ندار در شهر، و بخشدار ، فرماهااز تزلزل آن
در بخش است، و بخشدار مرکزی حدود 

تواند در کمیسیون مربوط نمی فرمانداری
 2شرکت نماید.

 43 حاشیه

: 23/8/1372-6006/7نظریه شماره 
دعوی ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق آن 

                                                
  137: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،یاصغر ،نيالدصالح. 1

 138: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،یاصغر ،نيالدصالح. 2

و صدور شناسنامه جدید خارج از شمول ماده 
... سال واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی 

 که فقط در خصوص تغییر تولد است 1367
 3باشد.می

 44 حاشیه

 11/10/1373 -7260/7نظریه مشورتی 
مفاد ماده واحده : اداره حقوقی قوه قضاییه

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری 
و تبصره  2/11/1367مصوب  هااز تزلزل آن

ذیل آن روشن و واضک است. قانون مذکور 
حدوده قانونی خود یعنی اصالح فقط در م

شناسنامه در خصوص تاریخ تولد الزم 
الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به 

چه قوت خود باقی است. بنابراین چنان
دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و 
صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در 
دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن 

دعاوی از شمول گونه اینی شود و رسیدگ
قانون مذکور خارج است. بدیهی است چنان 
چه ضمن درخواست ابطال شناسنامه فعلی 
درخواست صدور شناسنامه جدید با تاریخ 
تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن 

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

 مورد در ها پرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 38: ص  ،(سن رییتغ و اصالح
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 1رسیدگی نموده و رای متقاضی صادر نماید.

 45 حاشیه

 : 22/12/1373 -8386/7نظریه شماره 
آرای صادره از کمیسیون موضوع تبصره 
ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ... 

چنانچه به زیان متقاضی اصالح  1367سال 
شناسنامه صادر شده باشد منحصرا از ناحیه 

قانون  11ماده  2مشارالیه با توجه به بند 
دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در آن 

ص اعم از حقوقی باشد برای اشخامی دیوان
نفع در قضیه نبوده و در ذی یا حقیقی که

اند راهی برای طرح شکایت دخالتی نداشته
 2اعتراض به رای کمیسیون وجود ندارد. 

 46 حاشیه

 : 4/11/1374 -6534/7نظریه شماره 
تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است 
مگر با شرایط یاد شده در تبصره ماده واحد 

 1367عتبار اسناد سجلی ... سال قانون حفظ ا
و مرجع آن نیز کمیسیون مذکور در همان 

 3تبصره است.

                                                
  141: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 اصالح مورد در هاپرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 39: ص  ،(سن رییتغ و

 47 حاشیه

 : 29/2/1375-13810/7نظریه شماره 
تقاضای تصحیک سن مندرج در  -الف

شناسنامه افراد در صورتی قابل طرح و 
رسیدگی در کمیسیون است که اختالف 
بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه 

سال و به بیان دیگر بیش از شصت  5از  بیش
ماه تمام شمسی باشد بنابراین اگر اختالف 

سال هجری شمسی باشد  5مذکور کمتر از 
موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون 

قانونا غیر ای نیست و اصالح چنین شناسنامه
ممکن است. ب( تشخیص وجود تفاوت بین 

به  سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه
سال با کمیسون ماده واحده  5میزان بیش از 

 1367قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ... سال 
و تشخیص اینکه آیا موضوع مشمول ماده 

رسیدگی چنین همواحده مزبور است یا نه و 
 و انشاء رای با دادگاه عمومی است. 

یعنی « پنج سال»ج( منظور از عبارت 
ی است که شامل سال تمام شمس 5بیشتز از 

 اولین روز ورود به شش سالگی و باالتر
 . شودمی

هنگامی که سخن درباره چند سال و  چند 

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

 اصالح مورد در هاپرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 40: ص  ،(سن رییتغ و
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؛ شودمی ماه و چند روز از تاریخ تولد افراد

سخن از طول عمر اشخاص است نه سن افراد 
 1روز و ماه.نهکه واحد آن یکسال تمام است 

 48 حاشیه

: 16/10/1376 -6407/7نظریه شماره 
سال تا هر  5سال یا بیش از  5تفاوت سنی 

میزانی که باال برود در درخواست اصالح 
شناسنامه از این حیث مانعی ندارد و مقنن 
مدت خاص دیگری را در نظر نگرفته است 

سال تمام عنوان  5و به عبارتی دیگر پس از 
 2.شودمیسال محقق  5بیش از 

 49 حاشیه

 : 24/10/1377-6894/7تی نظریه مشور
تواند معیار نمی تاریخ تنظیم سند سجلی

تغییر باشد مگر اینکه تاریخ تولد سن واقعی 
ادعا شده پس از تاریخ صدور شناسنامه اعالم 
شده باشد که در این صورت تقاضای اصالح 

 3قابلیت استماع و رسیدگی را نخواهد داشت.

                                                
 رییو مقررات اصالح و تغ نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد1

ها در مورد اصالح از پرسش يتولد )منضم به پاسخ به برخ خيتار

 40: صسن(،  رییو تغ

 رییو مقررات اصالح و تغ نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد2

ها در مورد اصالح از پرسش يتولد )منضم به پاسخ به برخ خيتار

 40: صسن(،  رییو تغ

 رییو مقررات اصالح و تغ نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد3

ها در مورد اصالح از پرسش يتولد )منضم به پاسخ به برخ خيتار

 50 حاشیه

: 24/10/1377 -6794/7نظریه شماره 
اگر رئیس یا یکی از اعضای کمیسیون 

خواهان اصالح تاریخ تولد خود  احوالثبت
باشد ریاست کمیسیون از اداره که نماینده 
خود را به کمیسیون معرفی نموده 

نمایند تا در مورد بخصوص می درخواست
گیری معرفی نماینده دیگری جهت رای

نمایند و رای کمیسیون با ترکیب جدید 
 4هد بود. معتبر خوا

 51 حاشیه

... : 16/5/1379-6883/7نظریه شماره 
رای صادره از کمیسیون موضوع تبصره ماده 
واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

پس  1367مصوب  هاجلوگیری از تزلزل آن
ی دولتی و هااز قطعیت برای سازمان

 مؤسسات عمومی غیر دولتی و سایر مراجع
 5است.ربط الزم االتباع ذی

 42: صسن(،  رییو تغ

 رییتغ و اصالح رراتمق و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 4

 اصالح مورد در هاپرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 41: ص  ،(سن رییتغ و

 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 5

 اصالح مورد در هاپرسش از يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 44: ص  ،(سن رییتغ و
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 52 حاشیه

طبق : 14/7/1378 -4430/7نظریه شماره 
ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

؛ 1367جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 
اصالح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد 
چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از 
پنج سال در صالحیت کمیسیون تشخیص 

مه و سن است ولی دعوی ابطال شناسنا
دستور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن 
مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد 
درخواست در شناسنامه جدید تا پنج سال یا 

 1بیشتر باشد در صالحیت دادگاه است.

 53 حاشیه

: 16/12/1378 -9031/7نظریه شماره 
اوالً وظیفه موضوع تبصره ماده واحده قانون 

وگیری از حفظ اعتبار اسناد سجلی و جل
قائم به همان  1367تزلزل آنها مصوب 

ی مذکور در ماده واحده نیست هاسمت
بنابراین شرکت معاونین و قائم مقام 
مسئولین مذکور در ماده واحده هم در 
کمیسیون فاقد منع قانونی است. ثانیاً در ماده 
واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

                                                
 رییو مقررات اصالح و تغ نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

پرسش ها در مورد اصالح  يتولد )منضم به پاسخ به برخ خيتار

 42: صسن(  رییو تغ

اشاره  1367جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 
به عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالک 
محل شده است بنابراین چنانچه در محل 
دادگاه عمومی که صالح به رسیدگی است 
به تنهایی اشتغال به کار داشته باشد رئیس 
دادگاه یا دادرس علی البدل دادگاه در 

که درصورتیکند می کمیسیون شرکت
دادگاه عمومی متعدد باشد قاضی مذکور به 

سیله ریاست شعبه اول انتخاب خواهد شد و
و سایر قضات حق شرکت در این کمیسیون 

 را ندارند.
به تشخیص »... ثالثاً با توجه به عبارت 

کمیسیون مرکز از .... و با عضویت دو 
...« ریاست قاضی دادگاه صالحه محل 

مذکور در ماده واحده؛ باالخص قید 
تشخیص کمیسیون؛ نظر اکثریت اعضای 

یون مناط اعتبار است هر چند که کمیس
قاضی عضو و رئیس کمیسیون موافق آن 
نباشد بعالوه هر چند رأی کمیسیون قطعی 
است الکن به لحاظ شکلی قابل اعتراض در 

باشد. رابعاً در می دیوان عدالت اداری
صورت امتناع عضویت اعضا از شرکت در 
کمیسیون قاضی کمیسیون که ریاست 

تواند از اداره می دارد کمیسیون را بر عهده
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مربوطه بخواهد که کارمند دیگری را 

نماینده و عضو کمیسیون معرفی عنوان به
کند بعالوه هر عضو در اظهار نظر خود آزاد 
است هر چند که نظریه او از دید سایر 
اعضاء غیر مستدل و خالف قانون تشخیص 
شود؛ آنچه که مهم و مالک است؛ نظر 

 1اکثریت است.

 54 حاشیه

در : 13/9/1379-8823/7نظریه شماره 
 مواردی که رأی بر اصالح تاریخ تولد صادر

باید شناسنامه از حیث تاریخ تولد  شودمی
اصالح گردد ولی تاریخ صدور تغییر نخواهد 

 2کرد.

 55 حاشیه

با : 12/8/1382 -6761/7نظریه شماره 
توجه به اینکه در ماده واحده قانون حفظ 

اد سجلی و جلوگیری از تزلزل اعتبار اسن
و تبصره آن عضویت و  1367آنها مصوب 

ریاست قاضی دادگاه محل اشاره شده 
بنابراین چنانچه در محل فقط یک شعبه 

                                                
 رییتغ و اصالح مقررات و نیقوان با ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 اصالح مورد در ها پرسش يبرخ به پاسخ به)منضم  تولد خيتار

 42صفحه( سن رییتغ و

 رییو مقررات اصالح و تغ نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

پرسش ها در مورد اصالح  يتولد )منضم به پاسخ به برخ خيتار

دادگاه عمومی وجود داشته باشد رئیس 
البدل در کمیسیون دادگاه یا دادرس علی

ی هاکه دادگاهیکند و درصورتمی شرکت
مذکور توسط  عمومی متعدد باشد قاضی

ریاست شعبه اول انتخاب خواهد شد و سایر 
قضات از جمله قاضی تحقیق حق شرکت 

 3در این کمیسیون را ندارد.

 56 حاشیه

در  13/5/1382 -3937/7نظریه شماره 
 599این مورد رای وحدت رویه شماره 

عالی کشور تعیین دیوان 13/4/1374مورخ 
تکلیف کرده و درخواست تغییر سن در 

تی قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون صور
است که اختالف بین سن واقعی با سن 

سال و به بیان  5مندرج در شناسنامه بیش از 
دیگر بیش از شصت ماه تمام شمسی باشد. 

سال  5بنابراین اگر اختالف مذکور کمتر از 
تمام خورشیدی باشد موضوع قابل طرح و 
رسیدگی در کمیسیون نیست و اصالح 

باشد ای قانوناً مقدور نمیسنامهچنین شنا
دعوی ابطال شناسنامه از شمول قانون ضمناً 

 44: صسن(  رییو تغ

 رییو مقررات اصالح و تغ نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

پرسش ها در مورد اصالح  يتولد )منضم به پاسخ به برخ خيتار

 45: صسن(  رییو تغ
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حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج است و 
رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی 

 1است. 

 
 57 حاشیه

: 21/10/1383 – 7895/7نظریه شماره 
وظیفه موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار 

ها از تزلزل آن اسناد سجلی و جلوگیری
های قائم به همان سمت 1367مصوب 

مذکور در ماده واحده نیست بنابراین 
شرکت معاونین و قائم مقام مسئولین مذکور 
در ماده واحده هم در کمیسیون فاقد منع 

 2قانونی است.

 58 حاشیه

: 15/5/1384 -3385/7نظریه شماره 
دعوی ابطال شناسنامه از شمول قانون حفظ 

سناد سجلی و جلوگیری از تزلزل اعتبار ا
خارج است، رسیدگی  1367ها مصوب آن

های عمومی به آن در صالحیت دادگاه
 3است.

                                                
 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با . وجدی، علي، آشنايي1

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

 44 ص:سن(،  و تغییر
 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با . وجدی، علي، آشنايي2

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

 59 حاشیه

 14/8/1385-6073/7نظریه مشورتی 
 اداره حقوقی قوه قضاییه 

آیا مواردی که خواهان مدعی : پرسش
ای که در اختیار دارد متعلق است، شناسنامه

وت نموده و والدین به برادرش بوده که ف
اند، از مصادیق وی برای او استفاده کرده

تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اسناد 
سجلی است یا خیر و آیا اصالح سن محدود 

 به موارد کاهش آن است؟ 
آید می آنچه از صدر استعالم بر: نظریه

آن است که خواهان ادعا داشته باشد که 
ه برادرش که والدین وی از شناسنامه متعلق ب

اند و در فوت نموده برای او استفاده کرده
ای که در اختیار داشته متعلق نتیجه شناسنامه

به خودش نیست که با توجه به تبصره ذیل 
ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

ها مصوب سال جلوگیری از تزلزل آن
، این مورد از شمول تبصره مذکور 1367

ح سن به ترتیبی که در خارج است اما اصال
تبصره یاد شده آمده اعم از این که متقاضی 
درخواست کاهش یا افزایش سن خود را 

 46 ص:ن(، س و تغییر

 تغییر و اصالح مقررات و قوانین با . وجدی، علي، آشنايي3

 اصالح مورد در هاپرسش برخي به پاسخ به )منضم تولد تاريخ

 46 ص:سن(،  و تغییر
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 599داشته باشد در رای وحدت رویه شماره 

عالی هیات عمومی دیوان 13/4/1374مورخ 
کشور هم که در خصوص این ماده و تبصره 
صادر گردیده به تاریخ تولد اشاره شده 

محدود کردن اصالح سن به است. بنابراین 
موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده 

 1رسد.واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی

 60 حاشیه

 5/7/1388-78953/11/2نظریه مشورتی 
نظر به این : اداره کل امور حقوقی سازمان
ن س صتشخیکه یکی از اعضای کمیسیون 

باشد و موظف به می احوالثبترئیس اداره 
عضای کمیسیون مبنی بر این که توجیه ا

خواسته مشارالیها ابطال و صدور بوده و وی 

به خود استفاده منکر تعلق سند سجلی مورد 
اصالح تاریخ تولد و ]خواهان[ باشد نه می

دیگر این که مرجع قضایی رأی به عدم 
صالحیت دادگاه به شایستگی کمیسیون 
تشخیص سن صادر نموده و رأی مرجع 

تشخیص مرجعی که صالک به قضایی در حد 
خواهد بود و این امر  نافذباشد رسیدگی می

رای در جهت تأمین  رصدومعنی لزوما به 
خواسته خواهان نخواهد بود و کمیسیون 

توانست پس از رسیدگی با توجه به می
معاذیر خواسته و رأی دادگاه تصمیم مقتضی 

حال  ّایان ابالغ نماید، علیهبه خوا تخاذ و ا
ه قطعیت رأی دادگاه و کمیسیون ر بظن

 2.ن ناگذیر از اجرا خواهد بودستشخیص 

  

                                                
  142: ص ،احوالثبت قانون محشای ،الدين . اصغری، صالح2  142قانون صبت احوال، ص  یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر1



 

 

 .جنس و سند صاحب خانوادگی ونام نام -13ماده  2بند 

 1 حاشیه

افراد در جامعه به وسیله نام شخصی و 
شوند و نام شخصی خانوادگی شناخته مینام

به تنهایی برای این امر کافی نخواهد بود، 
اد از یکدیگر به وسیله نام و زیرا تمیز افر

باشد و آنان روابط حقوقی خانوادگی مینام
دارند، لذا خود را با آن وسیله برقرار می

خانوادگی خود ندارند، آزادی در تغییر نام
خانوادگی، ممکن است زیرا آزادی تغییر نام

موجب اخالل روابط حقوقی افراد گردد. 
بدین جهت هیچ کس بدون تشریفات 

خانوادگی خود را تواند نامصی نمیمخصو
تغییر دهد خواه این تغییر موجب تغییر در 

خانوادگی تلفظ شود، مانند آنکه کسی نام
خود را از بوذرجمهر بساسان تغییر دهد و یا 
فقط در نوشتن بعضی حروف تغییر نماید 
بدون آن که در تلفظ مؤثر باشد، مانند کسی 

شده آن که نام خانوادگی او طهرانی ثبت 
را به تهرانی تغییر دهد، زیرا آنچه متعلق به 
او است نام طهرانی است و نام تهرانی نام 

                                                
 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحسن، حقوق مدن دیس ،ي. امام1

اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن(،  ت،یتابع

 200 :ص

قانون  یمحمد جعفر، مجموعه محشا ،یلنگرود ی. جعفر2

 515 :ص ،يمدن

تواند به ای است که دیگری میجداگانه
 1خود اختصاص دهد.

 2 حاشیه

در مناطق عشایری سابقاً فقط هر کس 
خانوادگی کنونی نامی داشت و بجای نام

 انتساب به قبیله خود، رسم بود که معمول
هزاران سال قبل بوده است؛ این کار را ماده 

 2منع کرده است. 997

 3 حاشیه

نام خانوادگی عبارت است از نامی که به 
وسیله آن افراد یک خانواده از افراد 

شوند. شناسایی های دیگر شناخته میخانواده
افراد یک خانواده از یکدیگر به وسیله نام 
 شخصی که در جلوی خانوادگی قرار داده

 3آید.به عمل می شودمی

 4 حاشیه

 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحسن، حقوق مدن دیس ،ي. امام 3

احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن(، اسناد سجل  ت،یتابع

 198 :ص
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خانوادگی برای تشخیص هویت افراد نام

رود و جامعه در روابط بین آنان بکار می

هر »گوید: ق.م می« 997»بدین جهت ماده 

کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ 

اداره نامه نظامهای مخصوص که بموجب نام

«. ممنوع است شودمیسجل احوال معین 

بنابراین داشتن نام خانوادگی الزامی است و 

تواند هر نامی را برای خود هر کس می

انتخاب نماید، از هر چند حرف که ترکیب 

شده باشد و اگرچه مفهوم و معنایی را دارا 

نباشد. فقط به جهات مخصوصه، اشخاص 

 شمرده استنامه نظامهای خاصی را که نام

 1توانند برای خود انتخاب نمایند.نمی

  

                                                
 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحسن، حقوق مدن دیس ،ي. امام 1

اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن(،  ت،یتابع

 198 :ص
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 یا و اقامت پروانه شماره یا شناسنامه شماره و خانوادگی ونام نام -13ماده  3ند ب
 .مادر و پدر اقامت محل و گذرنامه یا و اقامت پروانه یا شناسنامه صدور محل و گذرنامه

 1 حاشیه

در جلسه مورخ  احوالثبتشورای عالی 
گونگی قید تابعیت والدین، در ، چ3/3/93

قانون  976ماده  6شناسنامه افراد مشمول بند 
سایر اشخاصی که به چنین هممدنی و 

شوند را به شرح ذیل تابعیت ایران وارد می
 : تصویب نمود

از آنجا که ذکر تابعیت در صفحه اول »
شناسنامه )کادر محل صدور شناسنامه 

ی تنظیم سند والدین( به لحاظ مشکالت فن
هویتی دائر بر درج حروف به صورت 

باشد، موافقت پذیر نمیسیستمی امکان
گردد مراتب صرفاً در صفحه توضیحات می

 شناسنامه این قبیل افراد قید شود. 
آوری اطالعات و آمار معاونت فنضمناً 

جمعیتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در هنگام 
الم الکترونیکی استعالم از طریق سامانه استع

انفرادی تابعیت خارجی والدین مشاهده 
 1«.گردد

 2 حاشیه

 12/3/1393-18181/12/2بخشنامه 
شورای : معاونت امور اسناد هویتی سازمان

                                                
 1: ص ن،يوالد تیاحوال کشور، مصوبه تابعثبت سازمان. 1

 3/3/1393در جلسه مورخ  احوالثبتعالی 
چگونگی قید تابعیت والدین، در شناسنامه 

قانون مدنی  976ماده « 6»افراد مشمول بند 
سایر اشخاصی که به تابعیت چنین همو 

شوند را به شرح ذیل تصویب ایران وارد می
 : نمود
از آنجا که ذکر تابعیت در صفحه اول »

شناسنامه )کادر محل صدور شناسنامه 
والدین( به لحاظ مشکالت فنی تنظیم سند 
هویتی دائر بر درج حروف به صورت 

باشد، موافقت پذیر نمیسیستمی امکان
گردد مراتب صرفاً در صفحه توضیحات می

 شناسنامه این قبیل افراد قید شود. 
آوری اطالعات و آمار معاونت فنضمناً 

جمعیتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در هنگام 
استعالم از طریق سامانه استعالم الکترونیکی 
انفرادی تابعیت خارجی والدین مشاهده 

  2«گردد.

 3 حاشیه

اداره  24/4/1383-913/7نظریه مشورتی 
چنانچه بین اسپرم زوج : حقوقی قوه قضاییه

و اوول زوجه لقاح صورت گرفته باشد )چه 

 68: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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در داخل رحم چه خارج از آن( طفل حاصل 
از آن ملحق به زوجین است که با عنایت به 

قانون نحوه اهداء جنین به  4مالک ماده 
، با 29/4/1382زوجین نابارور مصوب 

و تأکید آن از سوی دادگاه  احراز این امر
خانواده صدور شناسنامه به نام پدر و مادر 
حقیقی )والدین صاحب جنین( بالاشکال 

که فرزند مذکور  شودمیاست و اضافه 
نسبت به زنی هم که او را زاییده و مادر 

                                                
 68: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 1محرم خواهد بود. شودمیاو محسوب خونی 

 4 حاشیه

-7605/7و  7600های مشورتی نظریه
با : اداره حقوقی قوه قضاییه 7/11/1376

 احوالثبتقانون  13ماده  3توجه به بند 
شناسنامه برای نوزاد با  1355مصوب سال 

نام پدر و مادر رضایی او برخالف موازین 
  2قانونی است.

 67: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصفر. 2



 

 

 وفات یا و طالق، ازدواج به راجع اطالعات خالصه ثبت مخصوص محل -13ماده  9بند 
 .همسر

 
 1 هحاشی

 4/3/1389-252055/12/2بخشنامه 
معاونت حقوقی و سجلی )اسناد هویتی( 

از آنجایی که شناسنامه افراد زیر : سازمان
سال فاقد محل مخصوص برای ثبت  15

باشد و این امر ثبت واقعه ازدواج و طالق می

افراد را به عهده تعویق گونه اینازدواج 
اندازد از این رو مقتضی است دستور می

نامه از سوی رمایید در صورت ارائه معرفیف
 احوالثبتهای ازدواج، ادارات دفترخانه

 15شناسنامه متقاضیان را به شناسنامه باالی 
 1سال تعویض نمایند.

 

  

                                                
 69: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1



  
 276  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 .اوالد به راجع اطالعات خالصه ثبت مخصوص محل -13ماده  11بند 

 
 1 حاشیه

مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای 
در این : 19/2/1389مورخ  والاحثبتعالی 

جلسه درخواست متقاضیانی که به لحاظ 
فوت فرزند و کاهش تألمات روحی 
خواستار حذف نام فرزند متوفی خود از 

باشند صفحه ثبت اوالد شناسنامه خویش می
ثبت مشخصات سجلی »: مطرح و مقرر شد

کلیه فرزندان در سند سجلی الزامی است؛ 
ک از والدین لکن در صورت تقاضای هر ی

عدم درج نام متوفی در شناسنامه بالمانع 
 1«است.
  

                                                
 69: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1
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 .توضیحات محل -13ماده  13بند 

 
 1 حاشیه

-71651/11/2نظریه مشورتی 
: اداره کل امور حقوقی سازمان 27/6/1391

به طورکلی در مواردی که مندرجات سند 
سجلی، بدون اعمال تغییراتی در شناسنامه 

                                                
 69: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

ن اسناد، اصالح شود، مورد استفاده صاحبا
توضیحات مربوطه صرفاً در سد قید شده و 

شناسنامه این  نیازی به درج توضیحات در
  1قبیل افراد نخواهد بود. 

  



 

 

 شناسنامه باشد ایرانی طفل اگر والدت ثبت از پس( 18/10/63 اصالحی) – تبصره
 صفحه قایعو کل ثبت دفتر در واقعه ثبت برای اعالمیه و گرددمی تسلیم و صادر

 فرستاده آنان شناسنامه صدور محل احوالثبت اداره به مادر و پدر مخصوص
 .گرددمی تسلیم و والدت صادر گواهی باشد خارجی طفلکه درصورتی و شودمی

 1 حاشیه

 13. برگ والدت، طبق تبصره ماده 4
پیشین قانون ثبت احوال پس از ثبت 

به نام  والدت، اگر طفل ایرانی بود سندی
برگ والدت برای او صادر و به اعالم کننده 

شد، ولی به موجب تبصره اصالحی تسلیم می
پس از ثبت » 18/10/63مصوب  13ماده 

والدت، اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه 
 1«.گردد...صادر و تسلیم می

 2 حاشیه

هیئت  20/8/1386مورخ  698رای شماره 
از  ادفستم: عمومی دیوان عدالت اداری

و  13و ماده  12احکام مقرر در ماده  تلفیق
 1355مصوب  احوالثبتتبصره آن از قانون 

واقع در ایران  طفل هر این است که والدت
اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا 

اعالم  احوالثبتخارجی باشند باید به مامور 
شود و واقعه والدت توسط مامور مذکور در 

                                                
مدني  حقوق ،يزاده، مرتضسیدحسین و قاسم ،صفايي. 1

 133 :صاصالحات(،  و تجديدنظر با محجورين و )اشخاص

نظر به  .ه ثبت برسددفتر ثبت کل وقایع ب
اجرایی  نامهآیین 5اینکه تبصره ذیل ماده 

ثبت والدت اطفال متولد از اتباع خارجی 
مقیم ایران ثبت والدت طفل متولد از پدر 
خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و 
مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به 
ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام 

طفل و دارا بودن پروانه زناشویی و تولد 
ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و 
 ،با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص

و محدودیت دایره شمول  قییموجبات تض
بنابراین تبصره  ،قانون را فراهم کرده است

مورد اعتراض خالف حکم مقنن و خارج از 
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع 

و  شودمی تی تشخیص دادهمقررات دول
 مبه قسمت دوم اصل یکصد و هفتادا مستند

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده 
قانون دیوان  42و ماده  19و بند یک ماده  1

 .عدالت اداری ابطال میگردد
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 3 حاشیه

  : 5/2/1379مورخ  629/7ه نظریه شمار
ثبت وقایع والدت در دفتر ثبت کل طبق 

شامل اطفال اتباع  احوالثبتقانون  13ماده 
 16 ماده به توجه با که شودمیخارجه نیز 

قانون تخلفات جرایم  3همان قانون و ماده 

های مربوط به اسناد سجلی و و مجازات
شناسنامه مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

 احوالثبتقانون  48نظام که به جای ماده 
ماده مورد استعالم مشمول  ،شده ضعسابق و

یادشده بوده و متخلف هرچند از اتباع  3
 .باشدمی خارجی باشد قابل تعقیب
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 مخصوص که شناسنامه شماره فرد هر برای( 18/10/63 اصالحی) -14 ماده

 مدارک در کلیه شخص هر شناسنامه شماره وگردد می تعیین بود خواهد او به
 .گردد قید باید او احوالثبت به مربوط

 

 1 حاشیه

ای مصوبه ،شناسنامهدر باب اهمیت شماره

از سوی وزیر عدلیه وقت  1317در سال 
 1صادر شد

  

                                                
بخشنامه راجع بقید کردن نام ، شماره شناسنامه و نام  .1

   خانوادگي متوفي در آگهیهای حصر وراثت 

های ن مطابق گزارشي که رسیده در اغلب گواهي نامه چو

حصر وراثت که از دادگاه های صلح صادر میشود نام متوفي و 

شماره شناسنامه و نام خانوادگي او دقیقاً قید نمیشود بطوريکه 

ورثه در موقع مراجعه بادارات ثبت برای گرفتن سند مالکیت 

مه حصر وراثت بنام خود بعلت مطابق نبودن مندرجات گواهینا

با پرونده مربوط دچار اشکال میشوند الزم است در قید نکات 

آيد که عمل بهها نهايت دقت و مراقبت مزبوره در گواهینامه

 اشکالي از اينجهت پیش نیايد. 

 وزير عدلیه دکتر متین دفتری 
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ای مؤسسه یا رسمی مامای یا پزشک تصدیق به مستند باید والدت ثبت -15 ماده
 تصدیق به صورت واقعهاین غیر در، باشد است گردیده متولد جا آن در طفل که
 .شودمی ثبت گواه نفر دو

 1 حاشیه

ق.ث ثبت واقعه والدت  15بر اساس ماده 
ه باید دلیل استنادی داشته باشد و با توجه ب

ها و ها و زایشگاهاینکه زایمان در بیمارستان
افتد لذا در بعضی از موارد در منازع اتفاق می

قانونگذار دلیل استنادی را به دو صورت 
تصدیق پزشک و یا  -1عنوان نموده است. 

 دو نفر گواه -2سمی مامای ر
ها ها و زایشگاهافرادی که در بیمارستان

وظیفه زایمان را بر عهده دارند و مامان و 
پزشکی که در حین والدت حضور و در 
زایمان دخالت داشته مکلف به صدور 
گواهی والدت و ارسال یک نسخه از آن به 

محل اقامت در مهلت مقرر  احوالثبت
به استناد گواهی  الاحوثبتباشد و قانونی می

والدت واحد مدرک الزم دیگر نسبت به 
ثبت والدت و صدور شناسنامه اقدام 

نماید و اما در مواردیکه افرادی در منازل می
دهند و مسکونی خود زایمان انجام می

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیوضع نیحس ،یمحمودآباد يزارع. 1

 26: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لی، تحلالتابعهمشکوک

پزشک معالج و ماما حضور ندارند در این 
حالت با تظیم استشهادیه محلی و درخواست 

 احوالثبتگواه به اداره  کتبی و ارائه دو نفر
محل اقامت و انجام مراحل قانونی و 
تحقیقات الزم توسط مراجع انتظامی و پس 
از تأیید صحت و سقم آن و اخد مجوزهای 

صالح نسب به ثبت الزم از مقامات ذی
 1گردد.والدت و صدور شناسنامه اقدام می

 2 حاشیه

صرف اظهار اعالم کننده برای ثبت 

ت، بلکه تصدیق پزشک یا والدت کافی نیس

ای که طفل در آنجا مامای رسمی یا موسسه

متولد گردیده نیز برای این کار الزم است 

چنین تصدیقی در دست که درصورتیو 

نباشد، واقعه والدت به تصدیق دو نفر گواه 

 2.شودمیثبت 

 

)جلد اول(  يحقوق مدن يدوره مقدمات ن،یحس دیس ،يي. صفا2

  63 :ص)اشخاص و اموال(، 
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 3 حاشیه

برخالف ماده نهم قانون سجل احوال 
ه شهادت افرادی را ک 14/3/1304
پذیرفت که هویت آنها از طرف نظمیه می

یا حکومت یا کدخدای محل تصدیق شده 
فعلی در این مورد  احوالثبتباشد؛ قانون 

آن، به ذکر  7ساکت است و تنها در ماده 
سال  18سن گواه... نباید کمتر از »اینکه 

 1اکتفا کرده است.« تمام باشد

 4 حاشیه

زشک و شهادت رابطه میان تصدیق پ
گواهان، رابطه طولی است یعنی در مرحله 
اول ثبت والدت با تصدیق پزشک و در 

پذیر مرحله بعد با شهادت دو نفر امکان
طی  احوالثبتخواهد بود. اما سازمان 

 9/10/1368مورخ  23/7285بخشنامه شماره 
اثبات والدت از طریق شهود را با قید 

محدود  «دورافتاده»در مناطق « منحصراً»
کرده بود. این نحوه استنباط با توجه به ماده 

                                                
 72: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

ماما یا پزشکی »ق.ث.ا که به موجب آن  19
که در حین والدت حضور و در زایمان 
دخالت داشته، مکلف به صدور گواهی 

 احوالثبتوالدت و ارسال یک نسخه آن به 
و نظر به ماده 2«محل در مهلت اعالم است

در »همان قانون که بر اساس آن  11
صورت وجود گواهی ماما یا پزشک، نیازی 

قابل تأیید بود. با « به گواهان نخواهد بود
این حال نظر فوق مورد اعتراض در دیوان 
عدالت اداری قرار گرفت و رأی هیأت 
عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر 

 : صادر شد
ق.ث.ا ثبت والدت  15به موجب ماده »

مامای  باید مستند به تصدیق پزشک یا
ای که طفل در آنجا متولد رسمی یا مؤسسه

صورت گردیده است، باشد، در غیر این
. شودمیواقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت 

نظر به اینکه تصدیق دو نفر گواه بالشرط 
در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه والدت 

و « منحصراً»قرار گرفته است، لذا قیود 

 و 26 و 24 و 19 و 16 مواد در مقرر فيوظا از که ياشخاص. 2

 قانون 43 و 38 مواد و 36 دهما کي تبصره و 26 ماده تبصره

 يقانون فیتکال انجام به الزام بر عالوه. کنند یخوددار احوالثبت

 الير 300000 تا الير 50000 از ینقد یجزا پرداخت به

 مذکور مجازات حداکثر به تکرار صورت در و شونديم محکوم

 ميجرا تخلفات، قانون 3 ماده. شد خواهند محکوم ماده نيا در

 .شناسنامه و يسجل اسناد به مربوط یهامجازات و
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ر بخشنامه شماره مندرج د« دورافتاده»
سازمان  9/10/1368مورخ  23/7285

کشور که موجب حصر مدارک  احوالثبت
الزم جهت ثبت واقعه والدت و تضییق 
موارد تمسک به گواهی گواهان در این 

 15باشد، خالف مدلول ماده خصوص می
و به استناد  شودمیق.ث.ا تشخیص داده 

قانون دیوان عدالت  25قسمت دوم ماده 
ابطال  14/11/1360اداری مصوب 

 2 1«.گرددمی

 5 حاشیه

وزیر بهداشت،  28/12/1375-14210نامه
به منظور ارتقای : درمان و آموزش پزشکی

سطک سالمت مادر و کودک و انجام زایمان 
ایمن و بهداشتی توسط افراد دوره دیده در 

های روستایی با روستا و آشنایی خانم
جهت کمک خدمات ماماهای روستایی که 

های باردار در هنگام زایمان تربیت به خانم
اند، خواهشمند است دستور فرمایند از شده

کشور به کلیه  احوالثبتطریق سازمان 
 ها ابالغ گردد.ادارات تابعه در استان

در روستاها عالوه بر پزشکان که به طور 

                                                
 پرونده کالسه، 100 دادنامه شماره %6/6/1372 خيتار به. 1

 سه رانيا ياسالم یجمهور يرسم روزنامه: از نقل به؛ 46/72

 .14266 شماره پنجاهم، سال، 1372 اسفندماه سوم شنبه

قانونی اجازه صدور گواهی والدت دارند 
مراکز بهداشتی  منحصراً ماماهای شاغل در

درمانی، واحدهای بهداشت زایمانی و 
ماماهای روستایی مجاز به صدور گواهی 

باشند، در صورت عدم دسترسی والدت می
به افراد مذکور و در شرایط استثنایی به ورز 

 مجاز به صدور گواهی والدت است. 
لذا از پذیرش گواهی والدت که توسط 

اکیداً  شودمیافراد غیرمسئول صادر 
 «گردد.خودداری می

 6 حاشیه

طبق نظریه شورای نگهبان دعوای مخالف 
 با سند رسمی و بدون اقامه بینه قابل اثبات

 نیست.
 180شماره دادنامه:  30/02/1383تاریخ: 

مرجع رسیدگی:  82/13/905کالسه پرونده: 
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 13شعبه 

 ر خوانده:تجدیدنظرخواه: ...      تجدیدنظ
 آقای شمس اهلل...

در  272تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 
 148صادره از شعبه  08/04/1382تاریخ 

 دادگاه عمومی تهران.

 70: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2
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گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 

 شرح زیر رأی صادر کرد.
 دادگاه یرأ

بت درخصوص تجدیدنظر خواهی اداره ث
احوال سربند اراک به طرفیت آقای شمس 

صادره از  82/372اهلل... از دادنامه شماره 
دادگاه عمومی تهران در پرونده  148شعبه 

که به موجب آن  82/571کالسه 
تجدیدنظرخواه به تغییر نام شمس اهلل به علی 
محکوم گردیده است نظر به اینکه سند 
والدت تجدیدنظر خوانده در مدت قانونی 

قانون ثبت احوال  15موضوع تبصره ماده 
 999تنظیم گردیده است که با توجه به ماده 

قانون مدنی سند مذکور سند رسمی محسوب 
قانون یاد شده  1309گردد و برابر ماده می

 08/08/1367با لحاظ نظریه در تاریخ 
شورای نگهبان دعوای مخالف یا مندرجات 

ت نیست سند رسمی بدون اقامه بینه قابل اثبا
و از طرفی در پرونده اقامه بینه نگردیده 
است بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته به 
لحاظ مخالفت با قانون متضمن اشتباه 
تشخیص داده شد و ادعای اداره تجدیدنظر 

« ه»و « ج»خواه به جهت انطباق با بندهای 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  348ماده 

دگاه به تجویز موجه است بنابراین دا 79
همان قانون ضمن نقص  358صدر ماده 

دادنامه، حکم به رد دعوی بدوی خواهان را 
 دارد. این رأی قطعی است.صادر و اعالم می

دادگاه تجدیدنظر استان  13رئیس شعبه 

حسین  مستشار دادگاه، جعفر سنمار تهران

 .1سعادتمند

  

                                                
 هي)جلد اول( )رو یادله اثبات دعو  ،رضامحمد  ،یزند.  1

  ،(ياستان تهران در امور مدن دنظريتجد یدادگاه ها ييقضا

 60: ص
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 و والدت روز. است طفل والدت ختاری از روز پانزده والدت اعالم مهلت – تبصره
 در والدتکه درصورتی و آیدنمی حساب به مهلت روز آخرین از بعد رسمی تعطیل
 به رسیدن تاریخ از آن اعالم مهلت دهد رخ دریایی یا هوایی یا زمینی سفر اثنای

 .شودمی محسوب مقصد

 1 حاشیه

قانونگذار برای تنظیم و تنسیق و امور و 
قع وقایع والدت و مرگ همواره ثبت به مو

ظرف زمانی معینی را در نظر گرفته و اعالم 
کنندگان را مکلف به رعایت آن نموده 

 است. 
 1297مصوب  احوالثبتنامه در تصویب

قانونگزار در خصوص مهلت اعالم وقایع 
بینی روزه پیش 15والدت و وفات مهلت 

 نموده است. 
در قانون سجل احوال مصوب چهاردهم 

مهلت اعالم رویداد  1304اردیبهشت سال 
روز و زمان قانونی گزارش واقعه  10والدت 

ساعت در نظر گرفته شده  48وفات فقط 
بود. این تکلیف در مورد افرادی که 
مستقیماً با متولد یا متوفی ارتباط داشته باشند 
به شکل شدیدتری وجود داشت. قانون این 

مکلف به افراد را )ماماها و مسئولین دفن( 
ساعت نمود  24اعالم کتبی یا شفاهی ظرف 

                                                
 ستمیب پنجشنبه مصوب احوالثبت نمه بيتصو( 7) ماده. 1

 1297 سال سنبله

و مجازات حبس برای سرپیچی از قانون 
برای آنان در نظر گرفته شده بود. این الزام 
و اجبار قانونی نتیجه تکلیف مأمورین 

در قبال حکومت است، که  احوالثبت
روز اول هر ماه کلیه  5بایستی ظرف می

 ودند. نمرویدادهای ثبت شده را اعالم می
 1307قانون سجل احوال مصوب سال 

بینی روزه برای اعالم والدت پیش 10مهلتی 
در این قانون، قانونگذار باز هم  1 کرده بود.

به رویداد فوت با حساسیت بیشتری 
ساعت به اعالم کنندگان  48نگریسته و فقط 

فرصت گزارش کردن واقعه فوت را داده 
ی سال پیش قانونگذار برا 85است. در 

اشخاص مرتبط با رویدادهای والدت و 
وفات تکلیف سنگین تریی را در نظر گرفته 
بود، به طوری که پزشک، مسئول دفن و 

باستی ماما و همینطور مسئولن مؤسسات می
رویداد والدت طفل متوفی یا فوت مادر را 

ساعت آن  24در موقع وضع حمل ظرف 
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هم به طور کتبی به مأمورین سجل احوال 
  1 نمایند.گزارش 

مصوب  احوالثبتقانون اصالح قانون 
 2روزه 15برای تولد مهلتی  1319اردیبهشت 

ساعت زمان رأی  48و برای وفات حداکثر 
  3اعالم در نظر کرفته است.

که مصوب سال  احوالثبتقانون فعلی 
است، مهلت  1363و اصالحی سال  1355

و  4روز 15اعالم رویدادها را برای والدت 
 6 5روز در نظر گرفته است. 10فا برای و

 2 حاشیه

روز از تاریخ  15مهلت اعالم والدت 
 والدت است.

روز آنجا  15نمره این تجدید به مدت 
که والدت طفلی پس از مهلت  شودمیظاهر 

اعالم گردد.  احوالثبتمذکور به اداره 
قانون مدنی  999مطابق مفهوم مخالف ماده 
ین طفل تنظیم اصوالً سندی که برای ا

گردد از اسناد رسمی محسوب نخواهد می

                                                
 بهشتيارد چهاردهم مصوب احوال سجل قانون( 9) ماده. 1

 1304 سال

 بهشتيارد چهاردهم مصوب والاح سجل قانون( 14) ماده. 2

 1304 سال

 و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون( 11) ماده. 3

 1319 سال ماه بهشتيارد دوم

مصوب  احوالثبتشد از طرفی دیگر قانون 
خود اعالم داشته است  8در ماده  1355سال 

 : که
دفتر ثبت کل وقایع و وفات، شناسنامه »

« هااطالعیه»ها و گواهی والدت و اعالمیه
دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از 

و تا زمانی که به موجب  اسناد رسمی است
تصمیم هیأت حل اختالف یا رأی دادگاه بر 
حسب مورد تصحیک یا باطل نشده به قوت 

 (.18/10/1363 یاصالح)«.ماندخود باقی می

قانون مدنی نیز مژید  1287همینطور ماده 
باشد، خالصه می احوالثبتقانون  8ماده 

ن که بی شودمیاینکه با اندک تأملی معلوم 
قانون مدنی تعارض  999این مواد و ماده 

عالی دیوان 6وجود دارد کما که شعبه 
مورخ  1393کشور نیز در رأی شماره 

سند والدت »... : اعالم داشت که 4/9/1327
اشخاصی که والدت آنها در مدت قانونی به 
دایره سجل احوال اظهار شده باشد، سند 

 999رسمی محسوب است و ماده مزبور )

 سال رماهیت مصوب احوالثبت قانون( 15) ماده تبصره. 4

 18/10/1363 مورخ هیاصالح و 1355

 و 1355 سال ماه ریت مصوب احوالثبت قانون( 25) ماده. 5

 18/10/1363 مورخ هیاصالح

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 6

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 87: صبه هنگام، 
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ن مدنی( شامل موردی که والدت کسی قانو
ها پس از والدت به دایره سجل احوال سال

 «اظهار شده باشد، نخواهد بود...
گردد که نتیجه در آنجا بیشتر ظاهر می

شخصی مندرجات سند سجلی را انکار کند. 
یا به ارث روشن تر، بحث در اعتبار اسناد 
سجلی است و سخن در این است که ماده 

 : گویدمدنی آنجا که می قانون 1292
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که »

اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید 
تواند ادعای مسموع نیست و طرف می

جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید 
 که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از

 «.اعتبار افتاده است.
قانون ثبت اسناد  70 مطابق مادهچنین هم

 : و امالک
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، »

رسمی است تمام محتویات و امضاهای 
مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه 

 «.مجعولیت آن سند ثابت شود...
توان ادعا کرد که سندی که خارج آیا می

از مهلت مقرر قانونی تنظیم شده در زمره 
قانون مدنی  1292و ماده  اسناد. رسمی است

قانون ثبت اسناد و امالک، شامل این  70و 

                                                
 زاده،قاسم يمرتض دیس دکتر ،ييصفا نیحس دکتر از نقل. 1

 يپاورق 111 ص همان

سند نیز در جواب، برخی از اساتید حقوق 
به طور  احوالثبتقائل به رسمی بودن اسناد 

 6مطلق مستند و در تفسیر رأی شعبه 
 : اند کهعالی کشور گفتهدیوان
توان گفت طبق اطالق با توجه این می»
، 1355مصوب سال  احوالثبتقانون  8ماده 

از اسناد رسمی به  احوالثبتکلیه اسناد 
 1«. آیندشمار می

رسد که اگر قائل با وجود این، به نظر می
قانون مدنی  99به عدم مفهوم مخالف ماده 

صورت مشکل حل خواهد شد. باشیم در این
آید که آوردن اما اشکال دیگری پیش می

ده باشد یا فایلغو و بی....« در مدت. »قید 
اینکه بگوییم شاید قانونگذار اغراض 

ک دیگری داشته است؛ ولی. ........ ماده تصری
فایده باشد از طرف تواند بیبه این قید نمی

 ودیگر اصل، عدم نصب قرینه. .............. 
الظهور در اینجا حجت است و باید به اصاله

در مدت. »ظهور کالم قائل شویم که قید 
تن متواند لغو و بیهوده در نمی....« .........

 ماده گنجانده شود.
به  احوالثبتقانون  8از سویی دیگر ماده 
را در زمره  احوالثبتطور مطلق، تمام اسناد 

اسناد رسمی به حساب آمورده است. در 
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قانون  8توانیم منطوق ماده اینجا می
قانون  999را. ...... مفهوم ماده  احوالثبت

بزنیم و بگوییم که کلیه  مدنی تخصیص
از اسناد رسمی محسوب  احوالثبتاسناد 

شوند، مگر اسناد والدت اشخاصی که در می
اعالم نشده باشد.  احوالثبتمهلت قانونی به 

صورت این اسناد رسمی محسوب در این
 نخواهند شد. 

صورت به این احوالثبترویه معمول در 
نی است که اسنادی که در مهلت مقرر قانو

« موالید»اعالم شود اصطالحًا به آنها 
گویند و اسنادی که در بعد از مهلت می

 مقرر قانونی به ثبت 
صورت رسمی نیست رسمی و در غیر این

فرقی بین اینکه نسبت به اشخاص ثالث 
معتبر باشد یا صاحبان واقعه وجود نخواهد 

 2 1داشت.

 3 حاشیه

در رابطه با مهلت ثبت والدت و اعتبار 
 15ناد والدت با توجه به تبصره ماده اس

که مهلت قانونی ثبت  احوالثبتقانون 
روز از تاریخ تولد طفل دانسته  15والدت را 

                                                
 زاده،قاسم يضمرت دیس دکتر ،ييصفا نیدحسیس دکتر. 1

 123 ص، 148 ش نیهمچن ،يپاورق، 111 ص همان،

ق.م که بیان  999و از طرفی طبق ماده 
دارد سند والدت اشخاصی که والدت می

آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال 
اظهار شده است سند رسمی مححسوب 

ای وجود دارد بدین یک مالحظه خواهد شد
صورت که اعتبار اسناد والدتی که بعد از 

دار مهلت قانونی توسط مأمور صالحیت
رسد چگونه خواهد به ثبت می احوالثبت

ای از آرای صادره از بود. بر طبق پاره
 999عالی کشور که مستند به ماده دیوان

ق.م است، سند والدتی که در مدت قانونی 
اعالم نشده باشد سند  احوالثبت به اداره

و از مزایای اسناد  شودمیرسمی محسوب ن
رسمی برخوردار نخواهد بود با این وجود 

اسناد بر طبق گونه اینتوان گفت که می
جز اسناد  احوالثبتقانون  8اطالق ماده 

آیند. بعالوه معقول و رسمی به شمار می
دت منصفانه نیست که تأخیر در اعالم وال

اطالعی افراد و که چه بسا ناشی از بی
خانواده از مقررات است سبب شود سند 
سجلی که بر طبق مقررات صادر گردیده 
سند عادی به شمار آمده فاقد ارزش و اعتبار 
اسناد سجلی باشد. این امر با نظر قانونگذار 

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 2

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 66: ص)س(  ينیحضرت امام خم
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ای برای العادهامروز که ارزش و اعتبار فوق
مانت اجراهای اسناد سجلی قائل شده و ض

نسبتاً سنگینی را در این خصوص مقرر داشته 
است و نیز با مصلحت اجتماعی سازگار 
نیست. البته تأخیر در اعالم والدت مستلزم 
اعمال مجازات کیفری و یا در صورت لزوم 

بینی شده است سایر ضمانت اجراهای پیش
ولی این تأخیر نباشد موجب اعتبار سند 

 دارنده آن باشد. والدت و احیاناً زیان
ق.م بعضی از استادان  999در تفسیر ماده 

اند که منظور حقوق چنین اظهارنظر کرده
اعتبار مندرجات دفتر موالید نسبت به 
اشخاص ثالث است. یعنی اگر والدت در 
مدت قانونی اعالم شده باشد سند مربوطه 
)اعم از شناسنامه و مندرجات دفتر ثبت 

و هم نسبت به  والدت( هم سند رسمی است
اشخاص ثالث مؤثر است، اما اگر والدت در 
مدت قانونی اعالم نشده باشد سند صادر شده 
رسمی است ولی نسبت به اشخاص ثالث 

 1باشد.مؤثر نمی
در صورت عم اعالم در مهلت قانونی 

شوند، یک دسته افراد فاقد افراد دو دسته می
سال که برای این افراد  18شناسنامه زیر 

م مراجعه والدین یا یکی از آنها پس از هنگا

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارغ. 1

 24: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلکوکمش

اطمینان از صحت و سقم واقعه و زمان آن، 
سند سجلی تنظیم و شناسنامه صادر و تحویل 

 خواهد شد. 
دسته دیگر فاقدین ورقه هستند، اصطالح 

که  شودمیفاقدین ورقه به کسانی اطالق 
مدعی باشند ایرانی هستند و سن آنان بیش 

و تا زمان مراجعه به  سال بوده 18از 
به هر طریق برای آنان سند  احوالثبت

سجلی تنظیم نگردیده است لذا تنظیم سند 
سجلی و صدور شناسنامه برای این افراد 

 2متضمن انجام تشریفات خاصی است.

 4 حاشیه

هم اکنون با توجه به اهمیت ثبت به موقع 

وقایع حیاتی خصوصا ًوالدت، ثبت واقعه 

مکانیزه و آنالین و با والدت به صورت 

استقرار مأمورین مربوطه در محیط 

ها امکان تنظیم سند سجلی در بیمارستان

اولین زمان ممکن و بالفاصله پس از تولد 

نوزاد و هنگام ترخیص از بیمارستان انجام 

و اطالعات نوزاد نیز در همان زمان  شودمی

در پایگاه اطالعات جمعیت کشور ثبت 

نابراین تغییر آمار جمعیت کشور گردد. بمی

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوع  ان،يباقر. 2

 17: ص ران،يا
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برداری در هر لحظه قابل مشاهده و بهره

 1باشد. می

 5ه حاشی

به منظور ثبت به موقع وقایع حیاتی 
خصوصاً والدت، که آمار بروز آن برای 
برنامه ریزان کشور امری بسیار حیاتی و 
ضروری است بنابراین قانونگذار زمان اعالم 

ا آزاد والدت از طرف صاحب فرزند ر
نگذاشته و آن را محدود به زمان خاصی 
کرده و والدین را ملزم نموده تا در فرجه 
زمانی خاصی برای اعالم واقعه والدت و 

 احوالثبتتنظیم سند سجلی به ادارات 
 2مراجعه نمایند.

 
 
 

 6ه حاشی

روز  15اگر تاریخ صدور شناسنامه در مدت 

 999از تاریخ والدت باشد طبق مفاد ماده 

قانونی مدنی یک سند رسمی است و برای 

صدور حکم نسبت به تغییرات آن هم باید 

 3جمیع مقررات سند رسمی رعایت شود.

 7ه حاشی

کسانی که مدت قانونی را برای دریافت 

شناسنامه رعایت کرده اند باید سندی در 

دست داشته باشند که واجد کلیه مزایای 

این قانونی یک سند رسمی باشد منتهی در 

مورد بخصوص همین حمایت در البالی 

مواد دیگری از قانون به صورتی در آمده 

که نه تنها حمایت نیست بلکه مزاحمت 

4است.

  

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوع  ان،يباقر. 1

 76: ص ران،يا

ه محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوع ان،ي. باقر2 

 75: ص ران،يا

 يحقوق یانتقاد يمجله علم  ،یدادگستر یوکال کانون.  3

 نيفرورد 101شماره مسلسل  4کانون وکال سال هفتم شماره 

 54: ص  ،1345 بهشتيو ارد

 يحقوق یانتقاد يمجله علم  ،یدادگستر یوکال کانون.  4

 نيدفرور 101شماره مسلسل  4کانون وکال سال هفتم شماره 

 54: ص  ،1345 بهشتيو ارد
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 به ترتیب به وقایع کل ثبت دفتر امضاء و اعالم (18/10/1363)اصالحی  -16 ماده
 : بود خواهد زیر اشخاص عهده

 پدری جد یا پدر -1
 .باشد وظیفه این انجام به قادر که موقعی اولین در و رپد غیبت صورت در مادر -2
 حذف شد( 18/10/63قانون )اصالحی  7این بند به موجب ماده  -3
 امین یا قیم یا وصی -4
 باشد طفل نگهداریدار قانوناً عهده که اشخاصی -5
 .است شده سپرده آنجا به طفل کهای مؤسسه نماینده یا متصدی -6
 باشد. باال به تمام سال 18 از او سن که واقعه صاحب -7

 امضاء و والدت اعالم باشد نرسیده ثبت به طفل مادر و پدر ازدواجکه درصورتی – تبصره
 والدت اعالم در ومادر پدر اتفاق هرگاه و بود خواهد مادر و پدر عهده به متفقاً اسناد
 طرف کوچک نام یدق با کندمی مراجعه که ابوین از یکی اعالم با طفل سند نباشد میسر
 داده طفل به مادر خانوادگی نام باشد کننده اعالم مادر اگر. شد خواهد تنظیم غائب

 .شودمی

 1 حاشیه

در خصوص مصادیق افراد مکلف به 
اعالم تولد، شاهد تطورات قانونی بوده ایم. 

 احوالثبتنامه تصویب 7بر اساس ماده 
م در موقع تولد طفل اع 1297مصوب سال 

از ذکور و اناث پدر، و در غیاب او مادر یا 
جد مکلف بودند در ظرف پانزده روز به 
اداره سجل احوال مولود جدید خود را اظهار 
نمایند و در موقع اخبار و اظهار باید دو نفر 

 9داشتند. ماده شاهد و مصدق همراه می
پدر،  14/3/1304قانون سجل احوال مصوب 
کردد که لف میو در غیاب او مادر را مک

در ظرف ده روز از تاریخ وقوع تولد، تولد 

را به مأمور سجل احوال اطالع دهند. بر 
قانون سجل احوال مصوب  4اساس ماده 

شمسی پس از یک سال از تاریخ  1307
تأسیس شعب سجل احوال در هر محل پدر 
یا مادر و قابله، باید واقعه تولد را در نقاطی 

شده باشد  که شعب سجل احوال تأسیس
کتبا ًبه نظریه و در نقاطی که نظمیه تأسیس 
نشده باشد، به کدخدای محل اطالع دهند. 
ادارات و مأمورین مزبور مکلف بودند پس 
از تحقیق در صحت اطالعات واصله، مراتب 
را به مأمور سجل احوال مربوطه در اسرع 

قانون اصالح  2اوقات اطالع دهند. ماده 
اردیبهشت ماه  22 مصوب احوالثبتقانون 
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روز، در  15با افزایش مدت اعالم به  1319
محدوده افراد اعالم کننده را نیز به  3ماده 

 : شرح زیر گسترش داد
اعالم تولد طفل به عهده پدر یا »

سرپرست یا ولی و یا مادر به ترتیب زیر 
 : خواهد بود

در محل حاض که درصورتیپدر طفل  -1
 باشد.
ای ل یا خانوادهولی یا سرپرست طف -2

 که طفل در آن متولد شده است. 
مادر طفل در اولین موقعی که قادر به  -3

 انجام این وظیفه باشد. 
ماما یا پزشکی هم که حین والدت  -4

باشد در طفل حاضر بوده است مکلف می
ظرف یک هفته والدت طفل را به حوزه 

اطالع دهد. در مورد اطفالی که  احوالثبت
ی عمومی )از قبیل بیمارستان، هادر بنگاه

زایشگاه و مسکین خانه( و زایشگاه زندان 
شوند دادن و بازداشتگاه و غیره متولد می

 1«اطالع به عهده رییس بنگاه خواهد بود.

 2 حاشیه

همواره دو واژه  احوالثبتدر قوانین 
اعالم و اطالع بکار رفته است که دارای بار 

                                                
 66: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

 1380 ستمیب چاپ د،یعم يفارس فرهنگ. 2

معنای معنایی متفاوتی است. در عرف و 
های اعلم و اطالع تقریباً مترادف لغوی واژه

روند. اطالع در زبان عربی واقف هم بکار می
گردیدن، دیده ور شدن، آگاه شدن و در 
فارسی به معنی آگهی و خیر است و اعالم 
نیز به معنی آگاه ساختن، آگاه دادن و خبر 

ای خاص در واژهعنوان بهولی  2دادن است.
دارای مفاهیم  احوالثبتترمینولوژی حقوق 

 جداگانه است. 
اطالع دادن، صرفاً آگاه ساختن مأمورین 

از وقوع یک  احوالثبتیا اداره  احوالثبت
رویداد است، ولی اعالم یک حکم قانون 

و  شودمیاست و یک عمل قانونی محسوب 
دارای آثار حقوقی است. به عبارتی رابطه 

ص مطلق بین اعالم و اطالع عموم و خصو
است. به این معنا که هر اعالم قانونی، اطالع 
است ولی الزاماً هر اطالع، اعالم قانونی 

اعالم کننده کسی است که مکلف »نیست. 
تواند به شخص باشد و میبه اعالم واقعه می

دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او 
از مصادیق اطالع  3واقعه را اعالم نماید.

 : موارد زیر اشاره داشتتوان به رسانی می
طفل در مکانی متولد شود که درصورتی

که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه 

 1355 مصوب احوالثبت قانون 6 ماده 1 تبصره. 3
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مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصالح 
ها و تربیت و غیره، متصدیان این سازمان

واقعه و ایجاد تسهیالت الزم  اطالعمکلف به 
 1باشند.برای انجام وظایف صاحب واقعه می

یا پزشکی که در نسخه والدت، حضور ماما 
صدور و در زایمان دخالت داشته، مکلف به 

و ارسال یک نسخه از آن  گواهی والدت
 2باشد.محل در مهلت اعالم می احوالثبتبه 

متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطالع 
در این مصادیق  3هستند. احوالثبتوفات به 

 شودمیاطالع دادن مسئولین منجر به ثبت ن
یا همچنان منتظر اعالم  احوالثبتو مأمور 

یا بطریقی  شودمیاز سوی صاحبان واقعه 
صاحبان واقعه را دعوت به اعالم قانونی 

 4کند.می

 3 حاشیه

همان طور که از عبارت صدر ماده بر 
آید، افراد مذکور به ترتیب ذکر نام، می

ت برای اعالم واقعه تولد بر یکدیگر اولوی
دارند؛ به این معنی که در صورت وجود پدر 

                                                
 1355 مصوب احوالثبت قانون 18 ماده تبصره. 1

 1355 مصوب احوالثبت قانون 19 ماده. 2

 1355 مصوب احوالثبت قانون 26 ماده تبصره. 3

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 4

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 89: صبه هنگام، 

و انجام وظیفه از جانب او، مادر محق و 
 5مکلف به اعالم واقعه نخواهد بود.

 4 حاشیه

نامه اجرایی ، آیین27ظرفیت قانونی ماده 
نامه همکاری ، تفاهم5ماده  2تبصره 

های ها و دهیاریمشترک سازمان شهرداری
چنین همو  کشور و دستورالعمل اجرایی آن

تواند در می احوالثبتپتانسیل شورای عالی 
قابل مکانیزمی خاص، مسأله اعالم 
دریرهنگام و به تبع آن دیرثبتی را ریشه 

 6کن کند.

 5 حاشیه

پدر و در غیاب او  1297در قانون سال 
مادر یا جد، مکلف به اعالم والدت بودند. 
در خصوص فوت قانون رؤسای خانواده را 

 7ئول اعالم نموده بود.مس
پدر و در غیاب او  1304در قانون سال 

و در  8مادر اعالم کنده واقعه والدت بود
مورد وفات این مسئولیت بر عهده دو نفر از 

 66: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 5

حوال از احقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 6

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 94: صبه هنگام، 

 1297 مصوب احوالثبت نامه بيتصو 7 ماده. 7

 1304 سال مصوب احوالثبت قانون 9 ماده. 8
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ساکنین محل وفات بود و در خصوص 
افرادی که دارای مسکن ثابب نیستند، به 

. در این قانون 1عهده مأمورین تنظیم است
ها به واسطه گورستان ماماها و مسئولین

ارتباط مستقیم با متولد یا متوفی اعالم کننده 
بینی اعالم رویداد در هستند. قانونگذار پیش

شرایط خاص را نیز نموده است. به طور مثال 
تولد در کشتی باید توسط پدر و مادر اعالم 
و از ناخدا گواهی دریافت شود و در اولین 

 2ثبت برسد.بندر ایرانی یا خارجی واقعه به 
در مورد وفات حین مسافر و در راه، 

 احوالثبتمأمورین پلیس مکلف به اعالم به 
 3اند. شده

اعالم واقعه والدت را به  1307قانون سال 
عهده پدر یا مادر یا ماما گذاشته است و در 
مورد اطفال متولد در مؤسسات، رؤسای آن 

در این  4مؤسسات مکلف به اعالم بودند.
ترین الم رویداد وفا به عهد نزدیکقانون اع

اقربای حاضر شخص متوفی یا وکیل و یا 
نماینده آنان و در صورت نبودن این افراد 
به ترتیب بر عهده سرپرست یا مستخدمین 

                                                
 1304 سال مصوب احوالثبت قانون 10 ماده. 1

 1307 مصوب احوال سجل قانون 4 ماده. 2

 1307 مصوب احوال سجل نونقا 6 ماده. 3

 1307 مصوب احوال سجل قانون 6 ماده 2 تبصره. 4

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 3 ماده. 5

 1319 سال ماه بهشتيارد

خانه بود. در شرایطی که طفل فوت کند یا 
مادر حین وضع حمل فوت نماید، پزشک 
معالک و مسئول گورستان و ماما ملزم 

ساعت مراتب را کتباً به  24، ظرف باشندمی
. فوت اشخاص در 5اطالع دهند احوالثبت

بایستی توسط مؤسسات عام المنفعه می
 .6رؤسای آن مؤسسات اعالم گردد

برای اعالم رویداد  1319قانون سال 
والدت، قائل به ترتیب شده است، اوالً پدر، 
ثانیاً ولی یا سرپرست طفل و ثالثاً مادر 

. در شرایط 7یداد را اعالم نمایندبایستی رومی
تولد در کشتی ناخدا گواهی تولد صادر 

کند و متصدی نگاهداری طفل در اولین می
شعبه ثب احوال در ایران یا در نمایندگی 

، در مورد 8کندکنسولی اعالم رویداد می
اعالم واقعه فوت قانونگذار به ترتیب، 

ترین اقربای تحاضر متوفی، نزدیک
نین خانه محل فوت، سرپرست ساک

مستخدمین خانه، هر شخص که حاضر باشد، 
مأمورین شهربانی، بخشدار یا کدخدا را 

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 9 ماده. 6

 1319 سال ماه بهشتيارد

 دوم و ستیب مصوب الاحوثبت قانون اصالح قانون 12 ماده. 7

 1319 سال ماه بهشتيارد

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 13 ماده. 8

 1319 سال ماه بهشتيارد
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. وفات است. 1مکلف به اعالم نموده است
وفات در مؤسسات بعهده مدیر یا متصدی 

 آن مؤسسات است.
در حال حاضر قانونگذار به همراه اعالم، 
امضای دفتر ثبت کل وقایع یا نیز حکم 

بایستی توأمان با اعالم به ت و میکرده اس
ترتیب توسط پدر یا جد پدری، مادر در 
صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که 
قادر به انجام این وظیفه باشد، وصی یا قیم 

دار یا امین، اشخاصی که قانوناً عهده
نگهداری طفل باشد، متصدی یا نماینده 

ای که طفل به آنجا سپرده شده است، مؤسسه
سال تمام به  18ب واقعه که سن او از صاح

این قانون برای  2باال باشد به امضا برسد.
اعالم واقعه فوت نیز قائل به ترتیب شده 
است و مثل والدت در زمان اعالم، امضای 
سند نیز باید انجام شود. این وظیفه به ترتیب 

ترین خویشاوند متوفی که به عهده نزدیک
، متصدی یا در موقع وفات حاضر بوده است

صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده 
است یا نماینده او، هر شخصی که در موقع 

                                                
 هیاصالح متضمن 1355 مصوب احوالثبت قانون 16 ماده. 1

 1363 سال

 هیاصالح متضمن 1355 مصوب احوالثبت قانون 26 ماده. 2

 1363 سال

 هیاصالح متضمن 1355 مصوب احوالبتث قانون 27 ماده. 3

 1363 سال

وفات حاضر بوده است، مأموران انتظامی یا 
 4 3کدخدا است.

 6 حاشیه

اعالم واقعه تولد آنقدر اهمیت داشته است 
که برای عدم اعالم واقعه یا اعالم آن بطور 
نادرست مجازات کیفری در نظر گرفته 

ق.ت.ج  3شود. چنانکه بر اساس ماده 
 16اشخاصی که از وظایف مقرر در ماه 

خودداری کنند عالوه بر  احوالثبتقانون 
الزام به انجام تکالیف قانونی به پرداخت 

 300000ریال تا  50000جزای نقدی از 
شوند و در صورت تکرار ریال محکوم می

به حداکثر مجازت مذکور در این ماده 
ند شد و به موجب بند الف ماده محکم خواه

ق.ت.ج، اشخاصی که در اعالم والدت بر  2
 91خالف واقع اظهاری نمایند به حبس از 

روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای 
ریال و  1000000ریال تا  200000نقدی از 

 5شوند.یا به هر دو مجازات محکوم می

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 4

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 91: صبه هنگام، 

 69: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 5
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 7 حاشیه

اعالم کنندگان قانونی به دو دسته 
اص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم اشخ
 1شوند.می

 8 حاشیه

وظیفه اعالم والدت طفل الزامی است و 
 در وهله احوالثبتقانون  16با توجه به ماده 

که درصورتیاول با پدر یا جد پدری است و 
این اشخاص نباشند این تکلیف با مادر 
 خواهد بود؛ مشروط بر این که قادر به انجام

 این وظیفه باشد.
اسنادی ترین مهماز آنجا که شناسنامه از 

است که برای هر شخصی در نظر گرفته 
سازی ، بنابراین در مورد شخص شبیهشودمی

شده نیز باید صادر گردد که این وظیفه با 
والدین و یا کسانی که از این فرد نفع 

 باشد. خواهند برد، می
اهمیت این اسناد از آن جهت است که 

ت وضعیت افراد مورد استفاده برای اثبا
از دادن نفقه که درصورتیباشد؛ از جمله می

توان با رجوع به طفل امتناع گردد، می

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 1

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 86: صبه هنگام، 

 زان،یم نشر ،يمدن حقوق يمقدمات دوره ن،یدحسیس ،ييصفا. 2

 1382 دوم، ج تهران،

شناسنامه، اشخاصی را که ملزم به انفاق به 
 3 2این کودک هستند اجبار کرد.

 9 حاشیه

 1355مصوب سال  احوالثبتدر قانون 
های خوبی وجود دارد که امکانات و ظرفیت

ها با سازوکارهای چه این ظرفیتچنان
مناسب به کار گرفته شوند، تقریباً هیچ 

ای که در شرایط عادی بوقوع بپیوندد، واقعه
 دچار دیرثبتی نخواهد شد.

ماده : ها عبارتند ازبرخی از این ظرفیت
نامه اجرایی ، آییناحوالثبتقانون  27

قانون مذکور و شورای عالی  5ماده  2تبصره 
های گیری از این ظرفیت، با بهرهاحوالثبت

قانونی دایره شمول اعالم و اعالم کننده 
یابد و مطمئناً موجب تسهیل امر توسعه می

اعالم قانونی و به تبع آن ثبت رویداد خواهد 
 4بود.

 10 حاشیه

در مورد ثبت رویداد والدت تنها نام 
بایستی توسط والدین نوزاد است که می

 يمحمدرضا و مشارموحد، مهسا، آثار حقوق غالمپور،. 3

 146: ص ران،يدر فقه و حقوق ا یسازهیشب

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 4

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 90: صبه هنگام، 
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مابقی اقالم سند انتخاب و اعالم شود و 
والدت نیاز به تصمیم والدین ندارد. این قلم 
اطالعاتی تنها اطالعاتی است که موکول بر 
تصمیم والدین است که خود یکی از عوامل 
اعالم دیرهنگام توسط اعالم کنندگان 

 قانونی است. 
از آنجایی که این اطالع صرفاً در زمان 

ه صدور شناسنامه نوزاد، مورد نیاز است و ب
واقع تأثیر چندانی در ثبت رویداد و تنظیم 
سند هویتی ندارد، اگر بتوان تنها این مورد 
را که موکول به تصمیم والدین است، به 
آینده واگذار نمود )بعد از انتخاب نام توسط 
والدین و مراجعه برای اخذ شناسنامه(، 
درصد قابل توجهی از رویدادهای والدت 

دیرثبتی آنها که این عامل تأخیر، باعث 
 1شده است، به موقع ثبت خواهند شد.

 11 حاشیه

و  احوالثبتمطابق قانون مدنی و قانون 
سایر قوانین خاص چون تکلیف اعالم واقعه 
والدت به عهده اشخاص خاصی نهاده شده 
است و این تکلیف تعهد قانونی است. 
صرف عمل نکردن به تعهد قانونی و وظیفه 

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 1

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 94: صهنگام، به 

. زیرا این شودمیشغلی، تقصیر محسوب 
اشخاص نسبت به اعالم واقعه والدت یک 

باشد. کافی نیست که تعهد به نتیجه می
مقدمات و وسیله آن را فراهم کرده باشند 
همان که نتیجه حاصل نشود نقض عهد روی 
داده است و طفل از بسیاری از حقوق 

تواند جبران اجتماعی محروم شده و می
ماید. باید بگوییم خسارت وارده را مطالبه ن

که مبنای مسئولیت مدنی اشخاص نامبرده 
باشد با این تفاوت که تعهد تقصیر قانونی می

در اینجا نتیجه است نه وسیله، بنابراین بار 
اثبات دلیل با اشخاص نامبرده خواهد بود و 
در مسئولیت مدنی این اشخاص فرقی بین 
حالت علم و جهل و عمد و غیرعمدی آن 

صورت از تکلیفی د؛ زیرا در اینوجود ندار
که قانون بر عهده آنها نهاده است تخطی 

اند و نتیجه حاصل نشده است. البته در کرده
مورد پزشک و مراکز دولتی و. .. خطای 
شغلی روی داده است ولی در مورد پدر و 
مادر نقض عهد اخالقی روی داده که از 

 حمایت قانونی هم برخوردار است. 
انجام دادن کاری در زمره  در موردی که

تکالیف قانونی است مانند حضانت از 
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کودک و تهیه وسایل امینی و... خودداری 
 از آن تقصیر است. 

مبنایی که ما برای مسئولیت مدنی انتخاب 
کرده ایم با توجه به مصلحت طفل و حمایت 
همه جانبه قانونگذار و تضمین منافع صغیر 

ر، تقصیر در باشد. به عبارت دیگسازگار می
 اینجا مفروض است. 

ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر 
دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا می

احتیاطی موجب ضرر مادی یا در نتیجه بی
معنوی دیگر بشود مسئول جبران خسارت 

 باشد. از عمل خود می
روح سایر مواد قانونی مسئولیت چنین هم

بخصوص در مورد مدنی و قانون مدنی 
حضانت مراقبت از کودکان و اطفال که در 

باشد باید بگوییم جهت حمایت از آنها می
قانون مدنی که ناظر بر  1216که ماده 

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 105: ص د،یحم ،ی)س(، انصار ينیحضرت امام خم

مسئولیت مدنی سرپرستان صغیر است از 
تنقیک مناط این مواد و تفسیر موسع از 
کلمات نگهداری یا مواظبت باید گفت که 

یکی الزامات  اخذ شناسنامه و اعالم والدت
 1باشد.و مقدمات نگهداری می

 12 حاشیه

مادر یا جد پدری که از  - 16ماده  3بند 
طرف دادگاه به سمت والیت انتخاب شده 
باشد. )محذوف به موجب قانون اصالح 

در تاریخ  1355مصوب  احوالثبتقانون 
24/10/1363. )23 

 13 حاشیه

ق.ث.ا احوال مهلت  15برابر تبصره ماده 
م والدت پانزده روز از تاریخ تولد طفل اعال
 16باشد. بنابراین افرادی که برابر ماده می

 طرف از تيوال سمت به را مادر انتصاب که آنجا از فوق بند. 2

 لیدل به اد،يز احتمال به شناخت،يم تیرسم به دادگاه

، 1 ج ه،یدمشق لمعه اول، دی)شه يفقه احکام با مخالفت

 مواد با يهماهنگ جهت در و( 286 ص، 1382، 20 دارالفکر،

 نيا هرچند حال نيا با شد؛ حذف يمدن قانون 1181 و 1180

 که رسديم نظر به» اما رو شیپ کتاب تیصالح در موضوع

 مواظبت و تیترب و اموال اداره در مادر هب شتریب اراتیاخت دادن

 و جامعه تحوالت که است ياحتماع ازین کي یصغر يشخص

 ،ييصفا.ک: ر« .کنديم جابيا را آن يرانيا یهاخانواده ساختار

، 7ج زان،یم خانواده، حقوق اسداله، ،يامام ن،یدحسیس دکتر

 364 ص، 1383 زيیپا

 65: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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قانون مذکور موظف به اعالم واقعه مذکور 
باشند به وظیفه خود عمل نکرده و می

والدت طفل را اعالم ننمایند، به مجازات 
قانون مربوطه محکوم  3مقرر در ماده 

 1خواهند شد.
وظایف مقرر در اشخاصی که از  -3ماده 

 26و تبصره ماده  26و  24و  19و  16مواد 
قانون  43و  38و مواد  36و تبصره یک ماده 

خودداری کنند. عالوه بر الزام به  احوالثبت
انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای 

ریال  300000ریال تا  50000نقدی از 
شوند و در صورت تکرار به محکوم می

ر در این ماده محکوم حداکثر مجازات مذکو
 2خواهند شد.

 14 حاشیه

درخواست مادر  برای صدور شناسنامه 

 فرزند متولد شده از پدر خارجی 

زن ایرانی با یک مرد افغانی ازدواج کرده 

که حاصل این نکاح یک فرزند است و به 

رسد که نوع نکاح نیز موقت بوده نظر می

است. مرد افغانی به افغانستان مراجعت 

                                                
 و ميجرا تخلفات، قانون نظام، مصلحت صیتشخ مجمع. 1

 مصوب شناسنامه و يسجل اسناد به مربوط یهامجازات

10/5/1370 

د و زن ایرانی دادخواست به دادگاه کنمی

صالک داده تا برای فرزند خویش شناسنامه 

اخذ کند. آیا با توجه به مقررات قانون مدنی 

توان رأی به صدور شناسنامه چنین طفلی می

 3صادر کرد؟

 اتفاق نظر 

قانون مدنی دادگاه  976ماده  3وفق بند 

 تواند حکم به صدور شناسنامه صادر کند. می

 کمیسیون نظر 

مدنی: به موجب بند  2نشست قضایی 

قانون مدنی طفلی که  976ماده  4و  1های 

از زن ایرانی در خاک ایران متولد شود ولو 

که پدر او خارجی باشد تبعه ایرانی محسوب 

همان قانون  993و به موجب ماه  شودمی

والدت هر طفل باید به دایره سجل احوال 

طبق بند الف ماده چنین هماطالع داده شود. 

یک اصالحی قانون ثبت احوال مصوب 

ثبت والدت و صدور شناسنامه از  1355

وظایف سازمان ثبت احوال تلقی شده است 

دارد والدت همان قانون مقرر می 12و ماده 

هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر 

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 2

 83: ص ران،يا

 83 خرداد تنکابن، یدادگستر ييقضا نشست. 3
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طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده 

 13مور ثبت احوال اعالم شود.( و ماده یا مأ

قانون مذکور دستور ثبت چنین وقایعی را 

قانون ثبت احوال در  16داده است و ماده 

دارد مادر، در صورت خود مقرر می 2بند 

غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به 

انجام وظیفه )یعنی اعالم والدت به ثبت 

د. لذا احوال( باشد باید مراتب را اعالم کن

مادر چنین طفلی که از پدر خارجی متولد 

تواند جهت صدور شناسنامه وی به شده می

ثبت احوال مراجعه کند و در صورت عدم 

قبول مورد از سوی ثبت احوال اعالم کننده 

قانون موصوف  4نفع میتواند طبق ماده ذی یا

به دادگاه و محل اقامت خود برای رسیدگی 

)بدیهی است مسائل  به موضوع اقدام کند

ها در بحث قضایی موضوع جدا متقابل دولت

                                                
نشست مجموعه ه،قضايی هقو تحقیقات و آموزش . معاونت1

 314 :ص ،مدني قانون ،صفحه مسائل قضايي های

تواند با احراز خواهد بود( و دادگاه می

شرایط صحت ادعا، حکم به نفع متقاضی 

 16تبصره ذیل ماده چنین همصادر کند. 

قانون مذکور در خصوص مورد تعیین 

 1تکلیف کرده است. 

 15 حاشیه

قعه صاحب واقعه کسی است که آن وا

مربوطه به احوال شخصی اوست مثال در 

ازدواج، زوجین و در والدت، بچه صاحب 

 واقعه هستند. 

در ثبت وقایع، حضور صاحب واقعه در 

مواردی هم که ممکن باشد اجباری نیست 

توان به وسیله وکیل به یعنی واقعه را می

 2ثبت رسانید.
  

 حقوق ،محمدرضا ،بندرچي کوشش به سیدعلي ،شايگان. 2

 155 :ص ،مدني



 

 

 پدری جد یا پدر -16ماده  1بند 

 
 1 حاشیه

قانون  16صوص بند یک ماده در خ
باید گفت که پدر و جد پدری  احوالثبت

در یک سطک قرار گرفته است چون بعد از 
کلمه پدر از واژه یا استفاده شده است و هیچ 
تفاوتی بین آنها وجود ندارد و حال چنانچه 
هر دو همزمان نسبت به اعالم والدت اقدام 

ون نمایند کدامیک در اولویت قرار دارند قان
باشد ولی با توجه به اینکه اول مسکوت می

پدر و بعد جد پدری ذکر شده لذا به نظر 

رسد در این حالت پدر در اولویت اول می
رسد هدف قرار داشته باشد اما به نظر می

قانونگذار این نبوده باشد. بلکه هدف 
قانونگذار این بوده که پدر و جد پدری هر 

د و شوندو ولی قهری طفل محسوب می
هرگاه پدر قبل از تولد فرزند فوت نماید و 
جد پدری در قید حیات باشد بدون هرگونه 
تشریفات خاص دیگر بتواند در اولین 
فرصت نسبت به اعالم واقعه والدت اقدام 

 1نماید و نیاز به نصب قیم برای طفل نباشد.
  

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد ،يزارع. 1

 20: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلمشکوک
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 این انجام به درقا که موقعی اولین در و پدر غیبت صورت در مادر -16ماده  2بند 
 .باشد وظیفه

 1 حاشیه

این  احوالثبتقانون  16ماده  2برابر بند 
ماده اعالم واقعه والدت و امضای دفتر ثبت 
کل وقایع در صورت عدم حضور پدر و جد 
پدری بعهده مادر خواهد بود و این در 

که ازدواج والدین  شودمیصورتی انجام 
در طفل در قید رسماً به ثبت رسیده باشد و پ

 1حیات باشد.

 2 حاشیه

اگر بین والدین طفل طالق صورت گرفته 
باشد و یا اینکه پدر طفل فوت کرده باشد، 
در صورتی با حضور مادر سند سجلی تنظیم 
خواهد شد که حکم قیمومت فرزند را از 

 2دادگاه اخذ و ارائه نماید.

 3 حاشیه

قانون  16ماده  2در خصوص بند 
د گفت که منظور از غیبت بای احوالثبت

باشد پدر این است که پدر در قید حیات می

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ن،ايباقر. 1

 75: ص ران،يا

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 2

 75: ص ران،يا

ولی قادر به انجام این وظیفه یعنی اعالم 
باشد یا به مسافرت رفته و یا در والدت نمی

باشد که در ساعات جایی مشغول به کار می
تواند این وظیفه را انجام دهد و اداری نمی

ه را تواند این وظیفمادر طفل در صورتی می
انجام دهد که در قید زوجیت پدر طفل بود 

ماه  6زمان زوجیت تا تولد طفل بیش از 
 3باشد. 

 4 حاشیه

خود  16ماده  2در بند  احوالثبتقانون 
به  اعالم مادر را در طول اعالم پدر قرار داده

عبارت دیگر، حالت ترتبی دارند در مقابل 
تساوی یعنی مادر در صورت غیبت پدر 

 اعالم کننده قرار گیرد. تواند می
و سند سجلی را نیز با عنوان اعالم کننده 

 4نماید.امضا می

 5 حاشیه

سجل احوال نامه نظام 24ماده  1تبصره 

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 3

 20: صالتابعه، مشکوک

ت والدت و نکاح در مقررا يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 4

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 82: ص)س((  نیمیحضرت امام خ
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پدر در موقع که درصورتی»: 1307مصوب 
تولد اوالد در محل والدت حاضر نباشد 
مراتب در ورثه هویت مادر ثبت و مأمور 

پدر باشد محل که درصورتیسجل احوال 
اقامت او را تعیین و به وسیله رییس دفتر 
سجل والیتی به متصدی سجل احوال محل 

دهد تا در ورقه اقامت مراتب را اطلالع می
 1«.هویت مشارالیه ثبت شود

 6 حاشیه

قانونگذار این اختیار )اختیار اعالم 
 والدت( اعالم را بر چه اساسی به مادر اعطا

 کرده؟ 
تواند فرزند خود والیت داشته آیا مادر می

جواب منفی باشد که درصورتیباشد یا نه؟ 
و برای مادر والیتی قائل نشویم، پس این 
اختیار قانونگذار باید به طریق دیگری به 
مادر اعطا گردد. فقه اسالمی برای مادر 
والیت قهری قائل نشده است و از فقه 
مذاهب دیگر نیز تنها برخی از فقهای شافعی 

رای مادر والیت قهری قائل شده و او را از ب
لحاظ والیت بعد از پدر و جد پدری و مقدم 
بر وصی آنها قرار داده است. قانون مدنی به 
پیروی از فقه امامیه برای مادر والیت قهری 

                                                
 87: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

قائل نشده هر چند اجازه داده است که مادر 
وصی یا قیم برای اداره امور محجور عنوان به

نون حمایت خانواده مصوب تعیین شود. قا
خود نوعی والیت  15در ماده  1353سال 

برای مادر قائل شده بود. ولی این ماده چون 
با فقه اسالمی سازگاری نداشت، بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی به موجب الیحه 
قانونی الغای مقررات مخالف یا قانون مدنی 
راجع به والیت و قیمومت مصوب 

 بور نسخ گردید.مقررات مز 1358//18
ناگفته نماند که از میان فقهای شیعه 
عالمه حلی )ره( در کتاب مختلف الشیعه 
قولی را به ابن جنید نسبت داده که ایشان 

ی در باب نکاح دختر غیربالغ، به استناد حدیث
از پیامبر اکرم )ص( قائل به نوعی والیت 

 برای مادر شده است.
توان گفت که ظاهراً در مجموعه می

قانونگذار مصلحت طفل را در نظر گرفته. 
زیرا دادن اختیار بیشتر به مادر در اداره 
اموال و تربیت و مواظبت طفل و کودک 
صغیر یک نیاز اجتماعی است که مقتضیات 

تحوالت جامعه و چنین همزمان و مکان و 
های ایرانی را ایجاب ساختار خانواده

یز نماید و شرایط و وضعیت طفل نمی
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کند که به مادر در این خصوص ایجاب می
 اختیارات بیشتری داده شود. 

آنچه که در مورد اعلم والدت توسط پدر 
یا مادر گفته شد، در صورتی مقبول است 
که ازدواج پدر و مادر طفل دفاتر رسمی 
ازدواج و طالق ثبت شده باشد ولی اگر 
ازدواج والدین طفل به ثبت نرسیده باشد، 

م فرق خواهد کرد. زیرا تبصره شرایط اعال
 1355مصوب سال  احوالثبتقانون  16ماده 

ازدواج پدر و که درصورتی»: داردمقرر می
مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت 
و امضاء اسناد متفقاً به عهه پدر و مادر 
خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در 

ا اعالم اعالم والدت میسر نباشد، سند طفل ب
کند با قید نام یکی از ابوین که مراجعه می

 1.شودمیکوچک 

 7 حاشیه

 18/10/1361-5390/7نظریه مشورتی 
 2طبق مالک بند : اداره حقوقی قوه قضاییه

در  1355مصوب  احوالثبتقانون  16ماده 
صورت فوت پدر طفل، مادر مکلف است 
در اولین وقت ممکن مراتب والدت فرزند 

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 82: ص)س(،  ينیحضرت امام خم

اعالم و سند والدت را  احوالثبترا به خود 
امضا کند و برای انجام این تکلیف قانونی 
الزم نیست مشارالیه به سمت قیمومت 

 2منصوب شده باشد. 

 8 حاشیه

 2/8/13798-5970/7نظریه مشورتی 
و  2بر حسب بند : اداره حقوقی قوه قضاییه

 1355مصوب  احوالثبتقانون  16ماده  5
تواند برای طفل می مادر در غیاب پدر

اشخاصی که چنین همشناسنامه اخذ نماید و 
توانند دار حضانت طفل هستند میقانوناً عهده

برای وی شناسنامه اخذ و در صورت مفقود 
شدن شناسنامه اصل، شناسنامه المثنی تقاضا 

 3و اخد نمایند.

 9 حاشیه

اداره  1/5/1375-2378/7نظریه مشورتی 
مادر با ارائه گواهی : ییهحقوقی قوه قضا
نامه رسمی، گواهی والدت فوت پدر، عقد

تواند درخواست صدور شناسنامه را طفل می
 احوالثبتقانون  16ماده  2با انطباق با بند 

 4 بنماید.

 73: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

 73: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3

 76: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر4



 

 

 حذف شد( 18/10/63قانون )اصالحی  7این بند به موجب ماده  - 16ماده  3بند 

 1 حاشیه

این  احوالثبتقانون  26ماده  3مطابق بند 
اختیار به قیم داده شده که در واقعه والدت 
اعالم کننده باشد البته در اصل، این اعالم به 

باشد که آن را به شخصی عهده دادستان می
که صالحیت قیمومت طفل را داشته باشد 

کند به عبارت دیگر تنفیذ اختیار می
ها وظیفه دادستان است که بر اعالمگونه این
نای قاعده مشهور االحاکم )السلطان( ولی مب

اداره امور محجور از وظایف « من الولی له
باشد که آن را به شخص دیگر دادستان می

 1کند.نماینده خود واگذار میعنوان به

 2 حاشیه

باید گفت که وصی یا  4در خصوص بند 
تواند نسبت به اعالم والدت قیم یا امین می

ورت که وصیت طفلی اقدام نماید بدین ص
باید قبل از فوت ولی قهری به وصی اعالم 

تواند شده باشد و بعد از تولد طفل وصی می
با ارئه وصیت نسبت به اعالم واقعه والدت 

ق.م وصی  194طفل اقدام نماید طبق ماده 
منصوب از طرف یکی از آنها )پدر یا جد 

. اما شودمیپدری( ولی خاص طفل نامیده 
بدین شکل است که هرگاه  در خصوص قیم

طفلی متولد گردید و ولی قهری )پدر و جد 
پدری( هم در قید حیات نبودند در این 

ق.م برای  1218حالت دادگاه طبق ماده 
و در خصوص امین  شودمیطفل قیم تعیین 

باید گفت در شرایطی که مادر طفل معلوم 
و پدر طفل نامعلوم و رابطه زوجیت برقرار 

ز طریق دادگاه جهت این طفل امین نباشد ا
 عنوانبه که قاعدتاً مادر طفل  شودمیتعیین 

امین تعیین و سند والدت با نام خانوادگی 
 2مادر و نام فرضی پدر تنظیم خواهد شد.

 3 حاشیه

 8/12/1380-11083/7نظریه مشورتی 
برای صدور قیم : اداره حقوقی قوه قضاییه

، دادگاه به هر طریقی اقدام نامه و تعیین قیم
به احراز نسب صغیر )متولد بعد از فوت 

نماید لذا تعیین قیم نیازی پدر( با متوفی می
با  احوالثبتبه ارائه شناسنامه ندارد، اداره 

رجوع قیم به صدور شناسنامه اقدام 
 3نماید.می

                                                
والدت و نکاح در مقررات  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 92: ص)س(  ينیحضرت امام خم

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 2

 20: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلمشکوک

 75: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3
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 امین یا قیم یا وصی - 16ماده 4بند 

 
 

 باشد طفل نگهداریدار قانوناً عهده که صیاشخا - 16ماده  5 بند 

 
 1 حاشیه

قانون  16ماده  4در خصوص بند 
ق.م  1168باید گفت طبق ماده  احوالثبت

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین 
قانون  16ماده  4است ولی منظور از این بند 

این مطلب نیست، بلکه منظور  احوالثبت
مشخص نبوده  اطفالی است که والدین آنها

و در مراکز بهزیستی کشور نگهداری 

شوند و طبق قانون حمایت از کودکان می
سرپرست و بر اساس حکم دادگاه در بی

سال از ازدواج  5اختیار زوجینی که بیش از 
آنها گذشته و دارای فرزند نشده باشند، قرار 

گیرد و زوجین سرپرست به اتفاق هم می
فل اقدام نسبت به ثبت واقعه والدت ط

 1کنند. می

 

  

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد يزارع. 1

 21: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلمشکوک
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 .است شده سپرده آنجا به طفل کهای مؤسسه نماینده یا متصدی-  16ماده  6بند  

 
 1 حاشیه

دار نگهداری اشخاصی که قانوناً عهده
توان شامل کسانی باشند را میطفل می

فرزند برای خود عنوان بهدانست که طفل را 
کنند که با عنوان نگهداری می

 1. شودمیی مطرح فرزندخواندگ

 2 حاشیه

 احوالثبتقانون  16ماده  5در مورد بند 
از ماده مورد بحث که تکلیف اعالم واقعه 

متصدی یا نماینده »تولد را بر عهده 
ای که طفل به آنجا سپرده شده مؤسسه

، گذارده، قابل ذکر است که به «است
 2نامه اجرایی تبصره آیین 4موجب ماده 
مصوب  احوالثبتقانون  5 اصالحی ماده

، 20/1/1385هیأت وزیران در جلسه مورخ 
مسئولین مؤسساتی که طفل »: داردمقرر می

فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است 
( روز 15مکلفند حداکثر ظرف مدت )

و  احوالثبتنسبت به اعالم مراتب به اداره 

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 96: ص)س(  ينیخمحضرت امام 

ایجاد تسهیالت الزم جهت صدور شناسنامه 
 2«.یند.طفل اقدام نما

 3 حاشیه

قانون  16ماده  5در خصوص بند 
رسد منظور قانونگذار به نظر می احوالثبت

این است طفل دارای والدین باشند ولی از 
آیند لذا طفل را عهده نگهداری آن بر نمی

سپارند تا از آنها ای میبه یک مؤسسه
نگهداری و مواظبت نماید و لذا متصدی و 

تواند نسبت به ثبت یا نماینده آن مؤسسه می
واقعه والدت طبق مقررات اقدام نماید و 
عنداللزوم بایستی این مؤسسات زیر نظر 

اکنون در دولت باشند مثل مؤسساتی که هم 
نظر سازمان جامعه وجود دارند و زیر

 3نمایند. بهزیستی کشور فعالیت می

 4 حاشیه

اشخاص مکلف به اعالم و امضای سند 
ای که نده مؤسسهوالدت، متصدی یا نمای

طفل به آنجا سپرده شده است. این مورد را 

 69: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2

افراد فاقد شناسنامه و  تیوضع ،یمحمود آباد ي. زارع3

  21احوال، ص قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلمشکوک
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توان شامل کسانی دانست که والدین می
آنها معلوم نیست )اطفال سر راهی( 

اطفال بر گونه ایننگهداری و سرپرستی 
سرپرست عهده اماکن نگهداری از اطفال بی

 1ها است. خانه( و شیرخوارگاه)یتیم

 5 حاشیه

سند سجلی طفل در  در چنین مواردی در
ای که ردیف اعالم کنندگان نام مؤسسه

 گردد.قید می شودمیطفل به آنجا سپرده 
موارد گونه ایننام خانوادگی طفل در 

مصوب سال  احوالثبتقانون  17مطابق ماده 
های خانوادگی آزاد تعیین از نام 1355

های گردد و در محل اسامی ابوین نیز ناممی
گردد و موضوع فرضی بودن میفرضی درج 

اسامی پدر و مادر در شناسنمه طفل منعکس 
 نخواهد شد. 

های های فرضی از نوآوریگزاردن نام
باشد می 1355مصوب سال  احوالثبتقانون 

و فلسفه آن نیز جلوگیری از سرافکندگی 
دار شدن طفلی است که اجتماعی و عهده

 3 2پدر و مادر او نامعلوم است.

  

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیقه شف يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 100: ص)س(،  ينیحضرت امام خم

 همان زاده،قاسم يمرتض دیس دکتر ،ييصفا دحسنیس دکتر. 2

، 6 چاپ سمت، انتشارات ن،يمحجور و اشخاص ،يمدن)حقوق 

 69 ص(،  1380 سال

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 3

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان نراياحوال اقانون ثبت

 100: ص)س(،  ينیحضرت امام خم
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 باشد. باال به تمام سال 18 از او سن که واقعه صاحب-  16ماده 7 بند 

 
 1 حاشیه

( احوالثبتقانون  16ماده  6این بند )بند 
، شودمیمشمول چند دسته از افراد جامعه 

اولین دسته افرادی هستند که ایرانی هستند 
و ابوین آنها نیز ایرانی و دارای مدارک 

ن حالت طبق باشند که در ایهویتی می
اقدام  احوالثبتقانون  45نامه ماده آیین

 گردد.می
دومین دسته افرادی هستند که از زنان 
اتباع خارجی بوده ولی به ازدواج مردان 
 ایرانی درآمده و بعد از طی مراحل قانونی و
 6اخذ مجوز الزم جهت ازدواج که طبق بند 

 گردد.ق.م سند والدت تنظیم می 976ماده 
سته افرادی هستن که مادرانشان سومین د

ایرانی ولی پدرشان از اتباع خارجی بوده و 
باشد و سالگی فاقد شناسنامه می 18تا سن 

طبق قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 
وضعیت آنها بررسی و مجوز الزم جهت 

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 1

 21: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلمشکوک

تنظیم سند و صدور شناسنامه صادر 
 1گردد.می

 2 شیهحا

این سؤال  1361در سال  12102تغییر ماده 
انگیزد که آیا صاحب واقعه که را بر می

مطابق با ماده فوق بعد از رسیدن به سن بلوغ 
حداقل در امور غیرمالی، اهلیت نام دارد، 

سال به موجب بند هفت  18تواند قبل از می
 18اقدام نماید؟ شاید بتوان گفت که سن 

سابق  1210م ماده سال در تطابق با حک
قانون مدنی تنظیم شده است که بر اساس 
آن سن فرد برای برخورداری از اهلیت 

سال تمام بود. اما همینکه  18استیفاء کامل، 
قانون مزبور و  1210با توجه به تغییر ماده 

به منظور هماهنگ ساختن نظام حقوقی در 
باید در بقای اعتبار مورد موضوع مشابه، می

ردید کرد. اما در مقابل باید گفت بند فوق ت
اوالً مطابق اصول تفسیر، خاص سابق به 

 عنوانبه بلوغ سن به دنیرس از بعد توانينم را چکسیه». 2

 جنون اي رشد عدم که آن مگر نمود محجور رشد عدم اي جنون

 تمام سال پانزده پسر در بلوغ سن، 1تبصره. باشد شده ثابت او

 .است یقمر تمام سال نه دختر در و یقمر
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شود؛ ثانیاً دکترین نمیوسیله عام الحق نسخ 
 1210حقوقی، اقدام قانونگذار در نسخ ماده 
مباالتی سابق و تغییر آن به شکل فعلی را بی

و به عواقب منفی آن از نظر مصالک  1داندمی
بر انتقاد از  و 2اجتماعی تصریک دارد

اشکاالت منطقی آن همچنان مصر است؛ لذا 
تحدید »و « مباالتیجبران بی»در جهت 

اعتبار بند مزبور « عواقب منفی تغییر قانون
 3ترجیک دارد.

  

                                                
، انتشار، 2قراردادها، ج  يدکتر ناصر، قواعد عموم ان،يکاتوز. 1

 .31: ص، 1385، 7چ 

 ،يدمرتضیزاده، دکتر سقاسم ن،یدحسیدکتر س ،ييصفا. 2

 .220: ص ،يحقوق مدن

 67: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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 و والدت اعالم باشد نرسیده ثبت به طفل مادر و پدر ازدواجکه درصورتی – تبصره
 اعالم در ومادر پدر اتفاق هرگاه و بود واهدخ مادر و پدر عهده به متفقاً اسناد امضاء

 کوچک نام قید با کندمی مراجعه که ابوین از یکی اعالم با طفل سند نباشد میسر والدت
 طفل به مادر خانوادگی نام باشد کننده اعالم مادر اگر. شد خواهد تنظیم غائب طرف
 .شودمی داده

 1ه حاشی

رأی  ترین رأی را بایدشاید شایسته
عالی هیات عمومی دیوانوحدت رویه 

 3/4/1376به تاریخ  617کشور به شماره 
دانست؛ به موجب این رای دیوان میان 
کودکان ناشی از رابطه مشروع با نامشروع 
تفاوتی نگذاشته و در هر صورت، سازمان 

را مکلف به ثبت والدت و  احوالثبت
صدور شناسنامه کرد. به این ترتیب، با توجه 
به این رأی وحدت رویه، تردیدی در اعطای 

ماند. این نام پدر طبیعی به طفل باقی می
المللی نیز سازگار تفسیر با مقررات بین

است، چنانکه در بند یک ماده دو 
کنوانسیون حقوق کودک )که ایران نیز به 

کشورهای »: خوانیمآن پیوسته است( می
طرف کنوانسیون، حقوقی که در این 

ن برای کودکانی که در حوزه کنوانسیو
کنند در نظر گرفته قضایی آنها زندگی می

شده را بدون توجه به هر گونه تبعیض و 
بدون مالحظه... محترم شمرده و تضمین 

                                                
 1: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1

 1«.خواهد نمود

 2 حاشیه

قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل 
از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده 

مر گام است. رویه قضایی در تعدیل این ا
برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با 
لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او 

 مدنظر قرار داده است.
شد که ثبت والدت چنین استنباط می 

پذیر است ولی در کودک نامشروع امکان
این زمینه اختالف نظر وجود داشت اما رأی 

 3/4/1376مورخ  617وحدت رویه شماره 
عالی کشور که در یوانهیأت عمومی د

حکم قانون و الزم االتباع است به اختالف 
نظر خاتمه داده و اعالم کرده است بین طفل 
مشروع و نامشروع از جهت حقوق و 
تکالیف اصوالً تفاوتی وجود ندارد. بنابراین 
اعالم والدت کودک نامشروع به اداره 

و اخذ شناسنامه با نام و نام  احوالثبت
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برای فرزند نامشروع اجباری  خانوادگی پدر
است. این رأی منصفانه و عادالنه تحول 

ای در جهت حمایت از کودک متولد ارزنده
از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور 
و پیدایش خود نداشته بوجود آمده آورده 
است. طبق رأی مزبور والدین تمام تکالیف 
مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد 

مکلف به ثبت  احوالثبتت و اداره داش
 2 1والدت و صدور شناسنامه خواهد بود.

 3 حاشیه

قانون  16در خصوص تبصره ماده 
قانونگذار خواسته طفلی که به هر  احوالثبت

طریقی اعم از مشروع و نامشروع متولد 
واقعه والدت وی به ثبت برسد لذا  شودمی

ازدواج چنانچه والدین طفل معلوم باشند و 
آنها به طور رسمی در دفترخانه ازدواج به 

توانند متفقاً به مأمور ثبت نرسیده باشد می
مراجعه و نسبت به اعالم واقعه  احوالثبت

والدت اقدام و شناسنامه طفل را دریافت 
اتفاق والدین در اعالم که درصورتیکنند و 

والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم یکی 

                                                
 حقوق و فقه ت،يهو بر کودک حق( 1387. )ل ،یاسد. 1

 49صادق سابق(، شماره ی)ندا خانواده

 ،ياسالم کرديرو با الاحوثبت يقیتطب مطالعه(، 1391) ا ،يامام

 احوالثبت حقوق يمل شيهما

کنند با قید نام اجع میاز ابوین که مر
کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد در 
این حالت مجدد قانونگذار تنظیم سند را 
آسانتر نموده است اما این شرایط تا سال 

برای ابوین یکسان بوده است ولی با  1397
توجه به مصوبه شورای امنیت کشور، صدور 
شناسنامه یک طرفه مادر ممنوع گردید ولی 

یک طرفه پدر شرایط خود  صدور شناسنامه
را حفظ نموده است. اما با این وجود اطفالی 

شوند که ازدواج ابوین به در جامعه متولد می
باشد که در ثبت نرسیده و پدر نامعلوم می

صورت مادران اطفال با مراجعه به این
محاکم دادگستری دادخواست الزام اداره 

به تنظیم سند والدت یک طرفه  احوالثبت
مشخصات و نام خانوادگی مادر ارائه با 
دهند که اکثر محاکم به استناد بند الف می

 احوالثبتقانون  16و تبصره ماده  1ماده 
ادارات را ملزم به تنظیم سند والدت 

 3نمایند. می

 4 حاشیه 

حل فرضی که طفل از رابطه نامشروع 

و  يو عوامل جعل اسناد سجل تیماه يبررس ه،یعط ،يآفتاب. 2

 25: صآن،  يو حقوق يو آثار فقه يتيهو

افراد فاقد شناسنامه و  تیوضع ،یمحمودآباد يزارع. 3

 22: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تحلمشکوک
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ای همراه متولد شده است، با ابهامات ویژه
موارد نام پدر طبیعی به است؛ آیا در این 

طفل داده خواهد شد؟ پاسخ مثبت به این 
سؤال از آن رو با دشواری روبرو است که 
انتساب فرزند نامشروع به پدر طبیعی 
پذیرفته شده است. قانون مدنی نیز در ماده 

به عدم وراثت این فرزند حکم داده  884
توان گفت که اوالد است. این ترتیب، می

تفاده از نام خانوادگی پدر نامشروع حق اس
طبیعی خود را ندارد. با این حال مشکالتی 

تواند برای طفلی که در گناه که این نظر می
پدر و مادر خود نقشی نداشته است ایجاد 
نماید، قابل کتمان نیست. در همین راستا 

عالی کشور طی یک هیات عمومی دیوان
رأی وحدت رویه تفسیری قابل تقدیر از 

ربوط به این موضوع نموده است به احکام م
به موجب بند الف ماده یک »: این شرح که

یکی از  1355مصوب  احوالثبتقانون 
، ثبت والدت و احوالثبتوظایف سازمان 

صدور صدور شناسنامه است و مقنن در این 
مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و 

و ماده  16نامشروع نشده است و تبصره ماه 
نون مذکور نسبت به مواردی که قا 17

ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و 

                                                
 10/6/1367 مورخ 15293 شماره يرسم روزنامه از نقل. 1

اتفاق در اعالم والدت و صدور شناسنام 
نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین 
تکلیف کرده است لیکن در مواردی که 
طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ 

ت و شناسنامه ننماید با استفاده از عموما
 47و مسأله  3اطالق مواد یاد شده و مسأله 

از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام 
خمینی رضوان اهلل تعالی علیه، زانی پدر 
عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف 
مربوط به  پدر از جمله اخذ شناسنامه بر 

ق.م  884باشد و حسب ماده عهده وی می
تفی صرفا موضوع توارث بین آنها من

 2 1«.است

 5 حاشیه

فرزندان نامشروع به پدر طبیعی )زانی( 
)قانون مدنی( و  167شوند )ماده ملحق نمی
همین قانون فرزند نامشروع  884طبق ماده 

توان گفت از ارث محروم است. بنابراین می
حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبیعی خود 

 احوالثبتقانون  41را ندارند و تبصره ماده 
ناظر بر اوالد مشروع است و نباید آن را به 
اوالد نامشروع تسری داد لذا از آنجا که 
قواعد مربوط به نام و نسب جزء قواعد آمره 

 87: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2
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و مربوط به نظم عمومی است، تخلف از آنها 
به هیچ وجه جایز نیست و حتی با توافق و 
رضایت زن و مرد یا اراده یکی از آنها، 

که در حکم نسب ای نسب قانونی یا رابطه
قانونی باشد بین طفل و زن و مردد پدید 
نخواهد آمد و در نتیجه طفل نامشروع هیچ 

تواند از نام خانوادگی پدر طبیعی وقت نمی
مند گردد و رضایت پدر و مادر خود بهره

 نیز برای او چنین حقی را ایجاد نخواهد کرد. 
عالی با وجود این، هیأت عمومی دیوان

 617وحدت رویه شماره کشور در رأی 
که در موارد مشابه  2/4/1376مورخه 

االتباع است به استناد نظر برخی فقیهان الزم
معاصر، برای فرزندان نامشروع حق استفاده 
از نام خانوادگی پدر طبیعی را قائل شده و 
پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند 
نامشروع خود مکلف نموده و بدین سان، 

زنا زاده به زانی را به مورد ارث عدم الحاق 
 2 1منحصر کرده است. 

 6 حاشیه

در فرضی که پدر طفل نامشخص و مادر 
وی معلوم باشد، چه باید کرد؟ بدون تردید 

                                                
 حقوق زاده،قاسم يدمرتضیس دکتر ،ييصفا دحسنیس دکتر. 1

 صص، 1380 زمستان ششم، چاپ ن،يمحجور و اشخاص يمدن

 90 و 89

توان به حکم مقرر در ماده در این باره نمی
استناد کرد؛ چه این ماده ناظر به فرضی  17

است که والدین نامشخص باشند؛ در حالی 
فرض مسأله تنها پدر نامشخص است.  که در

قانون  6در عین حال در فرض فوق ماده 
 22مصوب  احوالثبتاصالح قانون 

: داشتبیان می 1319اردیبهشت ماه 
پدر معلوم نباشد فرزند با نام که درصورتی»

 «. شودمیخانوادگی مادر نامیده 
پدر مشخص که درصورتیدر واقع 

است که اتفاق پدر نباشند، در حکم موردی 
و مادر در اعالم والدت میسر نیست؛ لذا 

توان به حکم ماده فوق استناد جست، در می
این حالت، نام خانوادگی مادر به طفل داده 

 3.شودمی

 7 حاشیه

موارد به گونه اینرویه جاری در 
صورت است که اطفالی که در اماکن این

شوند، میعمومی یا معابر و یا سایر جاها رها 
و والدین آنها مشخص نیستند باید به نیروی 
انتظامی تحویل داده شوند و مأمورین 
انتظامی یا شهرداری موظفند اطالعات الزم 

 ران،يدر حقوق ا ينام و نام خانوادگ ن،یوند، رام یمحمد. 2

 7: ص

 87: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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را در مورد آنها کسب و مراتب را در 
 احوالثبتای تنظیم و به اداره صورت جلسه

آن محل اعالم نمایند. در خصوص اینگونه 
در صورتجلسه قید  ها باید مراتب زیراعالم
 : شود
محل و مکانی که طفل در آنجا پیدا  -1

 شده است؛
تاریخ دقیق و ساعتی که طفل پیدا  -2

 شده است؛
تعیین جنس و سن تقریبی و آثار و  -3

هایی که در صورت و دست عالیم و نشانه
و بدن کودک وجود دارد و ممکن است به 

 شناسایی او کمک کند؛
که همراه او بوده ذکر لباس و اشیایی  -4

و در صورت لزوم تهیه عکس رنگی جهت 
حفظ موقعیت طفل در مکانی که رها شده 

 است؛
مؤسسه و یا فردی که کودک به او  -5

، با قید مشخصات و شودمیتحویل داده 
 نشانی کامل تحویل گیرنده؛

نامی که برای طفل تعیین چنین هم -6

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 100: ص)س(،  ينیحضرت امام خم

 ي)بررس )جلد هفتم( يحقوق مدن  ،نيالددجاللیس  ،يمدن.  2

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور

 163: ص  ،(مومتیاقامت، ق ت،یتابع

 1گردد باید ذکر شود.می

 8 یهحاش

چنانچه فقط مادر طفل معلوم باشد فقط نام 

و  شودمیخانوادگی مادر به طفل داده 

چنانچه نسبت طفل از هر دو طرف نامعلوم 

باشد مثل اطفال سر راهی در این صورت 

شناسنامه با نام خانوادگی آزاد به طفل داده 

و نام های فرضی در محل اسامی  شودمی

تصحیک اسامی فرضی  شودمیوالدین نوشته 

یا تکمیل مشخصات ناقص با اقرارنامه 

قانون مدنی یا حکم  1273موضوع ماده 

دادگاه با مدارک حصر وراثت به عمل 

خواهد آمد و نام خانوادگی بر طبق مقررات 

 2اصالح خواهد شد.

اصل این است انتخابی که برای نام و نام 

گیرد دائمی و خانوادگی صورت می

 3گی باشد.همیش

 ي)جلد هفتم( )بررس يحقوق مدن  ،نيالددجاللیس ،يمدن.  3

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمحجور مشخصات اشخاص و

 189: ص  ،(مومتیق اقامت، ت،یتابع
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 9 حاشیه

-83/750کالسه  74رأی شماره 
هیأت عمومی دیوان عدالت  9/2/1386

اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 
 احوالثبتسازمان  1271/1-20/3/1372

 کشور 
شاکی به شرح دادخواست و الیحه : مقدمه

و « 2»تکمیلی اعالم داشته است، طبق بند 
شرایط  با احوالثبتقانون  16تبصره ماده 

تواند اعالم کننده والدت موصوف مادر می
فرزندش باشد. و با توجه به فصل اول کلیات 

 1ماده « الف»موضوع بند  احوالثبتقانون 
کشور و مواد  احوالثبتوظایف سازمان 

قانون ثبت احول و  18و  16، 15، 12، 10
قانون مدنی و مواد  976مفاهیم کلیات ماده 

قانون مدنی و ماده  993ماده « 1»و بند  957
های قانون تخلفات، جرایم و مجازات 3

مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 
مجمع تشخیص مصحلت نظام و  10/5/1370

المللی درباره حقوق مدنی این که میثاق بین
تبیین کرده است که  24و سیاسی در ماده 

هر کودک بالفاصله پس از تولد باید ثبت 
ثبت واقعه والدت در اسناد بنابراین « شود.

ثبت کل وقایع جزء وظایف قانونی و در 
کشور  احوالثبتصالحیت ذاتی سازمان 

باشد و ثبت وقایع والدت و وفات می

برگرفته از اصول بنیادین ابتدایی و خدمات 
باشد. نوزادی می احوالثبتای و رسالت پایه

 و شودمیکه در ایران از مادر ایرانی متولد 
از آنجایی که تابعیت ایرانی بودن بر اساس 

باشد، با التفات تبعیت از خون و خاک می
خاک مقدس وطن با فرض و صحت این 
که پدر نوزاد و طفل و مولود فاقد شناسنامه 

باشد و مستمسک ورقه میو جزء افراد بی
قرار دادن این که پدر مولود تبعه خارجی 

و این  شودمیباشد ایجاد محدودیت می
قانون  16تبصره ماده  2مغایر با بند 

باشد. در مواردی که پدر طفل می احوالثبت
فاقد شناسنامه باشد و مادر سمت ولی را 

 18نداشته باشد، برای ثبت والدت ماده 
تکلیف را مشخص نموده  احوالثبتقانون 

است بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه 
سازمان  20/3/1372مورخ  1271/1شماره 

 کشور را دارد.  احوالثبت
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 
اعالم  21/1/1384مورخ  241/11/2شماره 

اند، شورای امنیت کشور در اجرای داشته
وظایف قانونی خود از جمله قانون راجع به 
تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت 

و به لحاظ مسائل  1362ر مصوب سال کشو
اجتماعی و امنیتی بر لزوم رعایت ماده 
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قانون ازدواج  17قانون مدنی و ماده  1060
نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه و آیین

مصوبه شماره  4بیگانه تأکید نموده و در بند 
به  23/12/1367ه/ش مورخ  6/1/4600894

لوگیری جهت حمایت از مادران ایرانی و ج
از سرگردانی خود و فرزندانشان و نیز 
شناسایی و کنترل اتباع بیگانه اجرای دقیق 

الذکر را الزم دانسته است. مقررات فوق
بخشنامه استادی شاکی نیز عالوه بر این که 

گونه حکمی مبنی بر ممنوعیت متضمن هیچ
باشد، بلکه صدور شناسنامه با اعالم مادر نمی

سهیل در ثبت والدت دقیقاً در راستای ت
 2اطفال ایرانی با اعالم مادر و در اجرای بند 

بوده و این امر  احوالثبتقانون  16ماده 
که ثبت  احوالثبتقانون  1کامال ًبا ماده 

 احوالثبتوالدت را از وظایف سازمان 
داند منطبق است و صدور مجوز کشور می

ثبت والدت به اعالم مادر به معنی عدم 
ر مزبور نبوده و بخشنامه استنادی اجرای مقر

گونه تضاد یا منافاتی با قانون نداشته نیز هیچ
تا نیاز به ابطال آن باشد، چرا که صدور 
مجوز ثبت والدت به اعالم مادر به استناد 

نشان گر اجرای قانون  16ماده « 2»بند 
 مزبور است. 

                                                
 73: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

با عنایت به وظایف : رأی هیأت عمومی
کشور و  احوالثبت های سازمانو مسئولیت

در خصوص ثبت وقایع چهارگانه از جمله 
تولد اشخاص و این که مندرجات بخشنامه 

مورد  20/3/1372مورخ  1271/1شماره 
ای در اعتراض متضمن وضع قاعده آمره

جهت محدودیت حق مادر در زمینه ثبت 
تولد نوزاد به او نیست، بنابراین بخشنامه 

حدود مزبور خالف قانون و خارج از 
باشد و موردی اعتبارات آن سازمان نمی

 1برای ابطال آن وجود ندارد. 

 10ه حاشی

هیأت  3/4/1376-617رأی وحدت رویه 
بند  به موجب: عالی کشورعمومی دیوان

مصوب سال  احوالثبتقانون  1ماده « الف»
 احوالثبتیکی از وظایف سازمان  1355

ن ثبت والدت و صدور شناسنامه است و مقن
در این مورد بین اطفال متولد از رابطه 
مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است 

قانون مذکور نسبت  17و  16و تبصره ماده 
به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت 
نرسیده باشد و اتفاق در اعالم والدت و 
صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل 
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ده است لیکن نامعلوم باشد تعیین تکلیف کر
در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی 
اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از 

و  3عمومات و اطالق مواد یاد شده و مسأله 
از موازین قضایی از دیدگاه  47مسأله 

حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه، 
زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه 

مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه تکالیف 
 884باشد و حسب ماده بر عهده وی می

قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها 
عالی دیوان 30منتفی است و لذا رأی شعبه 

کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر 
عالی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان

کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و 
گردد. این رأی به استناد ونی تشخیص میقان

ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه 
برای شعب  1328مصوب تیرماه سال 

ها در موارد عالی کشور و دادگاهدیوان
  1مشابه الزم االتباع است.

 11 حاشیه

رأی وحدت روی هیأت عمومی 
به تاریخ  617عالی کشور به شماره دیوان

روزنامه رسمی شماره منتشره در  3/4/1376

                                                
 76: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 10/6/1376به تاریخ  15293
، خانم ش.ع به 10/6/1375در تاریخ  -1

طرفیت آقای م.م دادخواستی به خواسته 
صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسبت و 
الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند 
مشترک شان تقدیم داشته است. دادخواست 

ارجاع  به شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان
و شعبه یاد شده پس از رسیدگی طبق دادنامه 

با این  22/6/1375مورخ  620، 75شماره 
 74،54استدالل که به موجب رأی شماره 

شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان، طرفین 
اند و در اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده

نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانون 
د شده را به پدر تهران که الحاق فرزند متول

فرضی )خوانده( رد ننموده و به استناد مسأله 
تحریر الوسیله حضرت امام  2جلد  47و  3

خمینی رضوان اهلل تعالی علیه و نیز رأِ شماره 
شعبه سی ام  29/6/1374به تاریخ  30، 438

نوزادان گونه اینعالی کشور و اینکه دیوان
از حیث اخذ شناسنامه و وظایف مربوطه، 

شوند، در نهایت، فاً اوالد نامیده میعر
خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به 
نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده 

نماید و فقط مورد استثناء صادر و اعالم می
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از نسب مورد بحث را توارث دانسته و 
خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت 

ظر خواهی نماید. با تجدیدننوزاد مزبور می
عالی دیوان 22محکوم علیه، پرونده به شعبه 

گردد. شعبه مذکور به کشور ارجاع می
چنین  22، 372، 75موجب دادنامه شماره 

دادنامه تجدیدنظر خواسته »: رأی داده است
واجد خدشه و ایراد است؛ زیرا مقررات 

در ارتباط با اوالد شرعی و  احوالثبتقانون 
نها است و هیچ گاه صدور سند سجلی برای آ

باشد، فلذا ناظر به اوالد غیرشرعی نمی
دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده 

 «.گردد...و نقض می
خانم م.الف. دادخواستی به طرفیت  -2

آقای م.ن به خواسته اثبات نسب و اخذ 
شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم 
داشته که شعبه چهارم دادگاه عمومی 

پس از  281رجان در دادنامه شماره سی
رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن 
رابطه نامشروع و صدور حکم کیفری که 
طرفین به تحمل صد ضربه شالق محکوم 

اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی، شده
ادعای خواهان )مادر طفل( را بر حالل زاده 
بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد 
دعوی خواهان صادر و اعالم نموده است. 
پرونده در اثر تجدیدنظرخواهی به 

عالی کشور ارسال شده و شعبه سی ام دیوان
: عالی کشور چنین رأی داده استدیوان

حکم تجدیدنظرخواسته از جهات ذیل »
مخدوش است؛ اوالً؛ هرچند تجدیدنظرخواه 
در پرونده مطروحه مدعی است که طفل 

)رابطه مشروع( که این ادعا  حالل زاده است
با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم 
صادره در این خصوص به شرح استدالل 
دادگاه مؤیداً به اقاریر اولیه طرفین ضمن 
رسیدگی در پرونده کیفری از حیث وجود 
علقه زوجیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند 
مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه 

رسد و اعتراض ظر نمیوارد به ن
تجدیدنظرخواه از این جهت مردود اعالم 

گردد. ثانیاً؛ اما از حیث اخذ شناسنامه و می
سایر وظایف مربوطه با توجه به فتوای 

از  47و مسأله  3حضرت امام به شرح مسأله 
موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی )ره(، 

فرزندان، عرفاً فرزند زانی بوده و گونه این
شارالیه پدر عرفی محسوب است و باید م

تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت 
نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و 
تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی 
موضوع توارث بین آنها منتفی است؛ بنا به 
مراتب، حکم تجدیدنظرخواسته از این جهت 

گردد و رسیدگی به مخدوش و نقض می



  
 320  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 «.شودمیه هم عرض ارجاع شعب
در مورد »نظریه دادستان کل کشور؛  -3

های طرح شده در دو فقره دادخواست
پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه 
جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، 
ناشی از رابطه نامشروع بین طرفین دعوی 

های کیفری مربوطه به بوده است و پرونده
امر داللت دارد و با توجه به اینکه چنین این 

طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی 
و از نظر فقهی و قانونی تنها  شودمینامیده 

توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده 
است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام 
خمینی به شرح مسأله سه از موازین قضایی 

ندان را بر عهده پدر که نفقه اینگونه فرز
اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر دانسته

عرفی که همان خوانده دعوی است، 
مراتب رأی شعبه سی باشد. بنا بهمی

عالی کشور که بر این اساس صادر دیوان
شده، موجه بوده، معتقد به تأیید آن 

 «.باشممی

 رأی وحدت رويه

به موجب بند الف ماده یک قانون »
یکی از  1355مصوب سال  والاحثبت

ثبت والدت و  احوالثبتوظایف سازمان 
صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد، 

بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع 
و  16تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 

قانون مذکور، نسبت به مواردی که  17ماده 
ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و 
اتفاق در اعالم والدت و صدور شناسنامه 
نباید یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین 
تکلیف کرده است لیکن در مواردی که 
طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ 
شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و 

از  47و مسأله  3اطالق مواد یاد شده و مسله 
دگاه حضرت امام موازین قضایی از دی

خمینی )رضوان اله تعالی علیه(، زانی، پدر 
عرفی طفل تلقی و در نتیجه، کلیه تکالیف 
مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده 

قانون مدنی  884باشد و حسب ماده وی می
صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است 

عالی کشور که و لذا رأی شعبه سی ام دیوان
نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت با این 

عالی کشور اعضای هیأت عمومی دیوان
موجه و منطبق با موازین شرعی و قانون 

گردد. این رأی به استناد ماده تشخیص می
واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی 

برای شعب  1328مصوب تیرماه سال 
ها در موارد عالی کشور و دادگاهدیوان

 «.تباع استاالمشابه الزم
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 12 حاشیه

با توجه به : 4/7/1384-4622/7نظریه 
اینکه اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهایی 
قابل طرح و رسیدگی و از اثبات نسب 
والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه 

باشد متمایز است؛ زوجیت والدین می
خواهان صرفًا اثبات نسب که درصورتی

اضا نموده باشد خود با فرزندانش را تق
رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی 
است. زیرا در صورت اثبات و صدور حکم 

با اظهار  احوالثبت 16طبق تبصره ذیل ماده 
مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای 
فرزندان وی وجود دارد. در خصوص اطفال 
متولد شده از زوجه ایرانی و زوجه تبعه 

قانون مدنی با  976ده ما 4بیگانه طبق بند 
فرض این که افراد مورد سؤال در ایران 
متولد شده و مادر ایرانی آنان نیز در ایران 

کردند متولد شده باشد، ایرانی محسوب می
و اطفالی که بدین نحو تابعیت ایرانی داشته 

مکلف به صدور  احوالثبتباشند. سازمان 
 1باشد.شناسنامه برای آنان می

 13 حاشیه

اداره  185/1384-3456/7یه مشورتی نظر

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 18: ص ن،یالتابعو مشکوک

 : حقوقی قوه قضاییه
 976ماده  6نظریه این که به موجب بند 

قانون مدنی با ازدواج زوجه تبعه بیگانه با 
زوج ایرانی تابعیت ایرانی زوج به زوجه 

گردد. بنابراین چنان چه سن تحمیل می
تبعه عنوان بهسال باشد  18زوجه کمتر از 

تواند به استناد ررات میایرانی در قالب مق
قانون مدنی مبادرت به تقدیم  1210ماده 

دادخواست صدور حکم رشد به دادگاه 
نموده و پس از اخذ گواهی رشد از اداره 

تقاضای صدور سند سجلی  احوالثبت
 2نماید.

 14 حاشیه

اداره  7/7/1387-5758/7نظریه مشورتی 
مراجعه  چنان چه قبالً با: حقوقی قوه قضاییه

الدین و اعالم ایشان برگ والدت صادر و و
تسلیم گردیده و سوابق مؤید حضور و اعالم 
پدر باشد صدور شناسنامه جهت فرزند با 
مشخصات اعالم شده در برگ والدت 

صورت زوجه بالمانع است و در غیر این
تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه می

عمومی در ایران و با ارائه دالیل و مدارک 
بوطه به سابقه زوجیت خواهان الزام پدر مر

 76: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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طفل به اخذ شناسنامه جهت فرزندش 
 1گردد.

 15 حاشیه

 11/7/1379-7341/7نظریه مشورتی 
 1ماده  مستفاد از: اداره حقوقی قوه قضاییه

این  احوالثبتقانون  16و ماده  14و ماده 
مکلف به صدور  احوالثبتاست که سازمان 

شناسنامه با رعایت  شناسنامه برای افراد فاقد
همان  16مقررات قانونی است. تبصره ماده 

: قانون در این مورد مقرر داشته
ازدواج پدر و مادر طفل به که درصورتی»

ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امضای 
اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود 
و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعالم والدت 

طفل با اعالم یکی از ابوین  میسر نباشد سند
کند با قید نام کودک طرف که مراجعه می

غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعالم 
کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده 

بنابراین در فرض استعالم مراجعه ». شودمی
مادر به اداره ثبت حوال برای تنظیم سند 
والدت فرزندان صغیر کافی است و 

سال  18فرزندان وی بیشتر از که رصورتید
 احوالثبتداشته باشند شخصاً باید به اداره 

                                                
 77: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

مراجعه و تقاضای تنظیم سند سجلی نماید و 
اداره مذکور باید به تکلیف قانونی خود 
عمل نماید. لذا در این موارد چنان چه اداره 

اری از صدور شناسنامه خودد احوالثبت
اسخ ندهد با ی پنماید ولی کتباً به متقاض

عنایت به اینکه بر اساس اصل یکصد و 
پنجاه و نه قانون اساسی مرجع رسمی تظلمان 
و شکایات دادگستری است متقاضی 

تواند با اعالم موضوع به دادگستری الزام می
را به صدور شناسنامه تقاضا  احوالثبتاداره 

 2نماید. 

 16 حاشیه

 8/12/1387-7207/7نظریه مشورتی 
چنانچه عمل : ره حقوقی قوه قضاییهادا

 633والدین مشمول قسمت دوم از ماده 
قانون مجازات اسالمی یا به لحاظ خودداری 

 احوالثبتقانون  16از وظیفه مقرر در ماده 
با اصالحات بعدی( مشمول  1355)مصوب 

قانون تخلفات و جرایم و  3ماده 
های مربوط به اسناد سجلی و مجازات

باشد نخست وفق  1370 شناسنامه مصوب
 1378قانون آیین دادرسی کیفری  72ماده 

باید برای طفل، قیم موقت تعیین و سپس به 

  77: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2
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 1تعقیب متهم با متهمان اقدام کرد.

 17 حاشیه

 22/5/1376-3539/7نظریه مشورتی 
هرچند مطابق : اداره حقوقی قوه قضاییه

قانون مدنی طفل متولد  1167مقررات ماده 
ولی این به آن  شودمیزانی ن از زنا ملحق به

معنی نیست که پدر طبیعی طفل هیچ وظیفه 
و مسئولیتی در قبال طفل ندارد. بلکه به 

برد و بین معنای آن است که از او ارث نمی
آنان توارث نیست و یا والیتی بر او ندارد. 
اما در مورد مسائل دیگر مانند ازدواج که 

توانند واهد او نمیپدر با مادر و یا برادر یا خ
با او ازدواج نمایند و یا نفقه او را پدر طبیعی 
بپردازد و یا حضانت و نگهداری او از جهت 
پرداخت مخارج با پدر طبیعی و واقعی او 
است. فرقی بین طفل متولد از زنا با طفل 
ناشی از رابطه نامشروع و قانونی وجود 
ندارد. اخذ شناسنامه برای طفل هم از 

مسائل است که با لحاظ مقررات نه گواین
و تبصره آن از  احوالثبتقانون  16ماده 

 باشد.وظایف و تکالیف پدر می

 18 حاشیه

                                                
 75: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

به موجب : 14/4/1373-2377/7نظریه 
، احوالثبتقانون  16تبصره ذیل ماده 

ازدواج پدر و مادر طفل به که درصورتی
ثبت نرسیده باشد، اعالم والدت و امضای 

به عهده پدر و مادر خواهد بود و  سند متفقاً
هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعالم والدت 
میسر نباشد، سند طفل با اعالم یکی از ابوین 

کند با قید نام کوچک طرف که مراجعه می
غایب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعالم 
کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده 

امه برای فرزند در مورد اخذ شناسن شودمی
ناشی از زنا ))با فرض صحت(( تبصره ذیل 

 1355مصوب سال  احوالثبتقانون  16ماده 
تعیین تکلیف کرده است. به موجب این 

تواند برای فرزند خود تبصره مادر می
شناسنامه اخذ و نام واقعی پدرش را در 
شناسنامه قید و نام خانوادگی خود را هم 

 2د. برای فرزندش انتخاب نمای

 19 حاشیه

 16/10/1369-507/7نظریه مشورتی 
چون رابطه ابوت : اداره حقوقی قوه قضاییه

و بنوت بین طفل و شوهر مادرش وجود 
ندارد و به طوری که اعالم نموده ایم مسلم 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 16: ص ن،یالتابعو مشکوک
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شده است که طفل مورد بحث از صلب او 
تواند در پدر نمیعنوان بهنیست، نام او را 

یچ تکلیف و شناسنامه طفل ذکر کرد و ه
مردی نسبت به آن طلفل چنین همای وظیفه

ندارد مادر طفل باید برای او شناسنامه بگیرد 
و نام پدر واقعی طفل را در آن قید نماید. 

صورت نام خانوادگی طفل هم با در این
قانون  16توجه به تبصره ذیل ماده 

نام خانوادگی مادر  1355مصوب  احوالثبت
 1خواهد بود.

 20 حاشیه

اداره  8/4/1362-1658/7نظریه مشورتی 
طبق صریک مادتین : حقوقی قوه قضاییه

قانون مدنی اشخاص غیررشید  1208و  1207
و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی 
خویش ممنوع هستند و این وظیفه در زمان 
حیات پدر و جد پدری بر عهده آنان و در 

نون امور صورت نبودن آنها طبق مقررات قا
حسبی بر عهده وصی یا قیم خواهد بود. ماده 

قانون مدنی مقرر داشته که قیم در  1183
کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی 

باشد. اختیارات نماینده مولی علیه خویش می
و وظایف قیم همان اختیارات و وظایفی 

                                                
 73: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

است که ولی قهری بر عهده دارد. به عالوه 
بعه احوال شخصیه قیمومت از مسائل تا

قانون  1237در ماده  باشد کما این کهمی
مدنی بالصراحه یادآوری گردیده که فقط 
کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد 
رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب 
او مطابق قانون توسط محکمه یا از طرف 
محضری به عمل مده باشد که قانوناً قائم 

 79شود. ماده مقام محکمه شرع محسوب 
قانون امور حسبی قیم را موظف نموده که 
در اصالح و تربیت محجور احتمام ورزد و 
در امور او رعایت مصلحت را بنماید. در 

قانون امور حسبی تصریک گردیده  85ماده 
تواند اجازه اشتغال به کار با که قیم حتی می

قانون  16پیشه به مولی علیه خود بدهد. ماده 
اعالم و امضای سند والدت را در  احوالثبت

صورت نبودن ولی قهری به عهده قیم یا 
وصی یا امین گذاشته است. بنا به جهات 
فوق با توجه به اینک که صغار یا محجورین 
از مداخله در امور اموال خویش ممنوع 

باشند و ولی یا قیم یا وصی از طرف آنان می
در امور مال و حقوقی آنان مداخله خواهند 

مود. لذا تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ن
دائر بر اصالح شناسنامه و امثال آن بر عهده 
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 1ولی قهری با وصی یا قیم خواهد بود.

 21ه حاشی

به موجب : 14/4/1373-2377/7نظریه 
، احوالثبتقانون  16تبصره ذیل ماده 

ازدواج پدر و مادر طفل به که درصورتی
و امضاء  ثبت نرسیده باشد، اعالم والدت

سند متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و 
هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعالم والدت 
میسر نباشد، سند طفل با اعالم یکی از ابوین 

کند با قید نام کوچک طرف که مراجعه می

غائب تنظیم خواهد شد، اگر مادر اعالم 
کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده 

. در مورد اخذ شناسنامه برای فرزند دشومی
تبصره ذیل « با فرض صحت»ناشی از زنا 

 1355مصوب سال  احوالثبتقانون  16ماده 
تعیین تکلیف کرده است. به موجب این 

تواند برای فرزند خود تبصره مادر می
شناسنامه اخذ و نام واقعی پدرش را در 
شناسنامه قید و نام خانوادگی خود را هم 

 2فرزندش انتخاب نماید.برای 

  

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2 74: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 52: ص ت،یفرزندان فاقد تابع



  
 326  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 
 فرضی هاینام و آزاد خانوادگی نام با سند نباشند معلوم طفل ابوین هرگاه -17 ماده

 مشخصات تکمیل یا فرضی اسامی تصحیحگردد. می تنظیم ابوین اسامی محل در
 مدارک یا دادگاه حکم یا مدنی قانون 1273 ماده موضوع اقرارنامه موجب به ناقص
 خانوادگی نام به مربوط احکام طبق خانوادگی نام و آمد خواهد عمل به وراثت حصر

 منعکس شناسنامه در ومادر پدر اسامی بودن فرضی موضوع. شد خواهد اصالح
 .شد نخواهد

  1حاشیه

در اسناد سجلی مشخصات که درصورتی
کامل والدین قید شده باشد و فرد مدعی 

یر باشد که والدین واقعی وی افراد دیگری غ
از پدر و مادری که مشخصات آنها در اسناد 
سجلی منعکس گردیده، هستند؛ موضوع فرع 
بر نفی نسب از این والدین )منازعین( و 
سپس اثبات نسب به والدین مورد ادعا در 

 1دادگاه خانواده خواهد بود.

 2 حاشیه

های فرضی در محل اسامی گذاردن نام
 17های جالب ماده پدر و مادر از نوآوری

است و فلسفه آن  1355 احوالثبتقانون 
جلوگیری از سرافکندگی اجتماعی و 

دار شدن طفلی است که پدر و مادر او عهده

                                                
 78: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

، 1380 ،يدمرتضیس زاده، قاسم و نیحس دیس ،ييصفا. 2

 83ص سمت انتشارات: تهران ن،يمحجور و اشخاصيمدنحقوق

 3 2نامعلوم است. 

 3 حاشیه

در این : اصالح و تکمیل مشخصاً والدین
خصوص چنانچه هر کدام از فاکتورهای 
مربوط به نام، شماره شناسنامه، محل تنظیم 

وط به والدین توسط مأمور سند و حوزه مرب
اشتباه درج گردیده باشد دفتر  احوالثبت

هیأت حل اختالف با اخذ اصل و تصویر 
تهیه و رونوشت چنین همشناسنامه والدین و 

یا تصویر اسناد سجلی آنان و با درخواست 
کتبی متقاضی رأی به اصالح اشتباه مربوطه 

نماید. سپس یک برگ از رأی صادر می
نمایند تا نسبت به ت را تسلیم وی میهیأ

اصالح خواسته در سند سجلی شناسنامه اقدام 
 نماید. 

با این اوصاف چنانچه در این مقوله فقط 

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 3

 66: صالتابعه، مشکوک
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نام پدر یا مادر درج گردیده باشد ولی سایر 
فاکتورهای آنان نانویس و با خط تیره 

توان مشخص شده باشد با سه روش زیر می
 اقدام به تکمیل نمود.

والدین هر دو در قید که درصورتی اول
 : حیات باشند

گونه موارد با اخذ اصل و تصویر در این
شناسنامه متقاضی و والدین و تهیه رونوشت 
با تصویر سند سجلی آنان توسط کارشناس 
مربوطه، متقاضی عالوه بر درخواست کتبی، 

بایستی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به می
ن به بین خود و والدینامه سه جانتنظیم اقرار

مبنی بر رابطه فرزندی متقاضی با والدین 
اقدام و آن را تحویل دبیر هیأت حل 

نماید، سپس هیأت نیز با مالحظه اختالف می
مدارک و اطمینان از خواسته متقاضی، رأی 

نماید، به تکمیل مشخصات والدین صادر می
که با درخواست کتبی مجدد متقاضی هم در 

م در شناسنامه رأی صادره سند سجلی و ه
 گردد. اجرا می
یکی از والدین فوت که درصورتیدوم 

 : نموده باشد
میل مدارک مذکور در بحث عالوه بر تک

باال متقاضی بایستی به جای اقرارنامه سه 

                                                
 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،یذوالفقار. 1

 37: صاحوال(، ثبت نیمراجع

جانبه، اقرارنامه دو جانبه از دفاتر اسناد 
بایستی عالوه بر چنین همرسمی اخذ نماید، 

ی وفات متوفی، اقدام به اخذ ارائه گواه
دادنامه حصر وراثت با حکم اثبات نسب از 
محاکم قضایی نموده و جهت تکمیل 
مشخصات به دبیرخانه حل اختالف 

 تحویل نماید.  احوالثبت
والدین هر دو فوت که درصورتیسوم 

 : نموده باشند
صورت متقاضی نیازی به اقرارنامه در این

بایستی د و میاز دفاتر اسناد رسمی ندار
عالوه بر تکمیل مدارک باال و گواهی یا 
خالصه رونوشت وفات پدر و مادر، از 
محاکم قضایی حکم انحصار وراثت یا 
دادنامه اثبات نسب اخذ تا پس از محرز 
گردیدن رابطه پدر فرزندی و یا مادر 
فرزندی هیأت حل اختالف نسبت به تکمیل 

 1مشخصات والدین اقدام نماید.

 4 حاشیه

ق.ث.ا که  41اگرچه متن تبصره ماده 
قانون اصالح  6توان در ماده پیشینه آن را می

اردیبهشت ماه  22مصوب  احوالثبتقانون 
جست، در افاده معنا، صریک به نظر  1319
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رسد، در عین حال با توجه به اینکه می
تبصره مزبور، نام خانوادگی طفل را همان 
نام خانوادگی پدر دانسته است، 

پدر و مادر طفل مشخص که رصورتید
 نباشد.

عمل کردن به حکم تبصره غیرممکن یا 
 : محل تردید خواهد بود
قانون اصالح ق.ث.ا  5راه حلی که ماده 

بیان  1319اردیبهشت ماه  22مصوب 
در موردی که ابوین »داشت این بود که می

طفل یا یکی از آنها غیرمعلوم باشد در 
نوشته « نامعلوم»های مربوطه عبارت ستون

خواهد شد و اگر بعدها نسبت طفل به واسطه 
اقرار مرد یا زنی بر حسب سند رسمی یا به 

 احوالثبتواسطه دادنامه محرز گردد اداره 
اقرار مربوطه با مفاد دادنامه را در حاشیه 

اما حکم این «. دفاتر مربوطه قید خواهد کرد
ماده از جمله به علت آثار مخرب روانی و 

ماعی آن، محل انتقاد بود. تا اینکه ماده اجت
قانون فعلی یا احتراز از این شیوه مذموم  17

 1: راه حل دیگری را مقرر نمود
 5 حاشیه

 12/4/1393-18164/12/2بخشنامه

                                                
 86: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم .1

به منظور : معاونت اسناد هویتی سازمان
و  احوالثبتبهبود روش کار در ادارات 

جلب رضایت مراجعان و بر اساس مصوبه 
شورای عالی  3/3/1393ه مورخ جلس
های حل اختالف ، از این هیأتاحوالثبت

به هنگام رسیدگی به  احوالثبتادارات 
ای مربوط به تکمیل مشخصات پرونده

( احوالثبتقانون  71والدین )موضوع ماده 
های دو جانبه یا توانند به جای اقرارنامهمی

سه جانبه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، 
یکی از عنوان بهونه ضمیمه این مصوبه را نم

ادله اثبات دعوی مالک و مستند اتخاذ 
 2تصمیم قرار دهند. 

 6 حاشیه

به منظور بهبود روش کار در ادارات 
و جلب رضایت مراجعان و بر  احوالثبت

شورای  3/3/93اساس مصوبه جلسه مورخ 
های هیأت»، از این پس احوالثبتعالی 

بهنگام  احوالثبتحل اختالف ادارات 
های مربوط به تکمیل رسیدگی به پرونده

ق.ث.ا(  17مشخصات والدین )موضوع ماده 
های دوجانبه یا توانند به جای اقرارنامهمی

سه جانبه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، 

 77: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2



  
 329 والدت ثبت – سوم فصل

 

یکی از عنوان بهنمونه ضمیمه این مصوبه را 
ادله اثبات دعوی مالک و مستند اتخاذ 

 1«.ر دهندتصمیم قرا

 7 حاشیه

اداره کل 9/3/1391-26429/11/2نظریه 

                                                
احوال( سازمان قانون ثبت 17)موضوع ماده  اقرارنامه. 1

 0: صاحوال کشور ثبت

اجرای احکام نفی یا : امور حقوقی سازمان
الحاق ولد در اسناد سجلی مربوطه )در 
صورت قطعیت حکم( با درخواست محکوم 
له حکم مقدور است و نیازی به درخواست 

 2باشد.یا موافقت محکوم علیه حکم نمی

  

 78: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2



 

 

 را مراتب و ثبت را ولی فاقد طفل والدت احوالثبتمور مأ یا نماینده – 18 ماده
 .داد خواهد اطالع دادستان به قانونی اقدام برای

 

 1 اشیهح

باشد منظور قانونگذار واضک و روشن نمی
واقعه )والدت(  احوالثبتکه چگونه مأمور 

طفل فاقد ولی و ثبت و بعد به دادستان اعالم 
گونه خواهد نماید و اقدام قانونی دادستان چ
توان استنباط بود اما با توجه به مفاد ماده می

نمود که قانونگذار از واژه فاقد ولی استفاده 
نموده که خود بیانگر آن است که طفل از 
پدر و جد پدری برخوردار نیست و فقط 

صاحب واقعه  عنوانبه دارای مادر بوده و 
قانون  55گردد و با توجه به ماده تلقی می

به  احوالثبتامور حسبی مأمورین اداره 
محض اطالع از وجود طفلی که محتاج به 
تعیین قیم باشد مراتب را به دادستان اعالم 
تا دادستان طبق قوانین و مقررات نسبت به 
نصب قیم جهت طفل اقدام نماید لذا قبل از 
نصب قیم توسط دادستان امکان ثبت واقعه 

قانونگذار وجود نخواهد داشت و بهتر بود 
نماینده یا مأمور »از جمله  18در ماده 

مراتب واقعه والدت طفل فاقد  احوالثبت
ولی را دریافت و برای اقدام قانونی به 

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد ي. زارع1

  23: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیالتابعه، تخلمشکوک

 1نمود.استفاده می« دادستان اطالع خواهد داد

 2 اشیهح

هرگاه طفلی که والدت او اعالم شده فاقد 
ولی خاص )ولی قهری یا وصی منصوب از 

د، نماینده یا مأمور ثبت احوال جانب او( باش
والدت او را ثبت کرده، مراتب را برای 

 2اقدام قانونی به دادستان اطالع خواهد داد.

 3 اشیهح

. )هر کس طفلی را پیدا کند که 994ماده 
نسبت او معلوم نیست و یا جسدی را پیدا 

ره نماید که هویت او نامعلوم است باید به دائ
 (.سجل احوال محل اطالع دهد

آقای وزیر. آقای وزیر اظهار نمودند این 
قسمت جایش در قانون مدنی نیست و باید 

  ضمن قانون سجل اوال گذاشته شود.
اکثریت با نظریه ایشان موافقت نموده و 

 ماده مزبور حذف شد.
از این قرار  994ماده  عنوانبه 995ماده 

 قرائت و موافقت شد

)جلد اول(  يحقوق مدن يدوره مقدمات ن،یحس دیس ،يي. صفا2

 63 :ص)اشخاص و اموال(، 



 

 

 به محتاج یا ممنوع آن از خروج که شود متولد مکانی در طفلکه درصورتی – تبصره
 این متصدیان، غیره و تربیت اصالح و کانون، ندامتگاه نظیر باشد مخصوص اجازه

 صاحب وظایف انجام برای الزم تسهیالت ایجاد و واقعه اطالع به مکلفها سازمان
 .باشندمی واقعه

 1ه حاشی

ه ظاهراً مقصود از صاحب واقعه در تبصر
مادر است که باید تسهیالت الزم  18ماده 

جهت انجام دادن وظایف او فراهم گردد، 

لیکن معموالً صاحب واقعه به کسی گفته 
که والدت یا واقعه دیگر مربوط به  شودمی

اصالحی  16ماده  6اوست، چنان که در بند 
قانون ثبت احوال کلمه بدین معنی به کار 

 1رفته است.

  

                                                
مدني  حقوق ،يزاده، مرتضسیدحسین و قاسم ،صفايي. 1

 142 :صالحات(، اص و تجديدنظر با محجورين و )اشخاص
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 مکلف داشته دخالت زایمان در و حضور والدت حین در که پزشکی یا ماما -19 ماده

 مهلت در محل احوالثبت به آن از نسخه یک ارسال و والدت گواهی صدور به
 باشد.می اعالم

 1ه حاشی

-73767/11/2نظریه مشورتی 
 : اداره کل امور حقوقی سازمان 19/9/1393

با عنایت به اینکه درخصوص : پرسش
ها واهی والدت نوزاد در بیمارستانصدور گ

گردد و های متفاوتی اعمال میرویه
در خصوص اتباع بیگانه و چنین هم

ها از های شرعی برخی از بیمارستانازدواج
صدور گواهی والدت به دلیل عدم ارائه 
کارت شناسایی یا مدارک ازدواج اجتناب 

نمایند، لذا خواهشمند است جهت ایجاد می
های واحد در صدور گواهی والدت در هروی

 : خصوص سؤاالت زیر اظهارنظر نمایید
در مواردی که پدر یا مادر غیرایرانی  -1

دارای کارت هویت یا گذرنامه هستند آیا 
در گواهی والدت مشخصات تبعه خارجی 

صورت نحوه ثبت درج گردد؟ در غیر این
والدت و صدور گواهی والدت بیمارستان 

 پذیرد؟انجام می به چه صورت
چگونگی صدور گواهی والدت در  -2

مواردی که پدر یا مادر غیرایرانی و فاقد 
 کارت هویت گذرنامه هستند؟

در مواردی که پدر و مادر دارای  -3
نامه هستند، ازدواج شرعی و فاقد صیغه

گواهی والدت با چه مشخصاتی صادر 
گردد؟ لزوماً آیا بیمارستان مجاز به صدور 

باشد والدت با مشخصات والدین می گواهی
 یا خیر؟

چگونگی صدور گواهی والدت در  -4
مواردی که مادر صیغه نام شرعی خود را 
ارائه و مدرک هویتی پدر در دسترس 

باشد و مواردی که پدر طفل نامعلوم نمی
 است؟

در مواردی که مشخصات مادر در  -5
مدارک بالینی و شناسنامه مغایر باشد یا 

ارائه شده صحیک نباشد، آیا با  اطالعات
مشخصات فردی که مدعی است پدر طفل 

باشد گواهی والدت صادر گردد یا خیر، می
صورت گواهی والدت به چه و در غیر این

 نحو و با چه مشخصاتی صادر گردد؟
توانند به دالیل ها میآیا بیمارستان -6
الذکر با سایر دالیل از قبیل تأخیر فوق

خذ گواهی والدت، تسویه جهت مراجعه ا
حساب یا عدم ارائه گواهی آزمایشات 
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غربالگری، از صدور گواهی والدت اجتناب 
نمایند و چنان چه بیمارستان از صدور 
گواهی والدت امتناع نماید چه اقدامی از 

 باشد؟میسر می احوالثبتطرف 
 11189/2/16عطف به نامه شماره : پاسخ
تن حکم با در نظر گرف 20/7/1393مورخ 

، که 1355مصوب  احوالثبتقانون  19ماده 
ماما یا پزشکی که در حین »: داردمقرر می

والدت حضور و در زایمان دخالت داشته 
مکلف به صدور گواهی والدت و... 

 بنابراین به طور کلی مانع قانونی« باشد.می
برای صدور گواهی والدت برای اطفال 

که فاقد  متولد از اتباع خارجی و یا اشخاصی
باشند وجود ندارد. فلذا اوراق هویتی می

پاسخ سؤاالت به ترتیب به شرح زیر اعالم 
 : گرددمی

قطعاً مشخصات پدر و مادر طفل در  -1
گواهی والدت صادره برای نوزادان )اعم از 
اتباع ایرانی یا خارجی(، بر اساس مدارک 
معتبر هویتی شناسایی یا مسافرتی آنها 

 خواهد بود. 
فقد مدارک هویتی پدر و مادر مانع  -2

از صدور گواهی والدت برای نوزاد نیست. 
فلذا در مواردی که اتباع خارجی فاقد 
هرگونه اوراق هویتی، شناسایی یا مسافرتی 
معتبر باشند، ناگزیر در گواهی والدت 

ها و اظهارات زن صادره، عالئم، مشخصه
زایمان کننده با ذکر تابعیت آنان ثبت 

 شد.  خواهد
بدون وجود مدارک اثبات کننده  -3

رابطه زوجیت پدر و مادر طفل، درج 
مشخصات پدر در گواهی والدت وجاهت 
 قانونی ندارد. بنابراین در صورت عدم احراز
رابطه زوجیت زن زایمان کننده، گواهی 
والدت برای طفل صرفاً با مشخصات زن 

 زایمان کننده صادر خواهد شد. 
دسترسی به مدارک در مواردی که  -4

باشد یا پدر پذیر نمیهویتی پدر امکان
نامشخص است گواهی والدت طفل به طور 
یک طرفه با درج مشخصات مادر زایمان 

 کننده، صادر خواهد شد. 
به طور کلی در هر حالت صدور  -5

گواهی والدت با بررسی و کنترل مدارک 
هویتی زن زایمان کننده و همسر وی میسر 

  خواهد بود.
در مواردی که ماما یا پزشک به هر  -6

دلیلی از ایفای وظایف و تکالیف مقرر در 
توان بر قانون خودداری نمایند، می 19ماده 

قانون تخلفات، جرایم و  3اساس ماده 
های مربوط به اسناد سجلی و. .. مجازات

نسبت به تعقیب کیفری آنان اقدام الزم را 
ر اجرای مبذول داشت. لیکن در مواردی نظی
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های علمی غربالگری و... که طبعاً طرح
برای کشور مفید و مثمر ثمر بوده انجام 
همکاری به شرط عدم تعلیق در ثبت والدت 

 1منعکس نخواهد داشت. 

 2ه حاشی

اداره  17/9/1387-3520/11/2نظریه 
 : کل امور حقوقی سازمان

 احوالثبتقانون  19مطابق با مفاد ماده  
کلف است والدت طفل را مرکز ناباروری م

های ویژه والدت از طریق تکمیل فرم
اعالم  احوالثبتگواهی و مراتب را به 

نیز تا قبل از اصالح  احوالثبتنماید. اداره 
باید مدارک مربوط را از مقرره مزبور می

که درصورتیمراکز ناباروری اخذ و 
اقدامات پزشکی با مجوز قانونی انجام 

طفل را با مشخصات  پذیرفته باشد والدت
 2والدین واقعی ثبت نماید. 

 3 حاشیه

-82464/11/2نظریه مشورتی 
 : اداره کل امور حقوقی سازمان 11/7/1389

 احوالثبتقانون  19با مستفاد از ماده 
گواهی راجع به والدت که درصورتی

                                                
 78 صحفه احوال،ثبت قانون یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 80: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

ها با مشخصات کامل زن زایمان زایشگاه
 کننده و همسر وی صادر شده باشد و مراتب

نیز از طریق مرکز باروری و ناباروری )که 
بایست با البته اقدامات مرجع مزبور نیز می

مجوز قانونی پذیرفته باشد( به ادارات 
گزارش شود، ثبت والدت و  احوالثبت

نوزادان با گونه اینصدور شناسنامه 
مشخصات کامل والدین واقعی طفل با 

باشد. رعایت سایر مقررات بالاشکال می
شمند است دستور فرمایید در خصوص خواه

پرونده مطروحه نیز طبق مقرره مزبور اقدام 
 3نمایند. 

 4 حاشیه

-154441/11/2نظریه مشورتی 
 : اداره کل امر حقوقی سازمان 22/12/1390

، احوالثبتقانون  19مستفاد از حکم ماده 
ای ماما یا پزشکی که در زایمان رحم اجاره

اهی والدت دخالت داشته، مکلف است گو
را با مشخصات هویتی کامل زن زایمان 
کننده و همسر وی صادر نماید لیکن در 
مواردی که اقدامات پزشکی بر اساس 
گزارش مراکز باروری و ناباروری و یا 
سایر پزشکان متخصص در موضوع صورت 

 80: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3
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بایست مراتب برحسب گرفته باشد، می
مورد با ارسال گواهی والدت طفل و سوابق 

ه مرکز باروری یا پزشک معالج، مربوط ب
گزارش شود. مرکز مزبور یا پزشک معالج 
نیز، مراتب را بر اساس پرونده بالینی و در 

صورت تأیید واقعه والدت طفل ناشی از 
ای را جهت ثبت والدت و صدور رحم اجاره

شناسنامه با قید مشخصات کامل والدین 
 1اعالم خواهند نمود. احوالثبتطفل به اداره 

  

                                                
 80: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1
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 کننده اعالم با نام انتخاب( تبصره 6 الحاق با 18/10/63 اصالحی) -20 ماده

 که آن مانند و مهدی محمد، حسین) مرکب یا ساده نام یک نامگذاری برای، است
 . شد خواهد انتخاب شودمی محسوب نام یک عرفاً

 ودد گرمی اسالمی مقدسات حیثیت هتک موجب که نامهایی انتخاب -1 تبصره
 جنس با نامتناسب یا مستهجن و زننده نامهای و القاب و عناوین انتخابچنین هم

 .است ممنوع
 شورا این وباشد می احوالثبت عالی شورای با ممنوع نامهای تشخیص -2 تبصره
 .کندمی اعالم سازمان به و تعیین را آن یهانمونه

اساسی  قانون در شده شناخته دینی اقلیتهای مورد در نام انتخاب -3 تبصره
 .است آنان دینی فرهنگ و زبان تابع کشور

کشور  اساسی قانون در شده شناخته دینی اقلیتهای سجلی اسناد در – 4 تبصره
 .شودمی قید آنان دین نوع

 سجلی اسناد در آنان سیادت که ساداتی سجلی اسناد در سیادت ذکر – 5 تبصره
 الزامی گردد ثابت شرعی دالئل با آنان سیادت یا و باشد مندرج پدری جد یا و پدر

 . شود احراز شرعاً آنان سیادت عدم یا و ندانند سید را خود کسانیکه مگر است
 تغییرات با همراه اسالم مبین دین به دیگر ادیان پیروان تشرف مراتب -6 تبصره
 .شودمی ثبت سجلی اسناد در آنان خانوادگی ونام نام به مربوط

 

 تعاریف واژگانی

 1 حاشیه

دانند که بدان کسی یا نام را لفظی می
 1چیزی را بخوانند )فرهنگ معین(

 2 حاشیه

دایره المعارف )بریتانیکا( در بحثی تحت 

                                                
 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 1

 97: ص ،يارتباط

گونه عنوان )نام در زبانشناسی( نام را این
توان در معنای تعریف کرده است. نام را می

از کلمات  ایکلمه یا مجموعهعنوان بهوسیع 
تعریف کرد که هویت خاصی را در 

دهد بدون اینکه ضرورتًا تمامیتش نشان می
ای از آن هویت را یا ماهیتاً کیفیت ویژه

 2نشان دهد.

نام بر  ریقاسم، تأث ،ييآقا يمحبوبه و حاج ،یجعفر. 2

 73: صصاحب نام،  يو اجتماع یفرد تيهو یریگشکل
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 3 حاشیه

ای است که داللت بر شخص یا اسم واژه
کند و یا عالمت و نشان شیء و یا مکانی می

از موردی است که نام بر آن نهاده شده 
ین رو بسیاری از دانشمندان علم است. از ا

به معنای ارتفاع « ُسمُو»لغت، اسم را از ریشه 
را موجب گذاری نامو بلندی گرفته و 

معرفت، شناخت و علو مقام هر چیزی 
ای نام را اند و از سوی دیگر پارهدانسته

اند زیرا ریشه عالمت و نشانه مهمی دانسته
 1دانند.می« وَسم»آن را 

 4 حاشیه

نگذار نام کوچک را تعریف نکرده قانو
است. با وجود این مقصود از نام کوچک، 
واژه ساده یا مرکبی است که برای تمییز 

 2. شودمیافراد از یکدیگر انتخاب 

 5 حاشیه

اسم در اصطالح و عرف معادل نام و نشان 
است. نکته مهمی که ذکر آن الزم است 
اختالف مراتب اسم در عرف ما و فرهنگ 
قرآنی است زیرا در عرف ما اسم فقط به 
معنای نام و نشان است ولی در فرهنگ 

                                                
 يجامعه شناخت لیرضوان، تحل ،ینجف آباد ینظر شاه. 1

 49: صدر شهرستان نجف آباد،  ینامگذار یالگوها

 272: صنام کوچک،  رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا. 2

قرآن نام همراه با محتوا است. مثالً وقتی اسم 
، صرف لفظ شودمیبر خداوند اطالق « اهلل»

باشد بلکه حقیقتی که جامع آن منظور نمی
 3. شودمیتمام کماالت است لحاظ 

 6ه حاشی

اشخاص و از احوال نام از ممیزات 
شخصیه به شمار آمده و به تعبیر دیگر جز 
وضعیت مدنی اشخاص است طبق قانون 

اسم یا نام به معنی عام که در  احوالثبت
اینجا مورد نظر است از دو جزء ترکیب 

که  -نام شخصی یا نام کوچک: شودمی
و نام  -گویندگاهی آن را به اختصار نام می

 خانوادگی.
به ثبت  احوالثبتص که در دفاتر نام شخ

رسد دارای آثار حقوقی است و سایر می
عناوین که ممکن است باعث تمیز انسان از 
دیگران باشد مانند اسم نویسندگی، تخلص، 

ای کنیه، نام تجارتی و اسم شغلی و حرفه
جزء نام به معنی حقوقی آن، که در شناسنامه 

قید شده،  احوالثبتهر کسی و دفاتر 
باشد و تابع مقررات مربوط به نام مین

 4نیست.

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 3

 99: ص ،يارتباط

 3ص ران،ياحقوق در يخانوادگنام و نام ن،یرام وند،یمحمد. 4



 

 

گاه قرآن و عترتانم و انم ری از ن  گذا
 1 حاشیه

هایی که نام: های مذهبیمصادیق نام
توان آن را زیرمجموعه شاخص مذهبی می

هایی که ریشه در قرار داد به مجموعه انگیزه
گردد که در عالئق مذهبی دارد اطالق می

ن پرداخته شده جدول ذیل به مصادیق آ
 1است.

  مثال  مصادیق  شاخص نام

  خداوند صفات و نام مذهبی نام

 شکل اهلل یا ترکیب در که هایینام
  گرفتند

  خداوند درگاه فرشتگان هاینام

  القابشان و صفات پیامبران هاینام

  پیامبر همسران هاینام

 نقش تاریخ در که پیامبر بستگان نام
 به نسبت لحاظ به گاه یا و اند کرده افرینی
  او معروف تابعین و صحابه. معروفند پیامبر

 القاب و معصوم چهارده به مربوط اسامی
  صفاتشان و

  اطهار ائمه همسران نام

 آورده قرآن خدا، کتاب برای که هایینام
  شده

                                                
نام بر  ریقاسم، تأث ،ييآقايمحبوبه و حاج ،یجعفر. 1

 قرآنی هایسوره نام

 مذهبی مراسمات خاطر به که هاییماه نام
 . شودمی شمرده محترم مسلمان مردم نزد در

 اماکن وجود واسطه به که شهرهایی نام
 مسلمین احترام مورد ائمه قبور و مقدس
 . است

 شده ترکیب دین کلمه با که اسامی نیز و
 ... و قهار کریم، رحمان، .اند

 .. اهلل احسان اهلل، امان

  جبرئیل میکائیل،

 ..  امین محمد،

 همسر خدیجه نبی، یعقوب همسر راحیل
 ...  و امبرپی

 ..  و پیامبر عموی حمزه

 ...  حسن، علی،

 مجید فرقان، ، حسین امام همسر شهربانو
 ..  و

 ...  نسا مائده، سوره

 ...  و صفر محرم،

 ....  مدینه نجف،

 الدین سیف الدین، حسام

 75: صصاحب نام،  يو اجتماع یفرد تيهو یریگشکل
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 2 حاشیه

در فرهنگ دین اسالم حقوق و وظایف 
متقابلی میان پدر و فرزند وجود دارد، هر 

در و فرزند موظفند به وظایف و یک از پ
حقوقی که بر عهده دارند به بهترین شکل 

 عمل کنند. 
حق فرزند بر پدر این است که برای او 
نام نیک انتخاب کند و دین اسالم سفارش 
فراوانی در گذاشتن نام نیک بر کودکان 

 1شده است. 

 3 حاشیه

ی در تعالیم اخالقی اسالم معیارها و ضوابط
 افراد انسان بیان شده است از برای نام نیک

 : جمله
اسم باید در حد شخصیت صاحب آن  -1

های زندگی او تمام دورانبوده و متناسب با 
 جوانی و کهنسالی( باشد. )کودکی،نوجوانی،

از اسامی خاص ذات باری تعالی  -2
 نباشد. مثل ذات، رحمان

دارای معنای زشت یا از اسامی افراد  -3
 2بد نام نباشد و...

                                                
 3: ص ،ينيبه نام و نام گز ينگاه ن،يآذ ان،يجبار. 1

در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 2

 74: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکشور با تأک

 4 حاشیه

ها ویژه خداوند متعال است و بعضی از نام
افراد به این نام نهی شده است مثالً گذاری نام
الرحمن، اسم خاص خدوند است و در  -اهلل

ها معارف دینی از نامگذاری افراد به این نام
 3ممانعت شده است.

 5 حاشیه

در قرآن کریم در چندین آیه به اهمیت 
م ندیده و نیز بر مقاهای پسنام و انتخاب نام

ماء اشاره شده است و و منزلت بعضی از اس
اند گزینش بهترین نام دعوت شدهها بهانسان

 باشد. شرح ذیل میای از آن بهکه نمونه
وهلل السماء » 180در سوره اعراف آیه 

 «الحسنی فادعوه بها
اهلل ال اله اال هو له » 8یا در سوره طه آیه 

 4«السماء الحسنی

 6 هحاشی

 11در قرآن در سوره حجرات آیه شریفه 
ها از به کارگیری القاب ناپسند نهی انسان
اند و نام و عنوان ناپسند دادن به دیگران شده

را نتیجه سقوط اخالقی تباهی درونی دانسته 

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 3

 100: ص ،يتباطار

 1: ص ،ينيبه نام و نام گز ينگاه ن،يآذ ان،يجبار. 4
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 1است.

 7 حاشیه

در حقوق و فرهنگ اسالمی به مسأله نام 
تأکید فراوان شده است، پیامبر بزرگوار 

بارها و بارها به انتخاب نام نیک برای اسالم 
اند و انتخاب نام نیک را فرزندان امر فرموده

 3 2اند.مستحب مؤکد تلقی کرده

 8 حاشیه

از حقوق فرزند : رسول خدا )ص( فرمود
بر پدر سه چیز است؛ اول او را نام نیک 
بنامد دوم خواندن و نوشتن به او بیاموزد، 

 5 4ر گزیند.سوم وقتی بالغ شد برای او همس

 9 حاشیه

سنت حضرت رسول اکرم )ص( در 
های نامناسب این بود که آنها مقابله با اسم
داد و نام نیک را جایگزین را تغییر می

کرد. از ابن اثیر نقل شده های زشت مینام
نماینده اعزامی خدمت عنوان بهکه شخصی 

                                                
 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبرررس ال،یل ،يلیوک. 1

 94: ص ،يارتباط

 يحقوق مدن ،يدمرتضیزاده، سقاسم ن،یدحسیس ،ييصفا. 2

انتشارات سمت، چاپ نهم، زمستان  ن،ياشخاص و محجور

 81: ص ،1382

 273: صنام کوچک،  رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا. 3

پیامبر اسالم )ص( رسید، حضرت فرمود 
)بسیار  یغیض»نامت چیست؟ گفت 

تو حبیب »حضرت فرمود « خشمگین(
هستی و نامش را در همان مجلس به حبیب 

در جایی دیگر ابن عمر نقل « تغییر داد.
را « عاصیه»نموده که رسول خدا )ص( نام 

تغییر داد و فرمود تو جمیله « جمیله»به 
هستی زیرا عاصیه به معنای خالف کار و 

 6جمیله به معنای زیباست. 

 10 حاشیه

د ها و اسامی بد افراسول گرامی اسالم نامر
ها( که ها )شهرها و آبادیو حتی مکان

مردم از انتساب به آنها اظهار ناراحتی و 
های شایسته و کردند، به نامشرمساری می
دادند و از این طریق شخص نیکو تغییر می

صاحب آن اسم و یا مردم ساکن در آن 
و روانی مناطق را از فشار و ناراحتی روحی 

بخشیدند. در ناشی از عقده حقارت رهایی می
 کنیم. اینجا به دو روایت اشاره می

امام صادق از پدر بزرگوارشان نقل 

 80: ص، 71بحار االنوار، ج  ،يمجلس محمدباقر. 4

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 5

 101: ص ران،يا

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 6

 101: ص ،يارتباط
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فرمودند که رسول اکرم )ص( اسماء زشت 
 داد. مردم و شهرها را تغییر می

اولین هدیه و عطای : قال رسول اهلل )ص(
 هر یک از شما به فرزندتان نام نیکو و اسم
خوب و زیبایی است که به او اختصاص 

 1دهید.می

 11 حاشیه

فرزند : فرمایندامیرالمؤمنین علی )ع( می
را بر پدر حقی است و پدر را بر فرزند حقی؛ 
حق پدر بر فرزند آن بود که فرزند در هر 
چیز جز نافرمانی خدای سبحان او را فرمان 
برد و حق فرزند بر پدر آن است که او را 

دهد و نیک ادب بیاموزد و قرآن  نام نیکو
: رسول خدا )ص( فرمود 2به او تعلیم دهد.

اگر سفیر و قاصدی فرستادید سعی کنید نام 
  3زیبایی داشته باشد.

شیطان از نام محمد : امام باقر )ع( فرمود
 5 4)ص( و علی )ع( متنفر است.

 
 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 1

 99: ص ران،يا

نهج البالغه، چاپ چهاردهم،  ،یدیجعفر شه دیس مترجم. 2

 433: ص، 1378سال  ،يو فرهنگ يشرکت انتشاراتت علم

 یاینهج المصاحه، چاپ چهارم، انتشارات دن نده،يپا ابوالقاسم. 3

 176: ص، 1382ال دانش، س

 12 حاشیه

: فرماییدحضرت امام محمد باقر )ع( می
ت و یها، نامی گویای عبودترین نامراست»

های پیامبران ها نامبندگی باشد. بهترین نام
هایی مصداق این حدیث شریف نام« است

نظیر عبداهلل، عبدالرحمن، عبداللطیف که 
باشد نمایند میداللت بر بندگی خداوند می

های پیامبران مثل محمد، و بعضی از نام
رون، یونس، هااحمد، موسی، عیسی، یعبوب،

ود، ابراهیم، آدم، لقمان، حضر، عمران و ه
هایی همچون فاطمه، مریم، آسیه، از زنان نام

های خدیجه... حال به ترجمه بعضی از نام
کنیم. عبداهلل یعنی بنده خدا، فوق اشاره می

محمد یعنی ستوده، عبدالرحمن بنده خداوند 
رحمان، عبداللطیف بنده خداوند که بسیار 

وده، احمد نیکوتر، ظرافت دارد، محمد ست
 6فاطمه بریده از شر و آتش و.... 

 13 حاشیه

ما : شخصی از امام صادق )ع( پرسید
 اسامی شما و پدرانتان را برای فرزندان خود

 ای دارد؟کنیم آیا برای ما فایدهانتخاب می

 126: ص، 15ج  عه،یوسائل الش ،يحسن، حر عامل محمدبن. 4

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 5

 101: ص ران،يا

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 6

 100: ص ،يارتباط
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بلی، واهلل آیا دین چیزی : حضرت فرمود

 2 1غیر از حب و بغض است.

 14 حاشیه

کو برای فرزند در اسالم انتخاب نام نی
که  شودمینوعی احسان و نیکی خوانده 

دارند، زیرا هم بخشی والدین به فرزند روا می
از نیازهای روحی و روانی کودک برآورده 

بخشد و به او شخصیت و اعتبار می شودمی
و هم او را از توهین و استهزای دیگران 

 کند. درحق وی دور می
تواند ال، نام زیبا و نیک حتی میاز نگاه اس

برای کودک امنیت و آسایش روانی پدید 
آورد چنان که در روایت است؛ وقتی اما 
صادق علیه السالم شنید کسی نام فرزندش 

به کودک »: را محمد گذاشته است، فرمود
 خود دشنام مده، او را کتک نزن و به او بدی

 «نکن.
ب توان نتیجه گرفت که با انتخاپس می

نام نیک برای فرزندان، گامی به سوی 

                                                
 لمسائل، مستنبط و لوائل تدرکمست ،ینور محدث نیحس. 1

 سال ت،یالب آل مؤسسه انتشارات روت،یب اول، چاپ، 12 ج

، 27 ج بحاراالنوار، ،يمجل محمدباقر و 219 ص.ق. ه 1408

 95 ص ه،یاسالم انتشارات مکرر، چاپ

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 2

 101: ص ران،يا

احوال مطالعه حقوق کودکان و نقش ثبتفاطمه،  ،يمیسل. 3

 31: صدر احقاق آن، 

دهی شخصیت متعالی در کودکان شکل
 3برداریم.

 15 حاشیه

اول ما یبر : قال موسی بن جعفر )ع(
الرجل ولده آن یسمیه باسم حسن، فلیحسن 

 4احدکم اسم ولده.
اول نیکی مرد : امام کاظم )ع( فرمود

نسبت به فرزندش این است که او را به نام 
ری کند و بر هر کدام از شما نیک نامگذا

الزم است برای فرزندش نام نیک انتخاب 
 5کند.

 16 حاشیه

السالم در خصوص انتخاب امام رضا علیه
: فرمایندنام نیکو برای فرزندانش می

نخستین امری که پدر از آن راه به »
کند، فرزندش احسان و نیکی عطا می

انتخاب نام نیکوست پس هر یک از شما 
 6«ند خود نام نیکو قرار دهید.باید فرز

 اول، چاپ، 21 ج عه،یالشوسائل ،يعامل حر حسن، محمدبن. 4

 389 ص.ق ه، 1409 سال ت،یالبآل انتشارات

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 5

 100: ص رانن،يا

احوال ق کودکان و نقش ثبتفاطمه، مطالعه حقو ،يمیسل. 6

 31: صدر احقاق آن، 
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 17 حاشیه

انتخاب نام نیکو از وظایف والدین و یکی 
از حقوق فرزند بر پدر و مادر شناخته شده 

: فرمایداست. پیامبر اکرم در این باره می
من حق الولد علی الولد آن بحسن اسمه و »

یکی از حقوق فرزند بر پدر و « بحسن ادبه
 ام نیکو برگزیندمادر این است که برای او ن

 او را نیکو تربیت کند. 
در جای دیگر به نقل از رسول اکرم نقل 

 : شده است
ان اول ما ینحل احدکم ولده االسم »

( اولین 122ص  23)بحار االنوار، ج « الحسن
هدیه و عطای هر یک از شما به فرزندانتان 
نام نیکو و اسم خوب و زیبایی است که به 

 دهید. او اختصاص می
: یامبر خدا در جایی دیگر فرمودندپ

السمت الحسن جزئ من خمسه و سبعین 
جزء من النبوه )نهج الفصاحه ترجمه 

 (1779سخن  -532ابوالقاسم پاینده، ص 
نج جزء نام نیک یک جزء از هفتادو پ»

 «پیغمبری است.

همینطور امام محمد باقر در این باره 
 : فرمایدمی

یه حسن اول ما یبر الرجل ولده آن یسم»
ص  21وسائل، ح « فلیحس احدکم اسم ولده

389 
اول نیکی مرد نسبت به فرزندش این 
است که او را به نام نیک نامگذاری کند، 
 بر هر کدام از شما الزم است برای فرزندتان

 نام نیک انتخاب کنید. 
البته باید گفت از مفهوم حدیث دو 

 برداشت متصور است. 
نام نیک  اول اینکه برای فرزندانمان

انتخاب کنیم. دوم اینکه دردنیا با انجام 
اعمال خیرخواهانه و پسندیده نام نیک از 
خود به یادگار گذاریم مانند کسانی که با 
وقف کردن یا ساختن مدرسه، بیمارستان 
و... باقیات الصالحات و نام نیک از خود به 

گذارند در هر حال چه به صورت جای می
نام نیک در  صورت اخصاعم و چه به

های دینی ما حائز فرهنگ ملی و آموزه
 1اهمیت بوده و هست.

 

                                                
 1: ص ،ينيبه نام و نام گز ينگاه ن،يآذ ان،يجبار. 1
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ری انماتریخچه  رد قوانین اریانگذا
 

 1 حاشیه

 احوالثبتنامه تصویب 6به موجب ماده 
القاب رسمی از طرف » 1297مصوب سال 
و بر حسب موقع قبل  شودمیدولت اعطاء 

ولی در گردد از اسم و یا بعد از آن قید می
هر صورت باید القام لزوما ًدر حاشیه سجل 
والدت شخص ذکر شود و مأمور اداره سجل 
احوال در موقع ثبت القاب البته باید سند 

 1«لقب را معاینه کند.

 2 حاشیه

در تاریخ پیشین ایران برخی افراد، عالوه 
بر داشتن نام و نام خانوادگی، دارای لقب 

ای سبب مسألهاند که وجود چنین نیز بوده
ای دیگر ای به عدهبروز فخر فروشی عده

شده است که با تصویب قانون در پانزده می
قانونی تحت عنوان لغو  1304اردیبهشت 

القاب، ایجاد شد. سه ماه پس از تصویب این 

 2قانون، القاب از اعتبار افتاد.

                                                
 83 صحفه احوال،ثبت حقوق عباس، ،یرشکاریم. 1

 274: صنام کوجک،  رییهلنا، تغ ا،یکييوفا. 2

 3 حاشیه

در تمایز نام کوچک از نام بزرگ قوانین 
تصویب  احوالثبتصوص ای که در خاولیه
اشتند. برای مثال اند، صراحت بیشتری دشده

به موجب ماده چهارم قانون سجل احوال 
شمسی، هر  1304خرداد ماه  14مصوب 

کس دارای اسمی خواهد بود مرکب از نام 
خانوادگی و نام شخصی مثالً )ایرج کارس( 
بر فرض این که ایرج نام شخصی و کارس 

اده سوم قانون سجل نام خانوادگی باشد. م
شمسی نیز به این شکل  1307احوال مصوب 

هرکس دارای اسمی »: به این رویه ادامه داد
خواهد بود مرکب از نام خانوادگی و نام 
شخصی مثالً )محمود کامران( به فرض این 
که محمود نام شخصی و کامران نام 

با این حال، مفهوم عرفی «. خانوادگی باشد
یی عموم مردم با معنای این دو واژه و آشنا

نیاز بی 1355این دو، قانونگذار را در سال 
 3از ارائه مثال برای توضیک این دو نهاد کرد.

 4 حاشیه

 79: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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 14ماده پنجم قانون سجل احوال مصوب 
: داشتشمسی نیز مقرر می 1304خرداد ماه 

القاب همیشه در ورقه هویت بعد از اسم »
شخصی ذکر خواهد شد و مأمور سجل 

 1«.حوال باید سند لقب را معاینه نمایدا

 5 حاشیه

در سال  احوالثبتبعد از تصویب قانون 
هر  1363و حتی با اصالحات سال  1355

نامی که والدین برای فرزند خود انتخاب 
نمودند بدون توجه به جنسیت و می

 شد. ممنوعیت و یا محدودیتی ثبت می
شورای عالی  16/12/1364ولی در تاریخ 

ای را تحت عنوان مصوبه احوالثبت
های کوچک ممنوع به دستورالعمل نام

تصویب رساند. طبق این مصوبه انتخاب نام 
کوچک دارای اصول و چارچوب 

بندی شد و از تاریخ ابالغ آن ضابطه
های غیرمجاز ممنوع دستورالعمل انتخاب نام

شد، تا از مشکالت بعدی این امر برای افراد 
کشور جلوگیری شود  لاحواثبتو سازمان 

در صورتیکه نام کوچک قبل از چنین همو 
تصویب این مصوب انتخاب شده باشد 

                                                
 83: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

در  یادار تداریمراجع صالح دجمال،یس ،یبدیم یموسو. 2

 9: صمندرجات شناسنامه،  راتییاصالح و تغ

توان به استناد به این مصوب افراد می
درخواست تغییر نام خود را به هیأت حل 
اختالف اداره محل صدور شناسنامه ارائه و 

 2نام جدید و مناسبی انتخاب نمایند.

 6 حاشیه

  احوالثبتدر قوانین و مقررات  گزینینام
کشور در پروسه  احوالثبتسازمان 

یک سازمان تأثیرگذار عنوان بهگزینی نام
اجتماعی نه تنها چون گذشته قوام خانواده 
یعنی هسته اصلی اجتماعی را مسیر نمایی 

های جدید کند، بلکه با توسعه آموزشمی
های زیبا و درخور علمی و فنی، گزینش نام

گی جدید، حیثیت و منزلت زادگان زند
برد و توانمندی و داشتن زمان را باالتر می

 3دارد.وقار اجتماعی را در آنان زنده نگاه می

 7 حاشیه

در مورد  احوالثبترویکرد سازمان 
 انتخاب نام 

های انتخاب نام احوالثبتهاست که سال
گذاری نامناخوشایند و مستهجن را در 

ته است صرف نظر از نوزادان ممنوع ساخ

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 3

 128: ص ،يارتباط
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تعابیر مربوط به موهون و مستهجن بودن نام 
این عمل سازمان بخشی از مناقشات بعدی 
به ویژه زمانی که کودک رشد یافته و 
گرایش وی برای اصالح نام جلوگیری 

 نماید. می
فرزند با سطک شعور و گذاری نامچنین هم

آگاهی و ارج نهادن فرزند توسط والدین 
ها با همدیگر با ه است. تفاوت نسلهمرا

های گروهی و به تعبیری توسعه رسانه
کوچک شدن دنیا تشدید شده است. 

های زننده در گذاریمتأسفانه شواهدی از نام
بین قشرهایی که از آگاهی کمتری 

اند وجود دارد. سازمان برخوردار بوده
اثرات روانی که در  رغمعلی احوالثبت
ودکی بر فرد گذاشته، اینگونه های کسال
ها را در صورت درخواست متقاضی طی نام

 نماید. ضوابطی تعویض می
های ثبت شده در رده ای دیگر از نامدسته

گیرند. ولی نه تنها اسامی موهون قرار نمی
از اسامی خاص نبود بلکه وجه تسمیه آن 
بین نوعی گرایش والدین بوده است از این 

ن لشگر، کشور، سرتیپ، هایی چورده نام
جمعه، شنبه، الو و... قابل ذکر است و به 

 های فردی خارج شوند. حق باید از نام

                                                
 5: ص ،ينيبه نام و نام گز ينگاه ن،يآذ ان،يجبار. 1

های بیش از حد گروهی دیگر از نام
نامأنوس هم از منابع غیرایرانی گرفته شده 
است که محصول آشنایی نامگذار به جوامع 
دیگر به ویژه غربی است که مسلماً والدین 

ع نه معنی این اسامی را در جواماین نوزادان 
ها ای که این نامدانند و نه با جامعهمبدأ می

در آن متداول است آشنا هستند تا به 
مقبولیت آن در جامعه مبدأ واقف باشند و 

 آنگاه برای فرزند خود تصمیم بگیرند. 
در هر حال ضمن تأیید ممنوعیت استفاده 

ک های زننده باید پذیرفت که در کماز نام
 1به والدین نموده است.

 8 حاشیه

قانونگذار ایرانی اولین محدودیت را در 
انتخاب نام در قانون الغای القاب مصوب 

 تصویب کرد.  1304
از این تاریخ به بعد اسامی ممنوع تنها 
القاب و عناوینی بود که در این قانون 
مشخص شده بودند ولی در بازنگری قانون 

توسط  18/10/1363در تاریخ  احوالثبت
این قانون  20مجلس شورای اسالمی، ماده 

تبصره به آن الحاق گردید  6اصالح شد و 
های دیگری را در تعیین نام که محدودیت
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 : کوچک وضع نمود
هایی که موجب هتک انتخاب نام»

چنین همگردد و حیثیت مقدسات اسالمی می
های زننده و انتخاب عناوین و القاب و نام

جن یا نامتناسب با جنس ممنوع الست؛ مسته
 (احوالثبتقانون  20ماده  1)تبصره 

های ممنوع با شورای عالی تشخیص نام»
های آن باشد و این شورا نمونهمی احوالثبت

«. کندرا تعیین و به سازمان اعالم می
 (احوالثبتقانون  30ماده  2)تبصره 

قانون  30ماده  2در ارجای تبصره 
های ممنوع با تشخیص نام» احوالثبت

این شورا « باشدمی احوالثبتشورای عالی 
های دستورالعمل نام 16/12/64در تاریخ 

ممنوع را به شرح زیر به ادارات تابعه 
 : ابالغ کرد احوالثبتسازمان 

و  احوالثبتقانون  20به موجب ماده »
های آن موارد ممنوعیت از انتخاب تبصره

 : اشدبنام به شرح ذیل می
هایی که موجب هتک حیثیت نام -1

گردد، مانند عبدالالت و مقدسات اسالمی می
عبدالعزی )الت عزی نام دو بت در مکه 

 معظمه در دوران قبل از اسالم بوده است(؛
اسامی مرکبی که عرفاً یک نام  -2

)اسامی مرکب ناموزون(،  شودمیمحسوب ن
ن مانند سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسی

 معروف به کامبیز و...
عناوین اعم از لشکری و یا کشوری  -3

 و یا ترکیبی از اسم و عنوان، مانند سروان،
سرتیپ، دکتر، شهردار، و یا سروان محمود 

 و شهردار علی؛
القاب، اعم از ساده یا مرکب مانند  -4

ملک الدوله، خان و یا شوکت الملک و 
 حاجیه سلطان و یا سلطانعلی؛

هایی است که آن دسته از نام و مستهجن،
بر حسب زمان مکان و یا برای شخص 
دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب 

 برسد. احوالثبتبه تأیید شورای 
یی که معرف صفات مضموم و هانام

های واالی انسانی است. مغایر با ارزش
 مانندگرگ، قوچی  

یی که با عرف و فرهنگ غالب یا هانام
بی مردم مغایر باشد، مانند مقدسات مذه

 الت، خونریز، چنگیز و ....
یی که موجب اشاعه و ترویج هانام

فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد، مانند 
 وانوشکا، ژاکاد، شهاهدوست، و ....

یی که موجب تحقیر اشخاص بوده هانام
و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش. 

ا قا، کنیز، گدنباشد مانند  صدتومانی، گت، آ
 و... ؛

مسئولین تنظیم اسناد سجلی موظفند ضمن 
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مطالعه دقیق مجموعه اسامی ممنوع که در 
از  احوالثبتقانون  20ماده  2اجرای تبصره 

تهیه و تنظیم  احوالثبتسوی شورای عالی 
گردد ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ثبت آنها می

 در اسناد محلی خودداری گردد.
 کننده واقعه والدت برای نامهرگاه اعالم 

گذاری، نام ممنوع انتخاب کرده باشد، 
موظف است ضمن  احوالثبتمأمور 

راهنمایی و ارشاد متقاضی به تعیین و 
انتخاب اسامی نیکو و حسن، از ثبت آن 
خودداری ورزد و در صورت عدم توافق با 
متقاضی، درخواست وی را از طریق اداره 

اه با دالیل طرفین استان، همر احوالثبتکل 
( جهت اتخاذ احوالثبت)متقاضی و مأمور 

ارسال  احوالثبتتصمیم به شورای عالی 
 دارد. 

تطبیق موارد ممنوعیت یا عدم ممنوعیت 
های رسمی شناخته شده نام در مورد اقلیت

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با 

                                                
 و اسالم ران،يا يرسم نيد: ياساس قانون دوازدهم اصل. 1

 رییتغ قابل ریغ االبد يال اصل نيا و است یعشر ياثن مذهب

 ،يمالک ،يشافع ،يحنف از اعم ياسالم گريد مذاهب و است

 نيا روانیپ و باشننديم کامل احترام یدارا یديز و يحنبل

 و آزادند ودشانخ فقه طبق ،يمذهب مراسم انجام در مذاهب

 ارث طالق،)ازدواج،  هیشخص احوال و ينيد تیترب و میتعل در

 و دارند تیرسم هادادگاه در آن به مربوط یدعاو و( تیوص و

 داشته تياکثر مذاهب نيا از کي هر روانیپ که یامنطقه هر در

 آن طبق بر شوراها اراتیاخت حود در يمحل مقررات باشند

تأیید مرجع صالحیتدار دینی آن صورت 
دستور العمل  12و  10-9ای گیرد )بندهمی

 1مربوط به موارد تغییر نام(.
که  شودمیبدین ترتیب مالحظه 

قانونگذار ایرانی، افراد را در انتخاب نام برای 
فرزندان خود به طور مطلب آزاد نگذاشته 
است بلکه به خاطر رعایت برخی مصالک 
آنرا در مواردیی محدود کرده تا از فرهنگ 

 2اسالمی حفاظت کرده باشد. یرانی واصیل ا

 9ه حاشی

های اصلی سازمان که به مقیاس ارزش
وسیع مورد توجه همگان قرار گیرد، معرف 
فرهنگ قوی آن سازمان خواهد بود. هر قدر 

های اصلی را بیشتر اعضای سازمان ارزش
بپذیرد و تعهد بیشتری نسبت به آنها داشته 
باشند، سازمان مزبور دارای فرهنگ 

ی خواهد بود. بر اساس همین تعریف ترقوی
توان مدعی شد سازمان است که می

 .مذاهب ريسا روانیپ حفظ با بود، خواهد مذهب

 یهاهيرو و هادستورالعمل ها،نامهنيیآ و نیقوان مجموعه

، 137 ص نام، رییتغ به مربوط دستورالعمل اول، ج ،يسجل

، 72 ص، 1 يمدن حقوق يدرس جزوه ان،يدرود دکتر نیهمچن

 زاده،قاسم يمرتض دیس دکتر ،ييصفا نیدحسیس دکتر 70

 83 ص، 75 ش منبع، همان

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 2

به  یکردديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 122: ص)س(  ينینظرات حضرت امام خم
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های یکی از سازمانعنوان به احوالثبت
دولتی که در ایجاد زمینه برای انتخاب نام 
نیکو و غنی برای نوزادان در بدو تولد نقش 
کلیدی و اساسی دارد و نگاهی بلند مدت و 

 استراتژیک به این موضوع دارد. 
های اصیل و ها اندوختهانواهبعضی از خ

ارزشمند فرهنگ خودی را به بهای ارزان از 
دهند و بدون آگاهی از معانی دست می

های به ظاهر فریبنده اسامی بیگانگان، نام
ها را جایگزین اسامی اصیل این مرز و آن

های کنند. جلوگیری از استفاده از نامبوم می
مرد بر ش احوالثبتنامناسب را از وظایف 

و عنوان کرد. پیامبر اکرم )ص( استفاده از 
اسامی نامناسب، دارای معانی بد و حتی 
اسامی که باعث ایجاد غرور و تکبر در فرد 

 گردد را منع و توصیه به تغییردارنده آن می
و های این چنینی داشتند و انتخاب نام نیکنام

 را برای فرزندان توصیه کردند. 
 احوالثبتن از این رو است که سازما

کشور به طور مستمر و فعاالنه تالش دارد با 
هایی جلوی روند ها و کمیتهتشکیل گروه

های نامتعارف را رو به رشد انتخاب نامه
بگیرد ممانعت از انتخاب اساسی نامأنوس و 
نیز ارائه تسهیالت برای تغییر اسامی 

                                                
در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 1

 76: ص يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکشور با تأک

نامتعارف از جمله راهکارهایی است که 
ور برای پیشگیری از کش احوالثبتسازمان 

روند پیش گفته اجرایی کرده است. تشکیل 
ها، تشکیل کمیته مشورتی نام در استان

کمیته عالی در ستاد سازمان، ایجاد درگاه 
های مشاوره نام و پاسخگویی، انتشار کتاب

فرهنگ نام و نام گزینی، برگزاری همایش 
اندیشی ملی و استانی از جمله اقدامات و هم

کشور برای مهندسی نام  احوالبتثسازمان 
 1گزینی است. و نام

 10 حاشیه

نام )اعم از کوچک و بزرگ( از دو 
 : ویژگی عمده برخوردار است

نام در زمره احوال شخصیه  -ویژگی اول
م فرد قرار دارد. بنابراین الزم است میان نا

شخص و سایر اجزای احوال شخصیه وی 
ه در تناسب وجود داشته باشد، به نحوی ک

صورت وقوع تغییر در این اجزاء، نام فرد 
نیز قابل تغییر باشد. برای همین است که 
عالوه بر اینکه نام فرد باید متناسب با 

ماده  3جنسیت و مذهب فرد باشد )تبصره 
د ق.ث.ا( با تغییر جنس و یا دین فرد، بای 20

 امکان تغییر نام را پذیرفت.
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نام )به خصوص نام  -ویژگی دوم

( سبب تمییز اشخاص از یکدیگر کوچک
اواًل نام : بنابراین الزم است که 1گردد؛می

فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر 
آن محدود به موارد استثنایی و متکی به 
نصوص قانونی باشد. ثانیاً هر فرد یک نام 
داشته باشد و تعدد نام که شناسایی افراد را 

 3 2نماید، پذیرفته نشود.سخت می

 11 حاشیه

ختیار دارد که یک نام کننده تنها ااعالم
برای فرد متولد شده معرفی نماید نه بیشتر. 
البته انتخاب نام مرکب )مانند محمدمهدی 
و...( اگر عرفاً یک نام محسوب شود، مجاز 
است. بنابراین مالک در وحدت یا تعدد نام، 

ق.ث.ا( در همین  20عرف است. )ماده 
دستورالعمل مصوب شورای  2راستا در بند 

ناظر به  16/12/1364عالی ثبت به تاریخ 
های ممنوع، به ممنوعیت انتخاب تعیین نام

                                                
از  احوالثبتاسناد و اقامتگاه و نام اب يعیطب شخص هر». 1

 با را موضوعات نيا توانيم پس ،شوديمداده  زیتم گرانيد

 ،ييصفا. «داد قرار مطالعه مورد يعیطب شخص زاتیمم عنوان

 ،يمدنحقوق ،يدمرتضیس دکتر زاده،قاسم ن،یدحسیس دکتر

 80ص

اسامی مرکبی که عرفاً یک نام محسوب 
شوند، تأکید شده است و در مقام نمی

توضیک آن به عبارت ا اسامی مرکب 
سعید »اشاره شده و اسامی نظیر « ناموزون

از جمله مصادیق « هشهره فاطم»و « بهزاد
عدم رعایت قاعده انتخاب نام واحد بر 

 4شمرده شده است.

 12ه حاشی

اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی 
انتخاب هر نوع نام مناسب برای طفل 

توان گفت که تعیین باشد. در حقیقت میمی
نام کوچک جنبه ارادی داشته و در اختیار 

 والدین طفل است. 
دارد مقرر می احوالبتثقانون  20ماده 

 «انتخاب نام با اعالم کننده است»: که
 1297مصوب  احوالثبتدر قانون 

انتخاب و استفاده از القاب و عناوین نیز آزاد 
  5گذاشته شده بود. 

 رفتهيپذ زین هیاحوال شخص یاجزا ريدر سا حهیدو نت نيا. 2

 يبه سخت زین تیتولد و تابع خيتار رییشده است؛ چنان که تغ

 يعالوانيشعبه سوم د 641/3)دادنامه شماره:  شوديم رفتهيپذ

( و اصل 24/10/73: خيو تار 35/8328کشور، به کالسه پرونده: 

 989)ماده  تیق.م( و تتابع 1003وحدت، در اقامتگاه )ماده 

 شده است. هرفتيپذ زیهمان قانون( ن

 79: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3

 82: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 4

 یدارا ديبا يکس هر، 1297 احوالثبت قانون 6 و 5 ماده. 5

 :از مرکب باشد ياسم
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ولی قانوگذار ایرانی به دلیل اصول و 
معیارهای مسلم پذیرفته شده در فرهنگ 

، ای مصالک فردی و اجتماعیجامعه و پاره
استفاده از القاب را ممنوع و دارندگان آن 
عناوین و القاب را ملزم به حذف آن کرده 

  1است. 
به طور کلی هرچند که اصل، آزادی 
انتخاب نام کوچک است، ولی در حقوق 
ایران بیش از یک نام کوچک در اسناد 

 رسد. سجلی به ثبت نمی
در برخی از کشورها متداول آن است که 

د نام کوچک برگزیده برای نوزاد چن
اند که ، حتی در کشور سوییس گفتهشودمی

انتخاب پنج تا شش نام کوچک را مجاز 
اند و گزینش بیش از آن را جز در شمرده

مورد شاهزادگان به سوءاستفاده از این حق 
  2کنند.تلقی می

در کشور خودمان نیز ممکن است عالوه 
بر نام کوچک که برای طفل به اداره 

جهت ثبت در سند سجلی مربوطه  احوالثبت

                                                
که در آنجا  ياسم محل -3 ياسم شخص -2نام خانواده  -1

از طرف دولت  ي. القاب رسمو... دهيمتولد و اسمش ثبت گرد

 دیق آن از بعد اي و اسم از قبل موقع حسب بر. شوديماعطاء 

 سجل هیحاش در لزوماً القاب ديبا صورت هر در يول گردديم

 «.گردد ذکر شخص والدت

مرتبط با آن،  ينیاحوال و قوانو مقررات ثبت نیقوان مجموعه

 12: ص ،یماحوز رضایگردآورده عل

. نام کوچک دیگری هم بر او شودمیاعالم 
بگذارند و در گفتگوها و زندگی روزمره، 

موارد گونه اینوی را بدان نام بخوانند. در 
معمواًل نام کوچکی که در شناسنامه قید 

گردد از اسامی معصومین و دیگر می
 و تیمماً های دینی است که تبرکاًشخصیت

و بیانگر ارادت و  شودمیبر طفل گذارده 
 3اخالص والدین به این بزرگواران است.

این نام کوچک عالوه بر جنبه چنین هم
قداست آن، ممکن است به خاطر اینکه 
قبال ًبه اشخاص مورد عالقه پدر و مادر تعلق 
داشته، برگزیده شود. البته این امکان نیز 

د که به هنگام خواندن اذان و اقامه وجود دار
در گوش طفل او را به نام یکی از بزرگان 
مذهبی بنامند ولی برای درج در سند سجلی 

 نام دیگری را اعالم کنند. 
به این ترتیب اصل اولیه در انتخاب نام 
کوچک، آزادی انتخاب نام کوچک 

باشد که معموالً توسط پدر طفل انتخاب می
ت بروز اختالف میان گردد و در صورمی

 15 مصوب نظام مخصوص مناصب و القاب یالغا قانون .1

 هیکل و ممنوع، خيتار نيا از القاب یاعطا، 1304 بهشتيارد

 قانون نيا بيتصو خيتار از ماه سه از پس زین یکشور القاب

 .3 و 2 و 1 مواد. بود خواهد القاء

 يحسنعل دکتر از نقل، 56 ص ،يعیطب اشخاص گروسن،. 2

 67 ص همان، ان،يدرود

 67 ص منبع، همان ان،يدرود يحسنعل دکتر. 3
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پدر و مادر در تعیین نام نوزاد اصووالً نظر 
پدر به خاطر اینکه بر فرزند والیت قهری 

 1دارد باید مرجک شود. 

 13 حاشیه

جامعه 2رعایت مصلحت و نفع عمومی 
های کوچک آن چنان کند که نامایجاب می

باشند که بتواند وظیفه و نقش اجتماعی خود 
گردانیدن اشخاص از  را که همانا متمایز

یکدیگر است بخوبی انجام دهند. بدین لحاظ 
های تعیین نام نیز در هر منطقه محدودیت

متناسب با فرهنگ آن منطقه با سایر مناطق 
مثالً نامی که در یک : فرق خواهد کرد

ممکن  شودمیطایفه برای طفل انتخاب 
است در منطقه دیگر، همان نام، مستهجن یا 

م تلقی گردد. بدین لحاظ غیرموسو
ها، قانونگذاران باید در اعمال محدودیت

شرایط جغرافیایی و زبانی و نژادی را مدنظر 
 قرار دهند. 

هایی که ذوجتین هستند )بر نامچنین هم
شوند( هر دو جنس ذکور و اناث گذارده می

هایی که باید کناره گذارده شوند و یا نام

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 118: ص)س(  ينیحضرت امام خم

، 193 ص، 55 ش هشتم، چاپ، 1ج ،يمدن حقوق ه،ینيگر. 2

 .68 ص منبع، مانه ان،يدرود دکتر از نقل

اند را نیز باید کار رفتهقبالً در خانواده به 
کنار بگذارند و از گزینش آنها جلوگیری 

 3به عمل آید.

 14ه حاشی

به کار بردن نام، حق شخص است و هیج 
 توان از استفاده از آن منع نمود.کس را نمی

به ویژه در انجام دادن اعمال حقوقی شخص 
تواند نام خود را بکار ببرد. ولی باید می

دی خود در حقوق دانست که نام به خو
تواند ایران و جدا از نام خانوادگی، نمی

 ای را ایفا کند. چندان آثار حقوقی
زیرا از زمانیکه نام کوچک با نام 

و مکمل آن برای  شودمیخانوادگی همراه 
گیرد، آثار تمیز و تشخیص شخص قرار می

آورد. در حقوقی عادی خود را به بار می
ا دانست و آن اینکه اینجا باید یک نکته ر

به کار بردن نام کوچک برای دارنده آن از 
یک سو حق و از سوی دیگر تکلیف است. 
زیرا هر کس مکلف است در روابط حقوقی 
خود دیگران نام خود را بکار برد. چه این 
امر تعیین هویت او را به طور دقیق 

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 3

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 121: ص)س(  ينیحضرت امام خم
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 نماید. پذیر میامکان
 بنابراین، قوانین مختلف ذکر نام کوچک

را در اسناد رسمی و تشریفاتی اجباری 
یک شخص تاجر برای چنین همسازند، می

آنکه با تاجر همنام خویش رقابت مکارانه 
نکند، محور به استعمال نام کوچک خویش 

صورت نام کوچک وی باشد. در اینمی
، و از این رو شودمیجزیی از اسم تجاری 

 2 1گردد.قابل انتقال می

 15 یهحاش

در فرهنگ جوامع مختلف به ویژه در 
سنن اسالمی نه تنها انتخاب نام دیگری و 
استفاده از آن منعی ندارد، بلکه در انتخاب 

ها از طرف بزرگان مذهبی نیز برخی نام
 3توصیه و تأکید فراوان شده است. 

در قوانین موضوعه کشورمان نیز در 
گونه خصوص استفاده از نام دیگری هیچ

دیتی وجود ندارد. بنابراین افراد آزاد محدو
های نیک و پسنده را هر چند هستند که نام

                                                
 78 ص منبع، همان ان،يدرود يحسنعل دکتر. 1

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 2

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 135: ص د،یحم ،ی)س( انصار ينیحضرت امام خم

 زاده،قاسم يمرتض دیس دکتر ،ييصفا نیدحسیس دکتر. 3

 حسن دیس دکتر نیهمچن و 77 ص، 78 ش منبع، همان

 همان، گان،يشا يعل دیس دکتر، 206 ص، 4 جلد همان، ،يامام

 .بعد به 138 ص

که دیگران نیز پیش از آنها برگزیده باشند 
انتخاب کنند. تنها محدودیتی که سازمان 

در این زمینه قائل شده است این  احوالثبت
تواند برای است که یک شخص نمی

ری فرزندان خود یک اسم را به صورت تکرا
انتخاب کند و این امر هم به خاطر تمایز 

 باشد. افراد خانواده از همدیگر می
البته گاهی اوقات، اقوام نزدیک یک 
خانواده نیز به خاطر رعایت احترام یا تمایز 
از یکدیگر نام کوچک همدیگر را عمالً 

گونه کنند. این شیوه عملی، هیچانتخاب نمی
ل اخالقی منع قانونی ندارد و صرفاً یک عم

 5 4.شودمیمحسوب 

 16 حاشیه

نام یکی از ممیزات اشخاص است که 
کند. در جامعه هویت شخص را معلوم می
وسیله عالمت یا  اشخاص باید از یکدیگر به

نشان مخصوصی ممتاز شوند و هیچ کس 
حق ندارد خود را به جای دیگری معرفی 

 زاده،قاسم يمرتض دیس دکتر ،ييصفا نیحس دیس دکتر. 4

 حسن دیس دکتر نیهمچن و 77 ص، 78 ش منبع، همان

 گان،يشا يعل دیس دکتر، 206 ص، 4 جلسد همان، ،يامام

 .بعد به 138 ص همان،

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 5

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 134: ص د،یحم ،ی)س( انصار ينیحضرت امام خم
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کند و مختصات سایرین را بر خود ببندد و 
 1عتبار شخص دیگری را بر خود جلوه دهد.ا

 17 حاشیه

علی االصول افراد در انتخاب نام کوچک 
د آزادند اما نباید این اصل آزادی را نامحدو

شناخت بلکه باید آن را با در نظر گفتن 
اصول و معیارهای مسلم پذیرفته شده در 

ای مصالک فردی و فرهنگ جامعه و پاره
 اجتماعی محدود ساخت. 

نیز بر انتخاب نام  احوالثبتون قان
ق.ث.ا  20متعارف اشارت دارد )ماده 

( که مطابق این قانون هر 1363اصالحی 
کس باید یک نام کوچک و یک نام 
خانوادگی داشته باشد انتخاب نام کوچک با 

گذاری ناماعالم کننده والدت است برای 
یک نام ساده یا مرکب )حسین، محمدمهدی 

رفاً یک نام محسوب و مانند آن( که ع
انتخاب خواهد شد البته انتخاب  شودمی

عناوین و القاب به موجب قانون الغای القاب 
و مناسب مخصوص نظام و القابم کشوری 

های ممنوع بوده و نام 15/2/1304مصوب 
زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع 

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 111: ص)س(  ينیحضرت امام خم

 1است. البته موارد ممنوعیت نام در تبصره 
 ق.ث.ا نیز قید گردیده است.  20ماده 

های مذهبی هم اصل در خصوص اقلیت
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  13

مقرر داشته ایرانیان زرتشتی، کلیمی و 
های دینی شناخته مسیحی تنها اقلیت

شوند که در حدود قانون در انجام مراسم می
دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و 

بق آیین خود عمل تعلیمات دینی بر ط
کنند که در اینجا منظور از احوال شخصیه می

باشد که انتخاب نام طبق اسماء دینی نام می
 آنها که در فرهنگ و ادیان آنها دارای معنی

 و ریشه بوده مجاز خواهد بود. 
از مقررات مذکور و سایر مقررات 

 : آید کهچنین بر می احوالثبت
کوچک است انتخاب نامادیاوالً اصل، آز

تواند نام کوچک دلخواه کننده میو اعالم
 اعالم نمایند. احوالثبتمأمور خود را به

موظف است نام  احوالثبتثانیاً مأمور 
منتخب متقاضی را ثبت نماید، مگر اینکه 
نام انتخاب شده از اسامی ممنوع باشد. در 

 احوالثبتصورت بروز اختالف بین مأمور 
موظف است  احوالثبتو متقاضی، مأمور 
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مراتب را به همراه دالیل طرفین از طریق 
استان برای حل  احوالثبتاداره کل 

اختالف و اتخاذ تصمیم به شورای عالی 
، 09ارسال دارد )مستفاد از بند  احوالثبت
 دستورالعمل نام(. 12و  10

 : های کوچک ممنوع عبارتند ازثالثاً نام
هایی که موجب هتک حیثیت نام -1

 گردد. مقدسات اسالمی می
 عناوین و القاب -2
 های زننده و مستهجننام -3
 های نامتناسب با جنسنام -4

های از آنجا که تشخیص مصادیق نام
 احوالثبتممنوع به ویژه برای یک مأمور 

کار آسانی نیست و این کلی گویی 
قانونگذار، مشکالتی را در عمل پدید 

.ث.ا مقرر ق 20ماده  2آوردد، تبصره می
های ممنوع با شورای تشخیص نام»دارد می

و این شورا در « باشدمی احوالثبتعالی 
اجرای وظایف قانونی خویش دستورالعملی 

به  16/12/1364را تهیه و تنظیم و در تاریخ 
 1ابالغ نموده است. احوالثبتهای کلیه اداره

 
 

                                                
 ران،يدر حقوق ا يخانوادگنام و نام  ن،یوند، رام یمحمدد. 1

 4: ص

 18 حاشیه

بکار بردن نام و نام خانوادگی یک 
ست. شخص مکلف است با نام تلکیف ا
ای که برای او تعیین شده و به خانوادگی

ثبت رسیده است خود را به مراجع قانونی 
معرفی کند، وظایف و تعهدات خویش را 
انجام دهد و ملتزم به کلیه آثار حقوقی ناشی 
از نام خود باشد به ویژه با نام خانوادگی 
خود در قراردادها و اعمال حقوقی ظاهر 

اسناد مربوط را امضا نماید و به جای  شود و
دیگری امضا کردن، با شرایطی که در قانون 

و  شودمیمقرر شده است، جعل محسوب 
 قابل تعقیب است. 

هر کس مکلف است در روابط حقوقی 
خود با دولت نام خانوادگی خود را بکار برد 

دهد چنانکه اگر دادخواستی به دادگاه می
)مگر اینکه در این امر  بنام خود او باشد

وکالت داشته باشد( یا نام خود را برای 
انتخابات در دفاتر مخصوص به ثبت برساند. 

قانون  196شاید به همین دلیل است که ماده 
کند کسی که معامله می»دارد مدنی مقرر می

آن معامله برای خود آن شخص محسوب 
است مگر آنکه در موقع عقد، خالف آن را 

اید یا بعداً خالف آن ثابت تصریک نم
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 2 1«شود.

 19 حاشیه

چون حق شخص بر نام خود یک حق 
غیرمالی و از حقوق مربوط به شخصیت 
است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق 
تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن 

 4 3یابد.به وارث قانونی او انتقال می

 20 حاشیه

ی او هر نوزادی باید به نامی که برا
ثبت  احوالثبتاند در دفتر انتخاب نموده

شود. افراد برای انتخاب نام آزاد هستند 
اگرچه در یک خانواده چندین نفر دیگر به 

 5آن نام نامیده شده باشند. 

 21 حاشیه

نام شخص که در شناسنامه و اسناد 

                                                
 زاده،قاسم يمرتض دیس دکتر ،ييصفا نیحس دیس دکتر. 1

 106 و 105 صص منبع، همان

حقوق  ،يدمرتضیزاده، سدکتر قاسم ن،یدحسیس ،ييدکتر صفا 

، 1380چاپ ششم زمستان  ن،ياشخاص و محجور يمدن

 انتشارات سمت

 ران،يدر حقوق ا ينام و نام خانوادگ ن،یوند، رام یمحمد. 2

 13: ص

 نام و نام( 1391) يمرتض زاده،قاسم و حسن ،ييصفا. 3

 احوالثبت حقوق يمل شيهما آن، يحقوق آثار و يخانوادگ

و  يو عوامل جعف اسناد سجل تیماه يبررس ه،یعط ،يآفتاب. 4

 24: صآن،  يو حقوق يو آثار فقه يتيهو

دارای آثار  شودمیوی، قید  احوالثبت
ن هم از حقوقی مهمی است و سایر عناوی

ای قبیل تخلص، کنیه و اسم شغلی و حرفه
 6ممکن است وجه تمایز میان افراد باشد. 

ولی موارد فوق جزء نام فرد به معنی حقوقی 
، شودمیقید  احوالثبتآن که در دفاتر 

باشد. نیست و تابع مقررات مربوط به نام نمی
7 8 

  22 حاشیه

 هر فردی نام مخصوص به خود را دارد و
از این جهت نام دارای ارزش قضایی، 
اخالقی و اقتصادی و اجتماعی مخصوص 

 باشد. می
به عالوه هیچ کس نباید، امکانی را داشته 
باشد که بتواند خود را به جای شخصی دیگر 

 10 9معرفی نماید.

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 5

 26: ص عه،التابمشکوک

 83: صمحمد، همان منبع،  ،يمیعظ. 6

 نشر ت،یمالکاموال/ /اشخاص ،يمدن حقوق ناصر، ا،ین ييرسا. 7

 44 ص، 1376 اول، چاپ نور، یآوا

 273: صنام کوچک،  رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا. 8

 اول، چاپ طه، انتشارات ،يمدن قوقح ،يدعلیس گان،يشا. 9

 137 ص، 1375

 272: صنام کوچک،  رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا. 10
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 23ه حاشی

به کار بردن نام کوچک برای دارنده آن 
یک تکلیف است. زیرا چه این امر تعیین 

پذیر او را به طور دقیق امکان هویت
نماید. بنابراین قوانین مختلف ذکر نام می

کوچک را در اسناد رسمی و تشریفاتی 
یک تاجر برای چنین همسازند. اجباری می

آن که با تاجر همنام خویش رقابت مکارانه 
نکند، مجبور به استعمال نام کوچک 

صورت نام کوچگ وی باشد. در اینمی
و از این رو  شودمیاز اسم تجارتی  جزیی

 گردد. قابل انتقال می
در زندگی خانوادگی به کار بردن نام 
کوچک ممکن است برای پسران یا برادران 
کوچک اجباری باشد، چه در غیر 

صورت به طور مثال با این وضع مواجه این
های آنها به وسیله پدر یا گردند که ناممی

عنوان ریئس خانواده را برادر بزرگشان که 
دارند و فرض بر آن است که آنان تنها با 
نام خانوادگی و بدون نام کوچک خوانده 

شوند، باز گردد. به طور کلی مهیا کردن می
بستری برای تغییر نام کوچک با توجه به 
تمایالتی که افراد به تبع نفع عقالیی و 
مشروع برای این منظور دارند ضروری به 

د که این امر محقق نخواهد شد رسنظر می

                                                
 292: صنام کوجک،  رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا. 1

ای که گیری از شرایط ویژهمگر با بهره
امکان سوءاستفاده افراد را سلب و در نهایت 

 1جتماعی باشد.حافظ نظم عمومی و مصالک ا

 24 حاشیه

به کار بردن نام کوچک برای دارنده آن 
حق است، زیرا علی القاعده حقوقی که به 

 اند همان حقوقیاسم کوچک وابسته
باشند که به نام خانوادگی وابسته هستند. می

ولی باید دانست که به خودی خود و به 
گونه مجرد و جدا از نام خانوادگی، نام 
کوچک علی االصول آثار حقوقی در بر 
ندارد. از آنجا که نام کوچک با دقت کافی 

گرداند، شخصی را از دیگران متمایز نمی
ی او را تواند امضااین نام به تنهایی نمی

تشکیل دهد. ولی در برخی موارد با توجه به 
تواند امضای اوضاع و احوال، نام کوچک می

شخص به شمار آید و مثالً وصیت نامه 
خودنوشتی، با چنین امضایی معتبر شناخته 

  2شود 
به هنگامی که به طور استثنایی چنین هم

شخص با نام کوچک خویش قابل شناسایی 
تواند از آن دفاع به عمل آورد. باشد، میمی

وقتی که نام کوچک با نام خانوادگی همراه 
و مکلف آن برای تمیز و تشخیص  شودمی

 43: صناصر، همان منبع،  ا،ین ييرسا. 2
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گرد، آثار حقوقی عادی شخص قرار می
آورد. از یک سو شخص خود را به بار می

حق دارد که نام کوچک خود را به کار برد 
ی نام حق دارد کسی را که داراچنین همو 

باشد و نام کوچک وی خانوادگی مشابه می
برد و بدین سان موجب می را نیز به کار

 1گردد، ازاین کار باز دارد.بروز اشتباه می

 25 حاشیه

ق.ث.ا مصوب  20صدر ماده 
انتخاب نام با »دارد، اشعار می 18/10/1363

مفهوم ماده این است که « اعالم کننده است
در انتخاب نام  علی االصول افراد جامعه

 باشند.کوچک آزاد می
ولی این مسأله بدان معنی نیست که این 
آزادی، نامحدود است، بلکه قانونگذار با 
اعمال اصول و مقرراتی، این آزادی را 
محدود کرده است لذا امکان انتخاب هر نام 

سهل الوصول نبودن چنین همکوچکی و 
را باید تغییر نام کوچک برای افراد جامعه 

با به کارگیری اصول و معیارهای مسلم 
پذیرفته شده در فرهنگ جامعه و با در نظر 
گرفتن برخی از مصالک فردی و جمعی 

                                                
 291: صنام کوچک،  رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا. 1

 منبع، همان ،يمرتض دیس زاده،سمقا ن،یحس دیس ،ييصفا. 2

 .83 ص

 3 2محدود ساخت.

 26 حاشیه

هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی 
فراهم نمودن زمینه شناسایی سهل و آسان 
افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم 

ست. بنابراین چنان که گفته شد عمومی ا
هدف از انتخاب نام و نام ترین مهم

خانوادگی این است که افراد در جامعه از 
یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق 
و تکالیف خود را در خانواده و نیز در جامعه 

 بهتر بشناسد. 
با توجه به این معیار هر شهروند ایرانی 

ته باشد. زیرا باید نام و نام خانوادگی داش
از امور مرتبط با نظم گذاری نامداشتن نام و 

 4.شودمیعمومی محسوب 

 27 حاشیه

های نامگذاری فرزند در میان اقوام و ملت
گوناگون، متفاوت است اما در میان ایرانیان 
همواره توجه خاصی به آن شده است، هم 
از لحاظ ملی و هم از لحاظ اعتقادات مذهبی، 

زرتشت به اصول اخالقی و رفتاری در دین 

 273: صنام کوچک،  رییهلنا، تغ ا،یک ييوفا. 3

و  ينام و نام خانوادگ ،يزاده، مرتضو قاسم نیحس ،ييصفا. 4

 223: صآن،  يآثار حقوق
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و شیوه زندگی تأکیدات فراوانی صورت 
گرفته که توجه به این مهم نیز در کتاب 

 از این اصول است. « اوستا»
از نظر اصول دین اسالم نیز توجه 

کودک صورت گذاری نامتری برای ویژه
کودک اینگونه به گذاری نامگرفته و برای 

  مسلمانان پیشنهاد شده است.
نیک باشد به طوری که مردم آن « نام»

را قبیک و زشت نشمارند و کودک پس از 
بزرگ شدن و به حد بلوغ رسیدن از آن 
ا اکراه نداشته باشد و کرامت و احترام فرد ر

 دار نکند. خدشه
 معنی نام ناپسند نباشد و نام شخصی نباشد
که بر فسق و فجور در میان مردم مشهور 

، «صدام حسین» بوده یا باشد مانند
 «.هیتلر»، «چنگیز»

 بیانگر تکبر و خودبینی نباشد.« نام* »
 ، بیانگر پرستش غیرخدا نباشد.«نام* »
 بیانگر بدبینی نباشد.« نام* »

هایی که داللت بر گداختگی و * از نام
عشق سوزان و سرگشتگی دارد پرهیز شود 

)زن نرم « نماده»)زن لرزان(، « مین»مانند 
 )دختر سینه برجسته(.« ادنه»اندام(، 
هایی که فرزندان با اسمگذاری نام* 

بیانگر انزجار از اینکه فرزند دختر شده است 
« اوغل گرگ»مورد اشکال است مانند 

 خواهم(.)فرزند پسر می
ان * نام فرزند از پیامبران و انبیاء، صالح

 و اولیای خدا باشد.
در فرهنگ دین اسالم حقوق و وظایف 

یان پدر و فرزند وجود دارد، هر متقابلی م
یک از پدر و فرزند موظفند به وظایف و 
حقوقی که بر عهده دارند به بهترین شکل 
عمل کنند. حق فرزند بر پدر این است که 
برای او نام نیک انتخاب کند و تربیتش را 
نیکو قرار دهد، به او نوشتن و خواندن 

 وبیاموزد و یا شرایط این مهم را فراهم کند 
شرایط پیشرفت و موفقیت و کاری او را بر 
اساس توان و امکانات موجود فراهم کرده 

 و در بلوغ او همسری دهد. 
بنابراین با توجه به اینکه نام هر کسی تا 

باشد و پایان زندگانی تابلوی وجودی او می
نام نیک و ارزشمند و زیبا تأثیر بسزایی در 
شخصیت کودک دارد در ادیان مختلف و 

ه ویژه در دین اسالم سفارش فراوانی در ب
گذاشتن نام نیک بر کودکان شده است البته 

نیک هر کودک درست است که گذاری نام
حق پدر و مادر است باید اینگونه اصالح 
کرد یا بدینگونه عنوان کرد که حق 
کودک است چرا که خودش زبان ندارد و 
قدرت بیان و انتخاب در او نیست و این حق 

هده پدر و مادر گذاشته شده و اگر پدر بر ع
و مادری از ادای این حق و دین کوتاهی 
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 1کردند فرزند حق بازخواست دارد.

 28 حاشیه

ای کهن جامعه ایرانی دارند در این هایی که ریشه در اسطورهای نامهای اسطورهمصادیق نام
 2اند.شاخص قرار داده شده

 مثال مصادیق نام شاخص
 ی ایزدان هانام ای هنام اسطور

 فرزندان نخستین بشر 
 پهلوانان 

 ی کیانیان هانام
 د ی عاشقانه آمده و معروفنهایی که در داستانهانام
  شودمیها یی که مربوط به الهههانام

مهری، مهرداد، میترا، آناهیتا، 
 بهرام، سروش و ... 

هوشنگ، جمشید، کاوه، فریدون، 
 سلم و ... 
 ام، زال، رستم و ... آرش، س

 گیکاوی، سیاوش، کیخسرو و ... 
شیرین و فرهاد، ویس و رامین و 

 ... 
 آرتیمیس و التاو

 29 حاشیه

اولین هدیه پدر و مادر به فرزندشان نام 
نیکو و انتخاب اسمی زیبا و مناسب است و 

هایی که مقطعی و برای باید از انتخاب نام
مود سنین کوچکی مناسب است پرهیز ن

برای کودک نامی انتخاب کرد که بار 
معنایی آن غنی باشد، بیانگر باورهای دینی، 
ملی، قومی و فردی باشد، منعکس کننده 

                                                
 یهاو رسانه نيانتخاب از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 1

 111: ص ،يارتباط

نام بر  ریقاسم، تأث ،ييآقا يحبوبه و حاجم ،یجعفر. 2

 77: صصاحب نام،  يو اجتماع یفرد تيهو یریگشکل

آداب و رسوم اجتماعی، فرهنگ یک ملت 
یا یک قوم باشد و پلی برای ارتباط و توسعه 

های ارزشمند دینی و ملی برای داشته
آیندگان باشد، شخصیت بخش و نشان 

گیری تفکر انسان و به دور از ده جهتدهن
 هرگونه تقلید باشد.

ای باشد که تلفظ باید واژه یا کلمه« نام»
آن ابهام برانگیز نبوده و زمینه تمسخر را 

 3فراهم نکند، شیرین، زیبا و خوش ادا باشد.

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 3

 112: ص ،يارتباط



 

 

 
 30 حاشیه

در ارتباط با های مختلف به دالیل سیاسی و هایی که به شکلنام: های سیاسیمصادیق نام
 1اند.شدند در این شاخص قرار گرفتهمسائل سیاسی انتخاب می

 مثال مصادیق نام شاخص
 نام پادشاهان و رهبران سیاسی که در طول تاریخ تاثیر نام فرهنگ

 گذار بوده اند 
 هانام همسران و فرزندان و در کل بستگان درجه یک آن

 که به دالیلی دارای آوازه بوده اند. 
یی که دارای هایی که در ایران تشکیل شده نامهادولتنام 

 معنای سیاسی هستند و تداعی کننده قدرت سیاسی
 باشند. می

 
 اسکندر، نادر، چنگیز، ....
 ....  ، پارامیس دختر کوروش

سامان که به واسطه دولت سامانیان 
 گرفته شد و یا ساسان و ... 

 دولت، سلطنت، سلطان، انقالب و ... 

 
 31 یهحاش

شاخص : های فرهنگیمصادیق نام
فرهنگی که از گستردگی و تنوع 

ها و گیری برخوردار است مصداقچشم

هایی از قبیل موارد زیر را در محورهای نام
 2گردد.چندگانه شامل می

  

                                                
 76: صصاحب نام،  يو اجتماع یفردد تيهو یریگبر شکل ریقاسم، تأث ،ييآقا يمحبوبه و حاج ،یجعفر. 1

 75 صفه قاسم، ،ييآقا يحاج و محبوبه ،یجعفر نام، صاحب ياجتماع و یفرد تيهو یریگشکل بر نام ریتأث. 2
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 32 حاشیه

کشور پهناور ایران از دیرباز محل 
سکونت اقوام مختلف فارس، ترک، لر، 

بلوچ و... بوده است. بدیهی است که  عرب،
ها، ادیان و این اقوام با داشتن زبان

گذاری نامهای متفاوت، در پدیده فرهنگ
های متفاوتی نیز دارای تمایالت و گرایش

توان انتظار داشت که اند. بنابراین میبوده
مجاورت و تبادالت فرهنگی و اجتماعی و 

را نیز ذاری گنامزبانی میان این اقوام فرآیند 
تبادالت گونه اینهای که یکی از مشخصه

                                                
 يجامعه شناخت لیرضوان، تحل ،ینجف آباد ینظر شاه. 1

 49: صدر شهرستان نجف آباد،  ینامگذار یالگوها

است دستخوش تحول قرار داده باشد. امروزه 
ها بدون توجه به شاهد هستیم که برخی نام

ریشه زبانی و فرهنگی آنها مورد استفاده 
مثال فارسی  عنوانبه اقوام مختلف است. 

های عربی، ترکی هایی به زبانزبانان از اسم
کنند. این مسأله ردی و... استفاده مییا ک

تواند به دلیل مجاورت کشور ما میچنین هم
با کشورهای دیگر و تأثیرپذیری از 

 1ها نیز باشد.فرهنگ و زبان آن ملت

  33 حاشیه

 مثال مصادیق نام شاخص

نام 
 فرهنگ

ی فارسی یا معادل عربی آن را هاممکن است واژه هاارزش
 شامل شود.

 : مظاهر زیبایی طبیعت شاملعنوان بهعناصر طبیعی 
  هانام گل

 نام درختان 
 ی زینتی هاسنگ

 اجرام آسمانی 
 اعتقادات و باورها 

 عناصری که به نوعی تداعی کننده ملکه زیبایی محسوب
 شوندمی

 ی اخالقی هاارزش
 ی عاطفی هاواژه

 بخشنده، افضل، عادل، کرامت 
 
 
 

 سوسن نیلوفر و ...
 سرو، صنوبر، بلوط 

 فیروزه، مروارید و ...
 سیاره، ستاره و ...

ساحل، دریا، صدف و رخساره، پوران، 
 پری، زیبا، گل اندام ...

 عاطفه، عفت، مکرم، شایسته و ...
 نازلی، نازنین، محبوبه و ...
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و « قوم»قوم گرایی از دو کلمه 
ترکیب یافته است. قوم به معنای « گرایش»

نی، جمعی از افرادی است که پیوند خو
زبانی و فرهنکی آنها را با هم یکجا کرده 
است، و گرایش تمایل شدید و قوی به این 

باشد. با توجه به این، پیوند قومی می
گرایی عبارت از گرایش گروهی از قوم

ادن افراد جامعه به منافع قومی و معیار قرار د
باشد. های زندگی میآن در تمام فعالیت

را مجموعه بعضی از جامعه شناسان قوم 
دانند که زبان، تاریخ، آداب، هایی میانسان

رسوم، عواطف و احساسات مشترک آنها را 
 دهد. بهم پیوند می

های دیرینه که از یکی از سنت
های دور در بین اقوام مختلف مرسوم گذشته

برای گذاری نامبوده است برگزاری مراسم 
کودکان تازه متولد شده است که در میان 

های متفاوت برگزار ختلف به گونهجوامع م
و این ناشی از زمینه فرهنگی هر قوم  شودمی

است که در انتخاب نام تأثیر دراد. بدون 
شک نام یک فرد نه تنها او را از دیگران 

تواند نشان دهنده سازد بلکه میمتمایز می
ای باشد که فرد در آن گروه و جامعه

گذاری نام عضویت دارد. در ایران توجه به
درست و نیکو، حساسیت مشترکی بین اقوام 
مختلف است که متأثر از فرهنگ اسالمی 

های است که با آداب و باورها و گرایش
 ای ادغام شده است. قومی و منطقه

در مناطق مختلف ایران، هر یک اقوام 
گذاری ناممختلف آداب و رسوم متفاوتی در 

 داشته و دارند. 
در حال حاضر هم در در ایران قدیم و 

بعضی روستاها آداب و رسومی برای 
وجود دارد. بدین صورت که در گذاری نام

شب ششم از تولد کودک افراد خانواده و 
ایی را که در هشوند و نامنزدیکان جمع می

های مذهبی است نظر دارند و معموالً هم نام
دهند و با در بین صفحات قرآن فرار می

ه برای اولین بار دیده گشودن قرآن نامی ک
گذارند و سپس این شود روی کودک می

 . شودمینام در گوش کودک خوانده 
در جامعه ایل نشین بعد از تولد فرزند از 
ریش سفید و یا روحانی محل دعوت 

تا نام خوبی متناسب با اوضاع به او  شودمی
 بگذارد. 

ها رسم است چنانچه کسی در بین ترکمن
ی خانواده قبالً فوت کرده باشد، اسم متوفاز 

را با توجه به مرد و زن بودنش روی نوزاد 
 گذارند بنابراین نام افراد همیشه در بینمی

 ها زنده است.ترکمن
در برخی نقاط تا قبل از نامگذاری پسر 

 نامند. را علی و دختر را موقتاً فاطمه می
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به طور کلی نامگذاری در بین اقوام 
و مناطق مختلف کشور، چه اسم متفاوت 

اند یا در قید ترهای خانواده که زندهبزرگ
حیات نیستند بدلیل اینکه نام و یادشان را 
زنده نگه دارند یا اینکه بنا به اعتقادات قبلی 

و دینی خود اسم پیامبر و امامان را روی 
فرزند خود انتخاب کنند و یا اسامی تاریخی 

ت و محیط اطراف را بپسندند یا حتی از طبیع
 1گزینی استفاده شد.خود برای نام

 
 34ه حاشی

که بیانگر سه نوع از هویت  شودمیهایی را شامل در این قسمت نام: مصادیق شاخص هویتی
شوند. هویت جنسی، هویت اجتماعی و هویت انسانی که در جدول ذیل به مصادیق آن می

 2.شودمیاشاره 
 

 مثال یقمصاد نام شاخص
 هویت جنسی  نام هویتی 

 شوند می اعم از نام زنان و مردانی که جنسیت را یادآور
 هویت اجتماعی 

 یی که ریشه نژادی، قومیتی و زبانی دارند هانام
 هویت انسانی 

یی که یادآور بزرگان مورد احترام به دلیل هانام
 ی بارز اخالقی، علمی و مردانگی هاویژگی

 انم، ننه، باجی، خانم نام زنان مثل خ
و نام مردان مثل میرآقا، گل آقا، میر 

 آقا و ... 
با وند )نام خاندانی در گذشته( یوشا 

 در نور( ای )منطقه
 پوریا ولی، ارسطو، سینا، نیما 

 35 حاشیه

های هایی که در شبکهها و فیلمسریال
ها و ایام تلوزیونی کشورمان در مناسبت

توانند نقش می شودمیخش مختلف تولید و پ
مناسب و مطلوبی را در ایجاد فرهنگ 

                                                
در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 1

 82: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکور با تأک

صحیک ایجاد کنند )البته در خیلی گذاری نام
ها این نقش و تأثیر ها و عرصهاز حوزه

تواند نتیجه بخش و ثمربخش باشد و می
چون هدف نگارش این مقاله کوتاه مرتبط 
با فرهنگ نام است به این مهم اشاره 

نام بر  ریقاسم، تأث ،ييآقا يمحبوبه و حاج ،یجعفر. 2

 77: صصاحب نام،  يو اجتماع یفرد تيهو یریگشکل
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هایی چون ستایش، ( که فیلمودشمی
کیلومتر تا بهشت )آیدا(،  5مسافری از هند، 

مختارنامه، محمد رسول اهلل، ابوعلی سینا، 
سربداران، صالح الدین ایوبی، میرزا 

هایی کوچک خان و شهریار از جمله برنامه
اند که در فرهنگ انتخاب نام نوزادان بوده

 اند.تأثیر داشته
 ای هم البته درماهوارههای در مقابل شبکه

ای که هدف خیلی از جنگ سرد و رسانه
آنها تخریب و تضعیف فرهنگ دیگر ملل 

ترین اهداف آنان است است و این از اصلی
کنند که هایی را تولید و پخش میبرنامه

ضمن بدآموزی آن در انتخاب نام نوزادان 
 اند. تأثیر نبودههای ایرانی بیدر میان خانواده

به فرهنگ، آداب و رسوم،  توجه
اعتقادات و باورهای ملی و قومی هر استانی 
به ویژه مناطق مرزی و بومی نشین ایران در 

های جامعه تأثیر بسزایی دارد و رشد ارزش
های ها و سریالبا ساخت و تولید برنامه

مرتبط با فرهنگ آنها ضمن ارتقاء فرهنگ، 
قی های انسانی و اخالزمینه ساز توسعه ارزش

و خود پادزهری است در  شودمیبیشتری 
های مقابل زهر و سموم برنامه کانال

ای ضد فرهنگ این مرز و بوم و ماهواره

                                                
 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 1

 113: ص ،يارتباط

را گذاری نامای مطلوب برای فرهنگ زمینه
 کند.فراهم می

های هر چرا نباید در ارتباط با شخصیت
های ملی هستند برنامه و منطقه که سرمایه

د مانند حافظ، سعدی، میرداماد، فیلم تولید شو
میرزاطاهر عریان، باهنر، خرازی، رجایی، 
کشوری، میرزا کوچک خان، امیرکبیر، 
هژار، مستوره، شیخ بهایی، کمال الملک، 
فرشچیان، مجلسی، عطاء کل و هزاران 
هنرمند و دانشمند و فعال دیگری که مردم 

اطالعند یا اطالعات کمی دارند ما از آن بی
نام فرزندان خود را از روی  و باید

هایی که مرتبط با فرهنگ این شخصیت
کشور و منطقه نیست انتخاب کنند و زمینه 

 1ای باشد. های ماهوارهاین مسئله هم برنامه

 36 حاشیه

ها این است که به کارکرد بیشتر رسانه
ها را تغییر دهند. تدریج سبک زندگی انسان

د است که یک ابزار قدرتمنعنوان بهرسانه 
بر هر موضوع اجتماعی، خانوادگی، فردی، 

توان از آن در گذارد و میفرهنگی اثر می
ایجاد فرهنگی غنی در نامگزینی استفاده 

ای که حائز اهمیت است این نمود. نکته
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ها است که امروزه با توجه به کاربری رسانه
در سطک جهانی )ماهواره و...( و ورود 

درون منازل،  های مختلف حتی تافرهنگ
سازی استفاده از این ابزار ضرورت فرهنگ

در چارچوب فرهنگ غنی اسالمی ایرانی 
های اجتماعی و... را کشورمان در زمینه

 1دوچندان کرده است. 

 37 حاشیه

ها در خصوص انتخاب نام تبلیغات رسانه
های اصیل ایرانی تواند در رواج نامنیکو می

ر شاهد پخش تأثیرگذار باشد، گرچه چند با
نیکو بوده گذاری نامای در خصوص برنامه

رسد بسنده کردن به این ایم، اما به نظر می
میزان کافی نباشد؟ چه بسا شاهد تبلیغات 

ها از مواد بهداشتی مختلف در همه زمینه
ها هستیم اما در خصوص گرفته تا خوراکی

 2بینیم.انتخاب نام نیکو تالش چندانی نمی

 38 حاشیه

گزینی وجه به اثرات ژرف و عمیق نامبا ت
بر ابعاد شخصیتی و اجتماعی و فرهنگی و... 

امروزه در فرهنگ گذاری نامافراد و جامعه، 

                                                
در  ينيفرهنگ نام و نام گز یازسيغن ،یمهد پور،سعادت. 1

 79: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکشور با تأک

ما موضوعی قابل بررسی و اهتمام است. 
بدون شک انتخاب یک نام تنها یک واژه 
برای صدا زدن افراد نیست بلکه معنی و 

یک های انتخابی نشان از هویت مفهوم نام
کشور دارد. لذا ایجاد توسعه و غنای فرهنگ 

گزینی در کشور با توجه به مورد نام و نام
ها وسیله ضد ارزشتهاجم قرار گرفتن آن به

امریست که باید به صورت مستمر و دائم 
 مورد توجه قرار بگیرد. 

توان در این خصوص پیشنهاداتی که می
 ارائه داد. 

در جهت  های فرهنگیبا انجام فعالیت -
های اسالمی ترویج فرهنگ و ارزش

کشورمان زمینه را برای محتوایی غنی در 
 انتخاب نام ایجاد کرد. 

تبلیغات مناسب و آموزش در خصوص  -
آگاهی از تأثیرات شخصیتی و اجتماعی و 

 گزینی انجام داد. فرهنگی نام و نام
از جمله شیوهای فراگیری فرهنگ،  -

باشد که باید ان میداستان، آداب و رسوم، زب
ها نسبت به توسعه و با استفاده از این شیوه

گزینی با محتوایی انتقال فرهنگ غنی نام
 3اسالمی اقدام کرد.

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 2

 118: ص ،يارتباط

در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 3
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 39 حاشیه

به گفته محققان ظرفیت مثبت و منفی نام 
افراد، بر کیفیت و طول زندگی آنها تأثیر 

 گذارد. می
دهند در محققان به والدین هشدار می

ام فرزندان دقت بیشتری داشه انتخاب ن
باشند، چرا که نام افراد در باال بردن عزت 
نفس، آینده تحصیلی و روابط و تعامالت 
اجتماعی آنها در طول زندگی نقش بسزایی 

 1کند.ایفا می

 40 حاشیه

کودک  شناسی یکی از متخصصان روان
حق نام و حق : ای تحت عنواندر مقاله

م بسیار باالتر از یک نویسد ناتابعیت می
برچست و یا یک عنوان خاص است. نام 
نشانه شخصیت و هستی جداگانه هر فردی 

« اینیاس سرسون»است. در تحلیلی که 
فیسوف فرانسوی راجع به وظیفه اجتماعی 

کودک قبل از : نویسدنام به عمل آورده می
آن که اسمی برای او تعیین گردد وجود 

                                                
 84: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکشور با تأک

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 1

 105: ص ،يارتباط

 تهران، اسالم، در يول و کودک متقابل حقوق د،یمج ،یريوز. 2

 146 ص، 1383 ر،یرکبیام

احوال در احقاق حقوق کودک و نقش ثبت د،یجمش ،يرمض. 3

 52: صآن، 

ت و استقالل فرد ندارد نام هم نمودار شخصی
است و هم شخصتی و استقالل فردی به 

 3 2بخشد.انسان می

 41 حاشیه

 تحدید آزادی و اختیار در انتخاب نام کوچک 

آزادی در انتخاب و گزینش نام کوچک 
تواند نامحدود باشد. زیرا این امر موجب نمی

مشکالت گوناگونی برای جوامع خواهد 
ین زمینه بود. از این رو قانونگذاران در ا

شوند، و معمواًل هایی را قائل میمحدودیت
بایست موارد مقننین میگونه ایندر 

مصلحت و منفعت جامعه را در نظر بگیرند 
و با تلفیق آنها متناسب با فرهنگ هر 
جامعه، روشی را اتخاذ کنند از جمله این 

 : توان به موارد زیر اشاره کردمصالک می
 4مصلحت و نفع عمومی -الف
 مصلحت و نفع خانواده -ب
 5مصلحت و نفع طفل -ج

 42 حاشیه

، 193 ص، 55 ش هشتم، چاپ، 1 ج ،يمدن حقوق ه،ینيگر. 4

 68 ص منبع، همان ان،يدرود دکتر از نقل

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 5

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 120: ص)س(،  ينیحضرت امام خم
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ای به دلیل نیاز به انسجام هر جامعه»

درونی ناچار است اهداف مشخصی را برای 

خود تعیین کند و این اهداف طبعاً نیاز به 

نمونه شخصیتی خاصی را در آن جامعه به 

آورند. بنابراین نمونه شخصیتی در وجود می

و تبلوری از فرهنگ هر جامعه بازتاب 

( 204)همان، « غالب در آن جامعه است

ها نیز در جامعه الگو قرار بعضی از نام

کنند تا فرزندان گیرند و افراد سعی میمی

خود را بر اساس چنین شخصیتی پرورش 

های مذهبی در جامعه ایرانی دهند. مثالً نام

کنند زیرا چنین وضعیتی را تجربه می

ازتاب نگاه غالب های مذهبی بشخصیت

دهد که فرهنگ جامعه ایرانی را شکل می

توان این دیدگاه را با نظریه شخصیت می

پایه کاردینر ولینتون نیز منطبق کرد که 

های غالب در نامگذار تحت تأثیر ارزش

جامعه سعی دارند تا فرزندان خود را بر 

های الگو پرورش دهند و اساس شخصیت

ن هدف انتخاب اولین گام در رسیدن به ای

نامی مشابه با نام الگوهاست و به نظر 

های مذهبی نسبت رسد فراوانی باالی ناممی

های دیگر از این انگیزه نشأت به نام

گیرند از آنجا که پرسش از نام، معرفت می

بخشی از هویت فرد در ارتباطات اجتماعی 

تواند زمینه است زمینه ایجاد آگاهی می

فراهم آورد لذا در  شناخت از نام را نیز

راستای اجتماعی شدن افراد و هماهنگی در 

راستای هنجارهای غالب در جامعه افراد 

کنند آگاهانه و یا به طور سعی می

های خود هنجارهای ناخودآگاه در کنش

همگام با ویژگی نام خود را نیز مدنظر داشته 

تون نادیده باشند البته این نکته را نمی

یری شخصیت افراد گگرفت که در شکل

های بارز یک نام را توان ویژگیصرفاً نمی

تعیین کننده دانست زیرا انسان موجودی 

های توان فرهنگکامالً آزاد است و نمی

هدایت شده را مبنای کنش افراد قلمداد کرد 

بلکه افراد دریافتهای بیرونی را در درون 

دهند و برای خود خویش تغییراتی می

کنند که ردی را خلق میهویت منحصر به ف

با الگوهای ارائه شده صد در صد منطبق 

توان از تأثیر نخواهد بود اما با این وجود نمی

گیری هویت افراد عوامل بیرونی در شکل

غافل بودن. همانطور که لینتون معتقد است 

انسان موجودی نیست که صرفاً به »که 

صورت خنثی عناصر فرهنگی را دریافت 

ن عناصر را در درون خود تغییر کند بلکه ای

دهد بنابراین هر شخصیت فرهنگی دارای می

های روانی خاص حاصل از آن نیز ویژگی
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 2 1( 209، 1381)فکوهی، « هست

 43 حاشیه

ها به محض تولد در همه جوامع انسان
کنند. میگذاری نامفرزندشان آنها را 

دیگران را بشناسیم  شودمیباعث گذاری نام
خود را از دیگران متمایز و مشخص  و

خواهند به ها وقتی میسازیم. همه انسان
سؤال من کیستم؟ پاسخ دهند، ابتدا به نام 

کنند. نام بخشی بنیادی از شان اشاره می
هویت به ویژه در بعد فردی است. با توجه 
به اینکه هویت فری و جمعی، دو سوی یک 
 پیوستار هستند که ارتباط تنگاتنگی با

( نام 45؛ 1386یکدیگر دارند )گیدنز، 
شناسه هویتی در بعد فردی، خیلی عنوان به

یابد. زود به سطوح جمعی هویت پیوند می
های فاطمه، محمد، سینا، داریوش، فرهاد نام

و غیره، در ابتدا صرفاً عناوینی برای 
تشخیص و تمایز افراد از یکدیگر هستند اما 

شوند این می دارندگان آنها به زودی متوجه
هایی فراتر از اسامی دارای معانی و نشانه

اند. تعمق تشخیص و تمایز صرف از دیگران

                                                
 ، يشناسانسان یهاهينظر و شهياند خيتار ناصر، ،يفکوه. 1

 اول چاپ، 1381 ،ين نشر تهران،

نام بر  ریقاسم، تأث ،يياقا يمحبوبه و حاج ،یجعفر. 2

 71: صصاحب نام،  يو اجتماع یفرد تيهو یریگشگل

تواند فرد دارنده را به ها میدر این نام
های مذهبی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی زمینه

و هنری کشور مرتبط نماید. این پیوندها به 
ها از وجاهت و خصوص در مواردی که نام

توانند فی برخوردار باشند میاعتبار کا
دلبستگی و تعهد به اجتماع ملی را افزایش 

 4 3و هویت ملی تقویت نمایند.

 44 حاشیه

کنش متقابل نمادین دیدگاهی است که 
توان در افکار دانشمندان خاستگاه آن را می

قرن نوزدهم جست اما این نظریه را بیشتر با 
آرای جرج هربرت مید و شاگرد او بلومر 

به طور کلی دیدگاه کنش « شناسندیم
متقابل نمادین، بر پویای کنش متقابل 
اجتماعی میان فرد و جامعه و نتایج این 

در این نظریه واحد  5فرآیند تأکید دارد
سنجش کنش متقابل است که هم جامعه و 

دهد. فرضیه پژوهش هم فرد را شکل می
حاضر بر این پایه شکل گرفته که به نظر 

هایی که از میان نام و برداشترسد که می
هر نام در جامعه وجود دارد در هویت 

 حسن ترجمه ، يشناسجامعه( 1386) يآنتون دنز،یگ. 3

 ين نشر تهران، ان،یچاوش

 3 :ص ،يمل تيهو بر رابطه نام و يلیتحل روس،یس ،یاحمد. 4

 نشر تهران، ، يشناسجامعه یهاهينظر غالمعباس، ،يتوسل. 5

 .هفتم چاپ، 1379 سمت،
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صاحب نام تأثیر بگذارد و به دنبال آن بر 
کنش صاحب نام در روابط اجتماعی 
منعکس شود. از دیدگاه نظریه پردازان 
کنش متقابل نمادین هویت اجتماعی 

دریافت ما از اینکه که هستیم »عبارتست از 
می از خودشان و و اینکه مردم چه فه

( دارند شودمیدیگران )که شامل ما هم 
بنابراین هویت اجتماعی حاصل توافقات و 

در بحث ارتباط نام و  1«عدم توافقات است
هویت نیز چنین ارتباطی وجود دارد به این 

سازی بخشی تواند به شفافمعنا که نام می
از ابهامات مربوط به هویت فرد کمک کند. 

صورت تواند دو جانبه باشد به اینمیاین امر 
تواند پاسخی باشد که از یک طرف نام می

به خود فرد در مورد آگاهی از بخشی از 
هویتش و شناختی که فرد از خودش پیدا 

توانند از طریق کند که این شناخت میمی
معنای که یک نام در جامعه خاص القاء 

کند باشد و از طرف دیگر صاحب نام با می
ک کشیدن یک نام خاص با توجه به ید

های بارز همان نام در شناخت فرد ویژگی
به دیگران کمک کننده باشد و دیگران فقط 

                                                
 يشناخت جامعه عوامل» ميمر جاه، رفعت و باقر ،يساروخان. 1

 زنان، پژوهش نشر «زنان ياجتماع تيهو فيبازتعر در مؤثر
 1 شماره

« در دوران معاصر  يشناسجامعه یهاهينظر» جورج، تزر،ير. 2

 1374 ،يتهران، نشر علم ،يترجمه محسن ثالث

توانند به شناختی هر چند با دانستن نام می
اندک از هویت فرد دست یابند. مید معتقد 

وجود زبان که خود یک محصول »است که 
اجتماعی است در تحلیل نهایی بوجود 

عنوان بهتوان ه ذهن است. ذهن را میآورند
گفتگوی داخلی انسان با خودش از طریق 

کشف  2دار تعریف کرد.نمادهای معنی
بخشی از هویت فرد میتواند مربوط به 
کنکاشی باشد که فرد در گفتگوی با خود 

کند زیرا که معموالً در در مورد نامش می
های شناخت در ارتباطات اولین زمینه
پرسند در حالی که نام فرد می اجتماعی از

ای باشد در تواند جرقههمین پرسش می
شناخت فرد از خودش اینکه از نام وی در 

کند چه اجتماعی که درآن زندگی می
و مسلماً پاسخ مثبت  شودمیمعنایی برداشت 

تواند یا منفی اجتماع در برابر یک نام می
هویت صاحب نام را تحت تأثیر خود قرار 

هد و در تعیین بخشی از شکل کنش د
 4 3صاحب نام دیگران تأثیر گذار باشد.

 

نام بر  ریقاسم، تاث ،ييآقا يمحبوبه و حاج ،ی. جعفر3

 72: صصاحب نام.  يو اجتماع یفرد تيهو یریگشکل

نام بر  ریقاسم، تأث ،ييآقا يمحبوبه و حاج ،یجعفر. 4

 72: صصاحب نام،  يو اجتماع یفرد تيهو یریگشکل
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 45 حاشیه

داشتن نام نیکو، در کودک و جوان نوعی 
احساس اطمینان و اعتماد به نفس به او 

دهد و شخصیت او را شکوهمندی می
بخشد و محبوبیت او را در جامعه افزونتر می
نام  سازد. زیرا در صاحب نامی، همواره بامی

 کند. خود زندگی می
در نام نهاد بر فرزندان، جنسیت آنان را 

های زنانه برای باید در نظر گرفت. نام
های مردانه برای دختران، در پسران و نام

گذارد و ممکن شخصت فرزندان اثر می
است در پسران منش دخترانه و در دختران 
رفتارهای پسرانه پدید آید و در مشاغل و 

هایی به وجود ه آنان دگرگونیزندگی آیند
ها با نام آورد. نباید فراموش کرد که انسان

 1کنند. خود و در نام خود زندگی می

 46 حاشیه

گزینی از های مردم در نامتغییر سلیقه
های فرا روی نظام چالشترین مهم
رود و از این کشور به شمار می احوالثبت

دف گزینی با هرو مهندسی فرهنگ نام و نام
های مردم از ارتقای سطک شناخت و آگاهی

گزینی های حاکم بر نامطریق معرفی ارزش

                                                
 ،يارتباط یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس. 1

 98: ص ال،یل ،يلیوک

و تقویت روح خودباوری و انسجام 
های مذهبی و اجتماعی با تکیه بر شخصیت

های فرهنگی و مفاخر، تقویت ارزش
اجتماعی نام، برای ساماندهی وضعیت ایجاد 

ناپذیر است. شده ضرورتی اجتناب
فرهنگی، مذهبی، قومی، هایش گرایش

های جمعی از جمله عوامل تأثیرگذار رسانه
گزینی ایرانیان بوده در فرهنگ نام و نام

گیری است که با تقویت این عوامل با بهره
توان از این از تعالیم دین مبین اسالم می

 فرهنگ حفاظت نمود. 
ریزی دقیق و بنابراین باید با برنامه

وجود جهت حفظ و استفاده تمام ابزارهای م
ارتقای فرهنگ اسالمی ایرانی کشومان در 

ایجاد فرهنگ چنین همها و تمامی زمینه
گزینی در کشور اقدام غنی برای نام و نام

نمود. لذا در این خصوص تمامی 
های مرتبط و های فرهنگی و دستگاهدستگاه

حتی مردم، باید بدلیل اهمیت موضوع و 
نشان دهنده هویت و تواند اینکه نام می

ماهیت افراد و یک کشور باشد فعال و 
 2هوشیار باشند.

 

در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 2

 70: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل ددیکشور با تأک
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 47 حاشیه

ها غالباً با انگیزه عشق و عالقه نامگذاری
گیرد به شخصیت مورد عالقه صورت می

های ملی ها غالباً متوجه شخصیتاین عالقه
شوند، در ایران اسالمی با توجه به مذهبی می

مندی ی و عالقهریشه داری اعتقادات مذهب
ها برگرفته به ائمه معصومین )ع( بیشتر نام

 1باشد.های این بزرگان میاز نام

 48 حاشیه

تأثیر اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی 
: هاحاکم بر جامعه، بر چگونگی نامگذاری

های دختران اگر معنای پیش از انقالب، نام
فارسی هم داشت، آهنگ اروپایی پیدا کرده 

ن ریتا، شیدا )به جای شیدا(، زری بود. چو
های پسران ناتمام تلفظ )به جای زهرا( و نام

شد، هوشی )به جای هوشنگ(، فری )به می
جای فریدون( و جز اینها؛ اما پس از انقالب 

های هایی مذهبی رونق یافت و نه تنها نامنام
هایی مذهبی سابق ارجمندی یافتند، بلکه نام

، و جز اینها هم چون سمیه، مروه، حسنیه
 2معمول گشت. 

 
 

                                                
 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 1

 108: ص ،يارتباط

 49 حاشیه

* نام نیک باشد به طوری که مردم آن 
را قبیک و زشت نشمارند و کودک پس از 
بزرگ شدن و به حد بلوغ رسیدن از آن 
ا اکراه نداشته باشد و کرامت و احترام فرد ر

 دار نکند. خدشه
* معنی نام ناپسند نباشد و نام شخصی 

ور در میان مردم نباشد که بر فسق و فج
 مشهور بوده یا باشد. 

 * نام بیانگر تکبر و خودبینی نباشد.
 * نام بیانگر پرستش غیرخدا نباشد. 

 * نام بیانگر بدبینی نباشد.
* از نامی که داللت بر گداختگی و عشق 

 سوزان و سرگشتگی دارد پرهیز شود. 
هایی که فرزندان با اسمگذاری نام* 

ت نکه فرزند دختر شده اسبیانگر انزجار از ای
مورد اشکال است مانند اوغل گرگ به معنی 

 خواهمفرزند پسر می
* نام فرزند از پیامبران و انبیاء، صالحان 

 3و اولیای خدا باشد.

 50 حاشیه

تر شدن روابط در دوران کنونی با پیچیده

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 2

 103: ص ،يارتباط

 3: ص ،ينيبه نام و نام گز ينگاه ن،يآذ ان،يجبار. 3
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اجتماعی و فرهنگی، نیاز به باز مهندسی 
سطک  فرهنگ نام گزینی، با هدف ارتقای

های مردم از طریق معرفی شناخت و آگاهی
گزینی و تقویت های حاکم بر نامارزش

روح خودباوری و انسجام اجتماعی با تکیه 
های مذهبی و مفاخر، تقویت بر شخصت

های فرهنگی و اجتماعی نام، پیش از ارزش
. با توجه به تأثیرات شودمیپیش احساس 

و اینکه در انخاب اسامی بر فرد و جامعه 
همه دنیا نام معرف مذهب، ملیت و تابعیت 

ها و افراد است، حرکت منسجم سازمان
نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی ذیربط، 

گیری فرهنگ نامگزینی در جهت شکل
کشور با محتوایی غنی و اصیل اسالمی را 

 احوالثبتطلبد. که در این راستا سازمان می
ولی امر در های متیکی از سازمانعنوان به

ها و وظایف محوله خود چارچوب رسالت
زمینه را برای انتخاب نام نیکو برای افراد 

 1فراهم نموده است.

 51 حاشیه

گاهی به مناسبت خاص یا بنا به 

                                                
در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 1

 72: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکشور با تأک

 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیکو. 2

 103: ص ،يارتباط

بار و به  نینخست یبرا ياست ول ينام کوچک انتخاب گرچه. 3

سرپرست  ايپدر و مادر  لهیبه وس يطور معمول نام هر کس

 . شوديمانتخاب  يدوران کودک یهاروز نیدر نخست يقانون

درخواست یا وصیت بزرگان خانواده نامی 
شد اما او را به برای نوزاد در نظر گرفته می

رد و خوانند که شهرت نام دااسم دیگری می
 2.شودمیدر شناسنامه ثبت ن

 52 حاشیه

نام ایرانی یک کلمه ساده یا مرکب 
ایرانی است که برای نشان داد هویت یک 

رود و باید دارای شخص به کار می
 : ها و شرایط زیر باشدویژگی
یک کلمه ساده یا مرکب باشد و  -اوالً

انتخاب اعداد به جای نام کافی نیست. برای 
صاص شماره ملی به جای نام هر مثال اخت

چند مفید و دقیق است ولی کافی نیست. 
زیرا در فرهنگ و عرف ایران، اعداد نام 

 شوند. محسوب نمی
نام بدون واسطه به هویت شخص : ثانیاً

کند و توصیف یک شخص با داللت می
عباراتی به طور غیرمستقیم به جای نام کافی 

 3نیست.
هویت شخص  نام بدون واسطه به -ثانیاً

 یممنوع را برا یهااز نام يکينددارد  کس حق چیتنها ه نه

ق.ث.ا و  20فرزند خود انتخاب کند )مستفاد از ماده  ايخود 

عنوان نام انتخاب که به یاآن( بلکه واژه 2و  1 یهاتبصره

همان  5و  3، 1)مستفاد از تبصره  ينيبا فرهنگ د ديبا شوديم

)مستفاد  هماهنگ باشد. زیصاحب نام ن یماده( و شرافت نژاد

همان  5از نام آنها، تبصره  شیسادات پ ادتیاز لزوم ذکر س

 ماده(.



  
 374  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

کند و توصیف یک شخص با داللت می
عبارتی به طور غیرمستقیم به جای نام کافی 

 1نیست.
بنابراین نه تنها نام باید واجد شریط 
مذکور باشد بلکه به طریق اولی انتخاب 

هایی که فرهنگ بیگانه را ترویج نام
انتخاب چنین همکنند ممنوع است. می

امین الدوله و  عناوین و القاب )مانند
های زننده... ممنوع است فخرالممالک( و نام

 ق.ث.ا( 20ماده  1)تبصره 
های متعارف باشد. انتخاب نام -رابعاً

 20نامتعارف ممنوع است )مستفاد از ماده 
 ق.ث.ا( 
با جنس دارنده یا آن هماهنگ  -خامسا

 ق.ث.ا( 20ماده  1باشد )مستفاد از تبصره 
ی خانواده اتخاذ گرچه بین اعضا -سادساً

های کوچک مشابه منع صریک قانونی نام
ندارد ولی خود اعضای یک خانواده به ویژه 
پدران و مادران برای فرزندان خود نام 

کنند. با وجود کوچک مشابه انتخاب نمی
هرگاه نخستین بار نامی : توان گفتاین می

برای یکی از فرزندان شخص انتخاب شود 

                                                
1 . .Name is a word or group of words used to 

refer to an individual entry by directly 

pointing to it not by specifying it as a member 

of a class. The new Encyclopedia Britannica: 

volume 24: London &.. 1994;p733 

نام بر فرزندان بعدی آن فرزند نسبت به آن 
مقدم است، هرچند که به ظاهر قانون حق 
تقدم را فقط برای نام خانوادگی ذکر کرده 

 3 2است.

 53 حاشیه

ل ای که اکثر ایرانیان شیعه به اهبا عالقه
بیت رسالت و امامت دارند نام دختران را 

ران معموالً خدیجه، فاطمه، زهرا و... و نام پس
مد و. .. را علی، حسن، حسین، مح

گذارند. اگر نام عثمان، عمران، عایشه می
و... در میان شیعیان ناپیداست بر عکس در 
میان اهل سنت معمول و ممنوع است. 

که ظاهراً خیلی « نام کوچک»بنابراین 
رسد جنبه جمعی، دینی و انفرادی به نظر می

 یابد.مذهبی... یا فرهنگی نیز می
ریخ کهن های مندرج در شاهنامه و توانام

یادمان و هویت باستانی همیشه عنوان بهما 
مورد رجوع و اقتباس زرتشتیان ایران و 
پارسیان هند بوده است. در پی برخی فراز 

های ناب ایرانی، های تاریخی نامو نشیب
شاخصی از هویت ملتی، زیور نام عنوان به

 یاعضا نیب در( کوچک)نام  يشخص نام يبرخ گفته به. 2

 حقوق حسن، دیس ،يامام کند،ينم جاديا تقدم حق خانواده

 .207 ص چهارم، جلد ،يمدن

و  ينام و نام خانوادگ ،يزاده، مرتضو قاسم نیحس ،ييصفا. 3

 220: صآن،  يآثار حقوق
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شماری از پسران و دختران ایران سرزمین 
 گشته است. 
ها در یک دوره معین، ن نامفراوانی ای

سیاسی و فرهنگی -مبین تحوالت تاریخی
مانند رستم، سهراب، خشایار، : باشدنیز می

خسرو، سونیا، آتوسا، سودابه، رودابه و 
 تهمینه....

های زنانه ایران، کشور و دولت نام
برگرفته از خاک و تدبیر خاکیان )یا 

های ثروت( اندیشه برانگیز است. گرچه نام
 انه و مردانه مانند فرانسوا و فرانسواز،زن

ژرمن و رومن در غرب اروپا نیز معمول 
است ولی در کمتر کشوری در بعد اساسی 

)ایران( و « کشور»یک ملت، یعنی 
 برای نام زنان کاربرد یافته است. « دولت»

در پی قدرت ستایی، عده قلیلی از ایرانیان 
 از گذاشتن نام دشمنان تاریخی و دژخیمان

پرهیزند و پسران نیاکان خود نیز نمی
نامند. خویش را اسکندر، چنگیز و تیمور می

وجدان تاریخی »بدینسان ندانسته به بیداری 
 1رسانند.یاری می« جمع

 

                                                
و  يتيو غالمپور، آرزو، جعل اسناد هو نوینجات، م یپورورد. 1

احوال از آن در اداره کل ثبت یریشگیپ یهاروش يبررس

 29: صگلستان، 

 54 حاشیه

امروزه در فرهنگ ما گذاری ناماهمیت 
موضوعی قابل بررسی و اهتمام است و 

ها و صفات معصومان بر غنای آشنایی با نام
افزاید و قیافه و واژگانی فرهنگ اسالمی می

گستراند تا در افقی وسیع و درستی زاویه می
های مقدس بهره به صورتی متناسب، از نام

ببریم و خویش را از تهاجم فرهنگی بیگانه 
صیانت بخشیم. بنابریان، نام نه تنها 

ای برای شناسایی است، بلکه مشخصه
اگر مشخصه هویتی و فرهنگی نیز هست. 

د، گیرنامگذاری جزء مقوله فرهنگ قرار می
های دین، نام کودک طبعاً یکی از انعکاس

اخالق، ارزش و غیره خواهد بود. در 
تعاریف هنجاری نیز نامگذاری یک عمل و 

ها پدیده فرهنگی است، چرا که جزیی از راه
و رسومی است که عمل و اندیشه فرد را با 

ین خاطر دهد و این به ادیگران شکل می
ها ای از ارزشها حامل مجموعهاست که نام

و باورها هستند که راه و روش نسبتاً خاصی 
 2کنند.را ترویج و تبلیغ می

 

در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 2

 75: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکشور با تأک
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 55 حاشیه

اولین نماد فرهنگی که با فردی پس از 
و معموالً تا پایان عمر  شودمیتولدش همراه 

هم همراه او است نامی است که پدر و مادر 
نهند نامگذاری ارتباط نزدیکی با بر او می

مسأله فرهنگ دارد، بخشی از تغییرات 
فرهنگی در نامگذاری کودکان خود را 

 1دهد.نشان می
 56 حاشیه

حق داشتن نام حقی غیرمالی و ناظر به 
علی االصول نیز  2شخصیت خود فرد است؛

باید خود فرد در تعیین آن نقش داشته می

                                                
در  ينيفرهنگ نام و نام گز یسازيغن ،یمهد پور،سعادت. 1

 75: ص ،يفرهنگ اسالم يبر تجل دیکشور با تأک

 حق عنوانبه کوین نام انتخاب ياسالم اتيروا و ثياحاد در. 2

 شتریب مطالعه یبرا است؛ شده دانسته نيوالد فیتکل و فرزند

 ان،یلیاسماع حقوق، رساله شرح)ع(،  نيالعابد نيمز اما: به.ک. ر

 دار؛15 ح عه،یالش ائلوس ،يعامل حر؛ 597 ص، 1406 قسم،

، 6 ج ،ينیکل خیش ،يکاف؛ 198 ص روت،یب ،يالعرب اثراث اءیاح

 ،يطوس خیش؛ 48 ص، 1367 تهران، ه،یاالسالم دارالکتب

-111، ص 1365 ه،یاالسالم الکتب دار،8ج االحکام، بيتهذ

؛ 76ص  ،يمکتبه وجدان ،يابن لهد، عده الداع ؛ي؛ حل112

 دی، س85، مؤسسه الوفاء، ص 71ر االنوار، ج بحا ،يعالمه مجلس

؛ 332، ص 1371، مهر، 21ج  عه،یالش ثيجامع احاد ،یبروحرد

، 2ج  ه،یاررائه و الترب نیالطفل ب ،يمحمد تق خیش ،يفلسف

به حق  زین يالملل نی، اسناد ب169، ص 1426مکتبه االوحد، 

 2مثال به موجب بند  یدارند. برا ددیکودک بر داشتن نام تأک

 ياسیو س يمربوط به حقوق مدن يالملل نیب ثاقیم 24ماده 

 يمجمع عموم بيبه تصو 1966دسامبر  16 خي)که در تار

مجلس  بيبه تصو 17/2/1354 خيسازمان ملل متحد و در تار

تعیین نام غالباً  باشد، در عین حال از آنجا که
 احوالثبتدر هنگام اعالم تولد به مأمور 

و صاحب شناسنامه در چنین  شودمیانجام 
هنگامی از اهلیت استیفاء برخوردار نیست، 
تعیین نام توسط فردی غیر از صاحب نام 

 20. بر اساس ماده شودمیمجاز تلقی 
انتخاب نام بر عهده اعالم کننده « ق.ث.ا
 1و اعالم کننده نیز بر حسب تبصره  است
ق.ث.ا کسی است که مکلف به اعالم  6ماده 

همان قانون نیز  16واقعه تولد است؛ ماده 
 3مکلفان به اعالم تولد را تعیین کرده است.

 

بالفاصله پس از والدت به ثبت  ديبا يهر کودک».( دیسنا رس

 ونیسکنوان 7ماده  1به موجب بند «بشود ينام یبرسد و دارا

به موجب قانون مصوب مجلس  زیحقوق کودک )که کشور ما ن

تولد کوک » زیبه آن ملحق شده است.( ن 1/12/1372 خيدر تار

مانند  يو از حقوق شوديمآمدن ثبت  ایبالفاصله پس از به دن

همان ماده  2بر اساس بند . «باشديحق داشتن نام برخوردار م

 يحقوق را مطابق با قوان نيا ونیطرف کنوانس یکشورها» زین

 نيمربوطه در ا يالملل نیو تعهدات خود طبق اسناد ب يمل

آنها  یکه کودک در صورت عدم اجرا یخصوصاً در موارد نهیزم

 1بند «. خواهند کرد يآواره محسوب گردد، الزم االجرا تلق

حق  ونیطرف کنوانس یکشورها»:؛کنديم ددیتأک زین 8ماده 

نام و روابط  ت،یخود از جمله مل تيحفظ هو یکودک برا

خواهندد  نیرا طبق قانون و بدون مداخله تضم يخانوادگ

که کودک  یدر موارد» زیهمان ماده ن 2به موجب بند «. کرد

 تياز حقوق مربوط به هو يبرخ اياز تمام  يرقانونیبه طور غ

الزم  یهاو مساعدت تيعضو حما یخود محروم شود، کشورها

 «.حقوق فوق به عمل خواهند آورد عيرس یفایاست یرا برا

 81: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م3
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 57 حاشیه

در دوران معاصر نسبت به نام و نامگذاری 
، تابعان هر کشور، نظام و احوالثبتو 

ردیده است. این قوانین جدیدی تنظیم گ
وضع نخست در مغرب زمین متداول شد و 
مورد اقتباس کشورهای شرقی از جمله 
ایران قرار گرفت. با آنکه پیش از 

 مشروطیت به این امر توجه شده بود. 
اما به صورت رسمی و قانونی، پس از 
پیگیری نظام مشروطیت، با تأسیس اداره 
سجل احوال ایرانیان نیز دارای نام و نام 

های دیگر رسمی و خانوادگی و نشان
 کشوری شدند. 

های مشروطه به ویژه در آغاز دولت
دار این امر مهم وزارت داخله که عهده

اجتماعی شده بود، با مشکالت زیادی 
دادند نام رویارویی داشت. مردان اجازه نمی

زن و دخترانشان آشکار شود و سن و سال 
مسئوالن آنان بر نامحرمان معلوم گردد. اما 

با تبیین وقایع چهارگانه حیات )والدت، 
ازدواج، طالق، مرگ( برای مردم و لزوم و 

 1297آگاهی دولت بر آنها از سال 
( با بصیرت 1167نامه خورشیدی )تصویب
اندک هم کار خود را الزم توانست اندک

پیش برد و هم آحاد جامعه را به این امر 

                                                
 یهاو رسانه نيانتخاب نام از منظر د يبررس ال،یل ،يلیوک. 1

 103: ص ،يارتباط

 راغب سازد. 
احوال وزارت  اداره سجل 1304در سال 

کشور دامنه کار خود را از تهران به 
 1307ها نیز توسعه داد و در سال شهرستان

سجل احوال را تنظیم و به نگارش نامه نظام
به تصویب رساند.  1314درآورد و در سال 

به تصویب  احوالثبتقانون  1355در سال 
کشور به وجود  احوالثبترسید و سازمان 

های پس از انقالب اصالح سالآمد و در 
هایی نوشته شد و تغییرات اندکی پدید نامه

ای که در حال حاضر سازمان آمد، به گونه
های علمی و مزبور با برخورداری

تکنولوژیک و نیروی انسانی کارآمد 
فعالیتهای خود را در سراسر کشور ادامه 

 1دهد.می

 58 حاشیه

قانون الغای القاب و مناصب مخصوص 
 15/2/1304مصوب  ام و القاب کشورینظ

وضعیت  در مجلس شورای ملی خورشیدی
 معتبر: اعتبار

مجلس شورای ملی القاب و  -ماده اول
مناصب مخصوص نظام را به شرح ذیل ملغی 

 : داردمی
سپهساالری، سپهداری، سرداری، سپهبدی 
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و امیری مطلق و مضاف، امیر نویانی، امیر 
القابی که مرکب تومانی، امیر پنجی و سایر 

از مضاف و یا مضاف الیه سپاه، لشگر، 
 جنگ، ساالر و نظام هستند 

اعطای القاب مذکوره در ماده  -ماده دوم
 یک از این تاریخ ممنوع است. 

کلیه القاب کشوری پس از  -ماده سوم
سه ماه از تازیخ تصویب این قانون الغاء 

 1خواهد بود. 

 59 حاشیه

مصوب  اعالمیه جهانی حقوق کودک
 : اجالس مجمع عمومی

 959نوامبر سال  20سازمان ملل متحد در 
 : به صراحت اعالم نموده است

کودک باید از بدو تولد صاحب : 3اصل 
 2اسم و ملیت گردد.

 60 حاشیه

 : کنوانسیون حقوق کودک 7ماده 
هر کودکی از بدو تولد حق : بند یک

داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر 
داشتن تابعیت چنین همثبت شود،  مربوطه

                                                
 7: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1

ل در احقاق احواحقوق کودک و نقش ثبت د،یجمش ،يرمض. 2

 35: صآن، 

حق اوست و در صورت امکان باید والدین 
خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری 

 3شود.

 61 حاشیه

 : )حفظ هویت شخصی( 8ماده 
های عضو پیمان موظف حکومت -1

هستند که حقوق کودک را رعایت کرده 
و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته 

انوادگی او را مطابق قانون حفظ شده خ
تمام یا بخشی از که درصورتی -2نمایند. 

دار هویت شخصی به طور غیرقانونی خدشه
ها سریعًا در صدد ترمیم این شود، حکومت
 آیند.خسارت بر می

المللی حقوق مدنی میثاق بین 24طبق ماده 
و سیاسی که به تصویب مجمع عمومی 

( هر 1 :سازمان ملل متحد رسیده است
گونه تبعیض از حیث کودکی بدون هیچ

نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و 
منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق 
دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع 
صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه 
و حکومت کشور او باید به عمل آید 

 برخوردار گردد.

احوال در احقاق حقوق کودک و نقش ثبت د،یجمش ،يرمض. 3

 34: صآن، 
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والدت به ( هر کودکی باید پس از 2
 ثبت برسد و دارای نام باشد. 

این ماده که به ثبت رساندن  2طبق بند 
کند والدت و داشتن نام کودک تأکید می

بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم هر 
انتخاب نام برای نوزاد یکی از ای، جامعه
ترین وظایف پدر و مادر در بدو تولد اصلی

فرزندشان است و باید بر اساس وضعیت 
اعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ملی و اجتم

آداب و رسوم آن منطقه نامی برای فرزندم 
تولد شده در نظر گرفته شود و این مهم از 
وظایف اولیه پدر و مادری است که باید 

ای همراه با تحقیق، تفحص و توجه ویژه
 1روشن بینی به آن صورت بگیرد. 

 62 حاشیه

 مصوب دستورالعمل مربوط به تغییر نام
 احوالثبتدر شورای عالی   17/05/1364

 وضعیت اعتبار؛ منسوخ
مصوب  احوالثبتقانون  -بخش اول

 و اصالحیه آن 1355
 20و 3مستندات قانونی تغییر نام، مواد 

و  1355مصوب سال  احوالثبتقانون 
 باشد می اصالحیه آن

                                                
احوال در احقاق حقوق کودک و نقش ثبت د،یجمش ،يرمض. 1

 116: صآن 

 موارد تغییر نام -بخش دوم
و  احوالثبتبه موجب ماده بیست قانون 

ی آن، موارد ممنوعیت در انتخاب هابصرهت
 باشد:می نام به شرح ذیل

یی که موجب هتک حیثیت هانام -1
عبدالالت و : مقدسات اسالمی میگردد مانند

عبدالعزی )الت و عزی نام دو بت در مکه 
 معظمه دوران قبل از اسالم است(؛

اسامی مرکبی که عرفاً یک نام  -2
ناموزون( شوند )اسامی مرکب نمی محسوب

سعید بهزاد، هشره فاطمه، حسین : مانند
 معروف به کامبیز و...؛

عناوین، اعم از عناوین لشکری و یا  -3
: کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان مانند

سروان، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و 
 شهردار علی؛

القاب اعم از ساده و یا مرکب مانند،  -4
الملک و  ملک الدوله، خان و یا شوکت

 حاجیه سلطان و یا سلطان علی و...؛
اسامی زننده و مستهجن، زننده و  -5

یی است که بر هامستهجن آن دسته از نام
حسب زمان، مکان یا مورد به دالیل و 
جهات زیر برای شخص دارنده آن زننده و 
مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای 
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 عالی برسد:
ذموم و یی که معرف صفات مهانام -5-1

: ی واالی انسانی است مانندهامغایر با ارزش
 گرگ و قوچی؛

یی که با عرف و فرهنگ هانام -5-2
غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد 

 الت، خونریز، چنگیز؛: مانند
یی که موجبات اشاعه و هانام -5-3

ترویج فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد 
 ت؛وانوشکا، ژاکاردو، شاهدوس: مانند

یی که موجب تحقیر اشخاص هانام -5-4
بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل 

صد تومانی، گت آقا، : پذیرش نباشد مانند
 کنیز، گدا؛

اسامی انتخاب شده که درصورتی -5-5
محلی با توجه به موقعیت و منزلت اجتماعی 

 شخص و یا شرایط زمان مناسبت نباشد.

ی رسمی هاانتخاب نام در اقلیت -تبصره
شناخته شده در قانون اساسی جمهوری 
 اسالمی ایران تابع زبان و فرهنگ دینی آنان

 است. 
: اسامی نامتناسب با جنس مانند -6

نصرت، ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب 
 اشرف و اکرم برای افراد ذکور.

ضمناً، بر حسب قوانین و مقررات جاری 
موارد ذیل عالوه بر موارد فوق، تغییر نام در 

ی حل هانیز از وظایف و تکالیف هیأت
 باشد:می اختالف
تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت  -الف

داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع 
جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر 

 نموده است. 
تغییر نام کسانی که به موجب تبصره  -ب

 احوالثبتشش ماده بیست اصالحیه قانون 
صالح به دین مبین اسالم ذی با تأیید مراجع

 شوند. می مشرف
حذف کلمات زائد و غیر ضرور در  -ج

حذف کلمات قلی و غالم : نام اشخاص مانند
در نام اشخاص و یا حذف کلمات زائد نظیر 
گرگ و از گرگعلی و یا ذولف از ذولفعلی 

 و...

خاص اسمی و « عبد»پیشوند  -تبصره
گار است و در سایر صفات ذات پرورد

تواند تقاضای حذف آن می موارد، متقاضی
 را بنماید. 

تصحیک اشتباهات امالیی در نام  -د
اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مأمور با 

 و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از هالهجه
تلفظ اظهارکننده پیش آمده مانند زهرا به 

 سهراب و یا منیجه به منیژه.
ش کار امور مربوط به گرد -بخش سوم

 تغییر نام
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ی حل اختالف ادارات هاهیأت -1
ون اجرایی ماده سه قان نامهآیینموظفند برابر 

ی تغییر نام هادرخواست احوالثبت
 متقاضیان را اخذ نمایند. 

چنانچه محل صدور شناسنامه متقاضی  -2
شهرستان دیگری باشد عین درخواست 

ربط ذی احوالثبتجهت رسیدگی به اداره 
 .شودمی )محل صدور شناسنامه( فرستاده

ی حل اختالف پس از هاهیأت -3
دریافت برگ درخواست، موضوع را در 
جلسه مطرح و با وجه به شهواد و دالیل 
موجود در پرونده و ادله اثبات دعوی، با 
توجه به اختیارات قانونی نسبت به انجام 

م خواسته خواهان، رد دعوی وی در عد
 نمایند. می صالحیت، رأی الزم را صادر

در صورت برخورد با آن دسته از  -4
اسامی که نمونه آن در فهرست اسامی 

ی حل اختالف هاممنوع نباشد، هیأت
موظفند مورد مذکور را جهت تشخیص 

به ادارات کل  احوالثبتشورای عالی 
استان ارسال و ادارات کل  احوالثبت

وارد فوق را به طور نیز موظفند م هااستان
ماهانه به اداره کل خدمات و مدارک سجلی 
ارسال تا آماده طرح در شورای عالی 

 گردد. احوالثبت
اداره کل خدمات و مدارک سجلی  -5

اسامی را بر حسب گونه اینموظف است 
فهرست الفبایی مرتب و همراه با گزارش 
توجیهی الزم، تهیه و به دبیرخانه شورای 

ارسال تا در اولین فرصت  والاحثبتعالی 
ممکن جهت تشخیص اسامی ممنوع، آمده 

 گردد. احوالثبتطرح در شورای عالی 
نتیجه رأی شورای عالی از طریق اداره  -6

کل خدمات سجلی به ادارات کل درخواست 
 شوند. می کننده اعالم

ی حل اختالف ادارات هاهیأت -7
موظفند همه ماهه، یک نسخه از آرای 

ه در خصوص تغییر نام افراد را به ادار صادره
استان متبوع خود ارسال و  احوالثبتکل 

اداره کل مزبور نیز موظف است فهرست 
بق اسامی تغییر یافته توسط ادارات تابعه را ط

لیست ضمیمه تهیه و به دبیرخانه شورای 
 ارسال دارند. احوالثبتعالی 
ی حل اختالف هاهرگاه در هیأت -8

اصوابی از مدلول بندهای این استنتباط ن
دستورالعمل بشود یا تصمیمات متضادی در 

ی حل اختالف هامواردی مشابه در هیأت
اتخاذ گردد یا در مورد اسامی زننده و 
مستهجن تصریحاتی الزم باشد در شورای 

مطرح و مصوبه شورا مالک  احوالثبتعالی 
ی حل اختالف و مأمورین هاکار هیأت

 ارد مشابه خواهد بود. در مو احوالثبت
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مسئولین تنظیم اسناد سجلی  -9
( احوالثبت)نمایندگان و یا مأموران 

موظفند ضمن مطالعه مجموعه اسامی ممنوع، 
ناد ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ثبت آنان در اس

 سجلی خودداری گردد. 
)اعالم کننده اظهارکننده هرگاه  -10

نام ممنوع انتخاب  واقعی( برای نام گپذاری،
 احوالثبتنموده باشد نماینده یا مأمرو 

موظف است ضمن راهنمایی و ارشاد 
متقاضی به تعیین و انتخاب اسامی نیکو از 
ثبت آن خوددداری و در صورت عدم توافق 
متقاضی درخواست وی را همراه با دالیل 

( طبق احوالثبتطرفین )متقاضی و مأمور 
 یم منعکس نماید. بند چهار جهت اتخاذ تصم

مستند به دین والدین افراد، انتخاب  -11
ی رسمی شناخته شده هانام در مورد اقلیت

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع 
 زبان و فرهنگ دینی آنان است. 

تطبیق موارد ممنوعیت یا عدم  -12
ی هاموارد )اقلیتگونه اینممنوعیت نام در 

ون اساسی رسمی شناخته شده در قان
جمهوری اسالمی ایران( با تأیید مرجع 

دینی آنان صورت خواهد دار صالحیت
 گرفت. 

                                                
 165: صاحوال، حقوق ثبت يتبارشناس ،عباس،یرشکاریم. 1

فهرست اسامی تغییر یافته توسط  -13
ادارات همه ساله به طور مدون توسط 

تهیه و  احوالثبتدبیرخانه شورای عالی 
 جهت راهنمایی ادارات و مسئولین منتشر

 1.شودمی

 63 حاشیه

عالی ثبت در دستورالعمل مصوب  شورای
های ممنوع به مصادیق نام 16/12/1364

 : اشاره کرده است
هایی که موجب هتک حیثیت نام -1

مقدسات اسالمی گردد مانند عبدالالت و 
 عبدالعزی و.... 

اسامی مرکبی که عرفاً یک نام  -2
شوند، )اسامی مرکب محسوب نمی

اطمه، ناموزون( مانند سعید بهزاد و شهره ف
 حسین معروف به کامبیز و... 

عناوین اعم از لشکری و یا کشوری  -3
و یا ترکیبی از اسم و عنوان مانند سروان، 
سرتیپ، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و 

 شهردار علی
القاب اعم از ساده و یا مرکب مانند  -4

ملک الدوله، خان و یا شوکت الملک و 
 حاجیه سلطان و یا سلطانعلی
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آن دسته از : اسامی زننده و مستهجن -5
هایی است که بر حسب زمان و مکان و نام

یا به دالیل و جهات ذیل برای شخص دارنده 
آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید 

 شورای عالی ثبت برسد.
هایی که معرف صفات مذموم و نام -5-1

 های واالی انسانی است، مانندمغایر با ارزش
 ی و...،گرگ و قوچ

هایی که با عرف و فرهنگ نام -5-2
غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد 

 مانند الت و خونریز و چنگیز و...،
هایی که موجب اشاعه و ترویج نام -5-3

فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد مانند 
 وانوشکا، ژاکارد و شاهدوست و...

هایی که موجب تحقیر اشخاص نام -4-5
معنای لغوی آن در جامعه قابل  بوده و یا

پذیرش نباشد مانند صد تومانی، گت آقا، 
 کنیز و گذا و...،

اسامی انتخاب شده که درصورتی -5-5
محلی با توجه به موقعیت و منزلت اجتماعی 
شخص و یا شرایط زمان و مکان مناسب 

 نباشد.
اسامی نامتناسب با جنس مانند  -5-6

یا انتخاب  نصرت و ماشاءاهلل برای اناث و
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 اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور و...
 شودمیاز مداقه در عبارت این بند روشن 

که دو مالک در تعیین نام زننده در 
دستورالعمل ملحوظ بوده است؛ معیار نوعی 
که در بندهای یک تا چهار لحاظ شده و 
معیار شخصی در بند پنج؛ زیرا در آن مالک 

ه موقعیت و منزلت زننده بودن با توجه ب
. به همین شودمیاجتماعی شخص تعیین 

دلیل و با توجه به عبارت صدر بند مزبور 
اسامی زننده »که مقرر کرده است انتخاب 

و مستهجن... بر حسب زمان و مکان و یا به 
ممنوع است، این « دالیل و جهات ذیل...

دسته از اسامی محصور به انواع مذکور در 
 1باشد.ورالعمل فوق نمیبند پنج دست

 64 حاشیه

در  25/1/1388مصوب  دستورالعمل نام
: وضعیت اعتبار احوالثبتشورای عالی 

 معتبر
ای واحد به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه

در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد 
های امالیی مربوط به نام، و اصالح غلط
 احوالثبتربط در ادارات مسئولین ذی

قانون ثبت احال و  20و  3باید وفق مواد یم



  
 384  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 مفاد دستورالعمل ذیل اقدام نمایند. 
 انتخاب نام -الف

نام انتخابی اعالم کننده که درصورتی -1
گزینی )آخرین در فرهنک نام و نام

های های تکمیلی نامویرایش( و یا مجموعه
مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن 

 بالمانع خواهد بود.
های چنانچه نام انتخابی از زمره نام -2

مندرج در منابع بند یک نباشد نام جدید در 
کمیته مشورتی نام استان و سازمان مطرح و 

 بررسی خواهد شد. 
کمیته مشورتی نام با توجه به شیوه  -3

نامه )موضوع بند ب( این دستورالعمل 
نسبت به بررسی نام انتخاب شده اقدام و 

اید. اداره کل استان مکلف نماعالم نظر می
است نظر کمیته را به اداره کل امور سجلی 

 و پژوهش سازمان اعالم نماید. 
اداره کل امور سجلی و پژوهش  -4
ها را به های رسیده از اداره کل استاننام

 نماید.کمیته مشورتی نام سازمان ارسال می
های بررسی نتیجه نهایی راجع به نام -5

ورتی سازمان پس از اخذ شده در کمیته مش
نظر معاون حقوقی سجلی توسط اداره کل 
امور سجلی و پژوهش به ادارات کل 

 ربط ابالغ خواهد شد.ذی احوالثبت
 یهاتهینامه کم وهیو ش لینحوه تشک -ب

 نام یبررس یمشورت
در اجرای بند دو بخش الف این  -1

ای تحت عنوان کمیته دستورالعمل کمیته
ان در اداره کل امور سجلی مشورتی نام سازم

ای تحت عنوان و پژوهش سازمان و کمیته
کمیته مشورتی نام استان در هر یک از 

استان تشکیل خواهد  احوالثبتادارات کل 
 شد. 
کمیته مشورتی نام سازمان با  -2

مسئولیت معاون حقوقی و سجلی سازمان و 
در غیاب او، مدیر کل امور سجلی و 

پژوهشی اداره کل پژوهش و عضوی معاون 
امور سجلی و پژوهش، دو نفر از کارشناسان 
خبره آن اداره کل در امور نام، یک 
کارشناس امور حقوقی، یک کارشناس 

امور خارجه و سه نفر از اعضای  احوالثبت
های مرتبط ها در رشتههیت علمی دانشگاه

)زبان و ادبیات فارسی، زبان و ابیات عرب، 
ی باستانی و...( تشکیل هازبانشناسی یا زبان

 .شودمی
کمیته مشورتی نام استان به ریاست و  -3

عضویت مدیر کل، معاون حقوقی و سجلی، 
یک نفر کارشناس امور سجلی، یک نفر 
کارشناس حقوقی و سه نفر از اعضای هیأت 

های مزبور در بند ها در رشتهعلمی دانشگاه
 دو تشکیل خواهد شد. 
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های کمیته در صورت ضرورت، -4
توانند از سایر کارشناسان مشورتی نام می

خبره در امور نام بدون حق رأی استفاده 
 نمایند. 

های ریاست هر یک از کمیته -5
باید یک نفر کارشناس را مشورتی نام می

 دبیر کمیته انتخاب نماید. عنوان به
دبیر کمیته مشورتی نام موظف است  -6

ی، با توجه به های پیشنهادپس از وصول نام
ها را بررسی و با منابع و مآخذ معتبر، واژه

قید فراوانی پس و دختر برای هر واژه )که 
از پایگاه اطالعات جمعیت کشور استخراج 

( فهرست آنها را به همراه نتایج شودمی
بررسی قبل از تشکیل جلسه برای هر یک 

 از اعضای کمیته ارسال نماید. 
های تی نام، باید نامهای مشورکمیته -7

پیشنهادی را از حیث قوانین و مقررات و 
 شناسی سایر امور از قبیل ریشه

)اتیمولوژی(، معناشناسی، آواشناسی، 
ای، موسیقی واژه، فرهنگ قومی و منطقه

عرف و اعتقادات دینی، فراوانی، مناسب 
بودن )رعایت مفاد بند پ این دستورالعمل( 

سی قرار داده و راجع به و جنسیت مورد برر
اظهارنظر  2و  1های شمال هر نام، طی نمونه

 نمایند. 
های مشورتی نام با جلسات کمیته -8

ترکیب حداقل دو نفر از اعضای هیأت 
ها و نصفه عالوه یک سایر علمی دانشگاه

اعضا تشکیل خواهد شد و رأی اکثریت 
 مالک خواهد بود. 

مکلفند های مشورتی نام استان کمیته -9
های در پایان هر ماه گزارش ماهانه نام

تهیه و  3بررسی شده را برابر نمونه شماره 
از طریق مدیر کل استان به اداره کل امور 

 سجلی و پژوهش ارسال نمایند. 
تواند بر حسب می احوالثبتسازمان  -10

های مشورتی نام شرایط عملکرد کمیته
م ها، اختیارات کمیته مشورتی نااستان

های واجد های نام استانسازمان را به کمیته
 تغییر نام -شرایط تفویض نماید. پ

ها و هایی که در تعارض با ارزشنام -1
نمرود، : اعتقادات اسالمی یا ملی است مانند

 اهریمن، ضحاک و... 
های مرکب نامناسب و مهجور که نام -2

شهره : شوند مانندعرفاً یک نام محسوب نمی
 ثریا. مشهور به

عنوان )عناوین( که عبارت است از  -3
ن هایی که مقام یا منصب یا میزاواژه یا واژه

: دهد، مانندتحصیالت کسی را نشان می
 شهردار، فرماندار، دکتر، وکیل و...

لقب )القاب( عبارت است از اسم یا  -4
صفت که معموالً برای بزرگداشت به نام 
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او به کار کنند یا به جای نام کسی اضافه می
امین الدوله، ملک الدوله، : برند مانندمی

 حاجیه سلطان و حاجی آقا.
 : های نامناسبنام -5

هایی که فاق ویژگی نام و نام -5-1
 آفت، عذاب.: معنای مناسب باشند مانند

هایی که معرف صفات مذموم و نام -5-2
های انسانی و منزلت اجتماعی مغایر با ارزش

 و افسرده.چاکر : است مانند
های قابل تغییر عبارتند نمونه نامه -5-3

های اسامی مندرج در دو جلد مجموعه نام: از
تغییر یافته )به تفکیک دختر و پسر( که 

باشد ضمیمه این دستورالعمل می
های (. سایر نمونه2و  1های شماره )ضمیمه

های قابل تغییر توسط معاونت حقوقی و نام
 هد شد. سجلی تهیه و ارسال خوا

آرش : های مغایر با جنس مانندنام -6
 باری دخت رو نسرین برای پسر و...

ماده  6نام کسانی که به موجب تبصره  -7
صالح به دین ق.ث.ا با تأیید مراجع ذی 20

 مبین اسالم مشرف شده باشند. 
کسانی که به موجب قانون، تابعیت  -8

دولت جمهوری اسالمی ایران را کسب 
 نمایند.می

برادر : نام افراد هم نام در خانواده مانند -9
با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر، مادر 

 با دختر
های دینی شناخته تغییر نام اقلیت -10

شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی با 
رعایت اصول کلی این دستورالعمل تابع 

 زبان و فرهنگ دینی آنان است. 
 یحذف کلمات زائد از اسام -ت
حذف کلمات زائد از نام اشخاص  -1

مشروط به مناسب بودن بخش باقی مانده از 
 باشند. طریق هیأت حل اختالف بالمانع می

های کلمات زائد قابل فهرست نمونه -2
حذف از اسامی مناسب ضمیمه این 

های باشد. سایر نمونهدستورالعمل می
کلمات زائد قابل حذف از اسامی توسط 

و سجلی تهیه و ابالغ خواهد معاونت حقوقی 
 شد. 
گذاری نامواژه عبد کماکان در  -3

اشخاص همراه با اسامی و صفات ذات باری 
گیرد و حذف تعالی مورد استفاده قرار می

: آن از اسامی و صفات مذکور نظیر
عبدالرحمان، عبدالرحیم، عبدالخالق، 

 باشد. عبدالصمد و. .. مجاز نمی
از نام  حذف واژه عبد و غالم -4

معصومین علیهم االسالم بالشکال خواهد 
 بود. 
های قمری از نام افرا حذف ماه -5

مشروط به مناسب بودن بخش باقی مانده 
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 باشد. بالمانع می
چنانچه بعد از حذف کلمه زائد از نام  -6

راد متقاضی، نام باقی مانده هم نام با سایر اف
باید نسبت به خانواده گردد متقاضی می

 خاب نام مناسب دیگری اقدام نماید.انت
 های امالییاصالح غلط -ث
های تصحیک نام افراد از حیث اشتباه -1

های امالیی با توجه به دستور نگارشی و غلط
 خط فارسی بالمانع است. 

های امالیی همراه فهرست نمونه غلط 2-0
های مزبور به تفکیک با صورت صحیک واژه

. معاونت باشددختر و پسر ضمیمه می
های های غلطحقوقی و سجلی سایر نمونه

ها امالیی را تهیه و به ادارات کل استان
 ارسال خواهد نمود.

 گردش کار  -ج
موظفند برابر نمونه  احوالثبتادارات  -1

های تغییر نام، حذف درخواست 4شماره 
های امالیی کلمات زائد از نام و اصالح غلط

 متقاضیان را اخذ نمایند. 
چنانچه محل صدور شناسنامه متقاضی  -2

اداره دیگری باشد عین درخواست جهت 
محل صدور  احوالثبترسیدگی به اداره 

 شناسنامه ارسال خواهد شد. 
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چنانچه نام متاضی که درخواست  -3
 تغییر، حذف کلمه زائد و یا اصالح آن را از

های حیث غلط امالیی شده است، از زمره نام
ست کلمات زائد و فهرست تغییر یافته، فهر

های امالیی، ضمائم این دستورالعمل غلط
باشد، موضوع رأساً در هیأت حل اختالف 

ربط مطرح و با اشاره به شماره اداره ذی
ردیف فهرست مربوط به آن، اتخاذ تصمیم 
خواهد شد و در غیر این صورت، پس از 
تطبیق درخواست با مفاد دستورالعمل از 

ان متبوع برابر نمونه طریق اداره کل است
جهت اخذ نظریه به اداره کل امور  5شماره 

 سجلی و پژوهش ارسال خواهد شد. 
مکلفند در پایان هر  احوالثبتادارات  -4

 های تغییر یافته را بهماه، فهرست کلیه نام
استان ارسال تا پس از  احوالثبتاداره کل 

در دو نسخه به  6بررسی طی نمونه شماره 
 امور سجلی و پژوهش ارسال شود.  اداره کل

 7443/232دستورالعمل شماره شماره  -5
مصوب شورای عالی و  16/12/1364مورخ 

ها و ها، دستورالعملکلیه بخشنامه
های صادره قبلی مغایر با این اطالعیه

 1 باشند.دستورالعمل، ملغی و بالثر می
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 65 حاشیه

 23/3/1390-35991/12/2بخشنامه 
حقوقی و سجلی )اسناد هویتی( معاونت امور 

سازمان در خصوص تفویض اختیار بخش 
 578/1دستورالعمل « ب»بند « 10»

 استان..... احوالثبتمدیر کل محترم 
مورخ  2780/12/2با عنایت به گزارش 

اداره کل اسناد هویتی و در  21/2/1389
دستورالعمل « ب»بخش « 10»اجرای بند 

 25/1/1387مورخ  578/1نام به شماره 
، بدین وسیله احوالثبتمصوب شورای عالی 

های مطروحه گیری در خصوص نامتصمیم
در کمیته مشورتی نام استان به جنابعالی 

گردد. مقتضی است با توجه به تفویض می
قوانین و مقررات جاری اقدام الزم انجام و 

گیری طی فهرستی نتایج حاصله از تصمیم
ی ارسال هر ماه به اداره کل اسناد هویت

 1گردد.

 66 حاشیه

مصوب  دستورالعمل تغییر نام
 احوالثبتدر شورای عالی   29/11/1390

 معتبر: وضعیت اعتبار
 

                                                
 239: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 هدف
تسریع در فرایند رسیدگی به امور مربوطه 
به درخواست تغییر نام و ایجاد رویه واحد 

سازی ارائه خدمات در به منظور یکسان
 احوالثبتواحدهای اجرایی 

 ربرددامنه کا
تغییر نام آن دسته از افرادی که مطابق 

 باشند. این دستورالعمل متقاضی تغییر نام می
 مسئولیت اجرا

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل 
بر عهده مدیر کل اسناد هویتی و مدیران 

ها و مسئولیت نظارت بر حسن کل استان
اجرای آن بر عهده معاونت امور اسناد 

 بود. هویتی سازمان خواهد
 قوانین و مقررات ذیربط

مصوب تیر ماه  احوالثبتقانون  -1
 18/10/1363و اصالحیه مورخ  1355

 مجلس شورای اسالمی
مورخه  99586/14473نظریه شماره  -2
معاونت حقوقی رییس  26/5/1390

 جمهوری
 فیتعار

در این دستورالعمل تعاریف و 
های مشروح زیر اصطالحات به جای عبارت
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 احوالثبتسازمان : سازمان: روندبه کار می
 کشور

کمیسیونی است که به : کمیسیون نام
ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت 
مدیران کل اسناد هویتی و امور حقوقی 
برای انجام وظایف تعیین شده در این 

 1.شودمیدستورالعمل تشکیل 
 احوالثبتاداره کل : اداره کل استان

 استان
 : ماتشرح اقدا

برگ درخواست تغییر نام توسط  -1
متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به 
رییس اداره ارائه و با رعایت مقررات ثبت 

 خواهد شد. 
چنانچه محل صدور شناسنامه  -تبصره

دیگری باشد سوابق به آن  احوالثبتاداره 
 اداره ارسال خواهد شد. 

های الزم، چنانچه پس از بررسی -1-1
واست متقاضی در صالحیت هیأت حل درخ

اختالف باشد، درخواست مطروحه جهت 
رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع و در 
غیر این صورت، درخواست و مدارک به 

استان مربوط ارسال  احوالثبتاداره کل 
 خواهد شد. 

درخواست رسیده توسط اداره کل  -2
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استان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه 
خواسته متقاضی در  رسیدگی به

هات حل اختالف نباشد ظرف صالحیت
روز به اداره کل اسناد هویتی ارسال  3مدت 

 خواهد شد. 
اداره کل اسناد هویتی درخواست  -3

رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی 
و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف 

روز به اداره کل استان اعالم خواهد  7مدت 
 نمود. 

اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره  -4
 کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل
درخواست و در صورت متفاوت بودن محل 
درخواست با محل صدور به اداره محل 

 نماید.صدور نیز منعکس می
با تغییر نام موافقت که درصورتی -4-1

به عمل آمده باشد ضمن ابالغ به متقاضی، 
ا از وی اخذ و مدارک مربوط درخواست اجر

به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق 
پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و 

 . شودمیصدور شناسنامه جدید ارسال 
چنانچه با درخواست متقاضی  -4-2

مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت 
توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابالغ 

 خواهد شد. 



  
 390  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

محل صدور شناسنامه  احوالثبتاداره  -5
 مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب

های ابالغی در سند سجلی یا در دستورالعمل
آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر 
مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدی 

 اقدام خواهد نمود. 
توضیحات مندرج در سند سجلی،  -6

نامه به شرح ذیل پایگاه کشوری و شناس
 : خواهد بود

برابر مجوز : در سند سجلی و پایگاه
شماره. .. مورخ. .. سازمان نام صاحب سند 

: مهاز. .. به. .. تغییر یافته است. در شناسنا
برابر مجوز سازمان نام صاحب شناسنامه از. 

 .. به... تغییر یافته است. 
تغییر نام هر متقاضی صرفاً یک بار و  -7

پذیر خواهد سال به باال امکان 15راد برای اف
 بود. 

سال  18تا  15در مورد افراد بین  -تبصره
پس از درخواست صاحب شناسنامه، اخذ 
موافقت ولی یا سرپرست قانونی ضروری 

 است. 
برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن  -8

است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و 
 تحویل متقاضی نشده باشد. 

موارد استثناء در کمیسیون نام  -تبصره
 مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

ماه  6چنانچه متقاضی ظرف مدت  -9
پس از تصویب نام پیشنهادی، درخواست 

تسلیم ننماید، واژه  احوالثبتاجرا به اداره 
و  شودمیتصویب شده، کان لم یکن تلقی 

های پرداخت یتوسط متقاضی، مسترد هزینه
 . نخواهد شد

تغییر نام در مواردی که از شمول  -10
این دستورالعمل خارج بوده لیکن متقاضی 
دلیل موجهی بر تغییر آن داشته باشد، پس 
از طرح در کمیسیون نام و تأیید ریاست 

 پذیر خواهد بود. سازمان امکان
معاونت امور اسناد هویتی مکلف  -11

است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از 
های تورالعمل و پس از آموزشابالغ این دس

را به ادارات  3الزم اختیارات موضوع بند 
 کل استان تفویض نماید. 

اداره کل امور اسناد هویتی  -12
ل های مورد نیاز را تهیه و به ادارات کنمونه
 ها اعالم خواهد نمود. استان
معاونت امور اسناد هویتی و  -13

 آوری اطالعات و آمار جمعیتی ترتیبیفن
اتخاذ خواهند نمود تا انجام مکاتبات و 
ارسال سوابق به صورت الکترونیکی انجام 

 پذیرد.
 موارد و مصادیق تغییر نام

های کم اقبال با فراوانی کم تغییر نام -1
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های مناسب و فراوانی بیشتر با توجه به نام
: به فراوانی پنج سال قبل از تقاضا، مانند

 ثوبان، اسکندر، حارس، بلقیس
 الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام -2

: به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند
 امین به محمدامین؛ سیمین عذار به سیمین.

هایی که در صورت اصلی تغییر نام -3
بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده و به 
صورت اصلی و مرکب آن با یک نام 

صغری به فاطمه : مذهبی دیگر، مانند
فاطمه، زهرا؛ اصغر به علی اصغر، صغری، 

 محمد.
های مذهبی های شخصیتتغییر کنیه -4

 اب.ام البنین، ابوتر: به یک نام مذهبی، مانند
هایی که در هنگام نوشتن یا تغییر نام -5

 تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند
 عشرت، کرم، خرم: های مناسب مانندبه نام
ر هنگام نوشتن و هایی که دتغییر نام -6

یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به 
 سیبویه، ذوالیمنیین: های مناسب مانندنام

هایی که با شئونات تغییر نام -7
)اجتماعی، علمی، اداری، مذهبی و...( 
صاحب آن برابر مستندات ارائه شده تناسب 

 ندارند. 
تغییر نام در مواردی که نام و نام  -8

خاص در بین بستگان، ساکنان خانوادگی اش
در یک محله و یا همکاران اداری آنان 
تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای 

 متقاضی مشکالتی را ایجاد کرده باشد. 
هایی که در عرف محلی و تغییر نام -9

های ایرانی به ای و یا سایر گویشمنطقه
استان برای  احوالثبتتشخیص اداره کل 

ناسب باشند یا معموالً برای نامگذاری نام
عزیز، : جنس دیگری انتخاب شوند مانند

 اکرم، اشرف
تغییر نام به نام دینی و مذهبی که  -10

 صاحب شناسنامه به آن شهرت دار. 
 مدارک مورد نیاز

نمونه تکمیل شده برگ درخواست  -
تغییر نام توسط صاحب شناسنامه یا ولی، 

 قیم، سرپرست قانونی و وکیل و...
 اصل و تصویر صاحب شناسنامه -
اصل و تصویب شناسنامه ولی، قیم،  -

برگ که درصورتیسرپرست قانونی )
درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل 

 شده باشد(.
اصل مدرک مثبت سمت درخواست -

درخواست کننده غیر که درصورتیکننده )
 از صاحب شناسنامه باشد((

ه اصل رسید بانکی دائر بر واریز هزین -
 متعلقه

داشتن محکومیت مؤثر کیفری برای  -
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 1سال 18افراد باالی 

 67 حاشیه

 27/10/1391-/118481/12/2بخشنامه 
اداره کل اسناد هویتی در خصوص تغییر نام 

 محرم و صفر
های صفر و محرم بدین در خصوص نام

های فوق مستند دارد تغییر ناموسیله اعالم می
تغییر یافته  هایمجموعه نامه 2168به ردیف 

پسران و قسمت اول نامه شماره 
معاون محترم  53290/12/2-28/4/1390

امور اسناد هویتی سازمان، برابر دستورالعمل 
مربوطه صرفاً قابل طرح در هیأت حل 
اختالف بوده و نیازی به اخذ مجوز از استان 
و عدم سوءسابقه و اتالف وقت متقاضی 

ب نام جدید نداشته مضافاً این که دامنه انتخا
نیز اسامی پسرانه مندرج در فرهنگ نام و 

باشد. خواهشمند است دستور گزینی مینام
های اجرایی فرمایید مراتب به کلیه واحد

ابالغ و در اسرع وقت نسبت به انجام خواسته 
 2اینگونه متقاضیان اقدام نمایند.

 68 حاشیه

های دستورالعمل انتخاب نام در نمایندگی
می ایران در خارج از کشور جمهوری اسال
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 : 1391مصوب 
 : هدف -1

تسریع در اعالم نظر در خصوص انتخاب 
 نام برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

 : دامنه کاربرد -2
های جمهوری اسالمی ایران در نمایندگی

 خارج از کشور
 مسئولیت اجرا -3

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده 
های جمهوری گیباالترین مقام نمایند

اسالمی ایران در خارج از کشور بوده و 
نظارت بر حسن اجرا به عهده داره سجالت 
و احوال شخصه وزارت امور خارجه و اداره 
کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور 

 باشد. می
 ربطقوانین و مقررات ذی -4
 1355مصوب تیرماه  احوالثبتقانون  -

مجلس  18/10/1363و اصالحیه مورخ 
 شورای اسالمی

مورخ  578/1دستورالعمل شماره  -
 احوالثبتمصوب شورای عالی  15/1/1388

 شرح اقدامات -5
 انتخاب نام

نام انتخابی در هر که درصورتی -5-1

 218: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يلداصالح ،یاصغر. 2



  
 393 والدت ثبت – سوم فصل

 

یک از منابع زیر موجود باشد موافقت با آن 
و متعاقباً تنظیم سند و صدور شناسنامه 

 بالمانع خواهد بود. 
گزینی نام و نامفرهنگ  -5-1-1

 )آخرین ویرایش(
 کشور احوالثبتسامانه سازمان  -5-1-2
فهرست اسامی که از طرف  -5-1-3
انتخاب آن مجاز اعالم  احوالثبتسازمان 

 شده است. 
نام انتخابی در هیچ که درصورتی -5-2

یک از منابع مذکور قید نشده باشد، نام 
پیشنهادی متقاضی در شورای بررسی نام 

دگی جمهوی اسالمی ایران در خارج از نماین
کشور مطرح و شورا در چهارچوب قوانین 
 و مقررات مرتبط اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

اعضای شورای بررسی نام  -5-2-1
های جمهوری اسالمی ایران نمایندگی
 : عبارتند از

 باالترین مقام نمایندگی )رییس شورا( -
 مسئول بخش کنسولی )عضو شورا( -
نفر مسلط به زبان و فرهنگ ایران یک  -

 به انتخاب رییس شورا )عضو(
مسئولین دبیرخانه شورا به عهده  -5-2-2

 مسئول بخش کنسولی خواهد بود. 
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دبیر شورا موظف است پس از  -5-4
وصول درخواست متقاضی نام پیشنهادی را 

د با توجه به منابع و مآخذ معتبر بررسی نمای
 . ی شورا قرار دهدو نتیجه را در اختیار اعضا

اعضای شورا در خصوص نام  -5-5
نمایند و رأی درخواستی کتباً اعالم نظر می

 اکثریت اعضا مالک عمل خواهد بود. 
ها مکلفند در پایان هر ماه نمایندگی -6

گزارش اقدامات را از طریق اداره سجل و 
احوال شخصیه وزارت امور خارجه به اداره 

خارج از کشور کل امور هویتی ایرانیان 
 ارسال نمایند. 

 ": هاگیرندگان نسخه -7
 ریاست سازمان -
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان  -

 وزارت امور خارجه
 معاون امور اسناد هویتی -
 1دبیرخانه شورای عالی -

 69 حاشیه

ریاست  17/2/1392-12672/1بخشنامه 
سازمان در خصوص تفویض اختیار انتخاب 

 ام و نام خانوادگینام، تغییر ن
پیرو تفویض اختیار قبلی نام و نام 
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خانوادگی، بدینوسیله کلیه اختیارات مربوط 
به انتخاب نام، تغییر نام )موضوع 

و  25/1/1388-578/1دستورالعمل شماره 
نام خانوادگی )موضوع دستورالعمل 

( شورای عالی 5/8/1380-ش/ع/54
که اکنون از اختیارات سازمان  احوالثبت

شده است، وده و در ستاد سازمان انجام میب
 گردد.به آن اداره کل تفویض می

بدیهی است نظارت مستمر بر حسن 
اجرای این مجوز با رعایت قانون، مقررات، 

های معمول به عهده ها و رویهدستورالعمل
من بعد از ضمناً باشد. مدیر کل استان می

 مکاتبه با ستاد سازمان در خصوص موارد
فوق خودداری و صرفاً آمار عملکرد و 
فهرست ماهیانه تغییرات نام و نام خانوادگی 

های مربوطه را به روال سابق در نمونه
تکمیل و آن هم به صورت الکترونیکی در 
پایان هر ماه به اداره کل اسناد هویتی 

 1گزارش نمایید.

 70 حاشیه

اداره  28/2/1392-16349/12/2بخشنامه 
تی سازمان در خصوص نام و کل اسناد هوی
 نام خانوادگی
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 17/2/1392-12672/1پیرو نامه شماره 
ریاست محترم سازمان، موضوع تفویض 

 واختیارات مربوط به انتخاب نام، تغییر نام 
نام خانوادگی، در پاسخ به برخی سؤاالت 

ها و به منظور تسهیل و مطروحه از استان
ه تسریع در اداره خدمات به متقاضیان توج

آن اداره کل را به نکات ذیل معطوف 
 : داردمی

 الف( نام خانوادگی
کلمه زائد در ترکیبات مناسب نام  -1

دستورالعمل « 14-4»خانوادگی افراد )بند 
گردد ای اطالق مینام خانوادگی( به واژه

گونه تلفیق آوایی و معنایی که آن واژه هیچ
در ترکیب نام خانوادگی نداشته و از طرفی 

ز خود کلمه زائد فاقد معنای مناسب و نی
فاخر برای نام خانوادگی باشد. )مشروط به 
مناسب بودن قسمت باقی مانده( بنابراین 
تشخیص کلمه زائد با توجه به توضیحات 

 باشد. اعالم شده به عهده آن اداره کل می
کمیسیون ویژه جهت موارد تغییر نام  -2

به نام خانوادگی برای بار دوم و یا بازگشت 
خانوادگی اولیه، در محل اداره کل 

استان با حضور و عضویت  احوالثبت
 : گردداعضای ذیل تشکیل می
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 * مدیر کل
 * معاون حقوقی و اسناد هویتی استان

شهرستان مرکز  احوالثبت* رییس اداره 
 استان

 * رییس اداره حراست
عضو و عنوان به* کارشناس خبره استان 

 دبیر کمیسیون
 مب( نا

با توجه به تفویض : انتخاب نام -1
باید های جدید میاختیارات انجام شده، نام

در استان تعیین تکلیف شده سپس جهت 
های مجاز به اداره کل درج در سامانه نام

اسناد هویتی فاکس تا در سامانه مزبور 
اعمال شون. تا امکان دستیابی به سامانه 

نزدیک  ها در آیندههای مجاز برای استاننام
 ایجاد گردد.

در خصوص احراز شرایط : تغییر نام -2
( 153226/1دستورالعمل تغییر نام )« 1»بند 

ها مقرر است امکان راجع به فراوانی نام
ها در بخش دسترسی به فراوانی نام

گیری سامانه ارائه خدمات هویتی گزارش
dcu ها نیز ایجاد گردد تا ادارات کل استان

 ورد اتخاذ تصمیم نمایند. بتوانند در این م
های مجاز صرفاً فهرست تصویب نام -3
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طور فهرست تغیییر نام و در استان و همین
های انجام شده )کارکرد( نام خانوادگی

کماکان به اداره کل اسناد هویتی ارسال و 
 1از مکاتبات معموله خودداری شود. 

 71 حاشیه

اداره  18/3/1392-22321/12/2بخشنامه 
ر اسناد هویتی سازمان در خصوص کل امو

 تفویض اختیار نام
پیرو تفویض اختیار انجام شده مربوط به 

-11672/1بررسی و انتخاب نام به شماره 
، توجه آن اداره کل را به نکات 17/2/1392

 دارد. ذیل معطوف می
هایی که قبال ًدر انتخاب کلیه نام -1

اند درج شده dcuسامانه نگهداری نام مجاز 
 شکال بوده، لذا بررسی مجدد آنها از سویبال

 ها موضوعیت ندارد .ادارات کل استان
های تعیین از آنجایی که قباًل نام -2

تکلیف شده در کمیته مشورتی نام سازمان 
های مندرج در کتاب )فرهنگ همراه با نام

نام و نام گزینی(، در سامانه نگهداری 
نیز  اند و هم اکنونهای مجاز درج شدهنام

در این سامانه در دسترس بوده و قابل 
باشند، درخواست ارسال فهرست انتخاب می
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ها )مصوبات کمیته مشورتی نام اینگونه نام
 نماید. ها غیرضروی میسازمان( به استان

ای واحد، در به منظور اتخاذ رویه -3
های مواقعی که نامی در سامانه نگهداری نام

بایست کل میمجاز وجود ندارد، ادارات 
نسبت به تعیین تکلیف آن وفق تفویض 
اختیار انجام شده اقدام نموده )تصویب یا 
عدم تصویب( و در صورت تصویب مراتب 
 را با ذکر جنسیت نوزاد به همراه شماره ملی
پدر و مادر به این اداره کل جهت درج در 
سامانه موردنظر از طریق دورنگار اعالم 

 نمایند.
نده نزدیک امکان درج بدیهی است در آی

های های تصویب شده در سامانه نامنامه
 ها نیز ایجاد خواهد شد. مجاز برای استان

از ارسال هرگونه درخواست بررسی  -4
نام جهت تعیین تکلیف )تصویب یا عدم 
تصویب( به سازمان خودداری شود و فقط 

این دستورالعمل و  3های مربوط به بند نام
، بند احوالثبتقانون  45افراد مشمول ماده 

 10ماده  3قانون مدنی، تبصره  976ماده  6
و ابطال و صدور را جهت  احوالثبتقانون 

 1درج در سامانه فعلی ارسال نمایند.

                                                
 247: صال، احوقانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 72 حاشیه

اداره  22/7/1385-3852/12/2نظریه 
به لحاظ وحدت : کل اسناد هویتی سازمان

در امال و نیز مراجع به عرف )فراوانی( 
مهناز، : است که اسامی خاص چون اصلک آن

بیتا، مهسا، بهتا، یکتا و... به صورت پیوسته 
نگارش گردند. لذا خواهشمند است 
دستورالعمل فرمایید وفق گردش کار 
مراتب را با اشاره به همین نامه در لیست 
آتی منظور و ارسال تا اقدام بعدی میسر 

 2گردد.

 73 حاشیه

 یانام ضمن تجویز تغییر  هارکشوبعضی 
ضوابط و مقررات خاصی  ،نام خانوادگی

جهت جلوگیری از سوء استفاده و پیشگیری 
 ،برای مثال .انداز وقوع جرم معمول داشته

 ءص متقاضی تغییر نام ملزم به افشااشخا
اطالعاتی از قبیل ذکر سابقه محکومیت 

 هستند. ذکر پرونده جریانی ،جزایی یا مدنی
اتب تغییر نام در الزم است مرچنین هم

 .ی کثیراالنتشار آگهی شودهاروزنامه
زیرا از  ،مقررات یاد شده مناسب است

سوءاستفاده افراد جلوگیری کرده و افراد 

 81: صاحوال قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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مصون خود را  ،توانند در پناه تغییر ناممین
 1.و اجرای حکم قرار دهندعقیب از ت

 74 حاشیه

ثبت  یکی از اطالعاتی که باید در سند
نام و نام خانوادگی  د،گردوالدت درج 

شخص است که ثبت آن منشاء آثار حقوقی 
البته از منظر حقوق مالکیت فکری  .است

: واجد آثار حقوقی خاصی از دو جهت است
عنوان بهاستفاده از نام کوچک دیگری  -1

استفاده از نام  -2 نام یا عالمت تجاری
نام یا عالمت عنوان بهخانوادگی دیگری 

ول انتخاب و ثبت نام صعلی اال .تجاری
والدت موجود حق تقدم  سندکوچک در 

نیست و بر همین  ه نام مزبوربرای دارند
 دیگری اساس استفاده و ثبت نام کوچک

 فاقد نام تجاری و عالمت تجاریعنوان به
 از نام صاحب چنانچه  ؛ستاایراد حقوقی 

 استفاده نیز تجاری عالمت یکعنوان به آن

                                                
 یدر دعاو يقضائ هيرو ياحمد، بررس ،یآباد بیحب يگیب 1

 353: ص  ،يتياحوال هوثبت

ون بد ،باشد رداربرخو از شهرت و دهکر
عالمت تجاری ثبت شده باشد عنوان بهآنکه 

باشد انتخاب و ثبت نام می قابل حمایت
 نشا اثر ازخانوادگی بر خالف نام کوچک م

جهت ایجاد حق تقدم برای صاحب نام است 
و استفاده دیگران از آن بدون رعایت حق 
تقدم مزبور ممنوع است استفاده از نام 

 یانام تجاری عنوان بهخانوادگی دیگری 
عالمت تجاری بدون رعایت حق تقدم 

البته در نظام حقوقی  ،مزبور نیز ممنوع است
ی حقوقی هابر خالف برخی نظام ،ایران

وزیر کانادا قوانین مربوط در این خصوص 
 آثار مزبور راباشند و نمی متضمن حکمی

توان از اصول و قواعد حقوقی مربوط به می
و عالئم تجاری  هانامو حقوق  احوالثبت

 2.استنباط نمود
  

آن از منظر  يو آثار حقوق ينام و نام خانوادگ ن،یحس ،يصادق 2

 255: ص یفکر تیمالک



 

 

 وگردد می اسالمی مقدسات حیثیت هتک موجب که نامهایی انتخاب -20ماده  1تبصره 
 ممنوع جنس با نامتناسب یا مستهجن و زننده نامهای و القاب و عناوین انتخابچنین هم

 .است

 
  1ه حاشی

با توجه به اصل اباحه، اشخاص به انجام 
اقدامی مجازند و این فعل ممنوع است  هر

که نیاز به ذکر در نصوص دارد. بنابراین در 
مورد تعیین نام نیز باید معتقد بود که افراد 

هایی مجاز به انتخاب هر نامی هستند مگر نام
که ممنوعیت انتخاب آنها در قانون تصریک 

موظف  احوالثبتشه باشد. بنابراین مأمور 
را ثبت نماید مگر اینکه است نام اعالم شده 

  1نام انتخاب شده از اسامی ممنوع باشد.

 2ه حاشی

برای شخص اسمی که درصورتی

                                                
 82: صاحوال، حقوق ثبت عباس، ،یرشکاریم. 1

نام کوچک  رییدر دادخواست خود به خواسته تغ خواهان. 2

 یاز جهت کثرت استعمال نام من برا»خود اظهار داشته است: 

ام به  دهيگرد يجنس مخالف دچار مشکل در محل کار و زندگ

من از حضور در مجامع  یکه نام مذکور موجبات انزوا ینحو

را فراهم آورده است.  ياز حقوق اجتماع یو برخوردار يعموم

با آنکه انتخاب نام »داشت که:  انیب یدادگاه در مقام صدور رأ

 نيوالد فیاشخاص و خصوصاً فرزندان حق فرزند و تکل یبرا

از موارد رسوم و عرف حاکم بر جامعه و  یااما در پاره باشديم

خانواده  هینقش به نحو مطلوب از ناح نيا یفايخانواده مانع از ا

شرع انور اسالم و قانون در جهت  ی. مضاف بر آن مبناباشديم

دوگانه  يرفع عسر و حرج از افراد اجتماع بوده و استفاده از اسام

نامتناسب با جنس انتخاب شده باشد، در هر 
 3 2زمان امکان تغییر آن وجود دارد.

 3 حاشیه

تناسب جنس و نام فرد نه تنها در هنگام 
تولد الزم است )ابتدائاً( بلکه این شرط در 

زندگی فرد نیز ضروری است  طول
)استدامتاً(؛ پس در صورت تغییر جنسیت، 
فرد مجاز به تغییر نام است. همان طور که 

مورخ  7443در دستورالعمل شماره 
نیز آمده است، لزوم تغییر اسم  16/12/1364

به دلیل فوت، ارائه حکم دادگاه صالک مبنی 
 4باشد.بر تغییر جنسیت می

 ژهيمخاطب به و یمجرا برا نيشده ازا جاديو معضالت و موانع ا

متفاوت با مردان قابل  يو روان يروح تیبانوان به لحاظ وضع

نام  رییوصف مراتب فوق دادگاه... حکم به تغکتمان نبوده با با 

 218شعبه  1038. دادنامه شماره:  کنديخواهان را صادر م

، پرونده کالسه: 8/9/82: خيتهران به تار يدادگاه عموم

 نيکه خوانده و دادگاه هر دو بر ا شوديممالحظه  734/82

هان خوا تینکته اذعان دارند که مخالفت نام مورد بحث با جنس

 دیتأک یخود به جا یدر صدور رأ زیلذا دادگاه ن ست،ین يقطع

 يکه ناش یخواهان، به عسر و جرح و تیبر مخالفت نام با جنس

 از استفاده دوگانه از نام مزبور است، استناد کرده است.

 103: صاحوال عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3

 104: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 4
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 4 حاشیه

 شودمیچک زمانی پذیرفته تغییر نام کو
که به اشتباه یک نام ممنوع برای فرد 
انتخاب شده باشد. اما فرضی که در اثر تغییر 
در شرایط شخصی، مانند تغییر جنس، و با 

نام انتخابی برای یک فرد تبدیل به  1بیرونی
نام ممنوع شود نیز ملحق به موردی است که 

ن به جهت ممنوعیت نام امکان تغییر آ
 2وجود دارد.

همان طور که انتخاب نام ممنوع 
پذیر نیست، اگر نام ممنوعی به هر امکان

دلیلی انتخاب شده باشد، تغییر آن 
پذیر است. این نکته از عبارت پایانی امکان

ق.ث.ا به خوبی قابل برداشت  3ماده  4بند 
برای که درصورتیمثال، عنوان بهاست. 

تخاب شده شخص اسمی نامتناسب با جنس ان
باشد، در هر زمان امکان تغییر آن وجود 

 3دارد.

  

                                                
است که موجب  ياجتماع راتییتغ يرونیب طياز شرا منظور. 1

آن متعارف بوده است، در اثر  نییکه در زمان تع ينام شوديم

به نام  ليآن تبد یلغو یدر معنا رییبا تغ ياجتماع راتییتغ

 شخص گردد. يمستهجن و موجب سرافکندگ

 102: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2

 103: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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 این وباشد می احوالثبت عالی شورای با ممنوع نامهای تشخیص -20ماده  2تبصره 
 .کندمی اعالم سازمان به و تعیین را آن یهانمونه شورا

 
 1 حاشیه

دستورالعمل شورای  5-5بر اساس بند 
ای تعیین هیکی از مالک احوالثبتعالی 

نام ممنوع، عدم تناسب نام با شرایط زمان و 
نام که درصورتیمکان است. برای مثال، 

فرد، از جهت تلفظ، غریب و ناآشنا باشد یا 

                                                
 103: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

 نام فرد از اسامی متداول در جامعه نباشد. 
می توان بر این اعتقاد بود که نام فرد با 
شرایط زمانی متناسب نبوده و در نتیجه، 

 1آن وجود دارد.امکان تغییر 

  



 

 

اساسی  قانون در شده شناخته دینی اقلیتهای مورد در نام انتخاب -20ماده  3تبصره 
 .است آنان دینی فرهنگ و زبان تابع کشور

 1ه حاشی

های در مورد تعیین نام توسط اقلیت
مذهبی، متناسب با مذهب خودشان انتخاب 

ها و در حاشیه سند سجلی نیز نوع دین آن
ردد و در موارد اختالف یا تعیین گقید می

تکلیف در خصوص برخی اسامی که تردید 
در ممنوعیت آن وجود داشته باشد، از طریق 

های دینی استعالم بزرگان مذهبی اقلیت
و آنان فهرستی از اسامی مشهور و  شودمی

اعالم  احوالثبتمجاز خود را تهیه و به 
حیان مثال در مورد مسیعنوان بهدارند می

ارامنه گریگوریان از خلیفه گری استعالم 

                                                
 ه،یاروم ن،یقوان دگاهيد از هیشخص احوال بهنود، وسفي. 1

 53 ص، 1369 اول، چاپ ،يانزل انتشارات

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطلعه تطب د،یحم ،یانصار. 2

 2 1گردد.می

 2 حاشیه

 19/7/1379-6291/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

والدین اقرار به مسیحی که درصورتی... 
بودن خود داشته باشند چون طفل از لحاظ 
مذهب تابعه آنها است این مطلب برای 

ن نوزاد اجرای تبصره کافی است و باید دی
طبق اظهار پدر و مادر در شناسنامه او قید 

 3شود. 

  

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانيااحوال قانون ثبت

 128: ص)س(،  ينیحضرت امام خم

 82: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3



 

 

 اسناد در آنان سیادت که ساداتی سجلی اسناد در سیادت ذکر –20ماده  5تبصره 
 الزامی گردد ثابت شرعی دالئل با آنان سیادت یا و باشد مندرج پدری جد یا و پدر سجلی
 . شود احراز شرعاً آنان ادتسی عدم یا و ندانند سید را خود کسانیکه مگر است

 1 حاشیه

د و در لغت عربی در اصل سادات جمع سی
سیود )قبل از اعالم( بوده و به معنی آقا و 
سرور است. و در اصطالح عام به کسانی 

شم هاکه از طرف پدر از نسل شودمیگفته 
)جد پیامبر اسالم محمد بن عبداهلل( باشد یا 

هاشم باشد. سیادت به به عبارتی از قبیله بنی
فرزندان محمد از طریق فاطمه دختر محمد 
و علی پسر ابوطالب )امام اول پیروان تشیع 

 1رسد. و خلیفه چهارم اهل سنت( می

 2 حاشیه

در گذشته عنوان سیادت در سند والدت 
الحاقی  5گردید که تبصره اطفال درج نمی

در تاریخ  احوالثبتقانون  20به ماده 
حق ذکر عنوان سیادت در  18/10/1363

اسناد سجلی و شناسنامه افراد شناخته شده 
 2است.

 3 حاشیه

برای درج سیادت در اسناد سجلی سه 

                                                
و نحوه اجرا در  ادتیس نهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 1

 2: صاحوال، ثبت ياسناد سجل

فرض ورود دارد که گردشکار هر یک 
 کند؛ نسبت به دیگری فرق می

در اسناد سجلی پدر « سیادت»کلمه  -1
یا جد پدری مندرج باشد که خود چند 

 صورت دارد
در سند سجلی « یادتس»کلمه  -1-1

پدری درج شده ولی در سند پدر درج نشده 
ر باشد و اعالم کننده واقعه نیز پدر باشد. د

سیادت اول باید در سند »صورت کلمه این
طریق هیأت حل اختالف درج گردد تا در 

 سند فرزند نیز درج شود. 
در سند سجلی جد « سیادت»کلمه  -1-2

ج نشده پدری درج شده ولی در سند پدر در
باشد. و اعالم کننده واقعه والدت نیز پدر 

« سیادت»صورت درج کلمه باشد. در این
در سند سجلی طغل و شناسنامه طفل الزامی 

 است. 
در اسناد سجلی پدر « سیادت»کلمه  -2

و جد پدری درج شده است، ولی در سند 
گونه اینسجلی طفل درج نشده باشد در 
ی ذکر موارد، در صورتیکه فرد تقاضا

 کردياحوال با روتحقوق ثب يقیاسداله، مطاله تطب ،يامام. 2

 179: ص ،ياسالم یکشورها
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سیادت در شناسنامه و اسناد سجلی خود 
بنماید، موضوع، در هیأت حل اختالف 

و نسبت به آن تصمیم مقتضی  شودمیمطرح 
 . شودمیگرفته 

در اسناد سجلی پدر « سیادت»کلمه  -3
و یا جد پدری درج نشده باشد، ولی شخص 

باشد، باید به یکی از طرق « سیادت»مدعی 
 : خود را اثبات کندزیر سیادت 

در صورتیکه به یکی از طرق باال سیادت 
 احوالثبتشخص محرز گردید مأمور 

نسبت به درج آن در سند سجلی و شناسنامه 
« سیادت»اقدام خواهد کرد. درج کلمه 

برای بقیه افراد خانوده فرد مزبور به شرح 
 : شودمیزیر عمل 

 در مورد تکمیل اسناد فرزندان صغیر -1
فردی که کلمه سیادت وی ثابت شده است، 
مستنداً به همان حکم، موضوع در هیأت حل 

محل صدور  احوالثبتاختالف اداره 
و  شودمیشناسنامه هیأت مذکور مطرح 

 گیرد. نسبت به درج آن تصمیم می
در مورد تکمیل اسناد فرزندان کبیر،  -2

به موجب درخواست کتبی آنها و سایر 

                                                
 مقررات و هادستورالعمل ها،بخشنامه يموضوع فهرست. 1

 11/5/74، 2119/1 شماره دستورالعمل، 5 ص ادت،یس ،یجار

 .سازمان

ادله موجود، پرونده تکمیل مدارک و 
و جهت اظهارنظر به اداره کل امور  شودمی

 12. شودمیارسال  احوالثبتحقوقی سازمان 

 4 حاشیه

شم جد پیامبر )ص( هاسرسلسله سادات از
شروع شد، لذا عبدالمطلب و پدران پیامبر و 
امام علی )ع( نیز سادات مستند و فرزندان 

سید هستند، اما از آنجا که  امام علی )ع( نیز
هر کدام از امامان )ع( نیز مقام رفیع و بلندی 
دارند وقتی نسل سادات به هر کدام از امامان 

سرسلسله آنها عنوان بهکه برسد آن امام 
. مانند سادات علوی، حسنی، شودمیمعرق 

حسینی، موسوی و رضوی لذا سیادت 
ام فرزندان حضرت فاطمه )س( از طرف ام

 3علی )ع( نیز به آنان رسیده است.

 5 حاشیه

به اعتقاد برخی از علما، فرزندان عباس 
عموی پیامبر )نیازمند منبع( جزو سادات 

توان به آنها هم خمس شوند و میشمرده می
 مال را پرداخت. 

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 2

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 126: ص)س(  ينیحضرت امام خم

و نحوه اجرا در  ادتیس نهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 3

 1: صاحوال، ثبت ياسناد سجل
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از نظر قاطبه علمای شیعه به اجماع، 
بخصوص علمای متأخر شیعه سیادت به 

رسد و خمس پیامبر می فرزندان فاطمه دختر
 1گیرد.تنها به آنها تعلق می

 6 حاشیه

 : سادات دو شاخه اصلی دارند
نوادگان علی از طریق سه تن از  -1

محمد حنفیه از خوله دختر  –پسران او 
قیس، عباس بن علی از ام البنین و عمر بن 

که از میان پسران  -علی از صهبا؛ ثعلبیه
ی ین سادات علومتعدد علی فرزند یافتند. به ا

 گویند. می
فرزندان علی  -نوادگان حسن و حسین -2

هاشمی و نیز که به آنان سادات -از فاطمه
بسته به انتساب به حسن یا حسین، حسنی یا 

و از نظر فقه شیعه  شودمیحسینی گفته 
گیرد این ها تعلق میکسانی که خمس به آن

 2سادات هستند. 

 7 حاشیه

ز سادات است میرزا به کسی مادرش ا

                                                
و نحونه اجرا در  ادتیس نهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 1

 2: صاحوال، ثبت ياسناد سجل

حوه اجرا در و ن ادتییس نهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 2

 2: صاحوال، ثبت ياسناد سجل

. برخی از سادات با میر صدا شودمیگفته 
تفاوت دارد. به  3زنند و این با میرزامی

دختران یک فرد سید، سیده، علویه، و یا 
. فردی که دارای مادر شودمیشریفه اطالق 

سید و پدر غیر سید باشد، معموالً میرزا 
( )برای پسران( و میرزایه )برای دختران

هاشمی که . سیادت در ساداتشودمینامیده 
تر تر و شریفطبق نظر برخی از علما، قوی

هم هست، از طرف مادر و در سادات علوی 
 4باشد.از طریق پدر می

 8 حاشیه

بر دو  شودمیالقابی که به سیدها داده 
انتسابی و احترامی، القاب : دسته است

و انتساب انتسابی برای بیان نصب شخص 
روند، وی به طایفه یا قبیله معینی به کار می

مانند امامی، حسینی، حسنی. القاب انتسابی 
برای گرامیداشت منتسبان به خاندان رسالت 

و اغلب سیدها بر خود  شودمیبه آنان اطالق 
کند، چنان که در مورد مراجع اطالق نمی

 اند چنین بودهمتأخر شیعه که از سادات بوده
است، مثالً نقش مهر سید محسن حکیم، 

 .شناسنديم فيشر نام با را «دیس» سنت اهل. 3

و نحوه اجرا در  ادتیس نهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 4

 2: صاحوال، ثبت ياسناد سجل
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محسن الطباطبایی الحکیم، و نقش مهر سید 
ابوالقاسم خویی، ابوالقاسم الموسوی الخویی، 

بوده و گونه اینبود. در روزگار پیشین هم 
در نسخ خطی و متون کهن معموالً سادات 

اند. در ایران نیز خود را به این القاب نامیده
« سید»م خویش لفظ اگر سادات پیشاپیش نا

آورند. برای تفاخر و بزرگ داشتن می
انتساب خود به خاندان رسالت است و در 

تواند جزیی از نام باشد. این موارد سید می
برخی از القاب احترامی که در روزگار 
مختلف برای گرامی داشت سادات به کار 

 : شده به شرح زیر استبرده می
 * امیر
 * سید

 * شریف
 * میر

 1یرزا* م

 9 حاشیه

معموالً در بین سادات رسم است که 
نسبت سیدی از پدر به فرزند برسد. روی 
همین اصل کسانی که از مادر یا مادر 
بزرگ سید هستند اصطالحاً شریف یا میرزا، 

گویند. به میرزایه و شریفه حالت مؤنث می
خاطر همین است که در ایران چنین 

 : شودمیهایی بوفور دیده فامیل
میرزازاده، میرزایی، میرزاییان، شریف، 

 2شریفی، شریفیان و...
 

  

                                                
و نحوه اجرا در  ادتیس نهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 1

 3: صاحوال، ثبت ياسناد سجل

و نحوه اجرا در  ادتیس نهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 2

 4: صاحوال، ثبت ياسناد سجل
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 10 حاشیه

توان به بر اساس نام خانوادگی گاهی می
نسبیت فرد مورد نظر پی برد به طور مثال 

ها را دارا ای از این نامجدول زیر خالصه
 1است. 

 خانوادگی اردونام  خانوادگی فارسی نام نام خانوادگی عربی لقب عربی جد
ی، نیالحس ،یالهاشم ینیالحس ،یالهاشم الهاشمی، الحسینی  حسن بن علی 

 طباطبایی 
 شمی هاحسنی،

 -حسینی -هاشمی الحسینی  الحسینی  حسین بن علی 
 احمدی

 حسینی

حسین زین علی بن
 العابدین

 عابدی، عبدی، مومنی  عابدی  العابدی، المومنی  العابدی

بی محمد بن عی بن ا
 طالب

العلوی، الکمایی، 
 امیری 

 علوی، کمایی، امیری  علوی، کمایی، امیری  علوی، کمایی، امیری 

 زیدی  زیدی الزیدی  الزیدی  زید بن علی الشهید 
 باقری  باقری  باقری  الباقری  محمد الباقر 

 جفری  -جعفری جعفری  الجعفری  الجعفری  جعفر الصادق 
 کاظمی  موسوی، کاظمی الموسوی، الکاظمی الموسوی  موسی الکاظم

 رضوی  رضوی  الرضوی  الرضوی  علی الرضا
 تقوی تقوی التقوی التقوی  محمد التقی
 نقوی، بخاری نقوی نقوی التقوی  علی الهادی

 11 حاشیه

ها از جمله آذربایجان در برخی از استان
کهکیلویه و  -زنجان -شرقی -غربی

در افراد ذکور و « میر»بویراحمد، کلمه 
در افراد اناث مترادف با کلمه « بیگم»کلمه 

 3 2باشد.می« سید»

                                                
و نحوه اجرا در  ادتیس ننهیشیپ ادتیرجب، س ل،یواالص. 1

 4: صاحوال، ثبت ياسناد سجل

 مقررات و هادستورالعمل ها،بخشنامه يموضوع فهرست. 2

 4/3/76، 1//532 شماره دستورالعمل 11 ص ادت،یس ،یجار

 .سازمان

 12 حاشیه

 11/5/1374-2119/1دستورالعمل 
در ارتباط با تأیید : احوالثبتشورای عالی 

برخی از علما و روحانیون در باب اطالق 
کلمه میر به سادات در آذربایجان موضوع 

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 3

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 127: ص)س(  ينیحضرت امام خم



  
 407 والدت ثبت – سوم فصل

 

تان اس احوالثبتاستعالم اداره کل 
قانون  20آذربایجان غربی نظر به اینکه ماده 

اثبات سیادت را با دالیل شرعی  احوالثبت
ممکن دانسته لذا درج سیادت اشخاصی که 
نام پدر یا جد پدری آنان در اسناد سجلی با 

باشند به واژه میر درج و مدعی سیادت می
ای به امضای سه نفر از شرح ارائه استشهادیه

جماعت مسجد محل و تأیید معتمدین و نام 
مراتب سیادت پدر و جد پدری از طرف 
امام جمعه شهرستان مربوطه یا نماینده ولی 

 پذیر خواهد بود. فقیه در منطقه، امکان
الزم به یادآوری است که این مجوز 
صرفاً در خصوص اسناد سجلی صادره از 

های آذربایجان غربی، آذربایجان استان
دور پدر یا جد شرقی و اردبیل )محل ص

پدری( بوده و با طرح موضوع در هیأت حل 
 اختالف خواهد بود.

اما در رابطه با درج سیادت مفاد 
 3/10/1371-5219/1دستورالعمل شماره 

 ملغی و موارد ذیل مالک عمل خواهد بود:
سیادت در اسناد سجلی که درصورتی -1

پدر قید گردیده باشد؛ موقع تنظیم سند 
 ر سیادت الزامی است.جهت فرزند وی ذک

فردی تقاضای درج که درصورتی -
سیادت در اسناد سجلی و شناسنامه را بنماید 
و سیادت در شناسنامه و اسناد سجلی پدر یا 

جد پدری وی قید شده باشد با طرح موضوع 
در هیأت حل اختالف نسبت به درج سیادت 

 اقدام نمایند. 
چنان چه اسناد سجلی پدر یا جد پدری  -

ضمن کلمه میر بوده و درخواست گردد مت
در اسناد سجلی و شناسنامه فرزدان هم واژه 

الذکر اقدام میر قید شود به شرح بندهای فوق
 گردد.

درج سیادت در اسناد سجلی کسانی که  -
مدعی سیادت بوده لکن مراتب سیادت در 
اسناد سجلی پدر یا جد پدری آنان درج 

قام معظم نیست در صورت ارائه تأییده از م
رهبری، آیات عظام مراجع تقلید یا حاکم 

پذیر دادگاه مبنی بر اثبات سیادت، امکان
 خواهد بود. 

در صورت صدور حکم مبنی بر درج  -
سیادت از طریق دادگاه یا تصمیم هیأت حل 
اختالف تسری مفاد حکم صادره به اسناد 
 سجلی فرزندان همانند سایر احکام و به روال

عمل در دستورالعمل شماره مذکور دستورال
 خواهد بود.  1696/1-15/4/1372
ادعای عدم سیادت و حذف آن از اسناد  -

سجلی و شناسنامه منوط به صدور حکم از 
دادگاه و در رابطه با اسناد سجلی بخشنامه 

معاونت امور  53783/12/2-29/4/1390
-2119/1پیرو دستورالعمل : اسناد هویتی
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صوبه مورخ بدین وسیله م 11/5/1374
در  احوالثبتشورای عالی  8/03/1390

دستورالعمل جهت « 4»خصوص اصالح بند 
اطالع و ابالغ به واحدهای تابعه به شرح ذیل 

عالوه بر مراجع تقلید، در »: گردداعالم می
صورت ارائه تائیدیه سیادت از سوی هر 
یک از نمایندگان محترم ولی فقیه و یا ائمه 

ها نیز انجام تانمحترم جمعه مراکز اس
خواسته اشخاص دائر بر درج سیادت در 
اسناد سجلی و شناسنامه با رعایت سایر 

 1«مقررات میسور خواهد بود.

 13 حاشیه

ریاست  1/9/1374-4532/1بخشنامه 
با  11/5/1374-2119/1پیرو نامه : سازمان

های واصله از ادارات کل توجه به تأییدیه
کهکیلویه و  های زنجان واستان احوالثبت

بویراحمد مبنی بر اطالق کلمه میر به سادات 
الذکر های مذکور مفاد اطالعیه فوقدر استان

در خصوص اسناد سجلی صادره از 
های زنجان و کهکیلویه و بویراحمد استان

 2نیز مجری خواهد بود.

 14 حاشیه

                                                
 83: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 84: صاحوال، قانون ثبت یامحش ،نيالدصالح ،یاصغر. 2

ریاست  10/07/1375-2969/1بخشنامه 
-4532/1پیرو نامه شماره : سازمان

های واصله از با توجه به تأییدیه 1/9/1374
استان مازندران مبنی  احوالثبتادارات کل 

بر اطالق کلمه میر به سادات در استان 
-2119/1مذکور، مفاد اطالعیه شماره 

ذدر خصوص اسناد سجلی 11/5/1374
صادره از استان مازندران نیز مجری خواهد 

 بود. 
-3875/1های شماره به موجب بخشنامه

در خصوص  2119/1بخشنامه  14/10/1381
اسناد سجلی صادره از استان گیالن نیز 

 3مجری خواهد بود. 

 15 حاشیه

شورای عالی در  8/3/90مصوبه جلسه 
دستورالعمل سیادت بشماره  4ارتباط با بند 

مجدداً مطرح و بشرح  2119/1-11/5/75
 : زیر اصالح گردید

ئه عالوه بر مراجع تقلید، در صورت ارا»
گواهی سیادت از سوی هر یک از 
نمایندگان محترم ولی فقیه و یا ائمه محترم 
جمعه سراسر کشور نیز انجام خواسته 
اشخاص دائر بر درج سیادت در اسناد هویتی 

 84: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3
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و شناسنامه با رعایت سایر مقررات میسور 
 1«خواهد بود.

 16 حاشیه

عالوه بر مراجع تقلید، در : مقرر گردید
دیه سیادت از سوی هر صورت ارائه تأیی

یک از نمایندگان محترم ولی فقیه و یا ائمه 
ها، نیز انجام محترم جمعه مراکز استان

خواسته اشخاص دائر بر درج سیادت در 
اسناد سجلی و شناسنامه با رعایت سایر 

 2مقررات میسور خواهد بود.

 17 حاشیه

 25/7/1380-6772/7نظریه مشورتی 
احراز سیادت : اداره حقوقی قوه قضاییه

اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی 
دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس 
دالیل مدعی است. محاکم عمومی صالک 

 3باید رسیدگی و اظهارنظر نمایند. 

 18 حاشیه

 24/12/1373-9102/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

                                                
 1صحفه کشور، احوالثبت سازمان ادت،یسدرج دستورالعمل. 1

 1صفحه کشور،احوالثبتسازمان ادت،یسدکنندهيیتأ مراجع. 2

 85: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3

 20ماده  5و تبصره  4با توجه به ماده 
اضافه کردن کلمه سید یا  احوالثبتقانون 

کلمات مشابه آن به نام کوچک مجاز بوده 
که درصورتیو اشکال قانونی ندارد 

از قبول تقاضا خودداری نماید  احوالثبت
محاکم حقوقی صالک باید به درخواست 
رسیدگی و با توجه به دالیل اقامه شده 
اظهارنظر نمایند تشخیص کفایت دالیل 

یل با دادرس دادگاه اثباتی و ارزش دال
 4است.

 19ه حاشی

اداره  1380-4295/11/2نظریه مشورتی 
 : کل امور حقوقی سازمان

رسد با احراز رابطه نسبی به آگاهی می
بین پدر و فرزندان و خود متوفی مراتب 

های سیادت قابل تسری به پدر و برادرزاده
 5شخص متوفی نیز خواهد بود.

 20 حاشیه

 -1554/11/2نظریه مشورتی 
 : اداره کل امور حقوقی سازمان 27/4/1380

سیادت پدر یا و یا هر کدام که درصورتی

 84: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 4

 84: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 5
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از خواهران و برادران در دادگاه اثبات 
گردد قابل تسری به شناسنامه فرزند یا 

ه باشد و نیازی به ارائبرادران و خواهران می
 1حکم جداگانه توسط متقاضی نیست.

 21 حاشیه

 8/7/1381-9293/11/2نظریه مشورتی 
 : اداره کل امور حقوقی سازمان

چنان چه سیادت پدر یا هر کدام از 
خواهران یا برادران توسط عالمای اعالم و 
مراجع تقلید تأیید شود قابل تسری به سایر 

انجام ضمناً باشد بستگان نسبی نیز می
خواسته در هر حال الزاماً با طرح در هیأت 

قرار دادن حل اختالف و مالک عمل 
 2تأییدیه مذکور خواهد بود.

 22 حاشیه

-36517/11/2نظریه مشورتی 
 : اداره کل امور حقوقی سازمان 11/5/1393

رسد تغییر واژه سیده به سادات به نظر می

                                                
 84: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 84: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

و بالعکس در ترکیب نام اشخاصی که 
باشد، به شرطی که سیادت آنها محرز می

ترکیب آن با نام کوچک متقاضی ناموزون 
متناسب نباشد، منع قانونی نخواهد یا نا

 3داشت.

 23 حاشیه

-65427/11/2نظریه مشورتی 
 : اداره کل امور حقوقی سازمان 20/8/1393

با توجه به صراحت دستورالعمل شماره 
معاونت  29/4/1390مورخ  53783/12/2

محترم امور اسناد هویتی، دائر بر تأیید 
سیادت از سوی مراجع تقلید و هر یک از 

ندگان محترم ولی فقیه و یا ائمه محترم نمای
خواسته مطروحه « ها...جمعه مراکز استان

)تأیید سیادت اشخاص توسط دفاتر آیات 
عظام( موضوعیتی نداشته و مشمول 

 4باشد.دستورالعمل موصوف نمی

  

 84: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3

 84: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 4



 

 

 با همراه اسالم مبین دین به دیگر ادیان پیروان تشرف مراتب -20ماده  6تبصره 
 .شودمی ثبت سجلی اسناد در آنان خانوادگی ونام نام به بوطمر تغییرات

 1 حاشیه

پیروان این ادیان به دین که درصورتی
مبین اسالم مشرف شوند باید تغییرات 
مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد 
سجلی نیز صورت گیرد و نامی مناسب با 
فرهنگ اسالمی انتخاب شود البته در 

مورد شخص ملزم به تغییر نام قبلی نه گواین
ماده  6خود خواهد بود )مستنبط از تبصره 

 1(.احوالثبتقانون  20

 2ه حاشی

از دیگر موارد مجاز بودن تغییر نام، 
تشرف غیرمسلمان به دین اسالم است که 

صورت مجاز خواهد بود که اسمی در این
مناسب با فرهنگ اسالمی انتخاب شود. 

ق.ث.ا( البته بر اساس بند  20ماده  6)تبصره 
مورخ  7443ب دستورالعمل شماره 

صالح ارائه تأییدیه مراجع ذی 16/12/1364
برای تشرف ضروری است. مراجع 

صالح اگرچه در دستورالعمل مزبور ذی
تواند از جمله دفتر معرفی نشده است اما می

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،یانصار. 1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 128: ص)س(  ينیحضرت امام خم

 2مجتهدین شناخه شده باشد.

 3 حاشیه

ریاست  16/8/1371-4319/1بخشنامه 
الف( چون ادارات در سراسر کشور : سازمان

های دینی در خصوص امور سجلی اقلیت
شناخته شده در قانون اساسی که به دین 

شوند مشکالتی را مبین اسالم مشرف می
اند؛ جهت رفع مشکالت عنوان عنوان نموده

شده مقتضی است دستور فرمایید در رابطه با 
به صورت  افرادگونه اینانجام امور سجلی 

 : ذیل عمل شود
دفتر مقام معظم  -2مراجع معظم تقلید  -1

شهرستان قم حضرت آیت اهلل  -3رهبری 
نماینده والیت فقیه در مرکز  -4مشکینی 

 -6مجمع روحانیون مبارز تهران  -5ها استان
شهرستان  -7جامعه روحانیت مبارز تهران 

مشهد حضرت آیت اهلل شیرازی امام جمعه 
و حضرت حجت االسالم و  محترم مشهد

المسلمین واعظ طبسی تولیت آستان قدس 
استان مازندران حضرات حجج  -8رضوی 

 104: صاحوال، ثبتعباس، حقوق  ،یرشکاریم. 2
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اسالم آقایان رحانی، نورمفیدی، طبرسی ائمه 
 جمعه شهرستان بابل، گرگان و ساری

های دینی ب( پس از تشرف اقلیت
شناخته شده در قانون اساسی کشور به دین 

 . مبین اسالم به شرح خواهد شد
نفع در صورت نیاز و تمایل ذی -1

درخواست او مبنی بر تغییر نام یا نام 
بایست حسب مورد در خانوادگی می

های نام و نام چهارچوب دستورالعمل
 خانوادگی اقدام نمود. 

قانون  20ماده  6در اجرای تبصره  -2
مراتب تشرف به دین مبین اسالم  احوالثبت

ف و به با طرح موضوع در هیأت حل اختال
موجب رأی صادره در اسناد دسجلی و 

 نفع قید خواهد شد. شناسنامه ذی
متقاضیان به هر یک گونه اینمعرفی  -3

از مراجع مندرج در بند الف این بخشنامه 
 طبق فرم پیوست انجام خواهد شد. 

 2/12/1361-11465/43بخشنامه  -4
سازمان و هرگونه مقررات ابالغ شده که 

ستورالعمل باشد ملغی و بال اثر مغایر با این د
 1خواهد بود. 

 

                                                
 85: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 85: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

 4 حاشیه

 1/5/1390-54356/12/2بخشنامه 
بر اساس مصوبه جلسه : معاونت اسناد هویتی

و  احوالثبتشورای عالی  8/3/1390مورخ 
به منظور تسریع در امر رسیدگی به 
درخواست متقاضیانی که پذیرای دین مبین 

جع ذکر شده در شوند، عالوه بر مرااسالم می
مورخ  4319/1دستورالعمل شماره 

در صورت تأیید مراتب تشرف  16/8/1371
توسط هر یک از نمایندگان محترم مقام 

ها معظم رهبری و یا ائمه جمعه شهرستان
 2انجام خواسته میسور خواهد بود.

 5 حاشیه

به منظور تسریع در امر : مقرر گردید
رسیدگی به درخواست متقاضیانی که 

شوند، عالوه بر یرای دین مبین اسالم میپذ
مراجع ذکر شده در دستورالعمل شماره 

، در صورت تأیید مراتب 4319/1-16/8/71
تشرف توسط هر یک از نمایندگان محترم 
مقام معظم رهبری و یا ائمه جمعه 

 3ها انجام خواسته میسور باشد.شهرستان
  

اسالم،  نیمب نيبه د فيکننده مراتب تشر ديیتأ مراجع. 3

 1: صاحوال کشور، سازمان ثبت



 

 

 متولد طفل یک از بیش لحم وضع از هرگاه (18/10/63 اصالحی) -21 ماده
 والدت ساعت ذکر با و تولد ترتیب به سند والدت جداگانه یک هر برای شود

 . شد خواهد تنظیم

 1ه حاشی

سجل احوال نامه نظام 17تبصره ماده 
در موقع »: مقرر کرده بود 1307مصوب 

اند ثبت والدت اطفالی که توأماً متولد شده
الوه بر ذکر روز، مأمور سجل احوال باید ع

ماه و سال شمسی تولد، ساعت و دقیقه 
والدت متولد را نیز در دفتر والدت و ورقه 
هویت تعیین نماید و در صورت عدم امکان 
تعیین ساعت، اقدام و تأخر والدت متولدین 

  1«قطعًا باید قید شود.

 ثبت وافت –فصل چهارم 
 1 حاشیه

 شامل اسناد وفاتی: اسناد وفات جاری
است که سال وفات متوفی با سال تنظیم سند 

 2وفات در یک سال باشد.

 2ه حاشی

شامل اسناد وفاتی : اسناد وفات معوقه
است که سال وفات متوفی با سال تنظیم سند 

 3وفات در یکسال نباشد. 

 3 حاشیه

                                                
 90: صل، احواعباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

شناسنامه و  نيو مقرات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 59: ص ن،یعالتابمشکوک

به اسنادی اطالق : اسناد وفات موهوم
گردد که صاحب آن در قید حیات باشد می

ر تاریخ تنظیم سند وفات، به عبارتی د
شخصی که برای او سند وفات تنظیم شد 
است هنوز فوت ننموده و در قید حیات 

 4باشد.

 4 حاشیه

فرآیند ثبت یک رویداد حیاتی )والدت 
و مرگ( از جهتی به دو حوزه اعالم و ثبت 

در حوزه  احوالثبت. وظایف شودمیتقسیم 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

 59: ص ن،یعالتابمشکوکو 

اسنامه شن نيو مقررات فاقد نیبا قوان یآشنا ،يعل ،یوجد. 4

 59: ص ن،یعالتابمشکوکو 
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اعالم  ثبت و تکالیف حوزه اعالم به عهده
 1کنندگان قانونی است.

 5 حاشیه

همواره  احوالثبت احوالثبتدر قوانین 
دو واژه اعالم و اطالع بکار رفته است، که 
دارای بار معنایی متفاوتی است. در عرف و 

های اعالم و اطالع تقریباً معنای لغوی واژه
روند. اطالع در زبان مترادف هم بکار می

ر شدن، آگاه عربی واقف گردیدن، دیده و
شدن و در فارسی به معنی آگهی خبر است 
و اعالم نیز به معنی آگاه ساختن، آگاه دادن 

ای واژه عنوانبه ولی  2و خبر دادن است.
 احوالثبتخاص در ترمینولوژی حقوق 

 دارای مفاهیم جداگانه است. 
اطالع دادن، صرفاً آگاه ساختن مأمورین 

از وقوع یک  احوالثبتیا اداره  احوالثبت
رویداد است، و اعالم یک حکم قانون است 

و دارای  شودمیو یک عمل قانونی محسوب 
آثار حقوقی است. به عبارتی رابطه بین 
اعالم و اطالع عموم و خصوص مطلق است. 
به این معنا که هر اعالم قانونی، اطالع است 

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق.. 1

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 86: صبه هنگام، 

 1380 ستم،یبب چاپ د،یعم يفارس فرهنگ. 2

« ولی الزاماً هر اطالع، اعالم قانونی نیست
م کننده کسی است که مکلف به اعالم اعال

تواند به شخص دیگری باشد و میواقعه می
رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را 

 3اعالم نماید.
توان به موارد از مصادیق اطالع رسانی می

 : زیر اشاره داشت
طفل در مکانی متولد شود که درصورتی

که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه 
باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصالح  مخصوص

ها و تربیت و غیره، متصدیان این سازمان
مکلف به اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت الزم 

 4باشند.برای انجام وظایف صاحب واقعه می
ماما یا پزشکی که در حین والدت، حضور 
و در زایمان دخالت داشته، مکلف به صدور 

آن به گواهی والدت و ارسال یک نسخه از 
 5باشد.محل در مهلت اعالم می احوالثبت

متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطالع 
در این مصادیق  6هستند. احوالثبتوفات به 

 شودمیاطالع دادن مسئولین منجر به ثبت ن
یا همچنان منتظر اعالم  احوالثبتو مأمور 

یا به طریقی  شودمیاز سوی صاحبان واقعه 

 1355 وبمص احوالثبت قانون 6 ماده 1 تبصره. 3

  1355احوال مصوب قانون ثبت 18ماده  تبصره. 4

 1355 مصوب احوالثبت قانون 19 ماده. 5

 1355 مصوب احوالثبت قانون 26 ماده تبصره. 6



  
 415 وفات ثبت – چهارم فصل

 

ن واقعه را دعوت به اعالم قانونی صاحبا
 1کند.می

 6 حاشیه

برداری از صدور گواهی وفات با بهره
 آرشیو الکترونیکی اسند

چنانچه واقعه فوت ثبت شده در سامانه 
آرشیو الکترونیکی اسناد قابل مالحظه باشد، 

توانند با می احوالثبتهر یک از ادارات 
دور برداری از آرشیو مزبور نسبت به صبهره

 2گواهی فوت اقدام نمایند.

 7 حاشیه

 روش ثبت واقعه فوت و دریافت گواهی

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 1

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 89: صبه هنگام، 

 10* اصلک است که واقعه وفات ظرف 
 گزارش شود.  احوالثبتروز به اداره 

* صدور گواهی مستلزم ارائه شناسنامه 
متوفی یا اعالم شماره و تاریخ ثبت وفات 

 باشد. می
* صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات 

ست. با توجه به اهمیت موضوع الزم است ا
قبل از امضاء سند مربوطه از صحت 

 مندرجات سند اطمینان حاصل نمایند. 
* هنگام دریافت گواهی فوت از صحت 

 مندرجات گواهی اطمینان حاصل نمایند. 
* پس از وفات گواهی فوت جایگزین 

  3باشد.شناسنامه متوفی می

  

 یبرداروفات با بهره ياحوال کشور، صدور گواهثبت سازمان. 2

 1: صاسناد،  يکیالکترون ویاز آرش

: صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 3

47 



 

 

چنین هم و خارجی یا ایرانی از اعم هرکس وفات (18/10/63 اصالحی) -22 ماده
 مأمور یا به باید بمیرد والدت از پس بالفاصله یا آمده دنیا به مرده که طفلی والدت

 کنسولی مأموران به کشور از خارج در ایرانیان وفات. شود اعالم احوالثبت نماینده
 کشور احوالثبت سازمان به یا ایران کنسولی مأموران نزدیکترین به یا اقامت محل
 نمایندگان و مأموران را کشور ساکن خارجیان و ایرانیان وفات شودمی اعالم
 مأموران اعالم محل حسب بر را کشور از خارج در ایرانیان وفات و احوالثبت

 سند در باید وفاتکنند. می ثبت احوالثبت نمایندگان یا و مأموران یا ایران کنسولی
 پدر و گذشته در به مربوط صفحات در وقایع کل ثبت دفتر درچنین هم و فاتو ثبت

 ثبت از پس خارجیان وفات. گردد مهر و امضاء و ثبت متوفی شناسنامه و او مادر و
 کشور احوالثبت سازمان به گواهی نسخه یک و شودمی اعالم محل شهربانی به

 گردد. ارسال خارجه رامو وزارت به که شد خواهد فرستاده
 

 

 1 حاشیه

اعالم رسمی از ناحیه  -اعالم رسمی
دار یا اشخاص رسمی به مامورین صالحیت

عمل آمده و تابع مقررات مخصوصه است 
 : این اعالم کنندگان عبارتند از

 مأمورین انتظامی -1
 های رسمیروسای بنگاه -2
 مأمورین نظامی -3
 های قضاییمأمورین دستگاه -4
 1متصدیان غسل و کفن و دفن -5

 2 حاشیه

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يعل دیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد 1

 67 :ص ران،يدر ا

کیفیت اعالم و وظیفه اعالم کنندگان 
 رسمی

نسبت به این طبقه باید دید آیا مهلت 
مقرر برای اعالم فوت و حضور گواه درباره 
 این دسته الزم الرعایه است یا آنکه مقررات

بینی شده؟ در این خاصی جهت آنان پیش
 احوالثبتمورد آنچه از مالحظه مواد قانون 

 : آید دو مطلب زیر استبدست می
 اعالم واقعه وفات -1
 عدم حضور گواه در اعالم واقعه -2
 اعالم واقعه وفات -1

قانون در اینجا ضرب االجل معلومی معین 
گوید که واقعه وفات نکرده و همین قدر می
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باید اعالم گردد، شاید علت آن این باشد 
اقعه به که در این مورد ترس از عدم اعالم و

به خالف موردی که  احوالثبتنماینده 
افراد عادی اعالم کننده هستند مفهومی 

تر اینکه اگر در مورد به بیان واضک -ندارد
در  احوالثبتاعالم کنندگان عادی قانون 

 : گویدمی 24ذیل ماده 
باید اعالم واقعه در مهلت  "پس از وفات"

ا مقرر انجام گیرد از جهت این است که مباد
اگر استمهال قانونی در بین نباشد در اثر 
سهل انگاری افراد قضیه مسکوت مانده و 
واقعه بدون ثبت بماند در صورتیکه درباره 
مأمورین رسمی چنین حدسی بیجا است زیرا 

کند که این امر را وظیفه آنها ایجاب می
انجام دهند و در حقیقت انجام این تکلیف 

ب معینه( در قال)اعالم واقعه وفات در موارد 
جزء الینجزای وظائف  28و  27و  26مواد 

 آنها است.
 عدم حضور گواه -2

در این فرض چون اعالم واقعه توسط 
مأمورین رسمی است لذا حضور گواه 
ضرورتی ندارد چه آنکه حضور گواه فقط 

بوده تا اظهارکننده برای تصدیق اظهارات 
واقعه  در اثر آن اعتبار الزم جهت ثبت

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يعل دیس ،یموسو و يعل ا،ین یزاهد 1

 69 :ص ران،يدر ا

تحصیل شود و حال آنکه در مورد مأمورین 
 1رسمی این اعتبار خودبخود حاصل است.

 3 حاشیه

اعالم عادی به عده افرادی  -اعالم عادی
نام  احوالثبتقانون  26است که در ماده 

 2برده شده است.

 4 حاشیه

چگونگی اعالم واقعه توسط مأمورین 
 انتظامی

د در مأمورین مزبور چنانچه مذکور افتا
 : سه مورد زیر

در مورد فوت اشخاصی که دارای  -1
منزل ثابت و اقربای حاضر نیستند یا به 

 کنند.تنهایی در یک منزل زندگی می
 در مورد جنایت و کشف جسد. -2

صالک برای اعالم واقعه میباشند. آنچه در 
کیفیت اعالم واقعه در هر سه مورد مشترک 

عنی است موضوع کتبی بودن اعالم است ی
باید اعالم توسط برگی که حاکی از وقوع 
فوت است مورخ و به امضای مأمورین 
نامبرده، تنظیم و جهت اطالع نماینده 

ارسال شود ولی در هر یک از  احوالثبت

 يحقوق اتباع خارج ،يعل دیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد 2

 67: ص ران،يدر ا
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موارد سه گانه خصوصیاتی مربوط به خود 
آن واقعه است که باید جداگانه تشریک شود 
و لذا بطور تفکیک هر مورد را شرح 

 : یمدهمی
در مورد فوت اشخاصی که دارای  -1

منزل ثابت و اقربای حاضر نیستند )که از 
بندی نمودیم به ها را تقسیمآنها وقتی فوت

فوت اشخاص سیار تعبیر شد( و یا به تنهایی 
 کنند.در یک منزل زندگی می

در  -در مورد جنایت و کشف جسد -2
د این مورد قبل از اعالم واقعه سه مرحله بای

 : شود طی
به مأمورین انتظامی یا رجوع -الف

 بخشداری.
 تعیین هویت متوفی. -ب
تنظیم صورت مجلس در صورت عدم  -ج

 شناسایی متوفی
رجوع به مأمورین انتظامی یا  -الف

 بخشداری
اگر کسی به جسدی برخورد نماید 
موظف است فوراً به مامورین انتظامی و 
چنانچه نیروی انتظامی نباشد به بخشدار 

طرز این اعالم در قانون ذکر  -اطالع دهد
نشده ولی بدیهی است که این اطالع شفاهی 
است و بفرض آنکه کتبی هم باشد باز 
مأمورین تا اطالع دهنده را نیابند و از او 

بازجویی دقیق به عمل نیاورند اقدام دیگری 
کنند و از این جهت ذکر اینکه این نمی

ی اهمیت اعالم باید شفاهی باشد و یا کتب
زیادی نداشته و لزومی هم نبوده که در 

 قانون به آن تصریک شده باشد.
 تعیین هویت متوفی -ب

پس از اطالع از وضع جسد آنچه مورد 
اهمیت است تعیین هویت متوفی است و 
برای این کار باید بررسی دقیق معمول شود 
و چنانچه پس از بازجویی الزم هویت 

ین خاتمه یافته نامبرده معلوم شد عمل مأمور
محل کشف  احوالثبتو عیناً مراتب به 

 : شودمیاعالم 
تعیین هویت متوفی همیشه مقدور نیست 
بنابراین ممکن است پس از کشف جسد و 

های الزم بدست نیاید که متوفی بازجویی
کیست؟ در اینصورت بر طبق مواد قانون 

که ناظر بر ثبت وقایع آنگونه  احوالثبت
باشد مأمورین مکلف هستند توفی میافراد م

صورت مجلسی تنظیم و به اطالعی که 
دسترسی دارند اکتفا نموده و به مأمور 

صورت مجلس باید  -ارسال دارند احوالثبت
 : حاوی نکات زیر باشد

 محلی که جسد در آن پیدا شده. -1
تاریخ پیدا شدن جسد و سایر کیفیات  -2

 مربوط به آن.
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وفی مرد است یا زن و تعیین اینکه مت -3
 تشخیص سن تقریبی او.

آثار و عالئم مخصوصی که ممکن  -4
است در جسد موجود بوده و باعث کشف 
هویت او شود و در صورت امکان عکس از 

صورت مجلس جسد نامبرده برداشته و به
 پیوست شود.

توصیف مختصری از البسه و سایر  -5
اشیایی که ممکن است با جسد پیدا شده 

 .باشد
 علت و تاریخ احتمالی مرگ. -6

در مورد فوت اشخاصی که حین : تذکر
ها فوت ها و یا منزلگاهمسافرت در راه

قانون  25نسبت باین مورد ماده  -کنندمی
مهلت اعالم را از تاریخ رسیدن به مقصد 

 1مقرر داشته است.

 5 حاشیه

اعالم سقط جنینی که قبل از پایان ماه 
زم نیست و این واقعه ششم واقع شده باشد. ال

به ثبت نرسیده و سندی برای آن تنظیم 
 2گردد.نمی

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يعل دیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد 1

 70 :ص ران،يدر ا

 6 حاشیه

ثبت « دفتر»ق.ث.ا. از  10اگرچه در ماده 
وفات در کنار دفتر ثبت کل وقایع نام برده 
شده است، در دیگر مواد این قانون برای 
اشاره به این دفتر از لفظ سند استفاده شده. 

: قانون آمده استاین  22از جمله در ماده 
چنین هموفات باید در سند ثبت وفات و »

در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط 
به درگذشته و پدر و مادر او و شناسنامه 

 3«.متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد

 7ه حاشی

فلسفه وجود دفتر ثبت وفات در کنار 
تواند به وقوع دفتر ثبت کل وقایع می

ردد که هویت متوفی، در هایی بازگمرگ
زمان وقوع فوت یا برای همیشه نامشخص 
است. زیرا دفتر ثبت کل وقایع بر اساس 

، بنابراین شودمیهویت متولدین تنظیم 
الزمه ثبت واقعه فوت در این دفتر، قطع به 
هویت صاحب واقعه است تا بتوان فوت را 
در دفتری که نام متوفی در آن ثبت شده و 

مربوط اضافه نمود، این در  در ردیف
حالیست که ثبت رسمی سایر وقایع، یعنی 

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد يزارع 2

 احوالثبت قانون 45 ماده لیتحل عه،التابمشکوک

 50 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم 3
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ازدواج و طالق و رجوع و بذل مدت، با ارائه 
پذیرد، شناسنامه و اثبات هویت صورت می

در حقیقت در مورد این وقایع ثبت واقعه 
معنا اشخاصی که هویتشان نامعلوم باشد بی

ق.ث.ا نیز عدم دسترسی به  29است. ماده 
بینی صات صاحب واقعه وفات را پیشمشخ

در »: کرده است. به موجب این ماده
مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا 
به بعضی از اطالعاتی که باید در سند قید 
شود دسترسی نباشد در سند وفات به جای 
مشخصات، عبارت )نامعلوم( نوشته 

 12«.شودمی

 8 حاشیه

والدت اگر شخصی خارج از محل ثبت 
محل  احوالثبتفوت نموده باشد، حوزه 

فوت، پس از ثبت واقعه، مراتب را برای 
ثبت در دفتر ثبت کل وقایع به حوزه محل 

 3دارد.ثبت والدت ارسال می

                                                
 در هم نيمتولد مشخصات به است ممکن که است درست 1

 نداشته وجود يدسترس عيوقا کل دفتر در آنها نام ثبت زمان

.ث.ا. ق 17 ماده در آن فرض ديد میخواه چنانچه که باشد،

 تا حال هر به که است نيا مسئله نجايا در اما شده ينیبشیپ

 يشخص چیه به را واقعه توانينم نشود روشن يمتوف تيهو

 نسبت داد.

 51 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم 2

 ميدر خصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،یچوب 3

 25:صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل

 9 حاشیه

پس از ثبت واقعه وفات، نمایندگان 
گواهی الزم را صادر و یک  احوالثبت

امور  احوالثبتنسخه از آن به اداره گل 
و یک نسخه را  احوالثبته سازمان خارج

 نمایند.نیز به نیرو انتظامی محل ارسال می
نگاه قانونگذار در خصوص واقعه وفات 

باشد. در این ثبت آن تحت هر شرایطی می
باره اصل بر ثبت واقعه است و هیچ عذری 

تواند این مهم را به تأخیر بیندازد یا اصل نمی
به موجب آن منتفی نماید. در همین راستا 

مقرر شده چنانچه  احوالثبتقانون  29ماده 
برای تنظیم اسناد به بعضی از اطالعات 
دسترسی نباشد در محل ثبت این اطالعات 
در اسناد مربوط عبارت نامعلوم قید شده و 

 76ماده  4ثبت واقعه به عده تأخیر نیفتد.
مصوب سال  احوالثبتنامه قانون آیین
وت اتباع خارجی نیز بر ثبت واقعه ف 1319

بر اساس اعالم و اطالع نیروی انتظامی تأکید 

 که ياشخاص نموده مقرر راستا نیهم در احوالثبت سازمان 4

 به اقدام احوالثبت ادارات در شناسنامه بدون افراد عنوانبه

 ندينما فوت يدگیرس اثناء در چنانچه اند نموده پرونده لیتشک

 گردد محرز آنان يخارج تیتابع پرونده اتيمحتو اساس بر اگر

 يخارج تباعا مخصوص فوت ثبت دفاتر در آنان وفات واقعه

 آنان با يرانيا شهروندان مطابق صورتنيا ریغ در شود ثبت

 .شد خواهد رفتار
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نموده است. پس از ثبت واقعه وفات اتباع 
نامه مذکور آیین 77خارجی به موجب ماده 

اند از روی مکلف گردیده احوالثبتادارات 
مندرجات دفاتر مربوط گواهی فوت صادر 

 1و تحویل نمایند.

 10شیه حا

اراتی که در ثبت فوت بر حسب آنکه اد
ارتباط مستقیم با پایگاه جمعیتی کشور 
هستند و یا به صورت ده گردشی و یا از 

ها یا طریق دفاتر مستقر در گورستان
هایی که فعال با پایگاه جمعیتی بیمارستان

نیستند انجام پذیرد به یکی از دو روش زیر 
 : خواهد بود

ها توسط در ادارات و نمایندگی -1
 صورت مکانیزهبه مامورین ثابت و

توسط مامورین سیار و به صورت  -2
دستی )اطالعات سند تنظیمی توسط مأمور 
سیار با استفاده از سامانه ارائه خدمات سجلی 

                                                
 اطالعنامه موجب به خارجه اتباع فوت ثبت، 76 ماده. 1

 مهیضم آن نمونه که فوت دفاتر نینخست در محل يشهربان

 فصل مقررات طبق احوالثبت و آمار مراکز در است نامهنيیآ

 .ديآيم عمل به فوت

 مندرجات یرو از مکلفند احوالثبت و آمار ادارات، 77 ماده

 است نامهنيیآ نيا مهیضم آن نمونه که نامهیگواه فوت دفتر

 احوالثبت و آمار کل اداره به نسخه کي صادر نسخه سه در

 و دادسرا به نسخه کي و خارجه امور وزارت به ارسال یبرا

 .ندينما میتسل محل يشهربان اداره به را گريد نسخه

در مرکز اداره و با انتخاب گزینه خدمات 
 2سیار ثبت سامانه خواهد شد(.

 11 حاشیه

اصول حاکم بر ثبت وفات ایرانیان کم و 
وفات خارجیان مقیم بیش بر چگونگی ثبت 

 ایران نیز حاکم است. در زمینه اعالم وقایع
وفات خارجیان با توجه به آثار مرتبت بر 

توان اشخاص حقوقی زیر را صالک آن می
 : دانست

 امور اتباع خارجه نیروی انتظامی -1
بخشداری و دهداری محل  -فرمانداری -2

 وقوع فوت
پزشک قانونی معاینه کننده جسد  -3

یا مراکز درمانی و یا سایر اشخاص متوفی 
 مجاز از طرف آنان

ها و یا مأمورین متصدیان گورستان -4
 دفن
 سایر مقامات دولتی ذیصالح -5

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد يزارع 2

 32 :صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک
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که درصورتیها مسئولین اردوگاه -6
 وفات تبعه خارجی در آن رخ داده باشد.

صاحب مکانی که فوت در آن رخ  -7
 داده است.

توانند یعالوه بر این بستگان متوفی نیز م
 اعالم نمایند. احوالثبتاین موضوع را به 

ای بدیهی است اعالم وفات باید به گونه
باشد که امکان ثبت واقعه برای مأمورین 

 1میسر باشد. احوالثبت

 12 حاشیه

برای ضرورت اعالم والدت طفل، مدت 

حمل هیچ نقشی ندارد. اما اگر جنین، سقط 

آن به شده به دنیا آید، در صورتی اعالم 

اداره ثبت احوال ضروری است که بعد از 

 2شش ماهگی به دنیا آمده باشد.

 13 حاشیه

چون اداره آمار در خارج ایران مأمور 

مخصوصی ندارد که وظایف ثبت احوال را 

ق.م. مقرر « 1001»انجام دهد، لذا ماده 

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يعل دیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد 1

 75 :ص ران،يدر ا

)جلد اول( )اشخاص و  يحقوق مدن عباس،يعل ،ياتی. ح 2

 137 :ص(، نيحجورم

مأمورین قنسولی ایران در خارجه »دارد: می

زه مأموریت باید نسبت به ایرانیان مقیم حو

خود وظایفی را که بموجب قوانین و 

نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال 

این امر را ماده سی «. مقرر است انجام دهند

ام قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب 

گوید: (  تأیید نموده و می1319اردیبهشت )

وظایف مأمورین آمار و ثبت احوال را »

ین خارج، مأمورین نسبت به اتباع ایران مقیم

وزارت امور خارجه مطابق آئین نامه 

مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران 

 3«.رساند انجام خواهند دادمی

 14 حاشیه

  14/04/1383تاریخ: 

 522/722-19794/24شماره:  

 کانون سردفتران و دفتریاران

 با سالم

 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحقوق مدن ، حسن دیس ، يامام.  3

 ، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن( ت،یتابع

 192: ص
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باشند براساس مواد همانطور که مطلع می

قانون  31و  22، 13 ،12قانون مدنی و  1001

ثبت احوال نمایندگی های جمهوری اسالمی 

ایران در خارج از کشور موظفند نسبت به 

ثبت والدت، ازدواج، طالق و فوت اتباع 

ایرانی در خارج از کشور اقدام و گواهی 

های الزم را صادر نمایند، لذا شایسته است 

مواد مذکور به نحوی در ماهنامه کانون 

ع کلیه دست اندرکاران منعکس و به اطال

 مربوطه رسانده شود.

در مواردی مشاهده گردیده است که دفاتر 

اسناد رسمی از پذیرش اینگونه اسناد و 

گواهی ها خودداری و متقاضیان را به 

 وزارت امور خارجه راهنمایی نموده اند.

رئیس اداره سجالت و  -مرتضی جاودان

 1احوال شخصیه

 15 حاشیه

تولد، وفات، نکاح و وقایع چهارگانه )

طالق( ایرانیان مقیم کشورهای خارجه را 

                                                
شماره  مهیماهنامه کانون ضم -اراني. کانون سردفتران و دفتر1

 171: ص، 1383و مرداد  ریت 51

مأمورین قنسولی ایران هر یک در حوزه 

مأموریت خود، در دفاتر سجلی که از اداره 

ثبت  شودمیثبت احوال مرکز فرستاده 

خواهد نمود. ثبت وقایع چهارگانه در 

کشورهای خارجی به وسیله مأمورین سجل 

افات به انجام ثبت وقایع احوال آن کشور، من

مزبور به وسیله مأمورین قنسولی دولت 

 2ایران ندارد.

 16 حاشیه

آقای جهانشاهی معتقد بودند اینکه مکلف 

اید بعد از ماه ششم از تاریخ حمل اگر نموده

واقع و جنینی سقط شد اطالع دهند نتیجه 

زیرا سقط جنینی که  شودمیمطلوبه حاصل ن

گیرد ت نامشروع صورت میدر نتیجه عملیا

اغلب یکی دو ماه تا چهار ماه بعد از حمل 

است و اگر مکلف باشند که این را هم به 

اداره سجل احوال اطالع دهند این جنایات 

افتد و به عالوه نتایج دیگری کمتر اتفاق می

 هم دارد. 

گفته شد اگر این طور باشد برای مرد و 

 ت،ی)جلد چهارم( )شخص ين، حقوق مدنحس دیس ،ي. امام 2

اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن(،  ت،یتابع

 192: ص
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زن هر دو مجازات مخصوصی است که 

 عقیب خواهند شد. ت

آقای تهرانی. آقای  تهرانی معتقد بودند 

بعضی قوانین هست که قابل اجرا نیست که 

الً باشد. اوها همین ماده مییکی از آن

وسایل اطالع دادن برای مردم فراهم نیست 

و ثانیاً دولت هم خیلی به ندرت اطالع 

 حاصل خواهد کرد. 

 آقای وزیر. آقای وزیر جواب دادند این

فرمایشات شما مربوط به وظایف اداره سجل 

احوال است و ما هم که قانون سجل احوال 

نویسیم بلکه تکلیفی برای مردم معین نمی

کنیم و اما در قسمت تسهیالت برای می

ارجاعات مردم به ادارات دولتی بنده خودم 

هم تصدیق دارم که مشکالتی فراهم هست 

م برای کنند و بیشتر هو مأمورین فراهم می

انتخاب مأمورین جوانی است که بعضی 

 1گمارند. ادارات انتخاب و به خدمت می

 17 حاشیه

وفات  احوالثبتقانون  22مستفاد از ماده 
هر کس اعم از ایرانی یا خارجی در ایران 

                                                
 213 :ص ،مدني قانون مذاکرات مشروح ،احمدرضا ،نائیني. 1

اعالم  احوالثبتباید به نماینده یا مأمور 
شود. وفات خارجیان ساکن کشور را 

در سند  احوالثبتمأموران یا نمایندگان 
ثبت وفات ثبت نموده و گواهی مربوط را 

نمایند بنابراین با توجه به صراحت صادر می
ماده مذکور کلیه وقایع وفات واقع در خاک 
کشور جمهوری اسالمی ایران به نماینده یا 

 2اعالم شود. احوالثبتمأمور 

 18 حاشیه

 دستورالعمل نحوه ثبت وفات اتباع خارجه
 : هدف -1
سازی ثبت واقعه وفات اتباع خارجه هینهب

های گیری از ظرفیتدر ایران با بهره
 آوری اطالعات.فن

 : مستندات قانونی -2
 احوالثبتقانون  29و  27و  22مواد  -

و اصالحی  16/4/1355مصوب 
 مجلس شورای اسالمی 18/10/1363

 ماده 2نامه اجرایی تبصره آیین 12ماده  -
 13/12/1385مصوب  احوالثبتقانون  5

 هیات محترم وزیران.
 : دامنه کاربرد -3

 سراسر کشور. احوالثبتادارات 

 يحقوق اتباع خارج ،يعل دیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد 2

 61 :ص ران،يدر ا
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 : مسئولیت اجراء -4
مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عده 

و نظارت بر حسن  احوالثبتروسای ادارات 
ها اجرای آن به عهده مدیران کل استان

 است.
 : شرح اقدامات -5

 : مدارک الزم -5-1
گزارش وفات اتباع خارجه  -5-1-1

)نمونه پیوست( که حسب مورد از طرف 
ها ها و بخشدارینیروی انتظامی، فرمانداری

 .شودمیمحل اعالم  احوالثبتبه اداره 
گواهی وفات صادره از سوی  -5-1-2

 مراجع پزشکی صالحیت دار.
رسید بانکی دائر بر پرداخت  -5-1-3

 هزینه متعلقه.
 : ظیم سند وفات اتباع خارجهنحوه تن -5-2

مامور مربوط به منظور ثبت  -5-2-1
واقعه وفات مدارک الزم را از اعالم کننده 
اخذ و پس از بررسی و احراز اصالت و 
اعتبار مدارک ابرازی نسبت به تنظیم سند 
 وفات اتباع خارجی برابر نمونه پیوست اقدام

 نماید.می
ای برای هر سند شماره -5-2-2

 1یابد که در هر اداره از عدد ص میاختصا
 شروع و ادامه خواهد یافت.

کننده واقعه شخص چنانچه اعالم -5-2-3

حقیقی باشد، سند به امضاء وی خواهد رسید 
و مامور مکلف است مشخصات اعالم کننده 
حقوقی )نام مرجع و شماره و تاریخ نامه یا 
حکم( را نیز در محل مخصوص درج و سند 

 مهر نماید.را امضاء و 
واقعه وفات فاقد که درصورتی -5-2-4

اعالم کننده حقیقی باشد و واقعه توسط یکی 
اعالم شده  1-1-5از مراجع مندرج در بند 

ج باشد، شماره و تاریخ اعالم نامه در سند در
 و به منزله امضاء سند خواهد بود.

پس از ثبت  احوالثبتاداره  -5-2-5
وفات وفات نسبت به صدور اعالمیه 

مخصوص اتباع خارجه )مطابق نمونه 
نسخه اقدام و یک نسخه از  2ضمیمه( در 

آن را به مرجع اعالم کننده و نسخه دیگر 
ور را از طریق اداره کل استان به اداره کل ام

هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال 
 نماید.می

گواهی وفات پس از دریافت  -5-2-6
 اهد شد.هزینه متعلقه صادر و تحویل خو

اسناد وفات تنظیم شده و مستندات  -5-3
آنها بطور جداگانه پس از بررسی الزم در 

برگی تجلید و برابر مقررات  20 تمجلّدا
 گردد.مربوط به اسناد وفات نگهداری می

معاونت فناوری اطالعات و آمار  -5-4
جمعیتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا 
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چاپ، سند ثبت واقعه وفات در مرکز داده 
و گواهی وفات آن بر مبنای اطالعات 

 پایگاه به صورت مکانیزه انجام شود.
 گزارش وفات اتباع خارجه

  احوالثبتاداره 
......... .........: روز ............. ماه: در تاریخ

 ... .......................: .............. آقای/ خانم: سال
........ ......: متولد .................: تبعه کشور

 ............. و خانم  : فرزند آقای
اقامت  دارنده گذرنامه ............... پروانه-فال

 ............................. : ......... صادره از:...شماره
 دفترچه پناهندگی 

 کارت شناسایی
 اتباع خارجه 

ب= فاقد مدارک فوق است و ............... 
 رسد. می نظر ساله به

.... که شغل وی .......... ساکن شهرستان .......
... خیابان ........... شهر / بخش / روستا .....

 . .... بوده است....... پالک ..کوچه .........
لذا مراتب به همراه گواهی وفات و 
مدارک شناسایی جهت ثبت فوت نموده 
است. لذا مراتب به همراه گواهی وفات و 

 ک شناسایی جهت ثبت فوت اعالممدار
 گردد. می

 مهر و امضا 

                                                
ور، دستورالعمل نحوه ثبت وفات اتباع احوال کشثبت سازمان 1

 0 :صخارجه، 

 فرماندهی نیروی انتظامی 
 فرماندار 
 بخشدار 

 اعالمیه وفات اتباع خارجه
 فرماندهی نیروی انتظامی 

 فرمانداری 
 بخشداری 

.. ...بازگشت به نامه شماره .......... مورخ .....
 بعه کشور........... تواقعه فوت آقای/ خانم ...

....... که حسب اعالم آن مرجع در تاریخ    .......
ع خارجی /     فوت نموده در سند وفات اتبا    /

..... . به شماره ..................................... سال ...
 1 . ثبت شده است

 19 حاشیه

دستورالعمل تنظیم مکانیزه سند وفات و 
 صدور گواهی فوت ایرانیان

خدمات الکترونیک در اجرای ارائه 
هویت ملی و مکانیزه نمودن تنظیم اسناد 

، این دستورالعمل برای تنظیم سند احوالثبت
وفات و صدور گواهی فوت برای اتباع 
ایرانی با استفاده از سامانه ارائه خدمات 
سجلی به شرح زیر مورد تصویب شورای 

 : قرار گرفت احوالثبتعالی 
 : اعالم کننده )گان( -1
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 26شخاص حقیقی )موضوع ماده ا -الف
 ق.ث.ا(

 : به ترتیب عبارتند از
نزدیکترین خویشاوند متوفی که در  -1

 موقع وفات حاضر بوده است.
متصدی یا صاحب مکانی که وفات  -2

 در آن رخ داده است یا نماینده او.
هر شخصی که در موقع وفات حاضر  -3

 بوده است
و  27اشخاص حقوقی )موضوع مواد  -ب

 ث.ا.(ق. 28
 مقامات قضایی، انتظامی و نظامی -1
 گروههای امدادی و سایر مقامات -2
مشخصات متوفی و مدارک مورد نیاز  -2

 برای ثبت فوت
 متوفی دارای سند سجلی است -1
 متوفی مجهول الهویه است -2
طفلی که بالفاصله پس از تولد فوت  -3

 شده است
 طفلی که مرده به دنیا آمده است -4

 : رد نیازمدارک مو
برای ثبت وفات حسب مورد مدارک 

 : ذیل مورد نیاز است
اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی 

صورت با استفاده از متوفی و در غیر این
سامانه استعالم، مشخصات متوفی بازیابی و 

 پس از تایید اقدام خواهد شد.
گواهی پزشک یا گواهی دو نفر گواه با 

ت شناسایی ملی ارائه اصل شناسنامه یا کار
گواهان اصل شناسنامه یا کارت شناسایی 

 ملی اعالم کننده )حقیقی(
اصل نامه رسمی ماموران انتظامی یا 

بینی شده در قضایی یا سایر مقامات پیش
فوت از طرف این که درصورتیقانون 

 مراجع اعالم شود.
 روش ثبت فوت -3

ثبت فوت بر حسب آنکه در اداراتی که 
 یم با مرکز داده هستند و یادر ارتباط مستق

به صورت دهگردشی یا از طریق دفاتر 
هایی که ها یا بیمارستانمستقر در گورستان

د فعال در ارتباط مستقیم با مرکز داده نیستن
انجام پذیرد به یکی از دو روش زیر خواهد 

 : بود
ها توسط در ادارات و نمایندگی -1-3

 مامورین ثابت
ر به صورت توسط مامورین سیا -2-3
 دستی

اطالعات سند تنظیمی توسط : تبصره
مات مامور سیار با استفاده از سامانه ارائه خد

سجلی در مرکز اداره و با انتخاب گزینه 
 وارد سامانه خواهد شد. "خدمات سیار"

 : چگونگی تنظیم سند وفات -4
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تنظیم سند وفات با رعایت دستورالعمل 
 : کاربران به ترتیب زیر خواهد بود

 : ثبت اطالعات متوفی -1-4
مامور تنظیم کننده بر حسب  -1-1-4

های مندرج در وضعیت مورد یکی از گزینه
ثبت وفات در سامانه را انتخاب و نسبت به 

 نماید.وارد نمودن اطالعات اقدام می
چنانچه مشخصات متوفی کامل  -2-1-4

بوده، لیکن شماره ملی وی در دسترس نباشد 
کامل بوده، لیکن شماره شماره ملی متوفی 

ملی وی در دسترس نباشد شماره ملی متوفی 
از سامانه استعالم الکترونیک استخراج 

 .شودمی
اطالعات مربوط به شخص مجهول : تبصره

الهویه و طفلی که مرده بدنیا آمده است از 
نامه رسمی مقامات اعالم کننده یا حکم 
مراجع قضایی و گواهی پزشک استخراج و 

ر قسمت مربوط به مشخصات متوفی درج د
 خواهد شد.

 : ثبت مشخصات والدین -2-4
مامور مربوط با توجه به اطالعات موجود 
نسبت ثبت مشخصات والدین متوفی اقدام 

 نماید.می
ثبت اطالعات مربوط به اعالم  -3-4

 کننده و گواهان
 : مستند ثبت وفات -1-3-4

 مستند ثبت وفات باید گواهی گواهان یا
گواهی پزشک و یا اعالم مراجع قضایی و 
قانونی باشد که در این مأمور حسب مورد 

 نماید.گزینه مربوط را انتخاب می
 : مشخصات اعالم کننده -2-3-4

حسب اینکه اعالم کننده شخص حقیقی 
بینی شده در یا حقوقی باشد مشخصات پیش

 .شودمینمونه ثبت فوت تکمیل 
ند ثبت فوت اعالم چنانچه مست: 1تبصره 

مقامات رسمی یا قضایی باشد، شماره و 
که به  شودمیتاریخ اعالم نامه در سند درج 
 منزله امضاء سند خواهد بود.

چنانچه مستند ثبت فوت : 2تبصره 
گواهی پزشک یا بیمارستان باشد نام و 
شماره و تاریخ نامه مرجع صادر کننده 

 .شودمیگواهی در قسمت حقوقی درج 
 : مشخصات گواهان -3-3-4

در مواردی که ثبت فوت با گواهی دو 
گیرد مشخصات نفر گواه صورت می

های مخصوص در سند درج گواهان در محل
 خواهد شد.
 : تنظیم کننده سند -4-3-4

در این قسمت نام اداره، نام و نام 
خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و تاریخ 

بینی گردیده یشتنظیم و درج توضیحات پ
 است که وفق مقررات تکمیل خواهد شد.
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مامور مربوط پس از حصول اطمینان از 
صحت ثبت، و اطالعات مندرج در سند 

 گزینه درج را انتخاب خواهد کرد.
 : پیامهای دریافتی -5

با انتخاب گزینه درج، ممکن است دو 
های زیر بر روی صفحه نمایش دسته از پیام
 : مشاهده شود

 : دسته اول -1-5
ا هایی که ناشی از اشتباه در ورود یپیام -

عدم درج برخی از اطالعات است که به 
های ها مامور باید بررسیمشاهده این پیام

الزم را به عمل آورده و نسبت به اصالح یا 
 تکمیل اطالعات اقدام نماید.

 : دسته دوم -2-5
ها مرتبط با مغایرت این قبیل پیام -

م گاه با شناسنامه متوفی یا اعالاطالعات پای
باشند در صورت کننده یا گواهان می

ها رییس اداره با توجه به مشاهده این پیام
ها و رعایت بند ها و بخشنامهدستورالعمل

( تصمیم الزم را جهت اصالح و یا ادامه 6)
 نماید.کار اتخاذ می

 : وظایف رییس اداره -6
رییس اداره در خصوص  -1-6

با رعایت  5-2های موضوع بند مغایرت
قوانین و مقررات و با استفاده از نام کاربری 

ای که در اختیار اوست، وارد سامانه ویژه

نماید، شده و اطالعات مربوط را اصالح می
در اینصورت با تشخیص او سند بر اساس 
اطالعات پایگاه یا بر اساس اطالعات اصالح 

 شده تنظیم خواهد شد.
های پیش آمده مغایرت برای رفع -2-6

ها را با رییس اداره موظف است مغایرت
ه استفاده از دستورالعمل رفع مغایرت با ادار

محل صدور ذیربط اعالم و تا حصول نتیجه 
 پیگیری نماید.

بدیهی است اعمال تغییرات در پایگاه 
مستلزم تکمیل فرم رفع مغایرت و انجام 
اقدامات بعدی توسط اداره محل صدور 

 هد بود.خوا
هایی که رفع در صورت مشاهده مغایرت

آن خارج از صالحیت رییس اداره باشد 
)نظیر فوت ثبت شده، عدم اصالت شناسنامه 
و...( مراحل ثبت متوقف شده و ادامه آن 

 موکول به رفع مغایرت خواهد بود.
 : چاپ سند فوت -7
چاپ "مامور مربوط با انتخاب گزینه  -
وت اقدام نسبت به چاپ سند ف "سند
 نماید.می

چنانچه در چاپ سند مشکلی پیش آید  -
و یا در اقدام اطالعاتی اشتباهی رخ داده باشد 

ابطال شماره "مامور با استفاده از گزینه 
در بخش مدیریت  "مسلسل و سری سند
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اسناد نسبت به ابطال آن اقدام و سپس با 
تصحیک اطالعات و چاپ "استفاده از گزینه 

 نماید.اقدام می حسب مورد "سند
 تایید نهایی سند -8

مامور مربوط پس از چاپ سند و اطمینان 
از صحت ثبت و درستی اطالعات، اقدامات 

 : دهدزیر را انجام می
 "تایید نهایی سند"با انتخاب گزینه  -1-8

ثبت اطالعات و چاپ سند را نهایی 
 نماید.می

سند فوت چاپ شده را به رویت  -2-8
انده و پس از اخذ امضاء اعالم کننده رس

اعالم کننده و گواهان )در صورت نیاز( 
خود نیز سند تنظیمی را امضاء و مهر 

 نماید.می
چنانچه واقعه فوت بر اساس اعالم  -3-8

بینی شده در قانون باشد، مقامات رسمی پیش
 شماره و تاریخ اعالم نامه که قبالً در محل
مخصوص درج شده است بمنزله امضاء سند 

 باشدیم
پس از تایید نهایی و امضاء سند  -4-8

امکان هر گونه تغییر و یا تصحیک اطالعات 
وجود ندارد، تغییرات بعدی صرفاً از طریق 
هیأت حل اختالف و یا رای دادگاه 

 پذیر خواهد بود.امکان
مامور مکلف است سند ثبت وفات  -5-8

و مستندات آن را به مسئول بایگانی تحویل 
 نماید.
 اپ اعالمیه و گواهی وفاتچ -9

مامور مربوط موظف است با استفاده از 
گزینه چاپ اعالمیه وفات نسبت به چاپ 
اعالمیه و ارسال آن به محل صدور شناسنامه 
متوفی اقدام نماید و در صورتیکه متقاضی 

ه نیاز به گواهی وفات داشته باشد، با استفاد
از گزینه چاپ گواهی وفات نسبت به چاپ 

 نماید.و تحویل به متقاضی اقدام میگواهی 
برای متقاضیانی که پس از ثبت : تبصره

فوت تقاضای دریافت گواهی فوت دارند 
رسید بانکی دائر بر پرداخت هزینه متعلقه 

 باید دریافت شود.
 : صدور گواهی وفات مجدد -10

از آنچه که اطالعات اسناد فوتی که از 
در سایر  شودمیطریق این سامانه ثبت 

باشد، سایر ادارات نیز قابل دسترسی می
توانند حسب نیز می احوالثبتادارات 

گیری از سامانه درخواست متقاضی با بهره
مذکور نسبت به صدور گواهی وفات اقدام 

 نمایند.
صورت در گواهی وفات مجدد در این

بجای نام و نام خانوادگی و امضاء مامور و 
یم کننده سند، نام و تنظ احوالثبتمهر اداره 

خانوادگی و امضاء مامور و مهر اداره 
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صادر کننده گواهی درج خواهد  احوالثبت
 1شد.

 20 حاشیه

 25/5/1388 -61367/11/2نامه شماره  -
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

استان خراسان  احوالثبتکشور به اداره کل 
 -3873/1/39عطف به نامه شماره : جنوبی

موضوع ثبت فوت فاقدین  28/4/88
دالیل که درصورتی: داردشناسنامه اعالم می

و مدارکی مبنی دارا بودن تابعیت خارجی 
در دسترس نباشد ثبت فوت افراد فاقد 
شناسنامه مطابق با ثبت فوت ایرانیان و با 

انجام  احوالثبتقانون  29رعایت ماده 
 2خواهد شد.

 21 حاشیه

وضیک داده که: خوانده ت -39رأی شماره 

معوقه بنا به اظهار  1354-7سند وفات شماره 

آقای علی... پدر متوفی و حضور دو نفر 

گواه طبق موازین قانونی تنظیم گردیده و 

 انکار و تردید در قبال مندرجات آن مسموع

ق.م سند  1287و  999باشد لذا طبق مواد نمی

                                                
سند  زهیمکان میاحوال کشور، دستورالعمل تنظثبت سازمان 1

 1:ص ان،یرانيفوت ا يوفات و صدور گواه

رسمی و هیچ گونه اشتباهی در مندرجات 

 نگرفته است. آن صورت

شماره  28/12/1368تاریخ رسیدگی: 

مرجع رسیدگی: شعبه  68/1135/18دادنامه: 

دیوان عالی کشور خالصه جریان  18

 پرونده:

آقای مجید ...  22/03/1367در تاریخ 
مقیم کاشمر به طرفیت اداره ثبت احوال 

 7کاشمر به خواسته ابطال سند فوت شماره 
ب مربوط به خود صاح 1354معوقه 

کاشمر  1349 -100شناسنامه شماره 
دادخواستی به دادگاه حقوقی یک کاشمر 
تسلیم داشته و ضمن دادخواست مزبور که 
یک برگ استشهادیه و برگ خالصه فوت 
مزبور ضمیمه آن شده توضیک داده است که 
چون برادری داشته و فوت شده و پدرش 
شناسنامه وی را به جای شناسنامه برادر فوت 

به ثبت احوال برده و فوتی زده شده اش 
است اینک وی به اشکاالتی برخورد نموده 
است خوانده به شرح اولین الیحه ارسالی 
ثبت نشده موجود در پرونده توضیک داده 

معوقه بنا به  1354-7که سند وفات شماره 

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد 2

 71 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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اظهار آقای علی ... پدر متوفی و حضور دو 
نفر گواه و طبق موازین قانونی تنظیم 

ه و انکار و تردید در قبال مندرجات گردید
و  999باشد لذا طبق مواد نمی آن مسموع

قانون مدنی سند رسمی و هیچ گونه  1287
اشتباهی در مندرجات آن صورت نگرفته 

شدن دار است به لحاظ جلوگیری از خدشه
اسناد رسمی رد دعوی خواهان مورد تقاضا 

ه است دادگاه حقوقی یک کاشمر در جلس
پس از استماع  13/02/1368رسیدگی مورخ 

گواهی گواهان خواهان و کسب نظر آقای 
مشاوره مبنی بر رد دعوی مطروحه خواهان 
مبادرت به صدور نظریه قبول دعوی 
خواهان به استناد گواهی گواهان و سایر 
اوراق پرونده کرده که بر اثر اعتراض 
خوانده به نظریه مزبور و ارسال پرونده 

یدگی به اعتراض به دیوان عالی جهت رس
این شعبه به شرح  18کشور و ارجاع به شعبه 

 01/08/1368-68/715/18دادنامه شماره 
چنین  13/02/1368نسبت به نظریه مورخ 

کیفیت دعوی مطروحه و »رأی داده است 
اینکه خواهان در دادخواست اعالم نموده که 
برادری داشته که فوت شده و پدرش به 

شناسنامه برادر متوفایش را ببرد  جای اینکه
و فوتش را ثبت برساند شناسنامه وی را برده 
و عمل کرده چنین اقتضاء داشته که دادگاه 

به منظور کشف واقع دعوی یا مالحظه 
سوابق سجلی والدین خواهان و برادران و 
خواهران وی از آنان در زمینه ادعا عنوان 

آورد و چون در شده تحقیق به عمل می
انحن فیه مراتب فوق رعایت نگردیده لذا م

نظریه صادره در شرایط فعلی واجد ایراد 
دارد پرونده قضائی تشخیص و مقرر می

جهت رسیدگی به مورد فوق و صدور رأی 
مقتضی متناسب با نتایج حاصله از رسیدگی 

اعاده  کنندهرسیدگیمورد نظر به دادگاه 
دادگاه حقوقی با برگشت پرونده به «. گردد

یک کاشمر آن دادگاه با تشکیل جلسه 
رسیدگی فاقد تاریخ که در آن جلسه 
خواهان به اتفاق خواهرانش بانوان فرح و 
فاطمه و عزت و عالیه و زینت و برادرش 
آقای محمد شهرت همگی ... و مادرش بانو 
عصمت ... و پدرش آقای علی ... حضور 

ی داشته و همگی اظهار داشته اند ادعا
خواهان به نام مجید صحیک است و عباس 
فوت نموده و اشتباهی شناسنامه مجید را 
باطل کرده اند و نسبت مجید به خودشان را 
قبول دارند و گواهی فوت عباس اصالحی 

کنند مقرر را جهت ضم به پرونده تقدیم می
داشته با توجه به تحقیقات انجام شده پرونده 

ان علی کشور دیو 18مجدداً عیناً به شعبه 
ارسال شود با انجام دستور فوق و وصول 



  
 433 وفات ثبت – چهارم فصل

 

پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به 
پرونده به این شعبه ارجاع  24/4589کالسه 

 شده است.
هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید 
پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز 
بررسی اوراق پرونده نسبت به ارسال مجدد 

 13/02/1368مورخ ید نظریهپرونده برای تأی
 دهند:مشاوره نموده چنین رأی می

 رأی
قانون تشکیل  15و  14مستنبط از مواد 

دادگاه های حقوقی یک و دو این است که 
ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای 
رسیدگی به اعتراض به نظریه دادگاه حقوقی 
یک بیش از یک بار مورد و مجوز نداشته 

ی یک پس از اعمال نظر و دادگاه حقوق
 1دیوان عالی کشور 

 22 حاشیه

 -1972/7در خصوص نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه 8/3/1379

با توجه به این که در این نظریه اعالم 

                                                
کشور  يوانعاليد یآرا نهيدر آ يقانون مدن  ،دالهي ، ریبازگ.  1

 129: ص ، )ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها(

برای فوت شخص چه به صورت »شده 
و بعد  23واقعی )با توجه به مقررات مواد 

( صورت گرفته و چه به احوالثبتقانون 
این  30موت فرضی )موضوع ماده  صورت

قانون( صورت گیرد؛ سندی در سازمان 
تا نیاز به ابطال  شودمیتنظیم ن احوالثبت

داشته باشد، بلکه در ستون والدت در دفاتر 
مربوطه و در شناسنامه متوفی، مراتب فوت 

گردد و کافی است با توجه به رأی قید می
اثر  صادره از مطالب مربوط به فوت رفع

شود و معنی رفع واقعه فوت از سند سجلی 
؛ این نظریه با بند «نیز همین مطلب است

، بند احوالثبتقانون  10ذیل ماده « ب»
و تبصره  1این قانون، بند  1ذیل ماده « ب»

این  29و  8، 11، 23، 26، 27، و مواد 3ماده 
قانون که صراحتا به سند ثبت فوت و 

ره، تاریخ و امضای آن و سپس انعکاس شما
محل تنظیم آن در دفتر ثبت کل وقایع )سند 

 2سجلی( اشاره شده، مغایر است.

  

 86 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2



 

 

 گردد.گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می -تبصره 

 1 حاشیه

ای از مشخصات گواهی فوت خالصه
باشد و از سجلی متوفی، و تاریخ فوت می

های اداری برخوردار رسمیت در دستگه
 1باشد.می

 2 حاشیه

گواهی وفات همان خالصه رونوشت 
باشد بر اساس مندرجات سند فوت وفات می

 2تنظیم و تسلیم ممی گردد.

 3 حاشیه

اطالعات ثبت شده بر رروی گواهی فوت 
برای مقاصد مهمی مانند تهیه آمارهای 

های ارتقای سالمت مرگ و میر برنامه
عمومی و تخصیص منابع مراقبت بهداشتی 

های د دارد. از این رو صحت دادهکابر
گواهی فوت از اهمیت زیادی برخوردار 

های مربوط به مرگ و میر، است. اساس داده
گواهی فوت است و عدم صک اطالعا گواهی 
فوت منجر به تخصیص نادرست منابع در 

                                                
 ،يتيو اسناد هو افتهيسازمان  ميجرا ،ياصل، عل ينیحس. 1

 24: ص

 ،يتيبا اسناد هومرتبط  ميچرا يبررس ،يمصطف پور،يامان. 2

از آن در استان  یریشگیپ یهاو راه يشناسنامه، کارت مل

 20: صخوزستان، 

های سالمت ریزیتحقیقات و برنامه
های مرگ و میر در . میزانشودمی

ها دارای اهمیت ار بیماریگیری باندازه
در ارتباط چنین همبسیار زیادی است. آنها 

های سالمت جامعه نقش با سایر مقیاس
بسیار مهمی در اطالع رسانی تصمیم 

کند و های سالمت عمومی بازی میگیری
 3دارای کاربردهای زیادی هستند.

بر اساس مواد قانونی مطروحه در فصل 
، وفات هر کس اعم الاحوثبتچهارم قانون 

از ایرانی و خارجی به هر دلیلی باید به 
رسانیده  احوالثبتسرعت به اطالع سازمان 

 4شود تا برای وی گواهی فوت صادر گردد.

 4 حاشیه

این گواهی به منظور پیگیری امور 
گردد و به جای حقوقی متوفی صادر می

شناسنامه ابطال شده در مراجع رسمی و 

 ثبت تیفیک، 1390 همکاران، و محمود آرا، وانیک. 3

 و يآموزش یهامارستانیب در صادره فوت یهايگواه

 سالمت، اطالعات تيريمدد محله کرمانشاه، شهر يرآموزشیغ

 .7 ص ،تهران، 1 شماره، 8 دوره

 ميدر خصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،یچوب. 4

 36: صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل
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 2 1اهد داشت. قضایی اعتبار خو

 5 حاشیه

گواهی فوت یکی از اسناد صادره از 
بوده که معموالً جهت ارائه  احوالثبتسوی 

های دولتی از جمله اداره دارایی، به دستگاه
دستگاه قضایی جهت انحصار ورثه به کار 

 3رود.می

 6 حاشیه

به دلیل اهمیت اطالعات مندرج در سند 
ء سجلی و شخصی بودن آن، سند سجلی جز

                                                
 26 ص همان،. 1

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،يخلخال. 2

 15: ص

حریم خصوصی صاحب آن محسوب و 
؛ در همین راستا شودمیسندی محرمانه تلقی 

ق.ث.ا افشای اطالعات مذکور در  34ماده 
دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی را جز 
برای صاحب سند و مقامات قضای و دولتی 

 داند.صالح ممنوع میذی
ق.ث.ا در  22با این حال تبصره ماده 

گواهی وفات »: داردقرره میحمی استثنای م
به هر شخصی که درخواست کند، تسلیم 

 4«.گرددمی

  

 ،يتيو اسناد هو افتهيسازمان  ميجرا ،ياصل، عل ينیحس. 3

 24: ص

 64: صاحوال، س، حقوق ثبتعبا ،یرشکاریم. 4



 

 

 : گردد قید زیر اطالعات باید وفات ثبت سند در( 18/10/63 اصالحی) -23 ماده
 .ثبت تاریخ و وفات سال و ماه، روز، محل -1
 دت یاو برگ وال شناسنامه شماره و شغل و تولد تاریخ و جنس و خانوادگی ونام نام -2

 .گذشته در اقامت پروانه یا شناسنامه صدور محل و تاریخ و اقامت پروانه
 .باشد مشخصکه درصورتی فوت علت -3
 .درگذشته مادر و پدر شناسنامه صدور محل و شناسنامه شماره و خانوادگی نام و نام -4
 سمت و اقامت محل و شناسنامه صدور محل و شناسنامه شماره و خانوادگی نام و نام -5

 .کننده اعالم
 شغل و اقامت محل و شناسنامه صدور محل و شناسنامه شماره و خانوادگی نام و نام -6

 .گواهان
 .مهر اثر و احوالثبتمأمور  یا نماینده امضاء و خانوادگی نام و نام -7
 .وفات ثبت مخصوص برگ سری و شماره -8
  .توضیحات محل -9

 

 1 حاشیه

والدت آنان در اسناد  فوت افراد باید مانند
به ثبت برسد و برای این کار  احوالثبت

بینی شده است که قانون ای پیشسند ویژه
آن را سند وفات  1355مصوب  احوالثبت

 1نامیده است.

 2 حاشیه

شکل وجود داشته  3اسناد وفات تنها در 
، 1374تا  1297است. اسناد نوع اول از سال 

د و اسنا 1386ا ت 1375اسناد نوع دوم از سال 
تاکنون مورد استفاده  1387نوع سوم از سال 
 قرار گرفته است.

اقالم اطالعاتی سند وفات نیز همانند 

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزارع. 1

 29: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک

شکل آن تغییرات زیادی نداشته است و بجز 
بایستی علت فوت مسأله خاصی ندارد و می

همچون رویداد والدت به کیفیت 
آوری اقالم فعلی پرداخته شود. اقالمی جمع

رابطه با تولید آمارهای جمعیتی مورد نیز در 
 2نیاز است که در جدول زیر آمده است.

 

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 2

ن بر ثبت والدت و فوت و اثر آ یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 97: صبه هنگام، 



 

 

 

 

 3 حاشیه

-25415/12/2بخشنامه 
از : معاونت امور اسناد هویتی31/2/1390

آن جایی که در گواهی وفات که از طریق 
سامانه ارائه خدمات سجلی، چاچ و تحویل 

گردد، علت فوت قید نمی شودمیمتقاضیان 
 : مقتضی است دستور فرمایید

چنان چه متقاضیان با مراجعه به  -اوالً
و یا ارائه نامه از هر  احوالثبتواحدهای 

ها، نهادها، ادارات و یا سایر یک از سازمان
صالح درخواست تعیین و اعالم مراجع ذی

علت وفات متوفی را بنمایند، آنان را جهت 

اجابت خواسته به مراجع مرتبط اعم از 
امی، بیمارستان پزشکی قانونی، نیروی انتظ

ربط و پزشک مربوطه داللت و راهنمایی ذی
 نمایند. 
با توجه به برنامه نرم افزاری موجود : ثانیاً

در سامانه ثبت وفات، در حال حاضر یکی 
شو که دو از علل نوزده گانه فوت ثبت می

نیز به آن « نامعلوم»و « شهادت»علت دیگر 
افزوده شده است، بنابراین ضروری است 

ن چه مستند به نامه بنیاد شهید، وفات چنا
اعالم شده باشد، در سند « شهادت»متوفی، 

ثبت وفات و گواهی فوت صادره مربوط به 

 دیگر اقالم مورد نیاز سند فعلی اقالم
  *  جنس 

  * تارخ تولد
  * تارخ فوت

  * علت فوت 
  * محل سکونت 

  * مستند ثبت 
  * محل ثبت 

  * وضعیت ثبت وقایع 
 *  محل فوت 

 *  یک اعالم کننده حقوقی نوع اعالم به تفک
 *  دین و مذهب

 *  شغل 
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به فیض شهادت نائل »شهدای گرانقدر مهر 
  1نیز ضرب شود.« گردید

 4 حاشیه

 8/12/1385-9253/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

ار وراثت چنان چه گواهی انحص: پرسش
منطبق با مدارک ارائه شده در دادگاه صادر 

اعالم  احوالثبتشده باشد، اما بعدا اداره 
نماید که در گواهی فوت، تاریخ فوت 
متوفی به اشتباه درج شده است، آیا دادگاه 

 تواند دادنامه را اصالح نماید؟می
تصحیک رأی یا تصمیم دادگاه طبق : نظریه

های رسی دادگاهقانون آیین داد 309ماده 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 

قانون امور حسبی در  38و ماده  1379
صورتی ممکن است که در صدور رأی یا 
اتخاد تصمیم دادگاه اشتباهی رخ داده باشد. 
اما چون مورد استعالم از مصادیق اشتباه در 
صدور رأی نیست و گواهی انحصار وراثت 

اشتباه درج شده،  بر اساس گواهی فوت به
کند تا دادنامه تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی

را اصالح کن. از طرفی این تصمیم دادگاه 
که بر اساس گواهی فوت مذکور صادر شده 
ممن است به ضرر وراث یا اشخاص دیگر 
باشد که در این حالت اشخاصی که این 

دانند با استناد تصمیم را برای خود مضر می
توانند انون امور حسبی میق 44به ماده 

اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نمایند تا 
 2مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

 

  

                                                
 86: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2 87: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1
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 و پزشک تصدیق طبق باید وفات واقعه( 18/10/63 اصالحی) -24 ماده
 که طفلی مورد در. گردد ثبت گواه نفر دو حضور با پزشک نبودن صورت در

 در پزشک وجود صورت در بمیرد تولد از پس الفاصلهب یا آمده دنیا به مرده
 نفر دو گواهی پزشک نبودن صورت در و است ضروری پزشک تصدیق محل
 مورد هر در شودمی داده اطالع او به وفات وقوع که پزشکی. است کافی

 صورت در وباشد می اظهارنظر یا تصدیق صدور و جسد معاینه به مکلف
 از نسخه یک حال هر به و شود تصدیق باید توفا علت تشخیص امکان

 ارسال مقرر مهلت در محل احوالثبت به باید را اظهارنظر خود یا تصدیق
 .نماید

 1 حاشیه

ترک این تکلیف بدون ضمانت اجرای 
 3کیفری باقی نمانده است. به موجب ماده 

ق.ت.ج شخص ممتنع از انجام این تکلیف 

                                                
 76: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 1

ف مقرر، به عالوه بر الزام به انجام تکالی
ریال تا  50000پرداخت جزای نقدی از 

 1ریال محکوم خواهد شد. 300000

 



 

 

 وقوف یا وقوع تاریخ از روز ده وفات اعالم مهلت( 18/10/63 اصالحی) – 25 ماده
 و آیدنمی حساب به مهلت روز آخرین از بعد رسمی تعطیل و وفات روز. است آن بر

 مقصد به رسیدن تاریخ از آن اعالم مهلت دده رخ سفر اثناء در وفاتکه درصورتی
 شد. خواهد احتساب

 1 حاشیه

قانونگذار برای تنظیم و تنسیق امور و 
ثبت به موقع وقایع والدت و مرگ همواره 
ظرف زمان معینی را در نظر گفته و اعالم 
کنندگان را مکلف به رعایت آن نموده 

 است.
 1297مصوب  احوالثبتنامه در تصویب

زار در خصوص مهلت اعالم وقایع قانونگ
بینی روزه پیش 15والدت و وفات مهلت 

 1نموده است.
در قانون سجل احوال مصوب چهاردهم 

مهلت اعالم رویداد  1304اردیبهشتت سال 
روز و زمان قانونی گزارش واقعه  10والدت 

ساعت در نظر گرفته شده  48وفات فقط 
این تکلیف در مورد افرادی که  2بود.
یماً با متولد یا متوفی ارتباط داشته باشند مستق

به شکل شدیدتری وجود داشت. قانون این 

                                                
 ستمیب پنجشنبه مصوب احوالثبت نامهبيتصو 7 ماده. 1

 1297 سال سنبله

 سال بهشتيارد چهاردهم مصوب احوال سجل قانون 9 ماده. 2

1304 

افراد را )ماماها و مسئولین دفن( مکلف به 
ساعت  24اعالم کتبی یا شفاهی ظرف 

نموده بود و مجازات حبس برای سرپیچی از 
 3قانون برای آنان در نظر گرفته شده بود.

تکلیف  این الزام و اجبار قانون نتیجه
در قبال حکومت است،  احوالثبتمأمورین 

روز اول هر ماه کلیه  5بایستی ظرف که می
 نمودند.رویدادهای ثبت شده را اعلم می

 1307قانون سجل احوال مصوب سال 
بینی روزه برای اعالم والدت پیش 10مهلتی 

در این قانون، قانونگذار باز هم  4کرده بود.
بیشتری به رویداد فوت با حساسیت 

ساعت به اعالم کنندگان  48نگریسته و فقط 
فرصت گزاری کردن واقعه فوت را داده 

سال پیش قانونگذار برای  85است. در 
اشخاص مرتبط با رویدادهای والدت و 

تری را در نظر گرفته وفات تکلیف سنگین

 بهشتيارد چهاردهم مصوب احوال سجل قانون 14 ماده. 3

 1304 سال

 سال ماه مرداد ستمیب مصوب احوال سجل قانون 4 ماده. 4

1307 
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بود، به طوری که پزشک، مسئول دفن و 
ماما و همینطور مسئولین مؤسسات 

ی رویداد والدت طفل متوفی با بایستمی
 24فوت مادر را در موقع وضع حمل ظرف 

ساعت آن هم به طور کتبی به مأمورین 
  1سجل اجوال گزارش نمایند.

مصوب  احوالثبتقانون اصالح قانون 
 2روزه 15برای تولد مهلتی  1319اردیبهشت 

                                                
 سال ماه مرداد ستمیب مصوب احوال سجل قانون 6 ماده. 1

1307 

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 2 ماده. 2

 1319 سال ماه بهشتيارد

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 11 ماده. 3

 1319 سال ماه بهشتيارد

ساعت زمان برای  48و برای وفات حداکثر 
 3اعالم در نظر گرفته است.

که مصوب سال  احوالثبتقانون فعلی 
است، مهلت  1363و اصالحی سال  1355

و  4روز 15اعالم رویدادها را برای والدت 
 5روز در نظر گرفته است. 10برای وفات 

 

 1355سال  رماهیاحوال مصوب تقانون ثبت 15ماده  تبصره. 4

  18/10/1363مورخ  هیو اصالح

 و 1355 سال ماه ریت مصوب احوالثبت قانون 25 ماده. 5

 18/10/1363 مورخ هیاصالح



 

 

 شود اعالم مقرر مهلت انقضا از پس که وفات و والدت وقایع ثبت ترتیب – تبصره
 .شد دخواه تعیین قانون این اجرایی نامهآیین در

 به ترتیب به وفات ثبت سند امضاء و وفات اعالم (18/10/63 اصالحی) -26 ماده
 : است زیر اشخاص از یکی عهده

 .است بوده حاضر وفات موقع در که متوفی خویشاوندترین نزدیک -1
 .او نماینده یا است داده رخ آن در وفات که مکانی صاحب یا متصدی -2
 .است بوده حاضر توفا موقع در که شخصی هر -3
 .کدخدا یا انتظامی مأموران -4

 هستند. احوالثبت به وفات اطالع به مکلف دفن یا گورستان متصدیان – تبصره

  1حاشیه

اعالم کنندگان قانونی به دو دسته 
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم 

 1شوند.می

  2حاشیه

ترک تکلیف اعالم فوت قابل تعقیب 
 3ت بر اساس ماده کیفری است. در حقیق

ق.ت.ج، اشخاصی که از وظایف مقرر در 
خودداری کنند  احوالثبتقانون  26ماده 

عالوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی به 
ریال تا  50000پرداخت جزای نقدی از 

شوند و در صورت ریال محکوم می 300000

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 1

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 86: صبه هنگام، 

تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این 
 2ماده محکوم خواهند شد.

 3ه حاشی

پدر و در غیاب او  1297در قانون سال 
مادر یا جد، مکلف به اعالم والدت بودند. 
در خصوص فوت قانون رؤسای خانواده را 

 مسئول اعالم نموده بود. 
پدر و در غیاب او  1304در قانون سال 

مادر اعالم کنند واقعه والدت بود و در مورد 
 وفات این مسئولیت بر عهده دو نفر از

ساکنین محل وفات بود و در خصوص 
افرادی که دارای مسکن ثابت نیستند، به 
عهد مأمورین تنظیم است. در این قانون 

 76: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2
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ها به واسطه ماماها و مسئولین گورستان
ارتباط مستقیم با متولد یا متوفی اعالم کننده 

بینی اعالم رویداد در هستند. قانونگذار پیش
طور مثال شرایط خاص را نیز نموده است. ب

تولد در کشتی باید توسط پدر و مادر اعالم 
و از ناخدا گواهی دریافت شود و در اولین 

 1بندر ایرانی یا خارجی واقعه به ثبت برسد.
در مورد وفات حین مسافرت و در راه، 

 احوالثبتمأمورین پلیس مکلف به اعالم به 
  2اند.شده

اعالم واقعه والدت را به  1307قانون سال 
ه پدر یا مادر یا ماما گذاشته است و در عهد

مورد اطفال متولد در مؤسسات، رؤسای آن 
در این  3مؤسسات مکلف به اعالم بودند.

قانون اعالم رویداد وفات به عهده 
ترین اقربای حاضر شخص متوفی یا نزدیک

وکیل و یا نماینده آنان و در صورت نبودن 
این افراد به ترتیب بر عهده سرپرست یا 

ستخددمین خانه بود. در شرایطی که طفل م
فوت کند یا مادر حین وضع حمل فوت 

                                                
 1297 سال مصوب احوالثبت نامهبيتصو 7 ماده. 1

 1304 سال مصوب احوالثبت قانون 9 هماد. 2

 1304 سال مصوب احوالثبت قانون 10 ماده. 3

 1304 سال مصوب احوالثبت قانون 32 ماده. 4

 دوم و ستیب مصوب احال ثبت قانون اصالح قانون 3 ماده

 1319 سال ماه بهشتيارد

 1304 سال مصوب احوالثبت قانون 33 ماده. 5

 دوم و ستیب مصوب احوالتثب قانون اصالح قانون 9 ماده

 1319 سال ماه بهشتيارد

نماید، پزشک معالج و مسئول گورستان و 
ساعت مراتب  24باشند، ظرف ماما ملزم می
. فوت 4اطالع دهند احوالثبترا کتبا ًبه 

بایستی اشخاص در مؤسسات عام المنفعه می
 .5توسط رؤسای آن مؤسسات اعالم گردد

برای اعالم رویداد  1319ون سال قان
والدت، قائل به ترتیب شده است اوالً پدر، 
ثانیاً ولی یا سرپرست طفل و ثالثاً مادر 

. در شرایط 6بایستی رویداد را اعالم نمایندمی
تولد در کشتی ناخدا گواهی تولد صادر 

کند و متصدی نگاهداری طفل در اولین می
مایندگی در ایران یا در ن احوالثبتشعبه 

. در مورد 7کندکنسولی اعالم رویداد می
اعالم واقعه فوت قانونگذار به ترتیب 

ترین اقربای حاضر متوفی سرپرست نزدیک
ساکنین خانه محل فوت، مستخدمین خانه، 
هر شخص که حاضر باشد، مامورین 
شهربانی، بخشدار یا کدخدا را مکلف به 

. وفات است. وفات در 8اعالم نموده است
سات به عهده مدیر یا متصدی آن مؤس

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 12 ماده. 6

 1319 سال ماه بهشتيارد

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 13 ماده. 7

 1319 سال ماه بهشتيارد

 دوم و ستیب مصوب احوالثبت قانون اصالح قانون 13 ماده. 8

 1319 سال ماه بهشتيردا
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 . 1مؤسسات است

در حال حاضر قانونگذار به همراه اعالم 
امضای دفتر ثبت کل وقایع را نیز حکم 

بایستی توأمان با اعالم به کرده است و می
ترتیب توسط پدر یا جد پدری، مادر در 
صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که 

یا قیم یا  قادر به انجام این وظیفه باشد وصی
دار نگهداری امین، اشخاصی که قانوناً عهده

ای که طفل باشد، متصدی یا نماینده مؤسسه
طفل به آنجا سپرده شده است، صاحب واقعه 

سال تمام به باال باشد به  18که سن او از 
 2امضا برسد.

این قانون برای اعالم واقعه فوت نیز قائل 
ن به ترتیب شده است و مثل والدت در زما

اعالم امضای سند نیز باید انجام شود این 
ترین نزدیک: وظیفه به ترتیب به عهده

خویشاوندان متوفی که در موقع وفات 
حاضر بوده است، متصدی یا صاحب مکانی 
که وفات در آن رخ داده است یا نماینده 
او، هر شخصی که در موقع وفات حاضر 
بوده است، مأموران انتظامی یا کدخدا 

                                                
 هیاصالح متضمن 1355 مصوب احوالثبت قانون 16 ماده. 1

 1363 سال

 هیاصالح متضمن 1355 مصوب احوالثبت قانون 26 ماده. 2

 1363 سال

  3است.

 4 حاشیه

نامه اجرایی ، آیین27ظرفیت قانونی ماده 
نامه همکاری ، تفاهم5ماده  2تبصره 

های ها و دهیاریمشترک سازمان شهرداری
چنین همکشور و دستورالعمل اجرایی آن و 

تواند در می احوالثبتپتانسیل شورای عالی 
قالب مکانیزمی خاص، مسأله اعالم دیر 

دیر ثبتی را ریشه کن  هنگام و به تبع آن
 4کند.

 5 حاشیه

 1355مصوب سال  احوالثبتدر قانون 
های خوبی وجود دارد که امکانات و ظرفیت

ها با ساز و کارهای جنانچه این ظرفیت
مناسب بکار گرفته شوند، تقریباً هیچ 

ای که در شرایط عادی بوقوع بپیوندد، واقعه
 دچار دیرثبتی نخواهد شد. 

ماده : ها عبارتند ازرفیتبرخی از این ظ
نامه اجرایی ، آییناحوالثبتقانون  27

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 3

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 91: صنگام، به ه

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومی. ق4

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 94: صبه هنگام 
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قانون مذکور و شورای عالی  5ماده  2تبصره 
های گیری از این ظرفیت، با بهرهاحوالثبت

قانونی دایره شمول اعالم و اعالم کننده 
یابد و مطمئنا ًموجب تسهیل امر توسعه می

خواهد اعالم قانونی و به تبع آن ثبت رویداد 
 1بود.

 6 حاشیه

اطالق لفظ نماینده در بند دوم  رغمعلی
ماده فوق تنها اعالم نماینده رسمی قابل 

 2پذیرش خواهد بود.

 7 حاشیه

 20قانون سجل احوال مصوب  2تبصره 
اشخاصی که در : شمسی 1307مرداد ماه 

مؤُسسات عام المنفعه فوت نمایند رؤسای 
را در ظرف  مؤسسات مزبور مکلفند مراتب

ساعت به مأمورین نظمیه یا کدخدا  24
 3اطالع دهند.

 8 حاشیه

ماده چهاردهم قانون سجل احوال مصوب 
قابالت و : شمسی 1304خرداد ماه  14

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 1

ثبت  والدت و فوت و اثر آن بر یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 90: صبه هنگام، 

 75: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 2

ساعت مأمور  24ها باید در ظرف غسال
سجل احوال را در صورت امکان کتباً و اال 
شفاهاً از وقوع تولد و فوت مطلع سازند، در 

ساعت تا یک هفته و  24از  صورت تخلف
در صورت تکرار از یک ماه تا شش ماه 

  4حبس خواهند شد.

 9ه حاشی

متصدیان  احوالثبتقانون  26تبصره ماده 
غسل و کفن و دفن را نیز مکلف به اعالم 

نموده است  احوالثبتواقعه به حوزه 
ها را از ردیف توان آنبنابراین می

ید دانست کنندگان ذکر نمود لکن بااعالم
این افراد مستقیماً در اعالم واقعه شرکت 
نداشته بلکه پس از اطالع از فوت و رجوع 
بازماندگان متوفی واقعه فوت را به اطالع 

 5خواهند رساند. احوالثبت

 10 حاشیه

قانون اصالح قانون  12بر اساس ماده 
 1319اردیبهشت ماه  22مصوب  احوالثبت

أمورین اعالم فوت از جمله به عهده م

 75: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3

 75: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 4

 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 5

 66: ص ران،يدر ا
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دار یا کدخدا قرار داده شده شهربانی یا بخش
 1بود.

 11 حاشیه

تمایل به تحمیل تکلیف اعالم واقعه 
وفات به عهده افرادی که در موقع وفات 
حاضر هستند یا فرض حضور آنها وجود 
دارد از آغاز قانونگذاری در خصوص 

وجود داشته است؛ به موجب ماده  احوالثبت
مصوب سال  حوالاثبتنامه تصویب 13

رؤسای خانواده عالوه بر اینکه باید » 1297
موافق ماده هفتم اداره سجل احوال را از 
وقوع والدت مستحضر نماید ازدواج و فوت 
هر یک از اعضای خانواده خود را نیز الزم 
است در ظرف پانزده روز از وقوع ... اعالم 

 بر اساس ماده دهمچنین هم«. و اظهار نمایند
در » 14/3/1304قانون سجل احوال مصوب 

مورد فوت اطالع دادن به مأمور سجل احوال 
ساعت به عمل آید. دادن  48باید در ظرف 

ترین این اطالع به عهده دو نفر از نزدیک
اقربای ذکور حاضر شخص متوفی و در 
صورت نبودن اقربای ذکور به عهده دو نفر 

وت ای است که در آن جا فاز ساکنین خانه
ماده سجل احوال چنین همواقع شده است. 

                                                
 75: صاحوال، باس، حقوق ثبتع ،یرشکاریم. 1

شمسی نیز در  1307مرداد ماه  20مصوب 
در مورد فوت »: این باره مقرر کرده بود

الذکر اطالع دادن به ادارات یا مأمورین فوق
( ساعت به عمل آید. این 48باید در ظرف )

ترین اقربای حاضر اطالع به عهده نزدیک
نماینده او و در شخص متوفی یا وکیل و 

صورت نبودن اقربای مذکور به عهده 
سرپرست ساکنین خانه و در صورت نبودن 

ای است سرپرست به عهده مستخدمین خانه
که فوت در آن جا واقع شده و مأمورین 
باید پس از تکمیل تحقیقات در اسرع اوقات 
مراتب را به مأمور سجل احوال اطالع و 

نمایند که  اشخاص مذکوره در فوق را مطلق
برای اجرای ثبت واقعه به دفتر سجل احوال 

قانون اصالح  12و یا ماده « مراجعه کنند.
اردیبهشت ماده  22مصوب  احوالثبتقانون 
اعالم فوت به »: که به موجب آن 1319

ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر خواهد 
ترین اقربای حاضر متوفی، بود؛ نزدیک

وت در آنجا سرپرست ساکنین خانه که ف
واقع شده، مستخدمین خانه نابمرده، هر 
شخص دیگری که در حین فوت حاضر 

 «.باشد

 



 

 

 رسمی نامه طی والدت یا وفاتکه درصورتی( 18/10/63 اصالحی) – 27 ماده
 تاریخ و شماره شود اعالم مقامات سایر یا و قضایی یا انتظامی مأموران طرف از

 . بود خواهد سند امضاء منزله به و درج سند در نامه اعالم

 1 حاشیه

نامه اجرایی ، آیین27ظرفیت قانونی ماده 
نامه همکاری ، تفاهم5ماده  2تبصره 

های ها و دهیاریمشترک سازمان شهرداری
چنین همکشور و دستورالعمل اجرایی آن و 

تواند در می احوالثبتپتانسیل شورای عالی 
الم دیر قابل مکانیزمی خاص، مسأله اع

هنگام و به تبع آن دیرثبتی را ریشه کن 
 1کند.

 2 حاشیه

 1355مصوب سال  احوالثبتدر قانون 
های خوبی وجود دارد که امکانات و ظرفیت

ها با ساز و کارهای چنانچه این ظرفیت
مناسب به کار گرفته شوند، تقریباً هیچ 

ای که در شرایط عادی به وقوع واقعه
 بتی نخواهد شد. بپیوندد، دچار دیر ث

ماده : ها عبارتند ازبرخی از این ظرفیت
نامه اجرایی ، آییناحوالثبتقانون  27

                                                
احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 1

والدت و فوت و اثر آن بر ثبت  یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 94: صبه هنگام، 

قانون مذکور و شورای عالی  5ماده  2تبصره 
های گیری از این ظرفیت، با بهرهاحوالثبت

قانونی دایره شمول اعالم و اعالم کننده 
باید و مطمئناً موجب تسهیل امر توسعه می

انونی و به تبع آن ثبت رویداد خواهد اعالم ق
 2بود. 

 3 حاشیه

اداره  9/1/1391-28/7نظریه مشورتی 
 : حقوقی قوه قضاییه

آیا شورای تأمین استان و یا : پرسش
توانند به استناد قید عبارت شهرستان می

قانون  27مندرج در ماده « سایر مقامات»
 اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟ احوالثبت

 1355مصوب  احوالثبتدر قانون : هنظری
های بعدی آن و قانون راجع به و اصالحیه

تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت 
)که متضمن وظایف  1362کشور، مصوب 

مرتبط با شورای تأمین است(، مجوز قانونی 

احوال از حقوق ثبت د،یدمجیس ،یمحمود و نبو زاده،ومیق. 2

فوت و اثر آن بر ثبت  والدت و یدادهايرو يمنظر اظهار قانون

 90: صبه هنگام، 
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مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و 
استان در اعالم فوت دارندان اسناد سجلی به 

گردد و منظور از سایر دلیل مالحظه نمیهر 
 27مقامات به شرح مندرج در ماده 

، احوالثبت( قانون 18/10/1363)اصالحی 
باشند، که مجاز به اعالم فوت افراد می

مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف 
قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلق 

های امدادی حاضر در گردند از قبیل گروه
محل وقوع حوادث و سوانک، لذا شورای 
تأمین استان یا شهرستان به رغم این که 

صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای 
دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه با 
دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی از 
اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از 
تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی 

اند، مجاز سالیان متمادی مراجعه نکرده برای
به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و 
یا امحای اسناد سجلی که در زمره اسناد 

 رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد. 
  



 

 

 زیر مقامات عهده به وفات اعالم زیر موارد در (18/10/63 اصالحی) – 28 ماده
 : است

 و طوفان، سیل، زلزله قبیل از سوانح بروز ثرا در وفاتکه درصورتی -1
 مکلفند محل در حاضر امدادی گروههای یا انتظامی مقامات شود سوزی واقعآتش

 مقدورالحتی و خانوادگی ونام نام حاوی صورت ارسال ضمن را وفات واقعه
 .نمایند اعالم متوفی سن و شناسنامه صدور محل و شناسنامه شماره

 یا نظامی مانورهای ضمن یا و سربازخانه در صلح زمان در هک نظامیانی وفات -2
 خانوادگی نام و نام تعیین با قسمت فرمانده وسیله شودمی واقع جنگ زمان در

 گردد. می اعالم شناسنامه صدور محل و شناسنامه شماره و

 1 اشیهح

: شده بودبینی پیش یدر سوابق قانونگذار
سافرت در م نیکه ح یدر مورد اشخاص

مکلف  هیامن نیمأمور شوندیها فوت مراه
را که راجع  یهستند وقوع فوت و اطالعات

 آورندیبه دست م یشخص متوف تیبه هو
دفتر سجل احوال اطالع دهند  نیکتریبه نزد

که در جنگ کشته و تلف  یراجع به اشخاص
مکلف است مراتب را  یاداره قشون شوندیم

در  نیمقتول تیبه اطالعات راجعه به هو
. به دفتر سجل احوال اطالع دهد یمقتضموقع
 1304قانون سجل احوال مصوب  33ماده 

 2 حاشیه

که در جنگ یا کسانیبه نسبت
نمایند به طریق زیر لشکرکشی فوت می

                                                
 74: ص همان 1

معلوم  یهرگاه هویت متوف: رفتار خواهد شد
باشد رئیس قسمت مراتب را به وسیله 

 احوالثبتکل آمار و  وزارت جنگ به اداره
اطالع خواهد داد تا فوت بر طبق اطالع نامه 

 یفومزبور در دفتر محل صدور شناسنامه مت
ثبت شود و اگر هویت شخص متوفی 
تشخیص نشود صورت مجلسی به امضای 
افسران مربوطه ارتش تنظیم و رونوشت 
گواهی شده آن به وسیله وزارت جنگ به 

 شودمی رسالا احوالثبتاداره کل آمار و 
و چنانچه بعد اطالعاتی راجع به هویت 

از طرف مقامات ارتش   یشخص متوف
تحصیل شود مراتب باید به طریق مذکور به 

 ". اطالع داده شود احوالثبتاداره آمار و 
 احوالثبتقانون اصالح قانون  24ماده 

11319اردیبهشت ماه  22مصوب 
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 نشود معلوم متوفی مشخصات که مواردی رد (18/10/63 اصالحی) -29 ماده
ثبت  سند در نباشد دسترسی شود قید سند در باید که اطالعاتی از بعضی به یا

 نامعلوم مشخصات تکمیل شودمی نوشته( نامعلوم) عبارت مشخصات جای به وفات
 .بود خواهد اختالف هیأت حل با

 1 حاشیه

ق.ث.ا، ناظر به موردی است که  29ماده 
مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از 
اطالعاتی که باید در سند قید شود دسترسی 

صورت مطابق با ماده مزبور، نباشد، در این
در سند ثبت مرگ به جای مشخصات، 

. به این ترتیب شودمیعبارت نامعلوم نوشته 
تکمیل این دسته از مشخصات نامعلوم با 

وجه نمود هیأت حل اختالف است. باید ت
که ماده مزبور تنها ناظر به تکمیل سند ثبت 
مرگ است، بنابراین تکمیل سایر اسناد 
سجلی، در صالحیت هیأت مورد بحث 

 1نخواهد بود.

                                                
 یدعاو هیکل به يدگیرس.ث.ا ق 4 ماده طبق نيا به نظر. 1

 مورد در مگر است يعموم یهادادگاه با اسناد ثبت به راجع

 به يدگیرس نکهيا به توجه با و کنديم استثنا قانون که يخاص

 قانون عام موارد از رماد شناسنامه مشخصات لیتکم موضوع

 کي يحقوق دادگاه تیصالح اعالم با فلذا است الذکر فووق

 22/720: شماره دادنامه« .دينمايم اختالف حل.... هیاروم

 نیهمچن؛ 30/11/1368 خيتار به کشور يعالوانيد 22 شعبه

 نام ثیح از شناسنامه لیتکم خواسته به یاپرونده در

 2 حاشیه

 25/5/1388-61367/11/2نامه شماره 
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

استان خراسان  احوالثبتکشور به اداره کل 
-3873/1/39نا به شماره عطف ب: جنوبی

موضوع ثبت فوت فاقدین  28/4/88
دالیل که درصورتیدارد شناسنامه اعالم می

و مدارکی مبنی بر دارا بودن تابعیت خارجی 
در دسترس نباشد ثبت فوت افراد فاقد 
شناسنامه مطابق با ثبت فوت ایرانیان و با 

انجام  احوالثبتقانون  29رعایت ماده 
 2خواهد شد.

 اختالف حل أتیه تیصالح به معتقد ثبت اداره ،يخانوادگ

 شماره دادنامه يط کشور يعالوانيد 18 شعبه است؛ بوده

 چون» که استدالل نيا با 28/3/1373 مورخ 18/161/73

 است ممکن احتماالً و دارد ييقضا يدگیرس به ازین موضوع

 تیصالح به« ...ردیگ قرار توجه مورد زین نسب به يدگیرس

 .داد نظر دادگاه

و مقررات شناسنامه و  نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 32: ص ن،یعالتابمشکوک
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 3 هحاشی

. )هر کس طفلی را پیدا کند که 994ماده 
نسبت او معلوم نیست و یا جسدی را پیدا 
نماید که هویت او نامعلوم است باید به دائره 
سجل احوال محل اطالع دهد(.آقای وزیر 
اظهار نمودند این قسمت جایش در قانون 
مدنی نیست و باید ضمن قانون سجل اوال 

ایشان اکثریت با نظریه  گذاشته شود.
 موافقت نموده و ماده مزبور حذف شد.

از این قرار  994ماده  عنوانبه 995ماده 

. )حکم فوت 994ماده  قرائت و موافقت شد:

فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب 

باید در سجل احوال ثبت  شودمیپنجم صادر 

 1شود(.

  

                                                
 :ص ،ياحمدرضا، مشروح مذاکرات قانون مدن ،ينی. نائ 1
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 مفقوداالثر غائب ضیفر وفات ثبت مدرک( 18/10/63 اصالحی) -30 ماده
 فرضی وفات قطعی حکم که دادگاههایی دفاتر مدیران است دادگاه قطعی حکم
 طی را صادرهرأی  از نسخه یک مکلفند شده صادر دادگاه آن از مفقوداالثر غائب
 .دارند ارسال محل احوالثبت به رسمی نامه

 1 حاشیه

قانون مدنی که  994بر طبق مفاد ماده 
وت فرضی غائب که بر حکم ف»گوید می

طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این 
باید در دفتر سجل  شودمیقانون صادر 

احوال ثبت شود معلوم است که در این مورد 
عمل اعالم واقعه به عهده دستگاه قضایی 

ها است که پس از کشور یعنی دادگاه
صدور حکم مقتضی نسبت به ثبت واقعه 

 1.شودمیاقدام الزم معمول 

 2 حاشیه

حکم موت فرضی »ق.م  994برابر ماده 
غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از 

باید در  شودمیجلد دوم این قانون صادر 
 «دفتر سجل احوال ثبت شود

مدیر دفتر دادگاه مکلف است یک نسخه 
از حکم قطعی صادره را طی نامه رسمی به 

محل ثبت  لاحواثبتمنظور ثبت به اداره 

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 1

 66: ص ران،يدر ا

تولد غایب ارسال دارد و به تقاضای ورثه و 
یا اعالم کننده نیازی نخواهد داشت. 

مکلف است مراتب را همانند  احوالثبت
فوت طبیعی ثبت کند و شماره و تاریخ 

 27اعالم نامه را نیز در سند درج )ماده 
و حکم صادره را در  1363ق.ث( اصالحی 

 30بق ماده سوابق موجود بایگانی نماید. و ط
ق.م در  996و ماده  1363ق.ث اصالحی 

صورت ابطال حکم مراتب در ستون 
گردد. قید می احوالثبتمالحظات سند 

 2(134، 1380)صفایی 

 3 حاشیه

اداره  20/1/1379-286/7نظریه مشورتی 
 حقوقی قوه قضاییه:

دادگاهی در قبال دادخواست : پرسش
صدور حکم موت فرضی شخصی پس از 

و انتشار آگهی و سایر اقدامات رسیدگی 
الزم بدون این که تاریخ فوت فرضی را در 

 حقوق ،1380 ،يدمرتضیس زاده،قاسم و نیدحسیس ،ييصفا. 2

 سمت انتشارات تهران، ن،يمحجور و اشخاص يمدن
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حکم قید نماید اقدام به صدور رأی بر موت 
در در پرونده شرایط ضمناً فرضی داده است. 

قانون  1022و  1021، 1020مقرر در مواد 
نیز مبادرت  احوالثبتمدنی وجود نداشته و 

ان اعالم به صدور برگ گواهی فوت از زم
مفقود شدن فرد مذکور کرده است. اینک 
سؤال این است که آیا ذکر تاریخ فوت 
فرضی در دادگاه الزامی است یا خیر و آیا 
دادگاه بایستی زمان طرح دعوی را مالک 
قرار دهد یا زمان صدور حکم و یا تاریخی 

 که شخص مفقود شده است؟
قانون مدنی  1018مطابق ماده : نظریه
ید تاریخ موت فرضی را در حکم دادگاه با

معین کند و این تاریخ بر اساس ضوابط 
 1022و  1021، 1020تعیین شده در مواد 

 30و مطابق ماده  شودمیقانون مدنی احراز 
مدرک ثبت  1355مصوب  احوالثبتقانون 

وفات فرضی غایب مفقوداالثر حکم قطعی 
 1دادگاه است.

                                                
 90: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1



 

 



 

 

 ازدواج و طالق –فصل پنجم 
 1 حاشیه

مصوب سال  احوالثبتنامه تصویب
ها را برای اجباری که اولین گام 1297

شخصیه برداشته بود، در  احوالثبتکردن 
خصوص ازدواج و طالق، علما را ملزم 

را به « سواد قبالجات مزبوره»نمود که می
اداره سجل احوال محل اقامت خود بدهند؛ 

یک  نیز هر 27قانون مزبور( ماده  25)ماده 
اده از علما را که عمداً یا سهوا ًبا مقررات م
 قبل مخالفت نماید مسئول قرار داده بود. 
 14ماده نهم قانون سجل احوال مصوب 

شمسی نیز از تاریخ تأسیس  1304خرداد ماه 
شعب سجل احوال در هر محل شوهر را در 

نمود که باید مورد ازدواج و طالق مکلف می
تاریخ وقوع  منتهی در ظرف ده روز از

ازدواج و یا طالق آن را با شهادت دو نفر 
که هویت آنها از طرف نظمیه یا حکومت 
یا کدخدای محل تصدیق شده باشد به مأمور 
سجل احوال اطالع دهند. بر اساس ماه 
دوازدهم قانون فوق نیز در موقع ازدواج یا 
طالق مأمور سجل احوال سوادی از عقدنامه 

                                                
 77: صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

مضای مجری صیغه و یا طالق نامه را به ا
نماید. امضای دو نفر شاهد گرفته ضبط می

در موردی هم که طالق مستقیماً از طرف 
اظهار زوج با شهادت  شودمیخود زوج واقع 

دو نفر شاهد کافی خواهد بود. مأمور سجل 
احوال باید خالصه مواد مذکور در فوق یا 
اظهار زوج و شهود را در دفتر مخصوص و 

هویت زوجین ثبت کند. ثبت در ورثه 
قطعی طالق بعد از آن است که تفکیک 
قطعی شده باشد و در ثبت ازدواج باید قید 

 شود که دفعه چندم است. 
اردیبهشت  22مصوب  احوالثبتقانون 

برای نخستین بار وظیفه اعالم را  1319ماه 
به طور رسمی به عهده دفاتر ازدواج و طالق 

این قانون،  28قرار داد. به موجب ماده 
سردفترهای رسمی ازدواج و طالق مکلف 
هستند هر نوع عقد ازدواج و طالق و رجوع 

کنند در و بذل مدت که در دفاتر ثبت می
صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید کرده 
و مراتب را ظرف پانزده روز به نماینده 

 1مایند.اعالم ن احوالثبت
  



 

 

 و وطالق ازدواج وقایع مکلفند و طالق جازدوا رسمی دفاتر دارندگان -31 ماده
 امضاء و درج نیز زوجین شناسنامه درکنند می ثبت مربوط دفاتر در که را رجوع

 که را رجوعی و طالق و ازدواج وقایع باریک روز پانزده هر وحداکثر نمایند مهر و
 لتحوی محل احوالثبت به و تهیه مربوط یهانمونه روی رسدمی ثبت به دفاتر در

 به باید کشور از خارج در ایرانیان رجوع و وطالق ازدواج. دارند دریافت رسید و
 ثبت شودمی تهیه احوالثبت طرف از که دفاتری در مربوط هایکنسولگری وسیله

 ثبت به دفاتر در که را رجوعی طالق و و ازدواج وقایع یکبار ماه هر یک حداکثر و
 سازمان به خارجه امور وزارت طریق از و هیهت مخصوص یهانمونه روی رسدمی

 .شود فرستاده کشور احوالثبت

 1 حاشیه

بخشنامه شورای عالی قضایی به کلیه 
مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت 

اطالعات واصله به شورای : اسناد و امالک
عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم 

ع رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتبا
بیگانه با زنان ایرانی، مشکالت بسیاری را 
برای این زنان و خانواده آنها و اطفال ناشی 

ها فراهم آورده است؛ لذا از این ازدواج
قانون  17ماده »: گرددلزوماً متذکر می

که مقرر  1310مرداد ماه  23ازدواج مصوب 
ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع »: داردمی

ی با تبعه خارجی در است ازدواج زن ایران
مواردی هم که مانع 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 زن ایرانی ازدواج نماید به حبس 
سال محکوم خواهد  3سال تا  1تأدیبی از 
یقاً رعایت و اجرا شود. بنابراین، شد. باید دق

اتباع خراجی که بدون تحصیل اذن 
مخصوص دولت جمهوری اسالمی ایران 

نمایند مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می
باشند و دادسراها و قابل تعقیب کیفری می

ها باید مدلول ماده مذکور را به دقت دادگاه
به اجرا گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیز 

ها که بدون کلفند از ثبت این ازدواجم
تحصیل اذن دولت است خودداری نمایند. 

صورت آنها نیز تحت تعقیب در غیر این
کیفری قرار خواهند گرفت. مرجع صدور 
جواز ازدواج به موجب مقررات فعلی، 
وزارت کشور و در خارج از ایران 

های دولت جمهوری اسالمی کنسولگری
ست سازمان ثبت باشد. مقتضی اایران می
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اسناد و امالک، متن بخشنامه را به کلیه 
دفاتر ثبت ازدواج، ابالغ و مقامات قضایی 
مفاد آن را دقیقاً اجرا نمایند. )در اجالس 

 1به تصویب رسید.( 16-403/12/1366

 2 حاشیه

های ثبتی در از مجموعه بخشنامه 176بند 
دفاتر ازدواج و طالق : خصوص اعالمیه

 احوالثبتقانون  31ایت ماده مکلفند با رع
روز یک مرتبه وقایع ازدواج و طالق  15هر 

رسد طبق و رجوع را که در دفاتر به ثبت می
 احوالثبتترین بخش نمونه به نزدیک

مجموعه  216تحویل و رسید اخذ نمایند )بند 
اصالح  1349های تا آخر سال بخشنامه

 2شده(

 3 حاشیه

رد بیگانه هرگاه زن ایرانی بخواهد با م
ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد. ماده 

دارد ازدواج ق.م در این زمیه مقرر می 1060
زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که 
مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص 
از طرف دولت است. این اجازه پروانه 

. قاعده مندرج در شودمیزناشویی نامیده 
ق.م از یک سو دارای جنبه  1060ماده 
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سیاسی است و مصلک دولت در آن منظور 
بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از 
زن است قانونگذار از این طریق زن را به 
دقت و تعمق بیشتر در ازدواج با بیگانگان 

دارد، وانگهی در صورتی پروانه وا می
ای که وجود پاره شودمیزناشویی صادر 

یط که از نظر مصلحت زن مقرر شده شرا
است محرز باشد. مقام صالک برای صدور 
پروانه مذکور وزارت کشور است که 

های ها و فرمانداریتواند به استانداریمی
با موافقت وزارت خارجه، به چنین همکل و 

بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران 
شویی را در خارجه، اجازه دهد که پروانه زنا

مستقیماً در محل صادر کنند و مراتب را به 
 اعالم دارند.  احوالثبت

ع قانونگذار ازدواج بانوان ایرانی با اتاب
خارجی تحت شرایطی مجاز دانسته است. 

 17ق.م و ماده  1060و  1059طبق مواد 
بانوان ایرانی در  1310قانون ازدواج مصوب 

اشد مواردی که مانع قانونی وجود نداشته ب
 توانند با تبعه خارجه ازدواج نماید.می

نامه اجرایی ازدواج بانوان طبق آیین
ایرانی با تبعه خارجه به وزارت کشور اجازه 
داده شده که در حدود مقررات قانون 

 92: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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 1059( قانون مدنی )مواد 17ازدواج )ماده 
( پروانه زناشویی بانوان ایرانی را با 1060و 

و دفاتر ازدواج تبعه بیگانه صادر نماید 
توانند با رعایت سایر مقررات نسبت به می

 2 1ثبت واقعه ازدواج اقدام نمایند.

 4 حاشیه

رجوع و بذل مدت از دیگر وقایع 
ای است که باید به ثبت برسد. چهارگانه

بذل مدت به نکاح موقت اختصاص دارد، 
چنان چه شوهر بخواهد از بقیه مدت نکاح 

با مراجعه به  منقطع صرفنظر نماید باید
دفتری که نکاح در آن ثبت شده است، اراده 
خود را بر بذل مدت اعالم تا سردفتر آن را 
در ستون مالحظات درج و به امضاء زوج 

جهت  احوالثبتبرساند و سپس به سازمان 
 ثبت در دفتر کل ثبت وقایع ارسال نماید. 

رجوع مختص به نکاح دائمی است که با 
باشد و از اختیارات  طالق رجعی منحل شده

قانون مدنی  1148خاص شوهر است. ماده 
مقرر داشته در طالق رجعی برای شوهر در 

 مدت عده حق رجوع است. 

                                                
 حقوق مختصر، 1383 اسداله، ،يامام و نیدحسیس ،ييصفا. 1

 زانیم نشر: تهران خانواده،

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد يزارع. 2

 43: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک

حصول توافق در رجوع،  صورتدر 
ای که طالق در آن طرفین باید به دفترخانه

ثبت شده مراجعه تا سردفتر طالق رجوع را 
 احوالثبتثبت و طبق مقررات به سازمان 

 3ارسال دارد. 

 5 حاشیه

چون اداره آمار در خارج ایران مأمور 
مخصوصی ندارد که وظایف ثبت احوال را 

ق.م. مقرر « 1001»انجام دهد، لذا ماده 
مأمورین قنسولی ایران در خارجه »دارد: می

باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت 
خود وظایفی را که بموجب قوانین و 

ه عهده دوایر سجل احوال نظامات جاریه ب
این امر را ماده سی «. مقرر است انجام دهند

ام قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب 
گوید: و می نموده(  تأیید 1319اردیبهشت )

وظایف مأمورین آمار و ثبت احوال را »
نسبت به اتباع ایران مقیمین خارج، مأمورین 
وزارت امور خارجه مطابق آئین نامه 

که به تصویب هیئت وزیران مخصوصی 
 4«.رساند انجام خواهند دادمی

آن در نظام  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ر،یام ،یآباد نیحس. 3

 70: ص ،يحقوق

 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحقوق مدن ، حسن دیس ، يامام.  4

 ، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن( ت،یتابع

 192: ص
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 6 حاشیه

ازدواج و طالق و رجوع ایرانیان در خارج 
از کشور باید وسیله کنسولگری های مربوط 
در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه 

ثبت و حداکثر هر ماه وقایع ازدواج  شودمی
و طالق و رجوعی که در دفاتر مربوط به 

رسد روی نمونه های مخصوص ت میثب
تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به 

 1سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.

 7 حاشیه

در نقاطی که وزرات عدلیه معین و اعالم 
هر ازدواج باید در یکی از دفاتری  نمایدمی

های وزارت عدلیه تنظیم که مطابق نظام نامه
بنابراین « سدواقع و به ثبت بر شودمی

شخص اولی که حضور او در عقد نکاح 
شرط است صاحب دفتر است. در  فقه عقد 

و حضور شخص  شودمیبین طرفین واقع 
 2ثالثی ضروری نیست.

 8 حاشیه

                                                
 ي( )بررسهفتم)جلد  يمدن حقوق ،نيالدجالل دیس ،يمدن.  1

 ت،يهو ت،یشخص ت،یوضع ن،يمشخصات اشخاص و محجور

 165: ص ، (مومتیق اقامت، ت،یتابع

 حقوق ،محمدرضا ،يبندرچ کوشش به سیدعلي ،شايگان. 2

 240 :ص ،مدني

وقایع چهارگانه )تولد، وفات، نکاح و 
طالق( ایرانیان مقیم کشورهای خارجه را 

ه مأمورین قنسولی ایران هر یک در حوز
مأموریت خود، در دفاتر سجلی که از اداره 

ثبت  شودمیثبت احوال مرکز فرستاده 
خواهد نمود. ثبت وقایع چهارگانه در 
کشورهای خارجی به وسیله مأمورین سجل 
احوال آن کشور، منافات به انجام ثبت وقایع 
مزبور به وسیله مأمورین قنسولی دولت 

 3ایران ندارد.

 9 حاشیه

ا.ح.ق:  28/01/1379-227/7 نظریه -ب
چون نکاح منقطع جنبه شرعی و قانونی دارد 

قانون مجازات اسالمی  645و با توجه به ماده 
عدم ثبت واقعه ازدواج موقت در دفاتر اسناد 

باشد نظریه رسمی ازدواج قابل مجازات نمی
شورای نگهبان نیز بر غیر شرعی بودن 

قانون حمایت  17مجازات مذکور در ماده 
باشد لذا در صورت احراز صحت خانواده می

و اصالت عقدنامه باید به آن ترتیب اثر داده 

 ت،ی)جلد چهارم( )شخص يحقوق مدن دحسن،یس ،ي. امام 3

اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن(،  ت،یتابع

 192: ص
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 1شود.

 10 حاشیه

وزارت عدلیه مصوب مهر ماه نامه نظام
نحوه تنظیم دفاتر ازدواج و طالق  1310سال 

و تکالیف صاحبان این دفاتر را معین کرده 
 است. 

دفاتر به موجب ماده یک این نظام نامه، 
ثبت ازدواج و طالق مجلد بوده و کلیه 
صفحات آن به امضاء مدعی العموم یا 
 نماینده او رسیده و به مهر پارکه )دادسرا(

 ممهور خواهد شد. 
نحوه ثبت نامه نظامبه بعد این  2از ماده 

واقعه ازدواج و طالق در دفتر ثبت مربوطه 
 مشخص شده که سردفتر باید آن را رعایت

 کند. 
اگر هویت زوجین نزد صاحب دفتر 
محرز نباشد باید دو نفر از اشخاص معروف 
و معتمد حضوراً هویت آنان را تأیید و 
تصدیق نماید و مراتب در دفتر قید و به 

هویت که درصورتیامضا معرفین برسد. 

                                                
 استيو مقررات ر نیو انتشار قوان حیتنق ني. معاونت تدو1

 هيوحدت رو یو مقررات خانواده )آرا نیمجموعه قوان ،یجمهور

عدالت  وانيد يعموم أتیه یکشور، آرا يعالوانيد یو اصرار

مقررات  ران،يا انیزرتشت هینامه احوال شخص نيیآ ،یادار

 115 :صو...(،  رانيپروتستان ا انیحیمس هیاحوال شخص

طرفین یا یکی از آنان نزد صاحب دفتر 
 2محرز نشود باید از ثبت خودداری نماید.

 11ه شیحا

ثبت ازدواج نامه نظاممطابق ماده سیزدهم 
در دفتر ثبت  1310و طالق مصوب سال 

 نکاح باید نکات ذیل قید شود.
 نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف -1
تاریخ وقوع عقد )روز، ماه، سال( با  -2

 تمام حروف
اسم زوج و زوجه به نحوی که در  -3

 هیأت آنها تردید نباشد. 
نکاح دائم است یا منقطع در صورت  -4

 انقطاع مدت آن چیست.
 مهر  -5
ضمناً سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا  -6

عقد الزم دیگر که بین زوجین مقرر شده 
 است. 

 3 10امضاء اشخاص مذکور در ماده  -7

 
 

آن در نظام  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ر،یام ،یآباد نیحس. 2

 66: ص ،يحقوق

آن در نظام  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ر،یام ،یآباد نیحس. 3

 68: ص ،يحقوق
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 12 حاشیه

در دفتر ثبت طالق موارد زیر باید قید 
 شود:
 حروفنمره و تاریخ ثبت با تمام  -1
تاریخ وقوع طالق )روز ماه سال( با  -2

 تمام حروف
اسم زوج و زوجه به نحوی که در  -3

 هویت آنان تردیدی نباشد. 
نوع طالق از رجعی و بائن و در  -4

صورت رجعی بودن تصریک به این که دفعه 
 1چند است.

 13 حاشیه

 13/10/1379-16947/79/1بخشنامه 
اسناد و ریاست قوه قضاییه به سازمان ثبت 

های نظر به این که حسب گزارش: امالک
رسیده بعض از اتبع خارجی خصوصاً افغانی 
با جعل شناسنامه و یا استفاده از شناسنامه 
مردگان خود را تبعه ایرانی معرفی و با زنان 
ایرانی ازدواج نموده و دفاتر اسناد رسمی 

ها را به ثبت گونه ازدواجازدواج این
مشخص شدن هویت و  رسانند و پس ازمی

اشخاص، صدور گونه اینتابعیت خارجی 
شناسنامه برای اطفال ناشی از چنین 

                                                
آن در نظام  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ر،یام ،یآبادنیحس. 1

هایی عالوه بر تبعات سوء اجتماعی ازدواج
و امنیتی با موانع قانونی مواجهه است لذا 
الزم است به کلیه دفاتر رسمی ازدواج 
سراسر کشور ابالغ گردد که به هنگام ثبت 

الزم را نسبت به  واقعه نکاح بدوا ًدقت
هویت و شناسنامه ابرازی طرفین به عمل 

شناسنامه مخدوش یا که درصورتیآورده و 
فاقد عکس صاحب سند باشد یا عکس 

مربوطه  احوالثبتالصاقی فاقد مهر اداره 
باشد و هویت و تابعیت متقاضی ازدواج 
مشکوک باشد از ثبت واقعه نکاح خودداری 

مربوطه و  احوالثبتو با استعالم از اداره 
استعالم از مقامات مذکور در ماده چنین هم
وصول پاسخ  احوالثبتاصالحی قانون  45

مراجع یاد شده و حصول اطمینان از هویت 
و تابعیت ایرانی متقاضی ازدواج نسبت به 
ثبت واقعه نکاح با رعایت سایر مقررات 
اقدام نماید. بدیهی است ازدواج مردان 

نان ایرانی موکول به اجازه خارجی با ز
قانون مدنی  1060مقامات مذکور در ماده 

باشد و رؤسای ادارات ثبت اسناد و می
امالک کشور مأمور حسن اجرای این 
دستورالعمل و نظارت بر کار دفاتر رسمی 

باشند و در صورت مشاهده تخلف ازدواج می

 70: ص ،يحقوق
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الزم است نسبت به تعقیب خاطی وفق 
 1نمایند.موازین قانونی اقدام 

 14 حاشیه

اداره کل  18/9/1374-5023/34بخشنامه 
امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و 

دفاتر رسمی ازدواج طالق به : امالک کشور
منظور ثبت وقایع ازدواج و طالق اتباع 
خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات 

اعالمیه ثبت وقایع ازدواج و  احوالثبت
 احوالثبتجه را به ادارات طالق اتباع خار

 2محل ارسال دارند.

 15 اشیهح

اداره کل  5/11/1383-15603/34نامه 
 امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و

 31184امالک کشور در پاسخ به نامه شماره 
کانون سردفتران و  3/8/1383مورخ 

-12361/34دفتریاران و بخشنامه شماره 
اسناد و اداره کل امور  15/7/1385

 سردفتران سازمان ثبت و امالک کشور:
الف( با توجه به قانون الزام اختصاص 
شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع 

و بخشنامه شماره  1376ایرانی مصوب 

                                                
 91: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 92: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،ی. اصغر2

معاون اول محترم ریاست 6234-8/2/1381
جمهوری قبول کارت شناسایی ملی و قید 
شماره آن در سند تنظیمی به جای شناسنامه 

ز طرف آن تعداد اصحاب سند که کارت ا
سند پیوست ارائه بنمایند، عنوان بهمذکور را 

 الزامی است. 
 احوالثبتقانون  31ب( با توجه به ماده 

در اسناد مربوط به ازدواج، طالق و رجوع، 
عالوه بر رعایت تکلیف فوق، درج مراتب 

هر و امضای آن در شناسنامه زوجین و م
 3ننده سند الزامی است.کسردفتر تنظیمتوسط

 16 حاشیه

کالسه  3/9/1365مورخ  73رأی شماره 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با  62/50

 1658/43بخشنامه شماره  5موضوع بند 
 27/2/1361مورخ 

ریاست دادگستری : مقدمه و گردش کار
ای که به دیوان ارسال داشته شیروان طی نامه
نامه بخش 5به موجب بند »اعالم نموده 

مذکور که از دفاتر اسناد رسمی خواسته شده 
های غیررسمی هنگام است که در ازدواج

وقوع و ثبت طالق ابتدا ازدواج ثبت و سپس 
واقعه طالق را ثبت نمایند که در اجرای بند 

 92: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3
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مذکور به ویژه در مناطق روستایی باعث 
عسر و حرج مردم خواهد و جز تحمیل 

رای سردفتران ای دو برابر و درآمدی بهزینه
 «نتیجه دیگری ندارد.

کشور به  احوالثبتدفتر حقوقی سازمان 
مورخ  232/62/41شرح الیحه شماره 

چون »: اعالم داشته است 5/4/1362
های مکرر و اشخاصی که مبادرت به ازدواج

نمایند برای پنهان داشتن ازدواج پنهانی می
های مکرر مکرر از همسر اول خود ازدواج

ه ثبت ننموده و نتیجتاً موقعی هم کرا رسماً 
 شوند از دریافت شناسنامهدارای فرزندانی می

 نماید که این امر در حال و آیندهامتناع می
اطفال مشکالت بسیاری را در بر دارد... و 

های اند که ثبت طالقدر نهایت اعالم داشته
بدون ثبت ازدواج برای مردم و کشور 

 «.دمشکالت بسیاری را در بر دار
 1658/43بخشنامه شماره  5بند : رای
کشور  احوالثبتسازمان  7/2/1361مورخه 

طبق نظر فقهای شورای محترم نگهبان به 
 21/8/1365مورخ  5303شرح نامه شماره 

آن شورا مغایر شرع تشخیص نگردیده و به 
نظر مورد اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان 

ذکر البخشنامه فوق 5عدالت اداری نیز بند 
 1مغایرتی با قانون ندارد.

 17 حاشیه

اداره  27/3/1381-267/7نظریه مشورتی 
 : حقوقی قوه قضاییه

چنان چه مشخصات کامل زوج قبالً به 
واسطه نداشتن شناسنامه درج نشده باشد 
چون مسأله اصالح یا تغییر مندرجات مطرح 
نیست بلکه تکمیل مشخصات احد از زوجین 

یرانی او منظور است با توجه به شناسنامه ا
تکمیل و درج مشخصات به شرح مذکور در 
سند رسمی ازدواج با سردفتر ازدواجی است 
که قبالً سند ازدواج در آن دفترخانه ثبت و 

 2تنظیم یافته است.

  

                                                
 93: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2 90: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1
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 باشد نرسیده ثبت به طالق رسمی دفتر در که مدت بذل و رجوع، طالق -32 ماده

ازدواجهایی . شد خواهد ثبت طرفین احوالثبت اسناد در رسمی اقرارنامه ارائه با
 در زیر شرایط وجود صورت در باشد نرسیده ثبت به ازدواج رسمی دفاتر در که

 .شد خواهد ثبت شوهر و زن سجلی اسناد
 واقعه ثبت متقاضیان بین زوجیت رابطه وجود بر مبنی رسمی اقرارنامه ارائه -1

 .ازدواج
 از زوجه سن و تمام سال بیست از ازدواج سن اقرارنامه تنظیم موقع در -2

 .نباشد کمتر تمام سال هیجده
 تاریخ در اینکه به زوجین یهاشناسنامه صدور محل احوالثبت ادارات گواهی -3

 باشد.نمی دیگری ازدواج قید در طرفین واقعه اعالم
 را اقرارنامه رونوشت واقعه ثبت از پس مکلفند احوالثبت نمایندگان – تبصره

 .نمایند ارسال محل دادسرای هب

 1 حاشیه

رجوع و بذل مدت از وقایعی است که 
باید به ثبت برسد بذل مدت به نکاح موقت 
اختصاص دارد و چنانچه شوهر بخواهد از 
بقیه مدت نکاح منقطع صرفنظر نماید باید با 
مراجعه به دفتری که نکاح در آن ثبت شده 

م تا است، اراده خود را بر ذیل مدت اعال
سردفتر آن را در ستون مالحظات درج و به 

 احوالثبتامضاء زوج برساند و سپس به 
 1جهت ثبت در اسناد سجلی ارسال نماید.

 2ه حاشی

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیوضع ن،یحس ،یمحمودآباد يزارع. 1

 45: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک

رسد این ماده در مورد طالق قابل بنظر می
اجرا نباشد زیرا ثبت طالق منطو به ارائه 

باشد، گواهی عدم امکان سازش از دادگاه می
فین بدون گواهی عدم امکان اقرارنامه طر

سازش کافی برای ثبت واقعه طالق در اسناد 
سجلی زوجین نیست. این ماده قبل از 

مجلس  1376تصویب ماده واحده سال 
 2شورای اسالمی بوده است.

 3 حاشیه

زوجینی که با یکدیگر ازدواج شرعی 
توانند با مراجعه به دفتر اسناد اند مینموده

آن در نظام  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ر،یام ،یآباد نیحس. 2

 70: ص ،يحقوق
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به تنظیم اقرارنامه رسمی محل اقامت نسبت 
رسمی زوجیت که در آن مشخصات زوجین 
به طور کامل قید و تاریخ دقیق ازدواج درج 
شده باشد، اقدام و با ارائه اقرارنامه و اصل 

محل  احوالثبتشناسنامه خود به اداره 
اقامت یا محل صدور شناسنامه، تقاضای 

در چنین همثبت واقعه در سند سجلی و 
 های طرفین نمایند. شناسنامه

 مدارک الزم برای ثبت ازدواج:
 اصل اقرارنامه رسمی زوجین -1
های اصل + تصویر کامل شناسنامه -2

 زوجین
 1فیش هزینه طبق تعرفه جاری -3

 4 حاشیه

زوجین یا یکی از آنها درخواست ثبت 
واقعه را بانضمام مدارک الزم به 

د نمایتسلیم می احوالثبتترین اداره نزدیک
 که به یکی از دو صورت ذیل خواهد شد. 
ها الف( اگر به محل صدور شناسنامه

مراجعه شده باشد، ظرف یک روز واقعه به 
 رسد. ثبت می
یکی یا هر دو که درصورتیب( 

دیگری صادر  احوالثبتشناسنامه از اداره 

                                                
 58: صاحوال، احوال تا ثبتاز سجل دمحمد،یس ،ييطباطبا. 1

به بعد  شودمیشده باشد، عمل ثبت موکول 
های محل وزهاز وصول پاسخ استعالم از ح

ها مبنی بر عدم زوجیت صدور شناسنامه
 2دیگری بدر تاریخ مورد نظر.

 5ه حاشی

طالق نیز یکی از وقایعی است که باید 
در دفتر خانه طالق به ثبت برسد و سپس به 

ارسال گردد تا در دفتر  احوالثبتسازمان 
ثبت کل وقایع این سازمان ثبت گردد. ثبت 

عدم امکان سازش  طالق مستلزم ارائه گواهی
 باشد. از دادگاه می

برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هایی که زوج 1371آبان ماه سال  28مورخ 

قصد طالق و جدایی از یکدیگر را دارند 
بایستی به دادگاه مدنی خاص )دادگاه 
 خانواده( مراجعه و اقامه دعوا نمایند چنان
چه مساعی دادگاه و حکمین در جهت 

ین طرفین به نتیجه نرسد دادگاه با سازش ب
صدور گواهی ععدم امکان سازش آنان را به 

 دفاتر رسمی طالق داللت خواهد کردد. 
هایی را که دفاتر طالق حق ثبت طالق

گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر 
صورت از سر نشده است ندارند در غیر این

 احوال،ثبت تا احوالسجل از دمحمد،یس ،ييطباطبا. 2

 59صفحه
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دفتر خاطی سلب صالحیت به عمل خواهد 
ن است گفته شود ضمانت اجرای آمد. ممک

طالقی که بدون گواهی عدم امکان سازش 
به ثبت برسد فقط مجازات سردفتر خاطی 

ای وارد است و به صحت طالق لطمه
کند این نظر قابل پذیرش نیست، زیرا نمی

گواهی عدم امکان سازش مقدمه طالق است 
طالقی که بدون این مقدمه ثبت شود فاقد 

 . اعتبار قانونی است
ای که در آبان ماه سال مطابق ماده واحده

به تصویب مجلس و تأیید شورای  1376
نگهبان رسید مدت اعتبار گواهی ععدم 
امکان سازش که از مراجع قضایی صادر 

سه ماه است چنانچه از تاریخ ابالغ  شودمی
به هر یک از زوجین به دفتر طالق تسلیم 

و طالق نگردد از درجه اعتبار ساقط است 
 قابل ثبت نیست. 

رسدد این ماده در مورد طالق به نظر می
قابل اجرا نباشد زیرا به طوریکه بیان شد 
ثبت طالق منوط به ارائه گواهی عدم امکان 

باشد، اقرار نامه طرفین سازش از دادگاه می
بدون گواهی عدم امکان سازش کافی برای 
ثبت واقعه طالق در اسناد سجلی زوجین 

این ماده قبل از تصویب ماده واحده نیست. 

                                                
آن در نظام  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ر،یام ،یاباد نیحس. 1

 69: ص ،يحقوق

مجلس شورای اسالمی بوده  1376سال 
 1است.

 6 حاشیه

با توجه به اینکه در قوانین جاری کشور 
ای به تاریخ ثبت ازدواج به صورت اشاره

اقرارنامه ننموده است لذا با توجه به تفسیر 
ق.ث.ا که قانونگذار در هنگام  32ماده 

از واژه به  تصویب قانون در ماده مذکور
ثبت نرسیده باشد استفاده ننموده و در 

باشد ادبیات فارسی منظور فعل گذشته می
رسد وقایع ازدواجی که قبل پس به نظر می

به صورت  احوالثبتاز تصویب قانون 
توانند به یکی از دفاتر عادی بوده زوجین می

اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم 
 2اقرارنامه اقدام نمایند.

 7 حاشیه

با : های ثبتیاز مجموعه بخشنامه 171بند 
وجه به مقررات قانونی هرگاه شناسنامه زوج 
و مدارک تسلیمی دیگر داللت کند که 
زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد 
تأیید زوجه هم قرار گیرد؛ ثبت اقرارنامه 

اصالحی مصوب سال  68رسمی طبق ماده 

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد يزارع. 2

 42: ص احوال،قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک
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 احوالثبت نامه قانونآیین 23/12/1350
بالاشکال است و باید در متن سند اعتراف 
طرفین به اینکه زوج همسر دیگر ندارد نیز 

مجموعه  255تصریک و قیدن گردد. )بند 
اصالح  1349های ثبتی تا آخر سال بخشنامه

 1شده(

 8 حاشیه

: های ثبتیاز مجموعه بخشنامه 170بند 
باشد های عادی ازدواج و طالق نمیقباله

توانند برای رسمیت دادن به جین میولی زو
نامه قانون اصالحی آیین 68و  66آنها مواد 

به یکی از دفاتر اسناد رسمی  احوالثبت
مراجعه و طبق ضوابط اقرارنامه الزم در 

 2خصوص مورد تنظیم نمایند.

 9 حاشیه

ثبت ازدواج افرادی که سابقه ازدواج اول 
ت در شناسنامه آنها مندرج بوده و طالق ثب

اینگونه افراد  .باشدمی ممنوع ، نشده است
بایستی ابتدا نسبت به ثبت طالق در اسناد 
سجلی و شناسنامه خود اقدام نموده و سپس 

 3.برای ثبت ازدواج مراجعه نمایند

                                                
 93: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 93: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

 انجام از مدتی گذشت از بعد که ایرانیانی 
 ثبت برای محلی ازدواج یا شرعی عقد

 المیاس جمهوری نمایندگی به خود ازدواج
 بر عالوه بایستی نمایندمی مراجعه ایران

ت ثب برای الزم مدارک)الذکر فوق مدارک
نوع ازدواج  3 : ازدواج در خارج از کشور

 ،زدواج زن ایرانی با مرد ایرانیشامل ا
ازدواج  ،ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مرد ایرانی با زن خارجی در خارج از 
 ،واجدر هر یک از سه نوع ازد( کشور

 :مدارک زیر را نیز ارائه دهند
 وجود بر مبنی زوجین رسمی اقرارنامه

صورت عدم  در) آنها بین زوجیت رابطه
 حلی(جود گواهی عقد شرعی یا ازدواج مو
زوج بایستی  ندر موقع تنظیم اقرارنامه س 

 .سال تمام باشد 18زوجه و سن سال تمام  20
 احوالثبتارائه گواهی تجرد صادره از  

ی زوجین مبنی بر هال صدور شناسنامهمح
اینکه آنها در تاریخ اعالم واقعه عقل مجرد 

 .نداهبود

 
 
 

در  یاز قانون مدن یو مواد ۴۵ماده  رجبار،یم ،یبی. غ3

3۸ صفحه یخارج اتباع تیارتباط با تابع
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 10 حاشیه

ثبت فسخ نکاح، الزامی نیست و نه در قانون 

و نه در قانون ثبت  1310ازدواج، مصوب 

و مواد اصالحی قانون  1355احوال، مصوب 

تصریک به الزامی بودن  1363اخیر در سال 

و لزوم  شودمیخ نکاح، دیده نثبت فس

مراجعه به دادگاه حکم قانون است نه کار 

 1اختیاری و برای جلوگیری از اختالف.

 11 حاشیه

هایی که در دفاتر رسمی ازدواج ازدواج

به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود 

شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت 

 خواهد شد: 

مبنی بر وجود نامه رسمیارائه اقرار -1

متقاضیان ثبت واقعه رابطه زوجیت بین

 ازدواج. 

ز در موقع تنظیم اقرار نامه، سند زوج ا -2

بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال 

 تمام کمتر نباشد. 

                                                
پنجم(، )جلد  يحقوق مدن ،يواقف، احمد عل يتی. حم1

 135 :ص)خانواده(، 

)جلد اول(  يحقوق مدن يدوره مقدمات ن،یحس دیس ،يي. صفا2

 65 :ص)اشخاص و اموال(، 

گواهی ادارات ثبت احوال محل  -3

های زوجین به اینکه در صدور شناسنامه

تاریخ اعالم واقعه طرفین در قید ازدواج 

 2باشند.دیگری نمی

 12 حاشیه

دهد هم همین نظر را نشان می 32ماده 

، رجوع، بذل «طالق»دارد این ماده مقرر می

مدت که در دفتر رسمی به ثبت نرسیده باشد 

با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد رسمی، در 

اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. از 

ع ذکر بذل مدت که مخصوص ازدواج منقط

گردد که هدف قانونگذار در است معلوم می

ثبت ازدواج منقطع هم هست،  31صدر ماده 

آثار مهمی ممکن است در ازدواج موقت 

دار شدن، پیش آید در این مثل فرزند

صورت ثبت ازدواج در اثبات نسب و 

 3برخورداری از آثار مثل ارث اهمیت دارد.

 13 حاشیه

 16/7/1387-1664/7نظریه مشورتی 

 بررسي( )هفتم مدني )جلد حقوق ،دينال لسیدجال ،. مدني3

 هويت، شخصیت، وضعیت، محجورين، و اشخاص مشخصات

 164 :صقیمومت(،  تابعیت، اقامت،
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 اره حقوقی قوه قضاییه:اد
اوالً آیا قانوناً امکان ثبت ازدواج : پرسش

دائمی که به صورت عادی به عمل آمده 
نسبت ازدواج با همسر : وجود دارد؟ ثانیاً

دوم که بدون اجازه دادگاه انجام شده جواز 
آیا درخواست ثبت طالق : قانونی دارد؟ ثالثاً

 عادی در دادگاه قابل رسیدگی است؟
اگر ازدواج دائم برای اولین بار  :نظریه

واقع شود باید ثبت آن رجوع به دادگاه 
مورد ندارد و زن و مردی که به صورت 

اند مستندا به ماده غیررسمی ازدواج نموده
با  16/4/1355مصوب  احوالثبتقانون  32

اصالحات بعدی که به قوت خود باقی است 
توانند با و لیلی بر نسخ آن وجود ندارد می

تنظیم اقرارنامه رسمی، رفع اشکال کنند. 
بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست و حکم 
دادگاه ندارند ولی در مورد درخواست ثبت 
واقعه ازدواج دوم که بدون اجازه دادگاه 
واقع شده است چون از طرفی این امر به 
معنای نادیده گرفتن دستور قانون است و 

بت آن دادگاه مجوزی برای صدور دستور ث
ندارد و از طرف دیگر وضعیت قانونی زن 
دوم باید روشن شود و دادگاه باید در مورد 
ازدواج وی تعیین تکلیف نماید چنان چه 

                                                
 93: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدحصال ،یاصغر. 1

دادگاه رابطه زوجیت را احراز نماید با 
صدور حکم به اثبات زوجیت در مورد 
وضعیت قانونی همسر دوم تعیین تکلیف 
نموده و با وجود حکم دادگاه ممنوعیت 
ثبت واقعه ازدواج دوم مشکلی برای وی 
ایجاد نحواهد کرد و در مورد قسمت دیگر 
فرض استعالم که زوج به استناد طالق نامه 
عادی، با تقدیم دادخواست تقاضای صدور 
حکم بر ثبت واقعه طالق را نموده باشد 
چنان چه دادگاه صحت طالق عادی را از 
حیث قانونی و شرعی احراز نماید، حکم بر 
ثبت واقعه طالق را نموده باشد چنان چه 
دادگاه صحت طالق عادی را از حیث قانونی 
و شرعی احراز نماید، حکم بر ثبت واقعه 

کند و این مورد از شمول طالق را صادر می
ماده واحده قانون اصالح  3مقررات تبصره 

 1371مقررات مربوط به طالق مصوب 
 خارج است. زیرا مقررات تبصره فوق ناظر
به مواردی اسست که زوجین یا حد از آنان 
با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم 

در مانحن فیه که درصورتیطالق نمایند، 
طالق خارج از دادگاه واقع شده و تقاضای 
زوج صرفًا صدور حکم بر ثبت واقعه طالق 

 1باشد. می
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 14 حاشیه

اداره  9/5/1379-4505/7نظریه مشورتی 
 : حقوقی قوه قضاییه

قانون مدنی اصالح  1310ماده  1تبصره 
و ماه  احوالثبتقانون  32، مواد 1370سال 

قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی  23
 1کرده است. 

  

                                                
 95: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1
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ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان  - 32 ماده  1بند 
 ثبت واقعه ازدواج.

 
 1 حاشیه

 12/10/1378-16569/34/1بخشنامه 
معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت 

نظر به این که مطابق : انساد و امالک کشور
 16مصوب  احوالثبتقانون  32ماده  1بند 

نامه آن برای آیین 68تو ماده  135تیر ماه 
تنظیم اقرارنامه زوجیت ذکر مذهب زوجین 

مجموعه  41پیش ینی نشده لذا بند 
که  1365مهر ماه  های ثبتی تا اولبخشنامه

 1.شودمیتصریک به قید آن دارد لغو 

 2 حاشیه

 25/11/1379-37099/8بخشنامه  1بند 
کانون سردفتران و دفتریاران تهران )مورد 
تأیید سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 28/10/1379-10687/34طبق نامه شماره 
قید مذهب در : اداره امور اسناد و سردفتران(

امه زوجیت برای اشخاصی که مذهب اقرارن
خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

                                                
 94: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 94: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

نمایند، ممنوع است و بخشنامه اعالم می
سازمان  12/10/1387-16569/34/1شماره 

ثبت نیز در خصوص موضوع صراحت 
 2دارد.

 3 حاشیه

 10/11/1379-1119/7نظریه مشورتی 
 قی قوه قضاییه:اداره حقو

در صورتیکه بین زن و مردد در اصل  
نکاح اختالفی نباشد و نامبردگان بخواهند 

توانند با ازدواج خویش را رسمی نمایند می
 66و مواد  احوالثبتقانون  32توحه به ماده 

نامه اصالحی آن را تنظیم آیین 68و 
 3اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند. 

 4 حاشیه

 19/12/1386-8467/7تی نظریه مشور
 : اداره حقوق قوه قضاییه
های رسمی زوجیت علی االصول اقرارنامه

 احوالثبتقانون  32که در اجرای ماده 

 95: صوال احقانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3
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با اصالحات بعدی با مراجعه  1355مصوب 
و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر 

، شامل زمان و مکان شودمیاسناد تنظیم 
ط ضمن عقد و مهریه وقوع عقد نکاح و شرای

و میزان و نحوه پرداخت آن و این که مرد 
باشد به استناد چنین همسر دیگری ندارد، می

اقرارنامه رسمی، مراتب ازدواج زوجین در 
و موضوع  شودمیاسناد سجلی آنان ثبت 

ثبت همان ازدواج با وصف مذکور به شرح 
 1باال، در دفتر ازدواج منتفی است.

 5ه حاشی

 30/6/1392-1261/92/7یه مشورتی نظر
 2اداره حقوقی حقوقی قوه قضاییه )بندهای 

 ... (:3و 
نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد  -2

پدری، غیرنافذ است )نه باطل( و تا زمانی 
که حکم به بطالن نکاح مزبور صارد نگردد، 
آثار عقد صحیک را دارا است. مقررات ماده 

که نکاح دختر  اصالحی قانون مدنی 1043
باکره را موقوف به اجازه پدر نموده، شرط 
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باشد بلکه شرط کمال عقد صحت عقد نمی
، 2است و در فرض مطروحه در قسمت 

که صفت باکره بودن به استعالم در صورتی
هر علتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی 
یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج 

چنانچه بخواهند نیست و زوجین مزبور 
توانند با ازدواج خویش را رسمی نمایند می

 66و مواد  احوالثبتقانون  32توجه به ماده 
نامه اصالحی آن با تنظیم آیین 68و 

 اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند. 
قانون  1170هرچند به موجب ماده  -3

مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت 
ولی مستنداً  گرددوی نسبت به فرزندد می

به بعد قانون حمایت خانواده  40به مواد 
که مصلحت که درصورتی 1391مصوب 

طفل اقتضا دارد که حضانتش به مادر سپرده 
تواند حضانت را به مادر طفل شود، می

 2بدهد.
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در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از  - 32ماده  2بند 
 . کمتر نباشد هیجده سال تمام

 

 1 حاشیه

 2/6/1381-19900/22بخشنامه  1بند 
کانون سردفتران و دفتریاران )مورد تأیید 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور طبق 

و  7/5/1381-2183/34های شماره نامه
اداره کل امور  8/5/1381-5909/34شماره 

های تنظیم اقرارنامه: اسناد و سردفتران(
قانون  32ماه  2بند  زوجیت با توجه به

سال  20سن زوج که درصورتی احوالثبت
 1سال تمام باشد بالاشکال است. 18و زوجه 

 2ه حاشی

 17/17/1370-2683/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

مقرراتی که اجازه دهد اقرار پدر مجوز 
ثبت ازدواج در اسناد سجلی باشد وجود 
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پسری که پس  ندارد بنائا علی هذا، دختر و
از رسیدن به سن بلوغ به طریق عادی و 

اند، قبل مطابق موازین شرعی ازدواج کرده
توانند سال تمام هم می 18از رسیدن به سن 

 2در خصوص اقرارنامه رسمی تنظیم کنند.

 3 حاشیه

 25/6/1360-2717/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

اله س 14ساله با دختر  17ازدواج پسر 
شرعاً بالشکال است و چون هر دو از نظر 

شوند اقرارشان هم شرع بالغ محسوب می
باشد. مضافاً بر این که پدر دختر مسموع می

هم به صحت آن اقرار و تأیید نموده است 
لذا اقرارنامه تنظیم شده دارای آثار قانونی 

  3است.
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 و مدت بذل و رجوع و هزوج یا زوج وفات یا طالق و ازدواج وقایع کل -33 ماده
 زیر شرح به شناسنامه در ولی شود ثبت وقایع کل ثبت دفاتر در باید نکاح فسخ

 بذل یا طالق و نکاح آخرین مرد یا زن شناسنامه المثنای در. یافت خواهد انعکاس
 است باقی خود قوت به که ازدواج تعداد آن زوجات تعدد صورت در و مدت

 نخواهد درج شناسنامه المثنای در مدخوله غیر القط و ازدواج. شد خواهد منعکس
 .شد

  1 حاشیه

ا.ح.ق: با  31/06/1380-2075/7نظریه 

انقضاء مدت در نکاح منقطع عقد منحل 

گردد و و رابطه زوجیت قطع می شودمی

چون دیگر نکاحی وجود ندارد ذکر آن در 

 1شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.

 2 حاشیه

اداره  18/5/1385-1934/11/2بخشنامه 
با توجه به قانون : کل امور حقوقی سازمان

حاکم بر طالق که مقرر نموده رسیدگی به 
اختالف زوجین و اتخاذ تصمیم در خصوص 
درخواست طالق تنها از طریق مرجع قضایی 
صالک و با صدرو حکم الزم االجرا خواهد 

                                                
 استيو مقررات ر نیو انتشار قوان حیتنق ني. معاونت تدو 1

 هيوحدت رو یو مقررات خانواده )آرا نیمجموعه قوان ،یجمهور

عدالت  وانيد يعموم أتیه یکشور، آرا يوانعاليد یو اصرار

ات مقرر ران،يا انیزرتشت هینامه احوال شخص نيیآ ،یادار

 115 :صو...(،  رانيپروتستان ا انیحیمس هیاحوال شخص

بود بنابراین جهت اجرای قسمت اخیر ماده 
است تصویر دادنامه و طالق نامه از  الزم 33

در موردی که ضمناً متقاضی اخذ گردد. 
یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت 

نماید در صورت ارائه حکم دادگاه مبنی می
بر غیرمدخوله بودن اجرای مقرره فوق 
االشاره در خصوص طرفی که زنده است 

 2باشد.بالمانع می

 3 حاشیه

ت وقایع ازدواج و دستورالعمل نحوه ثب
طالق غیرمدخوله در اسناد سجلی و حذف 
آن از شناسنامه زوجین مصوب 

26/12/1386: 
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در رابطه با نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 
 1355مصوب تیر ماه  احوالثبتقانون  33

و به منظور ایجاد  1355و اصالحی سال 
ای واحد در خصوص چگونگی ثبت رویه

مدخوله در اسناد وقایع ازدواج و طالق غیر
سجلی و شناسنامه متقاضیان، ادارات 

باید با ملحوظ نظر قرار دادن می احوالثبت
 موارد ذیل اقدام نمایند:
 درخواست کنندگان:

 صاحب شناسنامه -1
وکیل یا نماینده قانونی صاحب  -2

 شناسنامه
 دارم الزم:

 اصل شناسنامه درخواست کننده -1
عویض نمونه تکمیل شده درخواست ت -

شناسنامه که در آن علت تعویض ذکر شده 
 باشد. 

اصل یا تصویر برابر اصل طالق نامه یا  -
رونوشت آن که نوع طالق غیرمدخوله در 

 آن قید شده باشد. 
 اصل یا تصویر برابر اصل دادنامه طالقی -

که در آن نوع طالق غیرمدخوله قید شده 
 باشد. 

رسید بانکی دائر بر پرداخت هزینه  -
 عویض شناسنامه ت

 در قطع عکس جدید صاحب سند -

از آنجا که طالق زوجه باکره یکی از 
 1145ماده  1انواع طالق بائن )موضوع بند 

باشد(، لذا صرف ذکر کلمه قانون مدنی می
بائن در خصوص موضوع کفایت ندارد و 
درح کلمه غیرمدخوله پس از کلمه بائن در 

نامه  این قبیل موارد در دادنامه و طالق
 ضروری است. 

هر یک از زوجینی که واقعه : نحوه اقدام
ازدواج آنها منجر به طالق بائن غیرمدخوله 

تواند با ارائه مدارک الزم شده باشد می
درخواست حذف واقعه ازدواج و طالق 
غیرمدخوله از شناسنامه خود را بنماید که 

 صورت به شرح ذیل اقدام خواهد شد:در این
مسئول مربوط : کبررسی مدار -1

موظف است مدارک ارئه شده را بررسی و 
پس از اطمینان از صحت اصالت آنها و نیز 
مطابقت مفاد دادنامه یا طالق نامه یا 
رونوشت آن از حیث نوع طالق نسبت به 

 درج توضیک در سند سجلی اقدام نماید. 
ثبت واقعه : درج توضیک در سند سجلی -2

به شرح زیر  طالق غیرمدخوله در سند سجلی
 توسط مأمور مربوط صورت خواهد گرفت. 
به موجب طالق نامه شماره. 
..................... مورخ. ............... دفترخانه 
طالق شماره. ............... شهرستان. 
................ وقعه ازدواج مابین آقای. 
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............... و خانم. ............ به طالق بائن 
 مدخوله منجر گردیده است. غیر

توضیک فوق در محل توضیحات سند 
سجلی درج و چنان چه سند از زمره اسنادی 
باشد که فاقد محل توضیحات است در محل 
مناسب دیگری در حاشیه یا ظهر آن قید 

 خواهد شد. 
چنان چه به هنگام نقل واقعه طالق 
غیرمدخوله، اعالمیه ازدواج مربوط واصل 

ظهر اسناد سجلی نقل نگردیده نشده و یا به 
باشد ابتدا واقعه ازدواج را طبق شناسنامه 
زوجین در اسناد سجلی آن نقل و سنجش 
واقعه طالق یا توضیحات فوق در اسناد 

 سجلی مربوط درج خواهد شد. 
پس از درج : صدور شناسنامه -3

شناسنامه، مطابق  2توضیحات مندرج در بند 
زدواج و سند سجلی و بدون درج واقعه ا

طالق مورد نظر صادر و مطابق مقررات 
 تحویل خواهد شد. 

در خصوص بانوانی که قبالً ازدواج نموده 
و دوشیزه نباشند، ثبت ازدواج و طالق قبلی 
پس از حذف واقعه ازدواج و طالق بائن 

 غیرمدخوله، در شناسنامه الزامی است. 
در موردی که زوج فوت نموده و : توجه
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که باکره و غیرمدخوله زوجه مدعی است 
باشد، حذف واقعه ازدواج و فوت همسر می

منوط به ارائه دادنامه از دادگاه صالحه خواهد 
 1بود. 

 4 حاشیه

ریاست  12/3/1388-28116/1بخشنامه 
مقتضی است به منظور اجرای : سازمان

شورای عالی  20/2/1388مصوبه مورخ 
در رابطه با چگونگی اقدام در  احوالثبت
دی که زوج فوت نموده و درخواست موار

عدم درج واقعه ازدواج غیرمدخوله در 
شناسنامه اش را دارد، به شرح ذیل اقدام 

 فرمایید:
 الف( مدارک الزم:

 درخواست کتبی متقاضی -1
ددنامه قطعی صادره از مراجع قضایی  -2

 مبنی بر باکره بودن زوجه
قرار صادره مبنی بر عدم صالحیت به  -3

از سوی مراجع  احوالثبتدارات شایستگی ا
باید صورت میصالح که در اینقضایی ذی

 مدارک زیر نیز اخذ گردد.
 گواهی فوت زوج -3-1
گواهی صادره از هر یک از مراکز  -3-2
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پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه به 
نحوی که باکره بودن زوجه به صراحت در 

 آن اشاره شده باشد. 
 ب( چگونگی اقدام:

چنان چه دادنامه قطعی صادره از  -1
مراجع قضایی مبنی بر باکره بودن زوجه 
ارائه گردد مطابق مفاد دادنامه اقدام و 
شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج صادر 

 خواهد شد.
چنان چه قرار عدم صالحیت به  -2

محل صور  احوالثبتشایستگی اداره 
شناسنامه صادر شده باشد رییس اداره 

پس از بررسی مدارک ارائه موظف است 
شده گواهی صادره از پزشکی قانونی را 
استعالم نموده و در صورت تأیید آن پرونده 
را به همراه سایر مدارک به اداره کل استان 

استان  احوالثبتارسال نماید. مدیر کل 
پرونده را بررسی و پس از اطمینان از صحت 
و اصالت مدارک دستور الزم را برای صدور 

اسنامه زوجه بدون واقعه ازدواج صادر شن
 1نماید.می

 5ه حاشی

 27/3/1392-206-207آرای شماره 
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مطابق : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوب سال  احوالثبتقانون  33ذیل ماده 

در المثنای »: مقرر شده است که 1355
شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طالق یا 

ات آن بذل مدت و در صورت تعدد زوج
تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، 
منعکس خواهد شد. ازدواج و طالق 
غیرمدخوله در المثنای شناسنامه درج 
نخواهد شد. نظر به اینکه اجرای قسمت اخیر 

الذکر مقید به تحقق و حکم قانونی فوق
حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین 
مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی 

و بخشنامه شماره  3/11/1387ورخ ثبت م
رییس سازمان  4647/1-3/12/1387
کشور از این حیث که اجرای  احوالثبت

بینی شرایطی محدود و حکم مقنن را با پیش
مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته 

و ماده  19ماده  1تشخیص و به استناد بند 
قانون دیوان عدالت اداری ابطال  42
 2.شودمی

 6 حاشیه

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان 
به تاریخ  183عدالت اداری به شماره 
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10/6/1381 
 16811منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 22/8/1381به تاریخ 
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعالم 

در سال گذشته پس از صدور »: داشته است
دادنامه عدم امکان سازش با توجه به 

مراجعه  احوالثبتداره غیرمدخوله بودن به ا
و درخواست صدور شناسنامه المثنی با توجه 

 احوالثبتقانون  33به حکم مذکور و ماده 
نمودم ولی بر طبق بخشنامه مورد شکایت 
موضوع تعویض شناسنامه و صدور المثنی 

شوند نه آقایان ها اجرا میفقط در مورد خانم
 مذکور که 33و این دقیقاً مغایر با ذیل ماده 

ازدواج و طالق غیرمدخوله »دارد عنوان می
، «در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد

بر هر دو  33باشد. این قسمت از ماده می
طرف اطالق دارد و اگر منظور احترام به 
حرمت و حیثیت افراد و شأن انسانی است، 
پسر یا دختر هر دو دارای شئونات انسانی و 

، ابطال شرعی هستند. با عنایت به مراتب
مدیر « بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.

 احوالثبتکل امر حقوقی و مجلس سازمان 
کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 

اعالم  18/2/1378مورخ  1053/11/2شماره 

                                                
 244: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1

بینی موضوع به لحاظ اینکه پیش»: اندداشته
در قانون با توجه به ابعاد اجتماعی قضیه در 

ه است، ایرادی به رابطه با دختران بود
عملکرد سازمان وارد نیست. فلذا رد شکایت 
مطروحه مورد استدعا است. مضافاً اینکه 

تواند پس از ثبت ازدواج جدید شاکی می
درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این 
صورت، المثنی شناسنامه بدون درج واقعه 
ازدواج قبلی و طالق مذکور و با درج واقعه 

 «د صادر و تسلیم خواهد شد.ازدواج جدی
 رأی وحدت رویه

 33حکم مقرر در قسمت آخر ماده »
مفید عدم  1355مصوب  احوالثبتقانون 

درج ازدواج و طالق غیرمدخوله در المثنای 
شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه 

سازمان  14/10/1370مورخ  4320/1شماره 
وم و عم رغمعلیکشور که  احوالثبت

اطالق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طالق 
غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه 
زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون 
را محدود و تضییق کرده است، خالف 

و به تجویز  شودمیقانون تشخیص داده 
قانون دیوان عدالت  25قسمت دوم ماده 

 1«.گردد.اداری ابطال می
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 7 اشیهح

اداره کل  5/6/1387-2071/11/2نظریه 
امور حقوقی سازمان:. .. چنان چه پس از 
عقد نکاح و قبل از نزدیکی طالق واقع شود 
منظور قانونگذار حاصل شده و قید واژه 

های مشابه در حکم صادره دوشیزه و یا واژه
داللت بر عدم وقوع نزدیکی که درصورتی

امه بدون داشته باشد موجب صدور شناسن
 1درج وقایع ازدواج و طالق خواهد بود.

 8 حاشیه

اداره  26/6/1391-71309/11/2نظریه 
به موجب حکم : کل امور حقوقی سازمان

و نظریه مورخ  احوالثبتقانون  33ماده 
شورای حقوقی سازمان آخرین  9/3/1390

واقعه در ظهر شناسنامه اشخاص الزامی 
متقاضی که درصورتیاست. لیکن 

خواست ثبت واقعه قبلی را در شناسنامه در
نماید، اجابت خواسته منع قانونی ندارد، 
مراتب جهت هرگونه اقدام الزم اعالم 

 2گردد.می

 
 
 

                                                
 97: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 9 حاشیه

اداره  29/8/1392-71970/11/2نظریه 
 کل امور حقوقی سازمان:

حذف ازدواج و طالق غیر مدخوله از  -1
شناسنامه مانع از قید واقع قبلی صاحب 

ناسنامه نخواهد بود و به طور کلی در ش
ازدواج و طالق بائن غیرمدخوله که مؤخر 
بر واقعه طالق خلع باشد، عدم دخول 
موضوعیت نخواهد داشت. چرا که طالقی از 
نوع بائن غیرمدخوله خواهد بود که زوجه، 

 دوشیزه و باکره باشد. 
 9/3/1390به موجب نظریه مورخ  -2

 شورای حقوقی سازمان:
ر حالت تعدد ازدواج )که مصداق بارز د -

آن صرفاً در مورد مردان قابل تصور 
ها که به قوت باشد( آن تعداد از ازدواجمی

خود باقی است در شناسنامه ثبت خواهد شد. 
ها به قوت خود باقی اگر هیچ یک از ازدواج

 33نباشد، به پیروی از حکم اصلی ماده 
خواهد آخرین واقعه باقی  احوالثبتقانون 

متقاضی که درصورتیماند و لیکن 
درخواست نماید وقایع قبلی نیز ثبت شود 

 اجابت خواسته منعی ندارد. 
در موارد غیر تعدد ازدواج اعم از دائم  -

 95: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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یا منقطع، آخرین واقعه )ازدواج، طالق، بذل 
مدت، فسخ و انقضاء( در شناسنامه ثبت 

 1خواهد گردید.

 10 حاشیه

 31/2/1380-2075/7نظریه مشورتی 

اداره حقوقی قوه قضاییه با انقضای مدت در 
و رابطه  شودمی نکاح منقطع عقد منحل

گردد و چون دیگر نکاحی می زوجیت قطع
وجود ندارد ذکر آن در شناسنامه جدید 

 2موردی نخواهد داشت.

  

                                                
 98: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2 98: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1
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 صاحب برای جز سجلی اسناد و وقایع کل ثبت دفاتر در مذکور اطالعات افشای -34 ماده
 .است ممنوع صالحذی دولتی و قضایی مقامات و سند

 1 حاشیه

ای است که بر گواهی تجرد تأییدیه
مبنای اطالعات مندرج در سند سجلی شخص 
صرفاً برای صاحب سند و بر اساس 

 .شودمیدرخواست وی صادر 
تواند با مراجعه به اداره هر شخص می

و یا  محل صدور شناسنامه خود احوالثبت
امور خارجه )در داخل  احوالثبتاداره کل 

های جمهوری کشور( و یا نمایندگی
اسالمی ایران )در خارج کشور( در خواست 

 1صدور گواهی تجرد نماید. 

 2 اشیهح

اگر متقاضی مقیم داخل کشور باشد باید 
 احوالثبتدرخواست خویش را به اداره کل 

م امور خارجه واقع در تهران، خیابان اما
هادی، پالک خمینی )ره( نبش خیابان شیخ

 احوالثبتسازمان  6ساختمان شماره  108
محل  احوالثبتترین اداره کشور یا نزدیک

 سکونت تسلیم نماید. 
چنانچه درخواست کننده گواهی، مقیم 

ترین خارج از کشور باشد باید از نزدیک
نمایندگی جمهوری اسالمی در خارج کشور 

                                                
 59:صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 1

 60 ص احوال،ثبت تا احوال سجل از دمحمد،یس ،ييطباطبا. 2

 درخواست نماید.
گواهی تجرد صرفاً توسط اداره کل 

امور خارجه ظرف یک روز  احوالثبت
 گردد. صادر می

چنانچه شخصی از جانب صاحب 
شناسنامه قصد دریافت گواهی دارد، با 

 وکالتنامه مختص این امر مراجعه نماید. 
صدور گواهی تجرد منوط به ارائه اصل 

  2شناسنامه صاحبان است.

 3 حاشیه

 صدور گواهی تجرد: مدارک الزم برای
 اصل شناسنامه متقاضی -1
 یک برگ فتوکپی شناسنامه -2
 فرم درخواست )تکمیل شده( -3
 3فیش پرداخت هزینه طبق تعرفه -4

 4 حاشیه

ماده فوق ذیل فصل پنجم قانون 
با عنوان ازدواج و طالق درج  احوالثبت

شده است در حالی که اسناد سجلی تنها به 
دواج و طالق محدود نیستند اسناد ناظر به از

و محرمانه بودن این اسناد هم نباید به اسناد 

 59:صاحوال، از سجل احوال تا ثبت دمحمد،یس ،ييطباطبا. 3
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راجع به ازدواج و طالق محدود شود. الزم 

 احوالثبتنامه به ذکر است که در تصویب
، دایره افرادی که 1297مصوب سال 

توانستند از مفاد اسناد فوق مطلع شوند، می
نامه تصویب 2گسترده بود. به موجب ماده 

ق، سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص فو
این کار ثبت و سواد مطابق اصل در موقع 

نفع( به تقاضای عالقه مندان )اشخاص ذی
 1شد.آنها داده می

 5ه اشیح

بخشنامه اداره کل امور اسناد و سردفتران 
نظر به این که بنا به : سازمان ثبت اسناد

کشور بعضی از  احوالثبتاعالم سازمان 
اد رسمی و ازدواج و طالق در دفاتر اسن

 احوالثبتمواردی مستقیماً از ادارات 
دارد مستنداً به کنند لذا اعالم میاستعالم می

که افشای  احوالثبتقانون  34ماده 
اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و 
اسناد سجلی را جز برای صاحب سند، 

صالح ممنوع مقامات قضایی و دولتی ذی
خود را  احوالثبتزمان محترم دانسته، سا

مجاز به پاسخ گویی مستقیم به مکاتبات 
داند، لذا مقتضی است ابالغ دفاتر مذکور نمی

نمایند دفاتر مذکور کماکان استعالمات 

                                                
 64: صاحوال، حقوق ثبت عباس، ،یرشکاریم. 1

خود را از طریق ادارات ثبت اسناد و امالک 
 2ربط ارسال نمایند.متبوع خود به مراجع ذی

 6 حاشیه

قانون  34دستورالعمل اجرایی ماده 
 احوالثبت

 مقدمه:
افشای اطالعات مذکور در دفاتر ثبت  -

کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب 
صالح سند و مقامات قضایی و دولتی ذی

ق.ث.ا مصوب تیر  34ممنوع است. )ماده 
 (.1363و اصالح سال  1355ماه 
اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان -

شغل یا حرفه  و کلیه کسانی که به مناسبت
شوند هرگاه در غیر از خود محرم اسرار می

موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه 
ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به 
یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش 

شوند. میلیون ریال جزای نقدی محکوم می
 قانون مجازات اسالمی( 648)ماده 
ز به دریافت اشخاص و مقامات مجا -الف

اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و 
 اسناد سجلی:

صاحب سندی که دارای اهلیت قانونی  -1
 قانونی اومقامیا نماینده یا قائم وکیلباشد یا 

 101: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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ها دادسراها و دادگاه: مراجع قضایی -2
عمومی، انقالب، نظامی، ویژه : نظیر

عالی کشور، دیوان روحانیت... و دیوان
 اداری و امور سرپرستی دادگستری.عدالت 

شلمل نواحی، مناطق، : نیروی انتظامی -3
 ربط. ادارات کل، ادارات ذی

های نیروی ها و پاسگاهکالنتری: تبصره
انتظامی حسب دستور مقام قضایی مجاز به 

 باشند. دریافت اطالعات اسناد سجلی می
آن دسته از مقاماتی که به موجب  -4

ط به صاحبان اسناد قانون موضوعی مربو
سجلی نزد آنها مطرح بوده و اتخاذ تصمیم 
در آن زمینه احتیاج به مطالعه و مالحظه 
اسناد سجلی و یا دریافت مشخصات سجلی 
آنان داشته باشد مانند شورای نگهبان، 
سازمان بازرسی کل کشور، ادارات 
اطالعات، ثبت اسناد، وظیفه عمومی، اقتصاد 

امور خارجه،  و دارایی، سجالت وزارت
ها در امر انتخابات، واحدهای فرمانداری

های مراکز حفاظت و اطالعات و حراست
 ها. استان

موظفند  احوالثبتادارات کل : 1تبصره 
در مواردی که مقاماتی بجز مقامات مذکور 

تقاضای دریافت اطالعات سجلی  4در بند 
نمایند پس از اخذ مستندات قانونی را می

گویی به آن، تصویر مستندات تقاضا و پاسخ
مزبور را فقط یک بار جهت اطالع به اداره 

 کل حقوقی سازمان ارسال نمایند. 
دفاتر اسناد رسمی و دفاتر : 2تبصره 

صالح در ماده ازدواج و طالق از مراجع ذی
محسوب نخواهند شد. در صورت نیاز  34
ربط توانند از طریق ادارات ثبت اسناد ذیمی

 د. تقاضا نماین
درخواست تأیید اصالت : 3تبصره 

هایی که از مراجع رسمی به ادارات شناسنامه
گردد مشمول این ارجاع می احوالثبت

دستورالعمل نخواهد بود و برابر روش جاری 
 .شودمیاقدام 
نحوه اقدام و پاسخگویی به  -ب

 استعالمات:
 احوالثبتادارات : چگونگی استعالم -1

د با مراجع استعالم کننده سراسر کشور بای
 هماهنگی نمایند که تقاضاهای

استعالم اطالعات اسناد سجلی مطابق  
نمونه شماره یک و با امضاء باالترین مقام 
یا شخص مجاز از طرف وی تنظیم و ارسال 

 گردد.
با  احوالثبتادارات : نحوه پاسحگویی -2

مراجعه به اطالعات پایگاه و بایگاهی اسناد 
عات درخواستی را استخراج و سجلی اطال

به مرجع درخواست  2برابر نمونه شماره 
 کننده ارسال خواهند نمود.

اداره کل انتخابات از شمول این بند  -3
مستثنی است و پاسخگویی به استعالمات 
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های مربوط صورت اداره مذکور مطابق فرم

 خواهد گرفت.
باید آمار می احوالثبتادارات  -4

را در کارکرد ماهانه  استعالمات مذکور
 خود منظور نمایند. 

این دستورالعمل در جلسه مورخ  -ج
به  احوالثبتشورای عالی  29/8/81

تصویب رسیده و از تاریخ ابالغ آن، کلیه 
های صادره که در ها و اطالعیهدستورالعمل

باشند مقام اجرا معارض این دستورالعمل می
 1ملغی و بالثر خواهند بود.

 7 حاشیه

ستورالعمل نحوه استفاده از سامانه صدور د
 گواهی تجرد

به منظور تسریع در رسیدگی به 
های صدور گواهی تجرد توسط درخواست

امور خارجه، این  احوالثبتاداره کل 
دستورالعمل جهت استفاده از درگاه خدمات 
الکترونیکی صدور گواهی تجرد با رعایت 

 29/1/83-ش ع/27دستورالعمل شماره 
تصویب  احوالثبتشورایعالی مصوب 

 گردد:می
دستورالعمل  3اشخاص مندرج در بند  -1

توانند از طریق درگاه مورد اشاره می

                                                
: صاحوال، قانون ثبت یاحوال کشور، محشاثبت سازمان. 1

 احوالثبتخدمات الکترونیکی سازمان 
 www.sabte ahval.ir کشور به نشانی

 تقاضای گواهی تجرد نمایند. 
هی تجرد مسئول اخذ درخواست گوا -2

امور خارجه روزانه  احوالثبتدر اداره کل 
به درگاه مربوط در سایت سازمان مراجعه و 
در صورت مشاهده تقاضای گواهی تجرد در 
آن نسخه چاپی تهیه و به رویت رییس اداره 

 رساند. می
رییس اداره، پس از رویت درخواست  -3

و دستور ثبت در دبیرخانه، مراتب را با قید 
ت اقدام به مسئول مربوط ارجاع فوریت جه

 نماید. می
مسئول مربوط ابتدا مشخصات اعالمی  -4

متقاضی را از طریق سامانه استعالم 
 نماید. الکترونیک بررسی می

مشخصات اعالمی، که درصورتی -5
مغایرتی با اطالعات موجود در پایگاه داشته 
باشد، مراتب را طی پیغامی به متقاضی ابالغ 

ارک الزم از طریق مقتضی و ارسال مد
)پست یا نمابر و یا تحویل حضوری( برای 

های ابالغی را رسیدگی برابر دستورالعمل
 نماید. درخواست می

چنانچه اطالعات اعالم شده از ناحیه  -6
متقاضی با اطالعات موجود در پایگاه تطبیق 

101 
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داشت، برای دریافت تحوالت ازدواج و 
محل صدور  طالق برابر نمونه شماره یک از

شناسنامه متقاضی استعالم الرم صورت 
 میگیرد. 

اطالعات موجود در سند که درصورتی -7
سجلی با اطالعات اعالمی )توسط متقاضی 
مندرج در برگ درخواست( مغایرت داشته 
باشد مسئول مربوط مکلف است صدور 
گواهی را متوقف و مراتب را طی پیغامی به 

مورد نظر را متقاضی ابالغ و ارسال مدارک 
 درخواست نماید. 

در صورت مطابقت مندرجات سند  -8
سجلی با اظهارات متقاضی، نسبت به صدور 
گواهی تجرد اقدام و گواهی در محل مناسبی 

 . شودمینگهداری 
مسئول مربوط مکلف است به محض  -9

: صدور، مراتب را طی پیغامی مبنی بر اینکه
لطفاً برای گواهی تجرد شما صادر شده است 

تحویل گرفتن آن با در دست داشتن اصل 
شناسنامه، شماره رهگیری و رسید هزینه 

امور خارجه  احوالثبتپرداختی به اداره کل 
واقع در خیابان امام خمینی )ره( ابتدای 

طبقه  6هادی ساختمان شماره خیابان شیخ
اول مراجعه فرمایید. به اطالع متقاضی 

 برساند. 
ربط در اداره کل مسئول ذی -10
امور خارجه موظف است پس از  احوالثبت

تطبیق و کنترل اصل مدارک متقاضی 
)شناسنامه، کارت شناسایی ملی و رسید 
بانکی( با مدارک دریافتی و مالحظه عدم 
مغایرت بین آنها و پس از اخذ امضا در 
برگ درخواست صدور گواهی تجرد نسبت 

 . به تحویل گواهی صادره اقدام نماید
ربط در اداره کل مسئل ذی -11
امور خارجه، به محض تحویل  احوالثبت

گواهی تجرد مراتب را در درگاه 
الکترونیکی اجرا و سوابق را بایگانی 

 نماید.می
امور خارجه  احوالثبتاداره کل  -12

های صادره را مکلف است رونوشت گواهی
جهت استفاده در دایره تأیید اسناد به اداره 

و احوال شخصیه وزارت امور  سجالت
 خارجه ارسال نماید.

اداره سجالت و احوال شخصیه : تبصره
وزارت امور خارجه مکلف است ترجمه آن 
دسته از گواهی تجردهایی را تأیید نماید که 

 احوالثبترونوشت آن را قبالً از اداره کل 
 امور خارجه دریافت نموده است. 

ا از های صادر شده صرفآمار گواهی -13
امور خارجه  احوالثبتطرییق اداره کل 

تهیه و اعالم خواهد شد. فعالیت ادارات 
ها در این رابطه در آمار شهرستان

های صورت گرفته از آن اداره استعالم
 محاسبه خواهد شد. 
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 8 حاشیه

دستورالعمل صدور گواهی تجرد شماره 
 29/1/1383ش/ع مورخ /27

 احوالثبتمصوب شورای عالی 
ن جایی که برخی از کشورهای از آ

خارجی برای اموری مانند ازدواج و اقامت 
از هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور و 
یا کسانی که قصد عزیمت و یا تحصیل در 
آن کشورها را دارند گواهی تجرد 

نمایند به همین لحاظ جهت درخواست می
رفع مشکال هموطنان در داخل و خارج از 

ای واحد دستورالعمل کشور و ایجاد رویه
صدور گواهی تجرد به شرح ذیل تصویب 

 گردد:می
 گواهی تجرد -1

ای است مبنی بر اینکه صاحب گواهی
سند سابقه ازدواج واقع شده منجر به جدایی 
بر اثر طالق، فسخ نکاح، بذل یا انقضای 
مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده 
باشد. این گواهی مطابق مندرجات متن و 

 ظهر سند سجلی صادر خواهد شد. 
 مستندات قانونی -2

مصوب  احوالثبتقانون  34ماده  -2-1
مجلس  1363اصالحی دی ماه  1355تیر ماه 

 شورای اسالمی
و  احوالثبتقانون  35ماده  -2-2

 نامه اجرایی آن با اصالحات بعدیآیین

 درخواست کنندگان -3
 صاحب سند سجلی -3-1
 اینده قانونیوکیل، ولی یا نم -3-2

 مدارک الزم -4
اصل و تصویر کلیه صفحات  -4-1

 شناسنامه صاحب سند سجلی
اصل وکالتنامه رسمی یا مدارک  -4-2

دال بر نمایندگی قانونی و تصویر آن 
درخواست کننده وکیل یا که درصورتی)

 نماینده قانونی باشد(
اصل شناسنام یا کارت شناسایی  -4-3

 انونیمعتبر وکیل یا نماینده ق
رسید بانکی پرداخت تعرفه تعیین  -4-4

 شده به شماره حساب مربوط
نمونه تکمیل شده درخواست  -4-5

گواهی تجرد توسط صاحب سند سجلی یا 
 وکیل یا نماینده قانونی وی 

 گردش کار -5
 دریافت درخواست -5-1

درخواست گواهی تجرد از طریق ادارات 
ی هاداخل کشور و یا نمایندگی احوالثبت

جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
 گردد.دریافت می

 نحوه بررسی و صدور گواهی تجرد -5-2
دریافت کننده تقاضا پس از  -5-2-1

بررسی و اطمینان از صحت و اصالت 
شناسنامه تصویر شناسنامه را برابر اصل 
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نموده و پس از ثبت درخواست، مدارک و 
بر مفاد درخواست را برای بررسی و اقدام برا

این دستورالعمل به اداره محل صدور 
 نماید. شناسنامه ارسال می

درخواست تسلیم شده به -تبصره
های جمهوری اسالمی ایران در نمایندگی

خارج از کشور از طریق وزارت امور 
امور خارجه  احوالثبتخارجه به اداره کل 

 ارسال تا به ترتیب فوق اقدام گردد.
شناسنماه  اداره محل صدور -5-2-2

متقاضی با بررسی اسناد سجلی و تصویر 
شناسنامه متقاضی و مفاد درخواس پاسخ 

 احوالثبتالزم را تهیه و برای اداره کل 
 نماید. امور خارجه ارسال می

سابقه ازدواج، که درصورتی -5-2-3
طالق و سایر تحوالت در تصویر شناسنامه 
برابر اصل ثبت لیکن در سند سجلی به ثبت 

محل صدور  احوالثبتسیده باشد اداره نر
شناسنامه ابتدا نسبت به ثبت تحوالت در 

( 5-2-2سند سجلی اقدام و سپس برابر بند )
 نماید. اقدام می

امور خارجه  احوالثبتاداره کل  -5-2-4
ربط نسبت به پس از وصول نامه اداره ذی

صدور گواهی تجرد برابر نمونه مربوط 

                                                
احوال کشور، دستورالعمل نحوه استفاده از ثبت سازمان. 1

 1: صتجرد،  يسامانه صدور گواه

هی صادره را مهر و حسب مورد اقدام و گوا
محل درخواست  احوالثبتامضا و به اداره 

یا وزارت امور خارجه جهت ارسال به 
نمایندگی و تحویل به صاحبش ارسال 

 نماید. می
 مالحظات:

امور خارجه  احوالثبتاداره کل  -6
های صادره را مکلف است رونوشت گواهی

جهت استفاده در دایره تأیید اسناد به اداره 
و احوال شخصیه وزارت امور  سجالت

 خارجه ارسال نماید. 
 -اداره سجالت و احوال شخصیه -تبصره

وزارت امور خارجه ملکف است ترجمه آن 
دسته از گواهی تجردهایی را تأیید نماید که 

 احوالثبترونوشت آن را قبالً از اداره کل 
 امور خارجه دریافت نموده است. 

رفاً از های صادره شده صآمار گواهی -7
امور خارجه تهیه  احوالثبتطریق اداره کل 

و اعالم خواهد شد. فعالیت ادارات 
ها در این رابطه در آمار شهرستان

های صورت گرفته از آن اداره استعالم
 1محاسبه خواهد شد.
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 9 حاشیه

 12/12/1263-6344/7نظریه مشورتی 
 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-307/34ابالغی طی بخشنامه  
اداره کل امور اسناد و  18/1/1371

به : سردفتران به اداره کل ثبت استان تهران
مصوب  احوالثبتقانون  34موجب ماده 

، مقامات قضایی و دولتی 10/4/1354
صالح، مراجعی هستند که به جهات ذی

قانونی موضوعی مربوط به صاحب اسناد 
سجلی نزد آنها مطرح رسیدگی بود و اتخاذ 

زمینه احتیاج به مطالعه و  تصمیم در آن
مالحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد ولی 
منظور قانونگذار این نیست که هر مقام 

ای قضایی و دولتی بدون مطرح بودن مسأله
نزد آنها حق مطالعه اسناد سجلی مردم را 

 1داشته باشد.

 10 حاشیه

 29/11/1373-7940/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

نان چه به شناسنامه بعض یا تمام ورثه چ
به هر علت دسترسی نباشد، بر عهده متقاضی 
صدور گواهی وراثت است که مشخصات 
آنها را با مراجع به دفاتر ثبت حوال محل 

                                                
 99: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

تولد ورثه مذکور یا اگر این مشخصات در 
باشد با مراجعه به  احوالثبتادارات مرکزی 

گاه این مرکز بدست آورده در اختیار داد
صورت پرونده ناقص قرار دهد در غیر این

 بوده و تا تکمیل آن متوقف خواهد ماند. 
متوفی قبل از تأسیس اداره که درصورتی

در محل و قبل از صدور شناسنامه  احوالثبت
فوت نماید متقاضی گواهی حصر وراثت با 

تواند از طریق ارائه شناسنامه سایر ورثه می
 2را ثابت نماید. اقامه شهود فوت مورث خود

 11 حاشیه

معاونت  26/11/1377-4581/7نظریه 
 حقوقی ریاست جمهوری:

مورخ  134/1های شماره عطف به نامه
و  22/7/377مورخ  3659/1و  18/3/1377

راجع به استعالم  11/9/1377مورخ  3938/1
از امکان ارائه اطالعاتت سجلی به 

های اجرایی موضوع طرح توزیع دستگاه
ملی و با توجه به مذاکرات جلسه  شماره

که با حضور ریاست محترم  11/7/1377
کشور و دبیر محترم  احوالثبتسازمان 

شورای عالی انفورماتیک در معاونت 
حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری 

 دارد:منعقد گردید اعالم می

 100: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2
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فصل ازدواج و طالق قانون  34در ماده 
 مقرر شده است: احوالثبت
طالعات مذکور در دفاتر ثبت افشای ا»

کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب 
صالح سند و مقامات قضایی و دولتی ذی

 «ممنوع است
بنابراین افشای اطالعات برای مقامات 

صالح دولتی در این ماده تجویز شده ذی
ربط در کلیه است. از طرفی مسوالن ذی

ها و ادارات دولتی ضرورت دارد که دستگاه
رستی از مشخصات اصلی شخص )نام، به د

نام خانوادیگ، نام پدر، شماره شناسنامه، 
محل و تاریخ تولد و فوت( در صورت وقوع 
)شماره سریال شناسنامه و شماره ملی( 
اطمینان بیابند تا اسناد رسمی که طبق ماده 

 شودمیقانون مدنی توسط آنان تنظیم  1287
ئه مشخصات محل اشکال نباشد. بنابراین ارا

ها اصلی کلیه افراد به مسئوالن دستگاه
موضوع طرح توزیع شماره ملی از موارد 

 احوالثبتقانون  34استثنا از ممنوعیت ماده 
 بوده و بال ایراد است. 

مؤید مطلب آن که مشخصات اصلی 
شخص حسب مورد و درخواست به 
دستگاهای دولتی همانند آموزش و پرورش 

و چنان که ارائه اطالعات  شودمیمنعکس 
مذکور ممنوع بود انعکاس موردی آن هم 

 مجوز نداشت. 

طبعاً ارائه سایر اطالعات سجلی و دفتر 
ثبت کل مانند اطالعات مربوط به رجوع و 
بذل مدت و فسخ نکاح به لحاظ این که مورد 

ها نبوده و وسیله تمیز عمل کلیه دستگاه
د به باشد، حسب مورافراد از یکدیگر نمی

هایی که مسئولیتی در امر مربوط دستگاه
 دارند قابل انعکاس است. 

مضافاً اینکه قانون الزام اختصاص شماره 
ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی 

آن که کلیه  2و ماده  1376مصوب 
ها و مؤسسات دولتی ها و سازمانوزارتخانه

ها و نهادهای و وابسته به دولت و شهرداری
ب اسالمی را موظف نموده از شماره انقال

ملی و کد پستی که در قالب کارت 
شناسایی برای شناسایی اشخاص و افراد 
اختصاص خواهد یافت تبعیت نمایند مؤخر 

و حاکم بر آن  احوالثبتقانون  34از ماده 
برای  2است و انجام وظیفه مندرج در ماده 

شناسایی افراد موکول به آن است که 
کلیه افراد با درج شماره  مشخصات اصلی

های یاد ملی برای شناسایی در اختیار دستگاه
شده قرار گیرد و این خود مؤید آنست که 

اطالعات در مورد کلیه افراد گونه اینارائه 
های اجرایی از موارد ممنوعیت به دستگاه

باشد ضمن این که مشخصات نمی 34ماده 
و اصلی، وسیله تمیز افراد از یکدیگر است 

های اجرایی بدون متصور نیست دستگاه
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اطالع از این مشخصات اصلی وظایف و 

های خود را در قبال هر فرد انجام مسئولیت
 1دهند.

 12 حاشیه

 24/9/1380-9168/7نظریه مشورتی 
اداره حقوقی قوه قضاییه:.... درخواست دادن 

به منظور  احوالثبترونوشت اسناد سجلی از 
جهت اخذ گواهی ها مراجعه به دادگاه

انحصار وراثت، هر چند منعی ندارد ولی 
صرف ندادن رونوشت اسناد مکرر جرم 

تواند . در این مورد متقاضی میشودمیتلقی ن
به صدور گواهی  کنندهرسیدگیاز دادگاه 

حصر وراثت بخواهد که رونوشت اسناد 
مطالبه  احوالثبتسجلی مورد نظر را از اداره 

صورت اداره مذکور ناگزیر ماید که در اینن
از تهیه و ارسال اسناد سجلی مورد بحث 

 خواهد بود....
چنانچه متقاضی گواهی حصر وراثت 
قادر به تهیه اسناد سجلی سایر وراثت نباشد 

تواند از دادگاه درخواست گواهی به می
و اخذ  احوالثبتمنظور مراجعه به اداره 
صورت اید در ایناسناد مورد نیاز را بنم

دادگاه مکلف به اعطای گواهی و اداره 

                                                
 100: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 101 :صاحوال، قانون ثبت یمنحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2

مکلف به دادن رونوشت اسناد  احوالثبت
 2سجلی خواهد بود. 

 13 حاشیه

 1/11/1380-7625/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

دفاتر اسناد رسمی و نیز دفاتر رسمی 
صالح ازدواج و طالق از جمله مراجع ذی

 احوالثبتقانون  34مذکور در ماده 
باشند، تا بتوانند اطالعات مندرج در نمی

دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی را از 
 3کسب نمایند. احوالثبتسازمان 

 14 حاشیه

 18/5/1388-3012/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که مالحظه شناسنامه ورثه از 
ر لحاظ تعیین مشخصات آنها است و اگ

دادگاه )در وضعیت فعلی شوراهای حل 
اختالف( به نحو دیگری هم این امر را احراز 

تواند بر اساس آن اقدام ننماید، نماید. می
بنابراین صدور گواهی حصر وراثت منوط 

  4به داشتن شنناسنامه نیست.

 101: صحوال، قانون ثبت  یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 3

 101: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 4



 

 

 صدور شناسنامه –فصل ششم 

 1یه حاش

کارت هوشمند کارتی پالستیکی با ابعاد 
 5/8در  5/5ی اعتباری )حدود هاکارت

سانتی متر( است که بر روی آن یا در بین 
های حافظه و های آن، تراشهالیحه

ها و سازی دادهریزپردازنده برای ذخیره
پردازش آنها قرار داده شده است. یک 
کارت هوشمند کامپیوتر کوچکی است که 
بر روی یک کارت پالستیکی نصب شده 

 1است.

 2 حاشیه

( 349: 49، ج 1345)2نامه دهخدا در لغت
تشخص و »: گویددر تعریف هیأت می

همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور 
( 5228: 4: ، ج1382فرهنگ معین )«. است

هوویت را شخصیت ذات و حقیقت چیزی، 
کند. تشخص و شخصیت همواره معرفی می

منجر به شناسایی شخص )خود( در برابر 

                                                
از  یریشگیدر پ کيالکترو يتيرضاف نقش اسناد هو ،یصفر. 1

 41: ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

نظر جعفر  ري: زيفارس نامهلغت(، 1345اکبر ) ي: علدهخدا. 2

 ات دانشگاه تهرانتهران: مؤسسه انتشار ،یدیشه

: 589کسفورد )دیگری است. فرهنگ آ
چیستی و کیستی چیزی یا »عنوان به( 1998
برد. چیستی در گرو از هویت نام می« کسی

فهم این است که در گذشته تاریخی خود 
چه بوده ایم و کیستی به فهم از خود در 
زمان حاضر اشاره دارد. به عبارت دیگر 

توان گفت کیستی ما در گرو شناخت می
چگونه چیستی ماست. چگونه بودن و 

زیستن با فهم آدمی از خود، محیط اجتماعی 
و فرهنگی و درک استمرار تاریخی آداب 
و رسوم، اعتقادات، هنجارها، باورها و فضای 
فکری است که گذشته، حال و آینده 

 3دهد.فرهنگی یک ملت را تشکیل می

 3شیه حا

آن  -1ای است عربی که به؛ هویت واژه
، مانند نام، شودمیچه شخصی با آن شناخته 

های نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگی
مجموعه  -2مندرج در شناسنامه یا گذرنامه 

های شخصیتی و ها، به ویژه ویژگیویژگی

 
 يچگونگ يبررس ا،يناد همگانمراد، و جواد زاده،جمعه امام. 3

 2 ص ته،یمدرن با يرانيا تيهو مواجهه
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فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز 
 ( گفته1355، ص 1383کند )انوری، می
. واژگان ترکیبی هم چون هویت شودمی

که  –ملی و مانند آن  فرهنگی و هویت
شخصیت افراد را از سایر همنوعان جدا 

در  -کند مثل تابعیت، محل تولد و زبانمی
 رود.همین معنا و مفهوم به کار می

هر چند این واژه، هنوز در ترمینولوژی 
حقوقی راه نیافته است لیکن در نظام حقوقی 

کشور، شناسنامه، کارت ملی و  احوالثبت
، از جمله اسناد هویتی کارت هوشمند ملی

رود که در زمه اسناد رسمی به شمار می
 1. شودمیکشور محسوب 

 4یه حاش

هویت در لغت به معنای هستی، وجود و 
آن چه که موجب شناسایی شخص باشد 

اسناد هویتی اسنادی است که 2آمده است.
گرداند و فرد را از دیگران متمایز می

اخلی و موجب شناسایی او در جامعه د

                                                
 نیشخص متولد از مادر جانش تيهو يحقوق يشکاف کالبد. 1

محمدرضا و  ،ياردکان يدشن ،يدفاتر اسناد رسم کرديبا رو

 245: صتاجگر، رضا، 

 تيهو کلمه چهارم جلد نیمع فرهنگ. 2

 فکرت به يقاض چون است ييقضا حکم سجل يمععان از يکي. 3

 يمعان دنيد یبرا خجل بندان دستار ز نگردد سجل سدينو

 سجل کلمه 2 جلد يمعن فرهنگ به شود مراجعه يسجل یلغو

 گردد.المللی میبین
شایان ذکر است که در قوانین موضوعه 
صحبتی از اسناد هویتی نشده است، تمامی 

ها از اسناد نامهنامه و آیینقوانین، تصویب
و یا اسنا سجلی  3، سجل احوالاحوالثبت

و بعد قانون مدنی و  992بحث کرده )ماده 
ر ( در این نوشتار هاحوالثبتقانون  34ماده 

منظور  شودمیجا صحبت از سند هویتی 
 4اسناد سجل احوال یا اسناد سجلی است. 

 5 حاشیه

هویت یعنی کیستی و هستی یک فرد، 
گروه، جامعه و ملت، فرایند ساخته شدن 
معنا، بر پایه ویژگی فرهنگی یا یک دسته 

های ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگی
رتری فرهنگی که بر دیگر منابع معنا ب

 5دارد.

 6 حاشیه

هر فرد دارای دو بعد هویتی است. از یک 

آن در نظام  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ر،یام ،یاباد نیحس. 4

 56: ص ،يحقوق

 – يعوامل فرهنگ يجاسم و جوانمرد، کرم اله، بررس سواعد،. 5

 34: صنام افراد استان خوزستان،  رییبه تغ شيدر گرا يتيهو
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یک شخص دارای برخی عنوان بهسو 
دهند خود هاست که به او امکان میویژگی

را از دیگران متمایز کند جنسیت، نژاد، قد، 
رنگ پوست، رنگ چشم، تحصیالت، شغل، 
تأهل، طبقه اجتماعی و حتی لباس عناصری 

د را مشخص و او هستند که کیستی هر فر
( از 1389سازند )الهی، را از بقیه متمایز می

سوی دیگر هر فدر متعلق به یک گروه یا 
دهد از سایر اجتماع است که به او امکان می

ها و اجتماعات متمایز شود. تاریخ یا گروه
ها، وطن، قومیت، ملیت، دین، زبان، افسانه

اساطیر، فرهنگ عمومی مشترک و غیره 
ستند که کیستی هر گروه را عناصری ه

ها و اجتماعات مشخص و او را از بقیه گروه
 2 1سازند.متمایز می

 7 حاشیه

اهمیت و ارزش و اعتبار اسناد هویتی و 
 تابعیتی:

به اعتبار ارزش و اهمیت : از لحاظ امنیتی
-آن مورد توجه )مرتکبین جرایم عادی

جرایم سازمان یافته در سطک ملی و 

                                                
 فصلنامه ت،يهو مثابه به البس( 1389) محبوبه، ياله. 1

 3-31 صص، 2 شماره ازدهم،ي سال ،يمل مطالعات

 3صفحه ،يملتيهو و نام رابطه بر يلیتحل روس،یس ،یاحمد. 2

قاچاق اسنان و  -ند تروریسمالمللی مانبین
اسلحه مواد مخدر و حتی جنایت علیه 
بشریت( کلیه موارد مزبور موجب تهدید و 

افتادن نظم عمومی در جامعه و امنیت  به خط
فردی و اجتماعی و با تضعیف قدرت ملی و 

 3در نتیجه منابع ملی و امنیت ملی خواهد شد.

 8 حاشیه

کاب رابطه بین اسناد هویتی جعلی و ارت
تقلب در اسناد هویتی معموالً برای : جرایم

گیرد که از ارتکاب سایر جرایم صورت می
توان به افتتاح حساب بانکی و آن جمله می

اخذ دسته چک، گرفتن وام از مؤسسات 
های مندی از یارانهپولی و اعتباری، بهره

دولتی، گریز از کشور و فرار از دست پلیس 
ابطه تنگاتنگی اشاره کرد. از سوی دیگر ر

بین تقلب در اسناد هویتی و جرایم سازمان 
 4یافته و تروریسم وجود دارد.

 9 حاشیه

اسناد هویتی ظرفیتی مناسب برای 
پیشگیری از جرایم سازمان یافته فراهم 

و نقش  تیو تابع يتياسناد هو گاهيجا يبررس رج،يا ،یصفار. 3

 1: ص ،ياسالم ینظام جمهو تیآن در امن

 يکارت هوشمند مل يستار، چالشها و الزامات حقوق زرکالم،. 4

 37: صشدن خدمات،  يکیو الکترون
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نمایند. بخشی از این ظرفیت پیشگیرانه، می
های پیشگیرانه مرهون استفاده از شیوه

تاورد حمایت غیرکیفری و بخش دیگر دس
 1کیفری از اسناد هویتی است. 

 10 حاشیه

با عنایت به ظهور و گسترش روز افزون 
تبادالت الکترونیکی در قرن اخیر، تحول در 
ساختار سنتی مرتبط با امور اداری 

های اداری و نهادهای مدنی امری دستگاه
ناپذیر است و در این راستا برخی از اجتناب

های ضرورتمسائل همچون همگامی با 
جدید دنیای امروز، سرعت، دقت، مقرون به 
صرفه بودن اقتصادی، جلوگیری از تردد 
شهروندان، جعل و تحریف و سوءاستفاده 
بزهکاران از اسناد هویتی در سیستم دستی، 
اندیشه الکترونیکی شدن اسناد هویتی را 

ای که در گونهتقویت نموده است. به
یکی ماده راستای تحقق عملی دولت اکترون

قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری  48
باشد. اسالمی ایران، ناظر به این امر می

توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات 
الکترونیک اصالت بخشیدن به اسناد 
الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی و 

                                                
احسان، نقش  ،یرآبادیزاده امعباس رضایدعلیس ،يرکمالیم. 1

 180: ص افته،يسازمان  مياز جرا یریشگیدر پ يتياسناد هو

حفظ اعتبار و جلوگیری از تزلزل چنین هم
اسناد هویتی اسناد هویتی، الکترونیکی شدن 

زیر ساخت اسناد دیگر جایگاه و عنوان به
نقش بارز و مهمی را در جامعه ایفا 

 2نماید.می

 11 حاشیه

مجموعه اوصافی که وضع شخص را در 
کند و از شخصیت خانواده و جامعه معین می

و جدا شدنی نیست، در اصطالح، احوال 
نامند مانند نکاح، طالق، سن، شخصیه می

هری، قیمومت، جنس و امثال حجر، والیت ق
اینها، لذا ثبت تغییر جنسیت در شناسنامه 

بخشی از احوال شخصیه( عنوان بهفرد )
قسمت مهمی از اقدامات انجام شده برای 
هدایت شخص به سمت پذیرش وی در 

فردی از عنوان بهجامعه و نهادهای اجتماعی 
حنس مقابل است که در صورت عدم انجام 

از نظر قانونی در  آن، ممکن است فرد
وضعیت قبل از جراحی باقی بماند. لذا 

ها( همانند دیگر ها )ترانسکسؤالتراجنسیتی
افراد جامعه، دارای شناسنامه هستند و چنان 
چه تغییر جنسیت آنها با مجور قانونی از 
طریق پزشکی قانونی و دادگستری صورت 

توانند پس از انجام عمل گرفته باشد، می

 در يتيهو اسناد نقش محمدرضا، ان،یعل و مهرداد معظم،. 2

 365 صحفه افته،ي سازمان جرم از یشگریپ



  
 495 شناسنامه صدور – ششم فصل

 

و اخذ حکم قضایی مبنی بر  تغییر جنسیت
تغییر نام و جنسیت در سند سجلی و 

محل صدور  احوالثبتشناسنامه، از اداره 
سند سجلی خویش شناسنامه جدید متناسب 
با نام و جنسیت جدیدشان به دست آوردند 
در شناسنامه جدید این افراد به منظور 
جلوگیری از مشکالت احتمالی که در 

اشخاص پیش خواهد اجتماع برای این قبیل 
آمد، تغییر جنسیت آنها و حتی جزییات 
تغییر نام، این که از چه نامی به چه نامی 

و در سند  شودمیتغییر کرده است ثبت ن
سجلی و شناسنامه توضیحی به این شرح درج 

 گردد. می
به موجب دادنامه شماره ..... مورخ ..... 

حب سند شعبه ..... دادگاه ......... جنسیت صا
از آقا/ خانم به خانم/ آقا تغییر یافته است. 

 )توضیک مندرج در سند سجلی(
این شناسنامه به موجب حکم دادگاه 
صادر شده است. )توضیک مندرج در صفحه 

 توضیحات شناسنامه(
و در خصوص تغییر نام، نام صاحب سند 

 به استناد حکم دادگاه به. .... تغییر یافت. 

ی دادنامه )تغییر نام همچنین، پس از اجرا
و جنسیت( در اسناد زوجینی که تغییر 

                                                
 نظم در مطالبه و حقوق علم مقدمه، 1377 ان،يکاتوز ناصر. 1

 222 ص ران،يا يحقوق

اند تحوالت مربوط به ازدواج جنسیت داده

 2 1در شناسنامه صادره درج نخواهد شد.

 12 حاشیه

ه طبیعی که در آن دبر خالف خانوا
فرزندان امتداد والدین خویشند، پیشینه 

هویتی فرزندان در نهادهای ترمیم گر، 

از هویت زن و شوهر توان متفاوت می
خواهان فرزند باشد، یا به دیگران نیز پیوند 
بخورد. گاهی پنهان داشتن این هویت، راه 

های خانوادگی کاری مثبت در تحکیم بنیان
. اما نهان کاری، از یک سو شودمیارزیابی 

حق فرزند را در شناخت حقیقت زایل 

ای تواند گونهکند و از سوی دیگر میمی
س و فریب نسبت به اشخاص ثالث تدلی

باشد. در برخی موارد نیز، نسب را آشفته 

کند و در نتیجه کارکردهایی چون می
محرمیت، توارث و نام خانوادگی را در هم 

ریزد. بنابراین، باید به واقعیات احترام می

گذاشت و هر یک از آنها را در جای خود 

هویتی که قانون به زندگی خانوادگی : نشاند

تقاضیان و کودک بخشیده، مورد احترام و م
نسبت به آینده اثر گذار است. اما پیشینه 

 يبط مالدر روا تیجنس رییآثار تغ ه،یسم ،يخان يآقاعل. 2

 66: صاز فرزندان،  نيو والد نیزوج
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فرزند، حقیقت دیگری است که باید محترم 

 1نگاه داشت.

 13 حاشیه

 :به این شکل بود 22متن اولیه الیحه ماده 
پس از صدور حکم قطعی سرپرستی از »

مکلف است  احوالثبتسوی دادگاه، اداره 
ای که با همکاری سازمان مهنامطابق آیین

نسبت به اصالح شناسنامه  شودمیتنظیم 
سرپرستان و صدر شناسنامه جدید برای 
کودک و نوجوانان با حفظ سوابق هویت و 
نسب واقعی آنان در ستاد مرکزی سازمان 

 کشور اقدام نماید.  احوالثبت
 احوالثبتدر ستاد مرکزی سازمان »قید 
داشت که سوابق  ظهور در این« کشور

هویت در جای دیگری، از جمله شناسنامه 
 . شودمیفرزند خوانده ثبت و ضبط ن

شورای نگهبان با این تبصره و اجمال و 
را به  22ایجاذ آن مخالفت و مجلس ماده 

منظور تأمین نظر شورای نگهبان در تاریخ 
 اصالح کرد.  1/12/1391

متن اصالحی مورد ایراد مجدد شورای 
نگهبان فرا گرفت و مجلس دیگر بار تبصره 

قبلی تصویبی خود را اصالح و متنی را هم  2

                                                
در  يتيهو نهیشیضبط پ گاهينسب، صادق، جا يعتيشر. 1

 271: صخانواده،  يمیترم ینهادها

اضافه کرد. نهایتاً تبصره  22به انتهای ماده 
اصالحی نیز حذف و متنی جایگزین آن  2

شد. طبق متن غیررسمی که در اختیار بنده 
به شرح آتی  22است آخرین متن ماده 

اده پس است. البته علی القاعده باید م
تبصره داشته باشد و  2آخرین اصالح فقط 

 تبدیل شود: 2به  3شماره تبصره 
آن به شرح زیر  2و تبصره  22ماده 
های یک و سه به و تبصره شودمیاصالح 

ماند پس از صدور حکم قوت خود باقی می
قطعی سرپرستی مفاد حکم از سوی دادگاه 

تی و اداره بهزیس احوالثبتبه اداره ثبت 
مکلف  احوالثبت. اداره شودمیمربوط ابالغ 

است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان 
مفاد حکم چنین همتحت سرپرستی و 

سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه 
سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. 

مکلف است  احوالثبتاداره چنین هم
ودک یا نوجوان شناسنامه جدید برای ک

تحت سرپرستی با در نام و نام خانوادگی 
سرپرست صادر و در قسمت توضیحاتد. 
مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی 
والدین واقعی وی را در صورت مشخص 

تبصره دو این ماده چنین همبودن قید نماید. 
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 زیر جایگزین آن شد:عبارتحذف و واحده
تواند پس از رسیدن یکودک یا نوجوان م

سالگی تقاضای صدور شناسنامه  18به سن 
جدیدی برای خود با درج نام والدین واقعی 
در صورت معلوم بودن یا نام خانوادگی 
مورد درخواست و در صورت معلوم نبودن 

 نماید.  احوالثبتنام واقعی از اداره 
اضافه  22متن زیر به انتهای ماده 

 گردد:می
یحات شناسنامه ضمن و در قسمت توض

ذکر مشخصات واقعی کودک یا نوجوان 
ها به موجب حکم قید نماید این شناسنامه

دادگاه موضوعیت فرزند خواندگی که 
کودک یا نوجوانان مذکور را فرزند زوجین 
با ذکر نام و نام خانوادگی زوجین محسوب 

 نماید صادر گردیده است. می
 مکلف است احوالثبتاداره  -1تبصره 

سوابق هویتی و نسبت واقعی طفل را در 
 پرونده وی حفظ نماید. 

اجرای این ماده به موجب  -3تبصره 
های است که به وسیله سازمان نامهآیین
کشور و با همکاری سازمان تهیه  احوالثبت
و ظرف سه ماه پس از الزم االجرا  شودمی

شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران 
محل مناقشه این : یز محل نزاعرسد. تحرمی

خواسته ترتیبی بدهد که بود که مجلس می

در شناسنامه فرزندخوانده و پدرخوانده و 
اش، اثری از فرزندخواندگی مادرخوانده

نباشد. اما همه سوابق در اسناد سجلی و ستاد 
ثبت و ضبط و حفظ  احوالثبتمرکزی 

شود. اما شورای نگهبان معتقد بوده تمام 
باید هم در اسناد سجلی و هم در  سوابق

ها منعکس شود. شاید بتوان گففت شناسنامه
تنظیم شناسنامه به شکل مورد نظر شورای 
محترم نگهبان تا حد زیاد نقض غرض تلقی 

. زیرا هدف برپایی تأسیس شودمی
فرزندخواندگی تنها برخورداری کودکان 

سرپرست از حمایت مادی و مالی و بی
 یزیکی نیست. محافظت ف

بلکه منظور این است که طفل بین خود 
ها و دوستانش، از نظر داشتن و همکالسی

پدر و مادر، فرقی قائل نشود. رسیدن به 
هدف وقتی که طفل از سنین پایین به 

، ممکن و شودمیفرزندخواندگی پذیرفته 
میسر است و چه بسا فرزندخوانده هرگز 

ای نظیر پیدا دثهمتوجه واقعیت نشود. اگر حا
شدن پدر و مادر واقعی و اقدام آنها برای 
استرداد طفل یا دعاوی ارثی بستگان پدر 

 -پس از فوت آنها –خوانده و مادر خوانده 
رخ ندهد و فرزندخوانده هرگز واقعیت را 

ای نخواهد فهمید و از این نفهمیدن هیج لطمه
 به کسی نخواهد خورد. 
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در سنین تمیز هایی که حتی در مورد بچه
شوند و از به فرزند خواندگی پذیرفته می

ای که واقعیت آگاه هستند. وجود شناسنامه
حاوی توضیحات اضافی نیست باعث خواهد 
شد در تعامل با اجتماع و اطرافیان به عبارت 
دیگر خوب بود شورای محترم نگهبان 

به نحو  22فرمودند با انشای ماده روشن می
ی یا اجتماعی جلب و اخیر چه منفعت فرد

 ؟شودمییا چه ضرری دفع 
آری، ما هم قبول داریم که کتمان 
واقعیت اصوالً درست نیست. اما در این جا 
سؤال مطرح است که این کتمان چه ضرری 

زند؟ و این تصریک به چه کسی یا کسانی می
جز این که احساسات کودکی با نوجوانی یا 

ر کند، چه دافرزند بزرگسالی را جریحه
 حاصلی دارد؟

فراموش نکنیم که همه سوابق قضیه در 
ماند و در اداره ثبت و احوال محفوظ می

صورت بروز تعارض اشکال قابل دسترس 
 1است.

 14 حاشیه

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
بدسرپرست مصوب و سرپرست بی

                                                
 تيقانون حما بيتصو يچگونگ دجمال،یس ،یبدیم یموسو. 1

 خورشیدی 10/7/1392
منتشره در  در مجلس شورای اسالمی

به تاریخ  19997رسمی شماره  روزنامه
6/8/1392 

 معتبر: وضعیت اعتبار
پس از صدور حکم قطعی  -22ماده 

سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به 
و اداره بهزیستی مربوط  احوالثبتاداره 
مکلف است  احوالثبت. اداره شودمیابالغ 

نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوانان 
مفاد حکم چنین همتحت سرپرستی و 

سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه 
سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. 

مکلف است  احوالثبتاداره چنین هم
شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوانان 
تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی 
سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در 

حکم سرپرستی و نام قسمت توضیحات مفاد 
و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در 

 صورت مشخص بودن، قید نماید. 
مکلف است  احوالثبتاداره  -1تبصره 

سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را پرونده 
 وی حفظ نماید. 

کودک یا نوجوان تحت  -2تبصره 

 7: ص 1392و بدسرپرست سال  سرپرستياز کودکان ب
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تواند پس از رسیدن به سن سرپرستی می
مه جدیدی را هجده سالگی، صدور شناسنا

برای خود با درج نام والدین واقعی در 
صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد 
نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین 

 درخواست نماید.  احوالثبتواقعی، از اداره 
اجرای این ماده به موجب  -3تبصره 

ای است که به وسیله سازمان نامهآیین
سازمان تهیه  و با همکاری احوالثبت
االجرا و ظرف سه ماه پس از الزم شودمی

شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران 
 1رسد.می

 15 حاشیه

قائم مقام و  1369-5053/33بخشنامه 
هایی معاون سازمان در خصوص شناسنامه

که صاحبان آنها برای دریافت مراجعه 
 کنند نمی

به منظور جلوگیری از هرگونه 
اده احتمالی مقتضی است کلیه سوءاستف
های صادره های نوزاد و شناسنامهشناسناه

 6ها ناشی از طرح که از تاریخ نوشت آن
ماه گذشته و متقاضیان آنها مراجعه 

آوری اند؛ از تمام واحدهای تابعه جمعنکرده

                                                
 153: صاحوال، حقوق ثبت يشناسعباس، تبار ،یرشکاریم. 1

و در مرکز استان نگهداری شود و چنانچه 
ای ماه مراجعه 6در مرکز استان هم پس از 

ها به دفتر شناسنامهگونه ایناشت کال ند
های تنظیمی حراست مرکز طبق لیست

 2تحویل گردد.

 16 حاشیه

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور شناسنامه 
سال  15طرح جدید برای افراد کمتر از 

-1140/1 احوالثبتمصوب شورای عالی 
27/3/1375  

با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری 
یاست صرفه جویی و مبنی بر اعمال س

برقراری انضباط اجتماعی و در تداوم 
اصالحات اساسی در نظام ثبت وقایع حیاتی 

های به منظور پیشگیری از سوءاستفاده
سیاسی، امنیتی و اجتماعی اشخاص از 
شناسنامه و کنترل و حفاظت صحیک از 
مدارک هویتی، بحول قول الهی، طرح 

زمان هم 7/4/1375شناسنامه جدید از تاریخ 
در سراسر کشور با ممیز نمودن موالید در 

سال با  15دو گروه فیمابین مرز سنی 
 آید. رعایت دقیق موارد ذیل به اجرا در می

سال باید  15برای متولدین زیر  -1

 229: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2



  
 500  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 شناسنامه طرح جدید صادر شود. 
نرخ ارائه خدمات سجلی در صدور  -2

شناسنامه طرح جدید بر اساس نرخ متعارف 
های قانونی همانند شناسنامه تعرفهدر قالب 

 )چهار برگی( است. 
سال بوده و بر  15اشخاصی که زیر  -3

نمایند سران اساس موازین قانونی ازدواج می
دفاتر ازدواج پس از ثبت مکلفند مراتب 
ثبت واقعه ازدواج را در ستون توضیحات 
درج و صاحب شناسنامه را جهت عویض به 

 ید. محل هدایت نما احوالثبت
پس از مراجعه  احوالثبتادارات  -4

و پذیرش  3اشخاص مذکور در بند 
درخواست تعویض آنان صرفاً به لحاظ امر 
ازدواج و تحوالت ناشی از آن منحصرا، 

گونه افراد بایستی شناسنامه )چهار جهت این
 برگی( صادر نمایند. 

موظفند در قبال  احوالثبتادارات  -5
نی کسانی که در درخواست تعویض یا المث

سال قرار دارند و به هر  15گروه سنی زیر 
دلیل اعم از این که خدمات سجلی به 
صورت پایه و یا به صورت خدمات ویژه 

های مثل اجری احکام محاکم، کمیسیون
تشخیص سن، تصمیمات هیأت حل اختالف 
تغییر نام و نام خانوادگی و سایر موارد باشد 

سانی که اشخاص بجز کگونه اینجخخت 

سابقه ثبت تحوالت ازدواج دارند بنا به مورد 
شناسنامه طرح جدید یا المثنی آن را صادر 

 نمایند. 
چون الصاق عکس به شناسنامه طرح  -6

باشد لذا جهت متقاضیان جدید ممنوع می
سال که قصد حضور در میادین  15زیر 

 ورزشی یا المپیادهای علمی را دارند ادارات
متقضیان را گونه ایند موظفن احوالثبت

جهت اثبات هویت خود به نیروی انتظامی 
 ربط هدایت نمایند. ذی
های طرح جدید دارندگان شناسنامه -7

سال تمام بایستی  15پس از رسیدن به سن 
نسبت به تعویض شناسنامه و جایگزین 
کردن آن با شناسنامه و جایگزین کردن آن 

ثر با شناسنامه از نوع )چهاربرگی( حداک
 ماه اقدام نمایند.  3ظرف مهلت 

چگونگی چاپ، تحویل، توزیع و  -8
های طرح محاسبه و نگهداری شناسنامه

جدید و گزارش عملکرد تابع دستور 
 باشد. های جاری در سازمان میالعمل
چون هرگونه مسامحه و یا سهل  -9

انگاری و تحریر شناسنامه به لحاظ اخذ 
با ضرر و زیان  نفع مواجهوجوه قانونی از ذی

ربط به ویژه در لذا مسئولین ذی شودمیمالی 
شروع این طرح باید قبل از هر اقدام 
درخواست متقاضیان را دقیقاً بررسی نموده 
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 و آنگاه اقدام مقتضی را معمول دارند. 
ربط در چنان چه مسئولین ذی -10

واحدهای اجرایی در حین عمل مواجه با 
شوند بایستی مراتب را موارد مبهم و مجمل 

از استان متبوع کسب تکلیف نمایند، چنان 
د چه در استان امکان رفع ابهام و اجمال نباش

با انعکاس موضوع به حوزه معاونت حقوقی 
و سجلی موارد را اعمال تا بررسی و 

 معضالت اجرایی مرتفع گردد.
مسئولیت حسن اجرای این  -11

ها و ندستورالعمل به عهده مدیران کل استا
های رؤسای ادارات تابعه بوده و دستورالعمل

قبلی که مغایر با این دستورالعمل باشد ملغی 
 گردد.االثر اعالم می
ریاست  24/4/1375-1590/1بخشنامه 

 1140/1سازمان پیرو دستورالعمل 
مورخ  1140/1پیرو دستورالعمل شماره 

ضمن تأکید بر اجرای صحیک  27/3/1375
ه واحدهای تابعه ابالغ و دقیق آن به کلی

 شود. 
صدور شناسنامه جدید مختص به  -اوالً

سالی است که  15موالید و افراد کمتر از 
 تاکنون شناسنامه دریافت نکرده اند. 

بر اساس دستورالعمل مذکور در  -ثانیاً
قبال تقاضا و نیاز متقاضیان الزم است برای 

به بعد شناسنامه المثنی  1/1/1368متولدین 

برای متولدین چنین همبا نرخ المثنی و  جدید
نیز  1/1/1368سال و ماقبل  15زیر 

شناسنامه المثی )چهار برگی( صادر و طبق 
 مقررات تحویل گردد.

 17 حاشیه

نامه چاپ و تحویل شناسنامه مصوب آیین
در هیأت وزیران وضعیت  26/11/1376

 معتبر: اعتبار
الحات زیر نامه، اصطدر این آیین -1ماده

 روند:در معانی مشروح مربوط به کار می
 کشور احوالثبتسازمان : سازمان -الف
قانون  46هیات موضوع ماده : هیأت -ب

 1366محاسبات عمومی کشور، مصوب 
چاپخانه بانک مرکزی : چاپخانه -پ

 جمهوری اسالمی ایران
چاپ اوراق شناسنامه بنا به  -2ماده 

الم وزارت تشخیص و سفارش سازمان و اع
امور اقتصادی و دارایی در چاپخانه با 
استفاده از کاغذهای واتر مارک زیر نظر 

 گیرد. هیأت انجام می
چاپخانه با حضور نماینده هیأت،  -3ماده 

های چاپ شده را طی اوراق شناسنامه
صورت مجلس حاوی تعداد، شماره مسلسل 
و دیگر مشخصات شناسنامه به نماینده 

سازمان که به طور کتبی به االختیار تام
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 نماید. ، تحویل میشودمیچاپخانه معرفی 

یک نسخه از صورت مجلس در  -تبصره
هر مرحله به سازمان و یک نسخه به اداره 

 . شودمیکل اوراق بهادار تحویل 
مراحل تکمیل تولید شناسنامه،  -4ماده 

پس از چاپ اوراق آن در چاپخانه جهت 
لید مناسب و آماده نمودن برای صحافی و تج

صدور از طریق سازمان با نظارت هیأت 
 . شودمیانجام 

کاغذ و سایر ملزومات مورد نیاز  -5ماده 

تولید شناسنامه به وسیله سازمان خریداری 

 . شودمی
اقدامات الزم در خصوص  -6ماده 

ترخیص و حمل کاغذ به انبار سفارش و 
و تحویل کاغذ به  کسری احتمالی کاغذ

چاپخانه برای چاپ اوراق شناسنامه، امحای 
لوازم چاپ و ضایعات و باطله کاغذ و 
تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه 

 46نامه اجرایی ماده بر اساس مفاد آیین
قانون محاسبات عمومی کشور، موضوع 

مورخ  409ت  4146نامه شماره تصویب
انه یا سازمان با جایگزینی چاپخ 28/4/1368

حسب مورد به جای شرکت سهامی چاپخانه 

                                                
 190: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 1

 193: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر. 2

نامه مذکور انجام دولتی ایران در آیین
 1خواهد شد.

 18 حاشیه

اداره کل  7/3/1393-16941/12/2نامه 
اسناد هویتی تعویض و صدور شناسنامه زیر 

گیری از آرشیو سال نیز با بهره 15
الکترونیکی اسناد هویتی و پایگاه 

ل صدور سند سجلی و نظر از محصرف
 2شناسنامه اشخاص بالمانع است.

 19 حاشیه

در صورت : 19/9/1380-6302/7نظریه 
صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن 

قانن حمایت از  17طبق قسمت اخیر ماده 
کودکان بدون سرپرست، مراتب برای 
تصحیک شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره 

خواهد  از طریق دادگاه اعالم احوالثبت
 3شد.

 20 حاشیه

صدور : 12/12/1383-9307/7نظریه 
شناسنامه برای کودکان بدون سرپرست 

قانون حمایت از کودکان بدون  4طبق ماده 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

 17: ص ن،یعالتابمشکوکو 
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فقط پس از  1353سرپرست مصوب سال 
صدور حکم قطعی سرپرستی از طرف 
دادگاه مقدور است و با ابالغ حکم مذکور 

صدور آن اداره مکلف به  احوالثبتبه اداره 
باشد. طبق شناسنامه برای طفل مذکور می

این قانون نیز معرفی کودکان بدون  4ماده
سرپرست به زوجین واجد شرایط پس از 
صدور حکم ممکن است و دادگاه باید 
کودکی را که حکم در مورد سرپرستی وی 
صادر کرده به زوجین مورد نظر معرفی 

این قانون به  14و  4نماید و چون مواد 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 17: ص ن،یعالتابمشکوکو 

قانون تأمین زنان و کودکان بدون موجب 
نسخ نشده  1371سرپرست مصوب سال 

تواند تقاضای صدور است. لذا دادستان نمی
برای کودک بدون  احوالثبتشناسنامه از 

سرپرست نموده و یا بدون حکم دادگاه 
کودک را تحویل زوجین متقاضی بدهد 

 احوالثبتقانون  16ولی به موجب ماده 
حات بعدی سازمان با اصال 1363مصوب 

تواند برای اطفال تحت بهزیستی می
سرپرستی تقاضای صدور شناسنامه را 

 1بنماید.
  



 

 

 در سجلی خدمات سایر و شناسنامه صدور (18/10/63 اصالحی) -35 ماده
 این نوع و میزان و وجوه اخذ نحوه که شد خواهد انجام وجه دریافت مقابل

 بود. خواهد انونق این اجرایی نامهآیین موجب به خدمات

 

 1ه حاشی

کل کشور  1389از قانون بودجه سال 
 -... ه: 1389در سال  -13...  -ماده واحده

کشور مجاز است در  احوالثبتسازمان  
ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به 

ها، بورس، کارخانجات ها، بیمهبانک
خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز 

ی را به شرح جدول شماره اقتصادی مبالغ
( دریافت و به حساب خزانه واریز 25)

 1نماید.

 2 حاشیه

اصالحی قانون  35نامه اجرایی ماده آیین
 :1363/10/18مصوب  احوالثبت

خدمات سجلی در ادارات  -1ماده 
در قبال ارائه فیش بانکی مبنی بر  احوالثبت

نامه به حسابی واریز وجوه مقرر در این آیین
ها با رعایت مقررات شعب بانک که در

مربوط از طریق خزانه افتتاح شده و یا 
 گیرد.انجام می شودمی
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ها و روستاهایی که در بخش -تبصره
باشند و یا خدمات سجلی فاقد شعبه بانک می

 شودمیهای سیار سجلی انجام توسط اکیپ
وجوه مقرر از طریق صدور برگ رسید 

مونه ضمیمه این دریافت وجه طبق ن
 نامه اخذ خواهد شد.آیین

مسئول صدور اوراق مذکور  -1بند 
موظف است نسخه اول قبض را به متقاضی 

جمع عملیات عنوان بهتحویل و نسخه دوم را 
مالی ضمیمه لیست مربوط را به بانک ارائه 

سوابق اداری نگهداری عنوان بهنماید که 
گردد و نسخه سوم نیز ضمیمه پرونده 

 خواستی متقاضی خواهد شد.در
مسئول صدور قبض رسید موظف  -2بند 

ساعت از تاریخ  24است حداکثر ظرف 
وصول بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل 
کلیه وجوه دریافتی را همراه با نسخه دوم 
قبوض و لیست تنظیمی با امضای رییس 

و حسابدار به حساب موضوع  احوالثبت
ا یش بانکی الزم رنامه واریز و فآیین 1ماده 

 دریافت نماید.
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واریز وجوه دریافتی در مدت  -3بند 
های سیار توسط سرپرست مأموریت اکیپ

اکیپ اعزامی در اولین فرصت و حداکثر 
ساعت پس از انجام  24ظرف مدت 

ماموریت بدون در نظر گرفتن روزهای 
 1تبصره ذیل ماده  2تعطیل با رعایت بند 

 یرد.گنامه انجام میاین آیین
وجوهی که در قبال ارائه خدمات  -2ماده 

 باشد.به شرح زیر می شودمیسجلی دریافت 
برای فاقدین مستندات سجلی اعم از اطفال 

 و یا بزرگساالن:
بابت تنظیم اسناد سجلی و صدور  -1بند 

 300اولین شناسنامه جمهوری اسالمی ایران 
 ریال

 هایبابت تعویض انواع شناسنامه -2بند 
نمونه قدیم ناشی از اجرای طرح در صورت 

 -های والدتارائه شناسنامه و یا گواهی
 ریال 200مشخصات موقت طرح 

های بابت تعویض انواع شناسنامه -3بند 
نمونه قدیم ناشی از اجرای طرح در صورت 

 -های والدتعدم ارائه شناسنامه و یا گواهی
 ریال 1000مشخصات و یا طرح 

های یض شناسنامهبابت تعو -4بند 
 ریال 500جمهوری اسالمی 

بابت صدور شناسنامه مجدد  -5بند 
 ریال 1000جمهوری اسالمی ناشی از فقدان 

صدور گواهی موقت ناشی از  6بند 
 ریال 500تعویض و یا فقدان 

 ریال 1000اعالمیه ازدواج  -7بند 
 ریال 5000اعالمیه طالق  -8بند 
ای خالصه رونوشت وفات به از -9بند 

 ریال 100هر برگ 
گواهی والدت اتباع خارجه،  -10بند 

صدور تعویض و یا صدور مجدد ناشی از 
 ریال 200فقدان 

هایی که به مؤسسات یا بنگاه -1تبصره 
نحوی از انحاء سرپرستی اشخاص را به عهده 
دارند در صورت نیاز به خدمات سجلی برای 
افراد تحت سرپرست خود موظف به 

 باشند.قرر میپرداخت وجوه م
دفاتر رسمی ازدواج و طالق  -2تبصره 

موظفند برحسب کارکرد وقایع ازدواج و 
رسد طالق که در دفاتر مذکور به ثبت می

 2ماده  8و  7های فیش بانکی موضوع بند
روز از تاریخ  15نامه را حداکثر ظرف آیین

های ثبت ازدواج یا طالق همراه با اعالمیه
محل تحویل و  احوالثبتمربوط به اداره 

 رسید دریافت دارند.
های ارائه دهندگان اقرار نامه -3تبصره 

رسمی ازدواج و یا طالق موظفند به هنگام 
درخواست ثبت و یا طالق در اسناد سجلی 
و شناسنامه وجوه تعیین شده را به نحو مقرر 
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 پرداخت و رسید دریافت دارند.
های دولت جمهوری نمایندگی -4تبصره 

می ایران در خارج از کشور در قبال اسال
انجام خدمات سجلی ایرانیان مقیم خارجه 
وجوه تعیین شده را معادل هم ارز ریالی آن 
به ترتیب مورد عمل در مورد حقوق 
کنسولی به نرخ روز تغییر و اخذ و به 
حساب خزانه واریز و هر سه ماه یک بار 
گزارش وضعیت مالی ناشی از اجرای این 

امور خارجه  احوالثبتانون را به ماده از ق
 تهران ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی،  -3ماده 
وزارت امور خارجه، دادگستری جمهوری 

ها و اسالمی ایران و سایر وزارتخانه
مؤسسات دولتی یا نهادهای انقالب اسالمی 

نامه که به نحوی از انحاء در اجرای این آیین
های الزم با به همکاریدخالت دارند مکلف 

 1باشند.کشور می احوالثبتسازمان 
قانون تنظیم بخشی  60قانون اصالح ماده 

 1380از مقررات مالی دولت مصوب 
 (1388)مصوب سال 
 60ماده  8و  7، 6های بند -ماده واحده

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
به شرح ذیل اصالح و چهار  1380مصوب 
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 گردد:صره به آن الحاق میتب 2بند و 
 بندهای اصالحی: -الف

صدور شناسنامه و کارت شناسایی  -6
 ریال 100000ملی المثنی نوبت اول 

صدور شناسنامه و کارت شناسایی  -7
های بعدی ملی المثنی نوبت دوم و نوبت

 ریال 200000
 2500صدور کارت شناسایی ملی  -8
 ریال
 بندهای الحاقی: -ب
 20000ای امه رایانهصدور شناسن -10
 ریال

 ریال 10000صدور گواهی فوت  -11
صدور گواهی مشخصات و اعالم  -12

 ریال 10000شماره ملی 
صدور یا تعویض گواهی والدت  -13

 ریال 50000اتباع خارجه 
 های الحاقی:تبصره -ج

در صورت از بین رفتن هر  -1تبصره 
یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع 

 غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله باحوادث 
صالح بابت صدور مجدد تایید مراجع ذی

 وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد.
به وزارت کشور اجازه داده  -2تبصره 
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تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط  شودمی
را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران از 
متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی 

 1زد خزانه داری کل کشور واریز نماید.ن

 3 حاشیه

شرح وظایف و حدود اختیارات کاربران 
 در چرخه صدور شناسنامه مکانیزه

 )وظایف دفاتر پیشخوان(
مدیران فنی دفاتر موظف هستند ضمن 
نظارت کامل بر اجرای کلیه امور محوله، 
عملیات و اقدامات کاربران اخذ درخواست 

 اضیان، کلیه قوانین وشناسنامه مجدد از متق
مقررات جاری مترتب بر موضوع و موارد 

 زیر را رعایت نمایند.
: های ماخوذهثبت درخواست -1

های مأخوذه به صورت روزانه در درخواست
در سامانه مدیریت « ثبت سفارش»تب 

( با رعایت pnocrt.irدفاتر پیشخوان )
ها و چرخه احصاء تغذیه شود یا ثبت فرایند
 گردد.

ترتیبی : تایید نهایی و تهیه لیست -2
اتخاذ نمایند پایان وقت اداری هر روز از 

نسبت به تایید کلیه « تایید سفارش»تب 
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ها در سامانه مدیریت دفاتر درخواست
( اقدام نموده و pnocrt.irپیشخوان )

 ها اخذ گردد.لیست درخواست
ها به اداره معین ارسال درخواست -3

 48کثر ظرف حدا: مربوطه توسط پیک
ساعت از سامانه سه نسخه لیست 

ها را به ها را تهیه، درخواستدرخواست
ترتیب لیست مذکور مرتب در حضور پیک 
شمارش، در پاکت گذاشته، درب آن را 
پلمب، دو نسخه از لیست روی پاکت حاوی 

ها ضمیمه، نسخه دیگر را به پس از سفارش
 سابقه نگهداریعنوان بهاخذ امضاء از پیک 

 نمایند.
 تذکر:

آوری دفاتر صرفا از طریق متصدی جمع
)پیک( در ظرف زمانی مورد نظر نسبت به 

های شناسنامه و کارت ارسال درخواسته
رق شناسایی ملی اقدام نمایند و از ارسال به ط

 دیگر جدا خودداری گردد.
دفاتر از هدایت متقاضیان به ادارات معین 

اند یدهخودداری نمایند. ادارات موظف گرد
ماه نسبت  1تا اطالع ثانوی حداکثر ظرف 

به صدور شناسنامه مجدد اقدام نمایند. 
روز با  15الی  10کاهش مهلت پاسخگویی 
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 هماهنگی اداره معین صورت گیرد.
های ماخوذه را به دفاتر کلیه درخواست

ن اداره معین دفاتر ارسال نمایند. )از پست آ
ت به محل صدور خودداری گردد. ادارا

معین موظف به پاسخگویی به کلیه 
باشند و های دفاتر میدرخواست
به هر دلیل امکان صدور در که درصورتی

ه اداره معین نباشد رأسا نسبت به ارسال آن ب
محل صدور اقدام و دفتر پیشخوان 
 درخواست کننده را مطلع خواهند ساخت.(

دفاتر در صورت هرگونه ابهام یا سوال از 
. ا ادارات معین، اداره کل،. .تمامی تلفنی ب

اجتناب نمایند و صرفا از طریق سامانه 
( از pnocrt.irمدیریت دفاتر پیشخوان )

ادارات پیگیری نمایند. از طرفی « پیام»تب 
گردد در چون سوابق در سامانه آرشیو می

 باشد.آتی قابل رهگیری می
در مواردی که متقاضی نیاز مبرم به 

یت ایشان به ادارات شناسنامه دارد از هدا
اقدام شود « 3»معین خودداری و برابر بند 

 ولیکن مراتب را از تب پیام به اداره اعالم
و پس از هماهنگی متقاضی را به اداره 

 داللت نمایند.
اخذ و درج شماره ملی پدر، مادر، همسر 
و فرزندان حسب مورد الزامی است مگر در 

افراد موارد استثنایی به طور مثال در مورد 

کهن سال که در این خصوص نیز درج 
مشخصات کامل سجلی اقدام و علت عدم 
ناتوانی در کشف آن روی برگ فرم 

 درخواست سیستمی درج گردد.
اخذ کد پستی صحیک و معتبر محل 
سکونت متقاضی الزامی است 

های فاقد کد پستی اعاده درخواست
 گردد.می

 )وظایف تعاونی(
تند نهایت متصدیان جمع آور موظف هس

دقت و جدیت را در تغییر و تحول 
های ماخوذه دفاتر به مقصد اداره درخواست

های جدید صادره معین و بالعکس شناسنامه
از اداره به دفاتر سفارش دهنده با رعایت 

 موارد زیر اقدام نمایند.
ای سه روز یک بار، جمعا هفته 2هر  -1

ر بار در روزهای معین بین اداره معین و دفات
 پیشخوان تابعه با توافق اداره و دفتر تردد

 نمایند.
هایی که در سامانه از قبول درخواست -2

( pnocrt.irمدیریت دفاتر پیشخوان )
 ثبت نگردیده جداً خودداری نمایند.

ها را ها و شناسنامهبه دقت درخواست -3
های مربوطه تطبیق سپس شمارش با لیست
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را از  هاحاوی درخواست 1رسید و پاکات
ها را از اداره که در دفتر و پاکات شناسنامه

حضور وی توسط متصدیان مربوطه پلمپ 
 شده دریافت نمایند.

از فک پلمپ پاکات حاوی  -4
درخواست دفاتر و شناسنامه جدید صادره 
دریافتی از اداره معین بطور جدی خودداری 

ها در نماید. فک پلمپ پاکت درخواست
اداره و شناسنامه حضور متصدی دبیرخانه 

صادره دفاتر مدیر فنی یا متصدی 
دار معرفی شده از سوی وی باید صالحیت

 صورت پذیرد.
پیک موظف است همزمان با فک  -5

ها پلمپ از متصدی مربوطه رسید درخواست
های صادره را اخذ و آن را و شناسنامه

حسب مورد به اداره یا دفتر تا پایان وقت 
تغییر و تحول( تسلیم اداری همان روز )روز 

 نمایند.
 تذکر:

بدیهی است در صورت عدم رعایت 
موارد صدرالذکر و بروز هر گونه رخدادی 
مسئولیت با وی بوده و میبایست پاسخگو 

 باشد.
)وظایف اداره معین کارمند رسمی یا 

                                                
 غلط آن بستن مکسر جمع که است یفرانسو یاکلمه پاکت 1

 .است

 قراردادی متصدی دبیرخانه(
متصدی دبیرخانه موظف هستند نهایت 

تحول دقت و جدیت را در تغییر و 
ها )ی( ماخوذه دفاتر معین و درخواست

های جدید صادره به بالعکس شناسنامه
متصدی جمع آور با رعایت موارد زیر اقدام 

 نمایند.
در : دریافت درخواست از پیک -1

حضور پیک نسبت به فک پلمب پاکات 
های واصله دفاتر تحت نظر اقدام درخواست

و دقت گردد که پلمب پاکات سالم باشد و 
عاری از هر گونه خدشه و نشان از باز شدن 
درب پاکت باشد. در صورت هر گونه 
خدشه از تحویل خودداری و جهت تأیید 
دوباره به دفتر با ذکر مورد روی پاکت 

 نمایند.توسط پیک اعاده می
متصدی : اعالم وصول درخواست -2

 "اعالم وصول سفارش"دبیرخانه در تب 
 سامانه مدیریت دفاتر پیشخوان

(pnocrt.ir با بارکدخوان به ثبت و اعالم )
نمایند. در ها مبادرت میوصول درخواست

بایست حضور زمان اعالم وصول پیک می
به ازاء هر : داشته باشد )مدت اقدام

 1درخواست  600ثانیه  10درخواست 
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 ساعت(
پس از : ثبت در اتوماسیون اداری -3

های واسطه دفاتر در اعالم وصول درخواست
 (pnocrt.irمانه )سا

های زیر لیست پیوست درخواست: الف
هر دفتر را امضاء به صورت مجزا اسکن و 
 در اتوماسیون ثبت نموده؛ شماره دریافتی از
اتوماسیون را روی لیست درج مینماید. پس 
از اتمام عملیات یک نسخه از لیست را با 
مهر و امضاء و تاریخ رسید نموده به پیک 

تر سفارش دهنده تحویل جهت ارائه به دف
به ازاء درخواست هر : دهد. )مدت اقداممی

 دقیقه( 5دفتر 
( در باکس pnocrt.irدر سامانه ): ب

شماره اتوماسیون و نام و نام خانوادگی 
در « اعالم وصول سفارش»متصدی تب 

( به ترتیب شماره pnocrt.irسامانه )
ی دریافتی از اتوماسیون و نام و نام خانوادگ

 نماید.ها درج میدریافت درخواست متصدی
 تذکر:

های دفاتر پیشخوان از قبول درخواست
( pnocrt.irکه در سامانه مدیریت دفاتر )
 ثبت نگردیده خودداری گردد.
فرم سیستمی : )مالک ثبت در این سامانه

دارای بارکد روی درخواست و فهرستی که 
 گردد.(به سربرگ این سامانه تهیه می

است دفاتر پیشخوان خارج از قبول درخو
از قلمرو خودداری گردد. ادارات موظف به 
ارائه خدمات صرفاً به دفاتر تحت نظر 

 باشند.می
که درخواستی موجود نبود در صورتی

همان لحظه دو نسخه صورتجلسه تنظیم 
گردد یک نسخه توسط پیک به دفتر 
مربوطه ارسال و یک نسخه نیز پیوست 

)مطابق پیوست  گردد.ها میلیست سفارش
 نمونه یک(

در سامانه مدیریت دفاتر پیشخوان 
(pnocrt.irامکان تفکیک درخواست ) ها

از حیث نوع درخواست )تعویض یا المثنی( 
 وجود دارد.

ها به طور کلی محل نگهداری درخواست
 باشد. با توجه به این کهدبیرخانه اداره می

های مختلف اداره دسترسی به در قسمت
وجود دارد ترجیحا  DCUستعالم و سامانه ا

ها از حیث اقدامات کنترلی روی درخواست
فیزیکی یا بررسی در سامانه استعالم و ثبت 

در دبیرخانه و یا هر واحد  DCUتحوالت 
دیگر میتواند صورت پذیرد. لیکن از ارسال 
آن به بایگانی خودداری تا از تداخل در 

 رسیدگی و اقدام موازی جلوگیری شود.
ایف نیروی شرکت تعاونی مستقر در )وظ

 دبیرخانه(
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شرکت تعاونی متناسب با تعداد دفاتر 
پیشخوان تحت نظر و حجم درخواست 

ا ورودی به اداره از نیروهای خود در اداره ب
نماید. در هماهنگی مدیر منطقه مستقر می

های دیگر تحت نظر واحد دبیرخانه و واحد
 مسئول آن واحد به کار گماشته شوند.
مسئولیت نظارت بر عملکرد این نیروها از 
حیث آموزش، صحت عملیات، آمد و رفت 

 باشد.و... بر عهده شرکت می
: کنترل درخواست از حیث فیزیکی -1

عکس، فیش، مهر و امضای تنظیم کننده 
درخواست و مدیر دفتر، امضای متقاضی، 

چک لیست  -1مدارک ابرازی و... )پیوست 
به ازاء هر : اقدامکنترل درخواست( )مدت 

 دقیقه( 1:5درخواست 
: کنترل درخواست در سامانه استعالم -2

صاحب : از سامانه استعالم شماره ملی
شناسنامه، پدر، مادر، همسر و فرزندان را 
استخراج و سریال شناسنامه ابرازی کنترل 

به ازاء هر درخواست : نماید. )مدت اقداممی
 دقیقه( 2بطور میانگین 

 تذکر:
به این کاربران دسترسی به که ورتیدرص

بر  2سامانه استعالم داده شود کنترل بند 
صورت توسط عهده ایشان است در غیر این

کادر رسمی یا قراردادی اداره در محل 

 دبیرخانه باید انجام شود.
مراتب مشاهده یا عدم مشاهده ایراد یا 
اشکال در کنترل فیزیکی و بررسی در 

وی چاپ سیستمی سامانه استعالم را ر
 درخواست با درج تاریخ، نام و نام خانوادگی

 نماید.و امضای گواهی و تایید می
مشاهده هر گونه ایراد و اشکال در 
بررسی فیزیکی مانع ادامه عملیات و کنترل 
درخواست، ثبت شماره ملی و نام مادر، درج 

 نیست. DCUتحوالت در 
)وظایف کارمند رسمی یا قراردادی 

 اداره(
ن ا توجه و متناسب با تعداد دفاتر پیشخواب

تحت نظر و حجم درخواست ورودی به 
 اداره از کارمندان رسمی یا قراردادی اداره
ترجیحا در واحد دبیرخانه/ بایگانی/ سایر 
واحد بر حسب فضای فیزیکی اداره، سایر 
عوامل و فاکتورهای ویژه در هر یک از 
ادارات جهت کنترل، ثبت تحوالت در 

DCU  و... واحد به کار گماشته شوند. و به
گردد ترتیب زیر عمل نمایند. پیشنهاد می

جهت انجام این مهم تعدادی از پرسنل 
 بایگانی را در دبیرخانه مستقر نمود.

کنترل معایب فیزیکی احتمالی  -1
با : اعالمی توسط کاربران شرکت تعاونی

توجه به این که معایب فیزیکی توسط 
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عاونی استخراج گردیده نیروهای شرکت ت
فلذا امکان اشتباه در تشخیص وجود دارد 
فلذا اشکاالت اعالمی توسط ایشان مجدد 
کنترل گردد. تا موجب تعاطی مکاتبات و 

به ازای : تعویق در امور نشود. )مدت اقدام
 دقیقه( 1هر درخواست 

کنترل درخواست و اجرای تغییرات  -2
با  مندرجات شناسنامه: DCUو تحوالت در 

سند، وضعیت ازدواج و طالق، آخرین 
مشخصات : شناسنامه ابرازی/ درج تحوالت

همسر و فرزندان، ثبت نام و شماره ملی 
)پیوست  DCUمادر، تاریخ تنظیم سند در 

چک لیست کنترل درخواست( )مدت  -2
به ازای هر درخواست میانگین با : اقدام

 دقیقه( 4توجه به تحوالت 
 تذکر:

هرگونه اشکال از  در صورت مشاهده
قابل مشاهده نبودن سند/ آرشیو : جمله

نبودن سند و سایر ایراد و اشکاالت مشاهده 
شده با ذکر ایراد روی فرم درخواست 

 گردد.سیستمی در محل مورد نظر درج می
در صورت عدم اشکال و ایراد مراتب 

 روی فرم درخواست سیستمی درج.
تا پایان این مرحله از تفکیک 

                                                
 316 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر 1

های هر دفتر و تداخل با درخواست
 1درخواست دفاتر دیگر خودداری گردد.

 4 حاشیه

 -451/83کالسه  92رای شماره 
هیأت عمومی دیوان عدالت  16/2/1386

نامه آیین 2ماده  2اداری با موضوع تبصره 
: احوالثبتقانون اصالحی  35اجرایی ماده 
کشور  احوالثبتقانون  31طبق ماده 

ن دفاتر اسناد رسمی دارندگا» 1355مصوب 
ازدواج و طالق مکلفند وقایع ازدواج و 
طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت 

کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و می
روز  15امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر 

یک بار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی را 
های که در دفاتر به ثبت میرسد روی نمونه

محل تحویل و  احوالثبتبه مربوط تهیه و 
قانون  35رسید دریافت دارند، و حسب ماده 

کشور مصوب  احوالثبتاصالح قانون 
صدور شناسنامه و سایر خدمات  1363

 شودمیسجلی در مقابل دریافت وجه انجام 
که نحوه اخذ وجود و میزان و نوع این 

نامه مصوب هیأت خدمات به موجب آیین
ول شده است. بنا به دولت موکول و مح
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الذکر و عنایت به وظایف و جهات فوق
کشور در  احوالثبتهای سازمان مسئولیت

خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و 
اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طالق و 

نامه اجرایی آیین 2ماده  2این که تبصره 
قانون مذکور در خصوص لزوم  35ماده 

مربوط به های ارسال فیش بانکی هزینه
های های مربوط به اجرای صیغهاجرای صیغه

                                                
 103 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ن،يالدصالح ،یاصغر 1

های ازدواج و طالق به ضمیمه اعالمیه
محل در جهت  احوالثبتمربوط به اداره 

اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور 
مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با 
قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات 

تی هیأت دولت در وضع مقررات دول
  1نیست.



 

 

 و صادر وقایع کل ثبت دفاتر روی از شناسنامه (18/10/63 اصالحی) -36 ماده
 باشد.می زیر اطالعات و مشخصات دارای

 .ایران اسالمی جمهوری آرم -1
 .آن کالسمان شماره ونگاری انگشت مخصوص محل -2
 .عکس الصاق محل -3
 .شناسنامه شماره -4
 .آن ارندهد جنس و خانوادگی نام و نام -5
 .قمری و شمسی هجری سال و ماه و روز ترتیب به تولد تاریخ -6

 برای شناسنامه تعویض طرح اجرای هنگام از قمری هجری تاریخ ذکر – تبصره
 .است الزامی نوزادان

 (.روستا / شهر) دهستان، بخش، شهرستان ترتیب به تولد محل -7
 .بوینا شناسنامه صدور محل و شناسنامه شماره و نام -8
 .شمسی هجری سال و ماه و روز ترتیب به سند تنظیم تاریخ -9

 (.روستا / شهر، )دهستان، بخش، شهرستان، حوزه ترتیب به سند تنظیم محل -10
 .اداره مهر و صدورمأمور  امضاء و سند کننده تنظیممأمور  خانوادگی نام و نام -11
 .شناسنامه مخصوص سری و مسلسل شماره -12
 وفات و فرزندان والدت، همسر وفات و طالق، ازدواج ثبت صوصمخ محل -13

 .شناسنامه صاحب
 .توضیحات محل -14
 (.18/10/63 اصالحات. )انتخابات مهر مخصوص محل -15

 

 1 حاشیه

دهخدا شناسنامه به شرح ذیل  نامهلغتدر 
تعریف شده است. ورقه یا کتابچه رسمی 

در، نام مادر که در آن نام صاحب ورقه، نام پ
و این  شودمیو دیگر خصوصیات وی ثبت 

                                                
  1452ص  ن،یشیاکبر، پ ي. دهخدا، عل1

به هر شخص  احوالثبتورقه را اداره آمار و 
دهد و از روی آن دارنده دفترچه را می
 2 1شناسد.می

 

 اموال، هیعل ميجرا در يتيهو اسناد جعل نقش زهره، ،ي. روشن2

 19 ص
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 2 حاشیه

شناسنامه انعکاسی از دفاتر سجل احوال 
یک سند رسمی هویت و عنوان بهبوده، و 

، و آنچه که شودمیتابعیت شخص محسوب 
مدرک مستند عنوان بهقابل اعتماد است 

ای که قابل )فرهنگ مشیری( و نوشته
 2 1.شودمیاستناد باشد سند نامیده 

 3 حاشیه

ترین مدرک هویتی و شناسنامه اصلی
باشد بنابراین شناسایی افراد تبعه کشور می

صدور شناسنامه برای افراد، تحت شرایط 
 3.شودیمخاصی انجام 

 4 حاشیه

شناسنامه سندی رسمی برای احراز و 
اثبات هویت اشخاص )حقیقی( در جامعه 

ترین اوصاف است. در واقع پر اهمیت
احوال شخصیه در قالب این سند جلوه گر 

 4.شودمی

                                                
جلد دوم، تهران، انتشارات  ن،یمحمد، فرهنگ مع ن،ی. مع1

  1929، ص 1364 ر،یرکبیام

 اسناد خصوص در رانيا یفریک استیس منوچهر، ،یری. من2

 13 ص ،يسجل

وعه محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موض ان،ي. باقر3

  204ص  ران،يا

  64رد آن، ص کارک و تیماه شناسنامه ،عباس،یرشکاری. م4

 5 حاشیه

شناسنامه سندی است که توسط مامور 
، لذا شودمیصالک در حدود قانونی تنظیم 

 5گردد.سمی محسوب میسندی ر

شماره مسلسل و سری مخصوص 
 شناسنامه

اصالحی ) 6محل مخصوص مهر انتخابات
18/10/1363) 

 6 حاشیه

یک سند رسمی و عنوان بهشناسنامه 
هویتی و تابعیتی مبنا و مالک شناسایی فرد 

گیرد. ضمن در خالل زندگانی وی قرار می
این که در مراحل بعدی نیز ثبت ازدواج، 

، مشخصات فرزندان و باالخره ثبت طالق
که مامورین اداره  استواقعه فوت 

مربوطه موظفند، اسناد صحیک و  احوالثبت
منطبق با قوانین تنظیم و با آگاهی از 
مقررات قانونی به نحوی اقدام نمایند که از 

 8 7هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.

 83رد آن،  ص کارک و تیماه شناسنامه ،عباس،یرشکاری. م5

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر6

 85 ص ران،يا

 نیقوان و احوالثبت مقررات و نیقوان مجموعه ،يعل ،ی. ماخور7

 48 ص ز،يیپا شابک، انتشارات تهران، آن، با مرتبط

 اسناد خصوص در رانيا یفریک استیس منوچهر، ،یری. من8

 16 ص ،يسجل
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 7 حاشیه

شناسنامه مستخرجه از نخستین سند سجلی 
 احوالثبت نامهآیینای در و مطابق با نمونه

باشد که از طرف مامور صالحیت داری می
با توجه به ترتیبات به خصوصی تنظیم و 
برای هر فرد ایرانی و یا نماینده قانونی او 

و تمامی مندرجات آن سند  شودمیتسلیم 
 12رسمی و معتبر است. 

 8 حاشیه

کل  شناسنامه رونوشتی از دفتر ثبت
وقایع )سند سجلی( است؛ بنابراین هرگونه 
تغییر مندرجات شناسنامه فرع بر تغییر یا 

 995اصالح مندرجات این دفتر برابر مواد 
و  احوالثبتقانون  40و  11، 3قانون مدنی، 

های مربوطه و دستورالعمل نامهآیین
 3باشد.می

 9 حاشیه

 شودمیشناسنامه سندی سجلی محسوب 
د آن دارای وجهه قانونی بوده و که مفا

نماید. بر هویت دارنده آن را مشخص می

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپروايب. 1

 36: صاحوال، مرتبط با ثبت

 يقانون تیشناسنامه و موقع ثم،یم ،يو ممقان میابراه ل،ی. خل2

  17، ص 107، شماره 1346وکال، اسفند، آن، مجله کانون 

  104احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر3

این اساس شناسنامه، مدرکی معتبر و مهم در 
 4.شودمیهای محسوب تمام زمینه

 10 حاشیه

در ایران همانند بسیاری دیگر از 
اولین عنوان بهکشورهای جهان شناسنامه 

 هاابزار شناسایی هویت شهروندان از دهه
پیش مورد استفاده قرار گرفته که عالوه بر 
هویت فرد، وضعیت ازدواج، طالق و مرگ 

 5.شودمیشخص نیز در آن منعکس 

 11 حاشیه

اسناد سجلی و شناسنامه از زمان تنظیم 
اولین سند سجلی تاکنون بارها تغییر شکل 

های اولیه تک داشته به طوری که شناسنامه

امور داخله  وزارت A3برگی، در اوراق 
شده و به مرور شکل دفترچه به خود تهیه می

های مربعی شکل کوچکی گرفت؛ دفترچه
که جلدهای صورتی داشتند و تنها ثبت 

ها تعبیه شده بود. با گذشت والدت در آن
شد و سندیت تر ها تکمیلزمان شناسنامه

بیشتری را به خود گرفت و به شکلی که در 

و  يابطال و صدور اسناد سجل ليدال يحامد، بررس تا،ی. ب4

  2آن در استان کرمانشاه، ص  يحقوق -یآمار یامدهایپ

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. ستار، زرکالم، چالش5

  12: صشدن خدمات،  يکیلکترونو ا يمل
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همسر و فرزندان، های موجود، نام شناسنامه
صفحه مهر انتخابات، وفات و توضیحات نیز 

 1در آن گنجانده شده است.

 12 حاشیه

به منظور برقراری انضباط اجتماعی و در 
تداوم اصالحاتی اساسی در نظام ثبت وقایع 
حیاتی از جمله واقعه والدت و صدور 

پیشگیری از سوء چنین همشناسنامه و 
امنیتی و اجتماعی های سیاسی، استفاده

اشخاص از شناسنامه و کنترل و حفاظت 
در چنین همصحیک از مدارک هویتی و 

راستای تحقق امر صرفه جویی، از تاریخ 
طرح شناسنامه جدید )دو برگی(  7/4/1375

 سال به اجرا در آمد.  15برای افراد زیر 
شناسنامه افراد زیر پانزده سال به این دلیل 

های دو برگی )در مقایسه با به شناسنامه
های معمولی که چهار برگی نام شناسنامه

اند( معروف هستند چون در دو برگ گرفته
اند و فاقد برگ مخصوص ثبت طراحی شده

فاقد چنین همتحوالت ازدواج و طالق و 
محل مخصوص الصاق عکس هستند )زیرا 

سال به باال  15برابر قانون شناسنامه افراد 

                                                
 ،يتيهو اسناد با مرتبط ميجرا يبررس ،يپور، مصطف ي. امان1

 استان در آن از یریشگیپ یهاراه و يمل کارت شناسنامه،

 22 ص خوزستان،

افراد زیر چنین همل عکسدار شدن است قاب
کنند که سال به ندرت ازدواج می 15

شناسنامه اینگونه افراد با معرفی دفاتر 
ازدواج مبنی بر اقدام صاحب شناسنامه به 
ثبت ازدواج، تعویض و شناسنامه چهار 
برگی پس از الصاق عکس به آن تحویل 
داده خواهد شد(. و در زمان درخواست 

ق عکس به شناسنامه از سوی صاحب الصا
آن، شناسنامه تعویض و شناسنامه چهار 
برگی ملصق به عکس تحویل صاحب آن 
خواهد شد بنابراین دارای اطالعات کمتری 
هستند و برای همین هم تعداد صفحات 

 2کمتری دارند.

 13 حاشیه

مندرجات شناسنامه دوبرگی چون دارای 
هم اطالعات کمتری هستند و برای همین 
های تعداد صفحات کمتری ندارند. شناسنامه

 : باشددو برگی به شرح زیر می
 آرم جمهوری اسالمی ایران 

شماره مسلسل و سری مخصوص 
 شناسنامه 

 شماره ملی 

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر2

  16ص  ران،يا
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 نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن
تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال 

 هجری شمسی و قمری
بخش، محل تولد به ترتیب شهرستان، 

 دهستان )شهر/روستا( 
نام و شماره شناسنامه و محل صدور 

 شناسنامه ابوین 
تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و 

 سال هجری شمسی 
نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده 

 سند و امضای مامور صدور و مهر اداره 
 های اضطراری محل مخصوص ضرب مهر

محل مخصوص ثبت وفات صاحب 
 سنامه شنا

 1محل توضیحات

 14 حاشیه

مندرجات شناسنامه چهار برگی که در 
های دو برگی، در مقایسه با شناسنامه

برگیرنده صفحات بیشتری هستند و لذا 
تعداد صفحات بیشتری نیز دارند. به شرح 

 : باشدزیر می
 آرم جمهوری اسالمی ایران 

نگاری و شماره محل مخصوص انگشت

                                                
 موضوعه حقوق در اسنامهشن آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر1

 86 ص ران،يا

 7/3/1368اریخ کالسمان آن، که در ت
نگاری، انجام آن را ملغی نمود قانون انگشت

 که شرح آن قبال داده شد. 
 محل الصاق عکس 

 شماره شناسنامه 
 نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن 

تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال 
 هجری شمسی و قمری 

ذکر تاریخ هجری قمری از  -تبصره
سنامه برای هنگام اجرای طرح تعویض شنا

 نوزادان است. 
محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، 

 دهستان، )شهر/روستا( 
نام و شماره شناسنامه و محل صدور 

 شناسنامه ابوین 
تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و 

 سال هجری شمسی 
محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، 

 شهرستان، بخش، دهستان، )شهر/روستا( 
ادگی مامور تنظیم کننده نام و نام خانو

 سند و امضای مامور صدور و مهر اداره 
 شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه

اصالحی ) 2محل مخصوص مهر انتخابات
18/10/1363) 

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر2

 85 ص ران،يا
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 15 حاشیه

ای و با شناسنامه به صورت دفترچه
ویژگی حفاظتی و امنیتی غیر قابل جعل 

گردد و در هر نوبت صدور، صادر می
به پایگاه اطالعات جمعیت تغییرات آن 

 1گردد.کشور انتقال و ثبت می

 16 حاشیه

هایی ای دارای ویژگیشناسنامه رایانه
دار است که امکان هرگونه جعل و خدشه

 : شدن مشخصات را غیر ممکن کرده است
به دلیل تکنولوژی به کار رفته در نوع 

های قدیمی طراحی، چاپ و صدور شناسنامه
ذیری و جعل آن نیز، وجود امکان آسیب پ

اعتمادی داشت که این موضوع باعث بی
 احوالثبتمردم نسبت به اسناد و مدارک 

 شد. می
های مخصوص و حساس استفاده از کاغذ

 به مواد شیمیایی، استفاده از نخ امنیتی سه
رنگ و نیز، درج شماره مسلسل و سری 
شناسنامه در تمام صفحات به صورت پرفراژ 

های ان از دیگر ویژگیتورا می
 های جدید عنوان کرد. شناسنامه

                                                
و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال1

  12ص 

 احوالثبتهای جدید سازمان در شناسنامه
که  شودمیاز امکانات جدیدی استفاده 

ای را در جایی به جز توان شناسنامهنمی
 صادر کرد.  احوالثبتادارات 

قبل از صدور هر شناسنامه، اطالعات 
عات جمعیتی صاحب شناسنامه با پایگاه اطال

و اگر اطالعات دریافتی با  شودمیکنترل 
اطالعات پایگاه یکسان باشد، آنگاه 

 2شناسنامه صادر خواهد شد.

 17 حاشیه

شوند افراد در مواقع مختلف ناچار می
وضعیت خود را اثبات کنند، برای مثال در 
زمینه حقوق مدنی کسی که از پدر و مادر 

یا شخصی که  کند،خود مطالبه نفقه می
خواهد سهم االرث خود را از ترکه همسر می

اش به دست آورد باید ازدواج در گذشته
خود و نیز فوت همسرش را به اثبات 

 برساند. 
مردی که یک بار ازدواج کرده و 
همسرش را طالق داده است برای اینکه 

د بتواند بدون اجازه دادگاه ازدواج کند، بای
 وقوع طالق را ثابت کند. 

 يو بررس يتيغالمپور، جعل اسناد هو نووینجات، م ی. پورورد2

ال استان احواز آن در اداره کل ثبت یریشگیپ یهاروش

  34گلستان، ص 
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)شناسنامه(  احوالثبتاز سند چنین هم
برای اثبات اهلیت شخص و رسیدن او به 

 . شودمیسن کبر استفاده 
برای شرکت در انتخابات، استخدام، 
صدور گذرنامه، نظام وظیفه، ورود به 

ای از ها، شرکت در پارهمدارس و دانشگاه
امتحانات و مسابقات و استفاده از مزایای 

ین اجتماعی، هر کس باید وضعیت خود تام
 1را ثابت کند.

 18 حاشیه

برابر قانون انتخابات کلیه اتباع ایران 
توانند در انتخابات شرکت کنند بنابراین می

داشتن شناسنامه دلیل تابعیت و مجوز 
شرکت در انتخابات است لکن برای کاندیدا 

برای رای دادن شرط سن چنین همشدن و 
رد که یکی از آثار شناسنامه در وجود دا

اینجا تشخیص سن فرد برای انجام این امور 
است در کلیه اموری که شرط چنین هماست 

تعیین عنوان بهسنی وجود دارد از شناسنامه 
مانند استخدام یا  شودمیکننده سن استفاده 

سن ورود به تحصیل سال اول ابتدایی یا 
شدن یا سن  حداکثر سن برای بیمه

                                                
از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر1

  49ص  ،یجعل و کالهبردار ميجرا

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر2

  187ص  ران،يا

بازنشستگی که برای اثبات این موارد از 
تاریخ تولد ثبت شده در شناسنامه استفاده 

 2.شودمی

 19 حاشیه

ای به دست دلیل پیش ساخته احوالثبت
تواند برای مقاصد دهد که شخص میمی

مختلف از آن استفاده کند. اگر قانون 
و اخذ شناسنامه را الزامی قرار  احوالثبت

داده بود، اثبات وضعیت بسیار دشوار ن
 3شد.می

 20 حاشیه

وجود شناسنامه دلیلی است بر تابعیت 
جمهوری اسالمی ایران فرد یعنی تا زمانی 
که فردی شناسنامه صادره از مرجع صالک 
در ایران را در دست دارد همگان او را تبعه 

شناسند و تمامی قوانین و مقررات ایران می
ران در مورد او نیز مجری حاکم بر اتباع ای

خواهد بود و از تمامی امکاناتی که اتباع 
مند هستند او نیز بهره مند کشور از آن بهره

 4خواهد بود.

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر3

 185 ص ران،يا

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر4

 186 ص ران،يا
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 21 حاشیه

از سوی قانونگذار سن بلوغ و رشد، سن 
خاصی فرض شده است یعنی زمانی که 

سال برسد فرض  18شخص مثالً به سن 
شید گذار این است که این شخص رقانون

است مگر خالف آن ثابت شود بنابراین 
تواند در اموال فردی که رشید شده است می

و حقوق مالی خود تصرف نماید و امکان 
تنظیم سند رسمی و انجام معامالت برای او 

است بلوغ مثال سن چنین همفراهم است و 
سال قمری قرار داده  15بلوغ برای پسران 

سن پانزده سال  شده بنابراین پسری که به
باید تکالیف  رسد بالغ است وقمری می

شرعی و حقوقی که برای افراد بالغ در نظر 
گرفته شده است را انجام دهد مثالً بر او 
واجب است که نماز بخواند یا روزه بگیرد 
و به طور کلی واجبات دینی خود را انجام 

تواند نسبت به امر مقدس دهد و همینطور می
نموده و آن را به ثبت برسانند  ازدواج اقدام

و احراز از این سن از مندرجات شناسنامه 
اشخاص و با محاسبه تاریخ تولد انجام 

 1.شودمی

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر1

 188 ص ران،يا

 در شناسنامه آثار و احکام ط،يشرا، 1389 محمد، ان،ي. باقر2

 قم، دانشگاه ارشد، يکارشناس نامه انيپا ران،يا موضوعه حقوق

190. 

 22 حاشیه

که در شناسنامه فردی سیادت در صورتی
درج شده باشد سید است و یا اگر سیادت 
در شناسنامه شخصی درج نشده باشد او را 

ف آن را ثابت شناسیم مگر خالسید نمی
نموده و نسبت به درج سیادت و یا حذف 

 3 2سیادت از شناسنامه خود اقدام نماید.

 23 حاشیه

در مواردی که تنها شناسنامه مورد جعل 
: قرار گرفته باشد، چند حالت متصور است

حالت اول اینکه شخص شناسنامه دارد لکن 
با به دست آوردن شناسنامه دیگری، 

نموده و مشخصات مندرجات آن را جعل 
کند و از ای خود را در آن درج میشناسنامه

نماید در این حالت و در آن استفاده می
صورت اثبات جرم جعل، جاعل به مجازات 
جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده 

 گردد. و شناسنامه مجعول ابطال می
حالت دوم اینکه شخص شناسنامه دارد 

امه دیگری، لکن با به دست آوردن شناسن
مندرجات آن را جعل نموده و مشخصات 

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتينقش اسناد هورضا،  ،ی. صفر3

  51ص  ،یجعل و کالهبردار ميجرا
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واهی در آن جعل نموده و مورد استفاده قرار 
دهد در این حالت نیز جاعل به مجازات می

جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده 
و شناسنامه مجعول و مدارکی که با استفاده 
از شناسنامه مجعول اخذ نموده است محکوم 

 )باطل است(.  به بطالن خواهد بود
سومین حالت اینکه شخص فاقد شناسنامه 
است و با به دست آوردن شناسنامه دیگری، 
مندرجات آن را به نام خودش جعل نموده 
و آن را مورد استفاده قرار داده است در این 
حالت همشناسنامه و مدارک اخذ شده با 
استفاده از این شناسنامه باطل خواهد بود. 

 1)بطالن( 

 24 حاشیه

صرف نظر از اینکه شناسنامه همزمان با 
و کارت ملی بعد از  شودمیثبت تولد صادر 

پانزده سالگی؛ دو تفاوت اصلی میان دو سند 
تفاوت اول آنکه : مورد بحث وجود دارد

شناسنامه از حیث مندرجات و اطالعات 
تر از کارت ملی است. در حقیقت در مفصل

که  شودمی کارت ملی صرفا اطالعاتی درج
ناظر به خود فرد است؛ در حالی که در 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 175ص  ران،يا

 53 ص احوال،ثبت حقوق عباس، ،یرشکاری. م2

؛ شودمیشناسنامه اطالعات بیشتری ذکر 
نظیر اطالعات راجع به همسر و اوالد. با این 
حال تامل در این نکته الزم است که در 
کارت ملی، اطالعات ناظر به سکونت فرد 

گردد؛ اطالعاتی که شناسنامه در نیز درج می
مسکوت است. تفاوت دوم  خصوص آن

مدت اعتبار این دو سند است؛ تبصره ماده 
اجرایی اعتبار اولین کارت  نامهآیین 2

 7شناسایی ملی را از تاریخ صدور به مدت 
داند؛ در حالی که بر حسب تبصره سال می

ق.ث.ا شناسنامه اولیه باید در سی  36ماده  2
سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن 

 2ود. تجدید ش

 25 حاشیه

به منظور حفظ مدارک مکتسبه صاحب 
سند سجلی، هرگونه تغییر قانونی اعم از 
تصحیک یا تغییر مندرجات در اسناد سجلی 
باید در سند سجلی و شناسنامه توضیک داده 
شده و به امضای مامور مربوطه برسد و با 

 3ممهور گردد. احوالثبتمهر اداره 

 26 حاشیه

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر3

 161 ص ران،يا
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، شناسنامه او از در صورت فوت فرد
 1گردد.طریق ثبت فوت در آن، باطل می

 27 حاشیه

یکی از مواردی که منجر به ابطال 
ترک تابعیت کشور  شودمیشناسنامه 

باشد. پس از ترک تابعیت شناسنامه فرد می
گردد و مراتب از ید وی خارج و ابطال می

اش درج خروج از تابعیت در سند سجلی
 2گردد.می

 28 حاشیه

از دیگر مندرجات شناسنامه « سیادت»
است که در ماده فوق مغفول واقع شده 

 20ماده  5است؛ در واقع بر اساس تبصره 
ق.ث.ا. ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی 
که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد 
پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دالیل 

ر کسانی شرعی ثابت گردد، الزامی است مگ
که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان 

 3شرعاً احراز شود.

 

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ،اني. باقر1

 204 ص ران،يا

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر2

 176 ص ران،يا

 29 حاشیه

در شناسنامه محلی برای ذکر تابعیت، 
تعبیه نگردیده است؛ چرا که شناسنامه تنها 
برای افراد دارای تابعیت ایرانی صادر 

نامه نظام 23. البته بر حسب ماده شودمی
 12ه و سجل احوال مصوب اداره کل احصایی

ذکر تابعیت در ورقه » 1314شهریور ماده 
 4ممنوع بوده است.« هویت

 30 حاشیه

ریاست  2/8/1380-2201/1بخشنامه 
سازمان در خصوص چگونگی رفع مغایرت 
مندرجات شناسنامه با اطالعات موجود در 

 پایگاه اسناد سجلی
در ارتباط با استعالمات به عمل آمده از 

در  احوالثبتاز ادارات طرف برخی 
خصوص چگونگی رفع مغایرت مندرجات 

د شناسنامه یا اطالعات موجود در پایگاه اسنا
سجلی به منظور صدور کارت شناسنایی، 

 : گرددموارد ذیل جهت اجرا ابالغ می
نظر به این : عدم تطابق محل صدور -1

که تغییرات مربوط به محل صدور شناسنامه 

  64احوال، ص عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م3

 22 ص احوال،ثبت حقوق عباس، ،یرشکاری. م4
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حوزه به جهت انتزاع از حیث اسامی محل و 
و یا ادغام که ناشی از قانون تقسیمات 
کشوری و مصوبات مربوطه باشد در اسناد 
سجلی تسری دارد و در این قبیل موارد بدون 
نیاز به اصالح مندرجات اسناد از حیث محل 
صدور آخرین وضعیت تصویبی مالک 

های عمل قرار گرفته و عیناً در شناسنامه
، لذا عدم تطابق ظاهری شودمیصادره قید 

محل صدور در سند و شناسنامه مغایرت 
به شرح اطالعیه ضمناً تلقی نخواهد شد. 

در صورت  1435/230-4/6/1369
درخواست صاحب شناسنامه توضیحات الزم 
در خصوص تغییر حاصله در محل صدور در 

 شناسنامه صادره درج خواهد شد. 
م نحوه کتابت صحیک نام و نا -2

-6192/1در رابطه با بخشنامه : خانوادگی
موضوع کتابت صحیک  27/11/1372

های مورد نظر چنانچه شناسنامه به وجه واژه
ای به صحیک نوشته شده ولی در سند اشاره

این موضوع نشده، شناسنامه را مبنا قرار داده 
بدون نیاز به حضور متقاضی توضیحی با 

-6192/1مضمون )برابر بخشنامه شماره 
باشد( در سند نام صحیحاً .. می 2/11/1372

درج و نسبت به تکمیل فرم تغییرات و به 

                                                
 228، ص احوالقانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

روز نمودن پایگاه با رعایت 
های مربوطه اقدام تا اطالعات دستورالعمل

 سند و پایگاه و شناسنامه یکسان شود. 
در خصوص حذف کلمات زاید،  -3

 چنانچه کلمه زاید از قبیل آقا، خان، خانم،
... در شناسنامه حذف و مراتب در میرزا و 

سند سجلی مربوطه منعکس نگردیده 
-6397/2)موضوع بخشنامه شماره 

( در این صورت به گزارش 2/11/1371
بازبین موضوع در هیات حل اختالف مطرح 
و نسبت به حذف کلمه زائد از سند )برابر 
شناسنامه( اقدام و فرم تغییرات جهت اصالح 

 . در پایگاه، صادر نماید
موضوع مغایرت مندرجات شناسنامه  -4

یا سند بایستی با دقت الزم بررسی و برابر 
ضمنًا مقررات جاری به رفع مغایرت اقدام، 

در مواردی که نیاز به حضور متقاضی و اخذ 
درخواست از وی نبوده به گزارش بازبین 
موضوع در هیات حل اختالف مطرح و به 

 1رفع مغایرت اقدام نمایند.

 31 اشیهح

شناسنامه در واقع رونوشت رسمی و 

ای از مفاد دفاتر سجل احوال است و خالصه
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با آن تعارض داشته باشد باید که درصورتی

قانون ثبت  36اصالح شود. ر.ک. ماده 

 1 337، ش 2خانواده، ج  -احوال

 32 حاشیه

قانون ثبت احوال  36موجب ماده به 
از روی دفاتر  شناسنامه 16/4/1355مصوب 

و همان ماده  شودمیکل وقایع صادر  ثبت
مندرجات شناسنامه را معین کرده است. بند 

مذکور را ماده واحده )قانون  36دوم ماده 
لغو انگشت نگاری عمومی 

( لغو کرده است. دفتر 27/2/1362)مصوب
ثبت کل وقایع در بند )و( ماده اول قانون 

همان  15اده ثبت احوال ذکر شده است و م
 .دهدقانون آن را شرح می

دفتر ثبت  10به موجب تبصره دوم ماده 
یع هر سال پس از انقضاء مدت صد اکل وق

و بیست سال، از جریان خارج و به بایگانی 
شود با بند اول  )مقایسه شودمیراکد منتقل 

ق.م.( به هر حال این دو عدد هر  1075ماده 

                                                
 :ص ،يکنون يدر نظم حقوق يناصر، قانون مدن ان،يکاتوز. 1

596  

قانون  یمحمدجعفر، مجموعه محشا ،یلنگرود ی. جعفر 2

 506 :ص ،يمدن

 اسناد تابعیت، شخصیت،جلد چهارم،  دحسن،یس ،ي. امام3

 177 :ص ،آن فسخ و نکاح قرابت، اقامتگاه، احوال، سجل

تقل از یک مربوط به هدفی است مس
 2.یکدیگر

 33 حاشیه

و آن عبارت از برگی است  -شناسنامه

که احوال شخصیه هر فرد، آن گونه که در 

باشد بر آن نوشته دفاتر سجل احوال ثبت می

 3. شودمیشته و به صاحب آن داده 

 34 حاشیه

شناسنامه از حیث تشخیص میزان سن  

-810رأی شماره »اشخاص طریقیت دارد. 

 4«دیوان عالی کشور 3شعبه  21/12/72

 35 حاشیه

شناسنامه، سجل که بیان  برگ هویت
کند از راه ذکر نام هویت دارنده آن را می

و نام پدر و مادر و تاریخ تولد در این ورقه 
تاریخ وفات و ازدواج و طالق هم نوشته 

 5.شودمی

 :ص ،قضايي رويه در مدني قانون ،حسیني ،سیدمحمدرضا. 4

263 

 ترمینولوژی در مبسوط ،محمدجعفر ،لنگرودی جعفری. 5

 .858 :صاول(،  )جلد حقوق
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 36 حاشیه

شناسنامه )ورقه هویت= برگ هویت( 
خانوادگی اوی نام و نامسندی است رسمی ح

دارنده آن و نام پدر و مادرش و نام محل 
تولد و تاریخ صدور آن سند و تاریخ وفات 
و ازدواج و طالق. در زبان عامیانه سجل )و 

 1.شودمیسجلد( گفته 

 37 حاشیه

اولین ورقه هویتی که برای افراد ایرانی 

گردد و در جامعه ما بعد از تولد صادر می
قانون ثبت احوال از وظایف  1اده طبق م

باشد شناسنامه سازمان ثبت احوال کشور می
 باشد. می

همانطور که بیان شد از وظایف مهم 

یعنی اتمام هجده »سردفتران احراز اهلیت 

و هویتش متعاملین یعنی « سالگی تمام

تطابق امضاء کننده سند با شناسنامه 

 2باشد.دار ابرازی میعکس

  

                                                
 ترمینولوژی در مبسوط ،محمدجعفر ،لنگرودی جعفری. 1

 .2303 :صاول(،  )جلد حقوق

 و سردفتران کانون ماهنامه ،دفترياران و سردفتران کانون. 2

 98 :ص، 28شماره  45 سال دفترياران
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 نگاری و شماره کالسمان آن. محل مخصوص انگشت - 36 ماده 2بند 

 
 1 حاشیه

در مجلس شورای  27/2/1362در تاریخ 
اسالمی قانونی تصویب شد که به موجب آن 

های شاهنشاهی هنگام تعویض شناسنامه
ها( دولت )موسوم به طرح تعویض شناسنامه

ها مکلف بود از صاحبان شناسنامه
د و کالسه نگاری به عمل آورانگشت
نگاری را به همراه اثر انگشت سبابه انگشت

فرد در قسمت مخصوص در شناسنامه، درج 
نماید. لذا برای همین منظور در صفحه اول 

های افراد بزرگسال )باالی پانزده شناسنامه
سال( محلی برای درج کالسه آثار انگشتان 

بینی شده است، لکن بنا به دالیلی از پیش
عیت و نبود پرسنل و جمله ازدحام جم

امکانات کافی و شائبه توهین به مردم و 
مواردی از این دست برای انجام 

مجلس  7/3/1368نگاری، در تاریخ انگشت
نگاری شورای اسالمی قانون لغو انگشت

عمومی را به تصویب رساند و از آن زمان 
در محل مخصوص درج اثر انگشت و 

نگاری چیزی درج کالسمان انگشت

                                                
مصوب  ،يعموم ینگارقانون انگشت ،ياسالم ی. مجلس شورا1

27/2/1362  

 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر2

 93 ص ران،يا

 2 1.شودمین

 2ه حاشی

اسناد سجلی کال محل مخصوص جهت 
نوشتن شماره کالسمان دارند ولی اخذ اثر 
انگشت به موجب ماده واحده تاریخ 

مجلس شورای اسالمی لغو گردیده  27/2/62
است( ناگفته نماند که قبل از لغو این قانون 

سالگی و در موقع الصاق  15اثر انگشت در 
 3گردید.عکس از اشخاص اخذ می

 3 حاشیه

 نگاریقانون راجع به انگشت
دولت مکلف است همزمان  -ماده واحده

ها از کلیه با اجرای طرح تجدید شناسنامه
نگاری متقاضیان شناسنامه جدید انگشت

نموده و کارت مربوطه را در بایگانی اداره 
الملل ضبط و تشخیص هویت و پلیس بین

اسنامه اثر انگشت و کالسه مربوطه را در شن
 درج نماید.  شودمیدر محلی که مشخص 

وزارت کشور و وزارت  -تبصره

 در نکاح و والدت مقررات يقیتطب مطالعه د،یحم ،ی. انصار3

 نظرات به یکرديرو با عهیش فقه يمبان و رانيا احوالثبت قانون

  105ص  ،)س( ينیخم امام حضرت
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دادگستری مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ 
اجرایی آن را  نامهآیینتصویب این قانون، 

تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به 
 مورد اجرا بگذارند. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک 
سه شنبه بیست و هفتم  تبصره در جلسه روز

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت 
و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و به 

 تایید شورای نگهبان رسیده است. 
لکن بنا به دالیلی از جمله ازدحام جمعیت 
و نبود پرسنل و امکانات کافی و ... برای 

 7/3/1368نگاری، در تاریخ انجام انگشت
ون لغو مجلس شورای اسالمی قان

نگاری عمومی را به تصویب رساند انگشت
و از آن زمان در محل مخصوص درج اثر 

نگاری چیزی انگشت و کالسمان انگشت
 . شودمیدرج ن

 4 حاشیه

نگاری عمومی قانون لغو قانون انگشت

  27/2/1362مصوب 
از تاریخ تصویب این قانون،  -ماده واحده

ومی نگاری عمقانون راجع به انگشت
 ملغی است.  27/2/1362مصوب 

به منظور دسترسی به هویت  -تبصره
هایی که دولت حقیقی اشخاص و گروه

نامه داند به ترتیبی که طبق آیینصالح می
اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، 

 آید. نگاری به عمل میانگشت
اجرایی این قانون به پیشنهاد  نامهآیین

زیران وزارت کشور و تصویب هیات و
 ظرف مدت یک ماه تهیه و ابالغ خواهد شد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک 
تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت 
و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و 

به تایید شورای نگهبان  7/3/68در تاریخ 
 رسیده است.

  



 

 

 شناسنامه شماره - 36ماده  4بند 

 
 1 حاشیه

هر شهرستان مکانی  احوالثبتادارات 
مخصوص نگهداری اسناد سجلی دارند به نام 

برگ سند  250بایگانی اسناد سجلی که هر 
در یک مجلد صحافی شده و نگهداری 

شوند، در بایگانی اسناد، اسناد سجلی طبقه می

اسناد سجلی : اظهارنامه -1: شوند بهبندی می
شروع  1304ها از سال تنظیم آنهستند که 

اسناد سجلی هستند : موالید -2شده است. 
آغاز شده و  1307ها از سال که تنظیم آن
ها در همان سالی که متولد صاحبان آن

برای اخذ شناسنامه به اداره اند، شده
مراجعه و شناسنامه دریافت  احوالثبت

اند از خصوصیات اسناد موالید این نموده
ت که، ابتدای سال، شماره سند )شماره اس

شناسنامه( از یک شروع شده و ادامه پیدا تا 
ابتدای سال بعد و این روال تا نیمه سال 

 ادامه پیدا کرده است.  1364

از نیمه دوم : اسناد ثبت کل وقایع -3
اسناد سجلی با قطع بزرگتری  1364سال 

اسناد ثبت کل وقایع عنوان بهطراحی شد 
اره یک شروع و ادامه پیدا کرد تا که از شم

که اسناد جدیدی طراحی  1368ابتدای سال 

 شد که به اسناد کامپیوتری معروف هستند. 
اسناد اظهار نامه و موالید و ثبت کل 
وقایع به تناسب جمعیت تحت پوشش اداره 

شهرستان مربوطه، هر کدام  احوالثبت
و 1،2،3های متعدد از قبیل حوزه دارای حوزه

های مختلف روستایی که . شهری و حوزه..
به نام همان روستا، مثال حوزه اسماعیل آباد، 
بوده و شماره شناسنامه هر حوزه نیز از یک 
شروع و ادامه پیدا کرده است، بنابراین در 

ها، هر شهرستان با توجه به تعداد حوزه
های مشابه وجود دارد، مثال هر اداره شماره

شماره شناسنامه مشابه  6الی  5حداقل دارای 
باشد که برای تمییز دادن و شناسایی ( می1)

های مشابه از شناسنامه افراد با شماره
یکدیگر به حوزه صدور شناسنامه و در مورد 
اسناد موالید حوزه صدور و سال تولد با هم، 
که در پایین صفحه مشخصات شناسنامه 

 . شودمیدرج شده است مراجعه 
اسناد جدیدی طراحی و  1368از سال 

چاپ شد و پس از تنظیم سند سجلی، 
، این شودمیها صادر شناسنامه از روی آن

اسناد به اسناد کامپیوتری معروف هستند و 
از خصوصیات این اسناد این است که شماره 
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ها همان شماره ملی ده رقمی است و از آن
یک شروع شده و ادامه پیدا کرده است، و 

ه به اینکه شماره ملی شماره منحصر با توج
به فرد و مختص به یک نفر است و تکرار 

بنابراین، دیگر حوزه بندی در این  شودمین
 اسناد وجود ندارد.

شماره شناسنامه این اسناد که همان 
شماره ملی است از سه قسمت عددی تشکیل 

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر1

 51 ص ران،يا

 037-24567-8شده است مثال شماره ملی 
 037تیب سه عدد اول از راست به چپ به تر

که برای ادارات سه رقم است که اداره 
 037باشد، مثالً مربوطه می احوالثبت

قم دارد و چند عدد  احوالثبتاختصاص به 
باشد که وسط، ترتیب اسناد تنظیم شده می

از عدد یک شروع و ادامه دارد و عدد آخر 
  1نیز ]عدد کنترلی است[



 

 

 حل صدور شناسنامه ابوینشناسنامه و منام و شماره  -36 ماده  8بند 

 1 حاشیه

در قسمت شماره شناسنامه والدین در 
های مکانیزه ترجیحاً شماره ملی شناسنامه

 1درج خواهد شد.

 2 حاشیه

اداره کل  10/9/1389-109822نظریه 
امور حقوقی سازمان درباره افرادی که تغییر 

  اند:جنسیت داده

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر1

 123 ص ران،يا

روحی و روانی که با توجه به مشکالت 
ممکن است برای چنین فرزندانی به وجود 

نفع مراتب آید در صورت درخواست ذی
و  شودمیتغییر جنسیت صرفا در سند اجرا 

شناسنامه فرزند با همان نام والدین باقی 
پس از اجرای دادنامه چنین همخواهد ماند. 

اند در اسناد زوجینی که تغییر جنسیت داده
حوالت مربوط به ازدواج در شناسنامه ت

 2صادره درج نخواهد شد.

  

  104احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر2



 

 

 تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی. - 36ماده  9بند 

 1 حاشیه

در بدو امر یعنی موقعی که هر فردی 
 شودمیبرای اولین مرتبه دارای شناسنامه 

تاریخ صدور شناسنامه )همان تاریخ تنطیم 
د( است با این تفاوت که وقتی از دیدگاه سن

نگریم عنواناً )تاریخ تنظیم سند والدت می
و اگر از نظر شناسنامه  شودمیسند( اطالق 

طرف توجه قرار دهیم این تاریخ تنظیم سند 
در شناسنامه به )تاریخ صدور شناسنامه( 

و آن همان تاریخی است که  شودمیتبدیل 
قانون مدنی در  1305ماده مطابق مقررات 

مقابل اشخاص ثالث هم دارای اعتبار قانونی 
است و چون سند رسمی به معنی اخص آن 

توان ادعایی است غیر از دعوی جعل نمی
نسبت به تغییر آن نمود. و هکذا همین 

 999تاریخ است که مبنای قانونی برای ماده 
رود و در اصطالح قانون مدنی به شمار می

)سند موالید( تعبیر گردیده قضایی به 
-102: 1349)ابراهیم خلیل میثاقی ممقانی، 

103 ) 
با این حال همه وقت تاریخ صدور 
شناسنامه بدین صورت نبوده و امکان دارد 

                                                
 يتيو هو يو جعل اسناد سجل تیماه يبررس ه،ی،عطي. آفتاب1 

 62: صآن  يو حقوق يو آثار فقه

شناسنامه که بدایتاً صادر شده از بین برود و 
یا قابل استفاده نباشد و در این وقت است 

ه ای ککه تاریخ صدور دیگر بر شناسنامه
گردد و در اضافه می شودمی)المثنی( نامیده 

ذیل آن )تاریخی که المثنی شناسنامه( از 
طرف مامور مسئول )مدیر بایگانی اسناد 

 شودمیسجلی محل صدور شناسنامه( صادر 
گردد برای مثال در مورد شناسنامه اضافه می

سند آن  1320که به سال ششم فروردین 
بر این تاریخ که تاریخ  تنظیم شده عالوه

واقعی صدور شناسنامه است تاریخ صدور 
( 1347المثنی که بالفرض در )اول تیر ماه 

گردد که ماال افزوده می شودمیتعویض 
گردد اگر چه دارای دو نوع تاریخ صدور می

برای استفاده از تاریخ صدور دومی از لحاظ 
هد استفاده قانونی از شناسنامه ضرورتی نخوا

بود معهذا این ترتیب برای کنترل و 
رسیدگی به محاسبه شناسنامه و بعضا برای 
جلوگیری از سوء استفاده و کشف جرم 

  2 1باشد. خیلی قابل توجه و اهمیت می

 

 تیموقع و شناسنامه، 1349 يممقان يثاقیم ل؛یخل میابراه. 2

 شماره م،يقد دوره ،یدادگستر یوکال کانون مجله حقوق، آن

  .104-100 ص، 5
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 2 حاشیه

های دو برگی )افراد زیر در شناسنامه
پانزده سال( با توجه به اینکه با شماره ملی 

ود تعریفی از شوند و شماره ملی خصادر می
محل صدور نیز دارد بنابراین محلی برای 

 1بینی نشده است.درج محل تنظیم سند پیش

 3 حاشیه

ریاست  4/6/1369-1435/230بخشنامه 
 : سازمان

نظر به اینکه غالبا در پی انتزاع، الحاق و 
تبدیل در تقسیمات کشوری و یا بر اساس 
تصمیم سازمان، روستاها، شهرها و یا 

جدا و تابع  احوالثبتیک اداره  هایبخش
دیگر و یا تابع اداره  احوالثبتاداره 

گردند و در جدید التاسیس می احوالثبت
نتیجه محل صدور شناسنامه جدید افراد )کد 
ناشی از فقدان و یا تعویض صادر شده است( 

یابد الزم است به منظور این که به تغییر می
ان حقوق مکتبسه، مدارک و اسناد صاحب

ها لطمه وارد نگردد به شناسنامهگونه این
الذکر ادارات تابعه که مشمول موارد فوق

باشند ابالغ گردد؛ کلیه تغییرات محل می
صدور را در صفحه توضیحات شناسنامه 
مذکور )گواهی موقت ویژه طرح شناسنامه 

ها و ...( به جمهوری اسالمی، المثنای آن
تقاضای طور مختصر و مکفی صرفا بنا به 

صاحب شناسنامه و بدون طرح در هیات حل 
 2اختالف قید نمایند.

  

                                                
 همجموع حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر1

 .124 ص ران،يا

 105احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر2
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 .شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه -  36ماده  12بند 

 
 1 حاشیه

های اصلی ها در شناسنامهسری شناسنامه
و المثنی تفاوت دارد مثال سری 

های المثنی حروفی است مانند شناسنامه
های ناسنامهسری دو ده یازده و سری ش

                                                
 مجموعه حقوق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر1

 .124 ص ران،يا

. یا 89اصلی کسری است مانند سری الف/
های مکانیزه زیر پانزده سال، سری شناسنامه

و بزرگسال،  12و المثنی ل/ 32اصلی ب/
 1ر./12د و المثنی /11اصلی 

 



 

 

محل مخصوص ثبت ازدواج، طالق و وفات همسر، والدت فرزندان و  - 36ماده  13بند 
 وفات صاحب شناسنامه.

 1 حاشیه

سال فاقد برگ  15ناسنامه افراد زیر ش
 1باشد.مخصوص ثبت ازدواج و طالق می

 2ه حاشی

در خصوص فوت فرزندان یا صاحب 
شناسنامه، اداره محل ثبت فوت فرزند یا 
صاحب شناسنامه مکلف است اعالمیه فوت 
صادر و به اداره محل صدور والدین و یا 
محل صدور شناسنامه فوت شده به منظور 

سمت مربوط به فوت فرزند یا ثبت در ق
صاحب سند بفرستند و ادارات مذکور هم 

های وظیفه دارند در اسرع وقت اعالمیه
 2مذکور را در اسناد مربوطه ثبت نمایند.

 3 حاشیه

دستورالعمل ضرب امهار مخصوص 
-448/230شماره فوتشهادت و 

26/2/1367 : 
جهت ارج نهادن به مقام واالی شهید  -1

ظ یکنواخت شدن ثبت شهادت و به لحا
شهدا، و متمایز بودن مهر ثبت فوت متوفیان 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

  124ص  ران،يا

امهاری با یجع زیر به تعداد کلیه واحدهای 
 گردد. اجرایی تهیه و توزیع می

 به فیض شهادت نائل آمد  -الف
 فوت شده -ب
بایست هنگام ثبت از امهار ارسالی می -2

شهادت شهدا و یا ثبت فوت متوفیان ضمن 
ز استامپ قرمز برای شهدا و استفاده ا

استامپ مشکی برای متوفیان در صور اسناد 
شناسنامه و خالصه  -سجلی اسناد فوت

 رونوشت مرگ استفاده و ضرب گردد. 
در فرم خالصه رونوشت مرگ در  -2-1

« مرگ»هایی که کلمه مورد شهدا در محل
 آورده شده از کلمه شهادت استفاده شود. 

موظفند روش  هاادارال کل استان -3
اعالم شده را سریعاً جهت به کارگیری در 

های اجرایی به مامورین مربوطه ابالغ واحد
و نظارت مستمر و کافی جهت حسن 

 اجرایی آن معمول دارند. 
نگهداری و امهار فوت ومقررات حفظ -4
 باشد. مربوط به امهار سجلی می مقرراتتابع 
 مامورین تنظیم اسناد موظفند من بعد -5

از استفاده از کلمات نظیر ابطال شده و غیره 

 مجموعه وقحق در شناسنامه آثار و احکام محمد، ان،ي. باقر2

 .125 ص ران،يا
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و یا کشیدن خط بر روی شناسنامه جدا 
 1خوداری نمایند.

 4 حاشیه

در خصوص درخواست متقاضیانی که به 
لحاظ فوت فرزند و کاهش تألمات روحی 
خواستار حذف نام فرزند متوفی خود از 

باشند صفحه ثبت اوالد شناسنامه خویش می
صات سجلی کلیه ثبت مشخ: مقرر شد

فرزندان در سند سجلی الزامی است لکن در 
صورت تقاضای هر یک از والدین عدم درج 
نام فرزند متوفی در شناسنامه بالمانع است. 

 2الف/

 5 حاشیه

 26/8/1393-66778/12/2بخشنامه 
 : معاونت امور اسناد هویتی

 -448/330های پیرو دستورالعمل
ه ب 1/9/1373-4540/1و  26/2/1367

منظور ارج نهادن به مقام واالی شهدای معزز 
و به لحاظ ایجاد رویه واحد، مقتضی است 

دستور فرمایید مجددا به ادارات تابعه تاکید 
گردد تا هنگام ثبت شهادت در شناسنامه 
شهید از مهر به فیض شهادت نائل آمده و با 
استامپ قرمز در خصوص ثبت فوت سایر 

با استامپ « دهفوت ش»متوفیان نیز از مهر 
مشکی در کلیه صفحات شناسنامه متوفی 

 استفاده گردد. 
به جهت پیشگیری از هرگونه چنین هم

سوء استفاده احتمالی پس از تنظیم سند 
وفات یا ثبت شهادت و تکمیل اطالعات در 
قسمت مربوط به وفات در شناسنامه، ثبت 
به سوراخ نمودن )پانچ( شناسنامه و کارت 

دام و به اعالم کننده واقعه تسلیم ملی اق
 3نمایند.

 6 حاشیه

 -34190/11/4نظریه مشورتی 
 : اداره کل امور حقوقی سازمان 25/3/1389

سجلی فرزندان در شناسنامه درج مشخصات
اند صادره افرادی که تغییر جنسیت داده

4الزامی است.

                                                
  105احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

 ،ياحوال کشور، مجوز حذف نام فرزند متوف. سازمان ثبت2

 1ص

  105احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر3

  105احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر4
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 محل توضیحات. -  36ماده  14بند 

 1 حاشیه

د که برخی از مواردی وجود دارن
اطالعات سند سجلی و شناسنامه افراد تکمیل 

کند مانند تغییر یا اصالح و یا تغییر پیدا می
نام یا تکمیل مشخصات سجلی یکی یا هر 
دو والدین یا تغییر نام خانوادگی در اینگونه 
موارد و برای حفظ مدارک مکتسبه قبلی 
دارنده شناسنامه، در شناسنامه محلی را به نام 

بینی شده است تا در صورت ضیحات پیشتو
علت ای، تغییر هر یک از اطالعات شناسنامه

تغییر و چگونگی آن در این محل ثبت و به 
امضای مأمور مربوطه رسیده و ممهور به مهر 

گردد. مثالً فردی نام خود  احوالثبتاداره 
را از بیچاره به محمد تغییر داده است، در 

و چنین توضیک قسمت توضیحات شناسنامه ا
برابر رأی شماره... تاریخ  : که شودمیداده 

... هیأت حل اختالف نام صاحب سند 
 1)شناسنامه( از بیچاره به محمد تغییر یافت.

 2 حاشیه

سازی درج کسانی دستورالعمل
 و شناسنامه یدر اسناد سجل حاتیتوض

 : مقدمه

                                                
احکامو آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،محمد،ياقرب 1

 127: ص رانيا

 تغییرات و توضیحات درج که آنجا از

ها، قانون، آرای دادگاه اجرای از ناشی
های حل اختالف و دیگر تصمیمات هیات

مراجع قانونی در اسناد سجلی و 
ها از اهمیت های مربوط به آنشناسنامه

خاصی برخوردار است، ضرورت دارد 
ای یکسان در این خصوص در کلیه رویه

 اعمال گردد.  احوالثبتادارات 
سازی بدین منظور دستورالعمل یکسان

وضیحات در اسناد سجلی و شناسنامه درج ت
به شرح زیر و بر اساس مواد قانونی، آرای 

های حل ها، تصمیمات هیاتدادگاه
ها و اختالف، تصمیمات کمیسیون

 : های سازمان تهیه و تدوین شده استمجوز
 بر اساس مواد قانونی  -الف

در مواردی که سند سجلی به استناد یکی 
. بنا به مورد هر شودمیاز مواد قانونی تنظیم 

یک از توضیحات زیر در سند و شناسنامه 
 : درج خواهد شد

سند و صدور شناسنامه جهت  میتنظ -1
 :یقانون مدن 976ماده  4بند  نیمشمول

 4)در سند سجلی( به موجب بند  -1-1
قانون مدنی و نامه شماره  976ماده 
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روی ................. مورخ ................... نی
انتظامی ........................../ وزارت امور 

 خارجه، سند تنظیم گردیده است. 
ماده  4)در شناسنامه( به موجب بند  -1-2

 . قانون مدنی شناسنامه صادر شده است 976
 مهر و امضا   نام مامور 

سند و صدور شناسنامه جهت  میتنظ -2
 :یقانون مدن 976ماده  5بند  نیمشمول
 5 بند موجب بهدر سند سجلی( ) -2-1

.... .........شماره  نامه و مدنی قانون 976 ماده
 / نیروی انتظامی .............  مورخ 

وزارت امور خارجه، سند تنظیم گردیده 
است. صاحب سند قبال از سند ثبت کل 
وقایع اتباع بیگانه/ دفتر ثبت کل موالید 

استفاده ....................اتباع خارجه به شماره 
 نموده است. می

ماده  5)در شناسنامه( به موجب بند  -2-2
قانون مدنی شناسنامه صادر شده است.  976

صاحب شناسنامه قبال از گواهی والدت 
ه استفاد............. اتباع خارجه به شماره 

 نموده است. می
  مهر و امضا  نام مامور 

تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت  -3
 : قانون مدنی 976ماده  6ین بند مشمول
 6)در سند سجلی( به موجب بند  -3-1

............. قانون مدنی و نامه شماره  976ماده 

............. نیروی انتظامی .............  مورخ
وزارت امور خاجه سند تنظیم گردیده  /

صاحب سند قبال از گذرنامه ضمناً است. 
ی به شماره دفترچه پناهندگ/ کشور 

 نموده است. استفاده می 
ماده  6)در شناسنامه( به موجب بند  -3-2

 قانون مدنی شناسنامه صادر شده است.  976
  مهر و امضا  نام مامور 

تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت  -4
کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسالمی 

  اند:ایران را تحصیل نموده
به موجب سند  )در سند سجلی( -4-1

. مورخ ورود به تابعیت شماره ...................
ظیم وزارت امور خارجه سند تن................ 

گردیده است. صاحب سند قبال از گذرنامه 
دفترچه پناهندگی، به شماره  کشور 

 نموده است. استفاده می............. 
)در شناسنامه( به موجب سند ورود  -4-2

وزارت امور  مورخ  شماره به تابعیت 
خارجه شناسنامه صادر شده است، صاحب 

.. ...........شناسنامه قبال از گذرنامه کشور 
............. دفترچه پناهندگی به شماره /

 نموده است. استفاده می
 مهر و امضا  نام مامور 

تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت  -5
 : قانون مدنی 989مشمولین ماده 
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)در سند سجلی( به موجب نامه  -5-1
وزارت ..............مورخ .............. شماره 

قانون  989رای ماده امور خارجه و در اج
لم  صاحب سند کانمدنی تابعیت ..............  

 یکن تلقی گردیده است. 
)در شناسنامه( به موجب اعالم  -5-2

 989رای ماده وزارت امور خارجه و در اج
احب صتابعیت .....................  قانون مدنی

 شناسنامه کان لم یکن تلقی شده است. 
  مهر و امضا  نام مامور 

در جای خالی مقابل کلمه : توضیک
تابعیت نام کشوری که صاحب سند 
برخالف مقررات تابعیت آن را کسب 

 . شودمینموده است درج 
توضیک در سند سجلی افرادی که  -6

ت جمهوری اسالمی ایران را تابعیت دول
  اند:ترک نموده

)در سند سجلی( به موجب نامه  -6-1
وزارت امور خارجه ..........مورخ.........شماره

صاحب سند از تابعیت دولت جمهوری 
اسالمی ایران خارج شده و در اجرای ماده 

سند سجلی او از اعتبار  احوالثبتقانون  37
 قط و شناسنامه وی معدوم گردیده است. سا

)در شناسنامه( با توجه به معدوم  -6-2
شدن شناسنامه توضیک در شناسنامه منتفی 

 است. 

 14تنظیم سند جهت مشمولین ماده  -7
 : قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

 14)در سند سجلی( به موجب ماده  -7-1
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 

رخ مو.............. ستند به دادنامه شمارهو م
. .............دادگاه .............. شعبه.............. 

 سند تنظیم گردیده است. 
)در شناسنامه( این شناسنامه به  -7-2

 موجب حکم دادگاه صادر شده است. 
  مهر و امضا  نام مامور 

تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه  -8
قانون  16ماده  5و  4بندهای جهت مشمولین 

 : احوالثبت
 4/5)در سند سجلی( به موجب بند  -8-1
و نامه شماره  احوالثبتقانون  16ماده 

. .............اداره .............. مورخ .............. 
 سند تنظیم شده است. 

)در شناسنامه( توضیک ضرورت  -8-2
 ندارد.
ت تنظیم سند و صدور شناسنامه جه -9

 : احوالثبتقانون  18مشمولین ماده 
 18)در سند سجلی( به موجب ماده  -9-1
..  ............و نامه شماره  احوالثبتقانون 
 ت. سند تنظیم گردیده اس.............. اداره 

)در شناسنامه( توضیک در شناسنامه  -9-2
 ضرورت ندارد. 
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تنظیم سند و درج توضیک در سند  -10
ماده  3امه مشمولین تبصره سجلی و شناسن

 : احوالثبتقانون  10
)در سند سجلی( به موجب تبصره  -10-1

... ...........ق.ث.ا و تصمیم شماره  10ماده  3
لی، شورای تجدید اسناد سج.............. مورخ 

سند تنظیم گردیده است صاحب سند قبالً از 
.... ............سند سجلی شماره / به شماره ملی

 نموده است. استفاده می.............. دره صا
)در شناسنامه( به موجب تبصره  -10-2

شناسنامه صادر  احوالثبتقانون  10ماده  3
شده است، صاحب شناسنامه قبال از شناسنامه 

از  صادره.............. شماره / به شماره ملی 
 نموده است. استفاده می.............. 

سجلی و شناسنامه توضیک در سند  -11
 : احوالثبتقانون  40مشمولین ماده 

)در سند سجلی( به موجب ماده  -11-1
و مجوز شماره  احوالثبتقانون  40

..............  سازمان.............. مورخ .............. 
ه ب.............. نام خانوادگی صاحب سند از 

 تغییر یافته است. .............. 
 امضاء  تاریخ ر نام مامو

 40)در شناسنامه( به موجب ماده  -11-2
نام خانوادگی صاحب  احوالثبتقانون 

ه تغییر یافت.. ............به ............ شناسنامه از 
 است. 

  مهر و امضا نام مامور 
توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -12

 : احوالثبتقانون  41مشمولین تبصره ماده 
سجلی( به موجب تبصره  )در سند -1-12

و مجوز شماره  احوالثبتقانون  41ماده 
سازمان، نام خانوادگی  مورخ  

ه ب.............. صاحب سند به تبعیت پدر از 
 تغییر یافته است. .............. 

)در شناسنامه( به موجب تبصره  -12-2
نام خانوادگی  احوالثبتقانون  41ماده 

........ ......به ........ ......صاحب شناسنامه از 
 تغییر یافته است. 

  مهر و امضا نام مامور 
توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -13

 : احوالثبتقانون  42مشمولین ماده 
 42)در شناسنامه( به موجب ماده  -13-2
نام خانوادگی صاحب  احوالثبتقانون 

تغییر ... ...........به .............. شناسنامه از 
 یافته است. 
  مهر و امضا نام مامور 

 : هابر اساس آرای دادگاه -ب
در مواردی که به استناد آرای صادره از 

ها سند سجلی تنظیم و یا مندرجات دادگاه
حسب  شودمییابد و یا اصالح آن تغییر می

مورد توضیحات ذیل در سند و شناسنامه 
 داده خواهد شد. 
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جلی و درج توضیک در سند س -14
 : شناسنامه مشمولین ابطال و صدور

)در سند سجلی( به موجب دادنامه  -14-1
دادگاه  شعبه  مورخ  شماره 

ده استفا.............. عمومی/ یا تاریخ تولد 
 نموده است. می

)در شناسنامه( صاحب شناسنامه  -14-2
قبال از شناسنامه شماره / به شماره ملی 

..... .........با.............. صادره از  
 نموده است. استفاده می تاریخ تولد 

  مهر و امضا نام مامور 
توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -15

  اند:کسانی که تغییر نام داده
)در سند سجلی( به موجب دادنامه  -15-1
دادگاه نام  شعبه  مورخ  شماره 

.. ............به ..............  صاحب سند از 
 غییر یافته است. ت

 امضاء  تاریخ  نام مامور 
)در شناسنامه( به موجب حکم  -15-2

.. ............دادگاه نام صاحب شناسنامه از 
 تغییر یافته است. .............به

  مهر و امضا نام مامور 
توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -16

  اند:کسانی که تغییر جنسیت داده
سجلی( به موجب دادنامه  )در سند -16-1

.............. شعبه........... مورخ..............شماره

جنسیت صاحب سند از .............. دادگاه
.............. به خانم/ آقا ..............  خانم/آقا 

 تغییر یافته است. 
 امضاء  تاریخ نام مامور 

)در شناسنامه( این شناسنامه به  -16-2
 دادگاه صادر شده است. موجب حکم 
  مهر و امضا نام مامور 

توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -17
 : ها تغییر یافته استکسانی که محل تولد آن

)در سند سجلی( به موجب دادنامه  -17-1
دادگاه محل  شعبه  مورخ  شماره 

تغییر  ..............به.............. صاحب سند از 
 یافته است. 

ر شناسنامه( به موجب حکم )د -17-2
دگاه محل تولد صاحب شناسنامه از دا

 فته است. تغییر یا.............. به .............. 
  مهر و امضا نام مامور 

توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -18
قانون  20ماده  5مشمولین تبصره 

 : احوالثبت
)در سند سجلی( به موجب دادنامه  -18-1
شعبه  مورخ   شماره 

دادگاه عمومی / تجدید نظر  
کلمه سید/سیده به اول/ سادات به  

 آخر صاحب سند اضافه گردیده است. 
 تاریخ نام مامور 
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 امضاء  
)در شناسنامه( به موجب حکم  -18-2

دادگاه کلمه سید/ سیده به اول/ سادات به 
 آخر نام صاحب شناسنامه صادر شده است. 

  مهر و امضا نام مامور 
وضیک در سند سجلی و شناسنامه ت -19

کسانی که تمام یا بعضی از مشخصات 
یابد و یا اصالح ها تغییر میسجلی والدین آن

 :شودمی
)در سند سجلی( به موجب دادنامه  -1-19

دادگاه  شعبه  مورخ  شماره 
مشخصات پدر/ مادر صاحب سند از حیث 

تغییر یافته/  به  از  
 اصالح شده است. 

 امضاء  تاریخ  مور نام ما
)در شناسنامه( به موجب حکم  -19-2 

پدر/ مادر صاحب شناسنامه از  دادگاه 
تغییر یافته/ اصالح شده   به  

 است. 
  مهر و امضا نام مامور 

توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -20
ها کسانی که مشخصات سجلی والدین آن

 : تکمیل شده است
دادنامه )در سند سجلی( به موجب  -20-1
دادگاه  شعبه  مورخ  شماره 

مشخصات پدر/ مادر از حیث  

 تکمیل گردیده است.  به  
 امضاء  تاریخ نام مامور 

)در شناسنامه( به موجب حکم  -2-20
 دادگاه مشخصات پدر/ مادر از حیث 

 تکمیل گردیده است.  به  
  مهر و امضا نام مامور 

توضیک در سند سجلی موهوم طبق  -21
 دگاه:حکم دا

)در سند سجلی( به موجب دادنامه  -1-21
شعبه  مورخ   شماره 

این سند موهوم   دادگاه  
 تشخیص داده شد و ابطال گردید.

 امضا تاریخ نام مامور 
)در شناسنامه( با توجه به اینکه  -2-21

شناسنامه باید ابطال و معدوم گردد توضیک 
 منتفی است. 

توضیک در سند سجلی مکرر طبق  -22
 : (شودمیکم دادگاه )سندی که باطل ح

)در سند سجلی( چون صاحب  -1-22
نیز  سند از سند سجلی مکرر شماره 

نموده است، به موجب دادنامه استفاده می
این  دادگاه  شعبه  مورخ  شماره 

 سند باطل گردید. 
 امضاء  تاریخ نام مامور 

)در شناسنامه( با توجه به ابطال  -2-22
 توضیک در شناسنامه منتفی است.  شناسنامه
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توضیک در سند سجلی مکرری که  -23
 : شودمیابقاء 
)در سند سجلی( به موجب دادنامه  -1-23

شعبه   مورخ  شماره 
صاحب سند مکرر به  دادگاه  

صادره از  شماره / شماره ملی 
نموده که سند و استفاده می 

 شناسنامه آن باطل گردیده است. 
 امضاء  تاریخ  ور نام مام

)در شناسنامه( صاحب شناسنامه  -2-23
 قبالً از شناسنامه مکرر به شماره ملی 

استفاده  صادره از  
نموده که طبق حکم دادگاه باطل گردیده می

 است. 
 امضاء  تاریخ  نام مامور 

های حل بر اساس تصمیمات هیات -ج
 اختالف 

در مواردی که برابر تصمیم هیات حل 
مندرجات اسناد سجلی اصالح  اختالف

حسب مورد توضیحات زیر در سند  شودمی
 و شناسنامه داده خواهد شد. 

توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -24
ها اصالح کسانی که نام خانوادگی آن

 : گرددمی
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-24

نام هیات حل اختالف  مورخ  شماره 

به   از خانوادگی صاحب سند 
 اصالح گردیده است.  

 امضا تاریخ  نام مامور 
)در شناسنامه( به موجب تصمیم  -2-24

هیات حل اختالف نام خانوادگی صاحب 
اصالح شده  به  شناسنامه از 

 است. 
توضیک در سند سجلی کسانی که در  -25

ها اشتباه حادث و اصالح ثبت نوع جنس آن
 : شده است

موجب تصمیم )در سند سجلی( به  -1-25
 مورخ   شماره 

هیات حل اختالف ثبت جنسیت  
اصالح گردیده  به  صاحب سند از 

 است. 
 امضا تاریخ نام مامور 

)در شناسنامه( توضیک در  -2-25
 شناسنامه ضرورت ندارد. 

توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -26
ها به کسانی که سایر مشخصات سجلی آن

های است )نامغیر از موارد فوق اصالح شده 
 : ممنوعه و اغالط امالیی(

)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-26
هیات حل  مورخ   شماره 

تغییر  به  اختالف صاحب سند از 
 یافته/ اصالح شده است. 
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 امضاء   تاریخ نام مامور 
در جای خالی مقابل عبارت : توضیک 

نوع اقالم اطالعاتی سند که « حل اختالف»
 درج خواهد شد.  اصالح شده است،

)در شناسنامه( به موجب تصمیم  -2-26
هیات حل اختالف مشخصات صاحب 

اصالح شده  به  شناسنامه از 
 است. 

  مهر و امضا نام مامور 
توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -27

کسانی که تمام یا قسمتی از مشخصات 
 : گرددها تکمیل میسجلی آن
میم )در سند سجلی( به موجب تص -1-27
هیات حل اختالف  مورخ  شماره 

به  مشخصات صاحب سند از حیث 
 تکمیل گردیده است.   

 امضاء  تاریخ  نام مامور 
)در شناسنامه( به موجب تصمیم  -2-27

هیات حل اختالف نام خانوادگی صاحب 
تکمیل شده  به  شناسنامه از حیث 

 است. 
  مهر و امضا نام مامور 

شناسنامه توضیک در سند سجلی و  -28
کسانی که تمام یا قسمتی از مشخصات 

 یابد و یا اصالحها تغییر میسجلی والدین آن
 : شده است

)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-28
هیات حل اختالف  مورخ  شماره 

مشخصات پدر/مادر صاحب سند از حیث 
تغییر یافته/ اصالح شده  به  

 است. 
  مهر و امضا نام مامور 

شناسنامه( به موجب تصمیم )در  -2-28
هیات حل اختالف مشخصات پدر/ مادر 

از   صاحب شناسنامه از حیث 
تغییر یافته/ اصالح شده  به  

 است. 
  مهر و امضا نام مامور 

توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -29
کسانی که تمام یا بخشی از مشخصات 

 : گرددها تکمیل میسجلی والدین آن
( به موجب تصمیم )در سند سجلی -29-1
هیات حل اختالف  مورخ  شماره 

مشخصات پدر/ مادر صاحب سند از حیث 
 تکمیل گردیده است.  به  

 امضا تاریخ نام مامور 
)در شناسنامه( به موجب تصمیم  -2-29

 هیات حل اختالف 
پدر/مادر صاحب شناسنامه به  
 تکمیل شده است.  

  مهر و امضا نام مامور 
لی بعد از عبارت در جای خا: توضیک
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اقالم اطالعاتی که نانوشته « حل اختالف»
 ، درج خواهد شد. شودمیبوده و تکمیل 

توضیک در سند سجلی که از سند  -30
اند )در سندی که سجلی مکرر استفاده نموده

 : (شودمیابطال 
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -30-1
هیات حل اختالف این  مورخ  شماره 

سند مکرر تشخیص داده شده و به همراه 
 شناسنامه آن باطل گردیده است. 

 امضا تاریخ نام مامور 
)در شناسنامه( با توجه به ابطال  -2-30

 شناسنامه توضیک منتفی است. 
توضیک در سند سجلی کسانی که از  -31

اند )در سندی که اسناد مکرر استفاده نموده
 : (شودمیابقاء 
ر سند سجلی( به موجب تصمیم )د -1-31

هیات حل اختالف  مورخ شماره 
صاحب سند از سند مکرر به  

صادره از  شماره/ شماره ملی 
نموده است که طبق استفاده می 

تصمیم مذکور سند و شناسنامه آن باطل 
 اعالم گردیده است. 

 امضا تاریخ نام مامور 
)در شناسنامه( صاحب شناسنامه  -2-31

نامه مکرر به شماره / شماره ملی قبال از شناس
استفاده  صادره از  

 نموده است. می
 4توضیک در سند سجلی موهوم )بند  -32
 : (احوالثبتقانون  3ماده 
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-32

هیات حل اختالف این  مورخ  شماره 
سند موهوم تشخیص داده شده است. بنابراین 

 گردد. باطل اعالم می
 امضا تاریخ مامور نام 

)در شناسنامه( به موجب تصمیم  -2-32
هیات حل اختالف سید/ سیده به اول/ 
سادات به آخر نام صاحب شناسنامه اضافه 

 شده است. 
  مهر و امضا نام مامور 

توضیک در سند فوتی که به علت  -34
اشتباه مامور تنظیم شده است )در طرح 

 : ضربتی فوت(
ه موجب تصمیم )در سند سجلی( ب -1-34

هیات اختالف این سند  مورخ  شماره 
 که به علت اشتباه مامور در مورد فوت تنظیم

 شده است باطل گردید. 
 امضا تاریخ  نام مامور 

)در شناسنامه( توضیک در  -2-34
 شناسنامه ضرورت ندارد. 

توضیک در سند سجلی که در طرح  -35
ثبت فوت ضربتی اشتباهاً فوت صاحب سند 

ت رسیده است و به موجب تصمیم به ثب
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هیات حل اختالف سند فوت آن باطل شده 
 : است
)در سند سجلی( به موجب  -1-35 

 مورخ   تصمیم شماره 
هیات حل اختالف سند فوت  

اداره    مورخ  شماره 
ابطال شد. بنابراین آثار فوت از  

 سند حذف گردیده است. 
 امضاء  تاریخ  نام مامور 

امه( توضیک در )در شناسن -2-35
 شناسنامه ضرورت ندارد. 

توضیک در سند سجلی کسانی که  -36
ها ناعالمیه )فوت، ازدواج، اوالد و ... ( در آ

 : اشتباه ثبت شده است
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-36

هیات حل  مورخ   شماره 
ن اختالف واقعه ازدواج/فوت/ اوالد/... از ای

 سند حذف گردیده است. 
 امضا تاریخ مامور  نام
)در شناسنامه( توضیک در  -2-36

 شناسنامه ضرورت ندارد.
در مواقعی که بر اساس اشتباه مامور  -37

مندرجات شناسنامه مغایر با سند سجلی 
صادر شده و متقاضی با استفاده از شناسنامه 
مدارکی کسب کرده است جهت حفظ 
مدارک مکتسبه توضیحات زیر در سند 

 : امه درج خواهد شدسجلی و شناسن
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-37

 مورخ   شماره 
هیات حل اختالف  
صاحب سند در شناسنامه سری و  

 قید گردیده است.  اشتباهاً  سریال 
 امضا  تاریخ نام مامور 

)در شناسنامه( به موجب تصمیم  -2-37
 هیات حل اختالف 

به  صاحب شناسنامه از  
 اصالح شده است.  

  مهر و امضا نام مامور 
در جای خالی بعد از عبارت : توضیک

اقالم اطالعاتی که اشتباه « حل اختالف»
 بوده و اصالح شده است، درج خواهد شد. 

و  هاونیسیکم ماتیبر اساس تصم -د
 سازمان: یمجوزها

و شناسنامه  یدر سند سجل کیتوض -38
 ونیسیتولد آنها در کم خیکه تار یکسان
 :شودمی اصالحسن  صیتشخ
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-38

کمیسیون   مورخ  شماره 
به  تشخیص سن تاریخ صاحب سند از 

 اصالح گردیده است. 
 امضا تاریخ نام مامور 

)در شناسنامه( به موجب تصمیم  -2-38
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کمیسیون تشخیص سند تاریخ تولد صاحب 
 به   شناسنامه از 

 اصالح شده است.  
توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -39

 : فاقدین شناسنامه
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-39

 شورای تامین شهرستان 
نفره  3مجوز کمیسیون / 

به شماره    احوالثبت
و دستور شماره   مورخ 
، سند   احوالثبتاداره  تاریخ  

 تنظیم گردیده است. 
نام     

 امضا تاریخ   مامور
شناسنامه( به موجب مجوز  )در -2-39

 احوالثبت مورخ  شماره 
 شناسنامه صادر شده است.  

    
 مهر و امضاء  نام مامور  

توضیک در سند سجلی و شناسنامه  -40 
ها مشکوک بوده اشخاصی که تابعیت آن

 : است
)در سند سجلی( به موجب تصمیم  -1-40

به شماره  شورای تامین شهرستان 

                                                
درج  یساز کسانياحوال کشور، دستورالعمل ثبت سازمان 1

 1: صشناسنامه،  يدر اسناد سجل حاتیتوض

رانی صاحب تابعیت ای مورخ  
 سند تایید گردید. 

    
 امضا تاریخ نام مامور 

)در شناسنامه( ضرورت ندارد.  -40-2
 1الف/

 3 حاشیه

 2/6/1376 -3298/7نظریه مشورتی 
 اداره حقوقی قوه قضائیه:

کسی که از شناسنامه دیگری : پرسش
استفاده کرده و با شناسنامه مذکور تحصیل 

نموده  نموده و ازدواج کرده و مدرکی اخذ
است چنانچه با طرح دعوی شناسنامه مذکور 
ابطال و شناسنامه جدید صادر شود، تکلیف 
مدارکی از قبیل مدارک مربوط به ازدواج و 
فرزندان و مدارک تحصیلی و بیمه و غیره 

و آیا برای هر یک از این  شودمیچه 
مدارک نیز باید علیه مرجع مربوطه شکایت 

 د کافی است؟کرد یا شناسنامه جدی
 43با توجه به قسمت اخیر ماده : نظریه
هویت اشخاصی که  احوالثبتقانون 

شناسنامه غیر استفاده نموده اند مطابق 
گردد خواهد بود که صادر میای شناسنامه
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در این صورت شناسنامه به هر  علتی که 
نفع ذی اعتبار گردد و برایبی باطل و

 احوالثبتشود، اداره  شناسنامه جدید صادر
نفع بتواند ارتباط خود را با ذی برای اینکه

سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل نموده 
است، حفظ کند، مراتب را باید در ستون 
مالحظات سند سجلی ثبت نماید در غیر این 
صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند 

                                                
 106: صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح، یاصغر 1

سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود 
 به خود علیه مرجعای تساب هر سابقهبرای ان

ربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ذی
طرح دعوی نموده خواستار درج  احوالثبت

 1موضوع در سند سجلی جدید شود. 

  



 

 

محل مخصوص مهر انتخابات. - 36ماده  15بند 

 1 حاشیه

قانون  35و در پی اصالح ماده  63در سال 
ای درج مهر انتخابات در محلی بر احوالثبت

شناسنامه اختصاص داده شد تا هر انتخاباتی 

مهر مربوطه در محل مخصوص مهر 
انتخابات درج شود و از مخدوش شدن 

نظمی در آن بی مندرجات شناسنامه و
  1جلوگیری شود.

  

                                                
شناسنامه در حقوق موضوعه  محمد، احکام و آثار ان،ي. باقر1

  127ص  ران،يا
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 باید رسندمی تمام سال 15 سن به که افرادی جدید نمونه یهاشناسنامه -1 تبصره
 باشد آن صاحبنگاری انگشت کالسمان و انگشت اثر و سال همان عکس به ملصق

 (.18/10/63 اصالحی)

 1 حاشیه

قانون  36ماده  1مستفاد از تبصره 
های دارد شناسنامهکه اشعار می احوالثبت

رسند افرادی که به سن پانزده سال تمام می
باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن 

سال به دلیل  15افراد زیر چنین همباشد و 
سال برای انجام امور  18اینکه به سن قانونی 
اند و امکان مراجعه به حقوقی خود نرسیده

ادارات و موسسات و ... برای انجام امورات 
خود را ندارند، بنابراین نیازی به الصاق 
عکس به شناسنامه نیست، بر همین اساس 

ل الصاق سال مح 15در شناسنامه افراد زیر 
عکس تعبیه نشده است و این افراد پس از 

سال و یا در صورت قصد  15رسیدن به سن 
ازدواج و به منظور ثبت واقعه ازدواج با 
معرفی نامه از دفترخانه ازدواج مربوطه، باید 

محل سکونت خود  احوالثبتبه اداره 
مراجعه و درخواست تعویض شناسنامه خود 

راد شناسنامه را بنمایند که برای این اف
بزرگساالن ضمن الصاق عکس به آن صادر 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 . 94ص  ران،يا

 1و تحویل خواهد شد.

 2 حاشیه

نگاری مصوب قانون راجع به انگشت
خورشیدی در مجلس شورای  27/2/1362

اسالمی منتشره در روزنامه رسمی شماره 
وضعیت  29/3/1362به تاریخ  11158
 منسوخ : اعتبار

دولت مکلف است هم زمان  -ماده واحده
ها، از کلیه اجرای طرح تجدید شناسنامه با

نگاری متقاضیان شناسنامه جدید، انگشت
نموده و کارت مربوطه را در بایگانی اداره 

المللی ضبط و تشخیص هویت و پلیس بین
اثر انگشت و کالسه مربوطه را در شناسنامه 

 ، درج نماید. شودمیدر محلی که مشخص 

 وزارت کشور و وزارت -تبصره
دادگستری مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ 

اجرایی آن را  نامهآیینتصویب این قانون، 
تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به 

 2مورد اجرا بگذارند.

  143احوال، ص حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاری. م2
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 3 حاشیه

نگاری عمومی قانون لغو قانون انگشت
در مجلس شورای  7/3/1368مصوب 

اسالمی منتشره در روزنامه رسمی شماره 
وضعیت  31/3/1368به تاریخ  12903
 معتبر : اعتبار

از تاریخ تصویب این قانون، : ماده واحده
نگاری عمومی قانون راجع به انگشت

 ملغی است.  27/2/1362مصوب 

به منظور دسترسی به هویت  -تبصره
هایی که دولت حقیقی اشخاص و گروه

 نامهآیینداند به ترتیبی که طبق صالح می
، اجرایی این قانون مشخص خواهد شد

 نامهآیینآید. نگاری به عمل میانگشت
اجرایی این قانون، به پیشنهاد وزارت کشور 
و تصویب هیات وزیران ظرف یک ماه تهیه 

 1و ابالغ خواهد شد. 

 4ه حاشی

نگاری اجرایی قانون انگشت نامهآیین
در هیات وزیران  30/6/1362مصوب 

به  11289منتشره در روزنامه رسمی شماره 
 منسوخ : وضعیت اعتبار 7/9/1362تاریخ 

در اجرای ماده واحده قانون  -1ماده 

                                                
  143احوال، ص حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاری. م1

نگاری عمومی، به هنگام تجدید انگشت
 15شناسنامه از کلیه اتباع ایرانی بیش از 

نگاری به سال تمام در دو مرحله انگشت
 عمل خواهد آمد. 

، صدور 1363از فروردین ماه  -الف
شناسنامه جمهوری اسالمی ایران برای 

ن مستندات سجلی و دارندگان اوراق فاقدی
ه لغایت اسفند ما 1359تیر ماه  17هویتی )از 

 ها . نگاری از آن( و انگشت1362
جایگزینی  1364از اول فروردین ماه  -ب

های جمهوری اسالمی به جای شناسنامه
 های قدیمشناسنامه

از افراد فاقد مستندات سجلی  -تبصره
راز هویت سال تمام، پس از اح 15بیش از 

نگاری و تابعیت و قبل از تنظیم سند، انگشت
به عمل خواهد آمد و پس از تنظیم سند 
سجلی، مشخصات کامل آنان جهت تکمیل 

نگاری به اداره تشخیص کارت انگشت
 هویت ارسال خواهد شد. 

های نمونه جدید افرادی شناسنامه -2ماده 
رسند، باید ملصق سال تمام می 15که به سن 

نگاری و اثر س و کالسمان انگشتبه عک
 انگشت صاحب شناسنامه بشوند. 

نحوه مراجعه متقاضیان و  -3ماده 
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همچنین، تاریخ و تعیین محل آن با 
هماهنگی شهربانی جمهوری اسالمی ایران 

کشور تعیین و به  احوالثبتبه سازمان 
 اطالع عموم خواهد رسید. 

نگاری طبق کارت انگشت -4ماده 
واهد بود که از طریق شهربانی ای خنمونه

جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد و به 
 تصویب وزیر کشور برسد. 

در خصوص اتباع مقیم یا ساکن  -5ماده 
خارج از کشور، اخذ آثار انگشتان متقاضی 
شناسنامه نمونه جدید به عهده اداره سجالت 
و احوال شخصیه )وزارت امور خارجه( بوده 

با آموزشی که  و مامورین اداره مزبور
نگاری خواهند دید، مکلفند کارت انگشت

را همراه با برگ درخواست تعویض 
وزارت امور  احوالثبتشناسنامه به اداره 

 نامهآیینخارجه ارسال نمایند تا برابر این 
 اقدام گردد. 

هر شهر،  احوالثبتدر حوزه  -6ماده 
تعداد کافی مامورین اداره تشخیص هویت 

لمللی مستقر و در معیت او پلیس بین
از متقاضیان،  احوالثبتمامورین 

 نگاری به عمل بیاورند. انگشت

اجرای طرح جدید شناسنامه و  -تبصره
نگاری از روستاییان توسط انگشت
های سیار شامل مامورین سازمان اکیپ

و اداره تشخیص هویت انجام  احوالثبت
 خواهد شد. 

 نگاری پس ازمامور انگشت -7ماده 
، احوالثبتتنظیم درخواست توسط مامورین 

مشخصات سجلی متقاضی را طبق برگ 
تنظیمی در کارت مخصوص ثبت و از 

 نماید. نگاری میمتقاضی انگشت
فرم و ضمایم و تقاضای تجدید  -8ماده 

نگاری شناسنامه همراه با کارت انگشت
جهت تعیین کالسمان به مراکز تشخیص 

مراکز  هویت محل طی فرمی تحویل و
مزبور پس از تعیین کالسه آثار انگشتان، 
مراتب را به همین ترتیب با ضمایم جهت 

 احوالثبتصدور شناسنامه جدید به اداره 
 نمایند.مربوطه اعاده می

های اسناد سجلی موظفند بایگانی -تبصره
به محض وصول درخواست تعویض 
شناسنامه و پس از تطبیق با اسناد سجلی، 

نگاری را در ن آثار انگشتشماره کالسما
  اسناد سجلی و شناسنامه متقاضی درج نمایند.

در صورت عدم تطبیق اطالعات  -9ماده 
مندرج در فرم درخواست تعویض شناسنامه 

 احوالثبتبا اسناد سجلی متقاضی، اداره 
مراتب را به اداره تشخیص هویت جهت 

نگاری کتباً اصالح و تکمیل کارت انگشت
 اید. نماعالم می
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هرگاه اداره تشخیص هویت و  -تبصره
مراکز مربوطه به دو یا چند کارت 

نگاری متعلق به شخص واحدی انگشت
ا برخورد نمایند، مکلفند مراتب را کتباً و ب

ها به ذکر مشخصات کامل مندرج در کارت
 اعالم نمایند.  احوالثبت

مسئولیت اجرای طرح  -10ماده 
به عهده اداره نگاری عمومی منحصراً انگشت

 باشد. تشخیص هویت می

ها موظف سایر نهادها و ارگان -تبصره
های الزم در به ایجاد تسهیالت و همکاری

 این زمینه خواهند بود. 
در موارد خاص )نقص عضو در  -11ماده 

اشخاص و یا ...( ثبت آثار انگشتان 
متقاضیان تابع مقررات مربوطه به اداره 

الملل خواهد تشخیص هویت و پلیس بین
 بود. 

چنانچه در مراحل اجرای طرح  -12ماده 
بینی نگاری عمومی، به موارد پیشانگشت

نشده برخورد شود کمیسیونی مرکب از 
نمایندگان وزارت کشور و سازمان 

و شهربانی مسئول رسیدگی و  احوالثبت
حل قانونی موضوع بوده و تصمیمات متخذه 

کشور  توسط این کمیسیون با تصویب وزیر
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 قابل اجرا خواهد بود . 
پرسنل، تجهیزات، امکانات و  -13ماده 

اعتبارات الزم جهت اجرای این قانون به 
پیشنهاد وزارت کشور از طریق دولت تامین 

ربط قرار ذی هایو در اختیار سازمان
 گیرد. می

های سابق و کلیه شناسنامه -14ماده 
خاتمه در  احوالثبتاوراق هویتی صادره از 

 نامهآیینهر مرحله، با توجه به ماده سه این 
ها، از درجه اعتبار ساقط و کلیه وزارت خانه

های ها، موسسات دولتی و نهادسازمان
انقالب اسالمی که شمول قانون، مستلزم 
ذکر نام آنهاست، مکلف به رعایت آن 

 خواهند شد. 
هم زمان با اجرای طرح،  -15ماده 

می ایران مقدمات شهربانی جمهوری اسال
نگاری کامپیوتری نمودن بایگانی انگشت

 اشخاص را فراهم خواهد آورد. 
مکلفند  احوالثبتادارات  -16ماده 

مشخصات کامل و کالسمان آثار انگشتان 
شهدا و متوفیان ثبت شده را به اداره 

 1تشخیص هویت اعالم دارند. 
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 5 حاشیه

احده اجرایی تبصره ذیل ماده و نامهآیین
نگاری عمومی مصوب لغو قانون انگشت

 در هیات وزیران  7/5/1368
 12952منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 معتبر : وضعیت اعتبار 31/5/1368به تاریخ 
مذکور، از  نامهآییندر اجرای  -1ماده 

نگاری به عمل افراد مشروحه زیر، انگشت
 : خواهد آمد

 کلیه متقاضیان گواهی عدم سوء -الف
 ربط. ذی پیشینه با معرفی مراجع دولتی

 45کلیه افرادی که به استناد ماده  -ب
ها در مورد تابعیت آن احوالثبتقانون 

تردید حاصل شده و پرونده آنان به شورای 
تامین شهرستان یا استان احاله گردیده است 

ناد سال که فاقد اس 15و نیز، افراد باالتر از 
هر  احوالثبتادارات  سجلی هستند با معرفی

 محل. 
پناهنگان و آوارگان و معاودین و  -ج

افراد غیرایرانی که به هر دلیل چنین هم
بدون در دست داشتن گذرنامه و روادید 
معتبر و سایر مدارک مربوطه به کشور وارد 

ربط جهت ذی شوند با معرفی مرجعمی
 صدور مدارک اقامتی. 

ه تابعیت جمهوری کلیه افرادی که ب -د
 آیند. اسالمی ایران در می

قانون مدنی  989کلیه مشمولین ماده  -ه
 جمهوری اسالمی ایران. 

های دیگر که بنا به درخواست گروه -و
صالح و موافقت شورای امنیت ذی مرجع

 کشور نیاز به ضبط اثر انگشت آنان باشد. 
اداره تشخیص هویت مکلف  -2ماده 

ار انگشتان کلیه افرادی را است کالسمان آث
اند، نگاری به عمل آوردهکه از آنان انگشت

در شناسنامه آنان درج و در کارت 
مخصوص ثبت و نگهداری نموده و یک 
نسخه از کالسمان مربوطه را به اداره 

محل صدور شناسنامه ارسال  احوالثبت
 دارند. 

اثر انگشت سبابه دست راست  -1تبصره 
شوند در نگاری میکه انگشتافرادی را 

در مدارک اقامتی چنین همشناسنامه آنان و 
افراد مذکور در بند ج ماده یک منعکس 

. در صورت فقدان انگشت سبابه شودمی
دست راست و یا داشتن ضایعه طبق ضوابط 

 . شودمیفنی اداره تشخیص هویت اقدام 
راد کالسه آثار انگشتان اف -2تبصره 
محل  احوالثبتعه به اداره التابمشکوک

درخواست و کالسمان آثار انگشتان افراد 
مذکور در بند ج ماده یک به اداره 

 احوالثبتامور خارجه سازمان  احوالثبت
 گردد. کشور اعالم می
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اثر انگشت سبابه دست راست  -3تبصره 
 سال به باال در شناسنامه آنان 15کلیه افراد 

 . شودمیمنظور  احوالثبتتوسط 
درج کالسه و اخذ اثر انگشت  -4تبصره 

های جدید جمهوری فقط بر روی شناسنامه
 آید. اسالمی به عمل می

مکلفند  احوالثبتادارات  -3ماده 
کالسمان آثار انگشتان اعالم شده از طریق 
اداره تشخیص هویت را در اسناد سجلی 

قع اصالح یا تعویض مربوطه، ثبت و در موا
 در شناسنامه آنان درج نمایند. 

در صورت عدم تطبیق مشخصات  -4ماده 
نگاری با مندرج در کارت انگشت

مشخصات مندرج در اسناد سجلی، مراتب از 
محل کتباً به شهربانی  احوالثبتسوی اداره 

جمهوری اسالمی و یا به اداره تشخیص 
هویت جهت اصالح و تکمیل کارت 

نگاری و یا پیگیری موضوع اعالم انگشت
 گردد. می

هرگاه اداره تشخیص هویت و  -5ماده 
صالح )مربوطه( به دو یا چند ذی مراکز

نگاری متعلق به شخص کارت انگشت
واحدی که از مشخصات متفاوت سجلی 
استفاده نموده، برخورد نمایند مکلفند مراتب 

 احوالثبترا با ذکر مشخصات کامل به 
 دور شناسنامه اعالم دارند. محل ص

مکلفند  احوالثبتادارات  -6ماده 
مشخصات کامل و کالسمان آثار انگشتان 
شهدا و متوفیان ثبت شده را به اداره 

 تشخیص هویت اعالم دارند. 
ها ها و سازمانکلیه وزارت خانه -7ماده 

و موسسات دولتی که به نحوی از ارباب 
رجوع و متقاضیان خود، خواهان 

نگاری هستند، موظف به ایجاد انگشت
های الزمه تسهیالت و هماهنگی و همکاری

 باشند. با اداره تشخیص هویت می
چنانچه در مراحل اجرای این  -8ماده 

ای برخورد بینی نشدهبا موارد پیش نامهآیین
شود، کمیسیونی مرکب از نمایندگان 

و  احوالثبتوزارت کشور و سازمان 
رسیدگی و حل قانونی شهربانی مسئول 

موضوع بوده و تصمیمات متخذه توسط این 
کمیسیون با تصویب وزیر کشور قابل اجرا 

 خواهد بود. 
، نامهآیینهم زمان با اجرای این  -9ماده 

شهربانی جمهوری اسالمی ایران مقدمات 
نگاری کامپیوتری نمودن بایگانی انگشت

 اشخاص را فراهم خواهد آورد. 
ل، تجهیزات و امکانات و پرسن -10ماده 

 نامهآییناعتبارات الزمه جهت اجرای این 
به پیشنهاد وزارت کشور از طریق دولت 
تامین و در اختیار شهربانی جمهوری اسالمی 
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 گیرد. ایران قرار می
از تاریخ ابالغ این مصوبه کلیه  -11ماده 

ها و مقررات مغایر با آن ملغی نامهآیین
  1خواهد بود.

 6 حاشیه

دستورالعمل اجرایی نحوه الصاق عکس به 
شورای عالی  24/2/1382شناسنامه مصوب 

 معتبر : وضعیت اعتبار احوالثبت
الصاق عکس به شناسنامه و اسناد سجلی 

سال تمام و باالتر  15افرادی که سن آنان 
  باشد، طبق این دستورالعمل انجام خواهد شد.

 : مستند قانونی -1
: احوالثبت قانون 36تبصره ماده 

های نمونه جدید افرادی که به شناسنامه»
رسند، باید سال تمام شمسی می 15سن 

ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت 
 «. نگاری صاحب آن باشدکالسمان انگشت

 : مدارک مورد نیاز -2
 اصل شناسنامه  -الف
تمام رخ سیاه  4*3سه قطعه عکس  -ب

وشن بدن و سفید یا رنگی با زمینه کامال ر
 عینک )جز در مورد نابینایان( 

عکس بانوان باید با حجاب اسالمی  -ج
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 بوده و گردی صورت کامال مشخص باشد. 
اصل و تصویر مدارک و گواهی معتبر  -د

از مراکز آموزشی رسمی یا اداره دار عکس
 گذرنامه 

اصل فیش بانکی دائر بر پرداخت  -ها
 هزینه مربوط 

امکان ارائه مدارک در صورت عدم  -2-1
معتبر موضوع بند )د( احراز هویت با تایید 

( 1اشخاص زیر طبق نمونه شماره )
 خواهد بود. پذیر امکان

کارکنان شاغل یا بازنشسته قوای  -الف
سه گانه، نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای 

ها با ارائه های دولتی و بانکمسلک، شرکت
 کارت شناسایی معتبر عکس دار. 

 کسبه با پروانه معتبر کسب  -ب

های تکمیل شده در پایان نمونه -تبصره
دفتر احراز هویت تجلید و عنوان بههر سال 

 نگهداری خواهد شد. 
در مواردی که شرایط مندرج در  -2-2

فراهم نباشد، متقاضی جهت احراز  2-1بند 
به نیروی  2هویت، طبق نمونه شماره 

ی محل انتظامی یا شورای اسالمی روستا
تا عالوه بر تایید  شودمیسکونت معرفی 

مشخصات متقاضی، ظهر دو قطعه عکس 
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 3صاحب شناسنامه را طبق نمونه شماره 
 گواهی نمایند. 

گواهی احراز هویت و تایید  -تبصره
عکس توسط شورای اسالمی صرفاً با امضای 

 رئیس و مهر شورا معتبر خواهد بود. 
 درخواست بررسی مدارک و تنظیم  -3

سال  15اشخاص پس از رسیدن به  -الف
تمام شمسی شخصاً مراجعه و تقاضای خود 

در حضور مامور  4را طبق نمونه شماره 
تکمیل و پس از امضا و یا اثر  احوالثبت

 نمایندانگشت تحویل مسئول مربوط می
اخذ درخواست الصاق عکس افراد  -ب
سال مانع پذیرش درخواست  18تا  15بین 
رف ولی یا قیم و یا امین آنان نخواهد از ط
 بود. 
الصاق عکس به شناسنامه متقاضیان  -ج

سالگی  15در طول سالی که به سن 
 رسند، بال مانع است. می

ضمن بررسی  احوالثبتمامور  -د
مدارک ارائه شده و تطبیق مشخصات 

ده با مندرجات شناسنامه، درخواست کنن
بقت ها را با قیافه صاحب عکس مطاعکس

 نمایند. می
در صورت صحت مراتب فوق، دو  -ها

توسط مسئول مربوط  5برگ نمونه شماره 
تکمیل و به امضای رئیس اداره یا جانشین 

 او خواهد رسید. 
 الصاق عکس به شناسنامه  -4

روسای ادارات موظفند پس از  -الف
بررسی مجدد مدارک یاد شده، یک قطعه 

اداره  عکس به شناسنامه الصاق و به مهر
مربوط )اداره محل مراجع درخواست 

 کننده( ممهور نمایند. 
، همراه با 5نسخه اول نمونه شماره  -ب

یک قطعه عکس درخواست کننده به اداره 
محل صدور شناسنامه به منظور  احوالثبت

 . شودمیالصاق عکس به سند سجلی ارسال 

توانند انجام روسای ادارات می -تبصره
را در صورت ضرورت به معاون  وظیفه فوق

 ربط واگذار نمایند. ذی یا دیگر کارکنان
به همراه  5ج( نسخه دوم نمونه شماره 

یک قطعه عکس و مدارک مربوط ضمیمه 
شده و در  4برگ درخواست نمونه شماره 

 . شودمیبایگانی اداره نگهداری 
 الصاق عکس به سند سجلی  -5

ناسنامه پس از اداره محل صدور ش -الف
و عکس، اسناد  5وصول نمونه شماره 

مربوطه را بررسی و در صورت مطابقت 
مشخصات درخواست کننده مندرج در نمونه 
با سند سجلی، نسبت به الصاق عکس به سند 
و ممهور نمودن آن به مهر بایگانی اقدام و 
نمونه مربوط را با ضمایم آن بایگانی 
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در کنار  نماید. نام خانوادگی مامورمی
 عکس درج و توسط وی امضا خواهد شد. 

در صورت مغایرت مشخصات و یا  -ب
پیدا نشدن سند، مراتب جهت اقدام الزم به 

 گردد. اداره درخواست کننده اعالم می
الصاق عکس به شناسنامه ایرانیان  -6

 مقیم خارج از کشور 
در خصوص الصاق عکس به شناسنامه 

ر مفاد این ایرانیان مقیم خارج از کشو
از طریق  2-2دستورالعمل به استتثناء بند 

های جمهوری اسالمی ایران اجرا نمایندگی
 خواهد شد. 

الصاق عکس به گواهی والدت اتباع  -7
 خارجه 
الصاق عکس به گواهی والدت  -الف

سال  15اتباع خارجه که سن صاحب آن به 
 تمام شمسی رسیده باشد، بال اشکال است. 

ی در صدر گواهی عکس متقاض -ب
والدت و ذیل تاریخ صدور الصاق خواهد 

 شد. 
 سایر موارد  -8

های الصاق عکس به شناسنامه -الف
مخدوش، جعلی، پاره شده و آب دیده، 

باید وفق ممنوع و قبل از الصاق عکس می
 مقررات مربوط رسیدگی و اقدام گردد. 

الصاق عکس به تصویر یا رونوشت  -ب
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ه نمونه قدیم ممنوع شناسنامه و شناسنام
 است. 

دار چنانچه شناسنامه یک بار عکس -ج
شود و عکس الصاقی از آن به هر عللی جدا 
یا مفقود گردد، الصاق آن عکس و یا عکس 
جدید به شناسنامه ارائه شده، ممنوع و در 

باید وفق دستورالعمل موارد، میگونه این
 صدور شناسنامه مجدد اقدام گردد. 

وجه به تعدد مهر در واحدهای با ت -د
موظفند در امر  احوالثبتاجرایی، ادارات 

الصاق عکس فقط از مهر سجلی استفاده 
 نمایند. 

تواند از می احوالثبتسازمان  -ها
همکاری کارکنان وزارت آموزش و 
پرورش در جهت دریافت تقاضای الصاق 
عکس به شناسنامه دانش آموزان استفاده 

 نماید. 
ها عکس به اسناد و شناسنامه الصاق -و

ای باشد که نقش مهر موجب باید به گونه
ناخوانایی قسمتی از مندرجات شناسنامه یا 
 سند و یا عدم شناسایی صاحب آن نگردد. 

با ابالغ این دستورالعمل، کلیه  -ز
های ها و اطالعیهها و بخشنامهدستورالعمل

سجلی مغایر در خصوص الصاق عکس به 
و اسناد سجلی ملغی و بالاثر اعالم شناسنامه 

 1گردد.می
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 7 حاشیه

اداره  22/2/1374-12579/34بخشنامه 
کل امور اسناد و سردفتران بر مبنای 

 3/10/1374 -2061/1درخواست شماره 
 : احوالثبتسازمان 

دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق از 
های جدید فاقد عکس هر پذیرش شناسنامه
 15یا زوجینی که به سن یک از متعاملین 

 1خودداری نمایند.اند، سال رسیده

 8 حاشیه

دستورالعمل  5-2تبصره الحاقی به بند 
صدور شناسنامه مجدد در خصوص تایید 

 عکس روستاییان توسط دهیاران 
در روستاهایی که دسترسی مردم : تبصره

های انتظامی یا کارمندان دولت به پاسگاه
ن روستاهای منتخب میسر نباشد، دهیارا
توانند نسبت به تایید مدیر کل استان می

عکس هر یک از اهالی روستای خود اقدام 
 2نمایند.

  9ه حاشی

شورای عالی  1390مصوبه سال 

                                                
 106احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

احوال کشور، دستورالعمل صدور شناسنامه . سازمان ثبت2

  0ص اران،یتوسط ده انيیعکس روستا ديیمجدد در خصوص تا

در خصوص لغو دستورالعمل  احوالثبت
الصاق عکس به شناسنامه و اصالحیه آن با 
توجه به گزارش مدیرکل اسناد هویتی در 

هایی که د شناسنامهخصوص کاهش تعدا
نیاز به الصاق عکس دارند و به منظور 

گونه ایناز سوء استفاده از گیری پیش
ها موافقت شد دستورالعمل الصاق شناسنامه

عکس به شناسنامه و اصالحیه آن )مصوبه 
شورای عالی( لغو و من بعد در  1382سال 

 3این موارد شناسنامه تعویض گردد.

 10 حاشیه

اداره کل  26/4/1375 -3243/21نامه 
 امور حقوقی و سجلی سازمان:

س مورخ 515/465تصویر نامه شماره 
ستاد مشترک سپاه پاسداران  16/2/1375

انقالب اسالمی متضمن دستور مقام محترم 
ریاست سازمان جهت اطالع و ابالغ به 

 گردد. واحدهای تابعه به پیوست ارسال می
س مورخ  515/465نامه شماره 

ستاد مشترک سپاه پاسداران  16/2/1375
بدین وسیله به استحضار : انقالب اسالمی

پرسنل سپاه پاسداران انقالب : رساندمی

  203احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر3
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اسالمی مجاز به ارائه عکس با لباس نظامی 
دار )با درجه و بدون درجه( جهت عکس

باشند. لذا خواهشمند نمودن شناسنامه نمی
رات است مراتب را به نحو مقتضی به ادا

 1تابعه آن سازمان ابالغ فرمایید.

 11 حاشیه

اداره کل  25/4/1392-34172/12/2نامه 
 : اسناد هویتی

در ارتباط با سواالتی که در خصوص 
به  شودمیتایید عکس توسط دهیاران مطرح 

جهت ایجاد رویه واحد بدین وسیله اعالم 
توانند مانند کارکنان دهیاران، می: داردمی

بت به تایید هویت و عکس افراد دولت نس
اقدام نمایند، در این صورت مامور مربوطه 

صدور شناسنامه  abcبایست در سامانه می
کارت شناسایی »سال قسمت  15باالی 

ربط ذی را عالمت زده و عکس« کارمندی
)ظهر و متن( و تصویر برابر اصل شده 

                                                
 107احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

کارت شناسایی کارمندی دهیار را اسکن 
 نماید. 

 12 یهحاش

 21/7/1364-3165/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

قانون اصالح قانون  36ماده  1تبصره 
 18/10/1363مصوب  1355سال  احوالثبت

های نمونه تصریک کرده است که شناسنامه
سال تمام  15جدید افرادی که به سن 

رسند باید ملصق به عکس همان سال و می
نگاری نگشتاثرانگشت و کالسمان ا

صاحب شناسنامه باشد و این مطلب در 
بینی نگاری نیز پیشقانون انگشت نامهآیین

شده است، نتیجه الصاق عکس به شناسنامه 
سال تمام نرسیده باشند  15افرادی که به سن 

و به جهتی برای آنان شناسنامه جدید صادر 
 2گردد مجوز قانونی ندارد.

  

  107احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر2



 

 

 
 صاحب سال همان عکس با تمام سالگی سی در ایدب اولیه شناسنامه -2 تبصره

 است مکلف سال سی سن به رسیدن از پس شناسنامه صاحب. شود تجدید آن
 .نماید مراجعه آن تجدید برای یکسال ظرف

 

 
 

 مقررات مطابق خارجه اتباع والدت گواهی یا و مجدد شناسنامه صدرو -3 تبصره
 (.18/10/63 الحاقی) بود خواهد قانون این ییاجرا نامهآیین

 

 

 

 و ازدواج رسمی اسناد دفاتر، کشور احوالثبت سازمان استثنای به -4 تبصره
 تشخیص اداره، کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری دولت نمایندگیهای، طالق

 و نهادها و ارگانها از هیچیک انتخابات کل اداره و مللالبین پلیس و هویت
 آثار یا و مطلب هیچگونه درج و مهر نقش حق وصیخص بخش و دولتی مؤسسات

 قرار قانونی پیگرد تحت امر این از متخلف. ندارند شناسنامه روی بر دیگری
 (.18/10/63 الحاقی) گرفت خواهد
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 مجرد به است مکلف کشور احوالثبت سازمان( 18/10/1363)اصالحی  -37 ماده
 ترک خارجه امور وزارت طرف از اشخاص تتابعی از اخراج یا و تابعیت ترک اعالم وصول
 معدوم را شناسنامه یا منعکس مربوطه اسناد یا دفاتر در را تابعیت اخراج یا تابعیت

 .نماید

 
 1 حاشیه

اگر کسی بر اثر عمل جراحی تغییر جنس 

او کشف شود باید طبق این ماده عمل کند. 

اگر تغییر تابعیت دهد ظاهراً مشمول مدلول 

! چنین است تغییر نام. اما این ماده است

تغییر محل اقامت عماًل از حکم این ماده 

خارج است و تغییر تابعیت هم از شمول این 

قانون ثبت  137ماده خارج و مشمول ماده 

احوال است پس این قانون مخصص ماده 

 1ق.م. است. 995

 2 حاشیه

اداره  15/1/1391 -2542/11/2نظریه 
ع مرج: کل امور حقوقی سازمان

در خصوص اظهارنظر راجع به دار صالحیت
تابعیت مضاعف اشخاص، وزارت امور 

قانون  989باشد و درج متن ماده خارجه می
مدنی در اسناد سجلی اشخاص نیز صرفاً بر 

                                                
قانون  یمحمد جعفر، مجموعه محشا ،یلنگرود ی. جعفر 1

 514 :ص ،يمدن

باشد اساس گزارش مرجع مزبور مقدور می
و در صورت عدم اظهارنظر صریک در این 

 احوالثبتخصوص تکلیفی متوجه سازمان 
2باشد.نمی

  108احوال، ص قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر2



 

 

 صدور کارت شناسايی -فصل هفتم 
 1ه حاشی

و کد  یقانون الزام اختصاص شماره مل
مصوب  یرانیاتباع ا هیکل یبرا یپست
خورشیدی  منتشره در روزنامه  17/2/1376

  24/3/1376به تاریخ  15227رسمی شماره 
 معتبر : وضعیت اعتبار

کشور و پست و  یهاوزارتخانه -1 ماده
 و نیقوان تیف و تلفن موظفند با رعاتلگرا

 یشماره مل یرانیاتباع ا هیکل یبرا مقررات،
 دهند. اختصاصیو کد پست

 ،یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل -2 ماده
 ها، سازمانها، شرکتها و موسساتوزارتخانه

و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها،  یدولت
 وی انقالب اسالم ینهادها، هایشهردار

و  رانیا یاسالم یمسلک جمهور یهاروین
 که شمول قانون بر آنها یشرکتها و موسسات

 یملذکر نام است موظفند از شماره مستلزم
که توسط سازمان  یده رقم یو کد پست

کشور و در قالب کارت  احوالثبت
شرکت پست  یو با همکار ییشناسا

افراد  ییشناسای برا رانیا یاسالم یجمهور

سکونت آنها  ایار و اشخاص و محل ک
 تیتبع افتیحسب مورد اختصاص خواهد 

 .رندینموده و بکار گ
شده در ماده فوق  ادیکارت  -3 ماده

 و مشمول یرانیاتباع ا ییسند شناساعنوان به
مربوط است  یفریو ک یاحکام حقوق هیکل

 صاحب آن باشد.همراه شهیهم دیو با
 رییدارنده کارت در صورت تغ - تبصره

مراتب را در  دیکار خود، با اینت محل سکو
 احوالثبتممکن به سازمان  فرصت نیاول

 کشور اطالع دهد.
 ییصدور هر گونه کارت شناسا -4 ماده

و  یرانندگ نامهیگواه ای یصنف ای یادار
و کد  یبدون درج شماره مل آنها، مشابه

 ممنوع است. یپست
 ،یادار یشناسائ یهاکارت – تبصره

و مشابه آنها  یرانندگ مهنایگواه ای یصنف
قانون صادر  نیا یو اجرا بیتصو از که قبل

آنها  ضیتعو یبراطیکه شرا یاند تا زمانشده
معتبر خواهند  دهیفراهم نگرد دیجد شکل به

 بود.
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 یهانهیدولت موظف است هز -5 ماده
را در  یو کد پست یطرح شماره مل یاجرا

 ینیبشیمربوط پ ییاجرا یهادستگاه بودجه
 .دینما

قانون توسط  نیا یاجرائ نامهنیآئ -6 ماده
 کشور و پست و تلگراف و یهاوزارتخانه

 بیو به تصو هیماه ته 2ظرف مدت  تلفن
 1.دیرسخواهد رانیوز اتیه

 2 حاشیه

قانون الزام اختصاص  ییاجرا نامهآیین
اتباع  هیکل یبرا یو کدپست یشماره مل

  1/12/1378ی مصوب رانیا
زیران منتشره در روزنامه در هیات و

 17/12/1378به تاریخ  16032رسمی شماره 
 معتبر : وضعیت اعتبار

اصطالحات و  نامهآیین نیا در ا 1 ماده
مشروح مربوط به  یدر معان ریز یهاواژه
 :روندیم کار

 کشور. احوالثبتسازمان : ا سازمان الف
 یشرکت پست جمهور: ا شرکت ب
 . رانیا یاسالم
و  یالزام اختصاص شماره مل: ونا قان پ

ا مصوب  یرانیاتباع ا هیکل یبرا یکد پست

                                                
 149احوال، ص حقوق ثبت يتبارشناس عباس، ،یرشکاری. م1

1376 
و  یاست ده رقم یعدد: یا شماره مل ت

هر  یمنحصر به فرد که توسط سازمان برا
اختصاص داده  یو به و نییتع یرانیا فرد
 .شودمی

و  یاست ده رقم یعدد: یا کد پست ث
 ییناساش یکه توسط شرکت، تنها برا گانهی

و به آن اختصاص داده  نییتع هر مکان
 .شودمی

است که  یمکان: ا محل سکونت ج
 یکه در آنجا زندگ داردیشخص اظهار م

 .کندیم
 ییسند شناسا: یمل ییا کارت شناسا چ

است که توسط سازمان صادر  یرانیاتباع ا
شماره  ،یآن مشخصات فرد در و شودمی
کونت دارنده کارت سمحل یو کد پست یمل

 .شودمیدرج 
( سال سن 15) یافراد باال هیا کل2 ماده

موظفند پس از اعالم سازمان با در دست 
 یبرا ،یالزم و برابر زمانبند مدارک داشتن

درخواست کارت فرم لیو تکم افتیدر
 .ندینما اقدام شیخو ییشناسا

 یمل ییکارت شناسا نیا اعتبار اول تبصره
( سال است. 7صدور به مدت ) خیاز تار
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 شنهادیبعد بنابه پ یهادر دوره اعتبار رییتغ
 رانیوز أتیهبیوزارت کشور و تصو

 خواهد بود.
ا صاحب کارت مکلف است با 3 ماده

از اقالم  کیهر  رییتغ ایمحل سکونت  رییتغ
مدت  انیپا ای ییشناسا کارتی اطالعات

کارت  ضیتعواعتبار کارت، نسبت به
 .دینما خود اقدام یمل ییشناسا

ا با ثبت واقعه وفات هر فرد،  تبصره
باطل و از درجه  یمتوف ییکارت شناسا

 .شودمی ساقط اعتبار
موضوع ماده  یهادستگاه هیا کل4 ماده

اطالعات خود  یهاگاهی( قانون موظفند پا2)
سامان دهند که هر فرد با شماره  ینحورا به

 یهاستمیس هیدر کل یو کد پست یمل
 شود. شناخته مربوط یاختصاص

سازمان  تیاطالعات جمع گاهیا پا تبصره
اطالعات افراد به شرح  یتنها مرجع رسم

 .است نامهآیین نی( ا5) ماده موضوع
ا سازمان مکلف است نسبت به 5 ماده

افراد تحت پوشش  یابالغ اطالعات فرد
مشتمل بر نام و نام  یمتقاض دستگاه
محل پدر، شماره شناسنامه،نام ،یخانوادگ

شناسنامه، شماره  الیسر تولد، خیصدور، تار
براساس درخواست  ،یو کد پست یمل

مربوط اقدام  ییاجرا مقام دستگاه نیباالتر

 .دینما
ا سازمان موظف است نسبت به 1 تبصره

و  انهیپا قیاز طر یاطالعات فرد لیتحو
براساس  ایو  یسیمغناطی هاطیمح

 موضوعأتیه بیه تصوکه ب ییهاروش
 .دیاقدام نما رسدیم نامهآیین نی( ا14ماده )

 یاطالعات فرد لیتحو تیا اولو2 تبصره
توسط  ییاجرا یهابه دستگاه یو کدپست

 نامهآیین نی( ا14ماده ) موضوع أتیه
( ماه پس از 6و حداکثر تا) شودمی نییتع

 لیتحو نامهآیین نیا شدن الزم االجرا
 هیبه کل یو کد پست یفرد اطالعات

الزم  قانون (2موضوع ماده ) یدستگاهها
 االجرا است .

موضوع ماده  یدستگاهها هیا کل6 ماده
سال پس از الزم  کی( قانون موظفند 2)

نسبت به درج  نامه،نییآ نیا شدن االجرا
گونه کارت در هر یو کد پست یشماره مل

 نامهیگواه ای یصنف ای یاداریی شناسا
 هئ. اراندیو موارد مشابه اقدام نما یدگرانن

 یبه کسب اطالعات فرد ازین که یخدمات
 یو کد پست یشماره ملدارد موکول به اخذ

 است. انیاز متقاض
در ابالغ شماره  عیا به منظور تسر7 ماده

 ،یاحتمال یرتهایو رفع مغا یو کد پست یمل
سازمان  یمل ییاز صدور کارت شناسا قبل
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ظرف سه  شرکتیکارموظف است با هم
 قیرا از طر یو کد پست یمل ماه شماره

مشخصات  یحاو ،ینامه رسم ایکارت 
 ،ینام خانوادگ نام، ،یشامل، شماره مل یفرد

 .دیابالغ نما یکدپستنام پدر و
ا سازمان برنامه و بودجه نسبت به  تبصره

 الزمی هاماده اقدام نیا یاعتبار اجرا نیتأم
 .را به عمل خواهد آورد

ها، سازمانها، وزارتخانه هیا کل8 ماده
مکلفند  یو عموم یشرکتها، مؤسسات دولت

الزم االجراشدن  خیسال از تار کی ظرف
نسبت به  شرکتیبا همکار نامهآیین نیا

اماکن  ییبا کد شناسا یپست کد ینیگزیجا
 .ندیمتعلق به خود اقدام نما

 یا شرکت موظف است اقدامها تبصره
سازی اطالعات کد بهنگام نهیمالزم را در ز

 آن به سازمانها انجام دهد. هئارا و یپست
سراسر  یهایو بخشدار هایا شهردار9 ماده

سال  یشرکت ط یکشور موظفند با همکار
و  یاجتماع ،یسوم توسعه اقتصاد برنامه اول

نسبت به  ران،یا یاسالمی جمهور یفرهنگ
در  یده رقم یکد پست یهاپالک نصب

 نیگزیتا جا ندیاماکن اقدام نما یمحل ورود
 موجود شود. ییشناسای هاپالک

 هایو بخشدار هایا شهردار تبصره
اماکن، معابر و  راتییموظفند هر ماه تغ

را به اداره پست  هاساختمان ساخت و ساز
 خود اطالع دهند. تیمحدوده فعال

 یو حقوق یقیاشخاص حق هیا کل10 ماده
مکلفند  نامهآیین نی( ا8ماده ) یپس از اجرا

صدور هر نوع کارت، سربرگ  هنگام در
 و موارد نامهیگواه پروانه، ،یغاتیاوراق تبل

 .ندینما دیرا ق یده رقم یکد پست آن مشابه
ا ادارات ثبت اسناد و امالک 11 ماده

دفاتر  ،یاسناد رسم یهاکشور، دفتر خانه
 هیو کل یمعامالت یهاطالق، بنگاه و ازدواج
 میهنگام تنظ در ربط موظفندذی یواحدها
 یو کد پست یبه درج شماره مل نسبت اسناد،

و مورد معامله در  نیافراد، متعامل یده رقم
 .ندیاقدام نما مربوط اسناد

ا سازمان ثبت اسناد و امالک 12 ماده
نمودن  زهیکشور موظف است جهت مکان

 گاهیپا جادیو ا یملک اسناد اطالعات و
 یشماره مل طرح کاداستر، یرااطالعات و اج

ملک را به  یکد پست و مالکان ایمالک 
 .ردیکارگ

 هینظارت و ته ت،یبه منظور هدا -13 ماده
و  هادستورالعمل ،ییاجرا یزمان بند

ربط در امر ابالغ شماره یذ مواردی ریگیپ
 یمل ییشناساو صدور کارت یکد پست ،یمل
، هادستگاه یاطالعات فرد یهاگاهیپا و
 اریاالختتام ندگانیمرکب از نما یأتیه
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کشور، سازمان برنامه و  احوالثبت سازمان
 یاسالم یشرکت پست جمهور بودجه،

 یو استخدام یادار امور سازمان و رانیا
کشور به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه 

 .شودمی لیتشک
ماده موظف  نیموضوع ا أتیا ه تبصره

بار گزارش عملکرد  کی( ماه 3است هر )
 هیارا رانیوز أتیرا به ه نامهآیین نیا

 1.دینما

 3 حاشیه

 ییشدن کارت شناسا یکاربرد نامهآیین
در هیات وزیران  15/2/1378مصوب  یمل

 184421منتشره در روزنامه رسمی شماره 
 معتبر: وضعیت اعتبار 7/3/1387به تاریخ
موضوع ماده  یدستگاهها هیا کل1ماده

و  یالزام اختصاص شماره مل( قانون 2)
مکلفند از  یرانیاتباع ا هیکلی برا یکدپست

را  یمل ییکارت شناسا 1/4/1387 خیتار
 هیو ارا ییشناسا ت،یهو احراز یمبنا

شانزده سال قرار  یخدمات به افراد باال
 دهند.

( 1مذکور در ماده ) یا دستگاهها2ماده
 1/4/1387 خیموظفند از تار نامهنییآ نیا

                                                
 181 ص احوال،ثبت حقوق يتبارشناس عباس، ،یرشکاری. م1

که  یرا در موارد انیبه متقاض خدمات ارائه
الزم است موکول به ارائه  تیاحراز هو
 یمل ییدر کارت شناسا مندرجی شماره مل

که شناسنامه  یموارد هینموده و در کل
تقاضاکننده  تیتابع و تیمالک احراز هو

را  یمل ییکارت شناسا باشد،یخدمات م
عمل قرار  یمبنا شناسنامه نیگزیجاعنوان به

 د.دهن
 کیا با توجه به کارکرد الکترون تبصره
چاپ شده در کارتها،  یبارکدها

 شیافزا یبرا توانندیم ادشدهی یدستگاهها
دقت و سرعت از بارکد خوان استفاده 

 .ندینما
آموزش و  یهاا وزارتخانه3ماده

 ،یو فناور قاتیپرورش، علوم، تحق
و کار و  یپزشک آموزش بهداشت، درمان و

 1/4/1387 خیموظفند از تار یامور اجتماع
و  انیدانشجو آموزان،ثبت نام دانش

 یاو حرفه یکارآموزان مراکز آموزش فن
 ییشناسا کارت شانزده سال را با ارائه یباال
 به انجام رسانند. یمل

( 1مذکور در ماده ) یا دستگاهها4ماده
 1/4/1387 خیموظفند از تار نامهنییآ نیا

 یرا به نحوخود  یاطالعات یهاساماانه
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و سامان دهناد که هر فارد با  لیتشک
بوده و گردش  ییقابل شناسا یمل شمااره

اشخاص  یمل ییاطالعات کارت شناسا
و  یمل شماره ،ی)شامل مشخصات فرد

بر  صالحیذ یدستگاهها نی( بیکدپست
 انجام شود. یشماره مل یمبنا

 نیا گردش اطالعات مذکور ب تبصره
 یدستورالعمل مطابق ادشدهی یدستگاهها

 یمورد به امضا حسب بود که خواهد
 .رسدیمربوط م یمقام دستگاهها نیباالتر

کشور موظف  احوالثبتا سازمان  5ماده
 یهایژگیاست اطالعات الزم درخصوص و

اصالت  صیو نحوه تشخ یمل ییشناسا کارت
 یکارکنان دستگاهها ییآن را جهت آشنا

 اریختالزم در ا یبندطبقه تیرعا با ربطیذ
 آنان قرار دهد.

 یجمهور یمایا سازمان صدا و س 6ماده
ها و وزارتخانه هیو کل رانیا یاسالم

مکلفند با سازمان  ربطیذی سازمانها
و  یرسانکشور درخصوص اطالع احوالثبت
در داخل و  هموطنان هیبه کل یبخش یآگاه

نمودن  یخارج از کشور جهت کاربرد
معمول  را الزم یهمکار یمل ییکارت شناسا

 دارند.
موضوع  ییاجرا یدستگاهها هیا کل7ماده
( قانون برنامه چهارم توسعه 160ماده )

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد
در استانها و شهرستانها مکلفند  رانیا یاسالم

خط به آمار و اطالعات  بری امکان دسترس
استاندار و  یبرا بیخود را به ترت یتهایفعال

 .ندینما مفراه فرماندار
ماده  نیا ییا دستورالعمل اجرا تبصره

 دییو به تأ هیکشور ته ریتوسط وز
 .رسدیم جمهورسییر

ا وزارت کشور موظف است  8ماده
را در  نامهنییآ نیا یاجرا ازیاعتبار مورد ن

کشور  احوالثبتسازمان  یسنوات بودجه
و نظارت  یزیرو به معاونت برنامه ینیبشیپ

 .دیمهور ارائه نماج سییری راهبرد
 ییشناسا یکارتها نیا اعتبار اول9ماده

سال  انیتا پا 1380سال  یصادره ط یمل
تا  1381سال  یصادره ط یکارتها و 1389

 .گرددیم دیتمد 1390سال  انیپا
شده به  لیا ارائه اطالعات تحص10ماده

از مراکز و  ریبه غ نامهنییآ نیموجب ا
ت کرده اس نییقانون تع کهی اشخاص

( قانون 648مشمول مجازات مقرر در ماده )
 خواهد -1375 مصوب -یمجازات اسالم
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 1بود.

                                                
 214 ص احوال،ثبت حقوق يتبارشناس عباس، ،یرشکاری. م1

  



 

 

 15 از آنها سن که کسانی کند اعالم و بداند مقتضی دولت که نقاطی در -38 ماده
 داشته همراه را آن همیشه و بوده ییشناسا کارت دارای باید است باال به سال

 سکونت محل نشانی و عکس و انگشت اثر و مشخصات حاوی ییشناسا کارت باشند
 دارنده مشخصات درج ترتیب و صدور ترتیب. بود خواهد خون اصلی ایههگرو و

 از اطالعات سایر و سکونت به مربوط اطالعات تحصیل چگونگی و شناسایی کارت
 در نمایند اخذ شناسایی کارت مجانین و صغار برای که اشخاصی و خون گروه قبیل
 .شد خواهد تعیین جراییا نامهآیین

 1 حاشیه

به  biosکلمه بیومتریک از کلمه یونانی 
به  metnikosمعنای زندگی و کلمه 

 1تشکیل شده است.گیری معنای اندازه

 2حاشیه  

سیستم بیومتریک از سه بخش تشکیل 
 شده:
که مشخصه مورد  Sensorحسگر  -1

 کند.می استفاده برای شناسایی را پیدا
مپیوتری که اطالعات را دریافت و کا -2

 کند.می ذخیره سازی
را تحلیل و  هانرم افزاری که مشخصه -3

کند و عمل می آنها را به کد یا نمودار تبدیل
 2دهند.می تطبیق را انجام

                                                
 یهاستمیبراساس س تيهو صیتشخ ه،ي. ترکانلو، مهد1

 220 :ص ک،يومتریب

 3 حاشیه

کارت هوشمند ملی از جنس پلی کربنات 
سانتی متر است که  85در  55به ابعاد 

بدنه  مشخصات فردی و عکس فرد در
کارت به صورت لیزری شخصی سازی شده 

که بر روی آن قرار  (chip)و ازتراشه 
ها و پردازش آنها دارد، برای ذخیره داده

که از ضریب امنیت باالیی  شودمیاستفاده 
در مقابل جعل و کپی برخوردار است. 

های درونی امکان دسترسی به الیهچنین هم
ر کارت را خراب کارت وجود ندارد، مگ

کنند که در آن صورت آثار دستکاری و 
. امروزه در شودمیتقلب در آن آشکار 

های ترین سند امنیتی کارتجهان مطمئن
ساخته شده از پلی کربنات با عناصر امنیتی 

 :ص ک،يومتریبر علم و دانش ب یامقدمه د،یسع ،ي. روح الله2

337 
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باشد. این کارت مانند کامپیوتر کوچکی می
گیرد و است که به راحتی در جیب جا می

است که امکان شناسایی قابل حمل و نقل 
تصدیق هویت و امضای دیجیتال را در 

آورد و کاربردهای فضای مجازی فراهم می
توان برای آن تعریف بسیار زیادی را می

 1کرد.

 4 حاشیه

موضوع استفاده از شماره  1355در سال 
یک مطرح گردید و مکاتباتی بین دو 

و برنامه و بودجه وقت  احوالثبتسازمان 
ت لیکن در مراحل اولیه متوقف انجام گرف

از طرف  1363شد. تا این که در سال 
وزارت کشور وقت پیشنهاداتی در این 
زمینه به دولت ارائه و پس از رفت و 

 1366ی متعدد نهایتاً در سال هابرگشت
یک الیحه به مجلس رفت و مورد عنوان به

تصویب قرار گرفت و پس از این مصوبه 
 نامهآییناز جمله  مراحل قانونی و اجرایی

اجرایی آن به تصویب دولت رسید، در سال 
ابالغ شد و از  احوالثبتبه سازمان  1379

                                                
افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد ي. زارع1

 15 :صاحوال،  قانون ثبت 45ماده  لیتحل ، عهالتابمشکوک

، 12 یهاشماره ديجد دوره احوال،ثبت هينشر ثبت، مجله. 2

 1391 سال 8، 11

که از طرف ای ی مجدانههااین رو با تالش
صورت گرفت در همان سال  احوالثبت

( پایگاه به صورت عملیاتی آغاز به 1379)
کار کرد و فعالیت صدور کارت شناسایی 

 23شروع گردید. 8013ملی نیز از سال 

 5 حاشیه

کشور با طراحی نظام  احوالثبتسازمان 
از گیری جامع شناسایی ایرانیان و بهره

، 1368تکنولوژی و تجهیزات مدرن از سال 
با اختصاص شماره شناسایی ملی به تمام 

 احوالثبتاسناد سجلی موجود در اداره 
 4کشور اقدام کرد.

 6 حاشیه

به  1382که از سال هاییکارت شناسایی
ی به افراد حقیقی منظور ارائه شماره مل

و منحصر بفرد برای  عمومیکلید عنوان به
 رغمعلیدر گردیده است ادسترسی ص

و لحاظ نمودن مالحظات امنیتی  هاپیشگیری
ای متأسفانه مورد سوء استفاده جاعلین حرفه

قرار گرفته و به ندرت شاهد وقوع جعل در 

و  يو عوامل جعل اسناد سجل تیماه يبررس ه،یعط ،ي. آفتاب3

 28 :صآن،  يو حقوق يو آثار فقه يتيهو

 ،يتيمرتبط با اسناد هو ميجرا يبررس ،يپور، مصطف ي. امان4

از آن در استان  یریشگیپ یهاو راه يشناسنامه، کارت مل

 20 :صخوزستان، 
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باشیم. البته سازمان می هویتیاین سند 
کشور با در اختیار قرار دادن  احوالثبت

قسمتی از بانک اطالعاتی خود در اختیار 
و نهادهای دولتی، امکان راستی  هاسازمان

ارائه شده  یهاآزمایی و احراز اصالت کارت
توسط متقاضیان دریافت خدمت را فراهم 

از سال این سازمان چنین همنموده است. 
اقدام به جایگزینی کارت هوشمند  1392

ملی نموده و با برطرف نمودن نقاط ضعف 
امنیتی کارت شناسایی سابق، در نظر دارد از 

عنوان بهاین کارت در آینده نه چندان دور 
یک سند هویتی قابل اعتماد هم در فضای 
حقیقی )جایگزین شناسنامه( و هم در فضای 

 1مجازی استفاده نماید.

 7 اشیهح

صدور کارت هوشمند ملی یکی از 
اقدامات صورت گرفته در سازمان ترین مهم
کشور در جهت تحقق دولت  احوالثبت

الکترونیک محسوب شده و این سازمان 
عالوه بر مدیریت هویت فیزیکی، نقش 
مدیریت هویت در فضای مجازی را نیز بر 

                                                
و مجازات آن،   يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،يلخال. خ1

 40 :ص

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال2

 40 :ص

عهده گرفته است. این کارت عالوه بر دارا 
ی کارت شناسایی ملی با هابودن ویژگی

مالحظات امنیتی بیشتر، مجهز به تراشه با 
ی تصمیم گیری؛ همانند یک هاویژگی

کامپیوتر، برقراری ارتباط امن، ذخیره 
سازی اطالعات، پردازش اطالعات و قابل 

 2باشد.می حمل بودن

  8 حاشیه

در کشور ما، ایران، پروژه کارت 
نی و هوشمند ملی براساس مستندات قانو

حقوقی و مصوبات مربوط به سازمان 
کشور سپرده شده است. در این  احوالثبت

راستا مطالعات مختلف و تجربه کشورهای 
گوناگون جهان در اجرای این طرح عظیم 
مدنظر قرار گرفته است و الگوهای خوبی از 

 3دیگر کشورهای اقتباس شده است.

 9 حاشیه

کشور در اجرای بند  احوالثبتسازمان 
قانون برنامه پنجم توسعه  46)د( ماده 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم3

 182 :صمرتبط با آن،  یهاچالش
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اسالمی ایران، موظف شده است نسبت به 
ی شناسایی الکترونیکی هاصدور کارت

ی هوشمند ملی برای هاتحت عنوان کارت
آحاد مردم، به صورتی که شامل کلیه وقایع 
حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طالق، فوت و 

مشخصات هویتی و صدور گواهی تغییرات 
)امضاء الکترونیکی( و سایر کاربردها باشد، 
تا پایان برنامه اقدام کند. صدور این 

و توزیع آنها بین شهروندان در  هاکارت
ی دولت برای توسعه هاواقع ادامه سیاست

که  شودمی دولت الکترونیکی محسوب
هدف آن تسهیل امور جاری ترین مهم

، وقت هااز طریق کاستن از هزینهشهروندان 
و انرژی است. عالوه بر اهداف کلی فوق 
صدور کارت هوشمند ملی براساس 

گیرد که می صورتای ی ویژههاضرورت
تعیین هویت و تصدیق آن به صورت 
مطمئن از یک سو و تضمین تمامیت 

ی محتوای کارت و نیز هااطالعات و داده
محرمانگی آن از سوی دیگر از آن 

 1اند.جمله

 10 حاشیه

قانون برنامه پنجم  46هرچند بند )د( ماده 

                                                
مند کارت هوش يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش1

 11 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

اجرایی این بند شامل  نامهآیینتوسعه تهیه 
زمان بندی، مصادیق، موارد شمول، سطک 
دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور 

 بینیپیشکارت و نحوه استفاده از آن را 
کرده ولی بند یاد شده از توجه به برخی 

 تعیین تکلیف نامهآییناید در نکات که ب
 احوالثبتسازمان ه است. شد مغفول ماندمی

متولی قانونی صدور کارت عنوان بهکشور 
هوشمند ملی باید قبل از هرگونه اقدامی 

ی خود ها، سیاستهابرای صدور این کارت
را در قبال این موارد روشن و تدوین کند. 

 با توجه به این که به شکل هااین سیاست
تولید، صدور و استفاده مربوط باشند یا به 
مسائل حقوقی مهمی که باید پیشتر به آنها 

ی هاتواند به سیاستمی پاسخ داده شود
 2شکلی و محتوایی تقسیم شود.

 11 حاشیه

قانون برنامه پنجم توسعه  46بند )د( ماده 
را مکلف به صدور  احوالثبتسازمان 

 نظر کارت برای آحاد مردم کرده است به
رسد این قید منصرف به ایرانیان باشد. با می

این همه، از آنجا که ایران از کشورهایی 
است که در طول سی و اندی سال گذشته با 

 يکارت هوشمند مل يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار چالش2

 20:صشدن خدمات،  يکیو الکترون



  
 574  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

پناهندگان به ویژه با  سیل مهاجران و
غانی مواجه بوده و این افراد درصد تابعیت اف

دهند می قابل توجهی از جمعیت را تشکیل
خصوص صدور کارت در گیری تصمیم

هوشمند برای اشخاص خارجی مفیم در 
رسد برای می ایران ضرورت دارد. به نظر

ماه در  3اشخاصی که قصد اقامت بیش از 
یی که با هاایران را دارند تهیه کارت

ی ایرانیان هم به لحاظ شکلی و هم هاکارت
به لحاظ محتوایی متفاوت باشد ضروری 

 1خواهد بود.

 12 حاشیه

ه به اینکه حمل و نگهداری با توج
شناسنامه دشوار بوده و همیشه نیازی به 
 تمامی اطالعات موجود در شناسنامه

باشد و به منظور دسترسی کلیه تبعه نمی
ایران به کارت شناسایی متحدالشکل که 

به روز چنین همدارای امنیت باالیی باشد و 
قانون  38بودن نشانی افراد، برابر ماده 

، قانون الزام اختصاص شماره ملی احوالثبت
و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی در تاریخ 

                                                
 يکارت هوشمند مل يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار چالش1

 21:صشدن خدمات،  يکیالکترون و

شناسنامه در حقوق موضوعه محمد، احکام و آثار  ان،ي. باقر2

 189 :ص  ران،يا

به تصویب مجلس محترم  05/03/1376
 2شورای اسالمی رسید.

 13 حاشیه

اصوالً یکی از اهداف دولت و سازمان 
درخصوص صدور کارت  احوالثبت

)جرایم( شناسایی ملی کاهش اینگونه موارد 
تفاده قانون گریزان و جلوگیری از سوء اس

 3است.

 14 حاشیه

 اهداف اصلی
ی اصلی حاکمیت در هاایجاد زیرساخت -

 فضای سایبر

ایجاد بستر مدیریت هویت دیجیتال در  -
 فضای سایبر

 خدمات دولت الکترونیکارائهایجاد بستر  -

 افزایش امنیت و حریم خصوصی شهروند -

 4یافزایش دقت و امنیت هویت اتباع ایران -

 15 حاشیه

 اهداف فرعی

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ، ی. ذوالفقار3

 22 :صاحوال(، ثبت نیمراجع

و مجازات آن،   يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال4

 14 :ص



  
 575 شناسايی کارت صدور - هفتم فصل

 

ی کارت هایکپارچه سازی پروژه -
 هوشمند

 اطالعاتآوری فنایجاد رونق در بازار  -

 یالمللبینافزایش اعتبار  -

طبقه بندی ارائه خدمات براساس ملیت  -
 1ایرانی و غیر ایرانی

 16 حاشیه

بخاطر اهمیت کارت هوشمند ملی مجری 
رای طرح رئیس سازمان و پشتیبانی از اج

موفق این پروژه در باالترین سطک است. و 
به جهت ارتباط تنگاتنگ کلیه مشتریان و 
عوامل تأمین کننده از نظرات همگان 

تعامل  هااستفاده نموده و در همه زمینه
برقرار کرده و رضایت همگانی را سرلوح 
کار خود قرار داده است. به منظور توسعه 

و ی متمایز هاخدمات و افزایش ویژگی
شده  بینیپیشی هارقابتی کارت و قابلیت

در حافظه آن از تمامی پیشنهادات و 
استقبال نموده و برای داشتن  هاهمکاری

 مزیت ویژه در سطک کشور و جهان تالش
توان گفت که یکی از نتایج می کند ومی

مهندسی مجدد و داشتن  گذارمهم و اثر
سازمان فرآیند محور کارت هوشمند ملی 

                                                
 دیحم ، يخلخال ، و مجازات آن ي. جرم جعل در اسناد سجل1

 14 :ص( 140558)

به همین منظور اهم مأموریت و  است.
 رسالت و اهداف کارت هوشمند ملی بیان

 گردد.می
کارت هوشمند ملی کلید ورود به  -

 احوالثبتدولت الکترونیک است. 
مأموریت دارد که با صدور کارت هوشمند 
ملی امکان ورود امن کلیه ایرانیان را به 
 فضای مجازی دولت الکترونیک فراهم کند.

رت هوشمند ملی آن است رسالت کا -
سازی الزم برای استفاده کلیه  که بستر

طنان از شناسایی و تصدیق هویت دقیق همو
 و دیجیتالی فراهم کند.

تمامی شهروندان امکان استفاده از  -
امضاء اسناد الکترونیکی در فضای مجازی 
)امضاء دیجیتالی( به صورت امن داشته 

 باشند.

یمیل امن برای هرکدام از شهروندان ا -
 برای تبادل اطالعات بین سازمانی و نهادهای

 دولتی با شهروندان فراهم کند.

ای مقدمهعنوان بهکارت ملی هوشمند  -
تواند می برای ورود به جامعه اطالعاتی،

، کاهش هاع عادالنه فرصتموجب توزی
 های دولت مردم و بنگاههابسیاری از هزینه
سزایی در توانند نقش بمی شود. این امور
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 پویایی اقتصادی داشته باشند.

با پیاده سازی طرح کارت ملی  -
که  شودمی هوشمند، این امکان فراهم

خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت 
 باالتر به مردم ارائه شوند. این موضوع

تواند موجب بهبود سطک کیفی زندگی می
مردم و باال بردن سطک رضایت مردم از 

 د.دولت شو

ی هوشمند ملی با هامعرفی کارت -
رعایت کلیه نکات امنیتی اقدام منطقی در 

 راه ممانعت از جعل است.

مأموریت آن است کارت هوشمند ملی  -
جایگزین مطمئن و مناسبی برای کارت 

 شناسایی ملی باشد.

براساس نیاز و امکانات موجود،  -
کاربردهای متفاوتی را در حافظه آن 

کارت چند منظوره( طرح گنجانده شود )
تجمیع خدمات مختلف روی کارت انجام 

 شود مانند کشور مالزی در آسیا.

تهیه بانک اطالعاتی از آثار انگشتان  -
 افراد. )ضمن کار(

ی مردم و هاصرفه جویی در هزینه -
دولت، کاهش ترافیک و سفرهای درون و 

                                                
خدمات  يمعرف ن،یام د،یو عم نیام البن ،ينوقاب ي. جوشن1

شش گانه  یاحوال با استفاده از مدل توانمند سازثبت

(BPMN)،  56 :ص 

 بیرون شهری، سالم سازی محیط زندگی.

کار و تجارت رونش محیط کسب و  -
الکترونیک در فضای مجازی، رشد اقتصادی 
کشور، افزایش درآمدهای دولت و کاهش 

 یش در خیلی از امور.هاهزینه

 های جانبی خانوادههاکاهش هزینه -
 درخصوص دریافت خدمات.

ایجاد امکان پیگیری اشتباهات در  -
 خدمات.

ی موجود هایکپارچه سازی پروژه -
 لف.ی مختهاکارت در بخش

عرضه  زنجیره تدوین و تکمیل چرخه -
کارت هوشمند با استفاده از پتانسیل 

 1ی داخلی.هاشرکت

 17 حاشیه

توان در می اهمیت کارت هوشمند ملی را
ارائه خدمات دیجیتالی که به شهروندان 

چنین همپی برد.  شودمی ایرانی داده
صفت و ویژگی که این کارت در ترین مهم

جامعه اطالعاتی مثل ایران دارد، غیر یک 
قابل جعل بودن و غیر قابل استفاده توسط 

باشد از آنجایی که در یک جامعه با می غیر
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تراکم انبوه جمعیت و توسعه متمرکز 
پیچیدگی زندگی چنین همشهرنشینی، 

اجتماعی در کالن شهرها و بروز مسائل 
اجتماعی و هویتی در حاشیه و جاهای 

افزایش روزافزون چنین هملف شهر و مخت
جرم و جنایت، تهیه کارت هوشمند ملی و 

تواند در تصدیق و می ارائه آن به شهروندان
شناسایی افراد کمک فراوانی به 

 1ی کنترل اجتماعی نماید.هامکانیزم

 18 حاشیه

الکترونیکی شدن کارت، مزایای بسیاری 
ن امضای را به همراه دارد. فراهم شدن امکا

تصدیق چنین همدیجیتالی برای عموم مردم، 
هویت افراد به شکلی مطمئن تر، از جمله 

ات نیز به کمک این مزایاست. این امکان
 2.شودمی فراهم زیرساخت کلید عموم

 19 حاشیه

با تجمیع گواهینامه رانندگی در کارت 
شناسایی هوشمند، امکان صدور مجدد 

اینکه کارت عوض شود  گواهینامه بدون
. با ایجاد این زیرساخت در شودمی فراهم

                                                
و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم1

 181 :صمرتبط با آن،  یهاچالش

و  يت هوشمند ملکار تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم2

کارت شناسایی هوشمند، تخلفات رانندگی 
به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی در 
کارت شناسایی هوشمند متخلف ذخیره 

 شود.
ی هاالبته به دالیل امنیتی، کارت خوان

خاص در اختیار پلیس قرار گرفته است تا 
به دسترسی به اطالعات گواهینامه فقط قادر 

رانندگی صاحب کارت باشد و حق 
دسترسی به دیگر اطالعات فرد را ندارد. در 
حقیقت فرآیند دسترسی به اطالعات شامل 
سطوح دسترسی است. از دیگر کاربردهای 
مهم کارت هوشمند ملی، تراکنش صاحب 
کارت روی اینترنت است. با اتصال 

به کامپیوتر کارتخوان، کارت هوشمند 
شخصی و وارد کردن کارت در آن، 

و به محض  شودمی صاحب کارت شناسایی
ورود کارت در کارتخوان، صاحب کارت 

تواند به خدمات مختلف می شناسایی
 3دسترسی یابد.

 20 حاشیه

قانون برنامه پنجم توسعه  46بند )د( ماده 
نیز به صراحت به دو کارکرد کارت 

 183 :صمرتبط با آن،  یهاچالش

و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم3

 185 :صمرتبط با آن،  یهاچالش
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تعیین هویت و امضای هوشمند ملی یعنی 
الکترونیکی اشاره کرده و با ذکر عبارت 

 بینیپیشراه را برای « سایر کارکردها»
کارکردهای دیگری غیر از آنچه گفته شد 
باز کرده است. در بیشتر کشورهایی که تا 
کنون استفاده از کارت هویت الکترونیکی 

به دو کارکرد پیش گفته اند را آغاز نموده
یا تصدیق هویت نیز اضافه  کارکرد گواهی

 1شده است.

 21 حاشیه

کشورهایی که تاکنون نسبت به صدور 
اند کارت شناسایی الکترونیکی اقدام کرده

در  اند.برخوردهای متفاوتی با موضوع داشته
برخی از این کشورها صدور و تمدید کارت 
باید در قبال پرداخت پول باشد در حالی که 

یگان است و در در برخی دیگر این امر را
دسته سوم از کشورها اولین صدور کارت 
رایگان و تمدید آن به هر دلیل با پرداخت 
هزینه همراه خواهد بود. با توجه به بند )د( 

قانون برنامه پنجم توسعه، در  46ماده 
موضوع این بند باید درخصوص  نامهآیین

هم « نحوه اخذ هزینه صدور کارت»
 این قید چنین بر شود. ازگیری تصمیم

                                                
کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش1

 17شدن خدمات، صفحه يکیوالکترون يمل

نظر به دریافت هزینه  گذارآید که قانونمی
از شهروندان در قبال صدور کارت هوشمند 

در مورد گیری ملی دارد. با این حال تصمیم
خواهد بود.  احوالثبتمیزان آن با سازمان 

این مبلغ نباید باعث فشار بر اقشار کم 
 2درآمد جامعه شود.

 22 حاشیه

وشمند با ارائه سه کاربرد کارت ملی ه
اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای 

کند تا بتوان می دیجیتال این امکان را فراهم
یک ابزار چند کاره عنوان بهاز کارت 

استفاده کرد. به کمک کارت ملی هوشمند، 
که کاربردهای  شودمی این امکان فراهم

مختلف در کنار هم و روی یک کارت قرار 
توان در زمان می ، این کاربردها راگیرند

کارت قرار داد. روی صدور یا بعد از صدور 
دارنده کارت فقط امکان دسترسی به 
اطالعات مربوط به خودش را دارد. مثل 

ی مختلفی هااینکه اطالعات در صندوقچه
روی کارت ذخیره شده باشد که هر کدام 
کلید خودش را داشته باشد. کارت ملی 

کامپیوتر ساده و کوچک هوشمند، یک 
 است که با اتصال به یک کارتخوان،

کارت هوشمند  يقوقها و الزامات ح. زرکالم، ستار، چالش2

 22شدن خدمات، صفحه يکیوالکترون يمل



  
 579 شناسايی کارت صدور - هفتم فصل

 

توان به اطالعات درون آن دسترسی پیدا می
 1کرد.

 23 حاشیه

ی هوشمند ملی با هاصدور کارت
ی حقوقی جدی همراه است که از هاچالش

توان به ضرورت حمایت می آنهاترین مهم
ی شخصی، هااز حریم خصوصی داده

ترونیکی و مقابله با نگهداری از سوابق الک
ی هوشمند ملی هاتقلب نسبت به کارت

 2اشاره کرد.

 24 حاشیه

قانون تجارت الکترونیکی بر  11ماده 
لزوم در دسترس بودن و قابل درک بودن 

شرایط عنوان بهسوابق الکترونیکی مطمئن 
اصلی نگهداری از این سوابق تصریک کرده 

ور از این دو شرط که در واقع است. منظ
هم هستند این است که سوابق  ملمک

الکترونیکی صرفنظر از شکل انتقال و قالب 
آن باید به شکلی قابل درک در دسترس 
باشد. این دو شرط باید در چارچوب 

                                                
و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد؛ بررس ا،یک ي. حاتم1

 186 :صمرتبط با آن،   یهاچالش

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش2

 29شدن خدمات، صفحه يکیوالکترون يمل

نگهداری از سوابق الکترونیکی دغدغه 
باشد. در عمل، برای تضمین  هااصلی بانک

تحقق این شرایط ضروری است که 
« فعال»از روش  ی مأمور نگهداری،هابخش

نگهداری استفاده کنند. در این مفهوم باید 
به شکل نگهداری و قالب آن )منظور 

ی الکترونیکی نگهداری از اسناد و هاقالب
مبذول شود تا اسناد ای سوابق( توجه ویژه

هنگام بازیابی آنها قابل درک باشند. 
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده 

ترونیکی در قراردادهای از ارتباطات الک
 4در قسمت )ب( بند  2005ی سال المللبین

خود عالوه بر تمامیت شرط قابلیت  9ماده 
دسترسی را هم در مواردی که یک ارتباط 
یا قرارداد باید به شکل اصلی خود نگهداری 

وقتی قانون قابل »: داندمی شود ضروری
دستیابی بودن اطالعات موجود در ارتباط را 

دارد در آن صورت اطالعات برای یم مقرر
شخصی که هدف دسترسی او به اطالعات 

این اولین و  3«است قابل دستیابی باشد
چالش حقوقی نگهداری مطمئن از ترین مهم

 4.ونیکی استسوابق الکتر

نشر  ،يکیالکترون(، حقوق تجارت 1387) يعل ،يي. رضا3

 چاپ اول زان،یم

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوقستار، چالش ، . زرکالم4

 32: صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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 25 حاشیه

از مزایای کارت شناسایی ملی این است 
که حمل آن آسان و جعل آن غیر ممکن 

ند از آن استفاده توانمی است و همگان
نمایند لکن نسبت به شناسنامه دارای 
مندرجات کمتری است مثاًل در شناسنامه 
محلی برای درج وقایع ازدواج، طالق، مرگ 
زوج و زوجه و والدت و مرگ فرزندان 
وجود دارد در حالی که کارت شناسایی ملی 
فاقد چنین اطالعاتی بوده و صرفاً به منظور 

ند در نظر گرفته شناسایی هویت صاحب س
 1شده است.

 26 حاشیه

های ملی هوشمند عالوه بر تکار
و اطالعاتی  هامشخصات فردی دارای داده

است که به حریم زندگی خصوصی 
شهروندان و به عبارت دیگر به حریم 
خصوصی آنان مرتبط است و در حقوق 
فناوری اطالعات و ارتباطات از آن به 

. به عالوه، شودمی ی شخصی تعبیرهاداده
استفاده مستمر و دراز مدت از کارت در 
چارچوب دولت الکترونیکی اطالعاتی را در 

 قرار احوالثبتاختیار مراکز اداری و 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 194 :ص  ران،يا

تواند دارای ماهیت اسرار می دهد کهمی
یا اطالعات مرتبط با ای تجاری، اسرار حرفه

ی شخصی هاحریم خصوصی شهروندان داده
عبارت است از » ی شخصیهاباشد. داده

هرگونه اطالعات راجع به یک شخص یا 
هویت مشخص یا قابل شناسایی، شخص 
قابل شناسایی کسی است که مستقیم یا غیر 
مستقیم، به ویژه از طریق مراجعه به یک 
شماره تشخیص هویت یا یک یا چند عامل 
خاص درباره هویت جسمانی، روانی، ذهنی، 

ل شناسایی اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی قاب
 احوالثبتبدیهی است سازمان « است

ی هامتصدی پردازش دادهعنوان بهکشور 
و احتیاطات الزم را  هاشخصی، باید مراقبت

و  هابرای حفظ محرمانگی این داده
جلوگیری از افشای آنها به عمل آورد و 
هنگامی که اشخاص حقوقی حقوق 
خصوصی یا عمومی ثالث بموجب قوانین 

را دارند  هاترسی به این دادهوجود حق دس
تدابیر مقتضی اتخاذ کند تا مانع تغییر، 

باید چنین همتحریف و تخریب آنها شوند. 
ی مضبوط هاتدابیری اندیشیده شود تا داده

ی هوشمند ملی جز برای اهدافی هادر کارت
که برای آن در نظر گرفته شده یعنی کنترل 
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هویت و دسترسی به خدمات دولت 
 الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد.

درخصوص تکلیف به رعایت حریم 
خصوصی اشخاص در چارچوب نگهداری از 

 58سوابق الکترونیکی به ویژه مقررات مواد 
قانون تجارت الکترونیک باید مورد  61تا 

کشور قرار گیرد.  احوالثبتتوجه سازمان 
هرچند این مقررات کامل نیستند و اصالح 

ی مختلف ضرورت دارد ولی هانبهآنها از ج
در حال حاضر حاوی قواعد حداقلی در این 
خصوص هستند که رعایت آنها در گونه 
پردازشی ضروری است در قانون تجارت 

ی هاالکترونیک شرایط پردازش داده
(، شرایط پردازش این 58شخصی )ماده 

( نحوه پردازش سوابق 59)ماده  هاداده
( و نهایتاً سایر 60پزشکی و بهداشتی )ماده 

ی شخصی هامسائل حقوقی مرتبط با داده
( مورد توجه قرار گرفته است. ماده 61)ماده 

رت الکترونیکی برای نقض اقانون تج 71
حریم خصوصی افراد ضمانت اجرای 
کیفری یک تا سه سال حبس درنظر گرفته 

این قانون هم برای دفاتر خدمات  72و ماده 
سایر نهادهای  صدور گواهی الکترونیکی و

چنانچه مرتکب اعمال موضوع ماده  مسئول
شوند حداکثر مجازات مقرر در این ماده  71

)سه سال حبس( درنظر گرفته است. 
قانون مورد بحث نقض  72سرانجام ماده 

مباالتی را هم بی حریم خصوصی در نتیجه
مستوجب سه تا یک سال حبس و پنجاه 

 است.میلیون ریال جزای نقدی دانسته 
کشور نه تنها خود  احوالثبتسازمان 

ی هامتصدی اصلی پردازش دادهعنوان به
مرتبط با حریم خصوصی اشخاص مکلف به 
رعایت مقررات قانونی در این زمینه است 
بلکه مکلف خواهد بود در هر گونه برون 
سپاری بخشی از اعمال تصدی و خدمات 
غیر حاکمیتی خود به بخش خصوصی یا 

قراردادهای فیمابین، آنان را  تعاونی در
مکلف و متعهد به رعایت حریم خصوصی 

رسد می شهروندان کند. با این همه، به نظر
مسئولیت سنگینی از این حیث برعهده 

 قرار خواهد داشت و احوالثبتسازمان 
تواند آن را متوجه اشخاصی کند که نمی

کنند. به ویژه باید می تحت نظر او فعالیت
م به عمل آید تا از پردازش و مراقبت الز

ی مرتبط با عادات زندگی هادادهآوری جمع
و رفتارهای مصرفی شهروندان توسط 
اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق اعم از 
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 2 1صوصی یا عمومی ممانعت به عمل آیدخ

 27 حاشیه

قانون تجارت الکترونیکی  11ماده 
سابقه الکترونیکی »کند که می تصریک

داده پیامی است که با مطمئن عبارت از 
رعایت شرایط یک سیستم اطالعاتی مطمئن 

قانون یاد  2باشد. بند )ح( ماده « ذخیره شده
شده، سیستم الکترونیکی مطمئن را این 

سیستم اطالعاتی »: کندمی چنین تعریف
به نحوی معقول در برابر سوء  -1: است که

سطک  -2استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 
ت دسترسی و تصدی صحیک معقولی از قابلی
به نحوی معقول متناسب با  -3را دارا باشد. 

دهد پیکربندی و می اهمیت کاری که انجام
موافق با رویه  -4سازماندهی شده باشد. 

قانون نیز  2بموجب بند ط ماده « ایمن باشد.
برای تطبیق »است ای رویه« رویه ایمن»

پیام، منشا و مقصد آن با  هاصحت ثبت داده
یین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تع

تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده 

                                                
 ينترنتيا ارتباطات يخصوص ميحر»(، 1386) ستار زرکالم،. 1

 مجله در مندرج، «(اروپا هياتحاد و رانيا حقوق درمطالعه )

 تابستان و بهار، 1 شماره هشتم، سال حقوق، و ياسالم معارف

  .196 تا 173 صص

 هوشمند کارت يحقوق الزامات و هاچالش ستار، زرکالم،. 2

پیام از یک زمان خاص یک رویه ایمن 
یا  هاممکن است با استفاده از الگوریتم

کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، 
ی تصدیق یا پاسخ برگشت و یا هاروش

ن ماده ای 3«.طرق ایمنی مشابه انجام شود
همانطور که از منطوق آن برمی آید ناظر بر 
شرایط فنی نگهداری مطمئن است که باید 
در ارزیابی سوابق الکترونیکی مطمئن مورد 

 4و اشخاص ذینفع قرار گیرد. هاتوجه دادگاه

 28 حاشیه

ی هابا توجه به اهمیت فراوان کارت
هوشمند ملی در زندگی روزانه شهروندان، 

باید تجربیات سایر  هارتدر صدور این کا
کشورها به ویژه برای حفظ امنیت، تمامیت 
و محرمانگی اطالعات شخصی مورد توجه 

و استفاده از  هاقرار گیرد. صدور این کارت
آنها باید بتواند به روند توسعه دولت 
الکترونیکی در کشور کمک کند و به 
تسهیل فعالیت روزانه شهروندان به ویژه در 

ی اجرایی و مؤسسات هاستگاهارتباط با د

 29صفحه خدمات، شدن يکیالکترون و يمل

3. Michel Vivant et autres (2002), p. 1558, n. 

2752. 
کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش4

 31: صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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عمومی و زیر نظر دولت بیانجامد. در صدور 
به طور مشخص توجه به موارد  هااین کارت

 زیر ضرورت دارد:
ی عمومی سازمان هاسیاست -1
ی ملی هابرای مدیریت کارت احوالثبت

هوشمند باید تدوین و در صورت نیاز پیش 
 ی جدید در اینهانامهآییننویس قوانین و 

 مورد تهیه و به دولت پیشنهاد شود.
به منظور مدیریت سیستم امضای  -2

الکترونیکی، در چارچوب زیرساخت 
عمومی کشور باید مرکز ریشه مستقل در 

ایجاد شود تا این سازمان  احوالثبتسازمان 
بتواند نسبت به صدور مجوز تأسیس مراکز 
خدمات گواهی تحت نظر و مسئولیت خود 

 ی گواهی آنان اقدام کند.هاو تعیین سیاست
ایجاد مرکز ریشه در سازمان  -3
باید صرفاً با هدف مدیریت  احوالثبت

کارت هوشمند ملی انجام گیرد و نباید به 
انحصار در بازار گواهی الکترونیکی 

 بیانجامد.
کارکرد امضای الکترونیکی کارت  -4

هوشمند ملی باید برای توسعه دولت 
ه قرار گیرد و نباید الکترونیک مورد استفاد

به طور گسترده برای تجارت الکترونیکی 

                                                
کارت هوشمند  يها و الزامات حقوقستار، چالش ، . زرکالم1

 38: صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

 بکار گرفته شود.
ی هوشمند ملی هااستفاده از کارت -5

نباید به نقض حریم خصوصی دارندگان 
کارت و کنترل عادات زندگی و رفتارهای 
مصرفی آنان منجر شود. در این مورد 
رعایت مقررات قانون تجارت الکترونیکی 

 بود.ضروری خواهد 
به منظور نگهداری مطمئن از سوابق  -6

ی ژنتیکی های الکترونیکی و دادههاکارت
ی کارت هاایجاد مرکز آرشیو ملی داده

 هوشمند ملی ضرورت دارد.
ات باید تدابیر جدی برای مقابله با تقلب -7

ی هوشمند ملی از جمله با هانسبت به کارت
پیشنهاد الیحه برای اصالح قوانین کیفری 

 جود اتخاذ شود.مو
ی هوشمند هادر تولید و صدور کارت -8

ملی، تجربیات سایر کشورها از جمله 
کشورهایی که در صدور کارت هویت 
الکترونیکی و استفاده از آن پیش قدم 

 1توجه کافی مبذول شود.اند بوده

 29 حاشیه

رویکرد کشورها به لحاظ میزان توجه به 
ر ی الزم دهامدارک هویتی و زیرساخت
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ی نوین و احراز هویت هااجرای سیستم
ی شناسایی هوشمند، هامبتنی بر کارت

تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، لیکن هدف 
مشترک در کلیه کشورها، شناسایی و 

از گیری تصدیق اصالت به منظور بهره
خدمات الکترونیکی عمومی و اختصاصی 
است. استفاده از کارت هوشمند در نهایت 

ی بسیاری در سطک دولت هاش هزینهبه کاه
موارد ترین مهمکه  شودمی و اجتماع منجر

 آن به شرح زیر است:
ی ناشی از مراجعات هاکاهش هزینه -1

مکرر شهروندان یا ارائه خدمات 
 الکترونیکی مطمئن از محل کار یا خانه

ی ناشی از احراز هاکاهش هزینه -2
ور ارائه سریع و مطمئن هویت افراد به منظ

 خدمات دولتی و بانکی.
ی برقراری ارتباط بر هاکاهش هزینه -3
یا پایگاه اطالعات جمعیت  (OnLine)خط 

یا استفاده از اطالعات درون کارت هوشمند 
(ON- CARD). 

ی ذخیره سازی و هاکاهش هزینه -4
در  هانگهداری و به ویژه بروز رسانی داده

با استفاده  ، نهادهاها، سازمانهاوزارت خانه
از اطالعات کارت هوشمند و پایگاه 

                                                
و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم1

 188 :صمرتبط با آن،  یهاچالش

 اطالعات جمعیت کشور.
ی ناشی از توسعه نرم هاکاهش هزینه -5

دی افزارها با استفاده از چندین برنامه کاربر
روی کارت برای استفاده از خدمات 
مشترک امضای دیجیتالی، شناسایی، تصدیق 

 هویت و... .
از  ی ناشی از استفادههاکاهش هزینه -6

به منظور به حداکثر  (pkl)کلیه عمومی 
رساندن ایمنی در مبادالت الکترونیکی 
 )جلوگیری از موارد متخلف جعل و تقلب(.

ی ناشی از ثبت نشانی هاکاهش هزینه -7
و کدپستی و بروز رسانی آن به منظور 
استفاده از کدپستی مندرج در کارت در 

 1ی دولتی.هاتمامی دستگاه

 30 حاشیه

کارت ملی هوشمند در دراز مدت  پروژه
خواهد شد. برای این  هاسبب کاهش هزینه

امر دالیل مختلفی وجود دارد. اولین موضوع 
 افزایش امنیت و جلوگیری از جعل هویت

نمودن زیر تر باشد، در صورت امنمی
ساخت تصدیق هویت کشور، از بسیاری از 

که مستقیماً  شودمی تخلفات جلوگیری
 وگیری از هرز رفتن منابع مالیسبب جل
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گردد. رویکرد کشورها به لحاظ میزان می
ی هاتوجه به مدارک هویتی و زیر ساخت

ی نوین و احراز هاالزم در اجرای سیستم
ی شناسایی هاهویت مبتنی بر کارت

هوشمند، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، 
لیکن هدف مشترک در کلیه کشورها، 

لت به منظور شناسایی و تصدیق اصا
از خدمات الکترونیکی عمومی و گیری بهره

اختصاصی است. استفاده از کارت هوشمند 
ی بسیاری در هادر نهایت به کاهش هزینه

 شودمی سطک دولت و اجتماع منجر
رویکردی که برخی از کشورها به کارت 
ملی هوشمند بوده است، ایجاد درآمدزایی 

ئه خدمات شناسایی برای دولت به علت ارا
و تصدیق هویت دیجیتال فراگیر بوده است. 
این امر بطور کلی به دو صورت رخ داده 
است شکل اول دریافت هزینه در هنگام 
تحویل کارت به شهروندان با مبلغی بیش از 
مبلغ تمام شده است شکل دوم دریافت 

یی است هاهزینه به آراء خدمات و تراکنش
گیرد. در می صورت که با استفاده از کارت

کشور ما نیز براساس قوانین و زیر 
یی را برای هاتوان مدلمی ی آنهاساخت

 1درآمدزایی برای دولت تدوین نمود.

                                                
و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم1

 189 :صمرتبط با آن،  یهاچالش

 31 حاشیه

یکی از شرایط ماهوی نگهداری از سوابق 
کارت هوشمند ملی حفظ تمامیت این اسناد 
است. منظور از تمامیت این است که یک 

نیکی از زمان ایجاد اولیه نوشته یا سند الکترو
اش به صورت داده پیام بدون تغییر و 

 10تحریف باقی مانده است. براساس ماده 
قانون تجارت الکترونیکی و بند )ب( ماده 

، امضا و سند هقانون برنامه پنجم توسع 48
الکترونیکی مطمئن عالوه بر قابلیت انتساب 
باید از ویژگی تمامیت نیز برخوردار باشد. 

تمامیت در کنوانسیون سازمان ملل  شرط
متحد درباره استفاده از ارتباطات 

که دولت جمهوری  2005الکترونیکی سال 
اسالمی ایران آن را پاراف کرده مورد 
تصریک قرار گرفته است. براساس قسمت 

در »این کنوانسیون  9ماده  4الف بند 
دارد که ارتباط می مواردی که قانون مقرر

ستی در دسترس قرار گیرد یا یا قرارداد بای
به شکل اصلی خود باقی بماند یا آثار فقدان 

کند این شرط در می یک نسخه اصل را بیان
 شودمی مورد ارتباط الکترونیکی محقق

الف( اطمینان قابل اتکایی : زمانی که
درخصوص تمامیت اطالعات از زمانی که 
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برای نخستین بار به شکل نهایی خود 
ارتباط الکترونیکی تولید شده وجود  عنوانبه

 9ماده  5قسمت الف بند  1«.داشته است
همان کنوانسیون درخصوص معیار ارزیابی 

معیار ارزیابی »: داردمی تمامیت مقرر
تمامیت آن است که آیا اطالعات کامل و 

یا خیر، صرفنظر از اند بدن تغییر باقی مانده
اضافه شدن و تصدیق یا تغییری که در 

آیند معمول ارتباط، ذخیره و نمایش فر
در عمل، تمامیت یک  2«.شودمی حادث

سند الکترونیکی رابطه تنگاتنگی با 
مورد استفاده دارد. در حال حاضر آوری فن

فناوری مطمئن در امضای ترین پیشرفته
الکترونیکی مطمئن، رمز نگاری نامتقارن یا 
امضای مبتنی بر کلید عمومی است که نه 

نها انتساب سند به امضا کننده بلکه تمامیت ت
کند. یک نوشته می آن را نیز تضمین

 الکترونیکی زمانی دارای تمامیت محسوب
که در طول زمان با استفاده از روش  شودمی
بدون تغییر باقی مانده باشد. « خرد سازی»

از ای تهیه خالصه« خرد سازی»منظور از 
ر امضاست. این یک داده پیام به کمک ابزا

                                                
 .247ص  ن،یشیپ ،ييرضا ي. به نقل از عل1

 . همان.2

الملل سازمان ملل متحد  نیحقوق تجارت ب ونیسی. کم3

 به بعد. 52صص  ن،یشیپ «ترالیآنس»

خالصه به وسیله کلید خصوصی امضا کننده 
 که فقط در اختیار وی قرار دارد رمزگذاری

. برای رمز گشایی از این داده پیام شودمی
دریافت کننده پیام از کلید عمومی ارسال 

کند. دریافت کننده نیز می کننده استفاده
برای حفظ تمامیت داده پیامی که در صدد 

 آن است از همین روش استفادهارسال 
 3کند.می

 ی ملی هوشمندهادر مورد خاص کارت
استفاده از روش زیست سنجی یا بیومتری 
برای تعیین هویت شخص از امتیازاتی 
برخوردار است از جمله این که امکان 

ی اصیل را توسط هااستفاده از کارت
کند ولی این می اشخاص مجعول منتفی
ارای معایب جدی شکل از تعیین هویت د

 4است.

 32 حاشیه

نظر از اینکه شناسنامه همزمان با صرف
و کارت ملی بعد از  شودمی ثبت تولد صادر

پانزده سالگی؛ دو تفاوت اصلی میان دو سند 
تفاوت اول آنکه : مورد بحث وجود دارد

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق، چالش. زرکالم، ستار4

 34 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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شناسنامه از حیث مندرجات و اطالعات، 
ر از کارت ملی است. در حقیقت دتر مفصل

که  شودمی کارت ملی صرفاً اطالعاتی درج
ناظر به خود فرد است؛ در حالی که در 

؛ شودمی شناسنامه اطالعات بیشتری ذکر
نظیر اطالعات راجع به همسر و اوالد. با این 
حال تأمل در این نکته الزم است که در 
کارت ملی، اطالعات ناظر به سکونت فرد 

العاتی که شناسنامه در گردد؛ اطمی نیز درج
خصوص آن مسکوت است. تفاوت دوم 
مدت اعتبار این دو سند است؛ تبصره ماده 

اجرایی اعتبار اولین کارت  نامهآیین 2
 7شناسایی ملی را از تاریخ صدور به مدت 

 2داند؛ در حالی که برحسب تبصره می سال
ق.ث.ا. شناسنامه اولیه باید در سی  36ماده 

عکس همان سال صاحب آن  سالگی تمام با
 1تجدید شود.

 33 حاشیه

رشد و توسعه فناوری اطالعات و مزایای 
زیاد کاربرد این فناوری در بهبود روند ارائه 

ی دولتی، سبب گرایش هاخدمات سازمان
به این فناوری و حرکت به سمت  هادولت
 دولت الکترونیک شده است که سازی پیاده

                                                
 53 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

 احوالثبت نقش سازمانترین مهمتوان می
کشور در دولت الکترونیک را ایجاد اماکن 
شناسایی و اثبات هویت و ارائه خدمات 
گوناگون به شهروندان در فضای دولت 
الکترونیک عنوان نموده و کارت هوشمند 
ملی دروازه ورود به دولت الکترونیک 
خواهد بود. آنچه در این حوزه قابل 

از باشد انتقال مشکالت ناشی بینی میپیش
ی قانونی موجود در مجازات جرائم هاخالء
باشد مشکالتی می به این حوزهای رایانه
و ای به روز نبودن قوانین جرائم رایانه: نظیر

ی تعیین شده در هاعدم تناسب مجازات
قانون با ارتکاب جرم در فضای سایبر )عدم 
جامعیت قانون جرائم رایانه ای(. بنابراین 

ن ذیربط قبل از رود مسئولیمی انتظار
هرگونه بهره برداری همه جوانب اجرایی و 
قانونی پروژه کارت هوشمند ملی را بررسی 
نموده و نسبت به برطرف نمودن نقاط 

 2ضعف موجود اقدام نمایند.

 34 حاشیه

شماره شناسایی ملی که تحت عناوین 
و شماره  (ID Number)شماره شناسایی 

، شودیم شناخته (social code)ملی 

و مجازات آن،   يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال2

 41 :ص
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است که براساس  (unique)که ای شماره
ی کاربردی، هانظام نوین طراحی سیستم

ی هاطراحی شده است و یکی از شاخصه
آید. این می مهم دولت الکترونیک به شمار

شماره که به هر فرد دارای شناسنامه در 
یابد، مبنای بازنمایی می ایران تخصیص

 هویت افراد است و بکارگیری آن موجب
گردد تا ضمن رعایت حریم خصوصی می

افراد موجبات تحوالت اساسی در نظام 
خدمات رسانی اداری و ارائه خدمت به 
صورت سریع، صحیک و دقیق به وجود آید. 
این شماره در بدو امر همزمان با طراحی 
پایگاه اطالعات جمعیتی کشور و تغذیه 
اطالعات ایرانیان دارای شناسنامه به پایگاه 

 1رکورد اختصاص یافت.به هر 

 35 حاشیه

کارت شناسایی )ملی( که مطابق قانون 
الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای 

 کلیه اتباع ایرانی تنظیم شده است.
این  -1: قطعًا یک سند هویتی است زیرا

سند نیز مانند شناسنامه از روی دفاتر ثبت 
 3در ماده  -2و  شودمی کل وقایع تنظیم

رالذکر کارت یاد شده صریحاً ن ماقانو

                                                
نقش و کارکرد  يجامعه شناخت يبررس د،یمج ا،ی. قربان ن1

 5: صور، در کش يتياسناد هو

یک سند شناسایی اتباع ایرانی عنوان به
 2شناخته شده است.

 36 حاشیه

کارت ملی هوشمند، عالوه بر داشتن یک 
 ی امنیتی بیشتر وهابدنه با دوام، با ویژگی

باالتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای 
ی کاغذی قادر هادیگری نیز دارد که کارت

این ترین مهمآنها نیستند. از جمله به تأمین 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می مزایا،

 شناسایی در حوزه دیجیتال
امکان تصدیق هویت براساس رمز عبور، 
رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی که هم 
کارت، هم صاحب کارت و هم سیستم بهره 
برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق 

 هویت کنند.
 ان امضای دیجیتالامک

 امکان پردازش اطالعات
 امکان تغییر اطالعات پس از صدور

 امکان پشتیبانی از کاربردهای مختلف
امکان افزودن کاربرد جدید پس از 

 صدور
امکان دسترسی به اطالعات برحسب 
مجوزهای دسترسی مختلف و به صورت 

آن در  گاهيو جا يتياعتبار اسناد هو ،یپور، مهد گوزلي. آد2

 87 :ص ،ينظام حقوق
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 کامالً امن 
امکان استفاده کارآمدتر از خدمات 

 1یک.دولت الکترون

 37 حاشیه

ی هوشمند به های مندرج در کارتهاداده
شوند و می یی که با چشم دیدههاداده
یی که با ابزارهای الکترونیکی قابل هاداده

شوند. سازمان می خواهند هستند تقسیم
باید در مورد این دو دسته از  احوالثبت
رسد می کند. به نظرگیری تصمیم هاداده
برای احراز هویت ابتدایی  یی کههاداده

شهروند در مراجعات حضوری مورد نیاز 
است نظیر نام و نام خانوادگی، ملیت، محل 
و تاریخ تولد، جنسیت، محل صدور کارت، 
تاریخ آغاز و پایان اعتبار کارت، عنوان و 
شماره کارت، عکس دارنده کارت و شماره 
شناسایی باید با چشم غیر مسلک قابل خواندن 

یی که مرتبط با اطالعات هاو داده باشند
ی مرتبط هازیست سنجی هستند و نیز داده

با امضا )کلید عمومی و خصوصی( و 
گواهی الکترونیکی باید فقط قابل رویت با 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 202 :ص ران،يا

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش2

 21 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

 2از ابزارهای الکترونیکی باشند.گیری بهره

 38 حاشیه

کارت شناسایی هوشمند، قادر به ذخیره 
صاحب  جزئیات اطالعات اصلی پزشکی

کارت است. این اطالعات شامل گروه 
یی است هاو واکسیناسیون هاخونی، آلرژی

که صاحب کارت تابحال داشته است. عالوه 
 بر این گروه خونی فرد روی کارت نیز درج

 3.شودمی

 39 حاشیه

اطالعات درون کارت ملی هوشمند به 
شوند می صورت رمزنگاری شده نگهداری

ی غیر مجاز به هادسترسیکه خود کارت از 
کند. در واقع یکی از می آن جلوگیری

مزایای اصلی کارت ملی هوشمند، نسبت به 
کارت ملی کاغذی فعلی، همین امنیت باالی 
آنچه به لحاظ بصری و چه به لحاظ دیجیتالی 

 این مزایا این کارتترین مهماست. از جمله 
توان به شناسایی در حوزه دیجیتال، می

صدیق هویت براساس رمز عبور، امکان ت

و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم3

 185 :صمرتبط با آن،  یهاچالش
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رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی که هم 
کارت، هم صاحب کارت و هم سیستم بهره 
برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق 
هویت کنند امکان امضای دیجیتال، امکان 
پردازش اطالعات، امکان تغییر اطالعات 
پس از صدور، امکان پشتیبانی از 

، امکان افزودن کاربرد کاربردهای مختلف
جدید پس از صدور، امکان دسترسی به 
اطالعات برحسب مجوزهای دسترسی 
مختلف و به صورت کامالً امن و امکان 
استفاده کارآمدتر از خدمات دولت 
 الکترونیک اشاره کرد. به این ترتیب

را با ضریب تری توان اطالعات محرمانهمی
د اطمینان باالتر روی کارت ملی هوشمن

 1نگهداری کرد.

 40 حاشیه

کارت هوشمند ملی، عالوه بر داشتن یک 
 ی امنیتی بیشتر وهابدنه با دوام، با ویژگی

باالتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای 
ی کاغذی قادر هادیگری نیز دارد که کارت

این ترین مهمبه تأمین آنها نیستند. از جمله 
 رد:توان به موارد زیر اشاره کمی مزایا،

امکان تصدیق هویت براساس رمز عبور، 

                                                
و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم1

 187 :صمرتبط با آن،  یهاچالش

رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی که هم 
کارت و هم صاحب کارت و هم سیستم 
بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را 

 تصدیق هویت کنند.
امکان امضای دیجیتال، پردازش 
اطالعات، تغییر اطالعات پس از صدور، 

ودن پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افز
کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به 
اطالعات برحسب مجوزهای دسترسی 
مختلف و به صورت کاماًل امن، استفاده 
کارآمد از خدمات دولت الکترونیک از 

 2.شودمی دیگر مزایای آن محسوب

 41 حاشیه

کارت ملی هوشمند؛ یک کامپیوتر ساده 
و کوچک است که با اتصال به یک 

توان به اطالعات درون آن یم کارتخوان،
دسترسی پیدا کرد. البته اطالعات درون 
 کارت ملی هوشمند به طور امنی نگهداری

ی هاشوند که خود کارت از دسترسیمی
کند. در واقع می غیر مجاز به آن جلوگیری

یکی از مزایای اصلی کارت ملی هوشمند، 
نسبت به کارت ملی کاغذی، همین امنیت 

لحاظ بصری و چه به لحاظ  باالی آن چه به

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر2

 46 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا



  
 591 شناسايی کارت صدور - هفتم فصل

 

توان می باشد. به این ترتیبمی دیجیتالی
را با ضریب اطمینان تری اطالعات محرمانه

باالتر روی کارت ملی هوشمند نگهداری 
 1کرد.

 42 حاشیه

بخش یک کارت ترین مهم: محفظه چیپ
باشد چیپ یک بخش بسیار می هوشمند
باشد که نصب آن روی کارت می شکننده
 گی لمینت کردن یک نوار مغناطیسبه ساد

باشد. در واقع به نوعی محفظه برای نمی
ی وارده هامحافظت آن در مقابل تنش

روزمره در طول عمر کارت نیاز است. 
عالوه بر محافظت در شرایط محیطی چیپ 

به شش تا هشت اتصال جهت  هادر کارت
تأمین انرژی و تبادل اطالعات نیاز دارد 

لزم عملیات پیچیده طراحی چیپ که مست
الیه کاری و تزریق در ساخت ماژول و 

باشد بنابراین می اتصاالت بین آنتن و چیپ
فرآیند پذیری جنس به کار رفته در ساخت 

باشد میای بدنه کارت دارای اهمیت ویژه
 (16، 1390)زنده نام، مهدی، 

، سامانه مدیریت 1390زنده نام، مهدی،  -

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 199 :ص ران،يا

 4، احوالثبتسازمان کارت، ماهنامه داخلی 
ی ها، شیوه1390 ،مهدیزنده نام،  -

امنیتی کلید، ماهنامه داخلی سازمان 
 7، احوالثبت
، سند چشم انداز 1390زنده نام، مهدی،  -

پروژه کارت هوشمند، ماهنامه داخلی 
 102، احوالثبتسازمان 

 43 حاشیه

ی مقابله با تقلبات نسبت به هاروش
برای : نیکی هوشمندی الکتروهاکارت

مقابله با جرایم مرتبط با اسناد هویتی، 
الکترونیکی شدن آن بدون تردید تا میزان 
زیادی از این جرایم خواهد کاست. با این 

 شی زیر را برای مقابله با این چالهاحال راه
 توان پیشنهاد کرد:می

متمرکز کردن تولید کارت  -اول
 ؛احوالثبتهوشمند ملی در سازمان 

آموزش کارکنان سازمان  -دوم
، پلیس و قضات در زمینه احوالثبت

ی ارتکاب جرایم مرتبط با اسناد هاروش
 هویتی و نحوه مقابله با آن؛

استفاده از سیستم الکترونیکی  -سوم

 يمل ييکارت شناسا یساز ادهیپ ي. جورسرا، احسان، بررس2

آن در دولت  یو اقتصاد يآثار اجتماع يهوشمند و بررس

 2:ص ک،یالکترون
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ی هوشمند ملی و هامطمئن در تولید کارت
بروز کردن استانداردهای فنی بکار گرفته 

 ؛هاشده در این کارت
ی هاایجاد مرکز آرشیو ملی داده -چهارم

کارت هوشمند ملی برای آگاهی از ابطال 
 یا فوت دارندگان آنها. هاکارت

بازبینی قانون تخلفات، جرایم و  -پنجم
ی مربوط به اسناد سجلی مصوب هامجازات

مجمع تشخیص  1370دهم مرداد ماه 
مصلحت نظام و پیشنهاد الیحه برای اصالح 

ی هاق آن با کارتاین قانون برای انظبا
هوشمند ملی ایران. با این حال، هرگونه 

ی جدید در این زمینه باید به انگارجرم
صورتی باشد که دارنده کارت به دلیل 
تخلفات و تقلبات دیگران مورد مواخذه قرار 

 2 1نگیرد.

 44ه حاشی

و  هادر ایران آمار دقیقی از میزان تقلب
ی هاارتو ک هااز شناسنامه هاسوء استفاده

ملی در دست نیست ولی رجوع به 
دهد جرایمی که می ی قضایی نشانهاپرونده

                                                
1. Ibid, p. 50. 

Lecerf Jean- Rene, (2005), Identite 
electronique et respect des libertes (rapport 
d’ information numero 439) in 

http://www.senat.fr/rap/r04-439-mono-
html(04/18/2012) 

ی ملی هاو کارت هابا توسل به شناسنامه
گیرد اندک نیستند. هرچند می جعلی صورت

ی تعیین هویت هاالکترونیکی شدن کارت
ی الکترونیکی و هاو استفاده از سیستم

دی امضای الکترونیکی مطمئن تا مقدار زیا
از این تقلبات خواهد کاست ولی جرایم 

یک عنوان بهقابل ارتکاب در این زمینه 
کشور  احوالثبتچالش مهم برای سازمان 

باقی خواهد بود و این سازمان باید بکوشد 
با توسل به ابزارهای اداری و قانونی از میزان 
این قبیل جرایم بکاهد. درخصوص این 

نسبت ی تقلب هاچالش، از یک سو، روش
ی هوشمند ملی، رابطه آن با هابه کارت

ی مقابله با این هاجرایم سازمان یافته و روش
 3قبیل جرایم نیاز به مطالعه دارد.

 45 حاشیه

ی مرتبط با هویت به اندازه هاتقلب
ابزارهای قانونی تعیین هویت قدمت دارند. 

و ای با توجه به توسعه ابزارهای رایانه
ی ملی هاو کارت هاالکترونیکی شناسنامه

موجود به راحتی قابل جعل هستند به 

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم،  ستار، چالش2

 37 :صشدن خدمات،   يکیو الکترون يمل

کارت هوشمند  يقوقها و الزامات ح. زرکالم، ستار، چالش3

 36 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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که گاه شناسایی دستکاری یا ای گونه
بازسازی این اسناد بسیار مشکل است. حتی 

ی هویتی نخواهد هاالکترونیکی شدن کارت
توانست بطور کامل این پدیده را از بین ببرد 
زیرا تقلب در زمینه هویت اشکال مختلفی 

توان اتخاذ هویت می هدارد که از آن جمل
غیر واقعی، جعل هویت دیگران، تعویض 
اسناد هویتی و استفاده از هویت اشخاص 

در  هافوت شده را نام برد. این قبیل تقلب
عنوان بهکشورهای خارجی نیز رواج دارد. 

ی زیر شناخته هامثال در فرانسه روش
سرقت اسناد هویتی تازه، جعل اسناد  اند:شده

ی هاکه عبارت است از تغییر دادههویتی 
هویتی یک سند صادر شده یا تغییر 
مشخصات هویتی اسناد هویتی به سرقت 
رفته، شبیه سازی یک سند هویتی یعنی 
مشابه سازی با یک سند هویتی رسمی و 
سرانجام استفاده متقلبانه از یک سند هویتی 

 2 1اصیل.

 46 حاشیه

                                                
1.Senat Francais, Op.cit.,p.9.. 

Lecerf Jean- Rene, (2005), Identite 
electronique et respect des libertes (rapport 
d’ information numero 439) in 
http://www.senat.fr/rap/r04-439-mono-
html(04/18/2012) 

مزایای کارت شناسایی ملی چیست؟ 
جرم و جنایت، امنیت اجتماعی،  کاهش

تحقق پیدا کردن درآمدهای دولت و در 
برای بودجه  ریزیبرنامهنتیجه سهولت در 

بندی، سهولت در امر مراسالت پستی و 
ارتباطات اجتماعی، تأیید هویت و تابعیت، 
قابل حمل بودن کارت به راحتی، یک دست 
کردن احراز هویت افراد در تمامی ادارات 

ارت شناسایی ملی، کاهش جعل در فقط با ک
اسناد و... از جمله اداراتی که در آینده 
نزدیک به شبکه سراسری پایگاه اطالعات 

کشور خواهند  احوالثبتجمعیتی سازمان 
 ی زیر را نام برد:هاتوان دستگاهمی پیوست

وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، 
شرکت پست جمهوری اسالمی، وزارت 

امور اداری و اقتصادی،  اطالعات، وزارت
، المللبینراهنمایی و رانندگی، پلیس 

 هاوزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری
و... مثالً فرض کنید وزارت دارایی با شبکه 

که کلید دستیابی آن به  احوالثبتسراسری 
افراد شماره ملی و کدپستی ده رقمی است 

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوقزرکالم، ستار، چالش .2

 36 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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وصل شده، در این صورت برای این دستگاه 
دد که هر شخصی مالک چند گرمی مشخص

وسیله نقلیه یا ساختمان مسکونی و تجاری 
باشد، توسط نرم افزاری که می و یا غیره

تهیه گردیده با اشاره به کد ملی هر فرد و 
 پاالیش امالک و مستغالت مشخص

گردد که چه کسی مالیات آن سال می
 بخصوص را پرداخت نموده یا خیر.

این عمل وقت  هایعنی به جای صرف ماه
ظرف چند ساعت صورت خواهد پذیرفت 
 و مکان مالیات دهندگان نیز دقیقاً مشخص

باشد. و با پرداخت به موقع مالیات می
درآمدهای مالیاتی دولت به تحقق خواهد 

توانند در می پیوست و قشر ضعیف جامعه
سایه عدالت اجتماعی بهتری زندگی کنند. 

دیگر،  و عالوه بر این موارد، و موارد مثبت
از تزلزل اسناد سجلی نیز جلوگیری به عمل 

 1خواهد آمد.

 47 حاشیه

 نامهآیین 1با توجه به بند )ش( ماده 
قانون تجارت الکترونیکی،  32اجرایی ماده 

هیأت وزیران،  11/06/1386مصوب 

                                                
 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار1

 23 :صاحوال( ثبت نیمراجع

2. Public Key Infrastructure (PKI). 

از ای مجموعه 2زیرساخت کلید عمومی.»
، هانرم افزارها، سخت افزارها، سیاست

ی مورد نیاز برای هالفرآیندها و روا
در « و زوج کلیدها است. هامدیریت گواهی

گواهی یا « گواهی»این تعریف منظور از 
تصدیق امضاهای الکترونیکی توسط مراکز 
صدور گواهی الکترونیکی و منظور از زوج 
کلیدها، کلیدهای خصوصی و عمومی است. 
وظیفه مراکز صدور گواهی، ثبت 

ی و نام الکترونیکی معرف کلید عموم
دارنده گواهی شناسایی شده همانند موضوع 
این گواهی و انطباق کلیدهای دوگانه با 
 یک امضای احتمالی است. این گواهی تأیید

کند که امضای احتمالی شناسایی شده در می
گواهی دارای کلید خصوصی، مرتبط با کلید 

کلید خصوصی فقط توسط  3عمومی است.
ی دیجیتالی امضا کننده برای تولید امضا

گیرد و باید محرمانه می مورد استفاده قرار
باقی بماند در حالی که کلید عمومی به طور 

و  شودمی عادی در سطک وسیع شناخته
توسط طرفی که برای کنترل امضای 

مورد استفاده  شودمی دیجیتالی به او اعتماد

(، رالتیحقوق تجارت سازمان ملل متحد )آنس ونیسی. کم3

 .61(، ص 1390)
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 2 1گیرد.می قرار

 48 حاشیه

رخی خدمات زیر تواند بمی کلید عمومی
 را ارائه دهد:

مدیریت کلیدهای عمومی  -اول
رمزنگاری شده مورد استفاده برای امضای 

 دیجیتالی؛
گواهی این که کلید عمومی با کلید  -دوم

 خصوصی مرتبط با آن مطابقت دارد؛
 عرضه کلیدها به کاربران نهایی؛ -سوم

انتشار اطالعات مرتبط با لغو  -چهارم
 گواهی؛کلیدهای عمومی یا 

مدیریت موضوعات اختصاصی  -پنجم
ی هوشمند( که قادر به ها)مثل کارت

شناسایی کاربر از طریق عناصر شناسایی که 
مختص آنها است یا قادر به ایجاد و 
نگهداری کلید خصوصی یک فرد در حافظه 

 این ابزار است؛
شناسایی هویت کاربران نهایی و  -ششم

 ارائه خدمات به آنها؛
خدمات مرتبط با درج  عرضه -هفتم

 ساعت و تاریخ؛

                                                
 .51. همان، ص 1

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش2

 25 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

 

مدیریت کلیدهای رمزنگاری شده  -هشتم
ی محرمانه گذارمورد استفاده برای شماره

زمانی که بهره برداری از این سیستم مجاز 
 3.شودمی شمره

اجرایی مورد  نامهآیین 5براساس ماده 
ی مهمی برای هابحث، وظایف و مسئولیت

ترین مهمشده که از  بینیپیشمراکز ریشه 
 هاتوان به بررسی و تصویب سیاستمی آنها

و دستورالعمل مراکز میانی، بررسی و احراز 
شرایط الزم و صالحیت متقاضیان ایجاد 
مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها، 
حصول اطمینان از ثبت اطالعات معتبر و 

و نگهداری مدارک و  هامناسب در گواهی
ت اطالعات، حصول شواهد دال بر صح

اطمینان از صحت عملکرد صحیک مراکز 
میانی و ابطال گواهی مراکز میانی که 

اشاره اند، برخالف تعهداتشان عمل کرده
 4کرد.

 49 حاشیه

مدیریت زیرساخت کلید عمومی به 
گیرد که از آن می اشکال مختلف صورت

توان به روش مبتنی بر سلسله می جمله

 .58و  57. همان، صص 3
کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش4

 25 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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اشاره  2و سیستم پل 1مراتب، روش حلقوی
قانون  32اجرایی ماده  نامهآیینکرد. 

تجارت الکترونیکی سیستم مبتنی بر سلسله 
مراتب را پذیرفته است. براساس این سیستم 
زیر ساخت کلید عمومی کشور، به ترتیب 

گذاری مرکز از شورای سیاستمتشکل 
، مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

هستند. بموجب  میانی و دفاتر ثبت نام
، هر یک از این مراجع دارای نامهآیین

وظایفی هستند و به ترتیب نسبت به صدور 
تر و لغو مجوز و نحوه فعالیت مرجع پایین

 3کنند. بموجب بند )ب( ماده می اقدام
صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه در اختیار 

ی و برابر بند )ب( ماده گذارشورای سیاست
ت مرکز صدور گواهی ، صدور مجوز فعالی4

 4با مرکز ریشه است. بند )الف( ماده 
کند که مرکز دولتی می تصریک نامهآیین

صدور گواهی الکترونیکی ریشه با کسب 
 ی فعالیتگذارمجوز از شورای سیاست

این ماده نیز مرکز  1کند. براساس تبصره می
ریشه دولتی وابسته به مرکز توسعه تجارت 

                                                
مراجع خدمات  ،(Mesh PKI) یبه حلقو . در روش موسوم1

با هم مرتبط  (Peer- to- Peer)به صورت هم سطح  يگواه

 .59. همان، ص نديآيهستند و نقطه اعتماد به شمار م

 ريز از متعدد اجتماعات ،(Bridge). در روس موسوم به پل 2

 تا سازديم فراهم را امکان نيا موجود يعموم دیکل ساخت

 .60 ص همان،. کنند اعتماد گريکدي یهايگواه به متقابالً

قانون تجارت  80ده الکترونیکی موضوع ما
همان ماده  2است. با این همه، تبصره 

کند که سیستم بانکی با می بالفاصله تصریک
اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز 

 3ریشه مستقل ایجاد کند.

 50 حاشیه

ی هاکارت ملی هوشمند مثل تمام کارت
شناسایی دیگر، اولین وظیفه اش شناسایی 

ا در زمان ثبت نام، است. به این منظور ابتد
اطالعات صاحب کارت روی کارت قرار 

. این اطالعات، اقالم هویتی مثل شودمی داده
نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و 

. به این شودمی مواردی از این قبیل را شامل
ترتیب هرکجا که نیاز به اطالعات هویتی 

تواند کارت می صاحب کارت باشد، وی
ود را ارائه دهد و به صورت دیجیتالی خ

شناسایی شود. شناسایی الکترونیکی موجب 
 4.شودمی کاهش تقلب در شناسایی

 51 حاشیه

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش3

 26 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر4

 200 :ص ران،يا
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متناسب با  های احراز هویت افرادروش
ی انسان و توسعه تکنولوژی هانیازمندی

کند. در حال حاضر، می اطالعات تغییر
از سبک زندگی انسان نیازمند سیستم احر

تر و قابل اطمینانتر هویت اتوماتیک سریع
است. زیرا جمعیت در حال افزایش است و 
به همین نسبت نیاز به امنیت باالتر نیز 

. تشخیص عنبیه مبتنی بر شودمی احساس
PIS  با توجه به دارا بودن سهولت و امنیت

 2 1باشد.می بسیار مورد توجه

 52 حاشیه

ند ملی در از آنجایی که کارت هوشم
ایران امکان بررسی هویت قابل اطمینان و 

 کند،می سریع صاحب کارت را فراهم
ی هاتوان از آن برای تسریع درخواستمی

شناسایی از طریق مؤسسات دولتی و غیر 
مثال استفاده از عنوان بهدولتی استفاده کرد. 

کارت شناسایی هوشمند به منظور شناسایی 
ی، المللبینیکی ی الکترونهاسریع در گیت

                                                
1. Daugman, High confidence visual 

recognition of persons by a test of statistical 
independence, IEEE Trans, Pattern Anal, 
Mach, Intel, 15 (11) *1993), 1148 1160. 

T. Mansficid, G. Kelly, D. Chandler and J. 
Kane, “Bioinctric product testing final 
report”, National Physical Laboratory of UK, 
March 2001. 

یا استفاده از کارت هوشمند شناسایی برای 
ی پارکینگ یا حمل و هاپرداخت هزینه
کاربردهای عنوان بهتوان می نقل عمومی را

بررسی سریع نام برد. کاربرد دیگر در زمینه 
ی هاشناسایی، پرداخت قبوض با سیستم

خود پرداز است. کاربرد دیگر این کارت 
امن صاحب کارت برای توانایی شناسایی 

به روش ساده و در زمانی گیری اجازه رأی
 3کم است.

 53 حاشیه

کاربرد اصلی دیگر کارت ملی هوشمند، 
ی سنتی، هاتصدیق هویت است. در کارت

به کمک عکس صاحب کارت که روی 
کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص 
 روی آن خورده، عمل تصدیق هویت انجام

. در کارت ملی هوشمند هم روال شودمی
مشابهی وجود دارد؛ اما تصدیق هویت در 

. عالوه شودمین اینجا تنها به عکس محدود
بر عکس، اطالعات بیومتریکی )اثر 

 يمبان یو واکاو لیعباس تحل ،يميو کر وشيدار ،يس. کاو2

 38 :صافراد،  تيدر احراز هو هیعنب صیتشخ

و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم3

 184 :صمرتبط با آن،  یهاچالش



  
 598  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

تواند روی می انگشت( صاحب کارت نیز
کارت قرار گیرد. از همه مهمتر اینکه 
اطالعات بیومتریکی به صورت الکترونیکی 

ی هستند. این به این معنی است قابل بررس
که در یک مرکز بهره برداری که به حسگر 
اثر انگشت مجهز است، صاحب کارت بعد 
از قرار دادن کارتش در کارتخوان، انگشت 
 خود را روی حسگر اثر انگشت قرار

کند که آیا می دهد؛ سپس سیستم بررسیمی
اثر انگشت صاحب کارت با اثر انگشتی که 

صورت الکترونیکی ذخیره روی کارت به 
شده یکسان است یا خیر. در صورت یکسان 
بودن امکان ادامه عملیات وجود خواهد 
داشت. به این ترتیب امکان جعل هویت به 

 1رسد.می حداقل

 54 حاشیه

این شناسایی به مدد : شناسایی دیداری
آید. در می اطالعات روی کارت به دست

به  این فرض شناسایی به صورت رو در رو
 آید.می عمل

این شناسایی به : شناسایی اتوماتیک
ی مضبوط در ریز هادسترسی به داده

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 200 :ص ران،يا

2.www.awt.be/contenu/tel/gov/gov,fr,fic,02,

000.pdf(2005). 

 پردازنده یا حافظه کارت هوشمند به عمل
تواند از راه می آید. این طریق شناساییمی

دور و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی به 
 2عمل آید.

با این حال، شناسایی به تنهایی خواه 
تواند اطمینان کافی نمی اتوماتیک دیداری یا

از هویت متقاضی یک خدمات اداری یا... 
به دست دهد بدین منظور گواهی یا تصدیق 

 3هویت ضرورت خواهد داشت.

 55 حاشیه

این  با: کارکرد تصدیق یا گواهی هویت
توان کنترل کرد آیا شخص می کارکرد

کند یا خیر. تصدیق می همانی است که ادعا
ویت به عالوه هویت اشخاص یا یا گواهی ه

یی را که شخص با آنها اطالعاتی هاسازمان
کند. در این می کند تضمینمی را مبادله

کارکرد استفاده از کد هویت شخصی 
ضرورت خواهد داشت. این کارکرد بر 

ی شناسایی سنتی وجود ندارد. هاروی کارت
حافظه الکترونیکی حاوی یک گواهی 

( است که به صورت الکترونیکی )دیجیتالی
الکترونیکی اثبات هویت دارنده کارت را 

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوقستار چالش ، . زرکالم3

 17 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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 سازد.می ممکن
برای این که شخص بتواند هویت خود را 
به صورت الکترونیکی تصدیق کند باید 
کارت خود را در کارت خوان وارد کرده 
کد هویت شخصی خود را که همانند 

ی بانکی دارای چهار رقم هست در هاکارت
د. کارکرد تصدیق کارت خوان وارد کن

هویت اطمینان بیشتری از تعیین هویت 
کند زیرا به معنای تأیید داشتن می ایجاد

کارت هوشمند ملی و کد شناسایی شخصی 
 2 1است.

 56 حاشیه

این کارکرد بدین : کارکرد تعیین هویت
معنا است که شخص هویت خود را اثبات 
کند و نشان دهد کیست. این امر در 

ملی با درج کد هویت  ی هوشمندهاکارت
گیرد. این می ( صورتPINشخصی )کد 

مثال عنوان بهکارکرد بسیار ساده است. 
شخص در یک هتل، در محل ورودی یک 
شرکت یا بنگاه یا اداره با ارائه کارت 

شناساند. روند می هوشمند ملی، خود را
تعیین هویت سریع و ساده است. تنها کاری 

                                                
1.www.awt.be/contenu/tel/gov/gov,fr,hc,02,2

000.pdf(2005). 

د کارت هوشمن يها و الزامات حقوقستار، چالش ، . زرکالم2

 18 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

دن کارت که باید انجام شود وارد کر
یی خواهد هاهوشمند ملی در کارت خوان

بود که بدین منظور باید تعبیه شوند. در این 
صورت نام، نام خانوادگی، نشانی شخص بر 

 3.شودمی روی کارت خوان ظاهر

 57 حاشیه

ی تأسیس مرکز ریشه در هاضرورت
با عنایت به تکلیفی که : احوالثبتسازمان 

 سعه بر عهده سازمانبند )د( برنامه پنجم تو
کشور به منظور تولید و صدور  احوالثبت

کارت هوشمند ملی گذاشته پرسش اساسی 
این است که آیا ایجاد مرکز ریشه در 

ضرورت دارد یا ایجاد مرکز  احوالثبت
میانی با کسب اجازه از مرکز دولتی ریشه 

کند. پاسخ به چند دلیل می موجود کفایت
ریشه در سازمان این است که ایجاد مرکز 

کشور برای مدیریت کارت  احوالثبت
 هوشمند ملی ضروری است:

تنها مرجع  احوالثبتسازمان  -1
برای احراز هویت شهروندان دار صالحیت

ای تواند زیر نظر مرکز ریشهنمی است و
فعالیت کند که وابسته به مرکز توسعه 

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوقستار، چالش ، . زرکالم3

 17 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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تجارت الکترونیکی است و اهداف کاماًل 
 کند.می را دنبالمتفاوتی 

کشور در اجرای  احوالثبتسازمان  -2
ر دقانون برنامه پنجم توسعه  46بند )د( ماده 

هوشمند ملی برای  هیه و توزیع کارتت
آحاد مردم وظایف و تکالیفی بر عهده دارد 
باید بتواند خود دارای مراکز گواهی میانی 
متعدد در سراسر کشور و حداقل در مراکز 

و  هاه و بتواند سیاستبود هااستان
 ی آنها را تهیه کند.هادستورالعمل

ی هابا توجه به میزان کارت -3
هوشمندی که باید صادر و در اختیار 
شهروندان قرار گیرد و به تبع آن تعداد 

یی که در اختیار هر یک هاامضاها و گواهی
از آحاد مردم قرار گیرد برخورداری از یک 

جه مراکز مرکز ریشه مستقل و در نتی
گواهی میانی تحت نظر و مسئولیت سازمان 

 کشور ضرورت دارد. احوالثبت
با استناد به بند  احوالثبتبنابراین سازمان 

قانون  32اجرایی ماده  نامهآیین 3)ب( ماده 
تواند از شورای می تجارت الکترونیکی

ی مرکز ریشه تقاضای ایجاد گذارسیاست
 احوالثبت مرکز ریشه مستقل برای سازمان

کشور کند و شورای اخیر باید ضرورت 

                                                
کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش1

 27 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

ایجاد مرکز ریشه در این سازمان را با توجه 
به دالیلی که گفته شد مورد توجه قرار 

 1دهد.

 58 حاشیه

تواند می کاربردهای فناوری بیومتریک
از صدور اجازه ورود یک شخص به مکانی 

 هاخاص، بسیار فراتر رود. مثالً در بیمارستان
زایمان به محض اینکه نوزاد از  در بخش

اسکن دقیقی از بدن او  شودمی مادر متولد
گیرد و بدین ترتیب امکان می صورت

رسد. می تعویض اشتباهی نوزادان به صفر
به جای  هاهم اکنون در بعضی از فرودگاه

گذرنامه و مدارک شناسایی از  بررسی
برند. کارشناسان چنین می بیومتریک بهره

نه چندان ای که در آیندهاند کرده بینیپیش
ی جدیدتری برای شناسایی هادور از روش

از  شودمی افراد از طریق بیومتریک استفاده
بدن انسان، استفاده از  DNAقبیل استفاده از 

، شکل گوش هاساختار اصلی ناخن و دندان
افراد، بوی بدن، الگوی پوست بدن و الگوی 

 2نبض.

 

 :ص ک،يومتریبر علم و دانش ب یامقدمه د،یسع ،ي. روح الله2
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 59 حاشیه

بعضی از افراد به دلیل برخی مسائل 
کنند. آنها می فرهنگی با این سیستم مخالفت

کنند بیومتریک دنیای شخصی می تصور
ترین کند و خصوصیمی آنها را شناسایی

فعالیت شان را زیرنظر دارد. هنگامی که در 
روند یا وارد فروشگاه یا می خیابان راه

شوند، این سیستم بدون ای میمؤسسه
ایت آنها به خصوصیات فردی شان رض

یابد. در واقع این افراد از این می دست
پندارند می سیستم تصوری نابجا دارند. آنها

بیومتریک از یک مجموعه عظیم اطالعات 
حیاتی افراد روی زمین تشکیل شده و 

ماند یا می نگرانند که آیا این مجموعه امن
مانند هر نرم افزار دیگری ممکن است مورد 
حمله هکرها واقع شود. اما جالب است 
بدانیم این فناوری اصالً قابلیت ذخیره سازی 
و طبقه بندی اطالعات همه افراد روی زمین 
را ندارد و در واقع هر سیستمی مقدار کمی 
از اطالعات درباره تعداد کمی کاربر وابسته 

کند و اطالعاتی را که می به خود را ذخیره
فرد است، در خود ی یک هانماینده ویژگی

کند بلکه آنها را به کدهایی نمی نگهداری
که فقط برای خودش تعریف شده است 
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فقط در  هاکند. اکثر این سیستممی تبدیل
یک مکان خاص و جایی که آنها را مستقر 

کنند مثالً در ساختمان می کاراند، ساخته
یک اداره یا بیمارستان از طرفی اطالعات 

سازگار  هاوماً با بقیه سیستمیک سیستم لز
نیست، اگرچه در حال حاضر چندین 
سازمان برآنند که اطالعات بیومتریک 

ی امنیتی خود را استاندارد و هاسیستم
 1هماهنگ با یکدیگر سازند.

 60 حاشیه

ی هارسد برای محافظت از دادهمی به نظر
زیست سنجی که برای تعیین هویت بکار 

اثر انگشت یا تواند می خواهد رفت و
ی ژنتیک باشد تأسیس بانک هاداده
 2داشته باشد.سنجی ضرورتی زیستهاداده

 61 حاشیه

ی شناسایی بیومتریک از هاسیستم
ی فیزیکی فرد همانند اثر انگشت هامشخصه

ی دست هاالگوی دست، ساختار عنبیه، رگ
ی رفتاری مانند صدا، هافرد یا از مشخصه

ریتم نوشتن دست خط یا حتی آهنگ و 

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش2

 29 :صشدن خدمات، يکیو الکترون يمل
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 1کند.می استفاده

 62ه حاشی

یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی 
ی بیومتریکی هاهوشمند قرار دارد، ویژگی

صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت 
صاحب کارت به صورت الکترونیکی در 

. به این ترتیب شودمی کارت وی ذخیره
امنیت استفاده از کارت به طور قابل 

رود. دیگر هر کسی با می باالای مالحظه
وارد کردن یک رمز عبور ساده امکان 
استفاده یا سوء استفاده از یک کارت را 
ندارد. برای استفاده از کارت حتماً باید 
صاحب کارت حضور داشته باشد تا اثر 
انگشت وی به صورت دیجیتالی با اثر 
انگشتی که در هنگام ثبت نام در کارت 

قایسه و تطبیق داده شود ذخیره شده است م
و سپس اجازه استفاده از امکانات کارت به 

 2.شودمی وی داده

 63 حاشیه

سیستم بیومتریک قادر است تأیید کند 
 که آیا شما همان شخصی هستید که ادعا

                                                
 :ص ک،يومتریبر علم و دانش ب یامقدمه د،یسع ،ي. روح الله1
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محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر2

 202 :ص ران،يا

با دریافت چنین همکنید یا خیر، می
یی که هااطالعات شما و مقایسه آن با فایل

ر گذشته ذخیره کرده، هویت از خود شما د
تان را تشخیص دهد. در واقع تصدیق، 
مقایسه یک به یک است. مقایسه الگوی 

یا الگوی دست  شودمی دستی که اسکن
کنید و... مشخصات شما می فردی که ادعا

را با اطالعات ذخیره شده فرد مورد نظر 
کند، در حالی که تشخیص می مقایسه

ه کسی هستید شخصیت شما و اینکه چ
مستلزم این است که یک ویژگی شما را با 

اند همان ویژگی تمام افرادی که اسکن شده
مقایسه کند. مثالً اثر انگشت شما را با تمام 

کند می ی ذخیره شده اش مقایسههاانگشت
و در نهایت اگر قبالً اسکن شده باشید شما 

 3را خواهد شناخت.

 64حاشیه

است از یک  در واقع عبارت: بیومتریک
زیستی و گیری خصوصیت قابل اندازه

رفتاری مثل اثر انگشت، اسکن عنبیه، شبکیه 
چشم، هندسه دست، گوش، طرح رگ و 

 :ص ک،يومتریبر علم و دانش ب یامقدمه د،یسع ،ي. روح الله3
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تواند برای بازشناسی می شناسایی چهره که
اتوماتیک مورد استفاده قرار بگیرد و دارای 
خواصی مانند فراگیری، قابلیت اندازه 

مقبولیت و فریب گیری، کارایی عملیاتی، 
ی هاکه به راحتی قابل فریب دادن با روش

 (.18، 1390تقلبی نباشد )زنده نام، مهدی، 
، سامانه مدیریت 1390زنده نام، مهدی،  -

 .4،احوالثبتکارت، ماهنامه داخلی سازمان 
ی ها، شیوه1390زنده نام، مهدی،  -

امنیتی کلید، ماهنامه داخلی سازمان 
 .7 ،احوالثبت
، سند چشم انداز 1390ده نام، مهدی، زن -

پروژه کارت هوشمند، ماهنامه داخلی 
 10.1، احوالثبتسازمان 

 65 حاشیه

سیستم شناسایی بیومتریک ظاهراً بسیار 
رسد در حالی ای به نظر میپیچیده و حرفه

که همه آنها از سه مرحله برای شناسایی 
 کنند.استفاده می

ه از اولین باری ک: دریافت اطالعات
کنید، اطالعات اساسی می سیستم استفاده

شمار از قبیل نام و شماره شناسنامه تان را به 

                                                
 يمل ييکارت شناسا یساز ادهیپ ي. جورسرا، احسان، بررس1

آن در دولت  یو اقتصاد يآثار اجتماع يهوشمند و بررس

 3 :ص ک،یالکترون

 هاکند، سپس از ویژگیمی طور دقیق ثبت
گیرد و آنها می ی خاص عکسهاو مشخصه

 کند.می را نگهداری
برعکس آنچه که : ذخیره سازی اطالعات

ی هاممکن است تابحال بارها در فیلم
 هاه باشیم. اکثر این سیستمسینمایی دید

تصویر یا صدای ثبت شده در مرحله یک را 
کنند بلکه این نمی به طور کامل ذخیره

را تحلیل کرده و به کد و یا  هاویژگی
کنند. بعضی از این می نمودار تبدیل

این اطالعات را بر روی یک  هاسیستم
 ضبط Smart Cardکارت هوشمند 

ا با خود همراه توانید آن رمی کنند کهمی
 ببرید.

مقایسه و تطبیق اطالعات داده شده با 
برای بار دوم که از : اطالعات ذخیره شده
را با  هاکنید دادهمی این سیستم استفاده

 اطالعات ذخیره شده در خود مقایسه
کند. اگر این اطالعات با یکدیگر می

پذیرد. می همخوانی داشتند، سیستم شما را
اجازه ورود نخواهید در غیر این صورت 

 2داشت.
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 66 حاشیه

ی هاتشخیص دقیق همه سیستم
 ی انسانی استفادههابیومتریک از ویژگی

کنند، اما اینکه کدام روش بهتر و می
است به میزان امنیت به کار رفته در تر دقیق

سیستم، تعداد افرادی که از این روش 
 کنند و دقت سیستم مربوطمی استفاده

، برای اینکه میزان هااکثر سازنده. شودمی
ضریب امنیت را اندازه بگیرند عوامل زیر را 

کنند و سیستم را نسبت به این می بررسی
 سنجد.می موارد
1- (False Accept rate FAR) 

سیستم چه تعداد از افرادی که خود را جای 
 پذیرد.می به اشتباهاند شخص دیگری جا زده

2- (False Reject rate FAR) 
ز افرادی را که اجازه سیستم چه تعدادی ا

 پذیرد.نمی شناسد و به اشتباهورود دارند نمی
3- (Failure to Aquirse rate 

FAR) یش هاچند بار کاربر بایستی ویژگی
را به سیستم معرفی کند تا سیستم او را 

 1بشناسد.

 67 حاشیه

ی بدن انسان نیز هارگ: اسکن از ورید
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ی هااثر انگشت از ویژگیهمانند شبکیه و 
ی بدن هارود، حتی رگمی او به شمار

دوقلوها هم مثل یکدیگر نیست بعالوه 
ی دست چپ و راست یک انسان هم هارگ

با یکدیگر تطابق ندارد. برای استفاده از این 
بایست کف یا پشت می نوع روش شناسایی

دست خود را روی صفحه اسکنر قرار دهید. 
یجیتال با استفاده از یک دوربین عکاسی د

که فرکانس آن نزدیک به مادون ای اشعه
گیرد، می قرمز است، از دست شما عکس

بدین ترتیب که هموگلوبین موجود در 
کند می ی شما این نور را جذبهاخون رگ

در تصویر تیره  هاکه رگ شودمی و سبب
دیده شوند. این روش نیز، چون دیگر انواع 

 ی شما الگوییهاختار رگبیومتریک از سا
سازد که بر پایه شکل و فرم و محل آنها می

 هابنا شده است. اسکنرهایی که الگوی رگ
کنند از نظر عملکرد با تست می را آنالیز

 شودمی انجام هااسکن رگ که در بیمارستان
کامالً متفاوت است. برای اسکن از رگ که 

یک ذره در پزشکی کاربرد دارد، غالباً از 
، اما در سیستم شودمی رادیواکتیو استفاده

رود که می به کارای بیومتریک همان اشعه
 2.شودمی از کنترل راه دور صادر
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 68 حاشیه

شاید تصور کنید که : اسکن از عنبیه
استفاده از فناوری اسکن عنبیه برای ورود 
 به مکانی حفاظت شده در آینده عملی

اما در حقیقت این فناوری هم اکنون  شودمی
سیستم امنیتی بسیاری از اماکن سری مهم 

دهد. در قلب این سیستم می دنیا را تشکیل
 CCD Charge Coupled)یک 

Device)  عناصر میکرو الکترنیکی که نور
کنند وجود دارد. این می را به سیگنال تبدیل

سیستم برای اینکه تصویری شفاف و با 
از عنبیه شخص بگیرد از نوری کیفیت باال 

قابل رویت با فرکانسی نزدیک به فرکانس 
کند، بدین می اشعه مادون قرمز استفاده

تر ترتیب مردمک چشم شخص بسیار تیره
رسد و در نتیجه کار کامپیوتر را می به نظر

تر برای جداسازی مردمک از عنبیه راحت
کند. وقتی که درون چشمی را از اسکنر می

کنید دوربین به صورت خودکار بر یم نگاه
کند. برای می روی عنبیه چشم شما تنظیم

اینکه مطمئن شوید در جای درستی ایستاده 
یا  شودمی اید سیستم به یک آینه مجهز

کند تگاه با صدای رسا به شما اعالم میدس
که چشم خود را در جای دقیقی نگاه داشته 

تا  10شما  اید یا خیر، معموالً بایستی چشم
سانتی متر از دوربین فاصله داشته باشد  25

گیرد می وقتی دوربین از عنبیه عکس
 کند.می ی زیر را مشخصهامحل
لبه  -3لبه مردمک  -2مرکز مردمک  -1

مژه و پلک چشم، سپس الگوی  -4عنبیه 
کند، طبق می عنبیه را آنالیز و به رمز ترجمه

ی انجام شده چشم انسان از هاتحقیق
ی کامالً منحصر بفرد و یکتای او هاویژگی
اسکن از عنبیه این چنین همرود. می به شمار

 200سازد تا می امکان را برای سیستم فراهم
نقطه از عنبیه بررسی و مقایسه شود، در 

 60حالی که شناسایی از طریق اثر انگشت 
کند. در بدن انسان می نقطه را بررسی 70تا 

ختاری ظاهری ولی به نوعی عنبیه چشم سا
آید، عضوی می محافظت شده به حساب

 است که با گذر زمان دستخوش تغییر
و این ویژگی، این روش شناسایی  شودمین

سازد. می ایده آل هارا بیش از سایر روش
در اکثر مواقع عنبیه چشم افراد پس از انجام 

ماند. می عمل جراحی نیز بدون تغییر باقی
توانند از این روش می فراد نابینا نیزحتی ا

استفاده کنند، البته تا زمانی که چشم آنها 
عنبیه داشته باشد. استفاده از عینک یا 
لنزهای تماسی هیچ کدام بر روال کار 

کنند و سبب نمی تشخیص، اختالل ایجاد
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 1شوند.نمی تشخیص نادرست

 69 حاشیه

بعضی از افراد : اسکن از شبکیه چشم
 اشتباهای را با اسکن شبکیهای نبیهاسکن ع

کنند، در حالی که برای اسکن از شبکیه می
احتیاج داریم تر به نوری روشن و درخشان

تا شبکیه چشم فرد به خوبی روشن شود. 
ی خونی که هاسپس حسگر از ساختار رگ

گیرد. می در پشت چشم شخص است عکس
به عقیده برخی از کارشناسان اسکن از 

دردسر نیست و بی دان راحت وشبکیه چن
احتمال آنکه شبکیه انسان با گذر زمان تغییر 
کند بسیار باال است که این امر موجب 

، اما اگر از شودمی تشخیص و شناسایی غلط
این ضعف چشم پوشی کنیم این شیوه نیز 
از ضریب امنیتی باالیی برخوردار است 

خونی  یهاتوان ساختار رگنمی چون واقعاً
 2کسی را جعل کرد.

 70 حاشیه

شکل دست و انگشت : الگوی دست
 افراد، یک ویزگی منحصر بفرد به شمار

یی هارود البته نه به اندازه دیگر ویژگیمی
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چون اثر انگشت و عنبیه، از آنجا که 
ی تجاری و مدارس تنها نیاز به هامکان

تصدیق هویت کاربر دارند و نه تشخیص 
ای اینکه از امکانات امنیتی آن بنابراین به ج

باالتری استفاده کنند اغلب اسکنرهای 
گیرند. می الگوی دست و انگشت را به کار

مثال در پارک دیسنی از اسکنرهای عنوان به
الگوی انگشت برای تأیید ورود دارنده بلیت 

. بسیاری از شودمی به داخل پارک استفاده
ورود ی تجاری نیز به جای کارت هامکان

 و خروج از اسکنرهای الگوی دست استفاده
مجهز به یک دوربین  هاکنند. این سیستممی

دیجیتال هستند، کافی است دست خود را به 
آرامی بر روی یک صفحه صاف و مسطک 
بگذارید و انگشتانتان را در یک ردیف قرار 
دهید تا اسکنر بتواند به طور دقیق عمل خود 

دوربین یک یا چند را انجام دهد. پس از آن 
عکس از دست شما و یا اثری که بر روی 

اندازد. از این می صفحه ایجاد کرده است
کند تا طول، عرض، می اطالعات استفاده

ضخامت و همه ابعاد و انحای دست و 
کند و آنگاه گیری انگشتان شما را اندازه

 را به یک الگوریتم عددی تبدیل هااین داده
روش مزایا و معایبی دارد. در کند. این می
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دهند تا از می به راحتی اجازه هاواقع انسان
دست آنها اسکن گرفته شود در حالی که 
ثبت اثر انگشت و عنبیه را نوعی تجاوز به 

آورند. اما می حریم شخصی شان به حساب
از طرفی دست بسیاری از افراد در طول 

یی چون هازمان به خاطر جراحی یا بیماری
م مفاصل و آرتروز انگشتان دچار تغییر ور

به همین دلیل  شودمی شکل و یا تغییر وزن
اطالعاتشان  هااست که بعضی از این سیستم

کنند تا می Up to dateرا همواره به روز 
تغییرات را هم به ثبت ترین حتی کوچک

 1برسانند.

 71 حاشیه

صدای شما به دلیل : الگوی صدا
رهای صوتی و شکل ی خاص تاهالرزش
ی دهانی تان و نحوه حرکت دادن هاحفره

یتان هنگام صحبت منحصر به فرد هالب
است. برای ثبت نام در یک سیستم شناسایی 

کند، می که براساس الگوی صدا عمل
 کلمه را تلفظ کنید یا بایستی تعدادی

یتان استفاده کنید، هاتوانید از تکیه کالممی
بگویید. ای لمهکند چه کنمی هیچ فرقی

 شودمی وقتی درباره الگوی صدایی صحبت
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کنند که این روش همان می اغلب تصور
است که در اسلوسکوب به ای نمودار موجی

که در این سیستم ای رود، اما شیوهمی کار
طیف نگار  شودمی شناسایی به کار گرفته

صدا نام دارد و به شکل امواج صدا ربطی 
یف نگار در اصل نموداری است که ندارد. ط

فرکانس صدا را به روی محوری عمودی و 
کند. می زمان را روی محوری افقی ثبت

و صداهای مختلف  ها، لهجههاگویش
 ی مختلفی بر روی نمودار ایجادهاشکل

و  هاکنند. طیف نگار صدا از رنگمی
کند تا می ی خاکستری استفادههاسایه

دهد. می نمایش کیفیت صدا را به خوبی
از این طریق، برای  هابعضی از شرکت

کنند و می شناسایی کارمندانشان استفاده
توانند بدون اینکه در محل می کاربران

اطالعات  حضور فیزیکی داشته باشند به
یکه اسکنر شرکت دست یابند. در حال

الگوی دست یا عنبیه حتماً به حضور فرد 
 اربرنیاز دارد. در روش الگوی صدا ک

تواند در خانه بنشیند و با یک تلفن می
توانند می کسب اجازه کند. متأسفانه افرادی
را کاله  هابدین ترتیب سر بعضی از سیستم

یی که با تلفن هابگذارند بخصوص سیستم
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کنند. اگر ضریب امنیت سیستم می نیز کار
تواند نمی پایین باشد این سیستم گاهی

ای ضبط شده تفاوت صدای زنده را از صد
تشخیص دهد، به همین دلیل بعضی از این 

برای جلوگیری از چنین خطایی از  هاسیستم
اند، چندین رمز که به اتفاقی انتخاب شده

کند. یا به جای ثبت کردن می استفاده
الگوی یک سری کلمات مشخص الگوی 

 1گیرند.می صدایی کلی را به کار

 72 حاشیه

فوق امنیتی  یهادر بعضی از سیستم
 استفاده Layeredمتخصصین از روش 

سیستمی است  Hulty Modelکنند. می
که چند روش شناسایی از طریق بیومتریک 

سازد مثالً اسکن عنبیه و می را با هم ترکیب
الگوی صدا و بدین ترتیب ضریب امنیت را 

 2دهند.می افزایش

 73 حاشیه

ی هاکاربرد خودکار ویژگی
عکس، عنبیه، هندسه  فیزیولوژیک مانند
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ی هادست، شبکیه، الله گوش، الگوی رگ
خونی و... یا رفتاری مانند صدا، امضاء، نحوه 
راه رفتن، نحوه تایپ و ... به منظور شناسایی 
یا تصدیق یک هویت، یکی دیگر از 
امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار 

ی بیومتریکی صاحب هادارد، ویژگی
انگشت صاحب  کارت است. عکس و اثر

کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی 
. به این ترتیب امنیت استفاده شودمی ذخیره

رود. می باالای از کارت به طور قابل مالحظه
دیگر هر کس با وارد کردن یک رمز عبور 
ساده امکان استفاده یا سوء استفاده از یک 
کارت را ندارد. برای استفاده از کارت حتمًا 

اید صاحب کارت حضور داشته باشد تا اثر ب
انگشت وی به صورت دیجیتالی با اثر 
انگشتی که در هنگام ثبت نام در کارت 
ذخیره شده است مقایسه و تطبیق داده شود 
و سپس اجازه استفاده از امکانات کارت به 

 3.شودمی وی داده

 74ه حاشی

 شودمی امضای فعلی که روی کاغذ انجام

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر3

 25 :ص ران،يا
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اول  شودمی با یک سری مفروضاتی انجام
تواند آن می اینکه تنها فرد صاحب امضا

 امضا را انجام دهد ولی تمام افراد دیگر
توانند امضای او را تشخیص دهند. در می

حوزه دیجیتال نیز با اینکه اساس امضا بجای 
یک شکل هندسی براساس رمزنگاری است 

غیر مستقیم یعنی هیچ ارتباط مستقیم و یا 
بین امضای فرد و امضای دیجیتال فرد 
برقرار نیست اما همان مفروضاتی که برای 
امضای معمولی مدنظر است برای امضای 

 دیجیتال هم مفروض است. 
یکی از کاربردهای مهم دیگر که روی 

گیرد، کاربرد می کارت هوشمند ملی قرار
امضای دیجیتال است. به این ترتیب، 

تواند اسناد الکترونیک را می صاحب کارت
 1در فضای دیجیتال امضا کند.

 75 حاشیه

امضای دیجیتال از نظر کاربرد، همان 
امضای سنتی است؛ اما در فضای دیجیتال. 
 در اسناد کاغذی، گیرنده یک نامه/ سند،

تواند از طریق امضای شخص فرستنده، می
این اطمینان را حاصل کند که نامه/ سند 

امضای یک نامه/ چنین همجعلی نیست. 

                                                
از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر1

 45 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

سند، برای امضا کننده نامه/ سند بار قانونی 
تواند امضای سند را نمی به همراه دارد و

 انکار کند.
کارت ملی هوشمند این بستر را هم برای 
 فرستنده و هم گیرنده نامه/ سند فراهم

کند که اسناد را امضاء و صحت آن را می
ال بسیار بررسی کنند. ایده امضای دیجیت

یک چکیده از نامه/ سند : ساده است
و  شودمی فرستنده به صورت دیجیتالی تهیه

آید. این بسته به می به صورت یک بسته در
و بسته  شودمی کمک کارت فرستنده کد

حاصله امضای دیجیتال نام دارد که در 
 انتهای نامه به صورت دیجیتالی قرار

امضای دیجیتال در گیرد. متن به همراه می
. در شودمی انتهای آن به گیرنده ارسال

طرف گیرنده، متن اصلی نامه به همان روش 
، بخش امضا دیجیتال نیز شودمی باال خالصه

 شودمی با کمک کارت گیرنده کد گشایی
 شودمی و با چکیده بسته مقایسه

به این  این دو با هم برابر باشندکه درصورتی
معنی است که همان شخصی که ادعا کرده، 

 2نامه را امضا نموده است.

 

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر2

 201 :ص ران،يا
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 76 حاشیه

کارت ملی هوشمند این بستر را هم برای 
 فرستنده و هم گیرنده نامه، سند فراهم

کند که اسناد را امضاء و صحت آن را می
کنند. ایده امضای دیجیتال بسیار می بررسی

ه صورت ساده است نامه، سند فرستنده ب
و به صورت یک  شودمی دیجیتالی خالصه

آید. این بسته به کمک کارت می بسته در
و بسته حاصله امضای  شودمی فرستنده کد

دیجیتال نام دارد که در انتخاب نامه به 
گیرد. متن به می صورت دیجیتالی قرار

همراه امضای دیجیتال در انتخای آن به 
. در طرف گیرنده، شودمی گیرنده ارسال

 متن اصلی نامه به همان روش باال خالصه
، بخش امضا دیجیتال نیز با کمک شودمی

و با بسته  شودمی کارت گیرنده کدگشایی
که درصورتی شودمی خالصه شده مقایسه

این دو با هم برابر باشند به این معنی است 
مه را که همان شخصی که ادعا کرده، نا

 1امضاء کرده است.

 
 
 

                                                
و  يکارت هوشمند مل تیاهم يمحمد، بررس ا،یک ي. حاتم1

  186 :صمرتبط با آن،  یهاچالش

2. Benedict Lenguin, Cecil Blanchet (2004), 

p.3. 

 77 حاشیه

این : کارکرد امضای الکترونیکی
کارکرد در اکثر کشورهایی که از 

 ی هویت الکترونیکی استفادههاکارت
شده است. امضای  بینیپیشکنند می

الکترونیکی دسترسی به خدمات از طریق 
سازد که با تصدیق یا می اینترنت ممکن

. از این گواهی امضا همراه خواهد بود
توان برای دسترسی به خدمات می کارکرد

دولت الکترونیک بهره جست. این نوع بهره 
برداری از کارت هویت الکترونیکی در 

 2گیرد.می ایتالیا و فنالند مورد استفاده قرار
 سرانجام به طور مشخص از این کارکرد

توان برای انجام برخی اعمال در محدوده می
ریق سازمان کارت هوشمند ملی از ط

نظیر تغییر آدرس یا تمدید  احوالثبت
 3کارت استفاده کرد.

 78 حاشیه

در استفاده از کارکرد امضای 
الکترونیکی باید توجه داشت که این امضا 
نباید به طور گسترده برای تجارت 
الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد زیرا 

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش3

 18 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل
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ی سنگینی را متوجه سازمان هامسئولیت
مرکز ریشه و عنوان بهور کش احوالثبت

مراکز خدمات گواهی زیر نظر و مسئولیت 
کند. به عالوه، می ایجاد احوالثبتسازمان 

نباید باعث شود بازار ای چنین استفاده
گواهی انحصاری شود و مراکز گواهی 
میانی خصوصی که برای توسعه تجارت 
الکترونیکی ضرورت خواهد داشت فرصت 

 1.بروز و رشد پیدا نکنند

 79 حاشیه

امضای الکترونیکی باید دارای کارکرد 
اختیاری باشد بدین معنا که در زمان صدور 
کارت دارنده باید کتباً درخواست صدور 
جفت کلید عمومی و خصوصی برای خود 
کند تا امکان صدور گواهی الکترونیکی از 
سوی مراکز گواهی الکترونیکی سازمان 

ای ممکن شود. بعالوه، بر احوالثبت
سال( کارکرد  18اشخاص نابالغ )زیر 

امضای الکترونیکی تا زمان رسیدن به سن 
 3 2بلوغ غیر فعال شود.

 80 حاشیه

                                                
کارت هوشمند  يقها و الزامات حقو. زرکالم، ستار، چالش1

 19 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

2.www.awt.be/contenu/tel/gov/gov,fr,hc,02,

2000.pdf (2005). 

امضای الکترونیکی با توجه به بند )ی( 
قانون تجارت الکترونیکی عبارت از  2ماده 

هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو منطقی 
متصل شده به داده پیام است که برای 

رود. با این می یی امضا کننده بکارشناسا
همه منظور از امضای الکترونیکی مضبوط 

ی هوشمند ملی، امضای هادر کارت
الکترونیکی مطمئن است که با توجه به ماده 

قانون یاد شده باید نسبت به امضا کننده  10
منحصر بفرد باشد، هویت امضا کننده را 
معلوم کند و تمامیت سند متصل به امضا را 
نیز تضمین کند و به عالوه تحت اراده 
انحصاری صادر کننده باشد. از آنجا که 
امضای الکترونیکی مطمئن در حال حاضر 

کند می از زیرساخت کلید عمومی تبعیت
ضروری است به وسیله مرکز صدور گواهی 

 احوالثبتالکترونیکی که زیر نظر سازمان 
فعالیت خواهد کرد تصدیق و گواهی شود. 

واهی غیر از گواهی است که برای این گ
رود. در واقع، می تعیین هویت دارنده بکار

ی هوشمند دارای دو نوع گواهی یا هاکارت
تصدیق هستند اولی برای تایید هویت 
دارنده کارت و دومی برای تایید انطباق 

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش3

 19 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

http://www.awt.be/contenu/tel/gov/gov,fr,hc,02,2000.pdf
http://www.awt.be/contenu/tel/gov/gov,fr,hc,02,2000.pdf
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کلید عمومی دارنده با کلید خصوصی وی 
قانون  7رود. با عنایت به ماده می بکار

الکترونیکی هرگاه قانون وجود  تجارت
امضا را در یک رابطه حقوقی یا برخورداری 
از یک حق ضروری بداند امضای 

 1الکترونیکی کفایت خواهد کرد.

 81ه حاشی

قانون برنامه پنجم  46در بند )د( ماده 
توسعه صراحتاً به یکی از کارکردهای 

ی هوشمند ملی یعنی صدور گواهی هاکارت
ی( اشاره شده است. این )امضاء الکترونیک

کارکرد در اکثر کشورهایی که اقدام به 
اند صدور کارت شناسایی الکترونیکی کرده

وجود دارد ولی آنچه که از اهمیت بیشتری 
برخوردار است موارد استفاده از امضای 
الکترونیکی مضبوط در کارت هوشمند ملی 
است. بیشتر کشورها استفاده از امضای 

قط در محدوده دولت الکترونیکی را ف
کنند. در این می الکترونیکی توصیه

چارچوب زمانی که شهروندان در صدد 
هستند از طریق اینترنت یا سایر ابزارهای 

ی هاارتباطی الکترونیکی با ادارات و سازمان
دولتی یا مأمور از طرف دولت برای رفع 

                                                
کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش1

 19 :صشدن خدمات،  يکیو الکترون يمل

نیازهای اداری خود از قبیل دریافت یا 
نامه، گواهی ساختمانی تمدید بیمه نامه، گذر

توانند برای اثبات هویت می و... اقدام کنند
خود و تضمین تمامیت اسناد ارسالی از 
امضای الکترونیکی مضبوط در کارت 
هوشمند ملی خود استفاده کنند. این امضا 
توسط مرکز صدور گواهی که تحت کنترل 

قرار خواهد  احوالثبتو مسئولیت سازمان 
ود. گسترش استفاده از داشت باید تصدیق ش
مضبوط در کارت جز امضای الکترونیکی 

در چارچوب دولت الکترونیکی و از جمله 
دارای مخاطراتی برای تجارت الکترونیکی 

است. از جمله این مخاطرات مسئولیت 
دولت در قبال معامالتی است که با استفاده 
از امضای الکترونیکی مندرج در کارت 

رد. در واقع، گیمی هوشمند ملی صورت
گواهی امضایی که توسط شهروندان و با 
 استفاده از کارت هوشمند ملی به عمل

آید با مراکز صدور خدمات گواهی است می
که تحت کنترل و مسئولیت سازمان 

قرار دارد. اگر این مراکز در  احوالثبت
تأیید امضا مرتکب اشتباه شوند یا نسبت به 

عتبار صدور گواهی در مواردی که مدت ا
اقدام کند اند آنها تمام شده یا ابطال شده
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تواند می ی مدنی ناشی از آنهامسئولیت
متولی عنوان به احوالثبتمتوجه سازمان 

 2 1ی هوشمند ملی شود.هاکارت

 82 حاشیه

ریاست قوه  20/11/1377بخشنامه مورخ 
قضائیه درخصوص انعکاس اسامی کلیه 

 قیف اموالکه ممنوعیت معامله و تو افرادی
آنان از طریق ادارات ثبت ضرورت دارد 

آنان ای همراه با مشخصات کامل شناسنامه
 به دادستانی کل کشور:

حسب اعالم سازمان ثبت اسناد و امالک 
اعالمات قبلی  هاکل کشور و برخی گزارش

بعضی دادسراها و محاکم در توقیف و 
ممنوعیت معامله متهمین به لحاظ عدم 

نقص در مشخصات یا عدم  رعایت ضوابط و
اعالم رفع ممنوعیت با وصف انتفاء 

را برای آن ای ضرورت، مشکالت عمده
سازمان و خصوصاً افراد عادی که صرفاً نام 
آنان با متهمین مورد نظر مشابهت دارد، به 
وجود آورده است به منظور تمرکز در امور 

چنین همو رفع مشکل سرگردانی افراد و 
 دارد:می از اقداماتی مشابه مقررجلوگیری 

                                                
 ر.ک. يکیالکترون يمراکز صدور گواه تی. درخصوص مسؤول1

Chris Reed (2004), pp. 160-170. 

از این پس کلیه افرادی که ممنوعیت  -1
 معامله و توقیف اموال آنان از طریق ادارات
ثبت ضرورت دارد همراه با مشخصات 

)نام، نام خانوادگی، نام ای کامل شناسنامه
پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ 
تولد، محل تولد( بدواً به دادستانی کل 

شور منعکس تا از آن طریق به سازمان ک
ثبت اسناد و امالک کشور منعکس گردد. 
بدیهی است به محض رفع ضرورت نیز 
مراتب رفع ممنوعیت به ترتیب فوق اقدام 

 خواهد شد.

درخصوص اصالح و تکمیل سوابق  -2
قبلی الزم است صورت اسامی افراد ممنوع 
المعامله از طریق دادستانی کل کشور به 

ماه  3یاد شده منعکس تا ظرف مدت  مراجع
با بررسی سوابق امر در صورت لزوم ادامه 
ممنوعیت، اسامی موردنظر با مشخصات 
کامل مجدداً به ترتیب فوق به دادستانی کل 
کشور ارسال شود عدم اعالم جدید از جانب 
آن مرجع در مهلت مقرر محمول بر انصراف 
 و رفع ضرورت ادامه ممنوعیت تلقی

 3.گرددمی

کارت هوشمند  يها و الزامات حقوق. زرکالم، ستار، چالش2

 .24 :صشدن خدمات،  يکیالکترونو  يمل

 168 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر3
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 83 حاشیه

 27/04/1390-86253/46949بخشنامه 
، هامعاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه

مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و 
 ی سراسر کشورهااستانداری

قانون الزام اختصاص  3با توجه به ماده 
شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع 

و پیرو بخشنامه  -1376مصوب  -ایرانی
، کارت شناسایی ملی 65672-17/12/1382

سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب عنوان به
شده و دارنده کارت مکلف است در صورت 
تغییر محل سکونت خود، در اولین فرصت 

اطالع دهد، لذا به  احوالثبتمراتب را به 
منظور امکان دستیابی به آمار، اطالعات و 
تحوالت جمعیتی در سطک کشور، مقتضی 

ی اجرایی در تمامی هاستگاهاست د
ی اداری و انتظامی ترتیبی اتخاذ هافعالیت

نمایند تا با مالک عمل قرار دادن کدپستی 
مندرج در پشت کارت شناسایی ملی 

مستند نشانی صاحب کارت، اسناد عنوان به
و مدارک صادر شده را به نشانی آنان ارسال 
و یا خدمات را در محل کدپستی مطابق 

ایی ملی ارائه نمایند. سازمان کارت شناس
کشور مکلف است زمینه اعالم  احوالثبت

                                                
 168 :ص ، احوالثبت قانون یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

تغییر نشانی را از طرق مختلف و ترجیحاً به 
صورت الکترونیکی فراهم نموده و اطالع 

 1رسانی کافی را در این خصوص انجام دهد.

 84 حاشیه

شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و 
 ، در05/10/1390چهارمین جلسه مورخ 

 206/32090اجرای مفاد مصوبه شماره 
شورا، به منظور تسهیل  05/07/1390مورخ 

هاد در ارائه خدمات به ایثارگران، بنا به پیشن
مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، 

کشور(  احوالثبتوزارت کشور )سازمان 
و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 رئیس جمهور تصویب نمود:
 احوالثبتشور )سازمان وزارت ک -1

کشور( و بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نسبت  1391موظفند تا پایان خرداد ماه سال 

ی ملی هابه طراحی، تولید و توزیع کارت
 1391ایثارگران در استان قم و تا پایان سال 

در سراسر کشور در قالب کارت هوشمند 
 اقدام نمایند.

موظف بنیاد شهید و امور ایثارگران  -2
است هماهنگ با اجرای پروژه پایلوت 
کارت هوشمند ملی پند منظوره در استان 
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ی ارائه هاقم، نسبت به راه اندازی سامانه
خدمات الکترونیک به جانبازان و ایثارگران 

 در استان قم اقدام نماید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف  -3
، نسبت 1391است تا پایان شهریور ماه سال 

تکمیل سامانه الکترونیکی ارائه خدمات  به
به ایثارگران در سراسر کشور، به شکلی 

ی هااقدام نماید که پس از توزیع کارت
هوشمند ملی، ارائه تمامی خدمات به 

ی نذکور و این هاایثارگران از طریق کارت
 سامانه میسر شود.

ای ی اجرایی مکلفند به گونههادستگاه -4
ی الزم هاکه زیر ساختنمایند  ریزیبرنامه

برای شناسایی و ارائه خدمات به ایثارگران 
از طریق کارهای هوشمند ملی تا پایان 

 فراهم شود. 1391شهریور ماه سال 

 احوالثبتوزارت کشور )سازمان  -5
کشور( موظف است دستورالعمل ثبت و 
بازیابی اطالعات بر روی کارت هوشمند 

ی اجرایی هاملی را تهیه و در اختیار دستگاه
 قرار دهد.

کشور و بنیاد شهید  احوالثبتسازمان  -6
ماه  1و امور ایثارگران موظفند طی مدت 

برنامه اجرایی تحقق بندهای فوق را تهیه و 

                                                
 169 :ص ،احوالثبت قانون یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

 به امضاء برسانند.ای در قالب تفاهم نامه

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و  -7
وزیر کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای 

هستند و دبیرخانه شورای عالی مصوبه 
اداری، گزارش نحوه اجرای آن را به شورا 

 1نماید.می ارائه

 85 حاشیه

نحوه درخواست و اخذ  دستورالعمل
 کارت هوشمند ملی 

 . هدف:1

اخذ درخواست و صدور کارت هوشمند 
ملی، به منظور توسعه خدمات الکترونیکی 
 در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک.

 ستندات قانونی:. م2

قانون  46ماده « د»اجرایی بند  نامهآیین
 21/08/1391برنامه پنجم توسعه مصوبه 

 . دامنه کاربرد:3

، ادارات هاستاد سازمان، ادارات کل استان
 تابعه و دفاتر پیشخوان دولت.

 . مسئولیت اجرا:4

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده 
 باشد.می رؤسای ادارات ثبت

 مسئولیت نظارت: .5
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مسئولیت نظارت بر حسن اجرای 
و  هادستورالعمل به عهده مدیران کل استان

آوری فنی امور اسناد هویتی و هامعاونت
 اطالعات و آمار جمعیتی ستاد سازمان

 باشد.می
 . شرح اقدامات:6

اقدامات از طریق سامانه خدمات  -6-1
 شهروندی:

بایست از طریق می متقاضی -6-1-1
که اینترنت با مراجعه به سامانه خدمات شب

از اطالعات اسناد گیری شهروندی و با بهره
هویتی خود و بستگان درجه یک )والدین، 
همسر و فرزندان( نسبت به تکمیل فرم 
الکترونیکی جهت پیش ثبت نام اقدام و کد 

 رهگیری دریافت نماید.

معاونت فناوری اطالعات و آمار  -6-1-2
طالعات هویتی اعالم شده از سوی جمعیتی ا

متقاضی را با اطالعات پایگاه کشوری 
 راستی آزمایی نموده و به شرح ذیل اقدام

 :شودمی

در صورت صحت اطالعات،  -6-1-2-1
 از طریق سامانه شهروندی به متقاضی اعالم

از کد رهگیری گیری گردد تا با بهرهمی
یا دفتر  الاحوثبتنسبت به انتخاب اداره 

پیشخوان مورد نظر و زمان مراجعه برای 
پیگیری درخواست کارت هوشمند ملی 

 اقدام نماید.

در صورت وجود مغایرت در  -6-1-2-2
ثبت مشخصات در سامانه شهروندی؛ مراتب 
به متقاضی اعالم تا با مراجعه به 

نسبت به رفع  احوالثبتاداره ترین نزدیک
 مغایرت اقدام نماید.

با توجه به  احوالثبتادارات  -6-1-2-3
ی مربوطه نسبت به هامقررات و دستورالعمل

رفع مغایرت بر روی پایگاه اقدام خواهند 
 نمود.

در صورت ثبت اشتباه  -6-1-2-4
مشخصات توسط متقاضی در سامانه خدمات 
شهروندی، مراتب به وی اعالم تا نسبت به 
 اصالح و ارائه مجدد درخواست اقدام نماید.

اقدامات در پیشخوان اخذ  -6-2
 درخواست:

کاربر موظف است عکس  -6-2-1
شناسنامه را با چهره متقاضی و سامانه 

 استعالم تطبیق نماید.

 مدارک الزم: -6-2-2

 اصل شناسنامه عکس دار. -

اصل کارت شناسایی ملی )برای  -
اشخاصی که قبالً کارت شناسایی ملی اخذ 

 نموده اند(.

دائر بر پرداخت  اصل رسید بانکی -
 هزینه متعلقه.
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ی اطالعات ثبت شده راستی آزمای -6-3
 در سامانه با مدارک ابرازی:

مسئول مربوط پس از دریافت  -6-3-1
مدارک و با مراجعه به سامانه شهروندی 
 نسبت به تأیید اطالعات اظهاری اقدام

 نماید.می

مسئول مربوطه موظف است  -6-3-2
درخواست اقدام نسبت به تهیه نسخه چاپی 

و پس از امضاء متقاضی در محل مربوط، 
 خود نیز مبادرت به تأیید نهایی آن نموده و
آن را تحویل متقاضی نماید. تا پس از طی 
مراحل مربوط به تهیه عکس و اخذ اثر 

ی مربوط هاانگشت، برابر دستورالعمل
 نگهداری و سپس امحاء گردد.

 سایر اقدامات: -6-4

داری از صفحات تصویر بر -6-4-1
مشخصات و ازدواج و فرزندان شناسنامه 

 گیرد.می متقاضی انجام

تهیه عکس از متقاضی به وسیله  -6-4-2
ی تحویل شده در دفتر پیشخوان و هادوربین

 یا عکاسان خبره آموزش دیده صورت
 گیرد.می

اخذ آثار انگشتان به صورت  -6-4-3
ی مستقر در هاالکترونیکی توسط دستگاه

 گیرد.می ر پیشخوان صورتدفت

نهائی نمودن اطالعات  -6-4-4

 درخواست و تحویل رسید به متقاضی.

ارسال اطالعات به مرکز صدور  -6-4-5
 کارت هوشمند ملی برای شخصی سازی.

نحوه تحویل کارت صادره به صاحب  -7
 آن:

تحویل کارت صرفاً در ادارات  -7-1
که نشانی آنها در بخش پیگیری  احوالثبت

 شودمی سامانه خدمات شهروندی اعالم
صورت گرفته و مراحل تحویل به شرح ذیل 

 خواهد بود.

رویت اصل شناسنامه، صاحب  -7-2
 کارت و تطبیق مندرجات و عکس.

فعال سازی کارت )اخذ اثر  -7-3
 انگشت به صورت الکترونیکی(.

اخذ امضاء در محل مخصوص در  -7-4
 دفتر تحویل کارت.

بند در تاریخ  7رالعمل در این دستو
در هفتاد و دومین جلسه  22/12/1391

به تصویب اعضاء  احوالثبتشورای عالی 
 رسید.
وزارت کشور )سازمان : 46ماده « د»بند 

( مکلف است با همکاری احوالثبت
ی ذیربط همراه با تکمیل و اصالح هادستگاه

پایگاه اطالعات هویتی به صورتی که شامل 
یاتی نظیر تولد، ازدواج، طالق، کلیه وقایع ح

فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور 
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گواهی )امضاء الکترونیکی( و سایر 
کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به 
تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند 
منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در 

ود به مردم از این کارت ارائ خدمات خ
اجرائی این بند  نامهآییناستفاده نمایند. 

شامل زمان بندی، مصادیق، موارد شمول، 
سطک دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه 
صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط 

ی ارتباطات و فناوری اطالعات هاوزارتخانه
و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به 

 1رسد.می وزیران تصویب هیأت

 86 حاشیه

دستورالعمل صدور کارت شناسایی ملی 
 مجدد

کارت شناسایی ملی مجدد که از این پس 
به دالیل زیر  شودمی کارت مجدد نامیده

وفق مقررات و مفاد این دستورالعمل برای 
 .شودمی تقاضا کننده صادر

 41کد  تغییر مشخصات سجلی  -

 42 کد  تغییر نشانی  -

 43کد   مفقود شدن -

                                                
ورالعمل نحوه درخواست و احوال کشور، دست. سازمان ثبت1

 .1 :ص ،ياخذ کارت هوشمند مل

 44کد  مستعمل شدن  -

الف. صدور کارت مجدد به دلیل تغییر 
 مشخصات سجلی:

 در مواردی که مشخصات سجلی تغییر
موظفند کارت  احوالثبتنماید، ادارات می

شناسایی متقاضی را اخذ و اقدامات زیر را 
 انجام دهند:

تحویل شناسنامه جدید به متقاضی و  -1
ی جهت تهیه مدارک مورد نیاز راهنمایی و

 صدور کارت مجدد.

اخذ درخواست صدور کارت  -2
شناسایی ملی و مدارک الزم برابر مفاد 
دستورالعمل کارت شناسایی ملی و تسلیم 

 رسید به متقاضی.

. در زمان تکمیل نمونه 1تبصره 
درخواست، در محل مربوط به علت 

)تغییر مشخصات سجلی(  41درخواست، کد 
 ی خواهد شد.گذارعالمت

در صورت مفقود شدن کارت  -2تبصره 
 شناسایی ملی، قبل از تحویل شناسنامه جدید،

 این دستورالعمل اقدام خواهد« بند ج»برابر 
 شد.
سوراخ کردن کارت شناسایی ملی  -3

اخذ شده از قسمت باال و ارسال کارت به 
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 اداره کل استان برای امحاء

دور کارت انجام اقدامات الزم برای ص -4
مجدد برابر مفاد دستورالعمل صدور کارت 

 شناسایی ملی و تحویل آن به متقاضی.

ب. صدور کارت مجدد به دلیل تغییر 
 نشانی:
دلیل تغییرنشانی، تقاضای که بهمواردیدر

 احوالثبت، اداره شودمی مجددصدور کارت
 موظفند اقدامات زیر را انجام دهند.

کارت مجدد به  اخذ درخواست صدور -1
 دلیل تغییر نشانی و مدارک الزم برابر مفاد

دستورالعمل کارت شناسایی ملی و تسلیم 
 رسید به متقاضی.

تبصره. در زمان تکمیل نمونه درخواست 
 44در محل مربوط به علت درخواست، کد 

 ی خواهد شد.گذار)تغییر نشانی( عالمت
انجام اقدامات الزم برای صدور کارت  -2

برابر مفاد دستورالعمل صدور کارت مجدد 
 شناسایی ملی و تحویل آن به متقاضی.

سوراخ کردن کارت شناسایی ملی  -3
اخذ شده از قسمت باال و ارسال کارت به 

 اداره کل استان برای امحاء

ج. صدور کارت مجدد به علت مفقود 
 شدن:

د. صدور کارت مجدد به علت مستعمل 
 شدن:

تعمل شدن در مواردی که به دلیل مس
کارت شناسایی ملی تقاضای صدور کارت 

 به شرح زیر اقدام خواهد شد: شودمی مجدد
متقاضیانی که کارت شناسایی ملی  -1

آنان مستعمل گردیده با در دست داشتن 
اصل شناسنامه، اصل کارت شناسایی 
مستعمل و سایر مدارک مورد نیاز صدور 
کارت شناسایی ملی، به واحدهای 

مراجعه و نسبت به اخذ و تکمیل  حوالاثبت
تقاضانامه تعویض کارت شناسایی )پیوست 

 نمایند.می ( اقدام2شماره 

ضمن کنترل  احوالثبتادارات  -2
مدارک و تقاضانامه تعویض چنانچه علت 
تقاضا با کارت ارائه شده مطابقت داشته و 
جعل یا تحریفی در کارت شناسایی ملی 

امات بعدی را صورت نپذیرفته باشد اقد
مطابق دستورالعمل صدور کارت شناسایی 
ملی به عمل آورده و رسید به متقاضی تسلیم 

 خواهند نمود.

چنانچه در کارت ارائه شده جعل یا  -3
تحریف صورت گرفته و یا کارت متعلق به 
فرد دیگری باشد برابر مقررات، تعقیب 

 قانونی صورت خواهد پذیرفت.

ونه در زمان تکمیل نم -تبصره
درخواست، در محل مربوط به علت 

 درج خواهد شد. 44درخواست، کد 
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ی شناسایی مستعمل اخذ شده هاکارت -4
از قسمت باال سوراخ و برای اجرای 

ی شناسایی باطله هادستورالعمل امحاء کارت
 1به اداره کل استان ارسال خواهد شد.

 87 حاشیه

دستورالعمل ثبت تغییر نشانی و »
 «انمهاجرت ایرانی

از آنجایی که اطالع از کمیت و کیفیت 
تغییر نشانی اشخاص و اعالم دقیق آمار و 

و  هااطالعات به هنگام جمعیت به سازمان
نهادهای ذیربط به منظور برآوردهای الزم 

کشور ضروری است، لذا  ریزیبرنامهدر 
جهت ثبت به موقع تغییرات نشانی و 
مهاجرت اشخاص این دستورالعمل به 

 رسد:می تصویب
 الف. مستندات قانونی:

قانون الزام اختصاص  3تبصره ماده  -1
شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع 

مجلس شورای  1376ایرانی مصوب سال 
 اسالمی مبنی بر:

دارنده کارت در صورت تغییر محل »
سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین 

کشور  احوالثبتفرصت ممکن به سازمان 

                                                
احوال کشور، دستورالعمل صدور کارت . سازمان ثبت1

 .1 :ص ،مجدد يمل ييشناسا

 «.طالع دهدا
اجرائی قانون الزام  نامهآیین 3ماده  -2

اختصاص شماره ملی و کدپستی مصوب 
 هیأت وزیران مبنی بر: 1378سال 

صاحب کارت مکلف است با تغییر »
محل سکونت یا تغییر هر یک از اقالم 
اطالعاتی کارت شناسایی یا پایان مدت 
اعتبار کارت، نسبت به تعویض کارت 

 «.اقدام نماید شناسایی ملی خود
قانون مدیریت  40ماده  4تبصره  -3

 خدمات کشوری مبنی بر:

هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط 
با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و 

باشد از سال می آدرس محل استقرار آنها
بدون استفاده از شماره ملی و  1388

 ی اجرایی ممنوعهاکدپستی توسط دستگاه
 .باشدمی

 ب. نحوه اعالم تغییر ناشی:
تغییر نشانی توسط افراد به یکی از طرق 

 کشور اعالم احوالثبتذیل به سازمان 
 گردد:می

 احوالثبتمراجعه به یکی از ادارات  -1

 مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت -2

مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک  -3



  
 621 شناسايی کارت صدور - هفتم فصل

 

 کشور احوالثبتسازمان 

سراسر کشور  الاحوثبتادارات : تبصره
موظفند هنگام ارائه هر یک از انواع خدمات 
سجلی به متقاضیان، کدپستی و نشانی 
ابرازی را با کدپستی مندرج در کارت 
شناسایی ملی تطبیق داده و در صورت تغییر 
نشانی متقاضی، برابر مفاد این دستورالعمل 
نسبت به اخذ درخواست تعویض کارت 

 ند.شناسایی ملی وی اقدام نمای
 ج. مدارک الزم:

نمونه تکمیل شده تقاضا )نمونه  -1
 پیوست(

 اصل شناسنامه  -2

با زمینه  4در  3یک قطعه عکس  -3
 روشن

رسید بانکی بابت هزینه صدور کارت  -4
 مجدد

تصویر کارت شناسایی ملی فعلی که  -5
 .شودمی توسط مأمور برابر اصل

 «گان»د. اعالم کننده 
 صاحب کارت -1

 سرپرست خانوار با ارائه مدارک مثبته -2
تواند عالوه بر اعالم تغییر نشانی خود می

مدارک تغییر نشانی همسر، پدر، مادر و 
 .فرزندان تحت تکفل خود را نیز ارائه نمایند

 ها. گردشکار:

معاونت آمار و انفورماتیک موظف  -1
است نرم افزار مورد نیاز اعالم اطالعات 

ی صدور کارت جدید تغییر نشانی را برا
تهیه و در اختیار ادارات و دفاتر پیشخوان 
دولت قرار داده و یا در درگاه خدمات 

 الکترونیک سازمان نصب نماید.

، دفاتر پیشخوان احوالثبتادارات  -2
امور خارجه  احوالثبتدولت و اداره کل 

موظفند براساس دستورالعمل کاربران که 
ک تهیه و توسط معاونت آمار و انفورماتی

ابالغ خواهد شد نسبت به ثبت اطالعات 
تغییر نشانی و انتقال آن حسب مورد به 
مرکز صدور کارت شناسایی ملی یا اداره 
معین اقدام و سوابق مربوط را مطابق سوابق 
صدور یا تعویض کارت شناسایی ملی در 

 محل اداره نگهداری نمایند.

 معاونت آمار و انفورماتیک پس از -3
اطالعات و ثبت نشانی در مرکز  دریافت

داده، کارت شناسایی ملی را با کدپستی 
جدید صادر و حسب مورد از طریق پست 

محل  احوالثبتبرای متقاضی و یا به اداره 
امور خارجه  احوالثبتتقاضا یا اداره کل 

 دارد.می ارسال

، دفاتر پیشخوان احوالثبتادارات  -4
دولت و شرکت پست موظفند کارت 

ناسایی ملی قبلی را دریافت و کارت جدید ش
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را در قبال اخذ رسید به صاحب آن یا تقاضا 
 کننده تحویل نمایند.

ی حاوی کدپستی قدیم که هاکارت -5
از صاحبان آن دریافت شده طبق 
دستورالعمل مربوط ابطال و برابر مقررات 

 گردد.می امحاء

 و. اطالع رسانی:
کل و روابط عمومی، سازمان و ادارات 

دوائر تابعه موظفند اطالع رسانی الزم را 
برای اجرای این دستورالعمل به طرق 

 مقتضی به عمل آورند.
معاونت حقوقی و سجلی اجرای مفاد این 
دستورالعمل را پیگیری و بر حسن اجرای 

نماید. معاونت آمار و می آن نظارت
ای انفورماتیک آمار و فراوانی منطقه

وستایی( تغییر نشانی )استانی، شهرستانی، ر
را هر سه ماه یک بار تهیه و ارائه نماید. 

 1الف/

 88 حاشیه

دستورالعمل اجرایی استعالم الکترونیکی 
 هویت انفرادی

 مقدمه: -1

به منظور کاربردی شدن شماره ملی و 

                                                
 و ينشان رییتغ ثبت دستورالعمل کشور، احوالثبت. سازمان 1

 .1 :ص ،انیرانيا مهاجرت

ی اجرایی و هااستفاده از آن در دستگاه
ایجاد بستر مناسب جهت پاسخگویی سریع 

، احوالثبتم از ادارات و مطمئن به استعال
سامانه استعالم الکترونیکی هویت انفرادی 

کشور با اهداف زیر  احوالثبتدر سازمان 
 گردد:می ایجاد
بهینه سازی فرآیند ارائه شماره ملی و  -

 صدور تأییدیه آن

ی مراجع هاپاسخگویی به استعالم -
 قانونی

 تعاریف: -2

 مخاطبان: -1-2

کارمندان  مخاطبان این دستورالعمل
باشند که برابر می احوالثبتادارات 
ی معاونت آمار و انفورماتیک هابخشنامه

فعالیت استعالم برای آنها تعریف شده و 
 باشند.می مجاز به کار با این سامانه

 :هاواژه -2-2

که  احوالثبتکارمند اداره : کاربر -
 مجاز به کار با سامانه استعالم الکترونیکی

 باشد.می یهویت انفراد

کارشناس تعیین : مسئول رفع مغایرت -
شده جهت رسیدگی به موارد خاص حقوقی 

 و سجلی 
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 ی مورد نیاز:هامهارت

توانایی استفاده از رایانه و اتصال به  -
ی هفتگانه هاصفحات وب در حد مهارت

 (ICDL)رایانه 

آشنایی با اقالم اطالعاتی مشخصات  -
 سجلی

 مستندات قانونی: -3

انون الزام اختصاص شماره ملی و ق -1
 نامهآیینکدپستی برای کلیه اتباع ایرانی و 

 اجرایی آن 

و  احوالثبتقانون  34ماده  -2
 دستورالعمل اجرایی آن

اشخاص و مراجع مجاز به دریافت  -4
 اطالعات:

اشخاص و مراجع مجاز به دریافت 
اطالعات همان اشخاص و مراجع مشخص 

قانون  34ایی ماده شده در دستورالعمل اجر
 باشند.می احوالثبت
 روش استعالم: -5

کاربران باید جهت استعالم به ترتیب 
اولویت با استفاده از یکی از کلیدهای زیر 

 اقدام نمایند.
 شماره ملی -

 سری و سریال -

لد نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تو -
 و شماره شناسنامه

 کاربر فقط به یکی ازکه درصورتی
ی جستجو دسترسی داشته باشد تهیه هاروش

پاسخ صرفاً با استفاده از آن روش 
 است.پذیر امکان

 موارد استعالم: -6

استعالم شماره ملی در قبال دریافت  -1-6
 مشخصات سجلی و سری و سریال شناسنامه.

استعالم سری و سریال شناسنامه در  -2-6
 قبال دریافت شماره ملی و مشخصات سجلی

استعالم کدپستی در قبال دریافت  -3-6
شماره ملی و مشخصات سجلی یا سری و 

 سریال شناسنامه و مشخصات سجلی

استعالم اصالت کارت شناسایی  -4-6
ملی در قبال دریافت اصل یا تصویر برابر 

 اصل شده آن.

استعالم عکس )کارت شناسایی  -5-6
ملی( در قبال ارائه شماره ملی و مشخصات 

 سجلی

 الزم جهت اقدام: مدارک -7

اصل نامه مرجع صالحیتدار به  -1-7
 انضمام مدارک مورد نیاز.

اصل شناسنامه مورد استعالم در  -2-7
صورت مراجعه صاحب آن جهت صدور 

 برگ اعالم شماره ملی.

اصل وکالت نامه یا مدارک مثبته  -3-7
در صورت مراجعه وکیل یا نماینده قانونی 
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بر وی، جهت به همراه مدارک شناسایی معت
 صدور برگ اعالم شماره ملی

 پاسخ استعالم: -8

اطالعات دریافتی با که درصورتی -1-8
اطالعات سامانه مغایرتی نداشته باشد اگر 
متقاضی استعالم شماره ملی، صاحب 

خ شناسنامه و یا نماینده قانونی او باشد پاس
 برابر نمونه به وی تسلیم، در غیر این صورت

 رجع استعالم کننده ارسالپاسخ صرفاً به م
 گردد.می

چنانچه پاسخ استعالم به عمل آمده  -2-8
ی زیر باشد، کاربر هادارای یکی از مغایرت

سامانه موظف به ارجاع آن به مسئول رفع 
 باشد:می مغایرت

در رکورد بازیابی شده فوت درج شده  -
 باشد.

 پاسخ استعالم بیش از یک رکورد باشد. -

رکورد نیاز »ه پیغام در صورت مشاهد -
 «به بررسی دارد

بازیابی رکورد شخص به کمک هیچ  -
یک از سه روش گفته شده استعالم مقدور 

 نباشد.

چنانچه هر یک از اقالم اطالعاتی در  -
 رکورد با مندرجات شناسنامه مغایر باشد.

 :هاانواع مغایرت -9

 انواع مغایرت: -1-9

م ی قابل مشاهده بر روی سیستهامغایرت
استعالم الکترونیکی هویت انفرادی عبارتند 

 از:
مغایرت در سری و سریال شناسنامه، 
شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام، نام 

 خانوادگی، نام پدر و ثبت فوت.
 :هارسیدگی به مغایرت -10

اطالعات ورودی با که درصورتی
اطالعات سامانه در موارد یاد شده مغایرت 

 بط مراتب را به مسئولداشته باشد کاربر ذیر
نماید تا مغایرت برابر می مغایرت اعالم

صادره از سوی  هادستورالعمل رفع مغایرت
که توسط ای شورای عالی و نیز بخشنامه

معاونت حقوقی و سجلی پیرو این 
دستورالعمل صادر خواهد شد رفع شده و 
حسب مورد تأییدیه صادر و یا پاسخ استعالم 

 داده شود.
 تذکرات:

موظفند در جهت  احوالثبتادارات  -
همسان سازی اطالعات اسناد سجلی و سامانه 

ی تعیین شده هااستعالم الکترونیک در مهلت
هرگونه تغییرات در اسناد سجلی را وفق 

ی صادره در پایگاه اطالعات هادستورالعمل
جمعیتی اعمال نموده تا پاسخ استعالمات 
 انجام شده از هر حیث مطابق مندرجات

 اسناد سجلی مربوط باشد.
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به منظور تسریع در تهیه و ارائه پاسخ  -
استعالم واصله، مسئولین ذیربط مکلفند تا 

ی موجود هاترتیبی اتخاذ نمایند که مغایرت
 به سرعت رسیدگی و حل و فصل گردد.

در مواردی که امکان پاسخگویی به  -
 استعالم واصله، از سامانه مقدور نباشد، با

سند سجلی اقدام الزم صورت  مراجعه به
 خواهد گرفت.

این دستورالعمل در جلسه مورخ 
به  احوالثبتشورای عالی  24/06/1386

اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. 
 1الف/

 89 حاشیه

اداره کل  05/11/1383-15603/32نامه 
 امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و

-31184امالک کشور در پاسخ به نامه 
کانون سردفتران و دفتریاران  03/08/1383

اداره  24/07/1385-12361/15و بخشنامه 
 کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت.

الف. با توجه به قانون الزام اختصاصی 
شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع 

و بخشنامه شماره  1376ایرانی مصوب 
معاون اول محترم  6234-08/02/1381

                                                
استعالم  ييرااحوال کشور، دستورالعمل اج. سازمان ثبت1

 .1:ص ،یانفراد تيهو يکیالکترون

هوری قبول کارت شناسایی ملی ریاست جم
و قید شماره آن در سند تنظیمی به جای 
شناسنامه از طرف آن تعداد اصحاب سند که 

سند پیوست ارائه عنوان بهکارت مذکور را 
 بنمایند، الزامی است.

 احوالثبتقانون  31ب. با توجه به ماده 
در اسناد مربوط به ازدواج، طالق و رجوع، 

 یف فوق، درج مراتبعالوه بر رعایت تکل
آن  در شناسنامه زوجین و مهر و امضای

توسط سردفتر تنظیم کننده سند الزامی 
 2است.

  90 حاشیه

 11/08/1376-5250/7نظریه مشورتی 
 اداره حقوقی قوه قضائیه:

قانون  38با توجه به این که ماده : پرسش
صدور کارت  1355مصوب  احوالثبت

انگشت شناسایی با مشخصات فردی و اثر 
سال مقرر داشته  15را برای کلیه افراد باالی 
نیز  1363 احوالثبتو قانون اصالح قانون 

مذکور هیچ گونه تغییری نداده  38در ماده 
است، آیا قانون الزام اختصاص شماره ملی 
و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 

تواند ناسخ ماده مذکور باشد می 1376اسفند 

 149 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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 یا خیر؟
قانون الزام  3مستندا به ماده : نظریه

اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه 
، کارتی 17/02/1376اتباع ایرانی مصوب 
 قانون مذکور صادر 2که به استناد ماده 

سند شناسایی اتباع ایرانی عنوان به شودمی
بنابراین کارت مذکور  شودمی محسوب

سند سجلی  یکعنوان بهمتفاوت با شناسنامه 
است زیرا در شناسنامه عالوه بر مشخصات 

                                                
 149 :ص ،احوال قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

صاحب سند سجلی، مشخصات والدین وی 
مشخصات همسر و فرزندان )در صورت 
داشتن زن و فرزند( واقعه طالق و رجوع و... 

و با توجه به این که کارت  شودمی قید
شناسنامه  1376مذکور در قانون سال 

د بحث ناسخ ، قانون مورشودمین محسوب
 1نیست. احوالثبتقانون  38ماده 

  



 

 

 جمهوری انقالب شورای( 13/11/58 قانونی الیحه) شد حذف -39 ماده
 (.ایران اسالمی

 1ه حاشی

قانون  39ماده  یاجرائ نامهآیین
 مصوب کشور احوالثبت

کشور و  رانیوزی دیخورش1/8/1355
 یدادگستر

 به 9291شماره  یمنتشره در روزنامه رسم
 منسوخ : اعتبار تیوضع 29/8/1355 خیتار

 فیتعار -فصل اول 
هستند که  یخانوار تعداد افراد -1 ماده

ساکن  یفرد در محل کی یتحت سرپرست
 باشند.می

مادر  ایسرپرست خانوار به پدر  -2 ماده
اطالق  یبه کس یو به طور کل یقانون یول ای

که مسئولیت امور خانواده به عهده  شودمی
 وست.ا

اطالق  یمحل سکونت به محل -3 ماده
 ،یجاریکه به صورت تملک، است شودمی
 نیساکن اریدر اخت یگریبه نحو د ای یرهن

 ایشخص به صورت دائم  ایبوده و خانوار 
 موقت در آن سکونت نموده باشند.

کسب  یهاکه در محل یافراد -تبصره
 نیدر ا ند،ینماو کارگاهها بیتوته می

در حکم ساکن محل محسوب  امهنآیین

 گردند.می
نام، : مشخصات عبارت است از -4 ماده

نام پدر، شماره شناسنامه،  ،ینام خانوادگ
تولد، محل تولد، شغل،  خیمحل صدور، تار

محل سکونت و  ،یمذهب، نشان ت،یتابع
مربوطه  یهاکه در فرم یموارد ریسا

 بینی شده است.پیش
 نیا از نظر یاماکن عموم -5 ماده

مهمان خانه، هتل، متل، : عبارتند از نامهآیین
امکنه  هیقهوه خانه و کل ون،یمسافرخانه، پانس

 نیمسافر ایاشخاص  توتهیب یمشابه که برا
اماکن، مسئول  نی. در مورد اشودمیدائر 

و ساکنان، دارنده  نیاعالم مشخصات وارد
پروانه شخص  هدارند نکهیپروانه است مگر ا

کتبأ به  یداخل ریمدعنوان بها ر یگرید
 کرده باشد. یمراجع مربوطه معرف

 ندهینما ایمنظور از موجر، مالک  -6ماده 
است که ملک  یاصلدار اجاره ایاو  یقانون

او بوده و به منظور سکونت  اریدر اخت الک
 واگذار شده است  گریبه افراد د

 یشهربان یهاسازمان فیوظا -فصل دوم 
 کشور یندارمرکشور و ژا

و  یژاندارمر یسازمانها فیوظا -7 ماده
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قانون  39ماده  یکشور در اجرا یشهربان
 .باشدمی ریبه شرح ز احوالثبت

ثبت مشخصات ساکنان شهرها و  - الف
 یحاصله در مورد محلها راتییروستاها و تغ

سکونت و تعداد افراد خانوار بر حسب 
 لاحواثبتقانون  39مقرر در ماده  طیشرا

و مؤسسات  یاعم از منازل، اماکن عموم
 . .رهیها و غکارگاه

 یروین ل،یبینی سازمان، وساپیش -ب
مورد  یهااعتبار الزم، دفاتر و فرم ،یانسان

 نامهآیینمفاد قانون و  یاجرا یبرا ازین
 یبه وزارت کشور برا شنهادیآن و پ یاجرائ

 آنها.  نیتأم
دو  نیو تبادل اطالعات ب یهمکار -پ

ر تابعه از نظ یگانهایسازمان نامبرده باال و 
محل سکونت و جابجا شدن خانوار و  رییتغ

 اشخاص.
 نیو ابالغ ا بیهمزمان با تصو -8 ماده

 رانیها و مرکز آمار ای، شهردارنامهآیین
بنا به درخواست وزارت کشور، مدارک 

 اریقانون در اخت عیسر یالزم را جهت اجرا
شور قرار خواهند ک یو شهربان یژاندارمر

 داد.
 هایشهردار - الف

 کیگذاشتن نقشه صح اریو در اخت هیته -1
 یبه منظور اجرا یمناطق شهر یو کاف

ها، یکالنتر یمناطق استحفاظ یبند میتقس
 یژاندارمر یگانهایها و یشهربان

 هیکل یگذارو پالک یگذارنام -2
و  یها، معابر عمومابانی، خهاکوچه

 رانای آمار مرکز -ب ۔ساختمانها
 یژاندارمر ازیمورد ن یهانقشه نیتأم

خانوار،  ،یائیجغراف تیکشور از لحاظ موقع
 یروستاها و مناطق استحفاظ تیجمع

 کشور یژاندارمر
به  یاجرائ یسازمانها یآمادگ - تبصره

 قیقانون از طر یاجرا خیمنظور اعالم تار
وزارت کشور به استحضار دولت خواهد 

 دیرس

 اجراء -فصل سوم 
کشور  یو شهربان یژاندارمر -9ماده 
تابعه  یگانهایها و یها، کالنتری)شهربان

کشور، حسب مورد اقدامات  یژاندارمر
قانون به  یرا در جهت اجرا ریمشروحه ز

 .انجام خواهند داد بیترت
شده را در مقابل  میتنظ یفرمها - الف
 لهیبه وس لیو پس از تکم عیتود د،یاخذ رس

که به صورت  یخانوار، اشخاص سرپرستان
)اعم از  ندینمامی یزندگ یبا جمع یفرد

(، مسئوالن اماکن گانهیاتباع ب ای یرانیا
و  یو خصوص یمؤسسات دولت ،یعموم

 هایبا در نظر گرفتن مهلت یاشخاص حقوق
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در آوری جمعقانون، نسبت به  درمقرر 
 اقدام خواهند نمود. دیمقابل دادن رس

مذکور نسبت  یهاانپس از اخذ فرم -ب
به ثبت و ضبط مشخصات و محل سکونت 

 نیکه به هم یافراد در دفاتر و کارتهائ
 شده است، اقدام خواهند کرد. هیمنظور ته
 نامهآیینمذکور در  یفرمها -1 تبصره

از طرف سرپرستان خانوار  میپس از تنظ
و  یو خصوص یمؤسسات دولت ن،یموجر

به  یپس از بهره بردار یاشخاص حقوق
 معدوم خواهد شد. هیفرم، بق نیآخر یاستثنا

مسئول اعالم مشخصات  -2 تبصره
اعم از مؤسسات  یساکنان در هر واحد مکان

 یکس یو اشخاص حقوق یو خصوص یعموم
است که اداره امور محل مزبور را بر عهده 

ها و سازمانها و دارد. در مورد وزارتخانه
 ای ریها، وزیو شهردار یدولت یشرکتها

 ایشرکت و  رعاملیمد ایسازمان  سیرئ
 یاز واحدها یکیتواند مسئول شهردار می

مسئول اعالم مشخصات عنوان بهتابعه را 
کند. در مورد  یو معرف نییساکنان کتبا تع

 یبخش خصوص یمؤسسات و اشخاص حقوق
از پنجاه نفر  شیکه تعداد کارکنان آنها ب

 یشخص حقوق ایباشد، مسئول مؤسسه 
عنوان بهاز کارکنان خود را  یکی تواندمی

 نییتع اًمسئول اعالم مشخصات ساکنان کتب
 نییشخص تع یقبول دیمورد با نیکند. در ا

 باشد. دهیشده اخذ گرد
از اماکن  دهیرس یدرباره فرمها -3 تبصره

مربوط به اقامت موقت اشخاص  یعموم
و نسبت به  یاماکن عموم نامهآیینبرابر 
د اماکن برابر مفاد بننه گواین یدائم نیساکن

 ماده اقدام خواهد شد. نیا« ب»
حوزه به حوزه  کیاز  راتییتغ -4 تبصره

مراجع  نیب یاطالعات ضرور ریو سا گرید
 مربوط مبادله خواهد شد. یانتظام

ها های دانشگاهدر مورد خوابگاه -10ماده 
و موسسات آموزشی، سرپرست هر خوابگاه 

موسسه  که از طرف رئیس دانشگاه یا
گردد، مسئول اعالم آموزشی تعیین می

 باشد. مشخصات ساکنان خوابگاه می
ها و موسسات تابعه پادگان -11ماده 

نیروهای مسلک شاهنشاهی محل خدمت 
 1گردند.محسوب می

 

                                                
 154: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاری. م1
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 انم خانوادگی –صل هشتم ف 
 1ه حاشی

 به کاربردن نام خانوادگی برای تمام مردم
سال  ایران به موجب قانون مصوب

به طور رسمی الزامی شد. این  14/3/1304
 : خود مقرر داشته بود که 4قانون در ماده 

هر شخص باید برای خود اسم »
زوجه و کلیه  –مخصوصی انتخاب کند 

کلیه چنین هماوالد و احفاد ذکور شخص و 
اوالد و احفاد اناث او مادام که شوهر اختیار 

نام  با آن اسم مخصوص کهاند نکرده
موسوم خواهند بود.  -خانوادگی است

بنابراین هر کس دارای اسمی خواهد بود، 
مثالً : مرکب از نام خانوادگی و نام شخصی

)ایرج کاوس( بر فرض اینکه ایرج نام 
شخصی و کاوس نام خانوادگی باشد. 

توانند می اشخاصی که از نسل واحد هستند
برای خود اسم واحد انتخاب کنند و بر 

والد یا احفاد یک رئیس خانواده که عکس ا
توانند اگر می در تحت کفالت نیستند

بخواهند اسم خانوادگی علیحده برای خود 
 1«.انتخاب نمایند

                                                
مرتبط با آن،  نیاحوال و قوانقررات ثبتو م نی. مجوعه قوان1

  21: ص ،یماحوز رضا،یگردآورنده عل

قبل از تصویب این قانون، در ایران 
استعمال نام خانوادگی به ویژه در میان 

ی بزرگ های سلطنتی و خانوادههاخاندان
م متداول بوده است. گاهی این نا

 از اسم یکی از نیاکان مأخوذ هاخانوادگی
شد، مانند هخامنشی یا اشکانی و یا می

ساسانی و .... و گاهی نیز این نقش را نام 
کرده است مانند افشار می طایفه و ایل ایفاء

بینیم می و زند و یا قاجار و ... بدین ترتیب
که استعمال نام خانوادگی در ایران پیشینه 

ا دارد و از قدیم االیام ماورای قانون ر
و ایالت یا  هاگاهگاهی در برخی خانواده

مناطق، به خاطر موقعیت اجتماعی شان از 
چنین همو اند کردهمی نام خانوادگی استفاده

 عناوین و القابی که در برخی افراد استعمال
شد مانند بهرام گور و ... نقش نام می

 کرد. می خانوادگی را ایفاء
حقوق اسالمی اشخاص معموالً با ذکر  در

نام پدرشان در کنار نام کوچک خود از 
شدند )محمد بن عبدا....( می همدیگر متمایز

و سخنی از نام خانوادگی به میان نیامده بود. 
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این رسم حتی در میان اعراب کنونی نیز در 
طوایف و قبائل اصیل پابرجا هست و 

یی هاهدارای شجره نام هامعموالً خانواده
هستند که نشان دهنده وضعیت خانوادگی 

باشد. مسلمانان )اعراب( معموالً می شان
تحوالت حیاتی و خانوادگی خود را در 

کردند و بدین طریق می ثبت هاپشت قرآن
تعداد اوالد و اعضای خانواده از یکدیگر 

 1کردند. می تمایز پیدا

 2 حاشیه

 در تمایز نام کوچک از نام بزرگ قوانین
تصویب  احوالثبتکه در خصوص ای اولیه
صراحت بیشتری داشتند. برای مثال اند، شده

به موجب ماده چهارم قانون سجل احوال 
شمسی، هر  1304خرداد ماه  24مصوب 

کس دارای اسمی خواهد بود مرکب از نام 
خانوادگی و نام شخصی مثالً )ایرج کاوس( 

وس بر فرض این که ایرج نام شخصی و کا
نام خانوادگی باشد. ماده سوم قانون سجل 

شمسی نیز به این شکل  1307احوال مصوب 
هر کس دارای اسمی »به این رویه ادامه داد:

خواهد بود مرکب از نام خانوادگی و نام 

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،ی. انصار1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 138: ص)س(، ينیحضرت امام خم

شخصی مثالً )محمود کامران( به فرض این 
که محمود نام شخصی و کامران نام 

عرفی با این حال، مفهوم «. خانوادگی باشد
این دو واژه و آشنایی عموم مردم با معنای 

نیاز بی 1355را در سال  گذاراین دو، قانون
 2ثال برای توضیک این دو نهاد کرد.از ارائه م

 3 حاشیه

اگر چه این تصور متعارف وجود دارد 
که ارزش و اهمیت نام خانوادگی بیش از 
نام کوچک است و تغییر نام کوچک باید 

تغییر نام خانوادگی باشد، اما دقیقاً  ازتر سهل
خالف این تصور صادق است. در واقع 
صرف نظر از شماره )کد( ملی که نهادی 

است، به  احوالثبتتازه تأسیس در حقوق 
لحاظ سنتی مالک نهایی تمییز اشخاص 

است.  هاحقیقی از یکدیگر نام کوچک آن
درست است که برای تعیین نام کوچک 

سی وجود ندارد؛ به خالف حق تقدم برای ک
نام خانوادگی که انتخاب آن نیازمند رعایت 
حق تقدم است. اما این حق تقدم محدود به 

به طور جداگانه  احوالثبتحوزه هر اداره 
است، یعنی حق تقدم شخص در استفاده از 

  79: صال احوعباس،  حقوق ثبت ،یشکار ری. م2
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نام خانوادگی از گذشته تا امروز محدود به 
محل ثبت نام  احوالثبتقلمروی اداره 

در حالی چنین همدگی او بوده است. خانوا
که تغییر نام کوچک مطابق ظاهر قانون 
صرفاً در مواردی پذیرفته شده است که در 
واقع به اشتباه یک نام ممنوع برای شخص 
انتخاب شده باشد، تغییر نام خانوادگی هر 
شخص کبیر تنها مقید به رعایت حق تقدم 

د این تغییر است. جدا از اینکه در موارد متعد
اختیاری و بدون نیاز به رعایت حق تقدم 

 1پذیرد.می صورت
مثال نام علی حسینی را در نظر عنوان به

بگیرید. احتماالً هزاران نفر در سراسر کشور 
شوند، اما به طور قطع می به همین نام خوانده

علی حسینی فرزند حسن شمول کمتری 
رزند است، علی حسینی فچنین همدارد، 

حسن فرزند محمد، بنابراین در نهایت با 
ی کوچک است که هااستفاده از نام

توان میان می فرض کرده است گذارقانون
اشخاص تمییز نهایی نهاد. البته استفاده از 
اطالعات سجلی دیگر اشخاص نظیر محل 
صدور شناسنامه )=محل ثبت واقعه والدت( 

دو پله از ما را معموالً از باال رفتن بیش از 

                                                
نام  رییتغ ،ينام خانوادگ ی. مانند حذف نام محل از انتها1

 ينام خانوادگ رییزوج، تغ يهمسر به نام خانوادگ يخانوادگ

 شوهر و مادر و..... يفرزند به نام خانوادگ

نماید. می نیازبی نام کوچک اجداد اشخاص
در حالی که نام خانوادگی تنها نوعی 
سهولت عرفی در شناسایی اشخاص را به 

تواند مالک نهایی در نمی همراه دارد و
تمییز قرار گیرد. به همین دلیل است که 

تغییر نام کوچک را نپذیرفته  گذارقانون
نوادگی چنین است اما در مورد نام خا

 2نکرده است. گیری سخت

 4 حاشیه

حق انسان بر نام و نام خانوادگی خود حق 
مکتسب شخصی نسبی و از حقوق مربوط به 

 3شخصیت است.

 5 حاشیه

ی قدیم رایج هااستفاده از نام از دوران
بوده ولی به ظاهر نام خانوادگی به شکل 

 احوالثبتجدید از زمان اجباری شدن 
 شده است. مرسوم 

در ایران نام رییس قبیله یا بزرگ خاندان 
نام خانوادگی یا پسوند و پیشوند عنوان به

ی پر جمعیت هاآن در بین برخی از قبیله
و یادگاری از عرف ماندگار  شودمی استفاده

  101: صاحوال، عباس،  حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

 يو آثار حقوق يادگنام و نام خانو  ،يو، مرتض نیحس ،يي. صفا3

 250: صآن، 
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 رود. می پیشینیان به شمار
ران با وجود این نام خانوادگی در ای

قانون سجل  3 دهاجباری نبود و به موجب ما
ه.ش اجباری شد.  1297احوال مصوب 

 ن نام خانوادگی مورد تأکید مادهاجباری شد
ه.ش. نیز  1304مصوب  احوالثبتقانون  4

ه قرار گرفت. از ان به بعد این موضوع ب
 43تا  38ق.م.، مواد  997 ترتیب در ماده

 42تا  40و مواد  1319 احوالثبتقانون 
و  1363، 1355مصوب  احوالثبتقانون 

و  هانامهآیینی بعدی آن و نیز هااصالحیه
 احوالثبتی گوناگون هادستورالعمل

 1گنجانده شد. 

 6 حاشیه

 شناختهای هر کسی در جامعه با نام ویژه
و نام خانوادگی راهنما  . از این رو نامشودمی

مفیدی برای شناسایی یک شخص  و وسیله
 2از اشخاص دیگر است.

ی نخست نام خانوادگی در درجه نام و
ی آن ی ارکان شخصیت دارندهنشان دهنده

                                                
و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا1

 223: صآن  يآثار حقوق

از جمله دارایی، جنسیت، مذهب، ملیت، 
، عالقه مندی و وابستگی هاتابعیت و آرمان

افراد به فرهنگ بومی یا غیر بومی است. به 
عالوه برای پی بردن به وابستگی معنوی 
شخص به خانواده، کشور و فرهنگ خاص 

نیز، نام و نام خانوادگی راهنمای  دارنده
 . شودمی مفیدی محسوب

بر وجود ای وانگهی نام خانوادگی اماره
میراث معنوی و ارتباط ماندگار خانوادگی 
است که نسل در نسل به اخالف در 

و بین  شودمی گذشتگان ذکور منتقل
ی گذشته و آینده ارتباط معنوی بر هانسل
ی مادی در ان هاگرگونیکند و دمی قرار

ی تواند نشان دهندهمی اثر ملموسی ندارد و
ی یک هارشد باشد، یا پس روی نسل

ی مختلف را نشان دهد هاخانواده در دوران
ی علمی و بنیادی هاو به تحقیقات و پژوهش

 نیز کمک نماید. 
نام و نام خانوادگی واجد  هاافزون بر این

ماعی است آثار حقوقی مهمی در زندگی اجت
و روابط حقوقی به ویژه حقوق و تکالیف 

دارالنهضه للطباعه  روت،ی. الصده، عبدالمنعم، اصول القانون، ب2

 يمل یشماره کي اختصاص، 422: ص تا،يب والنشر، چاپ اول،

 کند،ينم ازینيب يخانوادگ نام و نام داشتن از را هاآن فرد هر به

و  دیمف اریبس يدر روابط اجتماع يمل یاگر چه شماره رايز

را  ينام و نام خانوادگ یو معنو يبار فرهنگ ياست ول قیدق

 ندارد. 
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 هااشخاص با دیگران با نام مخصوص آن
 1.شودمی تنظیم

 7 حاشیه

نام خانوادگی بر خالف نام، جز برای 
شخص فاقد نام خانوادگی که حق دارد برای 
نخستین بار نامی را برای خود انتخاب و در 

د، دفتر مخصوص نام خانوادگی به ثبت رسان
یست. نام خانوادگی فرزند در انتخابی ن

یا اجداد  2ی نخست نام خانوادگی پدردرجه
پدری است و اگر کودکی پدر یا اجداد 
پدری نداشته باشد نام خانوادگی مادر به 

 4 3.شودمی فرزندان داده

 8 حاشیه

به کاربردن نام و نام خانوادگی هم حق 
 رگذاو هم تکلیف اشخاص است. قانون

ایران کسی را که نام خانوادگی دیگری را 
 کند غاصب معرفیمی بدون حق انتخاب

ق.م. در این باره  998ی نماید و مادهمی
هر کس که اسم خانوادگی »دارد:می مقرر

                                                
و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا1

 217آن، ص  يآثار حقوق

مورخ  617 یشماره هيوحدت رو یبق مستفاد از رأ. بر ط2

او داده  يبه فرزندان عرف يزان ينام خانوادگ يحت 3/4/1376

و قاسم  نیحس دیس ،يير. ک: صفا شتریمطالعه ب یبرا شوديم

 80همان، ش  ،يمرتض دیزاده، س

 او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد
ی دعوی کرده و در حدود تواند اقامهمی

صب قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غا
 «.را بخواهد

که نام  شودمی حق هنگامی ایجاد
خانوادگی در یکی از دفاتر سجل احوال 

ی در ادامهثبت شده باشد، به همین دلیل 
اگر کسی نام »خوانیم:می مذکور یماده

خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال 
ثبت کرده است مطابق مقررات مربوط به 

تواند ظرف می نفعاین امر تغییر دهد هز ذی
مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات 

 «. مخصوصه مقرر است اعتراض کند
نیز در این  احوالثبتقانون  41ی ماده

حق تقدم نام خانوادگی »دارد:می باره مقرر
.... مختص اشخاصی است که به نام آنان در 
دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات 

دیگری حق  و رسدمی به ثبت احوالثبت
ی آن( اداره ندارد اختیار آن را در )حوزه

ی حق تقدم و این حق ی دارندهمگر با اجازه
باید. هر یک می ی قانونی انتقاله.... به ورث

 يکه نام خانوادگ یفرزند )در موارد یمادر برا ي. نام خانوادگ3

 2)بند  کندينم جادي( حق تقدم اشوديمادر داده فرزند به م

 يعال یمصوب شورا يدستورالعمل نام خانوادگ 4 یماده 

 ( 1380احوال ثبت

و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا4

 222آن، ص  يآثار حقوق
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تواند شخصی که نام خانوادگی می از وراث
او را اختیار کرده مورد اعتراض قرارداده و 
تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد1 

توانند به دیگری می ولی وراث باالتفاق
اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار 
 نماید«.2
ولی حمایت نسبی و ناقص از حق تقدم 

 زقابل ایراد است و راه تقلب به قانون را با
کند. زیرا مقررات موجود به فرصت می

دهد که به آسانی از می طلبان اجازه
د و با یک سفر محدودیت مذکور آزاد شون

که حق تقدم نام ای کوتاه مدت به حوزه
خانوادگی مورد تقاضا برای کسی ثبت و 
شناخته نشده است نام جدید خانوادگی یا 
تغییر نام خانوادگی موجود خود را به نام 
خانوادگی جدید درخواست نمایند و بعد از 
موفقیت در اخذ نام خانوادگی دلخواه به 

پیشین خود  محل سکونت و اقامتگاه
 برگردند. 

ی گر چه هیچ کس بدون همکاری اداره
تواند نام خانوادگی دیگری نمی احوالثبت

را ثبت کند ولی ممکن است کسی بدون 

                                                
 اي یبه طور فرد تواننديدارندگان حق تقدم م اي. دارنده 1

آنان را اتخاذ کرده است  يکه نام خانوادگ يکس هیعل يجمع

نام  رییمربوط، تغ نینموده و در حدود قوان یدعو یاقامه

دستورالعمل نام  10 یغاصب را بخواهند )ماده يخانوادگ

 (. يخانوادگ

ثبت نام خانوادگی به صورت غیر قانونی و 
بدون حق از نام خانوادگی دیگری استفاده 
کند. برای مثال هرگاه کسی با استفاده از 

گری خود را تاجر خوش نام خانوادگی دی
نام یا وکیل ماهر یا پزشک حاذقی معرفی 
نماید و قرار دادی ببندد. در این صورت 

نی و کیفری باید از عالوه بر مسئولیت مد
 ی تخلف ممانعت به عمل آید. ادامه

 جبران ضرر زیان دیده  -2-1
هرگاه کسی به حقوق شخصی دیگری 
تجاوز کند و از این طریق به او زیانی 
برساند، زیان دیده حق دارد بر طبق قواعد 

های عمومی مسئولیت مدنی جبران زیان
ق.م.  50ی خود را از متجاوز بخواهد. ماده

هر کسی »دارد:می مصر در این باره مقرر
که به یکی از حقوق شخصی او تجاوز 
نامشروعی شده باشد، حق دارد جبران ضرر 

و . «وز را از متجاوز بخواهدناشی از آن تجا
همان قانون در تطبیق حکم  51ی ماده

هر کسی که ».. افزاید:می مذکور بر نام
دیگری اسم او را بدان حق انتخاب نماید، 
حق دارد بر مبنای این تجاوز جبران ضرر 

استفاده  یاجازه توانديم يحق تقدم نام خانوادگ ی. دارنده2

حق پس از  نياص بدهد. ااشخ ريخود را به سا ياز نام خانوادگ

حق تقدم در همان محل )صدور( به وراث او  یفوت دارنده

 همان دستورالعمل(  9 یتعلق خواهد داشت )ماده
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این  1«.ناشی از آن را از متجاوز مطالبه کند
احکام در حقوق ایران نیز از قواعد عمومی 

ستنباط است قابل او از برخی از مواد قانونی 
ی ق.م.م. و ماده 1ی ق.م.، ماده 998)مواد 

  2ق.ث. ا(. 41

 9 حاشیه

ی نام، هانام خانوادگی عالوه بر ویژگی
ی دیگری را نیز به هاباید شرایط و ویژگی

 : ترتیب ذیل را دارا باشد
نام خانوادگی مادام که تغییر نکرده  -اوالً

 3باشد بین اعضای خانواده مشترک است.
ی حق تقدم نام خانوادگی از دارنده –ثانیاً 

ی رسد )مستفاد از مادهمی مذکر به اوالد او
نام که درصورتیی آن( ق.ث.ا. و تبصره 41

ود وی اختصاص دارد کوچک هر فرد به خ
 ی آن حق تقدمی ایجادو برای دارنده

 کند. نمی
ی حق ی دارندهدیگران نیز با اجازه -ثالثاً

ی هاوارثان او در یکی از حوزه تقدم یا تمام
حق دارند نام خانوادگی  احوالثبتادارات 

                                                
 النهضه دارروت،ی. الصده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ب1

 .تايب اول، چاپ النشر، و للطباعه

و  يو نام خانوادگنام   ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا2

 244آن، ص  يآثار حقوق

به بعد و  76ر.ک، همان، ش  شتریب ینمونه و مطالعه  ی. برا3

 به بعد  84

ا اختیار نمایند )مستفاد ی حق تقدم ردارنده
 ق.ث.ا.( 41ی از ماده
تواند با موافقت همسر می زوجه -رابعاً

باشد از می خود تا زمانی که در قید زوجیت
نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق 

ی ه کند و در صورت طالق ادامهستفادتقدم ا
ی از نام خانوادگی موکول به اجازه استفاده

 4ق.ث.ا.(. 42ی همسر خواهد بود )ماده

 10 حاشیه

در مورد اطفال شبیه سازی، با توجه به 
این که داشتن نام خانوادگی برای تمامی 
اشخاص الزامی است، در فرضی که نسب 

د به این اطفال را مشروع بدانیم؛ با استنا
نام  5احوالثبتقانون  41تبصره ماده 

خانوادگی شخص متقاضی، به طفل خواهد 
سال  18رسید. این فرد با رسیدن به سن 

تمام، حق تغییر نام خانوادگی خود را با 
، خواهد احوالثبتدرخواست از سازمان 

پدر طفل نیز معلوم که درصورتیداشت. 
نباشد، نام خانوادگی مادر در صورت کسب 

و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا4

 222: صآن،  يآثار حقوق

پدر  يفرزند همان نام خانوادگ ي: نام خانوادگ41. تبصره 5

احوال ر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبتخواهد بود اگ

خود نام  یبرا تواننديم ریصادر گردد. فرزندان کب یگريد

 . نديانتخاب نما یگريد يخانوادگ
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جازه از دارنده حق تقدم، به او خواهد رسید ا
هیچ یک معلوم نباشند، نام که درصورتیو 

خانوادگی آزاد برای او قید خواهد شد. این 
شبیه سازی را ناشی از که درصورتیحکم 

 شبهه بدانیم نیز جاری خواهد شد. 
توان بیان داشت می پس به طور خالصه

و نسب طفل را مشروع بدانیم که درصورتی
اهدا کننده سلول پیکری زن باشد، نام 
 خانوادگی مادر برای او در نظر گرفته

مرد باشد، نام که درصورتیو  شودمی
  1خانوادگی وی را به طفل، خواهیم داد.

 11 حاشیه

انتقال نام پدر به فرزند از قواعد آمره 
است و نه تنها انتقال منوط به اعالم موافقت 

لفت پدر نیز مانع پدر نیست، بلکه مخا
اجرای حکم مقرر در ماده مزبور نخواهد شد. 
بنابراین پدر یا شخص دیگری که تولد طفل 

کنند تنها حق انتخاب نام می را اعالم
توانند برای طفل نام نمی کوچک را دارند و

خانوادگی دیگری به غیر از نام خانوادگی 
 2پدرش معرفی نمایند.

                                                
 هیشب ي. غالمپور، محمدرضا و مشار موحد، مهسا،  آثار حقوق1

 147 :ص ران،يدر فقه و حقوق ا یساز

 85 :صال، احوعباس،  حقوق ثبت ،یشکار ری. م2

ثبت مصوب مهرماه  يعال یدستورالعمل شورا 13ماده  8. بند 3

1380 . 

 12 حاشیه

انوادگی فرزند به نام مبنای انتساب نام خ
ی هاخانوادگی پدر را باید در واقعیت

زندگی و از جمله لزوم وحدت در خانواده 
تغییر »یافت. دقیقاً از همین روی است که 

نام خانوادگی به منظور وحدت با نام 
خانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، 

تغییر نام خانوادگی به »و « 3خواهر و عمو
ام خانوادگی مردی که منظور وحدت با ن

مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات 
بال  4«ایران رسمًا با وی ازدواج نموده است

 5اشکال است. 

 13 حاشیه

 احوالثبتثبت نام کوچک در دفاتر 
موجب حق تقدم برای صاحب نام نبوده و 
در نتیجه استفاده از نام کوچک دیگری 

در ممنوعیتی ندارد. اما ثبت نام خانوادگی 
موجب ایجاد حق تقدم برای  احوالثبتدفتر 

و در نتیجه  شودمی صاحب نام خانوادگی
استفاده از نام خانوادگی دیگری منوط به 
اجازه دارنده حق تقدم نسبت به نام مزبور 

ثبت مصوب مهرماه  يعال یدستورالعمل شورا 13ماده  9. بند 4

1380 

 85 :صاحوال، عباس،  حقوق ثبت ،یشکار ریم. 5
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است مگر در موارد استثنا نظیر استفاده وجه 
از نام خانوادگی شوهر )صفایی و قاسم زاده، 

 1(.94-88، ص 1386

 14 حاشیه

ی شخصی چه بسا به نام هادارایی و ثروت
. تغییر نام ممکن است شودمی اشخاص ثبت

شناسایی مالکان واقعی را دست کم در 
برخی از موارد با اشکال و تردید مواجه و 
تصمیم مسئوالن اجرایی و قضایی را مختل 

 نماید. 
. شودمی دارایی به وارثان او منتقل

وارثان از دیگران بدون استفاده از  تشخیص
نیست. پذیر امکاننام و نام خانوادگی 

بنابراین باید از دادن نام خانوادگی به 
بیگانگان و فرزندان بیگانه پرهیز شود تا از 

و حقوق قانونی دولت  2حقوق وارثان متوفی
 4 3حمایت شود.

 
 

                                                
آن از  يو آثار حقوق ينام و نام خانوادگ  ن،یحس ،ي. صادق1

 256ص  ،یفکر تیمنظر مالک

 2زوج به کودک بدون سرپرست )بند  ي. دادن نام خانوادگ2

( موجب کاهش سهم يدستورالعمل نام خانوادگ 12 یماده

 . شوديموارثان او  گرياالرث د

 

 

 
 15 حاشیه

ی نام، هانام خانوادگی عالوه بر ویژگی

ی دیگری را نیز به هاشرایط و ویژگیباید 

 ترتیب ذیل دارا باشد. 

نام خانوادگی مادام که تغییر نکرده  -اوالً

 باشد بین اعضای خانواده مشترک است. 

نام خانوادگی از دارنده حق تقدم  -ثانیاً

ق.ث. و  41رسد )ماده می مذکر به اوالد او

 تبصره آن(

حق  دیگران نیز با اجازه دارنده –ثالثاً 

ی هاتقدم یا تمام وارثان او در یکی از حوزه

حق دارند نام خانوادگی  احوالثبتادارات 

 41دارنده حق تقدم را اختیار نمایند )ماده 

 ق.ث.ا(

 ق.ث.ا. زوجه 42طبق ماده  –رابعاً 

تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که می

باشد از نام خانوادگی می در قید زوجیت

رعایت حق تقدم استفاده  همسر خود بدون

کند و در صورت طالق ادامه استفاده از نام 

 2زوج به کودک بدون سرپرست )بند  ي. دادن نام خانوادگ3

که زوج  ی( در موراديدستورالعمل نام خانوادگ 12 یماده 

ندارد، موجب  يو سبب يوارث نسب چیبعد از مرگ خود ه مذکور

 866 یکه ارث بدون وارث محقق نشود )موضوع ماده شوديم

 برود.  نیاز ب يالمال، به طور کل تیق.م( و حقوق ب

و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا4

 245 :صآن،  يآثار حقوق
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خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد 

  12 بود.

 16 حاشیه

امین و امین موقت نیز، عالوه بر قیم و »
توانند در خواست تغییر نام می وصی

خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود را 
 رعایت سایر مقررات مربوط به« بنمایند

 3«.تغییر نام خانوادگی ضروری است

 17 حاشیه

گرچه ماهیت نام و شخص یکی نیست و 
خص هر یک موجود مستقلی است؛ نام به ش

 ی وجود او به شماراختصاص دارد و نشانه
رود. با وجود این به علت عالقه و کثرت می

استعمال، حقوق و تعهدات هر کسی به نام 
 4و ....  شودمی او ثبت

 18 یهحاش

استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه 
امه از زوج در زمان زوجیت با ارائه اجازه ن

                                                
، مقاله 1391 ،يمرتض دیو قاسم زاده، س نیحس دیس ،يصفائ. 1

 آن  يو آثار حقوق ينام و نام خانوادگ

افراد فاقد شناسنامه  تیحسن،  وضع  ،یمحمود آباد ي. زارع2

 65 :صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوکو 

احوال کشور، مجوز اخذ درخواست نام و نام . سازمان ثبت3

 1 :صموقت،  نیاطفال از ام يادگخانو

المانع است در بدون رعایت حق تقدم ب
صورت انصراف زوجه و درخواست وی به 

 . شودمی نام خانوادگی قبلی برگشت داده
پس از وقوع طالق یا فسخ نکاح، در 

نام صورت در خواست یکی از زوجین، 
خانوادگی زوجه به نام خانوادگی قبلی خود 

 . شودمی برگشت داده
پس از فوت )زوج، چنانچه زوجه از نام 

 کرده استمی خانوادگی همسر استفاده
تواند کماکان از نام خانوادگی همسر می

متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی 
 5خود برگردد. 

 19ه حاشی

دگی توسط صاحب نام انتخاب نام خانوا 
توان پیش از رواج نام خانوادگی را می

مثال به موجب ماده عنوان بهمالحظه کرد، 
 1397مصوب  احوالثبتتصویب نامه  2
هر رئیس خانواده باید برای خانواده خود »

نام مخصوصی اختیار نماید که پس از اظهار 
رسمی آن نام به خود او و هر یک از 

و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا4

 246: صآن،  يآثار حقوق

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح  ر،یاردش ،ی. ذوالفقار5

 85 :صاحوال(، ثبت نیمراجع
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نام منسوب  ته به همانخانواده او تعلق گرف
  1«.خواهند گردید

 20 حاشیه

اصل اولیه در انتخاب نام خانوادگی، 
مختار بودن افراد در انتخاب نام خانوادگی 

باشند. اما این اصل آزادی می برای خود
افراد در انتخاب نام خانوادگی در عمل 
محدود گردیده است. زیرا ممکن است که 

ارای نام اشخاص کبیری به علل متعددی د
خانوادگی نباشد. یا به عبارت دیگر، هنوز 
برای خود نام خانوادگی تعیین نکرده باشند 
و بخواهند برای خود یک نام خانوادگی 
انتخاب کرده و به ثبت برسانند. یا اطفالی 

معلوم نیست، بخواهند نام  هاکه والدین آن
خانوادگی تعیین نمایند و یا نام خانوادگی 

ی نیست برای ستقدم آن با ک که حقای تازه
خود انتخاب کنند. و اصوالً انتخاب نام 

یی باشد که متناسب هاخانوادگی باید از نام
با فرهنگ جامعه و فرهنگ اسالمی باشد لذا 

برای جلوگیری از انتخاب  گذارقانون
یی هاکلمات مستهجن و ناپسند محدودیت

را تعیین کرده است. در این خصوص بند 

                                                
 85: صاحوال، عباس،  حقوق ثبت ،یشکار ری. م1

دارد می قانون مدنی مقرر 997 دوم ماده
ی مخصوصی که به موجب هااتخاذ نام»که:
اداره سجل احوال )سازمان نامه نظام
«. ممنوع است شودمی ( معیناحوالثبت

بنابراین، به موجب این ماده سازمان 
ی هامکلف است که نام احوالثبت

خانوادگی ممنوع را معین و به ادارات 
جهت رعایت و اجرای آن ابالغ  الاحوثبت

 2نماید.

 21 حاشیه

نام خانوادگی  هدف اصلی از تعیین نام و
ی شناسایی سهل و آسان فراهم نمودن زمینه

افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم 
عمومی است. بنابراین چنان که گفته شد 

هدف از انتخاب نام و نام ترین مهم
ر جامعه از خانوادگی این است که افراد د

یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق 
و تکالیف خود را در خانواده و نیز جامعه 

 بهتر بشناسد. 
با توجه به این معیار هر شهروند ایرانی 
باید نام و نام خانوادگی داشته باشد. زیرا 

ی از امور مرتبط با نظم گذارداشتن نام و نام

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب  د،یحم ،ی. انصار2

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 141 :ص)س(،  ينیحضرت امام خم
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 1. شودمی عمومی محسوب

 22 حاشیه

در خصوص تعیین نام خانوادگی، قابل 
 997ذکر است که اگر چه با توجه به ماده 

ق.م. امکان انتخاب نام تنها محدود به زمان 
تولد نشده است، اما نظر به این که برای هر 

 شودمی فرد در ابتدای تولد، شناسنامه صادر
و نام خانوادگی از جمله مندرجات الزامی 

رض اینکه شخصی برای شناسنامه است، ف
خود نام خانوادگی تعیین کند، به فرض عدم 

گردد که نادر است. می صدور شناسنامه باز
بنابراین فرض شایع تعیین نام خانوادگی در 

 2زمان تولد مطرح است.

 23 حاشیه

ی مخصوصی هااتخاذ نام»ق.م.  997ماده 
اداره سجل احوال نامه نظامرا که به موجب 

ممنوع اعالم کرده است. به « شودمی نمعی
شورای عالی  دستورالعمل 16موجب ماده 

                                                
و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا1

 223: صآن،  يآثار حقوق

 85احوال، ص ثبتعباس، حقوق  ،یرشکاری. م2

و مقررات ممنوع است  نیقوان ريرا که به موجب سا يلغات. »3

«. انتخاب کرد يعنوان نام خانوادگبه توانيو الفاظ زشت را نم

و سجل احوال مصوب  هيینظام نامه اداره کل احصا 143ماده 

 .1314ماه  وريشهر 12

نیز، انتخاب  1380ثبت به تاریخ مهرماه 
 13ماده  6الی  1موارد مذکور در بندهای 

یی که در محل هافوق و واژه دستورالعمل
صدور سند متقاضی معارض دارد، ممنوع 

ین بنابراین در انتخاب نام جایگز 3است.
الزم است که این نام از جمله اسامی ممنوع 

 4نباشد. 

 24 حاشیه

نام خانوادگی برخالف نام، جز برای 
شخص فاقد نام خانوادگی که حق دارد برای 
نخستین بار نامی را برای خود انتخاب و در 
دفتر مخصوص نام خانوادگی به ثبت رساند، 
انتخابی نیست. نام خانوادگی فرزند در درجه 

نام خانوادگی پدر یا اجداد پدری نخست 
است و اگر کودکی پدر یا اجداد پدری 
نداشته باشد نام خانوادگی مادر به فرزندان 

  5.شودمی داده

 
 

 124: صاحوال، عباس،  حقوق ثبت ،یشکار ری. م4

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمودآباد يزراع. 5

 65: صاحوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل عه،التابمشکوک
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 25 حاشیه

حق بر نام خانوادگی از حقوق مربوط به 
شخصیت است و حق شخص بر نام خود، 
یک حق غیر مالی و قابل نقل و انتقال و 

تواند موضوع معامله نمی واگذاری نیست و
  1واقع گردد.

 26 حاشیه

برای فاقدین اسناد سجلی )یعنی مشمولین 
که تا سن هجده  احوالثبتقانون  45ماده 

سالگی موفق به اخذ شناسنامه و تنظیم سند 
سجلی نگردیده اند( که نتوانند اثبات نسب 
نمایند، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگی و 

، واژه دستورالعملرعایت مفاد این 
بالمعارض یا واژه دیگری با اجازه دارنده 
حق تقدم به انتخاب آنان تعیین و اختصاص 

  2داده خواهد شد.

 27 حاشیه

به هنگام تنظیم اسناد ثبت کل وقایع 
جهت فرزندان ایرانی اتباع خارجه که فاقد 

باشند، سند با نام خانوادگی می نام خانوادگی

                                                
 ران،يدر حقوق ا ينام و نام خانوادگ ن،یوند، رام ی. محمد1

 1 :ص

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار2

 86 :صل( احواثبت نیمراجع

ارض به انتخاب اعالم مادر و یا واژه بالمع
 3کننده تنظیم خواهد شد. 

 28 حاشیه

در نظم حقوقی کنونی تغییر نام صرفاً 
و در  احوالثبتمنوط به تصویب سازمان 

عین حال، منوط به رعایت حق تقدم، عدم 
ممنوعیت نام انتخاب شده و عدم اعتراض 

  4باشد.می ذینفع

 29ه حاشی

 41و  40در حقوق ایران، با توجه به مواد 
تغییر نام خانوادگی علی  احوالثبتقانون 

است، لکن ضوابط و پذیر امکاناالصول 
مقررات خاصی در مورد آن بیان نگردیده 

صرفاً معترض حق تقدم  گذارو قانون
اشخاص در انتخاب نام خانوادگی شده است. 

تغییر نام خانوادگی که درصورتیبنابراین، 
الً به ثبت منجر به نامی شود که آن نام قب

رسیده باشد، با توجه به اصل تقدم مقرر در 
، اخذ احوالثبتقانون اصالحی  41ماده 

 3395/7ه شماره اجازه الزامی است. )نظری

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار3

 86 :صاحوال(، ثبت نیمراجع

 119 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یشکار ری. م4
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 1اداره حقوقی( 29/6/1374مورخ 

 30 حاشیه

چنانچه فردی تحت هر شرایطی نام 
خانوادگی خود را تغییر داده و نام خانوادگی 

ودیت در انتخاب انتخابی وی به علت محد
نام خانوادگی مورد نظر دارای پسوند باشد؛ 

تواند بعداً جهت حذف آن نمی این فرد
مراجعه نماید، زیرا آن  احوالثبتپسوند به 

ماند متعلق می چه از نام خانوادگی وی باقی
به غیر بوده و اصالً پسوند نام خانوادگی وی 
به این دلیل بوده که آن نام خانوادگی 

داشته، مثالً استفاده از نام خانوادگی معارض 
مقصودی برای خواهان آن مقدور نیست 
چون معارض دارد پس وی مقصودی فر را 

کند. بنابراین پسوند فر تحت می انتخاب
  2باشد.نمی هیچ عنوانی قابل حذف

 31 حاشیه

به منظور تسریع در روند رسیدگی و »
جلب رضایت بیشتر ارباب رجوع مجوز 

سیون رفع مغایرت نام تشکیل کمی

                                                
 یدر دعاو ييقضا هيرو ياحمد، بررس ،یآباد بیحب يگی. ب1

 307 :ص ،يتياحوال هوثبت

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار2

 83 :صاحوال(، ثبت نیمراجع

ئی که از هاخانوادگی در برخی از استان
باشند با می پرسنل کافی و توانا بهره مند

حضور مدیرکل، معاون حقوقی و سجلی، 
مسئول حراست، کارشناس حقوقی و سجلی 
و رئیس یا کارشناس اداره محل صدور سند 

  3گردد.می صادر

 32ه حاشی

ذف توانند در موارد ذیل حمی اشخاص
پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را 

 درخواست نمایند. 
نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و  -1

: منسوب به محل باشد. مانندیا نام محل 
افتخاری علی آبادی، تبریزی رادمنش و 

 غیره. 
یا ترکیبی از یک واژه ایل نام خانوادگی 
احمدی، محمدی قشقایی، : طایفه باشد. مانند

 ور و غیره. محمدی پ
نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و ؟؟؟ 

قاسمی، بنکدار از حرف و مشاغل باشد. 
مجیدی سقطچی و پیشوند یا پسوند نام 
خانوادگی عدد یا کلمه زاید باشد. قاسمی، 

رفع  ونیسیکم صیاحوال کشور، مجوز تشخ. سازمان ثبت3

 يها که از پرسنل کافاستان يدر برخ ينامه خانوادگ رتيمغا

 1 :صبهره مندند، 



  
 645 یخانوادگ نام –فصل هشتم 

 

 شکوهی هفت مرحومه غیره. 
ا هرگاه نام خانوادگی ترکیبی محل ی

ا ترکیبی منسوب به محل، دو ایل و طایفه ی
به انتخاب متقاضی یکی از ؟؟؟حذف  از،

شیرازی ؟؟؟زرگر، موگوئی : است، مانند
 بختیاری و 

چنانچه نام خانوادگی یک واژه و نام : و
محل یا منسوب همراه یک کلمه یا پسوند 
 بعد باشد به هنگام حذف نام مزبور نیز حذف

 گردد.؟؟؟دزفولی زاده می
موارد مذکور در قسمت حذف : ت

  1وادگی، نیازیپیشوند نام خان

 
 33 حاشیه

ی هاخصوص مرجع تعیین نامدر
خانوادگی ممنوع و این که شورای عالی 

تواند این کار را انجام دهد یا می احوالثبت
نه، اختالف نظر وجود دارد. برخی از اساتید 

ی هاناماین باورند که تعیین حقوق بر 
قانون  997خانوادگی ممنوع مطابق ماده 

به موجب آئین و این آئین نامه مدنی باید 
 احوالثبتقانون  53نیز به موجب ماده 

                                                
 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار1

 86( :صل، احواثبت نیمراجع

قاسم زاده،  يمرتض دیدکتر س ،يصفائ نیحس دی. دکتر س2

 86 :ص، 76همان منبع، ش 

وزیران برسد، و هیات  1355مصوب سال 
تواند به موجب نمی احوالثبتسازمان 

دستورالعمل احوال این کار را انجام دهد. به 
ی خانوادگی هاعبارت دیگر، تعیین نام

 2باشد.می احوالثبتخارج از اختیارات 
اجرایی  نامهآیینرسد که چون بنظر می

تنها در  1355مصوب سال  احوالثبتقانون 
ی حل اختالف به تصویب هیأت هاهیأت

وزیران رسید و در سایر موارد از کوچک 
مستقالً  احوالثبتممنوع، شورای عالی 

تعیین  کند که در خصوصمیگیری تصمیم
خانوادگی ممنوع نیز بتواند اعمال نظر کند 

ممنوعیت در هر دو که مالکات تعیین چرا 
 احوالثبتیکی است پس اگر شورای عالی 

های کوچک نامبتواند در خصوص تعیین 
صادر کند بدون این که  دستورالعمل ممنوع

باشد در به تصویب هیأت وزیران رسیده 
خانوادگی نیز اصوالً باید این های مورد نام

 997اده مچنین هماختیار را داشته باشد. 
نامه نظامی ممنوعی که بوسیله هااتخاذ نام

  3.شودمی تعیین احوالثبت

مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب  د،یحم ،ی. انصار3

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 144: ص)س(،  ينیحضرت امام خم
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 34 حاشیه

اداره  5/12/1385 -4817/11/2بخشنامه 
کل امور حقوقی سازمان در خصوص 

 5290/1 دستورالعمل
 7/3/1385 -769/11/2پیرو نامه شماره 

ای خواهشمند است دستور فرمایید پرونده
ی نام هارفع مغایرت دستورالعملمول مش

 -5290/1موضوع مصوبه »خانوادگی 
« احوالثبتشورای عالی  25/11/1384

مذکور تشکیل  دستورالعملدقیقاً در قالب 
و ضمن اعالم نظریات صریک آن اداره کل 
و اداره ذیربط به تفکیک، تصاویر ذیل 
منضم به پرونده و جهت طرح در کمیسیون 

 ارسال گردد. 
تین اسناد سجلی متقاضی، پدر و در نسخ -

 صورت تنظیم )سند سجلی( جد پدری
اسناد سجلی دارندگان حق تقدم نام  -

ی مورد دعوی و مندرج در سند هاخانوادگی
و یا اعالم مشخصات سجلی دارندگان و 

 با متقاضی هانسبت آن
اسناد سجلی بستگان خواهان اعم از  -

 دان عمو، عمه، خواهر، برادر و فرزن
 مدارک مکتسبه متقاضی  -
ی خواهان اعم از های مأخوذهشناسنامه -

                                                
 211 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

 نمونه قدیم و جمهوری اسالمی 
دفاتر ثبت شهرستانی، یادداشتی و  -

 حروف تهجی مربوط به متقاضی و پدرش
 ین متقاضی طبقه ذکور صور مشمول -
 1مولین پدرصور مش -

 35 حاشیه

 11/9/1388 -109899/11/2بخش نامه 
نت حقوقی و سجلی )اسناد هویتی( معاو

  5290/1 دستورالعملسازمان در خصوص 
 -5290/1پیرو مصوبه شماره 

 احوالثبتشورای عالی  25/11/1384
موضوع کمیسیون رفع مغایرت نام 
خانوادگی و با توجه به سئواالت مطروحه از 

 اشعار هاسوی برخی از ادارات کل استان
ام خانوادگی اصالح یا اعتبار به ن»دارد:می

ی حل اختالف که هامتقاضیان توسط هیأت
 مستند آن مجوز صادره از کمیسیون مذکور

باشد، از موجبات ایجاد حق تقدم نام می
  2«.خانوادگی نخواهد بود

 36ه حاشی

ی هابه مغایرت رسیدگی نحوه دستورالعمل
 نام خانوادگی در شناسنامه و سند سجلی 

 212 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر2
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خانوادگی به منظور رفع مغایرت نام  -1
بین شناسنامه و سند سجلی، کمیسیون 

شورای عالی  10/7/84موضوع مصوبه مورخ 
 .شودمی و با عضویت اعضاء زیر تشکیل

 مدیر کل امور حقوقی  -
 مدیر کل امور سجلی و پژوهش  -
 مدیر کل خدمات ماشینی  -
 نماینده دفتر مرکزی حراست  -
  احوالثبتدبیر شورای عالی  -
ئولیت کمیسیون با مدیر کل امور مس -2

 حقوقی خواهد بود. 
دبیر خانه کمیسیون در اداره کل امور  -3

 باشد. می حقوقی مستقر
تشکیل کمیسیون با حضور اکثریت  -4

 خواهد بود. پذیر امکاناعضاء 
رأی اکثریت اعضاء حاضر قابل  -5

 اجراست. 
باید حاوی می ی مطروحههاپرونده -6

محل صدور  احوالثبته اظهار نظر ادار
شناسنامه و نظریه معاون حقوقی و سجلی 

 اداره کل ذیربط باشد. 
تواند مستند تصمیم می موارد زیر -7

 : کمیسیون قرار گیرد
اصل با تصویر شناسنامه با نام  -1-7

 خانوادگی مورد ادعا 
 : مدارک مکتسبه از قبیل -2-7

 شناسنامه فرزندان  -
 فه عمومی کارت پایان خدمت وظی -
 گذرنامه  -
 اسناد ازدواج، طالق، مالکیت -
 رونوشت شناسنامه )نمونه سابق(  -
 سایر مدارک معتبر و رسمی  -

اختالف موجود از حیث نام  -3-7
خانوادگی ناشی از اشتباه مأمور صدور 

 شناسنامه باشد. 
وجود شباهت بین نام خانوادگی  -4-7

مندرج مندرج در شناسنامه با نام خانوادگی 
در سند سجلی که امکان اشتباه مأمور را 

 موجب شده باشد.
بستگان درجه یک صاحب سند  -5-7

دارای نام خانوادگی مندرج در شناسنامه او 
 باشند. 

برگ تصمیم کمیسیون )نمونه  -8
 ضمیمه( از طریق اداره کل امور حقوقی

 ده امر به اداره کل مربوطبانضمام عین پرون
 گردد. می ارسال

کمیسیون مجوز اصالح که درصورتی -9
سند سجلی را مطابق نام خانوادگی مندرج در 
شناسنامه صادر نموده باشد، هیأت حل 

محل صدور  احوالثبتاختالف اداره 
شناسنامه با لحاظ داشتن تصمیم در خصوص 
اصالح سند سجلی مطابق نام خانوادگی 
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مندرج در شناسنامه تصمیم مقتضی اتخاذ 
  خواهد نمود.

یک نسخه از تصمیم کمیسیون در  -10
   1دبیرخانه ضبط خواهد شد. الف/ 

 37 حاشیه

اداره  7/3/1385 -769/11/2نامه شماره 
کل امور حقوقی سازمان در رابطه با 

 5290/1 دستورالعمل
خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام 

ی مربوط به رفع مغایرت نام هاارسال پرونده
 5290/1صوبه شماره خانوادگی )موضوع م

شورای عالی  25/11/1384مورخ 
( ضمن اعالم نظریات صریک آن احوالثبت

ربط به تفکیک، ذی اداره کل و ادارات
تصاویر اسناد و مستندات ذیل تهیه و ارسال 

 : گردد
 نسختین اسناد سجلی متقاضی  -1
مستندات موجود نظیر دفاتر یادداشتی،  -2

ی، مربوط به حروف تهجی، ثبت شهرستان
 متقاضی و پدر وی

نسختین اسناد سجلی والدین، خواهر،  -3
 برادر و فرزندان حسب مورد 

 ی ذکور صور مشمولین جهت طبقه -4

                                                
به  يدگیاحوال کشور، دستورالعمل نحوه رسثبت سازمان.1

  1:ص ،يدر شناسنامه و سند سجل يخانوادگنام یهارتيمغا

اسناد سجلی دارندگان حق تقدم نام  -5
ی مندرج در سند و شناسنامه )یا هاخانوادگی

 مورد ادعا( 
مدارک مکتسبه نظیر مدارک  -6

ع ابتدائی(، سند تحصیلی )خصوصاً مقاط
ازدواج، شناسنامه فرزندان و شناسنامه 

 بدوالصدور
 ی تصاویر ارسالی توسط ادارهکلیه -7
 2ربط برابر اصل گردد.ذی

 38 حاشیه

اداره  18/2/1389 -17298/11/2نامه 
کل امور حقوقی سازمان در خصوص 

5290/1  
هر پرونده بر اساس دالیل و مدارک 

 قرارگیری تصمیمابزاری مورد بررسی و 
ذا مجوز صادره کمیسیون رفع گیرد. لمی

قابل تسری به سایر بستگان  هامغایرت
  3نخواهد بود.

 39 حاشیه

اداره  3/8/1393 -61275/12/2نظریه 
کل اسناد هویتی سازمان در خصوص عدم 

سایر اعضای  5290/1تسری دستورالعمل 

 210 :صاحوال، نون ثبتقا یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر2

 212 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر3
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 خانواده 
مورخ  5290/1اجرای بخش نامه 

سازمان صرفًا شامل افرادی  25/11/1384
که نام خانوادگی آنان در مقطعی از زمان 
اشتباهاً توسط مأمور بر خالف سند سجلی 

 شودمی تحریر گردیده، اصالح و اعتبار داده
و لذا قابل تسری به سایر خواهران و برادران 
 نبوده و موارد مشابه در خانواده نیز

یون رفع بایست جداگانه در کمیسمی

                                                
 212 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

مغایرت نام خانوادگی استان مطرح و حسب 
مستند به چنین هممورد اتخاذ تصمیم گردد. 

نام  احوالثبتقانون  41تبصره ذیل ماده 
 خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر

باشد و در خصوص سایر برادران و می
توانند به می خواهران نیز در صورت تمایل

خانوادگی خود را اصالح تبعیت از پدر نام 
 1نمایند.

  



 

 

 .بود خواهد کشور احوالثبت سازمان تصویب با خانوادگی نام تغییر -40 ماده
 باشد.می قانون این اجرایی نامهآیین مطابق خانوادگی نام تغییر موارد -تبصره

 1 حاشیه

نیز به  گذارقانون هابا تغییر برخی از نام
و این طریق رسد می برخی از اهداف خود

های ی سازنده و سیاستهابه برخی از برنامه
کند. می رسی پیداکالن اجتماعی دست

 : ی اهداف مذکور عبارتند ازعمده
  هاپیرایش زبان از کژی

واژگان مربوط به نام و نام خانوادگی به 
ی دیگر مورد هاطور گسترده و بیش از واژه

ط گیرند. رسوخ و رواج اغالمی استفاده قرار
در زبان ممکن است از این طریق  هاو کژی

ها الح آناشد که با تغییر واژگان غلط و اصب
از  های و نامگذاری نامزبان رایج در حوزه

خطر رواج واژگان بیگانه پیراسته و از 
. بنابراین و برای شودمی آراسته هاکژی

 : تحقق هدف مذکور
گی از انتخاب نام و نام خانواد –اوالً 

 . شودمی ممنوع ممانعت
به متقاضی اجازه داده شده است  –ثانیاً 

 : که حسب مورد به ترتیب ذیل اقدام نماید
تغییر نام و نام خانوادگی ممنوع خود را 

 از مرجع صالک درخواست نماید. 

ی نام و نام خانوادگی مجاز نیز حق دارنده
دارد به تشخیص خود تغییر نام و نام 

ی خود را از مراجع صالک خانوادگ

 ن را ارایه نماید. آدالیل درخواست و 

 پاالیش فرهنگی  -2-2-1
ی پاالیش فرهنگی هایکی از شیوه

ی است. زیرا چنان که گذاردخالت در نام
م و نام گفته شد واژگان مربوط به نا

ی دیگری مورد خانوادگی بیش از هر واژه
می گیرند و در فرهنگ عمومی استفاده قرار

ی هانقش بنیادی دارند. بنابراین حذف واژه
نامناسب و نامأنوس از جمله حذف واژگان 
دارای بار منفی و ترویج کننده فرهنگ 
بیگانه و تشویق مردم به انتخاب واژگان 
نیکو بخشی از یک پاالیش فرهنگی مؤثر و 

 . شودمی مفید محسوب
برای تحقق این هدف و در اجرای ماده 

تغییر نام  دستورالعمل احوالثبتون قان 2ی 
شورای عالی  19/11/1390مصوب 

تغییر نام در موارد ذیل را مجاز  احوالثبت
 : کندمی اعالم

یی که در هنگام هاتغییر نام – 4بند 
نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن 

ی مناسب مانند هامتبادر نمایند به نام
 عشرت، کرم و خرم. 

یی که با شئونات هانامتغییر  -6بند 
)اجتماعی، علمی، اجتماعی، مذهبی و ...( 
صاحب آن برابر مستندات ارائه شده تناسب 

 ندارد. 
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یی که در عرف محلی هاتغییر نام -8بند 
ی ایرانی .. هاو یا سایر گویشای و منطقه
ی نامناسب باشند یا معموالً گذاربرای نام

 برای جنس دیگری انتخاب شوند مانند
  1عزیز، اکرم، اشرف.

ه کتغییر نام به نام دینی یا مذهبی  -9بند 
 صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد. 

 13ی در بندهای مختلف مادهچنین هم
 1380نام خانوادگی مصوب  دستورالعمل

شورای مذکور جواز تغییر نام خانوادگی به 
 : ترتیب ذیل مقرر شده است

ی هاواژهنام خانوادگی از  -1-13
نامناسب باشد مانند پاالنی، بیچاره، گدا، 

 آشوغ و ... 
ی خارجی هانام خانوادگی از واژه -3-13

بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند علی 
 اف، چارلتون، جانسون و ... 

نام خانوادگی از کلمات مذموم یا  -4-13
ی فرهنگ اسالمی باشد هامغایر با ارزش

یطان پرست، شاه دوست و دین، شبی مانند
 ... 

ی مذکور هادستورالعملولی اشکال 
در این  احوالثبتصرف نظر از صالحیت 

است که پاالیش فرهنگی مذکور را 
اختیاری اعالم کرده و ضمانت اجرای 

                                                
و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا1

  247ص: آن،  يآثار حقوق

و  ينام و نام خانوادگ  ،يقاسم زاده، مرتضو  نیحس ،يي. صفا2

 246ص: آن،  يآثار حقوق

ی ممنوع، جز هادیگری برای تغییر نام
 درخواست دارنده تعیین نکرده است. 

 2 حاشیه

ی دگی، در درجهییر نام و نام خانوابا تغ
اضی به اهداف خود در این باره نخست متق

و نام و نام خانوادگی دلخواه  شودمی لئنا
 3 2آورد.می خود را به دست

داشتن نام غلط و نامناسب نه تنها رضایت 
شخصی دارنده را به همراه ندارد و از این 

از ای آزارد بلکه در پارهمی جهت او را
ست برای فرصت موارد دست آویزی ا

طلبان که به سبب نام نامناسب، دارنده را 
 رنجش او را فراهم نمایند. مسخره و موجبات

تواند با تغییر نام می به عالوه دارنده
خانوادگی، خود را از داوری سطحی دیگران 
و ذهنیت بدی که نسبت به نام خانوادگی 
وی دارند برهاند؛ گاه ممکن است یکی از 

نام با دارنده مرتکب جرم خویشاوندان هم 
یا خالفی شود و ذهنیت بدی نسبت به نام 

جاد کند و خانوادگی خود برای دیگران ای
ی نام خانوادگی بدین سان زندگی دارنده

مشابه را تحت تأثیر قرار دهد. در این 
تواند با تغییر نام می صورت دارنده چنین نام
ن موقعیت بحرانی و خانوادگی خود را از ای

مراتب تشرف »ق.ث.ا...  20 یماده 6 ی. به موجب تبصره3

مربوط  راتییاسالم همراه با تغ نیمب نيبه د گريد انياد روانیپ

 «. شوديمثبت  يآنان در اسناد سجل يبه نام و نام خانوادگ
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دیگران برهاند. برای تحقق  ری نسنجیدهداو

نام  دستورالعمل 13-7این هدف بند 
خانوادگی تغییر نام خانوادگی افرادی را که 
 در وضعیت بحرانی مذکور قرار دارند

هرگاه محکومیت »: ردادمی مقرروپذیردمی
برای یکی از اعضای خانواده  1جزایی مؤثر

 .. پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی
 2«.موجب ننگ و سرافکندگی باشد

ولی آزادی افراد باید منطق قوی و 
مصلحت برتری داشته باشد و هیچ کس 
نتواند بدون نفع مشروع و عقالیی به آسانی 
نام خود را تغییر دهد و از این طریق نظم 

  3اجتماعی را آسیب بزند.

                                                
مؤثر  یهاتیمحکوم فيقانون تعر یواحده ی. به موجب ماده1

 یفریک یهاتیمراد از محکوم 1366مصوب  ييجزا نیدر قوان

عبارت  ياسالم یمصوب مجلس شورا ييجزا نیمؤثر در قوان

 نقص اي قطع به تیمحکوم -ب حدبه  تیاست از:الف: محکوم

 سال کي از حبس مجازات به االجرا الزم تیمحکوم -ج عضو،

 مبلغ به ینقد یجزا به تیمحکوم -د ،یعمد ميراج در باال به

 یاالجرا الزم تیمحکوم ی سابقه -ه  باالتره، و الير ونیلیم دو

 زانیم هر با مشابه یعمد یهاجرم علت به شتریب اي بار دو

 انتیخ و ارتشا اختالس، ،یکالهبردار سرقت، یهاجرم مجازات

مطالعه یبرا. شونديم محسوب مشابه یهاجرم جزو امانت در

 يکل امور حقوق یاداره يمشورت ینظرها یدرباره شتریب ی

 حیتنق یمجموعه همکاران، و غالمرضا ،یشهر.ک ر هيیقوه قضا

، ص 1386، چاپ اول، 1ج ،یفریو مقررات ک نیقوان یشده

  1157و  1156

 قانون ی نامه نيیآ 97 یماده 4. متن مذکور از بند 2

 .است شده اقتباس 1319 مصوب منسوخ احوالثبت

و  ينام و نام خانوادگ  ،يمرتض ،و قاسم زاده نیحس ،يي. صفا3

 246ص: آن،  يآثار حقوق

 3 حاشیه

از آن جا که به طور متعارف افراد و در 
ی نام ها به وسیلهکالیف آننتیجه حقوق و ت

 و نام خانوادگی از هم تشخیص داده
)جز در  هاشوند، تثبیت و تغییر ندادن ناممی

موارد استثنایی( از ارکان نظم عمومی یا 
با وجود این دست کم مرتبط با آن است.

گاه مصلحت شخصی یا خانوادگی یا 
کند که در موارد اجتماعی اقتضا می

خانوادگی تغییر کند ولی  استثنایی نام و نام
چنانکه گفته شد باید مصلحت برتر و دالیل 

برای تغییر نام خانوادگی موجود تر قوی
 5 4باشد.

 يعال یشورا 1380مصوب  ي. دستورالعمل نام خانوادگ4

 یشورا 1390نام مصوب  رییدستورالعمل تغ زیاحوال و نثبت

 : رايز ستیاصل هماهنگ ن نيمذکور با ا

 18) يقانون سن به دنیرس از پس توانديهر کس م چهاوالً گر

 )ماده ردهدییتغ کباري یبرا... را خود يخانوادگ نام(. تمام سال

هارائ با و يياستثنا موارد در يول( يخانوادگدستورالعمل نام 6

 تيرعا با توانديم احوالثبت سازمان سيیر موجه، ليدال ی

 موافقت دوم بار یبرا يخانوادگ نام رییتغ یتقاضا با مقررات

 ينام خانوادگ رییهمان ماده( گسترش موارد تغ ی. )تبصرهدينما

 است.  ريسازمان با اصل مذکور مغا سيیر اراتیو حدود اخت

 نام رییتغ دستورالعمل اقدمات شرح 7 بند مطابق گرچه -اًیثان

 سال 15 افراد یبرا و بار کي یبرا صرفاً يمتقاض هر نام رییتغ

 بدون نام رییتغ قيمصاد چون يول بود خواهد ريپذ امکان باال به

 خواست در)مانند  يمتقاض یمند عالقه به توجه با و منطق

کم اقبال(  یهانام رییتغ اي یصغر یفاطمه به یصغر نام رییتغ

 گرفته شده است.  دهياست، اصل مذکور ناد افتهيتوسعه 

و  ينام و نام خانوادگ  ،يو قاسم زاده، مرتض نیحس ،يي. صفا5

 224ص: آن،  يآثار حقوق
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 4 حاشیه

تغییر نام خانوادگی و ایجاد حق نسبت به 
 آن از تاریخ اجرای آن در سند سجلی محقق

 1.شودمی

 5 حاشیه

پیشین تغییر نام خانوادگی را  گذارقانون
با تشریفات و شرایط دشواری به ویژه 
صدور فرمان شاه پذیرفته بود. چون 
تشریفات یاد شده مشکالتی برای مردم 

کرد و قابل توجیه نبود، قانون می ایجاد
تشریفات را لغو آن  1355سال  احوالثبت

 و تغییر نام خانوادگی را تسهیل کرد. 
همین قانون تغییر نام  40بر اساس ماده 

کشور  احوالثبتبا سازمان  خانوادگی
خواهد بود. در حقوق امروز دیگر برای 
تغییر نام خانوادگی تشریفات پیشین مانند 
اقدام وزارت کشور و بررسی نخست 
وزیری و صدور فرمان الزم نیست. در 

ابتدا بر اساس  1355 احوالثبتاجرای قانون 
 12/6/1356تاریخ  21شماره  دستورالعمل

، تغییر نام خانوادگی با احوالثبتسازمان 

                                                
 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار1

 85 ص:احوال( ثبت نیمراجع

  83قاسم زاده، ص  يمرتض ،ييصفا نی. حس2

و در غیاب  هاتصویب مدیران کل استان
پذیر امکانبا تصویب جانشینانشان  هاآن

 40بود و در حال حاضر به موجب ماده 
 احوالثبتبا تصویب سازمان الذکر فوق

کشور خواهد بود، ولی از آن جا که تغییر 
نام خانوادگی نباید آزاد و بسته به هوی و 

تواند پس از می اشد. هر کسهوس افراد ب
سال تمام( با  18قانونی )فعاًل  سن رسیدن به

اجرائی نام  دستورالعملرعایت مفاد 
خانوادگی در موارد خاصی نام خانوادگی 

 3 2خود را فقط برای یک بار تغییر دهد.

 6 حاشیه

حق برخورداری از نام خانوادگی دلخواه 
ی تبعاً بایستی امکان تغییر آن را نیز برا

دارنده این حق به همراه داشته باشد و 
بنابراین هر فرد بتواند نام خانوادگی خود را 
به نام دلخواه تغییر بدهد. با این حال، از آن 
جایی که حق برخورداری از نام خانوادگی 
حقی قانونی است، حق تغییر در نام 
خانوادگی نیز بایستی الجرم به تأیید 

 4برسد. گذارقانون

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر3

  110 ص: ران،يا

 زان،یاحوال، چاپ اول، نشر معباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م4

  118 ص:، 1390
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 گذاریدن به سن کبر قانونپس از رس
استقالل شخص را در این خصوص به 

راستا حق تغییر این رسمیت شناخته و در 
دهد. فرزندان می نام خانوادگی را به فرد

مربوط  دستورالعملتوانند با رعایت می کبیر
 1380به نام خانوادگی مصوب مهرماه 

از طریق انتخاب  احوالثبتشورای امنیت 
یا با اجازه حق تقدم تحت  واژه بالمعارض

شرایطی نام خانوادگی خود را تغییر دهند. 
بنابراین تغییر نام خانوادگی حقی است 

 2 1قانونی و البته محدود.

 7 حاشیه

از آنجایی که امروزه افراد جامعه ما نوعاً 
شوند و نام می بوسیله نام خانوادگی شناخته

شخصی به تنهایی برای این امر کافی نیست 
غییر نام خانوادگی ممکن است به روابط و ت

حقوقی افراد و منابع دیگران لطمه زند، زیرا 
از ای که هر فرد نماینده و مظهر مجموعه

حقوق و تعهدات است و از لحاظ حقوقی، 
اخالقی، اقتصادی و اجتماعی دارای موقعیت 

باشد. و از سویی دیگر ای میو وضع ویژه

                                                
 ریفرزندان کب 1355قانون ثبت مصوب  41. برابر تبصره ماده 1

 . نديانتخاب نما یگريد يخود نام خانوادگ یبرا تواننديم

 يمکان اریمع يبررس حسن، نت،یط پاک و احسان ،يلطف. 2

 210:ص،يخانوادگ نام ریتغ در تقدم حق

نافع جامعه استعمال نام خانوادگی، حافظ م
باشد چه وجود نام خانوادگی برای می نیز

فراهم آوردن موجبات اجرای تکالیفی که 
شخص در برابر دولت بر عهده دارد مانند 
خدمت نظام وظیفه و پرداخت مالیات و ... 
الزم است، با توجه به این نکات نفع جامعه 

نماید که شخص نتواند نام می ایجاب
ی و به دلخواه خانوادگی خود را به آسان

تغییر دهد. به طور کلی اصل اولیه در تغییر 
عدم تغییر  –مثل تغییر نام  –نام خانوادگی 
 3باشد.می نام خانوادگی

ولی بر این اصل، استثنائی وارد شده است. 
زیرا ممکن است شخص در تغییر نام 

. بلکه خانوادگی خود سوء نیتی نداشته باشد
ی مشروع و نفع برای انجام آن دلیل موجه

ی هاعقالنی داشته باشد مانند تغییر نام
ی اسالمی هاخانوادگی ممنوع مغایر با ارزش

ی خانوادگی هاو ... که داشتن این نام
موجبات سرافکندگی شخصی را در جامعه 
فراهم نماید چه با ممکن است آباء و اجداد 

را انتخاب کرده ای شخصی، نام خانوادگی
مستجهن باشد و  باشند که در عصر کنونی

 دی، دکتر س200همان منبع، ص  ،يحسن امام دی. دکتر س3

قاسم زاده، همان منبع، ش  يمرتض دیدکتر س ،ييصفا نیحس

، دکتر 101همان، ص  ان،يدرود ي، دکتر حسن عل94، ص 88

 به بعد  139همان، ص  گان،يشا يعل دیس
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شخص خواستار تغییر آن بشود. بدین 
بینیم که اصل اولیه در مواردی می ترتیب

تخصیص خورده است. و عمالً تغییر نام 
  1خانوادگی در حقوق ایران وجود دارد.

 8 حاشیه

گرچه اصالح اسناد نادرست ضروری به 
رسد ولی همواره مخدوش کردن، می نظر

نیست. به عالوه تغییر و اصالح اسناد الزم 
از موارد ای این کار هزینه بر و در پاره

خطرناک است. بنابراین تا جایی که امکان 
دارد باید از تغییر نام و نام خانوادگی پرهیز 
شود. زیرا با تغییر نام نه تنها اسناد سجلی 
 دارنده بلکه تمامی اسناد او تحت تأثیر قرار

دی ی مادی و معنوی زیاهاگیرد و هزینهمی
 2را به دنبال دارد. 

 9 حاشیه

افراد در جامعه به وسیله نام خانوادگی 
شوند و هر کس با نام مخصوص می شناخته

به خود معامالتی انجام داده، روابط حقوقی 
کند و تغییر نام می با دیگران برقرار

خانوادگی ممکن است به روابط حقوقی 

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،ی. انصار1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يبانو م رانياحوال اقانون ثبت

 159 ص:)س(،  ينیحضرت امام خم

مزبور و منافع دیگران لطمه زند. فرض کنید 
مدیون نام خانوادگی خود را تغییر دهد که 

و دائن را از آن آگاه نسازد، در این صورت 
ممکن است وصول طلب دچار اشکال گردد 
و حتی ممکن است حق طلبکار به علت 
ندانستن نام خانوادگی بدهکار تضییع گردد، 
به دیگر سخن تغییر نام خانوادگی در حقوق 

افراد  و تکالیف افراد مؤثر و آزادی نامحدود
در این زمینه برخالف مصالک اجتماعی 

توان تغییر نام نمی است. با این وجود
خانوادگی را به کلی منع کرد. چه ممکن 
است دالیل موجهی برای آن وجود داشته 

پیشین  گذارباشد با توجه به این نکات قانون
تغییر نام خانوادگی را با تشریفات و شرایط 

ترین مقام کشور دشواری به ویژه فرمان باال
 (1319ق.ث. مصوب  42پذیرفته بود )ماده 

چون تشریفات یاد شده مشکالتی برای 
کرد و قابل توجیه نبود، قانون می مردم ایجاد

آن تشریفات را  1355مصوب  احوالثبت
را تسهیل کرد بر  یلغو و تغییر نام خانوادگ

تغییر نام »همین قانون  40اساس ماده 
 احوالثبتسازمان  خانوادگی با تصویب

در حقوق امروز دیگر برای «. خواهد بود

و  ينام و نام خانوادگ ،يمرتض زاده، قاسم و نیحس ،يي. صفا2

 250 ص:آن،  يآثار حقوق
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تغییر نام خانوادگی تشریفات پیشین مانند 
اقدام وزارت کشور و بررسی نخست 

  12 وزیری و صدور فرمان الزم نیست.

 10 حاشیه

تغییر نام در برخی از موارد نظم موجود 
 کند و روابط اجتماعی را در هممی را مختل

 کند. می آن آسیب جدی واردریزد و به می
زیرا تغییر نام و نام خانوادگی شناسایی 

ی سوء اد را به طور معمول مشکل و زمینهافر
استفاده را برای مجرمان و فرصت طلبان 

کند؛ برای مثال ممکن است می فراهم
 متعهدی با تغییر نام به آسانی شناخته نشود
و از اجرای تعهد سر باز زند یا مجرمی از 

 گ عدالت بگریزد . چن
توان با تمهیداتی از بروز می گرچه

از این خطرها با صرف هزینه و وقت ای پاره
کافی مقداری کم کرد ولی تا جایی که 
امکان دارد باید از آن پرهیز شود و در 

ضابطه بی ی بدون منطق وهاخواست
  3پذیرفته نشود.

                                                
،  1380،يمرتض دیس زاده، قاسم و نیحس دیس ،ييصفا 1

 تهران انتشارات نيمحجور و اشخاص يمدن حقوق

افراد فاقد شناسنامه  عتیحسن،  وض ،یادمحمود آب ي. زارع2

  66ص: احوال، قانون ثبت 45ماده  لیعه، تحلالتابمشکوکو 

 11 حاشیه

ویژه یکی از آثار زیان بار تغییر نام به 
نام خانوادگی گسستن از وضع موجود و 
پیوستن به وضع جدید است. هرگاه گسست 
و پیوست در روابط سنجیده، منطقی و 
مطالعه شده نباشد پشیمانی و ندامت در 
برخواهد داشت. به عالوه ممکن است آثار 
روحی و روانی زیانباری نیز بر جای 

  4بگذارد.

 12 حاشیه

 آزاد و بسته به تواند کامالًنمی این تغییر
هوی و هوس افراد انجام پذیرد زیرا نفع 
 جامعه و مصلحت و نفع شخصی افراد ایجاب

کند که در کشور ما علی القاعده، افراد می
نتوانند نام خانوادگی خویش را بیش از یک 

( 6بار تغییر دهند. چه بنا بر ماده )
امور مربوط به نام خانوادگی  دستورالعمل

تواند پس از می هر کس» :5/8/80مصوب 
سال تمام( با  18رسیدن به سن قانونی )

نام خانوادگی  دستورالعملرعایت مفاد این 
خود را از طریق انتخاب واژه بالمعارض یا 

و  ينام و نام خانوادگ ،يمرتض زاده، قاسم و نیحس ،يي. صفا3

  249 ص: ،يآثار حقوق

و  ينام و نام خانوادگ ،يمرتض زاده، قاسم و نیحس ،يي. صفا4

  250 ص: ،يآثار حقوق
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با اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر 
 دهد. 

یل در موارد استثنایی و با ارائه دال: تبصره
تواند با می احوالثبتموجه، رئیس سازمان 

رعایت مقررات با تقاضای تغییر نام 
«. خانوادگی برای بار دوم موافقت نماید

جود البته در غیر از مورد فوق، استثنائی نیز و
دارد که امکان عدم تغییر نام خانوادگی 
برای بیش از یکبار را تخصیص زده است. 

نام نام  دستورالعمل 6ماده  4مطابق بند 
سالگی  18که قبل از  افرادی»: خانوادگی

 نام خانوادگی آنان تغییر یافته است
توانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام می

 «. خانوادگی قبلی خود برگردند
بینیم که ضابطه عدم می بدین ترتیب

امکان تغییر نام خانوادگی بیش از یک بار 
باشد می که یک ضابطه منطقی و معقول
استثنائی  تخصیص خورده است، و در موارد

توانند برای بار دوم درخواست می اشخاص
  1تغییر نام خانوادگی را بکنند.

 13 حاشیه

افراد در انتخاب اولیه نام خانوادگی 

                                                
مقررات والدت و نکاح در  يقیمطالعه تطب د،یحم ،ی. انصار1

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اقانون ثبت

 161 ص:)س(،  ينیحضرت امام خم

خویش اختیاری ندارند و چنانکه در قوانین 
نیز منعکس است فرد در زمان تولد نام 
خانوادگی پدر خویش را اخذ خواهد نمود. 

نیست که فرد بتواند اما این امر مانع از آن 
در طول زندگی خود آن را تغییر دهد. با 
این حال اختیار فرد در اعمال این حق مطلق 

با در نظر گرفتن برخی  گذارنیست و قانون
 ییهادر این خصوص محدویت هامصلحت

 را وضع نموده است. 
فرد در شرایط  هادر پرتو این محدویت

به  خاص و با رعایت تشریفات معینی قادر
تغییر نام خانوادگی خود از طریق مراجع 

باشد تا از این طریق بین می قانونی صالک
از یک  گذاری مورد نظر قانونهامصلحت

رو و حق فرد در برخورداری از نام دلخواه 
خود از سوی دیگر جمع کرد. حمایت از 

یی هاحقوق شخص ثالث از جمله مصلحت
ت در تدوین مقررا گذاراست که قانون

راجع به تغییر نام خانوادگی مدنظر داشته 
است و حاصل آن در قالب حقی با عنوان 

تبلور یافته است. حقی در جهت « حق تقدم»
رفع تزاحم حق افراد در برخورداری از نام 
خانوادگی دلخواه خود به نفع افرادی که 
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در ثبت نام خانوادگی تری سابقه طوالنی
  1خاص دارد.

 14 حاشیه

طرح دعوی تغییر نام در صورت 
قرار عدم صالحیت  هاخانوادگی دادگاه

دارند، می پرونده را به مرجع صالک ارسال
معتقدند نظر  هالکن بعضی از قضات دادگاه

به اینکه موضوع ترافعی نبوده و رسیدگی به 
است،  احوالثبتآن در صالحیت سازمان 

دادگاه در خصوص دعوی یادشده باید قرار 
عوی صادر و متقاضی را برای عدم استماع د

  2ارشاد کند. احوالثبتمراجعه به سازمان 

 15 حاشیه

چنانچه درخواست تغییر نام خانوادگی 
مستلزم رسیدگی به نسب نباشد، موضوع در 

است و اال  احوالثبتصالحیت ادارات 
مرجع صالک جهت رسیدگی دادگاه حقوقی 

که در این ارتباط قابل توجه ای است. نکته
چه بحث نسب ت آن است که چناناس

مطرح باشد، دعوی باید علیه کلیه صاحبان 

                                                
 يمکان اریمع يحسن، بررس نت،یاحسان و پاک ط ،ي. لطف1

 209 ص: ،ينام خانوادگ رییحق تقدم در تغ

 یدر دعاو ييقضا هيرو ياحمد، بررس ،یآباد بیحب يگیب .2

 310 ص: ،يتياحوال هوثبت

نفع شناسنامه اقامه شود. در غیر این ذی
صورت دعوی مطروحه قابلیت استماع 

  3ندارد.

 16 حاشیه

 41ادگی مطابق مواد برای تغییر نام خانو
اجرایی و حق  نامهآیینرعایت  ق.ث.ا. 40و 

ج به تشریفات کند و احتیامی تقدم کفایت
 نیست. ای خاص و پیچیده

اجرایی باید عنوان  نامهآییندر مورد 
اجرایی  نامهآیینداشت؛ با توجه به این که 

در خصوص تغییر نام تاکنون به تصویب 
از  هاسال احوالثبتنرسیده است، سازمان 

برای تغییر نام  1319قانون  نامهآیین 97ماده 
سرانجام ماده  کرد تامی خانوادگی استفاده

مورخ  احوالثبت 2شماره  دستورالعمل 13
موارد  احوالثبتشورای عالی  1/4/1361

تغییر نام خانوادگی را مشخص نمود. قابل 
و ماده  40ذکر است با توجه به تبصره ماده 

ق.ث.ا. موارد تغییر نام خانوادگی به  53
اجرایی بوده و باید به  نامهآیینموجب 

ن برسد بنابراین تعیین تصویب هیأت وزیرا

 یدر دعاو ييقضا هيرو ياحمد، بررس ،یاباد بیحب يگیب. 3

 313:ص ،يتياحوال هوثبت
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موارد تغییر نام خانوادگی توسط شورای 
 فاقد محمل قانونی به نظر احوالثبتعالی 

  1رسد.می

 17 حاشیه

گاه فرد ادعایی در خصوص ممنوعیت نام 
خانوادگی خود ندارد، بلکه مدعی است که 
نام خانوادگی به طور صحیک اعالم یا ثبت 

حیک نشده است. در این صورت، عنوان ص
  2خواهد بود.« تصحیک»خواسته وی 

 18 حاشیه

تغییر نام خانوادگی با اصالح تفاوت دارد، 
زیرا تغییر نام خانوادگی نیازی به طرح در 

ندارد و تنها  احوالثبتهیأت حل اختالف 
کشور  احوالثبتموافقت کتبی سازمان 

 منجر به تغییر نام خانوادگی خواهان
وادگی از حیث ولی اصالح نام خان: گرددمی

غلط امالئی یا اصالح اشتباه مأمور در این 
مقوله نیاز به طرح موضوع در هیأت مذکور 

نمونه اصالح نام خانوادگی عنوان بهدارد. 
 ذاهدی به زاهدی از موارد غلط امالئی

                                                
 376 ص: ،يسجل یدعاو لیتحل ،یمهد ل،یاردب پور گوزلي. آد1

 120ص: احوال، عباس،  حقوق ثبت ،یشکار ری. م2

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار3

 34 ص:احوال(، ثبت نیمراجع

باشد، که متقاضی با مراجعه به دفتر می
هیأت حل اختالف و با درخواست کتبی و 

شناسنامه، خواستار ارائه اصل و تصویر 
و مأمور  شودمی اصالح نام خانوادگی خود

با مراجعه به منابع علمی معتبر و  احوالثبت
و قوانین مربوطه و پس از  هادستورالعمل

حصول اطمینان از درستی یا نادرستی 
 درخواست متقاضی مبادرت به صدور رأی

نماید؛ چنانچه هیأت رأی به اصالح می
ن صادر نمود که مسئله به خواسته خواها

م رسیده در غیر این صورت چنانچه سرانجا
 تقاضی به رأی صادره معترض باشدم

روز از دادگاه صالحه بر  10تواند ظرف می
  3علیه این تصمیم شکایت کند.

 19 حاشیه

در موارد  -برگشت به نام خانوادگی اولیه 
ارائه دالیل موجه رئیس سازمان و با استثنائی 

تواند با رعایت مقررات، با می والاحثبت
تقاضای تغییر نام خانوادگی برای بار دوم 

  4موافقت نماید.

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار4

 84 ص:احوال(، ثبت نیمراجع
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 20 حاشیه

برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی 
ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی 

  1صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

 21حاشیه

برای تغییر نام خانوادگی، مراجعه مستقیم 
محل صدور الزامی نبوده  احوالثبتبه حوزه 

کشور، با  احوالثبتبلکه کلیه ادارات 
ربط منعکس ذی پذیرش درخواست به اداره

 دارند. می نموده، نتیجه را دریافت
با توجه به غیر قابل بازگشت بودن نام 
خانوادگی قبلی تصمیم منطقی و قطعی 

 الزامی است. 
به درخواست تغییر نام خانوادگی باید 

برسد که پس از  احوالثبتتصویب سازمان 
تصویب و وصول در خواست کتبی متقاضی 
و پرداخت هزینه متعلقه شناسنامه تعویض 

  2خواهد شد.

 22 حاشیه

چنانچه متقاضی یا وارث قانونی او ظرف 

                                                
 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار1

 85 ص:(، احوالثبت نیمراجع

 56ص:احوال، محمد، از سجل احوال تا ثبت دیس ،يي. طباطبا2

  85 ص:احوال بر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،. ذوالفقار3

مدت شش ماه پس از تصویب نام خانوادگی 
پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره 

یند واژه تصویب شده تسلیم ننما احوالثبت
 3گردد.می بالمعارض تلقی

 23 حاشیه

افرادی که قبل از هجده سالگی نام 
توانند می خانوادگی آنان تغییر یافته است

پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی 
  4قبلی خود برگردند.

 24 حاشیه

در حقوق ایران تغییر نام خانوادگی با 
قانون  40ملحوظ نظر قراردادن ماده 

و با رعایت دستورالعمل ابالغی  احوالثبت
ی مربوطه بطور محدود مورد هاو بخشنامه

 پذیرش قرار گرفته است. 
موارد و شرایط تغییر نام خانوادگی در 

تغییر نام خانوادگی مصوب مهر  دستورالعمل
 1390و اصالحات بعدی آن رد سال  1380

  5مشخص و احصاء شده است.

 25 حاشیه

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار4

 85 ص:احوال( ثبت نیمراجع

  ص: ران،ير حقوق اد ينام و نام خانوادگ ن،یرام ،. محمدوند5
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خانوادگی سبب دشواری احراز  متغییر نا
گردد؛ از می یز اشخاص از یکدیگرو تم

که  همین رو، طبیعی است که شخص ثالثی
 ان خودیبه هر جهت این تغییر را به ز

بیند، به آن اعتراض کند. به موجب می
اگر کسی نام »ق.م. 998قسمت اخیر ماده 

خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال 
طابق مقررات مربوطه به ثبت کرده است م

تواند در می این امر تغییر دهد، هر ذینفع
ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا 
نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض 

 «. کند
با توجه به اینکه صدر ماده فوق الذکر، 
به مسئله حق تقدم پرداخته است، مبنای 
اعتراض را باید نفعی بدانیم که معترض 

ابق فرد کسب کرده و تغییر نسبت به نام س
تواند حقوق وی را در معرض خطر می آن

قرار دهد. برای مثال طلبکاری که تغییر نام 
خانوادگی مدیون خود را از این جهت که 

کند، می دسترسی به وی یا اموالش را دشوار
تواند به این تغییر می داند،می به زیان خود
  1اعتراض کند.

 
 

                                                
 127 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

 26 حاشیه

دارد می ق.م. بیان 998ماده بخش پایانی 
اگر کسی نام خانوادگی خود را که دفاتر »

سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات 
 نفعوطه به این امر تغییر دهد، هر ذیمرب
تواند در ظرف مدت و به طریقی که در می

قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است 
 «. اعتراض کند

بحثی که در مورد این قسمت از ماده 
 باشد. باید دیدمی وجود دارد شناسایی ذینفع

گیرد می چه کسی در این رابطه ذینفع قرار
وا ق.آ.د.م. بتواند اقامه دع 2تا مطابق ماده 

کند. زیرا تغییر نام خانوادگی سبب دشواری 
گردد، می احراز و تمییز اشخاص از یکدیگر

از همین رو، طبیعی است که شخص ثالثی 
 غییر را به زیان خودکه به هر جهت این ت

 بیند، به آن اعتراض کند. می
کاری که قصد  آیا طلب برای مثال

تواند با می توقیف اموال مدیون خود را دارد
استناد به این که تغییر نام خانوادگی مدیون، 
 دسترسی به اموال و حتی خود او را سخت

کند، به این تغییر اعتراض کند؟ به نظر می
حق باشیم، چرا که در مورد باید قائل به این 

افرادی که حق تقدم )در نام خانوادگی( 
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دارند نیز این حق اعتراض کامالً شناخته 
شده و قابل احترام است. از منظر حقوقی نیز 
باید مبنای اعتراض را نفعی بدانیم که 
معترض نسبت به نام سابق فرد کسب کرده 

تواند حقوق وی را در معرض می و تغییر آن
 رار دهد. خطر ق

اما این نکته که شخص ثالث اعتراض 
 احوالثبتکدام مرجع )سازمان به خود را 

و یا مرجعی که خواهان تغییر نام خانوادگی 
را محکوم کرده است( باید تسلیم کند در 

رسد می قوانین مسکوت مانده است. به نظر
با توجه به این که تغییر نام خانوادگی در 

باشد. لذا می احوالثبتصالحیت ذاتی اداره 
در مورد اعتراض گیری رسیدگی و تصمیم

ثالث، نسبت به تغییر نام خانوادگی را نیز 
ق.ث.ا.در صالحیت  40باید به استناد ماده 

  1دانست. احوالثبتسازمان 

 27 حاشیه

فعلی، شرایط  احوالثبتسابق بر قانون 
بود. تر امکان تغییر نام خانوادگی مضیق

ی از قوانین سابق در این مقام تا حتی برخ
آن جا پیش رفته بودند که تغییر نام را منوط 
به اجازه باالترین مقام کشور ساخته بودند. 

                                                
  378ص: ،يسجل یدعاو لیتحل ،یمهد ل،یاردب پور گوزلي. آد1

  118 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یشکار ری. م2

 احوالثبتقانون اصالح قانون  42ماده 
از زمره این  1319اردیبهشت ماه  22مصوب 

تغییر نام »: داشتمی قوانین است که مقرر
ان اعلی خانوادگی باید منحصراً به فرم

حضرت همایون شاهنشاهی باشد و هیچکس 
 حق ندارد بدون اجازه قبلی در نام خانوادگی

ست خود هیچگونه تغییری بدهد. درخوا
کنندگان باید دالئل خود را به وزارت 
کشور اظهار کرده و پس از بررسی به وسیله 
نخست وزیر به عرض پیشگاه اعلی حضرت 

 2«. همایون شاهنشاهی برسد

 82 حاشیه

تغییر نام خانوادگی در قانون گذشته 
بایستی در می چندان آسان نبود و احوالثبت

صورت تغییر نام خانوادگی با تشریفات 
خاص از مراحل متعدد بگذرد و مورد 
موافقت مراجع مختلفی قرار گیرد و باالخره 
فرمان شاه برای آن صادر شود. لیکن در 

 احوالثبتقانون  40حال حاضر طبق ماده 
و اصالحیه آن تغییر نام  1355مصوب سال 

 احوالثبتخانوادگی با موافقت سازمان 
 3است.پذیر امکان

و  رانياحوال در اثبت يقیعبداهلل، مطالعه تطب ،ي. فرهنگ3

 6ص:و سوئد،  هینسه، ترکانگلستان، فرا یکشورها
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 29 حاشیه

سجل احوال نامه نظام 45به موجب ماده 
شخصی که بخواهد اسم »: 1307مصوب 

خانوادگی خود را تغییر دهد باید کتباً 
تقاضانامه به دفتر سجل والیتی محل اقامت 

تقدیم و عللی را که موجب تقاضای  خود
تغییر شده است بیان نماید. رئیس دفتر سجل 

 نظر والیتی نسبت به تقاضای واصله ابراز
احصاییه و سجل ه دارو مراتب را به انموده 

کند. تصمیم می رتپاحوال کل مملکت را
رئیس کل احصاییه و سجل احوال اعم از 
مثبت یا منفی به وسیله رئیس دفتر سجل 

 1«.شودمی والیتی به تقاضا کننده ابالغ

 30 حاشیه

تغییر نام  احوالثبتقانون  40طبق ماده 
 احوالثبتخانوادگی با تصویب سازمان 

کشور است ولی در مواردی خاص و با 
قانون  41مدنظر قراردادن تبصره ماده 

در برخی دعاوی خانوادگی و  احوالثبت
ی نام نسب اجباراً نظر به موضوع دعو

                                                
  119 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

خانوادگی اشخاص ممکن است به حکم 
دادگاه تغییر یابد که این موارد به این شرح 

 : است
در صورت انجام دادن تشریفات 

قانون مدنی(  1052)موضوع ماده 2لعان
برای طفل صادر شده ای هرگاه شناسنامه

باشد نام خانوادگی شوهر زن، از شناسنامه 
اده طفل حذف و نام خانوادگی جدید به او د

 خواهد شد. 

نهاد حقوقی لعان  الزم به توضیک است
اسالم بوده و ریشه اول  مربوط به دوران

ن فاق افتادن آفقهی دارد و امروزه احتمال ات
توان گفت لعان از مییک به صد است و 

 نهادهای فقهی قدیمی و متروکه است. 
در موارد اقرار به نسب )موضوع ماده 

طفل از  قانون مدنی( هرگاه نسب 1273
حیث پدر به فرد خاصی بوده ولی در 
شناسنامه طفل با توجه به نام پدر مندرج در 
شناسنامه یا اگر مشخصات پدر نانویس بوده 
و نام خانوادگی مادر لحاظ شده باشد با توجه 
به حکم به اثبات نسب نام خانوادگی فرد 

 یا ادعابآن که مرد به زن خود نسبت زنا دهد  يعنين ا. لع2

خود قرارداده و بار  ييمشاهده و چهار بار خدا را گواه بر راستگو

 زن و باشم انيگو دروغ از اگر من بر خدا لعنت ديگويپنجم م

 بار و قرارداده مرد ييگو دروغ بر گواه را خدا مرتبه چهار زین

 نيبد و باشد انيراستگو از او اگر من بر خدا لعن ديگويم پنجم

 . شوديمب پدر خارج نسفرزند از  يان به منظور نفلع اگر بیترت
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برابر نام خانوادگی نسب پدری )نام 
د یافت مگر این خانوادگی پدر( تغییر خواه

که خواهان بخواهد به نام خانوادگی مادر 
 باقی باشد. 

سرپرست طبق بی در خصوص اطفال
حکم دادگاه شناسنامه با مشخصات جدید 
زوجین برای طفل صادر خواهد شد و برای 
 طفل نام خانوادگی زوج سرپرست داده

 1.شودمی

 31 حاشیه

و تغییر نام خانوادگی دارای شرایط 
نام خانوادگی در صورتی : ضوابطی است

 یابد که:می تغییر
مستهجن باشد، یعنی معنی و مفهوم آن 

نی، پاالن دوز، گدا، پاال: نامناسب باشد، مانند
.... 

علی آبادی، کرجی، : نام محل باشد. مثل
 عراقی.

: نام یکی از ایالت یا عشایر باشد. مانند
 د.ایل ذوله، ایل جمهور، پایروندی و سگون

یی که موجب هتک هانام خانوادگی
ابی، بار: سات اسالمی باشد. مثلحیثیت مقد

 شاه پرست. 

                                                
 ران،يدر حقوق ا ينام و نام خانوادگ ن،یرام ،وند ی. محمد1

 11 ص:

: مطابق شأن و منزلت انسان نباشد. مانند
 گرگی. 

مأمور تنظیم کننده سند سجلی اشتباهاً نام 
     2خانوادگی غیر از نام خانوادگی

پدر و یا جد پدری وی درج نموده باشد، 
: انوادگی باشد. مانندو منظور وحدت نام خ

 بجای احمدی، محمدی بنویسد. 
هدادی که : غلط امالئی داشته باشد. مانند

 حدادی صحیک است. 

نام خانوادگی بیش از دو کلمه یا بیش از 
پیشوند و  یا یک کلمه و یک حرف یا عدد

پسوند یا به طور مطلق یا مضاف نام محل 
، قدو اصل تهرانی، علی نژاد مطل: باشد. مانند

عدنان تکان تپه تهرانی، آحسینی پو و 
 طباطبایی ط. 

: های خارجی باشدنام خانوادگی از واژه
یکایی یا علی اف برای ایرانیان غیر مرآ

مهاجر یا آراکلیان برای مسلمان، جانسون و 
 چارلتون و غیره. 

تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با 
نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت 

نماید یا رعایت می طفل یا وی مزاوجت پدر
 سایر مقررات مربوط بال اشکال است. 

هرگاه محکومیت جزایی به استثنای 

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یردشا ،ی. ذوالفقار2

 81 ص:احوال(، ثبت نیمراجع



  
 665 یخانوادگ نام –فصل هشتم 

 

خالف، برای یکی از افراد خانواده پیش آید 
 و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و

ه ئسرافکندگی دارنده آن باشد. )ارا
رونوشت دادنامه برابر با اصل از محاکم 

 می است(. قضایی الزا

یی که از القاب و اسامی مربوط به هاواژه
عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات 

دکتر، دانشگاه و یا مناصب : علمی مانند
دولتی از لشکری و کشوری به صورت 

 سرهنگ، شهردار. : مطلق باشد. مانند

بنابراین خارج از موارد یاد شده نام 
خانوادگی هیچ کسی تغییر پیدا نخواهد 

رد، پس اگر فردی نام خانوادگی وی ک
عباسی باشد تحت هیچ عنوان نام خانوادگی 
وی فقط صرف این که این نام خانوادگی 
را دوست ندارد تغییر نخواهد یافت، مگر از 

 11 و 6     قبیل افرادی که مشمول بندهای 
 باشد. 

 32 حاشیه

اشخاص دارای نام خانوادگی قابل تغییر 
وانند ارائه درخواست تمی )با شرایط ذیل(

 : نمایند
 سال به باال  18اشخاص 

                                                
 55ص:احوال، محمد، از سجل احوال تا ثبت دیس ،يي. طباطبا1

سال )دارای حکم  18اشخاص کمتر از 
 رشد( 

پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود 
که صورتی درسال 18کمتر از فرزندانجهت

 نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد. 

قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی 
که سمت او  خود با ارائه مدرک مستند

 1احراز شده باشد. 

 33 حاشیه

 : مدارک الزم برای تغییر نام خانوادگی
تسلیم درخواست تنظیمی تغییر نام 

 خانوادگی 

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر 
 شناسنامه 

اد ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفتر اسن
رسمی از پدر یا جد پدری و برای فرزندان 

ز نام خانوادگی هر یک کبیر که بخواهند ا
 استفاده نمایند.  هااز آن

اد ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفتر اسن
رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی 
مورد در خواست )در صورت استفاده از نام 

 خانوادگی دیگران( 

ی مذکور در هاتنظیم اجازه نامه: تبصره
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  1نیز میسر است. احوالثبتادارات 

 34 حاشیه

کسانی که نام خانوادگی آنان دارای 
معانی مستهجن و نامناسب است، و قصد 
تغییر آن را داشته باشند؛ بایستی فقط به اداره 

محل سکونت و یا محل صدور  احوالثبت
دادگستری،  محاکمخود مراجعه نمایند نه به 

زیرا هر گونه تغییر نام خانوادگی برابر 
باشد نه می احوالثبتقانون در صالحیت 

  2محاکم قضایی.

 35 حاشیه

 23/12/1379 -94688/12/2بخشنامه 
معاونت حقوقی وسجلی )اسناد هویتی( 

نظر به این که همواره در مورد : سازمان
یجانی، آذربا: چگونگی حذف کلماتی نظیر

ن طور کلمات میگیالنی، خراسانی و ... ه
کربالئی، نجفی، بغدادی، هندی، افغانی و .... 

های از قلمرو جغرافیایی مرز که خارج
ی نام خانوادگی سیاسی ایران واقعند از ادامه

گردیده می یی مطرحهااشخاص پرسش
است؛ موضوع به حضور ریاست محترم 

                                                
 55ص:احوال، محمد، از سجل احوال تا ثبت دیس ،يي. طباطبا1

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار2

  81 ص:احوال(، ثبت نیرماجع

سازمان و ریاست شورای عالی گزارش شد؛ 
حسب دستور مقرر گردید کلمات مذبور و 
نظایر آن را مشمول بخشنامه حذف پسوند 

  3ی نمایند.قل( ت67 -6300/42م محل )نا

 36 حاشیه

مورخ  113609/11/2بخش نامه 
جلی معاونت امور حقوقی و س 16/9/1389

ی تفویض )اسناد هویتی( سازمان درباره
  نام خانوادگی دستورالعملاختیار مواردی از 

 -30319/1ی شماره هاپیرو نامه
 -103785/11/2و شماره  17/3/1389
تمرکز زدایی در ادامه ی روند  22/8/1389

انجام امور سجلی، بدین وسیله تصویب و 
تغییر نام  دستورالعملاجرای موارد زیر از 
 5/8/1380 -ش ع/54خانوادگی )به شماره 
( به تفکیک احوالثبتمصوب شورای عالی 

شرح ذیل به ادارات کل و ادارات تابعه 
 گردد. می تفویض

 الف( تفویض اختیار به ادارات کل 
با رعایت « 13-6لغایت  13-1»بندهای 
 : موارد زیر

شناسنامه متقاضی صادره یکی از ادارات 

 113 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر3
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 تابعه آن استان باشد. 

 نام خانوادگی فعلی نامناسب و قابل تغییر
 باشد. 

نام خانوادگی پیش نهادی متقاضی از 
ی مناسب و متعارف نام خانوادگی هاواژه

ای باشد و از موارد قابل تغییر مندرج در بنده
 نباشد. « 13-6لغایت  1-13»

نام خانوادگی پیش نهادی متشکل از یک 
واژه و یا ترکیبی مناسب و معنادار از یک 
کلمه با یکی از پسوند یا پیشوندهای مجاز 

 اعالم شده از سوی سازمان باشد. 
نام خانوادگی پیشنهادی بالمعارض باشد 
 و یا متقاضی از دارنده حق تقدم آن واژه در

امه خوداجازه نامه محل صدور شناسن
 دریافت نماید.

 ب( تفویض اختیار به ادارات تابعه 
امی ایالت و عشایر حذف مشاغل، اس -

مشروط به مناسب بودن بخش باقی مانده از 
 نام خانوادگی اشخاص 

شایان ذکر است در صورت هر گونه 
ی منتسب به هر هاتردید در انتخاب واژه

باید یم یک از مشاغل و یا ایالت و عشایر،
 ربط استعالم گردد. ذی مراتب از اداره کل

مقتضی است ضمن نظارت بر حسن 

                                                
 238 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

اجرای این مجوز، آمار عملکرد ماهیانه 
ی هاادارات تابعه را به روال سابق در نمونه

مربوطه تکمیل و جهت بررسی و اقدام الزم 
به اداره کل امور سجلی و پژوهش ارسال 

 1فرمایید.

 37 حاشیه

 24/3/1391 -31317/12/2ه بخش نام
معاونت امور حقوقی و سجلی )اسناد هویتی( 
سازمان در خصوص تفویض اختیار بندهایی 

 از نام خانوادگی  دستورالعملاز 
 -54322/12/2پیرو نامه شماره 

ی تمرکز زدایی انجام و در ادامه 1/5/1390
ی هویتی متقاضیان و بر اساس مصوبه امور

شورای عالی  7/3/1391ی مورخه جلسه
 دستورالعملاجرای موارد زیر از  احوالثبت

 تفویض احوالثبتنام خانوادگی به ادارات 
 گردد. می

)برگشت به نام  دستورالعمل« 6-3»بند 
بلی تا وقتی که شناسنامه با خانوادگی ق

ی تصویبی صادر و تحویل متقاضی واژه
 نشده است(

)برگشت به نام  دستورالعمل« 6-4»بند
 18ادگی قبلی افرادی که قبل از سن خانو
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سال به تبعیت از پدر تغییر نام خانوادگی 
 داده اند(. 

العمل )تغییر نام فرزندان دستور« 7»بند 
ه سال به تبعیت از پدر بدون نیاز ب 18باالی 

 کسب اجازه( 
العمل )موضوع حذف دستور« 14-4»بند

حرف و عدد( مشروط بر مناسب بودن 
ام خانوادگی، ولیکن قسمت باقی مانده ن

حذف کلمات زائد همانند گذشته مطابق 
 22/8/1389 -103785/11/2نامه شماره 

 1توسط ادارات کل اعمال خواهد شد. 

 38 حاشیه

 7/2/1392 -8814/12/2بخش نامه 
معاونت امور اسناد هویتی سازمان در اجرای 

مبنی بر  153226/1 دستورالعمل« 11»بند 
 تفویض اختیار 

شرح اقدامات « 11»ی بند در اجرا
 153226/1تغییر نام شماره  دستورالعمل

شورای عالی  1390مصوب اسفند ماه 
راجع « 3»ی اختیارات بند ، کلیهاحوالثبت

ی تغییر نام و مراتب هابه بررسی در خواست
)وفق بند ده گانه  هاموافقت یا مخالفت آن

موارد و مصادیق تغییر نام( به آن استان 

                                                
 239 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

گردد، مقتضی است دستور می تفویض
 دستورالعملفرمایید ضمن رعایت مفاد 

ی تغییر یافته هامزبور کماکان فهرست نام
آن استان را در پایان هر ماه به اداره کل 

  2اسناد هویتی ارسال نمایند.

 39 حاشیه

 28/2/1392 -16349/12/2بخش نامه 
اداره کل اسناد هویتی سازمان در خصوص 

 گی نام و نام خانواد
 17/2/1392 -12672/1پیرو نامه شماره 

ریاست محترم سازمان، موضوع تفویض 
 واختیارات مربوط به انتخاب نام، تغییر نام 

نام خانوادگی، در پاسخ به برخی سئواالت 
و به منظور تسهیل و  هامطروحه از استان

تسریع در ارائه ی خدمات به متقاضیان توجه 
 معطوفآن اداره کل را به نکات ذیل 

 : داردمی
 الف( نام خانوادگی 

ی زائد در ترکیبات مناسب نام کلمه
 دستورالعمل« 14-4»خانوادگی افراد )بند 

گردد می اطالقای نام خانوادگی( به واژه
که آن واژه هیچ گونه تلفیق آوایی و 

ی نداشته و از معنایی در ترکیب نام خانوادگ

 244 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر2
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ی زائد فاقد معنای طرفی نیز خود کلمه
مناسب و فاخر برای نام خانوادگی باشد. 
)مشروط به مناسب بودن قسمت باقی مانده( 
بنابراین تشخیص کلمه ی زائد با توجه به 
 توضیحات اعالم شده به عهده آن اداره کل

 باشد. می

کمیسیون ویژه جهت موارد تغییر نام 
 خانوادگی برای بار دوم و یا بازگشت به نام

ل اداره کل خانوادگی اولیه، در مح
استان با حضور و عضویت  احوالثبت

 : گرددمی اعضای ذیل تشکیل

 مدیر کل 
 معاون حقوقی و اسناد هویتی استان 

شهرستان مرکز  احوالثبترئیس اداره 
 استان 

 رئیس اداره حراست 

عضو و عنوان بهکارشناس خبره استان 
 دبیر کمیسیون 

 ب( نام 
یض با توجه به تفو: انتخاب نام -1 

 دبایمی ی جدیدهااختیارات انجام شده، نام
در استان تعیین تکلیف شده سپس جهت 

ی مجاز به اداره کل هادرج در سامانه نام
سامانه مزبور در اسناد هویتی فاکس تا 

                                                
 245 ص:احوال، قانون ثبت یحشام ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

اعمال شوند. تا امکان دستیابی به سامانه 
در آینده نزدیک  هامجاز برای استان هاینام

 ایجاد گردد. 
در خصوص احراز شرایط : امتغییر ن -2
( 153226/1تغییر نام ) دستورالعمل« 1»بند 

مقرر است امکان  هاراجع به فراوانی نام
ها در بخش دسترسی به فراوانی نام

ی خدمات ی ارائهسامانهگیری گزارش
ایجاد گردد تا ادارات کل « dcu»هویتی 

نیز بتوانند در این مورد اتخاذ  هااستان
 مایند. تصمیم ن

ی مجاز در هافهرست تصویب نامصرفاً 
استان و همین طور فهرست تغییر نام و نام 

ی انجام شده )کارکرد( هاخانوادگی
کماکان به اداره کل اسناد هویتی ارسال و 

 1خودداری شود.  از مکاتبات معموله

 40 حاشیه

ریاست  17/2/1392 -12672/1بخشنامه 
نتخاب سازمان در خصوص تفویض اختیار ا

 نام، تغییر نام و نام خانوادگی 
پیرو تفویض اختیار قبلی نام و نام 

ی اختیارات ین وسیله کلیهخانوادگی، بد
مربوط به انتخاب نام، تغییر نام )موضوع 
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( و 25/1/1388-578/1شماره  دستورالعمل
 دستورالعملنام خانوادگی )موضوع 

( شورای عالی 5/8/1380 -ش/ع/54
کنون از اختیارات سازمان که تا احوالثبت

شده است، می بوده و در ستاد سازمان انجام
 گردد. می به آن اداره کل تفویض

بدیهی است نظارت مستمر بر حسن 
اجرای این مجوز با رعایت قانون، مقررات، 

ی های معمول به عهدهو رویه هادستورالعمل
من بعد از ضمناً باشد. می مدیر کل استان

با ستاد سازمان در خصوص موارد مکاتبه 
فاً آمار عملکرد و فوق خودداری و صر

ی تغییرات نام و نام فهرست ماهیانه
ی هاخانوادگی را به روال سابق در نمونه

مربوطه تکمیل و آن هم به صورت 
الکترونیکی در پایان هر ماه به اداره کل 

 1اسناد هویتی گزارش نمایید. 

 41 حاشیه

 17/7/1392 -60674/1بخش نامه 
 ریاست سازمان در خصوص تفویض اختیار 

 17/2/1392 -12672/1پیرو نامه شماره 
در خصوص تفویض اختیار نام خانوادگی و 
به منظور ایجاد رویه ی یکسان در ادارات 

                                                
 248 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

ترتیبی اتخاذ شود چنان چه نام  احوالثبت
خانوادگی انتخابی از شمول مصادیق زیر 

  :باشد به شرح ذیل عمل گردد
ی مدیریت سیاسی هامتصدیان سمت

قانون  71ماده « الف و ب»موضوع بندهای 
مدیریت خدمات کشوری )سطک ملی( با 
بررسی و تأیید معاونت امور اسناد هویتی و 

 تصویب ریاست سازمان.

مراجع معظم تقلید، فرماندهان عالی ارتش 
و سپاه، سرداران شهید، دادستان کل کشور 

تأیید معاونت امور  )سطک ملی( با بررسی و
 اسناد هویتی و تصویب ریاست سازمان. 

قانون « د»استانداران موضوع بند 
مدیریت خدمات کشوری و نمایندگان ولی 
فقیه و امام جمعه مرکز استان )سطک استان( 

ن با بررسی و تأیید معاونت اسناد هویتی استا
 و تصویب مدیر کل استان.

وع نمایندگان مجلس شورای اسالمی موض
قانون مدیریت خدمات کشوری « ج»بند 

)سطک شهرستان( با بررسی و تأیید معاونت 
اسناد هویتی استان و تصویب مدیر کل 

 2استان.

 
 

 245 ص:احوال، قانون ثبت ی،  محشانيالدصالح ،ی. اصغر2
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 42 حاشیه

شورای  3/3/93بر اساس مصوبه مورخ  
 2تبصره ذیل به بند  احوالثبتعالی 

نام خانوادگی )مصوب مهر  دستورالعمل7
 : گرددمی شورای عالی( الحاق 1380ماه 
در صورت فوت جد پدری، : تبصره»

ه برای استفاده از نام خانوادگی وی، نیازی ب
م ارائه اجازه نامه از دارنده حق تقدم آن نا

 «. خانوادگی ندارد
مقتضی است ضمن ابالغ مراتب به 
واحدهای ذیربط، حسن اجرای مصوبه مزبور 

  1را نظارت فرمائید.

 43 حاشیه

مورخ  21ره شما دستورالعملبرابر 
تغییر نام  احوالثبتسازمان  12/6/1356

و  هاخانوادگی با تصویب مدیران کل استان
 هابا تصویب جانشینان آن هادر غیاب آن

خواهد بود. ولی در حال حاضر پذیر امکان
تغییر نام خانوادگی با تصویب ریاست 

 ، که2باشدمی کشور احوالثبتسازمان 
هش خدمات سجلی تواند به اداره کل پژومی

                                                
تورالعمل دس 7-2بند  ليتبصره ذ ،احوال کشور. سازمان ثبت1

 1 ص: ،ينام خانوادگ

 یهادستورالعمل و هانامه نیآئ ن،یاز قوان یا. مجموعه2

 85 ص، 1 ج ،يسجل

تفویض اختیار کند و عمالً اکنون با موافقت 
اداره کل پژوهش و خدمات سجلی، مسائل 

. شودمی مربوط به تغییر نام خانوادگی انجام
تصویب کننده و مرجع  در حقیقت مقام

تصمیم گیرنده در خصوص تغییر نام 
خانوادگی، اداره کل پژوهش و خدمات 

  3باشد.می سجلی

 44 حاشیه

 دستورالعملموارد تغییر نام خانوادگی در 
 1380تغییر نام خانوادگی مصوب مهر ماه 

فرد حائز شرایط که درصورتیقید گردیده و 
باشد پس از  دستورالعملمندرج در این 

تواند یک بار می سالگی 18رسیدن به سن 
ت تغییر نام خانوادگی خویش را درخواس

ل خواست نماید که پس از طی مراحدر
و  هاقانونی و بررسی ادارات کل استان

 احوالثبتصدور مجوز از طرف سازمان 
 کشور تغییر نام خانوادگی صورت

 گرفت. می
نام خانوادگی و  دستورالعملبر اساس 

نام  13-8تا  12-1مستنداً به بندهای 

مطالعه مقررات والدت و نکاح در قانون  د،یحم ،ی. انصار3

به نظرات  یکرديبا رو عهیفقه ش يو مبان رانياحوال اثبت

 160 ص:)س(،  ينیحضرت امام خم
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مشمول که درصورتیخانوادگی اشخاص 
یکی از این شرایط ذیل باشد قابل تغییر 

 است:
 ی نا مناسب باشد.هام خانوادگی از واژهنا

 گدا و امثالهم -مثل بیچاره

نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد. مثل 
 برادر علی زاده سلماسی 

ی خارجی بوده یا هانام خانوادگی از واژه
با آن ترکیب شده باشد. مثل جانسون، 

 چارلی

نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر 
دین، بی می باشد. مانندی اسالهابا ارزش

 شیطان پرست.

ی منسوب به هانام خانوادگی از واژه
مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند 

 سرهنگ، مهندس

نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به 
محل و نامناسب باشد. مانند چاچان 

 لنگرودی

محکومیت جزائی مؤثر که درصورتی
پیش آمده و برای یکی از افراد خانواده 

داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و 
 باشد.می سرافکندگی

تغییر نام خانوادگی به که درصورتی

                                                
 10 :ص ران،يدر ا ينام و نام خانوادگ  ن،یراموند،  یمحمد. 1

منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد 
 پدری، فرزند برادر، خواهر و عمو باشد.

اشخاص مشمول این موارد فوق از طریق 
انتخاب واژه بالمعارض در اداره محل صدور 

از کسب اجازه از دارنده متقاضی و یا پس 
حق تقدم و یا از طریق وحدت )موضوع بند 

توانند نام خانوادگی خود را تغییر می (8-13
 دهند. 
العمل رهمین دستو 11برابر بند چنین هم

زوجه مادام که  احوالثبتقانون  42و ماده 
تواند می با اجازه زوج در قید زوجیت است

نام خانوادگی نام خانوادگی خویش را به 
  1زوج تغییر دهد.

 45 حاشیه

العمل اجرائی نام خانوادگی شماره ردستو
موصب شورای  5/7/1380ش ع مورخ /54

 : احوالثبتعالی 
مربوط به نام  دستورالعملبه پیوست 

شورای  1380خانوادگی مصوب مهرماه سال 
 جهت اجرا، ارسال احوالثبتعالی 

گردد. مقتضی است ضمن ابالغ می
تورالعمل مذکور به واحدهای تابعه و دس

ربط ذی توجیه و آموزش دقیق مسئوالن
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نسبت به اجرای مفاد آن طبق گردش کار 
جاری و اختیارات تفویضی اقدام و وصول 

 احوالثبتآن را به دبیر خانه شورای عالی 
 اعالم فرمایید. 

قانون مدنی مصوب  997بر اساس ماده 
ی نام هر کس باید دارا 1313سال 

 خانوادگی باشد. 

نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی 
پدر خواهد بود حتی اگر محل صدور سند 

دیگری  احوالثبتسجلی در قلمرو اداره 
 باشد. 

هر اداره دارای دفاتر نام خانوادگی 
 باشد. می مختص به خود

دفتر نام خانوادگی از اسناد رسمی  -1-3
لفند نسبت مک احوالثبتاست و واحدهای 

به تنظیم دفاتر مذکور از لحاظ استخراج 
ی نام خانوادگی اقدام نمایند. این هاواژه

دفاتر به ترتیب حروف الفبا تا دو حرف 
 . شودمی نوشته

مجموع مناطق یا نواحی متشکله در  -2-3
مراکز شهرهای بزرگ مانند مناطق تهران 
یک اداره محسوب شده دارای یک دفتر نام 

 وادگی خواهند بود. خان
دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است 
که برای اولین بار در قلمرو هر اداره 

نام خانوادگی خاصی به نام او  احوالثبت

ثبت شده باشد. مالک تشخیص، تاریخ 
 صدور سند سجلی خواهد بود. 

ی حق تقدم نام مشخصات دارنده -1-4
آن  خانوادگی در دفاتر نام خانوادگی ثبت و

 . شودمی واژه مختص او شناخته
نام خانوادگی فرزند در غیر محل  -2-4

صدور سند پدر حتی اگر بالمعارض باشد 
در مواردی که چنین همکند، نمی ایجاد حق

 نام خانوادگی مادر به فرزند داده شده باشد. 
هرگاه یک نام خانوادگی در  -3-4
بیش از یک به  احوالثبتی اداره محدوده

نفر تعلق داشته باشد و به هیچ وجه ثابت 
 هانشود که سند سجلی کدامیک از آن

ها مشترکاً زودتر تنظیم گردیده است، آن
ی حق تقدم آن نام خانوادگی خواهند دارنده
 بود. 

حق تقدم نام خانوادگی کسانی که  -4-4
منتزع ای ناد سجلی آنان در گذشته از ادارهسا

گری ملحق شده است، مادامی و به اداره دی
ی مزبور از اسناد سجلی هاکه نام خانوادگی

شهرستان قبلی استخراج نشده، در اداره 
 مذکور بالمعارض نخواهد بود. 

هایی که حق تقدم نام خانوادگی -5-4
ی منتزع و به اداره ااسناد سجلی آنان از اداره

دیگری ملحق شده است باید از روی اسناد 
خراج و با دارندگان حق تقدم در انتزاعی است
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دفتر موجود در آن اداره مقایسه و سپس 
به شخص یا اشخاص دیگر که درصورتی

تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعی 
 در دفتر نام خانوادگی ثبت شود. 

تقدم نام خانوادگی پس از فوت حق 
که  هاگان آن به وراث قانونی آنرنددا

 ادگی هستند منتقلدارای همان نام خانو
مالک تشخیص وراث دادنامه حصر  شودمی

 وراثت خواهد بود. 

نام  ی حق تقدمدارندهکه درصورتی -1-5
خانوادگی خود را تغییر دهد نام خانوادگی 
 قبلی او در قلمرو آن اداره بالمعارض خواهد

 بود. 
تواند پس از رسیدن به سن می هر کس

رعایت مفاد این سال تمام( با  18قانونی )
ادگی خود را از طریق نام خانو دستورالعمل

بالمعارض یا با اجازه از  یانتخاب واژه
 ی حق تقدم برای یک بار تغییر دهد. دارنده

در موارد استثنایی و با ارائه ی  -تبصره
 احوالثبتدالیل موجه، رئیس سازمان 

 تواند با رعایت مقررات، با تقاضای تغییرمی
 دگی برای بار دوم موافقت نماید. نام خانوا
تغییر نام خانوادگی و ایجاد حق  -1-6

نسبت به آن از تاریخ اجرای آن در سند 
 . شودمی سجلی محقق

چنان چه متقاضی یا وراث قانونی  -2-6

ماه پس از تصویب نام  6او ظرف مدت 
خانوادگی پیش نهادی، در خواست اجرا به 

ی نماید واژهتسلیم ن احوالثبتاره اد
 گردد. می تصویب شده بالمعارض تلقی

برگشت به نام خانوادگی قبلی تا  -3-6
ی تی ممکن است که شناسنامه با واژهوق

تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد. 
 -31317/12/2)اصالحی به موجب بخشنامه 

معاونت امور اسناد هویتی  24/3/1391
 سازمان( 

سالگی نام  18 افرادی که قبل از -4-6
توانند می خانوادگی آنان تغییر یافته است

پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی 
قبلی خود برگردند. )اصالحی به موجب 

معاونت  2/3/1391-31317/12/24بخشنامه 
 امور اسناد هویتی سازمان( 

نام خانوادگی پدر تغییر که درصورتی
کمتر از  یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان

سال به درخواست پدر خواهد بود.  18
توانند با درخواست کتبی می فرزندان کبیر

خود بدون نیاز به کسب اجازه از نام 
خانوادگی جدید وی استفاده کنند. 

 -31317/12/2)اصالحی به موجب بخشنامه 
معاونت امور اسناد هویتی  24/3/1391

 سازمان(.

ییر هرگاه نام خانوادگی پدری تغ -1-7
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کرده و در سند سجلی وی اجرا شده باشد 
 در صورت فوت پدر، هر یک از فرزندان

توانند بدون کسب اجازه از نام خانوادگی می
جدید پدر استفاده نمایند. )اصالحی به 

 24/3/1391 -31317/12/2موجب بخشنامه 
 معاونت امور اسناد هویتی سازمان(.

هرگاه نام خانوادگی پدر و جد  -2-7
توانند می متفاوت باشد فرزندان کبیر پدری

بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور 
 شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدری از

 نام خانوادگی وی استفاده نمایند. 

در صورت فوت جد پدری،  -تبصره
ه برای استفاده از نام خانوادگی وی، نیازی ب
 امارائه اجازه نامه از دارنده حق تقدم آن ن

)الحاقی مصوب «. خانوادگی ندارد
 ( احوالثبتشورای عالی  3/3/1393

تواند برای تغییر نام می قیم یا وصی
خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود تغییر 

 نام خانوادگی آنان را درخواست نماید. 

تواند می دارنده حق تقدم نام خانوادگی
اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به 

اشخاص بدهد، این حق پس از فوت سایر 
دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او 

 تعلق خواهد داشت. 

توانند به می دارنده یا دارندگان حق تقدم
طور فردی یا جمعی علیه کسی که نام 

خانوادگی آنان را بدون اجازه اتخاذ کرده 
است در دادگاه اقامه دعوی نموده و در 

ر نام خانوادگی حدود قوانین مربوط، تغیی
 غاصب را بخواهند. 

رای زوجه استفاده از نام خانوادگی زوج ب
ی اجازه نامه از زوج در زمان زوجیت با ارائه

ق تقدم بالمانع است در بدون رعایت ح
ف زوجه و درخواست وی به راصورت انص

 . شودمی نام خانوادگی قبلی برگشت داده

اح، پس از وقوع طالق یا فسخ نک -1-11
در صورت درخواست یکی از زوجین، نام 
خانوادگی زوجه به نام خانوادگی قبلی خود 

 . شودمی برگشت داده
پس از فوت زوج، چنانچه زوجه  -2-11

کرده می از نام خانوادگی همسر استفاده
تواند کماکان از نام خانوادگی می است

همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام 
 ود برگردد. خانوادگی خ

 تبرای فاقدین اسناد سجلی که نتوانند اثبا
نمایند، با مراجعه به دفاتر نام  نسب

دستورالعمل، خانوادگی و رعایت مفاد این 
ی ی دیگری با اجازهواژه بالمعارض با واژه

دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعیین و 
 اختصاص داده خواهد شد. 

ت کل به هنگام تنظیم اسناد ثب -1-12
وقایع جهت فرزندان ایرانی اتباع خارجه که 
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ا نام بباشند، سند می فاقد نام خانوادگی
ی بالمعارض به خانوادگی مادر و یا واژه

 انتخاب اعالم کننده تنظیم خواهد شد. 
هرگاه به موجب رأی دادگاه و  -2-12

بر طبق قانون حمایت از اطفال بدون 
( سرپرستی طفل 1353سرپرست )مصوب 

ذار شده باشد، برای طفل واگای ه خانوادهب
ی جدید با مشخصات زوجین شناسنامه

سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد 
 شد. 

توانند در موارد ذیل تغییر نام می اشخاص
 خانوادگی خود را درخواست نمایند. 

ی هانام خانوادگی از واژه -1-13
 نامناسب باشد.

، آشوغ، پاالنی، بیچاره، گدا: مانند
 زه، و غیر آن یدرو

نام خانوادگی پیش از دو کلمه  -2-13
 باشد. 

مانند خنجری برار عزیزی، فالح ناگزیر 
لنگرودی، قره خانی علی آباد، امیری پور 

 مقدم و غیر آن 

کلماتی که به )یاء نسبت( به  -تبصره
شوند یک می صورت مفرد یا جمع ختم

 گردند. می کلمه محسوب
 ، حسینیان و غیرهحسینی: مانند

ی خارجی هانام خانوادگی از واژه -3-13

 بوده یا با آن ترکیب شده باشد. 
 مانند علی اف، چارلتون، جانسون و غیره

ا بنام خانوادگی از کلمات مذموم  -4-13
 ی فرهنگ اسالمی باشد.هامغایر با ارزش

دین، شیطان پرست، شاه پرست بی مانند
 و غیره

ی منسوب هاادگی از واژهنام خانو -5-13
 به مناصب یا القاب و عناوین باشد. 

 مانند:سرهنگ، خان، مهندس و غیره
نام خانوادگی از اسامی محل یا  -6-13

 منسوب به محل و نامناسب باشد. 

انتخاب اسامی مکان به تنهایی و  -تبصره
یا به همراه یک پسوند یا پیشوند مجاز 

المعارض نام خانوادگی به شرط بعنوان به
 بودن در دفاتر مربوط بالمانع است. 

مانند نجفی، حسینی، شیرازی، احمدی، 
شورای عالی  6/6/1392کربالیی( )الحاقی 

 26/6/1392-53188و بخشنامه  احوالثبت
 معاونت امور اسناد هویتی سازمان( 

هرگاه محکومیت جزائی مؤثر  -7-13
-8برای یکی از افراد خانواده )موضوع بند 

( پیش بیاید و داشتن دستورالعملمین ه 13
جب ننگ و آن نام خانوادگی مو

ی رونوشت مصدق سرافکندگی باشد. )ارائه
 دادنامه قطعی الزامی است(.

هرگاه تغییر نام خانوادگی به  -8-13
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منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد 
 پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد. 

ی به منظور تغییر نام خانوادگ -تبصره
وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس 

نماید می از فوت پدر طفل با وی مزاوجت
فرزندانی که پس از رسیدن به چنین همو 

سال تمام )و یا اخذ گواهی رشد(  18سن 
خواهان وحدت با نام خانوادگی شوهر مادر 

باشند، با رعایت سایر مقررات می خود
 8/3/1390)اصالحی  مربوط بالمانع است.

و بخشنامه  احوالثبتشورای عالی 
معاونت امور  54322/12/2-1/5/1390

 اسناد هویتی سازمان(. 
توانند در موارد ذیل می اشخاص -14

حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود 
 را درخواست نمایند. 

نام خانوادگی ترکیبی از یک  -1-14
 باشد. واژه و نام محل یا منسوب به محل 

افتخاری علی آبادی، تبریزی : مانند
 رادمنش و غیره

نام خانوادگی ترکیبی از یک  -2-14
 واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد. 

زراسوند احمدی، محسنی قشقائی و : مانند
 غیره.

نام خانوادگی ترکیبی از یک  -3-14
 واژه و نام یکی از حرف و مشاغل باشد. 

دی سقطچی و بنکدار قاسمی، مجی: مانند
 غیره 

نام  هرگاه پیشوند یا پسوند -4-14
ی زائد باشد؛ خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه

م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه : مانند
حسنی و غیره به شرط مناب بودن جزء باقی 

 مانده. 
گذشته مطابق  همانند حذف کلمات زائد

 22/8/1389-103785/11/2نامه شماره 
 خواهد شد.  توسط ادارات کل اعمال

)اصالحی به موجب بخشنامه 
معاونت امور  24/3/1391 -31317/12/2

 اسناد هویتی سازمان( 
هرگاه نام خانوادگی ترکیبی  -1تبصره 

از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل 
باشد،  هایا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از آن

به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل 
 حذف است. 

ند شیرازی مشهدی، قناد زرگر، مان
 موگوئی بختیاری و غیره 

چنان چه نام خانوادگی  -2تبصره 
ترکیبی از یک واژه و نام محل یا شغل و یا 

( هاایل و طایفه )یا منسوب به هر یک از آن
به همراه یک کلمه و یا پسوند بعد از آن 
 باشد، به هنگام حذف نام محل یا شغل یا ایل

 گردد. می مزبور نیز حذف و طایفه، کلمه ی
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حسینی نقاش  -امیری دزفولی زاده: مانند
اکبری افشاری مقدم )اصالحی  -پور

و  احوالثبتشورای عالی  8/3/1390
معاونت  1/5/1390 -54322/12/2بخشنامه 

 امور اسناد هویتی سازمان(
نام خانوادگی ترکیبی از یک  -5-14

 باشد. هاواژه و نام یکی از رنگ
بز علی پور )الحاقی به موجب مانند س

 احوالثبتشورای عالی  8/3/1390مصوبه 
معاونت  1/5/1390 -54322/5/2و بخشنامه 

 امور اسناد هویتی سازمان( 
نام خانوادگی ترکیبی از یک  -6-14

 واژه و نام یک حیوان باشد. 
مانند شیر محمدی )الحاقی به موجب 

 احوالثبتشورای عالی  8/3/1390مصوبه 
 1/5/1390-54322/12/2خشنامه و ب

 معاونت امور اسناد هویتی سازمان( 
نام خانوادگی ترکیبی از یک  -7-14

 واژه با نام یک شیء باشد. 
مانند حسنی آینه )الحاقی به موجب 

 احوالثبتشورای عالی  8/3/1390مصوبه 
 1/5/1390-54322/12/1و بخشنامه 

 معاونت امور اسناد هویتی سازمان( 
ر نام خانوادگی از طریق وحدت تغیی -1

( از شمول بندهای فوق مستثنی 13-8)بند 
 خواهد بود. 

                                                
  109 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدالحص ،ی. اصغر1

ی زیر برای نام هاانتخاب واژه -2
 خانوادگی ممنوع است. 

یی که در محل صدور سند هاواژه -1-16
 متقاضی معارض دارد. 

 13-1موارد مذکور در بندهای  -2-16
 13-6الی 

ماده  7الی  4مشمولین بندهای  –تبصره 
توانند نام خانوادگی می قانون مدنی 976

 قبلی خود را حفظ نمایند. 
یی که هادستورالعملو  هانامهکلیه بخش

باشند ملغی دستورالعمل میمغایر با مفاد این 
 1و بالاثر است.

 46 حاشیه

نظارت بر تفویض اختیارات  دستورالعمل
نام خانوادگی ابالغی طی شماره 

معاونت امور  96474/12/2-23/8/1391
 حقوقی و سجلی )اسناد هویتی( سازمان 

 هدف  -1

نظارت بر حسن اجرای روند و چگونگی 
تمرکز زدایی و تفویض اختیارات موارد 

 تغییر نام خانوادگی 
 دامنه کاربرد 

 احوالثبتستاد سازمان، ادارات کل 
 و ادارات تابعه  هااستان

 مسئولیت اجرا

به عهده  لعملدستورامسئولیت اجرای این 
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و اداره  هااستان احوالثبتی ادارات کل 
ویتی و نظارت بر حسن اجرای کل اسناد ه

 عهده معاونت امور اسناد هویتیآن به
  1باشد.می

 مستندات 

 -ش/ع/54شماره  دستورالعمل -1-4
  احوالثبتمصوب شورای عالی  5/8/1380

 – 17/3/1389شماره  دستورالعمل
  احوالثبتعالی  مصوب شورای 30319/1

 -103785/1/2شماره  دستورالعمل
  احوالثبتمصوب شورای عالی  22/8/1389

 -113609/11/2شماره  دستورالعمل
  احوالثبتمصوب شورای عالی  16/9/1389

 -54322/12/2شماره  دستورالعمل
  احوالثبتمصوب شورای عالی  1/5/1390

 24/3/1391-31317/12/2 دستورالعمل
  احوالثبتی عالی مصوب شورا

 شرح اقدامات 

 احوالثبتمواردی که به ادارات  -1-5
تفویض گردیده و باید توسط اداره کل 

ربط مورد نظارت واقع ذی استان احوالثبت
 گردد:

برگشت به نام خانوادگی قبلی  -1-1-5
ی تی ممکن است که شناسنامه با واژهتا وق

شد. تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده با
 (دستورالعمل« 6-3»)بند 

سالگی نام  18افرادی که قبل از  -2-1-5

                                                
 240 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

توانند می خانوادگی آنان تغییر یافته است
پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی 

« 6-4»قبلی خود برگردند. )بند 
 ( دستورالعمل

نام خانوادگی پدر که درصورتی -3-1-5
ر از تغییر یابد نام خانوادگی فرزندان کمت

سال به درخواست پدر خواهد بود.  18
توانند با درخواست کتبی می فرزندان کبیر

خود از نام خانوادگی جدید وی استفاده 
 ( دستورالعمل؛ «7-1»کنند. )بند 
هرگاه نام خانوادگی پدری  -4-1-5

تغییر کرده و در سند سجلی وی اجرا شده 
باشد در صورت فوت پدر، هر یک از 

انند )بدون کسب اجازه( از نام تومی فرزندان
خانوادگی جدید پدر استفاده نمایند. )بند 

 ( دستورالعمل؛ «1-7»
حذف نام مکان در مواردی که  -5-1-5

نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام 
« 14-1»محل یا منسوب به محل باشد. )بند 

 ( دستورالعمل
حذف اسامی ایالت و عشایر در  -6-1-5

خانوادگی ترکیبی از یک  مواردی که نام
-2»واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد. )بند 

 ( دستورالعمل« 14
حذف حرف و مشاغل در  -7-1-5

مواردی که نام خانوادگی ترکیبی از یک 
واژه و نام یکی از حرف و مشاغل باشد. 
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 ( دستورالعمل« 14-3»)بند 

حذف حرف و یا عدد در  -8-1-5
نام خانوادگی  مواردی که پیشوند یا پسوند

« 14-4»حرف و عدد باشد. )بند 
 ( دستورالعمل

-8الی  5-1-5»اجرای بندهای : توضیک
مشروط بر مناسب بودن بخش باقی « 1-5

 باشد. می مانده نام خانوادگی
اقداماتی که باید توسط اداره کل  -2-5

 : استان صورت پذیرد احوالثبت
ره کل ربط در اداذی مسئول -1-2-5

ی موارد مندرج استان باید کلیه احوالثبت
ی تغییر نام خانوادگی اجرا هادر فهرست

شده واصله از ادارات تابعه را ضمن بررسی 
نام  دستورالعملبا مفاد  هاو تطبیق آن

ها در پایگاه خانوادگی از اعمال تغییرات آن
 ری نیز اطمینان حاصل نماید. وکش

چنان چه مسئول مربوط مواردی  -2-2-5
را مالحظه نماید و  دستورالعملمغایر با مفاد 

یا تغییرات سایر موارد و توضیحات در 
پس از بررسی و  پایگاه وارد نشده باشد

ربط چنانچه اشتباه ذی یاستعالم از اداره
سهواً از ناحیه مأمور صورت پذیرفته باشد 

 گردد:می توسط اداره کل به شرح زیر اقدام
د دقت نظر به بار اول تذکر و تأکی

 ربط ذی کارمند

بار دوم اتخاذ تصمیم مناسب و اعالم 
 مراتب به اداره کل اسناد هویتی 

بار سوم اعالم مراتب به اداره کل اسناد 

 هویتی و هیأت تخلفات اداری 

مسئولین مربوط در ادارات کل  -3-2-5
موظفند با مراجعه مستمر به  احوالثبت

و اعتبار  ادارات تابعه نسبت به صحت
ی موارد بوط به کلیهمدارک ارائه شده مر

با مفاد  هاتفویض اختیار شده و تطبیق آن
 و مقررات مربوط اقدام نمایند. دستورالعمل

مواردی که به ادارات کل  -3-5
تفویض گردیده و باید  هااستان احوالثبت

توسط اداره کل اسناد هویتی مورد نظارت 
 : واقع گردد
متقاضی یا وراث قانونی  چنانچه -1-3-5

ماه پس از تصویب نام  6او ظرف مدت 
خانوادگی پیش نهادی، در خواست اجرا به 

ی تسلیم ننمایند واژه احوالثبتره ادا
گردد. )بند می تصویب شده بالمعارض تلقی

 (دستورالعمل« 2-6»
استفاده از نام خانوادگی زوج  -2-3-5

اجازه ی رای زوجه در زمان زوجیت با ارائهب
نع نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بالما

است در صورت انصراف زوجه و 
خواست وی به نام خانوادگی قبلی در

« 11». )بند شودمی برگشت داده
 دستورالعمل( 

 پس از وقوع طالق یا فسخ نکاح -3-3-5
در صورت درخواست یکی از زوجین، نام 

ود خانوادگی زوجه به نام خانوادگی قبلی خ
« 11-1». )بند شودمی برگشت داده

 ( دستورالعمل
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پس از فوت زوج، چنانچه زوجه  -4-3-5
کرده می از نام خانوادگی همسر استفاده

تواند کماکان از نام خانوادگی می است
همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام 

« 11-2»خانوادگی خود برگردد. )بند 
 ( دستورالعمل

یی که از هانام خانوادگیتغییر  -5-3-5
« 13-1»ی نامناسب باشد. )بند هاواژه

 ( دستورالعمل
یی که هاتغییر نام خانوادگی -6-3-5

« 13-2»بیش از دو کلمه باشد. )بند 
 ( دستورالعمل

یی که از هاتغییر نام خانوادگی -7-3-5
ی خارجی بوده یا با آن ترکیب شده هاواژه

 (لدستورالعم، «13-3»باشد. )بند 
یی که از هاتغییر نام خانوادگی -8-3-5

ی فرهنگ هاکلمات مذموم یا مغایر با ارزش
 دستورالعمل( « 13-4»اسالمی باشد.)بند 

یی که از هاتغییر نام خانوادگی -9-3-5
ی منسوب به مناصب یا القاب و هاواژه

« 13-5»عناوین و نامناسب باشد.)بند 
 (دستورالعمل
یی از هاادگیتغییر نام خانو -10-3-5

اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب 
 ( دستورالعمل« 13-6»باشد. )بند 
 خود را تغییر داده باشد پدر او -11-3-5

تواند به لحاظ وحدت با فرزند با رعایت می
ی حق رات مربوط و اخذ اجازه از دارندهمقر

ی پدر و یا تقدم در محل صدور شناسنامه

معارض، نسبت به تغییر ی بالاستفاده از واژه
نام خانوادگی خود اقدام نماید. تغییر فوق 

انوادگی پدر خمشروط به آن است که نام 
وفق مقررات قابل تغییر باشد و قبالً تغییر 

 نام خانوادگی نداده باشد.
اقداماتی که باید توسط اداره کل  -4-5

 اسناد هویتی صورت پذیرد:
اره کل ربط در ادذی کارشناسان -1-4-5

ی واصله از هااسناد هویتی موظفند فهرست
را کامالً مالحظه و مورد  هاادارات کل استان

 بررسی قرار دهند. 
در صورت برخورد با مواردی  -2-4-5

رعایت کامل مفاد  هاکه نسبت به آن
نشده باشد مراتب را از اداره  دستورالعمل

ربط استعالم و مورد ذی احوالثبتکل 
 قرار خواهند داد.رسیدگی 
عدم رعایت که درصورتی -3-4-5

 مقررات ناشی از سهل انگاری و یا
گردد می توجهی مأمور مربوط تلقیبی

ربط جهت ذیاداره کلابالغ بهضمنموضوع 
معرفی فرد خاطی، مراتب به هیأت رسیدگی 

 به تخلفات اداری منعکس خواهد شد. 
 هااستان الاحوثبتادارات کل  -4-4-5

موظفند آمار و عملکرد ادارات تابعه را وفق 
روال جاری به اداره کل اسناد هویتی ارسال 

 نمایند. 
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 47 حاشیه

آقای بیت اله والیتاً از طرف پسرش 
 احوالثبتمظفر دادخواستی به طرفیت اداره 

به خواسته تقاضای تغییر نام خانوادگی به 
ک دعوی دادگاه حقوقی دو تسلیم و در توضی

نام خانوادگی فعلی فرزندم »اعالم داشته که 
مظفر، مطلوب و خوشآیند پسرم نیست و 

باشد. لذا می طالب نام خانوادگی دیگری
م مبنی بر تغییر نام رسیدگی و صدور حک

اداره «. ندم را به ... تقاضا دارمرزخانوادگی ف
خوانده اعالم داشته که عنوان به احوالثبت

.ا. تغییر نام خانوادگی از ق.ث 41طبق ماده 
 است.  احوالثبتوظایف اداره 

ق.ث.ا.  41و  40دادگاه نیز با لحاظ مواد 
قرار عدم صالحیت ذاتی به شایستگی اداره 

ملکان صادر نموده و در اجرای  احوالثبت
از قوانین ای قانون اصالح پاره 16ماده 

دادگستری دستور ارسال پرونده را به دیوان 
صادر کرده که به شعبه سوم  عالی کشور

دیوان عالی کشور ارجاع شد که این شعبه 
ق.ث.ا مرجع صالک  40نیز با استناد به ماده 

کشور دانسته و قرار  احوالثبترا سازمان 
: فوق را تأیید کرده است. دادنامه شماره

به  28/11/1372به تاریخ رسیدگی  3/721
بازگیر، یداهلل، صالحیت و احکام : نقل از

راجع به آن، در امور مدنی و جزائی، 
خواسته »؛ 176، ص 80، 1فردوسی، چ 

                                                
  119 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

دعوی مطروحه مشتمل بر دوقسمت است 
یکی تغییر نام خانوادگی خواهان از ... به ... 

 40ه این خواسته با لحاظ ماده بکه رسیدگی 
در عهده سازمان  احوالثبتقانون 

رأی شماره ...«. کشور است  احوالثبت
دیوان عالی کشور به سوم به شع 3/695

همان : ، به نقل از19/11/72: تاریخ رسیدگی
دیوان عالی کشور،  18رأی شعبه : منبع و نیز

، به 8/10/1372، مورخ 18/27/73شماره 
دیوان عالی  12ی شعبه أنقل از همان منبع؛ ر

: ، به نقل از12/14/72ه کالسه:کشور، پروند
ی در گیر، یداهلل، علل نقض آراء حقوقزبا

، ص 1376، 1دیوان عالی کشور، ققنوس، چ 
  نظر به این که برابر مفاد ماده»؛ 172-173

ق.ث.ا. تغییر نام خانوادگی از وظایف  40
شناخته شده است لذا  احوالثبتسازمان 

 احوالثبتضمن تشخیص صالحیت اداره 
اهواز و تأیید قرار عدم صالحیت صادر 

شتم اهواز شعبه ه 2پرونده به دادگاه حقوقی 
 جهت ارسال به مرجع صالک اعاده

دیوان عالی کشور،  18رأی شعبه « گردد.می
، به نقل 28/2/1373، مورخ 18/94به شماره 

کام راجع حبازگیر، ید اهلل، صالحیت و ا: از
و جزائی؛ دادنامه شماره  به آن در امور مدنی

دیوان عالی کشور به  13شعبه  13/115
 1ل از همان منبع.، به نق29/2/1372تاریخ:
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 10/7/1372 – 72/122رأی شماره  
هیأت عمومی دیوان عدالت  72/48کالسه 

امور  دستورالعملاداری با موضوع لغو 
مربوط به نام خانوادگی مصوب شورای عالی 

 : احوالثبت
شاکی طی دادخواست تقدیمی : مقدمه

کشور  احوالثبتسازمان : اعالم داشته است
ی خارج دستورالعملغیر وجیه و  با استنباط

از حیطه اختیارات و فاقد قدرت قانونی و 
ون قان 53خالف صریک منطوق ماده 

 رالعملی نمودهاقدام به تهیه دستو احوالثبت
که محمل قانونی نداشته، ابطال آن 

 گردد. می درخواست
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان 

 3426/22کشور طی نامه شماره  احوالثبت
در پاسخ به شکایت  24/6/1372مورخ 

قانون  2برابر ماده : ستی اعالم داشته اشاک
ی هاو روش هادستورالعملتهیه  احوالثبت

فنی سجلی از وظایف شورای عالی 
است. در رابطه با اظهارات شاکی  احوالثبت

 نامهآیینقانون و تهیه  53در خصوص ماده 
ای هنامآیینرساند تاکنون می به استحضار
 1355مصوب سال  احوالثبتبرای قانون 

سابق  نامهآیینتصویب نشده بدین لحاظ 
 مالک عمل 1319مصوب  احوالثبت
تغییر نام خانوادگی  دستورالعملباشد می

                                                
 114 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

هیچ گونه مغایرتی با قوانین نداشته، بلکه در 
روش انجام عنوان بهچارچوب مقررات و 

 کار تصویب و ابالغ گردیده، اگر منظور
شاکی از غیر قانونی بودن آن مرجع 
تصویب باشد به شرح توضیحات فوق ایراد 
ایشان وارد نیست، در غیر این صورت چون 
شکایت دارای ابهام و معلوم نیست شاکی 

را خالف  دستورالعملکدام اقدام قسمت از 
دانسته محکوم به رد خواهد بود. در خاتمه 

اره نظر هیأت عمومی دیوان را به دادنامه شم
که در خصوص شکایت  4-21/1/1372
 دارد. می باشد معطوفمی مشابه

قانون  25مطابق ماده : رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به 
مقررات و نظامات دولتی و تقاضای ابطال 

و یا ها به علت مغایرت با احکام شرع آن
از  هامخالفت با قوانین و یا خارج بودن آن

تیار قوه مجریه قابل طرح و حدود اخ
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر 

اجرایی  دستورالعملبه این که تهیه و تنظیم 
در جهت ایجاد هماهنگی  احوالثبتقانون 

در طریق اجرای قانون از وظایف و 
اشد و بمی احوالثبتاختیارات شورای عالی 

العمل اعتراض شاکی نسبت به دستور
لل و جهات مندرج در تنظیمی متضمن ع

نیست، موضوع به کیفیت الذکر فوق ماده
مطروحه قابل طرح و اظهار نظر در هیأت 

 1. شودمین عمومی دیوان تشخیص داده
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 49 حاشیه

و « تغییر»رویه قضایی، میان در خواست 
 تمییز قائل است. « تکمیل»

کند می در واقع، تکمیل در زمانی صدق
ندرجات ناقص که سند سجلی از حیث م

باشد، برای مثال نام پدر فرد یا شماره 
 شناسنامه وی ذکر نشده باشد. در این حالت

باید درخواست تکمیل مندرجات می
در این گیری شناسنامه را داد. تصمیم

موضوع را با توجه به اینکه جنبه قضایی 
 گذارد،می داشته و آثار مهمی بر جای

اری )سازمان توان به عهده مرجعی ادنمی
رسد می ( واگذارد. لذا به نظراحوالثبت

برای رسیدگی به درخواست تکمیل 
شناسنامه از حیث شناسنامه، دادگاه را باید 

   2 1صالک دانست.

                                                
 ينام خانوادگ رییق.ث.ا تغ 40درست است که طبق ماده . »1

احوال کشور است لکن چون شناسنامه سازمان ثبت بيبا تصو

به  يمشخصات کامل پدر ناقص است ول ثیخواهان از ح

عنوان ..... بهیرونوشت شناسنامه، آقا يمندرجات فتوکپ تيحکا

نام  رییاز موارد تغ هیشده، مانحن ف دیق یاز فرزندان و يکي

اخص آن نبوده و خواهان پرونده ظاهراً به  یبه معنا يخانوادگ

فرزند را همان  يق.ث.ا. که نام خانوادگ 41استناد تبصره ماده 

خود از  ينام خانوادگ رییپدر دانسته در مقام تغ ينام خانوادگ

است. لذا دادگاه پدر برآمده  يمادر به نام خانوادگ ينام خانوادگ

درج  يخواهان و چگونگ يبا مالحظه سوابق سجل يستيبايم

از فرزندان به صدور  يکيعنوان به يدر سند سجل یمشخصات و

 کشور يعال وانيد 18شعبه  یرأ« نمود....يماقدام  يمقتض یرأ

 گر،يد یاپرونده در. 27/7/1373 مورخ 18/395/73 شماره به

نبوده  ريپذ امکان تولد اعالم یبرا نيالدو اتفاق نکهيا به توجه با

صادر شده  یو يشناسنامه با اعالم مادر و بر اساس نام خانوادگ

نام  رییبود. پس از شناخته شدن پدر، فرزند، خواهان تغ

 50 حاشیه

 -تقاضای تغییر نام خانوادگی از دادگاه 
در یک پرونده تقاضای خواهان تغییر نام 

م خانوادگی بوده و دادگاه بدوی قرار عد
 احوالثبتصالحیت به شایستگی اداره 

نماید. پس از طرح موضوع می اهواز صادر
دیوان عالی کشور، شعبه یادشده  18در شعبه 

مورخ  94/18به موجب دادنامه شماره 
 : دهدمی چنین رأی 28/2/73

قانون  40نظر به این که برابر مفاد ماده »
تغییر نام خانوادگی از وظایف  احوالثبت

شناخته شده است لذا  احوالثبت سازمان
 احوالثبتضمن تشخیص صالحیت اداره 

 هاهواز و تأیید قرارعدم صالحیت صادر
شعبه هشتم اهواز 2پرونده به دادگاه حقوقی 

 «گردد.می مرجع صالک اعادهبهجهت ارسال 

از نام مادر به نام پدر شده بود. شعبه دوم دادگاه  يخانوادگ

 تیمطروحه توسط فرزند به طرف یدو بوشهر در دعوا يحقوق

و  41و40و 3طبق ماده »استدالل که  نياحوال با ااداره ثبت

ق.ث.ا. هر گونه اصالح در مندرجات  41ماده  ليتبصره ذ

احوال محول شده حل اختالف اداره ثبت أتیشناسنامه به ه

و  يستگيخود را به شا يذات تیقرار عدم صالح«. است

 16ماده  یصادر نمود ودر اجرا أتیآن ه يدگیرس تیصالح

 وانيپرونده را به د یدادگستر نیاز قوان یانون اصالح پارهقا

کشور ارجاع  يعال وانيد 18کشور ارسال که به شعبه  يعال

دادنامه شماره:  يط 21/4/1373:خي. شعبه فوق در تارديگرد

 یدعاو قيخواهان را از مصاد یخواسته دعو« 18/199/73

نکرده لذا ق.ث.ا. محسوب  40موضوع ماده  ينام خانوادگ رییتغ

حل  أتیه تیدر صالح اياحوال اداره ثبت تیآن را در صالح

و خواهان را ارشاد به ارائه « احوال ندانستهاختالف ثبت

 سند از دادگاه نمود.  لیدادخواست با موضوع تکم

 121 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2
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)بازگیر، یداهلل، صالحیت و احکام راجع به 
 ( 268، ص 1380آن، 

هان دادخواستی به در پرونده دیگر خوا
قم به خواسته صدور  احوالثبتطرفیت اداره 

از « نسب»حکم بر حذف کلمه اضافی 
ار دم خانوادگی و الزام خوانده به اصدنباله نا

ه شناسنامه نموده است. دادگاه به استناد ماد
و تبصره ذیل آن قرار  احوالثبتقانون  40

 احوالثبتعدم صالحیت خود را به اعتبار 
در نموده و در اجرای مقررات ماده قم صا

از قوانین ای قانون اصالح پاره 16
دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور 

دیوان عالی کشور  22ارسال نموده و شعبه 
مورخ  46/22به موجب دادنامه شماره 

به شرح زیر مبادرت به صدور  21/1/70
 رأی نموده است:

با توجه به این که خواسته خواهان »
 عبارت از حذف پسوند از نام فامیلی خود

باشد و این امر از مصادیق تغییر نام می
فامیلی است که در صالحیت اداره 

باشد و از طرفی دیگر ادعایی می احوالثبت
در زمینه وقوع اشتباه از ناحیه مأمور به 
هنگام درج نام فامیلی مطرح نیست فلذا 
رسیدگی به خواسته خواهان در صالحیت 

اره مزبور است و با تأیید قرار صادره در اد
دارد پرونده جهت می ما نحن فیه مقرر

، «ارسال به مرجع مزبور اعاده گردد.

                                                
 یاودر دع ييقضا هيرو ياحمد، بررس ،یآباد بیحب يگی. ب1

 309 ص: ،يتياحوال هوثبت

)بازگیر،یداهلل، صالحیت و احکام راجع به 
 ( 265، ص 1380آن، 

در پرونده یاد شده،  شودمی مالحظه
خواهان مدعی اشتباه نیست، بلکه درخواست 

از نام خانوادگی است  وی حذف یک کلمه
عنوان دعوی تغییر نام خانوادگی واقعکه در 
  1است.

  51 حاشیه

در جهت ارائه تفسیر صحیک از ماده فوق 
« تصحیک»و « تغییر»الزم است میان مفهوم 

تمییز داده شود. توضیک آن که، اگر نام 
خانوادگی فرد به طور صحیک اعالم و ثبت 

می ممنوع باشد، در شده باشد اما از جمله اسا
باید در خواست تغییر می این صورت، فرد

نام خانوادگی خود را بدهد. اما گاه فرد 
ادعایی در خصوص ممنوعیت نام خانوادگی 
خود ندارد، بلکه مدعی است که نام 
خانوادگی به طور صحیک اعالم یا ثبت نشده 
است. در این صورت، عنوان صحیک خواسته 

اثر این تمییز این  خواهد بود.« تصحیک»وی
است که تغییر نام خانوادگی به استناد ماده 

 احوالثبتق.ث.ا. در صالحیت سازمان  40
ن به استناد خواهد بود در حالی که تصحیک آ

در صالحیت هیأت حل  ق.ث.ا. 3ماده  5بند 
اختالف است. رویه قضایی نیز تمایز میان 
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این دو مفهوم را به کرات مورد پذیرش قرار 

 2 1ه است.داد

 52 حاشیه

تقاضای تغییر نام خانوادگی که متضمن  

                                                
دو اصطالح فوق استقرار  زيدر جهت تما زین ييقضا هي. رو1
 کي ياز دادگاه حقوق يذات تیقرار عدم صالح»است:  افتهي

احوال بوشهر که مستنداً به اداره ثبت تیبوشهر به اعتبار صالح
نام  رییعنوان که خواسته خواهان تغ نيق.ث.ا. و به ا 40ماده 

 ديیمنجزاً قابل تأ يفعل طيدر شرا افتهياست اصدار  ينوادگخا
 یو يخواهان نام خانوادگ هیاول ياگر در سند سجل رايز ستین

پسوند )خو( به آن  يضي( بوده و در شناسنامه تعويلی)اسماع
عنوان در خواست نام خواسته به ياضافه شده باشد تلق

 3ماده  5د مورد و مصداق نداشته و موضوع طبق بن يخانوادگ
حل اختالف قرار خواهد گرفت... بنا  أتیه تیق.ث.ا. در صالح

به مراتب فوق چون در هر دو صورت موضوع خواسته از 
دادگاه صادر کننده قرار خارج است لذا با  يدگیرس تیصالح
به  يدگیاحوال بوشهر در رساداره ثبت تیصالح صیتشخ
نام  زیان نخواه هیاول يکه سند سجل يمطروحه در فرض یدعو

نام  رییخواسته، تغ يعنيخو( باشد. ) يلی)اسماع یو يخانوادگ
حل اختالف  أتیه تیصالح صیباشد نه اصالح آن( و تشخ

 يخواهان نام خانوادگ هیاول يکه در سند سجل يبوشهر در فرض
که نام فرد اشتباه درج  يدر فرض يعني( باشد. )يلی)اسماع یو

بوشهر  کي يبه دادگاه حقوقپرونده  دارديشده باشد( مقرر م
 ياعاده گردد تا دادگاه مزبور پس از مطالبه رونوشت سند سجل

 درکه موضوع خواسته  نيخواهان و مالحظه آن و احراز ا هیاول
از دو مرجع فوق الذکر است پرونده را به  کيکدام  تیصالح

 18شعبه  18/5/72مرجع مربوطه ارسال دارد(. دادنامه شماره: 
 ر،یبه نقل از: بازگ 11/1/1372: خيکشور به تار يعال وانيد
. يو جزائ ين در امور مدنآو احکام راجع به  تیصالح داهلل،ي

 عدم کرمانشاه دو يحقوق دادگاه هشتم شعبه گر،يد یمورد در
 و برادران و خواهان يخانوادگ نام آخر در خاص یاکلمه درج

 يدگیرس ه،نمود يتلق احوالثبت اشتباه از يناش را خواهرانش
 آباد اسالم احوالثبت اختالف حل أتیه تیصالح در را آن به

 اعتبار به دادگاه تیصالح عدم قرار صدور ضمن و دانسته غرب
 پرونده غرب، آباد اسالم احوالثبت اختالف حل أتیه تیصالح

 یدادگستر نیقوان از یاپاره اصالح قانون 16 ماده یاجرا در را
 يعال وانيد به پرونده وصول با. تادفرس کشور يعال وانيد به

 ارجاع کشور يعال وانيد 18 شعبه به يدگیرس جهت کشور

گاه خواسته خواهان قید  -دعوی نسب است 
 نام خانوادگی متفاوت با نام پدر خود

باشد. در این حالت، تقاضای خواهان می
صرف تغییر نام خانوادگی نیست، بلکه 

 خواسته چون»: که استدالل نيا با زین شعبه نيا که ديگرد
 توجه با او يخانوادگ نام به)جوان(  پسوند نمودن اضافه خواهان

 يدگیرس. «باشديم پدر يخانوادگ نام در مذکور کلمه وجود به
 صدور محل احوالثبت اختالف حل أتیه تیصالح در را

: خيتار به 18/148/73 شماره دادنامه داند،يم شناسنامه
 نام حیتصح که خواهان خواسته به توجه با»؛ 28/3/1373

 دهيگرد دیق مربوطه ستون در( يخانوادگ رییتغ)نه  يخانوادگ
.ث.ا ق 40 ماده که نيا به نظر دادخواست، در یو حاتیتوض و

 لذا باشديم مورد از منصرف و بوده يخانوادگ نام رییتغ به رناظ
 پرونده تیصالح عدم قرار نقض و دادگاه تیصالح اعالم با

 اعاده و ارجاع مذکور دادگاه به یدعو تیماه به يدگیرس جهت
؛ 4/3/1373: خيتار به 21/113 ی شماره دادنامه. «گردديم
 اشخاص يخانوادگ منا رییتغ.ث.ا. ق 40 ماده موجب به چه اگر»
 در نيا لکن بود خواهد کشور احوالثبت سازمان بيتصو با

 بخواهد خود قهیسل و ليتما حسب بر يشخص که است ييجا
 مطروحه پرونده در که يصورت در دهد رییتغ را شیخانوادگ نام

 يمدع خواهان آن مهیضم مدارک و دادخواست مندرجات طبق
 اداره کنیل است... فرزندش شش و خود يخانوادگ نام است
و 10 شماره یهاشناسنامه میتنظ در مرودشت احوالثبت

 است نموده خواست در... به... از يخانوادگ نام ثیح از را 6101
 لحاظ با و ندارد مطابقت.ث.ا. ق 40 ماده مقررات با ادعا نيا که

 یهادادگاه لیتشک قانون هیاصالح و.ث.ا. ق 4 ماده مقررات
 تیصالح طهیدر ح يدعوائ نیچن به يدگیسر دو و کي يحقوق

 شماره یرأ« .دارد قرار خواهان اقامت محل دو يحقوق دادگاه
به  16/8/1372: خيکشور به تار يعال وانيشعبه سوم د 3/490

و احکام راجع به آن در امور  تیصالح داهلل،ي ر،ینقل از:بازگ
 مذکور که به عدم ی. هر چند آن قسمت از دو رأيو جزائ يمدن

مطابق  يحقوق نيبا مواز کند،ياداره ثبت استناد م تیصالح
باره قابل تأمل است؛  نيدادگاه در ا تیاست اما اعالم صالح

 تیاست که صالح يموارد از موارد اشتباه در سند سجل نيا رايز
 حل اختالف خواهد بود.  أتیبه آن ه يدگیرس
 119 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یشکار ری. م2
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ممکن بحث نسب هم مطرح شود، در این 
تلزم بررسی حالت چون رسیدگی به ادعا مس

قضایی است، موضوع در صالحیت دادگاه 
است. به آرایی که در این ارتباط که از 

 دادگاه صادر شده توجه کنید. 
در یک پرونده خواسته خواهان الزام اداره 

به قید نام خانوادگی در شناسنامه  احوالثبت
باشد و می متفاوت با نام خانوادگی پدر خود

مه قدیمی خودم خواهان توضیک داده شناسنا
را جهت تعویض به اداره خوانده تحویل دادم 
متأسفانه در شناسنامه صادره فرم جمهوری 
اسالمی نام خانوادگی قید نگردیده و با 

، اداره یاد شده احوالثبتمراجعه مجدد به 
شناسنامه جدید را از وی اخذ و پاره نموده 
است. دادگاه پس از رسیدگی، اظهار داشته 

 3به این که وفق بند یک ماده با عنایت 
همان  29ناظر به ماده  احوالثبتقانون 

قانون تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل 
اختالف است، قرار عدم صالحیت به 

 احوالثبتشایستگی هیأت حل اختالف 
خوی صادر نموده است. پرونده در اجرای 

از قوانین ای قانون اصالح پاره 16ماده 
ان عالی کشور ارسال و دادگستری به دیو

ب دیوان عالی کشور به موج 18شعبه 
 28/3/73مورخ  73/161/18اره شمدادنامه 

مبادرت به صدور رأی به شرح زیر نموده 

 : است
نظر به اینکه خواهان مدعی است فرزند »

آقای عیسی که حسب اعالم اداره 
باشد می ...انوادگی او خخوی نام  احوالثبت
انوادگی او ... باشد چون خخواهد نام می ولی

موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد و 
احتمااًل ممکن است رسیدگی به نسب نیز 
مورد توجه قرار گیرد علی هذا رسیدگی را 

تشخیص داده و ضمن  در صالحیت دادگاه
نقض قرار عدم صالحیت صادره پرونده به 

 صادر کننده قرار منقوص اعاده دادگاه
زگیر، ید اهلل، صالحیت و )با«. شودمی

 (251، ص 1380احکام راجع به آن، 
در یک پرونده دیگر، خواسته خواهان 
تصحیک شناسنامه از حیث نام خانوادگی از 
میرزایی ... به میرزا... به ادعای وقوع اشتباه 
است. خواهان ضمن دادخواست تصریک 
نموده در موقع تحصیل شناسنامه وسیله 

دگی این جانب میرزا... مرحوم والد نام خوان
قید شده و به علت مستعمل بودن شناسنامه 
برای دریافت شناسنامه المثنی به اداره 

مراجعه کردم و چون سوابق  احوالثبت
ق یطعمه حر احوالثبتاسناد سجلی در اداره 

. دادگاه اند شده، نام فامیل میرزایی قید کرده
قرار عدم صالحیت به شایستگی اداره 

صادر نموده است. پرونده در  الاحوثبت
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قوانین ای قانون اصالح پاره 16اجرای ماده 
دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و 
شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب 

چنین  25/8/71مورخ  229دادنامه شماره 
 رأی داده است. 

دعوی خواهان تصحیک نام خانوادگی »
امه است نه تغییر آن. تقاضای صحیک شناسن

از حیث درج شماره شناسنامه پدر و مادر، 
قطع نظر از این که طرح چنین دعوایی صرفاً 

بدون این که  احوالثبتبه طرفیت اداره 
اشخاص ذینفع هم طرف دعوا قرار گرفته 
 باشند قابلیت استماع ندارد، اساساً رسیدگی
به این دعوی در صالحیت دادگاه است. 

ت بنابه مراتب ضمن تشخیص صالحی
دادگاه حقوقی یک رودبار در رسیدگی به 
دعوی مطروحه، پرونده را جهت رسیدگی 

«. به دادگاه مرقوم ارسال نموده است
 ( 267، ص 1380)همان، 

در یک پرونده دیگر، خواهان 
 احوالثبتدادخواستی به طرفیت اداره آمار 

درزگان تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان 
دستور تبریز نموده و تقاضای صدور 

تصحیک شهرت خود از ... به ... در بایگانی 
و نام پدر و مادر خود را نموده  احوالثبت

                                                
 یدر دعاو ييقضا هيرو ياحمد، بررس ،یآباد بیحب يگی. ب1

  310 ص: ،يتياحوال هوثبت

است. دادگاه یاد شده پس از رسیدگی به 
 3ماده  2این استدالل خواسته خواهان با بند 

تطبیق دارد قرار عدم  احوالثبتقانون 
صالحیت به اعتبار هیأت حل اختالف اداره 

ده است. پرونده در صادر نمو احوالثبت
از ای قانون اصالح پاره 16اجرای ماده 

دیوان عالی  21قوانین دادگستری به شعبه 
کشور ارجاع و شعبه یاد شده به موجب 

به  30/7/73مورخ  399/21دادنامه شماره 
شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده 

 : است
ی خواهان و هابا توجه به خواسته»

در  4/4/73ورخ توضیحات وی در جلسات م
دادگاه و در خواست اصالح یا تغییر نام پدر 
و مادر مذکور در شناسنامه خود )قطع نظر 
از عدم اقامه دعوی به طرفیت صاحبان 

یی که در دادخواست قید و آنان هاشناسنامه
را پدر و مادر خود معرفی نموده( دعوی به 
کیفیت مطروحه صرفاً اشتباه ناشی از تحریر 

قانون  3ماده  2انصراف بند  نبوده و با
از مورد ضمن نقض قرار عدم  احوالثبت

پرونده جهت  4/4/73صالحیت مورخ 
 رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه اعاده

 1(. 231گردد. )همان، ص می
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 53 حاشیه

 28/2/1383 -1321/7نظریه مشورتی 
نام و نام خانوادگی : اداره حقوقی قوه قضائیه

اوست ذینفع جهت  خود ههر شخص قائم ب
باشد و ورثه می تغییر آن نیز فرد صاحب نام

متوفی هر چند که نسبت به ما ترک مورث 
باشند لکن نسبت به تغییر نام می خود ذینفع

توانند در این نمی مورث خود ذینفع نبوده و
خصوص مبادرت به طرح دعوی نمایند بنا 

قانون آیین  2به مراتب به موجب ماده 
ی عمومی و انقالب در هااهدادرسی دادگ

امور مدنی دعوی مطروحه به جهت عدم 
اهلیت مدنی متوفی )ذینفع( و این که از 
طرف اشخاص غیر ذینفع مطرح گردیده 

  1قابلیت استماع را ندارد.

 54 حاشیه

-15306/12/2نظریه مشورتی 
نظریه : اداره کل اسناد هویتی 25/6/1393

چوب گستردگی دایره واژگان، ترسیم چهار
و معیار دقیقی در خصوص انتخاب نام 

 نام خانوادگی به دور از واقعیتعنوان به
باشد مع الوصف نکاتی چند در جهت می

 راهنمایی در این امر به شرح ذیل به اطالع

                                                
 115 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1

 : رساندمی
ها عالوه بر این که در بعضی از نام

یکن به لحاظ ی نام تعیین گردیده و لزمره
ی توصیفی هانامی ساخت معنایی از زمره

محسوب شده که اساساً دارای ویژگی نام 
باشند مالک و معیار تعیین می خانوادگی نیز

 تواند شم و استنباط زبانیها مینامگونه این
و اجتماعی و عرف جامعه و یا موارد دیگر 

شایسته، فروزنده، : یهاباشد. همانند نام
 پارسا، دادگر، آریا و ... 

تواند از می فوق یهاعالوه بر مالک
 ی مورد نظر باهافراوانی نام خانوادگی واژه

استفاده اطالعات موجود در پایگاه اطالعات 
گونه اینمعیار دیگر در عنوان بهجمعیتی نیز 

موارد بهره برد که بیان گر عرف جامعه و 
شم اجتماعی درخواست کنندگان و 

نام گونه اینگرایشات آنان برای اخذ 
 باشد. میها خانوادگی

توان با ارسال موردی می در دیگر موارد
ی مورد تقاضا به همراه مدارک و واژه

مستندات و ذکر مأخذ و منابع آن از کتب 
دهخدا، معین و  معتبر از جمله فرهنگ لغات

خصوص بررسی آن اقدام ... به سازمان در
 2نمود.

 114 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر2
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 55 حاشیه

-92687/12/2نظریه مشورتی 
ناد هویتی اداره کل اس 15/11/1392

 سازمان؛
یی که هابا توجه به این که واژه: پرسش

برای نامگذاری از سوی متقاضیان 
با پساوند و پیشاوند  شودمی درخواست

مناسب در تهران معارض دارند، افراد 
نماید. )برای می پساوند محل را درخواست

مثال واژه علوی با تمام پساوند و 
باشند می ضپیشوندهای مناسب دارای معار

را « علوی طالقانی»تقاضی واژه و م

خواست نموده است(. خواهشمند است در
دستور فرمایید در این خصوص بررسی و 

 : نظریه اعالم نمایند
 -26057/2/16بازگشت به شماره : نظریه

استان  احوالثبت}اداره  1/11/1392
تهران{در خصوص استعالم به عمل آمده 

گونه ایناسته اجابت خو: داردمی اعالم
متقاضیان مستند به بخشنامه شماره 

سازمان، مشروط  53188/12/2-26/6/1392
به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر عدم امکان 

 حذف مجدد نام محل و نیز مناسب بودن 
  1واژه پیش نهادی بالمانع است.

  

                                                
  114 ص:، احوالقانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1
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  .باشدن قانون مینامه اجرایی ایموارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین -  40تبصره ماده 

 

  1 حاشیه

ق.ث.ا موارد  40بر اساس تبصره ماده 
اجرایی  نامهآیینتغییر نام خانوادگی مطابق 

باشد. در همین راستا دستورالعملی می قانون
به تصویب شورای عالی  1380در مهر ماه 
 12ثبت رسید.

 2 حاشیه

آن چنان که برخی از استادان تایید 
ی خانوادگی هاناممرجع تشخیص اند کرده

قانون  40ممنوع، به تصریک تبصره ماده 
 نامهآیینقانون مدنی،  997و ماده  احوالثبت

این  53اجرایی این قانون است که وفق ماده 

                                                
 قانون نيا يياجرا یهانامه نيیآ»ق.ث.ا  53. به موجب ماده 1

 و کشور وزارت لهیوس به مربوط اسناد و اوراق یهانمونه و

. دیرس خواهد رانيت وزأیه بيتصو به و هیته یدادگستر وزارت

 لهیوس به فوق نامه نيیآ بيتصو: رسديم نظر به نيبنابرا

 مفاد از که آن ژهيو به باشد انونق خالف ثبت، يعال یشورا

 نيیآ بيتصو یبرا یمستند توانينم زین فوق قانون 2 ماده

 دارديم مقرر ماده نيا. کرد استنباط فوق یشورا توسط نامه

 درباره اظهارنظر و يفن یهاروش شنهادیپ و مطالعه یبرا»

 نحوه و یآمار و يسجل یهانمونه و هافرم رییتغ اي اصالح

 یهاروش و هادستورالعمل هیته و هاآن انتشار و یآورجمع

 ینگهدار و میتنظ و باطله اوراق یآورجمع طرز و يسجل و يفن

احوال در مرکز سازمان ثبت يو مدارک سجل اسناد حفاظت و

 «.شوديم لیاحوال تشکثبت يعال یبه نام شورا ييکشور شورا

قانون باید به تصویب هیات وزیران برسد، 
پس از نسخ  احوالثبتحال آن که سازمان 

به  1319مصوب  احوالثبتقانون  نامهآیین
برای تصویب این  1355انون سال موجب ق

در حال  تالشی ننموده و صرفاً نامهآیین
حاضر به موجب دستور عمل اخیر شماره 

به  احوالثبتش/ع مصوب شورای عالی /54
 4 3کند.می عمل 5/5/1380تاریخ 

 3 حاشیه

 11/3/1392-20823/12/2بخشنامه 
معاونت اسناد هویتی سازمان: بر اساس 

شورای عالی  22/11/1391مصوبه مورخ 
احوال اشخاصی که صرفا به لحاظ ایجاد ثبت

  122 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

 ن،یشیقاسم زاده، پ يمرتض دیو س نیحس دیدکتر س ،يي. صفا3

 101 و 87: ص

مربوط به  یدعاو یریگیدر پ ييقضا زدا ن،یحس ،ي. محسن4

 148 ص:احوال، ثبت
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وحدت در نام خانوادگی یا برادر یا خواهر 
خود درخواست تغییر نام خانوادگی 

نمایند، در صورت دارا بودن کلیه مربوط، می
شرایط نیازی به ارائه اجازه دارنده حق تقدم 

 آن نام خانوادگی ندارند.
اداره  24/4/13932 -34048/12/2نامه 

اسناد هویتی: پیرو نامه شماره 
موضوع ابالغ  11/3/1392 -20823/12/2

احوال، بر اساس مصوبه شورای عالی ثبت
گزارشات واصله و به منظور جلوگیری از 
 تعاطی مکاتبات و رفع هرگونه ابهام احتمالی

 دارد: توضیحاتی به شرح ذیل اعالم می
 در مواردی که اشخاص به منظور وحدت
در نام خانوادگی با برادر یا خواهر خود 

نمایند، در درخواست تغییر نام خانوادگی می

صورت معارض داشتن نام خانوادگی مورد 
نظر و عدم وحدت حوزه محل صدور با 
یکدیگر، لزومی به اخذ اجازه از دارنده حق 

باشد. لیکن تقدم آن نام خانوادگی نمی
)از  باید سایر شرایط و مقررات مربوطمی

قبیل این که متقاضی با خواهر یا برادری 
که تقاضای وحدت نام خانوادگی با وی را 
دارد از پدر واحد باشند، متقاضی به حد 
نصاب سن قانونی رسیده باشد و ...( رعایت 
گردد. مزید اطالع در مواردی که متقاضی 
به منظور حفظ وحدت مشمول تغییر برای 

منتفی و  بار دوم باشد، موضع اخذ اجازه
ی نام لیکن طرح موضوع در کمیسیون ویژه

 1باشد.خانوادگی الزامی می

  

                                                
 113 ص:احوال، ثبت قانون الدين، محشای صالح ، . اصغری1



  
 693 یخانوادگ نام –فصل هشتم 

 

 اشخاصی مختص اسناد صدور تقدم تاریخ رعایت با خانوادگی نام تقدم حق -41 ماده
 ثبت به احوالثبت ادارات خانوادگی نام مخصوص دفاتر در آنان بنام که است

 تقدم دارنده حق اجازه با مگر ندارد اداره آن در را آن اختیار حق دیگری و رسدمی
 تواندمی وراث از یک هر. یابدمی انتقال قانونی ورثه به وفات از پس حق این و

 نام تغییر و داده قرار اعتراض مورد کرده اختیار در را او خانوادگی نام که شخصی
 دهند اجازه دیگری به توانندمی باالتفاق وراث ولی بخواهد دادگاه از را او خانوادگی

 .نماید اختیار را آنان خانوادگی نام که
 شناسنامه چه اگر بود خواهد پدر خانوادگی نام همان فرزند خانوادگی نام -تبصره
 برای توانندمی کبیر فرزندان. گردد صادر دیگری احوالثبت اداره قلمرو در فرزند

 . نمایند انتخاب دیگری خانوادگی نام خود

 1 اشیهح

 محل در تنها خانوادگی نام تقدم حق 
. است استناد قابل فرد سجلی سند صدور
 خانوادگی نام که است این حکم این فلسفه

 هویت این و اوست هویت حقیقت در فرد
 حتی چنانکه. نیست فرد زادگاه از جدای
 نام پسوندعنوان به نیز افراد زادگاه نام بعضا

. گیردمی قرار استفاده مورد آنها خانوادگی
 در با افراد اعتبار معموال نیز جامعه عرف در

 آنها زادگاه و خانوادگی نام گرفتن نظر
 و اصالتا خانوادگی نام هر. شودمی سنجیده
 این. شودمی منسوب خاصی محل به الجرم
 اولین که است مکانی همان غالبا محل

 به آنجا در را خانوادگی نام این که شخصی
 نامکه درصورتی بنابراین. است هرساند ثبت

 شهر احوالثبت اداره در «الف» خانوادگی

 و باشد شده ثبت خاصی فرد نام به «ب»
 «ج» شهر به سالها از پس فرد این نوادگان

 خانوادگی نام از که مادام کنند مهاجرت
 «ب» شهر به کنندمی استفاده «الف»

 بر نیز آنها اعتبار و شد خواهند منسوب
 «ب» شهر در خانوادگی نام آن عتبارا اساس

 و تولد محل بنابراین. شد خواهد سنجیده
 خور در و مهم رکنی سجلی سند صدور محل
 محل. است فرد خانوادگی نام تغییر در توجه
 فرد دائمی و ناپذیر جدایی ویژگی تولد
 خود تولد محل به افراد همواره و است

 نام تغییر این بنابر. شوندمی منسوب
 حقوق به توجه مستلزم آنها ادگیخانو

 در افراد تقدم حق جمله از و ثالث اشخاص
 آنچه حال این با. باشدمی محل آن

 مانده غافل آن از الذکر سابق دستورالعمل
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 از جدای فرد سکونت محل اهمیت. است
. است فرد سجلی سند صدور و تولد محل
 در فرد که یابدمی اهمیت زمانی مسئله این

 سجلی سند صدور محل از تمتفاو محلی
 خانوادگی نام از فرد که وی مورث یا خود

 چه و باشد داشته سکونت کندمی استفاده او
 نداشته سکونت مزبور محل در موقع هیچ بسا

 مصوب دستورالعمل 4 بند طبق بر. است
 حق دارنده خانوادگی نام با رابطه در 1380
 در بار اولین برای که است کسی تقدم

 خانوادگی نام احوالثبت اداره هر قلمرو
 این بنابر. باشد شده ثبت او نام به خاصی

 به باید تقدم حق دارندگان تشخیص برای
 مراجعه احوالثبت اداره هر محلی قلمرو
 با اشخاص خانوادگی نام تغییرات. نمود

 محلی قلمرو این به توجه با تقدم حق رعایت
 بر داللت 4 بند ظاهر. شود گرفته نظر در

 سابق سکونت محل محلی قلمرو صالحیت
 مالک شخص فعلی سکونت محل که دارد
 دارای آنجا از مسأله. گرفت نخواهد قرار
 سکونت محل فرد که است اهمیت حائز
 تغییر دائمی سکونت محل به را خود جدید
 و اجتماعی روابط و هاعلقه تمام و داده

 زده پیوند جدید محل با را خود فرهنگی

                                                
 مکاني معیار حسن، بررسي ،طینت پاک و احسان ،. لطفي1

 214 ص:خانوادگي،  نام تغییر در تقدم حق

 محل با خاطری تعلق و علقه هیچ و است
 دیگر طرف از. ندارد خود سابق سکونت
 محل در صرفا تقدم حق رعایت پذیرش
 تضییع باعث قبلی سکونت احوالثبت قلمرو

 فعلی سکونت محل در تقدم حق دارندگان
 تواندمی فرد دیگر عبارت به. شودمی شخص

 دارندگان گرفتن نظر در بدون و راحتی به
 تغییر به اقدام جدید، سکونت حلم تقدم حق
 قبلی سکونت محل در خود خانوادگی نام

 اقامتگاه در که امر این به توجه بدون نماید
 جدید محل به شخص دائمی سکونت و

 حقوق باید طبیعتا و است کرده پیدا انتقال
 1.بگیرد قرار نظر مد فعلی سکونت دارندگان

 2 حاشیه

فاتر های خانوادگی پس از ثبت در دنام
 احوالثبتقلمرو هر دفتر آمار و  احوالثبت

ها ثبت مختص اشخاصی است که به نام آن
شده و دیگری حق اختیار آن نام را در حوزه 
قلمرو آن دفتر ندارد مگر با اجازه دارنده 

قانون اصالح قانون  39حق تقدم ماده 
اردیبهشت ماه  22مصوب  احوالثبت

1319.2 

  125 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکای. م2
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 3 حاشیه

مستقل دارای دفاتر  حوالاثبتهر اداره 
باشند؛ پس نام خانوادگی مختص به خود می

علت تعدد نام خانوادگی در سراسر کشور 
باشد که هر اداره ممکن است به این دلیل می
رضایی، »های نام خانوادگی: به طور مثال

در آن وجود داشته ...« ذوالفقاری، محمدی 
 1باشد.

 4 حاشیه

نام شخص، پس از ثبت نام خانوادگی به 
فردی غیر از صاحب حق تقدم، حق اختیار 

ای که نام خانوادگی آن نام را در آن اداره
به ثبت رسیده، ندارد مگر با اجازه دارنده 

 حق تقدم. 
رضایت « اجازه»اطالق واژه  رغمعلی

باید به نحو یقین آوری دارنده حق تقدم می
 998ماده بر اساس چنین همقابل اثبات باشد. 

ق.م هر کس که اسم خانوادگی او را، 
تواند دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد، می

اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه 
را بخواهد. البته  2تغییر نام خانوادگی غاصب

                                                
 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،یارق. ذوالف1

  78 ص:احوال، ثبت نیمراجع

واژه  ني. البته استعمال لفظ غاصب با توجه به غلبه کاربرد ا2

 ل تامل است. قاب ينیدر حقوق ع

  125 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م3

جدا از امکان درخواست تغییر نام، امکان 
اقامه دعوا برای مطالبه خسارت ناشی از 

، بر حسب قواعد عام استعمال نام دیگری
 3مسئولیت مدنی نیز وجود دارد.

 5 حاشیه

تغییر نام خانوادگی اصوال مستلزم رعایت 
حق تقدم افرادی است که سابقاً آن نام 
خانوادگی برای ایشان در دفاتر مخصوص 
ادارات ثبت، به ثبت رسیده است. این قاعده 
بر مبنای احترام به حق مکتسبه شخص اخیر 

شده و در مقررات مختلف بنیان گذاشته 
 4قانونی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

 6 حاشیه

استفاده از نام خانوادگی پدر حق فرزندان 
است و هرگاه بخواهند از نام خانوادگی مادر 
استفاده نمایند باید از دارنده حق تقدم اجازه 

 5بگیرند.

 7ه حاشی

 4 بند به توجه با مکانی لحاظ از

 يمکان اریمع يبررس حسن، نت،یط پاک و احسان ،ي. لطف4

  208 ص: ،ينام خانوادگ رییحق تقدم در تغ

 ران،يدر حقوق ا ينام و نام خانوادگ ن،یوند، رام ی. محمد5

  7 ص:
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 نام به راجع 1380 مصوب دستورالعمل
 محدوده ثبت، ادارات قلمرو خانوادگی،

 خواهد افراد خانوادگی نام تقدم حق اعمال
 در تقدم حق که جاست این سؤال البته. بود

 قرار عمل مالک ثبت اداره کدام قلمرو
 در احوالثبت قانون چند هر گرفت؟ خواهد

 دستورالعمل اما است ساکت خصوص این
 خود 4 ماده 2 بند در گیخانواد نام به مربوط
 غیر در فرزند خانوادگی نام «داردمی مقرر
 بالمعارض اگر حتی پدر سند صدور محل
 این مخالف مفهوم(. کندنمی حق ایجاد باشد
 تنها خانوادگی نام که دارد آن بر داللت بند
 تقدم حق ایجاد سجلی سند صدور محل در

 فردی اولین دیگر عبارت به. نمود خواهد
 اداره در را خاصی خانوادگی منا که

 در تنها باشد رسانده ثبت به احوالثبت
 تولد محل) سجلی سند صدور محل حوزه

 از خارج و بود خواهد تقدم حق واجد( فرد
 هر باشد تقدم حق مدعی تواندنمی محل آن

 داشته سکونت دیگری محل در که چند
 تواندنمی خانوادگی نام هرچنین هم. باشد
 بنابراین. باشد داشته تقدم حق یک از بیش
 محل از خارج در خانواده یک فرزندان برای

 وجود تقدم حق آنها پدر سجلی سند صدور

                                                
 مکاني معیار سيبرر حسن، ت،یطن پاک و احسان ،ي. لطف1

 213 ص:خانوادگي،  نام تغییر در تقدم حق

 آن در چند هر (دستورالعمل 4-2 بند) ندارد
 افراد معموال که چرا باشد، آمده بدنیا محل

. کنندمی استفاده خود پدر خانوادگی نام از
 خانوادگی منا فردکه درصورتی البته

 محل در معارض بال و خود پدر با متفاوت
 نام و انتخاب خود سجلی سند صدور

 محل در دهد، تغییر آن به را خود خانوادگی
 خواهد تقدم حق خود سجلی سند صدور
 مکان به فردکه درصورتی بنابراین. داشت

 تقدم حق دارای مکان از غیر به دیگری
 و ادگیخانو نام تغییر برای نماید مهاجرت

به اداره  مراجعه به مجبور تقدم حق بررسی
 1مکان اول خواهد بود. احوالثبت

 8 حاشیه

چنانچه فرد دارنده نام خانوادگی فوت 
که هیچ وراثی نموده باشد، در صورتی

نداشته باشد. هیچ کس در قلمرو محل صدور 
او حق استفاده از نام خانوادگی وی را 

 2ندارد.

 9 حاشیه

 نام از استفاده در فرد تقدم صرف
. بود نخواهد تقدم حق موجب خانوادگی

 یاحوال،راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،یذوالفقار. 2

 79:صاحوال، ثبت نیمراجع
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 نام مخصوص دفاتر در باید استفاده این بلکه
 اثبات پس. باشد شده ثبت هم خانوادگی
. نیست پذیرامکان دیگری راه از حق تقدم

 شخص، نام به خانوادگی نام ثبت از پس
 حق تقدم، حق صاحب از غیر و افرادی
 نام کهای اداره نآ در را نام آن اختیار

 اجازه با مگر ندارد رسیده ثبت به خانوادگی
 .تقدم حق دارنده
 رضایت «اجازه» واژه اطالق رغمعلی
 : آوری یقین نحو به بایدمی تقدم حق دارنده

 998 ماده اساس برچنین هم. باشد اثبات قابل
 را او خانوادگی اسم که کس هر. م.ق

 تواندمی باشد، کرده اذاتخ حق بدون دیگری
 قوانین مربوطه حدود در و کرده دعوی اقامه
 البته. بخواهد را 1غاصب خانوادگی نام تغییر
 امکان و نام تغییر درخواست امکان از جدا
 از ناشی خسارت مطالبه برای دعوا اقامه

عام  قواعد حسب بر دیگری نام استعمال
 2دارد. وجود نیز مدنی مسئولیت

 10 حاشیه

 42تثناء استفاده از حق تقدم ماده اس
ق.ث.ا است که زوجه تا زمانی که در قید 

                                                
واژه  ني. البته استعمال لفظ غاصب با توجه به غلبه کاربرد ا1

 قابل تامل است.  ينیدر حقوق ع

  377 ص: ،يسجل یدعاو لیتحل ،یمهد ل،یپوراردب گوزلي. آد2

زوجیت است از نام خانوادگی بدون رعایت 
  3تواند استفاده کند.حق تقدم می

 11 حاشیه

شخص بخواهد در صدد که درصورتی
تغییر نام خانوادگی خویش باشد و نام 

هایی باشد خانوادگی انتخابی از جمله واژه
بال به نام شخصی ثبت شده بایستی از که ق

دارنده حق تقدم اجازه بگیرد در غیر این 
 صورت غاصب تلقی شده و با تقاضای هر

 نفع ملزم به تغییر نام خانواگی خواهد شد. ذی
که درصورتیقانون مدنی( و  998)ماده 

دارنده حق تقدم فوت کرده باشد از ورثه 
یند چرا قانونی وی بایستی کسب اجازه نما

که نام خانوادگی از حقوق غیرمالی و پس 
یابد از وفات شخص به ورثه قانونی انتقال می

تواند با رعایت دستورالعمل البته اشخاص می
شورای  1380نام خانوادگی مصوب مهر ماه 

از طریق انتخاب واژه آزاد  احوالثبتعالی 
و بالمعارض نام خانوادگی خود را بدون 

 4واژه دلخواه تغییر دهند.  اجازه از کسی به

 12 حاشیه

 378 ص: ،يسجل یدعاو لیتحل ،یمهد ل،یپوراردب گوزلي. آد3

ايران،  حقوق در خانوادگي نام و نام ن،یوند، رام ی. محمد4

  9ص:
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طبق قانون، نام خانوادگی و دفاتر مربوط 
به ثبت آن جزو اسناد رسمی شناخته شده 

همانند سایر  احوالثبتهای است، و واحد
ها را در دفاتری اسناد سجلی رسمی آن

مخصوص و به ترتیب حروف تهجی تا دو 
 1نمایند.حرف تنظیم و نگهداری می

 13 حاشیه

 است شخصی و غیرمالی حقی تقدم حق
 حال این با. ندارد غیر به انتقال قابلیت لذا و

 مختص را حق این بودن، شخصی وصف
 دفاتر در خانوادگی نام که سازدمی شخصی

 به وی نام به احوالثبت ادارات مخصوص
 استفاده حق دیگری لذا و است رسیده ثبت

 با مگر داشت نخواهد حوزه آن در را آن از
 بودن شخصی البته. تقدم حق دارنده اجازه
 زایل را آن ارادی انتقال امکان تقدم حق
 فوت از پس حق این لیکن گرداند،می

 ارث به وی قانونی ورثه به آن دارنده
 دهنده ادامه حقیقت در ورثه که چرا رسدمی

 ویژگی و هستند خود مورث شخصیت
 2.گیردمی تعلق نیز ورثه به بودن شخصی

                                                
 یاحوال )راهنماثبت قانون بر شرحي ر،یاردش ،یارق. ذوالف1

 79:ص ،(احوالثبت نیمراجع

 14 حاشیه

 احوالثبتقانون اصالح قانون  40ماده 
حق تقدم »: 1319اردیبهشت ماه  23مصوب 

نام خانوادگی اشخاص پس از فوت به ورثه 
یابد و هر یک از ورثه ها انتقال میقانونی آن

تواند دیگری را که بخواهد آن نام را می
اختیار کند مورد اعتراض و تعقیب قرار دهد 

به دیگری اجازه دهند  توانندولی مشترکاً می
 3«.ها را اختیار کندکه نام خانوادگی آن

 15 حاشیه

 است این تقدم حق وضع در مبهم نکته
 دریافت را اجازه توانمی صورت چه به که

 اگر بزرگ شهرهای در مثال برای. کرد
 دیگری کس خانوادگی نام از بخواهد کسی

 روبه زیادی افراد تعداد با قطعا کند استفاده
 این تک تک از باید آیا حال شد خواهد رو

 نفری اولین از فقط یا و بگیرد اجازه افراد
 کافی بگیرد اجازه کرده ثبت را نام این که

 دادن قرار مالک وحدت با نظر به است؟
 تقدم حق. ا. ث.ق 41 ماده انتهایی قسمت
 ورثه با فوت از پس خانوادگی نام از استفاده
 نفر مختص حق این گفت باید بود، خواهد

 مکاني معیار بررسي حسن، نت،یط پاک و احسان ،ي. لطف2

 212 ص:خانوادگي،  نام تغییر در تقدم حق

  127 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م3
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 بود این مقنن منظور اگر چه. باشدمی اول
 این آوردن بگیرد اجازه افراد تمامی از که
 نخواهد اشکال از خالی قانونی انشاء نوع
 1.بود

 16 حاشیه

 تغییر نام خانوادگی اصوالً مستلزم رعایت
حق تقدم افرادی است که سابقا آن نام 
خانوادگی برای ایشان در دفاتر مخصوص 

 ت ثبت، به ثبت رسیده است. ادارا
 از مزبور تقدم حق که اینجاست سؤال اما
 اعمال قابلای حوزه چه در مکانی لحاظ

 دستورالعمل راستا، این در بود؟ خواهد
 ،1380 مصوب احوالثبت عالی شورای
 سجلی سند صدور محل در تقدم حق رعایت
 این اما. است داده قرار مالک را متقاضی

 تأمین در است ممکن مواردی در معیار
. باشد نداشه را الزم آمدی ثالث کار حقوق

تر آشکار زمانی ویژه به کاستی این
 خود تولد محل از متقاضی که گرددمی

 سکنی دیگری مکان در و نموده مهاجرت
 سند تنظیم محل معیار موارد این در. گزیند

 حل را مشکل ظاهر به چند هر( تولد محل)
 افرادی حقوق بر شمچ حقیقت در اما کندمی

                                                
 378 ص: ،يسجل یدعاو لیتحل ،یمهد ل،یپوراردب گوزلي. آد1

 دارند تقدم حق جدید سکونت مکان در که
 نظر به منصفانه چندان که روندی. پوشدمی

 سکونت محل معیار این در. رسدنمی
 کنار در و باشد کارساز حدودی تا تواندمی

 محلی در را ثالث اشخاص حق اصلی معیار
 را است گزیده سکنی دائم طور به فرد که

 نیز دائمی سکونت معیار. نماید تضمین
 قانونی امارات بینیپیش طریق از تواندمی

 2گردد. مشخص

 17 حاشیه

تواند با اجازه حق تقدم در زمان حیات می
دارنده حق تقدم به دیگری منتقل شود و بعد 
از فوت دارنده حق نیز این حق به ورثه 

 یابد. قانونی وی انتقال می
تواند بعد از فوت، هر یک از وراث می

خصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده ش
مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام 
خانوادگی او را از دادگاه بخواهد؛ به این 
ترتیب قالب این حق اعتراض عام افرادی 
خواهد بود اما هیچ یک از وراث به تنهایی 

تواند به دیگری اجازه دهد که نام نمی
لکه این ها را اختیار نماید؛ بخانوادگی آن

حق، عام مجموعی است و تنها با اتفاق 

 مکاني معیار حسن، بررسي ،طینت پاک و احسان ،. لطفي2

 208 ص:نوادگي، خا نام تغییر در تقدم حق
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 1است.پذیر امکانتمامی وراث 

 18 حاشیه

 مدنی قانون 998 ماده تحلیل و توضیک در
 در احوالثبت مامور اوال نمود اذعان باید

 بررسی را متقاضی درخواست اول مرحله
 واژه بودن بالمعارض صورت در نموده

 بوطهمر دستورالعمل رعایت با و انتخابی
 درصورت و دهد انجام را الزم اقدامات
 پیشنهادی یهاواژها ی واژه بودن معارض

 واژه انتخاب جهت را وی متقاضی،
 واژه تقدم حق دارنده از اجازه با بالمعارض

 بنابراین کند راهنمائی متقاضی نظر مورد
 کاربرد جائی در بنظر مدنی قانون 998 ماده
 رعایت بدون احوالثبت مامور که دارد

 حق دارنده نامه اجازه اخذ بدون و مقررات
 نام آن انتخاب ،(عمداً  یا )سهوا تقدم

 نموده اعالم بالمانع متقاضی به را خانوادگی
 به مراجعه با اشخاص عمل در که چرا باشد

 نام تغییر درخواست احوالثبت ادارات
 احوالثبتتسلیم داشته و مامور  را خانوادگی

 گرفتن نظر در با و مقررات برابر باید
های بخشنامه و خانوادگی نام دستورالعمل
 و بررسی را متقاضی درخواست تکمیلی آن

                                                
 127 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م1

 رسیدگی وی درخواست به مقررات طبق
 مقررات از بسا مردم عادی چه نمایدمی

 مامور این و نباشند آشنا احوالثبت خاص
کلیه جوانب  بایستی که است احوالثبت

 مالک را خشنامهب وها کار و دستورالعمل
 نماید راهنمائی را متقاضی و دهد قرار کار
( مدنی قانون 998 ماده قانونی )ماده این لذا
 احوالثبت مامور که دارد کاربرد جایی در

 نام آن کرده و انتخاب قصور عمداً یا سهواً
 بالمانع کننده درخواست برای را خانوادگی

 ضرر ایراد صورت در لذا است کرده اعالم
 حق دارنده برای( معنوی و مادی م ازاع)

 ضرر جبران به را غاصب تواننمی، تقدم
 و او الزام توانمی تنها کرد محکوم

 از خانوادگی نام تغییر به را احوالثبت
 با ضرر جبران مورد در و بخواهد دادگاه
 فقهی قواعد و حقوقی مسلم اصول به توجه
 و نموده ضرر جبران باید مقصر معتبر

 احراز صورت در بسا چه و باشد پاسخگو
 اداری تخلفات مشمول موضوع بودن، عمدی

 رفتار مقررات طبق خاطی کارمند با و شده
 2.شودمی

 19 حاشیه

 ران،يدر حقوق ا ينام و نام خانوادگ ن،یوند، رام ی. محمد2

  12 ص:
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 جهت تشخیص مالک اینکه خصوص در
 خانوادگی نام اولین انتخاب و اولویت حق

 با تقدم حق اداره، یک قلمرو در مشخص
 سجلی سند تنظیم جهت ابتدا که است فردی

 است، نموده مراجعه احوالثبت اداره به
 جهت روز یک در نفر چند یا دو چنانچه
 احوالثبت به واحدی خانوادگی نام انتخاب

 حق نمایند، مراجعه واحد شهرستان یک
 ابتدا روز همان در که است کسی با تقدم
 البته است، شده تنظیم سجلی سند وی برای

 اتفاق این نانچهچ 1368 سال از قبل اسناد در
 سه یا و دو حوزة مثال مختلف حوزة دو در
 تقدم حق تشخیص برای مالکی داد می رخ

 مشترکا نفر دو هر بنابراین نداشت، وجود
 واحد خانوادگی نام اختیار صاحب و مالک

 یا دو چنانچه اسناد همان در و شدند، می
 احوالثبت مأمور نزد همزمان نفر چند

 خانوادگی نام گرا نمودند، می مراجعه
 صورت این در بود،می یکسان آنان انتخابی

 آن تقدم حق دارندة نفر چند یا دو هر نیز
 مواردی چنین در لذا. شدند می خانوادگی نام

 خانوادگی نام از استفاده قصد کسی اگر
 یا و نفر دو هر از بایستی باشد داشته آنان
 رسمی نامه اجازه آنان وراث از اللزوم عند

                                                
 یاحوال )راهنماثبت قانون بر شرحي ر،یاردش ،ی. ذوالفغار1

 79 ص:احوال(، ثبت نیمراجع

 نمایند.  کسب
 تنظیمی سجلی اسناد در خوشبختانه اما
 ملی کد اختصاص علت به بعد به 1368 سال

 جامعه آحاد تمامی برای فرد به منحصر
 خانوادگی نام از استفاده مشکل دیگر

 نفر چند یا دو برای تقدم حق یا و مشترک
 مراجعه زودتر آنکه زیرا آیدنمی وجود به

 می خصمش را تقدم وی ملی شمارة نماید
 1کند.

 20 حاشیه

اداره کل احصاییه و نامه نظام 143ماده 
: 1314شهریور ماه 12سجل احوال مصوب 

حق تقدم نام خانوادگی اشخاص پس از »
یابد و ها به ورثه قانونی انتقال میفوت آن

ورثه مشترکاً نسبت به نام خانوادگی خود 
دارای همان اختیار هستند که صاحب حق 

 2«داشته است.تقدم 

 21 حاشیه

 29/6/137 -3395/7نظریه مشورتی 
تغییر که درصورتی: اداره حقوقی قوه قضاییه

نام خانوادگی منجر به نامی شود که آن نام 
قبال به ثبت رسیده باشد اخذ اجازه الزامی 

  127 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2
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 1است.

 22 حاشیه

 16/5/1372 -21-5775نظریه مشورتی 
 : اداره کل خدمات سجلی سازمان

رساند حتراما به استحضار میا: پرسش
ها با متقاضیانی هستند که سند سجلی آن

اظهار مادر )بدون مشخصات پدر( تنظیم 
گردیده و مادر نام خانوادگی خود را تغییر 
داده است؛ جهت تغییر نام خانوادگی فرزند 

 : به تبعیت از مادر سواالت زیر مطرح است
مادر دارنده حق تقدم واژه جدید بوده  -1

محل صدور شناسنامه وی با فرزند متفاوت  و
تواند )همچون پدر( )یا یکی( است آیا می

با دادن اجازه به فرزند از طریق وحدت 
 )خواهان( تغییر نام خانوادگی فرزند شود؟ 

نام خانوادگی مادر از طریق وحدت  -2
تغییر یافته )از دارنده حق تقدم مادر اجازه 

وی و  اخذ نموده( محل صدور شناسنامه
فرزند یکی است )یا متفاوت باشد( آیا 

تواند مانند پدر به فرزند اجازه دهد تا از می
طریق وحدت نسبت به تغییر نام خانوادگی 
اقدام نماید؟ لذا استدعا دارد دستور فرمایید 
در این خصوص بررسی و جهت رفع مشکل 

 با این قبیل متقاضیان اعالم نظر فرمایند. 
 -2852ره عطف به شما: نظریه

 احوالثبت)اداره کل  22/4/1374
خوزستان( موارد بررسی شد. در رابطه با 
سوال اول چنان چه نام خانوادگی مادر واژه 
مناسب و مادر دارنده حق تقدم هم باشد و 
فرزندان از لحاظ سنی کبیر )یا صغیر تحت 
قیمومیت مادر با قیم نامه رسمی معتبر( و 

یر و محل صدور نام خانوادگی شان قابل تغی
شناسنامه شان با محل صدور شناسنامه مادر 

توانند با اخذ اجازه نامه رسمی یکی باشد می
از مادر از نام خانوادگی مادر برابر مقررات 
استفاده نمایند در غیر این صورت پاسخ 

باشد و در مورد سوال دوم سوال منفی می
 2پاسخ منفی است.

 

  

                                                
  113 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر2  115 ص:احوال، قانون ثبت ی، محشانيالدصالح ،ی. اصغر1
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ند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه نام خانوادگی فرز -تبصره 
توانند برای میدیگری صادر گردد. فرزندان کبیر احوالثبتفرزند در قلمرو اداره 

 خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند. 

 1 حاشیه

مطابق این ماده هر فردی هنگام تولد نام 
خانوادگی پدرش به او اعطا خواهد گردید. 

ر حقیقت این حقی است که همه و د
ها فرزندان یک پدر با قطع نظر از جنس آن

از آن بهره مند خواهند شد. به عبارت دیگر، 
انتقال نام خانوادگی از پدر به فرزند یک 

تواند حق غیر مالی است که هیچ کس نمی
از آن جلوگیری به عمل آورد یا به بیان 

ا تواند فرزندانش رروشنتر، هیچ پدری نمی
از بهره مندی از این حق محروم کند و اوالد 
قهراً از این حق برخوردارند مگر در موارد 
استثنایی که استفاده از نام خانوادگی پدر 

 1باشد.نیاز به اجازه او نیز می

 2 حاشیه

فرزندان کبیر ملزم به استفاده از نام 

                                                
 در نکاح و والدت مقررات تطبیقي حمید، مطالعه ،. انصاری1

نظرات  به رويکردی با شیعه فقه مباني و ايران احوالثبت قانون

  146 ص:خمیني )س(،  امام تحضر

باشند زیرا به خانوادگی پدر خود نمی
نام خانوادگی  موجب قانون حق انتخاب

 2جدید را دارند.

 3 حاشیه

با توجه به اینکه نسب نامشروع در حقوق 
تواند ایران به رسمیت شناخته نشده می

مقصود از پدر در تبصره فوق پدر مشروع 
است و به عبارت دیگر فقط اوالد مشروع 
یعنی فرزندانی که نسب آنان ناشی از نکاح 

ر را صحیک یا شبهه باشد. نام خانوادگی پد
خواهند داشت، اگر پدر نامعلوم باشد نام 

 شودمیخانوادگی مادر به طفل داده 
 16)مستنبط از بند آخر تبصره ماده 

 3ق.ث.ا(

 4 حاشیه

اوالد مشروع و قانونی از این حق بهره 

 ران،يدر حقوق ا ينام و نام خانوادگ ن،یوند، رام ی. محمد2

  7 ص:

افراد فاقد شناسنامه و  تیحسن، وضع ،یمحمود آباد ي. زارع3

  65 ص:احوال، قانون ثبت 45ماده  لیتحل ،عهالتابمشکوک
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شوند و منظور قانونگذار از فرزند در مند می
 1تبصره یاد شده فرزند مشروع است.

 5 حاشیه

خواهد نام خانوادگی اش را در فردی می
باشد برابر نام حال حاضر کریمی می

خانوادگی جد پدری اش به رحیمی تغییر 
 کنیم؟ دهد چگونه وی را راهنمایی می

پس از بررسی مدارک متقاضی چنانچه 
اش با پدر و جد پدری از طریق رابطه نسبی

اسناد سجلی محرز و برقرار باشد با استناد 
ق.ث.ا با طرح  41و تبصره ماده  3ماده  2بند 

موضوع در هیات خواست وی را عملی 
 2نماییم.می

 6 حاشیه

ق.ث.ا که  41اگرچه متن تبصره ماده 
قانون اصالح  6توان در ماده پیشینه آن را می

اردیبهشت ماه  22مصوب  احوالثبتقانون 
جست، در افاده معنا، صریک به نظر  1319

فرض، مسئله رسد، در عین حال در چند می
تعیین نام خانوادگی در هنگام تولد با ابهام 

                                                
 ران،يدر حقوق ا يادگنام و نام خانو ن،یوند، رام ی. محمد1

 7 ص:

 قوانین بر )سیری بدانیم بايد که علي، مواردی ،. صادقي2

 21 ص:احوال(، ثبت

  86 ص:احوال، ثبت عباس، حقوق ،. میرشکاری3

روبرواست. در واقع با توجه به اینکه تبصره 
مزبور، نام خانوادگی طفل را همان نام 

که درصورتیخانوادگی پدر دانسته است، 
پدر و مادر یا الاقل پدر طفل مشخص نباشد 

در خصوص اطفال متولد از رابطه چنین همو 
وع، عمل کردن به حکم تبصره نامشر

 3غیرممکن یا محل تردید خواهد بود:

 7 حاشیه

مقصود از پدر در تبصره فوق، پدر 
مشروع است و به عبارت دیگر فقط اوالد 
مشروع یعنی فرزندانی که نسب آنان ناشی 

نام خانوادگی  -از نکاح صحیک یا شبه باشد
 4پدر را خواهد داشت.

 8 حاشیه

تقال یافته از اسپرم جنین انکه درصورتی
مرد اجنبی و تخمک زن ایجاد شده باشد 

ولی  شودمیچنین فرزندی نامشروع تلقی 
مرد صاحب اسپرم برابر رای وحدت رویه 
مکلف اخذ شناسنامه و اختیار نام خانوادگی 

 5خود برای کودک است.

ايران،  حقوق در خانوادگي نام و رامین، نام ،وند . محمدی4

 7ص:

کودکان  ينوادگنام و نام خا ن،یمقدم، محمد حس ي. صادق5

  209 ص: ن،یحاصل از انتقال جن
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 9 حاشیه

جنینی از رابطه صحیک که درصورتی
و در قالب شرعی بین مرد و زنی تشکیل 

قانون نحوه اهدای جنین به زن شوهرداری 
که قدرت باروری نداشته و پس از تایید 
مراکز درمان ناباروری و با اجازه دادگاه 

با حکم دادگاه صالحه  ، منتقل شده باشد
امکان انتخاب نام خانوادگی شوهر زن 

 1گیرنده وجود دارد.

  10 حاشیه

پرم جنین انتقال یافته از اسکه درصورتی
مرد و تخمک زن دیگری تشکیل شده باشد 
نام خانوادگی مرد صاحب اسپرم برای نوزاد 

 2.شودمیاختیار 

 11 حاشیه

در مواردی که اسپرم شوهر پس از فوت 
با تخمک همسر وی تلقیک و در رحم 
همسرش پرورش یافته و متولد شود نیز در 
انتساب فرزند به صاحب اسپرم یعنی شوهر 

و استفاده از نام خانوادگی وی  زن مذکور

                                                
کودکان  ينام و نام خانوادگ ن،یمقدم، محمد حس يصادق 1

  209:ص ن،یحاصل از انتقال جن

کودکان  ينام و نام خانوادگ ن،یمقدم، محمد حس ي. صادق2

 209 ص: ن،یحاصل از انتقال جن

  3برای فرزند با مانعی رو به رو نیست.

 12 حاشیه

منشاء تشکیل جنین اسپرم و تخمک زن 
 و شوهر شرعی است:

کمک  یبارور یهاتنوع روش رغمعلی
( از 760، 1375.... یحوزه )ک نیشده در ا

(، روش IUIداخل رحم ) یروش بارور لیقب
 توپالسمیبه داخل س دیئاسپرماتوزو قیتزر

 میمستق ینیگزی، روش جا(ICSI)تخمک 
و اسپرمانوزوا به داخل لوله فالوپ  تهایاووس

(GIFT) ، و روش کشت گامت مونث و
به دنبال آن  شگاهیآزما طیدر مح ماسپر

ها ق(، فZIFTبه داخل رحم ) میانتقال مستق
مذکور حکم به جواز آن  یروشها هیدر کل

( 80ق.  1415باحه )مؤمن، به استناد اصاله اال
 ،یو عقلى )حرم پناه یو اصل برائت شرع

اند که داشته انیاند و ب( داده136، 1376
و  نداردعمل وجود  نیای در جواز اشبهه

 ختنیزنا و ر لیحرام از قب نیشامل عناو
و با اصل  دهینطفه در رحم حرام نگرد

 4ندارد.  یرتیمغا زیدر فروج ن اطیاحت

 کودکان ادگيخانو نام و محمدحسن، نام، مقدم . صادقي3

 201 ص:جنین،  انتقال از حاصل

، 2تا، ج يب ،ينی. خم42تا، يب ،ييخو 100، 1375 ،یزدي. )4

، 2ج  ،یرازی. مکارم ش564تا، يب ،1ج  ،ي، فاضل لنکران621

1381 ،118.) 
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حاالت فوق اسپرم  هیدر کلآنجا که  از
مرتبط به  زیمتعلق به شوهر و تخمک ن

است در انتساب فرزند  یو یهمسر شرع
 چیبه مرد و زن مذکور ه قیطر نیمتولد از ا

 یمورد تفاوت نیوجود ندارد. در ا یدیترد
 یعیو فرزند طب قیطر نیفرزند متولد از ا نیب

 درپ یدر صدور شناسنامه با نام خانوادگ
 993وجود ندارد. بر اساس ماده خانواده 
سقط چنین هموالدت هر طفل و  یقانون مدن

حمل  خیکه بعد از ماه ششم از تار نیهر جن
 1واقع شود

 13 حاشیه

منشاء تشکیل جنین اسپرم مرد و تخمک 
 : زن دیگری است

صرف نظر از حلیت و یا حرمت این عمل 
که برخی از فقها به حرمت عمل مذکور 

( و برخی 609، ص 1381، 2، ج )مکارم
 2دیگر به جواز عمل مذکور  نظر داده اند،

از آنجا که اسپرم مرتبط به شوهر زن شرعی 
است مشکلی در انتساب فرزند به صاحب 

                                                
 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام ،مقدم . صادقي1

 200 ص:جنین،  انتقال از حاصل

تمار،  ثمیمجمع المسائل، قم، انتشارات م وسف،ي ،يصانع. 2

1376 . 

اسپرم یعنی پدر خانواده و صدور شناسنامه 
 3به وی وجود ندارد. 

 14 حاشیه

اسپرم اجنبی و  نیجن لیمنشاء تشک
اسپرم شوهر که تیدرصور: تخمک زن است

مواجه  یبا مشکالت ایدچار ضعف بوده و 
را از دست داده است،  یاست و قدرت بارور

از  ریغ یگریممکن است از اسپرم مرد د
که منشاء  نیشوهر استفاده شود. با توجه به ا

است  یاسپرم مرد و تخمک زن نیجن لیتشک
و  ستین زیجا گریکدیو آنها با  زشیآم هک

به عدم جواز تلقیک اسپرم مرد عمده فقها نظر 
تا، بی ،ینیاند )خمبا زن اجنبیه داده یاجنب
، 2. مکارم، ج 43و  42تا، بی ،یی. خو621

، 566تا، ی، ب1ج  ی، فاضل لنکران608، 1381
. مومن، 220، 1371 ،یگانیگلپا یصاف

 نی( چن765، 1378 یستانیس 80ق، 1415
ظر صدور شده و از ن ینامشروع تلق یفرزند

شماره  هیوحدت رو یشناسنامه مشمول را
 .است 3/4/1376مورخ  417

 اهل فقه آن، يفقه حکم و يمصنوع یهایبارور محمد، ،یزدي

 .1375، 6، 5 یهاشماره دوم، سال)ع(  تیب

 اتانتشار قم،، 2 و 1ج د،يجد استفتائات ناصر، ،یرازیش مکارم

 .1381)ع(، طالبیاب بن يعل امام مدرسه

 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام، مقدم صادقي. 3

 202 ص:جنین،  انتقال از حاصل
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بایستی پدر عرفی طفل برای فرزند ناشی 
از تشکیل جنین از اسپرم اجنبی و تخمک 

 1زن خود شناسنامه اخذ نماید.

 15 حاشیه

منشاء تشکیل جنین اسپرم مرد اجنبی و 
تخمک زن اجنبیه و انتقال جنین به رحم زن 

 : تشرعی اس
اسپرم مرد فاقد توانایی که درصورتی

زن شرعی چنین همکافی برای باروری و 
سازی باشد. ممکن فاقد قدرت تخمکوی 

را که از اسپرم مرد و تخمک  ینیاست جن
 تیرابطه زوج گریکدیکه با  یگریزن د

. انتقال 2انتقال دهند یدارند به رحم زن شرع
 نیبه زوج نیجن یبا قانون نحوه اهدا نیجن

به بعد  1382از سال  یطینابارور با شرا
ممکن شد. قانونگذار در قانون مذکور و در 

 بیدولت به تصو فیپنج ماده و تکل
زن و که درصورتیآن،  ییاجرا نامهآیین
امکان  یمراکز نابارور یبه گواه یشوهر

شدن نداشته باشند و زن استعداد دار بچه

                                                
 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام ،مقدم . صادقي1

 202 ص:جنین،  انتقال از حاصل

آنها  تیصالح داشته باشد و نیجن افتیدر
دادگاه  دییبه تا زین نیجن افتیدر یبرا
 لیتشک یهانیتوانند جنباشد، می دهیرس
که  یاز زن و شوهر شرع یخارج رحم دهش

 افتیمراجعه دارند را در یبه مراکز نابارور
رشد  رنده،یو پس از استقرار در رحم زن گ

 .اورندیب ایو آنها را به دن افتهیو نمو 
گونه ایندر مورد  یمهم و اساس سؤال

 یاست که پس از تولد برا نیفرزندان ا
 یچه کس یفرزند مذکور با نام خانوادگ

از نام  دیبا ای. آشودمیشناسنامه صادر 
شوهرزن صاحب رحم استفاده  یخانوادگ

 رندهیشوهر زن گ یاز نام خانوادگ ایو  میکن
کرده  افتیرا در نیکه با مجوز دادگاه جن

 . تاس
ه به تشکیل جنین از ترکیب نطفه با توج

زن و شوهر اهدا کننده جنین، در انتساب 
 یدیشده به آنها ترد لیتشک نینسب جن

. 62، 2تا، ج بی ،ینیوجود ندارد. )خم
، 2، ج 1381. مکارم، 282، 1382ای، خامنه
(. 571، ج ص، 1382 ی. فاضل لنکران610

نباشد و  يحاصل از زن و شوهر شرع نیکه جن يدر فرض. 2

که از تخمک  يزن ايو  یکه از اسپرم و یمرد نیب تیعلقه زوج

وجود نداشته باشد،  شوديماستفاده  نیجن دیتول یبرا یو

به مرد صاحب اسپرم تعلق داشته و در حکم  افتهيکودک تولد 

مورخ  417شمار  هيوحدت رو یولد نامشروع است و برابر را

3/4/76. 



  
 708  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

به  نیدهنده جن لیزن و مرد تشک تیرضا
به آنها منتسب و  نیاست که جن لیدل نیا

 ،یآنها است )صادق یو قانون یفرزند شرع
 تیثبت هو ی(. پس على القاعده برانهما
 یبرا یکس ینام خانوادگ دیطفل با یواقع

به وجود آمده  یانتخاب شود که از و یو
بازن صاحب  قیطر نیاست. طفل متولد از ا

 یگونه رابطه نسب چیه یرحم و شوهر و
مساعد  یطیمح رندهیکه رحم زن گندارد بل

زن  نیاست و شوهر ا نیپرورش جن یبرا
آن نداشته  جادیدر ا ینقش گونه چیه زین

. مرد صاحب اسپرم موظف به اخذ است
شناسنامه با نام خانوادگی خود برای فرزند 

 1است.

 16 حاشیه

که نقش رحم  یفرزند متولد از زن
 یاز آنجا که برخ: را داشته است نیگزیجا

 یقادر به نگهدار یپزشک لیز زنان به دالا
اشتغال  لیبه دل ایحمل در رحم خود نبوده و 

به تحمل دوران  لیما ییبایا حفظ زی
پرورش  یممکن است برا ستند،ین یحاملگ

شده و در  نیگزیجا یگریحمل آنها رحم د
 نیجن ،یمجان ایوجه و  افتیدر لمقاب

                                                
 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام ،مقدم . صادقي1

 202 ص:، جنین انتقال از حاصل

 یکه در نکاح شرع یحاصل از مرد و زن
را پرورش داده و پس از تولد به  رندگیکدی

 شود.  لیصاحبان جنین تحو
چه فقها حکم به جواز عمل مذکور  اگر

دانند داده و آن را مشمول اصاله االباحه می
. 102، 1375 ،یزدی. 92ق، 1415)مؤمن، 

، 2. مکارم، ج 219، 1371 ،یگانیگلپا یصاف
( اما 564تا، بی ،ی. فاضل لنکران610، 1381

 1382مصوب  نیجن یون نحوه اهداقان
 دادهرا اجازه ن نیگزیاستفاده از رحم جا

 است.
زن  ن،یگزیقانون مذکور رحم جا در

در  یناتوان لیاست که به دل یشوهردار
هر دو به  ایا شوهرش یخودش  یبارور

 یمراکز درمان دییمنظور فرزنددار شدن با تا
 دییو و مجوز دادگاه بعد از تا ینابارور
 نیحاصل از زوج یهانیاز جن تیصالح
 خود نیکه جن یشرع
به مراکز درمان  یکتب تیبا رضا را

را در  نیاند استفاده و جناهدا کرده ینابارور
از  یدهند. لیکن برخرحم خود پرورش می
هم اکنون اقدام به  یمراکز درمان نابارور

 نیکنند. امی نیگزیبه رحم جا نیانتقال جن
از جمله ابهام در  یدمتعد یاقدام آثار حقوق
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نوزاد را به دنبال  ینام خانوادگ تیوضع
است وزارت  یداشته است که ضرور

هر چه  یبهداشت و درمان و آموزش پزشک
و به  میای تنظحهیال نهیزم نیزودتر در ا
. صرف دینما میتقد یاسالم یمجلس شورا

فقدان آن،  ای ینظر از وجود مجوز قانون
ا در طفل ر ینام خانوادگ تیوضع

 نیگزیشوهردار بودن رحم جا هایصورت
 .میکنمی یبررس یشوهر بودن وبی ایو 

شوهردار  یمتعلق به زن نیگزیجا رحم
  است

عدم  ای تیصرف نظر از لزوم رضا
 دهیشوهر زن مذکور که به عق تیرضا

 تیماهچنین هماست و  ینگارنده ضرور
واز اخذ ج زیآنها و ن نیماب قرارداد منعقده فی

 نیعدم جواز آن، با فرض وقوع چن ایاجرت 
 یاست که نام خانوادگ نیسؤال ا ،یامر

 نیگزیکه در نقش رحم جا یشوهر زن
را در رحم خود پرورش داده  یگریفرزند د

نام  ایکودک نهاد  نیبر ا دیاست را با
از  نیکودک که جن یپدر واقع یخانوادگ
 شده است. جادیا یاسپرم و

 یاز سؤاالت جد یکینون موضوع اک نیا
به  نیاست که اقدام به انتقال جن یمراکز

بروز  یکنند. مشکل وقتمی نیگزیرحم جا
 میافراد ت ریسا ایکند که پزشک و می

ای که نوزاد در مؤسسه ایماما، و  ،یپزشک
 یگواه در اجرا یحت ایو  شودمیآنجا متولد 

ه ب قدامکه ا احوالثبتقانون  19و  15مواد 
در  ایکنند و والدت می یصدور گواه

صورت عدم وجود پزشک و ماما و مؤسسه، 
 قیکه والدت را تصد یدو نفر گواه

عنوان بهکه  یکنند، والدت نوزاد را از زنمی
و  یکند، گواهمی فاءینقش ا نیگزیرحم جا

صادر  یبه نام و یکنند و گواهمی قیتصد
است  ریگزنا زین احوالثبتو اداره  شودمی

 یشوهر زن مذکور را برا یکه نام خانوادگ
که با انعقاد  ی. در حالدیکودک ثبت نما
است که کودک به  نیقرارداد قرار بر ا

 قتیشود که فرزند در حق لیای تحوخانواده
خواهند نام متعلق به آنها است و می

کودک بر آن نهاده  یپدر واقع یخانوادگ
والدت  یاهرسد بعد از گوشود. به نظر می

 نیگزیرحم جاعنوان بهکه  یکودک از زن
که  ینقش کرده است، تنها مرجع یفایا

تواند حکم به صدور شناسنامه با نام می
دادگاه  دیکودک نما یپدر واقع یخانوادگ

 یامور از جمله موارد نیخانواده است. ا
است که هرچه زودتر وزارت بهداشت و 

 سامانآن را  دیبا ،یدرمان و آموزش پزشک
 .دینما یده

شوهر بی یمربوط به زن نیگزیجا رحم
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رحم عنوان بهکه  یچنانچه زن: است
شده از  جادیا نیاجازه انتقال جن ن،یگزیجا

دهد را به رحم خود می یگریمرد و زن د
فاقد شوهر باشد، چنانچه نظر به انتخاب نام 

کودک  یاز پدر واقع ریغ یکس یخانوادگ
دار تیمرجع صالح یاز سو یباشد و حکم

با عدم  یفعل طیوجود نداشته باشد در شرا
 16بر حکم تبصره ماده  دیوجود قانون، با

مادر به  ینام خانوادگ احوالثبتقانون 
 نیکه ا شودمی دیکودک داده شود. تاک

در  یاست که قانون یپاسخ مرتبط به زمان
وجود نداشته باشد و مرجع  نهیزم نیا

حکم به صدور شناسنامه  زین یرصالحیت دا
 دیطفل صادر ننما یپدر واقع یبا نام خانوادگ

والدت  یتنها با گواه احوالثبت نیو مأمور
است،  دهییرا زا یکه و یاز مادر یکودک

 1. مواجه باشند

 17 حاشیه

اولین تاثیر مثبت قانون اهدا و انتقال 
جنین جلوگیری از فروپاشی کانون 

که زوجین نابارور  ها است. چراخانواده
توانند از طریق مادران حامل صاحب می

 فرزند شوند.

                                                
 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام ،مقدم . صادقي1

  207 ص:جنین،  انتقال از حاصل

طفل و حق طفل  یواقع تیاما ثبت هو
خود  یو نسب واقع تیدانستن هو یبرا
 ست؟یپدر ک نیرسد. بنابرابه نظر می یعیطب

 ،ینسب از نظر لغو یروشن شدن معنا با
از  یناش یدرباره نسب پدر یو شرع یعرف

 دیبا گانهیاستفاده از اسپرم ببا  یلقاح مصنوع
کودک صاحب  نیا یعیپدر طب : گفت

اسپرم است که البته در صورت معلوم بودن 
ابوت  یو حقوق یآثار شرع هیتواند از کلمی

از کودک ارث و  یعنیبرخوردار باشد؛ 
و  تیاو ارث ببرد و وال  زیکودک ن

بر عهده اوست و  یحضانت در سن خاص
برقرار است و در آنان  نیب شانینفقه خو
و  یزوج فاقد اسپرم و متقاض نیمقابل ب

 ست،یگونه رابطه نسب قرار ن چیکودک ه
 شده دختر باشد ربیبه البته اگر کودک متولد
 گردد. او تلقی و محرم او می

که نام  احوالثبت نیطبق قوان نیبنابرا
پدر  یفرزند همان نام خانوادگ یخانوادگ

 دیبا عیقااوست پس سند ثبت کل و یواقع
پدر صاحب اسپرم و اعالم  یبا نام خانوادگ

پدر صاحب اسپرم  کهیاو تنظیم شود. در حال
نام و نشان است )هر بی و ستیخواهان بچه ن

در قانون  دننام و نشان بوبی نیچند که ا
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 1 ذکر نشده است.( رانیا

 18 حاشیه

در صورت استفاده از رحم جایگزین 
رحم جایگزین صادر  گواهی والدت به نام

دارای شوهر باشد که درصورتیکه  شودمی
نام خانوادگی شوهر و اگر فاقد شوهر باشد 
نام خانوادگی خودش برای کودک اختیار 

مگر این که به حکم مرجع  شودمی
صالحیت دار، نام خانوادگی صاحب جنین 

 2برای او اختیار گردد.

 19 حاشیه

ز نماید که به مواردی ممکن است برو
دلیل اشتباهات پزشکی و یا عدم ثبت 
مشخصات اهداء کننده اسپرم و تخمک 

هایی حاصل شود که مجهول الهویه جنین
باشند. در صورت استفاده از چنین 

بودن رحم دار هایی در فرض شوهرجنین
جایگزین نام خانوادگی شوهر وی و در 

شوهر بودن رحم جایگزین نام بی فرض
 3.شودمیخانوادگی زن برای کودک اختیار 

                                                
 در آن حقوقي آثار و جنین حمید، انتقال ،سفلو . قره1

  226 ص:احوال، ثبت

 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام ،مقدم . صادقي2

 210 ص:جنین،  انتقال از حاصل

 20 حاشیه

فرزندان نامشروع به پدر طبیعی )زانی( 
)قانون مدنی( و  1167شوند )ماده ملحق نمی
همین قانون فرزند نامشروع  884طبق ماده 

توان گفت از ارث محروم است. بنابراین می
 حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبیعی خود

 احوالثبتقانون  41و تبصره ماده  را ندارند
 ناظر بر اوالد مشروع است و نباید آن را به
اوالد نامشروع تسری داد لذا از آنجا که 
قواعد مربوط به نام و نسب جزء قواعد آمره 
و مربوط به نظم عمومی است، تخلف از 

ها به هیچ وجه جایز نیست. و حتی با آن
کی از توافق و رضایت زن و مرد یا اراده ی

ای که در حکم ها، نسب قانونی یا رابطهآن
نسب قانونی باشد بین طفل و زن و مرد پدید 

امد و در نتیجه طفل نامشروع هیچ  نخواهد
تواند از نام خانوادگی پدر طبیعی وقت نمی
مند گردد و رضایت پدر و مادر خود بهره

 . نیز برای او چنین حقی را ایجاد نخواهد کرد
، هیأت عمومی دیوان عالی با وجود این

 617کشور در رای وحدت رویه شماره 
که در موارد مشابه الزم  3/4/1376مورخه 

 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام ،مقدم . صادقي3

 . 209 ص:جنین،  انتقال از حاصل
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االتباع است به استناد نظر برخی فقیهان 
معاصر، برای فرزندان نامشروع حق استفاده 
از نام خانوادگی پدر طبیعی را قائل شده و 
پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند 

ود مکلف نموده و بدین سان، نامشروع خ
عدم الحاق زنا زاده به زانی را به مورد ارث 

 2 1منحصر کرده است.

 21 حاشیه

( یاهداء ناشناخته )محرمانگ ینظر یمبان
معتقدند نسب  یمحرمانگ هیطرفداران نظر

از  دیاست که با یکودک راز و سر یواقع
پنهان نگاه داشته شود و  نیریکودک و سا

 میدخالت آشکار در حر یافشاء آن نوع
آن  زین یافراد بوده و اخالق انسان یخصوص

 یآن عمل یمنف یامدهایرا به لحاظ پ
اصل و  دیبا رو نیشمارد، از امی دهیوهنک

قرار داد )آزاده،  یقانون را بر محرمانگ
گروه  نی(، ا363همکاران، ص  عبداهلل و

 زین یگرید لیشده به دال ادی لیافزون بر دل
 نیاترین مهماز جمله  اند کههاستناد کرد

 : عبارتند از لیدال

                                                
قاسم زاده،  يمرتض دیدکتر س ،ييصفا نیحس دیدکتر س 1

  90و  89همان منبع، صص 

 ،يمرتض دیدکتر قاسم زاده، س ن،یحس دیس ،ييدکتر صفا

، 1380چاپ ششم، زمستان  ن،ياشخاص و محجو يحقوق مدن

 شارات سمت. انت

 یکیولوژیب نی( ناشناخته بودن والد1
 یهاخانواده انیفاصله م جادیکودک سبب ا

خواهد شد  نیاهداء کننده و اهداء شونده جن
امر خود باعث استقالل خانواده  نیو ا

طفل شده و از  تیدر ترب نیجن رندهیگ
 یدگان در فضااهداء کنن یاحتمال یدخالتها
 یریکودک جلوگ یتیو ترب یخانوادگ

 .دکنمی
( کاهش ارتباط کودک با اهداء 2

 نیکنندگان جنین سبب حذف احساس د
نسبت به اهدا کنندگان خواهد  رندگانیگ

 آنها ینیوالد گاهیتواند جاامر می نیشد که ا
 .دیتری حفظ نمارا به نحو مطلوب

 ( ناشناخته بودن اهداء کنندگان سبب3
آنها در برابر کودک خواهد  تیسلب مسئول
که در صورت شناخته شده  یبود در حال

بودن اهداء کنندگان ممکن است 
متوجه  یقانون ای یاجتماع یهاتیمسئول

امر خود منجر به کاهش  نیآنان گردد که ا
 به اهداء جنین خواهد شد. یعموم لیتما

( ناشناخته بودن اهداء کنندگان موجب 4
کودک  یبرا یواحد یتیتا نظام ترب ودشمی

 ص:ايران،  حقوق در خانوادگي نام و رامین، نام ،وند . محمدی2

7 
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در  یبه کار گرفته شود و طفل از سرگردان
کند چرا که ممکن  داینجات پ یتیرشد هو

با اهداء  ییو است کودک پس از آشنا
 گردد. یتیکنندگان دچار اختالل چند هو

اهداء شونده جنین  نیزوج ی( به طور کلد
 کی یهایژگیدارند که و لیغالبا تما
 ندیکودک فراهم نما یرا برا یعیطبخانواده 

 طیمح جادیا نهیتواند زمناشناخته می یو اهدا
 نرویسازد از ا ایرا بهتر مه یعیخانواده طب

اهداء ناشناخته منطبق با مصالک کودک 
 یهاخانواده شتریلحاظ ب نیاست و  بد

 لیبه روش اهداء ناشناخته تما نیجن رندهیگ
همکاران، و  یدهند. )توسلو رغبت نشان می

 (396ص 
آشکار است که دالیل فوق افزون  یول

 یبه لحاظ کلی و قانون یبر عدم وجاهت فقه
نسب اشخاص  : است زیرا أوال رادیقابل ا زین

که  یخصوص میحر قیاز جمله مصاد
را داشته باشد  گرانیکتمان از د یستگیشا

که  میکنچرا که بالعیان مشاهده می ست،ین
 ه و حال بر شناختانسانها در گذشت لیتما

نسب و دودمان خود بوده، و در  یو معرف
 اکانیشاهد تفاخر اقوام و ملل به ن زین خیتار

 نیامروزه هم ا یو حت میو اجداد خود هست
، شودمی دهید یامر در جوامع مختلف بشر
تنها  یاسالم میهر چند که بر اساس تعال

 یاله یکرامت و ارزش انسان تقوا اریمع
شمرده  موممذ یامر اکانیتفاخر به ناست و 

الهیکم » هیشده است چنانکه در شأن نزول آ
( 1و2 : )التکاثر «زرتم المقابر یالتکاثر حت

تفوق و  یبرا یآمده است که اعراب جاهل
خود در  یهابه سراغ مرده گریکدیتفاخر بر 

تفاخر  گریکدیقبرستانها رفته و به آنها به 
عمل را به  نیا میجستند که قرآن کرمی

امر خود شاهد  نیقرار داد، ا یشدت مورد نه
و  انیمدعا است که همواره انسانها بر ب نیا

و رغبت  لینسب خود تما یروشنگر
افشاء و اعالن آن دخالت  رو نیاند از اداشته

 نی، بدشودمین یتلق یخصوص میدر حر
به  زین ینید یهامالحظه است که در آموزه

شده است تا نسب افراد  بیاعالن نکاح ترغ
از گم شدن و اشتباه مصون بماند، چنانکه از 

شده است که  تیاکرم )ص( روا امبریپ
و شاهدی  یو ال نکاح إال بول»فرمودند 

و  یمگر با اذن ول ستینکاح ن : یعنی« عدل
 (317، ص 14ج  ،یحضور شهود )نور

 یاست که مقتض ینسب از امور: ثانیا
که نسب  یآثار رایاست ز یو روشنگر انیب

 یدر زندگ یاخالق ،یحقوق ،یکیبه لحاظ ژنت
مسلم و  یکند امرمی جادیو تعامالت افراد ا

و  یاست و کتمان آن مشکالت جد یهیبد
را بدنبال  یریجبران ناپذ یمنف یامدهایپ
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خواهد داشت که ضرر آن کمتر از 
 یاز عدم محرمانگ یناش ییادعا یامدهایپ
تمان نسب باعث مثال کعنوان به ست،ین

 نیکودک شده و ا یکیژنت تیاختالل در امن
کودک و شناخت  یامر در سالمت جسم

خواهد  یمنف ریدرمان تأث ندیها و فرایماریب
 یو اخالق یداشت،هم چنانکه به لحاظ حقوق

کتمان نسب ممکن است به تضییع  زین
و افراد ثالث منجر گردد  دکحقوق کو

محروم  ایو  یقیمانند ارث از غیر مورث حق
از ارث و مانند آن، همان  یقیشدن وارث حق

گونه که محرمانه بودن نسب ممکن است به 
نکاح محارم و  لیاز قب یاخالق ریغ جینتا

 نیمانند آن منجر شود، لذا با توجه به ا
ن یها و قوانخانواده لیمالحظات امروزه تما

 نیاز کشورها به اهداء شناخته شده جن یبرخ
 1.است

 22 حاشیه

در  نیاهداء شناخته شده جن ینظر یمبان
استفاده از روش اهداء جنین  هیمقابل نظر

معتقد به  یگروه یناشناخته )محرمانگ
ضرورت استفاده از روش اهداء شناخته شده 

خود به  هیاثبات نظر یگروه برا نیهستند، ا

                                                
 اهدای در سجلي اسناد سیدعلي، محرمانگي ،قزويني . علوی1

 177 ص:جنین، 

از  یبه برخ الًیاند که ذاستناد کرده یلیدال
 :شودمیآنها اشاره 

است که از منشأ  یهر انسان یعی( حق طب1
در ماده  چنانکه ابد،ی یخود آگاه یوجود

حق  نیا زیحقوق کودک ن ونیکنوانس 7
 شناخته شده است تیکودک به رسم یبرا

کودک  یحکم نیجامعه و والد نرویاز ا
 یکیژنتء و منشا یبا کتمان نحوه بارور دینبا

حق مسلم خود  نیرا از ا یکودک، و
 .ندیمامحروم ن

 قی( هر گاه کودک متولد شده از طر2
باشد با  یمشکالت وراثت یدارا نیاهداء جن

توان اهداء کننده روش اهداء شناخته شده می
 را از اهداء گامت یکرده و و ییرا شناسا

 داشت. باز
از  نی( با روش اهداء شناخته شده جن3

فرزند حاصل از  انیبروز رابطه نامشروع م
 خواهد شد. یریشگیاو پ یسباهداء و محارم ن

 طیراز در مح کینگه داشتن  ی( مخف4
خطرناک و  یامر شهیهم یخانواده برا

رسد، چرا که ممکن ممکن بنظر میریغ
که موجب  دیبوجود آ یمتفاوت طیاست شرا

 ن،یوالد ییراز گردد از جمله جدا نیا یافشا
فرزند به شناخت  ازین ن،یاز والد یکیفوت 
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در صورت بروز خود  یکیمنشأ ژنت
بارز  یظاهر یهاو تفاوت اصخ یهایماریب
تواند که می یحکم نیکودک و والد انیم

باشد،  زیسؤال انگ نیریکودک و سا یبرا
موجب  گرانیراز از زبان د نیا یکه افشا
کودک نسبت به  یاعتمادبی احساس

 یو روان یو بروز مشکالت روح نیوالد
ه ممکن ک یگردد تا حداو می یبرا دیشد

نفس کودک و  هاست موجب سلب اعتماد ب
 گردد. یتیهوبی بروز احساس

کودک در  یکیژنت ء ( اطالع از منشا5
 رایمؤثر است ز یو یسالمت جسم نیتأم

کودک به هر گونه درمان  ازیدر صورت ن
و ..( شناخت  وندی)مانند پ یاساس

 یفرد دارا افتنیو  یو یکیمنشأژنت
 یضرور یه امرمشاب یتکیژن اتیخصوص

 396.1و همکاران، ص یاست. توسل

 23ه حاشی

 نیجن یاز مشکالت قانون نحوه اهدا یکی
در مورد نام  کیعدم تصر 1382مصوب 
انتقال  قیکودک متولد از طر یخانوادگ

 دینسب با یاست. با توجه به احکام کل نیجن
داشت که  یاعتقاد به انتساب فرزند به کس

                                                
 اهدای در سجلي اسناد سیدعلي، محرمانگي ،قزويني . علوی1

  180 ص:جنین، 

د آمده است اما به وجو یفرزند از اسپرم و
 شودمی افتیآن  نامهآییندر قانون  ینکات

 یزیگذار چرسد، هدف قانونکه به نظر می
قانون  3از آن است. قانونگذار در ماده  ریغ

 مقرر کرده است که: نیجن ینحوه اهدا
 رندهیاهدا گ نیزوج فیو تکال فیوظا

 یو طفل متولد شده از لحاظ نگه دار نیجن
و  فیوظا رینفقه و احترام، نظو  تیو ترب
اوالد و پدر و مادر است. چنانچه  فیتکال

پدر به  فیرا شامل تکل 3اطالق حکم ماده 
 فیاز تکال یکی میبدان زیاخذ شناسنامه ن

 جهیاخذ شناسنامه و در نت رندهیشوهر زن گ
در شناسنامه کودک  یو یدرج نام خانوادگ

چنین هماست. اما از متن ماده مذکور و 
نگهبان بر خالف شرع بودن  یشورا دیتاک

به کودک  یلیه آثار فرزند واقعکترتب 
)مجموعه نظرات و  قیطر نیمتولد شده از ا

روند رفت و  بی( و تعق157، 1383.... 
و  یاسالم یمجلس شورا نیبرگشت ب

( و 39، 1383 ،ینگهبان )صادق یراشو
 تیترب ،یبه نگهدار فیحصرى شدن تکال

به نظر  3احترام مندرج در متن ماده و نفقه و 
 نیزوج فیرسد اخذ شناسنامه از تکالمی
 دیتاک گری. از طرف دستین رندهیگ
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 یقانون بر طبقه بند ییاجرا نامهآیین
 در بند ییاهدا یهانیاطالعات مرتبط به جن

و  62تبصره ماده چنین همو  61ماده  «ت
 نیار اگذفرض قانون 3 نامهآیین« 10»ماده 

 تیو هو نیاست که اطالعات مربوط به جن
اند نقش داشته نیجن جادیکه در ا یکسان

جنین فاش  رندگانیگ یکس حت چیه یبرا
 تیوصف امکان انتساب هو نینشود. با ا

 ااهد نیبه زوج نیاز انتقال جن یکودک ناش
بر  گری. از طرف دستینپذیر امکانکننده 

 دکاناز کو تیقانون حما 14اساس ماده 
نسبت به قانون  یسرپرست که از جهاتبی

 یاست )صادقتر کامل نیجن ینحوه اهدا
زوج را  ی( طفل نام خانوادگ56، 1483(، 2)

 یرا نوع نیکند. چنانچه انتقال جنمی اریاخت
و  مینوزاد آن هم قبل از تولد بدان رشیپذ
 اریامکان اخت م،یکن یاز تولد تلق شیپ یگیدا

وجود  نینده جنریوج گز ینام خانوادگ
والدت طفل  یبا گواه گریدارد. از طرف د

توسط دست  نیجن رندهیاز زوجه خانواده گ
 یکس یو عدم ادعا یاندرکاران مراکز درمان

                                                
 یهانیانتقال جنو  ینگهدار افت،يدر 6ماده « ت». بند 1

 کامال محرمانه طيدر شرا يياهدا

جزو  ،يياهدا یهانی: اطالعات مرتبط به جن6. تبصره ماده 2

 .شوديم یطبقه بند یسر ياطالعات به کل

عدم  لیبه دل یگریدر انتساب فرزند به د
بر  یمبتن یطبقه بند تیاطالع، با فرض رعا

 ن،یاطالعات در فرض انتقال جن یمحرمانگ
زوج در شناسنامه کودک  یگنام خانواد

 3گردد.درج می
بروز  یمشکل وقت نیرسد انظر می به
 ،یکند که با درز اطالعات پس از مدتمی

فرزند به اعتبار اصل دانستن نسب، حق 
کند و می دایخود را پ یاطالع از نسب واقع

اطالعات  نیممکن است به حکم دادگاه از ا
پدر  ینام خانوادگ اریبا خبر شده و قصد اخت

 خود را داشته باشد. یواقع
صورت فوت شوهر قبل از تولد در  در

بروز  یمرد مشکل ینام خانوادگ اریاخت
زن و مرد  ییکند. در صورت جدانمی

نام  اریاخت یبرا زین گریکدیاز  رندهیگ
از  افتهیکودک تولد  یمرد برا یخانوادگ

 4.وجود ندارد یمنع نیانتقال جن قیطر

 24 حاشیه

روحه طم یموضوعات حقوقاز جمله 

 افتيارائه مدارک و اطالعات مربوط به اهداکنندگان و در. 3

و مقررات مربوط  نیقوان تيتنها با رعا يياهدا نیکنندگان جن

دار تیصالح ييو مراجع قضا ياسرار دولت یه حفظ و نگهدارب

 . باشديمجاز م

 کودکان خانوادگي نام و محمدحسن، نام ،مقدم . صادقي4

  204 ص:جنین،  انتقال از حاصل
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مسأله  یپزشک نینو دهیپد نیا رامونیپ
کودکان متولد  یاسناد سجل میکیفیت تنظ
الزم  ایاست، آ نیاهداء جن قیشده از طر

 نیاهداء کنندگان جن یاست اطالعات شخص
( و  یحکم نیاهداء شونده )والد نیاز زوج

 اً جتیمانده و نت یکودک متولد شده مخف
اهداء  نیه نام زوجکودک ب یلاسناد سج
 دیبالعکس با ایثبت گردد؟  نیشونده جن

اهداء کنندگان  یاطالعات و مشخصات فرد
کودک  ایو  رندهیگ نیزوج اریدر اخت نیجن

طفل  یو در اسناد سجل ردیمتولد شده قرار گ
دانستن منشأ  ایثبت گردد؟ آ زیمتولد شده ن

 یحق شرع کیاو  یتکوین کودک برا
تا محرمانه بودن اطالعات  شودمیمحسوب 

 نیاهداء کنندگان سبب تضییع ا یشخص
 ر؟یخ ایحق گردد 

اهمیت این موضوع در حقوق ایران بدین 
 احوالثبتجهت است که بر اساس قانون 

ق.ث.ا( تنظیم اسناد سجلی  41)تبصره ماده 
و اعطای نام خانوادگی به کودک بر اساس 

گیرد از این رابطه نسب پدری صورت می
و این اسناد در دعاوی مترتب بر نسب ر

توانند مانند ارث، والیت و نفقه و ... می
دلیل اثباتی مورد استناد قرار گیرند، عنوان به

                                                
 اهدای در سجلي اسناد سیدعلي، محرمانگي ،قزويني . علوی1

  175 ص:جنین، 

بدین جهت تنظیم صحیک و واقعی اسناد 
سجلی کودکان متولد شده از طریق اهدای 
جنین و اعطای نام خانوادگی مناسب به 

و ها تاثیر مستقیم بر حقوق کودک آن
 1اشخاص ثالث خواهد داشت. 

 25 حاشیه

ماده چهارم قانون سجل احوال 
اوالد یا احفاد یک رییس »: 14/3/1304

توانند خانواده که تحت کفالت نیستند می
اگر بخواهند اسم خانوادگی علیحده برای 

 2«.خود انتخاب نمایند

 26 حاشیه

 26/10/1375 – 6428/7نظریه مشورتی 
تقاضای متقاضی : یهاداره حقوقی قوه قضای

تغییر نام خانوادگی فرزندان صغیر تحت 
والیت، درخواست برای بار اول محسوب 

مانع که درصورتیگردد و اجابت آن می
 3بالمانع است. ، قانونی دیگری نباشد

 27ه حاشی

-62367/11/2نظریه مشورتی 
اداره کل امور حقوقی  22/07/1392

  86 ص:احوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاری. م2

 115 :ص احوال،ثبت قانون یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر 3
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 : سازمان
سال  18ن زیر تغییر نام خانوادگی فرزندا

قبل از تغییر نام خانوادگی پدر، حتی در 
مواردی که مادر برای این امر از پدر طفل 

قانون  41وکالت داشته باشد، با تبصره ماده 
منافات داشته و  1355مصوب  احوالثبت

قانونی نخواهد بود. چرا که وکیل دارای 
همان اختیاراتی است که موکل قانونأ دارای 

 باشد. آن می
اگرچه اصالح نام خانوادگی اشخاص 
مطابق نام خانوادگی جد پدری و رفع 
اشتباهات مامورین در این قبیل موارد منع 
قانونی ندارد. لیکن اصلک است به منظور 
ساماندهی اسناد و احراز ارتباطات نسبی و 
سببی افراد در اسناد هویتی اقدامات الزم نیز 

 1معمول گردد.

 

 

باشد می زوجیت قید در که زمانی تا خود همسر موافقت با تواندمی هزوج – 42 ماده
 طالق صورت در و کند استفاده تقدم حق رعایت بدون خود همسر خانوادگی نام از

 . بود خواهد همسر اجازه به موکول گیدخانوا نام از استفاده ادامه

 1 حاشیه

 احوالثبتقانون اصالح قانون  38ماده 
کس برای خود نام هر » 1319مصوب 

خانوادگی مخصوص انتخاب کند زوجه و 

                                                
 114:ص احوال،ثبت قانون یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

کلیه اوالد و احفاد ذکور و اناث آن شخص 
که در تحت والیت او هستند به آن نام 
موسوم خواهند بود کسانی که تحت والیت 

توانند نام خانوادگی دیگری برای نیستند می
  « خود اختیار نمایند.



 

 

 د و نقل آن هب دافرت ثبت كل واقیع اهی موجوتعويض شناسنامه -فصل نهم 

 دست در موجود یاههشناسنام است مکلف کشور احوالثبت سازمان -43 ماده
 سازمان که معین یهامهلت در مکلفند نیز افراد کلیه و نماید تعویض بتدریج را مردم
 تعیین سنی گروه ترتیب به و جمعی ارتباط وسایل و آگهی طی کشور احوالثبت

 وقایع و خود هویت اعالم برای خود اقامت محل احوالثبت انمأمور به ودنم خواهد
 وفات. نمایند مراجعه جدید نمونه شناسنامه دریافت و مدارک ارائه و خود حیاتی

 .شود بایداعالم مراجعه این ضمن نیز فرزندان و زوجه و زوج نشده ثبت
 و فقدان اعالم اصیاشخ، طرح اجرای طول در چنانچه (18/10/63 الحاقی) -تبصره

 برای نباشد گروه آن تجدید دوره مشمول که نمایند شناسنامه تعویض درخواست یا
 .شد خواهد صادر موقت گواهی مقررات طبق آنان

 1ه حاشی

پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
و به منظور از بین بردن آثار طاغوت از 

ماموریت  احوالثبتجامعه اسالمی، سازمان 
ت طی طرح تعویض شناسنامه، یاف

های نمونه قدیم )شاهنشاهی( شناسنامه
موجود در دست مردم را تعویض و شناسنامه 
جمهوری )که اصطالحًا شناسنامه طرح 
تعویض نام گرفتند( بجای آن صادر و 

 تحویل نمایند. 
قانون  1این ماموریت در بند ج ماده 

همین قانون احصاء  43و ماده  احوالثبت

                                                
 موضوعه حقوق در شناسنامه آثار و محمد، احکام ،. باقريان1

 131 ص:ايران، 

 1ت.شده اس

  2 حاشیه

 احوالثبتقانون  1در اجرای بند ج ماده 
های موجود در دست مردم تعویض شناسنامه

کشور  احوالثبتیکی از وظایف سازمان 
باشد. لذا تعویض شناسنامه در یکی از می

 حاالت ذیل متصور است. 
های نمونه قدیم در تعویض شناسنامه -1

  احوالثبتاجرای قانون 
 شناسنامه نمونه قدیم الف( با ارائه 

 ب( بدون با ارائه شناسنامه نمونه قدیم 
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های نمونه جدید تعویض شناسنامه -2
 مستعمل 

تعویض شناسنامه ناشی از اجرای  -3
احکام صادره از محاکم دادگستری، 

های حل اختالف تصمیمات متخذه، هیات
آرای صادره از کمیسیون تشخیص سن یا 

 مصوبات نام خانوادگی 
جدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به ت -4
 سالگی جهت تعویض عکس  30

تعویض شناسنامه اولیه پس از رسیدن  -5
 1سال تمام. 15به 

 3 حاشیه

 یارائه خدمات سجل یمنظور سامانده به
 یکه به هر علت از اجرا یمربوط به اسناد

تا کنون از طرف  شناسنامه ضیتعو طرح
 خدمات افتیدر یصاحبان آنها تقاضا

طرح  یاجرا از و پس دهینگرد یسجل
 یبت فوتهاثها و شناسنامه یتعویض همگان

 یهاصادره از حوزه ی)اسناد سجل یضربت
 ضیتعو یکه صاحبان آنها برا ییروستا

خود اقدام نکرده  میشناسنامه نمونه قد
 یو برا یدستورالعمل مشابه یاند طبوده

ثبت فوت  یاز سوء استفاده احتمال یریشگیپ

                                                
 و شناسنامه فاقد افراد حسن، وضعیت ،یمحمودآباد . زارعي1

  52 ص:احوال، ثبت قانون 45 ماده تحلیل عه، التابمشکوک

شدند تا در صورت زنده بودن و  یفرض
مراجعه صاحب آن پس از احراز تعلق سند 

حذف و شناسنامه صادر و  یآثار فوت فرض
اسناد در  نی.( کماکان اگرددیم لیتحو

 دینمامی جابیباشند، اموجود می هایگانیبا
اسناد  یاز رو یمتبعد ارائه خدمات سجل

 یمستثن یجار یهاهیمذکور، از شمول رو
ای بر آنها حاکم گردد ژهیمقررات وشده و 

 هیبخشنامه کل نیابالغ ا خی. لذا از تار
سراسر کشور و اداره  در ییاجرا یواحدها

امور خارجه موظفند به شرح  احوالثبتکل 
 2.ندیاقدام نما لیذ

محل صدور  احوالثبتادارات  -1
شناسنامه فهرست اسناد راکد را در سه نسخه 

ه، و مجلد نمود هین تهسازما -استان  -)اداره 
و  یاداره نگهدار سیینسخه آن نزد ر کی

استان ارسال  احوالثبتبه  گریدو نسخه د
 .دینمامی

اطالعات مربوط به  زهیادارات مکان -2
و با  ینگهدار زین ستمیاسناد راکد را در س

 .ندیهماهنگ نما یو مرکز یمحل گاهیپا
ادارات کل در استانها عالوه بر  -3

 یهانسخه از فهرست کی انهیرااطالعات 
 یاسناد راکد ادارات تابعه را در مجلدها

 شناسنامه ضياحوال، دستورالعمل تعوثبت يعال ی. شورا2

  23/7/1381 خيش/ع، تار/39اسناد راکد، شماره  ، ميقد نمونه
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 یو سجل یجداگانه در حوزه معاونت حقوق
را به اداره  گرینموده و نسخه د ینگهدار

 و پژوهش ارسال دارند. یکل امور سجل
اسناد  یو سامانده یبمنظور بررس -4

 ریشهرستانها، مد احوالثبتراکد ادارات 
استان موظف است  لاحواثبتکل 

نفر از کارشناسان  2حداقل  یندگانینما
ر شهرستانها را به ه ریسا ایاستان  احوالثبت

از ادارات شهرستانها اعزام تا پس از  کی
اسناد راکد موجود در اداره  هیکل ییشناسا
آن با فهرست  قیتطب یو بررس احوالثبت

سند در  نیا»شده، مهر مربوطه با سجع  هیته
را در محل « ناد راکد قرار داردزمره اس

 . ندیدر سند درج و امضا نما یمناسب
در  یشرح آته )ب احوالثبتادارات  -5

 مربوط به ارائه خدمات یرابطه با درخواستها
هر گونه استعالم و نقل تحوالت  ایو  یسجل
در خصوص اسناد راکد عالوه بر  رهیو غ
پرسشنامه، مدارک و مستندات معتبر  میتنظ

و مشخصات  تیصوص احراز هودر خ
 پرونده متشکلهمطالبه و  یرا از متقاض یسجل

را همراه با رونوشت مصدق سند و گزارش 
  احوالثبتبخش رایانه به اداره کل 

توانند بنا به می احوالثبتادارات  -6
ضرورت بمنظور وقوف از صحت و سقم 

حسب  انیمتقاض یاظهارات و مدارک ابراز

مراجع مربوطه استعالم مورد مراتب را از 
 .ندینما

در صورت عدم ارائه مدارک و  -7
 یمستندات معتبر )از جمله گذرنامه، گواه

خدمت،  انیکارت پا ،یلیمدرک تحص
 یط یو ...( توسط متقاض یرانندگ نامهیگواه
و احراز  ی، جهت بررسهیای مشارالنامه
محل سکونت  یانتظام یرویبه ن تیهو

رونده همراه با خواهد شد و سپس پ یمعرف
قطعه عکس  2به همراه  کورپاسخ مراجع مذ

شده باشد به  یکه با مشخصات کامل گواه
 گردد.استان ارسال می

ها به پرونده نگونهیپس از وصول ا -8
 یهاادارات کل ابتدا مشخصات با فهرست

و سپس  قیتطب انهیموجود و اطالعات را
 ریسه نفره مرکب از مد اتیپرونده در ه

ول ئو مس یو سجل یعاون حقوقکل، م
قرار خواهد  یحراست استان مورد بررس

 گرفت.
سه نفره اداره کل  اتیه - تبصره

کل  ریامور خارجه مرکب از مد احوالثبت
 یدفتر مرکز ندهیکل و نما ریمعاون مد

 حراست سازمان خواهد بود .
 یمذکور ضمن بررس اتیه یاعضا و

 پرونده و مدارک و مستندات موجود نظر
عدم تعلق سند  ایخود را در مورد تعلق سند 
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کتبا اعالم و مراتب به اداره  یبه متقاض
 مربوطه منعکس خواهد شد. احوالثبت

در صورت احراز تعلق سند به  -10
محل پرونده را در  احوالثبتاداره  ،یمتقاض

تا  از استان قرار داده یاعزام ندهینما اریاخت
بز در پس از کنترل نسبت به ضرب مهر س

سند از زمره  نیا»مربوطه با سجع  یسند سجل
و امضاء آن اقدام  «اسناد راکد خارج شد

ضمن  مربوطه احوالثبت. سپس اداره دینما
مشخصات مذکور را از  یارائه خدمات سجل

حذف و  گاهیموصوف و اطالعات پا ستیل
استان  احوالثبتمراتب را به اداره کل 

ات مذکور را تا مشخص دینمامتبوع اعالم می
عمل  زین انهیاستان حذف و در را ستیاز ل
 هایجهت اقدام مشابه به معاونت جهیو نت

 کینفورماتو آمار و ا یو سجل یحقوق
 سازمان اعالم خواهد شد.

و آمار و  یو سجل یحقوق یهاحوزه -11
 یهایدر سازمان ضمن بررس کیانفورمات

 راتییتغ ستمیها و سستیالزم و حذف از ل
 یاسناد راکد را به روز نگهدار تیوضع
 . ندینمامی

در صورت فوت صاحب سند، چنانچه 
 به هیواقعه فوت مطابق مقررات ثبت و اعالم

سند واصل  یمحل نگهدار احوالثبت اداره
شود واقعه فوت در سند والدت بدون 

بخشنامه ثبت  نیا فاتیتشر تیرعا
 یستهایگردد و مراتب جهت حذف از لمی

 اعالم خواهد شد . ربطیذ یمبادمربوطه به 
اد راکد نمربوط به اس یتهای. آمار فعال13

 مربوط یو حذف مشخصات از فهرستها
 توسط

کل هر ماهه به اداره کل امور  ادارات
 سال خواهد شد .ارو پژوهش  یسجل

 یبا هماهنگالذکر فوق مهارا هیته - 14
 حراست سازمان انجام خواهد شد .

د دارند که از موارد هم وجو یبرخ
 شناسنامه ضیتعو یبرا یصاحب سند سجل

 مینمونه قد
 یاقدام نموده و شناسنامه جمهور خود

 لیاخذ نموده است لکن به دل زین یاسالم
شناسنامه  الیو سر یعدم درج شماره سر

سند ممهور به مهر  نیا ،یدر سند سجل دیجد
موارد،  لیقب نیاسناد راکد شده است که در ا

ز صدور شناسنامه که پس ا یاسناد
مامور  یبعلت فراموش یاسالم یجمهور

شناسنامه در آنها درج  الیو سر یرشماره س
از اصالت  نانیاست پس از اطم دهینگرد

 سییشناسنامه و تعلق آن به سند، با دستور ر
 الیو سر یاداره نسبت به ثبت شماره سر

 نیاست در ا یهیدر سند اقدام گردد، بد
مه و ارائه آن خصوص وجود اصل شناسنا
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 1.2.باشدمی یضرور
 را احوالثبت انمأمور منتشره آگهی در معین یهامهلت در که اشخاصی – 44 ماده

 موهوم شناسنامه دریافت یا غیر شناسنامه از استفاده یا مکرر شناسنامه داشتن از
 و تعقیب از نمایند مطلع خارجی تابعیت داشتن با ایرانی شناسنامه از استفاده یا

 مستمر مزبور جرایم معینه مهلتهای انقضا از پس واال بود دنخواه معاف مجازات
. بود خواهند قانون این 49-48 مواد در مصرح مجازات مشمول و شده شناخته
 آنان قانونی نمایندگان یا و صاحبان انتخاب به مکرر شناسنامه دارندگان هویت
 مدارکچنین هم واند نموده ادهاستف غیر شناسنامه از که اشخاصی هویت و تثبیت
 شودمی صادر که قانونیفرزندان مطابق شناسنامه  شناسنامه و طالق و ازدواج
 .بود خواهد

 1 حاشیه

باید گفت که موضوع این ماده اعم از 
استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت 
ایرانی است. لیکن با توجه به تصریک بند 

هایی که فاً ابطال اسناد و شناسنامهفوق، صر
اند در زمره بیگانگان مورد استفاده قرار داده

 3گیرد.صالحیت هیات قرار می

 2 حاشیه

 24/11/1366 -7/6237نظریه مشورتی 
 احوالثبتماموران : اداره حقوقی قوه قضاییه

                                                
 افتيدر به موفق کنون تا آن صاحبان که يسجل اسناد 1

 یسر و مسلسل شماره اي و نشده رانيا یرجمهو شناسنامه

 نشده درج يسجل اسناد متن در ياسالم یجمهور شناسنامه

 .نديگویم راکد اسناد است،

نیز صالک برای تشخیص معاف بودن 
های معین در آگهی اشخاصی که در مهلت

را از داشتن  احوالثبتشره ماموران منت
های شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه

غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده 
ایرانی یا داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند. 

باشد بدیهی است این صالحیت ناقض می
صالحیت مراجع قضایی نیست و چنان چه 

ز تعقیب کسی را معاف ا احوالثبتماموران 
تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده 

محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر 2

 132 :ص ران،يا

 رسیدگي در عادالنه دادرسي ولي، جايگاه ،. رستمي3

  57 ص:حوال، اثبت اختالف حل هایهیأت
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 1او به مراجع قضایی نیست.

 3ه حاشی

 2/6/1376 -3298/7نظریه مشورتی 
 : اداره حقوقی قوه قضاییه

کسی که از شناسنامه دیگری : پرسش
استفاده کرده باشد و با شناسنامه مذکور 
تحصیل نموده و ازدواج کرده و مدرکی اخذ 

چه با طرح دعوی شناسنامه نموده است چنان
مذکور ابطال و شناسنامه جدید صادر شود، 
تکلیف مدارکی که از قبیل مدارک مربوط 
به ازدواج و فرزندان و مدارک تحصیلی و 

و آیا برای هر یک  شودمیبیمه و غیره چه 
از این مدارک نیز باید علیه مرجع مربوطه 
 شکایت کرد یا شناسنامه جدید کافی است؟ 

 43با توجه به قسمت اخیر ماده : نظریه
هویت اشخاصی که از  احوالثبتقانون 

اند مطابق شناسنامه غیر استفاده نموده

                                                
  116 ص:احوال، ثبت قانون الدين، محشای صالح ،. اصغری1

گردد خواهد بود ای که صادر میشناسنامه
در این صورت شناسنامه به هر علتی که 

نفع ذی اعتبار گردد و برایبی باطل و
 احوالبتثشناسنامه جدید صادر شود، اداره 

نفع بتواند ارتباط خود را با ذی برای این که
سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل نموده 
است، حفظ کند، مراتب را باید در ستون 
مالحظات سند سجلی ثبت نماید در غیر این 
صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند 
سجلی صاحب سند جدید تاگزیر خواهد بود 

 ای به خود علیه مرجعهبرای انتساب هر سابق
ربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ذی

 ثبت 
احوال طرح دعوی نموده خواستار درج 

 2موضوع در سند سجلی جدید شود. 

  

 117 ص:احوال، ثبت قانون الدين، محشای صالح ،صغریا. 2



 

 

 در که همسری سنی گروه ضمن فرزندان و همسر شناسنامه تعویض -44ماده  تبصره
 طفل والدت ثبت موقع درچنین هم و آمد خواهد عمل به میکند مراجعه مقرر مهلت

 و معین مراجعه مهلت چه اگر شد خواهد تعویض خانوار افرادو  مادر و پدر شناسنامه
 .باشد نشده آگهی

 
 1 حاشیه

از کالسه  3/5/1385 -77/85رای شماره 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری  76/268

بخشنامه تعویض و  1با موضوع ابطال بند 
 -2093اسنامه به شماره صدور المثنی شن

8/9/1366 : 
شاکی طی دادخواست تقدیمی : مقدمه

بخش  1اعالم داشته است، به موجب بند 
-2093تعویض شناسنامه بخشنامه شماره 

کشور افراز  احوالثبتسازمان  8/9/1366
توانند درخواست تعویض سال نمی 18زیر 

شناسنامه نمایند و درخواست باید توسط 
 1210د. این بند مغایر ماده اولیا تقدیم شو

آن و رای وحدت  1قانون مدنی و تبصره 
هیات  3/10/1364مورخ  30رویه شماره 

باشد. لذا ابطال عمومی دیوان عالی کشور می
بند مذکور مورد استدعاست. مدیر کل امور 

کشور  احوالثبتحقوقی و سجلی سازمان 
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

اعالم  30/4/1377مورخ  21ح//4823
بسیاری از والدین با توجه به اند، داشته

تبعات سوء قضیه خواستار عدم تسلیم 
سال بودند،  18شناسنامه به فرزندان کمتر از 

ای در این راستا قانون مورد عمل که اشاره
سال  18به بلوغ شرعی ندارد و سن قانونی را 

ابالغ رای  و با شودمیمعین نموده اجرا 
به دلیل  3/10/1364-30وحدت رویه شماره 

این که هدف از اخذ شناسنامه استفاده از 
مزایای قانونی آن در کلیه امور من جمله 

سال برای  18باشد، سن قانونی امور مالی می
اخذ شناسنامه و سایر امور سجلی لحاظ 

 گردد. می

با توجه به مقررات : رای هیات عمومی
افت و تعویض شناسنامه و مربوط به دری

صدور المثنی و این که شرایط مقرر در 
مصوبه مورد اعتراض نافی حقوق مدنی 
اشخاص در خصوص مورد نیست. مصوبه 

  1مذکور مغایرتی با قانون ندارد.

                                                
  117 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ،ی، اصغرنيالد. صالح1
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 واقع تردید مورد افراد «تابعیت و هویت» هرگاه( 18/10/63 اصالحی) -45 ماده
 مراجع به «هویت» اثبات برای مراتب نشود ارائه نآ اثبات جهت الزم مدارک و گردد

 طبق تأیید صورت در و ارجاع شهرستان تأمین شورای به تابعیت اثبات برای و انتظامی
 .شد خواهد اقدام مقررات

 1 حاشیه

توانند از می کسانی هستند که« اتباع»
تمام حقوق یک کشور بهره مند شوند و در 

رند مگر در مقابل قانون، با یکدیگر براب
مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر 
سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت 
آنها محدودیتی در حقوقشان ایجاد کرده 
باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر 

ی تابعیت ایران را کسب ازدواج با مرد ایران
در تعریف دیگری از اتباع  نموده است

که  شودمی هبه مجموع افرادی گفت»: آمده
اعضای یک ملت از نظام و قوانین عنوان به

 1.کنندمی آن تبعیت

 2 حاشیه

بیگانه در لغت، به معنای مختلف آمده 
غیر، ناآشنا، اجنبی، غریبه، ناشناس، »: است

ولی در اصطالح حقوقی، مقابل « خارجی
تبعه است. بیگانه در زبان انگلیسی 

                                                
 نيفرزندان فاقد تیمشکالت تابع يمحمد، بررس دیس ،ي. تراب1

  15 ص: ران،يدر ا ورقه

 ،يخصوص الملل نیب حقوق(، 1388) محمود، ،يسلجوق. 2

 .هفتم چاپ زان،یم نشر اول، جلد

«Alien » نامیده «بیاالجن»و در زبان عربی 
عنوان به. بیگانه شخصی است که شودمی

 شهروند یا تبعه کشوری که در آن زندگی
کند شناخته نشده است. در حال حاضر می

که تعهد  شودمی بیگانه به افرادی اطالق
تابعیت کشور خاص را پذیرفته باشند اعم از 
اینکه دارای تابعیتی غیر از مملکت محل 

. یا آنکه تابعیت هیچ کشوری توقف باشند
 3 2.را نداشته یعنی بدون تابعیت باشند

 3ه حاشی

 به شخصی اطالقتابعیتی( بی آپاترید )یا
گردد که تبعه هیچ دولتی بموجب قوانین می

 آن کشور به حساب نیاید. هنگامی رخ
حمایت و معاضدت را  هادهد که دولتمی

 آمدن کنند. علت به وجودمی از افراد دریغ
تابعیتی را در عواملی چون تعارض بی

قوانین، قوانین مربوط به ازدواج، تابعیت 
توان می خونی، تبعیض، ترک تابعیت و...

در حقوق  گانهیبا اتباع ب يرانيا ينزنا نکاح محمدرضا، ،ی. مرند3

 246 ص: ران،يا ييقضا
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 1بررسی نمود.

 4 حاشیه

عه چنان که از فحوای این التابمشکوک
عنوان پیداست، فردی است که تابعیت 

وراق هویتی دارا بودن ا رغمعلیایرانی وی )
 ایرانی( مورد تردید است.

اسامی برخی از این افراد در دفتری به نام 
دفتر مشکوکین به ثبت رسیده. این دفتر در 

، نواحی انتظامی و احوالثبتاختیار ادارات 
دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت 

ی هاکشور قرار دارد و مأموران دستگاه
از افرادی  مزبور به محض مواجهه با یکی

در دفتر مزبور به ثبت رسیده یا  که نام آنان
زندان و نوادگان افراد مزبور؛ مکلف به فر

خروج شناسنامه از ید فرد و ارجاع موضوع 
 2صالح هستند.به مراجع ذی

 5 حاشیه

                                                
  11 ص:آن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،ی. وجد1

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يا، بررسعبدالرض ،یلری. حاج2

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

  55 ص:منطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

 71 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

 ،یدیو دکتر جعفر شه نینظر دکتر مع ريا، زدهخد نامهلغت. 4

، انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه نفت 4تبورک، جلد  طهیبس

 دهخدا. نامهلغت

فاقدین سند سجلی یا فاقدین ورقه به 
گردد که مدعی باشند می کسانی اطالق

سال  18ش از ایرانی هستند و سن آنان بی
به هر  احوالثبتبوده و تا زمان مراجعه به 

طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده 
 3است.

 6 حاشیه

در فرهنگ لغت دهخدا، تابعیت به معنای 
پیروی و اطاعت کردن است و تبعه کسی 
است که به دولت خاصی مرتبط است و از 

 5 4کند.می طاعتاآن 

 7 حاشیه

توان تابعیت را می تعریف،ترین در ساده
بوع خود رابطه میان مردم با دولت مت

دانست، لذا تابعیت مستلزم وجود یک 
 7 .6شخص و رابطه تبعیت است

و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،ي. صادق5

 2 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا

 ینولوژیترم در مبسوط جعفر، محمد ،یلنگرود یجعفر 6

 اول چاپ، 1378 دانش، گنج انتشارات تهران حقوق،

و فرزندان  يرانيزنان ا تیتابع تیوضع يحسن، بررس ،يزمان. 7

 120 :ص ،يحاصل از ازدواج با مردان خارج
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 8 حاشیه

تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که 
سازد لذا می شخص را به دولت معینی مرتبط

این رابطه از جهتی سیاسی است زیرا که 
است که  ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی

یگر دداند و از جهت می فرد را از خودش
معنوی است زیرا که مربوط به مکانی نیست 
که شخص در آن سکونت دارد و یا به 
عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین فرد و 

داند موجود ه او را از خود میکشوری ک
 2 1.است

 9 حاشیه

الملل آمده است در فرهنگ حقوق بین
قی میان فرد و یک که تابعیت رابطه حقو

دولت است. تابعیت تأمین کننده حمایت 
د بوده و حقوق و تکالیف دولت از فر

 4 3برای او به همراه دارد.خاصی را 

 10ه حاشی

: در مفهوم حقوقی تابعیت عبارت است از
رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی که شخصی »

                                                
 .15 ص: ،يالملل خصوص نیمحمد، حقوق ب ،یری. دکتر نص1

در احقاق احوال حقوق کودک و نقش ثبت د،یجمش ،يرمض. 2

 78 :صآن، 

الملل، ترجمه  نیک، فرهنگ حقوق بچوسيبلدسو، و ت. رابر3

 .143 ص:پارسا،  رضایعل

 خاص را به یک دولت معین مرتبط
 «سازد.می

ت چون محصول سیاسی اسای رابطه
حاکمیت و اراده دولت و منبعث از قدرت 

 حکومت حاکم است.
معنوی است یعنی رابطه فرد با ای رابطه

حکومت مربوط به یک مکان خاص نیست 
تواند این پیوند را بر هم نمی و صرف مکان

 بزند.
حقوقی است یعنی تحقق تابعیت ای رابطه

موکول به وجود رابطه بین یک فرد و یک 
 5است.دولت 

 11 حاشیه

 :شودمی تابعیت به دو طریق منتقل
در این : الف. سیستم خون )تابعیت نسبی(

 منتقل« نسب»نوع سیستم، تابعیت از طریق 
 .شودمی

در این : ب. سیستم خاک )تابعیت ارضی(
نوع سیستم، تابعیت از طریق کشوری که 
 شخص در خاک آن متولد گردیده منتقل

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 4

 13 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

حقوق اتباع خارجه در  ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 5

 91 :ص ران،يا



  
 729 های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقايعتعويض شناسنامه -فصل نهم 

 

 1.دشومی

 12 حاشیه

تابعیت از  (سیستم خون)در این سیستم 
و ما آن  شودمی طریق نسب به طفل تحمیل

نامیم و این سیستم می را تابعیت نسبی
است که ظاهراً از نیت افراد ای براساس اماره

رود که می یعنی ظن غالب شودمی استنباط
 فرزندی که مثاًل از پدر و مادر ایرانی متولد
شده است بخواهد تبعه ایران باشد. روش 

در اعمال این سیستم یکسان نیست  هادولت
گاهی باید هم پدر و هم مادر تابعیت 
کشوری را داشته باشند تا دولت، فرزند آنها 
را تبعه خود بدانند اما بعضی از کشورها 
تابعیت یکی از والدین را برای تحقق تابعیت 

ز کشورها شمارند و بعضی امی فرد کافی
قائل به رجحان تابعیت یکی از والدین 

و تابعیت دیگری را از این حیث اند شده
 اند.کان لم یکن تلقی کرده

قانون ما راه حل اخیر را پذیرفته است. 
بنابراین فرزندانی که از پدر ایرانی به وجود 

اگرچه در خارج از کشور ایران اند آمده
د و در متولد شده باشند ایرانی خواهند بو

اسلوب تابعیت ایران برای مادر سهمی 

                                                
 نیبر قوان یری)سمیبدان ديکه با یموارد ،يعل ،يصادق. 1

 4 :صاحوال(، ثبت

 شناخته نشده است.
: گویدمی قانون مدنی 978ماده  2بند 

کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از »
اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند 

 2«.شوندمی تبعه ایران محسوب

 13 حاشیه

 (سیستم خاک)به موجب این اصل 
 حل تولد شخص مشخصتابعیت را از روی م

نمایند یعنی هر شخص تابعیت کشور می
 هامحل تولد خود را دارد امروزه اکثر دولت

نمایند به ندرت می به سیستم خاک عمل
که آن را نپذیرفته  شودمی کشوری یافت

باشد باید اضافه کرد که گستره اصل خاک 
محدود به تولد شخص در یک سرزمین 

را در یک کشور باید نیست بلکه اقامت او 
از اجزای اصل خاک شمرد و چنانچه شخص 
در یک کشور به مدت طوالنی اقامت کند 
 شرط تحصیل تابعیت آن را به دست

سیستم خاک از ایجاد تابعیت  آورد.می
 تابعیتی جلوگیریبی مضاعف و گاهی

 3کند.می

 14 حاشیه

  2 :صاحوال، در حقوق ثبت تیتابع ه،يحور ،ي. عطائ2

  2 :صاحوال، در حقوق ثبت تیتابع ه،يحور ،يعطائ. 3
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 انواع تابعیت:
 تابعیت ذاتی )یا اصلی(

 1بیتابعیت اکتسا

 15 حاشیه

که  شودمی تابعیت ذاتی به تابعیتی گفته
کند. این می فرد به محض تولد آن را کسب
 گردد.می تابعیت به دو نحو به افراد اعطاء

طریقی است که : عیت خونیالف. تاب
 یلتابعیت ابوین به محض تولد فرد به او تحم

 گردد.می
طریقی : ب. تابعیت خاکی )یا ارضی(

تابعیت فرد براساس محل تولدش است که 
 2گردد.می معین

 16 حاشیه

 شودمی تابعیت اکتسابی به تابعیتی گفته
که فرد در هنگام تولد آن را کسب نکرده 
بلکه بعداً بخاطر پدید آمدن شرایطی آن را 

 3اخذ نموده است.

 17 اشیهح

                                                
 2 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 1

 2 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 2

 2 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 3

)فرزندان  تیمشکالت تابع ياوسط، بررس ي. فالح نژاد، عل4

  1(، صفحه، تیفاقد تابع

تابعیت اکتسابی از راه ازدواج؛ تغییر 
 4آید.می به دستتابعیت و تحصیل تابعیت 

 18 حاشیه

تابعیت تبعی )یا تحمیلی( تابعیتی است 
که براساس پیروی از فرد دیگری )شوهر 
یا پدر( به شخص )همسر یا اوالد صغیر( 

 5گردد.می تحمیل

 19 حاشیه

تابعیتی است که شخص : تابعیت تحققی
 بر اثر ازدواج با فرد دیگری کسب

 6نماید.می

 20 حاشیه

گویند که، می سنادیاسناد ضمنی به ا
دولت ایران به هنگام تولد شخص و برای 

نماید و در آنها می ثبت این واقعه تنظیم
هویت پدر و مادر وی و نیز محل تولد او را 

 7سازند.می معین

 21 حاشیه

 3 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 5

 3 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 6

 3 :صاحوال، در حقوق ثبت تیتابع ه،يحور ،يعطائ. 7
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 عبارتند از:حاکم بر تابعیت اصول 
 تابعیتی:بی ضرورت تابعیت و نفی

نه تابعیت در زمیای باید به گونه هادولت
قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد 
دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد 

ها تابعیت نگردد برای این منظور دولت
استناد به  برحسب شرایط و مصالک خود با

 نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به
گام صورت مختلف تابعیت افراد را در هن

 کنند.می تولد تعیین
 وحدت تابعیت: ضرورت

قانونگذاری کنند ای باید به گونه هادولت
 که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد.

 تغییر پذیری تابعیت:

بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون 
تواند ضوابط می ازدواج و تغییر والدین فرد

قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت 
 دولت دیگری را به دست آورد.

 ممنوعیت سلب تابعیت:

در گذشته مواردی از سلب تابعیت در 
مجازات برخی عنوان بهنتیجه پناهندگی یا 

جرایم وجود داشت اما امروزه سلب تابعیت 
 1از جانب دولت ممنوع است.

                                                
 1 :صاحوال، در حقوق ثبت تیتابع ه،يحور ،يعطائ. 1

 22 حاشیه

 وحدت تابعیت:استثنائات وارد بر اصل 
 طفلی که متولد: تولدیتابعیت مضاعف 

مختلف مترهای گردد به اقتضای پارامی
تابعیت داشته باشد.  تواند بیش از یکمی

مثالً طفلی که در آمریکا از پدر و مادر 
سیستم خون  به اقتضای شودمیایرانی متولد 

ایرانی(، تابعیت او ایرانی و به )متولد از پدر 
)سیستم خاک(،  اقتضای تولد در آمریکا

تابعیت او آمریکایی است. چنین مواردی 
 گردد.ایجاد تابعیت مضاعف میموجب 

مثال عنوان به: بعد از تولد تابعیت مضاعف
زن طبق قانون کشور فرانسه چنانچه 

ازدواج نماید. آن فرانسوی با مرد خارجی 
از ماند. می زن به تابعیت فرانسوی خود باقی

 976ماده  6)بند  طرفی طبق قانون ایران
 قانون مدنی(. هر زن تبعه خارجی که با مرد

یرانی شوهر بر ایرانی ازدواج نماید تابعیت ا
زن گردد. حال چنانچه یک می او تحمیل

ازدواج نماید چنین  فرانسوی با مرد ایرانی
زنی به استناد قوانین فوق دارای تابعیت 

 2گردد.مضاعف می

 

و ارتباط آن با  يدر قانون مدن تیتابع اوش،یس سموات،. 2

 7 :صاحوال، مقررات ثبت
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 23 حاشیه

فاقدین ورقه اصطالحاً به : فاقدین ورقه
نمایند می که ادعا شودمی اشخاصی اطالق

ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه 
به هر نحو جهت آنان سند  احوالثبتبه 

 سجلی تنظیم نگردیده است. و فاقد شناسنامه
 1باشند.می

 24 حاشیه

اصطالح فاقد ورقه  احوالثبتدر مجموعه 
)یا معادل آن فاقد سند سجلی( معموالً به 

 مداد( قل18افراد بزرگسالی )با سن بیش از 
که مدعی هویتی ایرانی هستند اما  شودمی

مدرکی )نظیر شناسنامه یا سند ثبت کل 
 2کند.نمی وقایع( مدعای آنان را تأیید

 25 حاشیه

عه التابمشکوکاصطالح : عهالتابمشکوک
که دارای اسناد  شودمی به افرادی گفته

هویت و  سجلی و شناسنامه بوده لیکن
تابعیت ایرانی آنان بنا به دالیلی مورد تردید 

 3واقع گردد.

                                                
 ،ياقبال و معظم، مهرداد و فرح بخش، مرتض زاده،حسن. 1

 3 :صشناسنامه،  و يمستندات سجل نيمعضل فاقد

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 2

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 17 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

 26 حاشیه

 اند:افراد فاقد ورقه عموماً شش دسته
افرادی که والدین آنها دارای اوراق 

اما به دالیل مختلف از اخذ اند هویتی بوده
اوراق هویتی برای فرزند خود اجتناب 

 اند.ورزیده

 فاقد اوراق هویتی افرادی که والدین آنها
بوده الجرم قادر به کسب اوراق هویتی 

 اند.فرزند خود نبودهبرای 

عه التابمشکوکافرادی که والدین آنها 
کسب اوراق اند و به همین دلیل قادر بوده

هویتی برای فرزند آنان موکول به تعیین 
 تکلیف تابعیت آنان بوده است.

از انحاء از فرزندان افرادی که به نحوی 
مدارک هویتی جعلی، غصبی و یا مکرر 

و به دلیل کشف موضوع، اند استفاده نموده
اوراق هویتی آنان و اوراق کسب شده برای 

 فرزندانشان ابطال شده است.

افرادی که از پدر غیر ایرانی و مادر 
و در زمان والدت آنان اند ایرانی زاده شده

 باع خارجیانه ازدواج با اتوالدین دارای پرو
 اند.نبوده

 ،ياقبال و معظم، مهرداد و فرح بخش، مرتض زاده،حسن. 3

 3 :صاسنامه، و شن يمستندات سجل نيمعضل فاقد
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فرزندان افرادی که به دلیلی تابعیت آنان 
مورد تردید مراجع ذیصالح قرار گرفته 

آن که اسامی آنان در دفاتر افراد  رغمعلی)
عه ثبت نباشد( تا زمان تعیین التابمشکوک

 1تکلیف پرونده تشکیل شده.

 27 حاشیه

به سه  توانمی افراد فاقد شناسنامه را
 گروه تقسیم کرد:

افرادی هستند که اغلب در : گروه اول
روستاها ساکن هستند و به علت نداشتن 

نداشتن راهنما و حامی و چنین همآگاهی و 
نبوده  احوالثبتسرپرست قادر به مراجعه به 

و هنوز هم امکان مراجعه ندارند و باید با 
معرفی و حمایت اشخاص دیگری چون 

و مسئولین  احوالثبتو مأمورین شوراها 
ی بهداشت و مراکز بهداشتی و هاخانه

 دهداران برای آنها تشکیل پرونده داد.
افرادی هستند که قصد تقلب : گروه دوم

توان متواریان از می به قانون را دارند که
نسبت داد گونه اینخدمت نظام وظیفه را به 

چرا که کبر سن و معافیت از خدمت زیر 
 را دارند.پرچم 

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 1

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 49 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

که  شودمی افرادی را شامل: گروه سوم
به دنبال تغییرات حاصله در مرزهای شناخته 

ی، خارجی محسوب و به لحاظ المللبینشده 
موقعیت جغرافیایی )مرز نشینی( و داشتن 
رابطه خویشاوندی با اتباع ایرانی، در صدد 
تحصیل مدارک هویتی و تابعیتی ایرانی 

د به سهولت و به دور از هستند تا بتوانن
هرگونه محدودیت به دو کشور تردد 

 2نمایند.

 28 حاشیه

یکی از مواردی که منجر به ابطال سند 
رد تابعیت افراد  شودمیسجلی و شناسنامه 

عه است، افرادی که تابعیت التابمشکوک
 شودمیآنان مشکوک به اشخاصی اطالق 

لی و شناسنامه بوده لیکن که دارای اسناد سج
هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دالئلی 
مورد تردید واقع گردد، خواه اسامی آنان در 
لیست اسامی افراد مشکوک ثبت گردیده و 
یا ثبت نشده باشد این افراد معموالً افرادی 

اند لکن با ایرانی هستند که ایرانی نبوده
د سجلی قلمداد نمودن خود منجر به تنظیم سن

یا اینکه پدر این افراد با اند، و شناسنامه شده

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 26 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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الذکر فوق جعل شناسنامه و یا اینکه به طریق
اند و سپس برای خود را ایرانی قلمداد نموده

 اند.این فرزندان خود شناسنامه اخذ نموده
با توجه به اینکه تمامی مدارک اخذ شده 

ود ها باید ابطال ششناسنامهگونه اینبا 
گیریم این اسناد و بنابراین نتیجه می

اند یعنی آثار ها از ابتدا باطل بودهشناسنامه
ابطال از زمان تنظیم سند سجلی و شناسنامه 
جاری بوده است و مدارک اخذ شده از 
همان زمان باطل بوده است لکن اعالم بطالن 
از طریق رأی دادگاه مبنی بر ابطال این اسناد 

وضوع نزد مرجع صالک به منظور اثبات م
 1پذیرد.صورت می

 29 حاشیه

درخصوص اینکه چگونه ممکن است در 
تابعیت شخصی برای اثبات هویت تردید 
شود و ترتیب رسیدگی به این موضوع به 
چه نحو خواهد بود و اساساً چه مرجعی حق 
دارد چنین تردیدی را اعالم نماید، ابهامات 

ل حقوقی فراوانی وجود دارد در عین حا
هیأت عمومی دیوانعالی کشور طی رأی 
وحدت رویه درخصوص برخی از این 

: است ابهامات چنین اظهارنظر کرده

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 1

 178 :ص ران،يا

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود »
شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و 

براساس گزارش شورای  احوالثبتاداره 
نماید و می مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم

تراض معترض هیأت حل در صورت اع
 احوالثبتاختالف مقرر در ماده سوم قانون 

 نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر
کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار می

قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه 
 3 2«.عمومی است

 30 حاشیه

ق.م قانونگذار  976ماده  1مطابق بند 
یک فرض قانونی، هرکس که در عنوان به

ایران سکونت داشته باشد صرفنظر از اینکه 
والدت آنها در کدام کشور بوده یا پدر و 

یا در اند مادر آنها تابعیت چه دولتی را داشته
همین که محل اند کدام کشور متولد شده

سکونت آنان در ایران باشد و مدارک 
تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران واقع 

ند و واضک شومی نگردد، ایرانی محسوب
 است تابعیتی که طبق این اماره تعریف

مبتنی بر سیستم خاک به معنای  شودمی
حقیقی خود نیست، بلکه در حقیقت با قبول 

 .20/01/1381مورخ  658شماره:  ی. رأ2

 142 :صاحوال، عباس، حقوق ثبت ،یرشکاریم. 3
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این اماره قانونگذار ایران سیستم اقامتگاه را 
اعمال کرده است. علت این اماره قانونی 
همان تشابه مفاهیم تابعیت ارضی و اقامتگاه 

 1است.
 از حقوقدانان معتقدند این بند را برخی

قانون نامه تابعیت  13توان جانشین ماده می
دانست نه به این معنا که بر معیارهای خاک 
و خون در تعیین تابعیت اصلی ایران، معیار 
دیگری، یعنی معیار سکونت در ایران 
افزوده گردد که اگر در تابعیت ایرانی یا 

و را تبعه خارجی وی مدلل نشده است، باید ا
ایران به شمار آوورد. لذا این بند مشتمل بر 
اصل ایرانی بودن ساکنین ایران است. مگر 

 23خالف آن ثابت شود.

 31 حاشیه

 قانون مدنی. 976بند اول ماده 
درخصوص تلقی از این ماده قانونی و  .1

 تعیین مصادیق آن اختالفاتی ممکن است:
قضات دادگستری با اختیار حاصل از اصل 

قانون اساسی امکان تفسیر واژه  73
و اطالق آن به کلیه ساکنان « ساکنین»

                                                
تهران، انتشارات  ،يالملل خصوص نیمحمد، حقوق ب ،یری. نص1

 .62ص:  1381، ج نهم، 2و  1آگاه، ج 

 ،يالملل خصوص نیحقوق ب یهاستهيمحمود، با ،ي. سلجوق2

 .86ص: ، 1385ج چهارم،  زان،یتهران، نشر م

محدوده جغرافیایی کشور را دارند. بر این 
اساس افراد فاقد مدارک هویتی نیز به 
صرف اقامت در داخل مرزهای کشور؛ 

ملزم  احوالثبتایرانی تصور شده و ادارات 
به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه برای 

 افراد خواهند گردید. این قبیل

اداره حقوقی قوه قضائیه بموجب نظریه  .2
 06/01/1364به تاریخ  7/44شماره 

 قانون مدنی 976ماده  1درخصوص بند 
 چنین اظهار نموده است:

قانون  976منظور مقنن در شق اول ماده  .3
از جمله کلیه ساکنین ایران تمام  مدنی

کسانی است که در ایران سکونت دارند و 
و اند آنها نیز در ایران سکونت داشته نیاکان

باشند بطوریکه اماره خالف می ایرانی االصل
آن وجود نداشته باشد به عبارت دیگر، 
ایرانی بودن آنها مورد تردید و ایراد و 
اعتراض دولت نباشد. نه افرادی که به 
صورت مخفیانه از مرزهای کشور بطور غیر 

ند. بنا قانونی وارد و در ایران سکونت نمای
به مراتب مذکور در هر مورد که در ایرانی 
بودن کسی تردید به میان آید باید ایرانی 

و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 3

 51 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا
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بودن خود را در مراجع صالحه به اثبات 
برساند تا شناسنامه ایرانی به نام وی صادر 

 «.شود

اداره تابعیت وزارت امور خارجه به  .4
-422/140/8/5574استناد نظریه شماره 

ه چنین اظهارنظر در اینبار 28/12/1363
 نموده است:

رسد مقنن در تدوین می الف، به نظر»... 
قانون مدنی موارد ذیل را  976ماده  1بند 

 مدنظر قرار داده است:
در مراحل ابتدایی  احوالثبتتشکیالت 

تأسیس بوده و اکثریت قریب به اتفاق مردم 
 کشور فاقد اوراق هویت بودند بنابراین تنها

 اع ایرانی با درنظر گرفتنمحمل شناسایی اتب
قلت جمعیت، سکونت در شهرها و 
روستاهای واقع در محدوده مرزهای ایران 

 بود.

تبعیت خارجی کسانی مسلم »ذکر جمله 
در بند مورد بحث در واقع « است که...

عکس العملی در قبال سوء استفاده از 
تحصیل تابعیت بیگانه با هدف رهایی از 

 بیل پرداخت مالیاتایفاء وظایف قانونی از ق
 نظام وظیفه و امثال آن بوده است... .

ی هااجرای این بند از سوی ارگانج. 
ی عظیمی از هااجرایی در شرایط فعلی گروه

پناهندگان، رانده شدگان و حتی مقیمان 

خارجی را که به طور موقت در این کشور 
برند ایرانی شناخته و مشکالت می به سر

گی و حقوقی سیاسی، اقتصادی، فرهن
 را در پی خواهد داشت.ای نشده بینیپیش

د. در نهایت امر از لحاظ این اداره 
مرجع قانونی تشخیص تابعیت، عنوان به

تابعیت خارجی پناهندگان و رانده شدگان 
باشد ولو آن که مدارک می مزبور مسلم

خارجی به همراه نداشته و یا از ارائه آن 
ین تنظیم سند خودداری نموده باشند. بنابرا

سجلی و صدور شناسنامه جهت آنان فاقد 
 «.وجهه و محمل قانونی است

، در صورت شودمی چنانکه مالحظه
قانون اساسی،  73استفاده قضات از اصل 

ماده  1توانند با توسع بند می ایشان به راحتی
تابعیت ایرانی را به مهاجران ساکن  976

 یند.محدوده جغرافیایی کشور اعطا نما
در این موضوع، توجه به تاریخ تصویب 

( حائز 1314و  1313ی هاماده قانونی )سال
اهمیت است. چنان که در نظریه اداره 
تابعیت وزارت خارجه نیز اشاره شده است، 
قانونگذار در آن مقطع زمانی؛ برای شناسایی 

جز مالک قرار دادن ای ایرانیان چاره
تعریف  سکونت نداشته است، اما شمول این

در زمان حاضر به وضوح محل تردید است 
ای چرا که تابعیت عبارت است از رابطه
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سیاسی و معنوی بین یک فرد و یک دولت 
توان برای فردی که چند می معین چگونه

صباحی است در محدوده جغرافیایی 
معنوی ای کشوری ساکن شده است، رابطه

که با ای و سیاسی با دولت قائل شد؟ رابطه
وج از مرزهای جغرافیایی نگسلد و اصواًل خر

تابع زمان و مکان باشد. در حالی که 
مهاجران مقیم کشور، صرفاً برای تحصیل 

 کهای تابعیت با دولت رابطه دارند. رابطه
 معنوی قلمداد شود.ای تواند رابطهنمی

 در وضع حاضر کشور
 توجه به این مسأله که اتباع خارجی

در قانون ای ن مادهتوانند از وجود چنیمی
مدنی سوء استفاده نمایند، ضرورت دقت 
نظر قانونگذاران و مهم دانستن اصالح قانون 

 2 1نماید.می را بیش از پیش

 32 حاشیه

ق.م. مؤید پذیرش سیستم  976ماده  2بند 
خون در نظام قانونگذاری ایران است، یعنی 
هر طفلی که از پدر ایرانی متولد شود، به 

                                                
در  یعاد نیقوان ری: شرح و تفسيقانون اساس 73 ل. اص1

اصل مانع از  نياست مفاد ا ياسالم یمجلس شورا تیصالح

کشور  نیحق، از قوان زیکه دادرسان، در مقام تم یریتفس

 .ستین کننديم

چه در داخل کشور باشد یا در مجرد تولد 
 3گردد.می خارج، ایرانی محسوب

این ماده به جهت تولد از  2مشمولین بند 
پدر ایرانی، برخالف سایر دارندگان 

ماده  4-3ی اصلی که در بندهای هاتابعیت
قوم به آنها اشاره شده ایرانی االصل  976

 شوند.می نامیده
بنابراین قانون ایران، تابعیت اصلی 

حسب سیستم خون را، فقط از راه نسب بر
پدری پذیرفته و نسب مادری را لحاظ 
نکرده، حال آنکه برخی از کشورها تابعیت 

م تولد را مالک تعیین والدین طفل در هنگا
اند. در این صورت چنانچه در طفل دانسته

موقع تولد طفل اختالف در تابعیت پدر و 
 مادر باشد، طفل طبق سیستم خون، دارای دو

گردد، سیستم خون در فرانسه می تابعیت
 4شودمی امروزه با همین مفهوم عمل

ستم خون، مالک با توجه به تعریف سی
باشد، یعنی می تشخیص تابعیت، زمان تولد

ضابطه تابعیت نسبی در ایران تابعیت ایرانی 
پدر حین والدت طفل است و زمان انعقاد 

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 2

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 33 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

 تهران، «يخصوص الملل نیب حقوق»: محمد ،یری. نص3

 .30 و 62 ص، 1381 نهم، ج، 2 و 1ج آگاه، انتشارات

 .65 ص همان،. 4
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اه نطفه مورد نظر نیست بدیهی است هرگ
بعداً پدر تغییری در تابعیت خود بدهد 

 1تأثیری در تابعیت فرزند، نخواهد داشت.
آن است که با مشخص  2نتیجه حکم ماده 

شدن هویت و تابعیت ایرانی پدر، تابعیت 
فرزند نیز ایرانی است هرچند تولد فرزند در 
کشوری دیگر رخ داده و تابعیت آن کشور 

چه تابعیت نیز به او تعلق گرفته باشد حال 
ایرانی پدر، از نوع تابعیت اصلی یا تابعیت 

 4 3 2اکتسابی باشد.

 33 حاشیه

درخصوص  احوالثبترویه سازمان 
قانون مدنی چگونه  976ماده  2مشمولین بند 

 است؟
قانون مدنی ناظر  976ماده  2بند  -پاسخ

بر اطفالی است که در ایران یا خارج ایران 
ی است. این اطفال متولد شده و پدر آنها ایران

اند. بوده و چنانچه در خارج متولد شدهایرانی 
صدور شناسنامه با رعایت مقررات مربوطه 
بالمانع است. الزم به ذکر است جهت 

                                                
 .79 ص: 1385 ،ي. سلجوق1

 .79 ص: 1385 ،ي. سلجوق2

 ،يخصوص الملل نیب حقوق یهاستهيبا: محمود ،يسلجوق. 3

 .1385 چهارم، چ زان،یم نشر تهران،

و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 4

 52 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا

اینگونه اطفال تنظیم سند سجلی و صدور 
امور خارجه  احوالثبتشناسنامه در اداره 

اداره  ها)واقع در تهران( و یا در سایر استان
 5پذیرد.می ستان انجاممرکز ا

 34 حاشیه

قانون مدنی، با اعمال  976ماده  2بند 
سیستم خون، هر کسی را که از پدر ایرانی 

ا اعمال تابعیت اصلی نسبی، بمتولد گردد 
نماید و در این بین، می ایرانی محسوب

تفاوتی میان اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت 
باشد لکن مقنن، نسب مادری را نمی پدر

 6ؤثر در مقام نداسته است.م
ق.م کسانی که در  976ماده  4طبق بند 

ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها 
به وجود آیند ایرانی اند در ایران متولد شده

شوند تولد در خاک ایران می محسوب
 بموجب این ماده پیروی از سیستم خاک

باشد. والدت طفل و والدت یکی از می
اک ایران، تأکید مضاعفی از والدینش در خ

ناحیه قانونگذار بر پیروی از سیستم خاک 

 6 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،ی. وجد5

 تیتابع فرانسه مانند کشورها يبرخ که است ذکر اني. شا6

 طفل تیتابع نییتع مالک او تولد هنگام در را طفل نيوالد

 اختالف طفل تولد موقع در چنانچه صورت نياند. در ادانسته

 دو یدارا خون ستمیس طبق طفل باشد، مادر و پدر تیتابع در

 .گردديم تیتابع
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گردد. تابعیتی که از این طریق می تلقی
« تابعیت اصلی ارضی»گردد می تحصیل

 است.
با آنکه در اسلوب تابعیت ایران، تابعیت 
مادر و در تعیین تابعیت فرزند مؤثر شناخته 

ران نشده، اما این بند برای تولد مادر در ای
ارزش حقوقی قائل شده است. این ارزش به 

باشد و می لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند
چون تولد مادر مانند تولد پدر، در ایران به 
طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و 
فرهنگ این سرزمین و آشنایی و عالقه وی 

گردد، قانونگذار می نسبت به این فرهنگ
، یعنی تولد خود آن را به انضمام شرط دیگر

شخص در ایران برای تابعیت ایرانی کافی 
 3 2 1«.دانسته است

 35 حاشیه

 قانون مدنی 976ماده  4با استفاده از بند 
اگر از پدر و مادر خارجی : توان گفتمی

که یکی از آن دو در ایران متولد شده باشد 
آید آن فرزند  فرزندی در خاک ایران به دنیا

تن شناسنامه ایرانی فایرانی و مستحق گر

                                                
 .82 ص، 1385 ،ي. سلجوق1

 ،يخصوص الملل نیب حقوق یهاستهيبا: محمود ،يسلجوق. 2

 .1385 چهارم، چ زان،یم نشر تهران،

و فرزندان  يرانيزنان ا تیعتاب تیوضع يحسن، بررس ،يزمان. 3

 123 :ص ،يحاصل از ازدواج با مردان خارج

خواهد بود. مثالً اگر یک مرد آمریکایی با 
یک زن فرانسوی ازدواج نماید و آنها به 
ایران سفر کنند و خانم فرانسوی در 
بیمارستان میالد تهران زایمان نماید و 
پسری به دنیا آورد اگر والدین آمریکایی و 
فرانسوی با داشتن گواهی والدت بیمارستان 

مراجعه کنند و مأمور  احوالتثببه اداره 
پس از بررسی مدارک الزم  احوالثبت

برایش محرز شود که محل تولد زن 
فرانسوی )ایران( بوده است و طبق گواهی 
والدت فرزند هم در تهران )بیمارستان 
میالد( متولد شده، در این صورت مأمور 

برای آن  4تواند مطابق بند می احوالثبت
 4کند.طفل شناسنامه صادر 

 36 حاشیه

: قانون مدنی 976ماده  4مشمولین بند 
شامل کسانی است که در ایران از پدر و 

در ایران متولد مادر خارجی که یکی از آنان 
اند. در رویه سازمان شده به وجود آمده

این بند عمدتاً درخصوص کسانی  احوالثبت
است که پدر خارجی و مادر ایرانی و فرزند 

 تیتابع فیتکل نییقانون تع لیمحمدرضا،نقد و تحل ان،یعل. 4

و  گانهیبا اتباع ب يرانيفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا

 381:صآن،  یهاهیاصالح
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ولد شده است. مدارک الزم نیز در ایران مت
جهت صدور شناسنامه برای این طفل شامل 
اصل گواهی والدت، شناسنامه مادر، 
گذرنامه یا دفترچه اقامت پدر و پروانه 

باشد. پس از اخذ می زناشویی یا سند نکاحیه
و بررسی مدارک مذکور جهت طفل سند 
سجلی و شناسنامه با درج توضیک اینکه 

قانون مدنی تنظیم  976ماده  4بموجب بند 
ضمناً گردد. می و صادر گردیده اقدام

کارت تردد )منجمله کارت سبز اتباع 
عراقی یا کارت ویژه افاغنه( جزو سند 
قانونی جهت تنظیم اسناد سجلی یا هرگونه 

تواند نمی اسناد دیگر )مالکیت، نکاحیه و...(
صرفاً جهت  هاواقع گردد زیرا این کارت

تردد صاحبان آنها در سطک شناسایی و 
کشور صادر و فاقد هرگونه اعتبار قانونی 

 1باشد.می دیگر

 37 حاشیه

این بند : قانون مدنی 976ماده  4بند 
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی 

د که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجو
 نماید.می را اتباع ایران تلقیاند آمده

بند سه شرط برای براساس مفاد این 

                                                
 6 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 1

ایرانی شناخته شدن مشمولین آن بیان شده 
 است:

تولد در ایران/ خارجی بودن والدین/ 
 تولد یکی از والدین در ایران

 1319قانون سال  نامهآیین 74]ماده 
چنانچه پدر و مادر طفلی که از : احوالثبت

اتباع خارجه هستند هر دو یا یکی از آنها 
س از ثبت در دفتر در ایران متولد باشند پ

 موالید برای طفل آنها شناسنامه صادر
گردد. در این مورد در باالی صفحه دفتر می

 شودمی موالید و صفحه سفید شناسنامه قید
قانون مدنی برای طفل  976ماده  4طبق بند 

شناسنامه صادر گردید...[ گرچه در این بند 
)که تولد از پدر ایرانی را  2به خالف بند 

شرط تابعیت تعیین نموده( نقش مادر در 
تحقق تابعیت ایرانی ارزش حقوقی یافته و 
همسنگ پدر تلقی شده است و ضمن آن 
مشکل تابعیت فرزندان اتباع خارجی مقیم 
ایران حل شده است، اما شروط تعیین شده 

کند که می حالتی را از شمول این بند خارج
ترین واجد اهمیت بسیار بوده و اساسی

 شکل امروز تابعیت در کشور تلقیم
. حالتی که افراد واجد شرایط آن شودمی

از مشمولین بند اخیر در اخذ تر شاید اولی
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تابعیت ایرانی باشند هرچند در هیچ یک از 
نشده ای به آنان اشاره 976بندهای ماده 

است. حالت مذکور وضعیت تابعیتی 
و  نوازادی است که در ایران از پدر خارجی

مادر ایرانی دارای شناسنامه جمهوری 
و تابع ایران نخواهند اند اسالمی متولد شده

بود. چرا که شرایط قید شده در هیچ یک از 
را دارا نیستند و تنها باید  976بندهای ماده 
 اقدام به اخذ تابعیت نمایند. 5به استناد بند 

اگر نوزادی در خارج از ایران از مادر 
د، امکان تحصیل تابعیت ایرانی متولد شو

ایرانی را نخواهد داشت. چرا که هیچ یک 
 1از بندهای ماده شامل حال آنان نیست.

 38 حاشیه

کسانی که در ایران  976ماده  4طبق بند 
آنها در  از پدر و مادر خارجی که یکی از

ود آیند ایرانی ایران متولد شده به وج
شوند. تولد در خاک ایران به می محسوب
 این ماده پیروی از سیستم خاکموجب 

باشد والدت طفل و والدت یکی از می
والدینش در خاک ایران تاکید مضاعفی از 
ناحیه قانونگذار بر پیروی از سیستم خاک 

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریاجح. 1

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 36 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

گردد تابعیتی که از این طریق تلقی می
 گردد تابعیت اصلی ارضی است.می تحصیل

با آنکه در اسلوب تابعیت ایران، تابعیت 
تعیین تابعیت فرزند مؤثر شناخته مادر و در 

نشده اما این بند برای تولد مادر در ایران 
ارزش حقوقی قائل شده است. این ارزش به 

باشد و لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند می
چون تولد مادر، مانند تولد پدر در ایران به 
طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و 

قه وی فرهنگ این سرزمین و آشنایی و عال
گردد قانونگذار آن می نسبت به این فرهنگ

را به انضمام شرط دیگر یعنی تولد خود 
شخص در ایران برای تابعیت ایرانی کافی 

 2دانسته است.

 39 حاشیه

این بند در : قانون مدنی 976ماده  5بند 
 توصیف قسم دیگری از اتباع ایران اشعار

کسانی که در ایران از پدری که : داردمی
عه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله تب

پس از رسیدن به هجده سال تمام الاقل 
یکسان دیگر در ایران اقامت کرده باشند 
واال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق 

آن  سهيو مقا يرانيحاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 2

 54: ص ،يقانون مدن 974با بند م ماده 
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مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای 
 تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

در این بند قانونگذار تحصیل تابعیت 
نی افراد را مشروط به سه شرط نموده ایرا

 است:
تولد در ایران/ تبعه خارجه بودن پدر/ 
اقامت به مدت یک سال پس از رسیدن به 

 سن هجده سالگی در ایران بال انقطاع
با توجه به آن که قانون احراز تابعیت این 
افراد را موکول به یک سال اقدام بال انقطاع 

یین پس از هجده سالگی نموده است، تع
هویت فرد تا قبل از این سال نیازمند تدبیری 
است. بر همین اساس به استناد تبصره ذیل 

 70بموجب مواد  احوالثبتقانون  13ماده 
 احوالثبت 1319قانون سال  نامهآیین 72و 

)که در حال حاضر نیز به قوت خود باقی 
است( پس از ثبت واقعه والدت، گواهی 

 تحویل مخصوص اتباع خارجه صادر و
گردد. اگر فردی که بر این اساس برای می

او گواهی والدت مخصوص اتباع خارجه 
صادر گردیده پس از رسیدن به هجده 
سالگی بالفاصله یکسال دیگر نیز در ایران 

ماده  5اقامت نماید، شروط قانونگذار در بند 
قانون مدنی در مورد وی محقق شده  976

و باید سند  شودمی تابعیت ایرانی وی محقق
هویت و تابعیت ایرانی به وی اعطا شود. به 

 نامهآیین 73همین جهت بموجب ماده 
، سند ثبت کل وقایع برای احوالثبتقانون 

 او تنظیم و شناسنامه جمهوری اسالمی صادر
 گردد.می

آنچه در این مورد تأمل برانگیز است، 
وضعیت اشخاصی است که والدین آنان 

گواهی والدت مخصوص اتباع اقدام به اخذ 
 اند.خارجه ننموده

در حال حاضر عدم اخذ گواهی در 
طفولیت موجب از بین رفتن حق فرد در 

 .شودمی برخورداری از تابعیت ایرانی
قانون مدنی شامل افرادی  976ماده  5بند 

واجد سه شرط تولد در ایران، که  شودمی
بالفاصله خارجی بودن پدر و اقامت یکساله 

پس از رسیدن به سن هجده سالگی باشند 
بنابراین فرد با احراز سه شرط فوق از حق 

 .شودمی تابعیت ایرانی برخوردار
؛ احوالثبتقانون  12طبق ماده چنین هم

والدت هر طفل در ایران اعم از این که پدر 
و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به 

 اعالم شود. احوالثبتمأمور نماینده یا 
، ماده اخیر اطالق شودمی چنانکه مالحظه

 عام دارد.
بنابراین، هر والدتی که در ایران رخ داد 

رسانده شود،  احوالثبتباید به اطالع مأمور 
 احوالثبتقانون  13و  12تا مطابق مواد 
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نسبت به تنظیم سند ثبت کل وقایع یا ثبت 
ع خارجی و صدور در دفتر والدت اتبا

شناسنامه یا گواهی والدت اتباع خارجی، 
رسد عدم می اقدام نماید. با این حال؛ به نظر

اطالع و دریافت نداشتن گواهی والدت 
مزبور، دلیل کافی برای عدم تحقق شرایط 

 نباشد. 976ماده  5بند 
در حال حاضر شیوه اجرایی اخذ تابعیت 

ده ، ما976 ماده 5ایرانی برای افراد حائز بند 
 احوالثبت 1319قانون سال  نامهآیین 73

 است:
هرگاه صاحبان گواهینامه والدت طبق »

تبعه ایران دار تشخیص مقامات صالحیت
معرفی شدند در این صورت گواهینامه از 
آنها اخذ و در حاشیه دفتر والدت مراتب 
قید و طبق مندرجات دفتر موالید و 

 شناسنامه صادر گواهینامه اسناد تنظیم و
 «.شودمی

و عدم امکان اجرای آن باعث عدم احراز 
 .شودمی تابعیت ایرانی توسط افراد مزبور

قانون  نامهآیین 84از سوی دیگر ماده 
: نیز تصریک دارد احوالثبت 1319سال 

مکلف است به مجرد  احوالثبتنماینده »
ا مراجعه اشخاصی که فاقد شناسنامه هستند ب

انجام تشریفات قانونی اسناد تنظیم و 
 «.شناسنامه صادر نماید

« به محض مراجعه»و « مکلفند»قیود 
نشان دهنده اهمیتی است که قانونگذار برای 
دریافت اوراق هویتی برای این افراد قائل 
است و بنابراین تنها موضوع تطبیق وضع 
مراجعه کننده فاقد شناسنامه با موازین 

ست که آن هم در صورت قانونی مطرح ا
 976ماده  5تحقق شرایط مندرج در بند 

مانعی برای اقدام از سوی  قانون مدنی
چنین همرسد. بنظر نمی احوالثبتمأمورین 

ید به نظیم سند سجلی و صدور شناسنامه مقت
 مقطعی خاص از زمان نخواهد بود.

مذکور  نامهآیین 83این موضوع در ماده 
گری مورد تصریک قرار گرفته نیز به نحو دی

 است:
سال  18اشخاص ذکوری که به سن »

ه بایستی شخصاً با دو نفر گوااند تمام رسیده
مراجعه و شناسنامه  احوالثبتبه نماینده 

 «.دریافت کنند
قانون سال  نامهآیینبنابراین از نگاه 

امکان عدم ثبت واقعه  احوالثبت 1319
ه بعد از سن والدت در طفولیت و احاله آن ب

 .کبارت پذیرفته شده
»... : بنابراین با استفاده از عبارت

گواهینامه از آنان اخذ و در حاشیه دفتر 
والدت مراتب قید ........ و طبق مندرجات 
دفتر موالید و گواهینامه اسناد تنظیم و 
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 74در ماده «. شودمی شناسنامه صادر
را  توان کلیت موضوعنمی مذکور نامهآیین

 منتفی نمود.
 قانون 16ماده  6الزم به ذکر است در بند 

متضمن  1355مصوب سال  احوالثبت
مجلس محترم شورای  1363اصالحیه سال 

 اسالمی نیز به این موضوع اشاره شده و چنین
اعالم و امضاء دفتر ثبت کل »: آمده است

وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد 
سال  18سن او از  بود... صاحب واقعه که

 «تمام به باال باشد...
حل این چالش قانونی حل یکی از 

را  احوالثبتمشکالت اساسی مجموعه 
مسأله فرزندان حاصل : ممکن خواهد نمود

ی اتباع خارجی با زنان ایرانی هااز ازدواج
 باشند.می که در حال حاضر فاقد ورقه

 1319قانون سال  نامهآیین 70ماده 
واقعه والدت اطفالی که از پدر  :احوالثبت

شوند و می و مادر خارجی در ایران متولد
پدر و مادر آنها پروانه اقامت از دولت در 
دست دارند در دفتری که نمونه آن ضمیمه 

 رسد.می است به ثبت نامهآیین
 1319قانون سال  نامهآیین 72ماده 

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 1

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 37 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

برای اطفال مذکور در موارد باال : احوالثبت
بت در دفتر، گواهینامه که نمونه پس از ث

 است صادر نامهآیینآن ضمیمه این 
 .شودمی

 1319قانون سال  نامهآیین 73ماده 
هرگاه صاحبان گواهینامه : احوالثبت

دار والدت طبق تشخیص مقامات صالحیت
تبعه ایران معرفی شدند در این صورت 
گواهینامه از آنان اخذ و در حاشیه دفتر 

الدت مراتب قید و طبق مندرجات دفتر و
موالید و گواهینامه اسناد تنظیم و شناسنامه 

 1.شودمی صادر

 40 حاشیه

ت و داشتن دیکی از شقوق حق ثبت وال
گواهی والدت مخصوص اتباع خارجی 

سال  18موضوع ثبت والدت فرزندان باالی 
باشد. هرچند که در خصوص مهلت می آنان

 15جب تبصره ذیل ماده اعالم والدت بمو
به  1355مصوب سال  احوالثبتقانون 

روز از تاریخ والدت  15صورت مطلق مدت 
هم ای طفل معین شده است و اماره قرینه

مبنی بر عدم ثبت واقعه والدت بعد از مدت 
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مذکور به میان نیامده بلکه با استفاده از بند 
قانون مذکور که صاحب واقعه  16ماده  6

سال تمام به باال باشد را  18ز که سن او ا
یکی از اعالم کنندگان واقعه عنوان به

 والدت پذیرفته است اینگونه استنباط
که ثبت واقعه والدت بعد از انقضاء  شودمی

مهلت اعالم نیز منع قانونی ندارد پس ثبت 
 18والدت فرزندان اتباع خارجی که بیش از 

نخواهد  سال دارند نیز خالف موازین قانونی
 بود.

 1319مصوب سال  احوالثبتدر قوانین 
مکلف است  احوالثبتنماینده »: آمده است

به مجرد مراجعه اشخاصی که فاقد شناسنامه 
م هستند با انجام تشریفات قانونی اسناد تنظی

پس تنظیم سند « و شناسنامه صادر نمایند
سجلی و صدور شناسنامه علی القاعده مقید 

زمان به نحوی که در بعد  به مقطعی خاص از
د نیست و قید از آن امکان اقدام از بین رو

باشد. می ید این مطلب)به مجرد مراجعه( مؤ
نیز نسبت  نامهآیینهمان  83البته در ماده 

 به این امر تأکید شده است.
بنابراین چنانچه فرزندان متولد از اتباع 
خارجی در ایران در زمان مراجعه به مأمور 

سال سن  18بیش از  احوالثبتنده یا نمای
داشته باشد ثبت والدت و تنظیم سند موالید 

ی سازمان هابرای آنان در قالب دستورالعمل

قانون  45کشور موضوع ماده  احوالثبت
نفره  3ی هاو پس از تأیید هیأت احوالثبت

ی موضوع دستورالعمل مذکور و یا شوراها
 باشد.میپذیر امکانتأمین شهرستان 

البته احراز شرایط و نیز تأیید شمول بند 
قانون مدنی به متقاضی از سوی  976ماده  5

است. نکته حائز  نیروی انتظامی ضروری
 راقمه این است که به نظر اهمیت در این بار

این سطور برای چنین افرادی در صورت 
حصول شرایط و تأیید موضوع از سوی 
مقامات ذیصالح مستقیماً سند والدت 

وص اتباع ایرانی تنظیم و شناسنامه مخص
و نه گواهی  شودمی جمهوری اسالمی صادر

والدت اتباع خارجی. استدالل ما برای این 
قانون  976ماده  5نظریه این است که بند 

مدنی در مقام بیان و معرفی گروه دیگری 
 از مصادیق اتباع ایرانی چنین نموده است:

ری که کسانی که در ایران از پد -5»
تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله 
پس از رسیدن به هجده سال تمام الاقل یک 
سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند واال 
قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق 
مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای 

 «.تحصیل تابعیت ایران مقرر است
ای پذیرش شروط قانونگذار در این بند بر

 تابعیت ایرانی فرد عبارتند از:
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 تولد در ایران -1

 تبعه خارجه بودن پدر -2

اقامت به مدت یک سال پس از  -3
رسیدن به سن هجده سالگی در ایران 

 بدون انقطاع.
پس با وصف تحقق این شروط فرد 
مصداق اتباع ایرانی بوده و مستحق دریافت 

باشد. اما والدین خارجی چنین می شناسنامه
به سبب کوتاهی و قصور خود در قبل فردی 

 احوالثبتسالگی به نماینده یا مأمور  18از 
مراجعه ننموده و نسبت به ثبت والدت و 
اخذ گواهی والدت مخصوص اتباع خارجی 

و این صرفاً یک قصور است اند اقدام ننموده
نه بیشتر و این قصور نیز در حدی نیست که 

 نچه قبالً اصل ثبت واقعه را منتفی نماید چنا
 توضیک داده شد.

توانیم به صرف عدم اقدام به موقع نمی ما
والدین در اخذ گواهی والدت مخصوص 

 رغمعلیاتباع خارجی برای فرزند خویش 
وجود ضمانت اجرای قانونی برای اقدام 
مأمورین و متقاضیان آنان را از حق مسلم 
خود محروم نماییم. وصف قانونگذار برای 

 5رانی بودن یک فرد براساس بند یقین ای
قانون مدنی کامالً روشن است. هر  976ماده 

فردی که شرایط مندرج در این فراز قانونی 
 را داشته باشد از نظر قانون ایرانی شناخته

. در مرحله بعدی آنچه مهم است شودمی
روش تأیید و تنفیذ تابعیت ایرانی فرد است. 

نمود که تصدیق یعنی باید روشی را جستجو 
باشد یا می نماید این فرد مصداق این قانون

خیر، به نظر ما این روش در دستورالعمل 
 بینیپیش احوالثبتقانون  45اجرائی ماده 
توانیم در این خصوص به آن می شده است و

استناد نماییم. در دستورالعمل مذکور چنانچه 
فردی که دارای والدین ایرانی است و تا بعد 

سنین کبارت موفق به تحصیل شناسنامه از 
نشده باشد یا طی تشریفات موفق به اخذ 

که عمده این تشریفات  شودمی شناسنامه
 عبارتند از:

 احوالثبتتشکیل پرونده در ادارات  -1

اثبات نسب خود به پدر ایرانی  -2
براساس احکام صادره از مراجع 

 قضائی

 تأیید هویت از طریق مراجع انتظامی -3

د تابعیت ایرانی از طریق شورای تأیی
نفره مستقر در  3تأمین شهرستان یا هیأت 

استان مستند  احوالثبتمرکز اداره کل 
 قانونی این اقدام نیز تطبیق وضع متقاضی با

 قانون مدنی است. 976یکی از تندهای ماده 

فردی که دارای پدر ایرانی است و مرجع 
رد قضائی نیز نسب او را به فرد ایرانی مو

ماده  2تأیید قرار داده است به صراحت بند 
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قانون مدنی که فرزندان متولد از پدر  976
ایرانی را دارای تابعیت ایرانی تلقی نموده 
ایرانی است لکن اینکه فرد مصداق این فراز 

باشد یا خیر بموجب رأی شورای می قانونی
نفره مذکور 3تأمین شهرستان یا هیأت 

ا این توصیف درخصوص ب شودمی احراز
فرزند متولد از پدر خارجی نیز که شرایط 

قانون مدنی را  976ماده  5مندرج در بند 
دارد میتوان با استفاده از وحدت مالک 
موجود به همین نحو اقدام نمود. یعنی 

نفره  3شورای تأمین شهرستان یا هیأت 
وضع فرد را با قانون مربوط مطابقت نموده 

أیید نماید. در این صورت و مصادیق آن را ت
ماده  2تفاوتی بین اینکه فرد مصداق بند 

آن  5قانون مدنی باشد یا مصداق بند  976
نخواهد بود چه نتیجه طبیعی هر دو مورد در 
 صورت تأیید ایرانی شناخته شدن فرد

 1باشد.می

 41 حاشیه

قانون مدنی  976ماده  5مشمولین بند 
ارجی در کسانی هستند که از پدر و مادر خ

ایران متولد و برابر مقررات برای آنان سند 
والدت اتباع بیگانه تنظیم و گواهی والدت 

                                                
 يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ین یزاهد. 1

 56 :ص ران،يدر ا

مخصوص )بجای شناسنامه( صادر و تحویل 
 18گردیده است. اکنون با رسیدن به سن 

سال تمام و اقامت حداقل به مدت یک سال 
 دیگر در کشور خواهان تابعیت ایران

از اداره کل  باشند که با درخواست آنانمی
امور اتباع بیگانه و تأیید تابعیت آنها توسط 
وزارت خارجه و اعالم آن از طریق اداره 

امور خارجه )واقع در تهران( به  احوالثبت
محل صدور گواهی والدت اتباع  احوالثبت

( نسبت به تنظیم سند هابیگانه )مرکز استان
گردد. می سجلی و صدور شناسنامه اقدام

م جهت تنظیم سند سجلی و مدارک الز
صدور شناسنامه شامل اصل گواهی والدت 
اتباع بیگانه، مجوز اداره تابعیت و امور 

هندگان وزارت خارجه و مدارک پنا
ار یا دو قطعه عکس گواهی شده دعکس

باشد. پس از اخذ و می توسط نیروی انتظامی
بررسی مدارک مذکور نسبت به تنظیم سند 

با درج توضیک  سجلی و صدور شناسنامه
امور  احوالثبتاینکه برابر مجوز اداره کل 

قانون  976ماده  5خارجه و مستند به بند 
مدنی و اینکه صاحب سند قبالً از سند شماره 

 نموده است، اقداممی اتباع بیگانه استفاده
 2گردد.می

 7 :ص، آن يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 2
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 42 حاشیه

چنانچه برای فرزندان اتباع خارجی در 
الدت سالگی پس از ثبت و 18قبل از 

گواهی والدت مخصوص اتباع خارجی 
صادر شود این گواهی تا چه زمانی معتبر 

سالگی نیز این گواهی  18است؟ آیا بعد از 
نشان و معرف هویت و تابعیت فرد است و 

 باشد؟می یا نیاز به اقدام دیگری
بر طبق مفاد کتاب تابعیت از قانون مدنی 
ایرانی طفلی که در زمان طفولیت والدین 

رجی برای وی اقدام به اخذ گواهی خا
، چنانچه شروط تولد در ایراناند نموده

یک سال اقامت در ایران ، خارجی بودن پدر
 در1بالفاصله پس از رسیدن به هجده سالگی

اتباع  عدادخصوص او محقق شود دیگر از 
تبعه عنوان بهخارجی بیرون خواهد شد و 

آنچه  . در این مرحلهشودمی ایران شناخته
مهم است مکانیسم و روش تبدیل تابعیت 
خارجی به تابعیت ایرانی درخصوص 

افراد است روشی که بموجب ماده گونه این
مصوب سال  احوالثبتقانون  نامهآیین 73

که در حال حاضر نیز به قوت خود  1319

                                                
 .يقانون مدن 976ماده  5. بند 1

 باشد ريز صورت به توانديم حیتوض ني. ا2

 یرویو نامه شماره.......... ن يقانون مدن 976ماده  5بموجب بند 

 يانتظام

اتباع  دیو صاحب سند قبالً از سند موال ديگرد میسند تنظ

 تولد  خيخارجه به شماره...... ...... با تار

 .است نموده فادهاست...... ........ صدور مل و...... ...... صدور خيو تار

باقی است بیان شده است و آن عبارت است 
دت هرگاه صاحبان گواهینامه وال»: از اینکه

طبق تشخیص مقامات صالحیتدار از تبعه 
ایران معرفی شدند در این صورت گواهینامه 
از آنان اخذ و در حاشیه دفتر والدت مراتب 
قید و طبق مندرجات دفتر موالید و 
 گواهینامه اسناد تنظیم و شناسنامه صادر

بنابراین چنانچه برای فرزند اتباع «. شودمی
لگی سند موالید سا 18خارجی در قبل از 

اتباع خارجی تنظیم شده باشد پس از رسیدن 
سال و تحقق شروط مورد نظر  18به سن 

قانونگذار سند والدت مخصوص اتباع ایران 
 برای وی تنظیم گردیده و شناسنامه صادر

و در ازاء شناسنامه مذکور گواهی  شودمی
والدتی که سابقاً برای او صادر شده بود از 

بدیهی است پس از تنظیم  شودمی او گرفته
سند سجلی جهت حفظ مدارک مکتسبه 
شخص در زمانی که دارای گواهی والدت 
اتباع خارجی بوده و مدارک مذکور را به 
 واسطه گواهی مورد نظر اخذ نموده توضیحی

باید در سند جدید الصدور وی درج شود می
 3 2که پیوند او را با گذشته مرتبط سازد.

در  يحقوق اتباع خارج ،يدعلیس ،یو موسو يعل ا،ینیزاهد. 3

 59 :ص ران،يا
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 43 هحاشی

ق.م. برای تابعیت  976ماده  5برابر بند 

ایران دو شرط الزم است، اول شرط والدت 

که با استفاده از سیستم خاک دارای تابعیت 

شوند؛ دوم اقامت یک ساله می اصلی ایران

سال  18در ایران که پس از رسیدن به سن 

توان می تمام است. اینگونه تابعیت را نیز

مید. البته تفاوتی نا« تابعیت اصلی ارضی»

ق.م. در زمان  976ماده  4بین این بند و بند 

 4باشد، در تابعیت بند می تحقق تابعیت

زمان تحقق تابعیت لحظه تولد و در تابعیت 

سالگی  19زمان احراز سن  5موضوع بند 

ماده  5و  4باشد. در اجرای بندهای می تمام

ق.م.  977-987ق.م. رعایت مواد  976

: داردمی ق.م. مقرر 977ماده ضروری است. 

ماده  4هرگاه اشخاص مذکور در بند  -الف»

سالگی  18ق.م. پس از رسیدن به سن  976

تمام، بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند 

باید ظرف یک سال درخواست کتبی، به 

ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر 

بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به 

                                                
و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 1

 55 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا

 رت امور خارجه تسلیم نمایند.وزا

نسبت به : کندمی ق.م اضافه 987ماده 

اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد 

که در مملکت متبوع آنها اطفال اند شده

متولد از اتباع ایرانی را موجب مقررات تبعه 

خود محسوب داشته و رجوع آنها را به 

 کنند معاملهمی تابعیت ایران منوط به اجازه

 1متقابله خواهد شد.

 44 حاشیه

هر زن تبعه »ق.م  976ماده  6طبق بند 

خارج که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی 

. بطور کلی هر یک از شودمی محسوب

کشورها، برحسب اینکه زن تبعه خارج با 

یکی از اتباع آن کشور ازدواج کند یا اینکه 

زنی از اتباع داخل شوهر خارجی نماید، 

د و ناهای مختلفی را قبول کردهستمسی

معموالً در صورت اول سیستم وحدت است 

« و در صورت دوم سیستم استقالل تابعیت

. در قانون ایران نیز به نحو شودمی تجویز

 2.شودمی مرسوم بین هر دو سیستم استفاده

لذا با قطعیت یافتن ازدواج زن تبعه خارج 

: سوم چاپ ،يخصوص الملل نیب حقوق ،یری. محمد نص2

 1375 آگاه انتظارات
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وی به تابعیت شوهر  با مرد ایرانی، تابعیت

، خواه شودمی یابد. لذا زوجه ایرانیمی تغییر

قانون کشور متبوع وی این تغییر را همچنان 

تبعه خود به شمار آورد، در این صورت 

چنین فردی دارای تابعیت مضاعف خواهد 

 1شد.
تابعیتی را که زن خارجی به این وسیله 

کند قطعی است. اگر شوهر در می کسب
زناشویی از تابعیت ایران خارج گردد،  مدت

زن در تابعیت ایران باقی خواهد ماند؛ مگر 
ق.م. اجازه دولت  988اینکه مطابق ماده 

برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود 
با پایان یافتن ازدواج چه از طریق چنین هم

 فوت شوهر یا طالق، این تابعیت از بین
ق.م. شرایط  986ماده رود. در عین حال نمی

بازگشت زن به تابعیت اول خود را 
کرده است. بنابراین در ازدواج زن  بینیپیش

خارجی با مرد ایرانی قانونگذار سیستم 
در حالی : را پذیرفته است« وحدت تابعیت»

که در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی 
سیستم استقالل )کامل یا نسبی( تابعیت را 

بموجب این سیستم و  قبول نموده است؛

                                                
 ،يالملل خصوص نیحقوق ب یهاستهيمحمود، با ،يسلجوق. 1

 . 1385چ چهارم،  زان،یتهران، نشر م

و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 2

 55 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا

ق.م. زن ایرانی که با تبعه  987طبق ماده 
خارجه ازدواج نماید؛ به تابعیت ایرانی باقی 
خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت 
زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد 

 2ازدواج به زوجه تحمیل شود.

 45 حاشیه

ازدواج مرد ایرانی با زن  هشرایط راجع ب
مانند شرایط حاکم بر ازدواج زن خارجی ه

یی هااما گواهی ایرانی با مرد خارجی است،
که از مرد خارجی در زمان ازدواج با زن 

گردید، و کسب اجازه از می ایرانی اخذ
دولت ایران مبنی بر صدور پروانه زناشویی 

 هاکه ضروری بود، در اینگونه ازدواج
موضوعیت ندارد، پس تفاوت اینگونه 

 نسبت به هم تنها در روش اجرا هاازدواج
 3باشد.می

 46 حاشیه

اصوالً ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی 
فاقد مانع قانونی است مگر در موارد مذکور 

قانون مدنی، براساس این  1061در ماده 

 تیشوهر در وضع يرانيا ریغ تیآثار تابع ،يلزاده، ع يمنش. 3

 22 :ص ،يرانيزوجه ا
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تواند ازدواج بعضی از می دولت»: ماده
مستخدمان و مأموران رسمی و محصالن 

خارجه باشند دولتی را با زنی که تبعه 
 «.موکول به اجازه مخصوص نماید

، ازدواج 29/03/1310تصویب نامه مورخ 
کارکنان رسمی وزارت امور خارجه با اتباع 
بیگانه را موکول به اجازه کتبی وزارت 

نموده بود. برای کسب چنین  خارجه
ای، عضو وزارت خارجه که متقاضی اجازه

ی از ازدواج با تبعه خارجی بود، باید اطالعات
قبیل بیوگرافی شخصی زن و سوابق شغلی 
 وی به وزارت خارجه تسلیم و کسب اجازه

نمود. این تصویب نامه تا دی ماه سال می
مالک عمل بود تا این که در این  1345

زدواج کارمندان وزارت اتاریخ قانون منع 
امور خارجه با اتباع بیگانه تصویب و ازدواج 

را به کلی  این کارمندان با اتباع خارجی
 ممنوع ساخت. ماده واحده قانون مزبور مقرر

 دارد:می
از این تاریخ، ازدواج کارمندان وزارت »

با اتباع بیگانه یا کسانی که قبال امور خارجه 
بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در امده اند 
ممنوع است. کارمندان متخلف صالحیت 
ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را 

 «.د داشتنخواهن

                                                
 :ص ،يازدواج با اتباع خارج يابعاد حقوق ن،یرحسیم ن،يعابد. 1

335 

ممنوعیت ازدواج کارمندان وزارت امور 
اع بیگانه، صرفاً براساس مصالک خارجه با اتب

سی و مملکتی است. چرا که ازدواج سیا
کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان 

ی امنیتی و هاممکن است متضمن زیان
 اطالعاتی برای کشور باشد.

ضمانت اجرای چنین ازدواجی، همان 
آید، بطالن می متن ماده واحده بر طور که از

نکاح نیست، بلکه ازدواج واقعه صحیک بوده 
و آثار و احکام قانونی بر آن مترتب است 
و صرفاً کارمندان متخلف از خدمت در 

 وزارت امور خارجه اخراج خواهند شد.
احکام وضع شده درخصوص ازدواج 
کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان، 

مصداق منحصر برای ایجاد  در حال حاضر
محدودیت در ازدواج مردان ایرانی با اتباع 

قانون مدنی  1061خارجی، براساس ماده 
سی، است و در صورت اقتضای مصالک سیا

اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت عنداللزوم 
تواند با اختیار حاصله از این ماده و از می

ای ازدواج محصالن نامهآیینطریق تصویب 
)دانشجویان بورسیه( و ماموران و  دولتی

مستخدمان دیگر دولتی را نیز موکول به 
 1تحصیل اجازه از مراجع معینی نماید.
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 47 حاشیه

ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی بدون 
ی ایران در خارج از هاهماهنگی نمایندگی

 کشور:
عده زیادی از مردان ایرانی که قصد 

از کشور ازدواج با زنان خارجی را در خارج 
ا دارند، معمواًل بدون اینکه هماهنگی الزم ر

 ی ایران نموده باشند، مبادرتهابا نمایندگی
 نمایند.می به ازدواج با زنان خارجی

با توجه به اینکه زوجین واقعه ازدواج را 
های مطابق قوانین و مقررات در نمایندگی

توان گفت می اند، آیاایران به ثبت نرسانده
در داخل ایران از  هاازدواج که اینگونه

 حمایت قانونی برخوردار نیستند. به نظر
رسد اگر به هر سببی ازدواجی در خارج می

ی هابدون هماهنگی و مالحظه کنسول گری
ایران و تنها براساس شرایطی که در محل 
وقوع عقد مرسوم است. منعقد گردیده و 

شرایط ماهوی عقد مطابق قانون چنین هم
نی ایران رعایت شده باشد، چنین مد

باشد و آثار می ازدواجی صحیک و نافذ
قانونی را در پی خواهد داشت، در غیر این 
صورت از حمایت قانونی برخوردار نخواهند 

 1بود.

                                                
 تیشوهر در وضع يرانيا ریغ تیآثار تابع ،يزاده، عل يمنش. 1

 26 :ص ،يرانيزوجه ا

 48 حاشیه

قانون مدنی ناظر بر زنان  976ماده  6بند 
 خارجی است که شوهر ایرانی اختیار

ور شناسنامه کنند. تنظیم سند سجلی و صدمی
جهت اینگونه اشخاص نیازمند مدارکی از 
جمله شناسنامه شوهر، سند نکاحیه، معرفی 
نامه رسمی از اداره امور اتباع خارجه، مجوز 
اقامت زوجه در ایران، دو قطعه عکس 

باشد می گواهی شده توسط نیروی انتظامی
که پس از اخذ و بررسی مدارک سند سجلی 

توضیک اینکه  و صدور شناسنامه با درج
قانون مدنی تنظیم  976ماده  6بموجب بند 

 2.شودمی و صادر گردیده اقدام

 49 حاشیه

زن خارجی که پس از فوت شوهر 
خواهان بازگشت به تابعیت اصلی خود است 

سال از  18فاقد اوالد زیر که درصورتی
تواند با می همسر ایرانی متوفی خود باشد

امور خارجه و درخواست کتبی از وزارت 
گواهی وفات شوهرش به تابعیت اصلی خود 
برگردد اما هنگامی که این زن دارای 

سال از شوهر متوفی خود  18فرزندان زیر 
باید تا رسیدن آنان به سن قانونی می باشد

 8 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 2
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سال تمام( صبر و بر تابعیت اسبق  18)
 1شوهرش )ایران( بماند.

 50 حاشیه

ه با هایی کقانون کشورها نسبت به زن
هایی خارجی که با مردان خارجی و زن

کنند، مردان تبعه همان کشور ازدواج می
متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت 

 976-987کند قانونگذار ایران در مواد نمی
 ق.م. از دو رویه متفاوت تبعیت کرده است.

ق.م. زن غیر ایرانی که  976طبق ماده 
ران شوهر ایرانی اختیار کند به تابعیت ای

گردد و همانند تابعیت اکتسابی از نائل می
حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخوردار 

کند، هر این ماده تصریک می 6شوند؛ بند می
زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند 

این ماده  6بند  شودمیایرانی محسوب 
کند، هر زن تبعه خارج که شوهر تصریک می

؛ شودمیند ایرانی محسوب ایرانی اختیار ک
به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشویی 
از تابعیت ایران خارج شود زن مزبور به 
تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه 

ق.م. اجازه دولت برای ترک  988طبق ماده 

                                                
 15 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 1

و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 2

 15 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا

چنین همتابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. 
ت یا طالق شوهر( با پایان یافتن ازدواج )فو

 رود.این تابعیت از بین نمی
زن ایرانی که »: ق.م. آمده 987در ماده 

نماید به تابعیت با تبعه خارجه مزاوجت می
ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه 
مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به 
واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل 

 2«.شود

 51 حاشیه

ه بر اثر ازدواج با مرد زن خارجی ک
تواند می ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده

اش در پس از گرفتن طالق از شوهر ایرانی
صورت تمایل در ایران اقامت و تابعیت 
ایرانی خود را حفظ نماید، اما چنانچه 

تواند با اطالع کتبی به می نخواسته باشد
وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طالق به 

 3یت اصلی خود بازگشت نماید.تابع

 52 حاشیه

قانون  976ماده  6همانگونه که در بند 
مدنی احصاء شده هر زن خارجی که با مرد 

 15 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 3
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 شودمی ایرانی ازدواج نماید، ایرانی شناخته
 986)تابعیت تحققی( از طرفی طبق ماده 

قانون مدنی تحصیل این تابعیت )ایرانی( 
شدن از او حتی پس از فوت شوهر یا جدا 

همچنان به قوت خود باقی است مگر اینکه 
زن پس از جدا شدن از همسر یا فوت وی 

 نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید.
مدت معینی به تابعیت قبلی شوهرش 

 برگردد.
تواند نمی علت چیست که چرا زن: سؤال

 به تابعیت اصلی خود برگردد در حالیکه
 وهرش برگردد؟تواند به تابعیت اسبق شمی

البته این انتقاد به قانونگذار وارد  -پاسخ
است که برای زن تنها حق بازگشت به 

شده  تابعیت پیشین شوهر درنظر گرفته
اش استداللی بدون بازگشت به تابعیت اصلی

توان نمود این است چون در زمان می که
ازدواج زن خواه ناخواه به تابعیت دولت 

تواند به نمی آید پسمی متبوع مرد در
تابعیت اصلی خود برگردد و چون مرد تغییر 
تابعیت )ایرانی( داده حق زوجه بر بقاء 
تابعیت اسبقش که همان تابعیت قبلی 

قانون  984در ماده  -باشدمی شوهرش
 1محترم شمرده است. -مدنی

                                                
 14 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 1

 53 حاشیه

هر تبعه خارجی »ق.م.  976ماده  7در بند 
باشد، که تابعیت ایران را تحصیل کرده 

گردد. این تابعیت، از می ایرانی محسوب
نوع تابعیت اکتسابی است، بنابراین هر 
فردی حق دارد تابعیت ایران را درخواست 
کند. برای درخواست تابعیت ایران شرایطی 

ق.م. وجود دارد، این  979-980در ماده 
ق.م. کامل گردیده  980شرایط با وضع ماده 

گانه با اقدام است. تحصیل تابعیت از سوی بی
فرد آغاز و با موافقت دولت و صدور سن 

پذیرد. زن و اوالد می تابعیت به نام وی انجام
صغیر کسانی که طبق قانون، تحصیل 

نماید، نیز تبعه دولت ایران می تابعیت ایرانی
شوند. این وضعیت شامل اوالد می شناخه

که تابعیت ایران را تحصیل  کبیر فردی
ق.م. با  984-985. مواد شودمین اند،نموده

اشاره به این موضوع، این دسته را نیز جزو 
کسب کنندگان تابعیت ایران دانسته است. 
این نوع تابعیت به نحو تحمیلی به زن و 
فرزند صغیر فردی که تحصیل تابعیت ایران 

کند، خواه دولت می نماید. سرایتمی را
نماید متبوع آنها این تحصیل تابعیت را قبول 

 2یا آنان را همچنان تبعه خود بشناسد.

و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 2

 56 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا
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 54 حاشیه

ق.م. زمانی که فردی به  984برابر ماده 
، همسر وی هم شودمی تابعیت ایران پذیرفته

، ولی زن شودمی تبعه دولت ایران شناخته
حق دارد، ظرف یک سال از تاریخ صدور 
سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت 

خارجه داده و تابعیت مملکت سابق امور 
شوهر خود را قبول کند. به لحاظ اهمیت 
خانواده در تشکیل و بقای خانواده و تأثیر 
همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، 
قانونگذار ایرانی، اصل وحدت تبعیت در 

 2 1خانواده ایرانی را پذیرفته است.

 55 حاشیه

نی اوالد صغیر شخصی که به تابعیت ایرا
گردد. لکن می پذیرفته شده، ایرانی محسوب

آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان 
سال تمام، اظهاریه کتبی  18رسیدن به سن 

به وزارت امور خارجه داده و تابعیت 
مملکت سابق پدر را قبول کنند. لیکن به 
این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، 

خواهد دایر بر اینکه آنها را تبعه خود 

                                                
 الملل نیب حقوق یهاستهيبا( 1385)محمود ،يسلجوق. 1

 .چهارم چاپ زان،یم نشر تهران، ،يخصوص

 نيفرزندان فاقد تیمشکالت تابع يبررس دمحمد،یس ،يتراب. 2

 20 :ص ران،يورقه در ا

شناخت، ضمیمه شود. اصل وحدت تابعیت 
نسبت به اوالد صغیر شخص پذیرفته شده 
نیز لحاظ گردیده است. این تحصیل تابعیت 
ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اوالدی که 

سال تمام  18در تاریخ تقاضانامه به سن 
 3باشد.نمی مؤثراند رسیده

 56 حاشیه

که راجع به زن و مرد و فرزندان کسی 
نماید اعم از می مبادرت به ترک تابعیت

اینکه اطفال صغیر یا کبیر باشند از تبعیت 
گردند مگر اینکه اجازه نمی از این خارج

 4هیأت وزراء شامل حال آنها هم باشد.

 57 حاشیه

قانون مدنی، تحصیل  985بموجب ماده 
تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه به فرزند 

قاضانامه پدر به کبیر که در زمان تاریخ ت
 سال تمام رسیده باشد تسری 18سن 
یابد. زیرا اوالد کبیر به سن قانونی نمی

رسیده و دارای اهلیت استیفاء )قانونی( بوده 
و از والیت پدر خارج گردیده است. به 

و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 3

 15 :ص ،يقانون مدن 976ماده  4آن با بند  سهيمقا

 11 :ص ت،یزهره، بازگشت به تابع وا،یش. 4
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عبارتی دارای استقالل قانونی و مدنی است 
 و اگر چنانچه متقاضی تابعیت ایران باشد

قانون مدنی  979اساس ماده د رأساً بربایمی
 1اقدام نماید.

 58 حاشیه

با نگاه به آثار حاصله از تحصیل تابعیت 
 ایران برای فرد بیگانه نکات ذیل قابل توجه

 است:
 تحصیل تابعیت ایران برای زنان بیگانه. 1

که دارای شوهرند بدون همراهی شوهر 
 جایز ندانسته است.

ه درخصوص اینکای تکلیف و یا نظریه. 2
اگر زن خارجی خواسته باشد به تابعیت 
اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش 

 است، بازگردد نشده است.
سکوت در رابطه با فرزندان صغیری . 3

و متقاضی اند سال تمام رسیده 18که به سن 
تحصیل تابعیت دولتی بغیر از کشور اسبق 

 باشند.می پدرشان
یت تابعیت مادر را در تعیین تابع. 4

 2فرزندان همانند پدر نشناخته است.

 

                                                
 11 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 1

 12 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 2

 59 حاشیه

آثار تحصیل تابعیت ایران برای زوجه 
طبق : شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران

قانون مدنی زوجه شخصی که  984ماده 
تابعیت ایران را کسب کرده است، ایرانی 

که به این نوع تابعیت تبعی  شودمی شناخته
. البته در این ماده شودمی )یا تحمیلی( گفته

قانونی حق انتخاب تابعیت برای زوجه لحاظ 
 شده است. بدین صورت که مشارالیها

تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور می
سند تابعیت شوهرش اظهارنامه کتبی به 
وزارت خارجه داده و به تابعیت اسبق 

 شوهرش برگردد.
علت وضع اینچنین حکمی در : سؤال

 ه است؟ایران چه بود
توان عنوان نمود می تنها دلیلی که -پاسخ

این است که مقنن نخواسته زن خارجی را 
بدون اختیار و صرفاً به جهت تبعیت از 
شوهرش محدود نماید بلکه به او این اختیار 

مدت معینی به تابعیت قبلی را داده تا ظرف 
 3شوهرش برگردد. 

 60 حاشیه

هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت 

 10 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 3
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 اشته باشد )نفی تابعیت مضاعف(د
همانگونه که افراد بدون تابعیت، در 

 ی با مشکالت مواجهالمللبینی هاعرصه
شوند. افرادی که دارای تابعیت مضاعف می

)دو تابعیتی( یا چند تابعیتی هستند نیز با 
مشکالتی روبرو خواهد شد. اگرچه ممکن 
است داشتن تابعیت مضاعف، برای اشخاص 

بر داشته، اما شخصی که دارای  ی درامتیازات
باشد. در می تابعیت مضاعف یا چندگانه

ی متبوعه خود نیز دارای هامقابل دولت
تکالیفی مضاعف خواهد شد. تکالیفی از 
قبیل انجام خدمت نظام وظیفه، پرداخت 

عدم حمایت سیاسی چنین هممالیات، و 
 ی متبوع شخص در برابر یکدیگر.هادولت

درباره اتباعی که  هاه بر آن، دولتعالو
 باشندمی ی دیگر نیزهادارای تابعیت دولت

 1توانند نظر مساعد داشته باشند.نمی

 61 حاشیه

فرزند صغیری که به تبعیت از پدر ترک 
 تواند مجدداً تابعیتمی تابعیت ایران نموده

 دد:راولیه خود برگ
از آنجایی که تابعیت یک امر  -پاسخ

 و فرد به محض تولد آن را کسبذاتی بوده 

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 20 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

نماید به مجرد تقاضای این فرزند که به می
 سال تمام( رسیده باشد 18سن کبارت )

تواند به تابعیت اصلی خود )ایران( می
برگردد. البته این موضوع برای کلیه 

اند ایرانیانی که قبالً ترک تابعیت نموده
مصداق دارد مگر آنکه دولت ایران 

ا به صالح نداند )مستنبط از بازگشت آنان ر
 2قانون مدنی(. 990ماده 

 62 حاشیه

از آنجایی که ترک تابعیت فرد ایرانی 
در همسر و اوالدان صغیرش با اجازه دولت 

یابد لیکن در رابطه با فرزندان می تسری
سال تمام و به باال( به لحاظ اینکه  18کبیر )

از والیت قهری پدر خارج و دارای اهلیت 
با خود آنان گیری باشند تصمیممی ءاستیفا

 3خواهد بود.

 63 حاشیه

تکلیف اسناد  45دستورالعمل اجرائی ماده 
در سجلی و شناسنامه افرادی که تابعیت آنها 

رد شده است به شرح زیر  شورای تامین
 تعیین شده است:

با تعیین تکلیف اسناد سجلی  در رابطه

 14 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 2

 14 :صآن،  يو آثار حقوق تیتابع ،يعل ،یوجد. 3
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ادی که فرزندان )اعم از صغیر و کبیر( افر
 شورای تأمین رد ایرانی آنها توسطتابعیت 

ماده  4به منظور احراز شمول بند  شودمی
به  نسبت به آنها مراتبقانون مدنی  976

وزارت امور خارجه )اداره تابعیت و امور 
پاسخ واصله پناهندگان( منعکس و چنانچه 

از ایرانی بودن فرزندان باشد نسبت  حاکی
در ر )با طرح موضوع به حذف مشخصات پد

اختالف( از اسناد فرزندان و هیات حل 
صدور شناسنامه با مشخصات مادر اقدام و 

بموجب تصمیم  اسناد مربوطهدر غیر این 
هیأت حل اختالف و مستند به رأی شورای 

امور پناهندگان  اداره تابعیتتأمین و نظریه 
 ابطال خواهد شد.

قسمت  این شودمی که مالحظه همانگونه
که  976ماده  4از دستورالعمل مغایر با بند 

خارجی، که محل  متولد ار پدر و مادرفرزند 
تولد یکی از والدین ایران باشد، ایرانی است 

تکلیف فرزندان  مغایر با قانونچنین همو 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

را  تابعیت مادرشانخارجی که باید تقاضای 
و در صورت صدور سند تابعیت، بکنند 

لکن باشد. می ایرانی شناخته خواهند شد،
در اینجا قانونگذار از قرار  رسدبنظر می

                                                
محمد، احکام آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،يباقر. 1

 180 :ص ران،يا

اولویت استفاده نموده بدین معنی که هرگاه 
متولد از پدر و مادر ایرانی تنها بدلیل فرزند 

تولد یکی از والدین در ایران ایرانی است به 
ادر ایرانی ایرانی طریق اولی فرزند متولد از م

رفع ای باشد که این تناقض باید به گونهمی
 1شود.

 64 حاشیه

به : پایگاه اطالعات مردودین تابعیت
ی هامنظور جلوگیری از تشکیل پرونده

متعدد برای اشخاصی که تابعیت ایرانی آنان 
توسط شورای تأمین شهرستان مردود 

 ، پایگاهی تحت عنوانشودمی شناخته
پایگاه اطالعات مردودین تابعیت در مرکز 

تشکیل که ادارات  احوالثبتسازمان 
موظفند مشخصات این قبیل افراد  احوالثبت

را با ذکر کالسمان انگشتان آنان به پایگاه 
 18برای افراد فاقد شناسنامه چنین همارسال 

سال و به باال قبل از تشکیل پرونده از این 
 2به عمل آید. پایگاه استعالم

 65 حاشیه

 درباره کسی که تابعیت خود را از دست
دهد، همواره این احتمال وجود دارد که می

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 62 :ص ن،یعالتابمشکوکو 
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بخواهد به آن تابعیت بازگردد. اگر شرایط 
این بازگشت از سوی قانونگذار معین نشده 
باشد، چنین کسی ناگزیر باید مانند هر 

که شرایط تحصیل تابعیت را احراز ای بیگانه
و این با حقوق گذشته او نسبت به آن  نماید

تعلق وی به جامعه پیشین خود  تبعیت و
ی از هاات دارد. از سوی دیگر انگیزهمناف

دست دادن تابعیت، همان گونه که مالحظه 
شد متفاوتند و برخی از آنها با بازگشت به 
تابعیت نخستین ناسازگارند؛ افزون بر این 

 واند ندارای انواع گوناگو هاکه تابعیت
توانند از حیث بازگشت دارای ارزش نمی

برابر باشند. بنابراین قانونگذار ناگزیر است 
در تعیین شرایط بازگشت به تابعیت معلوم 
سازد این شرایط شامل کدام نوع از 

ی منتهی به از دست هاو چه حالت هاتابعیت
 1باشد.می دادن تابعیت

 66 حاشیه

در  قاعده کنونی بازگشت به تابعیت
اسلوب حقوقی ایران یادگار قانون نامه 

باشد. در این قاعده از آن هنگام می تابعیت
: تاکنون دو بار تغییر مختصر راه یافته است

بار نخست هنگام انتقال این قاعده از قانون 
 1308قانون تابعیت سال  15نامه به ماده 

                                                
 2:ص ت،یزهره، بازگشت به تابع وا،یش. 1

هجری شمسی بوده و در طی آن جمله 
مندرج در قانون « بدون ایفای شرایط مقرر»

به « موافق مقررات»نامه حذف و شرط 
« تبدیل تابعیت کرده باشند»ابتدای جمله 

افزوده شد؛ و بار دیگر به هنگام انتقال این 
قاعده از قانون تابعیت به قانون مدنی به 

این قانون رخ داده و در  990صورت ماده 
مجرد درخواست »جریان آن به پایان جمله 

قبول خواهند شد به شرط  به تابعیت ایران
مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صالح »

افزوده گشته است. اگر وضع این « نداند
قاعده در قانون نامه برای رعایت حال 
کسانی بوده که پیش از آن قانون معینی در 
دوران عرفی بدون احکام تابعیت ایران با 
تحصیل تابعیت بیگانه تابعیت ایران را از 

در آن نیاز به  رو اند، از ایندادهمی دست
از حیث « موافق مقررات»شرط  بینیپیش

تبدیل تابعیت نبوده، حفظ آن در قانون 
هجری شمسی و یا در  1308تابعیت سال 

کتاب تابعیت قانون مدنی، به لحاظ وجود 
مقرراتی درباره از دست دادن تابعیت ایران 

کرده می از زمان قانون نامه به تبعه ایجاب
این شرط بر آن افزوده گردد. به این  است

ترتیب روشن است معنای این قاعده درباره 
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کسانی که تابعیت ایرانی خود را در دوران 
اند، حاکمیت قانون نامه از دست داده

تواند این باشد که آنها تابعیت را با می
تبدیل »مراعات آن قانون تحصیل و به 

یگانه ایرانی خود به تابعیت ب« تابعیت
مبادرت کرده باشند؛ و پس از آن، اینکه 

کسان تابعیت ایران را با رعایت گونه این
قواعد قانونی مراجع به ترک تابعیت ایران 

 از دست داده باشند.
اصطالح دیگر در این قاعده اصطالح 

ر است که از ابتدا بدون تغیی« تابعیت اصلیه»
مانده و مراد از آن از آغاز تعیین دو نوع 

 بعیت پیشین تبعه بوده است، این تابعیتتا
تواند به تابعیت اصلی باشند، تابعیت می

توانسته نمی اکتسابی، و تابعیت اصلی نیز
سوای تابعیت مبتنی بر معیار خویشاوندی 
باشد. این مفهوم پس از آن گسترش یافته 

ی اصلی گردیده هاو شامل انواع تابعیت
 است.

ه تابعیت در این قاعده امکان بازگشت ب
ایران نه تنها برای خود ترک کننده ارادی 
این تابعیت شناخته شده برای فرزندان 
بالفصل او هم این اختیار در نظر گرفته شده 
 است، بنابراین دامنه شمول آن تا دو نسل

 باشد. درباره اینکه آیا این قاعده رامی
توان در بر گیرنده کسانی هم که از آنها می

گردد و دانست باید می انسلب تابعیت ایر
هرگاه سلب تابعیت از آنها به لحاظ : افزود

درآمدن آنها به تابعیت کشور دیگر باشد و 
یت را از دست بدهند معنی در آنها آن تابع

 مند بودن آنها از این قاعده دیدهبهره
 .شودمین

 شرایط بازگشت به تابعیت؟
ق.م. این شرایط تعیین  990در ماده 

شرایطی که جمع شدن آنها برای اند، شده
افزون بر شرط اند، تحقق بازگشت ضروری

راجع به اصلی بودن تابعیت پیشین ایران 
 عبارتند از:

قانونی بودن عمل تبعه در تبدیل تابعیت 
 ایرانی خود وی به تابعیت بیگانه

 درخواست وی از دولت

مخالف مصلحت دانسته نشدن بازگشت 
 ران از سوی دولت ایرانتابعیت ای

درباره قانونی بودن محل تبعه در تبدیل 
فایده نیست بی تابعیت ایران تکرار این نکته

که، اصطالح تبدیل تابعیت، به معنای از 
دست دادن تابعیت ایران همزمان با تحصیل 
تابعیت بیگانه، از اصطالحات به جا مانده از 

الح در باشد. این اصطمی قانون نامه تابعیت
دوران کنونی جز درباره کسانی که در 
کتاب تابعیت قانون مدنی به تغییر تابعیت 
ایرانی آنها به تابعیت خارجی تصریک شد، 
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مانند تابعیت زن ایرانی که بر اثر تحمیل 
تابعیت خارجی شوهر به او تابعیت وی به 
 تابعیت خارجی تغییر یافته باشد مصداق

توان می را یابد، بنابراین اینک آننمی
مترادف اصطالح ترک تابعیت دانست که 
در قانون شرایط آن تعیین گردیده است. در 

موافق »توان گفت شرط می تابعیت نیز
: به طور معمول حاصل است. زیرا« مقررات

مادام که شرایط قانونی ترک تابعیت فراهم 
نیایند و در دولت با آن موافقت نکند و سند 

د ترک تابعیت ترک تابعیت صدور نیاب
 یابد.نمی تحقق

درباره درخواست بازگشت در ماده نهم 
درخواست : قانون تابعیت تصریکنامه نظام

نامه باید روی اوراق تمبر شده، تنظیم و پس 
از تصدیق هویت و امضای درخواست 
کنندگان در ایران از سوی نیروی انتظامی و 
در خارجه به وسیله مأموران سیاسی و 

نسولی ایران به وزارت امور خارجه تقدیم ک
جز همین مختصر نامه نظامشود. در قانون و 

با این حال  شودمین دیگر دیدهای اشاره
روشن است که چون درخواست کننده 
رشید و از دیگر شرایط اهلیت استفاء 

 برخوردار باشد.

مخالق مصلحت تلقی نشدن »درباره شرط 
سوی دولت، این شرط به  از« درخواست

نظر مبهم است و معلوم نیست مراد از واژه 
باشد؟ آیا پایه می در آن چه« مصلحت»

تواند سنجش و می مصلحت اندیشی دولت
منعیت درخواست کننده در مدتی که وی 
از تابعیت ایران بیرون بوده است و در حدود 
احراز شایستگی وی برای به دست آوردن 

ران باشد، که نتیجه عدم دوباره تابعیت ای
 اثر شدن درخواست تبعهبی احراز آن

تواند می یا در این باره دولت: گرددمی
جهات خارج از شایستگی شخصی را نیز 
مالک قرار دهد، مسأله دیگر آن است که 

تبعه برای « مجرد درخواست»در قانون 
بازگشت وی به تابعیت ایران کافی داشته 

آن را مصلحت نداند، شده مگر آنکه دولت 
که اگر دولت  شودمی اینجا این نکته مطرح

به جای اعالم نظر خود سکونت اختیار نماید 
؟ به نظر شودمی تکلیف درخواست تبعه چه

 در این حالت برای تبعه این حق پدید
مند و حال آنکه آید علیه دولت شکایتمی

درباره درخواست تحصیل تابعیت چنین 
 اری برای درخواست کننده پدیداختی
آید. بدیهی است که اگر دولت هرچند نمی

به تأخیر نظر موافق خود را ابراز دارد این 
و بازگشت تبعه از تاریخ  شودمی نظر عطف

 آید.می درخواست وی تحقق یافته به شمار
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 67 حاشیه

بانوان ایرانی در صورت طالق یا فوت 
ابعیت ایرانی توانند به تمی همسر خارجی

 خود رجوع نمایند.
 مدارک الزم:

تکمیل درخواست نامه برگشت به 
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران

 و محجبه 4در  3قطعه عکس  12

گواهی امضای متقاضیه توسط متصدی 
 امور کنسولی

 تصویر سند ازدواج

طالقنامه یا گواهی نامه رسمی فوت 
 شوهر

اعالم مشخصات کامل شناسنامه ایرانی 
 بل از ازدواجق

پرداخت تعرفه مربوطه طبق جدول 
 1(10تعرفه امور تابعیت بند  -)د هاتعرفه

 68 حاشیه

بازگشت زن به تابعیت ایران در تحصیل 
ت تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج به او، بازگش

زن به تابعیت ایران پس از جدایی از شوهر 
 بیگانه یا مرگ او.

ران تابعیت ای این حالت از بازگشت به

                                                
 ارتباط در يمدن قانون از یمواد و 45 ماده رجبار،یم ،يبیغ. 1

 28 :صاحوال(، انضمام قانون ثبت به) يخارج اتباع و تیتابع با

ق.م. انعکاس یافته است در این  987در ماده 
درباره اثر ازدواج زن ماده پس از بیان حکم 

با مرد بیگانه در تابعیت او درباره ایرانی 
بازگشت وی به تابعیت ایران به این عبارت 

هر صورت بعد از  در: تصریک گردیده است
وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم 

خارجه به انضمام درخواست به وزارت امور 
فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت  ورقه

اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع 
این به به او تعلق خواهد گرفت به آن 

بازگشت به تابعیت ترتیب در این باره برای 
گردیده است، این  بینیپیشایران سه شرط 

 سه شرط عبارتند از:
تابعیت ایران پیش زن از نوع . 1
 های اصلی باشد.تتابعی
. عامل تغییر تابعیت زن یعنی عامل 2

، یعنی یا بر اثر جدایی میان ازدواج به طریقی
و شوهر شده باشد. بدین گونه در این او 

حالت از بازگشت به تابعیت اصلی مجرد 
درخواست زن به شرط آنکه دلیل مراجع به 
آن قطعی و غیر قابل تردید باشد برای تحقق 

باشد بنابراین باید آن را یم بازگشت کافی
حقی برای زن تلقی کرده نتیجه عنوان به

تابعیت  آنکه اگر تابعیت ایرانی پیشین زن
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اکتسابی باشد و او بخواهد به تابعیت ایران 
بازگردد باید شرایط تحصیل تابعیت ایران 
 را احراز نماید زیرا وی مشمول این قاعده

 1گردد. نمی

 69 حاشیه

رگشت به تابعیت دولت درخواست نامه ب
 جمهوری اسالمی ایران

 ذیل که بر اثر ازدواج تابعیتامضا کننده 
خارجی تحصیل نموده هویت خود به عرض 

 : رساندهوزارت امور خارجه 
 محل تولد  نام خانوادگی

 نام خانوادگی  نام پدر
 نام مادر  محل تولد
 تاریخ تولد  محل تولد

 تابعیت شوهر  نام خانوادگی
 عقد ازدواج تاریخ
 فوت شوهر تاریخ

مربوط به وقوع عقد  اسناد و مدارک
 ازدواج شوهر

 ورقه هویت قبل از ازدواج نمره و تاریخ
قانون مدنی کتاب  987 بر طبق ماده

تابعیت تقاضای برگشت به تابعیت دولت 
 2نماید.می جمهوری اسالمی ایران را

                                                
 6 :ص ت،یزهره، بازگشت به تابع وا،یش. 1

 محل امضاء
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در 

صحت  و..................... مندرجات فوق ......
 نماید.امضاء تقاضا کننده را تصدیق می

 70 حاشیه

شده، برای این که بتواند  سازیفرد شبیه
از حقوق داخلی کشورها برخوردار شود، 
موظف است تابعیتی را کسب نماید؛ مانند 
تابعیت اکتسابی که پس از تولد به واسطه 

آورد؛ می به دست اعمال حقوقی دیگر آن را
ازدواج با یک فرد آمریکایی برای : مانند

گرفتن تابعیت آمریکایی، یا تابعیت اصلی 
که همان سیستم خاک و خون است را به 
واسطه محل تولدش کسب نماید. در مورد 

توان هر دو تابعیت می شده، سازیطفل شبیه
ایرانی و خارجی را قابل اجرا دانست؛ زیرا 

به وسیله افرادی  سازیشبیه امکان دارد عمل
ی مختلفی هستند، انجام هاکه دارای تابعیت

شود؛ مانند این که سلول جنسی از فرد 
آمریکایی و سلول پیکری از فرد ایرانی، 
گرفته شده و در رحم زن فرانسوی قرار 
گرفته و در ایتالیا متولد گردد. در این فرض 

م امکان دارد طفل را دارای چند تابعیت بدانی

در ارتباط  ياز قانون مدن یو مواد 45ماده  رجبار،یم ،يبیغ. 2

 29 :صاحوال(، )به انضمام قانون ثبتيو اتباع خارج تیبا تابع
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که در این صورت با مشکالتی عدیده مواجه 
بنابراین در فرضی که بخواهیم  خواهیم شد.

تابعیت ایرانی برای طفل قائل شویم، باید 
پدر یا مادر این طفل ایرانی باشد. ولی در 
فرضی که دهنده سلول فرد خارجی بوده و 
در ایران متولد شده است، از آنجا که حقوق 

»... ق.م.  976 ایران طبق بند سوم ماده
کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر 
 آنان غیر معلوم باشند ایرانی محسوب

، برای اطفالی که در خاک ایران «شوندمی
تابعیت اند، از پدر یا مادر خارجی متولد شده

است، مشروط بر این  ایرانی در نظر گرفته
که مملکت متبوع والدین، این حقوق را 

تباع ایرانی ساکن در خاک آن کشور برای ا
نیز قائل شود که در غیر این صورت طفل 

است در چنین هم. شودمی خارجی محسوب
فرضی که تابعیت پدر یا مادر طفل، معلوم 

 2 1نباشد.

 71 حاشیه

در قانون ایران راجع به اطفالی که نسب 
آنها نامشروع است بحثی نشده. چون برابر 

 قهی که نامشروع هستند رامقررات ف

                                                
 2 :ص ت،یابعزهره، بازگشت به ت وا،یش. 1

 هیشب يمحمدرضا و مشارموحد، مهسا، آثار حقوق غالمپور،. 2

 149 :ص ران،يدر فقه و حقوق ا یساز

توان ملحق به پدر دانست، لذا امکان نمی
ماده  2تعیین تابعیت آنها را از طریق بند 

ق.م. وجود ندارد ولی چنانچه این اطفال  976
در ایران متولد شوند یا ساکن ایران باشند، 

توان با استفاده از بندهای می در این صورت
یستم خاک ق.م. و با استفاده از س 976ماده 

یا قاعده محل سکونت، به آنان تابعیت اصلی 
این اطفال در خارج که درصورتیایرانی داد. 

ایران به دنیا آمده باشند و محل سکونت یا 
 شودمی اقامت آنها ایران نباشد، ولی محرز

توان با می که پدر طبیعی آنها ایرانی است.
مورخ  617توجه به رأی وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوانعالی  03/04/1376
 3کشور آنان را ایرانی دانست.
بموجب بند »: متن رأی بدین شرح است

 1355مصوب  احوالثبتقانون  1الف ماده 
، ثبت احوالثبتیکی از وظایف سازمان 

والدت و صدور شناسنامه است و مقنن در 
این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع 

قائل نشده است و تبصره و نامشروع تفاوتی 
قانون مذکور نسبت به  17و  16ماده 

مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت 
نرسیده باشد و اتفاق در اعالم والدت و 

، 1 ج، 1384 ،يحقوق مقررات و نیقوان شده حی. مجموع تنق3

 .922 ص
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صدور شناسنامه نباشد یا این که والدین 
طفل نامعلوم باشد. تعیین تکلیف کرده است. 
لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد 

به اخذ شناسنامه نماید با استفاده و زانی اقدام 
از عمومات و اطالق مواد یاد شده و مسأله 

از موازین قضایی از دیدگاه حضرت  47و  3
امام خمینی رحمه اهلل علیه زانی پدر عرفی 
طفل تلقی و نتیجه اینکه تکالیف مربوط به 
 پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی

اً ق.م. صرف 144باشد و حسب ماده می
 موضوع توارث بین آنها منتفی است.

لذا مجوز اخذ شناسنامه برای طفل ناشی 
از روابط نامشروع، به معنی پذیرش تابعیت 
ایرانی طفل است، چرا که شناسنامه ایرانی 

گردد. اما آنچه می برای ایرانیان صادر
روشن است این که تابعیت این اطفال 
 اکتسابی نبوده و تابعیت اصلی تلقی

توان آن را تابعیت نمی ردد؛ اگرچهگمی
 1اصلی نسبی دانست.

 72 حاشیه

در این فرآیند باید ساختار مراجع 
به موضوع را حداقل در  کنندهرسیدگی

                                                
و  يرانيفرزندان حاصل از مادران ا تیتابع ن،یام ،يصادق. 1

 53 :ص ،يون مدنقان 976ماده  45آن با بند  سهيمقا

لستان که با فراگیری مناطقی مثل استان گ
اند، تغییر داد و به سمت موضوع مواجه
. حرکت نمود کنندهرسیدگیوحدت مرجع 

در ای توان دایرهمی مثال،عنوان به
تشکیل داد و در آن دایره بسته  هافرمانداری

به تعداد فاقدین شناسنامه حداقل یک 
کارشناس تمام وقت از اداره اطالعات، 
حداقل یک کارشناس تمام وقت از 
اطالعات نیروی انتظامی و یک کارشناس 
از فرمانداری به همراه نمایندگان پاره وقت 

، اداره تشخیص هویت و احوالثبتره ادا
تشکیل پرونده،  مسئولادار پزشکی قانونی، 

رسیدگی به آن و نهایتاً ارجاع به مراجع 
ذیربط گردند. در این حالت اوالً، متقاضی 

از تمامی گیری همزمان از امتیاز خدمت
نهادهای مرتبط برخوردار است. ثانیاً، امکان 

اجرا وجود دارد.  نظارت فرماندار بر مراحل
رعایت زمان سه ماهه برای تشکیل 

اجرایی ماده  نامهآیینی )موضوع هاپرونده
. ثالثاً، شودمی ( ممکناحوالثبتقانون  45

هم پوشانی بین نظرات مراجع انتظامی و 
 نهایی سهلگیری امنیتی و تصمیم

 2گردد.می

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 2

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 109 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن
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 73 حاشیه

ور هیأت وزیران مرجع صد 1310در سال 
اجازه ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجه را 
در ایاالت والی و در والیات حاکم اعالم 

مجدداً در همان سال هیأت وزیران  1کرد.
والی و حاکم یا مأمور ای، طی تصویب نامه

کنسولی را مرجع صدور اجازه ازدواج تعیین 
نمود. پس از آن هیأت وزیران در سال 

ازدواج بانوان مرجع صدور اجازه  1314
ایرانی با اتباع خارجی را وزارت داخلی 

زناشویی  نامهآییناعالم داشت، به دنبالش 
 1319بانوان ایرانی با تبعه بیگانه در سال 

توسط هیأت وزیران به تصویب رسید، و 
بموجب ماده اول آن و مرجع صدور اجازه 
وزارت کشور اعالم گردید. سرانجام هیأت 

به پیشنهاد وزارت  1345وزیران در سال 
قانون  1060اجرایی ماده  نامهآیینکشور 

قانون ازدواج در خصوص  17مدنی و ماده 
پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه 

 نامهآییناین  1را تصویب و بموجب ماده 
وزارت کشور را جهت صدور پروانه 
زناشویی مرجع صالک اعالم داشته است که 

                                                
: که دارديم مقرر 10/07/1310 مورخه رانيوز أتی. مصوبه ه1

 يرانيا بانوان با خارجه تباعا با ازدواج یبرا که يمقام»

 در و حاکم تيوال در و يوال االتيخواهد بود در ادار تیصالح

 .«است رانيا يکنسول مأمور خارجه

وزارت کشور با امضای وزیر  این پروانه در
گردد. اما در مورخ می کشور صادر

 نامهآیین 4هیأت وزیران ماده  20/04/1349
زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را 
تصویب نمود. مطابق این ماده وزارت 

و  هاتواند به استانداریمی کشور
با موافقت چنین همی کل و هافرمانداری

ر خارجه به بعضی از نمایندگان وزارت امو
سیاسی و کنسولی در خارج از کشور اختیار 

، پروانه نامهآییندهد که طبق مقررات این 
زناشویی را مستقیماً صادر نمایند. البته در 
حال حاضر در داخل کشور پروانه زناشویی 
به امضای استاندار که از طرف وزیر کشور 

 2گردد.می نمایندگی داشته صادر

 74 شیهحا

قانون مدنی ایران ازدواج مرد خارجی با 
زن ایرانی را، در مواردی نیز که منع قانونی 
وجود نداشته باشد موکول به اجازه 
مخصوص از طرف دولت کرده است )ماده 

ق.م.( مواد از این حکم قانونی این  1060
است که حتی در مواردی که تمامی شرایط 

 تیشوهر در وضع يرانيا ریغ تیآثار تابع ،يعل زاده،يمنش. 2

 17 :ص ،يرانيزوجه ا
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ع صحت نکاح وجود داشته باشد و موان
قانونی نکاح نیز از قبیل قرابت و کفر 
موجود نباشند، باز ازدواج تبعه خارجی با زن 

نیاز به کسب اجازه مخصوص از ایرانی 
سوی دولت خواهد داشت. فلسفه این حکم 
را که فاقد جنبه فقهی بوده و از نظامات 
مملکتی است مصالک سیاسی مملکتی و نیز 

 اند.حمایت از زن دانسته
این ماده، دولت بموجب در اجرای 

مرجع  10/07/1310تصویب نامه مورخ 
صالک برای صدور اجازه را حکام ایاالت و 
والیات معرفی نموده بود. این اختیار 

به  24/08/1314براساس تصویب نامه مورخ 
مورخ  نامهآیینوزارت کشور واگذار و طی 

کیفیت رسیدگی به موضوع و  13/09/1319
ن گردید. در حال شرایط صدور اجازه معی

حاضر صدور این اجازه که موسوم به پروانه 
زناشویی  نامهآیینزناشویی است، براساس 

بانوان ایرانی با اتباع بیگانه اختیار دارد 
صدور پروانه زناشویی را به استانداردها و 

با موافقت وزارت امور خارجه به چنین هم
بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در 
خارج واگذار نماید تا مراجع مرقوم، در 

مستقیماً نسبت به  نامهآیینحدود مقررات 
صدور پروانه زناشویی در محل مبادرت 

 اعالم نماید. احوالثبتنموده و مراتب را به 

، ارائه مدارک ذیل را نامهآیینماده دوم 
برای صدور پروانه زناشویی الزم دانسته 

 است:
زن مبنی بر  درخواست نامه مرد و». 1

تقاضای صدور اجازه زناشویی طبق نمونه 
 وزارت کشور.

گواهینامه از مرجع رسمی کشور . 2
 متبوع مرد مبنی بر بالمانع بودن ازدواج با
زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در 

تهیه که درصورتیکشور متبوع مرد. 
پذیر امکانگواهینامه مذکور برای متقاضی 

تواند بدون دریافت می ورنباشد، وزارت کش
مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه 

 زناشویی را صادر نماید.

مرد غیر مسلمان و زن که درصورتی. 3
مرد  مسلمان باشد، گواهی یا اشتشهاد تشرف

 «.بر دین مبین اسالم

، در صورت نامهآیینبراساس ماده سوم 
تقاضای زن، وزارت کشور مدارک دیگری 

ذیل از مرد مطالبه خواهد را نیز به شرح 
 نمود:
 گواهی نامه مبنی بر تجرد یا تأهل مرد. 1

از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی 
 کشور متبوع مرد.

و  بدپیشینه  گواهی نامه نداشتن. 2
محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی 
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گواهی عدم چنین همکشور متبوع مرد و 
ر سوء پیشینه کیفری از مراجع کشو

 مرد مقیم ایران باشد.که درصورتی
گواهی مبنی بر استطاعت و مکنت . 3

زوج از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و 
چنین همکنسولی کشور متبوع مرد و 

تعهدنامه ثبتی از سوی مرد دائر بر تعهد 
پرداخت هزینه و نفقه زن و اوالد و هرگونه 
حق دیگری که زن در صورت بد رفتاری 

 ترک و طالق نسبت به او پیدا کند.یا 

تبصره ذیل ماده سوم، امکان تضمین 
متناسب از شوهر را توسط وزارت کشور، 
جهت حصول اطمینان از حسن انجام 
وظایفی که طبق مقررات ایران برعهده 

نموده و تشخیص  بینیپیشمردم است، 
تضمین متناسب و موارد اخذ آن و چگونگی 

ا به وزارت کشور استفاده از ضمانت نامه ر
 محول نموده است.
 نهصدور پروا شودمی چنانکه مالحظه

زناشویی برای امکان ازدواج زن ایرانی با 
مردان خارجی اوالً واجد جنبه سیاسی است. 
زیرا ازدواج مذکور ممکن است براساس 
قوانین متبوع زوج، موجب تحمیل تابعیت 

یت مرد بر زن و در نتیجه از دست دادن تابع
ایرانی توسط زن باشد و امر تابعیت نیز، 
موضوعی است که الزم است دولت از نظر 
سیاسی بر آن کنترل و نظارت داشته باشد. 

ثانیاً، به منظور حمایت از زن وضع شده 
است، زیرا حمایت سیاسی دولت از 

نماید که دولت شهروندان خویش ایجاب می
، در ازدواج زن تبعه ایرانی با مرد بیگانه

جهات متعددی را که مصالک زن آن را 
کند احراز و سپس اجازه چنین ایجاب می

 ازدواجی را صادر نماید.
ضمانت اجرای ازدواج زن ایرانی با تبعه 
خارجه بدون تحصیل پروانه زناشویی، از 
 دیدگاه حقوقی، مورد اختالف حقوقدانان

باشد. از سویی ادعا شده است که تحصیل می
ی ازدواج، از نظامات دولتی اجازه دولت برا

و امری جدا از شرایط و موانع نکاح است و 
لذا ازدواج بدون تحصیل اجازه را باید صحیک 

 1060دانست. ظاهر عبارت ماده  و نافذ
قانون مدنی نیز مؤید این ادعا تلقی شده 
است از سوی دیگر، با توجه به اهداف 
سیاسی دولت از وضع قاعده مندرج در ماده 

و با توجه به لزوم کنترل و نظارت  مرقوم
ها، اعتقاد بر عدم ازدواجگونه ایندولت بر 
زن ایرانی با تبعه خارجه بدون  نفوذ نکاح

تحصیل اجازه دولت، تقویت شده است. نظر 
اخیر را با توجه به اهداف نظارتی دولت بر 

: تر دانستی خارجی، باید قویهاازدواج
اح در فقه درست است که شرایط و موانع نک

امامیه و به تبع آن در قانون مدنی احصا 
گردیده و اصوالً تابعیت زوجین از جمله 
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شرایط صحت نکاح یا موانع آن ذکر نشده 
است اما دولت ممکن است به جهت مصالک 
سیاسی، امنیتی و نظم عمومی، شرایط خاصی 
را برای ازدواج وضع نماید که از باب احکام 

توجیه داشته باشد. ثانویه حکومتی قابلیت 
تبعات سوء احتمالی، سیاسی، امنیتی، 

که در  هافرهنگی و اجتماعی اینگونه ازدواج
برخی تحقیقات میدانی نیز مورد اشاره قرار 
گرفته است، ضرورت کنترل و نظارت بر 

 ی خارجی را بیش از پیش نشانهاازدواج
کند می ایجاب هادهد و همین ضرورتمی

شرح مقرر در ماده که نظارت دولت به 
قانون مدنی را از جهت حقوقی واجد  1060

اثر تفسیر نموده و قائل به عدم نفوذ ازدواج 
زن ایرانی با تبعه خارجی، در صورت عدم 
کسب اجازه دولت شویم. به منظور تأمین 

خواهد بود تر هرچه بهتر این هدف، مناسب
به صورتی صریک و روشن اگر قانونگذار 

وقی ازدواج زن ایرانی با ضمانت اجرای حق

                                                
 .130ص ل،اوجلد)خانواده(،  يمدنحقوقان،يکاتوز ناصردکتر. 1

 واقعه ثبت عدم لحاظ به موضوع، که شود تصور است ممکن. 2

 و راتي)تعز ياسالم مجازات قانون 645 ماده مشموله ازدواج،

... »: ماده نيا براساس. باشديم زین( بازدارنده یهامجازات

 دائم، زدواج به مبادرت يرسم دفاتر در ثبت بدون که یمرد

 محکوم سال کي تا یريتعز حبس به دينما رجوع و طالق

 بر ياسالم مجازات قانون از ماده نيا شمول کنیل. «گردديم

 مرد عمل بر منطبق يجزائ عنوان رايز. است ديترد محل مورد،

 يرانيا زن با يمدن قانون 1060 ماده تيرعا بدون که یاگانهیب

 به ایب دولت از مخصوص اجازه اخذ عدم است نموده ازدواج

تبعه خارجی بدون تحصیل اجازه را بیان 
نماید. ضمانت اجرای کیفری تخلف از مفاد 

قانون مدنی، در ماده هفدهم قانون  1060ماده
 گردیده است: قید 1316ازدواج مصوب سال

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در »
مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به 

ازه مخصوصی بوده و دولت باید در هر اج
نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. 
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، 
با زن ایرانی از ازدواج نماید به حبس تأدیبی 

 «.از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد
رسد مفاد این ماده، به لحاظ می به نظر

ه در قانون عدم تعارض با تغییرات معمول
مجازات اسالمی، هنوز به قوت خود باقی 

که ای است و از جهت کیفری، مرد بیگانه
بدون تحصیل اجازه دولت با زن ایرانی 
ازدواج نموده است، براساس این ماده قابل 

 1تعقیب و مجازات است.
 

 يرانيا ریغ گانهیب اتباع با يرانيا بانوان ييزناشو نامه نيیآ» ریتعب

 به توجه با و است ييزناشو پروانه اخذ عدم، «1345 مصوب

 پروانه اخذ به موقوف هیف نحن ما در ازدواج، واقعه ثبت که نيا

 با منطبق صرفاً ديبا را یمرد نیچن عمل لذا است ييزناشو

 نيا براساس مجازات و بیتعق قابل و ازدواج قانون 17 ماده

 مجازات قانون 645 ماده شمول اساس، نيا بر. دانست ماده

 يصورت در مورد بر( بازدارنده یهامجازات و راتي)تعز ياسالم

 مبادرت ،ييزناشو پروانه اخذ رغم يعل گانهیب مرد که بود خواهد

 ديننما ازدواج ثبت به
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قانون  43به عالوه زن نیز با توجه به ماده 
مجازات اسالمی، در صورت وجود شرایط 

انونی، ممکن است در مواردی معاون جرم ق
 1.تلقی و محکوم به تحمل مجازات شود

 75 حاشیه

برای صدور پروانه زناشوئی برابر مصوبه 
 مذکور باید به شرح ذیل اقدام شود:

درخواست مرد و زن مبنی بر تقاضای . 1
صدور پروانه اجازه زناشوئی طبق نمونه 

 وزارت کشور.

می کشور گواهی نامه از مرجع رس. 2
 متبوع مرد مبنی بر بالمانع بودن ازدواج وی
با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج 

تهیه که درصورتیدر کشور متبوع مرد. 
پذیر امکانگواهینامه مذکور برای مرد 

تواند بدون دریافت می نباشد وزارت کشور
مدرک فوق در صورت زن پروانه زناشوئی 

 را صادر نماید.

ق.م. نکاح  1059ساس ماده چون برا. 3
مسلمه با غیر مسلم جایز نیست 

مرد غیر مسلمان و زن مسلمان که درصورتی
باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین 

 مبین اسالم باید ارائه شود.

                                                
 :ص ،يازدواج با اتباع خارج يابعاد حقوق ن،یرحسیم ن،يعابد. 1

335 

گواهی مبنی بر اینکه مرد مجرد است . 4
یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأمورین 

 رد.سیاسی و کنسولی کشور متبوع م

گواهی نداشتن پیشینه کیفری مرد از . 5
مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و 
کنسولی کشور متبوع و نیز گواهی عدم 
سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصالح 

مرد بیگانه در ایران که درصورتیکشور 
 اقامت داشته باشد.

گواهی از مراجع محلی یا مأموران . 6
مرد مبنی بر سیاسی و کنسولی کشور متبوع 

ی وجود توانایی مالی زوج و نیز تعهدنامه ثبت
از سوی فرد خارجی مبنی بر اینکه متعهد 
شود هزینه و نفقه زن و اوالد و هرگونه حق 

کند، در می دیگری که زن نسبت به او پیدا
صورت ترک وی یا طالق او پرداخت 

 نماید.

عالوه بر موارد مذکور چنانچه وزارت 
مصلحت بداند برای تأمین کشور در مواردی 

آتیه زن ایرانی زوج را در قبال وظایفی که 
نسبت به زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و 
ادای واجبات مالی زوجه و غیره ... مکلف 

نماید. می و موظف به تأدیه تضمین مناسب
بعد از ارائه مدارک مذکور و طی مراحل 
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الزم پروانه ازدواج زناشوئی صادر و تحویل 
اضیان ازدواج گردیده و یک نسخه از متق

 محل ارسال احوالثبتآن نیز به اداره 
گردد. زوجین پس از اخذ پروانه می

باید با ارائه آن به یکی از دفاتر می زناشوئی
رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود در 
دفاتر مذکور اقدام نموده و سند ازدواج 
دریافت نماید. پر واضک است که آثار 

وقی مترتب با ازدواج صرفاً با ثبت آن حق
و  شودمی در دفاتر رسمی ازدواج محقق

تواند این نمی صرف اخذ پروانه زناشوئی
آثار حقوقی را به وجود آورد. چرا که 
 مدرک اخیرالذکر صرفاً اجازه ازدواج

 1باشد و بس.می

 76 حاشیه

مرد خارجی که دارای روادید معتبر بوده 
داد وارد خاک ایران شده، باید و با این روی

با زن ایرانی که تصمیم به ازدواج با او را 
داشته به اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وابسته به وزارت کشور در تهران و 
یا به همین اداره در شهرستان مراجعه، و 
تقاضای کتبی خود را ارائه نمایند، و اداره 
 مذکور چندین فرم به شرح ذیل جهت

                                                
 زنان يرقانونیغ ازدواج یامدهایپ يبررس درضا،یس مشرف،. 1

 26 :ص(، یرضو خراسان در) گانهیب اتباع با يرانيا

 دهد.می تکمیل در اختیار طرفین قرار
 چهار فرم در اختیار زن ایرانی قرار

بایست وی آنها را تکمیل می گیرد، کهمی
 نماید.

در فرم اول، مشخصات زن ایرانی همراه 
با جداول وضعیت شغلی و تحصیلی وی درج 
شده، در فرم دوم نشانی محل سکونت زن 
 ایرانی و اطالعات دیگری در خصوص نحوه

آشنایی اش با مرد خارجی درج گردیده 
است. در فرم سوم که حاوی اطالعات در 

باشد. و فرم می خصوص بستگان زن ایرانی
چهارم نیز که حاوی اطالعاتی بوده که جنبه 
امنیتی دارد. در این فرم لیست کشورهایی 

کنند، می که تابعیت مرد را به زن تحمیل
رانی درج شده و این امر جهت اطالع زن ای

گیرد تا با می بوده در اختیار وی قرار
آگاهی به این موضوع، تن به امر ازدواج با 

 مرد تبعه خارجی اقدام نماید.
سه فرم دیگر نیز جهت تکمیل در اختیار 
مرد خارجی قرار خواهد گرفت، در یکی از 

مشخصات متقاضی به طور کامل  هاآن فرم
و آدرس نشانی محل سکونت و کار شخص 

ی در ایران و خارج از ایران درج خارج
گردیده، و در فرم دیگر مشخصات تعداد 
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مشاغل قبلی چنین همهمسران، فرزندان و 
بایست وی می مرد خارجی قید گردیده که

 آنها را تکمیل نماید.
باشد، می اما فرم سوم شامل یک تعهدنامه

این تعهدنامه ثبتی یا رسمی در زمان ازدواج 
گردد، که وی بتواند می نی اخذبا زن ایرا

هزینه نفقه را )شامل خوراک، پوشاک، 
مسکن، هزینه دارو و درمان و سایر موارد 
ضروری در زندگی( و هرگونه حقوق 
دیگری اعم از مهریه که زن نسبت به او 

مرد چنین همپیدا نموده، پرداخت نماید و 
گردد تا می خارجی طبق این تعهدنامه متعهد

نه زندگی فرزندانش را تا رسیدن به سن هزی
 قانونی بپردازد. 

بنابراین تعهدنامه مذکور، همانطوری که 
، صرفاً به جهت شودمی از مفاد آن استنباط

مصالک زن ایرانی در نظر گرفته شده است، 
زیرا که مرد خارجی در ازدواج با زن ایرانی 

ذا تواند داشته باشد، لمی ی متفاوتیهاانگیزه
جهت احتیاط و تضمین اخذ این تعهدنامه از 

 رسد.می امور خارجی مفید به نظر
البته عالوه بر این تعهدنامه، وزارت 

تواند جهت رفاه حال زنان ایرانی می کشور
برای حسن انجام وظایفی که مرد خارجی 

                                                
 تیشوهر در وضع يرانيا ریغ تیآثار تابع ،يعل زاده،يمنش. 1

 10 :ص ،يرانيزوجه ا

در قبال زن ایرانی دارد. مانند داشتن رفتار 
حسنه و حسن سلوک در تمام مدت 

اداره صحیک مالی زوجه چنین همویی و زناش
و فرزندان تحت حضانت او و سایر مسائل 
دیگر که ممکن است پیش آید، از مرد 

ی مناسب و الزم را مطالبه هاخارجی تضمین
 1نماید.

 77 حاشیه

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی با 
ی سیاسی و کنسولی هاهماهنگی نمایندگی

گونه ایندر : کشورایران در خارج از 
بایست مدارک و اسناد می طرفین هاازدواج

الزم را مطابق مدارک و اسنادی که مرد 
خارجی و زن ایرانی در داخل ایران برای 
 ازدواج به اداره امور اتباع مهاجرین ارائه

دادند، همراه با تقاضای کتبی خودشان به می
ی ایران در خارج از کشور ارائه هانمایندگی

ی مذکور پس از بررسی هایند. نمایندگینما
مدارک طرفین، و احراز شرایط الزم در مرد 
خارجی در زمان ازدواج با زن ایرانی و عدم 
 وجود مانع قانونی پروانه زناشویی را صادر

 نمایند. البته مأمورین سیاسی و کنسولیمی
بایست، در زمان صدور پروانه زناشویی می
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ا رعایت نمایند. قوانین و مقررات ایران ر
تصویب  6همانطوری که در تبصره ماده 

هیأت وزیران نیز  16/07/1338نامه مورخ 
مأمورین سیاسی یا »: مقرر گردیده است که

کنسولی باید مطابقت پروانه زناشویی را با 
 و قانون مدنی، 1310مقررات قانون ازدواج 

ی مربوطه هادستورالعملها و نامهآیین
 «.تصدیق نمایند

نهادی که در خارج از  تنها مرجع و
کشور صالحیت امضاء و تنفیذ پروانه 

کشور دارد،  را از طرف وزیرزناشویی 
نمایندگان ایران از قبیل سفراء و 

خارجی هستند در کشورهای  هاسرکنسول
 1349در سال ای و هیأت وزیران طی مصوبه

سیاسی و مقرر داشت که نمایندگان 
ی از طرف در کشورهای خارج کنسولی

را وزیر کشور حق امضاء پروانه زناشوئی 
 اعالم نمود که سفیر یا حکام مسئول دارند و

به غیر تواند حق امضاء را می در صورتی
نماید که امضاء آن شخص به  تففیض

وزارت امور خارجه معرفی شده و مورد 
 آن وزارت قرار گیرد. تأیید و شناسایی

طی مجدداً هیأت وزیران  1370در سال 
مقرر نمود در جاهایی که ایران ای مصوبه

                                                
 تیشوهر در وضع يرانيا ریغ تیآثار تابع ،يعل زاده،يمنش. 1

 20 :ص ،يرانيزوجه ا

فقط امضای سفیر و در جاهایی که فاقد 
ترین مقام مسئول سفارتخانه است فقط باال

حق امضای پروانه زناشویی را  نمایندگی
 دارد.
ی ایران در خارج هاکنسولگریبنابراین  

از کشور عالوه بر صدور پروانه زناشویی، 
 1001هند، و ماده دمی را انجام اقدامات ثبت

میدارد  قانون مدنی در این خصوص مقرر
مامورین کنسولی ایران در خارج باید »

نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت 
وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات 
جاریه بر عهده دوایر سجل احوال مقررات 

 1«انجام دهند

 78 حاشیه

ی اولین اثر ازدواج زن ایرانی با مرد خارج
باشد. چنانچه می موضوع وضع تابعیت وی

زن ایرانی با مرد خارجی که براساس 
مقررات کشور وی تابعیت شوهر به صرف 

 شودمی وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل
ازدواج نموده باشد، در این صورت تابعیت 
خارجی شوهر خویش را دارا خواهد شد. و 

را به واسطه این ازدواج تابعیت اصلی خود 
دهد لکن قانون مدنی ایران این می از دست
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حق را به زن ایرانی داده که در صورت 
فوت همسر یا وقوع طالق به صرف تقدیم 
درخواست به وزارت امور خارجه تابعیت 
اصلی خویش را با جمیع حقوق مربوط 
مجدداً دارا شود. در حال حاضر تابعیت 

تبعه یکی از کشورهای که درصورتیزوجه 
 اشد به زوجه )زن ایرانی( تحمیلزیر ب

 :شودمی
 اتیوپی. 1

 اسپانیا. 2

 افغانستان. 3

( قانون تابعیت 10طبق )ماده : ایتالیا. 4
کشور ایتالیا زن خارجی تابعیت شوهر 
ایتالیایی خویش را در صورت وقوع عقد 

اقامتگاه که درصورتیو  شودمی ازدواج دارا
وده و یا به خارج از زن در خارج از ایتالیا ب

ایتالیا انتقال دهد تحمیل تابعیت شوهر به زن 
 منتفی خواهد بود.

براساس قوانین بلژیک تابعیت : بلژیک. 5
 شوهر بلژیکی به بانوان خارجی تحمیل

گردد و اگر زن ظرف مدت شش ماه از می
تاریخ عقد ازدواج، اظهارنامه عدم پذیرش 

ین صورت تابعیت بلژیک را اعالم نماید در ا
با پذیرش آن تحمیل تابعیت به زن خارجی 

 گردد.می منتفی

براساس قانون تابعیت بحرین : بحرین. 6

تابعیت مردان بحرینی در صورت وقوع عقد 
گردد البته می ازدواج به زن خارجی تحمیل

توانند پس از طی دو سال می بانوان خارجی
با موافقت مقامات کشور مزبور به تابعیت 

 رآیند.بحرین د

قانون، تابعیت  7طبق ماده : سنگال. 7
کشور سنگال به زن خارجی در اثر وقوع 

گردد اما دولت حق دارد می ازدواج تحمیل
ظرف یک سال مخالفت خود را با قبول 

 تابعیت زن اعالم نماید.

 سوئیس. 8

 سوازیلند. 9

 6بموجب ماده : عربستان سعودی. 10
به زن  قانون تبعیت این کشور تابعیت شوهر

به شرطی که وزارت  شودمی خارجی تحمیل
کشور عربستان سعودی با آن موافقت 

 نماید.

در این شیخ نشین تاکنون : قطر. 11
مقررات مدونی تنظیم نگردیده لیکن رویه 
مورد عمل تحمیل تابعیت شوهر قطری به 

 باشد.می زن خارجی

قانون تابعیت  23براساس ماده : ویتنام. 12
یتنام تابعیت مرد ویتنامی در اثر کشور و

گردد می وقوع ازدواج با زن خارجی تحمیل
مگر آن که زن در حین انجام مراسم ازدواج 
با تقدیم اظهاریه رسمی انصراف خود را از 
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 پذیرش تابعیت کشور ویتنام اعالم نماید.

قانون  4ماده  1بموجب بند : یونان. 13
در تابعیت کشور یونان تابعیت این کشور 

 اثر وقوع ازدواج به زن خارجی تحمیل
گردد ولی اگر زن قبل از ازدواج با ارائه می

اظهارنامه رسمی تمایل خود را به حفظ 
تابعیت اصلی خویش اعالم نماید در این 
 صورت موضوع تحمیل تابعیت منتفی

 باشد.می

قانون کشور فرد خارجی، که درصورتی
تابعیت  زن ایرانی را پس از ازدواج بین قبول

زوج و یا بقاء بر تابعیت خویش مخیر نموده 
باشد قانون مدنی ایران بموجب تبصره یک 

این مکان را به زن ایرانی داده  987ماده 
است تا در صورت تمایل بتواند تابعیت 
 کشور شوهر خویش را دارا شود. به نظر

رسد این امتیاز قبل از آنکه برای زن می
ابزاری برای عنوان بهایرانی قائل شده باشد 

تقویت کانون خانواده و دوام و بقاء زندگی 
زناشوئی بکار رفته باشد چون وقتی زن 

نماید در می ایرانی با مرد خارجی مزاوجت
واقع به نوع پیوند او خانواده دچار دگرگونی 

گردد. از سویی عنصری می و تحول عمیق
ی غیر هاناشناخته با فرهنگ و آداب و سنت

د زندگی زن شده است و از سویی آشنا وار

                                                
زنان  يقانون ریازدواج غ یامدهایپ يبررس درضا،یس مشرف،. 1

ای دیگر زن ایرانی ناچار است به گونه
و آمال خویش را به  هاتمایالت و خواسته

اعتقادات و باورهای همسر خویش متناسب 
و همگون نماید و طبعاً اینها همه در دراز 

باشد. می مدت عوامل دگرگونی و تغییر
این تغییرها تحت گیری حال اگر جهت

رل زن و شوهر باشد به دوام زندگی و کنت
ادامه آن کمک شایانی نموده و در غیر این 

ی جدیدی را فراروی هاصورت چالش
زوجین قرار خواهد داد و شاید از همین 
منظر است که قانون مدنی ایران با 

موضوع، امکان پذیرش  شناسی آسیب
تابعیت شوهر را برای زن مهیا نموده است. 

ر مسکن زوجین نیز به خارج از البته اگ
مرزهای جغرافیایی ایران منتقل شود این 

سمت و سوی دیگری  هاجهت گیری
 خواهند یافت.

، کلیه احوالثبتقانون  13تبصره ماده 
بایست ثبت شود می وقایع والدت در ایران

و پس از ثبت واقعه، اگر طفل ایرانی باشد، 
اگر طفل  و شودمی شناسنامه صادر و تسلیم

خارجی باشد گواهی والدت اتباع بیگانه 
صادر و تسلیم خواهد شد و دارنده آن 

 1گواهی به شرط آن 

 28 :ص(، ی)در خراسان رضو گانهیبا اتباع ب يرانيا
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 79 حاشیه

در نظام حقوقی ایران امکان ازدواج زن 
شده است  بینیپیشایرانی با مرد خارجی 

ر ولی در واقع ازدواج با اتباع بیگانه حتی د
شرایطی که اجازه مخصوص هم از مراجع 

یصالح اخذ شود و منع قانونی هم نداشته ذ
باشد معموالً با مشکالت فراوان خصوصاً در 
بحث تابعیت فرزندان حاصل از این 

همراه بوده و زوجه و فرزندان وی  هاازدواج
 سازد.می را دچار مشکالتی

در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی 
 تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی

د مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع مانمی
شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع 
عقد به زوجه تحمیل گردد که در این 
 صورت نسبت به جامعه ایرانی بیگانه تلقی

شوند و در حقوق آنها نسبت به اموال غیر می
. بر این شودمی یی ایجادهامنقول محدودیت

نقول را اساس آنها حق داشتن اموال غیر م
موجب سلطه اقتصادی خارجی که درصورتی

گردند ندارند و تشخیص این امر نیز به 
کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت 

ی خارجه، کشور و اطالعات واگذار هاخانه
 شده است.

                                                
 ق.م. 987. ماده 1

بنابراین ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی مجاز بوده و دارای آثار متعددی از 

ها به تابعیت دولت جمله تبدیل تابعیت آن
متبوع همسر و در حق مالکیت آنها نسبت 
به اموال غیر منقول و امکان تحصیل تابعیت 

فرزندان زنان چنین هم 1همسرشان را دارد.
دارای همسر غیر ایرانی از نظر تحصیالت 

از فرزندان دارای تری در سطک بسیار پایین
والدین ایرانی هستند و این امر یکی از 

پیامدهای تابعیتی و سجلی ناشی از ترین ممه
ست به طوری که اکثر هااینگونه ازدواج

قریب به اتفاق فرزندان زنان دارای همسر 
غیر ایرانی فاقد تابعیت و شناسنامه ایرانی 
بوده پس همانند افرادی که تابعیت و هویت 
 ایرانی ندارند از بسیاری مزایا محروم

لی برای شوند و امکان پیشرفت تحصیمی
 آنان همانند زنان دارای همسر ایرانی میسر

باشد. به عبارت دیگر قربانیان اصلی نمی
باشند که می فرزندان آنها هااینگونه ازدواج

 ی متقابلی به آنها و جامعه واردهازیان
 2گردد.می

 80 حاشیه

وفق نظریات شماره  1385تا پیش از سال 

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 35 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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و شماره  06/06/1383مورخ  3807
اداره حقوقی قوه  5025/7-13/10/1361

قضائیه، طفل متولد از مادر ایرانی در ایران 
 4بنابر اولویت و تنقیک مناط به حکم بند 

 قانون مدنی، ایرانی محسوب 976ماده 
شد. بدیهی است راهکار مذکور با توجه می

به ارتباط موضوع تابعیت با نظم عمومی و 
 حاکمیت دولت، راه حل مناسبی تلقی

 2 1.شودمین

 81 حاشیه

همین ماده که از احکام بحث  4بند 
باشد، مقرر نموده است می برانگیز این قانون

کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی 
که یکی از ایشان متولد ایران است، متولد 

 باشند.می شوند، ایرانی
این تابعیت نیز از مصادیق تابعیت اصلی 

بسیار مهم توجه سرزمینی است. لکن نکته 
به تابعیت مادر خارجی طفل و صرف تولد 

باشد. لذا برخالف حکم می وی در ایران
این ماده که تابعیت زن  2مندرج در بند 

ایرانی را مؤثر در اعطای تابعیت ایرانی 

                                                
 تهران، ،يخصوص الملل نیب قوقح محمود، ،يسلجوق. 1
 ران،يا ياسالم یجمهور يالملل نیب ،يحقوق خدمات دفتر

 1.اول چاپ، 1370

و  يرانيزنان ا تیتابع تیوضع يحسن، بررس ،يزمان. 2

 128 :ص ،يفرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارج

 

صرف تولد زن  4داند، در بند نمی طفلش
خارجی در ایران را منجر به اعطای تابعیت 

 3شمارد.می در ایرانبه طفل متولد از وی 

 82 حاشیه

قانون »تصویب ماده واحده موسوم به 
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از 

« ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
مجلس شورای اسالمی  02/07/1385مصوب 

در خصوص  احوالثبترویه جاری ادارات 
دادن شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج 

اتباع بیگانه مبنی بر آن بود زنان ایرانی با 
 976ماده  4که با استفاده از مفهوم موافق بند 

قانون مدنی و با ارائه مدارکی نظیر قباله 
ازدواج، دفترچه پناهندگی معتبر )گذرنامه( 
و دیگر مدارک الزم، جهت فرزندان حاصل 

شد می شناسنامه صادر هااز این نوع ازدواج
وادگی، و حتی درخصوص اختیار نام خان

یی از سوی هاجهت این کودکان، بخشنامه
کشور صادر شد که در  احوالثبتسازمان 

اینگونه موارد با توافق والدین طفل، نام 
خانوادگی مادر برای فرزند اختصاص داده 

و  يرانيزنان ا تیتابع تیوضع يحسن، بررس ،ي. زمان3

 123 :ص ،ياز ازدواج با مردان خارجفرزندان حاصل 
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شود و یا اینکه نام خانوادگی که در آن 
محل )محل صدور شناسنامه بالمعارض 

ت در باشد( داده شود، الزم به توضیک اس
کشورهایی نظیر عراق بجای نام خانوادگی 
)به مفهوم موجود در کشور ما نام پدر و جد 

(. لیکن یکی از ایرادات شودمی پدری نوشته
اساسی وارد بر آن رویه این بود که 

قانون مدنی  976ماده  4قانونگذار در بند 
صراحتاً به موردی اشاره کرده است که پدر 

ی بوده و محل تولد یکی و مادر هر دو خارج
از آنها ایران باشد، در حالی که در موضوع 
مبتال به کشور که با پدیده فاقد شناسنامه 
بودن فرزندان حاصل از ازدواج اتباع بیگانه 
با زنان ایرانی، روبرو است زوجین هر دو 

 باشد.می خارجی نیستند بلکه مادر ایرانی
ی هارویه دیگری که توسط دستگاه

 انجام احوالثبتو باالخص ادارات  اجرایی
گرفت و با تصویب ماده واحده دچار می

مشکل شد، رویه مجری در خصوص افراد 
قانون مدنی است.  976ماده  5مشمول بند 

: داردمی اعالم 5چرا که قانون مدنی در بند 
کسانی که در ایران از پدری که تبعه »

خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس 
سال تمام الاقل یک  18سیدن به سن از ر

سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند 
شوند وگرنه قبول شدن آنها می ایرانی تلقی

به تابعیت ایران طبق مقرراتی خواهد بود که 

مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران 
 «.مقرر است

قانون مدنی،  976ماده  5پس طبق بند 
 ارجی متولدافرادی که در ایران از پدر خ

مدارک مربوط به که درصورتیشوند می
توانستند به می ورود، اقامت و... قانونی بود،

مراجعه و گواهی والدت  احوالثبتادارات 
اتباع بیگانه، دریافت نماید چرا که برابر 
مادر تنظیم خواهد شد. با این وجود، 
شناسنامه کودک براساس نام خانوادگی 

پدر که درصورتیمادر تنظیم خواهد شد. 
کودک تابعیت ایرانی نداشته باشد، مقامات 
ایرانی ملیت آن کودک را مشابه ملیت 

 آروند.می پذیرش به حساب
 نیز چنین حکم احوالثبتقانون  17ماده 

کند که هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند، می
ی فرضی هاسند با نام خانوادگی آزاد و نام
گردد. می در محل اسامی ابوین تنظیم

تصحیک اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات 
 273ناقص بموجب اقرارنامه موضوع ماده 

قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر 
وراثت به عمل خواهد شد موضوع فرضی 
طبق احکام مربوط به نام خانوادگی واقعی 

قانون  18اصالح خواهد شد. براساس ماده 
ف والاحثبت، نماینده یا مأمور احوالثبت

والدت طفل فاقد ولی را ثبت کرده، مراتب 
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را برای اقدام قانونی به دادستان اطالع خواهد 
داد. براساس این مواد کودکانی که رها 

 یا نامظروع هستند شناسنامهاند شده
 گیرند.می

نهایت آن که در خصوص تابعیت اطفال 
نامشروع، هرچند از لحاظ شرعی با توجه 

روع به پدر، اطفال عدم الحاق اطفال نامش
مذکور تابعیت را از طریق خون از پدر به 

برند، لکن از طریق سیستم اقامتگاه نمی ارث
توان ایشان را دارای تابعیت می و محل تولد

ایرانی دانست. البته با توجه به رأی وحدت 
هیأت  03/04/76مورخ  617رویه شماره 

عمومی دیوانعالی کشور، هرگاه محل تولد 
خارج از ایران باشد و وی در ایران طفل در 

اقامت نیز نداشته باشد، با توجه به اینکه 
رابطه عرفی ابوت و بنوت میان طفل و زانی 

توان زانی را مکلف به می برقرار است،
دریافت شناسنامه برای طفل دانست و از این 
 راه تابعیت ایرانی به طفل مذکور اعطا نمود.

در دسترس برای مثال اگر یکی از آنها 
نباشد یا یکی از آنها در ارتباط با نسبت 

 خونی خود با کودک توافق نداشته باشد.
سال، یک سال  18که پس از رسیدن به 

دیگر بالانقطاع در ایران ساکن بوده و از 

                                                
 تیتابع فیتکل نییقانون تع لیمحمد، نقد و تحل ان،یعل. 1

و  گانهیبا اتباع ب يرانيفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا

 389 :صآن،  یهاهیاصالح

توانست به می کشور خارج نشده باشد،
مراجعه و با ارائه گواهی  احوالثبتادارات 

اجرایی قانون  نامهآیین 73والدت برابر ماده 
، تقاضای شناسنامه احوالثبت 1319سال 

اهی والدت از کند، که در این صورت گو
والدت اتباع  وی اخذ و در حاشیه دفتر

 نگهداری احوالثبتبیگانه )که در ادارات 
( مراتب قید و بر طبق همان شودمی

مشخصات سند سجلی ایرانی برای او تنظیم 
 آن صادر و تحویلو شناسنامه از روی 

شد. یعنی به عبارت دیگر، قانونگذار می
را ایرانی  976ماده  5افراد مندرج در بند 

 بالقوه انگاشته بود که بعد از احراز شرایط
توانستند گواهی اتباع بیگانه را تبدیل به می

شناسنامه کنند و یک ایرانی تمام عیار 
گردند. الزم به ذکر است این روند اجرایی 

صویب ماده واحده دچار اشکاالت و با ت
 1ابهامات گردید.

 83 حاشیه

ماده  4ایرادات وارد بر مفهوم موافق بند 
قانون مدنی و سیر روز افزون میزان  976

فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع 
بیگانه که عمدتاً به صورت غیر قانونی وارد 
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کشور و به صورت شرعی با دختران ایرانی 

دواج کرده بودند، و فشارهای ناشی از از
بدون شناسنامه ماندن این فرزندان بر بدنه 
هویتی نظام و ساختارهای اجتماعی، سیاسی، 
قضایی، تأمینی و... باعث شد تا باالخره در 

، ماده واحده موسوم به 02/07/1385تاریخ 
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از »

در « بیگانه ازدواج زنان ایرانی با اتباع
 مجلس شورای اسالمی تصویب گردد.

در این موارد وزارت کشور پس از اخذ 
مدارک مثبته وقوع عقد شرعی نسبت به 

 1060صدور پروانه ازدواج؛ موضوع ماده 
 نماید.می اقدام

اشتغال به مشاغل حاکمیتی و  -تبصره دو
دولتی اشخاصی که طبق این قانون به 

 ن پذیرفتهتابعیت جمهوری اسالمی ایرا
ظرف شش ماه از ای نامهآیینشوند طی می

تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت 
کشور و با همکاری وزارت امور خارجه، 
 وزارت اطالعات و قوه قضائیه تدوین

 1رسد.می تصویب هیأت وزیرانو ب شودمی

 84 حاشیه

اعطای استقالل به اطفال در تعیین تابعیت، 
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و  گانهیبا اتباع ب يرانيفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا

 391 :صآن،  یهاهیاصالح

دن به سن رشد یا منافع اطفال تا پیش از رسی
ضوابط قانونی  بینیپیشدر تعارض است. لذا 

 جهت اعطای تابعیت به اطفال ضروری
ی هاباشد بر این اساس، در تمامی نظاممی

حقوقی براساس معیارهای مورد پذیرش در 
ی حاک یا خون هاهر سیستم، یکی از روش

یا تلفیقی از هر دو، جهت تعیین تابعیت 
 شده است. بینیشپیاطفال 

در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران 
قانون مدنی، کودک حتی  957بر طبق ماده 

اگر پس از تولد یک ثانیه زنده باشد، از 
 993تمام حقوق مدنی برخوردار است. ماده 

دارد که والدت هر می قانون مدنی مقرر
طفل و سقط جنین شش ماهه به بعد، باید در 

روش مشخص شده در  زمان مقرر و بر طبق
اجرایی آن، به سازمان  نامهآیینقانون یا 

گزارش داده شود. بموجب ماده  احوالثبت
 1355مصوب سال  احوالثبتقانون  12

والدت هر طفل در ایران اعم از این که پدر 
و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به 

اعالم شود  احوالثبتنماینده یا مأمور 
ل ایرانیان مقیم خارج از کشور والدت اطفا

به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و 
اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی یا 
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 کشور اعالم گردد. احوالثبتسازمان 
، اعالم احوالثبتقانون  16براساس ماده 

و امضای سند ثبت والدت، به ترتیب به 
پدر، مادر در صورت : عهده این افراد است

در و در اولین موقعی که قادر به غیبت پ
انجام این وظیفه باشد وصی یا قیم یا امین 

 نگهداری طفلدار اشخاصی که قانوناً عهده
که ای باشد. متصدی یا نماینده مؤسسهمی

طفل به آنجا سپرده شده است و در نهایت 
سال تمام به  18صاحب واقعه که سن او از 

 باال باشد.
برای اعالم والدت هر مهلت قانونی مقرر 

روز پس از تاریخ تولد است.  15کودک 
پس از انقضای تاریخ مقرر چنانچه واقعه 
والدت ثبت نشده باشد، کسانی که قانوناً 

مقصر شناخته شده تحت اند، موظف بوده
گیرند و متخلفان می پیگرد قانونی قرار

عالوه بر ثبت والدت به پرداخت جریمه 
 شوند.می نقدی نیز محکوم

اگر ازدواج پدر و مادر کودکی ثبت 
نشده باشد، اعالم واقعه والدت و امضاء دفتر 
 کل وقایع، بر عهده پدر و مادر مشترکاً

نتوان توافق پدر و که درصورتیباشد. می
مادر را در مورد اعالم والدت کودک به 

                                                
و فرزندان  يرانيزنان ا تیتابع تیوضع يحسن، بررس ،يزمان. 1

 125 :ص ،يحاصل از ازدواج با مردان خارج

دست آورد، شناسنامه بنا به درخواست یکی 
، و فقط نام از والدین صادر خواهد شد

کوچک شخص غائب بدون مشخصات 
 گردد.می سجلی ذکر

کودک متولد از مادری ایرانی که در 
ایران به صورت قانونی ازدواج نکرده اگر 
دارای پدر ایرانی باشد، تابعیت ایرانی خواهد 

اسنامه کودک داشت. با وجود این، شن
نام خانوادگی مادر  براساس نام خانوادگی

 1تنظیم خواهد شد.

 85 حاشیه

های مهم مبحث تابعیت یکی از چالش
ناظر بر نحوه تعیین تابعیت اطفالی است که 
از مادری ایرانی و پدری خارجی تولد 

یابند، مقدمه ضروری جهت ثبت والدت می
باشد. طفل، ثبت واقعه ازدواج والدین وی می

این امر در مواردی که پدر طفل غیر ایرانی 
گردد. زیرا ری میباشد، دارای اهمیت بیشت

قانون مدنی، ازدواج زن  1060وفق ماده 
ایرانی با مرد خارجی فقط با صدور مجوز 

 باشد.می
 1310قانون ازدواج مصوب  17طبق ماده 

قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی  1060و ماده 
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با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع 
قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از 

بموجب ماده چنین هماست.  طرف دولت
تواند ازدواج این قانون، دولت می 1061

بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و 
محصالن دولتی را با زن تبعه خارجی، 
موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده 

قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون  17
زن ایرانی مبادرت  با اجازه دولت به ازدواج

سال  3تا  1د، مجازات حبس تأدیبی از کن
 تعیین نموده است.

اجازه زناشویی بانوان  نامهآیینچنین هم
ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی، تقاضای 
کتبی مرد و زن، گواهی نامه دولت متبوع 
شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج 

شوهر گواهی تشرف متبوعحاضر در کشور 
دین اسالم در مورد مرد غیر مسلمان، به 

گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد، گواهی عدم 
سوء پیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور 
ایران و اخذ تعهد و تضمین از شوهر 

صورت صالحدید وزارت کشور( را )در
 1برای صدور اجازه الزم دانسته است.

                                                
و فرزندان  يرانيزنان ا تیتابع تیوضع يحسن، بررس ،يزمان. 1

 126 :ص ،يحاصل از ازدواج با مردان خارج

 86 حاشیه

تا قبل از وضع قانون ماده واحده فوق  
ذکر، وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ال

نکاح زنان ایرانی با مردان خارجی به لحاظ 
قانون مدنی ایران از  1060عدم رعایت ماده 

 از ابهام به سرای لههاجانب زنان ایرانی، در
برد، زیرا با توجه به پذیرش مطلق سیستم می

خون )تابعیت نسبی( از طریق پدر ایرانی، 
قانون مدنی ایران،  976ماده  2بموجب بند 

تنها فرزندان حاصل از پدران ایرانی )در هر 
که به دنیا آیند( تبعه ایران بوده و ای نقطه

قانونگذار از اعطای تابعیت مبداء )تولدی( 
براساس سیستم خون )تابعیت نسبی( آن هم 

 از طریق مادر بحثی به میان نیاورده بود.
 به همین جهت عده از حقوقدانان ایرانی،

 976ماده  4با استنباط از مفهوم مستتر در بند 
قانون مدنی ایران، طفل متولد در ایران 
حاصل از نکاح مادر ایرانی با پدر خارجی 
را با رعایت بند یاد شده، مشمول تابعیت 
تولدی ایران )براساس پذیرش استثنائی 

 2دانستند.می سیستم خاک یا سیستم ارضی(

  

جلد اول،  یالملل خصوص نی(، حقوق بدی)بهش این . ارفع2

.76 :ص 1382انتشارات بهتاب سال چاپ 

جلد اول،  يالملل خصوص نی)محمد(، حقوق ب يسلجوق

 .189 :ص، چاپ دوم، 1377انتشارات دادگستر، 
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قی مجلس حتی کمیسیون قضایی و حقو
شورای اسالمی در همین رابطه، با ارائه 

خود، ضمن  14/04/1383نظریه مورخ 
عنوان گونه اینعنایت به قیاس اولویت، 

( ماده 4مستنبط از مفاد بند )»: داشت که
قانون مدنی به طریق اولی طفل متولد  976

از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران، 
 1«.گرددمی ایرانی محسوب

ی حقوقی و هادر برداشت اختالف
وضعیت آن دسته از زنان ایرانی که با اتباع 

                                                
 کل اداره ،يمدن قانون 976 ماده 4 بند هياستفسار حهيال. 1

 چاپ خيتار اول سال هفتم دوره ياسالم یشورا مجلس نیقوان

 .143 ثبت شماره 157 چاپ شماره 14/04/1383

 دهقان،)محمد  مجلس ندگانينما از نفر 18 نامه متن در. 2

 ،یافتخار الله بخش، اضیف سهینف ،ييبابا يحاج ،يقربان يموس

 قباد دیس دلخوش، کاظم دیس ،ييفدا نیحس طرف،یب اخوان

 فاطمه ق،يشا عشرت ،یرعسگ يعل ،یسرور زيپرو ،یمرتضو

 نیحس ،یاحمد يبهرام دیحم صفت، کین یريتحر هاجررهبر،

( يفرهنگ نیحس محمد و یموسو اهلل فضل دیس ا،ین يسبحان

 به توجه با: است آمده ياسالم یشورا مجلس سیرئ به خطاب

 و يزمان خاص طيشرا گذشته، یهاسال طول در که نيا

 مردان ازدواج نهیزم ر،کشو به گانهیب یکشورها اتباع مهاجرت

 نموده فراهم را رانيا در يفرزندان تولد و يرانيا زنان با يخارج

 فیبالتکل يتيهو لحاظ به فرزندان نيا حاضر حال در که است

 يمشکالت یدارا مادرانشان و خود يشتیمع لحاظ از و بوده

 قانون 976 ماده در اتهامات يبرخ که نيا به نظر و باشنديم

 از و است دهيگرد آن از متفاوت یهابرداشت به منجر ،يمدن

 مواد نظم در اختالل به منجر دينبا مشکل نيا حل که آنجا

 کي دیق با ريز طرح لذا گردد، تیتابع مورد در يمدن قانون

 .گردديم ياسالم یشورا مجلس ميتقد تيفور

 ماده 6 و 5، 4 یبندها اصالح طرح یتیفور کی بیتصو. 4
 نیقوان کل اداره آن، به تبصره کی الحاق و یمدن قانون 976

 10/03/1385 چاپ خیتار سوم سال هفتم، دوره یشورا مجلس

کشورهای افغانستان و عراق ازدواج نموده 
و از آنها صاحب اوالدی شده بودند، باعث 
گردید تا طرح یک فوریتی اصالح بندهای 

قانون مدنی و الحاق  976ماده  6و  5و  4
تن از  18یک تبصره به آن، از سوی 

مطرح و  2مجلس شورای اسالمی نمایندگان 
یک فوریت طرح مذکور در مورخه 

به تصویب مجلس شورای  10/03/1385
 3اسالمی برسد.

 

 ریز شرح به آن متن و 550 ثبت شماره 1348 چاپ شماره
 يقانون مدن 976ماده  6و  5و  4 یبندها -واحده ماده :است

ماده  نيبه ا 2عنوان تبصره تبصره به کياصالح و  ليبه شرح ذ
 .شوديمالحاق 
 متولد يخارج پدر و يرانيا مادر از رانيا در که يکسان. 4
 معتبر اقامت پروانه یدارا آنان پدر که نيا بر مشروط اندشده
 دهیرس ثبت به قانون نيا 1060 ماده طبق بر آنان ازدواج و بوده
 .باشد

 و شده متولد يخارج مادر و پدر از رانيا در که یافراد. 5
 میمق رانيا در معتبر اقامت پروانه با تمام سال 18 سن انيپا تا

 رانيا در هم گريد سال کي حداقل آن از پس بالفاصله و بوده
 اقدام تمام سال 20 سن به دنیرس از قبل و باشند کرده اقامت

 رانيا تیتابع به آنها شدن قبول واال ندينما شناسنامه اخذ به
 .تاس تیتابع لیتحص به مربوط مقررات طبق بر

 مشروط کند اریاخت يرانيا شوهر که يخارج تبعه زن هر. 6
 ازدواج خيتار از سال دو اي و شود فرزند صاحب او از که نيا بر
 .باشد گذشته یو

 پدران و يرانيا مادران ازدواج از حاصل فرزندان -تبصره
 در قانون نيا بيتصو خيتار تا 01/01/58 خيتار از که يخارج

 با تمام سال 18 سن به دنیرس از پس اندشده متولد رانيا
 محسوب يرانيا ت،یتابع یتقاضا يرانيا ریغ تیتابع رد اعالم

 .شونديم
 هیکل از زین سال 18 سن به دنیرس از قبل مذکور افراد
 مهیب و يدرمان و يبهداشت ،يتیترب و آموزش ،يشتیمع امکانات
 .باشنديم برخوردار يدرمان خدمات
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 -با عنایت به این که کمیسیون قضایی
حقوقی مجلس شورای اسالمی از نظر 

                                                
 :يالماس يعل نجاد دکتر یآقا يناسکارش نظر اظهار متن. 5
i .حاصل فرزندان يفعل مشکل حل منظور به حاضر طرح 

 ماده اصالح قيطر از يرانيا ریغ مردان با يرانيا زنان ازدواج از
. است شده دهیشياند يمدن قانون 976 ماده 2 بند و 964

 ريسا اتباع و يرانيا زنان نیب نشده کنترل و متعدد یهاازدواج
 یادهيعد مشکالت عراق و افغانستان ژهيو به ياسالم یکشورها

 شدن شناخته يرانيا ریغ آنها جمله از که آورده وجود به
 .است هاازدواج نيا از شده متولد فرزندان

ii .از متولد فرزندان شدن شناخته يرانيا ریغ عمده علت 
 اي ياصل تیتابع ستمیس در که است آن مذکور یهاازدواج

 بر تیتابع نییتع يعني خون، ستمیس بر ينمبت که یتولد
 براساس تیتابع یاعطا يعني خاک، ستمیس و نسب یمبنا

 تیتابع قانون در ياصل قاعده که خون ستمیس است تولد محل
 نسب قيطر از فقط( يمدن قانون 976 ماده 2)بند  است رانيا

 .است شده رفتهيپذ یپدر
iii. قانون  991تا  976د )موا رانيا تیقانون تابع ديترديب

به  ازیشده است ن بيتصو شیسال پ 70از  شی( که بيمدن
که  يجامعه ما و نقش ياصالح دارد و با اوضاع و احوال کنون

اند مطابقت کرده دایپ يو حقوق ياجتماع یهازنان در عرصه
درخصوص رفع  يالملل نیب یهاونیکنوانس بيندارد. تصو

 يالملل نیر ما در عرصه بکه کشو يگاهياز زمان و جا ضیتبع
را  رانيا تیدر قانون تابع ياساس راتییکرده است لزوم تغ دایپ

 ژهيجهان به و یمحسوس کرده است. امروزه اکثر کشورها
 تیتابع یپدر و مادر از لحاظ اعطا نیب شرفتهیپ یکشورها

به  1973به فرزند وجود ندارد چنان که مثالً فرانسه از  ينسب
 نیپدر و مادر را از ب انیم يهرگونه تفاوت تیعبعد در قانون تاب

متولد شده باشد  یمادر فرانسو ايکه از پدر  يبرده و طفل
 .شوديمشناخته  یفرانسو
 نسب قيطر از ينسب تیتابع قبول لزوم زین ما کشور در

 که ييهاگام از يکي و دهيگرد احساس شیپ هامدت از یمادر
 ديبا شانيا حقه حقوق احقاق و يرانيا زنان از ضیتبع یبرا

. است یمادر نسب قيطر از خون ستمیس قبول شود برداشته
 شناسنامه، نداشتن مانند یادهيعد مشکالت از امر نيا

 نیچن پدر که یمورد در مادر مومتیق ل،یتحص از تیمحروم
 يرانيا مادر از متولد فرزندان یبرا که( باشند شده فوت ياطفال

 ديآيم وجود به آنان شدن شناخته يرانيا ریغ و يخارج پدر و
 وجود به مربوط راديا. کرد خواهد یریجلوگ یاديز حدود تا

 قيطر از يرانيا تیتابع یاعطا صورت در مضاعف تیتابع آمدن

کارشناسی یکی از اساتید برجسته حقوق 
و  1خصوصی ایران بهره جسته بود المللبین

 از طفل که هم یمورد در همه. ستین قبول قابل یمادر نسب
 گردد، متولد یفرانسو مادر مثالً يخارج مادر و يرانيا پدر
 کننده هیتوج موجود وضع نيبنابرا کنديم دایپ مضاعف تیتابع

 .ستین مضاعف تیتابع دهيپد از یریجلوگ
iv .تیتابع شرط و دیقيب قبول که داشت توجه ديبا کنیل 

 یکشورها در که گونه آن یمادر نسب اي خون ستمیس از يناش
 با ديبا ما قانون در است دهيگرد ينیبشیپ فرانسه مثالً يياروپا
 آن در که چرا رديپذ صورت یشتریب يشيدوراند و تأمل

 تفاوت هم و دهيگرد حذف خانواده بر شوهر استير هم کشورها
 از. است شده برداشته انیم از نامشروع و مشروع نسب انیم
 نسب قيطر از خون ستمیس قبول ضمن است بهتر رو نيا

 گردد لحاظ ما قانون در یمادر نسب ديبا ديترديب که یمادر
 انیم تا شود زیپره رانهیگ سهل و موسع اریبس یهاحل راه از

 و پدر روابط مورد در يمدن قانون مواد ريسا و ياصالح مواد
 .دياین وجود به تعارض و فرزندان و مادر

vکه  یمورد انیفرق گذاشت م ديکه با رسدي. به نظر م
که طفل  یدو مور شوديممتولد  رانيدر ا يرانيطفل از مادر ا

. ديآيم ایدر خارجه به دن يو پدر خارج يرانيمتولد از مادر ا
که مادر  یمورد نیالزم است تفاوت گذاشته شود ب نیهمچن

 ياکتساب يرانيا تیکه مادر تابع یاالصل است با مورد يرانيا
در خارجه متولد  يرانيکه طفل از مادر ا یدارد. مثالً در مورد

الزم باشد  رانيند ساله فرزند در اشده باشد دست کم اقامت چ
دارد  ياکتساب تیکه تابع يرانيکه طفل از مادر ا یبا در مورد
سن  يعني يبه سن رشد قانون دنیدر زمان رس دهيمتولد گرد

آنچه که در ماده  هیسال )شب کيمثالً ظرف  يهجده سالگ
شده است( حق اعتراض از  ينیبشیپ ي( قانون مدن977)

را داشته باشد تا هم  يپدر خارج تیتابع حیرجو ت رانيا تیتابع
مضاعف مرتفع شود و هم به درجات مختلف  تیتابع دهيپد

دارند  يرانيو فرهنگ ا رانيکه پدر، مادر و فرزند با ا ييهاعالقه
 .ديتوجه الزم به عمل آ

 یجا به ياصطالح طرح در که گردديم شنهادیپ ضمن در
 و پدر نیب روابط» بارتع «اوالد و نيابو نیب روابط» عبارت

 .رود بکار «فرزندان و مادر
 قانون از یمواد اصالح» طرح درباره يکارشناس اظهارنظر

 مطالعات دفتر ،ياسالم یشورا مجلس يپژوهش معاونت «يمدن
 چاپ خيتار 1383-84 اول سال هفتم، دوره يحقوق

 394 ثبت دفتر شماره 872 چاپ بیترت شماره 31/02/1384
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طرح مذکور کاًل به  کهدرصورتیشاید 
رسید، می تصویب مجلس شورای اسالمی

شد، لیکن نمی ضرورتی به نقد احساس
متأسفانه در صحن علنی مجلس، طرح مزبور 
دچار تغییرات فراوانی گردید به نحوی که 

قانون مدنی  976ماده  6و  5و  4بندهای 
حفظ و صرفاً تبصره ذیل طرح با اندک 

به تصویب  02/07/1385تغییراتی در مورخ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید و 

 12/07/1385نهایتاً مصوبه مجلس در تاریخ 
که  1مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت

رسد مشکالت می از این رهگذر به نظر
 2.فراوانی حادث گردیده باشد

 87 حاشیه

ماده صدرالذکر درخصوص تحمیل  6بند 
ه زن غیر تابعیت ایرانی بر اثر ازدواج ب

                                                
 دفتر 15/07/1385 مورخ 109571/550 شماره نامه. 6. 1

 فوق واحده ماده قانون متن و ياسالم یشورا مجلس سیرئ
 :است ريز بشرح

 مردان با يرانيا زنان ازدواج از حاصل فرزندان: واحده ماده
 از پس سال کي تا حداکثر اي شده متولد رانيا در که يخارج
 از بعد وانندتيم شوند،يم متولد رانيا در قانون نيا بيتصو
. ندينما يرانيا تیتابع یتقاضا تمام سال 18 سن به دنیرس

 و يتیامن اي یفریک نهیشیپ سوء نداشتن صورت در افراد نيا
 .شونديم رفتهيپذ رانيا تیتابع به يرانيا ریغ تیتابع رد اعالم

 صدور و رانيا در طفل والدت احراز به نسبت کشور وزارت
 و دينمايم اقدام يمدن قانون 1060 ماده موضوع ازدواج پروانه

 پدر یبرا اقامت پروانه کشور وزارت اعالم با زین يانتظام یروین
 نيا موضوع فرزندان. کنديم صادر ماده نيا در مذکور يخارج
 رانيا در اقامت به مجاز زین تیتابع لیتحص از قبل ماده

یا  ایرانی است. در این بین تفاوتی میان بقا
نتیجه  عدم بقای تابعیت قبلی زن نیست، در

ا اعمال این امکان تحقق تابعیت مضاعف ب
 ماده بسیار است.

تابعیتی که زن خارجی به این وسیله 
کند، قطعی است. اگر شوهر در می کسب

مدت زناشویی از تابعیت ایران خارج گردد، 
ابعیت ایران باقی خواهد ماند، مگر زن در ت

قانون مدنی اجازه  988این که مطابق ماده 
دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور 

با پایان یافتن ازدواج، چه چنین همنیز بشود. 
از طریق فوت شوهر یا طالق، این تابعیت 

رود. و بازگشت زن به تابعیت نمی از بین
قانون  986اده اول خود با رعایت مفاد م

ت که است. شایان ذکر اسپذیر امکانمدنی 
ا مرد خارجی هرچند در ازدواج زن ایرانی ب

ذیرفته را پ« وحدت تابعیت»از این سیستم 

 .باشنديم
 بيوتص زمان در ماده نيا نیمشمول سن چنانچه -1 تبصره

 اقدام سال کي ظرف حداکثر ديبا باشد تمام سال هجده از شیب
 .ندينما يرانيا تیتابع یتقاضا به

 ازدواج اثر در که يکسان قانون نيا بيتصو خيتار از -2 تبصره

 نيوالد ازدواج و شوند متولد رانيا در يخارج مرد و يرانيا زن

 دهیرس بتث به يمدن قانون( 1060) ماده تيرعا با ابتدا از آنان

 ظرف حداکثر و تمام سال هجده سن به دنیرس از پس باشد،

 ماده در مندرج سکونت شرط تيرعا بدون سال کي مدت

 .شونديم رفتهيپذ رانيا تیتابع به يمدن قانون( 979)

 نییبر قانون ماده واحده تع ینقد مان،یسل ،يلنجوان ی. فدو2

با مردان  يانريفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا تیتابع فیتکل

 66 :صمصوب،  يخرج
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ا مرد خارجی از لکن در ازدواج زن ایرانی ب
این سیستم تبعیت ننموده است و تحمیل 
تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی را منوط 

قانون مدنی نموده که  987به تحقق ماده 
براساس آن زن به تابعیت ایرانی خود پس 
از ازدواج باقی است مگر آن که مطابق 
قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه 

 2 1وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

 88 حاشیه

باید پذیرفت که وجود فاقدین شناسنامه 
در جامعه یک معضل سیاسی و اجتماعی 

راد فاقد هویت چه ایرانی یا غیر است. اف
کنند و می زندگیای ایرانی مسلماً در جامعه

ذاتاً مقید به رعایت قوانین و مقررات 
اجتماعی نخواهند بود. چرا که طبیعتاً عدم 
وجود ورقه هویت موجب خواهد شد این 

ی اقتصادی و هاقبیل افراد در فعالیت
اجتماعی نقش مثبت و مهم نداشته باشند و 

طعًا شخص فاقد ورقه هویت به علت ق
محروم بودن از وجود مدرک شناسنامه، از 
تحصیل محروم شده و اطالع و آگاهی الزم 
از قوانین و مقررات جامعه نداشته باشد و به 
خاطر عدم رویارویی با مسائل اجتماعی در 

                                                
 انتظارات تهران، ،يخصوص الملل نیب حقوق محمد، ،یرینص. 1

 .نهم چاپ، 1381 آگاه،

انزوا بسر خواهند برد و سعی بر آن خواهند 
 داشت که در مسائل اجتماعی مشارکت
ننموده و در نتیجه تأثیری در رونق اقتصادی 
و پیشرفت جامعه نداشته باشند. بنابراین 
اعمال نامطلوب و منفی او نیز به علت عدم 
وجود اوراق هویتی قابل شناسایی نخواهد 
بود. و به مشاغل غیر قانونی مثل قاچاق و... 
روی خواهند آورد. در اکثر کشورهای 

ی این جهت پیشگیر یافته درتوسعه 
را کنترل و  هامعضالت سعی دارند مهاجرت

وارد شده را نیز و بیگانگان افراد پناهنده 
شناسایی و برای آنها اوراق هویتی صادر 

آنان را به خوبی کنترل و بتوانند نمایند تا 
در صورت مشخص نشدن هویت اوراق 

متبوع خود، آنان را به هر نحو  کشورهویتی 
. چرا که یک ممکن از کشور طرد نمایند

با توجه به غرایز انسانی و  هویتبی شخص
فطری که دارند با اتباع آن جامعه رابطه 

کرده و نهایتاً صاحب فرزند  برقرارزوجیت 
و اوالد خواهند شد و فرزندان آنان نیز به 

 بزرگ شده.هویت بی تبع پدر
چه که به تجربه ثابت گردیده  البته آن

به دالیل مختلف منجمله،  افراد فاقد شناسنامه
حقایق، گریز از قانون و مقررات و  کتمان

و فرزندان  يرانيزنان ا تیتابع تیوضع يحسن، بررس ،يزمان. 2

 124 :ص ،يحاصل از ازدواج با مردان خارج
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فرار از مشمولیت و... اکثراً مرزنشینان را 
دهند و اقدام به دریافت شناسنامه می تشکیل
 هایویژگیکه این عوامل جزء اند ننموده

جامعه سنتی بوده و فاقدین شناسنامه نیز از 
وجه به با ت بودهآثار و تبعات جامعه سنتی 

اینکه قوانین در جهت ایجاد و برقراری نظم 
شوند، بنابراین وضع میو امنیت در جامعه 

تخطی و تعدی از حدود قانون تجاوز به 
خواهد شد. در  محسوبحقوق حقه دیگران 

حال حاضر که با تحوالت عظیم صنعتی و 
فرا صنعتی مواجه و جامعه از حالت سنتی به 

ل شده. سوی ماشینی و مکانیزه متحو
فاقدی شناسنامه که از آثار منفی بنابراین 

عدم اجرای قوانین در جامه سنتی بوده دیگر 
سازگاری  با ساختار مدرن جامعه ماشینی

نداشته و با نظام این جامعه سازگاری نداشته 
و به خودی خود حضورشان مورد اعتراض 
متولیان امر بوده و به دلیل ازذیاد جمعیت 

رانیان سرگردان و ایعنوان بهایران 
نبود بالتکلیف سربار جامعه هستند و به دلیل 

شناسایی وجه تشابهی با ایرانیان  ورقه
 بیشتر بهنداشته، بلکه حضورشان در کشور 

. امروزه شناسایی شودمی اتباع بیگانه متصور
ی که طی دو مرحله هااین افراد جزء سیاست

ابالغ شماره ملی و کدپستی، شاهد این 
افراد فاقد  بوده و لیکنرکت عظیم ح

                                                
ت در قبال دول فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 28 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

شناسنامه خود و خانواده آنان در این طرح 
این حضور این  داشتسهمی نخواهد 

اشخاص با شرایط مشروحه مشکالت جبران 
تحمیل نموده و تمیز  برای دولتناپذیری را 

و شناسنایی آنان از اتباع بیگانه سخت و 
وصف حضور فاقدین  است که بدین دشوار

در منطقه ثبات امنیت منطقه را به  شناسنامه
و در صورت عدم ارائه  مخاطره انداخته

راهکارهای اصولی در جهت شناسایی و 
منطقه از وجود این قبیل افراد پاکسازی 

بار آورده و مانع ه را بای معضالت عدیده
توسعه اقتصادی خواهند شد. با پیشرفت و 

توجه به اینکه کشورهای هم مرز با ایران 
عراق، افغانستان و کشورهای  کردستانمثل 

تازه استقالل یافته شوروی سابق از نظر 
در کشور خود ارگانی  شناسایی هویت

تواند برای مصون می سامانده ندارند. ایران،
سوء قضیه ضمن گسترش  ماندن از تبعات

برای مناسبات خارجی خود با این کشورها 
شناسایی افراد این کشورها که اکثراً 

ای غیر مجاز به کشور ما از سوی تردده
گیرد راه کار اتباع آنان صورت می

ساماندهی ارائه و در صورت لزوم در این 
مورد به آن کشورها کمک نمایند که نتیجه 

 1آن بیشتر به سود ما خواهد بود.  
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در بحث  احوالثبتیکی از مشکالتی که 
سوء استفاده : هویت و تابعیت فراروی دارد

ی افراد از قوانین مربوط به نسب در برخ
ی، قکشور است، این افراد نوعاً، به طر

افرادی را مجاب به ادعای ابویت در محاکم 
نمایند و علی القاعده با اثبات می قضایی

ناچار از صدور  احوالثبتولدیت فرد، 
 اوراق هویتی برای وی خواهد بود.

ر رد ادعای افراد در این زمینه بسیار دشوا
ی غیر ثبتی هااهد بود. وجود ازدواجخو

ن، امکان بروز این واقعه را مضاعف فراوا
 نماید. به دلیل عدم ثبت به موقع ازدواج؛می

توانند مدعی می زوجین براساس اقرار
ازدواج در تاریخی متناسب با سن فرد فاقد 
ورقه و بر این اساس مدعی ولدیت وی شوند 

 حتی اگر عمالً زن و شوهر نباشند.
قانونگذار قیدی برای ثبت بهنگام ازدواج 
قائل نشده است. ضمن آنکه در مواردی به 
دالیل فرهنگی )مثل ترجیک ازدواج شرعی 
به دفتری( و یا دالیلی دیگر )نظیر فرار از 

دهند می ، افراد ترجیک(آزمایش اعتیاد
به ای ازدواج خود را به صورت اقرار نامه

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 1

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 42 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

 1ثبت برسانند.

 90 حاشیه

عه، یکی از التابمشکوکافراد  موضوع
ترین بزرگترین و در عین حال غامض

معضالت در بحث تابعیت در کشور است. 
عه چنان که از عنوانش التابمشکوک

پیداست، فردی است که تابعیت ایرانی وی 
دارا بودن اوراق هویتی ایرانی(  رغمعلی)

ی از این افراد مورد تردید است، اسامی برخ
در دفتری به نام دفتر مشکوکین به ثبت 
رسیده این دفتر در اختیار ادارات 

، نواحی انتظامی و دفاتر امور اتباع احوالثبت
و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد 

ی مزبور به محض هاو مأموران دستگاه
مواجهه با چنین افرادی که نام آنان در دفتر 

ده یا فرزندان و نوادگان مزبور به ثبت رسی
افراد مزبور؛ مکلف به خروج شناسنامه از ید 
فرد و ارجاع موضوع به مراجع ذیصالح 

 2هستند.

 91 حاشیه

در  احوالثبتقانون  45بموجب ماده 

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 36 :ص ت،یندان فاقد تابعفرز
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صورت تردید در تابعیت اشخاص، مرجع 
اثبات تابعیت تا قبل از اصالح قانون 

نیروی  18/10/1363مورخ  احوالثبت
 1بوده است. انتظامی

 92 حاشیه

 45أمین شهرستان طبق ماده شورای ت
 «تابعیت»مرجع اثبات  احوالثبتقانون 

باشد و طبق ماده مذکور این شورا یک می
 تصمیم اداری درخصوص تابعیت اتخاذ

عنوان بهکند، زیرا اعضای شورای تأمین می
شوند و می نماینده دولت مرکزی محسوب

یاسی و معنوی و از طرفی، تابعیت رابطه س
دولت است و با توجه به  حقوقی بین فرد و

قانون  45اهمیت موضوع مقنن در ماده 
شهرستان  شورای تامینمزبور آن را به 

محول کرده است. از بررسی وظایف شورای 
امور امنیتی گردد که می تأمین مشخص

 ی و اجتماعی شهرستان با این نهادسیاس
قانون  15 باشد و از طرفی مطابق مادهمی

وظایف و تشکیالت شورای  راجع به تعیین
استاندار  02/07/1362امنیت کشور مصوب 

به چنین هماستان است مسئول امنیت در 

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 1

 24 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

چاپ دوم، انتشارات  ،یحقوق ادار گران،يمحمد و د ،ي. امام2

 .167 ص: زان،یم

مصوبه شورای عالی اداری،  24استناد ماده 
فرمانداران نیز کلیه وظایف و عهده 
استانداران در استان محول گردیده است را 

دارا هستند یت خود در شهرستان محل مأمور
وظایف شورای تأمین در شهرستان بر  و

باشد و ریاست شورای می عهده فرماندار
نماینده عنوان بهفرماندار  نیز بر عهدهمذکور 

دولت مرکزی است. بنابراین با وجود اینکه 
تأمین  مرکزی در شوراینمایندگان دولت 

شهرستان حضور دارند تصمیماتی که از 
ماهیت اداری  شودمی خاذسوی این شورا ات

و تصمیمی یک جانبه و الزم  دارد
االجراست که توسط دولت به اعتبار حق 

از طرف دیگر در  2شودمیاتخاذ حاکمیت 
حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری، با توجه 

حقوقی  دولت در روابطبه حاکمیتی که
جانبه  دارد، اصل بر اعمال و تصمیمات یک

است، بدین ترتیب اجرائی در  استوار شده
ی خود، هاحدود وظایف و صالحیت

دهند می گیرند و اعمالی انجاممی تصمیماتی
نیاز به توافق افراد ندارد لکن برای  که اصوال

شایان  3نماید.می آنها ایجاد حق و تکلیف
ذکر است که با توجه به ویژکی تصمیمات 

ها توانند از اجرای آننمی الزم االجرا افراد

انتشارات سمت،  ،یمنوچهر، حقوق ادار ،يمرتض ،يي. طباطبا3

 .277 ص:، 1383تهران، 
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استنکاف نمایند و این امتیازی است که در 
حقوق عمومی برای دولت شناخته شده 
است. اگر افراد به تصمیمات مزبور اعتراض 

توانند به دیوان عدالت اداری داشته باشند می
تصمیمات  شکایت کنند. چنانچه دیوان

تشخیص داد، حکم  اداری را بر خالف قانون
 1ند.کمی لغو و ابطال آنها را صادر

بنابراین تصمیمات و اقداماتی که توسط 
 واحدهای دولتی و مأمورین آنها اتخاذ

عوی تابعیت که یک د، خصوصاً در شودمی
امر سیاسی و به اعتبار حق حاکمیت دولت 
از سوی نماینده دولت مرکزی )شورای 

موجب بند یک ماده ه ب شودمی تأمین( اتخاذ
تواند می داریقانون دیوان عدالت ا 13

موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری 
 2قرار گیرد.

 93 حاشیه

یکی از معضالت اساسی که نیازمند تدبیر 
مراجع قانونگذار، برنامه ریز و اجرا کننده 
است، موضوع زندگی روزمره و حضور 
اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضایی ساکن 
بدون شناسنامه و فرزندان آنان در زمان 

                                                
 .279 ص:. همان منبع، 1

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 2

 69 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

 ی به پرونده آنان است.رسیدگ
در این زمینه تنها یک پیشنهاد قابل طرح 

حاوی برخی ای است. صدور شبه شناسنامه
اطالعات الزم هویتی برای این افراد تا 
امکان استفاده از برخی خدمات اجتماعی را 
داشته باشند. بدیهی است به محض تأیید 

ی هویتی ابطال و هاتابعیت آنان این برگه
 ا به شناسنامه رسمی خواهد داد.جای خود ر

 هادر صورت رد تابعیت نیز این برگه
. هرچند در این مورد سؤالی شودمی ابطال
این افراد که تابعیت ایرانی : ماندمی باقی

، تابع کدام کشورند؟ آنان شودمی آنان رد
دانند و برگه می همچنان خود را تابع ایران
 ندارند.تابعیت از کشور دیگری 

جز ای رسد در این موارد چارهمی به نظر
ساکنین ایران وجود عنوان بهپذیرش آنان 

ندارد. و انگار همان مدرک هویتی شبه 
 3شناسنامه باید به اعتبار باقی بمانند.

 94 حاشیه

اساس قانون راجع به تعیین وظایف و  بر
تشکیالت شورای امنیت کشور مصوب 

سئول امنیت وزارت کشور، م 02/07/1362

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 3 

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 110 :صمنطقه،  يتیمعو ج يتیمعضل با مسائل امن
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نماینده عنوان بهکشور است، استاندار 
وزارت کشور مسئول برقراری و حفظ نظم 

مصوبه  24و امنیت استان است، و طبق ماده 
شورای عالی اداری، کلیه وظایف و 
اختیاراتی که بر عهده استانداران محول 
گردیده است، فرمانداران نیز همان وظایف 

یار مطرح در و اختیارات را )به استثنای اخت
این مصوبه( در شهرستان محل  2ماده  15بند 

چنین هممأموریت خود را دارا هستند و 
رئیس شورای تأمین عنوان بهفرماندار 

شهرستان مسئولیت اداره جلسات شورای 
تأمین بر عهده دارد و وظایف شورای 

قانون مزبور، با  7مذکور، مطابق ماده 
استان، در ماده  وظایف مشابه شورای تأمین

گردیده است که  ءقانون مزبور احصا 5
 عبارتند از:

جمع بندی و بررسی اخبار و : الف
ی مربوط به هاگزارشات و تجزیه و تحلیل

امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی 
 استان.
گزارش وضع امنیتی، سیاسی و : ب

 اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
رای امنیت ایجاد هماهنگی با شو: ج

 کشور.

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 1

 23 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

تبیین حدود وظایف و اختیارات هر : د
 و نهادها در رابطه با امنیت هایک از ارگان

استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک 
 از آنها.

برقراری ارتباط مستقیم با شورای : ه
 1ی تابعه.هاو بخش هاتأمین شهرستان

 95 حاشیه

قانون راجع به تعیین  7بموجب ماده 
تشکیالت شورای امنیت کشور، وظایف و 

شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه 
شورای تأمین استان در سطک شهرستان انجام 
 وظیفه خواهد کرد و اعضای آن عبارتند از:

 فرماندار )رئیس شورا(.

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
 مستقر در شهرستان.

 فرمانده ژاندارمری محل.

 رئیس شهربانی.

تواند دادستان می فرماندار: هتبصر
شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین 

 شهرستان دعوت نماید.
 فرمانده نظامی محل )در صورت وجود(.

سرپرست کمیته انقالب اسالمی )در 
 صورت وجود(.
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 اطالعاتی شهرستان. مسئول

با عنایت به اینکه در نظام انتظامی ما 
ده شهربانی و ژاندارمری محل، حذف گردی

است و پلیس امنیت جایگزین آن گردیده 
عمالً سرپرست کمیته چنین هماست و 

انقالب اسالمی در این جلسات حضور ندارد 
مصوب  احوالثبتقانون  45و مطابق ماده 

( شورای 18/10/1363)اصالحی  1355
تأمین مرجع رسیدگی و بررسی تابعیت 
شناخته شده است که این شورا در 

و  شودمی شهرستان تشکیل فرمانداری
باشد. می دارای دو کمیسیون فرعی و اصلی

کمیسیون اصلی با حضور رؤسای این 
فرمانداری، وزارت اطالعات، پلیس : نهادها

، دادگستری، سپاه احوالثبتامنیت، 
نماید و می پاسداران تشکیل و اتخاذ تصمیم

تصمیم نهایی و به نوعی مرجع تأیید کننده 
 کمیسیون فرعی، این کمیسیونتصمیم 

باشد. کمیسیون فرعی با همین اعضاء با می
این تفاوت که در این کمیسیون نمایندگان 

 ی مذکور حضور دارند، تشکیلهادستگاه
. مضافاً اینکه هر یک از اعضاء در شودمی

جلسات شورای تأمین جهت اتخاذ تصمیم 
 درخصوص تابعیت دارای یک حق رأی

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 1

 22 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

 45مطابق تبصره ماده چنین همو باشند می
 احوالثبترئیس اداره  احوالثبتقانون 

 1یابد.می محل حضور

 96 حاشیه

براساس قوانین موجود و حاکم در زمینه 
رسیدگی به امر هویت و تابعیت در کشور 

 اند:مدخلذی ی متعددیهادستگاه
نهاد ریاست جمهوری، که وظیفه اعالم 

ی مختلف قوانین هانامهینآینظر درخصوص 
از جمله قوانین موضوع این تحقیق را بر 

 عهده دارد.

وزارت اطالعات، که وظیفه رسیدگی و 
اعالم نظر در خصوص هویت و تابعیت 
متقاضیان دریافت اسناد سجلی مخصوص 

 اتباع ایران را دارد.

وزارت کشور، که مسئولیت ساماندهی 
ن ملی در ایاتباع بیگانه و ارائه راهکارهای ع

 زمینه از طریق اداره کل امنیتی و اداره کل
امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی را 

 دارد.

کشور، که براساس  احوالثبتسازمان 
 1355مصوب سال  احوالثبتمفاد قانون 

 16/10/1363متضمن اصالحیه مورخ 
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مجلس شورای اسالمی وظیفه ثبت وقایع 
اسنامه حیاتی از جمله والدت و صدور شن

جمهوری اسالمی یا صدور گواهی والدت 
 مخصوص اتباع خارجه را بر عهده دارد.

وزارت امور خارجه، که براساس مفاد 
قانون مدنی مسئولیت رسیدگی به وضع افراد 
داوطلب ورود به تابعیت ایران و سایر امور 

 مرتبط را بر عهده دارد.

محاکم دادگستری، که با صدور احکام 
یز رسیدگی به شکایات ثابت نسب و ن

ی حل هااشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت
 احوالثبتاختالف مستقر در ادارات 

و  احوالثبتقانون  4موضوع تبصره ماده 
 سایر موارد در امر تابعیت و هویت مداخله

 نمایند.می

شورای امنیت کشور، که در مقاطع خاص 
م زمانی با صدور بخشنامه در زمینه نحوه اقدا

ی مرتبط با امر تابعیت و هویت هاهدستگا
راهکارهای اجرائی را ارائه و موجب ایجاد 
 تغییر در رویه مورد عمل این مراجع

 گردد.می

نیروی انتظامی، که براساس صراحت 
مسئولیت  احوالثبتقانون  45مفاد ماده 

 بررسی هویت فراد را بر عهده دارد.

 هاو شهرستان هاشوراهای تأمین استان
قانون  45اساس مدلول مفاد ماده که بر

 مرجع رفع تردید از تابعیت افراد احوالثبت
 باشند.می

دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی 
ی هابه شکایات افراد از طرز عمل دستگاه
ی هااداری با صدور احکام متفاوت رویه

جدیدی را در رسیدگی به امر تابعیت و 
را ملزم  ی اجرائیهاهویت ایجاد و دستگاه

 نمایند.ها میبه اجرای این رویه

ی انقالب اسالمی که در مقام هادادگاه
و یا  احوالثبترسیدگی به شکایات ادارات 

افراد خاص نسبت به موضوع این پژوهش 
 آراء و نظریاتی ارائه و ادارات را مکلف به

 نمایند.می اجرای آن

مراجع دیگری همچون دادگاه ویژه 
اطالعات نیروی انتظامی،  روحانیت، حفاظت

 واحدهای سپاه پاسداران انقلب اسالمی، ائمه
جمعه، مسئولین لشکری و کشوری بعضاً با 
ورود خود به عرصه مسائل هویتی و تابعیتی 
باعث تغیر مسیر اقدامات ادارات مربوطه 

 میگردند.
های این تعدد از طرفی باعث دشواری

. از دشومیاداری در امر تابعیت و هویت 
های متعدد از قانون طرفی وقتی با برداشت

زمینه بروز تشتت در تصمیم  شودمیهمراه 
ها و ایجاد فرصت سوء استفاده را گیری

نماید. شاید بتوان با تدبیری مراجع فراهم می
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را اقالً در یک مجمع ملی مجتمع نمود تا 
 1حداقل هماهنگی ایجاد شود.

 97 حاشیه

نماینده عنوان بهتان شورای تأمین شهرس
دولت مرکزی بوده و تصمیمات گرفته شده 

باشد که می آن براساس قدرت عمومی
 تصمیمات شورای مذکور عالوه بر یک

باشد. می جانبه بودن دارای ماهیت اداری
البته بایستی این نکته اضافه گردد که 
شورای مزبور برخالف سایر وظایفش که 

قانون  45نقش مشورتی دارد طبق ماده 
در امر تابعیت دارای نقش  احوالثبت

تصمیم گیرنده است که تصمیم شورای 
قانون مذکور  45تأمین شهرستان در ماده 

 یک تصمیم قطعی و غیر قابل اعتراض
باشد، مگر اینکه مقنن در یک قانون می

دیگری تصمیمات صادره از سوی آن مرجع 
را قابل اعتراض در یک مرجع قضایی خاص 

به  45ماید. زیرا همانطور که از ماده اعالم ن
روشنی مشخص است قانونگذار در خصوص 
تعیین مرجع اعتراض از تصمیمات شورای 

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 1

 نيناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط او صدور ش

 45 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 2

فوق، سکوت اختیار نموده است، ولیکن 
اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور با 

ی، مرجع اعتراض از گذارنوعی بدعت
تصمیم شورای تأمین شهرستان را هیأت حل 

 2مقرر داشته است. والاحثبتاختالف 

 98 حاشیه

شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه 
شورای تأمین استان که در قانون راجع به 
تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت 

آمده است، در سطک  1362کشور مورخ سال 
شهرستان به وجود آمده است. ترکیب این 

آمده است  3قانون مذکور 7شورا در ماده 
فرماندار که ریاست این : ست ازکه عبارت ا

شورا را بر عهده دارد، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی مستقر در شهرستان، فرمانده 
ژاندارمری محل )رئیس نیروی انتظامی 
شهرستان(؛ رئیس شهربانی )رئیس نیروی 
انتظامی شهرستان(؛ فرمانده نظامی محل )در 
صورت وجود(، سرپرست کمیته انقالب 

المی )رئیس نیروی انتظامی شهرستان(، اس

 63 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

 ،یادار نظام بخش ،يتیامن-يانتظام مجموعه. همان. 3

 مبحث ،يتیامن التیتشک ،یادار ينظام فصل ،يالتیتشک

 يتیامن یشوراها
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 1مسئول اطالعاتی شهرستان.
 این قانون فرماندار 7طبق تبصره ماده 

تواند دادستان شهرستان را برای شرکت می
 در شورای تأمین شهرستان دعوت نماید.

)مصوب  احوالثبتقانون اصالح قانون 
به تصویب رسید،  1363( که در سال 1355

 2احوالثبتقانون  45اده خود، م 13در ماده 
 را جایگزین آن قرارای را حذف و ماده

 دهد.می
طبق این ماده، نوعی صالحیت برای 

در رابطه با  هاشوراهای تأمین شهرستان
تشخیص تابعیت و اثبات تابعیت افراد در 
نظر گرفته شده است. طبق تبصره ذیل این 
ماده در جلسات شورای تأمین شهرستان که 

شد، رئیس اداره می ظور تشکیلبه این من
محل نیز با داشتن حق رأی  احوالثبت

 3شرکت خواهد کرد.

 99 حاشیه

براساس قانون راجع به تعیین وظایف و 
و به استناد  02/07/1362مصوب  تشکیالت

عنوان بهقانون مزبور، فرماندار  5ماده 

                                                
 يياجرا مقررات بخش احوال،ثبت مجموعه. همان. 1

 اسناد صدور مبحث احوال،ثبت اسناد فصل احوال،ثبت

 .احوالثبت

 .والدت ثبت مبحث چهارگانه، عيوقا ثبت فصل. همان. 2

نماینده تامین شهرستان و ریاست شورای 
وط به امور دولت مرکزی در مسائل مرب
گیری تصمیمامنیتی، سیاسی و اجتماعی حق 

تصمیم عنوان بهبه عبارتی فرماندار  دارد و
گیرنده امور قوه مجریه در سطک شهرستان 

نمایندگان دولت  گردد.محسوب می
مرکزی در شورای تأمین شهرستان حضور 

در  که از سوی این شورادارند تصمیماتی 
قانون  45ماده خصوص تابعیت به استناد 

خصلتها و . دارای شودمی اتخاذ احوالثبت
 است از جمله:هایی ویژگی

 دارای ماهیت اداری است. این تصمیمات
جانبه و الزم االجرا است تصمیمات یک 

که توسط دولت به اعتبار حق حاکمیت 
عمومی به ویژه حقوق . در 4شودمی اتخاذ

ه دولت در اداری، با توجه به حاکمیتی ک
و دارد  اصل بر اعمال روابط حقوقی 

 تصمیمات یکجانبه استوار شده است.
نهاد اداری و اجرائی در  به این ترتیب

ی خود، هاحدود وظایف و صالحیت
دهد که اصوالً نیاز به می تصمیماتی انجام

توافق افراد ندارد لکن برای آنها ایجاد حق 

 ينقش مراجع قضاوت لیسحر، تحل ،يميعباس و کر ،يميکر. 3

 97 :ص احوال،در حقوق ثبت

 جلد ،یادار حقوق کوروش، ،یسنگر استوار محمد، ،یامام. 4
 167 ص، 1387 تهران، زان،یم انتشارات اول،
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 1نماید.تکلیف میو 
توجه به ویژگی  شایان ذکر است با

توانند از نمی االجرا افرادتصمیمات الزم
اجرای آنها استنکاف نمایند و این امتیازی 
است که در حقوق عمومی برای دولت 

 شناخته شده است.
حال چنانچه افراد به تصمیمات مزبور 

توانند به دادگاه اعتراضی داشته باشند می
 صالک قضایی شکایت کنند.

 100 حاشیه

قانون  45عمل اجرایی ماده دستورال
در  1392، مصوب دی ماه احوالثبت

خصوص چگونگی تشکیل و رسیدگی به 
ی افراد فاقد سند سجلی و افرادی هاپرونده

که تابعیت آنان مشکوک است. مصوب 
شورای عالی سازمان  08/02/1381مورخ 

کشور اصطالح فاقدین سند  احوالثبت
که مدعی  شودمی سجلی به کسانی اطالق

 18باشند ایرانی هستند و سن آنان بیش از 
به  احوالثبتسال بوده و تا زمان مراجعه به 

هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم 
نگردیده است سیر مراحل رسیدگی به 
 درخواست فاقدین سند سجلی به شرح زیر

                                                
 277 ص همان، منوچهر، ،یمؤتمت ییطباطبا. 1

 باشد:می
متقاضی با تسلیم یک برگ شهادت . 1

متضمن  نامه مصدق )نمونه شماره یک(
مشخصات خود و والدین و فاقد شناسنامه 
بودن و داشتن تابعیت ایرانی که الاقل به 
امضاء دو شاهد رسیده باشد و دوازده قطعه 

( تنظیم سند سجلی و صدور 4در  3عکس )
 نماید.می شناسنامه را درخواست

امضاء دو نفر از شهود شهادت نامه  -1-1
سناد باید در شهرها به گواهی دفترخانه ا

و روستاها به تأیید  هارسمی و در بخش
 مرجع انتظامی یا شورای اسالمی محل برسد.

در مورد افرادی که تحت حمایت  -1-2
مؤسسات عام المنفعه قرار دارند گواهی 

تواند به جای شهادت نامه می مؤسسه مذکور
 مالک پذیرش درخواست باشد.

باید همانند و تمام رخ بوده و با  هاعکس
ه و سن متقاضی به هنگام مراجعه قیاف

 مطابقت داشته باشد.

عالوه بر مدارک مذکور متقاضی باید  -2
جهت اثبات نسب خود حکم نسب یا 

قانون  1272اقرارنامه رسمی موضوع ماده 
مدنی را ارائه و یا اینکه به هنگام تکمیل 
برگ درخواست و پرسشنامه )موضوع بند 
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گواه ( در معیت پدر و مادر و دو نفر 3
 احوالثبتاقرارنامه در  تکمیلنسبت به 
 اقدام نماید.

در صورت غیبت مادر حضور پدر  -2-1
 برای تنظیم اقرارنامه کافی است.

چنانچه پدر فوت نموده باشد ارائه  -2-2
دادنامه حصر وراثت و یا حکم نسب الزامی 

 است.

در هر یک از حاالت فوق چنانچه  -2-3
ت کامل مادر متقاضی خواستار قید مشخصا

الزم است در رابطه با پدر مدرک  نباشد
اثبات نسب ارائه گردد و در این صورت در 

تنظیمی شناسنامه صادره نام کوچک  سند
 مادر قید خواهد شد.

برگ درخواست صدور شناسنامه  -3
سال به باال و  18ویژه افراد فاقد سند سجلی 

باید با دقت و توسط ای صفحه 8پرسشنامه 
و یا در حضور و با نظارت  احوالثبتور مام

وی در سه نسخه تکمیل و به امضای 
 متقاضی و مامور برسد.

در مورد درخواست اشخاصی که  -3-1
بموجب حکم دادگاه قبل از رسیدن به سن 

برابر اند سال تمام رشید شناخته شده 18
 همین دستورالعمل اقدام خواهند نمود.

الدین و در صورت ارائه شناسنامه و -4
برادران و خواهران پس از تقلید اصالت و 

ی ارائه هاتعلق آنها تصویر شناسنامه احراز
برگ شده و یا رونوشت اسناد آنان ضمیمه 

 هاگردد و اصل شناسنامهمی درخواست
 .شودمی مسترد

 احوالثبتنماینده با مأمور  نماینده یا -5
پس از تکمیل پرونده و بررسی صحت و 

 تقاضا کننده پرونده امر را بهاظهارات سقم 
متبوع خود تحویل و رسید  احوالثبتاداره 

 خواهد داشت.تحویل 

موظف است متقاضی  احوالثبت اداره -6
را برای تعیین سن به پزشکی قانونی و در 

دایر نبودن پزشکی قانونی به صورت 
پزشک معتمد بهداشت و درمان محل معرفی 

 نماید. الزم را دریافت پاسخو 

در مورد افراد ذکوری که ظاهراً  -6-1
در سنین مشمولیت هستند برای تعیین سن 

اجرایی قانون خدمت  نامهآیین 10ماده  طبق
 .شودمی وظیفه عمومی عمل

از تعیین سن، رئیس اداره  پس -7
مکلف است پرونده دریافتی را  احوالثبت

و در صورت تکمیل بودن به  بررسیدقیقاً 
 گانی اسناد سجلی ارجاع نماید.بای

بایگانی اسناد سجلی با مراجعه به اسناد  -8
ترادف سجلی والدین، برادران، خواهران و 

آنها و با استفاده از اصالعات پایگاه محلی 
این  20و استعالم از پایگاه موضوع بند 
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دستورالعمل نتیجه را در نمونه مربوطه درج 
 نماید.می

و یا محل صدور  محل تولد چنانچه -8-1
شناسنامه والدین، برادران و خواهران 

 دیگری باشد با استعالم از متقاضی شهرستان
پایگاه  ادارات ذیربط و از طریق اطالعات

مرکزی بررسی الزم صورت گرفته، نتیجه 
 .درج خواهد شددر نمونه مربوطه 

بررسی دقیق هویت فرد فاقد  به منظور -9
تان، متقاضی به شناسنامه و تعیین آثار انگش

تا  شودمی هویت معرفی دایره تشخیص
، در صورت نگاریضمن اعالم نتیجه انگشت

مشخصات سجلی مندرج در  وجود سابقه
را به اداره درخواست  نگاریکارت انگشت

و در صورت عدم وجود سابقه نیز  کننده
 مراتب را اعالم نمایند.

وصول پاسخ از اداره تشخیص  پس -9-1
اعالم رئیس اداره موضوع را جهت هویت 
پایگاه اطالعات مردودین تابعیت  نظر به 

منعکس این دستورالعمل  20موضوع بند 
 .نمایدمی

اعالم پایگاه اطالعات  در صورت -10
مردودین مبنی بر عدم وجود سابقه و اعالم 

سجلی دایر بر عدم وجود سند به نام  بایگانی
احراز  جهت احوالثبتمتقاضی رئیس اداره 

را بنام ای هویت یک نسخه از پرسشنامه

مرجع انتظامی محل و یک نسخه به اداره 
 نماید.اطالعات محل ارسال می

ماه  3حداکثر فراتر که درصورتی -10-1
پاسخ اداره اطالعات محل دریافت نگردید 
پرونده جهت رسیدگی به شورای تایین محل 

 ارجاع خواهد شد. 
لد و سکونت محل تو چنان چه -11

متقاضی فاقد شناسنامه دو شهرستان متفاوت 
مورد نظر در طول زندگی خود در و یا بوده 

 مراتبچندین شهرستان سکنی گزیده باشد، 
طریق نیروی انتظامی محل جهت بررسی 

و محل هویت به مراجع انتظامی محل تولد 
ی سکونت اعالم شده توسط هامحل یا

محل  سال در آن 2متقاضی که بیش از 
داشته است، منعکس و نتیجه نهایی  سکونت
 . شودمی مربوط اعالم احوالثبتبه اداره 

حتی المقدور ترتیبی  احوالثبت -12
اتخاذ خواهد کرد که جهت احراز هویت 

نیروی انتظامی منحصراً از  توسطافراد 
 مأمورین کادر ثابت استفاده گردد.

از وصول پاسخ مراجع مذکور،  پس -13
مدرک ارائه شده و  احوالثبترئیس اداره 

رسیده را از حیث تردید یا عدم تردید در 
نموده و هویت و تابعیت دقیقًا بررسی 

پرونده را به همراه نظریه صریک خود جهت 
 15ماده  موضوعطرح در کمیسیون سه نفره 
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استان  احوالثبتدستورالعمل( به اداره کل 
 نماید.می ارسال
مورخ  80822/11/2ماره نامه ش طبق -14

معاونت امور اسناد هویتی  27/06/1390
کشور ملغی االثر  احوالثبت سازمان

 گردیده است.
ی موضوع بند هابه پرونده رسیدگی -15

با هیأت سه نفره مرکب از مدیر کل،  13
و سجلی و مسئول حراست  معاون حقوقی

مدارک استان خواهد بود تا با بررسی دقیق 
تنظیم صورتجلسه نسبت به و مستندات و 

صدور مجوز تنظیم سند سجلی و صدور 
شناسنامه یا ارجاع پرونده جهت احراز 
تابعیت به شورای تامین شهرستان اعالم نظر 

 بنماید.
محل استقرارشان در اداراتی که  -16

باشد، موضوع را از طریق می مرکز بخش
شهرستان متبوع به شورای تأمین  احوالثبت

 م خواهند نمود.شهرستان اعال
ای تأمین شهرستان در جلسه شورای -17

پرونده  احوالثبتبا حضور رئیس اداره 
دهد و در می مورد بررسی قرار ارجاعی را

 نمایدمی خصوص تابعیت متقاضی اعالم نظر
مدارک ارائه شده کافی برای که درصورتی

شورا اخذ تصمیم شورای تأمین نباشد، 
ید موارد نقص جهت تواند مراتب را با قمی

 .اعالم نماید احوالثبتبررسی مجدد به اداره 
از ابالغ تصمیم هیأت سه نفره پس  -18

یا شورای تأمین شهرستان مبنی بر احراز 
 .شودمی به طریق زیر عمل تابعیت ایرانی

پس از  احوالثبترئیس اداره  -18-1
حصول اطمینان از تکمیل بودن پرونده آن 

نام خانوادگی مورد تقاضا و یین برای تعرا 
اقدامات قانونی راجع به تنظیم سند سجلی و 

شناسنامه به مسئول ذیربط  سجلی و صدور
 نماید.می ارجاع

مسئول تنظیم سند سجلی و صدور  -18-2
شناسنامه اقدام و یک برگ رونوشت سند 

 نماید.می را ضمیمه پروندهسجلی تنظیمی 
به درخصوص اشخاصی که بنا  -18-3

اعالم اداره تابعیت وزارت امور خارجه 
دارای تابعیت مضاعف تشخیص داده شوند 
مراتب در اسناد تنظیمی و متعاقبا در 

 شناسنامه آنان قید خواهد شد.
مکلف  احوالثبترئیس اداره  -18-4

است مشخصات سند سجلی و شناسنامه 
صادره را به اداره تشخیص هویت نیروی 

 ولین وظیفه به ادارهانتظامی و در مورد مشم
وظیفه عمومی محل اعالم و سپس دستور 

 بایگانی پرونده را صادر نماید.
در مورد اشخاصی که از نظر  -18-5

شورای تأمین تبعه خارجی شناخته خواهند 
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شد مراتب جهت اقدامات قانونی مطابق 
به نیروی انتظامی و وزارت  22نمونه شماره 

 امور خارجه اعالم خواهد شد.
تابعیت ایرانی متقاضی که درصورتی -19

مورد تأیید هیئت سه نفره یا شورای تأمین 
شهرستان واقع گردد و مدارکی مبنی بر 
تحصیل تابعیت خارجی نیز وجود داشته 

 وباشد به موازات اقدام مربوط به تنظیم سند 
صدور شناسنامه و تحویل آن به صاحب 
شناسنامه مراتب جهت اقدام قانونی )موضوع 

قانون مدنی( به وزارت امور  989اده م
 گردد.می خارجه اعالم

به منظور جلوگیری از تشکیل  -20
ی متعدد جهت اشخاصی که هاپرونده

تابعیت آنان از طرف شوراهای تأمین رد 
گردیده، پایگاه اطالعات مردودین تابعیت 

 تشکیل احوالثبتدر مرکز سازمان 
موظفند  احوالثبتگردد ادارات می

صات افراد مذکور را با ذکر شماره مشخ
آنان به پایگاه ارسال  نگاریآثار انگشت

 1دارند.

 101 حاشیه

تابعیت دارای آثار حقوقی است که هم 

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 38 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

برای اشخاص و هم برای دولت حق و 
کند و به عبارتی قبول می تکلیف ایجاد

تابعیت، این نتیجه را به همراه دارد که 
بدیهی  شخص را از حقوقی برخوردار کند.

است که تکالیف و وظایف را به آن شخص 
محول خواهد نمود و نیز نتایج حقوقی 

ی گوناگون زندگی هاتابعیت در زمینه
ی قابل المللبینشخص در جوامع داخلی و 

باشد. پس زمانی که یک عملی می مالحظه
باشد، بهترین مرجع می دارای آثار حقوقی

 برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع
باشند و می وق اشخاص، مراجع قضائیحق

 تابعیت مشخصاً از این امر نیست. لذا مطرح
نماید که مراجع قضایی، صالک به می نظر

باشند. حال پرسشی می رسیدگی به این امر
گردد این است که می که به ذهن متبادر

چرا با وجود اینکه تابعیت دارای آثار 
 658حقوقی است، در رأی وحدت شماره 

مرجع اعتراض از  20/01/1381خ مور
تصمیم شورای تأمین، هیأت حل اختالف 
تشخیص داده شده است. از آنجایی که 

قانون  3وظایف هیأت حل اختالف در ماده 
مقرر گردیده، بیشتر جنبه شکلی  احوالثبت

و غیر ماهوی دارد و از طرفی این وظایف، 
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حصری بوده و برای افراد ایجاد حق و 
کند و به نمی ی واقعیتکلیف به معنا

عبارتی، تصمیمات هیأت حل اختالف 
حقوقی نیست شایان ذکر است دیوانعالی 
کشور در مواردی که دارای آثار حقوقی 
است، آن را نیز از صالحیت حل اختالف 
خارج کرده و تحت اختیار مرجع صالک 

داده است،  قضایی قراردادگستری و 
أت مثال در تأیید این امر، هیعنوان به

عمومی دیوانعالی کشور در دعوی راجع به 
فوت یا رفع این واقعه از اسناد  ابطال واقعه

به دلیل اینکه دعوی مذکور  1احوالثبت
باشد از شمول ماده حقوقی میمتضمن آثار 

خارج دانسته و رسیدگی  احوالثبتقانون  3
ی هادادگاه صالحیتبه دعوی مزبور در 

چنین همو  عمومی دادگستری دانسته است،
دیگری موجب رأی وحدت رویه مشابه ه ب

سوی هیأت مزبور در خصوص دعوی  از
را  2درخواست تغییر نام، صاحب سند سجلی

باشد، از می واجد آثار حقوقیبدلیل اینکه 
خارج  احوالثبتقانون  3ماده  4شمول بند 
آن در صالحیت  رسیدگی بهدانسته و 

 ه است.محاکم عمومی دادگستری شمرد

                                                
 أتیه 2/8/1367 مورخ 512 رهشما هيرو وحدت یرأ. 1

 کشور يعال وانيد يعموم

 أتیه 10/2/1366 مورخ 504 شماره هيرو وحدت یرأ. 2

 کشور يعال وانيد يعموم

به این دو رأی صادره از  حال با توجه
سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، و 

و  گرفتن وظایفبا در نظر چنین هم
ی هیأت حل اختالف مندرج در هاصالحیت

چنین در ، بایستی احوالثبتقانون  3ماده 
گرفت که مقوله تابعیت که دارای آثار نظر 

حل هیأت باشد از صالحیت می حقوقی
قضایی است  اختالف و در صالحیت محاکم

و مضافاً اینکه وظایف هیأت حل اختالف 
روشن بوده و تنها صالک  مشخص و کامالً 

به رسیدگی به مواردی است که برای فرد 
رسیدگی آن باشد نمی متضمن آثار حقوقی

 به موارد به صورت شکلی است.
وحدت رویه مزبور وظیفه و  در این رای
به هیأت حل اختالف الحاق صالحیتی که 

خارج از وظایف تعریف و شده است 
 احوالثبتقانون  3مشخص شده در ماده 

رسد برای این هیات بوده است به نظر می
با الذکر فوق بایستی این رای وحدت رویه

بررسی بیشتر و دقت نظر کافی صادر 
گردید و رسیدگی به تابعیت و اعتراض می

ن واگذار از آن را به مرجع صالک آ
 3نمود.می

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 3

 59 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس
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رسد یکی از عللی که سبب می به نظر
 658اصدار رأی وحدت رویه شماره 

 و ماده 3ماده 3دیوانعالی کشور گردیده. بند 
باشد. این در حالی می احوالثبتقانون  44

است که فلسفه و ماهیت وظایف هیأت حل 
قانون  2ماده  3اختالف با اعمال نظر به بند 

کامالً متفاوت و متمایز از صالحیت فوق، 
الحاقی است که هیأت عمومی دیوانعالی 

است،  بردهمشعر  بدانکشور در رأی خود 
مشمول اشخاصی است که  3ماده  3زیرا بند 

در تابعیت آنان تردید و شک ایجاد شده که 
شوند. البته شایان می عین نامیدهالتابمشکوک

ز این مطلب ذکر است که کشف و احرا
نیازمند طی مراحل و اقداماتی است که 

مشخص  احوالثبتقانون  45بموجب ماده 
گردیده است، و رسیدگی هیأت حل 
اختالف نیز پس از طی مقدمات مذکور و 

خصوص هویت  استعالم از پلیس امنیت در
 .باشدمی افراد

رسد مورد دیگری که می به نظرضمناً 
یوانعالی کشور موجب شده هیأت عمومی د

آن را مالک خود جهت اصدار رأی مزبور 
همین قانون است.  44قرار داده باشد ماده 

شامل اشخاصی  احوالثبتقانون  44ماده 
است که دارای تابعیت خارجی بوده ولیکن 

به شناسنامه فردی ایرانی به طرق مختلف از 
قبیل پیدا نمودن، دزدیدن و غیره دست پیدا 

یی عکس خود با عکس کرده و یا جابجا
صاحب اصلی مبادرت به کسب مدارک یا 
ثبت ازدواج نموده و حتی امکان دارد با این 
شناسنامه متعلق به غیر، پس از ازدواج 
صاحب فرزندانی گردد و برای آنان 

در  احوالثبتشناسنامه اخذ نماید که اداره 
هنگام تعویض شناسنامه یا صدور کارت 

از استفاده سوء فرد ملی و یا از طریق دیگر 
گردد که می خارجی از این شناسنامه مطلع

هیأت حل اختالف  ین امردر صورت اثبات ا
به موضوع رسیدگی نموده و نهایتاً رأی به 

دهد و فرد متخلف می ابطال شناسنامه مذکور
 نماید.می را نیز به محاکم قضایی معرفی

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست 
ل اختالف به استناد این ماده که هیأت ح

پردازد و می تنها به ابطال شناسنامه مجعول
اعتبار سند سجلی مربوطه همچنان به قوت 
خود باقی است و هیچ تزلزلی در مندرجات 

گردد، زیرا این سند سجلی نمی آن وارد
متعلق به فردی ایرانی است که دارای هویت 

که جهت ای مشخص بوده و تنها شناسنامه
د مزبور صادر گردیده مورد استفاده سوء سن

شخص دیگر قرار گرفته است. حال با 
توان به می تشریک دو ماده فوق، به وضوح
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 معنونهاین امر دست یافت که این صالحیت 
به استناد مواد قانون مزبور با صالحیت 
اعطایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور در 
بررسی اعتراض نسبت به رد تابعیت از سوی 
شورای تأمین برای هیأت حل اختالف 
نامناسب بوده و یک وظیفه ماهیتی و فراتر 

قانون  3از وظایف مندرج در ماده 
 1باشد.می احوالثبت

 103 حاشیه

مقرر شده  احوالثبتقانون  45در ماده 
تابعیت اشخاصی مورد که درصورتی: است

تردید واقع شود، مرجع اثبات آن شورای 
شورای تأمین  باشد. اگرمی تأمین شهرستان

را محرز بداند  شهرستان تابعیت شخص
جهت اقدامات بعدی و صدور شناسنامه و 

 احوالثبتتنظیم سند سجلی پرونده به اداره 
یکه گردد، ولیکن در صورتمی ارسال

تابعیت او رد شود، قانونگذار مرجعی جهت 
اعتراض از تصمیم شورای تأمین لحاظ 

نون مزبور در این قا 45نکرده است و ماده 
خصوص سکوت اختیار کرده است. با 
وجود این سکوت، رویه عملی در اداره 

بدین شکل بوده که در صورت  احوالثبت

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 1

مربوطه آن  احوالثبترد تابعیت، اداره 
نمود و چنانچه متقاضی می پرونده را بایگانی

اعتراضاتی داشت خود مستقیماً و با 
دیوان  تشخیص خود به دادگاه عمومی یا

عدالت اداری و در بعضی مواقع به دیوانعالی 
 نمود که کمتر راه به جاییمی کشور مراجعه

توان گفت تصمیمات می برد، به نوعیمی
خذه از سوی شورای مذکور برای مت

به منزله مختومه شدن پرونده  احوالثبت
گردد، لذا هیچ گونه تعهد و راه حلی می تلقی

 ود.نشده ب بینیپیشبرای آن 
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با توجه به اعتراضات و مراجعات مکرر 
متقاضیان به مراجع دادگستری و اختالف 

 صالحیتنظر در استنباط قانونی از 
ی دادگستری جهت رسیدگی به هادادگاه

امر تابعیت و دخالت قضایی در آن و صدور 
آرای معارض، در نتیجه رأی وحدت رویه 

سوی  از 20/01/1381مورخ  658شماره 
 دیوانعالی کشور صادر گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 

  

تکمیل 

 پرونده 

  ارجاع به شورای تامین شهرستان

 ورصد تأثیر تابعیت  

 احوالارسال پرونده به اداره ثبت عدم تأثیر تابعیت 
 بايگاني مختومه  

 

 سردرگمي متقاضي در تعیین مرجع صالح جهت اعتراض به تصمیم شورا 

 

 

تکمیل 

 پرونده 
  ارجاع به شورای تامین شهرستان

 صدور شناسنامه تأثیر تابعیت  

  بايگاني مختومه  ي صالح در هیاتبا اعتراض متقاض عدم تأثیر تابعیت 

 
 1. در تصمیم شورای  تنظیم و صدور 

 2. تاثیر تصمیم شورا   طبق ماده 4 ق.ث.ا قابل شکايت در دادگاه عمومي 
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مذکور به دنبال رفع خأل قانونی و  رای
تعیین مرجع صالک رسیدگی به این دسته از 

بوده است، لذا به استناد رأی  اشخاصدعاوی 
در شورای تأمین که درصورتیمزبور 

دهد متعاقباً  تشخیصتابعیت فرد را منتفی 
اداره  پرونده جهت ابالغ به متقاضی به

 ظرفگردد و وی می عودت احوالثبت
بیست روز از تاریخ ابالغ، حق اعتراض 

ر صورت اعتراض معترض از تصمیم دارد. د
در هیأت حل اختالف مطرح متخذه پرونده 

گردد نهایتاً چنانچه می و متعاقباً بررسی
شورای تأمین را  تصمیمهیأت حل اختالف 

جب ماده تواند بمومی تأیید نماید فرد ذینفع
ده روز  مدتدر ظرف  احوالثبتقانون  4

از تاریخ ابالغ در ددادگاه شهرستان محل 
 اقامت به آن تصمیم اعتراض نماید.

شایان ذکر است آنچه که در رأی  البته
باشد این است می وحدت رویه مزبور مبهم

 که این رأی:
تابعیت ایرانی شخص، )که دارای  چه

ورد تردید شناسنامه و سند سجلی است( م
 واقع شود.

تابعیت شخص ذینفع، که تقاضای  چهو 
 تابعیت ایرانی کرده، را تحت الشعاع قرار

 دهد.می

یعنی افرادی که تابعیت  اولدر مورد 

ایرانی دارند و دارای شناسنامه و سند سجلی 
تابعیت  مدارکیبوده، ولیکن بنا به دالیل و 

آنها دچار تردید شده است و به نوعی 
شوند که در این می عه نامیدهالتابمشکوک

در  احوالثبتبه صراحت در قانون حالت 
پرداخته شده  احوالثبتقانون  3ماده  3بند 

مشخص است، به بیان  روشنیو تکلیف به 
دیگر زمانی که تابعیت اینگونه افراد مورد 

المات الزم گردد پس از استعمی تردید واقع
ن جهت بررسی تأیید شورای تأمی پرونده به

 شودمیا عدم تأیید تابعیت، ارجاع داده و ی
ماده  3و چنانچه تابعیت رد شود براساس بند 

، شناسنامه و اسناد سجلی احوالثبتقانون  3
 در هیأت حل اختالف ابطال یا طرح

رسیدگی هیأت یک ضمناً گردد. می
 و فرد باشدمی رسیدگی صرفاً شکلی

قانون مزبور در دادگاه  4بق ماده تواند طمی
عمومی صالک طرح دعوا نماید و این عمل 
هیات حل اختالف تنها بر اساس تصمیم 

رسد شورای تامین بوده است و به نظر می
فرد باید از مرجع اصلی که بررسی کننده و 
تصمیم گیرنده تابعیت وی بوده است طرح 

ی که تنها اجرا دعوی نماید نه از مرجع
باشد، که همان هیأت حل می تصمیمکننده 

 قانون مذکور 3ماده  3اختالف براساس بند 
باشد. با این اوصاف در مورد می
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عه وضعیت و مرجع صالک التابمشکوک
مشخص بوده است و در این خصوص 
مشکل و بحثی وجود ندارد، ولیکن رأی 
وحدت رویه با این که بطور واضک منظور 

هرگاه تابعیت فردی » خود را از عبارت
مشخص ننموده « مورد تردید واقع گردد

 است، با توجه به توضیحات فوق به نظر
رسد این رأی وحدت رویه بیشتر شامل می

افراد دسته دوم یعنی افرادی که تابعیت 
 خارجی داشته و با ارائه اسناد و مدارک ادعا

باشند و می کنند که تبعه دولت ایرانمی
به تعیین مرجع صالک  گردد ومی شامل

 1پرداخته است.

 104 حاشیه

صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به 
دعوی تابعیت یک صالحیت ذاتی است، و 

قانون دیوان عدالت  13ماده  1به استناد بند 
اداری، این نهاد مرجع اعتراض از تصمیمات 

باشد. علت می و اقدامات واحدهای دولتی
ه دولت فراتر از تواند این باشد کمی این امر

قانون و قواعد حقوقی عمل ننماید و 
اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع 
صالک ضمانت اجراهای الزم را اعمال کنند. 

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،ي. فتاح1

قانون اساسی،  41بنابراین با توجه به اصل 
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی 
است و از طرف دیگر اعطاء تابعیت در 

 اینجا شاهد آنصالحیت دولت است، در 
 باشیم که فرد در مقابل دولت قرارمی
گیرد و دولت با توجه به قواعد حقوق می

 45کند. در ماده می عمومی اعمال قدرت
شورای تأمین شهرستان  احوالثبتقانون 

مرجع صالک درخصوص تأیید یا عنوان به
عدم تأیید تابعیت معین شده، لیکن در این 

اض از تصمیم خصوص اعترماده راه حلی در
نشده است، لذا در  بینیپیشی مذکور ارشو

عمل در صورت رد تابعیت، افراد در جهت 
احقاق حق خود برای اعتراض از تصمیمات 
شورای مزبور به دادگاه عمومی با دیوان 
عدالت اداری و گاهی نیز به دیوانعالی 

نمودند و نتیجتاً با صدور می کشور مراجعه
محاکم دادگستری آرای متعارض فی مابین 

در این خصوص، رأی وحدت رویه هیأت 
در  658عمومی دیوانعالی کشور به شماره 

مبنی بر تعیین مرجع  20/01/1381مورخ 
صالک نسبت به دعاوی تابعیت صادر 

 56 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس
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که این رأی عالوه بر عدم انطباق با  1گردید
اصول و موازین حقوقی، مبهم و سوال 

 2برانگیز است.

 105 حاشیه

یک طرح پیشنهادی، تابعیت  در تبصره
مبنا و مالکی برای تابعیت عنوان بهمادر نیز 

فرزندان در نظر گرفته شده است به طوری 
که اگر در نظام تابعیتی قبل، از سیستم نسبی 

شد در این تغییر گرایش می مطلق استفاده
به سوی سیستم نسبی مختلط گیری جهت

ابعیت شده و تابعیت مادر نیز در تعیین ت
باشد بعضی اعتقاد دارند با می فرزندان مؤثر

این طرح کودکان متولد شده از این 
به محض تولد از تمامی مزایای  هاازدواج

 اتباع ایرانی بهره مند شده و همین امر
را  هاتواند موجبات افزایش این ازدواجمی

ی هافراهم خواهد نماید چرا که خانواده
و کاهش  هاایرانی با حذف محدودیت

نگرانی در مورد وضعیت تابعیت فرزندان 

                                                
 قانون اصالح قانون 45 ماده بموجب 658 هيوحدت رو ی. رأ1

 واقع ديترد مورد یفرد تیتابع هرگاه 1355 مصوب احوالثبت

 اداره و يبررس را موضوع شهرستان نیتأم یشورا شود

 میتصم اتخاذ به مبادرت مذکور گزارش براساس احوالثبت

حل اختالف مقرر  اتیو در صورت اعتراض معترض، ه دينمايم

و  يدگیاحوال نسبت به موضوع رسدر ماده سوم قانون ثبت

قانون مذکور  4بر طبق ماده  اتیه میو تصم کندياظهارنظر م

  است. يقابل اعتراض در دادگاه عموم

یی ترغیب هاممکن است به چنین ازدواج
شوند و این ازدواج دارای آثاری نظیر رشد 
جمعیت، تغییر بافت جمعیتی، افزایش 
بزهکاری و جرائم اجتماعی، حاشیه نشینی 

ی نوین هاشهرهای بزرگ، ایجاد پدیده
اجتماعی حاصل از برخورد دو فرهنگ 

فاوت در جامعه، قاچاق کاال و خروج از مت
آنها و کاهش سطک امنیت اجتماعی بوده و 
دارای ایرادات حقوقی به شرح ذیل نیز 

 خواهد بود.
به نظر نگارنده با توجه به اینکه در . 1

نظام تابعیت ما از سیستم مطلق خون و تا 
 حدودی خاک استفاده شده فلذا به نظر

نیز باید  ی آنهارسد الزامات سیستممی
بخواهیم که درصورتیمتناسب با آن باشد و 
عامل تعیین عنوان بهتابعیت مادر را نیز 

بدانیم )تغییر رویکرد از کننده در تابعیت 
نظام مطلق نسبی به نظام مختلف نسبی( 
صرف ایرانی بودن مادر )به صورت مطلق( 

کند و باید اوصافی نظیر ایرانی نمی کفایت

در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 2

 2 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس
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ت غیر اکتسابی( را به ان االصل بودن )نابعی
افزود و فرزندان حاصل از چنین مادر ایرانی 
در صورتی ایرانی باشند که در خاک ایران 

 متولد شوند.
اگر یک زن بنگالدشی در اثر : مثال

ماده  6ازدواج با مرد ایرانی طبق بند 

قانون مدنی تابعیت ایران را  976

بدست آورد )اکتسابی( و سپس طالق 

قانون مدنی  986از ماده  گیرد مستنبط

 تواند به تابعیت ایرانی خود باقی یامی

به تابعیت قبلی خود برگردد و حتی 

سال  18دارای طفل زیر که درصورتی

حمایتی ازچنین تر باشد به لحاظ

تواند به تابعیت قبلی نمی کودکانی

خود بازگشت نماید فلذا در چنین 

فرضی )زن ایرانی مطلقه( اگر مقیم 

شده و با مرد آلمانی ازدواج و  آلمان

فرزندی ازآن حاصل شود چنین 

فرزندی که پدرش آلمانی و در خاک 

ایران هم متولد نشده با استفاده از 

تواند ایرانی تبصره یک اصالحی می

نه تنها که درصورتیبه شمار آید 

هیچگونه علقه و ارتباطی بین او و 

تواند واجد آثار ایران نیست بلکه می

 یز باشد. سوء ن

. چنانچه ازدواج مادر ایرانی با پدر 2
خارجی قبل ازر تصویب این قانون باشد 
ولیکن هنوز فرزندی از آن ازدواج حاصل 
نشده باشد و پس از تصویب این قانون، 
فرزندی متولد شود مشمول حکم تبصره 
نخواهد بود چرا که مالک صادر ماده واحده 

تبصره  )تاریخ ازدواج( با مالک اعمالی در
 )تاریخ تولد( متفاوت است. 

. در ذیل تبصره یک، اخذ مدارک مثبته 3
بینی نموده است ولیکن عقد شرعی را پیش

سؤال این است که اوالً مدارک مثبته چه 
مدارکی هستند؟ ایا احراز وقوع عقد شرعی 

یا  شودمیبا اقرار طرفین دلیل مثبته تلقی 
 نیازمند رسیدگی قضایی است؟

با عنایت به اینکه داشتن یا نداشتن  .4
شغل حاکمیتی و دولتی برای اشخاص از 
حقوقی است که نیاز به تقنین دارد، لذا 

مغایر اصول قانون  نامهآیینارجاع آن به  
باشد و می 85و  28اساسی من جمله اصول 

قانون  982به همین دلیل است که در ماده 
مدنی مشاغل ممنوعه برای اشخاصی که 

نمایند به صورت بعیت ایران را تحصیل میتا
 دقیق معین شده است.

کشور نیز  احوالثبتدر هر حال سازمان 
موافقت با طرح پیشنهادی را با قید افزودن 

االصل بودن مادر، تولد شرایطی نظیر ایرانی
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در خاک ایران، اعالم و اشارت داشت 
توان اسناد هویتی این افراد را به صورت می

ی کدینگ مشخص و ممیز نمود تا هاسیستم
های های الزم برای بهره برداریقابلیت

مطلوب را داشته و عالوه بر حفظ ظاهر 
یکسان اسناد هویتی برای ایشان، سریعاً قابل 
شناسایی باشد ولیکن این اصالحیه و 

های اصلی پیشنهادات مطروحه در کمیسیون
 و فرعی مجلس پس از اخذ نظریه

ی و کارشناسان مربوطه های اجرایدستگاه
های مختلف بودند با در که دارای دیدگاهخ

نظر گرفتن مصالک سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی کشور رد شد و طرح اصالح قانون 

 29/1/1391تعیین تکلیف به شرح ذیل در 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که 
ظاهراً شورای نگهبان بدلیل بار مالی آن را 

لت اعاده نموده است. که جهت اصالح به دو
در همین ارتباط جلسات کارشناسی برگزار 
و ظاهراً با اعمال اصالحاتی، پیشنهادات 

 1مربوطه به شورای نگهبان ارسال شده است.

 106 حاشیه

پس از گذشت چند سال از تصویب ماده 

                                                
 تیتابع فیتکل نیقانون تع لیمحمدرضا، نقد و تحل ان،یعل. 1

و  گانهیبا اتباع ب يرانيفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا

 400 :صآن،  یهاهیاصالح

بحث مشکالت و موانع  1390واحده در سال 
موجود در اجرای ماده واحده و کارآمد 

ن آن، قانونگذار را به فکر طرحی نبود
طرح اصالح قانون تعیین تکلیف »موسوم به 

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
« 1385ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 

 انداخت.
مسائل متعددی را به دنبال داشت و یکی 

ان از آثار آن ازدواج این اتباع بیگانه با زن
 عموالً اینایرانی بود و با توجه به اینکه م

مزدوجین از سطک تحصیالت پایینی 
ند برخوردار بودند فرزندانشان عمدتاً نیز فرز

 کار بوده و تکدی گری و... را در پیش
 گرفتند.می

در هر حال وجود این مشکالت مانع 
مسأله شیوع ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی نبوده چرا که سیال بودن جمعیت و 

ی اجتماعی، هاانحرکات آن و وجود بحر
ین کشورها و باز بودن درهای سیاسی در ا

مان به سوی آوارگان به دلیل مسائل میهن
بشر دوستانه باعث مهاجرت عمده ایشان 
بود که حضور این افراد مسائل متعددی را 

ار آن ازدواج به دنبال داشت و یکی از آث
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ا که باشد چرمی ان ایرانیاتباع بیگانه با زن
مزدوجین از پایگاه اجتماعی  این معموالً

پایینی برخوردار بودند و فرزندانشان عمدتًا 
از تحصیل بازمانده و کودکان کار شده و یا 

گیرند در می تکدی گری و... را در پیش
هر حال پیشنهاد اصالح ماده واحده توسط 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
مطرح و کلیات آن با یک فوریت به 

 1د.تصویب رسی

 107 حاشیه

چنانچه شخصی خارجی با زنی که دارای 
شناسنامه جمهوری اسالمی است ازدواج 
نموده باشد و محل تولد زن در شناسنامه وی 
نیز محلی خارج از قلمرو کشور جمهوری 
اسالمی ایران ثبت شده باشد در این صورت 
وضع چنین طفلی با توجه به مقررات و 

؟ آیا این قوانین فعلی چگونه خواهد بود
طفل تابعیت خارجی پدر خویش را دارا شده 
و ذاتاً خارجی خواهد بود؟ یا همچون مادر 

تواند ایرانی باشد؟ برای پاسخ به می خویش
ماده  4ناگزیر از توضیک بند  هااین پرسش

 قانون مدنی خواهیم بود. 976
قانون مدنی در مقام تعیین  976ماده  4بند 

                                                
 تیتابع فیتکل نینون تعقا لیمحمدرضا، نقد و تحل ان،یعل. 1

و  گانهیبا اتباع ب يرانيفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا

 399 :صآن،  یهاهیاصالح

 گوید:می نمصادیق اتباع ایرانی چنی
کسانی که در ایران از پدر و مادر »

خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده 
 «.به وجود آمده اند

شرط مشمولین  3بر این اساس با تحقق 
قانون مدنی ایرانی  976این بند از ماده 

 شوند و آن سه شرط عبارتند از:می شناخته
 تولد طفل در ایران

 خارجی بودن والدین

 کی از والدین در ایرانتولد ی

حال با روشن شدن این موضوع برای 
ی پیش گفته باید هاپیدایش پاسخ پرسش

صورت مسئله را با این فراز قانونی مطابقت 
 نماییم. پر واضک است در فرض مطروحه:

 باشد.می تولد طفل در ایران

والدین طفل یکی خارجی و دیگری 
 ایرانی است.

 ج از ایرانمحل تولد والدین هر دو خار
 باشد.می

مادری که خود ایرانی است و دارای 
قانون  46است که براساس ماده ای شناسنامه

 نشان هویت و تابعیت فرد احوالثبت
باشد صرفاً به جهت اینکه محل تولدش می

خارج از ایران است از حق مسلم خویش 
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دور مانده و قانونگذار فردی خارجی را که 
)جز اینکه محل ای هشاید هیچ پیوند و رابط

تولدش ایران بوده( با کشور ایران ندارد به 
او ترجیک داده است و این نقص فاحشی 

رود با تدبیر نمایندگان می است که امید
محترم مجلس شورای اسالمی در بازنگری 
جدیدی که نسبت به موضوع تابعیت دارند 

 انشاءاهلل مرتفع شود.
که درصورتیبا توجه به آنچه گفته شد 

شخص خارجی با زنی که دارای شناسنامه 
جمهوری اسالمی است ازدواج نموده باشد و 
محل تولد زن در شناسنامه وی محلی خارج 
از کشور ایران قید شده باشد فرزندان آنان 

قانون  976ماده  4توان مشمول بند نمی را
مدنی تلقی نمود و اینان ناخواسته مشمول بند 

خواهند بود چون قانون مدنی  976ماده  5
قانون مدنی به آنان  976ماده  4شمول بند 

باشد. علی می مستلزم تولد مادر در ایران
ایحال در این موارد پس از ثبت واقعه 
والدت بجای شناسنامه جمهوری اسالمی به 
آنان گواهی والدت مخصوص اتباع خارجی 

 .شودمی اعطاء
 نکته دیگر این که اگر در فرض موضوع

محل تولد مادر نیز در شناسنامه الذکر قفو
وی محلی از خاک ایران ثبت شده باشد باز 

آید و آن اینکه می هم تعارض دیگری پیش

                                                
زنان  يقانون ریازدواج غ یامدهایپ يبررس درضا،یس مشرف،. 1

 34 :ص(، ی)در خراسان رضو گانهیبا اتباع ب يرانيا

 976ماده  4خارجی بودن والدین که در بند 
 قانون مدنی به آن اشاره شده عماًل محقق

چون یکی از والدین )مادر( ایرانی  شودمین
ض ظاهری با قیاس و است. اما در عین تعار

استقراء این وضع و تطبیق آن با متن و روح 
توان چنین استدالل می حاکم بر قانون مدنی

نمود که چون صرف تولد یکی از والدین 
شرط پذیرش عنوان بهخارجی در ایران 

تابعیت ایرانی فرزند متولد از آنان در ایران 
پذیرفته شده است پس ایرانی بودن یکی از 

ه وجهی برتر و باالتر و در عین والدین ک
حال مهمتر از قاعده اعالمی است و علقه و 

متری بین فرد و کشور خویش کپیوند مستح
تواند می نماید مؤثر در مقام بوده ومی برقرار

مبنای اقدام برای مأمورین دولتی باشد. اگر 
بنا باشد صرف خارجی بودن و تولد خارجی 

کننده اعطای در ایران مالک و مبنای تعیین 
تابعیت ایرانی به فرزند ایشان باشد به طریق 
اولی ایرانی بودن و داشتن مدرک مثبت 
ایرانی باالتر از خواسته قانونگذار بوده و نظر 

نماید با این همه در می او را کامالً تأمین
قانونگذاری جدید این مهم نادیده گرفته 
شده است و بموجب قانون تعیین تکلیف 

اصل از ازدواج زنان ایرانی با فرزندان ح
مردان خارجی در حال حاضر این تفسیر 

 1موضوعیتی ندارد.
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 108 حاشیه

ی ماده واحده این بود هابارزترین ضعف
سال  18که مشمولین آن بعد از رسیدن به 

حق درخواست تابعیت ایرانی را داشتند و 
قانون  976ماده  4طبق بند که درصورتی

مرد خارجی که فقط مدنی، فرزند یک زن و 
 یکی از آن دو در ایران زاده شده بود

توانست دارای شناسنامه شود. ولی زن می
ایرانی که با یک خارجی ازدواج کرده بود 

و آن هم بعد از  1060فقط با رعایت ماده 
توانست از چنین می سال 18رسیدن به سن 

دانیم عمده این می حقی استفاده کند ولی
قانون  1060عایت ماده بدون ر هاازدواج

 باشد.می مدنی
به هر ترتیب این مشکالت مانعی برای 

نبود چرا که سیال بودن  هاشیوع این ازدواج
ی هاجمعیت و حرکات آن و وجود بحران

اجتماعی، سیاسی در این کشورها و باز 
مان به سوی آوارگان بودن درهای میهن

باعث مهاجرت عمده ایشان شد که این 
ل متعددی را بدنبال داشت و مسای1حضور

یکی از آثار آن ازدواج این اتباع بیگانه با 
زنان ایرانی بود و با توجه به اینکه معموال 

                                                
لت در قبال دو فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 80 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

این مزدوجین از سطک تحصیالت پایینی 
برخوردار بودند فرزندانشان نیز عمدتاً فرزند 
کار بوده و تکدی گری و ... را در پیش 

 گرفتند.می

 109 حاشیه

ورقه در جامعه، به معنای وجود فاقدین 
ی غیر ثبتی، وجود هاافزایش ازدواج

ی غیر هاهویت، گرایش به روشبی فرزندان
قانونی کسب درآمد )به دلیل ضرورت 

ی دولتی؛ با توجه هامواجه نشدن با دستگاه
به عدم در اختیار داشتن اوراق هویتی( و 
کسب درآمدهای نامشروع و به تبع آن 

مذهبی ثروتمند با  -قومی یهاتشکیل هسته
اهداف خاص، افزایش احتمالی جرائم و 
بزهکاری )به ویژه به شکل سازمان یافته(، 

فرهنگی و جمعیتی برخی بافتبرهم خوردن 
 گسترشروستاها و  و در شهرها هااز محله

 2نشینی در شهرها؛ باشد.حاشیه پدیده

 110 حاشیه

د بدون شناسنامه در شکل فعلی که افرا
هیچگونه کارت یا برگه شناسایی ندارند، 

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 2

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 12 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن
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که آنان به راحتی قادر به  شودمی باعث آن
اخفای اطالعات خود شوند و چندان در 
معرض پیگردهای قانونی به خاطر اعمال 
مجرمانه نباشند. یا نهایتاً، از مدارک جعلی و 
غصبی استفاده نمایند. این امر بار دیگر نشان 

هنده لزوم اعتنا به پیشنهادات مالحظه د
است که صدور برگه شناسایی ای کارانه

 1خاصی برای این افراد را خواستار است.

 111 حاشیه

شناسایی افراد فاقد ورقه هویتی به دلیل 
عدم ثبت مشخصات آنان در هیچ یک از 
دوایر، کار بسیار دشواری است. به ویژه این 

ن ورقه ایرانی، دشواری به دلیل تداخل فاقدی
عه التابمشکوکمدعیان تابعیت ایرانی، افراد 

ی هاو فرزندان افراد مذکور؛ به پیچیدگی
 .شودمی خاصی منجر

مراجعه مستقیم نیز با توجه به گریزان 
بودن این افراد از مراجع قانونی و تجربه 
موردی در مورد برداشت آنان از این مراجعه 

ت دولت برای صدور شناسنامه به مثابه نی
سوادی مطلق افراد مزبور، با بی برای آنان و
ی اولیه با دشواری همراه هاوجود تالش

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 1

 نيشناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا و صدور

 81 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

 2شد.

 112 حاشیه

شورای تأمین شهرستان یک نهاد تصمیم 
 گیرنده است یا نهاد مشورتی؟

قانون راجع به تعیین  9موجب ماده ه ب
وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور، 

ای تأمین مانند شورای امنیت کشور شور
صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی 

با گیری گردد و حق تصمیممی تشکیل
نمایندگان وزارت کشور )استاندار، 

باشد. بنابراین می فرماندار، بخشدار(
مصوبات شورای تأمین شهرستان پس از 

باشد. این امر می تأیید فرماندار الزم االجرا
دهد که تصمیمات شورای تأمین می نشان

 برای فرماندار الزم االتباع نیست و فرماندار
تواند مصوبات شورا را تأیید یا بپذیرد. می

بنابراین شورای تأمین برای فرماندار یک 
نهاد مشورتی است و تصمیم گیرنده اصلی 
فرماندار است، هرچند که معموالً در ظاهر 

وبات شورای مصعنوان بهامر، مصوبات شورا 
دهد می و ظاهراً نشان شودمی تأمین مطرح

که شورا شکل مستقل توانایی تصمیم دارد 

 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 2

 نيو صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه و ارتباط ا

 21 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن
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اما با توجه به اینکه فرماندار نماینده دولت 
در گیری مرکزی است و نقش اصلی تصمیم
باشد، می مورد امور شهرستان بر عهده وی

فرماندار موظف به پذیرفتن نظر اکثریت 
تأمین نیست. با این اوصاف آنچه  شورای

مسلم است مطابق قانون راجع به تعیین 
وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور 
قانونگذار برای شورای تأمین یک نهاد 
مشورتی تعریف کرده است و شورای تأمین 
شهرستان نقش تصمیم گیرنده ندارد و 
 همانطور که از عنوان شورای تأمین بر

نقش مشوتی و  آید این شورا یکمی
بازوی فرماندار در امور امنیتی ایفا عنوان به

قانون  45نماید. اما طبق ماده می نقش
، شورای تأمین شهرستان احوالثبت

برخالف سایر وظایف خود که نقش آن 
جنبه مشورتی دارد، یک نقش تصمیم 

 1گیرنده در امر تابعیت را داراست.

 113حاشیه

منیت مصوبه شورای ا 8بر اساس بند 
از تشکیل پرونده  احوالثبتکشور، سازمان 

قانون  45در اجرای دستورالعمل ماده 
محدودیت دارد و باید براساس تصمیمات 

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،يفتاح. 1

 24 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

سازمان فهرست این قبیل افراد همه ماهه 
شده و جهت اخذ مجوز تشکیل آوری جمع

ارسال و  احوالثبتپرونده به مرکز سازمان 
ن افراد شوند و اخذ مجوز برای ایمی اعالم

کشد که می طول هادر مواردی حتی سال
عماًل این موضوع در اجرای طرح پاکسازی 

باشد که باید در می فاقدین ورقه مشکل ساز
رفع این محدودیت گام بردارد بنابراین عدم 

اجرایی قانون و جامع نبودن  نامهآیینوجود 
ی هاقانون در دست عمل وجود بخشنامه

عمل نمودن ای لیقهدست و پاگیر و بعضاً س
واحدهای اجرایی و عدم وحدت رویه 
عمومی در خصوص اجرای وظایف سازمان 

یکی از دالیل اصلی اطاله  احوالثبت
و بعضاً مانع تشکیل  هارسیدگی این پرونده

باشد. به می ی افراد فاقد شناسنامههاپرونده
ی جاری هاطوری که اکثر قوانین و بخشنامه

در انجام امورات نه تنها باعث سرعت 
نگردیده بلکه موجب افزایش این قبیل افراد 
و کند شدن روند رسیدگی گردیده است و 
به این دلیل افراد فاقد شناسنامه تمایل و 
رغبتی به اخذ شناسنامه ندارند و روز به روز 

شوند و در می به تعداد این افراد افزوده
صورت فوت یکی از آنان تعدادی از 
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 سرپرست نیز به آمار آنان اضافهبی کودکان
 .شودمی

رسیم که خود می بنابراین به این نتیجه
در ازدیاد و وجود افراد  احوالثبتسازمان 

 1باشد.نمی تقصیربی فاقد شناسنامه

 114 حاشیه

فرآیند اخذ ورقه هویتی )شناسنامه( از 
 زمان طرح ادعای تابعیت ایرانی تا پایان

دارترین و کشاید یکی از این فرآیند ش
فرآیندهای موجود در سیستم ترین غامض

 اداری کشور باشد.
 اند:افراد فاقد ورقه عموماً شش دسته

افرادی که والدین آنها دارای اوراق 
اما به دالیل مختلف از اخذ اند هویتی بوده
تی برای فرزند خود اجتناب اوراق هوی

 اند.ورزیده

 ن آنها فاقد اوراق هویتیافرادی که والدی
وراق هویتی بوده الجرم قادر به کسب ا

 اند.برای فرزند خود نبوده

عه التابمشکوکافرادی که والدین آنها 
کسب اوراق هویتی  دلیل و به همیناند بوده

برای فرزند آنان موکول به تعیین تکلیف 
 تابعیت آنان بوده است.

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 33 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

از انحاء از  فرزندان افرادی که به نحوی
مدارک هویتی جعلی، غصبی و یا مکرر 

و به دلیل کشف موضوع، اند استفاده نموده
اوراق هویتی آنان و اوراق کسب شده برای 

 فرزندانشان ابطال شده است.

افرادی که از پدر غیر ایرانی و مادر 
و در زمان والدت آنان اند ایرانی زاده شده

 تباع خارجیانه ازدواج با اوالدین دارای پرو
 اند.نبوده

فرزندان افرادی که به دلیلی تابعیت آنان 
مورد تردید مراجع ذیصالح قرار گرفته 

آن که اسامی آنان در دفاتر افراد  رغمعلی)
عه ثبت نباشد( تا زمان تعیین التابمشکوک

 تکلیف پرونده تشکیل شده.

در هر صورت متقاضی در صورت اعالم 
و  احوالثبتابعیت ایرانی به اداره ادعای ت

درخواست صدور شناسنامه برای خود، باید 
مراحل زیر را در تشکیل پرونده و رسیدگی 

 به این درخواست طی نماید.
در هر یک از مراحل با توجه به سنتی 
بودن نظام اداری و انجام مکاتبات و 
استعالمات، و نیز فرعی بودن رسیدگی به 

بوطه )به ویژه نیروی موضوع در مراجع مر
انتظامی و اطالعات( تکمیل یک پرونده 
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 فاقد ورقه حداقل یک تا دو سال زمان
ی اخیر با توجه به تأکید هابرد. در سالمی

برای تعیین مهلت  45اجرایی ماده  نامهآیین
سه ماهه برای نیروی انتظامی و اطالعات در 
اعالم نظر خود )مرحله دهم فرآیند زیر( 

بهبود  هادگی به این پروندهسرعت رسی
یافته، اما مراجع مزبور هم به کرات به کم 
بودن این زمان اذعان نموده و خواستار 
افزایش مهلت رسیدگی هستند. در اجرای 

پس از مهلت سه ماهه پرونده  نامهآییناین 
که البته به  شودمی به شورای تأمین ارجاع

رای دلیل عدم کفایت مستندات پرونده شو
نبوده مجبور به گیری تأمین قادر به تصمیم
 است. احوالثبتبازگشت پرونده به 

از نکات جالب توجه آن است که 
در گیری اصوالً نقشی در تصمیم احوالثبت

مورد این درخواست ندارد. مستندات قابل 
ارائه از سوی دستگاه قضایی است. تأیید آن 

یتی و نیز پزشکی توسط مراجع انتظامی و امن
. بررسی نهایی نیز جز شودمی قانونی انجام

نماید، می موارد معدود که مستندات کفایت
با شورای تأمین است، اما متقاضی که اصواًل 
آشنایی چندانی با روال اداری، هم پوشی 

                                                
 ياسناد سجل میعلل عدم تنظ يعبدالرضا، بررس ،یلریحاج. 1

 نيامه و ارتباط او صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسن

 49 :صمنطقه،  يتیو جمع يتیمعضل با مسائل امن

ی قانونی ندارد، هاروندها و محدودیت
مواجه است و این نهاد  احوالثبتهمواره با 

شناسد. می «کنندهرسیدگی»نهاد عنوان بها ر
اری از این پس بیراه نیست که بسی

خشنود یا عصبانی از متقاضیان، مراجعان نا
هستند و در مراجع مختلف از  احوالثبت

ی به ریاست جمهوری هاجمله نامه
ندادن شناسنامه به »را متهم به  احوالثبت
 1نمایند.می «آنان

 115 حاشیه

تابعیت کشور ایران  -چهل و یکماصل 
 حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت

تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، نمی
که درصورتیمگر به درخواست خود او یا 

 به تابعیت کشور دیگری درآید.
توانند می اتباع خارجه -اصل چهل و دوم

در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و 
نگونه اشخاص در صورتی سلب تابعیت ای

ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها 
 2را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. ...

رئیس جمهور  -اصل یکصد و پانزدهم
باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد 

 326:صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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 شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، 

انت و تقوی، مؤمن دارای حسن سابقه و ام
و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و 

 1مذهب رسمی کشور ...

 116 حاشیه

قانون مدنی مصوب موادی از 
 با اصالحات بعدی 18/02/1307

اشخاص ذیل تبعه ایران  -976ماده 
 شوند:می محسوب

کلیه ساکنین ایران به استثنای  -1
اشخاصی که تبعیت خارجی آنها 

خارجی کسانی  مسلم باشد. تبعیت
است که مدارک تابعیت آنها  مسلم

 مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم  -2
از این که در ایران یا در خارجه 

 متولد شده باشند؛

کسانی که در ایران متولد شده و پدر  -3
 و مادر آنان غیر معلوم باشند؛

کسانی که در ایران از پدر و مادر  -4
ه یکی از آنها در ایران خارجی ک

 متولد شده به وجود آمده اند؛

                                                
 326:صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

کسانی که در ایران از پدری که  -5
تبعه خارجه است به وجود آمده و 
بالفاصله پس از رسیدن به هجده سال 
تمام الاقل یک سال دیگر در ایران 
اقامت کرده باشند واال قبول شدن 
آنها به تابعیت ایران بر طبق 

طابق قانون مقرراتی خواهد بود که م
برای تحصیل تابعیت ایران مقرر 

 است؛

هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی  -6
 اختیار کند؛

هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را  -7
 تحصیل کرده باشد.

اطفال متولد از نمایندگان سیاسی  -تبصره
 5و  4و قنسولی خارجه مشمول فقره 

 نخواهند بود.
الف( هرگاه اشخاص مذکور  -977ماده 

 18پس از رسیدن به سن  976ماده  4ر بند د
سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول 
کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی 
به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر 
به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت 

 به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ه ماد 5ب( هرگاه اشخاص مذکور در بند 
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سال تمام  18پس از رسیدن به سن  976
بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید 
ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه 
تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که 
آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت 

 امور خارجه تسلیم نمایند.
نسبت به اطفالی که در ایران  -978ماده 

که در مملکت اند باع دولی متولد شدهاز ات
ا متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی ر

بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و 
 هرجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجاز

 کنند معامله متقابله خواهد شد.می
اشخاصی که دارای شرایط  -979ماده 

تحصیل توانند تابعیت ایران را می ذیل باشند
 کنند:

 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

ان پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایر
 ساکن بوده باشند،

 فراری از خدمت نظامی نباشند؛

در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت 
 غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت 
ران در در خارجه برای خدمت دولت ای

 حکم اقامت در خاک ایران است.
کسانی که به امور عام المنفعه  -980ماده 

ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند 

اشخاصی که دارای عیال ایرانی چنین همو 
هستند و از او اوالد دارند و یا دارای مقامات 
 عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه

ی ورود به تابعیت دولت باشند و تقاضامی
نمایند می جمهوری اسالمی ایران را

بعیت دولت ورود آنها را به تاکه درصورتی
ح بداند الدولت جمهوری اسالمی ایران ص

بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با 
تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول 

 شوند.
 حذف شده است. -981ماده 
تابعیت  اشخاصی که تحصیل -982ماده 

 ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که
شوند می مندمقرر است بهرهبرای ایرانیان 

 توانند به مقامات ذیل نائل گردند:نمی لیکن
 ریاست جمهوری و معاونین او

عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه 
 قضاییه

وزارت و کفالت وزارت و استانداری و 
 فرماندار

 ورای اسالمیمجلس ش عضویت در

عضویت شوراهای استان و شهرستان و 
 شهر

استخدام در وزارت امور خارجه و نیز 
 احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی

 قضاوت



  
 819 های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقايعتعويض شناسنامه -فصل نهم 

 

رده فرماندهی در ارتش و سپاه ترین عالی
 و نیروی انتظامی

 ی مهم اطالعاتی و امنیتیهاتصدی پست

درخواست تابعیت باید  -983ماده 
وسط حکام یا والت به مستقیماً یا به ت

امور خارجه تسلیم شده و دارای  وزارت
 ضمات ذیل باشد:من

مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و سواد 
 عیال و اوالد او؛

تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت 
اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء 
سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین 

ت امور خارجه در برای تأمین معاش. وزار
صورت لزوم اطالعات راجعه به شخص 
تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیأت 
وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در 
قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در 
صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به 

 درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

انی که زن و اوالد صغیر کس -984ماده 
 بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران

شوند می نمایند تبعه دولت ایران شناختهمی
ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور 
سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف 
یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال 

توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور می تمام

لکت سابق شوهر خارجه داده و تابعیت مم
و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اوالد 
اعم از ذکور و اثاث باید تصدیق مذکور در 

 ضمیمه شود. 977ماده 
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به  -985ماده 

هیچ وجه درباره اوالد او که در تاریخ 
اند تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده

 باشد.نمی مؤثر
غیر ایرانی که در نتیجه  زن -986ماده 

تواند بعد از طالق می شودمی ازدواج، ایرانی
یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود 
رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور 
خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر 
 مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد

هجده سال  تواند مادام که اوالد او به سننمی
تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در 
 هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه

حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد  شودمی
داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع 
خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال 
غیر منقول بیش از آن چه که برای اتباع 

اشتن آن جایز است بوده یا بعداً به خارجه د
ارث، اموال غیر منقولی بیش از حد آن به 
او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ 
خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در 
مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به 
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اتباع ایران منتقل کند واال اموال مزبور با 
به فروش  نظارت مدعی المعموم محل،

رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به 
 آنها داده خواهد شد.

زن ایرانی که با تبعه خارجه  -987ماده 
نماید به تابعیت ایرانی خود می مزاوجت

باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون 
مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع 
عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر 

رت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صو
صرف تقدیم درخواست به وزارت امور 
خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر 
و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع 
 حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او

 تعلق خواهد گرفت.
هرگاه قانون تابعیت مملکت  -1تبصره 

بعیت اصلی و زوج، زن را بین حفظ تا
تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن 
ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را 
دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای 
خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم 
تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه 

 ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
اثر  ی ایرانی که برهازن -2تبصره 

کنند می ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل
که درصورتیحق داشتن اموال غیر منقول را 

موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص 
این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان 

ی امور خارجه، کشور و هاوزارتخانه
 اطالعات است.

و تبصره آن در قسمت  988مقررات ماده 
بعیت خود را ترک خروج ایرانیانی که تا

 شامل زنان مزبور نخواهد بود.اند نموده
توانند تبعیت نمی اتباع ایران -988ماده 

 خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
 سال تمام رسیده باشند؛ 25به سن 

هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را 
 اجازه دهد؛

قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال 
ت، حقوق خود را بر از تاریخ ترک تابعی

باشند می اموال غیر منقول که در ایران دارا
ه دارا شوند ولو و یا ممکن است بالوراث

اتباع  قوانین ایران اجازه تملک آن را به
نی ا به اتباع ایراخارجه بدهد به نحوی از انح

منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق 
ن نماید اعم از ایمی این ماده ترک تابعیت

که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از 
گردند مگر این که نمی تبعیت ایرانی خارج

 اجازه هیأت وزرا شامل آنها هم باشد؛

خدمت تحت السالح خود را انجام داده 
 باشند.

کسانی که بر طبق این ماده  -تبصره الف
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مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و 
وه بر نمایند عالمی قبول تابعیت خارجی

( از این 3اجرای مقرراتی که ضمن بند )
ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت 
سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، 
از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت 
مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به 
اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند 

فوق حداکثر تا نمود و تمدید مهلت مقرره 
یک سال موکول به موافقت وزارت امور 

 باشد.می خارجه
تواند ضمن می هیأت وزیران -تبصره ب

شوهر بی تصویب ترک تابعیت زن ایرانی
ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر 

سال تمام  18و جد پدری هستند و کمتر از 
دارند و یا به جهات دیگری مجبورند اجازه 

 25د. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ده
توانند به تابعیت می سال تمام نرسیده باشند

از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت 
 نمایند.

هر تبعه ایرانی که بدون  -989ماده 
 1280رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 

شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، 
ه و تبعه تبعیت خارجی او کأن لم یکن بود

ولی در عین حال کلیه  شودمی ایران شناخته
اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم 

محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج 
فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به 
عالوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت 

های ایالتی و عضویت مجالس مقننه و انجمن
دی و هرگونه مشاغل دولتی تی و بلو والی

 محروم خواهد بود.

تواند بنا به می هیأت وزیران -تبصره
مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه 
تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به 

اشخاص با گونه اینرسمیت بشناسد. به 
موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به 

 تواند داد.می ایران یا اقامت
از اتباع ایران کسی که خود  -990ماده 

یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت 
کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلی خود 
رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت 
ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت 

 تابعیت آنها را صالح نداند.
تکالیف مربوط به اجرای  -991ماده 

ت و اخذ مخارج دفتری در مورد قانون تابعی
کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت 
دولت جمهوری اسالمی ایران و تقاضای بقا 
بر تابعیت اصلی را دارند بموجب 

که به تصویب هیأت وزیران ای نامهآیین
 خواهد رسید معین خواهد شد.

 .شودمی با اجازه مخصوص وارد کشور
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اجرائی اتباع  شورای هماهنگی -2ماده 
شورا  نامهآیینکه از این پس در این  -بیگانه
به ریاست وزیر کشور و با  -شودمی نامیده

حضور سایر اعضاء حداقل هر سه ماه یکبار 
 1گردد.می در محل وزارت کشور تشکیل

 117 حاشیه

از قانون حمایت خانواده مصوب سال 
1391 

که بدون اخذ  خارجیهر فرد  -51ماده 
قانون مدنی و  1060جازه مذکور در ماده ا

یا برخالف سایر مقررات قانونی با زن 
ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 

 2.شودمی پنج محکوم

 118 حاشیه

از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع 
با  19/02/1310خارجه در ایران مصوب 

 اصالحات بعدی
برای هر یک از اتباع خارجه  -1ماده 

ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه 
 مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد1

 52 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 51 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

( هر 31/03/1350)اصالحی  -8ماده 
خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید 

روز پس از ورود به  8مکلف است ظرف 
ایران خود را برای تحصیل پروانه اقامت به 

 شهربانی محل معرفی نماید.
هر خارجی که در خاک ایران  -9ماده 

اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی 
داشته باشد که هویت و تابعیت او را ثابت 

 نماید...
( 14/07/1367)اصالحی  -15ماده 

اشخاص ذیل به حبس تعزیری از یک سال 
ر تا سه سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزا

شوند می ریال تا سه میلیون ریال محکوم
مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد 

 معین کرده باشد.تری که مجازات سخت
هر کس برای اثبات هویت و یا  -4

یا ورقه و تابعیت خود از اسناد یا اوراق 
هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر 
کس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک 
نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت 

 3به خود یا غیر را به دیگری بدهد. متعلق

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 3

 49 :ص ن،یعالتابمشکوکو 
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 119 حاشیه

ی هااز قانون تخلفات، جرائم و مجازات
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  10/05/1370
روز  91اشخاص زیر به حبس از  -2ماده 

تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از 
ا هر ریال و ی 000/000/1ریال تا  000/200

 شوند.می دو مجازات محکوم
م والدت یا اشخاصی که در اعال -الف

وفات یا هویت برخالف واقع اظهاری 
 نمایند.
اشخاصی که عالماً عامداً پس از  -ب

سال تمام از شناسنامه  18رسیدن به سن 
 مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه

مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به 
ناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا دریافت ش

از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده 
و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده 
نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در 
 اختیار استفاده کنندگان قرار دهند به همان

 شوند.می مجازات محکوم
ماما یا پزشکی که در مورد والدت  -ج

 ف واقع صادر کند.یا وفات گواهی خال
اشخاصی که در مورد والدت یا وفات  -د

                                                
شناسنامه و  نيات فاقدومقرر نیباقوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 48 :ص ن،یعالتابمشکوک

شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در 
تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر 

 واقع شود.
در کلیه موارد مذکور در فوق،  -تبصره

مرتکب در صورت تکرار به حداکثر 
 مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ل از هر غیر ایرانی که قب -11ماده 
تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن 
خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت 
شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه 

 000/000/1سال و پرداخت جزای نقدی از 
 .شودمی ریال محموم 000/000/3ریال تا 
هر غیر ایرانی که شناسنامه  -12ماده 

آن زنده یا مرده  افراد ایرانی را چه صاحب
باشد به هر طریق به دست آورده و از آن 
برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود 
استفاده نماید، عالوه بر محکومیت به حبس 
از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای 

 000/000/3ریال تا 000/000/1نقدی از 
اعمال که درصورتی. شودمی ریال محکوم

م با جعل یا استفاده از سند ارتکابی فوق توأ
سجلی مجعول باشد، مرتکب به حداکثر هر 

 1دو مجازات محکوم خواهد شد.
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 120 حاشیه

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

به منظور ایجاد تمرکز در  -180ماده 
ی امور اتباع خارجی )آواره، گذارسیاست

جر و اتباع خارجی دارای پناهنده، مها
گذرنامه( در زمینه ورود، اسکان، اخراج، 
اشتغال، آموزش بهداشت و درمان و روابط 

، شورای هماهنگی اجرائی اتباع المللبین
بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت 
وزیران آموزش و پرورش، اطالعات، امور 
خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، 

زشکی، رئیس سازمان درمان و آموزش پ
برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس 

گردد. می جمعیت هالل احمر تشکیل
تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید 

 هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
اجرائی این ماده به پیشنهاد  نامهآیین

ی کار و امور هامشترک وزارتخانه
تماعی، کشور و اطالعات به تصویب اج

 1هیأت وزیران خواهد رسید.

                                                
 326 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

 121 حاشیه

طرح اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 
باع فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با ات

 1385بیگانه مصوب سال 
به فرزندان متولد از مادر : ماده واحده

 1060ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 
اند خذ مجوز ازدواج نمودهقانون مدنی با ا
 شوند.می ایرانی محسوب
فرزندانی که پیش از  -تبصره یک

تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر 
خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران 

 شوند.می پذیرفته
اشتغال به مشاغل حاکمیتی و  -تبصره دو

دولتی اشخاص که طبق این قانون به تابعیت 
شوند طی ایران پذیرفته می جمهوری اسالمی

ظرف شش ماه از تاریخ ای نامهآیین
تصویب این قانون توسط وزارت کشور و 
با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت 

و به  شودمیاطالعات و قوه قضاییه تدوین 
 2رسد.تصویب هیات وزیران می

 122 حاشیه

قانون برنامه  180اجرائی ماده  نامهآیین

 تیتابع فیتکل نیقانون تع لیمحمدرضا، نقد و تحل ان،یعل. 2

و  گانهیبا اتباع ب يرانيفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا

 399 :صآن،  یهاهیاصالح
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م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سو
 جمهوری اسالمی ایران

مقصود از اتباع خارجی، موضوع  -1ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  180ماده 

 -قانون -اجتماعی و فرهنگی که از این پس
، افرادی هستند )دارنده شودمی نامیده

گذرنامه، پناهنده، مهاجر، آواره( که تابعیت 
ر جمهوری اسالمی ایران را ندارند و کشو

تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور 
جمهوری اسالمی ایران هستند و تابعیت 
خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری 

 اسالمی ایران است.
گردد می به شخصی اطالق: پناهنده -الف

که به علت ترس موجه از این که به دالیل 
یا عضویت  مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت

ی اجتماعی یا داشتن هادر بعضی گروه
عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در 
خارج از کشور محل سکونت عادی خود 

تواند و یا به علت ترس نمی برد ومی بسر
خواهد خود را تحت حمایت آن نمی مذکور

 کشور قرار دهد.
فردی است که به دلیل وقوع : آواره -ب

ی، بدون تشریفات مللالبینجنگ داخلی یا 
قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار 

تواند برابر نمی به ترک آن گردد اما
ژنو و  1967و پروتکل  1951کنوانسیون 

ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به 
 اثبات برساند.

فردی است که متقاضی : مهاجر -ج
اقامت در جمهوری اسالمی ایران باشد و 

وی مورد قبول جمهوری اسالمی  درخواست
 ایران قرار گرفته باشد.

فردی است که در : دارنده گذرنامه -د
ن و مقررات داخلی و چارچوب قوانی

 المللی بین
جلسات شورا با دعوت رئیس  -1تبصره 

شورا و در صورت نیاز به جلسات فوق العاده 
با درخواست یکی از اعضاء و موافقت 

 .شودمی رئیس شورا تشکیل
جلسات شورا با حضور حداقل  -2تبصره 

رسمیت یافته و تصمیمات آن باید به  اعضاء
نفر از اعضای حاضر در  5تصویب حداقل 

 جلسه برسد.
شورا در صورت لزوم و حسب  -3تبصره 

مورد برای کسب اطالعات و بررسی و 
ی دیگر هاتبادل نظر از نمایندگان سازمان

 آورد.یم بدون حق رأی دعوت به عمل
دبیرخانه شورا در وزارت  -4تبصره 

کشور تشکیل و دستور جلسات این شورا 
 .شودمی توسط دبیر آن تهیه و ارائه

سال  2دبیر شورا به مدت  -5تبصره 
 .شودمی توسط رئیس شورا منصوب



  
 826  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

منظور از ایجاد تمرکز در  -3ماده 
سیاستگذاری امور اتباع بیگانه تعیین 

ی اجرائی حاکم بر امور اتباع هاسیاست
، هاو برنامه هابیگانه، تهیه و تصویب طرح

، نظارت بر هاپیشنهاد بودجه مورد نیاز طرح
ا و ی مصوب شورهاحسن اجرای سیاست

یت کلیه ایجاد وحدت نظر و رویه در تمش
 امور مدیریت اتباع بیگانه است.

نظارت بر حسن  نامهآیین -1تبصره 
ا توسط شورا تهیه و اجرای مصوبات شور

پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا 
 آید.می در

ی ذیربط که به هاکلیه سازمان -2تبصره 
 نحوی از انحاء با امور اتباع خارجی مرتبط

باشند باید پیشنهادهای خود را قبل از می
طرح در شورای امنیت کشور، هیأت 
وزیران و شورای عالی امنیت ملی در شورا 

نمایند و در خصوص نیروهای نظامی  مطرح
هرگونه هماهنگی و همکاری بین شورا و 
ستاد کل نیروهای مسلک براساس 

خواهد بود که به پیشنهاد دو ای نامهآیین
مرجع یاد شده به تصویب فرماندهی معظم 

 رسد.می کل قوا
ی موضوع ماده هاکلیه دستگاه -3تبصره 

ی هاتگاهسایر دسچنین همقانون و  180
مرتبط با اتباع بیگانه موظفند گزارش 

عملکرد خود را در ارتباط با مصوبات شورا 
 به شورای مذکور ارائه نمایند.

ی هابه منظور پیشنهاد طرح -4ماده 
ی الزم و انجام هااجرایی و دستورالعمل

ی متناسب با هاریزیبرنامهمطالعات و 
قوانین و مقررات و خط مشی دولت 

هماهنگی سالمی ایران و ایجاد جمهوری ا
های عمل کنده کار اجرایی در بین سازمان

 گروه )کمیته( دائمی اتباع بیگانه به ریاست
وزارت کشور و و تحت نظر دبیر شورا در 

ا مدیر مربوط در با شرکت مدیران کل ی
و نهادهای عضو با معرفی  هاوزارتخانه

 روز 15باالترین مقام اجرایی هر دستگاه در 
 گردد.می ک بار تشکیلی

جلسات کارگروه )کمیته(  -1تبصره 
دائمی اتباع بیگانه با حضور اکثریت نسبی 
اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات آن 

نفر از اعضای  5باید به تصویب حداقل 
 شرکت کننده برسد.

ی( های )کمیتههاکارگروه -2تبصره 
در صورت  هافرعی اتباع بیگانه در استان

پس از تصویب شورا با حضور  لزوم و
و نهادهای عضو  هامدیران استانی وزارتخانه

به ریاست استاندار به منظور اجرای مصوبات 
 گردد.می شورا تشکیل

کارگروه )کمیته( دائمی اتباع  -3تبصره 
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ی هابیگانه برحسب نیاز، کمیسیون
تخصصی و کارشناسی موضوعات اتباع 

ضای بیگانه را با مسئولیت یکی از اع
 دهد.می کارگروه )کمیته( تشکیل

تعداد اعضاء و نحوه تشکیل  -4تبصره 
 ی تخصصی توسطهاجلسات کمیسیون

گانه تعیین کارگروه )کمیته( دائمی اتباع بی
 و مشخص خواهد شد.

حدود اختیارات کارگروه  -5ماده 
)کمیته( دائمی اتباع بیگانه، دبیرخانه، 

، هانی( فرعی استاهای )کمیتههاکارگروه
ی تخصصی و نحوه طرح هاکمیسیون

مباحث در جلسات کارگروه )کمیته( 
دائمی و پیگیری و نظارت بر امور محول 
شده براساس دستورالعملی خواهد بود که با 

در اولین جلسه  نامهآیینرعایت این 
کارگروه )کمیته( دائمی تدوین و به 

 رسد.می تصویب شورا
 کلیه اختیارات کارگروه -6ماده 

 نامهآیین)کمیته( دائمی پناهندگان موضوع 
 -25/09/1342مصوب  -اجرائی پناهندگان
م به کارگاه )کمیته( ودر طول برنامه س

 نامهآییندائمی اتباع بیگانه موضوع این 
 .شودمی محول

                                                
 327 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  -7ماده 
ی مصوب شورا هاکشور در قالب طرح

ل برنامه سوم را ذیل اعتبارات الزم در طو
ی اجرائی ذیربط در لوایک هاردیف دستگاه
 کند.بینی میپیشبودجه سنواتی 

موضوع  -اختیار هیأت وزیران -8ماده 
قانون برنامه سوم  180قسمت اخیر ماده 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در اجرای اصل  -جمهوری اسالمی ایران

وری یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمه
سال به اکثریت  2اسالمی ایران به مدت 

و  شودمی وزرای عضو شورا واگذار
 نامهآیین 19مصوبات آن با رعایت ماده 

 1داخلی هیأت دولت قابل ابالغ است.

 123 حاشیه

ازدواج مردان ایرانی با زنان  نامهآیین
خارجی آواره )دارندگان کارت هویت 

 21/01/1382ویژه اتباع خارجی( مصوب 
به وزارت کشور )اداره کل امور  -1ماده 

 شودمی اتباع و مهاجرین خارجی اجازه داده
در صورت تقاضای ثبت ازدواج از سوی 
مرد تبعه ایران با زن تبعه خارجه دارای 
کارت هویت ویژه اتباع خارجی با رعایت 



  
 828  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

مجوز ثبت ازدواج را  نامهآیینمقررات این 
 صادر نماید.

رای تشکیل پرونده متقاضیان ب -2ماده 
 باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم نمایند:

درخواست نامه مرد و زن مبنی بر 
تقاضای صدور مجوز ثبت ازدواج طبق 

 نمونه وزارت کشور.

ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مرد و 
 کارت هویت معتبر زن.

گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع 
 ی.زن مبنی بر تصدیق هویت و

تهیه گواهینامه که درصورتی -تبصره
نباشد پذیر امکانمذکور برای متقاضیان 

تواند بدون دریافت می وزارت کشور
 مدرک فوق اقدام به تشکیل پرونده نماید.

وزارت کشور در خصوص  -3ماده 
هویت و صالحیت زن خارجی مراتب را از 
وزارت اطالعات )امور بیگانگان( استعالم و 

 دواج را صادر خواهد نمود.مجوز ثبت از
توانند می مراجع مذکور -1تبصره 

 هااختیارات خود را به ادارات تابعه در استان
 واگذار نمایند.

مراجع ذیربط در صورت  -2تبصره 
صدور مجوز ثبت ازدواج، واقعه را ثبت 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 41 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

قانون مدنی  976خواهند نمود و وفق ماده 
 جهت زوجه شناسنامه صادر خواهد شد.

 21/01/1382ویب نامه در مورخ این تص
به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 

 1است.

 124 حاشیه

عین التابمشکوکرویه شناسایی  نامهآیین
و مدعیان تابعیت ایران مصوب 

وزرای عضو شورای  03/06/1382
وزرای عضو : هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه

ه در نشورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگا
به استناد اصل  03/06/1382مورخ  جلسه

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 
ی هااسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه

ها مورخ  23538.ت58858شماره 
 26697ت  13521و شماره  22/12/1379

رویه  نامهآیین، 08/04/1381ها مورخ 
بعیت عین و مدعیان تاالتابمشکوکشناسایی 

 ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
به منظور تسریع در روند تعیین  -1ماده 

تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و 
عین، وزارت کشور موظف التابمشکوک

است نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه 
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 افراد ذیربط به صورت متمرکز اقدام نماید.
اندهی و نحوه شناسایی، سام -2ماده 

مدعیان ای اطالعات رایانهآوری جمع
عین در سطک کشور التابمشکوکتابعیت و 

براساس طرح جامعی که توسط وزارت 
کشور )اداره کل امور اتباع و مهاجرین 

گردد، تعیین و به مورد می خارجی( تدوین
 اجرا گذارده خواهد شد.

ی اجرائی مربوط، هاکلیه دستگاه -تبصره
ی اطالعات، امور هاویژه وزارتخانهبه 

خارجه، دادگستری، نیروی انتظامی و 
کشور در اجرای طرح،  احوالثبتسازمان 

 هماهنگی الزم را معمول خواهند نمود.
شورای امنیت کشور ترتیبی  -3ماده 

قانون  45نماید تا در اجرای ماده می اتخاذ
اطالعات طرح  -1355مصوب  -احوالثبت

ی هامناط رسیدگی به پرونده جامع شناسایی
 عین قرار گیرد.التابمشکوک
کارگروه دائمی ذیربط شورای  -4ماده 

هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه مجاز است 
حسب صالحدید اقامت برخی از اتباع 

را تحت  نامهآیینخارجی مشمول این 
زم عناوین پناهنده یا آواره بررسی و اقدام ال

 د.را معمول نمای

                                                
 129 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  -5ماده 
کشور اعتبارات مورد درخواست وزارت 

ذیل  نامهآییناین  2کشور را در اجرای ماده 
بودجه سنواتی وزارت کشور برحسب ماده 

قانون برنامه  180اجرائی ماده  نامهآیین 7
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

یب جمهوری اسالمی ایران، موضوع تصو
ها مورخ  23538ت  58858نامه شماره 

 تأمین نماید. 22/12/1379
 27/12/1382این تصویب نامه در تاریخ 

به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 
 1است.

 125 حاشیه

 08/02/1377-1005/77/1بخشنامه 
ی عمومی هاریاست قوه قضائیه به دادگاه

سراسر کشور در خصوص رعایت نکات 
یدگی به دعاوی مربوط به اسناد الزم در رس

 ی:سجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایران
ی واصله به قوه قضائیه حاکی هاگزارش

است که عدم رعایت مقررات مربوط به 
چنین همازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی و 

 45عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده 
ت زیادی مشکال احوالثبتاصالحی قانون 
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ی آنان و هارا برای زنان ایرانی و خانواده
اطفال ناشی از این ازدواج غیر قانونی و 

ایجاد نموده  احوالثبتن ادارات مسئوال
 است. بنابراین با یادآوری موارد ذیل:

قانون ازدواج که  17ماده  الف( برابر
ازدواج زن ایرانی با تبعه : داردمقرر می

مانع قانونی ندارد خارجی در مواردی هم که 
 موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت

باشد... و هر فرد خارجی که بدون اجازه می
ه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید ب

حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد 
 شد.

 645ب( عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده 
قانون مجازات اسالمی جرم و مستوجب 

 مجازات است.
اصالحی قانون  45برابر ماده ج( 

هرگاه هویت و تابعیت افراد : احوالثبت
مورد تردید واقع گردد و مدارک الزم 
جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای 
 اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات
تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و 
در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد 

 شد.
در رسیدگی به  هادارد که دادگاهمی ررمق

دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج 
 موارد زیر را رعایت نمایند:

قانون مدنی از  1060با رعایت ماده 
پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه 
نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی )قبل از 
کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور( 

 خودداری نمایند.

چه در رسیدگی به دعاوی مربوط به چنان
اسناد سجلی و ازدواج هویت و یا تابعیت 
طرفین دعوی یا یکی از آنان مورد تردید 
باشد و مدارک الزم جهت آن ارائه نشود، با 

و  احوالثبتاصالحی قانون  45رعایت ماده 
پس از احراز هویت و تابعیت آن از طرف 

 .اقدام نمایند 45مقامات مذکور در ماده 

قانون ازدواج  17چون جرم موضوع ماده 
قانون مجازات اسالمی و سایر  645و ماده 

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی از 
باشند، لذا جمله جرایم عمومی می

ها در جریان رسیدگی دادگاهکه درصورتی
به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج 

د جرایم برخورد نمایند مکلفنگونه اینبه 
قانون آیین دادرسی کیفری  6و  3طبق مواد 

های عمومی قانون تشکیل دادگاه 12و ماده 
و انقالب به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و 
عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره 

مانع از رسیدگی و صدور حکم  احوالثبت
 نخواهد بود.

 12/10/1379-16148/79/1بخشنامه 
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 ریاست قوه قضائیه به رؤسای کل
 :هادادگستری
 احوالثبتی رسیده از سازمان هاگزارش

کشور حاکی است که بعضی از مراجع 
قضائی بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره 

و بدون  08/02/1377مورخ  1005/77/1
 45قانون مدنی و ماده  1060رعایت ماده 

قانون  17و ماده  احوالثبتاصالحی قانون 
الزام اداره ازدواج، اقدام به صدور حکم و 

مربوط به صدور شناسنامه برای  احوالثبت
 عه و فرزندان آنهاالتابمشکوکافراد 

نمایند، الزم است که تصویر بخشنامه به می
ی قضائی استان ارسال گردد و هاکلیه حوزه

ضمن ابالغ آن به کلیه قضات محترم حوزه 
قضائی مربوطه، در حسن اجرای بخشنامه 

ل نموده و در صورت مشاهده نظارت کام
 1تخلف مراتب را گزارش نمایند.

 126 حاشیه

 26/10/1383-14166/83/1بخشنامه 
و  هارئیس قوه قضائیه به دادگستری استان

 :هاشهرستان
نظر به اهمیت و حساسیت کسب تابعیت 
و لزوم جلوگیری از امکان طرح دعاوی 

                                                
 130 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

واهی اتباع خارجی )به ویژه کشورهای 
با ایرانی قلمداد کردن خود در  همجوار( که

صدد تحصیل مدارک هویتی ایران برمی 
پیشگیری از بروز چنین همآیند و 

ی مربوط های بعدی برای دستگاههااشکال
مناسب است ترتیبی داده شود تا در این 
موارد از کارشناسی وزارت امور خارجه و 
نظرات اداره مربوطه استفاده شود تا احکام 

 2ا اشکال مواجه نشود.ء بدر اجرا صادره

 127 حاشیه

ی شورای امنیت کشور در هابخشنامه
 عینالتابمشکوکرابطه با فاقدین شناسنامه و 

دبیر  12/04/1385-ه/م/ش/7697/2نامه 
شورای امنیت کشور به رئیس سازمان 

در جلسه مورخ : کشور احوالثبت
 شورای تأمین ویژه شرق کشور 13/03/85

که با حضور مسئولین ذیربط از جمله حجت 
االسالم والمسلمین نکونام نماینده تام 
االختیار دستگاه قضایی در شهرستان بیرجند 
تشکیل گردید، مسائل و مشکالت مربوط به 

عه مورد بررسی قرار التابمشکوکافراد 
با عنایت به تبعات »گرفت و مقرر گردید 
صادره از سوی ماده  سوء ناشی از نقض آراء

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 57 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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کشور توسط برخی از  احوالثبتقانون  45
محاکم قضایی و دسترسی احتمالی افراد غیر 
ایرانی به اسناد و مدارک هویتی و سجلی 
ضرورت دارد از طریق مسئولین ذیربط در 
دستگاه قضایی ترتیبی اتخاذ گردد تا در 
بررسی و رسیدگی به شکایات افراد 

عه و یا فاقدین شناسنامه بر ابالتمشکوک
با هماهنگی  احوالثبتقانون  4مبنای ماده 

شورای تأمین شهرستان و پس از کسب 
نقطه نظرات و نتیجه تحقیقات و مطالعات 
میدانی نیروی انتظامی و ادارات اطالعات 

« ، احکام مربوطه را صادر نمایندهاشهرستان
فلذا لطفاً دستور فرمایی منبعد در صورت 

شاهده صدور احکام مغایر با مطالب و مفاد م
مندرج در مصوبه صدراالشاره مراتب جهت 
اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای امنیت 
کشور منعکس گردد تا اقدامات بعدی 

 1صورت پذیرد.

 128 حاشیه

 03/11/1385-18786/85/1بخشنامه 
رئیس قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضائی 

 سراسر کشور:
قانون  45وجب ماده چند بم هر

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 59 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

تأیید هویت  1363اصالحی سال  احوالثبت
یا تابعیت افراد در موارد تردید موجب اقدام 

باشد. لیکن در صورت نفی می طبق مقررات
هویت یا تابعیت افراد احتمال سلب حقوق 

قانون اساسی و  41اساسی موضوع اصل 
قانون مدنی  976حقوق مدنی موضوع ماده 

د شده وجود خواهد داشت در مورد افراد یا
که در هر حال رسیدگی به این امر حسب 

باشد. می درخواست با محاکم ذیصالح
محاکم مذکور ضمن رسیدگی به ادعای 
افراد دالیل تصمیمات و نظرات کارشناسی 
شورای تأمین شهرستان و هیأت حل 

ذیربط را مورد  احوالثبتاختالف اداره 
ت همه لحاظ قضائی قرار دهند و با رعای

جانبه اصول و مقررات قانونی ضمن احقاق 
حق افراد زمینه سوء استفاده افراد فرصت 
طلب برای تحصیل اسناد هویت و تابعیت 

 2ایرانی من غیر حق فراهم نشود.

 129 حاشیه

-ها/ش/46894/1/6مصوبه 
شورای امنیت کشور به  23/12/1367

از آنجا که : استانداران سراسر کشور
ور اسالمی ایران در موقعیت حساس کش

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 21 :ص ن،یعالتابمشکوکو 
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آغاز انقالب و شروع جنگ تحمیلی 
موجباتی را برای سوء استفاده برخی از افراد 
غیر ایرانی فراهم نموده تا به عناوین مختلف 

افراد عنوان بهمراجعه و  احوالثبتبه ادارات 
ایرانی تقاضای تشکیل پرونده و نهایتاً 

نمایند. با توجه به اهمیت می صدور شناسنامه
موضوع و به منظور اعمال دقت الزم در این 
امر حساس و مهم و صدور این سند هویتی 

و  احوالثبتبایست ادارات می و تابعیتی
شوراهای تأمین شهرستان با در نظر گرفتن 
قانون و مقررات موجود در زمینه تابعیت 
توجه خاص مبذول و در موقع بررسی و 

ه دقیقاً ی افراد فاقد شناسنامهاتکمیل پرونده
را که  احوالثبتقانون  45دستورالعمل ماده 

 29/08/64ش م مورخ /13237ضمن شماره 
ابالغ شده مدنظر قرار دهند تا به هیچ عنوان 
افراد خارجی نتوانند موفق به اخذ شناسنامه 
ایرانی شوند و توجه خواهند داشت که با 
وجود مسائل اقتصادی و موضوع کوپنی 

 در سطک کشوربودن کاالهای اساسی 
بایست تاکنون فرد فاقد شناسنامه نمی

بزرگسال وجود داشته باشد و ماالً افرادی 
 که خود را ایرانی و فاقد شناسنامه معرفی

نمایند یا خارجی بوده و یا ایرانی هستند می
ای خواهند دارای شناسنامهمی و به هر دلیل

با هویت دیگری به غیر از هویت مورد 

ردند تا بتوانند در مواقع استفاده قبلی گ
حساس از آن سوء استفاده نمایند. بنابراین 
دقت در صدور شناسنامه جهت افراد 
بزرگسال مدعی فاقد شناسنامه و 

عه دارای سند سجلی از اهمیت التابمشکوک
برخوردار بوده و رعایت موارد ذیل ای هویژ

از طرف شوراهای تأمین شهرستان و ادارات 
 الزامی است. احوالثبت

با توجه به امکانات بالقوه واحدهای 
کمیته  -ژاندارمری -انتظامی )شهربانی

انقالب اسالمی( و حتی در صورت نیاز 
واحدهای اطالعاتی تحقیقات جامع و دقیقی 
پیرامون هویت کامل شخص مدعی فاقد 

عه دارای سند در التابمشکوکشناسنامه و یا 
ی هااطق مختلف محلمحل تولد و من

سکونت به عمل آمده و نهایتاً هویت مدعی 
ی سکونت و محل تولد وی دقیقاً هادر محل

 مشخص و روشن باشد.

جهت احراز هویت الزم است از طریق 
 مراجع انتظامی یا سپاه نحوه معیشت افراد و

معاش و اشتغال مدعی از کودکی تا تشکیل 
پرونده بررسی شده و مشخص و روشن 

 د.باش

چنانچه مدعی محل تولد خود را قراء 
متروکه و مناطق خالی از سکنه اعالم نمود 
و وضعیت اسناد سجلی والدین او مشخص 
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نبود )فاقد شناسنامه و سند سجلی اصیل 
باشد( و هیچگونه اطالعات مستندی در 
مورد والدین خود ارائه ننموده باشد ادعای 
چنین فردی قابل رسیدگی و طرح در 

 ی تأمین شهرستان نخواهد بود.شوراها

تنها هویت و تابعیت ایرانی که درصورتی
مادر از طریق مستندات سجلی مشخص بود 

بایست در مورد هویت و می در این صورت
تابعیت پدر و مدارک خارجی او و اینکه 

ل ازدواج آنها قانونی بوده یا خیر بررسی کام
معمول گردد تا از این طریق اجرای یکی از 

قانون مدنی و تبصره ماده  976های ماده بند
 میسر گردد. احوالثبتقانون  13

بدیهی است از تنظیم سند سجلی و صدور 
قانون  16ماده  شناسنامه به استناد تبصره

فال بانوان ایرانی که جهت اط احوالثبت
ی اقدام به ازدواج غیر قانونی با مردان خارج

نموده )و فاقد هرگونه مدارک رسمی از 
بیل گذرنامه یا دفترچه پناهندگی معتبر ق

بوده و تابعیت شان محرز نیست( خودداری 
 خواهند نمود.

کارت سبز و کارت ویژه افاغنه جهت 
شناسایی و تردد صاحبان آن در سطک کشور 

توان آنها نمی و تهیه مایحتاج عمومی بوده و
سند رسمی و قانونی جهت تنظیم عنوان بهرا 

د سجلی یا قباله ازدواج یا اسناد )اعم از اسنا

اسناد انتقال خرید و فروش( مورد استفاده 
 قرار داد.

در مورد کسانی که مدعی هستند پدر و 
مادرشان دارای مستندات سجلی و شناسنامه 

تحقیقات پیرامون اند بوده لکن فوت نموده
هویت و تابعیت والدین متقاضی مدعی فاقد 
 شناسنامه جهت احراز هویت و تابعیت

 الزامی خواهد بود.

کسانی که تابعیت ایرانی آنها مشخص 
لکن به هر دلیل مشکوک به داشتن تابعیت 

باشند اجرای دقیق می خارجی )مضاعف(
قانون  45دستورالعمل اجرائی ماده  22بند 
 الزامی است. احوالثبت

کسانی که مدعی فاقد شناسنامه و ایرانی 
اقد والدین آنان فکه درصورتیبودن هستند 

ل اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساساً تشکی
پرونده فاقد شناسنامه جهت اینگونه افراد 

 موردی نخواهند داشت.

کسانی که فاقد شناسنامه و اسناد سجلی 
اصیل بوده و از کودکی تاکنون به هر دلیل 
از شناسنامه غصبی یا جعلی یا 

عه استفاده نموده، صدور التابمشکوک
سنامه و تنظیم اسناد قبل از بررسی دقیق شنا

هویت و تابعیت جهت آنان ممکن نیست و 
احکامی  هاافراد با توسل به دادگاهگونه این

مبنی بر ابطال شناسنامه و اسناد مجعول و 
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صدور شناسنامه چنین همشناسنامه غصبی و 
و تنظیم اسناد اصیل دریافت نموده باشند 

نه احکام موقعی میسر مقدمات اجرای اینگو
قانون و  45است که در اجرای ماده 

دستورالعمل مربوط به آن دقیقاً اقدام شده و 
در صورت تردید در تابعیت و شک در 
داشتن تابعیت خارجی )مضاعف( اجرای بند 

نیز دقیقاً رعایت  45دستورالعمل ماده  22
 شده باشد.

توجه خواهند داشت  احوالثبتادارات 
م تشکیل پرونده جهت مدعیان که به هنگا

بایست بدواً از آنان می فاقد سند سجلی
به عمل آمده و پس از پایان  نگاریانگشت

مرحله تعیین تابعیت چنانچه صاحبان 
غیر ایرانی تشخیص داده  هااینگونه پرونده

محل  احوالثبتشوند مراتب از طریق اداره 
تشکیل پرونده به اداره تشخیص هویت و 

منعکس شده تا کالسمان  المللبینپلیس 
آنان در بایگانی مربوط به  نگاریانگشت

 افراد خارجی ضبط و نگهداری گردد.

 بدیهی است در ابتدای تشکیل پرونده
از  نگاریورقه و انجام عمل انگشتبی

متقاضی فاقد شناسنامه کالسمان 
وی در بایگانی کالسمان  نگاریانگشت

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 24 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

ر موقع داری و دایرانیان نگه نگاریانگشت
برای تکمیل  احوالثبتات استعالم ادار

پرونده افراد فاقد شناسنامه اداره تشخیص 
به بایگانی  المللبینهویت و پلیس 

ایرانیان و  نگارینگهداری کالسمان انگشت
خارجیان مراجعه نموده و پس از بررسی 

را  احوالثبتی ادارات هادقیق پاسخ استعالم
ت افرادی که از چند محل خواهند داد تا هوی

نمایند از این می تقاضای صدور شناسنامه
طریق روشن گردد. مقتضی است مراتب به 

ی تابعه ابالغ و از نتیجه شورای هافرمانداری
 1امنیت کشور )دبیرخانه( را مطلع فرمایید.

 130 اشیهح

معاونت  28/02/1386-م/1067بخشنامه 
ه امور اجتماعی و شوراها وزارت کشور ب

 استانداران سراسر کشور
برابر اخبار واصله برخی از شوراهای 
اسالمی روستا و شهر اقدام به تأیید 

عه جهت التابمشکوکاستشهادیه محلی افراد 
نمایند می و اخذ شناسنامه احوالثبتارائه به 

ذیل ماده  7با عنایت به اینکه براساس بند 
مان همکاری با ساز»قانون شوراها  69

و اسناد در جهت ثبت وقایع  احوالثبت



  
 836  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

از جمله « چهارگانه سجلی و اسناد و امالک
خواهشمند  شودمی وظایف دهیار محسوب

است دستور فرمایید تا اعضای محترم 
شوراهای اسالمی از دخالت در امور اجرائی 
و شرح وظایف دهیاران پرهیز نموده و کلیه 

امه و یا تأیید دهیاران نیز در صدور معرفی ن
ی محلی برای اخذ شناسنامه هااستشهادیه

اهتمام و دقت الزم را به عمل آورند. بدیهی 
است تشخیص ماهیت تابعیت اینگونه افراد 
به عهده کمیسیون مربوطه و ادارات 

 1خواهد بود. احوالثبت

 131 حاشیه

 03/08/1368مورخ  2س/-1712بخشنامه
سازمان  اداره کل امور اسناد و سردفتران

 ثبت اسناد:
برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه یا بانوان 
ایرانی عالوه بر رعایت سایر مقررات، از 
طریق اداره سجالت و احوال شخصیه 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

 2گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد.

 132 حاشیه

 24/04/1370-4900/70/15بخشنامه 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 28 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

کشور به ادارات  احوالتثبرئیس سازمان 
سراسر کشور با توجه به  احوالثبتکل 

اینکه ممنوعیت صدور شناسنامه جهت 
معاودین عراقی که مدعی تابعیت ایرانی 

ت/م پ 607هستند مستند به اعالم شماره 
وزارت کشور و با توجه  20/01/70مورخ 
ش مورخ  ها 74603/2/1ی شماره هابه نامه

ها ش مورخ  73786/2/1و  06/12/1369
دبیرخانه شورای امنیت کشور  24/10/1369

ملغی گردیده بنابراین الزم است واحدهای 
تابعه آن استان نسبت به انجام امور سجلی 

متقاضیان با رعایت کلیه مقررات گونه این
 به شرح زیر اقدام نمائید.

در مورد معاودین عراقی که مدعی  -الف
ر تابعیت ایرانی بوده و تقاضای صدو

شناسنامه داشته و تاکنون سند سجلی برای 
بایست با رعایت کلیه می آنان تنظیم نشده

قانون  45قوانین و مقررات به ویژه ماده 
و دستورالعمل مربوطه به آن و  احوالثبت

 23/12/67ها ش مورخ  46894/1/6مصوبه 
شورای امنیت کشور رسیدگی قانونی را 

 معمول دارند.
محل تنظیم سند در  احوالثبتاداره  -ب

مورد معاودین عراقی که تقاضای صدور 

 134 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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شناسنامه داشته و یا مشمول طرح تعویض 
بوده و مدعی داشتن اسناد سجلی ایرانی 
 هستند با توجه به دستورالعمل مربوطه

بایست پس از اینکه تعلق سند مورد ادعا می
متقاضی و نیز هویت وی اثبات گردید با  به

صل از مدارک اصیل ادریافت تصویر برابر 
برگ عبور از  -و معتبر آنان )پاسپورت

کارت  -برگ ترخیص از اردوگاه -مرز
جلسه عراقی( فرم  -سبز اصیل و معتبر
 22/1/1366-4726/230ضمیمه نامه شماره 

سازمان را تکمیل و با پرونده از طریق اداره 
کل استان متبوع خود به اداره کل 

موضوع  امور خارجه ارسال و احوالثبت
صدور یا عدم صدور شناسنامه را استعالم 
نموده و به اسناد سجلی مورد ادعا نیز 
یادداشتی الصاق و پس از وصول پاسخ 
حسب مورد و براساس پاسخ واصله اقدام 
خواهند نمود و مادام که پاسخ الزم اصل 
نشده هیچ گونه اقدام سجلی انجام نخواهد شد 

ه بدیهی است در صورت تردید نسبت ب
تابعیت ایرانی متقاضی در برابر مقررات و 

قانون اقدام مقتضی به  45دستورالعمل ماده 
 عمل خواهد آمد.

محل صدور شناسنامه  احوالثبتادارات 

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران ی. پوالد1

 65 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

در صورت وصول پاسخ مثبت مبنی بر 
صدور شناسنامه موظفند سند سجلی متقاضی 

قانون  989و شناسنامه او را ممهور به مهر
قررات نسبت به مدنی نموده و طبق م

 صدورشناسنامه اقدام نمایند.

در صورت پاسخ منفی و دستور عدم 
 3صدور شناسنامه یادداشت موضوع بند 

مبنی بر عدم انجام امور سجلی سند همچنان 
 باقی خواهد بود.

احوال استان متبوع خود ارسال دارند تا 
توسط اداره کل استان به مراجع ذیربط که 

ور خارجه برابر ام احوالثبتاداره کل 
مقررات تعیین خواهد نمود فرستاده و 

مرجع ذیربط به  هرونوشت نامه ارسالی ب
امور خارجه ارسال  احوالثبتاداره کل 

 گردید.
ه( در صورتیکه در خصوص تابعیت 
مضاعف صاحب سند معاودین عراقی بعد از 

دقیقًا بررسی الزم برابر  01/04/64تاریخ 
رسیدگی  کلیه مقررات صورت گرفته و

الزم مطابق ضوابط خاتمه یافته باشد یا 
مراجعه مجدد صاحب سند مزبور نیازی به 

 1بررسی مکرر نخواهد بود.
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 133 حاشیه

 13/02/1373-1043/34/3/1بخشنامه 
سازمان ثبت در رابطه با عدم مطالبه 

 شناسنامه موکل از وکیل:
مورخ  8820/11تصویر نامه شماره 

ر حقوقی این اداره کل دفت 29/10/1372
 7207/77سازمان ]ثبت اسناد[ و نامه شماره 

اداره کل دفتر حقوقی  19/10/1372مورخ 
کشور که در ارتباط با  احوالثبتسازمان 

شناسنامه موکلین صادر شده جهت اطالع و 
 1گردد.می اقدام به پیوست ارسال

 134 حاشیه

رئیس  20/09/1381-3541/1بخشنامه 
به ادارات کل  کشور احوالثبتسازمان 

 سراسر کشور: احوالثبت
مورخ  4900/70/15پیرو بخشنامه شماره 

در رابطه با صدور شناسنامه  24/04/70
جهت معاودین عراقی با توجه به سواالت 
مطروحه در خصوص موانع و مشکالت 
مربوط به عدم امکان ارائه مدارک مذکور 

به منظور تسریع و الذکر فوق در بخشنامه
رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده تسهیل در 

این قبیل افراد که تاکنون شناسنامه دریافت 

                                                
 134 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

 اند به شرح زیر اقدام نمایند:ننموده
در مورد فاقدین سند سجلی ضمن تأکید 
بر لزوم اخذ مدارک مذکور با رعایت 

 و احوالثبتقانون  45مقررات و ماده 
 ید.دستورالعمل اجرایی آن اقدام نمائ

مکان دسترسی و ارائه در مواردی که ا
مدارک مورد اشاره در بند )ب( بخشنامه 
پیروی از ناحیه متقاضی به هیچ وجه مقدور 
نباشد لکن دارای سند سجلی اصیل بوده 
تشکیل پرونده با رعایت سایر مقررات 

 2بالاشکال خواهد بود.

 135 حاشیه

رئیس  09/11/1381-4279/1بخشنامه 
ت کل کشور به ادارا احوالثبتسازمان 

 سراسر کشور: احوالثبت
 20/07/81مورخ  2662/1پیرو شماره 

قانون  45موضوع دستورالعمل اجرائی ماده 
در پی سواالت مطروحه از سوی  احوالثبت

در رابطه با  احوالثبتبرخی از ادارات 
)امور متفرقه([  1-قسمت اخیر بند ]ج

 دستورالعمل مذکور بدین وسیله اعالم
از تشکیل پرونده جهت  دارد چنانچه پسمی

فرزندان کبیر هویت ایرانی آنان توسط 

 دولت در قبال فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 67 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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مرجع انتظامی و اداره »مبادی ذیربط 
مورد تأیید واقع گردد « اطالعات محل

جهت آنان سند سجلی و شناسنامه صادر و 
تحویل خواهد شد در غیر این صورت 
پرونده متشکله در اجرای مقرره مذکور 

تان جهت رسیدگی به شورای تأمین شهرس
 1احاله خواهد شد.

 136 حاشیه

رئیس  21/05/1382-2183/1بخشنامه 
کشور به ادارات کل  احوالثبتسازمان 

 سراسر کشور: احوالثبت
مورخ  2662/1پیرو دستورالعمل شماره 

در جهت دقت بیشتر و رسیدگی  20/07/81
ی افراد فاقد شناسنامه دستور هابه پرونده

قدین شناسنامه فرمایید پرونده آن دسته از فا
سال مدعی تابعیت ایران که پدر  18باالی 

و مادر آنها فاقد مستندات سجلی بوده و 
متولد خارج از کشور باشند و یا مدارک و 
شواهد معتبر دال بر اقامت آنها در خارج از 
کشور وجود داشته باشد را قبل از طرح 

 احوالثبتأمین از طریق اداره کل شورای ت
اداره  -وزارت امور خارجهامور خارجه به 

ارسال و نظر آن  -گاندتابعیت و امور پناهن

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 30 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

مرجع را نیز در خصوص اینگونه افراد اخذ 
نمایند. بدیهی است شورای تأمین پس از 
بررسی پرونده و لحاظ نمودن کلیه جوانب 
امر نهایی را در خصوص تابعیت صاحب 

 2پرونده اتخاذ خواهد نمود.

 137 حاشیه

 24/02/1387-544/11/2ه بخشنامه شمار
 احوالثبتمعاون حقوقی سجلی سازمان 

سراسر  احوالثبتکشور به ادارات کل 
 کشور:

با عنایت به اینکه تنظیم فرم تغییرات و 
تغذیه آن به سیستم، در اجرای مفاد اطالعیه 

از اهمیت  18/10/81-10896/11/2شماره 
 بسزایی برخوردار است بدین وسیله تأکید

ردد به ادارات تابعه ابالغ نمایید گموکد می
پس از الصاق یادداشت منع خدمات اسناد 
سجلی سریعاً نسبت به تنظیم فرم و اعمال 
آن در سیستم پایگاه محلی اقدام گردد. 
رعایت این موضوع برای کلیه اسنادی که 
به هر دلیل ملصق به یادداشت منع ارائه 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 30 :ص ن،یعالتابمشکوکو 
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 1گردند الزم االجرا خواهد بود.می خدمات

 138 اشیهح

رئیس  29/02/1389-22916/1بخشنامه 
کشور به ادارات کل  احوالثبتسازمان 

 سراسر کشور: احوالثبت
شورای  25/12/1388در جلسه مورخ 

 1-، موضوع بند باحوالثبتعالی 
، احوالثبتقانون  45دستورالعمل ماده 

بط شناسنامه افرادی .مطرح و در رابطه با ض
 احوالثبتمورین که تابعیت آنان توسط مأ

رسد به شرح ذیل اتخاذ می مشکوک به نظر
شناسنامه که درصورتی: تصمیم گردید

صادره مجعول باشد از ید ارائه دهنده خارج 
و در پرونده ضبط خواهد شد لکن چنانچه 
شناسنامه مطابق مندرجات سند سجلی و 
اصیل تشخیص داده شود، ضبط آن موکول 

تأمین  به نظر مقام قضائی یا شورای
شهرستان خواهد بود. مراتب جهت اطالع و 

گردد. می ابالغ به واحدهای تابعه اعالم
مقتضی است وصول مصوبه را به دبیرخانه 

 2منعکس فرمایید. احوالثبتشورای عالی 

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فياشهروز، وظ ،يباغبادران یپوالد. 1

 70 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

 139 حاشیه

 05/02/1390-13378/11/2بخشنامه 
 معاونت امور اسناد هویتی سازمان:
ن جلسه به استناد مصوبه ]پنجاه و نهمی

[ شورای عالی 21/09/1389مورخ 
طریق آزمایش  چنانچه از» احوالثبت

DNA  نسب فرد فاقد شناسنامه یا افرادی که
تابعیت آنان مشکوک است به پدر ایرانی 
احراز شود در این صورت منطقاً تردیدی در 
تابعیت شخص نیست و ضرورتی به طرح 

لذا به « باشدنمی پرونده در شورای تأمین
ور تسریع در روند رسیدگی به منظ

قانون  45ی موضوع ماده هاپرونده
، چنانچه متقاضی، نسبت به انجام احوالثبت

اقدام نموده و نتیجه مثبت  DNAآزمایش 
زله اثبات نسب به را ارائه نماید مراتب به من

داد و پرونده در کمیسیون سه پدر ایرانی قلم
نفره استان جهت تنظیم سند سجلی و صدور 

 3.شودمی ناسنامه مطرحش

 140 حاشیه

-63237/11/2بخشنامه شماره 
مدیر کل امور حقوقی سازمان  18/05/1390

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 33 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

 123 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر .3
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 احوالثبتکشور به ادارات کل  احوالثبت
 سراسر کشور:

نظر به ابهامات مطروحه از سوی 
واحدهای استانی درخصوص نحوه اجرای 

هیأت عمومی  20/01/81-658رأی شماره 
قانون  45کشور )موضوع ماده دیوانعالی 

-2مصوبه شماره چنین هم( و احوالثبت
شورای حقوقی سازمان  23/03/90

کشور و ضرورت ایجاد وحدت  احوالثبت
رویه در واحدهای اجرایی سراسر کشور 
 موارد ذیل جهت آگاهی و اجرا ابالغ

 گردد:می
چنانچه شورای تأمین تابعیت ایرانی 

ماید حسب مورد مطابق متقاضی را تأیید ن
قسمت به  2قسمت الف و بند  18بند 

قانون  45دستورالعمل اجرایی ماده 
نسبت به تنظیم سند سجلی و  احوالثبت

صدور شناسنامه یا استرداد شناسنامه پس از 
 درج توضیک در سند سجلی اقدام خواهد شد.

چنانچه تصمیم شورای تأمین مبنی بر رد 
شد تصمیم شورای تابعیت ایرانی متقاضی با

به  احوالثبتتأمین بالفاصله توسط اداره 
 20و مهلت اعتراض  شودمیمتقاضی ابالغ 

 روز از تاریخ ابالغ خواهد بود.

                                                
شناسنامه  نيفاقد و مقررات نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 34 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

در صورت رد تابعیت ایرانی متقاضی و 
اعتراض معترض، پرونده در هیأت حل 

و هیأت مزبور پس  شودمیاختالف مطرح 
استان،  احوالثبتکل از اخذ نظریه از اداره 

 نماید.اتخاذ تصمیم می

هیأت حل اختالف پس از بررسی 
اعتراض و مستندات آن چنانچه رأی بر 
تابعیت ایرانی متقاضی صادر نماید حسب 

 2قسمت الف و بند  18مورد مطابق بند 
قانون  45قسمت به دستورالعمل اجرایی ماده 

نسبت به تنظیم سند سجلی و  احوالثبت
اسنامه یا رد شناسنامه پس از درج صدور شن

 توضیک در سند سجلی اقدام خواهد شد.

هیأت حل اختالف تصمیم که درصورتی
شورای تأمین را تأیید نماید رأی هیأت 

به متقاضی ابالغ  احوالثبتتوسط اداره 
و در صورت اعتراض، معترض  شودمی
روز از تاریخ ابالغ  10تواند ظرف مدت می

 صالحه شکایت نماید. به دادگاه

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این 
دستور بر عهده مدیران کل و معاونین 

 احوالثبتحقوقی و سجلی ادارات کل 
 1خواهد بود.
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 141 حاشیه

 09/12/1391-132431/12/2بخشنامه 
 معاونت امور اسناد هویتی:

-22916/1ی شماره هاپیرو نامه
 24/07/1389-8860/1و  29/02/1389
یاست محترم سازمان و به منظور حسن ر

در  احوالثبتاجرای مصوبه شورای عالی 
« 1-ب»رابطه با موارد مشمول بند 

قانون، مقتضی است  45دستورالعمل ماده 
دستور فرمایید صرفاً در مواردی که مقام 
قضائی و یا شورای تأمین شهرستان صراحتاً 
دستور خارج نمودن شناسنامه از ید متقاضی 

نماید، نسبت به اجرای دستور می ادررا ص
صادره اقدام و در غیر این صورت از خارج 

 نمودن 
شناسنامه که مطابق مندرجات سند هویتی 

 1صادر شده است جداً خودداری نمایند.

 142 حاشیه

بخشنامه ریاست قوه قضائیه به دادگستری 
 ها:ها و شهرستاناستان

نظر به اهمیت و حساسیت کسب تابعیت 
زوم جلوگیری از امکان طرح دعاوی و ل

واهی اتباع خارجی )به ویژه کشورهای 

                                                
 129 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

همجوار( که با ایرانی قلمرداد کردن خود، 
در صدد تحصیل مدارک هویتی ایران بر 

پیشگیری از بروز چنین همآیند و می
های مربوط، های بعدی برای دستگاهاشکال

مناسب است ترتیبی داده شود تا در این 
رد از کارشناسی وزارت امور خارجه و موا

نظرات اداره مربوطه استفاده شود تا احکام 
 صادره در اجرا با اشکال مواجه نشود

 143 حاشیه

 احوالثبتقانون  45دستوالعمل ماده 
شورای عالی  08/03/1381مصوب 

 :احوالثبت
 فاقدین شناسنامه  -الف

اصطالح فاقدین شناسنامه به کسانی 
که مدعی باشند ایرانی هستند  شودمیاطالق 

سال بوده و تا زمان  18و سن آنان بیش از 
به هر طریق جهت  احوالثبتمراجعه به 

آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. سیر 
مراحل رسیدگی به درخواست فاقدین 

 باشد:شناسنامه به شرح زیر می
متقاضی با تسلیم یک برگ شهادتنامه 

خود و والدین و مصدق متضمن مشخصات 
فاقد شناسنامه بودن و داشتن تابعیت ایرانی 
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که الاقل به امضای سه شاهد رسیده باشد و 
( تنظیم سند سجلی 4در  3قطعه عکس ) 12

 نماید.و صدور شناسنامه را درخواست می

امضای الاقل دو شاهد  -1تبصره 
ه شهادتنامه باید در شهرها به گواهی دفترخان

ها و روستاها به خشاسناد رسمی و در ب
 تأیید مرجع انتظامی محل برسد.

در مورد افرادی که تحت  -2تبصره 
حمایت مؤسسات عام المنفعه قرار دارند 
گواهی مؤسسه مذکور مالک پذیرش 

 درخواست خواهد بود.

ها باید همانند و تمام رخ عکس -3تبصره 
بوده و با قیافه و سن متقاضی به هنگام 

 ه باشد.مراجعه مطابقت داشت
« 1»عالوه بر مدارک مندرج در بند 

متقاضی باید حکم احراز نسب یا گواهی 
حصر وراثت و یا اقرارنامه رسمی )موضوع 

قانون مدنی( حسب مورد ارائه  1273ماده 
 نماید.

 باید علل عدم احوالثبتنماینده یا مأمور 
جهت دریافت  احوالثبتمراجعه به 

برگ شناسنامه را از متقاضی سوال و 
( را به امضاء و یا 5درخواست )موضوع بند 

 اثر انگشت متقاضی برساند.

با طرح  احوالثبتنماینده یا مأمور 
های الزم، شناختی را که با توجه به پرسش

قیافه ظاهری، لهجه و اصطالحات به کار 
برده شده و سایر امارات و قرائن نسبت به 

آورد همراه با هویت متقاضی به دست می
 خود در پرسش نامه درج نماید.نظر 

برگ درخواست صدور شناسنامه ویژه 
ر دافراد فاقد شناسنامه از لحاظ موارد مندرج 

آن و مشخصات کامل ابوین، خواهران و 
برادران و در صورت لزوم سایر منسوبین 

 گردد.تکمیل می

محل تولد متقاضی فاقد شناسنامه  -تبصره
( 1شماره باید استعالم و دقیقاً در نمونه )

 درج گردد.
در مورد اشخاصی که بموجب حکم 

اند بدون رعایت محکمه رشید شناخته شده
سال تمام( از نمونه  18محدودیت سنی )

 ( استفاده خواهد شد.1)شماره 

در صورت ارائه شناسنامه والدین و 
برادران و خواهران، پس از تأیید اصالت و 

ئه های ارااحراز تعلق آنها تصویر شناسنامه
شده و یا رونوشت اسناد آنان ضمیمه برگ 

گردد و اصل شناسنامه مسترد درخواست می
 .شودمی

 الف( فاقدین سند سجلی
اصطالح فاقدین سند سجلی به کسانی 

که مدعی باشند ایرانی هستند  شودمیاطالق 
سال بوده و تا زمان  18و سن آنان بیش از 
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ریق جهت به هر ط احوالثبتمراجعه به 
آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. سیر 
مراحل رسیدگی به درخواست فاقدین سند 

 باشد:سجلی به شرح زیر می
متقاضی با تسلیم یک برگ شهادت نامه 
مصدق متضمن مشخصات خود و والدین و 
 فاقد شناسنامه بودن و داشتن تابعیت ایرانی
که الاقل به امضای دو شاهد رسیده باشد و 

( تنظیم سند 4در  3ده قطعه عکس )دواز
سجلی و صدور شناسنامه را درخواست 

 نماید.می

 امضای دو نفر از شهود شهادتنامه باید در
شهرها به گواهی دفترخانه اسناد رسمی و در 

ها و روستاها به تأیید مرجع انتظامی بخش
 محل برسد.

در مورد افرادی که تحت حمایت 
ند گواهی مؤسسات عام المنفعه قرار دار

تواند به جای شهادت نامه مؤسسه مذکور می
 مالک پذیرش درخواست باشد.

ها باید همانند و تمام رخ بوده و با عکس
قیافه و سن متقاضی به هنگام مراجعه 

 مطابقت داشته باشد.

عالوه بر مدارک مذکور متقاضی باید 
جهت اثبات نسبت خود حکم نسب یا 

قانون  1273اقرارنامه رسمی موضوع ماده 
مدنی را ارائه و با این که به هنگام تکمیل 

برگ درخواست و پرسش نامه )موضوع بند 
( در معیت پدر و مادر و دو نفر گواه 3

 احوالثبتنسبت به تکمیل اقرارنامه در 
 ( اقدام نماید3)نمونه شماره 

در صورت غیبت مادر حضور پدر برای 
 تنظیم اقرارنامه کافی است.

ه وت نموده باشد ارائه دادنامچنانچه پدر ف
 حصر وراثت و یا حکم نسب الزامی است.

در هر یک از حاالت فوق چنانچه 
متقاضی خواستار قید مشخصات کامل مادر 
نباشد الزم است در رابطه با پدر مدرک 
اثبات نسب ارائه گردد و در این صورت دو 
سند تنظیمی و شناسنامه صادره نام کوچک 

 .مادر قید خواهد شد

برگ درخواست صدور شناسنامه ویژه 
سال به باال و  18افراد فاقد سند سجلی 

پرسش نامه هشت برگی باید با دقت و 
و یا در حضور و با  احوالثبتتوسط مأمور 

نظارت وی در سه نسخه تکمیل و به امضای 
 متقاضی و مأمور برسد.

در مورد درخواست اشخاصی که بموجب 
سال  18به سن حکم دادگاه قبل از رسیدن 

اند برابر همین تمام رشید شناخته شده
های فوق دستورالعمل اقدام و از نمونه

 استفاده خواهد شد.

در صورت ارائه شناسنامه والدین و 
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برادران و خواهران پس از تأیید اصالت و 
های ارائه احراز تعلق آنها، تصویر شناسنامه

شده و یا رونوشت اسناد آنان ضمیمه برگ 
ها گردد و اصل شناسنامهاست میدرخو

 .شودمیمسترد 

پس از  احوالثبتنماینده یا مأمور 
تکمیل پرونده و بررسی صحت و سقم 

ره اظهارات تقاضا کننده پرونده امر را به ادا
متبوع خود تحویل و رسید  احوالثبت

 دریافت خواهد داشت.

موظف است متقاضی را  احوالثبتاداره 
ن به پزشکی قانونی و در برای تعیین س

صورت دایر نبودن پزشکی قانونی به 
پزشک معتمد بهداشت و درمان محل معرفی 

 نماید.

در مورد افراد ذکوری که ظاهراً در سنین 
مشمولیت هستند برای تعیین سن طبق ماده 

اجرائی قانون خدمت وظیفه  نامهآیین 10
 .شودمیعمومی عمل 

 احوالثبتداره پس از تعیین سن، رئیس ا
مکلف است پرونده دریافتی را دقیقاً بررسی 
و در صورت تکمیل بودن به بایگانی اسناد 

 سجلی ارجاع نماید.

بایگانی اسناد سجلی با مراجعه به اسناد 
سجلی والدین، برادران، خواهران و ترادف 
آنها و با استفاده از اطالعات پایگاه محلی 

درج نتیجه بررسی را در فرم مربوط 
 نماید.می

چنانچه محل تولد و یا محل صدور 
شناسنامه والدین، برادران و خواهران 
متقاضی شهرستان دیگری باشد یا استعالم از 
ادارات ذیربط و از طریق اطالعات پایگاه 
محلی و یا پایگاه مرکزی بررسی الزم 
صورت گرفته، نتیجه در فرم مربوط درجه 

 خواهد شد.

هویت فرد فاقد  به منظور بررسی دقیق
شناسنامه و تعیین کالسمان آثار انگشتان، 
متقاضی طی فرمی به دایره تشخیص هویت 

تا ضمن اعالم کالسمان آثار  شودمیمعرفی 
انگشتان و در صورت وجود سابقه، 
مشخصات سجلی مندرج در کارت 

نگاری را به اداره درخواست کننده انگشت
قه نیز منعکس و در صورت عدم وجود ساب

 مراتب را اعالم نمایند.

پس از وصول پاسخ از اداره تشخیص 
هویت رئیس اداره موضوع را جهت اعالم 
نظر به پایگاه اطالعات مردودین تابعیت 

این دستورالعمل « 22-1»موضوع بند 
 نماید.منعکس می

در صورت اعالم پایگاه اطالعات 
مردودین مبنی بر عدم وجود سابقه و اعالم 

اسناد سجلی دائر بر عدم وجود سند  بایگانی
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جهت  احوالثبتبه نام متقاضی رئیس اداره 
های احراز هویت یک نسخه از پرسش نامه

تکمیل شده را به مرجع انتظامی محل و یک 
 نماید.نسخه به اداره اطالعات محل ارسال می

ماه پاسخ  3حداکثر ظرف که درصورتی
نده اداره اطالعات محل دریافت نگردید پرو

جهت رسیدگی به شورای تأمین محل ارجاع 
 خواهد شد.

چنانچه محل تولد و سکونت متقاضی فاقد 
شناسنامه دو شهرستان متفاوت بوده و یا فرد 
مورد نظر در طول زندگی خود در چندین 
شهرستان سکنی گزیده باشد، مراتب از 
طریق نیروی انتظامی محل جهت بررسی 

ولد و محل هویت به مراجع انتظامی محل ت
های سکونت اعالم شده توسط یا محل

سال در آن محل  2متقاضی که بیش از 
سکونت داشته است منعکس و نتیجه نهایی 

 .شودمیمربوط اعالم  احوالثبتبه اداره 

حتی المقدور ترتیبی اتخاذ  احوالثبت
خواهد کرد که جهت احراز هویت افراد 

أمورین توسط نیروی انتظامی منحصراً از م
 کادر ثابت استفاده گردد.

پس از وصول پاسخ مراجع مذکور رئیس 
مدارک ارائه شده و  احوالثبتاداره 

های رسیده را از حیث تردید یا عدم پاسخ
تردید در هویت و تابعیت دقیقاً بررسی 

نموده و پرونده را به همراه نظریه صریک 
خود جهت طرح در کمیسیون سه نفره 

دستورالعمل( به اداره کل  15)موضوع ماده 
نماید. )اصالحی استان ارسال می احوالثبت
 ( احوالثبتشورای عالی  20/06/1390

ها به عهده رسیدگی به این قبیل پرونده
 مدیر کل استان خواهد بود تا با بررسی دقیق
مدارک و مستندات، مجوز تنظیم سند سجلی 
و صدور شناسنامه را صادر و ابالغ نمایند. 

این صورت )چنانچه تابعیت مورد تردید در 
واقع گردید( مدیر کل استان ضمن اعالم 
نظر، پرونده را جهت احراز تابعیت به 
شورای تأمین شهرستان ارسال خواهد نمود. 

-69807/12/2)اصالحی طی بخشنامه 
 معاونت اسناد هویتی سازمان( 21/08/1392

اداراتی که محل استقرارشان در مرکز 
د، موضوع را از طریق اداره باشبخش می

شهرستان متبوع به شورای تأمین  احوالثبت
 شهرستان اعالم خواهند نمود.

ای با شورای تأمین شهرستان در جلسه
پرونده  احوالثبتحضور رئیس اداره 

دهد و در ارجاعی را مورد بررسی قرار می
خصوص تابعیت متقاضی مطابق نمونه 

نماید. شماره ........ اعالم نظر می
مدارک ارائه شده کافی برای که درصورتی

اخذ تصمیم شورای تأمین نباشد، شورا 
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تواند مراتب را با قید موارد نقص جهت می
 اعالم نماید. احوالثبتبررسی مجدد به اداره 

پس از ابالغ تصمیم مدیر کل استان یا 
شورای تأمین شهرستان مبنی بر احراز 

 شودمیمل تابعیت ایرانی به طریق زیر ع
-69807/12/2)اصالحی طی بخشنامه 

معاونت اسناد هویتی  21/08/1392
 سازمان(:

پس از حصول  احوالثبترئیس اداره 
اطمینان از تکمیل بودن پرونده آن را برای 
تعیین نام خانوادگی مورد تقاضا و اقدامات 
قانونی راجع به تنظیم سند سجلی و صدور 

 نماید.ط ارجاع میشناسنامه به مسئول ذیرب

مسئول تنظیم سند پس از مالحظه 
محتویات پرونده با رعایت قوانین و 
مقررات نسبت به تنظیم سند سجلی و صدور 
شناسنامه اقدام و یک برگ رونوشت سند 

 درسجلی تنظیم را به انضمام عین پرونده و 
صاحب سند در سنین مشمولیت که صورتی

صات سال( باشد همراه با مشخ50تا 18)
 نماید.مشمول به اداره متبوع خود ارسال می

درخصوص اشخاصی که بنا به اعالم اداره 
تابعیت وزارت امور خارجه دارای تابعیت 
مضاعف تشخیص داده شوند مراتب در اسناد 

 تنظیمی و شناسنامه آنان قید خواهد شد.

مکلف است  احوالثبترئیس اداره 

ا مشخصات سند سجلی و شناسنامه صادره ر
های نمونه به اداره تشخیص هویت، طبق فرم

نیروی انتظامی و در مورد مشمولین وظیفه 
به اداره وظیفه عمومی محل اعالم و سپس 

 دستور بایگانی پرونده را صادر نماید.

در مورد اشخاصی که از نظر شورای 
تأمین تبعه خارجی شناخته خواهند شد 
مراتب جهت اقدامات قانونی مطابق نمونه 

مور اره ....... به نیروی انتظامی و وزارت اشم
 خارجه اعالم خواهد شد.

تابعیت ایرانی متقاضی که درصورتی
مورد تأیید مدیر کل استان یا شورای تأمین 
شهرستان واقع گردد و مدارک یا قرائنی 
مبنی بر دارا بودن تابعیت خارجی نیز وجود 

م داشته باشد به موازات اقدام مربوط به تنظی
د و صدور شناسنامه مراتب جهت سن

قانون  989اقدامات قانونی )موضوع ماده 
مدنی( به وزارت امور خارجه اعالم 

شورای  20/06/1390گردد. )اصالحی می
 (.احوالثبتعالی 

های به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده
متعدد جهت اشخاصی که تابعیت آنان از 
طرف شوراهای تأمین رد گردیده، پایگاه 
اطالعات مردودین تابعیت در مرکز سازمان 

موظفند  احوالثبتگردد ادارات تشکیل می
ضمن نمونه شماره ........ مشخصات افراد 
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مذکور را با ذکر کالسمان آثار انگشتان 
 آنان به پایگاه ارسال دارند.

 آنان مشکوک استکه تابعیتافرادیب(
افرادی که تابعیت آنان مشکوک است 

افراد »ستورالعمل به اختصار که در این د
شوند به اشخاصی نامیده می« مشکوک

که دارای اسناد سجلی و  شودمیاطالق 
شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی 
آنان بنا به دالیلی مورد تردید واقع گردد، 
خواه اسامی آنان در لیست اسامی افراد 
 مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد.

ر مراحل بررسی پرونده افراد سی
 باشد:مشکوک به شرح ذیل می

در صورت دریافت  احوالثبتمأمورین 
ای که گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه

هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و 
دالیل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند 
از تسلیم شناسنامه به صاحبش خودداری و 

رئیس اداره متبوع تسلیم  آن را با گزارشی به
نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع 
تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی 

های محل صدور، تولد و محل یا محل
سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت 
اعالم نظر در مورد تابعیت به شورای تأمین 

دارد تا با اخذ نظر محل صدور ارسال می
تولد و محل یا  شوراهای تأمین محل

های سکونت نسبت به بررسی پرونده محل
و اعالم نظر نهایی در مورد تابعیت متقاضی 

 اقدام نماید.

در صورت اثبات تابعیت ایرانی فرد 
مشکوک توسط شورای تأمین شهرستان و 

نتیجه  احوالثبتقانون  45در اجرای ماده 
بررسی فقط در سند سجلی قید و شناسنامه 

 گردد.وی مسترد می

در صورت اثبات تابعیت ایرانی افرادی 
که اسامی آنان قبالً در لیست افراد مشکوک 
ثبت گردیده است مراتب جهت حذف 

های مذکور به اداره کل اسامی آنان از لیست
 امور سجلی و پژوهش اعالم خواهد شد.

هرگاه هویت و تابعیت ایرانی فرد 
مشکوک مورد تأیید قرار نگرفت رأی 

مین جهت ابطال سند سجلی و شورای تأ
شناسنامه به وسیله هیأت حل اختالف به 

گردد و مربوط ارسال می احوالثبتاداره 
سپس گزارش مشروح و مستدل همراه با 
نظریه شورای تأمین شهرستان و پرونده و 
مدارک به دست آمده جهت تعقیب قانونی 

 .شودمیبه حوزه قضائی محل فرستاده 

 قهج( امور متفر
مدیران کل و معاونین حقوقی و سجلی 

ها موظفند در بازدید از استان احوالثبت
های فاقدین سند سجلی ادارات تابعه پرونده

و افراد مشکوک را از حیث رعایت قوانین، 
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ها بررسی و در مقررات و دستورالعمل
صورت مشاهده نقص و اقدامی مغایر، 

 د.راهنمایی و پیگیری الزم را به عمل آورن

ها، مراجع انتظامی شورای تأمین شهرستان
ها که به و سایر ارگان احوالثبتادارات 

نحوی از انحاء در اجرای این دستورالعمل 
های الزم در این دخالت دارند همکاری

 زمینه را معمول خواهند داشت.

های این دستورالعمل پیوست نمونه فرم
این دستورالعمل در جلسه مورخ  است.

و به  احوالثبتشورای عالی  08/03/13981
اتفاق آراء تمام اعضاء مورد تصویب واقع و 

ها ها، بخشنامهبا ابالغ آن کلیه دستورالعمل
های صادره قبلی در این رابطه و اطالعیه

 1گردد.ملغی و بالاثر اعالم می

 144 حاشیه

های حل مواردی از دستورالعمل هیأت
 احوالثبتاختالف اداره 

ابطال اسناد و  -مت جقس 6بند 
هایی که بیگانگان مورد استفاده شناسنامه
قانون  45دهند و طبق ماده قرار می

از سوی شوراهای تأمین  احوالثبت
 گردد.شهرستان اعالم می

هرگاه اسناد توسط  -قسمت ج 7بند 

                                                
 118: صاحوال، قانون ثبت یاصغر، محشا ،نيالدصالح. 1

مختلف تنظیم شده باشد  احوالثبتادارات 
 هیأت حل اختالف ادارهدار مرجع صالحیت

است که متقاضی درخواست  احوالثبت
ابطال اسناد تنظیمی و شناسنامه صادره آن 

 نماید.را می
ابطال اسناد موهوم؛ اسناد  -قسمت ج 8بند 

والدتی که صاحبان آنها وجود خارجی 
ندارند و به منظور خاص تنظیم و شناسنامه 
صادر شده است موهوم بوده و ابطال آن در 

 2باشد.میصالحیت هیأت حل اختالف 

 145 حاشیه

دستورالعمل اجرایی نحوه رسیدگی به 
مشمولین قانون تعیین تکلیف »تقاضاهای 

تابعیت فرزندان ایرانی با مردان خارجی 
مجلس شورای  02/07/1385مصوب 

 «اسالمی
 شرایط متقاضیان: بخش الف

بایستی دارای کلیه افراد مشمول می
مدرک اقامتی معتبر از قبیل کارت هویت، 

 .فترچه پناهندگی و یا گذرنامه معتبر باشندد

الذکر فوق مشمولین ماده واحده
بایستی در پرونده اقامتی خود در می

استانداری یا نیروی انتظامی محل دارای 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 47 :ص ن،یعالتابکمشکوو 
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مدارک مثبته )گواهی بیمارستان، پزشک 
معالج، ماما و یا استشهادیه محلی ممهور به 

د مهر واحد انتظامی( مبنی بر تأیید محل تول
 باشند.

بایستی توسط شخص و ارائه تقاضا می
متقاضی و در استانداری محل صدور مدرک 

 اقامتی صورت پذیرد.

بایستی مدارکی هنگام تسلیم تقاضا می
مبنی بر ثبت رسمی ازدواج والدین با 

قانون مدنی توسط  1060رعایت ماده 
ن متقاضی به استانداری ارائه گردد در غیر ای

بتدا ازدواج والدین بایستی اصورت می
براساس ماده قانونی یاد شده به ثبت رسیده 

 و سپس اقدامات بعدی به عمل آید.

درخصوص آن دسته از  -تبصره
متقاضیانی که به دلیل فوت یکی از والدین 
یا هر دو و یا عدم حضور طوالنی مدت پدر 
در کشور امکان ثبت قانونی ازدواج محقق 

راجع قانونی نگردد، ارائه گواهی فوت از م
در مورد فوت شدگان و تأییدیه عدم حضور 
پدر متقاضی از سوی مراجع قتضائی به 
استانداری محل مدارک مذکور جایگزین 

 مدرک ثبت قانونی ازدواج خواهد گردید.
 نحوه تشکیل پرونده و اقدام آن: بخش ب
 مدارک الزم -بند الف

صدور گواهی تأیید اثبات تولد در ایران 

امور اتباع و مهاجرین خارجی توسط دفتر 
 استان محل سکونت متقاضی.

ارائه اصل و تصویر مدرک اقامتی معتبر 
 متقاضی و والدین وی.

تکمیل فرم اعالم رد تابعیت خارجی در 
نسخه )نمونه پیوست( ممهور به مهر  3

 مدیریت ناجا استان.

 3تکمیل پرسشنامه درخواست تابعیت در 
 نسخه )نمونه پیوست(

ظهاریه تحصیل تابعیت دولت تکمیل ا
نسخه )نمونه  3جمهوری اسالمی ایران در 

 پیوست(

 4در  3قطعه عکس متحدالشکل  18ارائه 
تمام رخ پشت نویس شده و ممهور به مهر 

 استان.

ارائه اصل و تصویر مدرک ثبت رسمی 
 ازدواج والدین.

بایستی به مدارک دریافتی می -تبصره
خروج از فرم  -ترتیب پرسشنامه عکس دار

تصویر  -اظهاریه تحصیل تابعیت -تابعیت
اصل گواهی اثبات  -مدرک اقامتی متقاضی

 -تصویر مدارک شناسایی والدین -والدت
تصویر مدارک ازدواج رسمی در پرونده 
الصاق گردد تا رسیدگی و بررسی آن در 
 مراحل مختلف بعدی به سهولت انجام پذیرد.

 نحوه اقدام -ب
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برگ پرسشنامه  3. برای هر متقاضی 1
برگ فرم رد تابعیت  3درخواست تابعیت، 

برگ فرم اظهاریه تحصیل  3خارجی و 
تابعیت تکمیل و الصاق عکس متقاضی به 
آنها، تصاویر گواهی اثبات والدت در 
ایران، مدرک اقامتی، عقدنامه رسمی ازدواج 

 والدین به هر سه نسخه ضمیمه گردد.
ع و . استانداری محل )دفتر امور اتبا2

مهاجرین خارجی( دو نسخه از پرونده را به 
اداره کل امور اتباع و  -وزارت کشور

مهاجرین خارجی ارسال و یک نسخه را تا 
 حصول نتیجه نهایی بایگانی خواهد نمود.

. وزارت کشور )اداره کل امور اتباع و 3
مهاجرین خارجی( پس از وصول پرونده، 

ای ههای مربوطه را انجام و سپس نسخبررسی
از آن را به وزارت امور خارجه )اداره 

 نماید.تابعیت و امور پناهندگان( ارسال می

. وزارت کشور )اداره کل امور اتباع و 4
مهاجرین خارجی( پس از وصول موافقت 
امور خارجه امتحان تابعیت و مراسم سوگند 
را در مورد متقاضی برگزار و نتیجه را به 

 هد نمود.وزارت امور خارجه منعکس خوا

. وزارت امور خارجه پس از وصول 5
نتیجه مراسم اجرای سوگند و قبولی در 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 39 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

امتحان تابعیت متقاضی ارسالی از سوی 
وزارت کشور، نسبت به صدور سند تابعیت 

کشور  احوالثبتو ارسال آن به سازمان 
 اقدام خواهد نمود.

کشور پس از  احوالثبت. سازمان 6
ت مقررات دریافت سند تابعیت با رعای

مربوطه نسبت به صدور شناسنامه برای 
 1متقاضی اقدام خواهد نمود.

 146 اشیهح

دستورالعمل چگونگی تنظیم سند و 
صدور شناسنامه جهت بانوان خارجی که با 

نمایند )موضوع بند می مردان ایرانی ازدواج
قانون مدنی( مصوب  976ماده  6

 احوالثبتشورای عالی  20/12/1385
 یقانون مدن 976ماده  6بند : ونیمستند قان

از آنجا که مطابق قانون مدنی هر زن تبعه 
بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج نماید ایرانی 
محسوب شده و برای وی سند سجلی تنظیم 

، در صورت شودمی و شناسنامه صادر
مراجعه این قبیل متقاضیان به ادارات 

 شد. وفق مواد آتی اقدام خواهد احوالثبت
 الزم مدارک. 1

معرفی نامه از اداره کل امور اتباع خارجی 
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ناجا، امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت 
کشور یا واحدهای ذیربط تابعه آنها در 

به انضمام دو قطعه عکس تأیید  هاشهرستان
 شده توسط مرجع معرفی کننده.

کالسه آثار انگشتان؛ به منظور اخذ 
وان مذکور برابر کالسه آثار انگشتان، بان

( به مراکز تشخیص هویت 1نمونه شماره )
 شوند.می ناجا معرفی

اصل شناسنامه زوج )که واقعه ازدواج در 
صفحه مخصوص ازدواج توسط دفترخانه در 

 آن ثبت شده باشد(

رسید بانکی  -اصل سند ازدواج زوجین
 دائر بر واریز وجه بابت صدور شناسنامه.

 تنظیم سند سجلی. 2

داره مکلف است ابتدا مدارک رئیس ا
( را کامالً و در صورت 1مذکور در بند )

صحت، اصالت و کفایت آنها دستور تنظیم 
سند و صدور شناسنامه را به مسئول ذیربط 

 صادر نماید.
مسئول تنظیم سند سجلی مکلف است با 
رعایت مقررات مربوط به نحوه تنظیم سند 
سجلی سند ثبت کل وقایع را جهت متقاضی 

 ه شرح زیر تنظیم نماید:ب
تخصیص شماره ملی؛ شماره ملی برابر 
دستورالعمل مصوب تعیین و اختصاص 

 خواهد یافت.

 نام و نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی
صاحب سند مطابق معرفی نامه تعیین خواهد 
شد. پس از تنظیم سند سجلی و قبل از صدور 

متقاضی از اسامی که درصورتیشناسنامه 
تغییر باشد و وی درخواست تغییر آن قابل 

را بنماید با طرح خواسته در هیأت حل 
 اختالف اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

چنانچه متقاضی فاقد نام و نام خانوادگی 
 ی قابل تغییرهایا نام خانوادگی وی از واژه

باشد پس از تنظیم سند و قبل از صدور 
توان حسب مورد نسبت به می شناسنامه

اص واژه بالمعارض با استفاده از نام اختص
خانوادگی دیگری با رعایت حق تقدم یا 

 42استفاده از نام خانوادگی همسر برابر ماده 
اقدام و سپس مبادرت به  احوالثبتقانون 

 صدور شناسنامه نمود.

تاریخ تولد؛ تاریخ تولد از معرفی نامه 
مربوط استخراج و پس از تبدیل به تاریخ 

قمری در سند سجلی و  هجری شمسی و
 شناسنامه درج خواهد شد.

مغایرت؛ چنانچه هر یک از اطالعات 
مندرج در معرفی نامه با مدارک خارجی 

 احوالثبتمتقاضی مغایرت داشته باشد اداره 
ذیربط مکلف است قبل از تنظیم سند مراتب 
را از مرجع معرفی کننده استعالم و پس از 

 رفع مغایرت اقدام نماید.
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مندرجات؛ چنانچه اطالعات مربوط  سایر
به مشخصات والدین، محل تولد و یا 
مشخصات واقعه ازدواج در مدارک ارسالی 
 از مراجع ذیربط درج شده باشد عیناً در سند

سجلی درج و در صورت عدم اعالم اداره 
تنظیم کننده سند سجلی باید مراتب را از 
مرجع معرفی کننده استعالم و مطابق پاسخ 

مشخصات اعالمی ثبت گردد. چنانچه  رسیده
مشخصات درخواستی اعالم نشود در 

ی مربوط خط تیره گذاشته خواهد هامحل
 شد.

اعالم کننده؛ در ستون مخصوص اعالم 
 .شودمی درج« صاحب سند»کننده واژه 

 18چنانچه سن متقاضی کمتر از  -تبصره
سال تمام باشد، شماره و تاریخ نامه مرجع 

نده در سند درج و به منزله امضاء معرفی کن
 سند خواهد بود.

کالسه آثار انگشتان، شماره کالسه آثار 
انگشتان برابر پاسخ رسیده از تشخیص 
هویت در سند سجلی و شناسنامه درج 

 خواهد شد.

قطعه عکس تأیید شده الصاق عکس؛ یک
متقاضی در محل مخصوص به سند سجلی 

ف ملصق خواهد شد و مأمور مربوط مکل
است نسبت به درج تاریخ و امضاء خود اقدام 

 مهر مخصوص مهر نماید.و آن را به

توضیحات؛ در قسمت توضیحات سند 
قانون مدنی  976ماده  6عبارت )بموجب بند 

و نامه شماره ..... مورخ ...... نیروی انتظامی/ 
وزارت کشور سند تنظیم شده است. صاحب 

کشور ..... سند قبالً از گذرنامه شماره ..... 
 دفترچه هماهنگی شماره ..... استفاده

 نموده است( درج خواهد شد.می

 صدور شناسنامه. 3

ی جاری و مطابق هاشناسنامه مطابق رویه
مندرجات سند سجلی و رعایت موارد زیر 

 :شودمی صادر
یک قطعه از همان عکس متقاضی که به 
 سند الصاق شده است به شناسنامه نیز ملصق

 .شودمی

مشخصات همسر )مطابق عقدنامه( در 
 .شودمی صفحه مخصوص شناسنامه درج

در صفحه توضیحات شناسنامه عبارت 
قانون مدنی این  976ماده  6)بموجب بند 

 شناسنامه صادر شده است( قید خواهد شد.

پس از تنظیم سند و صدور شناسنامه یک 
برگ تصویر شناسنامه به مرجع معرفی 

نده و یک برگ به تشخیص هویت کن
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 1ذیربط ارسال خواهد شد.

 147 حاشیه

سیر مراحل بررسی پرونده افراد 
 باشد:می مشکوک به شرح ذیل

در صورت دریافت  احوالثبتمأمورین 
ای که گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه

هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و 
مکلفند دالیل منطقی مورد تردید واقع شده 

از تسلیم شناسنامه به صاحبش خودداری و 
م آن را با گزارشی به رئیس اداره متبوع تسلی

نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع 
تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی و 
اطالعات محل صدور، تولد و محل یا 

سال( را اخذ و 2های سکونت )بیش از محل
ر درمورد نظسپس پرونده را جهت اعالم

تابعیت به شورای تأمین محل صدور ارسال 
 دارد.می

در صورت اثبات تابعیت ایرانی فرد  -2
مشکوک توسط شورای تأمین شهرستان و 

نتیجه  احوالثبتقانون  45در اجرای ماده 
بررسی فقط در سند سجلی قید و شناسنامه 

 گردد.وی مسترد می

در صورت اثبات تابعیت ایرانی  -3

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد1

 42 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

ه اسامی آنان قبالً در لیست افراد افرادی ک
مشکوک ثبت گردیده است مراتب جهت 

های مذکور به حذف اسامی آنان از لیست
اداره کل امور سجلی و پژوهش اعالم 

 خواهد شد.

هرگاه هویت و تابعیت ایرانی فرد  -4
مشکوک مورد تأیید قرار نگرفت )که 

رد تابعیت شده( رأی  شودمیاصطالحاً گفته 
ورای تأمین جهت ابطال سند سجلی و ش

شناسنامه به وسیله هیأت حل اختالف به 
گردد و مربوط ارسال می احوالثبتاداره 

سپس گزارش مشروح و مستدل همراه با 
نظریه شورای تأمین شهرستان و پرونده و 
مدارک به دست آمده جهت تعقیب قانونی 

 2.شودمی حوزه قضائی محل فرستاده به

 148 هحاشی

رئیس  29/2/1389-22916/1بخشنامه 
کشور به ادارات کل  احوالثبتسازمان 

در جلسه مورخ : سراسر کشور احوالثبت
، موضوع احوالثبتشورای عالی  25/12/88

قانون  45دستورالعمل ماده  1-بند ب
، مطرح و در رابطه با ضبط احوالثبت

شناسنامه افرادی که تابعیت  آنان توسط 

ر حقوق موضوعه محمد، احکام و آثار شناسنامه د ان،يباقر. 2

 179 :ص ران،يا
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مشکوک به نظر  احوالثبتمأمورین 
: رسد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیدمی

شناسنامه صادره مجعول باشد که درصورتی
از ید ارائه دهنده خارج و در پرونده ضبط 
خواهد شد لکن چنانچه شناسنامه مطابق 
مندرجات سند سجلی و اصیل تشخیص داده 
شود، ضبط آن موکول به نظر مقام قضایی 

شهرستان خواهد بود.  یا شورای تأمین
مراتب جهت اطالع و ابالغ به واحدهای 

گردد. مقتضی است وصول تابعه اعالم می
مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی 

 1منعکس فرمائید. احوالثبت

 149 حاشیه

رئیس  15/05/1390-61496/1نامه 
کشور به رئیس دیوان  احوالثبتسازمان 

رساند می احتراماً به استحضار: عدالت اداری
در صورت تردید در  احوالثبتادارات 

قانون  45تابعیت افراد طبق مقررات ماده 
 1363مصوب  احوالثبتاصالحی قانون 

پرونده متشکله را به شورای تأمین شهرستان 
، تصمیم پس از بررسی موضوعارسال و 

شورای مزبور مبنی بر تأیید یا رد تابعیت 
 منعکس احوالثبتایرانی این افراد به اداره 

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيوظا شهروز، ،يباغبادران یپوالد. 1

 72: ص ت،یفرزندان فاقد تابع

گردد و اداره مذکور براساس گزارش می
 شورای تأمین مبادرت به اتخاذ تصمیم

نماید از طرفی بموجب رأی وحدت رویه می
هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 

در صورت اعتراض  658-20/01/1381
معترض )در حالت تأیید نشدن تابعیت 

 3ایرانی( هیأت حل اختالف مقرر در ماده 
به موضوع رسیدگی و  احوالثبتانون ق

اظهارنظر نموده و تصمیم هیأت بر طبق ماده 
قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه  4

گردد می باشد. علیهذا مشاهدهمی عمومی
بعضی از شعب محترم آن دیوان بدون 
عنایت به رأی مزبور در رسیدگی به مقوله 

یت نمایند. که این امر با عنامی تابعیت ورود
به مراتب فوق خارج از صالحیت ذاتی 

باشد لذا مستدعیست دستور می ایشان
موارد مطروحه و با عنایت فرمایید با توجه به

قانون آیین دادرسی دادگاه  271به ماده 
عمومی و انقالب در امور کیفری شعب 
محترم دیوان از رسیدگی به موضوع تابعیت 
 اجتناب نمایند. پیشاپیش از صدور دستور

 نماید.می اریسگزمساعد جنابعالی سپا

-41د/59047/100نامه شماره 
رئیس دیوان عدالت اداری به  30/05/1390
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عطف به : کشور احوالثبترئیس سازمان 
 15/05/1390مورخ  61496/1نامه شماره 

برابر اعالم معاونت محترم قضائی آرای 
شعب مبنی بر ورود شکایت، مربوط به قبل 

باشد و پس از آن می 1388و یا اوائل سال 
تاریخ شکایات رد شده است؛ در عین حال 
چون موضوع مذکور در نامه کلی و بدون 

باشد، می ذکر مشخصات آرای صادره
مقتضی است دستور فرمایید آرای مورد 
اعتراض را با ذکر مشخصات به صورت 
جداگانه استخراج و برای هرکدام چنانچه 

 درخواست دانند، مستدالًمی مغایر قانون
نموده و ارسال فرمایید تا  18اعمال ماده 

برابر موازین قانونی نسبت به اعتراض و 
 1تجدیدنظرخواهی اقدام الزم صورت گیرد.

 150 حاشیه

 14/11/1368-7309/403نامه شماره 
با توجه به اصول : اداره کل خدمات سجلی

ی، علی گذارو ضوابط تعیین شده در امر نام
ی هنگام تشکیل پرونده افراد القاعده بایست

فاقد اسناد سجلی، موضوع عدم تخصیص 
ی ممنوع برای صاحبان پرونده رعایت هانام

گردد و از طرفی چنانچه در ابتدای کار، 

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 72 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

تکلیف به تغییر نام ممنوع گردد در این 
حالت شناسایی و تأیید هویت اشخاص 
 توسط مقامات انتظامی با مشکل مواجه

موارد اصلک است گونه یناگردد، لذا در می
تا بدواً متقاضی را در انتخاب نام متقاضی 

را هم ای ارشاد نمود، منتهی در پرونده واژه
که فرد فاقد سند به آن معروفیت و اشتهار 
دارد در جلو نام مناسب انتخاب شده داخل 
پرانتز قید نمایند. به طور مثال فاطمه 
)مشهور به حجی خانم( یا حسین )معروف 

خان بابا( تا شناسایی با مشکل روبرو  به
توانند در می نیز احوالثبتنشود، ادارات 

متن فرم استعالم مربوط به تأیید و تشخیص 
هویت مراتب را با مقامات انتظامی محل 

 تشریک و توجیه نمایند.
بدیهی است در اسناد سجلی و شناسنامه 
صادره منحصراً همان نام مناسب انتخاب 

 2د شد.شده ثبت خواه

 151 حاشیه

اداره کل  19/10/1372-7207/22نامه 
پیرو نامه شماره : امور حقوقی سازمان

اخیراً سؤاالت  526/63/22-19/03/1371
یی هازیادی در خصوص اعتبار وکالت نامه

 133 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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که بموجب شناسنامه نمونه قدیم موکلین 
تنظیم گردیده به این دفتر واصل که موجب 

 کارهای مردم سرگردانی و تأخیر در انجام
 . لذا ضمن کان لم یکن نمودن نامهشودمی

نکات ذیل اعالم خواهشمند است الذکر فوق
 مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابالغ گردد.

ی نمونه قدیم در هامهلت اعتبار شناسنامه
به پایان رسیده است و ارائه  31/06/1372

هرگونه خدمات براساس این قبیل 
و  قانون تخلفات 7تناد ماده به اس هاشناسنامه

ی مربوط به اسناد سجلی هاجرائم و مجازات
و شناسنامه مصوب مجمع محترم تشخیص 

 مصلحت نظام موجب پیگرد قانونی است.

یی که در مهلت اعتبار هاوکالت نامه
شناسنامه تنظیم گردیده فقدان اعتبار 

ای به اعتبار وکالت نامه خدشه هاشناسنامه
د و به جهت اینکه وکیل در نماینمی وارد

 انجام مورد وکالت وکیل از طرف موکل
باشد تنها شناسنامه جدید جمهوری می

 اسالمی وکیل مورد نیاز است.

درخواست شناسنامه جدید جمهوری 
 اسالمی موکلین با توجه به غیبت آنها و زیر
سؤال بردن وکالت نامه وجهه قانونی ندارد 

قانونی و  و موجب سرگردانی و اعمال غیر
 گردد ولذا ضرورت ندارد.می فساد

                                                
 134 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

توانند مشخصات می دفاتر اسناد رسمی
سجلی موکل به جهت این که تغییر در 
مشخصات وی حاصل و یا مراتب ثبت فوت 
)شرط انقضای وکالت( درج نشده باشد از 
حوزه محل صدور شناسنامه موکل استعالم 

 1نمایند.

 152 حاشیه

اداره کل  29/10/1372-8820/11نامه 
عطف به نامه شماره : امور اسناد و سردفتران

دارد می اشعار 11/10/1372-2س/-6444
در موردی که وکیل با ارائه وکالت نامه 
معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به 
وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی 

نماید مطالبه شناسنامه موکل می مراجعه
حراز اعتبار موردی ندارد بدیهی است ا

وکالت نامه و هویت وکیل و حدود 
 2اختیارات وی با سردفتر است.

 153 حاشیه

معاون  1381-344/11/2نامه شماره 
در : حقوقی و سجلی )امور حقوقی( سازمان

پاسخ به ابهامات و سؤاالت مطروحه از 
جانب بعضی ادارات کل راجع به نحوه عمل 

ی متشکله هادرخصوص آن دسته از پرونده

 134 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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مشکوکین تابعه که در  یا فاقدین ورقه و
« بند الف 11الی  10»ی هااجرای ردیف

دستورالعمل مذکور در مهلت مقرر پاسخ و 
نظریه خود را اعالم نداشته یا نظریه منفی 

رساند ضروری می به آگاهیاند اعالم نموده
ی متشکله عیناً جهت هااست پرونده

 رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای تأمین
ذیربط ارسال و کمیسیون سه نفره از 

 رسیدگی موضوع خودداری نمایند.
بنا بر بخشنامه : توضیک گردآورنده

معاونت اسناد  69807/12/2-21/08/1392
هویتی سازمان؛ مدیران کل استان جایگزین 

 1اند.کمیسیون سه نفره شده

 154 حاشیه

 18/10/1381-10896/11/2نامه شماره 
 احوالثبتسازمان مدیر کل امور حقوقی 
سراسر  احوالثبتکشور به ادارات کل 

پیرو دستورالعمل شماره : کشور
رساند می به آگاهی 9344/11/2-09/07/87

در ارتباط با آن دسته از افراد 
عه که پرونده ایشان در مراجع التابمشکوک

باشد الزم است می ذیصالح تحت رسیدگی
روی اسناد نسبت به الصاق یادداشت بر 

                                                
 123 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

سجلی آنان و همسر و فرزندانشان )تا 
 2حصول نتیجه نهایی( اقدام فرمایند.

 155 حاشیه

رئیس  06/04/1383-1354/1نامه شماره 
: کشور به وزیر کشور احوالثبتسازمان 

احتراماً همانطوری که مستحضرید پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و متعاقب آن جنگ 

جنگ تحمیلی عراق چنین همدر افغانستان و 
علیه ایران، آوارگان و مهاجرین فراوانی 
وارد کشور شدند که دسترسی به اسناد و 
شناسنامه ایرانی برای آنها دارای اهمیت بود. 
به منظور اعمال دقت همه جانبه دائر بر 
تنظیم اسناد سجلی و صدور شناسنامه و 
پیشگیری از سوء استفاده افراد بیگانه، 

مصوبه  8یت کشور در قالب بند شورای امن
ها ش مورخ /46894/1/6شماره 

، تشکیل پرونده، و به تبع آن 23/12/67
تنظیم سند و صدور شناسنامه برای افراد فاقد 
شناسنامه که ادعای ایرانی بودن داشتند، و 
والدین آنها فاقد اسناد سجلی بود را منع 

ی مکرر هاکرد. به دنبال درخواست
ات مردمی برای رفع برخی مسئوالن و شکای

ی ناشی از این مصوبه، سازمان هامحدودیت

ت در قبال دول فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 70 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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کشور پیشنهادی مبنی بر مستثنی  احوالثبت
ی محترم آزادگان، هاشدن اعضای خانواده

رزمندگان، شهدا، مفقودین از ممنوعیت 
و  احوالثبتقانون  45فوق، با رعایت ماده 

دستورالعمل اجرائی آن مطرح نمود که 
ت وزیر محترم وقت و رئیس مورد موافق

شورای امنیت کشور قرار گرفت و مراتب 
به  30/02/72مورخ  61/1/670طی شماره 

نیز با  1374سازمان ابالغ گردید. در سال 
موافقت وزیر محترم وقت کشور و رئیس 
شورای امنیت، مقرر شد که مجوز تشکیل 
پرونده کلیه افراد فاقد شناسنامه که والدین 

تندات سجلی هستند از سوی آنها فاقد مس
رئیس سازمان صادر گردد. بر همین اساس 

مصوبه  8تاکنون مشخصات مشمولین بند 
 احوالثبتمذکور توسط ادارات کل 

تهیه و جمع بندی و جهت بررسی  هااستان
و اظهارنظر به مرکز سازمان )حوزه حقوقی 

گردد. از آنجا که می و سجلی( ارسال
کز سازمان به متمرکز شدن بررسی در مر

لحاظ عدم شناخت دقیق از وضعیت هویت 
و تابعیت این افراد جز اطاله وقت و اتالف 
هزینه قابل مالحظه، حاصل دیگری ندارد و 
از طرفی با توجه به شناخت بیشتر و بهتر 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 31 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

افراد در مناطق محل سکونت و نیز وظایف 
، شودمی قانونی شورای تأمین پیشنهاد

یه و لیست مشخصات ی اولهادرخواست
مصوبه مزبور ابتدا در شورای  8مشمولین بند 

تأمین شهرستان مطرح و با توجه به وضعیت 
خاص هر منطقه مجوز تشکیل یا عدم 
تشکیل پرونده افراد مزبور صادر و به 

محل سکونت ابالغ گردد  احوالثبتادارات 
اقدام الزم  45تا برابر دستورالعمل ماده 

 صورت گیرد.
وزیر  23/10/83-1/4433/1ماره نامه ش

کشور و رئیس شورای امنیت کشور به 
بازگشت : کشور احوالثبترئیس سازمان 
با  06/04/83مورخ  1354/1به نامه شماره 

پیشنهاد آن سازمان مبنی بر بررسی 
ی صدور شناسنامه آن دسته از هادرخواست

افراد فاقد شناسنامه که والدین آنها نیز فاقد 
لی هستند، توسط شورای تأمین مستندات سج

شهرستان محل سکونت و صدور مجوز 
تشکیل پرونده مطابق دستورالعمل اجرائی 

 1گردد.می موافقت احوالثبتقانون  45ماده 

 156 حاشیه

دبیر  12/04/1385-م/ش/7697/2/5نامه 
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شورای امنیت کشور به رئیس سازمان 
در جلسه مورخ : کشور احوالثبت
أمین ویژه شرق کشور شورای ت 13/03/85

که با حضور مسئولین ذیربط از جمله حجت 
االسالم والمسلمین نکونام نماینده تام 
االختیار دستگاه قضائی در شهرستان بیرجند 
تشکیل گردید، مسائل و مشکالت مربوط به 

عه مورد بررسی قرار التابمشکوکافراد 
با عنایت به تبعات »گرفت و مقرر گردید 

ء ناشی از نقض آراء صادره از سوی ماده سو
کشور توسط برخی از  احوالثبتقانون  45

محاکم قضایی و دسترسی احتمالی افراد غیر 
ایرانی به اسناد و مدارک هویتی و سجلی 
ضرورت دارد از طریق مسئولین ذیربط در 
دستگاه قضایی ترتیبی اتخاذ گردد تا در 

سی و رسیدگی به شکایات افراد برر
عه و یا فاقدین شناسنامه بر التابمشکوک

با هماهنگی  احوالثبتقانون  4مبنای ماده 
شورای تأمین شهرستان و پس از کسب 
نقطه نظرات و نتیجه تحقیقات و مطالعات 
میدانی نیروی انتظامی و ادارات اطالعات 

« احکام مربوطه را صادر نمایند هاشهرستان
ید منبعد در صورت فلذا لطفاً دستور فرمای

مشاهده صدور احکام مغایر با مطالب و مفاد 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 23 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

مندرج در مصوبه صدراالشاره مراتب جهت 
اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای امنیت 
کشور منعکس گردد تا اقدامات بعدی 

 1صورت پذیرد.

 157 حاشیه

-18/297/2/8612/140نامه شماره الف 
تان معاون سیاسی، امنیتی دادس 20/05/1386

: کل کشور به رئیس شورای امنیت کشور
احتراماً پیرو مذاکرات مطرح شده در جلسه 
اخیر شاک در مورد افرادی که تابعیت آنها 

موضوع در تاریخ  شودمی مورد تردید واقع
در هیأت عمومی دیوانعالی  20/01/1381

رأی عنوان بهکشور مطرح گردیده و 
ی کشور وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعال

ثبت و  20/01/1381مورخ  658به شماره 
و شعب دیوانعالی کشور  هابرای کلیه دادگاه

رأی وحدت رویه هیئت »الزم االتباع است. 
 45بموجب ماده : عمومی دیوانعالی کشور

 1355مصوب  احوالثبتقانون اصالح قانون 
هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود 

وع را بررسی و شورای تأمین شهرستان موض
براساس گزارش شورای  احوالثبتاداره 

نماید و می مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم
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در صورت اعتراض معترض هیأت حل 
 احوالثبتاختالف مقرر در ماده سوم قانون 

 نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر
کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار می

گاه قانون مذکور قابل اعتراض در داد
 17بنا به مراتب رأی شعبه «. عمومی است

دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد 
به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی 

. این شودمی صحیک و قانونی تشخیص داده
قانون آیین دادرسی  270رأی وفق ماده 

ی عمومی و انقالب در امور هادادگاه
دیوانعالی کیفری در موارد مشابه برای شعب 

الزم االتباع است. دستور  هاکشور و دادگاه
فرمایید احکامی که خارج از رویه فوق 

عالی صادر شده و طبق گزارش حضرت
ملزم به صدور شناسنامه شده  احوالثبت

 1اعالم تا اتخاذ تصمیم گردد.

 158 حاشیه

 10/02/1387-339/11/2نامه شماره 
 لاحواثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

استان خراسان  احوالثبتکشور به اداره کل 
-9811/1/39عطف به نامه شماره : جنوبی

نظر آن اداره کل را به صدر نامه  16/12/86

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیا قوانب ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 22 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

نماید که اعالم گردیده به می مذکور جلب
اتفاق دو نفر گواه و با ادعای کذب و واهی 

وقایع و اخذ موفق به تنظیم سند ثبت کل 
لذا چنانچه موضوع  اند.شناسنامه )واهی( شده

ی آن اداره کل هاواهی بودن در بررسی
محرز شده است ضمن اعالم جرم علیه 

ی واهی موضوع در هادارندگان شناسنامه
هیأت حل اختالف جهت اتخاذ تصمیم 
مقتضی مطرح و نتیجه رسیدگی و اقدامات 

 2مشابه به این اداره کل اعالم فرمایند.

 159 حاشیه

 25/05/1388-61367/11/2نامه شماره 
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

استان خراسان  احوالثبتکشور به اداره کل 
-3873/1/39عطف به نامه شماره : جنوبی

موضوع ثبت فوت فاقدین  28/04/88
دالیل که درصورتی: داردمی شناسنامه اعالم

و مدارکی مبنی بر دارا بودن تابعیت خارجی 
ت افراد فاقد در دسترس نباشد ثبت فو

شناسنامه مطابق با ثبت فوت ایرانیان و با 
انجام  احوالثبتقانون  29رعایت ماده 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 35 :ص ن،یعالتابمشکوکو 
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 1خواهد شد.

 160 حاشیه

 04/02/1389-937/89/7/1نامه شماره 
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

استان خراسان  احوالثبتکشور به اداره کل 
م /35/17/29عطف به نامه شماره : جنوبی

در پاسخ به سوال آن اداره  191/89ورخ م
کل در خصوص اسناد سجلی فرزندان صغیر 

دستورالعمل اجرایی ماده  4-مشمولین بند ب
چنانچه : داردمی اعالم احوالثبتقانون  45

اسناد سجلی فرزندان صغار به تبعیت از پدر 
)قبل از رد تابعیت( تنظیم گردیده باشد، 

ز آثار تبعی ابطال اسناد سجلی آنان نیز ا
ابطال سند سجلی پدر مبنی بر رد تابعیت وی 

 2گردد.می محسوب

 161 حاشیه

رئیس  15/05/1390-61496/1نامه 
کشور به رئیس دیوان  احوالثبتسازمان 

رساند می احتراماً به استحضار: عدالت اداری
تردید در  در صورت احوالثبتادارات 

 قانون 45ت ماده تابعیت افراد طبق مقررا
 1363مصوب  احوالثبتاصالحی قانون 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 32 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

پرونده متشکله را به شورای تأمین شهرستان 
ارسال و پس از بررسی موضوع، تصمیم 
شورای مزبور مبنی بر تأیید یا رد تابعیت 

 منعکس احوالثبتایرانی این افراد به اداره 
گردد و اداره مذکور براساس گزارش می

 شورای تأمین مبادرت به اتخاذ تصمیم
نماید از طرفی بموجب رأی وحدت رویه می

هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 
در صورت اعتراض  658-20/01/1381

معترض )در حالت تأیید نشدن تابعیت 
 3ایران( هیأت حل اختالف مقرر در ماده 

به موضوع رسیدگی و  احوالثبتقانون 
اظهارنظر نموده و تصمیم هیأت بر طبق ماده 

ذکور قابل اعتراض در دادگاه قانون م 4
گردد می باشد. علیهذا مشاهدهمی عمومی

بعضی از شعب محترم آن دیوان بدون 
عنایت به رأی مزبور در رسیدگی به مقوله 

نمایند که این امر با عنایت می تابعیت ورود
به مراتب فوق خارج از صالحیت ذاتی 

باشد لذا مستدعیست دستور می ایشان
ه به موارد مطروحه و با فرمایید با توج

قانون آیین دادرسی  271عنایت به ماده 
دادگاه عمومی و انقالب در امور کیفری 
شعب محترم دیوان از رسیدگی به موضوع 

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 71 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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تابعیت اجتناب نمایند. پیشاپیش از صدور 
 دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری

 نماید.می
-41د/59047/100نامه شماره 

عدالت اداری به رئیس دیوان  30/05/1390
عطف به : کشور احوالثبترئیس سازمان 

 15/05/1390مورخ  61496/1نامه شماره 
برابر اعالم معاونت محترم قضائی آرای 
شعب مبنی بر ورود شکایت، مربوط به قبل 

باشد و پس از آن می 1388و یا اوائل سال 
تاریخ شکایات رد شده است؛ در عین حال 

کلی و بدون  چون موضوع مذکور در نامه
باشد، می ذکر مشخصات آرای صادره

مقتضی است دستور فرمایید آرای مورد 
اعتراض را با ذکر مشخصات به صورت 
جداگانه استخراج و برای هرکدام چنانچه 

دانند، مستدالً درخواست می مغایر قانون
نموده و ارسال فرمایید تا  18اعمال ماده 

ض و برابر موازین قانونی نسبت به اعترا
 1تجدیدنظرخواهی اقدام الزم صورت گیرد.

 162 حاشیه

 18/05/1390-63237/11/2نامه شماره 
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

                                                
شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 1

 33 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

سراسر  احوالثبتبه ادارات کل  کشور
سوی نظر به ابهامات مطروحه از : کشور

استانی در خصوص نحوه اجرای  واحدهای
 عمومیهیأت  20/01/81-658رأی شماره 

قانون  45دیوانعالی کشور )موضوع ماده 
-2شماره مصوبه چنین هم( و احوالثبت
 احوالثبتشورای حقوقی سازمان  23/3/90

رویه در کشور ضرورت ایجاد وحدت 
اجرایی سراسر کشور، موارد ذیل  واحدهای

 گردد.می جهت آگاهی و اجرا ابالغ
تابعیت ایرانی  ،تأمین . چنان چه شورای1
اضی را تأیید نماید حسب مورد مطابق متق

ب دستورالعمل  قسمت 2بند الف و بند 
 نسبت به احوالثبتقانون  45اجرایی ماده 

تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه یا 
 توضیک دراسترداد شناسنامه پس از درج 

 سند سجلی اقدام خواهد شد.
تصمیم شورای تأمین مبنی بر  . چنانچه2

تقاضی باشد تصمیم رد تابعیت ایرانی م
بالفاصله توسط اداره  شورای تامین

و مهلت  شودمی به متقاضی ابالغ احوالثبت
 روز از تاریخ ابالغ خواهد بود. 20 اعتراض

رد تابعیت ایرانی متقاضی  . در صورت3
و اعتراض معترض، پرونده در هیأت حل 
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و هیات مزبور پس  شودمیاختالقف مطرح 
استان  احوالثبتیه از اداره کل از اخذ نظر

 نمایداتخاذ تصمیم می
هیأت حل اختالف پس از بررسی  .4

اعتراض و مستندات آن چنانچه رأی بر 
تابعیت ایرانی متقاضی صادر نماید حسب 

 2قسمت الف و بند  18مورد مطابق بند 
 45قسمت ب دستورالعمل اجرایی ماده 

لی نسبت به تنظیم سند سج احوالثبتقانون 
و صدور شناسنامه یا رد شناسنامه پس از 
 درج توضیک در سند سجلی اقدام خواهد شد.

هیأت حل اختالف که درصورتی. 5
تصمیم شورای تأمین را تأیید نماید رأی 

به متقاضی  احوالثبتهیأت توسط اداره 
 و در صورت اعتراض، معترض شودمی ابالغ
ابالغ روز از تاریخ  10تواند ظرف مدت می

 به دادگاه صالحه شکایت نماید.
. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این 6

دستور بر عهده مدیران کل و معاونین 
 احوالثبتحقوقی و سجلی ادارات کل 

 1خواهد بود.

 163 حاشیه

 01/06/1391-4850/2/39نامه شماره 

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 74 :ص ت،یدان فاقد تابعفرزن

استان خراسان جنوبی  احوالثبتاداره کل 
: هبندانشهرستان ن احوالثبتبه اداره 

-3411/102/39بازگشت به نامه شماره 
درخصوص افراد  22/05/1391

 عه به شرح ذیل اعالم نظرالتابمشکوک
 گردد:می

چنانچه واهی بودن سند مورد استفاده 
م توسط نیروی انتظامی و سایر مراجع ... اعال

شود و اعضای خانواده )پدر و مادر، برادر، 
د واهی بودن سند نماین خواهر و...( اقرار به

طرح موضوع در شورای تأمین وجاهت 
قانونی ندارد لذا از طریق هیأت حل اختالف 

 رسیدگی شود.

سال که  18درخصوص فرزندان باالی 
تابعیت آنان همانند تابعیت پدر ایشان در 
شورای تأمین مردود اعالم گردیده لذا 

-63237/11/2بخشنامه شماره  3اجرای بند 
اداره کل امور حقوقی سازمان  18/05/1390

 2باشد.می در مورد این اشخاص بالمانع

 164 اشیهح

 658رأی وحدت رویه شماره 
قانون اصالح قانون  45بموجب ماده »
هرگاه تابعیت  1355مصوب  احوالثبت

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،یوجد. 2

 35 :ص ن،یعالتابمشکوکو 
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فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین 
شهرستان موضوع را بررسی و اداره 

شورای مذکور براساس گزارش  احوالثبت
نماید و در می مبادرت به اتخاذ تصمیم

صورت اعتراض معترض هیأت حل اختالف 
نسبت  احوالثبتمقرر در ماده سوم قانون 

کند و می به موضوع رسیدگی و اظهارنظر
تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون 
مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی 

 «است.
رگاه بموجب رأی وحدت رویه مذکور ه

تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای 
تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره 

براساس گزارش شورای مذکور  احوالثبت
نماید. حال در می مبادرت به اتخاذ تصمیم

هرگاه تابعیت فردی »این رأی از عبارت 
دو مورد به ذهن « مورد تردید واقع شود

 افرادی اوالً آن که شامل: کندمی تداعی
که تابعیت ایرانی دارند و بنا به  شودمی

دالیلی تابعیت آنان مورد تردید واقع شده 
عین( که در این مورد برای التابمشکوک)

احراز تابعیت شخص ذینفع، پرونده به 
شورای تأمین شهرستان جهت احراز تابعیت 

شورای که درصورتیگردد و می ارسال
فرد را منتفی تشخیص دهد  تأمین تابعیت

متعاقباً پرونده را جهت ابطال شناسنامه و 

ارسال و در  احوالثبتسند سجلی به اداره 
قانون  3هیأت حل اختالف موضوع ماده 

که درصورتیگردد و می بررسی احوالثبت
اشخاص به تصمیم هیأت حل اختالف 

قانون مذکور،  4معترض باشد بموجب ماده 
 10اند در ظرف مدت تومی شخص ذینفع

روز از تاریخ ابالغ در دادگاه شهرستان محل 
 اقامت خواهان به آن تصمیم اعتراض نماید.

باشد که می ثانیاً آن که شامل افرادی
تابعیت خارجی دارند ولیکن شرایط کسب 

باشد و می تابعیت ایران شامل آنها
عنوان بهاند درخواست کسب تابعیت داده

باشد به علت این می اقمثال شخصی تبعه عر
که پدر یا جد پدری او دارای تابعیت ایرانی 
بوده، با ارائه دالیل و مدارک درخواست 

نماید. و پرونده برای می کسب تابعیت ایران
، شودمی اظهارنظر به شورای تأمین ارسال

بعد از بررسی پرونده شخص ذینفع، چنانچه 
ی شورای مذکور تابعیت آن شخص را منتف

بداند در این خصوص با رد تابعیت شخص، 
تکلیف چیست؟ به عبارتی آیا رأی وحدت 

هیأت عمومی دیوانعالی  658رویه شماره 
باشد؟ می کشور در این خصوص الزم االجرا

آیا همانند مورد فوق در صورت منتفی 
شناخته شدن تابعیت و اعتراض معترض، 

 دشومی پرونده در هیأت حل اختالف مطرح
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رسیدگی  احوالثبتقانون  4و بموجب ماده 
به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات 
هیأت حل اختالف قابل اعتراض در 

 سؤاالتی هاباشد؟ اینمی ی عمومیهادادگاه
باشد که نویسندگان را بر آن داشته تا می

رفع این  دجسارت به خرج دهند و درصد
 ابهامات برآیند.

هر دو مورد باید گفت رأی وحدت رویه 
دهد چه تابعیت می فوق را تحت الشعاع قرار

ایرانی شخص، مورد تردید واقع شود و چه 
تابعیت شخص ذینفع که تقاضای تابعیت 
ایرانی کرده، رد شده باشد، چرا که در هر 
دو حالت با ارائه اسناد و مدارک، تابعیت 
افراد مورد تردید واقع شده است و زمانی 

رد تردید واقع گردد که تابعیت اشخاص مو
شورای تأمین صالک به رسیدگی و اتخاذ 

باشد و در مورد اول یعنی افرادی می تصمیم
که تابعیت آنها مورد تردید واقع شده و 

که درصورتیباشند باید می عهالتابمشکوک
شورای تأمین تابعیت آن شخص را منتفی 

ی و اسناد سجل هابداند، جهت ابطال شناسنامه
مربوطه، موضوع به هیأت حل اختالف 

 قانون مزبور ارجاع داده 3موضوع ماده 
 4و تصمیم هیأت مزبور طبق ماده  شودمی

قابل اعتراض در دادگاه الذکر فوق قانون
 باشد. سؤالی که در این جا مطرحمی عمومی

این است که آیا این اعتراض نسبت  شودمی
باشد یا نسبت به یم به تصمیم شورای تأمین

اقدام هیأت حل اختالف مبنی بر ابطال 
شناسنامه و سند سجلی؟ با توجه به این امر 
که اعتراض به ابطال شناسنامه و سند سجلی 
 در این مورد با رد تابعیت شخص منتفی

باشد و هیأت حل اختالف بر مبنای می
 تصمیم شورای تأمین آن شناسنامه را ابطال

توجه به نظریه اداره کل کند و نیز با می
حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، صدور 

باشد و به می شناسنامه فرع بر احراز تابعیت
عبارتی ابطال شناسنامه فرع بر رد تابعیت 
است؛ بنابراین اعتراض معترض نسبت به 

باشد نه ابطال شناسنامه. و این می تابعیت
عه تابالمشکوکابهام در خصوص افراد 

 وجود دارد!
حال به استناد کدام قانون و اصول حقوقی 
اعتراض به رد تابعیت در صالحیت هیأت 

باشد؟ چرا که به استناد ماده می حل اختالف
، وظایف هیأت حل احوالثبتقانون  3

 بند حصری بوده و به نظر 5اختالف در 
رسد پذیرش اعتراض در هیأت حل می

در خصوص  اختالف وجاهت قانونی ندارد.
حائز ای نکته احوالثبتقانون  3ماده  3بند 

باشد و آن این که یکی از می اهمیت
وظایف هیأت حل اختالف به استناد بند 
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یی که هامزبور ابطال اسناد و شناسنامه
بیگانگان مورد استفاده قرار دادند و ابطال 

مگر این  شودمین شناسنامه اشخاص محقق
آن شخص توسط مرجع که سابقاً تابعیت 

ذیصالح )شورای تأمین( رد شده باشد؛ 
حال وظیفه هیأت مذکور در الایعلی

باشد و جای می صرفًا شکلی 3خصوص بند 
توان از تصمیمی می تأمل اینجاست که آیا

که مرجع دیگری اتخاذ کرده و هیأت حل 
اختالف صرفًا براساس دستور آن مرجع 

تخاذ تصمیم کند بدون آن که خود امی اقدام
کرده باشد در دادگاه عمومی از آن تصمیم 
شکایت کرد؟! مگر آن که منظور مقنن این 

هیأت حل اختالف که درصورتیبوده است، 
برخالف تصمیم شورای تأمین، شناسنامه 
اشخاص را ابطال کند که در این خصوص 

تصمیم به استناد ماده  تواند از آنمی ذینفع
دگاه عمومی الذکر در داقانون مورد 4

اعتراض کند. در مورد دوم یعنی افرادی که 
تابعیت خارجی داشته و با ارائه اسناد و 

 کنند که تبعه دولت ایرانمی مدارکی ادعا
باشند سپس با ارائه درخواست تابعیت، می

 پرونده آنها در شورای تأمین بررسی
، حال به استناد رأی وحدت رویه شودمی

                                                
 وانيد تیبرصالح يزهرا، تأمل ،يو فتاح ثمیم ،يناصح. 1

 112 :ص ت،یتابع یاز دعو تيدر شکا یعدالت ادار

به استناد چنین همو  01/20/81-658شماره 
بخشنامه اداره کل امور حقوقی سازمان 

چنانچه تصمیم شورای تأمین  احوالثبت
مبنی بر رد درخواست تابعیت متقاضی باشد 
تصمیم شورای تأمین بالفاصله توسط اداره 

 20به متقاضی ابالغ شده و ظرف  احوالثبت
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض است، در 

رت اعتراض معترض، پرونده در هیأت صو
و هیأت مذکور  شودمی حل اختالف مطرح

 احوالثبتپس از اخذ نظریه اداره کل 
نماید و می استان، اتخاذ تصمیم

هیأت حل اختالف تصمیم که درصورتی
شورای تأمین را تایید نماید رأی هیأت 

 به متقاضی ابالغ احوالثبتتوسط اداره 
 و در صورت اعتراض، معترض شودمی
روز از تاریخ ابالغ به  10تواند ظرف می

دادگاه صالحه شکایت نماید. حال نکته حائز 
اهمیت در این خصوص این است که در 
صورت رد تابعیت اشخاص فوق به چه 
استناد قانونی هیأت حل اختالف مرجع 

باشد؟! می اعتراض از تصمیم شورای تأمین
 45تناد ماده أمین به اسو آیا تصمیم شورای ت

 1قابل اعتراض ی و غیرقطع احوالثبتقانون 
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 165 حاشیه

 28/11/1380-375رأی وحدت رویه 
نظر به این : هیأت عمومی دیوانعالی کشور

 114ی قطعی شعب هاکه حسب دادنامه
یرانی مدنی خاص تهران شاکیان از والدین ا

 84ه شماره به اثبات رسیده و طبق دادنام
هیأت عمومی دیوان  16/07/1370مورخ 

عدالت اداری با احراز هویت و تابعیت 
اشخاص در مراجع قضائی صالحیتدار طرح 
موضوع از جهات مذکور در شورای تأمین 

ی موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیت
ی اعتبار و ضرورت اجرای اشخاص نیز ناف

ی مراجع قضائی نیست. بنابراین احکام قطع
تجدیدنظر مبنی بر تأیید  1عبه دادنامه ش

بدوی دیوان که مبین این  10دادنامه شعبه 
باشد موافق اصول و موازین قانونی می معنی

است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 
اصالحی قانون دیوان عدالت اداری  20

برای شعب دیوان و  01/02/1378مصوب 
سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم 

 ع است.االتبا

 166 حاشیه

 20/01/1381-658رأی وحدت رویه 
هیأت عمومی دیوانعالی  80/36کالسه 

 کشور

استان خراسان طی  احوالثبتمدیر کل 
 26/04/1380مورخ  2150/1/19نامه شماره 

 320/17تصویر دو فقره دادنامه شماره 
 17صادره از شعبه  15/11/1376مورخ 

 192/9دیوانعالی کشور و دادنامه شماره 
 9صادره از شعبه  27/07/1376مورخ 

دیوانعالی کشور را ارسال و اعالم داشته 
ی هااست که در مورد صالحیت دادگاه

دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و 
 17و  9دخالت قضائی در آن، در شعب 

استنباط دیوانعالی کشور اختالف نظر در 
بررسی احکام  قانونی حادث گردیده است

ی مربوطه هاسوابق امر در پرونده مذکور و
خالصه جریان کار توصیف و تهافت احکام 

 گردد.می تشریک
آقای ...  13-74/1115در پرونده کالسه 

 13به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 
-897دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 

هیأت حل اختالف اداره  09/09/1374
ود و مشهد بر ابطال شناسنامه خ احوالثبت

فرزندانش معترض و درخواست ابطال 
نماید خوانده طرف می تصمیم یاد شده را

مشهد( اقدامات  احوالثبتدعوی )اداره 
 24/08/137خود را مبتنی بر تصمیم مورخ 

شورای تأمین شهرستان مشهد اعالم و ضمن 
بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض 
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می دادگاه عمو 13نماید. شعبه می خواهان را
مورخ  288-93مشهد بموجب دادنامه شماره 

ضمن رد اعتراض خواهان  21/04/1375
حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختالف 

نماید پس از می مشهد صادر احوالثبت
درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در 

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان  11شعبه 
مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 

با استدالل به  24/11/1375 مورخ 1041/58
این که )تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده 
و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف 

 1تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و موجب بند 
گردد( می قانون مدنی ایران تلقی 976ماده 

دادگاه  6با نقض حکم صادره از شعبه 
اعتباری تصمیم بی عمومی مشهد نهایتاً

حل اختالف اعالم دستور استرداد هیأت 
ی تجدیدنظر خواه و هاکلیه شناسنامه

نماید. بر اثر می فرزندانش را صادر
قانون تشکیل  31درخواست اعمال ماده 

ی عمومی و انقالب موضوع در هادادگاه
دیوانعالی کشور مطرح شعبه  17شعبه 

: نمایدمی مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم
ر خواه وارد نیست و اعتراضات تجدیدنظ»

دادگاه تجدیدنظر استان  11رأی شعبه 
خراسان بنا به جهات و دالیلی که در آن 
ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال 

قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی 
ندارد و از حاظ رعایت اصول و قواعد 
رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست 

قانون  31مال ماده نتیجتاً رد تقاضای اع
 ی عمومی و انقالب اعالمهاتشکیل دادگاه

 «.گرددمی

آقای ...  33-73/2662در پرونده کالسه 
 33به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 

 2981دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 
هیأت حل اختالف  04/10/1373مورخ 
مشهد مبنی بر ابطال  احوالثبتاداره 

رزندانش معترض و شناسنامه خود و ف
نماید می درخواست ابطال تصمیم یاد شده را
 احوالثبتخوانده طرف دعوی )اداره 

مشهد( اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم 
شورای تأمین شهر  18/08/1373مورخ 

ی مشهد دائر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برا
نامبرده اعالم و ضمن بیان ایرادات و 

اعتراض  مدافعات خود درخواست رد
 نماید.می خواهان را

دادگاه عمومی مشهد بموجب  33شعبه 
مورخ  1847/128دادنامه شماره 

ضمن رد اعتراض خواهان  19/11/1374
حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختالف 

نماید. پس از می مشهد صادر احوالثبت
خواهان موضوع در شعبه تجدیدنظر خواهی
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طرح، دادگاه تجدیدنظر استان خراسان م 8
-668/108دنامه شماره شعبه مذکور طی دا

ا استدالل به این که )هرچند ب 30/07/1375
نظر تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی 
هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران 

قانون  976ماده  4و طبق بند اند متولد شده
مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم 

ز ناحیه شورای تأمین تأیید تابعیت فرزندان ا
شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن 

در امر تابعیت وجاهت  هادخالت دادگاه
ها..ش  46894/1/6ندارد و مصوبه شماره 

شورای امنیت کشور  23/12/1367مورخ 
مؤید این امر است موضوع غیر قابل 
اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل 

ابطال مکلف به  احوالثبتاختالف اداره 
ی مزبور بوده است. علی هذا هاشناسنامه

رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین 
باشد و رأی بر تأیید و می است و قابل تأیید

 گردد.می ابرام آن صادر و اعالم

قانون  31پس از درخواست اعمال ماده 
ی عمومی و انقالب هاتشکیل دادگاه

دیوانعالی کشور مطرح  9موضوع در شعبه 
 شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیمو 
تجدیدنظرخواهی مجدد... موجه »: نمایدمی

رسد زیرا صرف نظر از این که نمی به نظر
سمت والیت متقاضی تجدیدنظر نسبت به 

چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به 
سن بلوغ و رشد زائل شده و نامبرده فاقد 

ه ه این که بباشد اساساً نظر بمی سمت
 احوالثبتقانون  45صراحت مقررات ماده 

تنها مرجع صالک برای احراز هویت اشخاص 
مشکوک الهویه مأمورین انتظامی و امنیتی 
و ایضاً تنها مرجع صالک برای احراز یا رد یا 
قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص 
 مشکوک الهویه شورای تأمین شهرستان

مین باشد و به لحاظ این که شورای تأمی
شهرستان مشهد به استناد گزارش مأمورین 

اند انتظامی و اطالعاتی مشهد که اعالم کرده
سید محمد طاهر حسینی رضایی فرزند سید 
احمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور 
شهرستان سنچارک والیت جوزجان 
افغانستان است بموجب تصمیم متخذه در 

خود هویت و  18/08/1372جلسه مورخ 
رانی سید محمد طاهر حسینی تابعیت ای

رضایی و فرزندانش را احراز و تأیید نکرده 
است و بر این اساس هیأت حل اختالف 

مشهد اقدام به ابطال اسناد  احوالثبتاداره 
سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظر خواه 
را نموده است و با توجه به این که نامبرده 
قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسالمی با 

رتکاب جرم و ایرانی قلمداد کردن خود ا
موفق به اخذ شناسنامه برای خود و 



  
 871 های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقايعتعويض شناسنامه -فصل نهم 

 

فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری 
تجدیدنظرخواهی مجدد نامبرده و دادسرای 

 عالمادیوانعالی کشور موجه نبوده و مردود 
 «.گرددمی

دیوانعالی کشور  17شعبه  شودمی مالحظه
دادگاه  11ه از شعبه با تأیید دادنامه صادر

تجدیدنظر استان خراسان صالحیت دادگاه 
را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و 

دیوانعالی کشور با احراز صالحیت  9شعبه 
شورای تأمین شهرستان برای تأیید رد و 
تشخیص تابعیت صالحیت دادگاه را نفی 
نموده است لذا همانطوری که مدیر کل 

ن اعالم نموده با استان خراسا احوالثبت
تحقق اختالف موضوع مشمول مقررات ماده 

ی عمومی و هاآیین دادرسی دادگاه 270
انقالب در امور کیفری است و اقتضا دارد 
هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور نسبت 
به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر 

 فرمایید
 معاون اول دادستان کل کشور

 20/01/1381به تاریخ روز سه شنبه 
جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی 

گردید. پس از می دیوانعالی کشور... تشکیل
طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع 
عقیده معاون اول دادستان محترم کل کشور 

در خصوص پرونده وحدت رویه »: مبنی بر

 شودمی به شرح ذیل اظهارنظر 80/36ردیف 
 احوالتثبقانون  45هرچند طبق ماده 

و اصالحات بعدی آن اثبات  1355مصوب 
تابعیت اشخاص به شورای تأمین شهرستان 
تفویض شده است و شورای تأمین شهرستان 

اتخاذ  هامشهد نسبت به تابعیت خواهان
تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به 
کشور جمهوری اسالمی ایران منتفی دانسته 

ی هاو متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه
 3صادره به هیأت حل اختالف موضوع ماده 

همان قانون ارجاع داده است لکن بموجب 
قانون مزبور رسیدگی به شکایات  4ماده 

اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل 
روز از تاریخ ابالغ  10اختالف که در مهلت 

تقدیم شود در صالحیت دادگاه شهرستان 
 آید و رأیمی محل اقامات خواهان به عمل

دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علی هذا 
 11صرف نظر از صحت و سقم رأی شعبه 
 17تجدیدنظر استان خراسان رأی شعبه 

دیوانعالی کشور از این نظر که دادگاه را 
 صالک به رسیدگی دانسته مورد تأیید

باشد، مشاوره نموده و اکثریت قریب به می
ماده  بموجب» اند:اتفاق بدین شرح رأی داده

 1355مصوب  احوالثبتاصالحی قانون  45
هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، 
شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و 
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براساس گزارش شورای  احوالثبتاداره 
نماید. و می مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم

در صورت اعتراض معترض هیأت حل 
 والاحثبتقانون  3اختالف مقرر در ماده 

 نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر
قانون  4کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده می

مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی 
دیوانعالی  17است. بنا به مراتب رأی شعبه 

کشور که با این نظر مطابقت دارد به 
اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی صحیک 

ق ماده این رأی وف شودمی و قانونی تشخیص
ی عمومی هاقانون آیین دادرسی دادگاه 270

و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه 
ی هابرای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه

 «.الزم االتباع است

 167 حاشیه

-18/297/2/8612/140نامه شماره الف 
ستان دادمعاون سیاسی، امنیتی  20/05/1386

: کل کشور به رئیس شورای امنیت کشور
جلسه  دراحتراماً پیرو مذاکرات مطرح شده 

اخیر شاکی در مورد افرادی که تابعیت آنها 
در تاریخ موضوع  شودمی مورد تردید واقع

در هیأت عمومی دیوانعالی  20/01/1381
رأی عنوان بهکشور مطرح گردیده و 

وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور 

بت و ث 20/1/1381 مورخ  658به شماره 
و شعب دیوانعالی کشور  هابرای کلیه دادگاه

ت رأی وحدت رویه هیأ»است الزم االتباع 
 : عمومی دیوانعالی کشور

 قانونقانون اصالح  45بموجب ماده 
هرگاه تابعیت  1355مصوب  احوالثبت

فردی مورد تردید واقع شود شورای 
شهرستان موضوع را بررسی و اداره 

 مذکورشورای براساس گزارش  احوالثبت
نماید و در می مبادرت به اتخاذ تصمیم

صورت اعتراض معترض، هیأت حل 
 احوالثبتمقرر در ماده سوم قانون  اختالف

نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر و 
تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون 

 عمومیمذکور قابل اعتراض در دادگاه 
ی دیوانعال 17بنا به مراتب رأی شعبه «. است

 دارد بهکشور که با این نظر مطابقت 
اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی صحیک 

 این رای. شودمی و قانونی تشخیص داده
قانون آیین دادرسی  270وفق ماده 

ی عمومی و انقالب در امور هادادگاه
در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی  کیفری
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 1الزم االتباع است. هاکشور و دادگاه

 168 شیهحا

: 24/01/1395-748رأی وحدت رویه 
 احوالثبتاصالحی قانون  1ق ماده طب

صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف 
چنانچه هذا معاست،  احوالثبتاداره 

شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای 
را به  احوالثبتایرانی بودن، الزام اداره 

کند، صدور شناسنامه برای خود درخواست 
دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است 

به صدور  احوالثبتلکن الزام اداره 
شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که 

شده احراز  بینیپیش احوالثبتدر قانون 
شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون 
برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از 

قانون اصالحی  45جمله شرایط موضوع ماده 
)هویت و تابعیت( را دارد یا نه. بر این 
اساس، رأی شعبه چهلم دیوانعالی کشور در 
حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت 

. این رأی شودمی آراء صحیک تشخیص داده
آیین دادرسی کیفری مصوب  471طبق ماده 

برای شعب دیوانعالی کشور و  1392
عم از قضایی و غیر و سایر مراجع ا هادادگاه

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 58 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع

 آن الزم االتباع است.

 169 حاشیه

وحدت رویه هیأت عمومی دیوان رأی 
به تاریخ  84عدالت اداری به شماره 

16/07/1370 
 13631منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 01/10/1370به تاریخ 
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم 

در خصوص بخشنامه شماره » اند:داشته
صادره از طرف  07/02/1370مورخ  361/1

کشور موارد زیر  احوالثبتریاست محترم 
بر خالف مقررات قانونی و موجب تضییع 

 حقوق مردم است:
با توجه به بند دو، معرفی کسی که اطالع 

اش مربوط به خواهر یا نداشته، شناسنامه
برادرش بوده و این سهل انگاری از طرف 

جرای حکم شخص دیگر بوده، جز این که ا
اندازد، خاصیت دادگاه را به تأخیر می

دیگری ندارد؛ زیرا محکوم له جرمی را 
مرتکب نشده تا به دادسرا معرفی گردد، 
بلکه پس از اطالع، فوراً جهت ابطال سند 

 سجلی غیر واقعی به دادگاه مراجعه کرده.

قانون  45با توجه به بند سه، اعمال ماده 
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گاه هویت در موردی که داد احوالثبت
شخص را احراز و حکم به صدور شناسنامه 
صادر نموده وجهه قانونی ندارد؛ زیرا اعمال 
آن در مواردی الزم است که هویت و 
تابعیت متقاضی مشکوک باشد نه این که 
برای همه افراد چنین عملی انجام دهند و 
اجرای این بند با حقوق افراد مغایر و موجب 

 .شودمیکم تأخیر در اجرای احکام محا

، ذکر جریانات اتفاق 4با توجه به بند 
افتاده به صورت منعکس در آن هیچ لزومی 
ندارد و چه بسا حیثیت افراد را مخدوش و 

 نماید.حقوق آنها را ضایع می

بخشنامه که تقاضای ابطال و صدور  7بند 
را در صالحیت کمیسیون تشخیص اعالم 

اسناد  کرده، بر خالف قانون حفظ اعتبار
سجلی است؛ علی هذا هرچند موارد مذکوره 
برای محاکم الزم الرعایه نیست لکن چون 

، تقاضای شودمیعمالً موجب تعطیل احکام 
 «.گرددابطال آن می

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر 
کشور طی  احوالثبتامور حقوقی سازمان 

به تاریخ  11/62/22نامه شماره 
در رابطه با »: عالم داشتا 29/05/1370

ها در خصوص دعاوی اجرای احکام دادگاه
مطروحه به خواسته ابطال شناسنامه مورد 

اینکه متعلق به خواهر و یا عنوان بهاستفاده 

برادر متوفی بوده و صدور شناسنامه جدید با 
همان مشخصات و صرفاً با تغییر تاریخ تولد، 

واجه با مشکالت زیادی م احوالثبتادارات 
باشند که در این زمینه بخشنامه شماره می

سازمان متبوع  07/02/1370به تاریخ  361/1
نیز در همین رابطه صادر و روال قانونی 
اجرای احکام فوق االشعار را بیان داشته 
است. در پاسخ موارد مطروحه در 

 دارد:دادخواست شاکی اشعار می
محکوم له پس از »: شاکی اعالم داشته

فوراً جهت ابطال سند سجلی غیر اطالع 
ولی به « واقعی به دادگاه مراجعه کرده

های موجود، ها و دادخواستحکایت پرونده
این قبیل اشخاص در مواقعی که شرط سنی 
مطرح باشد از قبیل امر تحصیل، ازدواج و 
بازنشستگی و...، مبادرت به ابطال شناسنامه 

نها نمایند و در واقع هدف آمورد استفاده می
تغییر تاریخ تولد است که بدین صورت 

گردد. از طرفی، با توجه به بند مطرح می
، هر کس احوالثبتقانون  49ماده « ب»

پس از رسیدن به سن هجده سال تمام از 
شناسنامه دیگری، خواه صاحب آن زنده یا 
مرده باشد، به نام هویت خود استفاده نماید، 
 مستوجب مجازات خواهد بود به همین

جهت، موضوع جهت تعقیب کیفری به 
گردد و تشخیص مرجع صالحه منعکس می
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تحقق یا عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده 
 جرم با قاضی محکمه است.

موضوع صدور شناسنامه برای افراد 
بزرگسال به لحاظ تردد و اقامت تعداد 
زیادی از اتباع بیگانه و موقعیت حساس 

ب کشور و سوء استفاده عناصر فرصت طل
ای از شناسنامه و مسائل و مشکالت عدیده

که در این خصوص مطرح است، حائز 
باشد و برابر دستورالعمل اهمیت زیادی می

مربوطه، کسانی که فاقد سند تشخیص داده 
اصالحی قانون  45شوند، مشمول ماده 

تلقی و تابعیت و هویت آنان  احوالثبت
مورد تردید خواهد بود و استفاده از 

ه غیر )خواهر یا برادر متوفی( در شناسنام
امر تابعیت موجد حق نیست، پرونده این 

فرد بزرگسال فاقد عنوان بهقبیل اشخاص، 
شناسنامه همانند سایر افراد فاقد شناسنامه در 

گردد... موضوع شورای تأمین مطرح می
مورد تأکید شورای امنیت کشور بوده و در 

خ ه.ش به تاری 6،1،468940مصوبه  9بند 
تصریحاً این موضوع را بیان  22/12/1367

ملزم به  احوالثبتبنابراین، ادارات اند، داشته
های مذکور در شورای تأمین طرح پرونده

عنوان بهباشد و ایراد شاکی شهرستان می
تأخیر در اجرای حکم قابل قبول نخواهد 

 بود.

بخشنامه دائر بر قید  4در خصوص بند 
یمی و شناسنامه جدید توضیک در سند تنظ

اوالً، بسیاری از محاکم در : دارداشعار می
حکم صادره به درج توضیحات تصریک 
دارند. ثانیاً، در صورت عدم تصریک به قید 

 احوالثبتتوضیک در حکم، ادارات 
مستند عنوان بهبایست توضیک مذکور را می

تنظیم سند در سند سجلی و شناسنامه قید 
ر شناسنامه جهت فرد نمایند تا علت صدو

مشخص و هویت و تابعیت وی « بزرگسال»
قبل از تاریخ صدور شناسنامه نیز بیان گردد. 
ثالثاً، کلیه متقاضیان خواستار درج چنین 

باشند توضیحی در شناسنامه جدید خود می
تا بدین وسیله، هویت قبلی آنان مشخص و 

اعتبار مدارکی که با شناسنامه قبلی ضمناً 
حفظ گردد و صرفاً افرادی اند، ب نمودهکس

که به عللی سوابق کیفری و سیاسی داشته، 
حاضر به افشای هویت قبلی خود نیستند و 
یا قصد فرار از خدمت مقدس سربازی را 

 دارند از درج توضیک ناراضی هستند.

بخشنامه، رسیدگی به تقاضای ابطال  7بند 
ص و صدور را در صالحیت کمیسیون تشخی

سن ندانسته و شاکی به علت نامشخص بودن 
در فتوکپی چنین « نمی باشد»کلمه 

 4موضوعی را طرح نموده اند؛ لذا بند 
 «.دادخواست منتفی است
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 رأی وحدت رویه
 45نظر به این که اجرای مفاد ماده »

صرفاً در مواردی است که  احوالثبتقانون 
هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع 

و مدارک الزم جهت اثبات آن گردیده 
ارائه نگردیده باشد اما در مواردی که 
موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی و 
رأی صادر شده و تابعیت و هویت افراد 
محرز گردیده است دیگر مورد مشمول 

باشد تا نیازی به نمی 45قسمت صدر ماده 
دایر به طرح  45اجراء قسمت اخیر مفاد ماده 

ی تأمین برای اثبات تابعیت موضوع در شورا
و در مراجع انتظامی برای اثبات تابعیت و 
در مراجع انتظامی برای اثبات هویت باشد، 

به  1،361بخشنامه شماره  3در نتیجه بند 
کشور که  احوالثبت 07/02/1370تاریخ 

در زمینه ابطال  هادر اجرای احکام دادگاه
اسناد سجلی صادر گردیده و در آن ادارات 

قانون  45بت را ملزم به اجرای مفاد ماده ث
برای صدور شناسنامه نموده، بر  احوالثبت

 خالف قانون و مقررات تشخیص و ابطال
 1«.گرددمی
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هیأت  70/70کالسه  84رأی شماره 
عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال 

مورخ  361/1بخشنامه شماره « 3»بند 
در مورد  احوالتثبسازمان  07/02/1370

نظر به این که اجرای : هویت و تابعیت افراد
صرفاً در  احوالثبتقانون  45مفاد ماده 

مواردی است که هویت و تابعیت افراد 
مورد تردید واقع گردیده و مدارک الزم 
جهت اثبات آن ارائه نگردیده باشد اما در 
مواردی که موضوع در محاکم قضائی مورد 

ر شده و تابعیت و رسیدگی و رأی صاد
رز گردیده است دیگر مورد هویت افراد مح

باشد تا نمی 45سمت صدر ماده مشمول ق
 45نیازی به اجراء قسمت اخیر مفاد ماده 

دائر به طرح موضوع در شورای تأمین برای 
اثبات تابعیت و در مراجع انتظامی برای 
اثبات تابعیت و در مراجع انتظامی برای 

« 3»در نتیجه بند اثبات هویت باشد، 
 07/02/1370-361/1بخشنامه شماره 

کشور که در اجرای احکام  احوالثبت
در زمینه ابطال اسناد سجلی صادر  هادادگاه

گردیده و در آن ادارات ثبت را ملزم به 
برای  احوالثبتقانون  45اجرای مفاد ماده 
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صدور شناسنامه نموده برخالف قانون و 
 1گردد.یم مقررات تشخیص و ابطال

 171 حاشیه

رأی وحدت هیأت عمومی دیوان عدالت 
 28/11/1380به تاریخ  375اداری به شماره 

 16652منتشره در روزنامه رسمی شماره 
 11/02/1381به تاریخ 

شعبه دهم در رسیدگی به پرونده  -الف
موضوع شکایت آقای... به  76/1567کالسه 

استان تهران و  احوالثبتطرفیت اداره کل 
ورای تأمین شهرستان تهران به خواسته ش

ی هاابطال اقدامات و تصمیمات سازمان
طرف شکایت و الزام به صدور شناسنامه در 

 30/08/1377به تاریخ  1560دادنامه شماره 
نظر به اینکه حسب »: چنین رأی صادر نمود

 27/07/1372مورخ  1201دادنامه شماره 
دادگاه مدنی خاص  114صادره از شعبه 

ران، نسب شاکی از والدین ایرانی به ته
اثبات رسیده است و به این جهت تردید در 
انتساب نامبرده به پدر و مادر ایرانی وجود 

قانون مدنی،  976نداشته و با عنایت به ماده 
گردد و از می شاکی تبعه ایران محسوب

شورای  17/07/1375طرفی نظریه مورخ 
ستناد تأمین شهرستان تهران که طی آن با ا
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، اجماالً احوالثبتاصالحی قانون  45به ماده 
ضمن عدم تأیید تابعیت ایرانی شاکی و 
سوابق سوء امنیتی نامبرده با صدور شناسنامه 
مورد درخواست موافقت به عمل نیامده، 
فاقد محمل قانونی است. علی هذا با ابطال 

و  احوالثبتتصمیمات و اقدامات اداره 
رستان تهران از نظریه شورای تأمین شه

حیث مخالفت با صدور شناسنامه مورد 
 احوالثبتدرخواست، حکم به الزام اداره 

استان تهران به صدور شناسنامه به نام شاکی 
 صادر و شکایت به این کیفیت وارد

شعبه اول تجدیدنظر نیز در بررسی «. باشدمی
تهران از  احوالثبتاعتراض اداره کل 

ا به شرح دادنامه دادنامه پیش گفته، آن ر
عیناً  30/03/1378به تاریخ  312شماره 

 تأیید نمود.
شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده  -ب

موضوع شکایت آقای  78/1260کالسه 
و  احوالثبتح.ج. به طرفیت سازمان 

فرماندار شهر ری به خواسته لغو مصوبه 
شورای تأمین و صدور حکم به صدور 

 323ادنامه شماره شناسنامه ایرانی به شرح د
چنین رأی صادر نموده  18/03/1379مورخ 
نویسد که پدرش دارای می شاکی»: است

صادره از حوزه کنسولی  7209شناسنامه 
نجف اشرف است و فرزندانش در تهران 
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 مشغول تحصیل هستند ولی فاقد شناسنامه

باشند و تقاضای دستور بر الزام خوانده به می
لغو مصوبه شورای  صدور شناسنامه ایرانی و

رئیس اداره  اند.تأمین شهر ری نموده
اند شهر ری در پاسخ اعالم داشته احوالثبت

قانون  45که طبق دستورالعمل اجرائی ماده 
، شورای مذکور نسبت به احوالثبت

متولدین خارج از کشور طبق مصالک کشور 
نماید و تقاضای تابعیت در می اتخاذ تصمیم

 صمیم قانونی اتخاذاین شورا مطرح و ت
 08/06/1377گردد. لذا با توجه به نظریه می

شورای تأمین شهرستان ری که از نظر 
امنیتی اعطای شناسنامه را به شاکی مصلحت 
ندانسته و تابعیت او مورد تأیید واقع نشده و 

اصالحی قانون  45با توجه به ماده 
و  18/06/1363مصوب  احوالثبت

تخلفی از ناحیه دستورالعمل اجرائی آن، 
در ارجاع درخواست  احوالثبتسازمان 

رسد و نمی شاکی به شورای مذکور به نظر
با توجه به پاسخ فرمانداری شهرستان ری در 
عدم موافقت شورا در صدور شناسنامه ایرانی 
تخلفی مالحظه نشده و شکایت و خواسته 

 «.گرددمی شاکی رد
 رأی وحدت رویه

ی قطعی هامهنظر به اینکه حسب دادنا»
مدنی خاص تهران، نسبت شاکیان  114شعبه 
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از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق 
هیأت  16/07/1370مورخ  84دادنامه شماره 

عمومی دیوان عدالت اداری با احراز هویت 
و تابعیت اشخاص در مراجع قضائی 

طرح موضوع از جهات مذکور دار صالحیت
انونی ندارد و در شورای تأمین موقعیت ق

سوابق سوء یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار 
و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع 

 312قضائی نیست، بنابراین دادنامه شماره 
شعبه اول تجدیدنظر  30/03/1378مورخ 

مورخ  1560نی بر تأیید دادنامه شماره مب
شعبه دهم بدوی دیوان که  30/08/1377

وافق اصول و باشد، ممی مبین این معنی
موازین قانونی است. این رأی به استناد 

اصالحی قانون دیوان  20قسمت اخیر ماده 
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر 
مراجع مربوط در موارد مشابه الزم االتباع 

 1«.است

 172 حاشیه

تاریخ  8/392کالسه  337رأی شماره 
هیأت عمومی دیوان عدالت  24/09/1381

 اداری:
ابطال بند : شکایت و خواستهموضوع 
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قانون  45دستورالعمل اجرائی ماده « الف»
 22/07/1364مصوب مورخ  احوالثبت

موضوع بخشنامه  احوالثبتشورای عالی 
 30/07/1364مورخ  3817/232شماره 

کشور نظر به  احوالثبترئیس سازمان 
 احوالثبتی سازمان هاوظایف و مسئولیت

ور شناسنامه کشور در زمینه تنظیم و صد
جهت افراد واجد شرایط به شرح مقرر در 

قانون  2و نظر به ماده  احوالثبتقانون 
مزبور در خصوص ضرورت تشکیل شورای 

و وظایف و اختیارات آن  احوالثبتعالی 
دستورالعمل اجرایی ماده « الف»شورا، بند 

به شرح بین  احوالثبته قانون اصالحی 45
 -ن شناسنامهفاقدی: هاللین، بند الفال

 اصطالح فاقدین شناسنامه به کسانی اطالق
که مدعی باشند ایرانی هستند و از  شودمی

به هر  احوالثبتبدو تولد تا زمان مراجعه به 
سند سجلی تنظیم نگردیده طریق جهت آنان 

یرتی با قانون ندارد و خارج از مغا»است. 
حدود صالحیت قانونی آن شورا در تهیه و 

دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی  تنظیم
 1باشد.نمی برای ابطال آن
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مورخ  803-802-801آرای وحدت رویه 
از کالسه  23/04/1393
هیأت عمومی دیوان  93/1370/371/372

عدالت اداری با موضوع عدم صالحیت 
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض 
از تصمیمات شورای تأمین در خصوص 

ابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها ت
 :شودمی مورد تردید واقع
آقایان... بموجب لوایک : گردش کار

که در رسیدگی اند اعالم کردهای جداگانه
به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال 

قانون  45تصمیم شورای تأمین، موضوع ماده 
، شعب دیوان احوالثبتاصالح قانون 
اند، اء معارضی صادر کردهعدالت اداری آر

بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت 
اداری با این استدالل که مطابق نظر ابرازی 
شورای تأمین درخصوص تابعیت اشخاص، 

کشور باید مطابق نظر  احوالثبتسازمان 
مذکور اتخاذ تصمیم کند و در صورت 
اعتراض معترض، موضوع در هیأت حل 

 احوالثبتقانون  3ر ماده اختالف مقرر د
قابل رسیدگی است و تصمیم هیأت مذکور 
در دادگاه عمومی قابل اعتراض است، دیوان 
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دانند نمی عدالت اداری را صالک به رسیدگی
و تعدادی دیگر از شعب دیوان با این 
استدالل که رسیدگی به اعتراض به نظر 
شورای تأمین در خصوص تابعیت و 

تصمیم هیأت حل  رسیدگی به اعتراض از
 احوالثبتقانون  3اختالف موضوع ماده 

متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به 
تصمیم شورای تأمین در صالحیت دیوان 
عدالت اداری است، در آرای خود دیوان را 

اعالم  اند.صالک به رسیدگی تلقی کرده
کنندگان تعارض با توجه به مراتب رفع 
 تعارض و صدور رأی وحدت رویه را

 اند.خواستار شده
استدالل : آرای به وارد ندانستن شکایت

-1454مصرح در آرای شماره 
29/06/1389 ،2988-30/10/1387 ،26-

906/04/1389 ،26-907/04/1389 ،30-
- 892و  24شعبه  2989/10/1387

شعبه  15/05/1387 -1286، 11/04/1387
، 02/10/1391-9109970902600571و  25

9109970902603332- 24/02/1391 ،  
9009970902600777- 19/04/1390، 
9009970902602386 – 03/11/1390 ،
9009970902600405- 01/03/1390 ، 

، دیوان عدالت اداری، به قرار زیر 26شعبه 
طبق مفاد رأی وحدت رویه شماره »: است

هیأت عمومی دیوانعالی  658-21/01/1381
قانون اصالح قانون  45کشور بموجب ماده 

هرگاه تابعیت  1355مصوب سال  احوالتثب
فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین 
شهرستان موضوع را بررسی و اداره 

براساس گزارش شورای مزبور  احوالثبت
کند و در می مبادرت به اتخاذ تصمیم

صورت اعتراض معترض، هیأت حل 
 احوالثبتقانون  3اختالف مقرر در ماده 

 ی و اظهارنظرنسبت به موضوع رسیدگ
قانون  4کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده می

مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی 
است، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به 
کیفیت مطروح قابلیت طرح در دیوان 

 «.شودمی عدالت اداری را ندارد و رد
استدالل : آراء به وارد دانستن شکایت

مصرح در رأی شماره 
شعبه  9109970905100061-24/02/1391

تشخیص دیوان عدالت اداری این است  1
قانون اصالح قانون  45مطابق ماده »: که

مرجع صالک برای  1355مصوب  احوالثبت
رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای 
تأمین شهرستان در باب تابعیت را 
دادگستری قرار نداده است و این که رأی 

هیأت عمومی  20/01/1381-658شماره 
دیوانعالی کشور و صرفاً ناظر بر مراجع حل 
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بوده که این  احوالثبتاختالف مستقر در 
مرجع از حیث تشکیل اعضاء و وظایف، 
جدای از شورای تأمین است، لذا اعتراض 
نسبت به رأی شورای تأمین از باب 

 «.صالحیت در محاکم قضائی نیست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 

یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و تاریخ 
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از 
بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح 

 کند.می آینده به صدور رأی مبادرت
 رأی هیأت عمومی

 تعارض در آراء محرز است.: اوالً
با توجه به استدالل مصرح در رأی : ثانیاً

هیأت عمومی  20/10/1381-658شماره 
نعالی کشور، رسیدگی به اعتراض از دیوا

تصمیمات شورای تأمین در خصوص 
تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها 

در صالحیت  شودمی مورد تردید واقع
ی عمومی است و دیوان عدالت هادادگاه

اداری صالحیت رسیدگی به اعتراض نسبت 
به تصمیم شورای تأمین را ندارد. بنابراین 

ده به شرح مندرج در گردش آرای صادر ش
کار که دیوان عدالت اداری را صالک به 

صحیک و موافق مقررات اند رسیدگی ندانسته

                                                
 127 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

و  12ماده  2است. این رأی به استناد بند 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی  89ماده 

برای  1392دیوان عدالت اداری مصوب سال 
شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع 

ط در موارد مشابه الزم االتباع اداری مربو
 1است.

 174 حاشیه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان 
به تاریخ  337عدالت اداری به شماره 

24/09/1381 
 16877منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 12/11/1381به تاریخ 
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعالم 

اصالحی قانون  45در ماده »: داشته است
هرگاه تابعیت و : مده استآ احوالثبت

هویت افراد مورد تردید واقع گردد و 
مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود، 
مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی 
و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین 
شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق 
مقررات اقدام خواهد شد. شورای عالی 

اجرای صحیک ماده به منظور  احوالثبت
اقدام به  22/07/1364مذکور در تاریخ 
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تدوین دستورالعمل اجرائی نمود و رئیس 
کشور طی نامه شماره  احوالثبتسازمان 

جهت  30/07/1364مورخ  3817/232
سراسر  احوالثبتاجراء، آن را به ادارات 

 احوالثبتکشور ابالغ نمود. شورای عالی 
الف و ب دستورالعمل مذکور را در بند 

تصویب نمود. در بند ب دقیقاً مشخص نمود 
که منظور از تردید در هویت و تابعیت افراد 
چیست. بند الف مربوط به افرادی است که 
فاقد سند سجلی و شناسنامه بوده لیکن مدعی 
 هستند که تبعه دولت ایران محسوب

فاقدین شناسنامه، : گردند. بند الفمی
 کسانی اطالق اصطالح فاقدین شناسنامه به

که مدعی باشند، ایرانی هستند و از  شودمی
به هر  احوالثبتبدو تولد تا زمان مراجعه به 

طریق، جهت آنان سند سجلی تنظیم 
عنوان بهنگردیده است. گنجانیدن این بند 

فارغ از نص  45دستورالعمل اجرائی ماده 
باشد. میالذکر فوق صریک و روح قانون

گفت وارد مبحث پیچیده و توان می حتی
حساس تابعیت گردیده است که این از 
وظایف اداره تابعیت به داللت قوانین 

قانون مدنی  991تابعیت به ویژه مفاد ماده 
در حیطه وظایف اداره تابعیت وزارت امور 

باشد. مضافاً اینکه بررسی اسناد و می خارجه
مدارک هویتی افراد اعم از ایرانی و یا 

معنای شغلی از وظایف قانونی  خارجی به
وزارت امور خارجه است. بنا به مراتب 
ابطال بند الف از دستورالعمل مذکور مورد 

 «.استدعا است
 احوالثبتمدیر کل امور حقوقی سازمان 

در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
اعالم  22/12/1380مورخ  5655/11/2
ه دو وج احوالثبتقانون  45ماده »: داشت

دارد، یکی افرادی هستند که هویت و 
تابعیت آنان مورد تردید واقع شده و 
مدارک الزم جهت اثبات هویت و تابعیت 

دهند که در این صورت، با می خود ارائه
احراز هویت و رفع تردید برای آنان تنظیم 
سند سجلی و صدور شناسنامه بالمانع است 
و دیگر، کسانی هستند که مدارک کافی 

دهند که در این صورت، پرونده نمی ارائه
آنان برای احراز هویت به نیروی انتظامی و 
برای اثبات تابعیت به شورای تأمین 

گردد و در جایی از نمی شهرستان ارجاع
قانون مشخص نگردیده که فرد بدون 

 976شناسنامه مطابق بندهای مصرح در ماده 
نماید چه کسانی می قانون مدنی که اعالم

ایران دارند، باید ابتدا برای اثبات  تابعیت
تابعیت خود به وزارت امور خارجه مراجعه 
نمایند و احراز تابعیت آنان با وزارت امور 
خارجه است. چه هر کسی که فاقد شناسنامه 
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است، با در دست داشتن مدارک مطابق ماده 
باید برای تنظیم  احوالثبتقانون  13و  12

در داخل سند سجلی و صدور شناسنامه 
و در خارج از کشور  احوالثبتکشور به 

قانون مدنی به  1001مطابق ماده 
ی جمهوری اسالمی مراجعه کند هانمایندگی

و این امر شامل فقط اطفال نیست و هر 
فردی که از زمان تولد تا هر زمانی ولو در 
سن کهولت، شناسنامه، دریافت ننموده 

ده باشد، چنانچه مشمول یکی از بندهای ما
تواند با در دست می قانون مدنی باشد 976

یک فرد ایرانی از عنوان بهداشتن مدارک، 
تقاضای شناسنامه نماید.  احوالثبت

مدارک در این خصوص که درصورتی
ناکافی باشد یا نیاز به اثبات و یا تحقیقاتی 
باشد مراجع احراز هویت در قانون مشخص 
 گردیده که نیروی انتظامی است و برای
اثبات تابعیت ایران به عهده شورای تأمین 

 991شهرستان است. مطابق نص صریک ماده 
قانون مدنی تنها تقاضای تابعیت یا ترک 
تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و 
تقاضای بقا بر تابعیت اصلی از وظایفی است 
که به وزارت امور خارجه محول گردیده و 

این در جائی هم اشاره نگردیده، تشخیص 

                                                
 245 :صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1

امر در مورد کسانی که دارای تابعیت ایرانی 
هستند و باید به آنان سند هویتی ایرانی 
)شناسنامه( داده شود نیز، بر عهده وزارت 

 «.خارجه است
 رأی وحدت رویه

ی سازمان هامسئولیتنظر به وظایف و »
کشور در زمینه تنظیم و صدور  احوالثبت

 شناسنامه جهت افراد واجد شرایط به شرح
 2و نظر به ماده  احوالثبتمقرر در قانون 

قانون مزبور در خصوص ضرورت تشکیل 
و وظایف و  احوالثبتشورای عالی 

بند الف دستورالعمل  اختیارات آن شورا،
 احوالثبتاصالحیه قانون  45اجرائی ماده 

فاقدین « بند الف»به شرح بین الهاللین 
شناسنامه، اصطالح فاقدین شناسنامه به 

که مدعی باشند ایرانی  شودمی نی اطالقکسا
هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به 

به هر طریق جهت آنان سند  احوالثبت
مغایرتی با « سجلی تنظیم نگردیده است

قانون ندارد و خارج از حدود صالحیت 
قانونی آن شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل 

 آن مربوط نبوده و موجبی برای ابطال
 1«.باشدنمی
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 175 حاشیه

استان خراسان طی  احوالثبتاداره کل 
ای تصویر دو فقره دادنامه شماره نامه
صادره از شعبه  15/11/1376مورخ  320/17
 192/9دیوانعالی کشور و دادنامه شماره  17

 9صادره از شعبه  27/07/1376مورخ 
دیوانعالی کشور را ارسال و اعالم داشته 

های رد صالحیت دادگاهاست که در مو
دادگستری جهت رسیدگی به امر تابعیت و 

 17و  9دخالت قضایی در آن در شعب 
دیوانعالی کشور اختالف نظر در استنباط 
قانونی حادث گردیده است، لذا در این 
خصوص در جهت رفع اختالف در موضوع 
متنازع فیه، هیأت عمومی دیوانعالی کشور 

ویه شماره مبادرت به صدور رأی وحدت ر
 به شرح ذیل نموده است: 658
قانون اصالح قانون  45بموجب ماده »
هرگاه تابعیت  1355مصوب  احوالثبت

فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین 
شهرستان موضوع را بررسی و اداره 

براساس گزارش شورای مذکور  احوالثبت
نماید و در مبادرت به اتخاذ تصمیم می

رض هیأت حل اختالف صورت اعتراض معت
نسبت  احوالثبتمقرر در ماده سوم قانون 

                                                
 وانيد تیبر صالح يزهرا، تأمل ،يو فتاح ثمیم ،يناصح. 1

 111 :ص ت،یتابع یاز دعو تيدر شکا یعدالت ادار

کند و به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می
تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون 
مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی 

 «.است
رأی صادره از سوی دیوانعالی کشور در 
صدد رفع مشکالت حقوقی که در ادارات 

به چنین هماشته و د کشور وجود احوالثبت
علت مراجعات و سردرگمی افراد به مراجع 
مختلف قضایی صادر گردیده و هدف آن 
جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در 
خصوص رد تابعیت از سوی شورای تأمین 

که حائز ای باشد اما نکتهمی شهرستان
باشد این است که در این رأی با می اهمیت

ضای محترم هیأت استداللی که از سوی اع
عمومی دیوانعالی کشور صورت گرفته 
بدون توجه به اصول حقوقی و با نوعی 
قانونگذاری، مرجع اعتراض از تصمیم 
شورای تأمین را هیأت حل اختالف بیان 

 4داشته و سپس با وحدت مالک از ماده 
، مرجع اعتراض از تصمیم احوالثبتقانون 

سته هیأت حل اختالف را دادگاه عمومی دان
 1است.
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 176 حاشیه

مرجع  احوالثبتقانون  45در ماده 
اعتراض از تصمیم شورای تأمین را مقرر 
نداشته است و قانونگذار در این خصوص 
سکوت اختیار نموده است. اما چنانچه که از 

هیأت عمومی  658رأی وحدت رویه شماره 
گردد، این است می دیوانعالی کشور استنباط
 ی تأمین شهرستانکه از تصمیم شورا

توان در هیأت حل اختالف مقرر در ماده می
 اعتراض نمود که به نظر احوالثبتقانون  3

رسد یک نوع بدعت و نوآوری صورت می
گرفته است، چرا که در این رأی وحدت 

 احوالثبتاداره »رویه، با گنجاندن عبارت 
براساس گزارش مذکور مبادرت به اتخاذ 

راض نسبت به تصمیم اعت« نمایدمی تصمیم
باشد بلکه اعتراض نسبت نمی شورای تأمین

است، در حالی  احوالثبتبه تصمیم اداره 
که این بدعت پر واضک است و عالوه بر 
آن این رأی صادره بدون حضور کارشناسان 

رسد جهت می بوده است، به نظر احوالثبت
دستورالعمل در عنوان بهاصرار یک رأی که 

باید مورد استفاده و الگو  والاحثبتادارات 
قرار گیرد حضور کارشناسان حقوقی 

                                                
در  یعدالت ادار وانيد تیصالح يزهرا، بررس ،ي. فتاح1

 61 :ص ت،یتابع یبه دعاو يدگیرس

ضروری و الزم بوده، ولیکن  احوالثبت
بدون بررسی و مشورت از آنها صورت 

رسد هیأت عمومی می گرفته است و به نظر
دیوانعالی کشور به یک نوع قانونگذاری 
دست زده است و این قسمت از رأی مزبور 

 1باشد.می مبتنی بر نوعی مسامحه

 177 حاشیه

 07/10/1370-3258/7نظریه مشورتی 
در مواردی که دادخواست مربوط به ماده 

باشد، دادگاه قبل از  احوالثبتقانون  45
تعیین تکلیف موضوع از طرف شورای 

تواند حکم بر الزام اداره نمی تأمین شهرستان
 2به صدور شناسنامه صادر نماید. احوالثبت

 178 حاشیه

: 28/03/1379 -الف ح/27468 نظریه
هرچند قانون مدنی در مورد این قبیل اطفال 
)متولد در ایران از پدر خارجی و مادر 
ایرانی( ساکت است لکن از آنجا که 

قانون مدنی  976ماده  4قانونگذار در بند 
اطفال متولد در ایران از پدر و مادر خارجی 
که محل تولد یکی از آنان نیز ایران باشد 

داند بنابراین اطفال متولد در ایران می انیایر

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 50 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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از پدر و مادر خارجی که محل تولد یکی از 
داند بنابراین می آنان نیز ایران باشد ایرانی

اطفال متولد در ایران از پدر خارجی و مادر 
ایرانی که محل تولد مادر نیز در خاک ایران 
باشد به وجهی برتر مشمول این بند خواهند 

عالوه بر تحقق شروط مورد نظر  بود چرا که
قانونگذار مادر نیز ایرانی است. مضافاً اینکه 
قید خارجی بودن والدین در بند مذکور 
خصوصیتی ندارد و طفل صرفاً به اعتبار تولد 
یکی از والدین در خاک ایران ایرانی 

 1محسوب خواهد شد نه خارجی بودن آنها.

 179 حاشیه

 25/05/1380-5288/7نظریه مشورتی 
اصدار حکم به : اداره حقوقی قوه قضائیه

اثبات نسب، با احراز و اثبات تابعیت مالزمه 
ندارد. حسب مندرجات استعالم خواسته 
دعوی و محکوم به اثبات نسبت خواهان 
بوده که مورد قضاوت و صریحاً مورد حکم 
واقع شده است لکن اثبات تابعیت ایران 

ن قانو 45که اثبات آن طبق ماده  -وی
در صالحیت شورای تأمین  احوالثبت
خواسته دعوی نبوده و مورد قضاوت  -است

و حکم واقع نشده است. مع ذالک انتساب 
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 16 :ص ن،یعلتابامشکوکو 

تواند می که -نسبت محکوم له به پدر ایرانی
از مصادیق قضاوت ضمنی دادگاه به حساب 

ماده  2فقط در حد اماره قانونی بند  -آید
از آن نه بیش  قانون مدنی اعتبار دارد 976

و اثبات خالف اماره قانونی مزبور ممکن 
قانون مدنی( به  1313و  1322است )مواد 

مصوب  11همین جهت در ماده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  10/05/1370
قانون تخلفات، جرائم و عنوان به

ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات
شناسنامه، برای هر غیر ایرانی که قبل از 

رانی با ایرانی قلمداد کردن تحصیل تابعیت ای
خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت 
شناسنامه شود مجازات در نظر گرفته شده 

تواند گفت آنچه می است و به طور خالصه
مورد قضاوت و حکم واقع شده است، نسب 
خواهان )محکوم له( است نه تابعیت وی و 
لذا تصمیم شورای تأمین شهرستان با محکوم 

م دادگاه در تعارض نیست تا مرجع له به حک
 2حل اختالف الزم باشد.

 180 حاشیه

صدور : 21/04/1380-3527/7نظریه 
شناسنامه جهت مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی 

 131 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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باشد مگر نمیپذیر امکانازدواج کرده قانوناً 
آن که قبالً زوج خارجی طبق مقررات 

 1مربوط تحصیل تابعیت ایرانی نماید.

 181 حاشیه

نظر به : 11/04/1381-2844/7نظریه 
قانون مدنی  976ماده  4اینکه بموجب بند 

تابعیت طفل متولد شده از مادر ایرانی با 
 توجه به محل تولدش که ایران محسوب

، احوالثبتقانون  16گردد بموجب ماده می
مکلف به صدور  احوالثبتسازمان 

باشد و رعایت می شناسنامه جهت وی
ی جهت ازدواج زوجه ایرانی تشریفات قانون

با زوج تبعه بیگانه به منظور رسمیت 
 بخشیدن به عهد بوده و شرط صحت عقد

باشد ولذا چنانچه مراجع قضائی ازدواج نمی
صحیک را احراز نمایند صدور حکم به تحقق 
زوجیت و به تبع آن حکم به نسبت اوالد 

 2حاصل از این ازدواج منعی ندارد.

 182 حاشیه

معاونت  12/05/1382-25550نظریه 
با توجه به : حقوقی ریاست جمهوری

مورخ  997/720پیشنهاد شماره 
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 16 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

وزارت امور خارجه و نظریه  13/06/1381
سازمان  14/10/1381مورخ  3862/1شماره 

کشور درخصوص دستورالعمل  احوالثبت
ای ، جلسهاحوالثبتقانون  45اجرایی ماده 

ت امور به منظور ایجاد هماهنگی بین وزار
کشور  احوالثبتخارجه و سازمان 
 احوالثبتقانون  45درخصوص اجرای ماده 

ه در مورد افراد و دستورالعمل این ماد
ا حضور نمایندگان محترم عه بالتابمشکوک

هر دو دستگاه، تشکیل گردید که طی آن 
مشکالت موردنظر هر دو دستگاه و راه 

سوط مورد کارها و نقطه نظرات به طور مب
 بحث و بررسی قرار گرفت.

نظریه معاونت درخصوص موضوع به 
از آنجا که ماده : گرددمی شرح ذیل اعالم

ناظر به مواردی است  احوالثبتقانون  45
 که در تابعیت ایرانی فرد تردید وجود داشته
باشد، بنابراین در مواردی که اسناد سجلی 
ایرانی پدر و یا مادر متقاضی صدور 

امه در دسترس بوده و وضعیت فرد شناسن
قانون  976بندهای ماده منطبق با یکی از 

خروج  45مورد از شمول ماده  مدنی باشد
موضوعی داشته و صدور شناسنامه توسط 

 بالمانع خواهد بود. احوالثبتاداره 

شناسنامه  نيو مقررات فاقد نیبا قوان ييآشنا ،يعل ،ی. وجد2

 18 :ص ن،یعتابالمشکوکو 
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در مواردی که تابعیت ایرانی متقاضی 
ودن دور شناسنامه به لحاظ در دسترس نبص

انی پدر و یا مادر متقاضی یا شناسنامه ایر
عدم صدور شناسنامه محل تردید قرار گیرد 
با توجه به این که دیوان عدالت اداری طبق 

فاقدین  24/09/1381مورخ  337رأی شماره 
قانون  45شناسنامه را خارج از ماده 

تشخیص نداده است لذا به ترتیبی  احوالثبت
قانون  45که در شیوه نامه اجرایی ماده 

آمده است، فرد متقاضی باید  احوالتثب
مدارک مثبت تابعیت ایرانی خود را ارائه 

پس از انجام  احوالثبتنماید. سازمان 
ی ذیربط هاتحقیقات و استعالم از دستگاه

مذکور در شیوه نامه در مواردی که براساس 
یا سایر  هامدارک ارسالی پاسخ استعالم

 تحقیقات به عمل آمده معلوم گردد فرد
متقاضی در خارج از کشور متولد شده یا 
سکونت داشته است یا به هر دلیل اخذ 
مدارک تابعیتی از کشور دیگری در مورد 

 6و  5وی محتمل باشد، با توجه به بندهای 
قانون وظایف وزارت امور خارجه  2ماده 

قبل از طرح موضوع در  1364مصوب 
شورای تأمین، اطالعات پرونده متقاضی 

به وزارت امور  احوالثبتان توسط سازم
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خارجه جهت رسیدگی و اعالم نظر ارسال 
خواهد شد. وزارت امور خارجه در جهت 
انجام وظایف و اختیارات شورای تأمین در 
مورد تعیین تابعیت افرادی که در تابعیت 
ایرانی آنها تردید وجود دارد )موضوع ماده 

ماه نسبت به  1( ظرف احوالثبتقانون  45
اعالم نظر خواهد نمود و در صورت موضوع 

ماه  1ضرورت مدت مزبور را کتباً برای 
نماید. عدم پاسخ گویی می دیگر تمدید

وزارت امور خارجه به منزله عدم ایراد به 
و شورای  شودمی پرونده متقاضی تلقی

تأمین براساس نظرات واصله و در صورت 
انطباق وضعیت متقاضی با یکی از بندهای 

 قانون مدنی، اتخاذ تصمیم 976ه ماد
 1نماید.می

 183 حاشیه

: 22/09/1383-7040/7نظریه 
درخصوص اطفال متولد شده از زوجه ایرانی 

ق.م  976ماده  4و زوجه تبعه بیگانه طبق بند 
با فرض اینکه افراد مورد سوال در ایران 
متولد شده و مادر ایرانی آنان نیز در ایران 

گردند و می ی محسوبمتولد شده باشد ایران
اطفالی که بدین نحو تابعیت ایرانی داشته 
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مکلف به صدور  احوالثبتباشند سازمان 
 1باشد.می شناسنامه برای آنان

 184 حاشیه

 07/06/1384-3723/7نظریه مشورتی 
چون صدور : اداره حقوقی قوه قضائیه

شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و 
ورای تأمین بررسی تابعیت در صالحیت ش

قانون  3و هیأت حل اختالف موضوع ماده 
ی دادگستری قبل هااست، دادگاه احوالثبت

از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صالحیت 
 2رسیدگی به موضوع را ندارند.

 185 حاشیه

 23/06/1384-4186/7نظریه مشورتی 
قانون  45در ماده : اداره حقوقی قوه قضائیه

حات سال و اصال 1355مصوب  احوالثبت
قید شده، هرگاه هویت و تابعیت افراد  1363

مورد تردید واقع شود و مدارک الزم جهت 
اثبات آن ارائه نگردد، مراتب جهت اثبات 
هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات 
تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و 
در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد 

ردید در تابعیت شد. بنابراین، در صورت ت
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 16 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

، چون صدور هاشخاصی که در استعالم آمد
شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و 
بررسی تابعیت در صالحیت شورای تأمین 

قانون  3و هیأت حل اختالف موضوع ماده 
ی دادگستری قبل هااست، دادگاه احوالثبت

از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صالحیت 
 3رسیدگی به موضوع را ندارند.

 186 حاشیه

با توجه به : 04/07/1384-4622/7نظریه 
بات نسب مادر با فرزندان به این که اث

تنهایی قابل طرح و رسیدگی و از اثبات 
نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات 

یز است؛ باشد متمامی رابطه زوجیت والدین
خواهان صرفًا اثبات نسب که درصورتی

موده باشد خود با فرزندانش را تقاضا ن
رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی 
است زیرا در صورت اثبات و صدور حکم، 

 احوالثبتقانون  16طبق تبصره ذیل ماده 
با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه 

د. در خصوص برای فرزندان وی وجود دار
جه ایرانی و زوجه اطفال متولد شده از زو

قانون مدنی  976اده م 4تبعه بیگانه طبق بند 
با فرض این که افراد مورد سؤال در ایران 

 129 احوال،ثبت قانون یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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متولد شده و مادر ایرانی آنان نیز در ایران 
گردند می متولد شده باشد، ایرانی محسوب

و اطفالی که بدین نحو تابعیت ایرانی داشته 
مکلف به صدور  احوالثبتباشند سازمان 

 1باشد.می شناسنامه برای آنان

 187 حاشیه

: 22/12/1384-9207/7ریه مشورتی نظ
رسیدگی به اعتراض کسانی که تابعیت آنها 
در شورای تأمین شهرستان رد شده است، در 

ی عمومی است و رأی هاصالحیت دادگاه
هم مؤید  20/20/1381-658وحدت رویه 
 این امر است.

 20/03/1385-1829/7نظریه مشورتی 
 کهاوالً، همانطور : اداره حقوقی قوه قضائیه

 23/06/1384-4186/7در نظریه شماره 
آمده است، چنانچه مراجع قضائی قبل از 
بررسی تابعیت در شورای تأمین درخصوص 
موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند این 
 اقدام منطبق با قانون نیست و باید از طریق

مرجع ذیصالح نسبت به نقض یا اصالح 
 تصمیم قضائی اقدام گردد.

سؤال دیگر مطرح شده در ثانیاً، پاسخ 
استعالم نیز در نظریه مذکور آمده است و 
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 18 :ص ن،یعالتابمشکوکو 

که بر اساس  شودمی در توضیک آن اضافه
مورخ  658رأی وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوانعالی  30/01/1381
قانون اصالح  45به موجب ماده »کشور 

هرگاه تابعیت  1355مصوب  احوالثبت
ورای تأمین فردی مورد تردید واقع شود ش

شهرستان موضوع را بررسی و اداره 
براساس گزارش شورای مذکور  احوالثبت

نماید. و در می مبادرت به اتخاذ تصمیم
صورت اعتراض معترض هیأت حل اختالف 

نسبت به  احوالثبتقانون  3مقرر در ماده 
کند و می موضوع رسیدگی و اظهارنظر

قانون مذکور  4تصمیم هیأت برطبق ماده 
« ابل اعتراض در دادگاه عمومی است...ق

بنابراین، پاسخ این سؤال همان است که قبالً 
 2اعالم شده است.

 188 حاشیه

اداره  18/05/1390-63237/11/2نظریه 
نظر به ابهامات : کل امور حقوقی سازمان

مطروحه از سوی واحدهای استانی در 
-658خصوص نحوه اجرای رأی شماره 

ی دیوانعالی هیأت عموم 20/01/1381
( احوالثبتقانون  45کشور )موضوع ماده 

دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 2

 50 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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 23/03/1390-2مصوبه شماره چنین همو 
کشور و  احوالثبتشورای حقوقی سازمان 

ضرورت ایجاد وحدت رویه در واحدهای 
اجرائی سراسر کشور موارد ذیل جهت 

 گردد:می آگاهی و اجرا ابالغ
چنانچه شورای تأمین تابعیت ایرانی 

اضی را تأیید نماید حسب مورد مطابق متق
« قسمت ب 2قسمت الف و بند  18»بند 

قانون  45دستورالعمل اجرائی ماده 
نسبت به تنظیم سند سجلی و  احوالثبت

صدور شناسنامه یا استرداد شناسنامه پس از 
 درج توضیک در سند سجلی اقدام خواهد شد.

چنانچه تصمیم شورای تأمین مبنی بر رد 
یرانی متقاضی باشد شورای تأمین تابعیت ا

به متقاضی  احوالثبتبالفاصله توسط اداره 
روز از  20و مهلت اعتراض  شودمی ابالغ

 تاریخ ابالغ خواهد بود.

در صورت رد تابعیت ایرانی متقاضی و 
اعتراض معترض، پرونده در هیأت حل 

و هیأت مزبور پس  شودمی اختالف مطرح
استان،  احوالثبتاز اداره کل از اخذ نظریه 
 نماید.می اتخاذ تصمیم

هیأت حل اختالف پس از بررسی 
اعتراض و مستندات آن چنانچه رأی بر 
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تابعیت ایرانی متقاضی صادر نماید حسب 
 2قسمت الف و بند  18بند »مورد مطابق 

 45دستورالعمل اجرائی ماده « قسمت ب
 نسبت به تنظیم سند سجلی احوالثبتقانون 

و صدور شناسنامه یا رد شناسنامه پس از 
 درج توضیک در سند سجلی اقدام خواهد شد.

هیأت حل اختالف تصمیم که درصورتی
شورای تأمین را تأیید نماید رأی هیأت 

 به متقاضی ابالغ احوالثبتتوسط اداره 
 و در صورت اعتراض، معترض شودمی
 روز از تاریخ ابالغ 10تواند ظرف مدت می

 به دادگاه صالحه شکایت نماید.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این 
دستور بر عهده مدیران کل و معاونین 

 احوالثبتحقوقی و سجلی ادارات کل 
 خواهد بود.

اداره  14/07/1392-59325/11/2نامه 
مفهوم عبارت بند : کل امور حقوقی سازمان

-63237/11/2نظریه شماره « 3»
ه کل، نظارت بر روند این ادار 18/05/1390

شکلی این پرونده و کسب نظر ارشادی 
ال حایعلی .استان است احوالثبتاداره کل 

تواند رأی مخالف نظر می هیأت حل اختالف
 1استان صادر نماید.
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 189 حاشیه

: 25/05/1380-5288/7نظریه مشورتی 
اصدار حکم به اثبات نسب با احراز و اثبات 

ب مندرجات تابعیت مالزمه ندارد. حس
استعالم خواسته دعوی و محکوم به اثبات 
نسب خواهان بوده که مورد قضاوت و 
صریحاً مورد حکم واقع شده است، لکن 

که اثبات آن  -اثبات تابعیت ایرانی وی
در صالحیت  احوالثبتقانون  45طبق ماده 

خواسته دعوی نبوده و  -شورای تأمین است
مورد قضاوت و حکم واقع نشده است. 

ذالک انتساب نسب محکوم له به پدر مع
تواند از مصادیق قضاوت می که -ایرانی

فقط در حد  -ضمنی دادگاه به حساب آید
قانون مدنی  976ماده  2اماره قانونی بند 

اعتبار دارد نه بیش از آن و اثبات خالف 

 1322اماره قانونی مزبور ممکن است )مواد 
ماده قانون مدنی( به همین جهت در  1323و 
مجمع تشخیص  10/05/1370مصوب  11

قانون تخلفات، جرائم عنوان بهمصلحت نظام 
ی مربوط به اسناد سجلی و هاو مجازات

شناسنامه برای هر غیر ایرانی که قبل از 
تحصیل تابعیت ایرانی، موجب تنظیم اسناد 
سجلی برای دریافت شناسنامه شود، مجازات 

 هدر نظر گرفته شده است و بطور خالص
توان گفت آنچه مورد قضاوت و حکم می

واقع شده است. نسب خواهان )محکوم له( 
است، نه تابعیت وی و لذا تصمیم شورای 
تأمین شهرستان با محکوم له به حکم دادگاه 
در تعارض نیست تا مرجع حل اختالف الزم 

1باشد.

  

                                                
دولت در قبال  فیو تکال فيشهروز، وظا ،يباغبادران یپوالد. 1

 49 :ص ت،یفرزندان فاقد تابع
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 شهرستان تأمین شورای جلسات در (18/10/63 اصالحی) -45ماده  تبصره
 داشتن با نیز محل احوالثبت اداره سییرگردد می تشکیل فوق منظور به که

 .داشت خواهد شرکترأی  حق

 

 مهلت پایان ،کشور احوالثبت سازمان (18/10/63 اصالحی) -46 ماده
 خواهد آگهی جمعی ارتباط وسایل طریق از را دوره هر شناسنامه تعویض

 قبلی صادره گواهیهای و سنامهشنا شده اعالم مهلت پایان از پس و کرد
 جمهوری جدید یاههشناسنام منحصراً و شد خواهد ساقط اعتبار درجه از

 .بود خواهد افراد تابعیت و هویت رسمی سند ایران اسالمی

 

 
 1 حاشیه

 3/1/1379-2900بخشنامه شماره  1بند 
کانون سردفتران و دفتریاران تهران مورد 

 20/1/1379 -229/34/1ی هاتایید شماره
با توجه : سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

قانون  46قانون ثبت اسناد و ماده  86به ماده 
های جدید فقط شناسنامه احوالثبت

جمهوری اسالمی ایران مالک احراز هویت 
 1باشد.می

 2 حاشیه

اداره  6/6/1370 -2س / -2850بخشنامه 
کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت بر 

                                                
 116 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ،ی، اصغرنيالد. صالح1

 14/5/1370 -23/70/22اعالم شماره  اساس
 : احوالثبتسازمان 

 3 حاشیه

 3/1/1379 -2900بخشنامه شماره  1بند 
تهران )مورد  کانون سردفتران و دفتریاران

 – 229/34/3/1ی هاتایید شماره
سازمان ثبت اسناد و امالک  20/1/1379

قانون ثبت اسناد  86با توجه به ماده : کشور(
فقط  احوالثبتقانون  46و ماده 

های جدید جمهوری اسالمی ایران شناسنامه
 2باشد.مالک احراز هویت می

 134 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ،ی، اصغرنيالد. صالح2



 

 

 پس نکنند مراجعه مقرر های مهلت در که افرادی (18/10/63 اصالحی) – تبصره
 .شد خواهد رفتار آنان با مقررات طبق و اعالم دادگاه به مراتب تخلف تشخیص از

 1 حاشیه

 فراد ذیل های نمونه قدیم اشناسنامه
)ذکور(  1345لغایت  1338متولدین  -1

 فاقد اعتبار است.  1/1/1368از تاریخ 
لغایت  22/11/1357متولدین  -2
)ذکور و اناث( از تاریخ  14/3/1364
 فاقد اعتبار است.  1/1/1368

 25/11/1357لغایت  1353متولدین  -3
فاقد  1/1/1369)ذکور و اناث( از تاریخ 

 1اعتبار است.

                                                
 133 ص:احوال، قانون ثبت یمحشا ،ی، اصغرنيالد. صالح1



 

 

 اقنون اجرای مقدمات تهیه – دهم صلف 

 

 این تصویب تاریخ از یکسال مدت در است مکلف کشور وزارت -47 ماده
 تأمین و تجهیزات و کار وسایل تهیه حیث از آنرا اجرای مقدمات قانون

 اجرای برای الزم اعتبار دولت. نماید فراهم آنان آموزش و الزم کارکنان
 . نمود خواهد تامین را قانون این

 

  



 

 



 

 

 کیفری مقررات – یازدهم فصل

 کلیات
 1 حاشیه

جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع 
کردن، ساختن، قرار دادن و ساختن چیزی 
برخالف حقیقت است و در قانون نیز این 
لفظ از معنای خود دور نیافتاده است. در 
فصل پنجم قانون مجازات اسالمی از ماده 

کلمه جعل که  538و در ماده  529الی  524
به تنهایی و بدون لفظ تزویر به کار رفته 
کلمه جعل در همین معنای اخیر بکار رفته 
و هیچ گاه دست بردن به متن و تغییر و 

 1تبدیل مدنظر نبوده است.

 2 حاشیه

جعل در لغت عربی به معانی مختلف آمده 
است. یکی به معنی خلقت کردن و ایجاد 

ر کردن، کردن، قرار دادن و گردانیدن، تصو
امیدن و نو دگرگون کردن و پنداشتن 

 3 2.نسبت دادن نیز آمده است

                                                
 یکشف جعل معنو ييجويقلعه نو، محمد، نحوه پ ی. نور1

 14 :ص ،ياسناد سجل

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 3 :صمقابله با آن، 

 ران،يا حقوق در اسناد جعل(، 1341) محمد پور، مانیسل. 3

 تهران دانش، گنج تانتظارا

 3 حاشیه

جعل مادی در اسناد سجلی عبارت است 
از هر تغییری مادی که پس از تنظیم سند 

 4گیرد.می صورت

 4 حاشیه

قیقت جعل اسناد عبارت است از قلب، ح
نحوی که  در یک نوشته یا قصد تقلب به

  6 5.باشدقابل اضرار به غیر 

 5 حاشیه

جعل در اصطالح، عبارت است از قلب 
متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از 
طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته 

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال4

 24 :ص

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن5

 3 :صمقابله با آن، 

 سال ،ييقضا ماهنامه ،«اسناد جعل»(، 1384) ناصر ،يعیض. 6

 ازدهمي
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یا قلب متقلبانه حقیقت در  1یا چیز دیگر 

یک سند یا نوشته یا چیز دیگر به یکی از 
 3 2. طرق مذکور در قانون به ضرر غیر

 6یه حاش

تراشیدگی، سائیدگی و : یزیکیتغییرات ف
هستند که خراشیدگی در اسناد از مواردی 

بیشتر از سایر اقدامات مزورانه در جعل سند 
اد هنگامی که به فکر رروند زیرا افیبکار م

اولین و  4افتندمی تغییر مندرجات سند
رسد، این می راهی که به نظرشانترین ساده

افعال است. همانگونه که پاک شدگی 
گذارد می میایی اثرات مختلفی را به جایشی

انجام تغییرات فیزیکی نیز به هر شکلش 
 تأثیرات گوناگون را بر روی سند ایجاد

توان به می آنهاترین مهمنماید که از می
عمل نوری متفاوت، کاهش استحکام العکس

کاغذ از بین رفتن نقش پس زمینه، 
 5ناهماهنگی تحریری و غیره اشاره نمود. 

 

                                                
 چاپ ،يختصاصا یجزا حقوق(، 1386) رجيا ان،يگلدوز. 1

 تهران تهران، دانشگاه انتشارات زدهم،یس

 و جعل ياختصاص یجزا حقوق(، 1386) یمهد ،یساالر. 2

 تهران زان،یم نشر اول، چاپ ر،يتزو

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 3 :صمقابله با آن، 

 7ه حاشی

محو عبارت از پاک کردن و از بین »
ا سند تمام یا جزئی از نوشته شناسنامه یبردن 

است غیر از تراشیدن ای سجلی به هر وسیله
و خراشیدن، این وسیله ممکن است مداد 
پاک کن یا جوهر پاک کن یا وسیله 

 6«شیمیایی و نظایر آن باشد.

  8 حاشیه

بردن و محو  از بین: اثبات عبارت است از
د بطالن بر روی یک شناسنامه یا سن عالمت

ار دادن به امر سجلی به طوری که باعث اعتب
باطل »پاک کردن مهر  باطلی گردد. مثالً

از روی یک شناسنامه یا سند سجلی از « شد
 8 7«مصادیق اثبات است.

 9 حاشیه

یا از بین بردن  مقصود از خراشیدن محو»
شیدن شامل زء از کلمه است و ترایک ج

از بین بردن تمام یک کلمه است که  و محو

 قاتیقنحوه جعل شناسنامه /مرکز تح يبررس ل،یجل ،ی. ذاکر4

 1379ناجا، سال  یهاو پژوهش

اموال،  هیعل ميدر جرا يتيزهره، نقش جعل اسناد هو ،ي. روشن5

 32 :ص

 31 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد6

 245: ص. همان، 7

 31 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد8
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مخصوص مانند تیغ یا چاقو  آالت معموالً با
بدین  1«گیرد.می آنها صورت و امثال

ترتیب خراشیدن یا تراشیدن فی الواقع از 
بین بردن جزئی از کلمه یا تمام آن است 
که ارتکاب آن برای تحقق عنصر مادی 

سجلی کافی  جرم جعل در شناسنامه یا سند
 2است.

 10 حاشیه

سیاه کردن عبارت است از ناخوانا کردن 
کلمه یا عبارت متن اصلی از یک شناسنامه 

ایجاد عمدی لکه  هیا سند سجلی به وسیل
جوهر یا مواد شیمیایی یا سایر مواد رنگی، 

است چنانچه تمام شناسنامه  الزم به یادآوری
د سجلی سیاه شود عمل جعل نیست یا سن
 682عمل مرتکب مشمول حکم ماده بلکه 

 4خواهد بود. 3قانون مجازات اسالمی

 11 حاشیه

عبارت است از اضافه نمودن »الحاق 

                                                
 شيو آسا تیامن هیعل ميجرا ن،یحس ،يرمحمدصادقی. م1

 243 :ص، تهران، 78 زان،یچاپ نهم، انتشارات م ،يعموم

 30 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

و  ياوراق تجارت اي: هر کس عالماً هر نوع اسناد 682. ماده 3

است  ریرا که اتالف آنها موجب ضرر غ يدولت ریغ يرتجارتیغ

ند به حبس از سه ماه تا دو تلف ک گريبه هر نحو د ايبسوزاند 

 سال محکوم خواهد شد.

به سند سجلی به  5«کلمه یا عالئم مخصوص
طوری که مفهوم آن سند سجلی را تغییر 
دهد مانند اینکه در شناسنامه بعد از نام 

دیگر را اضافه ای خانوادگی شخص، کلمه
نام خانوادگی شخص تغییر کند. این  کند که

باشد می موضوع بیشتر مورد عمل جاعلین
عمل تراشیدن و خراشیدن و محو »زیرا 

 کردن هم غالباً به منظور الحاق صورت
 الحاق معموالً به سه صورت انجام 6«گیردمی
 .شودمی

 فتغییر رقم یا حرو -1»
الحاق در محل تراشیدگی و  -2

 پاک شده )محو شده( خراشیدگی و محل
الحاق کلمات یا سطور در بین دو  -3

سطر مثل اضافه کردن کلمه در باالی سطر 
 8 7«.به منظور تغییر دادن اسم

 12 حاشیه

 22/9/1377-7198/7نظریه مشورتی 
یم در مورد جرا: اداره حقوقی قوه قضائیه

 31 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 244. همان، ص 5

 232ص  ن،یشیمحمدصالح، پ ،یدی. ول6

 61ص  ن،یشیپور، دکتر محمد پ مانی. سل7

 30 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 8
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اداره  احوالثبتاعالم شده در قانون 
جرم است و از فقط اعالم کننده  احوالثبت

 مصادیق شاکی خصوصی خارج است و
تواند تقاضای تجدیدنظر و یا به هر نحو نمی

قانونی دیگر تقاضای رسیدگی مجدد پرونده 
 1را بنماید.

 13ه حاشی

قانونگذار جرایم اسناد سجلی را تعریف 
نکرده بلکه به ذکر مصادیق آن در متون 
جزایی مربوطه بسنده کرده است. به عالوه 

که  شودمی ررسی این احکام مالحظهدر ب
جرایم اسناد سجلی از نظر قانونگذار فقط 

نه اتباع ایران نیست ناظر به اعمال مجرما
ایرانی بودن مرتکب جرم شرط اصلی یعنی 

سناد سجلی نیست بلکه در تحقق جرایم ا
م اسناد سجلی مرتکب، بیگانگان بعضی جرای

تیب بر و افراد غیرایرانی هستند. بدین تر
ی هاطبق قانون تخلفات و جرایم و مجازات

اسناد سجلی و شناسنامه در تعریف جرایم 
 توان گفت:می اسناد سجلی

مراد از جرایم اسناد سجلی و شناسنامه از 
نظر قانونگذار، عبارت است از ارتکاب هر 

عمدی علیه اسناد سجلی  مجرمانهنوع رفتار 

                                                
 135 :صاحوال، قانون ثبت یحشام ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

 6 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

ا بیگانگانی و شناسنامه از ناحیه افراد ایرانی ی
 2اندازد.می که اعتبار این اسناد را به مخاطره

 14 حاشیه

اسناد سجلی، معرف رسمی شخص و دلیل 
از  ممیزه افراد از یکدیگرند. ارائه و استفاده

بسیاری خدمات ضروری حکومتی و 
غیرحکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد 

گیرد. به همین لحاظ مورد می صورت
از  .گیرندمی قرار سوءاستفاده بزهکاران

همین بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران 
ر سازمان یافته )اعم از ملی یا فراملی( بیشت

اند و به از سایرین به ارزش آن پی برده
بیر دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدا همین

را بر علیه ای جنایی گوناگون و گسترده
 بینند.می آنها تدارک

ا توجه به اهمیت این بنابراین قانونگذار ب
اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و 

قانون تر از همه مهم هاجرایم و مجازات
های مربوط به تخلفات، جرایم و مجازات

ی و شناسنامه مصوب دهم مرداد اسناد سجل
از گونه اینسعی در حفظ و حراست  1370

 3اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد.

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 1 :صمقابله با آن، 
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 15 حاشیه

توجه به کارکرد ذاتی اسناد هویتی که با 
ه همان احراز هویت افراد در یک جامع

باشد این اسناد مورد توجه مجرمین می
 خصوصاً مرتکبین جعل و کالهبرداری قرار

گیرند حال که در راستای مبارزه با این می
جرایم دو نوع رویکرد کیفری و غیرکیفری 

 توان در نظر گرفت.می را
ی هاات آماری از پروندهبه شهادت مستند

کیفری مجازات مجرمین و توجه به مبارزه 
سرکوبگرانه تأثیر چندانی نخواهد داشت یا 
حداقل به تنهایی کافی نخواهد بود. بنابریان 

بایست با توجه به رویکرد دوم می ارچبه نا
ی پیشگیرانه هااستیو با دید غیرکیفری س

 را مد نظر قرار داد که بدون شک پیشگیری
تواند تا می از بروز جرایم علیه اسناد هویتی

حد زیادی در اتقان استان هویتی نقش 
 1مؤثری ایفا نماید.

 16 حاشیه

تنظیم اسناد هویتی برای شهروندان یک 
کشور ارتباط مستقیم با شناسایی و برقراری 
نظم و انضباط در یک جامعه دارد و طبیعتاً 

                                                
 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل1

 ن،يال نواحوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 2 :ص

 تعرض به اسناد هویتی نه تنها تعرض به
و افراد دیگری که قربانی حقوق صاحب آن 

، شودمی شوند محسوبمی کارانهاعمال بزه
بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخالل 
در نظم و آسایش عمومی جامعه، اجتماع نیز 

 . لذا جامعه ناگزیر بهشودمی از آن متضرر
 وضع و اعمال قوانین کیفری در جهت

ای باشد اما مسألهمی لیسرکوب چنین اعما
که است  که در این میان مفغول مانده این

این اقدامات به تنهایی کافی نبوده و توجه 
مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ 
تدابیر اصولی و علمی و منطقی را در این 

  2طلبد.می خصوص

 17 حاشیه

با توجه به اهمیت اسناد سجلی، قانونگذار 
و خاص و جرایم و  مابا وضع قوانین ع

 ،ها مانند قانون مجازات اسالمیمجازات
و قانون  1375کتاب تعزیرات مصوب 

و مقررات کیفری آن مصوب  احوالثبت
، قانون حفظ اعتبار و جلوگیری از 1355

و از همه  1367تزلزل اسناد سجلی مصوب 
مهم تر، قانون تخلفات، جرایم و 

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 3 :ص
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ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات
مجمع  1370مرداد  10سنامه مصوب شنا

تشخیص مصلحت نظام سعی در حفظ و 
حراست از اسناد سجلی به خصوص شناسنامه 

ن ست. با توجه به جرایم متعدد در ایداشته ا
باب و سوءاستفاده روز افزون از اسناد 
سجلی، عقیده قانونگذاران به سوی سیاست 
جنایی مشارکتی جلب شده است تا بدین 

ی هادر جهت پیشگیری اتیوسیله اقدام
سرکوب ، خارج از نهادهای رسمی

عی انجام ابزهکاری، بازپذیرسازی اجتم
گیرد. مجموعه اقدامات فوق موجب تأمین 

ت از طریق اطالع رسانی و آگاهی دادن یامن
 1جامعه خواهد گردید.

 18 حاشیه

قانونگذار بایستی با توجه به تأثیر 
د پیشگیری کننده شروع به جرم در مور

ی انگارجرماسناد، گونه اینشروع به جرم 
کند چرا که سیاست جزایی کشور مبانی 
صحیحی در این مورد ندارد و این نارسایی 
مجازات جزایی ناشی از فقدان مواد قانونی 

                                                
 ميدر خصوص جرا يمشارکت ييجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب1

 1 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل

 یو راهکارها يناد سجلاس ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 14 :صمقابله با آن، 

 2باشد.می متناسب

 19 حاشیه

در بحث پیشگیری از جرایم اسناد سجلی 
: اگر مسأله را به دو بخش کلی تقسیم کنیم

قانونگذار ایرانی به پیشگیری  درویکریکی 
ازمان یا در ی سهااست و دیگری ظرفیت
 هاگیری در سیاستواقع وضعیت فعلی پیش

کشور  احوالثبتی سازمان هاو برنامه
توان به قانون مدنی، می است، در بخش اول

قانون تخلفات، جرایم و  احوالثبتقانون 
، مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

قانون الزام اختصاص شماره ملی برای کلیه 
 اشاره نمود از مقرراتی که ...اتباع ایرانی و

توان در بخش دوم به آن پرداخته شود، می
و به کارگیری تکنولوژی  هانامهآیین

پیشرفته از جرم است و اگر صراحتاً هم 
اسمی از پیشگیری از جرم در آن برده نشده، 

 3این هدف است. تمهیداتی که دیده شده با

 20 حاشیه

باید گفت که  هادر مورد مجازات

 ،يتيمرتبط با اسناد هو ميجرا يبررس ،يپور، مصطف ي. امان3

از آن در استان  یریشگیپ یهاو راه يشناسنامه، کارت مل

 41 :صخوزستان، 
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ی این جرایم از نوع بازدارنده هامجازات
 1هستند.

 21 حاشیه

امروزه هویت افراد بر اساس اسناد و 
مدارک رسمی تعیین شده و بر اساس این 
مدارک دریافت خدمات و حقوق شهروندی 

. بنابراین به دلیل نقش گرددمی فراهم
 )مانندای ناد و مدارک پایهاساسی اس

...( در شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی و
تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم 

ضرورتی ی حفاظتی و امنیتی آن هامراقبت
اساسی است. بنابراین برای حمایت و 

یی هایم و مجازاتحراست از این اسناد، جرا
. اما عالوه بر وضع قوانین شودمی وضع

 ایفاتری مبارزه غیرکیفری نقش پررنگ
عامل در این رویکرد ترین مهمنماید که می

پیشگیری است که جرم شناسان الگوهای 
  اند.مختلفی را در این خصوص ارائه نموده

رویکرد دوم باال بردن ضریب امنیت 
باشد که عامل مهمی در مبارزه می اسناد

غیرکیفری با عوامل جرم زا در جامعه 
 گردد.می بمحسو

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 13 :صمقابله با آن، 

عالوه بر موارد فوق رعایت نکات ذیل 
تواند عمل مؤثری در اتقان اسناد می نیز

 هویتی محسوب گردد.
. حفظ امور حاکمیتی، خودداری از 1

علی و واگذاری امور تصدی فتوسعه وظایف 
 گرایانه به بخش خصوصی

. ارائه آموزش همگانی و آموزش دائم 2
نیتی و کارکنان به منظور رعایت اصول ام

 کشف و شناسایی و مبارزه با اسناد جعلی
نمودن . اعمال نظارت بر اماکن و بروز 3

 ارهای داخلی و نظارتیمقررات و سازک
ه . باال بردن ضریب امنیتی اسناد، استفاد4

از اسناد الکترونیک، مهرهای برجسته، 
 هلوگرام و...

 . تدابیر پیشگیرانه از قبیل دما، رطوبت5
 و نور
الکترونیکی اسناد و نظارت  . آرشیو6

الکترونیک بر اسناد صادره و بازرسی دائمی 
 2گردش کار

 22 حاشیه

جرایم اسناد سجلی از جمله جرائمی 
هستند که جنبه عمومی دارند و از جرایم 

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 17 :ص
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قابل گذشت نیستند زیرا در قانون تصویبی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به قابل 

نشده ای گذشت بودن آن اشاره
اگر قابل گذشت بود مجمع که درصورتی

گذشت  بنابراینشد می مذکور متعرض آن
خصوصی تأثیری در اصل  شاکی یا مدعی

  .دموضوع ندار
یه در نظرئیه نیز ادایره حقوقی قوه قض

خود، اظهارنظر مشابهی به شرح زیر کرده 
 است.
قانون تخلفات و جرایم و  18ماده »

ن ی مربوط به اسناد سجلی کارکناهامجازات
ثبت را مکلف نموده که در برخورد با موارد 
مذکور در قانون مراتب را به مدیران خود 
اطالع دهند تا به مراجع قضایی اعالم گردد. 
النهایه این تکلیف برای کارمندان مانع از 
آن نیست که مراجع قضایی در برخورد با 
این موارد در حدود صالحیت خود عمل 

جرایم جنبه کنند با توجه به اینکه این 
عمومی داشته و مربوط به نظم جامعه است 
امر رسیدگی نباشد متوقف بر وصول اعالم 

 2 1«گردد. احوالثبتیا شکایت از سازمان 

                                                
، 620/7شماره  ه،یقوه قضائ ياداره حقوق يمشورت هي. نظر1

 3/3/1373مورخ 

 6 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

  23 حاشیه

 تخفیف مجازات در جرایم اسناد سجلی
( هرگاه اثبات شود شخص در جریان 1)

اثر در صدور شناسنامه جعلی نبوده و 
مسیر قرار گرفته فریبکاری گروهی در این 

 است. 
( همکاری دستگیر شدگان با نیروی 2)

انتظامی به نحوی که موجبات شناسایی و 
دستگیر اعضا و سرکردگان باندهای قاچاق 

 فراهم گردد.
( خفیف بودن زیان وارد شده در اثر 3)

جعل اسناد مذکور به بزه دیده یا نتایج 
 زیانبار جرم جعل.

گرفته  ( اظهار ندامت از جرم صورت4)
ی اجتماعی در راستای هاو انجام فعالیت

 جبران آن
 3( اعالم قبل از تعقیب متهم جرم جعل.5)

 24 حاشیه

در مورد اسناد سجلی ممکن است جرایم 
 زیر صورت گیرد:

عدم اصالح مشخصات هویتی غیر  -1
 واقعی در اسناد سجلی

 ميدر خصوص جرا يمشارکت ييجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب3

 57 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل
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ن یا دیر اعالم نمودن داعالم ننمو -2
 وقایع حیاتی

ی اسناد سجلی و دسترسی محرمانگ -3
غیرقانونی اشخاص غیر مسئول به اسناد 

 سجلی و محرمانه
 استفاده از شناسنامه دیگری -4
 استفاده از شناسنامه مکرر -5
 1جعل و تزویر -6

 25 حاشیه

جرایم اسناد سجلی از جمله جرایم عمومی 
 باشند یعنی از جرایمیمی و غیرقابل گذشت

خصوصی، باشند که با گذشت شاکی نمی
تعقیب و یا محاکمه متهم متوقف شود. یکی 

ی مطمئن تشخیص جرایم قابل هااز روش
غیر آن، احصای این جرایم و  از گذشت

تعیین قانونی آن است. این روش بر این 
رمی قابل جاصل استوار است که هیچ 

گذشت نیست مگر آنکه قابل گذشت بودن 
آن در قانون تصریک شده باشد. در قانون 

و قانون تخلفات و جرایم اسناد  احوالثبت
سجلی و شناسنامه به قابل گذشت بودن این 

                                                
قانونگذار از اسناد  یفریک تيضرورت حما با،يفر ،ی. مراد1

 2 :ص ،يسجل

 ،يتيمرتبط با اسناد هو ميجرا يبررس ،يپور، مصطف ي. امان2

از آن در استان  یریشگیپ یهاو راه يشناسنامه، کارت مل

 7 :صخوزستان، 

 2نشده است.ای جرایم اشاره

 26 حاشیه

قانونگذار در مورد جرایم اسناد سجلی چه 
، چه در قانون تخلفات، احوالثبتدر قانون 

ه اسناد سجلی و جرایم و مجازات مربوط ب
موده تعریفی ارائه نن شناسنامه هیچ گونه

است. لکن مصادیق آن را در قوانین 
موصوف ذکر نموده است. با بررسی از 

توان عنوان نمود که می مذکور نقوانی
از اند جرایم اسناد سجلی و شناسنامه عبارت

و اسناد  احوالثبتهر عملی در رابطه با 
نموده و  بینیپیشسجلی که قانون آن را 

برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین 
 3نموده است.

 27 حاشیه

توان گفت که می در مورد جزای نقدی
 و این مجازات در رابطه با جرم انجام یافته

به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد 
توانند با دادن جریمه و می و افراد به راحتی

جزای نقدی مرتکب جرایم اسناد سجلی 

 ،يتيمرتبط با اسناد هو ميجرا يبررس ،يپور، مصطف ي. امان3

از آن در استان  یریشگیپ یهاو راه يشناسنامه، کارت مل

 7 :صخوزستان، 
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شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار 
سوم تکرار کنند و این مجازات با  دوم و

سیاست جنایی که امروزه در مقابل مجرمین 
سازگاری و تناسب ندارد. زیرا  شودمی اتخاذ

قانونگذار در تصویب قانون وضع مجازات 
بیشتر به فکر درآمد دولت بوده است و به 

توجهی نداشته  هافلسفه و هدف مجازات
ت هاقدراست، بنابراین این مجازات

 1بازدارندگی ندارند.

 28 حاشیه

ی انگارجرمدر مواردی قانونگذار به 
جرایم پرداخته است اما ضمانت اجرایی که 

 و بازدارندگی الزم باشد را در بدارای ارعا
نظر نگرفته و یا مجازات آن تا حدی سبک 

 باشد. می است که فاقد بازدارندگی
، ضعف قوانین مربوط به اسناد سجلی

باعث  احوالثبتقانون  خصوصالعلی
گردد و از علل می افزایش وقوع جرایم

کور، به روز نبودن قوانین ذی مهاضعف
مربوطه و عدم ضمانت اجرایی الزم و 

باشد که باید با توجه به شرایط می مناسب
موجود، سیستمی شدن و پیشرفت 
تکنولوژی اصالح گردند تا به بهترین نحو 

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 13 :صمقابله با آن، 

تی حفاظت و از این اسناد مهم سجلی و هوی
حمایت کرد تا راه وقوع هرگونه جرم را 
بست. با بررسی جرایم و تخلفات صورت 
گرفته در حوزه اسناد سجلی، مشاهده شد که 

به طور صد در صد کامل  احوالثبتقانون 
باشد. می ییهانبوده و دارای ضعف و خلل

قانون  34و  31، 12به خصوص مواد 
ذیل آن و  یهاو تبصره 1و ماده  احوالثبت

ی هاقانون تخلفات، جرایم و مجازات 4
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه که فاقد 

 باشد. می ضمانت اجرایی و بازدارندگی الزم
از جمله مواردی که به حفظ و حمایت 

ع شتر اسناد سجلی و پیشگیری از وقوبی
باشد. تعیین شعبات می جرایم مربوطه

 یم سجلیو جرا احوالثبتبه جرایم  مختص
باشد. زیرا با توجه به حجم زیاد می

و زمان بر  های مطروحه در دادگاههاپرونده
 رسیدگی به جرایم تعیین این شعبات بودن

کام باعث تسریع روند رسیدگی و صدور اح
مناسب شده که منجر به حفاظت هرچه 

 گردد.می بیشتر از اسناد سجلی
 عدم وجود قوانین مدون و به روز که

ضمانت اجرایی الزم و مناسب باشد دارای 
 احوالثبتی قانون هاضعفترین مهماز 
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اشد که تصویب و اصالح قوانین بمی باشدمی
 ایم جلوگیریرن از وقوع بسیاری از جمدو
ی انگارجرمنماید. زیرا زمانی که امری می

عدم در نظر گرفتن ضمانت  ،شده است
ی ایی و عدم تعیین مجازاتی که دارااجر
ارندگی الزم باشد هیچ معنایی نداشته و بازد

 گردد.می تنها باعث افزایش جرایم
گردد جهت حفاظت می در پایان پیشنهاد

هر چه بیشتر از اسناد هویتی و سجلی، قوانین 
مربوطه به روز و با توجه به نیاز کنونی 

ی موجود برطرف و هااصالح شوند و ضعف
ی اجرایی که دارای بازدارندگی هاضمانت

 مناسب باشد اتخاذ گردد. در نهایت پیشنهاد
قانون  34و  31، 12گردد برای مواد می

قانون تخلفات،  4و  1و ماده  احوالثبت
ی مربوط به اسناد سجلی هاجرایم و مجازات
ی پرداخته است. انگارجرمو شناسنامه که به 

ضمانت اجرایی الزم که دارای بازدارندگی 
 1رفته شود. و ارعاب نیز باشد در نظر گ

 29ه حاشی

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد 
جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم 

یک عنوان بهو انضباط و امنیت اجتماعی 

                                                
د قانونگذار از اسنا یفریک تيضرورت حما با،يفر ،ی. مراد1

 9 :ص ،يسجل

ز به موازات پیشرفت جوامع انسانی انی
احساس و اقدام به این امر شده است. 
بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل 

ه حقوق صاحب شناسنامه نه تنها تعرض ب
آن و افراد دیگری که قربانی اعمال 

، بلکه به شودمی شوند محسوبمی بزهکارانه
لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخالل در نظم 
و آسایش عمومی جامعه، اجتماع نیز از آن 

. پس جامعه با اقدامات شودمی متضرر
سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری در 

برآمده و در این خصوص  صدد مبارزه
ی الزم تا حدودی در قوانین هابینیپیش

کشور صورت گرفته است و با وجود وضع 
ن نین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنیقوا

رسد که تنها می جرایمی هستیم و به نظر
مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به 
اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و 

 2طلبد.می اعلمی و منطقی ر

  30 حاشیه

در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در 
ی زیادی از انگارجرمی هامتن قوانین خأل

ی در اخذ اسناد هویتی انگارجرمجمله عدم 
ی در رابطه با انگارجرممکرر و یا خأل 

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال2

 1 :ص
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در مورد عدم چنین همو  یسناد هویتاسرقت 
و جرایم  خلفاتتأثیر جزای نقدی در ت

پایین بودن  رتبط با اسناد هویتی به خطرم
 1ها وجود دارد.میزان این مجازات

 31 حاشیه

 بیان یقانون مدن 992در ماده  2قانونگذار 
سجل احوال هر کس به موجب »: داردمی

 دفاتری که برای این امر مقرر است معین
(، شناسنامه 992ن مدنی ماده )قانو «شودمی

از مفاد ای و خالصهع رونوشت رسمی قادر و
با که درصورتیل است و دفاتر سجل احوا

 داشته باشد باید اصالح شود. آن تعارض 
و عدم اصالح اسناد  3در صورت تعارض

ت بوده و این امر ساک لی قانونگذارسج
ی نشده است و فاقد ضمانت انگارجرم

باشد تنها در مواردی که به عمد می اجرایی
همچون ماما، و خالف واقع کلیه افراد 

پزشک، شهود، شهادت یا گواهی خالف 
باشد و می واقع صادر کنند دارای مجازات

اگر به صورت غیرعمد این اسناد غیرواقعی 
اهی دارنده آن از ز آگتنظیم شوند و بعد ا

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 1 :صمقابله با آن، 

وضع  باشديکه به مناسبت قدرت مخصوص که دارا م ي. مقام2

از  گذاردويره معرض اجرا م شیقانون ن موده و آن را کم و ب

اصالح خودداری نماید، فاقد ضمانت 
ی هااجرایی الزم است و این یکی از ضعف

 باشد. می احوالثبتقانون 
 اظهار احوالثبتقانون  35ده ما
شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل »دارد:می

وقایع صادر و دارای مشخصات و اطالعاتی 
شامل آرم جمهوری اسالمی، محل انگشت 
نگاری، محل الصاق عکس، شماره 
شناسنامه، نام و نام خانوادگی جنس دارنده 

که این  دباشمی آن، تاریخ و محل تولد و...
حال اگر «. واقعی و دقیق باشد موارد باید

این موارد غیرواقعی بوده تکلیف چیست؟ 
قانون چه مجازات و ضمانتی برای اجرای 
این ماده مهم در نظر گرفته است؟ در جواب 
باید گفت، متأسفانه ضمانت اجرایی مناسب 
در نظر گرفت نشده است و این امر باعث 

که در سرشماری  شودمی بروز مشکالتی
ع جرایم و عدم وقو وس و مسکن،نف

 .کنديقانون را فراهم م ييقدرت مزبور ضمانت اجرا

که جمع  یبه طور گريکديدو فکر در جهت عکس  ي. تالق3

 آنها مقدور نباشد.  نیب
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 آنان نمایان 2و تعقیب 1دسترسی به متهمین
 گردد.می

پس جا دارد همچون مواردی که افراد به 
صورت عمد به تنظیم غیرواقعی و خالف 

نمایند و یا شهادت می واقع اسناد سجلی اقدام
دهند، می و گواهی و گزارش خالف واقع

بوده  دارای مجازات و ضمانت اجرایی الزم
تا افراد بعد از آگاهی به قصد سوءاستفاده و 
یا استفاده از اسناد سجلی غیرواقعی ادامه 

تنظیم و  اسرع وقت نسبت به رد نداده و
 3اصالح آن اقدام نمایند.

 32 حاشیه

از آن جایی که مقصود از مجازات 
رای تبهکاران تأمین دو منظور یکی اج

رمقابل عدالت و دیگری حفاظت جامعه د
آن است باشد و عدالت می طر بزهکارانخ

کاران معادل که پاداش بدکاری و کیفر بد
باشد که مرتکب ای کار زشت و نکوهیده

حفاظت جامعه در  اند بنابراین برایشده
مقابل خطر بزه باید ارعاب و تخویف کافی 
برای مبارزه با خطر بزهکاری وجود داشته 

                                                
هنوز انتساب جرم به او  يشده ول يکه فاعل جرم تلق ي. کس1

 . شوديممحرز نشده است در مقابل مجرم استعمال 

 ايوصول به اخذ حکم  یبرا ييقضاعمل  کي. الف توسل به 2

به منظور کشف جرم و  یفریآن به اقدامات ک یاجرا ايقرار 

 مجرم

ر تویف با سنگینکه این ارعاب و تخباشد 
ر شدن ضمانت اجراهای جرایم مخصوصاً د

ر خواهد تخلفات و جرایم اسناد هویتی میس
شد تا راه پیشگیری قاطع و مؤثرتری برای 
دفاع و حفاظت جامعه از خطرات بزهکاران 

فراهم گردد چرا که قوانین مرتبط ای حرفه
با تخلفات و جرایم اسناد سجلی دارای 

ی هانهی فراوانی در زمیانگارجرمخألهای 
و خألها و  هامختلف بوده و با این نارسایی

اجراهای  تسبک بودن ضمانچنین هم
موجود در این قانون وصول به عدالت و 

 هکاهش چشم گیر این جرایم که خواست
 تمامی افراد جامعه است میسر نخواهد بود و

داشت که با اجرای این مواد  توان انتظارنمی
لی نائل گردید. قانونی بدین مقصود عا

ظر در قانون مرتبط با بنابراین با تجدیدن
هویتی و جبران خألهای این  اسناد سجلی

ر شد که بتوان از وقوع توان امیدوامی قانون
 4رایم در جامعه پیشگیری نمود.جگونه این

 33 حاشیه

در کشور ما، کارت شناسایی ملی و قبل 

قانونگذار از اسناد  یفریک تيضرورت حما با،يفر ،ی. مراد3

  2 :ص ،يسجل

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 14 :صمقابله با آن، 
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از آن شناسنامه یک سند هویتی پایه برای 
اع کشور در سطک ملی محسوب و سایر اتب

اسناد و مدارک هویتی مانند گواهینامه 
ی تحصیلی، کارت هارانندگی، گواهینامه

ن خدمت، گذرنامه، سند ازدواج و ... اپای
 شوند. می همگی بر مبنای آن صادر

بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و 
)مانند شناسنامه و یا کارت ای مدارک پایه

در تمام شئون زندگی  ملی و...( شناسایی
ی حفاظتی هااداری و اجتماعی مردم مراقبت

ن یانیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابرو ام
برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم 

یی از طرف حکومت )مجمع هاو مجازات
تشخیص مصلحت نظام( وضع شد که تحت 

ی اسناد سجلی و هاعنوان جرایم و مجازات
 هامه نام گرفت. این جرایم و مجازاتشناسنا

 1بازدارنده هستند.
 34 حاشیه

در مورد استفاده از اسناد هویت اصیل 
متعلق به دیگری مقنن هیچ نوع مجازاتی را 
در قانون معین ننموده است از آن جایی که 
این جرایم امروزه در جامعه به صورت 

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يررسب ،يعل فر،ي. روشن1

 13 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 15 ص:مقابله با آن، 

پیوندد که به تبع آن می گسترده به وقوع
امدهای زیان باری نیز به بار خواهد آثار و پی

عنوان  آورد بنابراین الزم است که مقنن
جزایی خاصی را در این موارد در نظر 

 2بگیرد.

 35 حاشیه

برای تحقق سرقت باید عمل ربایش به 
طور پنهانی انجام گیرد گرچه برخی 
حقوقدانان پنهانی بودن عمل را شرط سرقت 

ت به دانند و نه شرط سرقمی مستوجب حد
ولی بعضی از حقوقدانان  3«طور کلی

معتقدند که منظور از پنهانی بودن عمل، عدم 
اطالع و رضایت مالباخته است به عبارت 

آنها را با  احوالثبتدیگر هرگاه اداره 
رضایت در اختیار کسی قرار داده باشد عمل 

توان سرقت محسوب د و نمی گیرنده مال را
اده کردن از در صورت عدم استرداد یا استف

آنها در غیر موارد معینه جرم خیانت در 
 4امانت خواهد بود.

 
 

 ت،یاموال و مالک هیجرائم عل ن،یحس ،يمحمد صادق ری. م3

چاپ اول، تهران  ،يبهشت دیشه يانتشارات جهاد دانشگاه

 86: ص، 1370

 46 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4
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 36 حاشیه

 ی این جرایمانگارجرمدر مورد خالءهای 
توان به )جرایم مرتبط با اسناد و سجلی( می

مواردی از جمله سرقت اسناد هویت، 
استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به 

رم اشاره شروع به جچنین همدیگری و 
 نمود.

قانون در مورد شروع به جرم این جرایم 
ساکت است و مجازاتی برای شروع به جرم 
تعیین نکرده است اگرچه امکان تصور 
شروع به جرم در برخی از این جرایم )مانند 

 رود.می جعل(
عدم  هااز موارد دیگر این خالء

یی چون ضبط و های مجازاتانگارجرم
در مورد جرایم مصادره اموال مجرمین 

باشد، به طور کلی در می مربوط به این اسناد
حقوق جزای ایران، توجه زیادی به ضمانت 
اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و 
)صرفنظر از موارد استثنایی( کمتر مورد 
اقبال قرار گرفته است. به طوری که منافع 

مستقیم و به ویژه عواید غیر مستقیم جرم، 
ای بزهکار اقتصادی یا در اکثر موارد بر

 ی مجرمیت سازمان یافته بر جایهاگروه
ماند. به همین لحاظ الزم است که در می

جرایم مهم به ویژه جرایم اقتصادی و یا 
سازمان یافته، ضمانت اجرای ضبط و 

قاعده عمومی در عنوان بهمصادره اموال 
 1حقوق جزای ایران پذیرفته شود.

 37 حاشیه

انونی در مورد سرقت با توجه به خالء ق
اسناد هویت، مقنن بایستی ابتدا تعریف 

و در مورد سرقت  هجامعی از این اسناد نمود
این اسناد با توجه به حجم باالی سرقت اسناد 
و سوء استفاده احتمالی آنها و سردرگمی در 
مورد مجازات احتمالی آنها تعیین تکلیف 

قانونی در مورد ای نموده و صراحتاً ماده
زات این جرم به تصویب برساند و مجا
مؤثر ای باید میزان مجازات به گونهچنین هم

باشد تا جنبه ارعابی و پیشگیری داشته 
 2باشد.

 

  

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 14 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 14 :صمقابله با آن، 
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 خودداری از ایفاء و ظایف قانونی

تبصره  و 35 و 26 و 24 و 19 و 16 مواد در مذکور وظایف از که اشخاصی -48 ماده
 داشتن دست در با یا کنند خودداری 43 و 38 مواد و 36 ماده یک تبصره و 26ماده 

 انجام به الزام بر عالوه و گرفته قرار تعقیب مورد نمایند المثنی اخذ به اقدام شناسنامه
 محکوم نقدی جزای ریال هزار پنج تا هزار ویک دویست پرداخت به مقرر تکالیف

 دارند عهده بر وظایفی انونق موجب به که مسؤلینی و مأموران گاه هر ولی .شد خواهند
 مربوط ضوابط طبق انتظامی یا اداری هایدادگاه در نمایند تعلل یا تأخیر آن اجرای در

 .گرفت خواهند قرار تعقیب تحت
اشخاصی  -هجرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنام ، قانون تخلفات 3ماده 

 43و  38و مواد  36ره یک ماده و تبص 26و24و19و16که از وظایف مقرر در مواد 
به پرداخت  ، خودداری کنند عالوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی احوالثبتقانون 

شوند و در صورت تکرار می ریال محکوم 000/300ریال تا  000/50جزای نقدی از 
 به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

 1 حاشیه

ت شناسنامه و ثبت وقایع با توجه به اهمی
چهارگانه، هرگونه دخل و تصرف، تغییر 
غیر قانونی، دستکاری در مندرجات و 

خودداری از وظایف محوله صورت چنین هم
جرم  احوالثبتپذیرد، براساس قانون 

 1شوند.خوانده می

 2ه حاشی

جرم خودداری از وظایف مقرر در قانون 
و تحقق از جرائم عمدی است  احوالثبت

عمد ناظر به آن است که مرتکب آگاهانه 

                                                
 ميدرخصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب1

 43:صاحوال، و مرتبط با ثبت يجلس

و با قصد، مرتکب این جرم شود و به عبارت 
دیگر با علم به اینکه این وظایف به عهده 
او است در امتناع از آن عمد داشته و نیازی 
به عمد خاص نیست بنابراین با توجه به 
قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی و تفسیر 

در خودداری از این  به نفع متهم، اگر شخص
وظایف در مهلت معین، عذر قابل قبولی 
داشته باشد و یا به علت حوادثی که رفع آن 
از حیطه قدرت او خارج است مانند بیماری 
یا جاری شدن سیل یا وقوع زلزله نتوانسته 
در مهلت معین وظایف خود را انجام دهد 
مرتکب جرمی نشده است. زیرا عنصر 
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 1ت.روانی آن متزلزل اس

 3 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است به عبارت 
دیگر اشخاص در همان مهلت اعالم شده از 
انجام وظایفی که قانون تعیین کرده است 

پس مثالً اگر  شودمیامتناع کنند جرم محقق 
ماما یا پزشک در مهلت اعالم شده از صدور 

 احوالثبتگواهی والدت و ارسال آن به 
جرم تحقق پیدا محل خودداری کند 

 2کند.می

 4 حاشیه

این جرم یک جرم مطلق است به عبارت 
ای نیست و به دیگر مقید به ایجاد نتیجه

صرف خودداری از انجام وظایف واقع 

 3گردد.می

 5 حاشیه

شوند عالوه اشخاصی که مرتکب جرم می
بر تحمل مجازات، به انجام تکالیف قانونی 

سنامه نمونه شوند مثالً به تعویض شناملزم می
قدیم به جدید یا به اعالم والدت و وفات 

 4شوند.ملزم می

 6 حاشیه

عمل مادی فیزیکی جرم خودداری از 
 احوالثبتانجام وظایفی است که قانون 

برای اشخاص مقرر کرده است به عبارت 
دیگر در این جرم عمل مرتکب به صورت 

 5ترک فعل یا فعل منفی است.

  

                                                
 55 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا جرا ،ی. عباد1

 54 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا جرا ،ی. عباد2

 54 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا جرا ،ی. عباد3

 54 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا جرا ،ی. عباد4

 54 :صمحمدرضا   ،یعباد  ،ياسناد سجل مي. جرا5



  
 914  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 مهلت مقررسنامه المثنی و عدم تحویل آن در مورد شنابی اخذ

  –قانون تخلفات،  جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه 1ماده  1تبصره
 ظرف اصلی شناسنامه شدن پیدا صورت در مکلفند المثنی شناسنامه کنندگان دریافت

اقدام نمایند. مربوطه  احوالثبتالمثنی به اداره  شناسنامه تحویل به نسبت روز ده
 .شودمی متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم

اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای  -4ماده 
شوند و در صورت تکرار می ریال محکوم 000/000/1ریال تا  000/200   نقدی از

 .باشندمی ر مجازاتدادگاه مکلف به تعیین حداکث

  1 حاشیه

اگر صاحب سند المثنی به دلیل جهل به 
قوانین و یا در اثر فراموشی از ارائه سند 

روز از پیدا شدن شناسنامه  10المثنی ظرف 
مربوطه خودداری  احوالثبتاصلی به اداره 

 ؟شودمیکند آیا این جرم محقق 
توان به دو شکل به این در پاسخ می

توان جرم مذکور را جواب داد. میسئوال 
جرمی عمدی دانست. با این استدالل که 
اصل بر عمدی بودن جرایم است و اگر از 
نص قانون نتوان عمدی یا غیر عمدی بودن 
جرم را تشخیص داد باید به اصل کلی یعنی 
اصل عمدی بودن جرایم رجوع نمود. اصل 
تفسیر به نفع متهم نیز این نظر را تقویت 

 د.کنمی
توان اما با بررسی دقیق تبصره مذکور می

چنین نتیجه گرفت که جرم موضوع این 
تبصره جرمی است مادی صرف به این معنی 
که عمدی یا غیر عمدی بودن این جرم 

اهمیتی ندارد و صرفاً با تحقق عنصر مادی 
 .شودمیجرم مذکور محقق 

استدالل نگارنده نیز این است که اوالً از 
)متخلف به مجازات استفاده کننده  عبارت

از شناسنامه مکرر محکوم خواهد شد( چنین 
جرم موضوع تبصره مذکور  شودمیاستنباط 

در حکم جرم استفاده از شناسنامه مکرر 
است و صرفاً مجازات جرم استفاده از 
شناسنامه مکرر بر جرم موضوع تبصره 

 مذکور بار شده است و نه همه آثار آن.
آنکه اثبات قصد مجرمانه مباشر جرم دوم 

در عدم تحویل شناسنامه المثنی غیر قابل 
روز  13تصور است. فرض کنیم که شخصی 

روز( بعد از پیدا کردن شناسنامه  10)و نه 
اصلی، شناسنامه المثنی را به اداره ثبت 
تحویل داد. در چنین حالتی قطعاً جرم 

توان مذکور محقق شده است اما آیا می
ب شناسنامه المثنی را عامد و واجد صاح

صرفاً چنین همقصد مجرمانه تصور کرد؟ 
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غیر عمدی تلقی کردن جرم مذکور نیز غیر 
عاقالنه است. زیرا ممکن است شخصی با 
سوء نیت و به قصد فروش شناسنامه و یا هر 
قصد نامشروع دیگری از تحویل آن به اداره 

عمدی  محل خودداری کند. غیر احوالثبت
تلقی کردن این جرم موجب خروج موارد 
عمدی خواهد شد که این امر با تفسیر غایی 

 و منطقی قوانین در تعارض است.
توان لذا برای رهایی از چنین ایراداتی می

قائل به مادی صرف بودن )یا رفتاری 
این جرم بود. بنابراین به صرف  1بودن(

اثبات ترک فعل صاحب سند در تحویل 
ناسنامه المثنی ظرف ده روز از ندادن ش

تاریخ پیدا شدن شناسنامه اصلی جرم مذکور 
فارغ از عمدی یا غیر عمدی  شودمیمحقق 

  2بودن ترک فعل.

 2 حاشیه

منظور از اشخاص هر شخص اعم از ایرانی 
یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست 

 3آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است.

                                                
جلد اول، نشر  «يعموم یحقوق جزا». يمحمد عل ،يلی. اردب1

 .250، ص 1382ج پنجم، تهران،  زان،یم

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپروايب .2

 37 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 9 :ص مقابله با آن،

 3 حاشیه

ین جرم عمل مجرمانه به صورت فعل در ا
مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت 
است از گرفتن شناسنامه المثنی )در لغت 

 4یعنی دومی(

 4ه حاشی

این جرم یک جرم آنی است نه مستمر و 
 شودمیاز همان لحظه که فعل مثبت انجام 

 5.شودمیاین جرم محقق 

 5 حاشیه

ه است به عبارت این جرم یک جرم ساد
 6عمل برای تحقق آن کافی است.دیگر یک

 6 حاشیه

این جرم از جرائم عمدی است بنابراین 
اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه 
المثنی کاشف از قصد مجرمانه مرتکب تلقی 
خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم 
به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 9 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن5

 9 :صمقابله با آن، 

 12 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد6
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باشد پس در صورت  المثنی عمد داشته
مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی 
اشکالی ندارد اما باید دانست که استفاده 
مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی 
شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در 

 1.شودمیهر صورت جرم محقق 

 7یه حاش

در این جرم چون شخص قبالً شناسنامه 
داشتن این شناسنامه، داشته است و بعداً با 

گیرد مرتکب این جرم شناسنامه دومی می
شرایط الزم برای تحقق ترین مهماز  شودمی

شناسنامه داشته باشد که شخصاین استجرم
 2المثنی تحقق یابد.تا جرم اخذ شناسنامه

 8 حاشیه

جرم اخذ شناسنامه المثنی با داشتن 
راین شناسنامه اول از جرائم عمدی است بناب

اقدام آگاهانه مرتکب در اخذ شناسنامه 
المثنی کاشف از قصد مجرمانه مرتکب تلقی 
خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم 
به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه 

                                                
 یراهکارهاو  ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 9:صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 9 :صمقابله با آن، 

المثنی عمد داشته باشد. بنابراین در صورت 
مفقود شدن شناسنامه المثنی، اخذ شناسنامه 

دانست که استفاده  دوم اشکالی ندارد اما باید
مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی 
شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در 

چرا که  شودمیهر صورت جرم محقق 
 3جرمی مطلق است.

 9 حاشیه

در این جرم عمل مجرم به صورت فعل 
مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت 

ر المثنی د»است از گرفتن شناسنامه المثنی 
 5 4«لغت یعنی دومین

 10ه حاشی

این جرم یک جرم مطلق است به عبارت 
دیگر اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب 
عامل رسیده یا نرسیده باشد به صرف 

 6گردد.ارتکاب واقع می

 11 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است نه مستمر، 

 12 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 925ص  ن،یشیحسن، پ د،ی. عم4

 12 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد5

 12 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد6
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به عبارت دیگر در همان لحظه که فعل 
این جرم محقق  ودشمیمثبت اخذ انجام 

 1.شودمی

 12 حاشیه

ممکن است مرتکب انگیزه و اهداف 
مختلفی در گرفتن شناسنامه المثنی داشته 
باشد که طبق اصل کلی، انگیزه مرتکب در 
مسئولیت کیفری او تأثیری ندارد مثالً به 
انگیزه ازدواج دوم و یا اینکه ازدواج اولی 

 2را از زوجه دوم مخفی نگه دارد.

 13 حاشیه

منظور از اشخاص، هر شخص اعم از 
ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به 

 3آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است.دست

 14 حاشیه

چون شخص قبالً شناسنامه داشته است و 
بعداً با داشتن این شناسنامه، شناسنامه دومی 

از  شودمیگیرد مرتکب این جرم می
یط الزم برای تحقق این جرم شراترین مهم

                                                
 12 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 13 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 12 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 12 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

این است که شخص شناسنامه داشته باشد تا 
جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق پیدا کند. 
بنابراین اگر به هر دلیلی شناسنامه نداشته 
باشد یا کارت شناسایی موقت داشته باشد 

 4کند.این جرم تحقق پیدا نمی

 15 حاشیه

شناسنامه المثنی نسخه مشابهی از »
مه است که در هنگام مفقود شدن شناسنا

نسخه اصلی طی تشریفات خاص قانونی 
گردد. افرادی که تقاضای صدور می صادر

که درصورتینمایند، می شناسنامه المثنی
پس از صدور شناسنامه المثنی، نسخه اصلی 
پیدا گردد، سریعاً مراتب را به اطالع رسانده 

 5«.و نسخه المثنی را تحویل دهند
با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ  افرادی که

المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی 
شوند و در صورت تکرار، دادگاه می محکوم

باشند می مکلف به تعیین حداکثر مجازات
ی هاقانون تخلفات، جرائم و مجازات 4)ماده 

 6مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه(
  

مجله  ،يد سجلاسنا حی، تصح1321جواد،  ،يکاشان ،ي. عجم5

 ، تهران249شماره  ،يحقوق

 ميدرخصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب6

 44 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل



 

 

 ت ی والدت و وفات یا هویم رویدادهااظهار خالف واقع در زمان اعال

 محکوم ماه شش تا روز یک و شصت ازای جنحه حبس به زیر اشخاص -49 ماده
 : شد خواهند

 .نمایند اظهاری واقع خالف بر هویت یا وفات یا والدت اعالم در که اشخاصی – الف
 مکرر شناسنامه از تمام سال 18 سن به رسیدن از پس عامداً  عالماً  که اشخاصی -ب

 دریافت به یا علیه مولی یا خود برای مکرر شناسنامه دریافت به یا و دهاستفا
 مرده یا زنده آن صاحب خواه دیگری شناسنامه از یا و کنند مبادرت موهوم شناسنامه

 .نمایند استفاده خود هویت نام به باشد
 .کند صادر واقع خالف گواهی وفات و والدت مورد در که پزشکی یا ماما -ج
 بدهند دروغ شهادت وفات و والدت مورد در که اشخاصی (18/10/68 یاصالح) -د

 .گردد وفات یا و وقایع کل ثبت دفتر تنظیم به منجر آنان شهادت که

 -جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات –2ماده الف بند  
 .نمایند اظهاری قعوا خالف بر هویت یا وفات یا والدت اعالم در که اشخاصی

 1 حاشیه

عنصر قانونی جرم اعالم برخالف واقع 
 2والدت یا وفات یا هویت بند الف ماده 

های مربوط قانون تخلفات جرایم و مجازات
به اسناد سجلی و شناسنامه است. مستند به 

اشخاصی که در اعالم والدت یا »این بند 
« وفات یا هویت برخالف واقع اظهاری کند

های قید شده در صدر ماده ازاتبه مج
 1محکوم خواهد شد.

 2 حاشیه

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 45 :صاحوال، مرتبط با ثبت

از شرایط تحقق این جرم )اعالم بر خالف 
واقع( این است که اعالم باید در مورد 
والدت یا وفات یا هویت باشد و اگر در 
مورد ازدواج یا طالق باشد مشمول این ماده 

 2گیرد.قرار نمی

 3 حاشیه

ی جرم مذکور جرمی است عمدی و عمد
« برخالف واقع»بودن این جرم از عبارت 

. بنابراین مباشر جرم باید به شودمی مشخص
خالف واقع بودن اظهارات خود در خصوص 

 21 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2
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والدت یا وفات یا هویت علم و آگاهی 
 1داشته باشد.

 4 حاشیه

قانون تخلفات  2این ماده با توجه به ماده 
های مربوط به اسناد سجلی جرایم و مجازات

 2ناسنامه نسخ شده است.و ش

  

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 46 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 136 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 2
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 ریافت یا استفاده از شناسنامه مکرر یا موهومد

 -جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات -2ماده  ببند 

سال تمام از شناسنامه مکرر  18اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 
مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت  استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه

شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده 
باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده 

 شوند.می کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم

 1حاشیه  

در جرم استفاده از شناسنامه مکرر با 
کند و در اولین استفاده جرم تحقق پیدا می

تا زمانی که  1مورد تبصره یک ماده 
شخصی شناسنامه المثنی را نزد خود نگه 
دارد و تحویل ندهد جرم در زمان ادامه پیدا 

 1.شودمیکند یعنی جرم مستمر شناخته می

 2 حاشیه

شوند که ب این جرم میاشخاصی مرتک
سال تمام شده باشد و اشخاص  18سن آنها 
سال تمام اگر از شناسنامه مکرر  18کمتر از 

 2شوند.استفاده کنند مشمول این ماده نمی

  3 حاشیه

 در این ماده دو مطلب بیان شده است:

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 10 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها يناد سجلاس ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 10 :صمقابله با آن، 

 18اشخاصی که پس از رسیدن به سن  -1
استفاده  سال تمام از شناسنامه مکرر

 اند.نموده
 18اشخاصی که پس از رسیدن به سن  -2

سال تمام برای خود یا مولی علیه خود 
 شناسنامه مکرر یا موهوم دریافت کنند.

فعل مرتکب در قسمت اول ماده به 
صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی 
آن عبارت است از استفاده از شناسنامه 

 3مکرر.

 4 حاشیه

در قسمت دوم فعل مرتکب به صورت 
ل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن فع

عبارت است از گرفتن شناسنامه موهوم 
)غیر واقعی( یا شناسنامه مکرر برای خود یا 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 10 :صمقابله با آن، 
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 1کسی که به او والیت و قیومیت دارد.

 5 حاشیه

معموالً افرادی اقدام به دریافت شناسنامه 
نمایند، که مکرر، موهوم و یا المثنی می
ات اداری و آگاهی چندانی از قانون و مقرر

یا کیفری ندارند، این عمل خالف، اکثراً 
توسط افرادی زیاده خواه و یا بعضاً کسانی 

کنند که پذیرد که احساس میصورت می
خود مفسر قانون و وضع کننده آن هستند. 

مثال افرادی که قصد فرار از خدمت عنوان به
وظیفه عمومی دارند و یا جهت تحصیل در 

دریافت کوپن ارزاق و یا تر سنین پایین
های هویتی و سوء استفادهچنین هماضافی و 

تابعیتی دارند دست به چنین اقدامات غیر 
 2زنند.قانونی می

 6 حاشیه

در جرم گرفتن شناسنامه مکرر برای خود 
یا مولی علیه یا دریافت شناسنامه موهوم به 

و اگر  شودمیمحض دریافت، جرم محقق 
ها مهلتی شناسنامهگونه اینبرای تحویل 

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 10 :صمقابله با آن، 

 یاحوال )راهنمابر قانون ثبت يشرح ر،یاردش ،ی. ذوالفقار2

 22 :صاحوال(، ثبت نیمراجع

معین شده باشد باید این قبیل اشخاص 
ها را تحویل و یا مأموران شناسنامه

ها را از وجود اینگونه شناسنامه احوالثبت
مطلع نمایند که در این صورت از تعقیب و 
مجازات معاف خواهند بود واال پس از 

های معینه، جرم مزبور مستمر انقضای مهلت
مرتکب به مجازات مصرح در شناخته و 

 3.شودمیقانون محکوم 

 7یه حاش

جرایم مذکور از جرایم مطلق محسوب 
شوند به عبارت دیگر اعم از اینکه عمل می

به نتیجه مطلوب مرتکب رسیده و از این 
عمل منتفع شده و یا به نتیجه نرسیده باشد 

 4گردد.به صرف ارتکاب واقع می

 8 حاشیه

قانون جرائم و  2ماده  در مورد بند ب
های اسناد سجلی عنصر روانی این مجازات

جرم از دو جزء علم و عمد تشکیل شده 
است. منظور از علم این است که مرتکب از 
ماهیت فعل ارتکابی خود مطلع بوده و بداند 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 10 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 10 :صمقابله با آن، 
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و عالم و آگاه باشد آنچه را که تصمیم به 
ارتکاب آن گرفته جرم و نامشروع و عمل 

تی است. بنابراین تا زمانی که قابل مجازا
مرتکب از مجرمانه بودن اقدامات خویش 

، مانند شودمیاطالع نداشته باشد جرم محقق ن
اینکه شخص نداند استفاده از شناسنامه 
دیگری به نام هویت خود جرم است. از قید 
عالماً عامداً در متن ماده چنین استنباط 

تنهایی برای که علم و اطالع به  شودمی
تحقق جرم کافی نیست به عبارت دیگر علم 
و اطالع الزم است لیکن کافی نیست بلکه 
مرتکب باید عالوه بر علم و اطالع، قصد و 
اراده مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین 
مرتکب باید با علم به نامشروع و جرم بودن 
عمل خویش در انجام آن عمد داشته باشد 

ر و اکراه این عمل را پس هرگاه تحت اجبا
انجام دهد مرتکب جرمی نشده است زیرا 

 1عنصر روانی آن متزلزل است.

 9ه حاشی

در جرم دریافت شناسنامه مکرر برای 
خود یا مولی علیه یا دریافت شناسنامه 
موهوم به محض دریافت، جرم تحقق پیدا 

کند و اگر برای تحویل اینگونه می

                                                
 17 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 10 :ص ،ياسناد سجل ميرامحمدرضا، ج ،ی. عباد2

این »شد باید ها مهلتی معین شده باشناسنامه
ها را تحویل و یا قبیل اشخاص شناسنامه

را از وجود اینگونه  احوالثبتمأموران 
ها مطلع نمایند که در این صورت شناسنامه

از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود واال 
های معینه جرم مزبور پس از انقضای مهلت

مستمر شناخته شده و مرتکب به مجازات 
 3  2«.شوندم میمصرح در قانون محکو

 10 حاشیه

قانون تخلفات،  2از ظاهر بند ب ماده 
های مربوط به اسناد سجلی جرایم و مجازات

که مرتکبین این  شودمیو شناسنامه استنباط 
جرم اعم از اشخاص ایرانی و خارجی است 

قانون جرائم و  12ولی با توجه به ماده 
های اسناد سجلی و شناسنامه که مجازات

ستفاده اشخاص غیر ایرانی از شناسنامه افراد ا
ایرانی را برای اثبات هویت ایرانی خود جرم 
مستقلی داشته است بنابراین اشخاص بند ب 

 4فقط اشخاص ایرانی هستند. 2ماده 

 11ه حاشی

اگر افرادی شناسنامه خود را در اختیار 
استفاده کنندگان قرار دهند مرتکب جرم 

 44، ماده 1355احوال مصوب . قانون ثبت3

 15 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4
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به مجازات  2ماده  اند و مطابق بند بشده
شوند. این افراد استفاده کنندگان محکوم می

شوند زیرا در واقع معاون جرم محسوب می
وسیله ارتکاب جرم را در اختیار مباشرین 

کنند دهند و وقوع آن را تسهیل میقرار می
 1ولی مجازات آنها در حد مباشر است.

 12 حاشیه

جرم استفاده از شناسنامه مکرر جرمی 
مدی و یا مادی صرف؟ به عبارت است ع

دیگر آیا حتماً باید قصد مجرمانه و علم 
مرتکب را برای تحقق جرم اثبات نمود و یا 
چنین جرمی مادی صرف است و به صرف 
اثبات عنصر مادی و فارغ از کنکاش 
درخصوص عمد و یا خطای مباشر جرم قابل 

 تحقق خواهد بود؟
 در پاسخ باید گفت از برخی از الفاظ و

توان عمدی بودن این عبارات این بند می
دریافت »جرم را پذیرفت. عباراتی چون 

و یا استفاده از شناسنامه « شناسنامه موهوم
قرار »و یا « به نام هویت خود»دیگری 

« دادن شناسنامه خود در اختیار دیگری
همگی مبین عمدی بودن این جرم است. 
بنابراین دریافت کننده شناسنامه موهوم 

                                                
 16 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

ماً باید نسبت به موهوم بودن این که حت
کند آگاه باشد. عدم علم مباشر دریافت می

جرم به موهوم بودن شناسنامه منجر به عدم 
تحقق جرم استفاده از شناسنامه مکرر 

کسی که از شناسنامه غیر چنین هم. شودمی
کند باید نسبت به تعلق شناسنامه استفاده می

د و اگر سهواً و در نتیجه به غیر آگاه باش
اشتباه از شناسنامه غیر استفاده کند جرم 
استفاده از شناسنامه غیر محقق نخواهد شد. 
اصل عمدی بودن جرایم و تفسیر به نفع 

 2متهم نیز موید عمدی بودن این جرم است.

 13 حاشیه

، احوالثبتطبق مقررات و قوانین 
استفاده یک شخص از دو شناسنامه جرم 

و متخلف به مجازات  شودمی محسوب
استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم 

 .شودمی
براساس اولین تبصره ماده یک قانون 

های مربوط به تخلفات، جرائم و مجازات
اسناد سجلی و شناسنامه که عنصر قانونی این 

رود، دریافت کنندگان جرم به شمار می
رت پیدا شدن شناسنامه المثنی مکلفند در صو

شناسنامه اصلی نسبت به تحویل شناسنامه 

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 39 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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 1اقدام کنند. احوالثبتالمثنی به اداره 

 14 حاشیه

در جرم استفاده از شناسنامه مکرر با 
کند و در اولین استفاده، جرم تحقق پیدا می

مورد تبصره یک ماده یک تا زمانی که 
شخص شناسنامه المثنی را نزد خود نگه دارد 

حویل ندهد جرم در زمان ادامه پیدا و آن را ت

کند به عبارت دیگر جرم مستمر شناخته می
 2شد.می

 15 حاشیه

استفاده و یا دریافت شناسنامه از اداره 
، فعل مثبتی است که عنصر مادی احوالثبت

 3دهد.این جرم را تشکیل می

 

  

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 36:صاحوال، مرتبط با ثبت

 10 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3

 39 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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 صدور گواهی خالف واقع توسط پزشک در رویدادهای والدت و وفات

 -جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات -2ماده  ج بند

 ماما یا پزشکی که در مورد والدت یا وفات گواهی خالف واقع صادر کند.

 1 حاشیه

در گزارش خالف واقع صرفاً دروغ 
. به عبارت دیگر این اصل شودمی نوشته

کلی که صرف دروغ گفتن جرم نیست در 
خصوص صدور گواهی خالف واقع 

خورد. قانونگذار در برخی از می تخصیص
موارد به دلیل اهمیت برخی از وقایع نوشتن 
دروغ در قالب خاصی توسط برخی اشخاص 

مله این ی نموده است. از جانگارجرمرا 
وقایع والدت و وفات است و از جمله وقایع، 

این اشخاص ماما یا پزشک قانونگذار اظهار 
واقع ماما یا پزشک را در قالب  خالف

گواهی خاص در خصوص واقعه والدت یا 
 1ی نموده است.انگارجرموفات 

 2 حاشیه

فقط ماما یا پزشکی که در زایمان دخالت 
هستند و  2داشته مشمول این بند از ماده 

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 46 :صاحوال، تبط با ثبتمر

 21 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 2.شودمین شامل دیگر اشخاص

 3 حاشیه

برای تحقق عنصر مادی این بند ماما یا 
باید در مورد والدت یا وفات  3پزشک

گواهی خالف واقع صادر نماید. گواهی در 
لغت به معنای شهادت است و از قانون 

که منظور از  شودمی استنباط احوالثبت
گواهی، شهادت و گواهی کتبی است و به 

 ارسال احوالثبتصورت نامه و کتباً به 
 4.شودمی

 4 حاشیه

قانون تخلفات  2مطابق با بند ج ماده 
ی مربوط به اسناد سجلی هاجرایم و مجازات

و شناسنامه که عنصر قانونی این جرم است 
ماما یا پزشکی که در مورد والدت یا »

به « وفات گواهی خالف واقع صادر کند

دخالت  مانيوالدت حضور و در زا نیکه در ح يپزشک اي. ماما 3

نسخه آن به  کيوالدت و ارسال  يداشته مکلف به صدور گواه

قانون  19ماده » باشدياحوال محل در مهلت اعالم مثبت

 «.احوالثبت

 21 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4
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 این قانون محکوم 2ی صدر ماده هامجازات
 1.شودمی

 5 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است به عبارت 
گر در همان لحظه که فعل مثبت اظهار دی

خالف واقع یا صدور گواهی خالف واقع 
 2.شودمی این جرم محقق شودمی انجام

  6 حاشیه

موضوع گواهی باید در مورد والدت یا 

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 46 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 22 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 3.شودمین وفات باشد وگرنه جرم محسوب

 7 حاشیه

این جرم یک جرم ساده است به عبارت 
ی تحقق آن کافی دیگر یک عمل برا

 4است.

 8 حاشیه

این جرم یک جرم ساده است به عبارت 
دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی 

  5است.

 22 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 22 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 24 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد5



 

 

 شهادت دروغ در مورد رویدادهای والدت و وفات

 -جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات -2ماده  دبند 
هادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر اشخاصی که در مورد والدت یا وفات ش

 ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

 1 حاشیه

این جرم یک جرم مقید است و از جمله 
جرائمی است که شرط تحقق آن حصول 

که حصول آن ای نتیجه خاص است. نتیجه
باشد این است می برای تحقق جرم ضروری

دفتر ثبت که شهادت دروغ باید در تنظیم 
واقع شود. پس  و یا وفات مؤثر 1کل وقایع

نشود و شهادت دروغ  اگر این نتیجه حاصل
در تنظیم دفاتر اسناد سجلی مؤثر واقع نشود 

 2جرم محقق نخواهد شد.

 2 حاشیه

این جرم از جرائم آنی است به عبارت 
دیگر فعل شهادت دروغ از جمله جرائمی 

و است که در همان لحظه ارتکاب انجام 
 3گردد.می و جرم محقق شودمی تمام

 3 حاشیه

جرم شهادت دروغ در مورد والدت یا 

                                                
چهارگانه  عياست که در آن وقا یدفتر عي. دفتر ثبت کل وقا1

 .شوديمازدواج و طالق ثبت   ،وفات  ،والدت

 23 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

وفات از جمله جرائمی است که برای تحقق 
آنها عالوه بر عدم عام )سوء نیت عام( 
وجود عمد خاص )سوء نیت خاص( نیز 

 4ضروری است.

 4 حاشیه

منظور از عمد خاص یا سوء نیت خاص 
در تنظیم دفتر ثبت  تأثیر شهادت اشخاص

کل وقایع و یا وفات است بنابراین چنانچه 
شهادت مرتکب در تنظیم دفتر ثبت کل 
وقایع و یا وفات تأثیر نداشته باشد جرم این 
بند محقق نخواهد شد. بدیهی است به پیروی 
از اصول کلی انگیزه مرتکب در مسئولیت 
کیفری او تأثیری ندارد مثل اینکه کسی به 

 5اب و کمک، شهادت دروغ بدهد.انگیزه ثو

 5 حاشیه

عام اراده خود آگاه فرد در  منظور از عمد
ارتکاب فعل مجرمانه و در اینجا عبارت از 

 23 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 24 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 24 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد5
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قصد دادن شهادت دروغ است. به عبارت 
دیگر مجرم با علم به دروغ بودن شهادت 
خود در دادن شهادت دروغ عمد داشته باشد. 

قد به پس هرگاه کسی واقعاً و صمیمانه معت
درست و واقعی بودن والدت یا وفات باشد 
و یا خود نیز نسبت به والدت یا وفات که 

اشتباه کرده و اند غیر واقعی و موهوم بوده
پنداشته و گواهی کند و یا می آنها را واقعی

مستی انجام گرفته ل گواهی و شهادت در حا
باشد رکن عمد عام )سوء نیت عام( متزلزل 

 1خواهد بود.

  6 هحاشی

عنصر معنوی این جرم اراده شهود در 
ادای شهادت و علم و آگاهی شهود به کذب 
بودن مورد شهادت است. بنابراین اگر شهود 
 به کذب بودن آنچه که به آن شهادت

دهند )البته درخصوص دو واقعه والدت می
و وفات( آگاه نباشد جرم مذکور محقق 
نشده است. بنابراین جرم مذکور بدون شک 

 2می است عمدی.جر

                                                
 24 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 48 :صاحوال، مرتبط با ثبت

احوال، ثبت واقعه والدت ون ثبتقان 24و  15. بموجب ماده 3

صورت  نيا ریپزشک باشد در غ قيمستند به تصد ديوفات با اي

 .شوديمو حضور دو نفر گواه ثبت  قيواقعه با تصد

 7ه حاشی

در این جرم عمل مجرم به صورت فعل 
مثبت است. به عبارت دیگر شاهد خبر 
دروغی را در مورد والدت یا وفات برای 

یید کند. بر گواهی و تأ احوالثبتمأمور 
ثبت والدت یا وفات  احوالثبتطبق قانون 

در صورت نبودن گواهی پزشک، به گواهی 
 3گیرد.یم و شهادت دو نفر انجام

شهادت به طور کلی انتقال حقیقت امری 
از ناحیه فردی که آن را دیده و شنیده باشد 
به فرد دیگری که آن را ندیده و نشنیده 

 4باشد.می است

  8 حاشیه

منظور از اشخاص در این بند هر شخصی 
تواند شهادت دهد. می است که برطبق قانون

به عبارت دیگر شاهد هر مرد و زنی است 
سال باشد و صحت  18سن او بیشتر از  که

اظهارات اعالم کننده را گواهی و تأیید 
 6 5کند.

 9 حاشیه

 23 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

است که صحت اظهارات اعالم  يقانون کس ني. گواه از لحاظ ا5

 «.6ماده  2تبصره » کنديم يکننده را گواه

 23 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد6
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از شرایط تحقق این جرم این است که 
شهادت باید در مورد والدت یا وفات باشد 
و به فرض اگر در مورد ازدواج یا طالق یا 
هویت شهادتی برخالف واقع بدهد جرم 

 1.شودمین محسوب

 10 هحاشی

 احوالثبتاین شهادت باید در نزد مأمور 
برخالف حقیقت باشد. پس اگر شهادت 
دروغ در نزد اشخاص دیگری غیر از مأمور 

و یا مأمور منفصل از خدمت باشد  احوالثبت
 2مرتکب جرمی نشده است.

 11 حاشیه

اگر شهادت شهود درخصوص دو واقعه 
والدت یا وفات در تنظیم دفتر ثبت کل 

 رغمعلییا وفات مؤثر واقع نشود  وقایع و
شهادت کذب جرم مذکور محقق نشده 

 3است.

 12 حاشیه

قانون تخلفات، جرایم و  2بند )د( ماده 
ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات

مجمع  10/05/1370شناسنامه مصوب 

                                                
 23 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 23 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

: دارد کهمی تشخیص مصلحت نظام بیان
روز تا یک  91اشخاص زیر به حبس از »

یا به پرداخت جزای نقدی و یا به هر  سال و
 «.شوندمی دو مجازات محکوم

مورخ  5468/7ه شماره نظری
اداره حقوقی قوه قضائیه در  02/08/1384

با توجه به »: این خصوص اعالم داشته که
قانون مجازات  650اطالق و عموم ماده 

اسالمی مقامات رسمی اختصاص به مقامات 
ر اداره قضائی ندارد ولذا اگر کسی د

نسبت به تاریخ والدت یا وفات  احوالثبت
شخصی به دروغ شهادت دهد و این شهادت 
در اصدار شناسنامه و یا گواهی فوت مؤثر 

خواهد الذکر فوق واقع شود، مشمول ماده
قانون  650بود. در مورد استعالم هرچند ماده 

قانون  2مجازات اسالمی نسبت به بند د ماده 
ی مربوط به هاازاتتخلفات جرایم و مج

اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  10/05/1370

 و قاعدتاً شودمی قانون مؤخر محسوب
بایستی مالک عمل قرار گیرد؛ ولی چون می

مورخ  5318موجب نظریه تفسیری شماره ه ب
شورای نگهبان هیچ یک از  23/03/1372

ل و نقض مراجع قانونگذاری حق رد و ابطا

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3

 48 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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و فسخ مقررات و مصوبات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را ندارند، موضوع مشمول بند 
)د( ماده قانون تخلفات جرایم و 

ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات
مجمع  10/05/1370شناسنامه مصوب 

باشد و باید می تشخیص مصلحت نظام

                                                
 54عباس، همان، ص  ،یرشکاریاز م . نقل1

 ميدرخصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب2

 37 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل

 2 1«.براساس آن مجازات تعیین شود

  13 حاشیه

ین بند اعم از شهادت شفاهی شهادت در ا
یا کتبی است زیرا شهادتنامه هم شهادت 

  3و ارزش آن را دارد. شودمی محسوب

 23 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3



 

 

 ایرانی قلمداد کردن بیگانگان با استفاده از شناسنامه غیر 

افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن  - 50ماده 
از سه ماه ای اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحهخود موجب تنظیم 

 .تا یکسال محکوم خواهند شد

 
هر غیر ایرانی  -11ماده  -ی مربوط به اسناد سجلیهاقانون تخلفات جرایم و مجازات 

که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی 
زای نقدی از فت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جیا دریا

 .شودمی ( ریال محکوم 000/000/3ریال تا ) 000/000/1
هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد  -12ماده 

هویت خود استفاده  به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن
عالوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از  ، نماید
اعمال ارتکابی که درصورتی. شودمی ریال محکوم 000/000/3ریال تا  000/000/1

مرتکب به حداکثر هر دو  ، فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد
 .حکوم خواهد شدمجازات م

 1 حاشیه

از طریق خرید و یا « تصاحب»اگر 
سرقت شناسنامه یک ایرانی صورت گیرد 
موضوع مشمول قواعد تعدد جرم خواهد 

 1بود.

 2 حاشیه

اسنامه شخص مرده برای استفاده از شن
داد کردن هویت خود به صراحت ایرانی قلم

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب1

 53 :ص ،احوالمرتبط با ثبت

 2قانون جرم است.

 3ه حاشی

کر شده است این جرم در ذیل جرایمی ذ
گیرد. مالک می که توسط مالک صورت

قلمداد کردن تبعه خارجی از باب تسامک 
است و صرفاً مبین این است که کس 

تواند ادعایی درخصوص این نمی دیگری
 3سند داشته باشد.

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ين. روش2

 11 :صمقابله با آن، 

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3
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 4 حاشیه

ایرانی قلمداد »عنصر مادی این جرم 
موجب تنظیم اسناد سجلی »و « کردن خود

باشد. به عبارت دیگر می «یا شناسنامه شدن
تبعه خارجی باید با توسل به تقلب ابتدا 
برخالف واقع خود را تبعه ایران معرفی کند 

 احوالثبتو سپس به فریب مسئولین اداره 
برای خود اسناد سجلی یا شناسنامه اخذ 

 1نماید.

 5 حاشیه

آیا این جرم جرمی است مرکب یا ساده؟ 
جرم به عبارت دیگر آیا عنصر مادی این 

شامل چند فعل است و یا صرفاً یک فعل 
 مثبت عنصر مادی این جرم را تشکیل

دهد؟ اولین جوابی که از ظاهر ماده به می
رسد این است که این جرم جرمی می ذهن

است ساده و صرفاً تبعه خارجی با ایرانی 
قلمداد کردن خود موجبات تنظیم اسناد 

 احوالثبتسجلی را توسط مسئولین اداره 
به ماده تر کند. اما با نگاهی دقیقمی راهمف

توان قائل به مرکب بودن می این قانون 11
این جرم بود. استدالل اینجانب نیز این است 

                                                
 45 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 44 :صاحوال، مرتبط با ثبت

که مباشر جرم یعنی تبعه خارجی عالوه بر 
ایرانی قلمداد کردن خود با فریب دادن 

موجبات تنظیم  احوالثبتمسئولین اداره 
کند. به عبارت می سند توسط آنان را فراهم

دیگر در بخش دوم جرم یعنی تنظیم سند 
تبعه خارجی با سبب سازی موجبات تحقق 

کند و به بیان بهتر تبعه می جرم را فراهم
 و شودمی خارجی سبب اقوی از مباشر تلقی

توان او را مباشر معنوی تلقی کرد. می
بنابراین جرم مذکور جرمی است مرکب 

عه خارجی در ایرانی شامل فعل مثبت تب
قلمداد کردن خود و مباشرت معنوی در 

 احوالثبتتنظیم سند توسط مسئولین اداره 
 2است.

 6 حاشیه

آیا جرم مذکور جرمی است مطلق یا مقید 
به نتیجه؟ و اگر جرمی است مقید، نتیجه آن 

 چیست؟
در پاسخ باید گفت که همانطور که از 

 آید جرم مذکور جرمیمی ظاهر ماده بر
است مقید به نتیجه. اما پاسخ به سوال دوم 
کمی احتیاج به توضیک دارد. نتیجه مذکور 

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 44 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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تنظیم سند سجلی و یا »در این ماده صرفاً 
است و نه اخذ آن توسط تبعه « شناسنامه

خارجی به عبارت دیگر بعد از تنظیم سند 
سجلی و قبل از تحویل آن به تبعه خارجی 

بات شود کذب بودن ادعای تبعه خارجی اث
و مسئولین اداره ثبت از دادن سند به تبعه 
خارجی امتناع کند باز هم جرم به طور کامل 

تواند به نمی محقق شده است و تبعه خارجی
این استناد که سند سجلی را اخذ نموده است 
از زیر بار مسئولیت کیفری شانه خالی 

 1کند.

 7 حاشیه

خصوص عنصر معنوی این جرم،  در
ندارد که این جرم جرمی تردیدی وجود 

است عمدی. بنابراین تبعه خارجی باید با 
علم، به نداشتن تابعیت ایرانی و با فریب 

موجبات  احوالثبتدادن مسئولین اداره 
تحقق این جرم را فراهم آورد و از آنجا که 
جرم مذکور جرمی است مقید به نتیجه، سوء 
نیت خاص مرتکب در تنظیم سند سجلی و 

مه نیز از ارکان عنصر معنوی این یا شناسنا

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 44 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 45 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 2باشد.می جرم

 8 حاشیه

قانون تخلفات جرایم و  11ماده 
ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات

شناسنامه به جرم اخذ اسناد سجلی یا 
شناسنامه قبل از تحصیل تابعیت ایران 

 .اختصاص دارد
جرم مذکور در این بند را میتوان نوعی 

 3.جرم بازدارنده تلقی کرد

 9شیه حا

به تصاحب شناسنامه از  12در ذیل ماده 
طریق جعل و یا استفاده از سند سجلی 
مجعول به انگیزه ایرانی قلمداد کردن خود 
اشاره کرده است. مجازات مقرر برای آن 
نیز حداکثر هر دو مجازات یعنی پنج سال 

 ریال جزای نقدی 3000000حبس و 
جا باشد. نکته مهم اینجاست که در اینمی

به اجرای قواعد تعدد نکرده ای مقنن اشاره
است و صرفاً جعل و استفاده از سند مجعول 

 4را از عوامل مشدده دانسته است.

 ميجرا ييجنا استیس يد، بررسفرزا ،یلنگرود یپرواي. ب3

 43 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب4

 54 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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 10یه حاش

تصاحب »عنصر مادی این جرم 
یک ایرانی اعم از زنده یا مرده و « شناسنامه

از آن برای ایرانی قلمداد کردن « استفاده»
نابراین این خود توسط اتباع خارجی است. ب

جرم جرمی است مرکب که عنصر مادی 
آن از دو رفتار مادی مثبت تصاحب و 
استفاده از شناسنامه یک فرد ایرانی تشکیل 

 1شده است.

 11 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است و به محض 
استفاده شخص غیر ایرانی از آن به منظور 
ایرانی قلمداد کردن هویت خود جرم تحقق 

 2کند.می پیدا

 12ه حاشی

جرم مطلق است یعنی نیاز به وقوع نتیجه 
 در عالم خارج ندارد به صرف استفاده تحقق

ش گردد خواه مرتکب به منفعت خویمی
 3برسد یا نرسد.

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 52 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 19 :ص ،يجلاسناد س ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 11 :صمقابله با آن، 

 13 حاشیه

فعل مرتکب به صورت مثبت است و 
عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از 
استفاده از شناسنامه افراد ایرانی در جهت 

کردن هویت خود، یعنی در  ایرانی قلمداد
واقع اشخاص غیر ایرانی از شناسنامه ایرانی 
 برای اثبات ایرانی بودن خود استفاده

 4کنند.می

 14 حاشیه

استفاده از  ،شرط تحقق جرمترین مهم
شناسنامه است بنابراین اگر شناسنامه فرد 
ایرانی را پیدا کند ولی از آن هیچ استفاده از 

چنین هماست و  نکند مرتکب جرمی نشده
این استفاده باید در جهت اثبات ایرانی بودن 
خود باشد و اگر به منظور دیگری مانند 
کالهبرداری از آن استفاده کند مشمول این 

 5گردد.نمی ماده

 15 حاشیه

پدیده غصب شناسنامه در حقیقت، 
استفاده از مشخصات غیر واقعی جهت 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 11 :صمقابله با آن، 

 18 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد5
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بیگانه با  ایرانی نشان دادن خود توسط اتباع
باشد. از جرائم امنیتی مثل می اهداف مختلف

غاصبان ترین جاسوسی که بگذریم عمده
شناسنامه در ایران اتباع عراقی و بخصوص 
افاغنه هستند که به دلیل استفاده از موهبات 
زندگی در خاک ایران و بهره مندی از 
تسهیالت دولتی مثل کاالبرگ، یارانه و 

 گیرد. تجربه نشانمی ازدواج و... صورت
وران دهد که شخص غاصب با تبانی مأممی

، سند سجلی شخصی را که احوالثبتی خاط
به سن و سال غاصب و مشخصات وی 
نزدیک است انتخاب نموده و از روی سند 
سجلی مربوط برای فرد غاصب شناسنامه 
صادر شده و شخص غاصب نیز با استفاده از 

دواج با این شناسنامه، مبادرت به ثبت از
همسرش که اغلب زنان ایرانی دارای 
شناسنامه هستند نموده و سپس با مراجعه به 

مبادرت به اخذ شناسنامه  احوالثبتاداره 
فرزندان نموده، زمین و ملک معامله نموده 

ی هاو سند ملکی دریافت داشته و استفاده
 بسیار دیگر.

غصب استیال بر حق غیر است به نحو 
وی آن به معنای هر چیزی عدوان و معنای لغ

که به زور و ستم گرفته باشند. در 

                                                
 ميدرخصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب1

 55 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل

غصب عبارت است از استفاده از  احوالثبت
شناسنامه غیر و اینکه معلوم شود شناسنامه 
متعلق به ارائه دهنده نبوده و موضوع استفاده 

 1از شناسنامه غیر مطرح است.

 16 حاشیه

فعل مرتکب در این جرم به صورت 
مادی فیزیکی آن عبارت مثبت است و عمل 

است از استفاده از شناسنامه افراد ایرانی 
برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود، به 
عبارت دیگر اشخاص غیر ایرانی از 
شناسنامه ایرانی برای اثبات ایرانی بودن 

 2کنند.می خود استفاده

 17 حاشیه

عنصر معنوی این جرم علم و آگاهی تبعه 
سنامه به خود و خارجی به عدم تعلق شنا

تعلق آن به یک فرد ایرانی )چه زنده و چه 
استفاده از شناسنامه چنین همباشد. می مرده(

نیز باید با علم به تعلق شناسنامه به یک 
ایرانی صورت گیرد و انگیزه مرتکب نیز 
 باید ایرانی قلمداد کردن خود باشد. تأکید

رم گردد که با توجه به مطلق بودن این جمی
سوء نیت خاص منتفی است و اصطالح 

 18 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2
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مبین « برای ایرانی قلمداد کردن خود»
 1باشد.می انگیزه مباشر جرم

  18 حاشیه

استفاده از شناسنامه شخص مرده برای 
ایرانی قلمداد کردن هویت خود به صراحت 

م است. ذکر این مورد در ماده به قانون جر
هت جلوگیری از سوء استفاده افراد از ج

نامه شخص مرده است همچنانکه در شناس
 2ذکر شده است. 2بند ب ماده 

 19 حاشیه

از آنجا که هر شخص با در اختیار داشتن 
یک سند هویتی رسمی و با ادعای تعلق آن 
به خود، به حکم قاعده صحت صاحب آن 

تواند بر این اساس می و شودمی شناسنامه
برای خود حقوقی قائل شود و در صدد بهره 
برداری از آن باشد، لذا قانونگذار، در صدد 
جلوگیری از دست یابی افراد بیگانه به اسناد 

 باشد.می هویتی کشور
از آنجا که شناسنامه تنها به منظور استفاده 

گردد و در واقع می اتباع هر کشور صادر
هر شناسنامه منحصر به هویت و مشخصات 

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 45 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 19 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

باشد. به همین علت می یک شخص حقیقی
بتوانیم این جرم را به نوعی سرقت شاید 

هویت توسط اشخاص بیگانه نامید. براساس 
قانون تخلفات، جرائم و  50ماده 
ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات

ای که قبل از احراز شناسنامه، افراد بیگانه
تابعیت ایرانی، به منظور ایرانی قلمداد کردن 
خود، موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت 

از سه ماه ای اسنامه شوند به حبس جنحهشن
 3تا یک سال محکوم خواهند شد.

 20 حاشیه

در این ماده  گذارکانون توجه قانون
استفاده از شناسنامه یک فرد ایرانی و ایرانی 
قلمداد کردن خود توسط یک تبعه خارجی 
است. اما الزمه آن تصاحب شناسنامه یک 

که فرد ایرانی است. حال سوال اینجاست 
منظور از تصاحب چیست؟ آیا حتماً باید 
عمل تصاحب بدون رضایت مالک انجام 
شود و یا دادن سند از طرف مالک به تبعه 
 خارجی نیز تصاحب از طرف وی تلقی

 ؟شودمی
لفظ عامی « تصاحب»در پاسخ باید گفت 

 ميدر خصوص جرا يمشارکت تياجن استیس د،یسع نه،ی. چوب3

 45 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل
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است و چه اسناد سجلی با رضایت مالک 
نه در مثالً از طریق فروش آن به تبعه بیگا

تصاحب وی قرار گیرد و چه از طریق 
سرقت و یا حتی پیدا نمودن آن در تصاحب 

مذکور « تصاحب»اتباع بیگانه قرار گیرد 
 1.شودمی محقق 12در ماده 

 21 حاشیه

استفاده افراد غیر ایرانی از شناسنامه 
ایرانی به منظور ایرانی جلوه دادن خود از 

ظر به آن جرائم عمدی است. تحقق عمد نا
است که مرتکب آگاهانه و با قصد مرتکب 
این جرم شود یعنی با علم به اینکه شناسنامه 
متعلق به فرد ایرانی است در استفاده از آن 
به منظور اثبات ایرانی بودن خود عمد داشته 

 2باشد و نیازی به عمد خاص نیست.

 22 حاشیه

شناسنامه شخص ایرانی از هر طریق به 
در ارتکاب جرم و میزان  دست آمده باشد

مجازات آن تأثیری ندارد و شخص بیگانه 
اعم از اینکه شناسنامه را پیدا کرده باشد و 

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 45 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 11 :صمقابله با آن، 

 18 :ص ،يسجلاسناد  ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

یا با رضایت طرف ایرانی از او گرفته باشد 
و یا شناسنامه را از صاحب آن سرقت کرده 

کند و در صورت استفاده نمی باشد فرقی
 3مرتکب جرم شده است.

 23 حاشیه

انی از هر طریقی به دست شناسنامه ایر
آمده باشد در ارتکاب جرم و میزان مجازات 
تأثیری ندارد و شخص بیگانه اعم از اینکه 
شناسنامه را پیدا کرده باشد و یا با رضایت 
طرف ایرانی از او گرفته باشد و یا شناسنامه 
 را از صاحب آن سرقت کرده باشد تفاوتی

کند و در صورت استفاده مرتکب جرم نمی
 4شده است.

 24 حاشیه

مرتکبین این جرم افراد غیر ایرانی هستند 
اعم از اینکه از اصل خارجی و بیگانه باشند 
یا در اثر ترک تابعیت ایران شناسنامه ایرانی 

 5خود را از دست داده باشند.

  25 حاشیه

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 11 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن5

 11 :صمقابله با آن، 
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استفاده از  ،شرط تحقق جرمترین مهم
د در این استفاده بایچنین همشناسنامه است 

جهت اثبات ایرانی بودن خود باشد و اگر 
به منظورهای دیگری مانند کالهبرداری از 

 1باشد.نمی آن استفاده کند مشمول این ماده

 26 حاشیه

استفاده از شناسنامه همراه که درصورتی
با جعل آن باشد مرتکب به حداکثر هر دو 
 مجازات یعنی حبس و جزای نقدی محکوم

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 11 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،يشن. رو2

 2.شودمی

 27 یهحاش

صرف تصاحب کافی برای تحقق جرم 
موضوع این ماده نیست و استفاده از آن و 
ایرانی قلمداد کردن خود شرط تحقق این 

 3جرم است.
  

 11 :صمقابله با آن، 

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب3

 53 ص:احوال، مرتبط با ثبت



 

 

 اعالم خالف واقع پدر یا مادر طفل که منجر به صدور شناسنامه شود

 مادر یا پدر عامداً و عالماً کس ( هر18/10/1363)اصالحی  - 51 ماده
 و اظهار احوالثبت دفاتر و اسناد در واقعی مادر یا پدر از یربغ را طفل

 محکوم سال سه تا ماه 6 ازای جنحه حبس به کند دریافت شناسنامه
  .شد خواهد
 مواردچنین هم و نباشد معلوم طفل مادر یا پدر کهمواردی در -تبصره
 هماد این شمول از سرپرست بدون حمایت کودکان قانون در مذکور

 باشد.می مستثنی

 1 حاشیه

کسانی هستند « هرکس»منظور از کلمه 
که خود را به جای پدر یا مادر اصلی و 
واقعی طفل معرفی و شناسنامه دریافت 

کنند یا کسانی هستند که قانوناً اعالم و می
ها است امضاء سند ثبت والدت به عهده آن

تواند والدت طفل مثال مادر در غیبت پدر می
را امضا  احوالثبتعالم و سند و دفاتر را ا

کند و شناسنامه با قید نام کوچک طرف 
غایب تنظیم خواهد شد حال اگر به جای 
پدر واقعی طفل شخص دیگری را پدر طفل 

معرفی و با نام  احوالثبتدر اسناد و دفاتر 
آن شخص شناسنامه دریافت کند مرتکب 

 1جرم شده است. 

                                                
 51 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

  52 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 2 حاشیه

قید است زیرا از این جرم یک جرم م
جمله جرایمی است که شرط تحقق آن 
حصول نتیجه است و آن عبارت است از 
دریافت شناسنامه توسط شخص، پس تا 
زمانی که شخص شناسنامه دریافت نکرده 

 2کند. است جرم تحقق پیدا نمی

 3 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است به عبارت 
ای که این مطلب در دیگر در همان لحظه

اظهار و شناسنامه  احوالثبتد دفاتر اسنا
 3.شودمیدریافت شود جرم محقق 

  52 :ص ،ياسناد سجل ميمحمد رضا، جرا ،یعباد. 3
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 4 حاشیه

ماه  6ای از مجازات این جرم حبس جنحه
سال خواهد بود که با توجه به تغییر  3تا 

توان نظام قضایی و مجازات تعزیرات می
ای در واقع همان گفت که حبس جنحه

 1حبس تعزیری نظام فعلی است.

  5 حاشیه

در این جرم عمل مرتکب به صورت فعل 
مثبت است و عمل مادی آن عبارت است 
از اظهار خالف واقع شخص در مورد پدر و 
مادر طفل به عبارت دیگر شخص کسان 
دیگری را بجای پدر و مادر واقعی طفل 

به نام  احوالثبتمعرفی کند و اسناد و دفاتر 
پدر و مادر واقعی طفل تنظیم شود و بتواند 

 2این اظهارات شناسنامه بگیرد.  با

 6 حاشیه

عنصر روانی این جرم از دو جز علم و 
این « علم»عمد تشکیل شده است منظور از 

است که مرتکب از ماهیت فعل ارتکابی 
خود مطلع بوده و بداند و عالم و آگاه باشد 
آنچه را که تصمیم به ارتکاب آن گرفته 

ت جرم و نامشروع و عمل قابل مجازاتی اس

                                                
 52 :ص ،ياسناد سجل ميمحمد رضا، جرا ،ی. عباد1

 51 :ص ،ياسناد سجل ميمحمد رضا، جرا ،ی. عباد2

بنابراین تا زمانی که مرتکب از مجرمانه 
بودن اقدامات ارتکابی خویش اطالع نداشته 

مانند اینکه شخص  شودمیباشد جرم محقق ن
نداند که اظهارات خالف واقع در مورد پدر 
و مادر طفل و به تبع آن دریافت شناسنامه 

در متن ماده « عالماً عامداً»جرم است. از قید 
که علم و اطالع به  شودمیط چنین استنبا

تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست به 
عبارت دیگر علم و اطالع الزم است لیکن 
کافی نیست بلکه مرتکب باید عالوه بر علم 
و اطالع قصد و اراده مجرمانه نیز داشته باشد 
بنابراین مرتکب باید با علم به نامشروع و 

عمد جرم بودن عمل خویش در انجام آن 
داشته باشد پس هرگاه کسی تحت اجبار و 
اکراه این عمل را انجام دهد مرتکب جرمی 
نشده است زیرا عنصر روانی آن متزلزل 

 3است.

 7 حاشیه

از شرایط تحقق جرم این است که طفل 
پدر و مادر واقعی نداشته باشد و چنانچه پدر 

در چنین همو یا مادر طفل معلوم نباشد و 
کان بدون سرپرست موضوع مورد کود

قانون حمایت کودکان بدون سرپرست 
 4کند.جرم تحقق پیدا نمی

  52 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 51 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4



  
 941 یفریک مقررات – ازدهميفصل 

 

 8 حاشیه

در خصوص جرم معرفی پدر و مادری 
غیر از پدر و مادر حقیقی و اخذ شناسنامه، 
مجازات قانون مذکور متناسب با جرم باشد. 

های قاضی نیز با توجه به اختیارات و ابزار
ناسب میان جرم و قانونی در جهت رعایت ت

تواند وضعیت مجرم میچنین هممجازات و 
از سه ماه تا یک سال حبس را در نظر 

 1بگیرد.

 9 حاشیه

قانون  20جرم مذکور مستند به ماده 
های مربوط به تخلفات جرایم و مجازات

اسناد سجلی و شناسنامه کماکان دارای 
این قانون مقرر  20اعتبار قانونی است. ماده 

دارد )قوانینی که مغایر با مقرات این یم
قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی 

 2است(

 10 حاشیه

عنصر مادی این جرم شامل )اظهار( 
اسامی پدر و مادری غیر از پدر و مادر واقعی 

 باشد. و )دریافت شناسنامه( توسط او می
بنابراین جرم موضوع این قانون جرمی 

ی آن از دو فعل است مرتکب که عنصر ماد
 3مثبت تشکیل یافته است.

 11 حاشیه

عنصر معنوی این جرم همانطور که از 
نص ماده مشخص است شامل علم و آگاهی 
مباشر جرم به معرفی پدر و مادری غیر از 

باشد. بنابراین این پدر و مادر واقعی طفل می
جرم جرمی است عمدی و با اشتباه مباشر 

 4.شودمیقق نجرم در هویت پدر و مادر مح
  

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یگرودلن یپرواي. ب1

 69 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 65 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3

 65 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب4

 65 :صاحوال، مرتبط با ثبت



 

 

 ی خالف هایا قبول گواهی 51تا  49معاونت در جرایم موضوع مواد 

 این 51 و 50 و 49 مواد در مذکور جرائم در عامداً و عالماً که انیمأمور -52 ماده
 وظایف اجرای مالک را خالف یهاگواهی یا نمایند کمک انحاء از نحوی هر به قانون

 .شد خواهند محکوم اصلی مرتکب مجازات به دهند قرار خود قانونی

 

 -جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات 17ماده 

مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند 
مجازات مرتکب اصلی یا گواهیهای خالف را مالک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به 

 محکوم خواهند شد.

 1 حاشیه

ارتکاب جرایم مربوط به اسناد هویتی از 
سوی ماموران رسمی دولتی عالوه بر اینکه 
منجر به سلب اعتماد عمومی خواهد گردید، 
خود عاملی در راستای از بین رفتن اعتبار و 

باشد. ارزش اسناد رسمی و هویتی کشور می
های سست شدن پایهعاملی که منجر به 

هویتی هر کشور است و تبعاً هر حکومتی 
از گونه اینخواهد کوشید که از وقوع 

جرایم به خصوص توسط مامورانی که خود 
باشند، اجتناب مسئول صدور آن اسناد می

 1نماید.

 2 حاشیه

بر طبق ماده مذکور، کمک و معاونت 
در وقوع جرائم اسناد سجلی به هر مأمورین 

                                                
 ميدر خصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب1

  46 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل

انحاء اعم از تحریک یا ترغیب یا  نحوی از
فریب یا تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا ارائه 
طریق ارتکاب جرم، جرم و در این صورت 
مجازات مأمور مجرم، مجازات مرتکب 
اصلی خواهد بود. به عبارت دیگر مجازات 

 2معاون مباشر جرم است.

 3 حاشیه

 مأمور باید از قصد مباشر جرم مطلع باشد.
از وقوع جرم جلوگیری نکند و اگر مأمور 

یا از وقوع جرم مطلع شده و سکوت کند، 
از این جهت مرتکب جرمی نشده است زیرا 
از یک طرف عنصر مادی معاونت فعل 

قانون  18مثبت است و از طرف دیگر ماده 

 67 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2
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برای  1ی اسناد سجلیهاجرائم و مجازات
متخلفین مجازاتی تعیین نکرده است ولی 

قانون  554شمول ماده ممکن است عمل او م

                                                
احوال در تهران و از کارکنان ثبت کي: هر 18. ماده 1

از جرائم  کيها مکلفند به محض اطالع از وقوع هر نشهرستا

 یواحدها یروسا قيقانون، مراتب را فوراً از طر نيموضوع ا

 صالحيبه مراجع ذ نیمتهم بیو تعق يدگیمربوط جهت رس

 .ندياعالم نما ييقضا

مجازات اسالمی و یا تخلف اداری باشد که 
  2از آن جهت قابل تعقیب باشد.

 67 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2



 

 

 مهر کردن غیر مجاز اسناد سجلی

 :قانون تخلفات،  جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه
خت های معتبر اقدام نماید به پرداهر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه -5ماده 

 پرداخت به ، تکرار صورت در و ریال 000/500 تا ریال 000/100    جزای نقدی از
مجازات تکرار  شودمیمحکوم  ریال 000/000/1 تا ریال 000/500 از نقدی جزای

 روز تا یکسال خواهد بود.  91حبس از  ، عالوه بر جزای نقدی ، بیش از دوبار
 

کارکنان مؤسسات چنین هماز لشکری و کشوری و  هر یک از کارکان دولت اعم -6ماده 
ی دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به هاعمومی و شرکت

ی اداری و های معتبر اقدام نماید عالوه بر مجازاتهامهر کردن غیر مجاز شناسنامه
این قانون محکوم  5اده ی مقرر در مهاجبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات

 خواهد شد . 

 
 1 حاشیه

شناسنامه سند رسمی است و هر نوع 
مداخله در آن چه از جانب مأمور صادر 
کننده و چه از ناحیه دیگر افراد عنوان جعل 
و الحاق دارد و ممنوع است و چون افراد به 
دالیل مختلف به نقش مهر و درج مطلب در 

ابراین قانونگذار کردند. بنمی شناسنامه اقدام
ی هاقانون جرائم و مجازات 5با وضع ماده 

اسناد سجلی و شناسنامه صریحاً افراد را از 
 1این عمل ممنوع کرد.

 2 حاشیه

این ماده فقط مهر کردن غیر مجاز را 

                                                
 13 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

مورد حکم قرار داده و در مورد درج مطلب 
و آثار دیگر بر روی شناسنامه ساکت است 

قاعده تفسیر به نفع متهم بنابراین با توجه به 
و تفسیر مضیق قوانین جزایی، درج مطلب و 
آثار دیگر بر روی شناسنامه مشمول حکم 

گیرد و ممکن است جرم نمی این ماده قرار
 2دیگری باشد.

 3 حاشیه

جرم مهر کردن غیر مجاز شناسنامه از 
جرائم عمدی است و تحقق عمد ناظر به آن 

د به مهر است که مرتکب آگاهانه و با قص
کردن شناسنامه اقدام کند به عبارت دیگر 

 14 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2
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با علم به اینکه شناسنامه معتبر است در مهر 
کردن آن عمد داشته باشد و نیازی به تحقق 
قصد اضرار به غیر یا عمد خاص ضرورت 

مهر کردن شناسنامه به علت چنین همندارد. 
دقتی و از روی اشتباه از بی سهل انگاری و

 1باشد.می ل حکم ماده خارجشمو

 4 حاشیه

فلزی یا سنگی ای مراد از مهر، وسیله
است که حاوی نام و مشخصات یا امضاء 
صاحب آن است. با توجه به تعریف مهر، 
ارتکاب عمل مادی مرتکب به صورت فعل 

 2مثبت مهر کردن با وسیله مخصوص است.

 5 حاشیه

شرط تحقق جرم این است که ترین مهم
باید دارای اعتبار باشد و اگر  شناسنامه

شناسنامه فاقد اعتبار باشد مهر کردن جرم 
ونه مانند اینکه شناسنامه نم شودمین محسوب

ایان یافته قدیم باشد و مهلت تعویض آن پ
باشد و یا اصالً شناسنامه باطل شده باشد 

 3مانند شناسنامه مردگان.

                                                
 14 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 13 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 14 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 14 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 6 حاشی

 شرط تحقق جرم این است که مهر کردن
باید غیر مجاز باشد بنابراین اگر مهر کردن 
با اجازه مقامات ذیصالح باشد جرم تحقق 

 4کند.نمی پیدا

 7 حاشیه

 5همان طور که از نص صریک ماده 
مشخص است فعل مثبت مباشر جرم در 

ی معتبر عنصر هاشناسنامه« مهر کردن»
 5دهد.می مادی این جرم را تشکیل

 8 حاشیه

ه منظور صدور مهر کردن شناسنامه ب
شناسنامه، ثبت وقایع، شرکت در 
رویدادهایی مانند انتخابات و یا اخذ 

پذیرد. می تسهیالتی از دولت صورت
تصرف و ممهور کردن  هرگونه دخل و
جرایم اسناد سجلی محسوب  نابجای آن جزء

 6شده و مجازات دارد.

 
 

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب5

 48 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميدر خصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب6

 44:صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل
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 9 حاشیه

مراد از هرکس در صدر ماده که فاعل 
قیقی و اشخاص جرم است. اشخاص ح

صاحبان چنین همحقوقی بخش خصوصی و 
باشد می دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق
شوند نمی و اشخاص دولتی مشمول این ماده

زیرا همین مطلب در ماده دیگر همین قانون 
( در مورد اشخاص دولتی و حقوق 6)ماده 

 1عمومی بکار رفته است.

  10ه حاشی

لق است به عبارت این جرم یک جرم مط
نیست و به ای دیگر مقید به ایجاد نتیجه

 2گردد.می صرف ارتکاب واقع

 11 حاشیه

این جرم یک جرم ساده است به عبارت 
یک عمل برای تحقق آن کافی »دیگر 

 4 3«.است

 12 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است به عبارت 
که مرتکب به مهر ای دیگر در همان لحظه

                                                
 13 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 14 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 112ص  ن،یشی. نوربها، رضا، پ3

 5.شودمی کند جرم محققمی شناسنامه اقدام

 13 حاشیه

هر یک از کارکنان دولت اعم از »
کارکنان چنین هملشکری یا کشوری و 

ی دولتی و هامؤسسات عمومی و شرکت
و  هامؤسسات وابسته به دولت و بانک

نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز 
ی معتبر اقدام نماید. عالوه بر هاشناسنامه

ی اداری و جبران خسارت وارده هاازاتمج
ی مقرر در ماده هابر حسب مورد به مجازات

 «.شودمی این قانون محکوم 5
با توجه به اینکه مجازات اشخاص فوق با 
افراد عادی و غیر دولتی یکسان است 

و  5بنابراین بهتر بود که قانونگذار، ماده 
کرد ولی می را در یک ماده ادغام 6ماده 

خواسته با آوردن ماده می شاید که قانونگذار
مسئولیت بیشتری را برای کارکنان دولت  6

در نظر بگیرد. زیرا این گروه از اشخاص با 
افراد عادی فرق دارند و مورد اعتماد دولت 
هستند و از این اعتماد نباید سوء استفاده 

 6بکنند.

 14 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 14 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد5

 58 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد6
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 14ه حاشی

مهر الذکر فوق قانون 6بموجب ماده 
ی غیر معتبر هایر مجاز شناسنامهکردن غ

توسط هر یک از کارکنان دولت جرم و 
مجازات دارد با توجه به اینکه مجازات 
اشخاص فوق با افراد عادی و غیر دولتی 
یکسان است بنابراین بهتر بود قانونگذار، 

کرد می را در یک ماده ادغام 6و  5مواد 
خواسته با آوردن می ولی شاید که قانونگذار

مسئولیت بیشتری را برای کارکنان  6ده ما
دولت در نظر بگیرد زیرا این گروه از 
اشخاص با افراد عادی فرق دارند و مورد 
اعتماد دولت هستند و از این لحاظ نباید سوء 

 1استفاده بکنند.

 15 حاشیه

منظور از مهر کردن غیر مجاز این است 
که قانوناً صالحیت و اجازه مهر کردن 

ون د زیرا قانونگذار در اصالح قاننداشته باشن
بعضی از مؤسسات  1363در سال  احوالثبت

و نهادهای قانونی را مستثنی کرده است و 
را داده  هابه آنها اجازه مهر کردن شناسنامه

 است این مؤسسات به این شرح است:
 کشور احوالثبتسازمان  -1

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 12 :صمقابله با آن، 

قانون  63سال  ياصالح 36ماده  4به تبصره  دی. رجوع کن2

 1355احوال ثبت

 دفاتر اسناد رسمی -2
 دفاتر ازدواج و طالق -3
ی دولت جمهوری هاندگینمای -4

 اسالمی ایران در خارج از کشور
 اداره تشخیص هویت -5
 المللبینپلیس  -6
 3 2اداره کل انتخابات -7

 16 حاشیه

به مسئولیت مدنی و انتظامی  6در ماده 
کارکنان دولت تصریک شده است بنابراین 
کارمندان دولت و نهادهای قانونی اعم از 

ا مهر کردن کشوری و لشکری در ارتباط ب
 غیر مجاز شناسنامه سه نوع مسئولیت دارند:

 مسئولیت مدنی یا حقوقی -1
 مسئولیت کیفری -2
  4مسئولیت اداری -3

 17شیه حا

عنصر معنوی این جرم عالوه بر اراده 
مرتکب در مهر کردن، علم مرتکب به 

نیز هست. بنابراین  هامعتبر بودن شناسنامه

 58 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 59 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4
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نکه اگر مرتکب، مهر را به تصور ای
شناسنامه فاقد اعتبار است بزند جرم مذکور 

. بنابراین این جرم، جرمی شودمین محقق
است عمدی اما به دلیل مطلق بودن جرم 

 1سوء نیت خاص نیز منتفی است.

 18 حاشیه

قانون جرائم و  6موجب ماده ه ب
ی اسناد سجلی، مهر کردن غیر هامجازات

یک از ی معتبر توسط هر هامجاز شناسنامه
 کارکنان دولت جرم و مجازات دارد.

هر یک از کارکنان دولت اعم از »
کارکنان چنین هملشکری یا کشوری و 

ی دولتی و هامؤسسات عمومی و شرکت
و  هامؤسسات وابسته به دولت و بانک

نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز 
ی معتبر اقدام نماید. عالوه بر هاشناسنامه

ی اداری و جبران خسارت وارده هاتمجازا

ی مقرر در ماده هابر حسب مورد به مجازات
 2«.شودمی این قانون محکوم 5

 19 حاشیه

کارمندان دولت و نهادهای قانونی هرگاه 
به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه اقدام بکنند 

ی مقرر، خسارت هاعالوه بر تحمل مجازات
زیان دیده و  وارده را باید جبران کنند و

قانون جرائم و  21ذینفع مطابق ماده 
حق مطالبه  3ی اسناد سجلیهامجازات

خسارت را دارد و دعاوی مربوط به آن نیز 
و مقررات عمومی خواهد بود تابع قوانین 

ضرر از جرم باید طبق مقررات به یعنی مت
به جرم دادخواست  کنندهرسیدگیدادگاه 

صورت احراز صحت  بدهد و دادگاه در
دعوی حکم به پرداخت خسارت صادر 

 4خواهد نمود.

  

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 48 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 58 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

قانون چنانچه از اقدام  نيجرائم موضوع ا هی: در کل21. ماده 3

 اي يقیاعم از حق ياشخاص ايمتوجه دولت  يمرتکب خسارات

محفوظ  دهيد انيز یگردد، حق مطالبه خسارات برا يحقوق

 .باشديم

 59 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4
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 های فاقد اعتبار و قبول آن از سوی مراجعاستفاده از شناسنامه

 :جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات
چنین همهریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و  -7ماده 

کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر 
یی را هااسناد رسمی و ازدواج و طالق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه

که فاقد اعتبار اعالم شده و مالک انجام کار قرار دهد عالوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی 
ریال  000/500ریال تا  000/200جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از  و

 باشد.می در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات شودمی محکوم
هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به  -9ماده 

استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به 
عالوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه  ، نمایند

 . شودمی ریال محکوم 000/000/1     ریال تا 000/500از 

 1 حاشیه

 11/9/1376-2ح//12780دستور شماره 
 لاحواثبتمعاونت حقوقی و سجلی سازمان 

استان تهران  احوالثبتکشور به اداره کل 
 5/2/1377-1131/34که به موجب شماره 

اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان 
دفاتر اسناد رسمی : ثبت بخشنامه شده است

مالت اصل شناسنامه متعاملین را در انجام معا
دهند و در می مالک هویت آنان قرار

خورد با صورت وجود هرگونه ابهام و یا بر
ی مخدوش، ناخوانا و... مراتب را هاشناسنامه

با ارسال عین شناسنامه ارائه شده به اداره 

                                                
 172 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر .1

احوال مصوب قانون ثبت ياصالح 46به ماده  دی. رجوع کن2

1355 

محل منعکس تا اقدام الزم  احوالثبت
 1صورت پذیرد. 

 2 حاشیه

ی فاقد اعتبار، هامنظور ماده از شناسنامه»
ی نمونه قدیم هستند که مهلت هاشناسنامه

زیرا به تعویض آنها به پایان رسیده است 
 احوالثبتاصالحی قانون  46تصریک ماده 

پس از پایان مهلت اعالم شده شناسنامه و 
ی صادره قبلی از درجه اعتبار هاگواهی

ی هاساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه
جدید جمهوری اسالمی ایران سند رسمی 

 3 2هویت و تابعیت افراد خواهد بود.
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بنابراین اگر کارمندان دولت یا 
دفتران ازدواج و طالق و اسناد رسمی سر

را در انجام وظایف خود  هااینگونه شناسنامه
بپذیرند و به وسیله آن کارهای ارباب رجوع 

 1شوند.می را انجام دهند مجازات

 3 حاشیه

که در خصوص عنصر معنوی این  سوالی
این است که این جرم  شودمی جرم مطرح

به  جرمی است عمدی و یا مادی صرف؟
عبارت دیگر اگر یکی از مقامات مذکور 
در این ماده به اشتباه و به تصور اینکه 
شناسنامه مذکور دارای اعتبار است آن را 
مالک انجام کار قرار دهد آیا جرم مذکور 
محقق خواهد شد و اساسا به صرف اثبات 
اعتبار دادن به شناسنامه فاقد اعتبار و فارغ 

جرم مذکور از عمدی یا خطایی بودن آن 
 2؟شودمی محقق

این است  شودمی اولین فرضی که مطرح
با توجه به اصل عمدی بودن جرایم و  که

 7اصل تفسیر به نفع متهم جرم موضوع ماده 
جرمی است عمدی و علم مقامات مذکور در 

به فاقد اعتبار بودن شناسنامه شرط  7ماده 
 تحقق جرم است.

                                                
 60 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 

ت خفیف تعیین شده اما با نگاهی به مجازا
ریال تا  200000برای این جرم یعنی 

ریال جزای نقدی پذیرش صرفا  500000
گردد. به می عمدی بودن این جرم تضعیف

رسد مقنن در تنظیم این ماده به می نظر
خصوص با توجه به مشاغلی که مقامات 

از آن برخوردار هستند  7مذکور در ماده 
ست که این نکته را مد نظر قرار داده ا

حداقلی از دقت و توجه از سوی مقامات 
به خصوص در انجام  7مذکور در ماده 

رود. در می وظایف قانونی خود انتظار
صورت عدم توجه به چنین تکالیفی چه 
 عمدا و چه سهوا مسئول اعمال خود

توان چنین عنوان می باشند. بنابراینمی
این قانون  7داشت که جرم موضوع ماده 

ادی صرف، و مباشر جرم چه جرمی است م
را که ای عمدا و چه غیر عمد اگر شناسنامه

فاقد اعتبار است مالک عمل خود قرار دهد 
 3مجرم خواهد بود.

 4 حاشیه

کارکنان و سردفتران اسناد رسمی و 
م ازدواج و طالق در ارتباط با این جر

به تخلفات »مسئولیت انتظامی نیز دارند . 

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3

  49:صاحوال، مرتبط با ثبت
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ی بدوی و هاکارکنان دولت در هیات
تجدید نظر اداری و به تخلفات سردفتران 

و  اسناد رسمی و ازدواج و طالق در دادسرا
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران 

ی انتظامی هارسیدگی و متخلف به مجازات
که حسب مورد از توبیخ یا درج در پرونده 
تا انفصال دائم از مشاغل دولتی و سردفتری 

 2 1«گردد.می محکوم

 5 حاشیه

اگر کارمندان دولت یا سردفتران ازدواج 
 هاو طالق و اسناد رسمی اینگونه شناسنامه

را در انجام وظایف خود بپذیرند و به وسیله 
آن کارهای ارباب رجوع را انجام دهند 

وند. علت این مجازات هم شمی مجازات
. زیرا اگر افراد بدانند با مشخص است

توانند کارهای می ی فاقد اعتبارهاشناسنامه
خود را انجام دهند دیگر نیازی به تعویض 

 3بینند.نمی آن

 6 حاشیه

قانون جرائم و  7به موجب ماده 
، ی اسناد سجلی و شناسنامههامجازات

                                                
غالمرضا، حقوق ثبت اسناد و امالک، انتشارات جهاد  ،یرشه. 1

  285، تهران، ص 1369چاپ اول  ،يدانشگاه

 61 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری 
و کشوری و سردفتران ازدواج و طالق و 
اسناد رسمی در انجام وظایف خود 

یی را که اعتبار ندارند قبول هاشناسنامه
بکنند و آنها را مالک انجام کار خود قرار 

و مسئولیت اند دهند مرتکب جرم شده
 کیفری دارند.

هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی »
چنین هماعم از لشکری و کشوری و 

کارکنان موسسات دوالی و عمومی 
ی دولتی و نهادهای هاو شرکت هابانک
ی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و قانون

طالق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود 
یی را که فاقد اعتبار اعالم شده هاشناسنامه

مالک انجام کار قرار دهد عالوه بر 
ی اداری و انتظامی و جبران هامجازات

از  خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی
 ریال محکوم 500000ریال تا  2000000

 4«شودمی

 7 حاشیه

کارمندان و سردفتران هرگاه مرتکب 
شوند، عالوه بر تحمل مجازات  7جرم ماده 

 60 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 60 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4
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مقرر خسارت وارده را باید جبران کند و 
قانون جرائم و  21زیان دیده مطابق ماده 

تواند خسارت می ی اسناد سجلیهامجازات
وارده را مطالبه کند، زیان دیده ممکن است 

عم از حقیقی یا حقوقی دولت یا اشخاص ا
 1باشند.

 8ه حاشی

گذار صرفا به اعتبار دادن به نقانو
فاقد اعتبار اشاره کرده « یهاشناسنامه»

است و حرفی از سایر اسناد سجلی نزده 
  2است.

 9 حاشیه

این اقدام باید در ارتباط با انجام وظایف 
قانونی باشد. بنابراین اگر یکی از دو شرط 

باشر جرم و یا در داشتن سمت رسمی م
باشد جرم  ارتباط با شغل بودن وجود نداشته

 3.شودمین نیز محقق 7مذکور در ماده 

 10 حاشیه

عنصر مادی این جرم فعل مثبت مقامات 
در اعتبار دادن به  7مذکور در ماده 

                                                
 61 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

  49 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 4ی فاقد اعتبار است.هاشناسنامه

 11 حاشیه

سیاست جنایی مقنن در خصوص 
سجلی فاقد اعتبار همچون  نگهداری از اسناد

نگهداری اسناد مجعول است. در هر دو 
. شودمین حالت صرف نگهداری جرم تلقی

چنین رویکردی در قبال مواد مخدر و آالت 
ت و و وسایل مخصوص قمار اتخاذ نشده اس

استفاده صرف نگهداری چنین آالتی فارغ از 
. شودمی و یا عدم استفاده از آن جرم تلقی

قانون مجازات اسالمی مقرر داشته  706ماده 
هر کس آالت و وسایل مخصوص »است 

به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری 
پانصد  کند به یک تا سه ماده حبس یا تا

هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی 
 «.شودمی محکوم
بند سوم ماده یک قانون اصالح چنین هم

با مواد مخدر و الحاق موادی به  قانون مبارزه
خیص مصلحت مجمع تش 1367آن مصوب 

نگهداری، حمل »نظام مقرر داشته است 
خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و 

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3

  49 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپروايب. 4

 49 :ص احوال،تثب با مرتبط
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ی هافروش مواد مخدر یا روان گردان
 گردد.می جرم تلقی« صنعتی غیردارویی

صرف نگهداری اسناد  گذاربنابراین قانون
ی را جرم ندانسته سجلی مکرر و حتی جعل

است که چنین رویکردی در سیاست جنایی 
ایران در قبال چنین اسناد مهمی قابل انتقاد 

ی چنین انگارجرماست . در صورت 
توان آن را از جرایم می رفتارهای پرخطری

بازدارنده و یا مانع دانست که زمینه ارتکاب 
 1برد.می جرم را از بین

 12 حاشیه

بنابراین علم این جرمی است عمدی. 
مباشر جرم به فاقد اعتبار بودن چنین اسنادی 
و سپس استفاده از آن شرط تحقق این جرم 

 . بنابراین اگر مباشر جرم ازشودمی تلقی
 خبر وبی اعتباری اسناد سجلی خودبی
جرم ، اطالع باشد در صورت استفادهبی

مزبور اتفاق نخواهد افتاد . هر چند که 
برای این جرم  گذارمجازات سبکی که قانون

نموده است فرض مادی صرف  بینیپیش
کند. اما اصل می بودن این جرم را مطرح

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپروايب. 1

 40 :ص احوال،ثبت با مرتبط

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپروايب. 2

 41 :ص احوال،ثبت با مرتبط

عمدی بودن جرایم و اصل تفسیر به نفع 
 2کند.می متهم نظر پیشین را تقویت

 13 حاشیه

عنصر مادی این جرم همانطور که از 
 آید فعل مثبت مباشرمی عنوان این جرم بر

از اسناد سجلی فاقد اعتبار « استفاده»رم در ج
است. نکته حائز اهمیت در خصوص عنصر 
مادی این است که در این ماده صرف 
نگهداشتن اسناد سجلی فاقد اعتبار جرم 

 3نیست.

 14 حاشیه

در این جرم عمل مجرم به صورت فعل 
مثبت است در این جرم مانند هر جرم 

از ناحیه ارتکاب عمل مادی  دیگری لزوماً
مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه، 
صرف استعمال یا استفاده از اسناد سجلی 
فاقد اعتبار برای تحقق عمل مادی این جرم 

رسد بنابراین ارتکاب هر می کافی به نظر
عملی که عرفا به قصد برخورداری از 

ی ی سند سجلی از ناحیه ارائه کنندهمزایا

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپروايب. 3

 40 :ص ،احوالثبت با مرتبط
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د عمل مادی گیرمی آنها در خارج صورت
جرم استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار 

مانند ارائه شناسنامه فاقد  شودمی محقق
اعتبار به سردفتر برای تنظیم سند، منظور از 
اسناد سجلی فاقد اعتبار اسنادی هستند که 
مهلت اعالم شده برای تعویض آنها به پایان 

کشور  احوالثبترسیده و از طرف سازمان 
و  هاسناد سجلی اعم از شناسنامهاین ا

 ی صادره قبلی فاقد اعتبار اعالمهاگواهی
 2 1.شودمی

 15 حاشیه

مرتکب این جرم عالوه بر تحمل 
ض سند سجلی فاقد مجازات، ملزم به تعوی

 3گردد.اعتبار می

 16 حاشیه

این جرم یک جرم ساده است و یک 
 4عمل برای تحقق آن کافی است.

 17ه حاشی

ن جرم یک جرم مطلق است. به عبارت ای

                                                
 کشور، احوالثبت سازمان احوال،ثبت است قانون 46 ماده.1

 ليوسا قيطر از را دوره هر در شناسنامه ضيتعو مهلت انيپا

 اعالم مهلت انيپا از پس و کرد خواهد يآگه يجمع ارتباط

 ساقط اعتبار درجه از يقبل صادره یهايگواه و شناسنامه شده

 .شد خواهد

ی مطلوب دیگر اعم از اینکه عمل به نتیجه
عامل رسیده یا نرسیده باشد به صرف 

 5گردد. می ارتکاب واقع

 18 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است و در همان 
که اسناد فاقد اعتبار برای انجام ای لحظه

 6. شودمی جرم محقق شودمی کاری ارائه

 19 حاشیه

جرم استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار از 
و عنصر روانی آن شامل  جرائم عمدی است

سوء نیت عام( یعنی قصد استفاده عمد عام )
از سند سجلی فاقد اعتبار است به عبارت 
دیگر مجرم باید با علم به اعتبار نداشتن سند 
سجلی در استفاده از آن عمد داشته باشد. 

ی سند سجلی فاقد اعتبار را پس هرگاه کس
دانسته و از آن می دارای اعتبار و درست

استفاده کند رکن سوء نیت عام متزلزل 
خواهد بود اما باید دانست که حصول نتیجه 
و استفاده مادی یا معنوی مرتکب از سند 

فاقد اعتبار شرط تحقق عنصر روانی  سجلی

 25 :ص ،ياسناد سجل مي، جرامحمدرضا ،ی. عباد2

  26 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 3

 25 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 25 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 5

 25 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 6
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جرم نیست و استرداد بعدی اسناد سجلی فاقد 
ار ارائه شده نیز موجب عدم مسئولیت اعتب

 1کیفری مرتکب نخواهد بود .

 20 حاشیه

اسناد سجلی فاقد اعتبار، دارندگان 
اسناد هستند و غیر صاحبان  صاحبان این

شوند زیرا قید عالوه بر نمی مشمول این ماده
الزام به تعویض متوجه صاحبان اسناد فاقد 

 2اعتبار است. 

 21 حاشیه

سجلی فاقد اعتبار فقط در  دارندگان اسناد
شوند می صورت استفاده، مرتکب این جرم

اما اگر از این اسناد استفاده نکنند مرتکب 

                                                
 26 :ص ،يجلاسناد س ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 1

 25 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 2

 25 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 3

پس بنابراین صرف اند جرمی نشده
نگهداشتن اسناد سجلی فاقد اعتبار جرم 

 3نیست.

 22 حاشیه

و  هااعتبار اسناد سجلی، مبتنی بر نوشته
ونه باشد و هرگمی موارد ثبت شده در آن

استفاده از آن که با موارد ذکر شده در 
 شناسنامه مغایرت داشته باشد، جرم محسوب

، احوالثبتقانون  8. بر اساس ماده  شودمی
 دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت

به ، استفاده از آنها عالوه بر الزام به تعویض
 4شوند. می پرداخت جزای محکوم

  

 ميدر خصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب4

  38 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل



 

 

 سنامه غیر شنا استفاده از

 :جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات

سال تمام از  18اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن  -2ماده  ببند 
شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و 

بادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن دریافت شناسنامه موهوم میا به 
 زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در

  شوند.می اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان مجازات محکوم
ه قصد اقدام به هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا ب -9ماده 

خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود 
عالوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه  ، نمایند

 .  شودمی ریال محکوم 000/000/1     ریال تا 000/500از 

  1 حاشیه

 22/4/1392رخ مو 32715/11/2نامه 
چنان چه : اداره کل امور حقوقی سازمان

شخصی از سند سجلی غیر استفاده نماید اداره 
مکلفند به محض اطالع از  احوالثبتکل 

موضوع ضمن تعقیب کیفری جاعل یا 
استفاده کننده از شناسنامه و سند غیر، 
تکلیف مدارک اسناد مکتسبه ناشی از جعل 

قانون  10ماده »یا غصب و... را به استناد 
از مرجع قضایی، « مجازات اسالمی

درخواست نموده و بر حسب حکم دادگاه 
 1اقدام مقتضی معمول نماید.

 2  حاشیه

مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد تا 

                                                
 173 :صاحوال قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

قابلیت سرقت داشته باشد اما اسناد هویت 
دارای ارزش و مبادله اقتصادی نبوده و قابل 

ز آنجایی که تملک و تقویم به پول نیستند ا
یاری و قهری تقابل نقل و انتقال به طور اخ

نبوده تا مال به حساب آیند جزو اشیاء 
 رجاغیرمالی بوده و از تعریف مال خ

 ن تحت شمول سرقت قرارباشند بنابرایمی
 گیرند. نمی

لذا قانونگذار با توجه به اهمیت اسناد 
و اجتماعی و  هویت در زندگی فردی

اسناد و برای گونه اینضرورت صیانت از 
جلوگیری از دستیابی به اهداف متقلبانه 
مجرمان از سرقت این اسناد جا دارد سرقت 

ی نموده تا زمینه انگارجرماسناد را گونه این
از وقوع این نوع جرایم فراهم گیری پیش
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 1گردد.

  3حاشیه

قانون تخلفات، جرایم  9قانونگذار در ماده 
ه اسناد سجلی و ی مربوط بهاو مجازات

هر کس برای فرار »دارد:می شناسنامه بیان
از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به 
قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور، 
مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام 
هویت خود نماید، عالوه بر تحمل مجازات 
اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و 

از پانصد هزار تا یک پرداخت جریمه 
 « شودمی میلیون ریال محکوم

مجازات اصلی در نظر گرفته شده شصت 
باشد که تقریباً می و یک روز تا شش ماه

باشد. ولی می مانت اجرایی الزمدارای ض
 وقتی شخصی از اسناد سجلی سوءاستفاده

جریمه اندک دوباره  نماید به راحتی و بامی
دارد گردد جا می دربرای وی شناسنامه صا

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 5 :صمقابله با آن، 

است و نسبت به آن  ياصل فریاست که مکمل ک یفری. ک2

 يجرم یو بالعرض برا اًیدارد و از طرف مقنن ثان يجنبه فرع

در حکم دادگاه منعکس  يو مستند حکم اصل شوديم نیمع

باشد خواه  یفریک نیچن نییس مختار در تعاست خواه دادر

 ملزم.

 دیدر حکم دادگاه ق يول یاز حکم جزا ياست ناش ی. اثر3

و بالعرض از طرف  اًیاست که ثان یفریو آن هم ک شوديمن

لی و وقتی شخصی از این سند مهم سج
برای ای نماید و وسیلهمی هویتی سوءاستفاده

گردد و یا با سهل انگاری می ارتکاب جرم
باید عالوه بر  شودمی باعث مفقودی آن

 2مجازات اصلی، مجازات مناسب و تکمیلی
دیگری در کنار مجازات اصلی  3و یا تبعی 
فته شود تا افراد به راحتی در فکر در نظر گر

 سوءاستفاده از این اسناد مهم هویتی نباشند. 
 ی تکمیلی که پیشنهادهااز جمله مجازات

گردد در نظر گرفته شود، محروم شدن می
اشخاص متخلف و مجرم از صدور مجدد 
شناسنامه به مدت معین و حتی محروم کردن 

تا بدین صورت  4از برخی حقوق اجتماعی
نحو احسن از اسناد سجلی حفاظت کرده  به

 5برای ارتکاب جرم نگردد.ای و وسیله

  4حاشیه

برای فرار از تعقیب یا اجرای »عبارت 
مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج 

 . شوديممترتب  يمقنن بر جرم

اتباع خود در روابط به مؤسسات  یکه مقنن برا ي. حقوق4

حق استخدام  ،ياسیست مانند حقوق سمقرر داشته ا يعموم

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس مقننه و انجمن 

شهادت در  یمنصفه، ادا أتیو در ه یو بلد يتيو وال يالتيا

 داور و مصدق واقع شدن ،يمرجع رسم

قانونگذار از اسناد  یفریک تيضرورت حما با،يفر ،ی. مراد5

 5 :ص ،يسجل
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کدام بخش از عنصر « غیر مجاز از کشور
دهد؟ آیا سوء نیت می معنوی را تشکیل

 خاص است و یا انگیزه؟
جرمی است مطلق.  9ده جرم موضوع ما

در صدر توان عبارات مذکور نمی بنابراین
را سوء نیت خاص محسوب کرد.  9ماده 

بنابراین در این ماده نیز اصل کلی عدم تاثیر 
خورد و باید می انگیزه در جرم تخصیص

عبارات پیش گفته در صدور ماده را 
مرتکب دانست که جزئی از « انگیزه»

و بدون آن جرم  عنصر معنوی این جرم بوده
بدیهی است که چنین هممحقق نخواهد شد . 
این قانون عمدی بوده  9جرم موضو ع ماده 

و در صورت خطا و اشتباه مرتکب در ارائه 
شناسنامه دیگری )به تصور اینکه شناسنامه 

 1است( جرم مذکور محقق نخواهد شد. خود

  5حاشیه

 انگیزه فرار از در صدر ماده صرفا به سه
تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد 
اقدام به خروج غیر مجاز از کشور اشاره شده 

آید که سه می است و از نص ماده چنین بر
انگیزه مذکور حصری بوده و قابل تعمیم به 

مثال اگر کسی عنوان بهموارد دیگر نیست. 

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يبررس ،فرزاد ،یولنگرد یپروايب. 1

 51 ص: ،احوالمرتبط با ثبت

به دلیل فرار از پرداخت مالیات و یا فرار از 
اه حقوقی در تادیه دین از اجرای حکم دادگ

شناسنامه دیگری به نام هویت خود استفاده 
نماید تا از کشور خارج شود جرم مذکور 
محقق نخواهد شد . لذا از این جهت رویکرد 

قابل انتقاد است. البته اگر  گذارقانون
ملزومات اصل قانونی بودن جرم همچون 
شفاف بودن و لزوم تصریک جرایم و 

نظر گرفته شود محصور مصادیق آن در 
کردن انگیزه در سه مورد خاص و مشخص 

 2قابل تقدیر است. 

  6حاشیه

ی متداولی است که در برخی هااز شیوه
 اوقات توسط مجرمین و تبهکاران به عمل

آید . در این روش جاعلین به جای می
استفاده از سند جعلی و یا بجای تغییر و 

ارائه  دستکاری در سند هویتی، سند اصیل را
 داده و خود را به جای صاحب سند معرفی

نمایند. که این روش با سهل انگاری، می
سوء نیت و یا عدم آشنایی متصدیان بررسی 

ی فردی ارائه هااسناد، در تطابق ویژگی
کننده سند با مشخصات مندرج در متن سند 

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگردو یپروايب. 2

 51 :ص ،احوالمرتبط با ثبت
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 1گردد. می تکمیل شده و محقق

  7حاشیه

جرائم و  قانون تخلفات، 9در مورد ماده 
ی مربوط به اسناد جعلی از جرائم هامجازات

عمدی است و تحقق عمد ناظر به آن است 
که مرتکب آگاهانه و با قصد، مرتکب این 
جرم شود. به عبارت دیگر با علم به اینکه 
شناسنامه متعلق به دیگری است در استفاده 
از آن عمد داشته باشد و نیازی به عمد خاص 

نانچه شخص برای گرفتن نیست . بنابراین چ
دقتی، بی گذرنامه اشتباها، و صرفا از روی

شناسنامه دیگری را برداشته و به اداره 
گذرنامه برده است و کارمندان اداره، برای 

مرتکب جرمی اند او گذرنامه صادر کرده
 2نشده است، زیرا عنصر روانی متزلزل است.

  8حاشیه

 این جرم یک جرم آنی است و به محض
استفاده و ارائه شناسنامه دیگری به نام 

 3کند.می هویت خود جرم تحقق پیدا

  9حاشیه

به طور مطلق استفاده از  2بند ب ماده 

                                                
اموال،  هیعل ميدر جرا يتيزهره، نقش جعل اسناد هو ،ي. روشن1

  34: ص

شناسنامه دیگری را جرم دانسته است و 
که استفاده از  شودمی اینگونه استنباط

شناسنامه دیگری به هر منظور برای اثبات 
. اما در ماده هویت و معرفی خود جرم است 

مواردی را احصاء کرده است که استفاده  9
از شناسنامه دیگری به نام هویت خود فقط 

با  9در آن موارد جرم است و وضع ماده 
این علت است که  به 2وجود بند ب ماده 

خواسته که مرتکب استفاده از گذار میقانون
شناسنامه دیگری در موارد مذکور در ماده 

شدیدتری تنبیه کند،  را با مجازات 9
احصایی  9بنابراین موارد مذکور در ماده 

 9است و غیر از موارد مذکور در ماده 
که مجازات  شودمی 2مشمول بند ب ماده 

 9کمتری دارد، موارد مذکور در ماده 
 عبارتند از:

استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت 
 خود به منظور فرار از تعقیب 

ز شناسنامه دیگری به نام هویت استفاده ا
  خود به منظور فرار از اجرای مجازات قانونی

استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت 
خود به قصد اقدام به خروج از غیر مجاز از 

 کشور.

بدین ترتیب فقط در این سه مورد استفاده 

 17 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 17 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3
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از شناسنامه دیگری به نام هویت خود 

 1باشد.می و مجازات شدیدتر 9مشمول ماده 

 10یه حاش

در مواردی استفاده از شناسنامه دیگری 

گیرد. مثال می مشمول قانون خاص خود قرار

در مورد اخذ گذرنامه با شناسنامه دیگری »

و مشمول  شودمی مشمول قانون گذرنامه

گیرد اداره حقوقی قوه نمی این قانون قرار

قضائیه نیز اخذ گذرنامه با عکس خود و 

جرم و مشمول  مه دیگری را صریحاًشناسنا

 3 2«. قانون گذرنامه قرار داده است 37ماده 

 11ه حاشی

ی هاارائه مدرک شناسایی غیر از شیوه
متداولی است که در برخی اوقات توسط 

 آید. می مجرمین و تبهکاران به عمل

در این روش جاعلین به جای استفاده از 

در سند جعلی و یا بجای تغییر و دستکاری 

سند هویتی، سند اصیل را ارائه داده و خود 

                                                
 16 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 1

 هينظر ه،یقوه قضائ ياداره حقوق يمشورت اتي. مجموعه نظر2

  17/12/1372، مورخ 9196/7شماره  يمشورت

 16 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 3

مایند، که نمی را به جای صاحب سند معرفی

، سوء نیت و یا این روش با سهل انگاری

عدم آشنایی متصدیان بررسی اسناد در 

ی فردی ارائه کننده سند با هاتطابق ویژگی

مشخصات مندرج در متن سند تکمیل شده 

 4گردد. می و محقق

 12 حاشیه

مورد استفاده از شناسنامه دیگری، در 
کند که صاحب آن زنده باشد یا نمی فرقی

مرده، و به هر حال استفاده از شناسنامه کسی 
 5که مرده است جرم است. 

  13 حاشیه

فعل مرتکب در این جرم به صورت 
مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت 
است از استفاده از شناسنامه دیگری به نام 

د به عبارت دیگر شخص از هویت خو
شناسنامه دیگری برای معرفی اثبات هویت 

 6خود در جاهای مختلف استفاده کند.

 یراهکارها يمحمد طه، بررس دیس ،ييطباطبا زادهیعل. 4

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 9 :ص

 16 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 5

 15 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 6
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 14 حاشیه

از « استفاده»عنصر مادی این جرم 
 شناسنامه دیگری به نام و هویت خود

باشد. بنابراین فعل مادی مباشر جرم در می
استفاده از شناسنامه دیگری کافی برای 

  1تحقق جرم است.
  

                                                
 50 :صاحوال، مرتبط با ثبت ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپروايب. 1
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 اسناد سجلی و استفاده از آنجعل 

 هرکس –جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات 10ماده 

 یا خراشیدن قبیل از) خدشه گونه هر دیگری یا خود سجلی اسناد یا شناسنامه در
 پرداخت به نماید وارد( کردن سیاه یا اثبات یا محو یا الحاق یا بردن قلم یا تراشیدن

که درصورتی. شد خواهد محکوم ریال 000/500 تا ریال 000/100 از نقدی جزای
 اسناد در جعل مجازات به مرتکب ، باشد یافته انجام متقلبانه قصد به  اقدامات مذکوره

 مکلف دادگاه تکرار صورت در. شودمی محکوم جزایی قوانین در مقرر کیفیت به رسمی
 .باشدمی مجازات حداکثر تعیین به

 1 حاشیه

 16/9/1374-5951/7نظریه مشورتی 
 90با توجه به ماده : اداره حقوقی قوه قضائیه

قانون آیین دادرسی کیفری که شاکی 
خصوصی را تعریف نموده است )شخصی 
که از وقوع جرم متحمل ضرر شده است( 

 احوالثبتدر مورد جعل شناسنامه اداره 
ه شاکی خصوصی اعالم کننده جرم است ن

و لذا گذشت آن، گذشت شاکی خصوصی 
ه دتا امکان استفاده از ما شودمین محسوب

از قوانین ای قانون اصالح پاره 25
 1دادگستری حاصل گردد.

 2 حاشیه

بخشنامه ریاست قوه قضائیه به کلیه 
در سراسر کشور  ی استانهادادگستری

نظر به اهمیت حفظ اعتبار : 31/05/1375

                                                
 135 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

اد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و با اسن
اسناد در گونه اینتوجه به نقش مهمی که 

زندگی فرد و اجتماعی افراد و وظایف 
ی قانونی هاو سازمان هامربوط به ارگان

دارند و به همین اعتبار بعضی از افراد 
با سرقت و جعل ای سودجو و مجرمین حرفه

ه مجعول، امو استفاده از شناسن
اسناد به گونه اینی متعدد از هافادهسوءاست

آورند که الزم است برای می عمل
گونه اینجلوگیری از پیامدهای ناگوار 

طع با جرایم از طرف دادگاه برخوردی قا
سارقین شناسنامه، جاعلین و استفاده 

مجعول و دیگر  هایکنندگان از شناسنامه
تخلفات مربوط به شناسنامه بر اساس قانون 

ی مربوط به هاو مجازات مجرایتخلفات، 
اسناد سجلی )و شناسنامه( مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام  10/05/1370
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و قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 
مجلس شورای اسالمی به عمل  2/3/1375

 از ارفاق و تخفیف مجازات هاآید و دادگاه
مجرمین گونه اینمورد نسبت به بی

  1خودداری نمایند. 

 3 حاشیه

ریاست  24/7/1389-88660/1بخشنامه 
در  29/2/1389-/22916پیرو نامه : سازمان

شورای عالی  25/12/1388اجرای مصوبه 
کشور، از آنجایی که تنها مرجع  احوالثبت

 احوالثبته، متشخیص اصیل بودن شناسنا
باشد، هیچ مقامی بدون هماهنگی می

ار ی در اختیهاحق ضبط شناسنامه احوالثبت
ی ضبط هاافراد را نداشته و کلیه شناسنامه

شده تا زمان اثبات جعلی بودن به صاحبان 
  2آنها مسترد گردد.

  4 حاشیه

برای مقابله با جرایم علیه اسناد هویتی 
بایست عوامل موفقیت مرتکبین را می ابتدا

مد نظر قرار داد در موفقیت و نتیجه بخش 
 بودن فعالیت مجرمین عوامل مختلفی

ی هامؤثر باشد که برخی از ضعف دتوانمی
یی هااسناد ناشی شده و بعضی دیگر نقیصه

                                                
 170 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر1

است که در مسیر بررسی این اسناد وجود 
 دارد. 

تبحر جاعلین در جعل سند سبب شده 
ی موجود در هااست که جاعلین از ضعف

مدارک هویتی آگاهی یافته و با استفاده از 
به ی خودشان هر نوع جعلی را هامهارت

 سهولت انجام دهند. 
عامل دیگر ناآشنا بودن متصدیان بررسی 

ی جعل سند هویتی است. لذا هااسناد به شیوه
های نایی متصدیان بررسی اسناد به شگردآش

جعل سند و آگاهی آنها از آثار جعل بر 
روی سند سبب خواهد شد که در صورت 

د در خصوص با سند مشکوکی بتوانن مواجهه
ی داشته و برای اولین قدم، آن نظر کارشناس

سند مورد بحث را از تر بررسی دقیق
متخصصین امر خواستار شوند. در نقطه مقابل 
این موضوع عدم آشنایی به ویژگی جعل و 
اسناد مجعول، زمینه و بستر مناسبی برای 

ی اراز این اسناد شده و عاملی بگیری رههب
موفقیت مجرمین و مرتکبین جرایم در 

گیری اسناد هویتی خواهد بود که الزمه بکار
 آن آموزش صحیک و بجاست.

نوع و گوناگونی اسناد هویتی که هر ت
 ی دیگری را نیز شاملهاکدام زیر مجموعه

مدرک هویتی بوده و عنوان بهشوند می

 172 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر2
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 رند و همین امر سبباکارکرد شناسایی د

که تشخیص نوع سند هویتی اصیل  شودمی
جعلی چندان نتیجه بخش از سند هویتی 

 شد. بر این اساس مرتکبین جرایم نیزانب
توانند با ارائه اسناد جعلی گوناگون از می

سردرگمی متصدی بررسی سند استفاده 
خواهند، می را کهای نموده و اعمال جرمانه

 مرتکب شوند. 
عدم آگاهی مردم در تشخیص اسناد 
اصیل و جعلی عامل مهم دیگری است در 

جرایم تبهکاران از اسناد هویتی  برخی از
مجعول در برخورد با مردم و هنگام روبرو 
شدن با آنها استفاده نموده و در ادامه اعمال 

بخشند، لذا عدم می مجرمانه خود را تحقق
ی هاآشنایی مردم به کارکردها و ویژگی

اسناد هویتی، امکان سوءاستفاده مجرمین را 
که با  شودمی بوجود آورده و سبب

ترفندهای گوناگون بتوانند جرایم مختلف را 
 مرتکب شوند. 

نکته دیگر آسیب پذیر بودن اسناد هویتی 
است. وجود این ضعف در اسناد هویتی 

است برای جعل این مدارک و در ای مقدمه
ادامه آن استفاده از اسناد جعلی برای 

که درصورتیارتکاب جرایم علیه اموال و 

                                                
 یراهکارها يسبرر دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل1

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 9 :ص

را نداشته  هاآسیب پذیریاسناد هویتی این 
باشند و یا با انجام اقداماتی نسبت به 
استحکام و ایمن سازی آنها اقدام شود، جعل 
در این اسناد مشکل گردیده و نهایتاً استفاده 

پذیر امکاناز سند جعلی نیز به سهولت 
 1نخواهد بود.

 5 حاشیه

ده از اطالعات شخصی با سوءاستفا
ه درازی دارد ی گوناگونی پیشینهاانگیزه

عه لیکن در عصر اطالعات و در جام
از پیش به اطالعات، به دلیل وابستگی بیش 

اطالعات برای پیشبرد امور، اطالعات 
و تر بخش شخصی نیز به نوبه خود نقش اثر

اند و به همین دار شدهتری را عهدهپررنگ
تر ی جدیهااده از آنها جلوهنسبت سوءاستف

ت. این مسأله به ویژه و زیانبارتری یافته اس
اهمیت یافته که با انبار شدن  از آن جهت

از اطالعات شخصی در ای طیف گسترده
ی داده، امکان دسترسی و هامراکز و پایگاه

ی گوناگون و دستیابی هاپردازشچنین هم
به نتایج سودمندتر از آنها فراهم آمده است 

ط اصلی مقرر و به همین دلیل، یکی از ضواب
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، مدت زمان در قوانین حریم خصوصی
نگهداری اطالعات شخصی است تا این 
انباره عظیم به طور ناروا در معرض 

ی احتمالی معترضان قرار هاسوءاستفاده
 نگیرد. 

اطالعات شخصی بر پایه نوع، ارزش و 
اهمیت شان، موضوع بهره برداری تبهکارانه 

د که به همان نسبت نگیرمی گوناگونی قرار
ی مادی و یامعنوی مختلفی را به هازیان

 صاحبان یا اشخاص موضوع خود وارد
ند، از دستکاری، تحریف یا جعل آورمی

اطالعات شخصی برای کاربردهای مغرضانه 
های واجد ارزش گوناگون تا تصاحب داده

حتوای ارتباطات و مود نای، شمالی رایانه
انتشار اطالعات شخصی افراد، همگی در این 

 2 1گنجد.می مقوله

 
 6 حاشیه

گی بدلیل ددر دفتر حق تقدم نام خانوا
، همچنان امکان وقوع تخلفات نمکتوب بود

قانون مجازات  523اشاره شده در ماده 
باشد لذا با آرشیو می اسالمی متصور

                                                
 ي(، اطالعات شخص1391ا ) ،يفراهان يمند، ح، و جالل. بهره1

حقوق  يمل شيهما افته،يسازمان  مياز جرا یریشگیو پ

 احوالثبت

توان همانند اسناد می ی این دفاترالکترونیک
و وفات از وقوع جرم تخلف درآنها  والدت

  3جلوگیری نمود.

 7 حاشیه

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز 
گیرد و به همین لحاظ از اهمیت می قرار

ویژه و اعتبار خاصی در جامعه برخوردار 
و هستند. پس الزم است صحت مفاد 

ول و محتوای رعایت شده و به صورت مجع
غیرواقعی مورد استفاده واقع نشوند، این در 

همیت فوق، اسناد ا رغمعلیحالی است که 
موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله 
جعل قرار دارند و شکل غیرواقعی و مجعول، 
ابزاری کارآمد برای مرتکبان جرایم 

 شوند.می گوناگون محسوب
با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نرم 
افزارهای کامپیوتری و وسایل چاپ و 

ای غیره... این جرم پیشرف قابل مالحظه
و مجرمان و بزهکاران با اتکا به  داشته

فناوری علم آن چنان اقدام به این عنوان 
نمایند که گاه تشخیص جعل و می مجرمانه

و  يو عوامل جعل اسناد سجل تیماه يبررس ه،یعط ،يآفتاب. 2

 79 :صآن،  يحقوق ویو آثار فقه يتيهو

 :صو مجازات آن،  يجرم جل در اسناد سجل د،ی،حمي. خلخال3

41 
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سناد نوشتجات با دشواری یا بدل از اصل در ا
 .شودمیرو به رو  

 پیشرفت علم و صنعت و نرم هبا توجه ب
افزارهای کامپیوتری و وسایل چاپ و 

ای یشرفت قابل مالحظهغیر... این جرم پ
داشته و مجرمان و بزهکاران با اتکا به 
فناوری علم آنچنان اقدام به این عنوان 

نمایند که گاه تشخیص جعل و می مجرمانه
یا بدل از اصل در اسناد و نوشتجات با 

 1دشواری رو به رو شود.

 8 حاشیه

جهت پیشگیری از وقوع جعل در 
مختلفی  شناسنامه و اسناد سجلی راهکارهای

توان با عملی کردن آنها می وجود دارد که
میزان جعل این قبیل اسناد را به حداقل 

 کاهش داد.
در انتخاب نوع کاغذ شناسنامه و اسناد 

ر و دقت به کار گرفته یسجلی، نهایت تدب
که جنس کاغذ از نوعی ای شود به گونه

که  یباشد که تغییرات فیزیکی و شیمیای
شوند به وضوح می آن مرتکب جاعالن در

 آشکار شود. 

                                                
و  يتيو غالمپور، آرزو، جعل اسناد هو نوینجات، م ی. پورورد1

احوال از آن در اداره کل ثبت یریشگیپ یهاروش يبررس

 6 :صگلستان، 

عکس فرد در شناسنامه چاپ شود نه 
مهر مخصوصی چنین هماینکه الصاق شود و 

جهت ممهور کردن شناسنامه طراحی و 
 مورد استفاده قرار گیرد. 

ی هاه به وسیله ماشینمامشخصات شناسن
مخصوص با حروف مقطع درج شود. )نمونه 

اداره آگاهی و  این خطوط به اداراتی مانند
 ره تشخیص هویت استفاده شود(.ااد

هر شخص و ثبت  هصاص بارکد بتاخ
 هاهشدن آن در شناسنام

محدود کردن صدور المثنی که در حال 
حاضر بسیار سهل الوصول بوده و با شهادت 

 . شودمی بدون قید و شرط به متقاضی داده
رسمی در مورد ملزم نمودن دفاتر اسناد 

ی ارائه شده از طرف هاشناسنامه استعالم
ت و امور مهم و نیز متعاملین در معامال

مکلف نمودن دفاتر ثبت ازدواج و طالق 
وابق ازدواج زن و مردی که جهت استعالم س

 عقد نکاح به دفترخانه ما مراجعه روبه منظ
 کنند. می

ی الکترونیکی با ثبت هاصدور شناسنامه
در اثر انگشت و گروه خونی هر شخص 
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 2 1.آن

 9 حاشیه

کارت شناسایی ملی که با هدف 
هر یک از  هاختصاص شماره ملی واحد ب

صادر گردید هنوز  1378افراد ایرانی از سال 
ک شناسایی جایگزین یک مدر عنوانبه هم 

و مؤسسات  هاشناسنامه در اکثر سازمان
 دولتی و غیر دولتی مورد استناد قرار

زه ارتکاب جرم جعل گیرد بنابراین انگیمی
ه باال ن شناسنامجایگزی عنوانبه در این سند 

کارت  یبوده ولیکن به لحاظ ساختار فیزیک
شناسایی ملی )پرس نمودن کارت و دارا 

ن جعل مادی و ای امنیتی( امکهابودن تراشه
 3باشد.می مخدوش نمودن آن کمتر میسر

 10 حاشیه

مورد با عنایت به اینکه یکی از مدارک 
وثوق در راستای احراز هویت و صدور 

باشد می هملی ارائه شناسنام کارت هوشمند
ی سنتی هابنابراین مبنا قرار دادن شناسنامه

در این فرآیند که امکان سوءاستفاده و 

                                                
 يعلم سیپل دگاهيد از اسناد جعل»(، 1390) ابوذر ،يخلف 1.

 سال دوم، دوره کارآگاه، مجله ،«آن ياثبات ارزش بر دیتأک با

 69-45صص، 15 شماره چهارم،

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 4 :صمقابله با آن، 

ارتکاب جرم جعل در آنها بیشتر از 
باشد منطقی می ی مکانیزه جدیدهاشناسنامه

گردد می ادرسد بنابراین پیشنهنمی به نظر
با تکمیل فرایند صدور شناسنامه  سازمان

های مکانیزه و خارج نمودن کلیه شناسنامه
د مردم، فرصت نفوذ و احسنتی از ید آ

ارتکاب جرم از این ناحیه را به افراد فرصت 
 4طلب ندهد.

 11 حاشیه

جایی که امروزه مرتکبین جرایم  از آن
یافته و فراملی از فناوری نوین و سازمان 

کنند تا هم جرم می ابزارهای جدید استفاده
هم به راحتی  را به راحتی مرتکب شوند و

ن، برای مقابله با آنها یادستگیر نشوند بنابر
ی هاباید از فناوری جدید و ظرفیت

ی، استفاده نمود مثالً به مدد المللبین
تکنولوژی پیشرفته در حوزه چاپ اقدام به 

احی اسناد و مدارک بر اساس طر
ی غیر قابل جعل چون استفاده از اهویژگی

چاپ برجسته، ریزنوشته، الصاق هولگرام و 
روکش امنیتی )المینیت(، و یا در مرحله 

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال3

 28 :ص

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال4

 41 :ص
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صدور نیز عالوه بر تطبیق اطالعات اسنادی 
-on)با پایگاه اطالعات جمیت به صورت 

line) ای اسناد و مدارک به صورت رایانه
د تا و با استفاده از چاپ گر صادر گرد

ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی اسناد و 
 1مدارک تضمین گردد.

 12 حاشیه

که برای جعل این نوع ای هدسه روش عم
 رود به شرح ذیل است:می اسناد بکار

ایجاد تغییرات در مندرجات سند و  -1
مشخصات دارنده آن اعم از نام، نام 
خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد یا 

ع صادر کننده و هم دیگر مرجهای متاریخ
 غیره.
تغییر و تعویض عکس دارنده مدرک  -2

 شناسایی
ارائه مدرک شناسایی اشخاص دیگر  -3

جهت دستیابی به اسناد و تسهیالت بدون 
دستبردگی و تغییر در مدارک اولیه مانند 

جهت اخذ گواهی عدم  یشناسنامه دیگر
 2سوءپیشینه یا گذرنامه.

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 15 :صمقابله با آن، 

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر2

 83 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

  13 حاشیه

ر برخی اسناد هویتی به در حال حاض
ی صادر شده و تمام مراحل ثبت صورت دست

ی قدیمی هاصدور و غیره با همان شیوه نام
که در این مسیر،  شودمی و سنتی انجام

امکان جعل یا جابجایی مشخصات متقاضی 
یا سوءاستفاده از مهر و تقلید از امضاهای 

از انتظار نخواهد بود  مسئولین مربوطه، دور
ی جعل، در مراحل صدور هایکی از زمینه و

 3باشد. می سند، موجود

  14 حاشیه

و مواد استفاده شده در  بدلیل نوع طراحی
ی دست نویس و سنتی زمینه هاشناسنامه

 10 شده در مادهوقوع کلیه جرایم اشاره 
ی هات و جرایم و مجازاتافنون تخلقا

مربوط به اسناد سجلی فراهم بوده و با توجه 
یک سند عنوان بهسند هویتی  اینکه این به

هویتی مشترک و مبنایی، شاهد فراوانی 
اشخاص  ترین عادیوقوع جرم جعل توسط 

باشیم. سازمان می جاعلینترین تا حرفه ای
ی پیشگیرانه از کشور در اقدام احوالثبت

 یارهاراهک يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل3

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 14 :ص
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اسنامه نسبت به جایگزینی شن 1389سال 
ر نظر گرفتن مکانیزه نمود. این شناسنامه با د
 مالحظه امنیتی زیادی از جمله

 برجسته در دورنگ چاپ
 هنسازی مجازی در زمی برجسته سازی

ماوراء بنفش کاغذ در کلیه  الیاف
 صفحات

 با نخ امنیتی  دوخت
نامرئی در سه رنگ در صفحات  چاپ
 مختلف 
 رنگین کمان در زمینه  چاپ

 چاپ ریز نوشتهبکارگیری 
نده و حاوی مرکب باطل شو لمینت
 هولوگرام
 1واتر مارک با طرح نقشه ایرانکاغذ 

 15 حاشیه

در آینده نزدیک مرکز گذرنامه ایران با 
اطالعاتی سازمان نظام  هااتصال به بانک

امکان جعل مدارک را  احوالثبتوظیفه و 
نده و موجب تسهیل ارائه ابه حداقل رس

در حال حاضر  شودمی خدمات به مردم
کشور به دنبال راهکاری  پلیس گذرنامه

را ت صدور گذرنامه است تا بتواند سرع

                                                
و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال1

 39 :ص

افزایش دهد و میزان مدارک اخذ کرده از 
ی هامتقاضیان را به حداقل برساند. گذرنامه
 ینیتالکترونیکی ایرانی دارای ضریب ام

بسیار باالیی هستند و اطالعات افراد روی 
تراشه این گذرنامه تحت هیچ شرایط در 

کرها و افراد سودجو قرار معرض خطر ه
ی هاگیرد. هنگامی که مسافران از گیتنمی

کنند، اطالعات می امنیتی موجود عبور
و در  گذرنامه آنها دریافتذخیره شده روی 

 نمایشگرها قابل مشاهده خواهد بود. 
عل گذرنامه با بیومتریک شدن امکان ج

رسد. رئیس پلیس گذرنامه به صفر می
صدور  نیان اینکه میانگینتظامی با بنیروی ا

صدور : روز است گفت 15-10گذرنامه 
های الکترونیک به دلیل شرایط گذرنامه

خاص و پیچیده خود زمان بیشتری نیاز دارد. 
تا  25پیش از این میانگین صدور گذرنامه 

ی هاروز بود. اما پروسه صدور گذرنامه 30
یک نی غیرالکتروهاالکترونیک با گذرنامه

های و صدور گذرنامه متفاوت است
الکترونیک به دلیل شرایط خاص و پیچیده، 

 زمان بیشتری نیاز دارد. 
تاکنون به  هابا الکترونیکی شدن گذرنامه

موردی در خصوص جعل گذرنامه روبرو 
 نشده ایم. با این حال اقدام به جعل به صفر
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رسد و جاعالن همیشه برای یافتن نمی

د. ممکن کننمی ی جدید جعل تالشهاروش
است مدارک ارائه شده از سوی متقاضی 
برای دریافت گذرنامه جعلی باشد. از 

اسان پلیس گذرنامه به آنجایی که کارشن
ی های سازمانهابا بانک صورت آنالین

ومی مختلف از جمله سازمان وظیفه عم
و غیره در ارتباط هستند مدارک  احوالثبت

 جعلی در هنگام صدور گذرنامه مشخص
امه الکترونیکی اما تاکنون به گذرن شودمی

 ایم.جعلی روبرو نشده
برای ای ی الکترونیک مقدمههاگذرنامه

ی بیومتریک هستند، در هاور گذرنامهدص
های ی بیومتریک یکی از نشانههاگذرنامه

فردی همچون مشخصات قرنیه چشم یا اثر 
و  شودمی انگشت در گذرنامه چیپ رایت

امکان جعل از  هاریک شدن گذرنامهبا بیومت
تواند جعل گذرنامه را می بین رفته و پلیس

 1کنترل کند.

 16 حاشیه

ظر از این جرم مطلق است. یعنی صرف ن 
ل شود یا صااینکه نتیجه مطلوب مرتکب ح

                                                
از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر1

 61 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر2

 83 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

 2یابد.می نشود به صرف ارتکاب تحقق

 17 حاشیه

این جرم یک جرم آنی است و در 
د مجعول ارائه و مورکه سند هویتی ای لحظه

و  شودمی گیرد جرم محققمی استفاده قرار
پس از گرفتن بعدی آن تأثیری در ارتکاب 

 3جرم ندارد.

 18 حاشیه

تعریف الزم و طبقه بندی خاص از جرم 
جعل اسناد هویتی الکترونیک در قانون 

 4نشده است. 1388مصوب ای جرایم رایانه

 19 حاشیه

ی جعل مدارک و هابا توجه به پیچیدگی
ی روز، هااسناد هویتی با استفاده از فناوری

ی مبارزه با این هاهی است که روشیبد
جرایم نیز باید از ظرافت خاص و استفاده از 
تکنولوژی متناسب روز برخوردار باشد. به 

نامه عبارت دیگر باید با برخورد جرم شناس
تدابیر علمی و سیاست  با مجرم و اتخاذ

ی روز از هادر نظر گرفتن فناوریجنایی با 

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر3

 83 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر4

 98 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا
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از شیوع آن در تکرار جرم و پیشگیری 
د ضرورتًا کشورهای جامعه جلوگیری نمو

در حال توسعه و توسعه یافته باید به 
ی ضد اجتماعی و غیراجتماعی و هاپدیده

ی خود هاآسیب پذیری قوانین و رویه
آشنایی کامل داشته تا به یک استراتژی 

 1یابند.جامع و مدرن دست 

 20 حاشیه

اسناد با  documetricاعتبار سنجی 
ی نوین بررسی هاروش ازگیری بهره

حور اساسی دارد که اصالت اسناد دو م
 د سنجی و زیست سنجی اسناد.عبارتند از سن
عبارتست از بررسی اجزاء یا  سند سنجی

رای تشخیص آنها با امنیتی اسناد ب ضرایب
امنیتی  هایرسی فاکتورعبارت دیگر بر

تأیید اصالت  تعبیه شده در یک سند برای
است به دو روش  مکنمآن و این بررسی 

ای موسوم به روش مطلق و روش و مقایسه
ت ورت پذیرد که در هر دو حالت شناخص

  .دء یا سند سنجی ضروری خواهد بواجزا
در این مبحث علمی اعم  هاتمامی تالش

سناد از بکارگیری فاکتورها و ضرایب در ا

                                                
 ميدر جرا يتيجعل اسناد هو  يشناسجرم. معظم، مهرداد، 1

 9 :ص افته،يسازمان 

به هنگام تولید یا به عبارتی استفاده از کاغذ، 
و  هاچاپ وجوه امنیتی یا ایجاد طرح

الگوهای امنیتی در هنگام ساخت اسناد در 
مواردی چون رنگ، الیاف، ذرات رنگی، 
و... و در تولید اسناد دولتی و امکان بررسی 
و به کارگیری از سوی صاحب سند برای 

 identicationثابت نمودن هویت 
نیز  هادغدغه دولتترین مهمباشد که می

سنجی  تگردد و در مقابل زیسمی محسوب
از  ایعبارتست از طیف گسترده

یی که هویت افراد را با هافناوری
ی هاو تحلیل اماری دادهگیری اندازه

یعنی هر اند بیولوژیک معرفی کرده
م و قابل کی مقاوفیزیولوژی تخصوصی

در افراد مختلف که گیری سنجش و اندازه
 2کند.می فرد را از دیگران متمایز

 21 حاشیه

رکن اسناد هویتی، عکس و ترین اساسی
ه در کآن است  ی مرتبط باهاویژگی

ی غیرالکترونیکی که در حال هاشناسنامه
باشد به نحوی می حاضر در کشور موجود

است که فاقد استحکام الزم بوده و خأل برای 

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 13 :ص
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این نقیصه در  شودمی سناد محسوباین ا
ی الکترونیکی با توجه به لمینیت هاشناسنامه

صفحه اول بر طرف و طراحی با 
فناوری روز و استفاده از ترین پیشرفته

کاغذهای واترمارک و یک سری ریزنوشته 
که درخود دارد ای ی برجستههاوطراحی

و حفظ اتقان اسناد برطرف شده به صیانت 
تمال جعل را نزدیک به کمک و احهویتی 

 1رساند.می صفر

 22 حاشیه

ارهای تکنولوژی یکی از جدیدترین ابز
نقطه هوشمند است.  اطالعات، تکنولوژی

ویژگی اصلی این تکنولوژی، کوچک بودن 
 باشد. می و قابل نصب بودن بر هر چیزی

ی نقطه هوشمند به هاقابلیتترین مهم
 شوند:می چهار دسته تقسیم

توان در می از این وسیله: شناسایی -1
شناسایی محصوالت و تولیدات استفاده 
نموده و از تقلب و تخلفات احتمالی 
جلوگیری کرد و استفاده از آن یکی از 

ی های خنثی کردن طرحابر هامؤثرترین راه
 باشد. می جعل و سوءاستفاده

                                                
 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل1

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتيناد هواس تیاتقان و امن شيافزا

 9صفحه، 

اطالعات هر : قابلیت ردگیری -2
هوشمند محصولی و هر سندی در نقطه 

خدمات ارائه شده برای و  شودمی حفاظت
توان در نقطه می ن مدارک راآدارنده 

 د درج نمود. نهوشم
با استفاده از نرم : مدیریت داده -3

توان دسترسی به می افزارهای کاربردی،
اطالعات و حافظه نقطه هوشمند را کامالً 
مشخص نمود و از استفاده افراد غیرمسئول 

 کرد. جلوگیری 
 با استفاده از کدهای انتخابی،: ایمنی -4
د را نتوان اطالعات مندرج در نقطه هوشممی

کامالً مشخص نموده و از دسترسی افراد 
 2دیگر محافظت نمود.

 23 حاشیه

جعل در اسناد هویتی به پنج طریق عمده 
 هاکه هر کدام از این روش شودمی انجام

 یابد. می ی مختلف تحققهانیز به صورت
که برای جعل این نوع ای پنج روش عمده

 رود به شرح ذیل است:می اسناد بکار
 الف( ایجاد تغییرات در مندرجات

 ب( تغییر و تعویض عکس 

 تیاتقان و امن شيافزا یراهکارها يبررس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 15 :ص ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو
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 ج( ارائه مدرک شناسایی غیر 
 امهار سند  د( دخل و تصرف در

 1اسناد هویتیای ه( ساخت رایانه

 24یه حاش

ساختن در مهرهای فعلی که برای ممهور 
رود غالباً از جوهر می اسناد هویتی بکار

ا که حتی را ب شودمی استامپ استفاده
طوبت جزئی شکل ظاهری خود را از ر

دهند و همین امر مستمسکی برای می دست
در جعل اسناد هویتی ای جاعلین حرفه

ی مقابله با این ضعف، هاخواهد بود از شیوه
ن نیز بکارگیری مهر برجسته است که آ

مقدمات و شرایطی را الزم دارد که بایستی 
برای اجراء این طرح  بینیپیشدر مراحل 

مورد توجه قرار گیرد. روکش پالستیکی، 
وضعیت کپی برداری از سند و سایر 

 ات از جمله مقدمات مورد نیاز برایمالحظ
 2استفاده از مهر برجسته است.

 25 حاشیه

                                                
 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل1

 ،نياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 8 :ص

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 13 :ص

در امر ی مؤثر و قابل قبول هایکی از راه
ب سناد هویتی، باال بردن ضریامقابله با جعل 

 هااطمینان در این اسناد از راه آسیب پذیری
متزلزل این ی هاو ایجاد استحکام در قسمت

نیل به این هدف  اسناد است که به منظور
توانست مؤثر می شش شاخصه مهمی که

 تلقی شوند عبارتند از:
اسناد با  Documetricاعتبارسنجی  -

 ی نوینهاگیری از روشرههب
جاد تقویت نوع کاغذ اسناد هویتی و ای -

 نقش پس زمینه در آن 
تجدیدنظر در چاپ و تحریر اسناد  -

 هویتی
 استفاده از مهر برجسته -
 چاپ عکس بوسیله اسکن بر روی سند -
ی پیشرفته اسناد هااستفاده از تکنولوژی -

 3هویتی

 26یه حاش

 ی هوشمندهاتکنولوژی کارت
 دنالف( انواع کارتهای هوشم

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل3

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 13 :ص
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 1ی برجستهها( کارت1-الف
 2ی مغناطیسیها( کارت2-الف
 ی هوشمندها( کارت3-الف
 ظه نوریافی حها( کارت4-الف

ی ذکر شده از ماده هاجنس کلیه کارت
PVC مواد ترین است که این ماده ارزان

باشد و می ی هوشمندهاجهت ساخت کارت
وجود  PVCای قابلیت کاربردی باالیی بر

 3دارد. 

 27 حاشیه

عنوان بهسازی بر روی کارت برجسته
روش در اسناد هویتی مورد ترین قدیمی

ار گرفته است، در این روش ره برداری قرهب
اد عالئم برجسته روی کارت که بر با ایج

گیرد می اساس استاندارد خاصی صورت
کارت شناسایی طراحی شده و این عالئم 

بصری قابل خواندن برجسته به صورت 
 5 4است. 

 28 حاشیه

                                                
 يقانون الزام اختصاص شماره مل يينامه اجرا نيیآ کي. ماه 1

 1376مصوب  يرانياتباع ا هیکل یبرا يو کدپست

2 .Magnetic – stripe card 

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل3

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 14 :ص

مؤلفه کاغذ در بحث اسناد هویتی از 
ی متفاوتی برخوردار است. هاآسیب پذیری

باشد که در می نظر کارشناسان بر این
صورت تقویت کاغذ بکار رفته در اسناد 

توان استحکام الزم را در اسناد می هویتی
ی زمانی هاهویتی مخصوصاً در موقعیت

ایجاد کرد و این امر وقتی اهمیت  آینده
یابد که بپذیریم با ورود می مضاعف

و امکانات نرم ای ی رایانههاتکنولوژی
ندی برای افزاری، چاپ و ساخت هر نوع س

د بود و بهترین و خواهپذیر امکانجاعلین 
راه در وضعیت فعلی، اختصاص ترین ممکن

نوع کاغذ منحصر به فرد برای اسناد هویتی 
ی به آن کاغذ از یاب که تهیه و دستاست 

خارج باشد در این صورت،  نعهده جاعلی
چنانچه در شناسایی اسناد اصیل با اسناد 
جعلی به بخش کاغذ آن توجه شود امکان 
کشف اسناد جعلی نیز افزایش خواهد یافت 
و اقدامی مؤثر در استحکام اسناد هویتی 

 يقانون الزام اختصاص شماره مل ييجرانامه ا نيیآ کي. ماده 4

 1376مصوب  يرانياتباع ا هیکل یبرا يو کد پست

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهیعل. 5

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 14 :ص



  
 975 یفریک مقررات – ازدهميفصل 

 

 1است.

  29 حاشیه

ر وضعیت چاپ و تحریر اسناد هویتی د
فعلی نابسامان، بسیار شکننده و آسیب پذیر 
است. نوع چاپ نامرغوب بوده و در تحریر 
نوشتجات اسناد، سالیق مختلفی دخالت دارد 

که شکل و ظاهر  شودمی و همین امر سبب
این اسناد نیز از حالت استاندارد خارج شده 
و موجبات جعل را فراهم نماید. لذا 

و تحریر اسناد هویتی تجدیدنظر در چاپ 
اقدام مناسبی در مستحکم ساختن اسناد 

  2هویتی خواهد بود.

 30 حاشیه

و ورود فن  با پیشرفت تکنولوژی
مدرن، انواع جرایم از جمله جعل های آوری

ی گوناگون آن نیز تحول یافته و هاو شیوه
ی شده است. قابلیت و سدچار تغییرات اسا

مرتبط با آن،  یهای رایانه و رشتههاتوانایی

                                                
 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل1

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیو امن اتقان شيافزا

 13 :ص

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 13 :ص

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل3

ای این امکان را برای برخی از جاعلین حرفه
در هستند با این افراهم ساخته که ق

تکنولوژی و فنون مختلف استفاده از رایانه 
از قبیل اسکن، کپی رنگی و غیره، حتی 

اسناد را شکل سازی نموده و ترین مستحکم
 3مورد استفاده قرار دهند.

 31 حاشیه

این کارتها،  در 4ی مغناطیسیهاکارت
اطالعات بصورت الکترونیکی بر روی 

موجود بر روی کارت  نوارهای مغناطیسی
ی هاط هد موجود در دستگاهثبت شده و توس

نوار مغناطیسی  شودمی کارت خوان خوانده
روی کارت شامل سه تراک است که 

 3خواندنی و ترک  2و  1ی هاتراک
 5خواندنی و نوشتنی است.

 32 حاشیه

ه در این پژوهش العات انجام شدمط
و آسیب ترین ضعیف نشانگر این است که

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 9 :ص

4 .Magnetic – stripe card 

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل5

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 14 :ص
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اسناد هویتی، مربوط به  پذیرترین قسمت
هت عکس است که جاعلین ج محل الصاق

استفاده از اسناد هویتی با کوچکترین اقدام 
عکس سند را جابجا نموده و از آن بهره 

ذا مقابله با این امر نیز با نمایند. لمی برداری
 برقراری استحکام مناسب در محل الصاق
 عکس میسر خواهد شد برای این امر هم

توان از نصب روکش پالستیکی بر روی می
 آن استفاده نمود و هم عکس پس از الصاق

ی امروزی هاتوان با استفاده از تکنولوژیمی
ر روی سند عکس دارنه بصورت اسکن ب

و  باشدمی مئنچاپ شود که مورد دوم مط
ضعف متصور در این زمینه، چاپ و  اتنه

 1است.ای تکثیر سند با امکانات رایانه

 33 حاشیه

ی هوشمند جدیدترین شکل از هاکارت
ی شناسایی و اعتباری است هاخانواده کارت

باشد. می تراشه الکترونیکی یککه محتوای 
نسبت به سایر اسناد،  هابرتری این کارت

حجم  امنیت بیشتر در نگهداری اطالعات،
باالی حافظه، توانایی خواندن و نوشتن مکرر 
در حافظه کارت و پردازش اطالعات بر 

                                                
 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل1

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتيهواسناد  تیاتقان و امن شيافزا

 13 :ص

به دو  هاباشد. این کارتمی روی کارت
 یهای حافظه و کارتهادسته کارت

 شوند. می پردازنده تقسیم
ی حافظه، معمواًل برای کارکرد هاکارت

بلیت انعطاف ندارند شوند و قامی خاصی تهیه
 ی تلفنهاارتمانند ک

توان برنامه می ی پردازنده،هادر کارت
مورد نظر را بر اساس کاربرد کارت، توسط 
ابزار توسعه برنامه نویسی کارت هوشمند 

ی قابل هادستورالعملمورد نظر که مبتنی بر 
باشد طراحی می اجرای پردازنده کارت

 2نمود.

 34 حاشیه

تکنولوژی بارکد این روش بیشتر در 
ال مورد استفاده است و ابزاری تجارت کا

جهت مدیریت داده در انواع کاربردهای 
صنعتی و اطالعاتی است و از مواد مختلفی 
از جمله کاغذ، پلی استر و سایر مشتقات 

 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 14 :ص
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 1. شودمی پالستیک ساخته

 35 حاشیه

جعل سند طبق مطالعات انجام شده از 
اجتماع سه عنصر اساسی، جاعل، سند آسیب 

نگیزه ارتکاب جعل شکل گرفته و پذیر و ا
یابد و اگر این سه عنصر را سه می تحقق

یم از اتصال ایجاد رأس یک مثلث فرض نمای
 مثلث جرم جعل بوجود شده بین سه رأس

 آید. لذا برای مبارزه با این جرم بایستیمی
سعی شود که از به هم رسیدن این سه عنصر 

که درصورتی جلوگیری نموده و به تعبیری
ذف گردد جعل نیز کی از این عناصر حی

 محقق نخواهد شد. 
توان از می برای حذف عنصر جاعل

ند های مختلف مبارزه کیفری مانشکل
از انواع مختلف چنین هممجازات و غیره و 

و  ه غیرکیفری اجتماعی استفاده نمودمبارز
 کرد که جاعل حاضر به ریزیبرنامهطوری 

تواند مثمر می راهنشود. این  لارتکاب جع
ثمر بوده و مؤثر واقع گردد، ولی باید 
پذیرفت که متغیرهای گوناگونی در تحقق 
اهداف این برنامه دخالت داشته که بعضاً 

                                                
 یراهکارها يبررس دمحمدطه،یس ،ييطباطبا زادهی. عل1

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 16 :ص

 خارج از کنترل جامعه و متولیان امر مبارزه
  2باشد.می

برای حذف سند آسیب پذیر، توجه به 
نظریات ارائه شده در مبارزه غیرکیفری 

مهم و به سزایی دارد. در این  وضعی نقش
گویند می مبارزه که به آن مبارزه فنی نیز

 توجه قرار درهای متفاوتی موفعالیت
گیرد. اقداماتی مانند دشوار ساختن می

ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم، 
، افزایش احساس شرم هاکاهش جاذبه آماج

شوند می و گناه جزء این مبارزه مهم تلقی
 بحث دشوار ساختن ارتکاب جرم،که در 

سناد هویتی، استحکام در اتوان با ایجاد می
 شودمی از سند که آماج جرم جعل محسوب

یا با تدابیر مناسب  ظت نمود وافحمایت و ح
ی کنترلی برای اسناد هویتی هابرنامه
نموده و سیر و حرکت اسناد  بینیپیش

و در  غیرواقعی و جعلی را محدود ساخت
ابطه با افزایش خطر ارتکاب جرم، مراقبت ر

ی هانهادها و ارگان غیررسمی مربوط به
مرتبط با اسناد هویتی است که در این 

به آمار  یمراقبت نیز پلیس به لحاظ دسترس
 راهنما و هدایتگرعنوان به و ارقام دقیق جعل

 انيپا ک،یالکترون يتي، جعل اسناد هو1393 د،یمج ،ی. ناد2

 68: ص 2ارشد، دانشگاه چالوس،  ينامه کارشناس
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الزم برای  و اقدامات هاهتواند برناممی
ازماندهی را س اجرای مراقبت غیر رسمی

 بینیپیشتوان با نماید که دراین زمینه می
ی کنترلی هاسیستم بررسی اسناد و برنامه
هویتی به عمل اسناد مراقبت الزم را از اسناد 

آورده و موافق به حذف سند آسیب پذیر 
ئوس مثلث فرضی جرم جعل سند هویتی از ر
  1شد.

اعل از جعل سند که موضوع انگیزه ج
نیاز به  شودمی املا شرأس سوم مثلث ر

د اگر بپذیریم هر توجه و دقت نظر دار
 ده بعدی از آن جعلسندی برای استفا

از واقعیت لذا این نکته نیز به دور  شودمی
نخواهد بود که انگیزه جاعل همان 

از سند هویتی مجعول خواهد بود گیری بهره
واقف شود که و وقتی جاعل به این موضوع 

لی و غیرواقعی بهره ر نیست از سند سجقاد
برای اقدام به ای برداری نماید مطمئناً انگیزه

جعل نداشته و هدف خود را از طریق 
  2دیگری دنبال خواهد نمود.

 

                                                
 انيپا ک،یالکترون يتي، جعل اسناد هو1393 د،یمج ،ی. ناد1

  2ارشد، دانشگاه چالوس،  ينامه کارشناس

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر2

 87 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

 36 حاشیه

سندی که معرف عنوان بهشناسنامه 
هویت اشخاص بوده و وقایع حیاتی 

ازدواج، طالق(  چهارگانه )والدت، مرگ،
رویدادهای زندگی هر ترین ممهعنوان به

، لذا به شودمی در آن ثبت و ضبط، شخص
جهت اهمیتی که این سند هویتی از نظر 

باشد، هر نوع تحریف یا می قانونگذار دارا
ایراد خدشه در مندرجات آن و یا هر نوع 
اظهار کذبی در ثبت وقایع آن توسط 
اشخاص، از ضمانت اجرای کیفری 

رابر قانون با فرد متخلف ببرخوردار بوده و 
ل و تزویر مواد مجازات اسالمی)مبحث جع

به بعد( و قانون تخلفات، جرائم و  523
ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات
 4گردد. می برخورد 3شناسنامه

 37 حاشیه

اساسی برای تحقق جعل  یکی از شرایط
لی این است که در شناسنامه و اسناد سج

باید قابل استناد و  لیشناسنامه یا سند سج
دارای ارزش قضایی باشد به عبارت دیگر 

مربوط به اسناد  یهاقانون تخلفات جرائم و مجازات 10. ماده 3

 صیمجمع تشخ 1370و شناسنامه مصوب سال  يسجل

 احوال کشورمصلحت نظام، انتشارات سازمان ثبت

 يدر روابط مال تیجنس رییآثار تغ ه،یسم ،يخان ي. آقا عل4

  69 :صبا فرزندان،  نيالدو و نیزوج
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دلیل بکار رود و موثر در اثبات یا عنوان به
نفی حقی باشد واال اگر شناسنامه یا سند 
سجلی قابل استناد نباشد برای تحقق جعل 
کافی نیست و برای مرتکب آن مبنای 

گیرد. نمی مسئولیت کیفری و مجازات قرار
 در رونوشت غیر مصدق بنابراین تقلب

شناسنامه و سند سجلی جعل نیست . زیرا 
فتوکپی غیر مصدق به طور قطع مثبت امری 

اگر کسی عکس خود را به چنین همنیست 
متعلق به شخص دیگری الصاق  شناسنامه

نموده و فتوکپی از آن تهیه کند عمل جعل 
نیست هر چند که همین عمل ممنوع است 

نامه یا سند سجلی مورد . به عالوه شناس
ادعای جعل باید در تاریخ طرح ادعای جعل 
موجود باشد بنابراین ادعای اثبات وجود 
سند سجلی مجعول که مورد استفاده واقع 
شده و بعدا معدوم گردیده باشد در مقام 
اثبات دعوای جعل به وسیله شهادت شهود 

 پذیرفته نیست.
متوفی اگر شخصی در شناسنامه چنین هم

که اعتبار ندارد و باطل شده ای یا شناسنامه
است تحریف و اسم خود را به جای اسم 
صاحب اصلی شناسنامه وارد کند جعل 

اعتبار و بی ییف در ورقهنیست زیرا تحر

                                                
 کشور يعال وانيد 3شعبه 10/7/1317-1012شماره  ی. را1

 31 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 2

جعل نیست . برای درک بهتر این باطل 
ی دیوان عالی کشور رأ ازای ه به نمونهمسأل

کسی عکس خود را به اگر ». شودمی اشاره
شناسنامه دیگری الصاق و آن را مورد 
استفاده قرار دهد عمل جعل و استفاده از سند 

 2 1«. مجعول نیست

 38ه حاشی

شامل سه  جعل شناسنامه و اسناد سجلی
 رکن اصلی است:

تغییر حقیقت در سند سجلی به صورت 
شده در  بینیپیشمادی و به یکی از صور 

 قانون )رکن مادی( 

رار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به ضا
 رکن ضرری( ) غیر

 3قصد متقلبانه یا رکن معنوی جرم

 39 حاشیه

و الذکر فوق قانون 10با توجه به ماده 
اند تعاریفی که حقوقدانان از جرم جعل کرده

سناد سجلی توان جرم جعل شناسنامه و امی
 را اینگونه تعریف کرد:

سجلی عبارت اسناد  جعل شناسنامه و»
است از ساختن متقلبانه شناسنامه یا اسناد 

 28:ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 3
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سجلی از اول تا آخر یا قلب حقیقت در یک 
شناسنامه یا سند سجلی به صورت تقلبات 
مادی و فیزیکی از قبیل تغییر دادن کلمات 
یا عبارت به انحاء مختلف به قصد اضرار به 

 1« شده در قانون بینیپیشغیر به طرق 

 40 حاشیه

 ک مصادیق جرم جعل کهدر توضی
تواند توسط یک نفر و یا گروه سازمان می

یافته مجرمانه رخ دهد ساحت نوشته یا سند 
است که در این حالت یکی از اسناد هویتی 
اعم از شناسنامه، کارت ملی، کارت هوشمند 
ملی، گواهی والدت، سند ثبت کل وقایع و 

فوت و گواهی فوت مورد از لحاظ سند ثبت 
رسد بین می . به نظرشودمی تهی ساخشکل

های اسناد هویتی بیشتر باید به جعل گواهی
الدت و فوت، شناسنامه و کارت ملی و و

سند  نایت داشت و دوکارت هوشمند ملی ع
کل ثبت وقایع و سند ثبت فوت چون در 

محل چنین هماختیار مردم قرار نگرفته و 
 والاحثبتداخل اداره  هانگهداری آن

باشد. در این حالت مدرکی که از لحاظ می
شکلی با مدارک اصلی مطابقت ظاهری دارد 

گیرد. در می ساخته و مورد استفاده غیر قرار

                                                
 28 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 1

 .248ص  ن،یشی. پ2

ی جمهوری هامیان اسناد فوق شناسنامه
اسالمی، گواهی والدت و گواهی وفات به 

 2صورت دستی تنظیم شده و طبق یک نظر
امضای  نیازی نیست ساختن نوشته یا سند،

کسی هم جعل شده باشد اما باید این سند 
قابلیت ورود ضرر به غیر را داشته باشد اما 
کارت ملی و کارت هوشمند به دلیل این 

ی درون آن به صورت هاکه نوشته
خط فرد  کامپیوتری است لذا جعل دست

 3گیرد.نمی حقیقی صورت

 41 حاشیه

آید که شخص با جعل می حالتی پیش
وجب جعل سند سجلی هویت دیگری م

در این حالت  شودمی دیگری برای خودش
شناسنامه صادره جعلی نیست لکن کل 

باشد یعنی کل می هویت فرد جعلی
فرد اعم از نام و نام ای مشخصات شناسنامه

خانوادگی، تاریخ تولد، مشخصات والدین 
باشد، در این حالت نیز می جاعل، جعلی

با استفاده از  شناسنامه و مدارک اخذ شده
این شناسنامه باطل خواهد بود )بطالن( لکن 
سند سجلی به قوت خود باقی خواهد بود و 
تنها آثار جعل از روی سند سجلی حذف 

 ،يتيو اسناد هو افتهيسازمان  ميجرا ،ياصل، عل ينی. حس3

 26  :ص
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 1خواهد شد.

 42 حاشیه

جعل سند طبق مطالعات انجام شده از 
اجتماع سه عنصر اساسی، جاعل، سند آسیب 
پذیر و انگیزه ارتکاب جعل شکل گرفته و 

یابد و اگر این سه عنصر را سه می قتحق
راس یک مثلث فرض نماییم، از اتصال 
ایجاد شده بین سه راس مثلث جرم جعل 

 آید.می مانند شکل زیر به وجود
 
 
 
 
 

 
لذا برای مبارزه با این جرم بایستی سعی 
شود که از به هم رسیدن این سه عنصر 

که درصورتیجلوگیری نموده و به تعبیری 
ن عناصر حذف گردد جعل نیز یکی از ای

 محقق نخواهد شد.
توان از می علبرای حذف عنصر جا

ی مختلف مبارزه کیفری مانند هاشکل
از انواع مختلف چنین هممجازات و غیره و 

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 176 :ص ران،يا

مبارزه غیر کیفری اجتماعی استفاده نموده 
کرد که جاعل حاضر  ریزیبرنامهو طوری 

تواند مثمر می به ارتکاب جعل نشود. این راه
ثر واقع گردد، ولی باید ثمر بوده و مو

پذیرفت که متغیرهای گوناگونی در تحقق 
اهداف این برنامه دخالت داشته که بعضاً 
 خارج از کنترل جامعه و متولیان امر مبارزه

باشد. برای حذف سند آسیب پذیر، توجه می
به نظریات ارائه شده در مبارزه غیر کیفری 

ه سزایی دارد. در این وضعی نقش مهم و ب
گویند می مبارزه که به آن مبارزه فنی نیز

 ی متفاوتی مورد توجه قرارهافعالیت
گیرد. اقداماتی مانند دشوار ساختن می

ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم، 
، افزایش احساس شرم هاکاهش جاذبه آماج

شوند می و گناه جزء این مبارزه مهم تلقی
 ر ساختن ارتکاب جرم،که در بحث دشوا

توان با ایجاد استحکام در اسناد هویتی، می
 شودمی از سند که آماج جرم جعل محسوب

حمایت و حفاظت نمود و یا با تدابیر مناسب 
ی کنترلی برای اسناد هویتی هابرنامه
نموده و سیر و حرکت اسناد غیر  بینیپیش

واقعی و جعلی را محدود ساخت و در رابطه 
افزایش خطر ارتکاب جرم، مراقبت غیر  با

 جاعل
انگیزه ارتکاب 

 جعل

 پذيرسند آسیب
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ی مرتبط هارسمی مربوط به نهادها و ارگان
با اسناد هویتی است که در این مراقبت نیز 
پلیس به لحاظ دسترسی به آمار و ارقام دقیق 

تواند می راهنما و هدایتگرعنوان بهجعل 
و اقدامات الزم برای اجرای مراقبت  هابرنامه

هی نماید که در این غیر رسمی را سازماند
سیستم بررسی  بینیپیشتوان با می زمینه

ی کنترلی اسناد مراقبت هااسناد و برنامه
الزم را از اسناد هویتی به عمل آورده و 
موفق به حذف سند آسیب پذیر از رئوس 

 مثلث فرضی جرم جعل سند هویتی شد.
ضوع انگیزه جاعل از جعل سند که مو

، نیاز به شودمی س سوم مثلث را شاملرأ
توجه و دقت نظر دارد. اگر بپذیریم هر 

 شودمی سندی برای استفاده، بعدی آن جعل
د هلذا این نکته نیز به دور از واقعیت نخوا

از گیری بود که انگیزه جاعل همان بهره
و وقتی جاعل  سند هویتی مجعول خواهد بود

از به این موضوع واقف شود که قادر نیست 
سند جعلی و غیر واقعی بهره برداری نماید، 

برای اقدام به جعل نداشته ای مطمئناً انگیزه
و هدف خود را از طریق دیگری دنبال 

 2 1خواهد نمود.

                                                
اموال،  هیعل ميدر جرا يتيزهره، نقش جعل اسناد هو ،ي. روشن1

 40 :ص

 43 حاشیه

لزوم تطابق مندرجات سند سجلی با واقع 
از اهمیت زیادی برخوردار است. قانونگذار 

ایجاد نیز از دیرباز با افرادی که به نحوی در 
مقابله اند، خدشه در تطابق فوق نقش داشته

 12کرده است. برای مثال به موجب ماده 
، 1297مصوب سال  احوالثبتتصویب نامه 

اداره که سجل  مورین اینأهر یک از م»
احوال اشخاص را در اوراق جداگانه یا 

ثبت نماید از  هدفاتری غیر از دفاتر مقرر
به حبس خواهد  یک ماه الی سه ماه محکوم

قانون سجل  25و یا بر اساس ماده « بود
شمسی،  1304خرداد ماه  14احوال مصوب 

ل احوال جعل کنند یا کسانی که سند سج»
سند مجعول استعمال نمایند، از شش  عالماً

ماه تا سه سال و مرتکبین اظهارات با 
شهادت کذب در مورد اسناد سجل احوال از 

محکمه صالحه سه ماه تا دو سال به حکم 
شوند و نیز محکوم به می محکوم به حبس

دیه خسارت وارده خواهند شد و در تأ
صورت تکرار مجازات مندرجه در این ماده 

؛ ولی در هر صورت از دو شودمی تشدید
برابر مجازات مورد اول تجاوز نخواهد 

 و جعل یراهکارها و يبازرگان یتجار اسناد به،ینس عابدان،. 2

 :تيسا از نقل به آنها، از ادهاستف سوء

http//www.Haghgostar.ir، 2/4/1392  
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 «. کرد
قانون سجل احوال  11بر اساس ماده 

، هرگاه شمسی 1307مرداد  20صوب م
مورین دیگر مأمورین سجل احوال یا مأ

را ای دولت که در باب سجالت وظیفه
کسانی که چنین همباشند و میدار عهده

مستخدم دولت نیستند، مرتکب جعل و 
 ،شوندتزویر در اوراق و دفاتر سجل احوال 

یا شرکت در جعل و تزویر در اوراق و 
عل و دفاتر سجل شوند یا شرکت در ج

 تزویر در اوراق و دفاتر سجل احوال نمایند،
یا اوراق مجعوله را با علم به جعل و تزویر 

، 102مورد استفاده قرار دهند، مطابق مواد 
مجازات ، قانون مجازات عمومی 105و  103

خواهند شد. کسانی که برخالف واقع اظهار 
یا شهادتی در مورد اسناد سجل احوال دهند، 

قانون مجازات عمومی  219مطابق ماده 
شوند. به عالوه کلیه مرتکبین می مجازات

فوق محکوم به جبران خساراتی که از 
 تقصیر آنها ناشی شده، خواهد گردید.

نیز با در  1355مصوب  احوالثبتقانون 
ایراد هرگونه ، نظر داشتن اهمیت موضوع

ی کرده بود انگارجرمخدشه به اعتبار سند را 
جرائم و ، قانون تخلفات که این اقدام توسط

ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات
شناسنامه تکمیل شد. برای مثال به موجب 

قانون فوق، اشخاص زیر به حبس از  2ماده 
روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای  91

 نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم
 شوند:می

اشخاصی که در اعالم والدت یا فوت یا 
 واقع اظهاری نمایند.هویت برخالف 

پس از رسیدن  اشخاصی که عالماً و عامداً
سال تمام از شناسنامه مکرر  18به سن 

م استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه موهو
مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه 
صاحب آن زنده یا مرده باشد، به نام هویت 
خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه 

ر را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرا خود
 شوند.می به همان مجازات محکوم، دهند

ماما یا پزشکی که در مورد والدت یا 
 وفات گواهی خالف واقع صادر کنند.

، اشخاصی که در مورد والدت یا وفات
شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در 
تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر 

 واقع شود.

بر اساس تبصره همین ماده نیز در کلیه 
موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت 
تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم 
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 1خواهد شد.

 44 حاشیه

با در نظر گرفتن اهمیت و ارزش 
کاربردی اسناد هویتی در جامعه جعل و 
استفاده از اسناد هویتی به خصوص 

، ی ملی، گذرنامهناسنامه، کارت شناسایش
گواهینامه رانندگی و پایان خدمت، 

ی شناسایی صنفی رو به افزایش هاکارت
است. از آنجا که جعل تمامی اسناد هویتی 
مذکور به نحوی در وقوع جرایم علیه اموال 
موثر است. اهمیت هر یک از اسناد در این 
خصوص متفاوت بوده و تفاوت قابل 
 توجهی میان هر کدام از این اسناد مشاهده

. از میان شش سند هویتی شناسایی شودمی
شده مزبور تنها برای گذرنامه تاثیرگذاری 

 بینیپیشچندانی در وقوع جرایم علیه اموال 
نشده و جعل سایر اسناد هویتی از نظر وقوع 

جرایم حائز اهمیت تشخیص داده این 
اند. زیرا هر کدام از این اسناد شده

اس آن داشته و بر اسای کارکردهای ویژه
ی مختلف جرائم علیه هاکارکرد، در شکل

                                                
 ميدر خصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب1

 30  :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل

2.http://www.dadkhai.net/modules.php

?name-forums file-viewtopic-80 

 اموال نقش دارند. برای مثال جعل پایان
خدمت با معافیت برای تنظیم اسناد در دفاتر 
اسناد رسمی، هنگام فروش اموال مسروقه با 
هویت جعلی و با دریافت گذرنامه کاربرد 
داشته و یا جعل گواهینامه جهت وصول 

. شودمی دهی تقلبی و سرقتی استفاهاچک
در حالی که جعل شناسنامه یا کارت ملی به 

سایر  گذاراسناد، مبنا و پایه لحاظ اینکه این
. در جرایم سازمان شودمی اسناد محسوب

یافته نقش بسزایی دارد. مدارک شناسایی 
صنفی در سرقت تحت پوشش مامور دولتی 

است. در  گذارو یا اخاذی به عنف تاثیر
که جعل گذرنامه اهمیت چندانی در حالی

شناسنامه و  وقوع جرائم علیه اموال ندارد.
و ترین مهمکارت ملی از نظر کارشناسان 

اسناد هویتی است. بیشتر از سایر ترین شایع
اسناد هویتی در ارتکاب جرائم سازمان یافته 
 به خصوص جرائم علیه اموال به کار

 3 2رود.می

 45 حاشیه

ناد هویتی به نحوی در جعل تمامی اس 

در جرائم  يتيجعل اسناد هو  يشناس. معظم، مهرداد، جرم3

 10 :ص افته،يسازمان 

http://www.dadkhai.net/modules.php?name-forums
http://www.dadkhai.net/modules.php?name-forums
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باشند لیکن می وقوع جرایم علیه اموال موثر
میزان اهمیت آنها در این خصوص متفاوت 

 بوده
از میان پنج سند هویتی شناسایی شده 
)شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت 
پایان خدمت یا معافیت از خدمت و مدارک 
شناسایی صنفی( تنها برای گذرنامه 

انی در وقوع جرایم علیه تاثیرگذاری چند
نشده در حالی که جعل  بینیپیشاموال 

گذرنامه اهمیت چندانی در وقوع جرایم علیه 
اموال ندارد، از جعل گواهینامه، مدارک 
شناسایی صنفی و کارت پایان خدمت یا 
معافیت، در ارتکاب جرایم علیه اموال بهره 

گردد و جعل شناسنامه از نظر می برداری
سند ترین و شایعترین مهمکارشناسان 

هویتی است که بیشتر از سایر اسناد هویتی 
 1رود.می کاردر ارتکاب جرایم علیه اموال به

 46 حاشیه

بررسی اصالت اسناد دو محور اساسی 
دارد که عبارتند از سند سنجی و زیست 

سند سنجی عبارت است از ، سنجی اسناد
بررسی اجزاء با ضرایب امنیتی اسناد برای 
اینکه تشخیص دهیم اسناد درست هستند. 

                                                
 ميمجعول در وقوع جرا يتياسناد هو ریتاث ن،ی. وفادار، حس1

  61 :صاموال،  هیعل

زیست سنجی عبارت است از طیف 
ی که هویت افراد هااز فن آوریای گسترده

ی هاو تحلیل آماری دادهگیری اندازه را با
یعنی هر  اند.کرده بیولوژیک معرفی

خصوصیت فیزیولوژیکی مقاوم قابل 
گیری در افراد مختلف که فرد سنجش اندازه

 2کند.می دیگران متمایزرا از 

 47 حاشیه

در مواردی که تنها شناسنامه مورد جعل 
: قرار گرفته باشد، چند حالت متصور است

حالت اول اینکه شخص شناسنامه دارد لکن 
با بدست آوردن شناسنامه دیگری، 
مندرجات آن را جعل نموده و مشخصات 

کند و از می خود را در آن درجای شناسنامه
نماید در این حالت و در می آن استفاده

جاعل به مجازات ، صورت اثبات جرم جعل
استفاده از سند مجعول محکوم شده  جعل و

 گردد.می و شناسنامه مجعول ابطال
حالت دوم اینکه شخص شناسنامه دارد 
لکن با بدست آوردن شناسنامه دیگری، 
مندرجات آن را جعل نموده و مشخصات 

 رد استفاده قرارواهی در آن جعل نموده و مو
دهد در این حالت نیز جاعل به مجازات می

جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس م،یابراه ،یری. ش2

 9 :صآن، مقابله با 
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و شناسنامه مجعول و مدارکی که با استفاده 
از شناسنامه مجعول اخذ نموده است محکوم 

 )باطل است(. به بطالن خواهد بود
سومین حالت اینکه شخص فاقد شناسنامه 

ناسنامه دیگری، است و با بدست آوردن ش
مندرجات آن را به نام خودش جعل نموده 

ه قرار داده است. در و آن را مورد استفاد
شناسنامه و مدارک اخذ شده  این حالت هم

با استفاده از این شناسنامه باطل خواهد بود 
 1)بطالن(.

 48ه حاشی

تحریف شناسنامه و سند سجلی عبارت 
است از هر تغییر مادی که پس از تنظیم 

گیرد و ممکن است به می شناسنامه صورت
 ی ذیل انجام شود.هاصورت
 خراشیدن یا تراشیدن: الف
 الحاق یا قلم بردن: ب
 محو یا اثبات یا سیاه کردن: ج

قانون  10غیر از مصادیق مذکور در ماده 
ی مربوط به هاتخلفات و جرائم و مجازات

مصادیق دیگری ، اسناد سجلی و شناسنامه
شناسنامه و اسناد سجلی  هستند که جعل

                                                
محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه  ان،ي. باقر1

 175 :ص ران،يا

 29 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر3

 80  :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

شوند مانند ساختن شناسنامه یا می محسوب
از شناسنامه به ای الصاق متقلبانه نوشته

 2شناسنامه دیگری.

 49 حاشیه

در رکن مادی جرم جعل اسناد هویتی 
ی درون هاالکترونیکی جاعل باید داده

 و یا اینکهحافظه این نوع اسناد را تغییر 
 فه کند. مثالًعات جدیدی به آن اضااطال

یک اطالعات درون حافظه کارت 
گواهینامه را تغییر دهد و اطالعات جدیدی 

 4 3.را در آن ثبت و پردازش کند

 50 حاشیه

جاعل کل مندرجات  جعل کلیدر 
ی مختلف هاشناسنامه حقیقی را با روش

پاک کرده و مشخصات غیر واقعی )شامل 
نام، نام خانوادگی و ...( را نوشته و عکس 

ود را ملصق نموده و یک مهر جعلی هم خ
در روی عکس و هم در قسمت مخصوص 

نماید و از آن در می پایین شناسنامه ممهور
 5نماید.می موارد مختلف سوء استفاده

 انيپا  ک،یالکترون تيهو اسناد جعل، 1393 د،یمج ،یناد. 4

 .2چالوس، دانشگاه ارشد، يکارشناس نامه

 ميدرخصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب5

 54 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل
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 51ه حاشی

یی از هاقسمتجاعل جعل جزئی در 
مندرجات شناسنامه )مثل شماره شناسنامه و 
 تاریخ تولد( را مورد دستکاری و جعل قرار

( 10دهد؛ مثال شماره شناسنامه را از عدد )می
 ( مورد دستکاری و جعل قرار100به )

دهد یا مثال در قسمت سال تولد از می
( به 1360)یکهزار و سیصد و شصت 
 ( جعل1362یکهزار و سیصد و شصت و دو 

 1نماید.می

 52 حاشیه

برای تحقق جعل در سند هویتی اجتماع 
 :2پنج شرط زیر الزم است

 ید قلب حقیقت شده باشد. با

 این تقلب در اسناد هویتی صورت
 گیرد. می

شده در  بینیپیشبه یکی از کیفیات 
 قانون ارتکاب یافته باشد.

 موجب خسارت باشد. تقلب طبعاً

به جعل اقدام ا قصد متقلبانه مرتکب ب
 3کرده باشد.

                                                
 ميدرخصوص جرا يمشارکت تيجنا استیس د،یسع نه،ی. چوب1

 54 :صاحوال، و مرتبط با ثبت يسجل

جعل و  یو راهکارها يبازرگان یاسناد تجار ه،ینسب ان،ي. عابد2

 .http//www: تيسوء استفاده از آنها به نقل از سا

Haghostar.Ir 3/4/1392 

 53ه حاشی

یی که اخیرا متداول شده هایکی از روش
هولوگرام جهت ایمن  استفاده از، است

 سازی و باال بردن ضریب اطمینان اسناد مهم
باشد. هیچ یک از ابزارهای آشکار که می

گردند به می برای ایمن سازی اسناد استفاده
ند اندازه هولوگرام مطمئن و قابل استناد نیست

 و قابلیت آن در ایمنی اغلب اسناد، شناسایی
ات محصوالت اصلی از تقلبی و غیره به اثب

 رسیده است.
نظر به اینکه تهیه و ساخت هولوگرام 
کاری پیچیده و مستلزم تجهیزات پیشرفته و 
گران است، امکان جعل آن بسیار محدود 

از روش پرس که درصورتیخواهد بود و 
داغ برای نصب هولوگرام روی کارت 
استفاده شود، امکان جدا کردن برچسب 

 4باشد.می هولوگرام غیر ممکن

 45 حاشیه

 احوالثبتقانون  15با عنایت به ماده 
ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک 

که طفل در ای یا مامای رسمی یا موسسه

اموال،  هیعل ميدر جرا يتيزهره، نقش جعل اسناد هو ،ي. روشن3

 28  :ص

 یراهکارها يمحمد طه، بررس دیس ،ييطباطبا زادهی. عل4

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 16 :ص
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آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این 
 صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت

. چنانچه صادر کننده گواهی والدت شودمی
نفر گواهی که اعم از ماما یا پزشک و یا دو 

 سند والدت بر اساس اظهارات آنان تنظیم
گردد به قصد متقلبانه و فریب مامور می

اظهارات یا شهادت خالف واقع  احوالثبت
اعالم یا گواهی خالف واقع صادر و اعالم 
کننده با ارائه مدرک مذکور درخواست 
تنظیم سند والدت و صدور شناسنامه فرزند 

مذکور مستند خویش را نماید و مدارک 
تنظیم سند والدت گردد )موضوع بند ج و 

قانون تخلفات، جرایم و  2د ماده 
ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات

مجمع تشخیص  1367شناسنامه مصوب 
مصلحت نظام( و یا اعالم کننده )اعم از پدر، 
جد پدری یا مادر( با اعالم خالف واقع برای 

در  فرزندی که وجود خارجی ندارد و یا
سالیان گذشته به منظور فرار از رفتن به 
خدمت سربازی فرزند خویش با معرفی دو 

جنسیت  رغمعلینفر شهود با جنسیت مونث 
واقعی فرزند )مذکر( موفق به اخذ شناسنامه 
گردد )موضوع بند الف و ب ماده فوق 
الذکر( و یا هر غیر ایرانی که قبل از 

                                                
احوال سال سازمان ثبت يجزوه آموزش ه،یسم ،يخانی. آقاعل1

  60، ص 1392

نی قلمداد تحصیل تابعیت ایرانی با ایرا
نمودن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا 

 11دریافت شناسنامه نماید موضوع ماده 
قانون مذکور( تمامی جرائم مذکور را از 
مصادیق جعل معنوی است و این نوع جعل 

 1.2پیونددمی بیشتر در اسناد رسمی به وقوع

 55 حاشیه

سایر چنین همدر تنظیم اسناد والدت و 
و تغییراتی که بعد از تنظیم در  توضیحات

به لحاظ اصل محرمانه  شودمی این اسناد وارد
بودن مندرجات اسناد دولتی و عدم افشای 

قانون  34اطالعات آن در اجرای ماده 
به لحاظ این که امکان دسترسی  احوالثبت

باشد نمی به فیزیک سند برای اشخاص میسر
ر لذا در این فرض موضوع تخلف مامو

( مطرح احوالثبترسمی دولت )کارمند 
بوده و به فرض ثبوت در راستای همکاری 
با صاحب سند برای تحصیل منافعی نسبت 
به تحریف و تغییر در حقیقت اطالعات سند 
امکان تحقق آن قابل تصور خواهد بود. البته 
فرض تحقق جعل مادی در صورتی 

است که سند والدت به صورت پذیر امکان
به روش سنتی تنظیم گردد که در دستی و 

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال2

 29 :ص
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حال حاضر با تنظیم سند به نحو مکانیزه و 
منسوخ شدن روش سنتی امکان جعل مادی 

 2. 1در سند والدت منتفی گردیده است

 56 حاشیه

: اعالم خالف واقع در ثبت واقعه فوت
اعالم وفات  احوالثبتقانون  26برابر ماده 

ند به ترتیب به عهده نزدیکترین خویشاو
متوفی که در موقع فوت حاضر بوده، 
متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن 

هر شخصی که در موقع وفات ، رخ داده
، حاضر بوده، ماموران انتظامی یا کدخدا

چنانچه هر یک از اشخاص فوق به قصد 
نظور به م احوالثبتمتقلبانه و فریب مامور 

رار از ادای بدست آوردن هر نوع منفعتی )ف
و فریب طلبکاران، فرار از خدمت دین 

سربازی، فرار از زندان و ....( با مراجعه به 
شخص زنده را فوت جلوه  احوالثبتاداره 

داده و یا به منظور کاهش یا افزایش وراث 
تاریخ فوت را مقدم یا موخر بر تاریخ واقعی 
اعالم و با اظهار خالف واقع و حسب مورد 

عرفی شهود ارائه گواهی پزشکی جعل و یا م
و با گواهی خالف واقع منجر به تنظیم سند 

                                                
احوال سال سازمان ثبت يجزوه آموزش ه،یسم ،يخانی. آقاعل1

 ، ص1392

و مجازات آن،  يدر اسناد سجل جرم جعل د،یحم ،ي. خلخال2

 26 :ص

فوت و اخذ گواهی وفات خالف واقع گردد 
عالوه بر این که عمل پزشک و گواهان 

گردد عمل اعالم کننده می جعل محسوب
نیز از مصادیق جعل محسوب و برابر بند 

قانون تخلفات، جرائم و  2الف ماده 
وجب اسناد سجلی مستی مربوط بههامجازات

 3. مجازات خواهد بود

 57 حاشیه

گواهی وفات )خالصه رونوشت وفات( 
نیز همانند شناسنامه در اختیار همه کسانی 
 که درخواست صدور آن را نمایند قرار

و جرائم جعل  هاگیرد لیکن سوء استفادهمی
اتفاق افتاده در این سند به مراتب کمتر از 

د توان محدومی شناسنامه بوده و علت آنرا
بودن موارد استفاده آن دانست . از جمله 
جرائم جعل اتفاق افتاده در این سند در 
خصوص مخدوش نمودن تاریخ فوت به 
منظور کاهش یا افزایش تعداد وراث و 

علت فوت مخصوصا در موارد چنین هم
نامعلوم به منظور طبیعی جلوه دادن فوت 

ی هامتوفی و دور نمودن اذهان از مرگ
ک که چه بسا به صورت قتل قابل مشکو

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال3

 30 :ص
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 2. 1باشد خواهد بودمی تصور

 58 حاشیه

 22با عنایت به این که برابر تبصره ماده 
گواهی وفات از روی سند  احوالثبتقانون 

وفات صادر و به هر شخصی که درخواست 
گردد لذا موارد جعل معنوی می نماید تسلیم

 در آن منوط به وقوع جعل در سند وفات
 3شد بنابراین جرم مستقلی نیست.بامی

  59ه حاشی

 هاو اطالعیه هابا توجه به اینکه اعالمیه
توسط نهادهای متعددی نظیر دفاتر ازدواج و 

و ... تنظیم  ها، گورستانهابیمارستان، طالق
گردند می ارسال احوالثبتو به ادارات 

هرگونه تحریف و تغییر در حقیقت این 
ین نهادها در راستای اسناد توسط کارمندان ا

تحصیل منافعی نظیر تغییر نوع طالق به لحاظ 
آثار حقوقی مترتب بر طالق نوع بائن 

قانون  33غیرمدخوله در اجرای ماده 

                                                
 سال احوالثبت سازمان يآموزش جزوه ه،یسم ،يخانی. آقاعل1

 58 ص، 1392

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال2

 27 :ص

و مجازات آن،  ير اسناد سجلجرم جعل د د،یحم ،ي. خلخال3

 30 :ص

 59 ص همان، 4

مبنی بر عدم ثبت ازدواج و طالق  احوالثبت
 غیرمدخوله در شناسنامه زوجین متصور

 5. 4باشدمی

 60ه حاشی

الم اشخاصی که با داشتن شناسنامه با اع
خالف واقع و ارائه مدارک اقدام به اخذ 

( یا با اعالم 4شناسنامه المثنی نمایند )ماده 
خالف واقع مبادرت به دریافت شناسنامه 
مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به 
دریافت شناسنامه موهوم اقدام کنند )بند ب 

( یا با علم به عدم ثبت واقعه ازدواج 2ماده 
سند سجلی خویش به  و والدت فرزندان در

ازدواج مجدد بدون ارائه مدارک  منظور
عقدنامه، شناسنامه فرزندان( خود را فردی )

مجرد معرفی نموده و موفق به اخذ شناسنامه 
بدون تحوالت )مشخصات همسر و 

 7. 6فرزندان( گردد

 
 

و مجازات آن،  يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال5

 28 :ص

 سال احوالثبت سازمان يآموزش جزوه ه،یسم ،يخانی. آقاعل6

 62 ص، 1392

 ،و مجازات آن يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال7

 30 :ص
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 61 حاشیه

جرم مذکور بدون دخالت و همکاری 
متصور نخواهد بود مثل  احوالثبتمامور 

)کارشناس نام  احوالثبتاین که مامور 
خانوادگی( به دروغ گواهی نماید که واژه 
مورد نظر متقاضی در دفتر حق تقدم نام 
خانوادگی به نام شخصی ثبت نبوده و بر 
همین اساس متقاضی موفق به اخذ نام 
خانوادگی مورد عالقه خود بدون اجازه از 

 2. 1دارنده حق تقدم گردد

 62 حاشیه

 که بر روی اسناد هویتی نقش امهاری
اخبار گوناگونی  بندند، بیانگر اطالعات ومی

 این مربوط به دارنده آن هستند که بعضاً
لین محو امهار دستکاری شده یا از سوی جاع

گردیده و یا اینکه مهر اضافی بر روی سند 
. این شیوه بیشتر در اسناد شودمی منقوش

گذرنامه(  )شناسنامه وای هویتی دفترچه
. زیرا در هر کدام از شودمی بکار گرفته
وجود دارد که برای ای ی ویژههااسناد مهره

کارکرد مخصوصی درج شده است. مانند 

                                                
 63. همان، ص 1

 ،و مجازات آن يجرم جعل در اسناد سجل د،یحم ،ي. خلخال2

 31 :ص

مهرهایی که در قسمت مهرهای اضطراری 
شناسنامه وجود دارد و یا مهرهایی که در 
گذرنامه و صفحات متعدد آن زده شده 

 4 3.است

 63 حاشیه

قانون مجازات  537ن ماده )ماده ایمطابق 
ی و اسالمی( عکسبرداری از کارت شناسای

موجب که درصورتیاوراق هویت شخصی 
اشتباه به اصل شود باید ممهور به عالمتی 
باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا 

باشد. در غیر این صورت عمل می عکس
. با توجه به ماده شودمی فوق جعل محسوب

ی فوق، عکسبرداری از اسناد هویتی قانون
موجب اشتباه با اصل شود و که درصورتی

مهر یا عالمتی نداشته باشد که نشان دهد آن 
باشند عمل می مدرک رونوشت یا عکس

 جعل و تهیه کننده آن جاعل محسوب
و به مجازات مقرر در قانون مجازات  شودمی

گردد . بر این اساس می اسالمی محکوم
بق این ماده عکسبرداری از اسناد هویتی مطا

این عکس  اوالً که درصورتی، مجاز است

جعل و  یو راهکارها يبازرگان یاسناد تجار ه،ینسب ان،ي. عابد3

سوء استفاده از آنهاف به نقل از 

 http//wwwHaghgostar.Ir، 2/4/1392:تيسا

اموال،  هیدر جرائم عل يتيوهنقش جعل اسناد  زهره، ،ي. روشن4

 34  ص:
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موجب اشتباه شود باید ممهور به مهر یا 
عالمتی باشد که نشان دهد آن مدرک 

 1رونوشت یا عکس است.

 64 حاشیه

دالیل متنوعی برای جعل هویت وجود 
 : دارد از جمله

 جرایم هویتی: الف
دیگری مانند  جرایم هویتی اغلب جرایم

نمایند و به زبان می جرایم زیر را آسان
دیگر اغلب جرایم زیر به نوعی با جرایم 

 شوند:می هویتی انجام
 -3پول شویی  -2قاچاق سالح  -1

قاچاق مواد  -4کالهبرداری و فساد مالی 
 قاچاق انسان و ... -6سرقت  -5مخدر 

های ایجاد پوشش در فعالیت: ب
ی هاف سازمانیکی از اهدا: جاسوسی

اطالعاتی پنهان نگه داشتن هویت اعضای 
چنین همخود در هنگام انجام ماموریت و 

 مواقع دیگر است.
به : ایجاد پوشش در جرایم تروریستی: ج

ی موجود از قبیل تحت هادلیل محدودیت

                                                
اموال،  هیدر جرائم عل يتيوهنقش جعل اسناد  زهره، ،ي. روشن1

 29  ص:

 یهاشماره د،يجد دوره احوال،ثبت هينشر ثبت، مجله. 2

 1391 سال،  8،11،12

تعقیب قرار داشتن افراد آنها و یا غیر قانونی 
، یلالملبینبودن فعالیت آنها در سطک 

نیازمند استفاده از پوشش و تغییر هویت در 
 3 2یشان هستند.هاانجام ماموریت

 65 حاشیه

ضرر مادی، ضرر موضوع بزه جعل 
ین معموالً و غالباً از نوع ضرر مادی است. بد

معنی که انسان را در اموال و دارایی خود 
سازد. مثالً یک سند مجعول می متضرر

ام و تعهد شخص منتسب الیه را در یک التز
دهد که در حقیقت می اصلی یا فرعی قرار

او به انجام آن رضایت نداده و این خطر را 
آورد که در انجام آن تعهد و می به وجود

 پرداخت آن دین مجبور گردد.
در بحث جعل اسناد هویتی، ضررهای 

ن جرم، بیشتر در قالب مادی ناشی از ای
ارتی پس و به عب شودمی متبلورجرائم دیگر 

از وقوع جعل سند هویتی برای وارد نمودن 
ر به مال دیگری جرم مضاعف توسط ضر
عنوان بهیابد. می رم یا ایادی او ارتکابمج

توان به این نکته اشاره نمود که فرد می مثال

و  يو عوامل جعل اسناد سجل تیماه يبررس ه،یعط ،يآفتاب. 3

 80:صآن،  يو حقوق يو آثار فقه يتيهو
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پس از جعل شناسنامه اقدام به تأسیس 
شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از 

د و یا اینکه با نمایمی افراد کالهبرداری
همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و 
مشخصات مجعول خود را به جای شخص 
 دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب

 1 کند.می

 66 حاشیه

بخش اول این ماده صرفاً به مخدوش 
 کردن اسناد سجلی و شناسنامه مربوط

. نکته قابل ذکر درخصوص شق اول شودمی
خش از ماده بدون قصد این است که این ب

گیرد. البته این به معنای می مجرمانه صورت
توان می غیر عمدی بودن این جرم نیست.

چنین جرمی را مادی صرف دانست. 
 10بنابراین جرم مذکور در شق اول ماده 

این قانون چه از روی عمد و چه غیر عمد 
و  شودمی صورت پذیرد جرم مذکور محقق

غیر عمدی بودن این جرم اساساً عمدی یا 
علیه السویه است. صرف اراده مرتکب در 
مخدوش کردن اسناد سجلی موجب تحقق 

 2جرم خواهد شد.

                                                
اموال،  هیعل ميدر جرا يتيعل اسناد هوزهره، نقش ج ،ي. روشن1

 30 :ص

 67 حاشیه

بیشتر  جرم تدلیس و فریب در ازدواج
 مرتبط با شناسنامه جعلی است که معموالً با
 انجام جعل در آن و با استفاده از شناسنامه

 صورتغیر واقعی، اغفال در ازدواج 
گیرد برای آنکه بتوان چگونگی آن را می

بررسی کنیم، باید موضوع را در دو قسمت 
 مورد توجه قرار دهیم.

جعلیاتی که در شناسنامه و سند : اول
که این امر  شودمی هویتی خود شخص انجام

بیشتر در مواقعی است که شخص با قصد 
تغییر سند و عمدتاً در رابطه با کاهش سن، 

دهد به این نحو که فرد برای می صورت
نشان دهد در شناسنامه تر آنکه خود را جوان

خود دستکاری نموده و سن واقعی را کتمان 
از آنی که هست تر کرده و خود را جوان

 کند.می معرفی
انواع جعلی است که افراد برای : دوم

 ازدواج مجدد و یا پنهانی از این شیوه استفاده
ود را مجرد معرفی کند برای آنکه خمی

 کنند، شناسنامه جعلی که به صورت خام
ا درج مشخصات غیر باشد تهیه نموده و بمی

نمایند. این روش می واقعی اقدام به ازدواج
ای و حرفهدار بیشتر از سوی افراد سابقه

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 42 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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گیرد که معموالً بر اثر هوس و می انجام
برای انجام مقاصد پلید و شیطانی خود با این 
 ترفند طرف مقابل را اغفال نموده و فریب

دهند و بعد از گذشت مدت زمانی، می
 زندگی مشترک را رها ساخته و متواری

 شوند.می
در برخی اوقات نیز، اشخاصی که دارای 
زن و فرزند هستند و تمایل به ازدواج مجدد 
دارند و در صدد پنهان کاری و انجام 

شناسنامه  باشند با جعل درمی مخفیانه ازدواج
خود و یا تهیه شناسنامه جعلی اقدام به 

نمایند. اما با الکترونیکی می ازدواج مجدد
 شدن اسناد هویتی از جمله آنها شناسنامه

توان از این جرم و جعل در این اسناد می
جلوگیری کرد و بالتبع از بسیاری از نیرنگ 

ها یی که باعث فروپاشی خانوادههاو فریب
 2 1جلوگیری کرد. شودمی

 68 حاشیه

مورد دیگری که حسب مورد باعث 
گردد جعل می بطالن یا ابطال شناسنامه

 شناسنامه است.

                                                
 انيپا ک،یالکترون تي، جعل اسناد هو1393 د،یمج ،ی. ناد1

 2ارشد، دانشگاه چالوس،  ينامه کارشناس

از  یریشگیدر پ کینالکترو يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر2

 92 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا

جعل به دو صورت ممکن اتفاق بیفتد 
را که متعلق ای یکی اینکه شخصی شناسنامه

به دیگری است را به دست آورده و کلیه 
مندرجات آن را جعل نماید و عکس خود 

الصاق کرده و با مهر جعلی  را نیز به آن
نیز ممهور نماید و آن را مورد  احوالثبت

سوء استفاده قرار دهد و دیگر اینکه شخصی 
با انجام عملیاتی متقلبانه سند سجلی و هویت 
شخص دیگری را مورد جعل و سوء استفاده 

شخصی از فوت : مثالعنوان بهقرار دهد. 
 فردی دیگر که دارای شناسنامه است مطلع

داند که والدین یا کسان او می و شودمی
)فوت ثبت اند شناسنامه اش را باطل نکرده

 احوالثبتنشده( بنابراین با مراجعه به اداره 
خود را به نام فرد متوفی معرفی و با تأیید 
عکس از کالنتری محل با همان مشخصات 
جعلی، باعث صدور شناسنامه با هویت فرد 

 احوالثبتخود توسط فوت شده و با عکس 
و از این پس این شخص از هویت  شودمی

 فرد فوت شده بجای هویت خود استفاده
 4 3نماید.می

احکام و آثار شناسنامه در  ط،ي، شرا1389محمد  ان،ي. باقر3

ارشد دانشگاه قم،  ينامه کارشناس انيپا ران،يحقوق موضوعه ا

190 

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر4

 52 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا



  
 995 یفریک مقررات – ازدهميفصل 

 

 69 حاشیه

قانون  10)ماده شق دوم این ماده 
های مربوط به تخلفات، جرایم و مجازات

در خصوص اسناد سجلی و شناسایی( 
مخدوش کردن اسناد سجلی با قصد تقلب 

مصادیق جعل در اسناد رسمی  است که از
 .شودمی نیز تلقی

این است  شودمی حال سؤالی که مطرح
که قصد مجرمانه به چه معنا است؟ آیا سوء 

 و یا انگیزه؟ شودمی نیت خاص تلقی
در پاسخ باید گفت که از آنجا که جرم 
جعل جرمی است مطلق و حصول نتیجه 

نیست بنابراین  مجرمانه شرط تحقق این جرم
تواند سوء نیت خاص نمی قصد مجرمانه

باشد. توضیک آنکه سوء نیت خاص، قصد 
حصول نتیجه از رفتار مجرمانه است و در 
جرایم مطلق که نیازمند حصول نتیجه نیست 
سوء نیت خاص نیز منتفی است. بنابراین 

 10قصد مجرمانه مذکور در شق دوم ماده 
ی است که ور از معدود مواردکقانون مذ

انگیزه به طور استثنایی جزء ارکان عنصر 
 1معنوی است و در تحقق جرم نقش دارد.

 70 حاشیه

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 43 :صاحوال، مرتبط با ثبت

ی کالهبرداری با استفاده از اسناد هاشیوه
هویتی جعلی کالهبرداری از طریق افتتاح 

 ی واهیهاشرکت
یکی از شگردهایی که مجرمین  

کالهبرداری در ارتکاب آن از اسناد هویتی 
ی هانمایند، افتتاح شرکتمی فادهجعلی است

واهی برای اغفال مردم است. با این توضیک 
ی اقتصادی از هاکه تحت عنوان فعالیت

ی هاقبیل فروش قسطی اتومبیل و یا شرکت
اقدام به تأسیس شرکت نموده و ای مضاربه

برای آنکه بتوانند فعالیت اولیه شرکت را به 
 صورت قانونی شکل دهند، مراحل اولیه

تأسیس شرکت که همانا ثبت آن، اخذ 
تأییدیه صنفی، تهیه محل شرکت که معمواًل 

است و تهیه و پخش ای به صورت اجاره
ی تبلیغاتی و سایر امور را از هاآگهی

 مجاری قانونی تعقیب نموده و تکمیل
که دارند برای ای نمایند و طبق برنامهمی

 اینکه در آینده ردپایی از خود باقی نگذارند
در این مراحل از مدارک هویتی جعلی 

 2نمایند.می استفاده

 71ه حاشی

برای تحقق جرم استفاده از سند هویتی 
جعلی مانند هر جرم دیگر، لزوماً ارتکاب 

از  یریشگیدر پ کیالکترون يتيرضا، نقش اسناد هو ،ی. صفر2

 96 :ص ،یجعل و کالهبردار ميجرا
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عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد 
و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده 
از سند هویتی مجعول برای تحقق عنصر 

رسد بنابراین می جرم کافی به نظرمادی این 
ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفًا 
به قصد برخورداری از مزایای سند هویتی 
مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج 

گیرد. عنصر مادی جرم استفاده می صورت
 شودمی از سند هویتی مجعول محسوب

مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول 
دن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی بو

برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر 
 1اینها.

 72 حاشیه

سند ترین مهمبا توجه به اینکه شناسنامه 
سجلی است و از طرفی کاملترین سند هویتی 

گردد و به عبارتی نقطه می نیز محسوب
اشتراک قوی بین اسناد هویتی و اسناد 

توان برای ارائه می ذاسجلی خواهد بود، ل
تعریف مناسب برای جعل اسناد هویتی به 

قانون تخلفات، جرائم و  10متن ماده 
ی مربوط به اسناد سجلی استناد هامجازات

داشته و جعل اسناد هویتی را با استنباط از 

                                                
 :صاموال،  هیعل ميدر جرا يتيزهره، نقش اسناد هو ،ي. روشن1

36 

 این ماده قانونی، به این نحو تعریف نمود.
جعل اسناد هویتی عبارت است از »

شناسنامه یا اسناد مبین ساختن متقلبانه 
هویت افراد از زمان والدت تا وفات یا قلب 
حقیقت در یک سند هویتی به صورت 

دی و محسوس از قبیل تغییر دادن اتقلبات م
کلمات یا عبارات به انحاء مختلف به قصد 

شده در  بینیپیشاضرار به غیر به طرق 
 «.قانون

قانون  10از این تعریف با عنایت به ماده 
توان این می ئم و مجازات اسناد سجلی،جرا

چنین نتیجه گرفت که قانونگذار در این 
 2ماده نظر به جعل مادی داشته است.

 73ه حاشی

در جرم جعل اسناد هویتی همه عناصر و 
ارکان بستگی به قلب حقیقتی دارد که 
متضمن ضرر بالقوه یا بالفعل باشد چه ضرر 

نکه به صورت مادی باشد یا معنوی و یا ای
ضرر متوجه فرد شود یا اجتماع، چه وارد 
کردن خسارت باشد یا از بین بردن منفعت، 
اما باید توجه داشت که ضرر در جرم جعل 
سند هویتی لزوماً باید به وسیله مقامات 

 یراهکارها يمحمدطه، بررس دیس ،ييطباطبا زادهی. عل2

 ن،ياحوال نوثبت کرديبا رو يتياسناد هو تیاتقان و امن شيافزا

 7 :ص
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قضائی احراز شود پس باید مقامات قضایی 
با توجه به اصول کلی حقوق جزا و رویه 

دود به قضایی، قلب حقیقت در سند را مح
بدانند که در اثر آن ضرری ای عمل مجرمانه

اعم از فردی و اجتماعی یا مادی و معنوی 
 وارد آمده باشد. در یک جمع بندی کلی

توان گفت که ضرر یکی از ارکان مهم می
هر جرم باالخص جرم جعل سند است اعم 

 1از اینکه ضرر محقق یا احتمالی باشد.

 74 حاشیه

بت سند نسبت به تقدیم و تأخیر تاریخ ث
تاریخ سند حقیقی آن، بدین گونه است که 
شخصی پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ 
مندرج در آن را جلو یا عقب بیاندازد. برای 
نمونه فردی که دارای جنون ادواری است و 
در حالی که در حال جنون است درخواست 

داشته لکن برای  احوالثبتاخذ خدمات از 
ابطال توسط دادگاه جلوگیری صدور حکم 

تاریخ ارائه  احوالثبتبا همکاری مأمور 
دهد که وی در می خدمات را در زمانی قرار

 احوالثبتحال افاقه است. رفتار مأمور 

تواند جعل مفادی یا معنوی می حسب مورد
 2تلقی گردد.

 75 حاشیه

ی هاقانون جرائم و مجازات 10ماده 
وب مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مص

جرم جعل اسناد سجلی و شناسنامه را  1370
تعریف نکرده است و فقط به مصادیق جعل 
در شناسنامه و اسناد سجلی اشاره کرده است 

به وضوح مشخص « از قبیل»و با قید کلمه 
کرده است که احصاء این مصادیق در ماده 

 3از باب تمثیلی بوده و حصری نیست.

 76 حاشیه

کمیته  نامهیینآباطی مقررات انض 11بند 
چنانچه تیمی در رده : لیگ فدراسیون کشتی

نوجوانان و جوانان از شناسنامه جعلی استفاده 
نماید جریمه نقدی و محرومیت برای 
سرپرست، مربی و کشتی گیر آن تیم و 
مسئولین هیأت استان در نظر گرفته خواهد 

 4شد.

                                                
اموال،  هیعل ميدر جرا يتيزهره، نقش جعل اسناد هو ،ي. روشن1

 29 :ص

 ،يتيو اسناد هو افتهيسازمان  ميجرا ،ياصل، عل ينی. حس2

 28 :ص

 28 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 173 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،ی. اصغر4



 

 

 تهیه یا استفاده غیر مجاز اسناد و امهار سجلی

 ه:جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنام ، ن تخلفاتقانو

هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر  -13ماده 
مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت 

و درصورت تکرار  شودمی مریال محکو 000/000/5تا  000/000/2جزای نقدی از 
 به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به  -14ماده 
 000/000/1ریال تا  000/500حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 

  .شودمی ریال محکوم

 1ه حاشی 

م این ماده متوجه کسانی است که حک
وسایل و تجهیزات اولیه چاپ اسناد سجلی 

 1و ساخت مهرهای آن را دارند.

 2 حاشیه

عنصر معنوی این جرم عالوه بر اراده، که 
رکن رکین عنصر معنوی است شامل علم 
مرتکب به غیر مجاز بودن عمل خود 
)آگاهی به نداشتن اجازه و مجوز قانونی( 

باشد. عالوه می و ساخت مهردر چاپ اوراق 
بر آن الزم است علم و آگاهی مرتکب به 
اینکه این اوراق در تنظیم اسناد سجلی به 

رود احراز شود و یا اینکه اثبات می کار
گردد که مرتکب با آگاهی و شناخت از 

                                                
 44 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب2

 55 ص:احوال، مرتبط با ثبت

مهرهای سجلی اقدام به ساخت چنین 
باید بداند نیز مهرهایی نموده است. سارق 

ور مهرهایی هستند که در که مهرهای مذک
 2روند.می تنظیم اسناد سجلی بکار

 3ه حاشی

این جرم جرمی است مطلق، الزم نیست 
که مهرهای غیر مجاز و یا اوراق مذکور در 

 3این ماده در سند سجلی به کار روند.

  4 حاشیه

تفاوت این جرم با جرم جعل اسناد سجلی 
ر تشابهی که د رغمعلیاست. این دو جرم 

یی هابادی امر با هم دارند دارای تفاوت
هستند. در جرم موضوع این ماده امضایی 

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب3

 55 ص:احوال، مرتبط با ثبت
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جعلی و یا مهری جعلی بر روی اسناد سجلی 
. بلکه صرفاً اوراقی که در اسناد شودمین زده

رود بطور غیر مجاز می سجلی به کار
و یا اینکه مهرهای اسناد  شودمی «چاپ»

ر روی اسناد زده شود سجلی بدون اینکه ب
شوند. به عبارت دیگر می «ساخته»صرفاً 
به دلیل اهمیتی که اوراق به کار  گذارقانون

رفته در اسناد سجلی دارند و یا به دلیل 
حساسیتی که مهرهای اسناد سجلی از آن 
برخوردار هستند صرف تهیه آنان را جرم 

 1دانسته است.

  5 حاشیه

که اوراق به قانونگذار به دلیل اهمیتی 
کار رفته در اسناد سجلی دارند و یا به دلیل 
حساسیتی که مهرهای اسناد سجلی از آن 
برخوردار هستند صرف تهیه آنان را جرم 

 13توان جرم موضوع ماده می دانسته است.
این قانون را جرمی بازدارنده دانست همچون 

قانون  664جرم ساخت کلید موضوع ماده 
 2مجازات اسالمی.

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب1

 55 ص:احوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب2

 55 ص:احوال، مرتبط با ثبت

 6 شیهحا

ابهامی که در این خصوص وجود دارد 
که بالفاصله بعد « آن»این است که ضمیر 

 از سرقت ذکر شده است به چه چیزی بر
گردد؟ آیا منظور صرفاً سرقت مهرهای می

غیر مجاز ساخته شده است و یا مهرهای 
 گیرد؟می قانونی اسناد سجلی را نیز در بر

در پاسخ باید گفت قانونگذار برای 
های اسناد سجلی اهمیت بسیاری را در مهر

نظر گرفته است. شاید علت آن نیز امکان 
سوء استفاده گسترده از آن باشد. به همین 

سرقت مهرهایی که  13دلیل مقنن در ماده 
را نیز در کنار اند غیر مجاز ساخته شده

ی کرده است. بنابراین انگارجرمساخت آن 
ماده  سرقت مهرهای قانونی و مجاز از شمول

خارج بوده و مشمول احکام کلی سرقت  13
 3باشد.می موضوع قانون مجازات اسالمی

 7 حاشیه

شایسته بود که قانونگذار به جای 
جداگانه برای این ای اختصاص دادن ماده

استفاده از اوراق چاپی غیر »جرم عبارت 

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب3

 55 ص:احوال، مرتبط با ثبت
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گنجاند و چه بهتر می را در ماده قبل« مجاز
مجاز و یا اوراق  بود که سرقت مهرهای غیر

 جداگانه گنجاندهای چاپی غیر مجاز در ماده
 1شد.می

  8 حاشیه

عنصر مادی این جرم صرفاً استفاده از 
 2اوراق چاپی غیر مجاز اسناد سجلی است.

 9 حاشیه

عنصر معنوی این جرم همانطور که از 
آید علم و آگاهی می نص صریک ماده بر

ن مرتکب به ماهیت اوراقی است که از آ
 3کند.می استفاده

 10 حاشیه

سرقت اوراق و اسناد و مهرهای سجلی 
یعنی ربودن آنها به طور مخفیانه و پنهانی 
توسط اشخاص، عمل مرتکب در این جرم 
به صورت فعل مثبت ربایش است. منظور از 
ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل 

باشد. به عبارت دیگر سارق، مال می دیگر

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب1

 56 ص:احوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب2

 56 ص:احوال، مرتبط با ثبت

را از محل خود برداشته و آن را با مسروقه 
خود ببرد بنابراین اگر سارق نتواند این قبیل 
اسناد و مهرها را نقل مکان دهد سرقت 

شروع به عنوان بهمحقق نخواهد شد و عمل 
 4سرقت قابل تعقیب خواهد بود.

 11 حاشیه

توانند اشخاص می مرتکبین این جرم
خصوصی و یا دولتی باشند و مجازات هر 

دسته اشخاص یکسان است. اگرچه در دو 
مورد مأمورین دولت به لحاظ سوء 

اند که از اعتماد دولت کردهای استفاده
 5شدیدتر است.

 12 حاشیه

از نظر عنصر روانی سرقت اسناد مهرهای 
سجلی از جرائم عمدی است به عبارت دیگر 

امشروع بودن سارق به ن و معرفتآگاهی 
 یگری انجامن مال داقداماتی که برای برد

داند که مال ربوده شده می دهد یعنیمی
متعلق به دیگری است و او آن را بر خالف 

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب3

 56 ص:احوال، رتبط با ثبتم

 46 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 46 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد5
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 2 1. ربایدمی میل مالک یا متصرفش

 13 حاشیه

سرقت مهرهای سجلی بیش از آنکه 
جرمی علیه اموال و مالکیت باشد جرمی 
است علیه امنیت و آسایش عمومی. هرچند 

و یا به  که جرایم علیه اموال و مالکیت
تعبیری دیگر جرایم مالی نیز گاه موجب 

و گردد می ی وسیع اجتماعیهاخسارت
 3کندمی رجامعه در مفهوم کلی آن را متأث

اما علی االصول جرایم علیه اسناد سجلی را 
باید در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش 

 4عمومی تلقی کرد.

 14 حاشیه

چاپ اسناد سجلی و ساخت غیر مجاز 
ای سجلی از جرائم عمدی است پس مهره

برای تحقق آن الزم است چاپ و ساخت 
تقلبانه باشد یعنی مرتکب از روی غیر مجاز م

م و آگاهی اقدام به ساخت و چاپ بکند عل

                                                
اسناد  ميجرا لیو تحل يبررس»(، 1376) دیمج ،یاري. شهر1

 .يبهشت دیارشد دانشگاه شه ينامه کارشناس انيپا ،«يسجل

 یو راهکارها ياسناد سجل مياجر يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 5 :صمقابله با آن، 

 ميجرا ،ياختصاص یفریحقوق ک ن،یحس ،يمحمد صادق ری. م3

، 1391و سوم تهران  يچاپ س زانینشر م تیاموال و مالک هیعل

 19: ص

داند که فکر و اندیشه مزورانه که به می و
نامشروع و خسارت  شودمی دست او انجام

ر آمیز است و ممکن است در نتیجه آن ضر
و زیان مددی یا معنوی متوجه دیگری یا 

 اجتماع گردد.
برای تحقق عنصر روانی جرم عالوه بر 
عمد عام مرتکب ناظر به علم و آگاهی او 
به نامشروع بودن عملش، مستلزم این است 
که این ساخت و چاپ مقرون به عمد خاص 

اضرار مادی یا امکان یعنی تحقق ضرر یا 
 6 5نیز باشد.معنوی شخص دیگری با جامعه 

 15 حاشیه

نکته مهم و قابل ذکر در خصوص چاپ 
و ساختن غیر مجاز اسناد سجلی با مهرهای 
آن مسأله شبیه سازی است یا به عبارت 
دیگر آیا شبیه سازی در ساختن سند و 
 مهرهای سجلی شرط تحقق جرم است یا

ر همانطوری که در جعل و تزویر شبیه خی
 .شودمی سازی شرط تحقق آن محسوب

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب4

 54 :صاحوال، مرتبط با ثبت

اسناد  ميجرا لیو تحل يبررس»(، 1376) دیمج ،یاريهر. ش5

 .يبهشت دیارشد دانشگاه شه ينامه کارشناس انيپا ،«يسجل

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن6

 8 :صمقابله با آن، 
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از آنجا که در جرم جعل شبیه سازی مهم 
است، در این مورد هم شبیه سازی تقلید 

کند و باید حداقل شباهتی می مصداق پیدا
بین سند و مهر ساخته شده و سند و مهر 
اصیل موجود باشد که تولید شبهه کند یعنی 
موجب اشتباه آن با اصل گردد. در غیر این 

تی در مورد سند صورت اگر هیچ گونه شباه
یا مهرهای سجلی ساختگی با اصل آنها 
وجود نداشته باشد موضوع جعل نخواهد بود 
و مانند اینکه مهر اصیل گرد باشد و مهر 

 1جعلی و ساختگی چهارگوش.

 16ه حاشی

در این دو جرم عمل مجرمین به صورت 
فعل مثبت است و عمل مادی آن عبارت از 

مهرهای  ساخت و تهیه بدون مجوز اسناد و
سجلی است. چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد 
سجلی در واقع ساختن متقلبانه اسناد سجلی 

که  شودمی است و این امر موقعی محقق
شناسنامه یا سند سجلی اصاًل وجود خارجی 
نداشته و از ابتدا تا انتها تهیه و تنظیم گردد. 
معمواًل این قسم جعل شامل تمام مراحل 

 یک سند سجلی یا شناسنامهساخت و چاپ 

                                                
 44 :ص ،ياسناد سجل ميجرا ،محمدرضا،ی. عباد1

 44 :ص ،يلاسناد سج ميمحمدرضا جرا ،ی. عباد2

 2.شودمی

 17 حاشیه

اوراق و اسناد سجلی از اسناد دولتی و 
رسمی هستند لذا چاپ آن تابع مقررات 
خاص و متصدی آن دولت و سازمان 

ی هااست بنابراین چاپ خانه احوالثبت
دولتی و خصوصی باید با اجازه دولت و 

اقدام به چاپ اوراق و  احوالثبتسازمان 
ای اسناد سجلی کنند و هیچ چاپ خانه

تواند اسنادی که چاپ آن به طور نمی
را  شودمی انحصاری توسط دولت انجام

بدون اجازه دولت چاپ کند. در غیر این 
 صورت، اعمال آنها در حکم جعل محسوب

 3و قابل تعقیب است. شودمی

 18 حاشیه

است که از فلز ای مهر عبارت از وسیله»
که  شودمی یا سنگ یا اشیاء دیگری ساخته

حاوی نام و مشخصات یا امضاء صاحب آن 
یا  هاو معموالً در موقع تنظیم نوشته 4«است

اسناد مربوط به قراردادهای رسمی یا 
خصوصی و معامالت و غیره مورد استفاده 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يفر،علي. روشن3

 7 :صمقابله با آن، 

 53: ص ن،یشیپور، محمد، پ مانی. سل4
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گیرد. در این مورد نیز مهرهای می قرار
ن سجلی حاوی نام و مشخصات سازما

و امور مربوط به این سازمان  احوالثبت
است و معموالً در تنظیم شناسنامه و اسناد 

گیرد و چنانچه می سجلی مورد استفاده قرار
کسی مبادرت به ساختن مهرهای سجلی 
بنماید اقدام او یکی دیگر از صور مختلف 

 1.شودمی جعل مادی شناخته

 19 حاشیه

سجلی در چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد 
واقع ساختن متقلبانه اسناد سجلی است و این 

 که شناسنامه یا شودمی امر موقعی محقق
سند جعلی اصالً وجود خارجی نداشته و از 
ابتدا و انتها تهیه و تنظیم گردد معموالً این 
قسم جعل شامل تمام مراحل ساخت و چاپ 

 2.شودمی یک سند سجلی و یا شناسنامه

 20 یهحاش

دو جرم اولی در حقیقت نوعی جعل 
 هستند و از انواع جعل مادی محسوب

 3شوند.می

                                                
 44:ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 8 :صمقابله با آن، 

  21 حاشیه

چاپ اسناد سجلی و سخت غیر مجاز 
مهرهای سجلی از جرائم آنی هستند یعنی به 

و  شودمی محض چاپ و ساخت جرم محقق
 4گردد.می جرم انجام یافته تلقی

  22 حاشیه

و ورود فن با پیشرفت تکنولوژی 
ی مدرن، انواع جرائم از جمله جعل هاآوری

ی گوناگون آن نیز تحول یافته و هاو شیوه
 دچار تغییرات اساسی شده است.

چهار روش جعل اسناد هویتی در ارتباط 
با اسنادی هستند که با وضعیت نامطلوب 

گیرند می خود در کشور مورد استفاده قرار
به قسمت  مربوط هاو هر کدام از این شیوه

باشد و به می خاص و یا سند مخصوصی
عبارتی امکان استفاده و اعمال آن به 
صورت کلی و عمومی محدود است لیکن 

ی های رایانه و رشتههاقابلیت و توانایی
مرتبط با آن، این امکان را برای برخی از 

فراهم ساخته که قادر ای جاعلین حرفه
 هستند با این تکنولوژی و فنون مختلف
استفاده از رایانه از قبیل اسکن، کپی رنگی 

 44 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 8 :صمقابله با آن، 
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اسناد را شکل ترین و غیره حتی مستحکم
سازی نموده و مورد استفاده قرار دهند. این 

ی مختلف هاشیوه جعل در اغلب قسمت
یکی سند هویتی کارآیی داشته و بیشتر در 
اسناد هویتی تک برگی )گواهینامه، پایان 

اهده خدمت و مدارک شناسایی صنفی( مش
با استفاده از ای شده است. جاعلین حرفه

توانند هر سندی می نوین امروزیآوری فن
را که مورد نظر دارند با چاپ کامپیوتری 

 تهیه نمایند.
سوابق موجود در مراجع انتظامی و قضایی 
خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا 
جرائم مالی موید این است که این شیوه در 

اسناد نیز قابل ترین و مطمئنن تریمهم
پول رایج که درصورتیباشد. می استفاده

کشور، اسکناس چاپ شده در بانک 
مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به 

توان نمی سهولت قابل خرج کردن است،
توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که 
استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس 

و چاپ و تکثیر رایج کشور دارند از جعل 
مصون بماند. مگر اینکه طرح و یا شیوه نو 
متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با 

یی که هاجعل طراحی و اجرا گردد. روش
در کشورهای پیشرفته وجود داشته و 

 نمایند.می چندین سال است از آن استفاده
توان با استفاده از تجارب آنها، تهیه و می

ویتی را به نوعی طراحی بکارگیری اسناد ه
   1نمود که جعل این اسناد به حداقل برسد.

                                                
اموال،  هیعل ميدر جرا يتيزهره، نقش جعل اسناد هو ،ي. روشن1

 35 :ص



 

 

 خرید و فروش اسناد سجلی

رید خ –جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات -15ماده 
و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای 

شوند و در صورت تکرار به اشد می محکوم 000/000/3ال تا ری 000/500نقدی از 
و در صورت تبدیل به حرفه عالوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی  ، مجازات محکوم

 فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد . 
 

 1 هحاشی

عنصر مادی این جرم خرید و فروش 
ردن شناسنامه و اسناد سجلی است. بکار ب

اصطالح خرید و فروش در خصوص اسناد 
سجلی از باب تسامک است. زیرا شناسنامه و 
اسناد سجلی قابلیت خرید و فروش مشروع 
را ندارند و این عمل در همین ماده نیز جرم 
دانسته شده است. بنابراین در صورت وقوع 
خرید و فروش انتقال مالکیت از نظر حقوقی 

 1محقق نخواهد شد.

 2 حاشیه

رم خرید و فروش اسناد سجلی از جرایم ج
است و عنصر روانی آن شامل عمد  عمدی

م یعنی داشتن قصد در خرید و فروش عا
اسناد سجلی است. به عبارت دیگر، مجرم 

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب1

 57 ص:احوال، مرتبط با ثبت

اسناد  ميجرا لیو تحل يبررس»(، 1376) دیمج ،یاري. شهر2

 .يبهشت دیارشد دانشگاه شه ينامه کارشناس انيپا ،«يسجل

باید با علم به اینکه این اسناد، اسناد سجلی 
 هستند در خرید و فروش آنها عمد داشته

اینکه  باشد بنابراین هرگاه کسی به خیال
اسناد، اسناد سجلی نیستند آنها را مورد خرید 
و فروش قرار دهد رکن عنصر روانی 
متزلزل خواهد بود و در نتیجه جرم محقق 
نخواهد شد. اما باید دانست که سود بردن 

معنوی مرتکب از این خرید و فروش ومادی
 3 2جرم نیست.تحقق عنصر روانی شرط

 3 حاشیه

ه به اسناد علم و آگاهی خریدار و فروشند
خرند می سجلی و یا شناسنامه بودن آنچه که

و یا میفروشند عنصر معنوی این جرم را 
 5 4دهد.می تشکیل

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 9 :صمقابله با آن، 

 227. همان، ص 4

 ميجرا ييناج استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب5

 57 ص:احوال، مرتبط با ثبت
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 4 حاشیه

این جرم یک جرم ساده است یعنی عمل 
 1برای تحقق آن کافی است.

 5 حاشیه

انجام این جرم به وسیله خرید و فروش 
گیرد و خرید و فروش به وسیله می صورت

گیرد، بنابراین این جرم می انجام فعل مثبت
 2یابد.می با فعل مادی مثبت تحقق

 6 حاشیه

این جرم یک جرم مطلق است در واقع 
اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عاملین 
نرسیده و از این عمل منتفع نشوند یا به نتیجه 
 مطلوب رسیده باشند به صرف ارتکاب واقع

 3گردد.می

 7 حاشیه

م آنی است به عبارت این جرم یک جر

که اسناد سجلی و ای دیگر در همان لحظه
 شناسنامه مورد معامله و خرید و فروش قرار

 4.شودمی گیرد جرم محققمی

 8ه حاشی

نکته قابل ذکر در خصوص این ماده این 
است که جرم فروش اسناد سجلی ممکن 
است از طرف مالک و یا غیر مالک صورت 

م خرید اسناد سجلی صرفاً گیرد اما منطقاً جر
 5از طرف غیر مالک قابل تحقق است.

 9 حاشیه

از معامالت فقط خرید و فروش را مورد 
حکم قرار داده و در مورد بقیه معامالت 

 6ساکت است.

 10 حاشیه

در صورت حرفه قرار دادن این امر مرتکب 

 7.شودمیبه مجازات اشد محکوم 

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 9 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن2

 8 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 9 :صبا آن، مقابله 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 8 :صمقابله با آن، 

 ميجرا ييجنا استیس يبررس فرزاد، ،یلنگرود یپرواي. ب5

 57 ص: ،احوالمرتبط با ثبت

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن6

 9 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،يروشن .7

 9 :صمقابله با آن، 



 

 

 کاب جرایم مربوط به اسناد سجلیتشکیل باند و شبکه برای ارت

کسانی  –جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، قانون تخلفات -16ماده 

که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر 
ال تا ری 000/000/2یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از

 شوند.می محکوم 000/000/10

 1 حاشیه

توان جرایمی می جرایم سازمان یافته را
ی منسجمی از هادانست که توسط گروه

یابد و عمدتاً هدف می افراد بزهکار ارتکاب
و منظور اصلی آنها از ارتکاب جرایم جلب 

 باشد.می منافع مالی و مادی
یی که در این زمینه هابعضی از سازمان

کند به دلیل دایره و گستردگی می عالتف
فعالیت در چندین کشور اقدام به جعل 

 ی مختلف در کشورهای مختلفهاهویت
نمایند. لذا دسترسی به مدارک جعلی که می

افراد گونه اینپوشش دهنده هویت واقعی 
ی و تواند به دو صورت جعل مادمی باشد

معنوی باشد. صورت اول اینگونه است که 
ناسایی این افراد از نظر شکل و مدرک ش

دی که ساختار جعلی بوده مانند اینکه فر
اینکه  عضو گروه تروریستی است برای

ان آزادانه تردد نماید و مورد ند از ایربتوا
یی قرار نگیرد شناسنامه ایرانی را مورد ساشنا

جعل قرار دهد و تحت عنوان هویت مجعول 
م آزادانه از ایران تردد نماید. قسم دو

موضوع جهل هویت به صورت معنوی است 

بدین نحو که مدرک هویتی مورد جعل از 
لحاظ شکل و ساختار درست بوده لکن 

ی درون آن مورد جعل هامندرجات یا نوشته
گیرد. مانند اینکه می و تحریف قرار

شناسنامه صادره جمهوری اسالمی ایران 
بوده و مسلسل آن مورد مصرف یک سند 

ه لکن شناسنامه مورد سجلی قرار گرفت
تحریف قرار گرفته که فرد جاعل با این 
عنوان بتواند هویت واقعی خود را پوشش 
دهد. البته الزم به ذکر است در جرایم 
سازمان یافته ممکن است گروه و یا 
سازمانی به وجود آید که حیطه فعالیتش در 
این زمینه است، به عبارتی سازمانی تشکیل 

الیت وی جعل شده است که حیطه فع
باشد. این می مدارک هویتی و جعل هویت

ی هاتواند تحت گروهن میگروه یا سازما
سازمان یافته ملی و یا فراملی به فعالیت 
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 1بپردازد.

 2 حاشیه

اعضای باند و شبکه، مباشر جرم هستند 
 محکوم 16که به مجازات مذکور در ماده 

ی مجازات تشکیل دهنده باند که لشوند. ومی
قانون  45باشد طبق ماده می سته آنها همسرد

و اندازه و  شودمی المی تشدیداسمجازات 
باشد. می حدود تشدید هم در اختیار دادگاه

رسد با توجه به قاعده تفسیر به می به نظر
نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی، 
مجازات آن حداکثر مجازات قانونی این 

 2باشد.می جرم

 3 حاشیه

نصر روانی جرم عبارت از آشکار شدن ع
قصد باطنی و تبانی و مواضعه آگاهانه گروه 
متشکل برای ارتکاب جرائم اسناد سجلی 
است یا به عبارت دیگر احراز عمد عام 
مرتکبین مبنی بر قصد ارتکاب جرم اسناد 
سجلی برای تحقق جرم کافی است لذا چه 
موفق به انجام جرم بشوند چه موفق نشوند 

                                                
 ،يتيو اسناد هو افتهيسازمان  ميجرا ،ياصل، عل ينی. حس1

 4 :ص

 64 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

عمد خاص شرط تحقق عنصر عنوان به
روانی جرم نیست یا به سخن دیگر همین 
اندازه اقدام آگاهانه گروه که اعتبار اسناد 

کند برای تحقق عنصر میدار سجلی را خدشه
روانی این جرم، تشکیل باند و شبکه برای 
ارتکاب جرایم اسناد سجلی کافی است اعم 

وند و از اینکه مرتکب جرم اسناد سجلی بش
 3یا نشوند.

 4 حاشیه

تنها تشکیل باند و شبکه برای تحقق جرم 
کافی نیست بلکه آنها باید این باند را برای 

 4ارتکاب جرایم اسناد سجلی تشکیل دهند.

 5 حاشیه

ی ارتکاب جرائم هاتشکیل باند و شبکه
اسناد سجلی در واقع نوعی از مشارکت و 
همکاری در ارتکاب این جرائم است. به 

قانون تخلفات، جرایم و  16وجب ماده م
ی مربوط به اسناد سجلی و هامجازات

کسانی که برای ارتکاب جرائم »شناسنامه 
مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن3

 12 :صمقابله با آن، 

 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن4

 11 :صمقابله با آن، 
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سال تا  5اقدام نمایند هر یک به حبس از 
سال و پرداخت جزای نقدی از  15

ریال  000/000/10ریال تا  000/000/2
 1«.ندشومی محکوم

 6 حاشیه

در این جرم فعل مرتکبین به صورت 

مثبت است و عمل مادی فیزیکی آنها 
عبارتند از مشارکت برای شکل دادن و به 
وجود آوردن باند و شبکه برای ارتکاب 
جرائم اسناد سجلی به عبارت دیگر دسته یا 
گروهی را درست کنند و این دسته هم 

 2دارای رهبر و اعضایی باشد.

  

                                                
 یو راهکارها ياسناد سجل ميجرا يبررس ،يعل فر،ي. روشن1

 11 :صمقابله با آن، 

 64 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2
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 اطالعات  افشاء

مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب افشای اطالعات  -34ه ماد
 سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصالح ممنوع است.

 1 حاشیه

فاش کننده مطلب باید از جمله کسانی 
باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خاص 

باشد. بنابراین می خود، محرم اسرار مردم
 648بر مشاغلی که در حدود ماده عالوه 

 قانون مجازات اسالمی از آنها نام برده شده
کلیه »است قانونگذار با بکار بردن جمله 

کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود 
شوند تشخیص سایر رازداران می محرم اسرار

را در صالحیت دادگاه قرار داده ای حرفه
 است.

اسناد  اطالعات مذکور در در مورد افشای
 احوالثبتقانون  34سجلی به موجب ماده 

به طور  احوالثبت، کارمندان 1355مصوب 
اعم و کلیه کسانی که به سبب شغل خود از 
اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و 

به طور اخص، اند اسناد سجلی مطلع شده
مکلف هستند این اطالعات را به کلی 

د محدود محرمانه نگه دارند و جز در موار
قانونی از افشاء آنها خودداری کنند. گرچه 

برای متخلف الذکر فوق قانونگذار در ماده

                                                
 49 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

نکرده است اما بدون  بینیپیشمجازاتی 
 648تردید مورد از مصادیق حکم ماده 

 1قانون مجازات اسالمی خواهد بود.

 2ه حاشی

افشای اطالعات مذکور در اسناد سجلی و 
ع و مجازات دارد دفاتر ثبت کل وقایع ممنو

 احوالثبتقانون  34اما بموجب ماده 
اطالعات برای سه افشای  1355مصوب 

 دسته جایز است:
 صاحب سند -1
 مقامات قضایی -2
 مقامات دولتی ذیصالح -3

زیرا صاحب سند، صاحب این اطالعات 
است و مقامات قضایی هم برای حل اختالف 
مردم و از جمله حل اختالف صاحب سند 

ج به سند سجلی دارند و مقامات دیگر احتیا
دولتی نیز که دارای صالحیت هستند و به 
اعتبار شغلشان به اطالعات اسناد سجلی و 
دفاتر ثبت کل وقایع احتیاج دارند. پس اگر 

این اطالعات را برای مقام  احوالثبتمأمور 
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دولتی که هیچ احتیاجی به این اطالعات 
 648ه ندارد بازگو کند مورد مشمول ماد

و مجازات  شودمی قانون مجازات اسالمی
 1دارد.

  3 حاشیه

جرم افشای اطالعات مذکور در اسناد 
سجلی از جرائم عمدی است و تحقق عمد 
ناظر به آن است که مرتکب اطالعاتی را 
 که باید نزد او محفوظ بماند آگاهانه بازگو

کند. بنابراین وجود عدم عام مرتکب در می
توجهی مرتکب به بی به جهتافشای سر 

حس اعتماد و اطمینان مردم نسبت به وضع 
خاص اجتماعی و شغل و حرفه اش کافی 
برای تحقق جرم است و نیازی به تحقق 
قصد اضرار به غیر یا )عمد خاص( ضرورت 

 2ندارد.

 4 حاشیه

الزم است که امر فاش شده در میان 
صاحب سند سجلی و رازدار کامالً جنبه 

 3هانی داشته و دیگران از آن باخبر نباشند.نپ

                                                
 50 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 50 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 49 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد3

 50 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد4

 5 حاشیه

افشای غیر عمدی اطالعات از ناحیه 
 به علت سهل انگاری وای رازدار حرفه

دقتی و غیره نیز از شمول حکم ماده بی
 4باشد.می خارج

 6 حاشیه

نفس عمل افشای اطالعات مذکور در 
جرم عنوان بهاسناد سجلی با رعایت شرایطی 

خصیت معنوی افراد مستلزم تعقیب علیه ش
 5کیفری است.

 7 حاشیه

مطلع بودن قلبی افرادی از اطالعات 
مذکور در اسناد سجلی، مجوزی برای افشای 

 6تواند باشد.ای نمیآن از طرف رازدار حرفه

 8 حاشیه

تعداد اشخاصی که از مندرجات اسناد 
شوند شرط نیست بلکه اعالم می سجلی مطلع

 7نیز کافی است. آن به یک نفر

 49 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد5

 49 :ص ،ياسناد سجل ميمدرضا، جرامح ،ی. عباد6

 49 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد7
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 9 حاشیه

با توجه به تعریف : نحوه افشای اطالعات
سر، ارتکاب عمل مادی مرتکب به صورت 
بازگو کردن و دادن اطالعات به دیگران 
خواه به وسایل کتبی و مطبوعاتی و خواه به 

 1طور شفاهی باشد.

 10 حاشیه

 افشای اطالعات مذکور در اسناد سجلی
و افشای  سرپوشی از مکارم اخالق است

اطالعات و اسرار اشخاص از جمله اعمالی 
 است که اخالقاً مذموم و شرعاً ممنوع و گناه

 2باشد.می

                                                
 49 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد1

 47 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،ی. عباد2

 و عيوقا کل ثبت دفاتر در مذکور اطالعات یافشا: 34 ماده. 3

 يدولت و ييقضا مقامات و سند احبص یبرا جز يسجل اسناد

 .است ممنوع صالحيذ

 11ه حاشی

افشای اطالعات مذکور در دفاتر ثبت 
 34ده کل وقایع و اسناد سجلی مطابق ما

ممنوع و از  31355مصوب  احوالثبتقانون 

قانون مجازات  6484مصادیق بارز ماده 
خواهد بود. زیرا به صراحت ماده اسالمی 

قانون مذکور کلیه کسانی که به  648
مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار 

شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی می
اسرار مردم را افشاء کنند به مجازات قانونی 

  5.شوندمحکوم می

 هیکل و داروفروشان و ماماها و جراحان و اطباء: 648 ماده. 4

 شوندیم اسرار محرم خود حرفه اي شغل مناسب به که يکسان

 سه به کنند فاش را مردم اسرار ،يقانون موارد از ریغ در هرگاه

 پانصد و ونیلیم کي به اي و حبس سال کي تا روز کي و ماه

 .شوندیم محکوم ینقد یجزا الير ونیلیم شش تا هزار

 49 :ص ،ياسناد سجل ميمحمدرضا، جرا ،یعباد. 5



 

 

 عدم ثبت واقعه نکاح

کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم به منظور حفظ  :قانون مجازات اسالمی 645ماده 
مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت  چنانچهطالق و رجوع طبق مقررات الزامی است

 گرددبه ازدواج دائم طالق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می
 (ستگردیده ا سخن 1391قانون حمایت خانواده مصوب  58این ماده به موجب ماده )

 

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر  - 1391قانون حمایت خانواده مصوب  ـ49ماده 
رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن 
خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن 

اخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت الزام به ثبت واقعه به پرد
محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح 

 .یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است

 1 حاشیه

ق.م.ا. مجازات مردی که بدون  645ماده 
کند را حبس می ثبت مبادرت به ازدواج

سال در نظر گرفته است. تعزیری تا یک 
الیحه حمایت خانواده این مجازات را به 

میلیون ریال( تبدیل  100تا  20جزای نقدی )
تواند می کرده است. این میزان جریمه باال

 دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما
تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای بی

گردد. البته شاید امکان می نقدی محسوب
ی نقدی با محرومیت از حقوق جمع جزا

الیحه، این تخفیف را  44اجتماعی در ماده 
جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی 

                                                
جلد دوم، نشر  ،يعموم یحقوق جزا ،يمحمد عل يلی. اردب1

 157: ص، 1382 زيیچاپ ششم، پا زان،یم

قانونگذار برای اتباع کشور »: شودمی اطالق
جمهوری اسالمی ایران و سایر افراد مقیم در 
قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن 
 بموجب قانون یا حکم دادگاه صالک

از جمله حقوق اجتماعی که «. باشدمی
در  1مجازات تبعیعنوان بهمحرومیت از آن 

مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت  62ماده 
حق انتخاب در مجلس شورای »: است از

اسالمی و خبرگان، اشتغال به مشاغل 
آموزشی و روزنامه نگاری، عضویت در 

، استخدام در ادارات دولتی، وکالت هاانجمن
ری، داوری، کارشناسی در مراجع دادگست

رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج 
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احصایی  هاالبته این محرومیت«. و طالق
 نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است.

به هر حال مجازات مندرج در الیحه 
مذکور از آن جهت که دارای حداقل است 

ق.م.ا. )تا  645بر مجازات مندرج در ماده 
 بس( که مجازاتی حداکثرییک سال ح

 645یت دارد؛ زیرا مطابق ماده باشد، ارجعمی
تواند صرفاً یک روز حبس می ق.م.ا. قاضی

برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات 
 1تا این حد قابل توجیه نیست.

 2 حاشیه

این جرم چه با فراموشی زوج در عدم 
ثبت واقعه ازدواج و چه با عمد مرتکب 

. اما سؤال اینجاست که اگر شودمی محقق
زوج به دلیل زندگی در روستا دور افتاده 
همچون بعضی از نقاط شرقی کشور ادعای 
جهل به قانون و لزوم ثبت کردن واقعه 

را بنماید ازدواج و یا طالق و یا رجوع از آن 
ا این ادعا به استناد اصل تکلیف چیست؟ آی

کلی عدم اعتبار جهل به حکم پذیرفته 
 رغمعلیتوان گفت می نیست؟ در پاسخ

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 60 :صاحوال، بط با ثبتمرت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 59 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 پذیرش اص کلی عدم پذیرش جهل به حکم
قانون مجازات  155توان به استناد ماده می

به طور استثناء جهل  1392اسالمی مصوب 
به حکم را پذیرفت. مستند به این ماده 

جهل به حکم مانع از مجازات نیست مگر »
کن اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی مم

 نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب
 2«.شودمی

 3 حاشیه

عنصر مادی این جرم صرفاً ترک فعل 
زوج در عدم ثبت واقعه نکاح، طالق یا 
رجوع از آن است. ترک فاعل زوج در عدم 

ی نشده است و انگارجرمثبت نکاح موقت 
عدم ثبت هر نوع طالقی چه بائن و چنین هم

 3ی شده است.انگارجرم چه رجوعی

 3 حاشیه

سابقه قانونی الزام ثبت نکاح در قانون به 
گردد. قانونگذار قبل از می بر 1310سال 

انقالب اسالمی بدون تفکیک انواع نکاح، 
عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد 

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3

 58 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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ی کرده بود. در حال حاضر ماده انگارجرم
ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای  645
الیحه چنین همکند. می ج جرم محسوبزو

حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد 
را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و 
بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات 

 1موکول کرده است. نامهآیینآن را به 

 4 حاشیه

قانون مجازات اسالمی  645مطابق با ماده 
عدم ثبت واقعه نکاح  که عنصر قانونی جرم

به منظور حفظ کیان »دهد می را تشکیل
خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم طالق و 
رجوع طبق مقررات الزامی است چنانچه 
مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت 
به ازدواج دائم طالق و رجوع نماید به 
 مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم

 «.گرددمی
در خصوص این ماده  نکته حائز اهمیت
ی انگارجرمعلت  گذاراین است که قانون

این جرم را در متن ماده به صراحت ذکر 
« به منظور حفظ کیان خانواده»کرده است 

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 58 :صاحوال، بتمرتبط با ث

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 58 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 2افتد.می امری که به ندرت اتفاق

 5 حاشیه

جرم عدم ثبت واقعه نکاح، طالق و رجوع 
 3از آن جرمی است ساده و آنی.

  6 حاشیه

ت آثار مهم آن در ثبت نکاح به جه
زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی 
اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها 
قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این 

یی برداشته و با وضع ضمانت هاراستا گام
اجراهای کیفری برای انعقاد نکاح بدون 
ثبت، حقوق کیفری را در حوزه خانواده 

 4وارد نموده است.

 7 یهحاش

الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، 
ی عمل کلیه شرکت کنندگان در انگارجرم

عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع 
ی هاتواند در کاهش آسیبمی مربوط،

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب3

 59 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب4

 58 :صل، احوامرتبط با ثبت



  
 1016  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 1ازدواج موقت مؤثر باشد.

 8 حاشیه

 الیحه حمایت خانواده بنا به پیشنهاد قوه
هیأت  03/04/1386قضائیه در جلسه مورخ 

یب رسید و جهت تشریفات دولت به تصو
قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. 

ده این الیحه با متابعت از مقررات ما 22ماده 
 ق.م.ا. ثبت نکاح دائم را الزامی و ثبت 645

که به ای نامهآیینازدواج موقت را تابع 
رسد، نمود. در می تصویب وزیر دادگستری

 ضائیهاین راستا الیحه تنظیم شده توسط قوه ق
ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن 
زن الزامی دانست و در سایر موارد، به 
رضایت زوجین واگذار کرده بود؛ این ماده 

 در هیأت دولت تغییر یافت.
 عدم الزام ثبت ازدواج موقت -1

قوانین موجود صرفاً ثبت ازدواج دائم را 
اجباری نموده و ازدواج موقت را به صورت 

داند. این موضوع از می ابل انعقادعادی نیز ق
آن جهت که بسیاری از آثار این دو نوع 
ازدواج شبیه به هم است، به ویژه احتمال 
تولد فرزند مشترک در هر دو ازدواج وجود 

باشد. بسیاری از می دارد، قابل ایراد

ی اثبات زوجیت مطروح در هادادخواست
منظور اثبات نسبت به ی خانواده، هادادگاه

رزندان مشترک، اخذ شناسنامه، وضعیت ف
عده زن، بذل مدت یا پایان مدت نکاح 
منقطع است که آثار مهمی در صحت 

ی بعدی زن دارد و با ثبت این نوع هاازدواج
 گیرد.می نکاح به آسانی صورت

الیحه حمایت خانواده ثبت نکاح موقت 
واگذار نموده که توسط ای نامهآیینرا به 

هیه و تصویب شود، اما وزیر دادگستری ت
ثبت نکاح، تأثیری در صحت آن ندارد؛ لذا 
تنها ضمانت اجرای معقول بر عدم ثبت 
نکاح، ضمانت اجرای کیفری است. یعنی 
مجازاتی که با توجه به اصل قانونی بودن 

ق.م.ا. نیز بر  2که ماده  هاجرایم و مجازات
آن تأکید کرده، صرفاً با قانون قابل وضع 

این از یک سو درج ضمانت است. بنابر
اجرای کیفری بر عدم ثبت نکاح موقت در 

، خالف اصل مذکور است و از نامهآیین
سوی دیگر قرار دادن الزام، بدون وجود 
ضمانت اجرا، فاقد منفعت عقالیی است؛ لذا 

صرفاً جنبه ارشادی خواهد  نامهآییناین 
 2داشت.

                                                
 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب1

 58 :صاحوال، مرتبط با ثبت

 ميجرا ييجنا استیس يفرزاد، بررس ،یلنگرود یپرواي. ب2

 59 :صاحوال، مرتبط با ثبت
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 اسناد و اوراق یاههنمون و ونقان این اجرایی یاهنامهآیین -53 ماده
 تصویب به و تهیه دادگستری وزارت و کشور وزارت وسیله]به[  مربوط
 .رسید خواهد وزیرانهیأت 

 
 قوانین معین یهامهلت پایان و قانون این اجرای تاریخ از -54 ماده
 1312 بهمن اول و 1310 آذر 11 و 1307 مرداد 20 مصوب احوالثبت

 این معارض اجرا مقام در که قانونی هر و لغو 1319 اردیبهشت دوم و
 .است بالاثر باشد قانون

 1 حاشیه

اداره  8/6/1363-1847/7نظریه مشورتی 
 54و  53مستفاد از مواد : حقوقی قوه قضاییه

این است که  1355مصوب  احوالثبتقانون 
منوط  54لغو کامل قوانین مذکور در ماده 

حث است و به اجرای کامل قانون مورد ب
های اجرایی نامهآیینآن نیز موکول به تهیه 

های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله و نمونه
وزارت کشور و وزارت دادگستری و 

های معینی است. بنابراین انقضای مهلت

                                                
 137 :صاحوال، قانون ثبت یمحشا ،نيالدصالح ،یاصغر. 1

مصوب  احوالثبتچون تا به حال قانون 
به طور کامل اجرا نشده است و هنوز  1355

حقق نیافته است. شرایط اجرا موادی از آن ت
توان گفت به طور کلی قانون لذا نمی

 1312و  1310و  1307مصوب  احوالثبت
ملغی االثر است بلکه فقط قوانین و  1319و 

مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون 
مغایرت داشته  1355مصوب  احوالثبت

 1باشد در قسمت مغایر ملغی و بالاثر است.

  



 

 

 مأمور اجرای دادگستری وزارت و خارجه امور وزارت، کشور وزارت -55 ماده
 .هستند قانون این

 ماه دی هجدهم شنبهسه روز جلسه در ماده چهارده بر مشتمل فوق قانون"
 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس سه و شصت و سیصد هزار یک

 .است رسیده نگهبان محترم شورای تأیید به 1363/10/24



 

 

 
 

 

 1ضمیمه 

 

 احوال رب اساس اتریخ تصویبقوانین و مقررات ثبت
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: در هیأت وزیران، وضعیت اعتبار 20/1/1297مصوب  احوالثبتتصویب نامه  -1
 منسوخ

انون، تمام قهمین  39نی این حکم و با رعایت مقررات ماده وم قانالپس از نشر و اع -1ماده 
  .اتباع ایران باید دارای سجل احوال رسمی باشند

در دفاتر مخصوصه این کار ثبت و سواد مطابق اصل در موقع  سجل احوال رسمی -2ماده 
  .شودمی نفع( به آنها دادهذی تقاضای عالقه مندان )اشخاص

پس از  هر رئیس خانواده باید برای خانواده خود نام مخصوصی اختیار نماید که -3ماده 
ام منسوب نگرفته، به همان  هر یک از خانواده او تعلق هاظهار رسمی آن نام به خود او و ب

  .خواهند گردید
 سجل احوال یک نفر شامل مطالب ذیل خواهد بود: -4ماده 
 شخص دارای آن باشدکه درصورتیلقب  -اسم یا اسامی شخصی ج -ه بدنام خانوا -الف

  .اسم مادر -اسم پدر ف -تاریخ و -محل تولد ه -د
اسم  -3اسم شخصی  -2نام خانواده  -1 :هر کسی باید دارای اسمی باشد مرکب از -5ماده 

ر )اسم شخصی( ساسان )نام خانواده(، اسکند: محلی که در آنجا متولد و اسمش ثبت گردیده مثالً
 .و تهران )محل تولد(

بر حسب موقع قبل از اسم و یا بعد  شودمی القاب رسمی که از طرف دولت اعطاء -6ماده 
رت، باید القاب لزوماً در حاشیه سجل والدت شخص ذکر گردد ولی در هر صومی از آن قید

  .در موقع ثبت القاب، البته باید سند لقب را معاینه کند لشود و مأمور اداره سجل احوا
 د مکلفدر موقع تولد طفل اعم از ذکور و اناث، پدر و در غیاب او، مادر یا ج -7ماده 

ار نمایند و جدید خود را اظه احوال، مولودره سجل باشند در ظرف پانزده روز الاقل به ادامی
  .در موقع اخبار و اظهار باید دو نفر شاهد و مصدق همراه داشته باشند

ای برای سجل احوال ملکت، ادارههای مقصبات و آبادیدر هر یک از شهرها و  -8ماده 
  .شودمی تأسیس
اره پلیس جل احوال مربوط به اداست، اداره س دمرتبی موجو هدر شهرهایی که نظمی -9ماده 

و  هاهبوده و در صورت فقدان اداره پلیس منظم، وظایف این کار به حکام و نایب الحکوم
 .گرددمی کدخدایان قصبات و قراء محول
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ممکن است در صورت ضرورت دارای در شهرهای بزرگ، اداره سجل احوال  -10ماده 
  .چندین شعبه در محالت باشد

نند اقالً از ادارات سجل احوال به قدر کافی اجزایی خواهد داشت که بتوا هر یک -11ده ام
 دفتر متوفیات -3 جدفتر ازدوا -2دفتر تولد  -1: سه دفتر ذیل را نگاه بدارند

نه یا هر یک از مأمورین این اداره که سجل احوال اشخاص را در اوراق جداگا -12ماده 
  .هد بودیک ماه الی سه ماه محکوم به حبس خوا دفاتری غیر از دفاتر مقرره ثبت نماید از

وال را از وقوع رؤسای خانواده عالوه بر اینکه باید موافق ماده هفتم، اداره سجل اح -13ماده 
ست در والدت مستحضر نماید، ازدواج و فوت هر یک از اعضای خانواده خود را نیز الزم ا

  .زده روز از وقوع اعالم و اظهار نمایندپانظرف 
. و هر یک از دفاتر باید نخستین باشد شودمی دفاتر سجل احوال سال به سال تجدید -14ماده 
در آخر  .نمایندمی دفاتر مزبوره را رئیس پلیس یا کدخدای محل نمره گذارده و امضااوراق 

سال، کلیه دفاتر باید بسته شده، یک نسخه از آن در دفتر راکد اداره، ضبط و نسخه دیگری 
 .ارسال گردد محل رای اداره دفتر محکمهب

و به هیچ  اسناد سجل احوال باید مرتباً یکی بعد از دیگری در دفاتر مخصوص ثبت -15ماده 
در نوشتن سهوی که درصورتیوجه بین السطور چیزی نوشته نشده و جای سفید نداشت باشد و 
 .ودمام حروف نوشته شحاصل گردد و به این جهت احتیاج به تصحیک پیدا کند باید با ت

مجعولیت  مرتباً در دفتر ثبت شده باشد مادامی کهکه درصورتیاسناد سجل احوال  -16ماده 
تواند پس از تحقیق می فقط محکمه ابتدایی آن محل .آنها ثابت نشده، دارای اعتبار خواهند بود

  .ادر نمایدلعموم صو رسیدگی و اثبات سهو اشتباه، حکم تغییر آن را با موافقت عقیده مدعی ا
ه کار کاحکام تصحیک شده را مدعی العموم بدون فوت وقت به مأمور سجل احوال  -17ماده 

اشیه سند دفتر مخصوص ثبت و در حدر احکام مزبوره باید  .نمایدمی راجع به او است، ابالغ
  .سجل اصالح شده نیز قید گردد

حکمه ی ارادی شده باشد در محضر مهر مأمور اداره سجل احوال که مرتکب خطا -18ماده 
  .قانون، مجازات خواهد شد 137و  136و  135صالحه تعقیب و مطابق مواد 

ل نسبت به هر کسی که استعمال سند سجل احوا 138مجازات مقرره در ماده  -19ماده 
  .مجعولی را نموده باشد، مجری است
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ل استعمال سند سجل احوانسبت به هر کسی که  138مجازات مقرره در ماده  -20ماده 
  .مجعولی را نموده باشد، مجری است

ه موجب کدر مورد خطایای غیرارادی و اشتباهات قلمی و هرگونه تسامک و غفلتی  -21ماده 
ت و این ضرر و خسارت دیگران باشد از شانزده قران الی پانصر قران جزاء نقدی خواهد داش

 ممکن است به مأمورین سجل احوال که مجازات غیر از دعاوی خصوصی خساراتی است که
  .مقصر هستند، اقامه شود

شخص  برای اینکه حتی المقدور از اظهارات غلط و کذب احتراز شود الزم است -22ماده 
  .اظهارکننده به معیت دو نفر شاهد در اداره سجل احوال حضور به هم رساند

و شامل مندرجات ذیل خواهد اسناد سجل والدت در دفاتر مخصوص این کار ثبت  -23ماده 
 شودمی بودن طفل و اسامی که برای او معین روز، ساعت و محل تولد، تعیین ذکور و اناث: دبو
 .اسامی شخصی و نام خانواده، سن، شغل، مسکن پدر و مادر و شهرچنین همو 

: خواهد بود سجل ازدواج در دفاتر مخصوص این کار ثبت و شامل مندرجات ذیل -24ماده 
اسامی شخصی، نام خانواده، شغل و محل و تاریخ تولد، مسکن زوج و زوجه، اسامی شخصی و 

ه، سن و شغل و مسکن پدر و مادر تصدیق زوجین به وقوع مزاوجت و معرفی دنام خانوا
نام خانواده و اسامی شخصی، سن، شغل، مسکن اند، اشخاصی که صیغه عقد را جاری کرده

  .قوع ازدواج در حاشیه سجل والدت زوجین نیز قید خواهد شدو .شهود
حاشیه  اجرای صیغه طالق که شرعاً در محضر یکی از علما وقوع یافته باشد در -25ماده 

  .سجل ازدواج قید خواهد گردید
اد قبالجات هر یک از علما پس از نوشتن عقدنامه یا طالق نامه مکلف هستند که سو -26ماده 

  .به اداره سجل احوال محل اقامت خود بدهندمزبوره را 
هر یک از علما که عمداً یا سهواً با مقررات ماده قبل مخالفت نماید، مسئول خواهد  -27ماده 

  .بود
مور سجل سوادی نتوانند امضاء نمایند مأبی چنانچه اظهارکنندگان یا شهود به واسطه -28ماده 
 .خواهند نمودن مسأله را مخصوصاً قید احوال ای
: سجل وفات در دفاتر مخصوصیه این کار ثبت و شامل مندرجات ذیل خواهد بود -29ماده 

ه و اسمی شخصی دنام خانواده، اسامی شخصی، سن، محل تولد، شغل و مسکن متوفی، نام خانوا
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زوج و زوجه )درصورتی که متوفی زن یا شوهر داشته باشد ولو اینکه آن زن یا شوهر، متوفی 
د(، نام خانواده، اسامی شخصی، سن، مسکن و شغل اظهارکننده، درجه نسبت او باش

 .منسوب باشد(، اسم غسال ابه متوفکه درصورتی)
ن ممکن در مواقعی که عالئم فوت غیرطبیعی در متوفی مشهود باشد اقدام به دف -30ماده 

وفی را معاینه قانونی، متنخواهد بود مگر اینکه یکی از مأمورین پارکه یا نظمیه به معیت طبیب 
عضای ا. در صورت نبودن یکی از نموده و صورت مجلس راجع به معاینه جسد را مرتب نماید

زمه را برای الخانواده متوفی، مأمور عدلیه یا نظمیه در اداره سجل احوال حاضر شده، اطالعات 
  ت.سجل وفات اظهار خواهد داش

توان در مقابل می شمسی خواهد بود ولی سجل احوالریخ )ماه و سال( اسناد کلیه تا -31ماده 
  .تاریخ شمسی، تاریخ قمری را نیز ذکر نمود

رؤسای  در ظرف مدت معاینه در ماده سی و نهم موقتاً چنین مقرر است که کلیه -32ماده 
حوال اخود، حضور به هم رسانیده، سجل اقمت محل شخصاً در اداره سجل احوال  هاوادهخان

ر یک منزل م خانواده خود را که هنوز در تحت اقتدار ایشان هستند یا با آنها دخویش و تما
  .سکنی دارند و قبل از اجرای این حکم تولد یافته اند اظهار دارند

وراق اوقتاً مقرر است که اظهارات مذکوره در ماده سی و دوم در همین طور م -33ماده 
ر ماه د .ل به ترتیب حروف الفبا مرتب شودمخصوصه به دو نسخه و در دفتر اداره سجل احوا

فتر دآخر سال، اوراق مزبوره به دو نسخه در دفتر مخصوص تولد ثبت خواهد گردد و این 
  .ندحکم تولد یافته ااین متضمن سجل احوال کلیه اشخاص خواهد بود که قبل از اجرای 

لیه که سی و نهم، با رعایت مادمنتها در ظرف یک سال پس از اجرای این حکم  -34ماده 
به طریق قانون  هناث باید دارای سجل والتی باشند کع ایران که بالغ باشند اعم از ذکور و ااتبا

 ت.از طرف اداره صالحه سجل احوال صادر شده اس
باع خارجه که به اتباع ایران و یا ات کلیه سجل احوال )تولد، ازدواج، وفات( راجع -35ماده 

ر خواهد رتیبات معموله آن مملکت صورت گرفته باشد، دارای اعتبادر ممالک خارجه موافق ت
  .بود

کلیه اسناد رسمی از قبیل تعرفه انتخابات، تعرفه هویت، تذکره و جواز حمل سالح  -36ماده 
 .شودمی و غیره پس از مالحظه سجل والدت بر طبق آن ترتیب داده
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مبر تی و چهارم تسلیم گردد یک قران به هر سجل والدتی که به موجب ماده س -37ماده 
اده شود الصاق خواهد گردید و همین طور از هر سواد سجلی که از طریق اداره سجل احوال د

  .یک قران دریافت خواهد شد
سط شعب سجل احوال در تحت اداره وزارت داخله بوده و وزارت عدلیه به تو -38ماده 

  .ت خواهد داشتم ابتدایی و استیناف در آن نظارومدعیان عم
ن باشد لیکن اجرای آمی مواد مندرجه در این حکم، شامل کل ممالک ایران -39ماده 

اجع به رتدریجی خواهد بود به این ترتیب که در تهران بعد از انقضای مدت قانونی عمومی 
 نازم اجرای آ، وزارت داخله، تدارک لواعالن و رسمیت یافتن، فوراً اجرا شده و در نقاط دیگر

  .را به عمل اورده و در موقع مقتضی، اعالن و اجرا خواهد داشت
د اشخاصی پس از آنکه مقررات راجع به سجل احوال به موقع اجرا گذارده شده باش -40ماده 

متناع یا غفلت اکه از متابعت آن در نقاطی که مواد فوق کامالً به موقع اجرا گذاشته شده است، 
ماه  محکوم به حبس خواهند بود و در صورت تکرار از یک نمایند از شش روز الی یک ماه

  .الی شش ماه، محبوس و از صد تا بیست هزار قران جریمه خواهند شد
، مأمور شودمی وزیر داخله و وزیر عدلیه، هر یک تا حدی که امر راجع به آنها -41ماده 

 1.باشندمی اجرای این حکم
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م و مدعیان عمومی راجع به قانون سجل احوال مقررات متحدالمال به عموم محاک -2
 منسوخ: ، در وزارت عدلیه، وضعیت اعتبار1307مصوب 

برای اختالفاتی که راجع به مفهوم قانون سجل احوال، ممکن است حادث شود، مراتب ذیل 
 :شودمی ابالغ
به بعد  1304نظر را انحصار به اوراق صادره از خرداد د اینکه قانون سجل احوال، تجدی -1

این تاریخ، قانونی نبوده که اوراق صادره را شامل شود و قبل از نموده، علت، این است که 
است و راجع  1304ام مقنن گذشته، قانون چهاردهم مرداد قاولین قانون که برای این امر از م

در ماده سی و یکم  به هیأت وزرای عصر صادر گردیده،نامه نظامبه اوراقی که قباًل به موجب 
( مقرر داشته اند که آنها را نقل به دفاتر 1304خرداد  14)قانون سابق سجل احوال مصوب 

پس در واقع قانونی شدن اوراق سابق از  .جدید نموده و پس از آن، قانونی محسوب شود
بق چهاردهم خرداد به بعد است؛ بنابراین ماده هشت قانون فعلی تجدیدنظر را شامل اوراق سا

قابل  1307قانون سجل احوال، کلیه اوراق صادره قبل از  8هذا به موجب ماده  نیز دانسته، علی
 .تجدیدنظر است

اره سجل راجع به اوراق صادره و طرز شکایت هم، البته شاکی خصوصی باید بدواً به اد -2
شکایت  هرگاه اداره شکایت را وارد دید، ورقه را اصالح کرد، دیگر حق .احوال رجوع کند

تواند می اد،دماند و هرگاه شکایت را وارد ندید و جواب رد به او نمی به محکمه برای او باقی
یان، بنابر اب رد اداره را ضمیمه عرض حال کند.به محاکم عمومی رجوع کند ولی باید جو

ارند ه، حق ندداد او محاکم قبل از احراز اینکه شاکی به اداره رجوع کرده و اداره جواب رد به
  .وارد رسیدگی به شکایت شوند

رقه ار وکی را قبول و قسمتی را رد کرد ناچاداره قسمتی از تقاضای شاکه درصورتی -3
قانون   9تواند از ورقه جدید بر طبق ماده می نماید، در این حال، شاکیمی هویت را تجدید

 شکایت نماید و رسیدگی محکمه را تقاضا کند. 
 کماقابل اعتراض است و مح 9به بعد بر طبق ماده  1307ل حمل اوراق صادره از او-4
ماده مزبوره،  2ند به شکایات رسیدگی نمایند ولی راجع به اختالف سن بر طبق تبصره توانمی

نشده، بنابراین، از اوراقی که بینی پیشمدت این شکایت بیشتر از دو ماه از تاریخ صدور ورقه 
 1 .سن موقعیت نخواهد داشتمدت آنها گذشته شکایت راجع به 
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خورشیدی در مجلس شورای ملی وضعیت  14/3/1304قانون سجل احوال مصوب  -3
 منسوخ: اعتبار

 اندهترتیب سجل احوال اشخاصی که قبل از تاریخ اجرای این قانون متولد شد -فصل اول
ایاالت  ایران پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در عموم اتباع - ماده اول

  .ت باید دارای ورقه هویت باشنداو والی
سجل  اند بایدکسانی که قبل از تأسیس شعب سجل احوال در هر محل متولد شده -ماده دوم 

نوشته تسلیم  ین(خستناوراق اظهارنامه )انواده دراحوال خود را مستقیماً یا به وسیله رییس خ
لیف خود تخلف هارنامه بدهند هر گاه از انجام تکاشخاصی که باید اظ .مأمور سجل احوال نمایند

 .خواهند بود ورزند مسئول
 ا واشخاصی که در تحت والیات یا قیمومیت شرعی هستند ولی یا قیم خاص آنه - تبصره

احوال  ن سجلرا نوشته تسلیم مأموری اگر قیم خاص ندارند سرپرست آنها باید اوراق اظهارنامه
 .نمایند

را با  نهاآه اظهارکنندگان سواد نداشته باشند مأمور سجل احوال اظهارات هر گا -ماده سوم 
 .رساندحضور دو نفر از معتمدین محل نوشته به مهر می

زوجه و کلیه اوالد و  .هر شخص باید برای خود اسم مخصوص انتخاب کند -ماده چهارم 
اند مادام که شوهر اختیار نکرده کلیه اوالد و احفاد اناث اوچنین هماحفاد ذکور آن شخص و 

خواهند بود بنابراین هرکس دارای اسمی  است موسوم به آن اسم مخصوص که نام خانوادگی
ایرج کاوس( بر فرض این که ایرج نام مثالً ) خواهد بود مرکب از نام خانوادگی و نام شخصی

اسم  توانند برای خودکه از نسل واحد هستند می اشخاصی .شخصی و کاوس نام خانوادگی باشد
س خانواده که در تحت کفالت ئیاوالد یا احفاد یک ر خانوادگی واحد انتخاب کنند و بر عکس

  1.برای خود انتخاب نمایند خانوادگی علیحده توانند اگر بخواهند اسمنیستند می
اسامی خانوادگی پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر محل مخصوص اشخاصی  -تبصره 

 دارد.نآن اسم را در داخل آن محل به نام آنها ثبت شده است و دیگری حق اختیار هاست ک
 القاب همیشه در ورقه هویت بعد از اسم شخصی ذکر خواهد شد و مأمور سجل - ماده پنجم
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 .احوال باید سند لقب را معاینه نماید
 ورقه هویت مأمورین سجل احوال بر طبق اوراق اظهارنامه برای هر فرد یک -ماده ششم 

ثبت  خانوادگی در دفتر یادداشتها را به ترتیب حروف تهجی اسامیصادر نموده اظهارنامه
  .نمایندنموده سپس برای حکومت ارسال می

 پس از انقضاء سال که تمام سکنه هر حوزه ورقه هویت گرفتند حکومت خالصه -ماده هفتم 
احوال  ترتیب سنوات والدت در دفتر سجلهای سکنه حوزه حکومتی خود را بهتمام اظهارنامه

 .کندوالیتی ثبت می
 اند پس از وصول راپرتفوت و ازدواج و طالق اشخاصی که ورقه هویت گرفته -ماده هشتم 

مقابل اسم شخصی در ستون مخصوص مأمور سجل احوال در دفتر سجل احوال والیتی در
 .شودمی ثبت

 .شوندی که از تاریخ اجرای این قانون به بعد متولد میترتیب سجل احوال اشخاص -فصل دوم
مورد  از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در هر محل پدر و در غیاب او مادر در -ماده نهم 

تولد یا ازدواج  ده روز از تاریخ وقوعتولد و شوهر در مورد ازدواج و طالق باید منتهی در ظرف
یا کدخدای محل  آنها از طرف نظمیه یا حکومت و یا طالق را با شهادت دو نفر که هویت

 .سجل احوال اطالع دهندتصدیق شده باشد به مأمور
عمل  ساعت به 48در مورد فوت اطالع دادن به مأمور سجل احوال باید در ظرف  -ماده دهم 

و در  اقربای ذکور حاضر شخص متوفی این اطالع به عهده دو نفر از نزدیکترین دادن –آید 
فوت واقع  ای است که در آن جابودن اقربای ذکور به عهده دو نفر از ساکنین خانهصورت ن

فوت در  منزل دیگری فوت کرده اطالع دادن به عهده کسی است کهشده و هر گاه کسی در
به تنهایی  یا منزل او واقع شده است و در مورد اشخاصی که دارای منزل ثابت و اقرباء نیستند

  .کند اطالع دادن به عهده مأمورین نظمیه استمیدر یک منزل زندگی 
 مأمور سجل احوال خالصه سجل والدت را در دفتر مخصوص ثبت نموده ورقه -ماده یازدهم 

  .نمایدهویت صادر می

نامه طالق در موقع ازدواج یا طالق مأمور سجل احوال سوادی از عقدنامه یا -ماده دوازدهم 
در موردی که طالق  .نمایدضبط میمضای دو نفر شاهد گرفتهرا به امضای مجری صیغه و ا

 .شاهد کافی خواهد بود اظهار زوج با شهادت دو نفر شودمیمستقیماً از طرف خود زوج واقع 
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مخصوص  مأمور سجل احوال باید خالصه مواد مذکور در فوق یا اظهار زوج و شهود را در دفتر
ثبت قطعی طالق بعد از آن است که تفکیک قطعی شده  .و در ورقه هویت زوجین ثبت کند

  .شود که دفعه چندم است باشد و در ثبت ازدواج باید قید
 در موقع فوت مأمور سجل احوال قضیه را در دفتر مخصوص ثبت و ورقه -ماده سیزدهم 

 .نمایدهویت متوفی را باطل می
 ت مأمور سجل احوال را در صورتساع 24قابالت و غسالها باید در ظرف  -ماده چهاردهم 

یک  ساعت تا 24در صورت تخلف از  امکان کتباً و اال شفاهاً از وقوع تولد و فوت مطلع سازند
 .هفته و در صورت تکرار از یک ماه تا شش ماه حبس خواهند شد

 عموم مأمورین سجل احوال باید والدت و فوت و ازدواج و طالق ساکنین - ماده پانزدهم
 .راپرت دهندرا در ظرف پنج روز از اول ماه بعد به حکومت محل خود

 ترتیب دفاتر سجل احوال -فصل سوم
 فوت ازدواج و -هر یک از مأمورین سجل احوال چهار دفتر برای والدت  -ماده شانزدهم 

 .طالق خواهند داشت

موسوم  ریدر مرکز هر حوزه والیتی عالوه بر دفتر مذکوره در ماده هفت دفت -ماده هفدهم 
ترتیب وقوع در  اشخاص در آن دفتر به که والدت شودمیبه دفتر موالید والیتی ترتیب داده 

 .شودمیستون و در ستونهای دیگر ازدواج و طالق و وفات آنها ثبت 
هندسی  در کلیه دفاتر سجل احوال اعداد باید با تمام حروف به ضمیمه ارقام -ماده هیجدهم 

  .تطبیق شود ود و تاریخ شمسی باشد و با تاریخ قمری نیزنوشته ش

شده  سال به سال تجدید 7دفاتر سجل احوال به استثنای دفتر مذکور در ماده  -ماده نوزدهم 
قراء نمره  منصبان امنیه در قصبات و صاحباوراق آن را قباًل باید رییس نظمیه در شهرها و

 .گذارده امضاء نمایند
نوشته  السطور چیزیدفاتر سجل احوال باید پاکیزه و مرتب نوشته شده و بین -ماده بیستم 

تصحیک شود  سهوی حاصل شده و محتاج به نشود و جای سفید نداشته باشد و هر گاه در نوشته
 .ذیل آن را باید مأمور سجل احوال و نویسنده دفتر تصدیق نمایند

در  اد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی آنهر گاه اختالفی راجع به اسن -ماده بیست و یکم 
موقعی  آید و تامحاکم صلک به عمل میمحاکم ابتدایی و در صورت نبودن آن در نزدیکترین
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اعتبار خواهد  که از طرف محاکم مزبوره به موجب احکام قطعیه اسناد مذکوره ابطال نشد دارای
کنند در این صورت  اً امر صادرتوانند به تصحیک آن اسناد کتبمحاکم مزبوره میبود و فقط

دفتراصالح شده قید  مأمور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوص ثبت و در حاشیه
 .نمایدمی

 مطالب متفرقه -فصل چهارم
در  و هر سواد مصدق یا تصدیقی که شودمیبه هر ورقه هویتی که داده  -ماده بیست و دوم 

وفقرا  شودمیشود یک قران تمبر الصاق  فع ممکن است دادهدفاتر سجل احوال به اشخاص ذین
دهات از  الحکومه در قصبات و کدخدا دربه تصدیق نظمیه یا شعبات آن در شهرها و نایب

 .معاف خواهند بودتأدیه وجه تمبر
دولتی  پس از یک سال از تاریخ اجرای سجل احوال در هر محل مأمورین -ماده بیست و سوم 

اسلحه و غیره و  تعرفه انتخابات و جواز حملند در موقع صدور کلیه اسناد رسمی از قبیلموظف
مطابق ماده بیست و  کلیه مراجعات اشخاص به ادارات دولتی ورقه هویت مطالبه نمایند و اال

 .مجازات خواهند شد هفتم
 که ورقهپس از یک سال از اجرای سجل احوال در هر محل کسانی  -ماده بیست و چهارم 

گرفته انجام  بر عهده آنها قرار 10- 9 - 4 - 2هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که در مواد 
به حکم محکمه  ننمایند از دو روز تا یک هفته و در صورت تکرار از هشت روز تا یک ماه

 .صالحه حبس خواهند شد
 سند مجعول استعمالکسانی که سند سجل احوال جعل کنند یا عالماً  -ماده بیست و پنجم 

احوال  شهادت کذب در مورد اسناد سجلنمایند از شش ماه تا سه سال و مرتکبین اظهارات یا
به تأدیه  شوند و نیز محکوماز سه ماه تا دو سال به حکم محکمه صالحه محکوم به حبس می

ولی  شودمی خواهند شد و در صورت تکرار مجازات مندرجه در این ماده تشدیدخسارت وارده
 .در هر صورت از دو برابر مجازات مورد اول تجاوز نخواهد کرد

 از شش ماهکه درصورتیهایی که به موجب این قانون مقرر است حبس –ماده بیست و ششم 
پنج  ارتکاب از قرار روزی از دو قران تا تجاوز نکند به مناسبت تمکن و با رعایت کیفیات

 .تومان قابل ابتیاع خواهد بود
 مأمورین سجل احوال که در انجام وظایف محوله مرتکب خطا و تقصیر -ماده بیست و هفتم 
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هر گاه  .محاکمه و مجازات خواهند شداداری شوند مطابق مقررات قانون استخدام کشوری
تزویر نمایند  مرتکب جعل یا تزویر در اوراق و دفاتر سجل احوال شوند یا شرکت در جعل و

خساراتی که در اثر اشتباه  عالوه در هر حالشوند بهده سال محکوم به حبس میاز دو الی پانز
 .همان مأمورین باید جبران شود یا تقصیر مأمورین سجل احوال متوجه اشخاص بشود از طرف

 ت است و مباشرتاحوال هر والیت با حاکم آن والی مسئولیت سجل -ماده بیست و هشتم 
کدخدا است  الحکومه و در دهات بانایب ا نظمیه و در قصبات باآن در شهرها با اداره بلدیه ی

خارجه با  دهد و در ممالککه به کمک محرر شرعیات ده وظایف سجل احوال را انجام می
  .استنمایندگان دولت

 الت با رییس ایل و مباشرت آن با خوانین و کدخدایانامسئولیت سجل احوال ای - 1تبصره 
 .ایل خواهد بود

مأمورین  در دهاتی که شخص با سواد نباشد که کار محرر شرعیات را انجام کند - 2ره تبص
 .دار خواهند شدعهدهشوند این وظیفه راسیاری که از طرف حکومت مأمور می

 منصبان امنیه دفاتر سجلحکام به وسیله مأمورین مخصوص و صاحب -ماده بیست و نهم 
نمایند و می نموده نواقص کار آنها را رفعارت و تفتیشاحوال حوزه حکومتی خود را مرتباً نظ

 .مرتباً باید وزارت داخله را از جریان سجل احوال مطلع نمایند
 مأمورین سجل احوال در سال اول تأسیس شعب سجل احوال مکلفند که در هر -ام ماده سی

را به  اتهای مقررههویت نموده و مجازدو ماه یک مرتبه اهالی آن محل را متذکر گرفتن اوراق
 .وسیله اعالنات به اهالی گوشزد نمایند

دفاتر سجل احوال تهران که قبالً تنظیم شده و وظایفی که افراد به موجب  -ماده سی و یکم
اند، بعد از اجرای این قانون جزو دفاتر جدید نقل و قانونی قررات قبلی سجل احوال انجام دادهم

  .محسوب خواهد شد
در موردی که تولد در کشتی واقع شود پدر و در نبودن او، مادر، مکلف  -ماده سی و دوم

م مقام او اطالع داده، پس از آن تصدیق بگیرد و آن د را فوراً به ناخدای کشتی یا قائاست تول
تصدیق را در اولین بندر ایران یا بندر خارجه که نماینده ایران درآن جا باشد، به ضمیمه 

  .دولت داده، ورقه هویت تحصیل نماید اظهارنامه به مأمورین
شوند مأمورین امنیه می فوت هادر مورد اشخاصی که حین مسافرت در راه -ماده سی و سوم
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آوردند می مکلف هستند وقوع فوت را با اطالعاتی که راجع به هویت شخص متوفی به دست
 جنگ کشته و تلفراجع به اشخاصی که در  .دفتر سجل احوال اطالع دهندترین نزدیکبه 
به هویت مقتولین در موقع مقتضی  اتب را با اطالعات راجعشوند اداره قشونی مکلف است مرمی

  .به دفتر سجل احوال اطالع دهد
د برای وزارت مالیه، اعتباری که محل آن عایدات سجل احوال خواهد بو -ماده سی و چهارم

 .ذاردگمی اجرای فوری این قانون به اختیار وزارت داخله
وزارت داخله مأمور اجرای مواد این قانون است که بالفاصله پس از  -ماده سی و پنجم

 1.تصویب وسائل اجرای آن را فراهم و پس از شش ماه شروع به اجرا نمایند

  

                                                
 8 :صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1
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 21/1/1307سجل احوال مخصوص اتباع ایران مقیمین خارجه، مصوب نامه نظام -4
 منسوخ : ضعیت اعتباردر هیأت وزیران، و ، خورشیدی

مرداد  20قانون مصوب  که قبل از تاریخ اجرای ترتیب سجل احوال اشخاصیا فصل اول 
 .اند متولد شده1397

در موقع شروع به اجرای قانون سجل احوال در هر محل باید مأمورین صالحیتدار  ـ1ماده 
دفتر سجل احوال و لزوم اخذ از افتتاح  وزارت امورخارجه بوسیله اعالن اتباع ایران مقیم محل را

 .ورقه هویت مستحضر نمایند

برای تنظیم  صاًو بیش از هفده سال باشد باید شخهر ایرانی مقیم خارجه که سن ا ـ2ماده 
 .صالحیتدار وزارت امور خارجه مراجعه نماید اخذ ورقه هویت به مأمور نخستین اظهارنامه و

سجل احوال در خارجه تولد شده و سند والدت  اتباع ایران که قبل از اجرای قانون تبصره ـ
صالحیتدار وزارت امور خارجه ارائه داده و تقاضای  در دست دارند باید سند مزبور را به مأمور

 .صدور ورقه هویت بنمایند

برای اتباع صغار ایران مقیمین خارجه بر طبق اظهارات پدر یا جد پدری یا قیم یا  ـ3ماده 
 .شودمیورقه هویت صادر  وصی اظهارنامه تنظیم و

در موقعی که وصی یا قیم برای صغیر ورقه هویت تقاضا مینماید باید سواد قیمنامه  تبصره ـ
 .مأمور تسلیم نماید یا وصیتنامه را ضمیمه نخستین اظهارنامه به

مأمور صالحیتدار وزارت امور خارجه نخستین اظهارنامه هر یک از اناث کبیره را  ـ4ماده 
برطبق آن ورقه هویت صادر و عین  اش تنظیم والوکالهبق اظهارات خود یا وکیل ثابتبرط

 .وکالتنامه را ضبط مینماید

تین اظهارنامه به متصدیان مراجعه مینمایند اعم از اینکه خساشخاصی که برای تدوین ن ـ5ماده 
و نفر شاهد کبیر همراه آورده باشند باید د مراجعه کرده اًو یا وصایت اًیا قیمومت تاًو وکال اًاصالت

که صحت اظهارکننده را نسبت به شخصی که برای او ورقه هویت تقاضا شده است تصدیق و 
 .یا امضاء نمایند مهر

اتباع ایران مقیمین خارجه ممکن است به جای شهادت شهود در اوراق اظهارنامه  تبصره ـ
ینصورت مأمورین برطبق مندرجات دهند در ا اصل تذکره خود را به مأمور صالحیتدار ارائه

 اظهارنامه که بدون امضاء شهود است ورقه هویت صادر و سواد مصدق تذکره را ضمیمه
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 .اظهارنامه مینمایند
در موقع تنظیم اظهارنامه اطالعات راجع به داشتن زن یا شوهر یا اوالد و عده آنها  ـ6ماده 

نخستین اظهارنامه جداگانه تنظیم و ورقه  باید ذکر شود و بدیهی است برای زوج یا زوجه باید
 .هویت جداگانه صادر شود

شوهر و زن باید سواد مدارک نکاحیه خود را ضمیمه نخستین اظهارنامه نموده به  تبصره ـ
 .مأمور صالحیتدار وزارت امورخارجه بسپارند

ضاء و در سواد داشته باشند اظهارنامه را امکه درصورتیاظهارکننده و شهود باید  ـ7ماده 
 .عالمت بگذارند صورت نداشتن سواد به جای امضاء با انگشت ابهام

پس از اخذ نخستین اظهارنامه مأمور وزارت امورخارجه موظف است بر طبق  ـ8ماده 
 .تسلیم نماید محتویات اظهارنامه ورقه هویت صادر کرده و به صاحب آن

 .جوابها واضک نوشته شود در مقابل محتویات مندرج در اوراق هویت باید ـ1تبصره 
در مقابل مندرجات صفحه اول ورقه هویت کلیه اطالعات راجعه به صاحب ورقه  ـ2تبصره 

که درصورتی .تولد باید با تمام حروف نوشته شود باید نوشته شده و تاریخ روز ماه سال شمسی
مربوط  اتچندین عیال باشد و چنانچه صاحب ورقه زن باشد اطالع صاحب ورقه مرد و دارای

صاحب ورقه مرد و دارای که درصورتی .به مزاوجت در صفحه دوم ورقه هویت درج خواهدشد
 چندین عیال باشد اطالعات راجعه به زوجه که در قید حیات و تاریخ ازدواج او مقدم بر سایر
زوجات است در صفحه دوم ورقه هویت و اطالعات راجعه به سایر زوجات با رعایت تقدم 

تجاوز ننماید متصدی 4چنانچه عده زوجات از  شودمیدرج 5و 4و 3واج در صفحات تاریخ ازد
تاریخ  و با رعایت تقدم شودمیاختیار او گذاشته  سجل احوال باید در اوراق چاپی ازدواج که به

ازدواج زوجات را ثبت ورقه یا اوراق مزبوره را به آخرین صفحه ورقه هویت ملصق و محل 
اطالعات راجعه به اطفالی که در قید حیات  .نماید به مهر مأمور سجل احوال ممهور الصاق را

زیادتر  ورقه هویت درج و چنانچه عده اوالد6میباشند با رعایت تقدم تاریخ والدت در صفحه 
باشد و در صفحه مخصوص به اوالد گنجایش اطالعات الزمه ممکن نشود در اوراق چاپی 

 .شودمیه مخصوص والدت مراتب نوشت

 .البته با رعایت تقدم تاریخ باید ملحوظ و در این اوراق به آخر ورقه هویت ملصق شود
پس از تنظیم نخستین اظهارنامه مأمورین وزارت امور خارجه موظفند مراتب را در  ـ9ماده 
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ه به ضمیمه یک نسخه از هر اظهارنام دفتر ثبت نموده و در آخر هر سال یک نسخه از دو دفتر
 .را به وسیله وزارت امور خارجه به اداره کل احصائیه و سجل احوال ارسال دارند

نمرات ورقه هویت هر شخص باید با نمره اظهارنامه ا نخستین ا همان شخص و  ـ10ماده 
  .تطبیق نمایدالذکر فوق نمره دفتر

ه و ورقه هویت مأمورین وزارت امور خارجه باید مراقبت نمایند مندرجات اظهارنام ـ11ماده 
جعل یا تزویر در اوراق مزبور نشود  و دفاتر ثبت مطابق با واقع نوشته شده و هیچگونه اعمال

و هرگاه مأمورین مرتکب جعل یا تزویری در اوراق و دفاتر سجل احوال بشوند یا شرکت در 
 .شد بنمایند برطبق مقررات قانون مجازات خواهند جعل و تزویر

 :نامهنمرات اظهار ـ12ماده 
ا در ممالکی که فقط یک مأمور وزارت امورخارجه صالحیت امورسجلی را دارد نمرات 1

کامل اتباع ایران مقیمین آن مملکت از یک  و ورقه هویت هانخستین اظهارنامه دفاتر ثبت و
 .یابدشروع و به آخرین تبعه ساکن آن حوزه خاتمه می

د روز یا ماه یا سال شمسی تولد اشخاص تعیین در موقع تنظیم نخستین اظهارنامه بای ـ13ماده 
 .و در اوراق ثبت شود

در اوراق اظهارنامه و ورقه هویت و دفاتر ثبت باید تاریخ تولد شمسی و مطابق  ـ14ماده 
تقویم جدید ماههای باستانی نوشته  تاریخ تولد شمسی و مطابق1304تقویم قدیم و از فروردین 

 .شود
به ثبت وقایع حادثه  ایف مأمورین وزارت امورخارجه نسبتدر تکالیف و وظ فصل دوم ـ

 بعد از اجرای قانون
مأمورین وزارت امور خارجه موظفند در دفترخانه برای ثبت وقایع از بعد تولد،  ـ15ماده 

وقایع چهارگانه راجع به اتباع ایران  ازدواج، طالق، فوت چهار دفتر داشته و اطالعات مربوط به
 .ریت خود را در دفاتر مزبوره ثبت نمایندمقیمین حوزه مأمو

در دفاتر سجل احوال مملکت  تولد ا ازدواج ا طالق و فوتکه درصورتی ـ1تبصره 
مستخرجه مصدق والدت یا مزاوجت یا طالق یا که درصورتیفیها ثبت شود اتباع ایران متوقف

 .معافند وره در دفتر مأمورفوت را برای مأمور وزارت امورخارجه ارسال نمایند از ثبت وقایع مزب
کلیه وقایع اربعه حادثه برای اتباع ایران که در دفاتر سجل احوال مملکت متوقف  ـ2تبصره 
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مأمور وزارت امور خارجه میرسد به تاریخ ورود  فیها ثبت و به وسیله مستخرجه راپورت آنها به
 .شودمیدر دفاتر اربعه ثبت 

ران در خارجه فوت و اقربائی نداشته باشد که وظایف قانونی در مواقعی که تبعه ای ـ3تبصره 
باید پس از اطالع واصله از ناحیه اولیای محلی  را انجام نمایند مأمورین وزارت امور خارجه

 .دولت متوقف فیها مراتب را در دفتر متوفیات ثبت و راپورت مدرکیه را ضمیمه نمایند
اند مأمور وزارت امور خارجه باید متولد شده اًوامموقع ثبت والدت اطفالی که تدر  ـ4تبصره 

ساعت و دقیقه والدت متولد را نیز در دفتر والدت  عالوه بر ذکر روز، ماه یا سال شمسی تولد
متولدین  و در صورت عدم امکان تعیین ساعت تقدم و تأخر والدت و ورقه هویت تعیین نماید

 .قطعًا باید قید شود
یک نسخه آن که نسخه اولی نامیده  شودمیاربعه در نخستین تهیه  هریک از دفاتر ـ16ماده 

 شودمینسخه دیگر که نسخه ثانی نامیده  در دفترخانه دولت ایران در خارجه ضبط و شودمی
 .شودمیبه وسیله وزارت امورخارجه به اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکت ارسال 

فاتر اربعه از حیث مندرجات عین یکدیگر بوده ولی از حیث اوراق به نخستین د ـ17ماده 
 .طریق ذیل تهیه خواهدشد

  ورق خواهدبود250ورق و حداکثر آن 50 ی دفاتر اربعه که حداقل اوراق آنا نسخه اول1
و اوراق دفتر نمره شده عدد صفحات  شودمیالصاق  مجلد شده طرفین جلد یک صفحه سفید

و  هاسفارتخانه اول مجلد تعیین و به امضاء و مهر وزارت امورخارجه رسیده برایآن در صفحه 
 .شودمیارسال و رسید آن اخذ و ضبط  هاقنسولخانه

که در آخر اسفند هر سال قسمت مصرف شده آنرا  شودمیا نسخه ثانی بدون جلد ارسال 2
ه به اداره احصائیه و سجل احوال کل خارج ها و قنسولگریها بوسیله وزارت امورسفارتخانه

 .مملکت ارسال دارند
ذیل نسخ ثانی دفاتر اربعه باید شرحی که حاوی عده سجالت ثبت شده است نوشته  تبصره ـ

امورخارجه به اداره احصائیه و سجل احوال کل  شده به مهر و امضای مأمور صالحیتدار وزارت
 .مملکت ارسال دارند

های مأمورین وزارت امور خارجه جالت دفاتر اربعه هریک از حوزهنمره ترتیبی س ـ18ماده 
در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه  از یک شروع و به آخرین سجل ثبت شده از اول فروردین
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 .مییابد
در آخر هر سال مأمورین وزارت امور خارجه ذیل آخرین سجل ثبت شده نسخ  ـ19ماده 

خطکشی نموده عده وقایع ثبت  به مصرف رسیده استاولی دفاتر اربعه را که در ظرف سال 
شده در ظرف سال را تعیین و در باالی خط قید و امضاء نموده وقایع سال جدید را از نمره یک 

 .ثبت مینماید شروع به
هر گاه در ضمن سال هر یک از دفاتر مزبوره تمام شود مأمورین وزارت امورخارجه  تبصره ـ

مجلس تعیین نموده و در ذیل آخرین  ضمن صورت ف سال را درتعداد وقایع ثبت شده در ظر
وقایع  سجل ثبت شده قید و فوراً از وزارت امور خارجه ارسال دفتر جدیدی را تقاضا و بقیه

 .سال را در متمم نمرات سابق در دفتر جدید ثبت میکند
وین نشده و در مرحله ثانی اجرای قانون برای متولدین جدید ورقه اظهارنامه تد ـ20ماده 

اشخاص جدیدالوالده ورقه هویت بر  و فقط برای شودمیبالطبع دفتر ثبت اظهارنامه نیز تنظیم ن
و دفاتر  شودمیطبق مندرجات دفتر تولد صادر شده و نمره دفتر در روی ورقه هویت گذارده 

 .منزله اظهارنامه تلقی خواهدشد تولد به
قایق چهارگانه مربوط به هر سال به واسطه عدم اطالع بعضی از دکه درصورتی ـ21ماده 

وقایع مزبوره در دفاتر سال بعد به  مأمورین در دفاتر مربوط به همان سال ثبت نگردیده باشد
که واقعه ثبت شده مربوط به کدام سنه  شودمیتاریخ وقوع ثبت و در ستون مالحظات ذکر 

 .است
ابوین یا یکی از آنها در قید حیات باشند مأمور که درصورتیدر موقع ثبت تولد  ـ22ماده 

در ورقه هویت ابوین یا احدهما در  وزارت امور خارجه باید اطالعات راجعه به والدت طفل را
 .ثبت نماید6صفحه 

پدر در موقع تولد اوالد در محل والدت حاضر نباشد مراتب در ورقه که درصورتی تبصره ـ
پدر حی باشد محل اقامت او را تعیین که درصورتیامورخارجه هویت مادر ثبت مأمور وزارت 

 .خارجه مراتب را به اداره احصائیه و سجل احوال اطالع میدهد و بوسیله وزارت امور
در موقع ثبت ازدواج و طالق در دفاتر مربوطه مأمور مباشر ثبت باید سوادی از  ـ23ماده 

پس از ثبت وقایع مزبوره اطالعات  و ضبط و نامه به امضای مجری صیغه اخذ عقدنامه یا طالق
برای که درصورتیراجع به ازدواج یا طالق را در صفحات ورقه هویت زوجین ثبت کند 



  
 1041 بيتصو خياحوال بر اساس تارو مقررات ثبت نیقوان -1 مهیضم
 

یا طالق متعدد واقع شود و در ورقه هویت محل کافی برای ثبت وقایع مزبوره  اشخاص ازدواج
ق که نزد او است به آخرین و طال باقی نباشد مأمور وزارت امور خارجه از عین صفحات ازدواج

صفحه هویت الصاق نموده و طرفین ورقه الصاقیه را مهر و خالصه حادثه را در روی ورقه 
 .مینماید الصاقیه ثبت

زوج یا زوجه در موقع ثبت ازدواج یا طالق در محل وقوع ثبت حاضر که درصورتی تبصره ـ
وزه حیک از ایرانیان ساکن استحضار از فوت هر  نباشد مأمور وزارت امورخارجه پس از

 مأموریت خود با رعایت مقررات قانونی واقعه را در دفتر فوت ثبت و ورقه هویت شخص
متوفی را اخذ و باطل کرده عین ورقه را به بازماندگان شخص متوفی مسترد میدارد بدیهی است 

 .خواهدشد هویت درج7تاریخ فوت در صفحه 
متوفی دارای اوالد صغیر باشد مأمور وزارت  شخصکه درصورتیدر موقع فوت  تبصره ـ

ساعت راپرتی که حاوی اسم و تاریخ 24 امورخارجه موظف است پس از ثبت واقع در ظرف
 .تولد ولد یا اوالد متوفی باشد تهیه و در اسرع اوقات به وزارت امور خارجه ارسال نماید

با حضور دو نفر شاهد  در موقع تولد یا فوت در جهازات ایرانی ناخدای کشتی ـ25ماده 
بندرهایی که مأمور وزارت امورخارجه  مراتب را در دفتر مخصوص ثبت و به مجرد رسیدن به

 از دفتر به امضای خود و شهود رسانده به نماینده وزارت امور در آن اقامت دارد فوراً مستخرجه
 .خارجه تسلیم میکند

ونت ابوین متولد یا محل سکونت محل سککه درصورتیمأمور وزارت امورخارجه  ـ26ماده 
دفتر موالید یا متوفیات درج مینماید و  شخص متوفی در حوزه مأموریت او باشد مراتب را در

 محل سکونت ابوین متولد یا شخص متوفی معین نباشد و یا محل سکونت در محلکه درصورتی
سجل احوال راپرت  دیگر باشد مراتب را به وسیله وزارت امورخارجه به اداره کل احصائیه و

 .میکند
نامه و نامه و وصیتکلیه اسناد راجع به محتویات دفاتر اربعه از قبیل سواد قیم ـ27ماده 

طبیب الزم است به ضمیمه نسخه  نامه و عقدنامه و تصدیق طبیب در مواردی که تصدیقطالق
احصائیه و سجل  وسیله وزارت امور خارجه به اداره کل ثانی دفاتر اربعه در آخر هر سال به

 .شودمی احوال ارسال
مأمورین وزارت امور خارجه فقط صالحیت ثبت وقایع اربعه را که در حدود حوزه  ـ28ماده 
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 .مأموریت آنها حادث شده دارا هستند
  وقوع وقایع اربعه در غیرمحل ثبت اسم ـ فصل سوم

اج در غیر محل ثبت اسامی تولد در غیر محل ثبت اسم ابوین و ازدوکه درصورتی ـ29ماده 
غیر محل ثبت اسم متوفی واقع شود  زوجین و طالق در غیر محل ثبت مزاوجت و فوت در

مأمورین وزارت امورخارجه واقعه حادثه را ثبت و سواد ورقه هویت ابوین یا متوفی زوجین را 
احوال ارسال وسیله وزارت امورخارجه به اداره کل احصائیه و سجل  به اسرع اوقات به تنظیم و
 میدارند

 رودمی در مواقعی که اسناد دفاتر سجل احوال کالً یا بعضاً از بین -فصل چهارم
ها موظفند ها و قنسولگریدر موقع از بین رفتن اسناد و دفاتر سجل احوال سفارتخانه ـ30ماده 

نده وزارت در جلسه که به عضویت نمای فوراً مراتب را به وزارت امورخارجه راپورت نمایند تا
که اسناد  شودمیالعموم بدایت طهران تشکیل امور خارجه نماینده اداره کل احصائیه و مدعی

 .سجل احوال تهیه شودنامه نظام( 3-2-1) 44شده مطابق مقررات ماده مفقود
 مواد متفرقها فصل پنجم 

را مینمایند تذاکر آنها بدون ارائه ورقه اشخاصی که تقاضای تجدید تذاکر خود  ـ31ماده 
 .هویت تجدید نخواهدشد

ورقه هویت که درصورتینمایند می اشخاصی که تقاضای ویزای تذاکر خود را ـ32ماده 
 .باید ورقه اخذ و بعد تذاکر آنها ویزا شود الًبندارند ق

آنها قید است و تذاکری که با ارائه ورقه هویت صادر شده و نمره ورقه هویت در  تبصره ـ
صدور آنها در خاک ایران به واسطه عدم تشکیل دفتر سجل  تذاکری که در موقعچنین هم

تذاکر مزبور قید  در اًقید نشده و مراتب صریحاحوال در محل صدور نمره ورقه هویت در آنها 
که یدرصورتباشند و شده از مقررات فوق مادام که مدت قانونی تذکره باقیست معاف می

مزبور در خارجه اقامت نماید مطابق مقررات فوق باید ورقه هویت  صاحب تذکره بیش از مدت
 .اخذ نماید

موظفند هر سال سوادی از محتویات دفتر مزبور به  هاو قنسولگری هاسفارتخانه ـ33ماده 
 .احوال ارسال دارند وسیله وزارت امورخارجه به اداره کل احصائیه و سجل

قانون 2از یکسال از تاریخ اجرای سجل احوال سفراء و قنسولها مطابق ماده  پس ـ34ماده 
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صدور کلیه اسناد رسمی و پذیرفتن  موظفند در موقع1307مرداد 20سجل احوال مصوب 
 .مراجعت اشخاص ورقه هویت مطالبه نمایند

 .متخلفین از قانون سجل احوال مطابق مقررات قانون تعقیب خواهندشد ـ35ماده 
داخله  مأمورین سرحدی و مأمورین نظمیه موظفند در موقع ورود اتباع ایران به ـ36ماده 

واردین که درصورتیهستند یا خیر و  مملکت تحقیق نمایند که اشخاص وارد دارای ورقه هویت
 سجل والیتی دارای ورقه هویت نباشند فوراً اسامی آنها را با تعیین آدرس و مشخصات به دفتر

 .اطالع دهند
د شده قی صریحاً اشخاصی که در تذاکر آنها نمره ورقه هویت ذکر شده یا اینکه صره ـ تب

رقه سجل احوال تأسیس شده از ارائه و است که در موقع صدور تذکره در محل صدور دفتر
 .هویت معافند

که تقاضاکننده دالیل  شودمینسخه المثنی ورقه هویت صادره در خارجه وقتی داده  ـ37ماده 
 .ورقه اصلی اقامه نماید افی در صحت اظهارات خود دائر به مفقود نشدنک

در کلیه دفاتر سجل احوال تاریخ والدت، مزاوجت، طالق، فوت با تمام حروف  ـ38ماده 
 .شودمینوشته شده و با سنوات شمسی قید 

نشده و  وشتهالسطور چیزی ندفاتر سجل احوال باید پاکیزه و مرتب نوشته شده بین ـ39ماده 
 .جای سفید نداشته باشد

هرگاه قسمتی از مندرجات سجل معلوم نباشد باید در مقابل مندرجات مزبور کلمه  ـ40ماده 
 1.نامعلوم ا نوشته شود

  

                                                
 37 :صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1
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خورشیدی در هیأت وزیران، وضعیت  27/3/1307سجل احوال مصوب نامه نظام -5
 منسوخ: اعتبار

  .اصی که قبل از تاریخ اجرای قانون متولد شده اندترتیب سجل احوال اشخ -فصل اول
 در موقع شروع به اجرای قانون سجل احوال، در هر محل باید متصدیان به وسیله -1ماده 

اعالن )جارچی در قراء و قصبات( اهالی را از افتتاح دفتر و محتویات قانون راجع به اخذ ورقه 
  .مستحضر نمایند ی قانونیهاهویت و ثبت وقایع اربعه و مجازات

نمایند اعم از می ی تدوین نخستین اظهارنامه به متصدیان مراجعهااشخاصی که بر -2ماده 
اینکه اصالتاً، وکالتاً یا قیمومتاً و یا وصایتاً مراجعه کرده باشند باید دو نفر شاهد کبیر همراه 

هویت تقاضا شده آورده که صحت اظهارات اظهارکننده را نسبت به شخصی که برای او ورقه 
  .است، تصدیق و مهر و امضا نمایند

مه، باید نسبت به عده عیال زوج و نسبت به شوهر ادر موقع تدوین نخستین اظهارن -3ماده 
زوجه، تحقیقات کافیه به عمل آمده، پس از مالحظه مدارک نکاحیه مراتب در نخستین 

اشخاص، پس از اجرای تحقیقات، اطالعات راجع به اوالد حی چنین هماطهارنامه قید شود و 
  .الزمه در نخستین اظهارنامه درج شود

امه زوج یا زوجه و ابوین باید خالصه ازدواج و خالصه والدت در نخستین اظهارن -تبصره
اطفال، نخستین اظهارنامه جداگانه تدوین و ورقه  بدهیی است برای زوج یا زوجه .درج شودمن

  .شودمی هویت بر طبق آن صادر
ز رویت، اظهارنامه اسال است، پس  17برای کلیه افراد ذکوری که سن آنها بیش از  -4ماده 

  .شودمی تنظیم و در حدود مقررات قانون سجل احوال، ورقه هویت صادر و به صاحب آن تسلیم
رات پدر سال کامل است، بر طبق اظها 15برای افراد ذکوری که سن انها کمتر از  -5ماده 

و در صورت فقدان پدر، جد پدری و در صورت فقدان اشخاص مزبور، بنابر اظهارات وصی یا 
یکه صغیر در صورت .شودمی قیم، نخستین اوراق اظهارنامه تنظیم، ورقه هویت بر طبق آنها صادر

جد پدری،  اعم از مرد یا زن در موقع توزیع اوراق هویت و تدوین نخستین اظهارنامه پدر، مادر،
وصی و یا قیم نداشته باشد مأمور سجل احوال موظف است پارکه محل قلمرو مأموریت خود 

  .را از مراتب به اسرع اوقات مطلع نماید
وصایت یا قیمومیت برای دیگری تقاضای صدور عنوان بهدر مورد اشخاصی که  -تبصره
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ا قیم نامه و وصیت نامه رسمیتی ه ید مأمور سجل احوال سواد وصیت نامنماید بایمی ورق هویت
  .به اسنادد مزبوره نخواهد داد

مأمورین سجل احوال نخستین اوراق اظهارنامه اناث کبیره را بر طبق اظهارات خود  -6ماده 
 یا وکیل ثابت الوکاله آنها تدوین و بر طبق آن ورقه هویت صادر و عین وکالتنامه را ضبط

  .نمایندمی
سواد داشته باشند محل امضای معینه در که درصورتیشهود باید  اظهارکننده و -7ماده 

نخستین اظهارنامه را امضا و مهر نمایند و هرگاه اظهارکننده و شهود دارای سواد نباشند محل 
  .مت خواهند گذاردمه را با انگشت ابهام عالاامضای معینه در نخستین اظهارن

د اشخاص با سواد را وادار تواننمی بدانند،الزم که درصورتیمأمورین سجل احوال  -تبصره
  .در ذیل امضای خود با انگشت ابهام نیز عالمت بگذارند نمایند که

کنند رؤسای مؤسسات مزبوره می برای صغاری که در مؤسسات عام المنفعه اعاشه -8ماده 
  .مطابق قانون باید ورقه هویت اخذ نمایند

مأمورین سجل احوال موظفند بر طبق محتویات پس از اخذ نخستین اظهارنامه  -9ماده 
  .اظهارنامه اوراق هویت را به طور وضوح نوشته، به صاحبان اوراق تسلیم نمایند

  .واضک نوشته شود هادر مقابل محتویات مندرجه در اوراق هویت باید جواب -1تبصره 
ه صاحب ورقه در مقابل مندرجات صفحه اول ورقه هویت، کلیه اطالعات راجع ب -2تبصره 

که درصورتی .ماه و سال شمسی تولد با تمام حروف نوشته شود، نوشته شده و تاریخ، روز،
ت صاحب ورقه مرد و متأهل و دارای چندین عیال باشد اطالعات راجع به زوجه که در قید حیا

اج او مقدم بر سایر زوجات است، در صفحه دوم ورقه هویت و اطالعات راجع به و تاریخ ازدو
  .شودمی درج 5و 4و  3سایر زوجات با رعایت تقدم تاریخ ازدواج در صفحات 

چنانچه عده زوجات از چهار تجاوز نماید متصدی سجل احوال باید در اوراق چاپی ازدواج 
، با رعایت تقدم تاریخ، ازدواج زوجات را ثبت و ورقه یا اوراق شودمی که به اختیار او گذاشته

ا به آخرین صفحه ورقه هویت ملحق و محل الصاق را به مهر سجل احوال ممهور مزبوره ر
باشند با رعایت تقدم تاریخ والدت در می اطفالی که در قید حیاتاطالعات راجع به  .نماید

ورقه هویت درج و چنانچه عده اوالد زیادتر باشد و در صفحه مخصوص به اوالد  6صفحه 
 .شوندمی شود در اوراق چاپی مخصوص والدت مراتب نوشتهگنجایش اطالعات الزمه ممکن ن
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  .البته رعایت تقدم تاریخ باید ملحوظ و این اوراق به آخر ورقه هویت ملصق شوند
در موقع درج خالصه ازدواج در جداول نخستین اظهارنامه، مأمورین سجل احوال  -10ماده 

وجه را در آن درج و امضا نموده، به باید ورقه نکاحیه را مالحظه و نمره ورقه هویت زوج و ز
  .مهر سجل احوال ممهور و به صاحبش مسترد دارند

اتب را در دفتر پس از تنظیم نخستین اظهارنامه، متصدیان سجل احوال موظفند مر -11ماه 
ه هویت صادر و دفاتر یادداشت را به ضمیمه نخستین کل اوراق اظهارنامه یادداشت ثبت و ورق

  .وال والیتی ارسال دارندبه دفتر سجل اح
نمره ورقه هویت هر شخص باید با نمره اظهارنامه )نخستین( همان شخص و نمره  -12ماده 

  .دفتر یادداشت تطبیق نمایند
متصدیان سجل احوال باید مراقبت نمایند مندرجات اظهارنامه و ورقه هویت و  -13ماده 

ه، هیچ گونه اعمال جعل یا تزویر در اوراق دفاتر یادداشت اظهارنامه مطابق با واقع نوشته شد
مزبور نشود و هرگاه مأمورین مرتکب جعل یا تزویری در اوراق و دفاتر سجل احوال بشوند 

 .یا شرکت در جعل و تزویر نمایند بر طبق مقررات قانونی، مجازات خواهند شد
ویت هر یک از در شهرها، نمرات دفتر یادداشتی و نخستین اظهارنامه و ورقه ه -14ماده 
در قراء و قصبات،  .یابدمی ن شعبه خاتمههری از یک شروع و به آخرین ساکن آشعب ش

نمرات دفتر یادداشتی و نخستین اظهارنامه و ورقه هویت هر قریه یا قصبه از یک شروع و به 
  .یابدمی آخرین ساکن آن قریه یا قصبه خاتمه

اید روز، ماه و سال شمسی تولد اشخاص تعیین در موقع تنظیم نخستین اظهارنامه ب -15ماده 
  .و در اوراق ثبت شود

در اوراق اظهارنامه و ورقه هویت و دفاتر یادداشت، باید تاریخ تولد شمسی تا  -16ماده 
مطابق تقویم رسمی مصوبه با  1304مطابق تقویم قدیم و از فروردین  1303تاریخ آخر سنه 

 .ی باستانی نوشته شودهاماه
در تکالیف و وظایف متصدیان سجل احوال نسبت به ثبت وقایع اربعه حادثه بعد  -دومفصل 

 از اجرای قانون 
متصدیان سجل احوال موظفند پس از تأسیس شعب سجل احوال هر محل دفاتر  -17ماده 

چهارگانه تولد، ازدواج، طالق، فوت را مفتوح و اطالعات مربوط به هر یک از وقایع چهارگانه 
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  .افتد، در دفاتر مزبوره مرتباً ثبت نمایندمی ساکنین محل اتفاق که برای
باید عالوه در موقع ثبت والدت اطفالی که توأماً متولد شده اند مأمور سجل احوال  -تبصره

ل شمسی تولد، ساعت و دقیقه والدت متولد را نیز در دفتر والدت و بر ذکر روز، ماه و سا
ن ن ساعت، تقدم و تأخر والدت متولدیرت عدم امکان تعییورقه هویت تعیین نماید و در صو

  .قطعًا باید قید شود
؛ یک نسخه آن که به نسخ اولی شودمی هر یک از دفاتر اربعه در نخستین تهیه -18ماده 

، در شهرها نزد متصدیان سجل احوال شعب و در قراء و قصبات در نزد کدخدایان شودمی نامیده
، در شهرها و در قراء و قصبات پس شودمی نسخه دیگر که به نسخه ثانی نامیده .اندممی باقی

یتی به وسیله متصدیان سجل احوال به دفتر سجل والنامه نظاماز درج وقایع مطابق مقررات این 
  .شودمی ارسال

ه ولی از حیث اوراق به نخستین دفاتر اربعه از حیث مندرجات عین یکدیگر بود -19ماده 
 طریق ذیل تهیه خواهند شد:

ورق خواهد بود،  250داکثر آن ورق و ح 50نسخه اولی دفاتر اربعه که حداقل اوراق آن  -1
و اوراق دفتر نمره شده، عده صفحات  شودمی د شده، طرفین جلد یک صفحه سفید الصاقمجل

مهر دفتر سجل والیتی رسیده، در شهرها به  آن در صفحه اول مجلد تعیین و به امضای رئیس و
متصدیان شعب و در قراء و قصبات به کدخدایان به وسیله متصدیان سجل احوال در مقابل قبض 

  .گرددمی رسید تسلیم
ی هانسخه ثانی بدون جلد موقتاً نزد متصدیان شعب سجل احوال باقی مانده و درآخر ماه -2

ی مصرف شده آن به دفتر سجل هاسال متدرجًا قسمت خرداد و شهریور و آذر و اسفند هر
  .شودمی والیتی ارسال

اربعه شعب شهری و یا قراء و قصبات از اول فروردین  نمره ترتیبی سجالت دفاتر -20ماده 
  .یابدمی از یک شروع و به آخرین سجل ثبت شده در آخر اسنفدماه همان سال خاتمه

دیان سجل احوال، ذیل آخرین سجل ثبت شده، نسخ اولی در آخر هر سال متص -21ماده 
دفاتر اربعه را که در ظرف سال به مصرف رسیده استا، خط کشی نموده، وقایع ثبت شده در 

شروع به  1ظرف سال را تعیین و در بالی خط، قید و امضا نموده، وقایع سال جدید را از نمره 
  .نمایندمی ثبت
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یک از دفاتر مزبوره اتمام پذیرد، متصدیان سجل احوال  هرگاه در ضمن سال، هر -تبصره
تعداد وقایع ثبت شده در ظرف سال را ضمن صورت مجلسی تعیین و در ذیل آن خرین سجل 
ثبت شده قید نموده و فوراً از متصدی دفتر سجل والیتی دفتر جدیدی تقاضا و بقیه وقایع سال 

  .ندکنمی را در متمم نمرات سابق در دفتر جدید ثبت
قه اظهارنامه تدوین نشده و در مرحله ثانی اجرای قانون برای متولدین جدید ور -22ماده 

و فقط برای اشخاص جدیدالوالده، ورقه  شودمین دفتر یادداشت اظهارنامه نیز تنظیم بالطبع
 هویت بر طبق مندرجات دفتر تولد صادر شده و نمره دفتر در روی ورقه هویت گذارنده

  .و دفاتر تولد به منزله اظهارنامه تلقی خواهد شد شودمی
بعضی از وقایع چهارگانه مربوط به هر سال به واسطه عدم اطالع که درصورتی -23ماده 

متصدیان در دفاتر مربوطه به همان سال ثبت نگردیده باشد، وقایع مزبور در دفاتر سال بعد به 
وقایع مزبور  .که واقعه ثبت نگردیده باشد شودمی رتاریخ وقوع، ثبت و در ستون مالحظات ذک

که واقعه ثبت شده  شودمی در دفاتر سال بعد به تاریخ وقوع ثبت و در ستون مالحظات ذکر
 مربوط به کدام سنه است و پس از ثبت واقعه مراتب به متصدی دفتر سجل والیتی اطالع داده

  .رات قانون جلب به محاکم صالحه شده و مجازات گرددکه متخلف به موجب مقر شودمی
یکه ابوین یا یکی از آنها در قید حیات باشند متصدی در موقع ثبت تولد در صورت -24ماده 

ثبت  6سجل احوال باید خالصه والدت طفل را در ورقه هویت ابوین یا احدهما در صفحه 
  .نماید

د در محل والدت حاضر نباشد مراتب در ورقه پدر در موقع تولد اوالکه درصورتی -1تبصره 
پدری باشد محل اقامت او را تعیین و به که درصورتیهویت مادر ثبت و مأمور سجل احوال 

دهد تا می وسیله رئیس دفتر سجل والیتی به متصدی سجل احوال محل اقامت، مراتب را اطالع
 .در ورقه هویت مشار الیه ثبت شود

ر موقع ثبت تولد، پدر یا مادر یا جد پدری در قید حیات نباشند، دکه درصورتی -2تبصره 
  .کندمی وصی یا قیم مطابق قانون، والدت را در دفتر موالید ثبت

در صورت فوت مادر و غیبت پدر، وکیل ثابت الوکاله پدر، والدت را در دفتر  -3تبصره 
ال موظف است وکالت نامه را البته در این قبیل مواقع، مأمور سجل احو .کندمی موالید ثبت

  .اخذ و ضبط نماید
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در موقع ثبت ازدواج و طالق در دفاتر مربوطه متصدی سجل احوال مباشر ثبت  -25ماده 
مجری صیغه، اخذ و ضبط و پس از ثبت وقایع  یااز عقدنامه یا طالق نامه به امض باید سوادی

وجین ثبت، وقایع مزبوره باقی مزبوره، خالصه ازدواج یا طالق را در صفحات ورقه هویت ز
نباشد متصدی سجل احوال از عین صفحات ازدواج و طالق که نزد اوست، به اخرین صفحه 

وده و طرفین ورقه الصاقیه را مهر و خالصه حادثه را در روی ورقه مورقه هویت الصاق ن
  .نمایندمی الصاقیه ثبت

ج یا طالق در محل وقوع ثبت زوج یا زوجه در موقع ثبت ازدواکه درصورتی -1تبصره 
حاضر نباشد مأمور سجل احوال پس از ثبت واقعه، محل اقامت زوج یا زوجه را تعیین و به 

دهد تا مراتب در می وسیله رئیس دفتر سجل وایتی، مراتب را به زوج یا زوجه غایب اطالع
  .هما ثبت شودورقه هویت احد

رو دفاتر مختلفه سجل والیتی بوده و یا محل سکونت زوجین در قلمکه درصورتی -2تبصره 
در شعب مختلفه یک دفتر سجل والیتی باشد مزاوجت و طالق در شعبه دفتر سجل والیتی محل 

  .شودمی اقامت زوج ثبت
در موقع ثبت ازواج یا طالق، زن حق دارد ازدواج یا طالق را به وسیله وکیل  -3تبصره 

ور سجل احوال موظف مطالق ثبت کند و در این قبیل مواقع، مأثابت الوکاله در دفتر ازدواج یا 
  .است وکالت نامه را اخذ و ضبط نماید

متصدی سجل احوال پس از استحضار از فوت هر یک از ساکنین حوزه مأموریت  -26ماده 
خود با پیمودن مقررات قانونی، واقعه را در دفتر فوت ثبت، ورقه هویت شخص متوفی را 

  .هویت درج خواهد شد 7بدیهی است تاریخ فوت در صحفه  .ددارمی مسترد
شخص متوفی دارای اوالد صغیر باشد، مأمور سجل که درصورتیدر موقع فوت،  -تبصره

ساعت، راپرتی که حاوی اسم و تاریخ  24احوال موظف است پس از ثبت واقعه، در ظرف 
پارکه قلمرو مأموریت خود ارسال تولد ولد یا اوالد متوفی باشد، تهیه و در اسرع اوقات به 

  .نماید
هویت شخص متوفی معلوم که درصورتیدر مواقع فوت افراد نظامی در جنگ،  -27ماده 

باشد، رئیس قسمت، مراتب را رسماً به وسیله وزارت جلیله جنگ به اداره کل احصائیه و سجل 
  .احوال اطالع خواهد داد تا فوت را در محل ثبت تولد ثبت نمایند
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در مواقعی که در جنگ فوت واقع شده و هویت شخص متوفی تشخیص نشود،  -28ماده 
صورت مجلسی به امضاء صاحب منصبان قشونی تنظیم و سواد مصدق آن به وسیله وزارت 

  .شودمی جلیله جنگ به اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکت ارسال
دای کشتی با حضور دو نفر شاهد، مراتب را در موقع تولد یا فوت در جهازات ناخ -29ماده 

در دفتر مخصوص ثبت و به مجرد رسیدن به یکی از بنادر ایران، فوراً مستخرجه از دفتر را به 
کل  ریه به اداره احصائیه و سجل احوالامضای خود و شهود رسانیه و به وسیله اداره کل بح

  .داردمی مملکت ارسال
محل سکونت ابوین متولد که درصورتیاحوال کل مملکت،  اداره احصائیه و سجل -30ماده 

یا محل سکونت شخص متوفی معین باشد، دستور خواهد داد مراتب را در دفتر موالید یا متوفیات 
یکه محل سکونت ابوین متولد یا شخص متوفی معین نباشد و در صورت .محل مزبور درج نمایند

دفتر مخصوصی که در اداره کل احصائیه و  یا محل سکونت در خاک ایران نباشد مراتب در
  .شودمی سجل احوال دائر است، درج

کلیه اسناد راجع به محتویات دفاتر اربعه از قبیل سوال قیم نامه و وصیت نامه و  -31ماده 
 امه و عین اظهارنام و اظهارنامه ازدوج و اظهارنامهعین وکالتنچنین همه و عقدنامه و طالق نام

و غیره به وسیله مأمور  شودمی طالق و اظهارنامه فوت و تصدیق طبیبی که در موقع خود اخذ
  .شودمی سجل احوال به ضمیمه نسخه ثانی دفاتر اربعه به دفتر سجل والیتی ارسال

متصدیان سجل احوال شعب، فقط صالحیت ثبت وقایع اربعه را که در حدود شعبه  -32ماده 
  .دث شده، دارا هستندآنها حا

 وقوع وقایع اربعه در غیر محل ثبت اسم -فصل سوم
تولد  هادر مواقعی که طفل در محلی غیر از محل ثبت اسامی والدین یا یکی از آن -33ماده 

یابد و یا ازدواج و طالق در محلی غیر از محل ثبت اسامی زوجین یا یکی از آنها واقع شود یا 
ل ثبت والدت حادث گردد، متصدیان سجل احوال باید وظایف محوله فوت در محلی غیر از مح

 : انونی را به طریق ذیل انجام نمایندق
 .شودمی به ترتیب ثبت تولدی که در غیر محل ثبت اسامی ابوین یا یکی از آنها واقع -1

ا یکی از ثبت اسم ابوین یکه درصورتیاساساً اسم طفل در دفتر والدت محل تولد باید ثبت و 
آنها در محلی غیر از محل والدت طفل به عمل آمده باشد، مأمور مباشر ثبت اسم طفل باید 
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اخته، سواد ورقه هویت سجل والیتی را از ماوقع مستحضر س پس از ثبت فورًا متصدی دفتر
متصدی دفتر سجل والیتی پس از اطالع از  .زوجین یا یکی از آنها را به راپرت ضمیمه نماید

ه را در دفتر ز آنها در حوزه او واقع است، قضیع، چنانکه محل ثبت اسامی ابوین یا یکی اماوق
ی مخصوص به اوالد در مقابل اسم پدر و مادر یا احدهما هاسجل والیتی مربوط به در ستون

سازد و هرگاه محل ثبت اسامی می ثبت و از مراتب، اداره کل احصائیه و سجل را مستحضر
ز آنها خارج از قلمرو مأموریت او است، مراتب را مستقیماً به سجل والیتی محل ابوین یا یکی ا

دهد تا در دفتر سجل می ثبت اسم ابوین یا احدهما و اداره کل احصائیه و سجل احوال اطالع
  .والیتی در مقابل اسم ابوین یا احدهما، اسم اوالد ثبت شود

اصوالً باید مزاوجت در محل  .شودمی عترتیب ازدواجی که در غیر محل ثبت تولد واق -2
 وقوع واقعه ثبت شود و مزاوجت در غیر محل ثبت اسامی زوجین خارج از شقوق ذیل نیست:

را اختیار نماید که ورقه هویت او در محلی غیر از محل مزاوجت صادر ای زوج، زوجه -الف
  .شده باشد

در محلی غیر از محل مزاوجت صادر شده  زوجه، زوجی اختیار کند که ورقه هویت او -ب
  .باشد
  .زوجین در محلی غیر از محل صدور اوراق هویت مزاوجت نمایند -ج

در هر یک از موارد فوق، مأمورین مباشر ثبت مزاوجت باید متصدی دفتر سجل والیتی 
حل محل را از ماوقع مطلق نموده، سواد ورقه هویت زوجین یا یکی از آنها را که در غیر م

برای مشارالیه ارسال نمایند و متصدی دفتر سجل والیتی اند، وقوع مزاوجت، ورقه هویت گرفته
پس از اطالع از واقعه، چنانچه محل ثبت اسامی زوجین یا یکی از آنها در قلمرو او واقع است، 

 حضرقضیه را در دفتر سجل والیتی ثبت و از مراتب، اداره کل احصائیه سجل احوال را مست
محل ثبت اسامی زوجین یا یکی از آنها خارج از قلمرو مأموریت که درصورتیسازد و می

اوست، مراتب را مستقیماً به دفتر سجل والیتی محل ثبت اسم زوجین یا احدهما و یا اداره کل 
دهد تا در دفتر سجل والیتی در مقابل اسم زوج یا زوجه ثبت می احصائیه و سجل احوال اطالع

  .شود
طالق در که درصورتی شودمی ترتیب ثبت طالقی که در غیر محل مزاوجت واقع -3

مأمور مباشر مکلف است پس از حصول قطعیت نسبت به  .غیرمحل وقوع مزاوجت واقع شود
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وقوع واقعه و ثبت آن در دفتر طالق، متصدی دفتر سجل والیتی محل را از ماوقع مطلع نموده، 
اند، ن یا یکی از آنها را که در غیر محل وقوع واقعه ورقه هویت گرفتهسواد ورقه هویت زوجی

بت متصدی دفتر سجل والیتی پس از اطالع از واقعه، چنانچه محل ث .برای مشارالیه ارسال نماید
ر حوزه او واقع است، قضیه را در دفتر سجل والیتی ثبت و از اسامی زوجین یا یکی از آنها د

سازد و هرگاه محل ثبت اسامی زوجین می ل احصائیه و سجل احوال ر مستحضرمراتب، اداره ک
یا یکی از آنها خارج از قلمرو و مأموریت او است مراتب را مستقیماً به دفتر سجل والیتی 

دهد تا در دفتر می محل ثبت اسم زوجین یا احدهما و به اداره احصائیه و سجل احوال اطالع
  .ین یا یکی از آنها طالق ثبت شودوالیتی در مقابل اسم زوج

افتد در این مورد، مأمور سجل می ترتیب ثبت فوتی که در غیر محل ثبت والدت اتفاق -4
ده و متصدی سجل والیتی را واحوال محل وقوع فوت، واقعه را در دفتر متوفیات محل ثبت نم

را به دفتر سجل ه، سواد ورقه هویت شخص متوفی تراپرتی از ماوقع مطلع ساخ فوراً ضمن
والیتی ارسال و متصدی دفتر سجل والیتی پس از اطالع از وقوع واقعه، چنانچه محل ثبت اسم 

ر حوزه او واقع است، قضیه را در دفتر سجل والیتی ثبت و از مراتب اداره کل دشخص متوفی 
ج محل ثبت اسم شخص متوفی خارکه درصورتیسازد و می احصائیه و سجل احوال را مستحضر

از قلمرو مأموریت او است، مراتب را مستقیماً به دفتر سجل والیتی محل ثبت اسم شخص 
دهد تا فوت در دفتر سجل والیتی در مقابل می ئیه و سجل احوال اطالعامتوفی و اداره کل احص

  .اسم متوفی ثبت شود
 دفاتر سجل الیتی -فصل چهارم

صی که قبل از اجرای قانون متولد شده ای اشخهاپس از آنکه نخستین اظهارنامه -34ماده 
اند کالً به دفتر سجل والیتی واصل گردید، رئیس دفتر سجل والیتی، مندرجات نخستین اوراق 

تنظیم نامه نظامنون اوراق مزبور طبق مقررات قاکه درصورتیتطبیق و  امه را با یکدیگراظهارن
 گذارد:می ور ذیل را به موقع اجراتین را از یکدیگر تفکیک و دستشده باشد نخس

ی هر یک از شعب شهر را به ترتیب نمره مجلد نموده، یک ورقه هانسخ اولی اظهارنامه -1
کاغذ سفید به آخر جلد مزبور الصاق و عده اوراق را شماره کرده، روی هر ورقه اظهارنامه، 

ه شود که سفید مانده باشد( مهر دفتر سجل والیتی را زده )مهر در محلی از اظهارنامه باید زد
در ورقه الصاقی، صورت مجلسی که حاوی عده اوراق اظهارنامه و سایر خصوصیات باشد، 
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  .نمایدمی اخذ هری تسلیم و قبض رسیدنوشت، ذیل آن را مهر و امضا کرده، به شعبه ش
ط ی هر یک از شعب شهر را نیز به طریق فوق تنظیم و در ضبهانسخه ثانی اظهارنامه -2

  .داردمی خود نگاه
یک  ی هر قریه یا قصبه را به ترتیب نمره تنظیم و جلد نموده،هانسخه اولی اظهارنامه -3

ه را شماره کرده، روی هر ورقه ورقه کاغذ سفید به آخر آن الصاق و عده اوراق اظهارنام
ود که سفید اظهارنامه مهر دفتر سجل والیتی را زده )مهر در محلی از اظهارنامه باید زده ش

باشد( در ورقه الصاقی صورت مجلسی که حاوی عده اوراق اظهارنامه و سایر خصوصیات باشد، 
 نوشته، ذیر آن را مهر و امضا نموده، مجلدات هر شعبه را نزد متصدی سجل احوال آن شعبه

  .فرستد که به کدخدایان قراء و قصبات تسلیم و قبض رسید اخذ و ارسال داردمی
ی قراء و قصبات هر شعبه سجل احوال به طریق ذیل باید تنظیم هانی اظهارنامهنسخه ثا -4

رده و بعد کلیه ه دسته کو قصبه را به ترتیب نمره، جداگانی هر قریه هابدایت اظهارنامه: گردد
و قصبات را به ترتیب حروف تهجی قراء و قصبات پشت هم گذارده و بین  ی قراءهااظهارنامه
 راء و قصبات از ورقه سفید گذارده و در آخر نیز ورقه سفیدی الصاق و جلدی قهااظهارنامه

مهل دفتر سجل والیت را زده )مهر در محلی از  هاپس از آن به کلیه اظهارنامه .نمایدمی
ی هر قریه و قصبه صورت هااظهارناهم باید زده شود که سفید باشد( و در آخر اظهارنامه

در آخر مجلد چنین همیه و قصبه و اسیر خصوصیات نوشته و مجلسی حاوی عده اوراق آن قر
ی فوق باشد، نوشته ذیل کلیه هاحاوی خالصه محتویات صورت مجلسکه  صورت مجلسی

 .نمایدمی صورت مجالس را مهر کرده و در دفتر سجل والیتی ضبط
لد گنجانید با زیاد شود و نشود آنها را د ریک ج هاعده اظهارنامهکه درصورتی -تبصره

  .را در جلدهای متعدد مجلد نمود هارعایت مقررات فوق ممکن است اظهارنامه
 هابیق مندرجات نخستین اظهارنامهمتصدیان دفاتر سجل والیتی موظفند پس از تط -35ماده 

اند، اطالعات مربوط به هویت )والدت و ازدواج( اشخاصی که قبل از اجرای قانون متولد شده
ی هر یک از شعب تابعه خود استخراج و در دفاتر سجل والیتی هاروی اوراق اظهارنامه از

عات همچنین، اطال .هر شعبه در دو نسخه به ترتیب سنوات والدت ثبت کنند همخصوصه ب
موالید هر سال  شوند باید از دفاترمی مربوط به هویت اشخاصی که بعد از اجرای قانون متولد

  .راج و در دفتر سجل والیتی آن شعبه ثبت نمایندهر یک از شعب استخ
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اطالعات مربوط به هویت ساکنین هر یک از شعب شهرها و هر یک از شعب  -1تبصره 
  .شودمی قراء و قصبات در دفاتر سجل والیتی جداگانه ثبت

وال با در نظر گرفتن سنوات شمسی حبرای متولدین هر یک از شعب سجل ا -2تبصره 
 1247الی اول  1306از آخر  و متولدین شودمی یک دفتر مخصوص سجل والیتی تنظیموالدت 

 .شودمی هر یک از شعب به طور جداگانه در دفاتر سجل والیتی مخصوصه به آن شعبه ثبت
شمسی به باال در یک جلد دفتر سجل والیتی هر یک از شعب  1247اسامی و هویت متولدین 

دقتر سجل والیتی  61بنابراین، برای هر یک شعبه از شعب هر دفتر سجل والیتی  .دشومی ثبت
  .شودمی که هر یک از آنها مخصوص متولدین یک سنه است، تنظیم

نسخه اولی دفاتر سجل والیتی در دفتر سجل والیتی باقی و نسخه ثانی برای اداره  -3تبصره 
  .شودمی کل احصائیه و سجل احوال فرستاده

ازدواج، فوت و طالق متولدین قبل از اجرای قانون و متولدین بعد از اجرای قانون  -36ماده 
بهوسیله متصدیان دفاتر سجل والیتی متدرجًا از نسخ ثانی دفاتر که هر سه ماه به دفتر سجل 

مخوصه  یهاشوند، استخراج و در ظرف سه ماه در دفاتر سجل والیتی در ستونمی والیتی ارسال
و در آخر هر سه ماه، نسخ دفاتر اربعه مزبور به اداره کل  شودمی در مقابل اسم اشخاص ثبت

  .شودمی احصئیه و سجل احوال ارسال
ی دفتر سجل والیتی برای ثبت ازدواج و طالق کافی نباشد هاستونکه درصورتی -تبصره

 .مراتب در ستون مالحظات قید خواهد شد
 سجل احوال اتباع خارجه مقیمین ایران -جمفصل پن

  .شودمی وقایع اربعه حادثه برای اتباع خارجه مقیمین ایران در محل وقوع واقعه ثبت -37ده ام
بر طبق اسناد مثبه واقع شده باشد و اسناد مزبور ارائه که درصورتینکاح و طالق  -تبصره

  .گرددمی شود در دفتر ثبت
ع ثبت وقایع اربعه اتباع خارجه، تابعیت حین ثبت و تابعین اصلی ابوین در موق -38ماده 

طفل در موقع والدت و تابعیت حین ثبت اصلی زوجین در موقع ازدواج یا طالق و تابعیت حین 
  .شودمی الفوت متوفی در دفاتر ذکر

ا موضوع اسناد صادره سجل احوال نسبت به تابعیت شهود و اشخاصی که سجل آنه -تبصره
  .شودمین ثبت واقع شده و ابوین، سند قطعی برای ثبوت تابعیت آنها محسوب
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در موقع ثبت به اسناد ابرازیه از ناحجیه اظهارکننده که در خارجه صادر شده و  -39ماده 
 د .شومی صحت آنها محرز است، ترتیب اثر داده

یران برای زن تبعه خارجه ورقه اظهارنامه در موقع مزاوجت تبعه خارجه با مرد تبعه ا -40ماده 
  .شودمی تنظیم و ورقه هویت صادرنامه نظاممطابق مقررات قانون و این 

  .شودمی اسم زوجه در دفتر سجل والیتی در زمره متولدین سنه تولد زن ثبت -تبصره
صدی سجل احوال محل اقامت در موقع دخول تبعه خارجه به تابعیت ایران، مت -41ماده 

شخص مزبور باید ورقه تابعیت او را سواد کرده، مطابق مقررات قانون سجل احوال و این 
برای شخص مزبور، نخستین اظهارنامه تنظیم و ورقه هویت صادر و از مراتب، دفتر نامه نظام

 .دزسجل والیتی محل را مطلق سا
 ن سنه تولد آن شخص در دفتر سجل والیتی ثبتیدولاسم شخص مزبور در زمره مت -تبصره

 .شودمی
 وظایف مأمورین نظمیه و کدخدایان -فصل ششم

مأمورین نظمیه و کدخدایان موظفند اطالعاتی که در مورد تولد، ازدواج، طالق و  -42ماده 
ی سجل رسد، پس از تحقیقات در صحت آن، مراتب را به اسرع اوقات به متصدمی فوت به آنها

احوال محلی که واقعه در آن اتفاق افتاده، راپرت و به اولیای اطفال زوجین و اقربای متوفی 
  .اخطار نمایند برای ثبت واقعه به دفتر سجل احوال مراجعه نمایند

صحی یا معالج  طبیب وجود دارد باید اعم از طبیب در موقع فوت، در نقاطی که -تبصره
فوت را )با تعیین مرض( در ورقه نوشته، به وسیله مأمورین  شخص متوفی، تاریخ فوت و علت

  .نظمیه یا کدخدایان برای متصدی سجل احوال ارسال دارد
قوت اشخاصی که دارای منزل ثابت یا اقربای حاضر نیستند و یا در مؤسسات  -43 ماده

کنند بر طبق اظهارات مأمورین نظمیه، کدخدایان و رؤسای می رسمی یا خصوصی فوت
  .شودمی مؤسسات ثبت
 رود می در مواقعی که اسناد و دفاتر سجل احوال کالً یا بعضاً از بین -فصل هفتم

در موقع از بین رفتن اسناد و دفاتر، اداره سجل احوال فوراً کمیسیونی در محل به  -44ماده 
ورین ارشد عضویت رئیس دفتر سجل والیتی، مدعی العموم یا نماینده آن و یک نفر از مأم

 :شودمی محلی تشکیل و مطابق مقررات ذیل، اسناد جدید به جای اسناد مفقود تهیه
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نسخ دیگر اسناد و دفاتر مفقوده در محل دیگری باشد نسخ مزبور را که درصورتی -1
و بر طبق آن نسخ جدیده تهیه و افراد کمیسیون ذیل هر سندی را امضا و صورت آوری جمع

 .نمایندیم مجلس تنظیم
در مواقعی که نسخ دیگر اسناد و دفاتر مفقود شده موجود نباشد به وسیله اوراقی که در  -2

ی اسناد مفقوده، دست اشخاص است و اظهارات آنها و سایر امارات و قرائن موجوده به جا
 .می شوداسناد جدید تنظی

سال نسبت به اسناد اشخاصی که اسناد آنها به طرق فوق تجدید شده، حق دارند تا یک  -3
  .جدید با ارائه مدارک مثبته اعتراض و از کمیسیون تقاضای تصحیک اسناد مزبوره را بنمایند

 تغییر اسامی خانوادگی -فصل هشتم
شخصی که بخواهد اسم خانوادگی خود را تغییر دهد باید کتبًا تقاضانامه به دفتر  -45ماده 

 .ا که موجب تقاضای تغییر شده است، بیان نمایدسجل والیتی محل اقامت خود تقدیم و عللی ر
رئیس دفتر سجل والیتی نسبت به تقاضای واصله ابراز نظر نموده و مراتب را به اداره احصائیه 

تصمیم رئیس کل احصائیه و سجل احوال اعم از  .کندمی و سجل احوال کل مملکت راپرت
 .شودمی ا کننده ابالغمثبت یا منفی به وسیله رئیس دفتر سجل والیتی به تقاض

اداره کل احصائیه و سجل احوال اجازه تغییر نام خانوادگی را صادر که درصورتی -46ماده 
نماید، رئیس دفتر سجل والیتی در ورقه هویت، مراتب را در صفحه سفید درج و نمره اجازه 

ه اظهارنامه یا یدر حاش نماید ومی کر کرده، به مهر دفتر رسانیده، تسلیم صاحب ورقهذنامه را 
  .نمایدمی دفتر والدت و دفتر سجل والیتی تغییر اسم را با مرکب قرمز قید

 مطالبه متفرقه -فصل نهم
متصدیان سجل احوال موظفند ماهی یک مرتبه به کلیه قراء و قصبات قلمرو  -47ماده 

از کدخدایان، مأموریت خود سرکشی نموده، وقایع حادثه در هر یک از قراء و قصبات را 
  .سوال و در دفاتر مربوطه ثبت نمایند

متصدیان سجل احوال باید صورت متخلفین از قانون قلمرو مأموریت خود را به  -48ماده 
دفتر سجل والیتی ارسال و رؤسای دفاتر سجل والیتی موظفند مراتب را برای تعقیب مرتباً به 

  .ندهپارکه اطالع د
 باید جریان سجل احوال را به کدخدایانی که دارای سواد متصدیان سجل احوال -49ماده 
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  .باشند، متدرجاً تعلیم و آنه را به طرز اجرای قانون آشنا نمایندمی
نموده و به وسیل دفتر سجل والیتی مربوطه به آوری جمعمتصدیان سجل احوال  -50ماده 

  .اداره کل احصئیه و سجل احوال بفرستند
که تقاضا کننده دالیل کافی بر صحت  شودمی رقه هویت وقتی دادهنسخه المثنی و -51ماده 

اظهار خود دائر به مفقود شدن ورقه اصلی به وسیله مأمور سجل احوال محل اقامت خود اقامه 
نمایند و مأمور مزبور در صورت کافی دانستن دالیل اظهارکننده به دفتر سجل والیتی مراجعه 

 .نمایدمی مفقود شده را تقاضاو صدور ورقه المثنی هویت 
صدور ورقه المثنی در صورت کافی بودن دالیل اظهارکننده و راپرت موافق مأمور  -تبصره

  .سجل احوال از وظایف مختصه رئیس دفتر سجل والیتی خواهد بود
هرگونه تحمیل از طرف متصدیان سجل احوال نسبت به اهالی اکیداً ممنوع است  -52ماده 

رف متصدیان تحمیلی به اهالی بشود در حدود مقررات قانون مجازات خواهند و هرگاه از ط
  .شد

متصدیان دفاتر سجل والیتی تمام اسناد راجع به محتوایت دفاتر سجل احوال هر  -53ماده 
  .نمایندمی ی ته بندی نموده، در دفاتر ضبطصصوی مخهابه ترتیب وصول در جزء کش سال را

سجل احوال تاریخ والدت، مزاوجت، طالق و فوت با تمام حروف  در کلیه دفاتر -54ماده 
  .شودمی نوشته شده و با سنوات شمسی قید

دفاتر سجل احوال باید پاکیزه و مرتب نوشته شده، بین السطور چیزی نوشته نشده  -55ماده 
  .و جای سفید نداشته باشد

قابل مندرجات مزبور کلمه باید در مهرگاه قسمتی از مندرجات سجل معلوم نباشد  -56ماده 
 .نوشته شود نامعلوم

در نقاطی که اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکت برای مدافعه در محاکم  -57ماده 
نماینده مخصوصی تعیین نکرده، وزارت عدلیه دفاع از اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکت 

 .نمایدمی را به عهده نمایندگان پارکه محول
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خورشیدی در مجلس شورای ملی وضعیت  20/5/1307قانون سجل احوال مصوب  -6
 منسوخ: اعتبار

 پس از تصویب این قانون و انقضاء مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون -ماده اول 
 کلیه ساکنین آن حوزه دارای ورقه احوال باید در هر حوزه سجل احوالو تأسیس دفتر سجل 

 سال است باید شخصاً برای اخذ ورقه 17ری که سن آنها بیش از ند اشخاص ذکوس هویت با
 پدر جداحوال مراجعه نمایند مسئول اخذ ورقه هویت صغار ولی خاص )هویت به مأمور سجل

 سجل احوال موظف یا وصی منصوبی که وصایت او مسلم باشد( یا قیم صغیر است مأمورین
 .ورقه هویت صادر نمایند هستند پس از تشخیص صحت اظهارات اظهارکنندگان

 .الوکاله ورقه هویت خواهند گرفتزنها شخصاً یا به وسیله وکیل ثابت - 1تبصره 

 دالیل و مدارک مأمور سجل احوال بر تشخیص خود و دالیل و مدارک - 2تبصره 
  .مجلس قید و در دوسیه ضبط شوداظهارکننده باید در صورت

 باشند در مواقع صدورمأمورین مملکتی موظف می پس از یک سال فوق کلیه - ماده دوم
موقع  مملکتی و جواز اسلحه و تذکره( و دراز قبیل حکم انتصاب به خدماتکلیه اسناد رسمی )

امالک و  برای تقاضای ثبت اسناد ومراجعات اشخاص به محاکم عدلیه و ادارات مملکتی )
ات مصرحه زمجا به نمایند و اال مشمولمدارس و امثال آن( ورقه هویت مطال پذیرفته شدن در

 .قانون استخدام کشوری خواهند بود 38از ماده  3در فقره 

 ی ورقه هویت را شرط قبول عرض حال قراررتوانند در امور فوحاکم عدلیه میم -تبصره 
 کننده ورقه هویتشخص مراجعه ندهند ولی پس از ده روز از تاریخ تقدیم عرض حال هر گاه

 .د از رسیدگی تا موقع تحصیل ورقه خودداری نمایندتحصیل نکر

 هر شخصی باید برای خود اسم مخصوصی انتخاب کند زوجه و کلیه اوالد و - ماده سوم
اند نکرده او مادام که شوهر اختیار کلیه اوالد و احفاد اناثچنین هماحفاد ذکور آن شخص و 

دارای اسمی  این هر کسوم خواهند بود بنابردگی است موسبه آن اسم مخصوص که نام خانوا
فرض این که محمود  محمود کامران( بهنام خانوادگی و نام شخصی مثالً ) خواهد بود مرکب از

کفالت نیستند تحت نام شخصی و کامران نام خانوادگی باشد و اوالد یک خانواده که در
 .نمایند تخابتوانند اگر بخواهند اسم خانوادگی علیحده برای خود انمی

 اسامی خانوادگی پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر حوزه سجل احوال مخصوص - 1تبصره 
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ندارد  دیگری حق اختیار آن اسم را در آن حوزهاشخاصی است که به نام آنها ثبت شده است و
 .نام خانوادگی خود ثبت کرده استعنوان بهمگر با رضایت کسی که اول آن اسم را 

هیچ کس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را در حوزه سجل احوال که  - 2تبصره 
تجارتخانه  لگرافی خود قرار دهد ولی شعبت اسم ثبت شده اسم مؤسسه، تجارتخانه یا عنوان آن

اسم مزبور را در  کنند ولو این که شخص دیگریدر سایر نقاط اسم مرکز اصلی را استعمال می
 . برای نام خانوادگی خود ثبت کرده باشدآن شعبه قبالً  محل تأسیس

پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در هر محل پدر یا مادر  - ماده چهارم
در  باید تولد یا ازدواج یا طالق را قابله در مورد تولد و زوجین در مورد ازدواج و طالق و

نظمیه  أسیس شده باشد کتباً بهظرف ده روز از تاریخ وقوع در نقاطی که شعب سجل احوال ت
مأمورین  تأسیس نشده باشد به کدخدای محل اطالع بدهند ادارات و و در نقاطی که نظمیه

سجل احوال  مأمور باشند پس از تحقیق در صحت اطالعات واصله مراتب را بهمزبور مکلف می
ای اخذ ورقه هویت و بر مربوطه به اسرع اوقات اطالع داده و اولیاء اطفال یا اشخاصی را که

  .مراجعه نمایند ثبت ازدواج و طالق به دفتر سجل احوال
متولد  المنفعه از قبیل مریضخانه و دارالمساکین و غیرهاطفالی که در مؤسسات عام - تبصره

کدخدای محل  مراتب را به نظمیه یا شوند رؤسای مؤسسات مزبوره باید در ظرف ده روزمی
 .اطالع دهند

 در موقع ازدواج یا طالق شوهر مکلف است ورقه که حاکی از وقوع عقد یا -نجم ماده پ
 رسانیده و برای ضبط در دفتر سجل طالق بوده و معرف زوجین باشد به امضای مجری صیغه

از  احوال به نظمیه یا شعب نظمیه یا کدخدا تسلیم نماید ادارات و مأمورین مزبور باید پس
 .رقه عین آن را در اسرع اوقات به دفتر سجل احوال بفرستندمندرجات و تحقیق در صحت

 ممکن است به جای ورقه فوق سواد مصدق برای ضبط به دفتر سجل احوال تسلیم -تبصره 
 .کرد

 (48) الذکر باید در ظرفدر مورد فوت اطالع دادن به ادارات یا مأمورین فوق -ماده ششم 

و  حاضر شخص متوفی یا وکیل دیکترین اقربایاطالع به عهده نز ساعت به عمل آید این
 نماینده او و در صورت نبودن اقربای مذکور به عهده سرپرست ساکنین خانه و در صورت

باید  ای است که فوت در آن جا واقع شده و مأمورینمستخدمین خانه نبودن سرپرست به عهده
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اشخاص  و حوال اطالعپس از تکمیل تحقیقات در اسرع اوقات مراتب را به مأمور سجل ا
مراجعه کنند  مذکوره در فوق را مطلع نمایند که برای اجرای ثبت واقعه به دفتر سجل احوال

موقع وضع حمل نیز  متوفی یا فوت مادر درل و غسال و قابله در موقع والدت طفطبیب معالج 
 .ال اطالع دهندسجل احو ساعت واقعه را کتباً به دفتر یا مأمورین 24باشند در ظرف ملزم می

تنهایی  نسبت به فوت اشخاصی که دارای منزل ثابت و اقربای حاضر نیستند یا به - 1تبصره 
و پس از  مکلف هستند مراتب را تحقیق کنند ادارات و مأمورین فوقگی میدر یک منزل زند

  .تشخیص صحت واقعه در اسرع اوقات فوت را به مأمورین سجل احوال اطالع دهند
  المنفعه فوت نمایند رؤسای مؤسسات مزبور مکلفنداشخاصی که در مؤسسات عام - 2تبصره 

 .کدخدا اطالع دهند ساعت به مأمورین نظمیه یا 24مراتب را در ظرف 

 پس از تصویب این قانون و انقضای مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون -ماده هفتم 
مواد  نداشته باشند یا تکالیفی را که درقه هویتو اجرای سجل احوال در هر محل کسانی که ور

یک تا هفت روز  در عهده آنها قرار گرفته انجام ننمایند به حبس قابل ابتیاع از 6 - 5 - 4 - 1
 .سی قران محکوم خواهند شد از قرار روزی از سه تا

 ولمأمورین سجل احوال موظفند متخلفین از مقررات فوق را بر طبق قانون اص -تبصره 
 .محاکمات جزایی تعقیب ننمایند

 اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی حق دارد که از تاریخ تصویب این -ماده هشتم 
 و قبل از 1304بعد از خرداد  قانون تا یک سال اوراق اظهارنامه و هویت هر حوزه را که

تجدید  ق آن حوزه راداند کلیه اوراداده شده و آنها را محتاج به تصحیک می 1307فروردین 
اعتراضی  نفع اگراشخاص ذیچنین همهویت تصحیک نماید و  نظر کرده با اطالع صاحب ورقه

رجوع کرده  توانند در ظرف یک سال فوق به اداره سجل احوالبر اوراق صادره دارند می
ق را به اطالع اورا اعتراض خود را اظهار نمایند و اداره مذکوره اگر اعتراض را وارد دیدو

 .شخص معترض تصحیک خواهد نمود

 نفع اگر اعتراضی بر تجدید نظر و تصحیحی که اداره سجل احوال دراشخاص ذی -تبصره 
 صدور ورقه هویت جدید به محاکم توانند تا دو ماه پس از تصحیک واوراق کرده باشند می

 دت دو ماه فوق منقضی نشدهصالحه مراجعه نمایند و تا حکم از محاکم مزبور صادر و یا م
 .اعتبار خود باقی استاست اوراق سابق به
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بعد  به 1307هر گاه اختالفی راجع به اسناد سجل احوال صادره از اول فروردین  -ماده نهم 
صلک  نبودن آن در نزدیکترین محاکم ایجاد شود رسیدگی آن در محاکم ابتدایی و در صورت

ابطال  از طرف محاکم مزبوره اسناد مذکوره به موجب احکامآید و تا موقعی که به عمل می
به تصحیک آن  توانندخود باقی خواهند بود و فقط محاکم مذکوره مینشود آن اسناد به اعتبار

مخصوص ضبط  دفتر اسناد امر صادر کنند در این صورت مأمور سجل احوال رأی محکمه را در
 رأی محکمه ورقه جدید صادر و در حاشیه دفتر اصالح شده قید و بر طبق

 .نمایدمی

 .غیر قابل استیناف و تمیز( استاحکام محاکم فوق قطعی ) - 1تبصره 

 اعتراضاتی که نسبت به سن باشد باید در ظرف مدت دو ماه پس از صدور ورقه - 2تبصره 
 فتهمزبور راجع به سن اعتراضی پذیر هویت به محاکم صالحه اظهار شود پس از انقضای مدت

 نخواهد شد و تا موقع صدور حکم محکمه یا انقضای مدت معینه اعتبار ورقه صادره قطعی
 .نخواهد بود

اقامه  در محاکم صلحیه برای رسیدگی به اسناد سجل احوال نماینده سجل احوال - 3تبصره 
 .بود مخارج عدلیه معاف خواهد دعوا و مدافعه خواهد کرد و اداره سجل احوال از تأدیه

دعاوی فوق راجع به اوراق سجل احوال از دعاوی حقوقی محسوب است ولی  - 4تبصره 
  .قانون حکمیت نیست مشمول

 اوراق هویت مجانی و از ادای قیمت تمبر معاف خواهد بود ولی به هر سواد -ماده دهم 
 ذینفع در صورت تقاضا باید داده شود مصدق یا تصدیقی که در دفتر سجل احوال به اشخاص

 .شودمییک قران تمبر الصاق 

 گاه مأمورین سجل احوال یا مأمورین دیگر دولت که در باب سجالتهر - ماده یازدهم
تزویر  دولت نیستند مرتکب جعل وکسانی که مستخدمچنین همباشند و دار میوظیفه را عهده

احوال نمایند  ق و دفاتر سجلدر اوراق و دفاتر سجل شوند یا شرکت در جعل و تزویر در اورا
 105و 103و  102مطابق مواد  علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهندیا اوراق مجعوله را با

 .قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد

 کسانی که بر خالف واقع اظهار یا شهادتی در مورد اسناد سجل احوال بدهند مطابق ماده
 .شوندمجازات می قانون مجازات عمومی 219
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خواهند  دهبه عالوه کلیه مرتکبین فوق محکوم به جبران خساراتی که از تقصیر آنها ناشی ش
 .گردید

 آن به تصویب هیأت وزراءنامه نظامسجل احوال اشخاص در دفاتری که  -ماده دوازدهم 
 .رسد ثبت خواهد گردیدمی

 موراحوال مملکتی عالوه بر وظایف مقرره مأاداره کل احصائیه و سجل  - ماده سیزدهم
 کتیک مرتبه باید در تمام مملسرشماری کلیه نفوس مملکت خواهد بود و در هر ده سال

را  زمهباشند باید اطالعات السرشماری به عمل آید و عموم اشخاصی که در ایران ساکن می
 .سرشماری بدهنددر موقع تقاضا به مأمورین

 یفه مأمورین سجل احوال و سرشماری را در ممالک خارجه مأمورینوظ -ماده چهاردهم 
 .خواهند دادمخصوص انجامنامه نظاموزارت امور خارجه مطابق 

 فمأمورین سجل احوال در مدت یک سال اختیار خود که از حدود وظای -ماده پانزدهم 
استخدام  انونققانونی آنها که در مجازات  قانونیه خود در اجرای مواد این قانون تخلف نمایند

 .و سایر قوانین برای مأمورین دولت تعیین شده دو برابر خواهد بود

 ماده است نسخ 35که مشتمل بر  1304خرداد  14قانون سجل احوال مصوب  -ماده شانزدهم 
ع موق تصویب به وسیله وزارت داخله به باشد از تاریخماده می 16و این قانون که مشتمل بر 

 1.اجرا گذارده خواهد شد

  

                                                
 15: صاحوال، حقوق ثبت يتبارشناس عباس، ،یرشکاریم. 1
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خورشیدی  30/12/1309قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال مصوب  -7
 منسوخ : در مجلس شورای اسالمی وضعیت اعتبار

مورد  ردتعقیب جزایی مأمورین نظمیه و مأمورین اداره احصاییه و سجل احوال  -ماده اول 
ر احصاییه امو و سجل احوال راجع به اداره احصاییهاختالس و ارتشاء و جرمهایی که مأمورین 

قانون  6رعایت ماده  و سجل احوال مرتکب شده یا بشوند در محاکم نظامی به عمل آمده و با
 .مجازات خواهند رسید مجازات عمومی به

  .مأمورین نظمیه تابع مقررات انضباطی وزارت جنگ خواهند بود -ماده دوم 
 1.شودمین بالفاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته این قانو -ماده سوم 

  

                                                
 20: صاحوال، حقوق ثبت يتبارشناس عباس، ،یرشکاریم. 1
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خورشیدی در مجلس شورای  11/9/1310قانون اصالح قانون سجل احوال مصوب  -8
وضعیت  101، ص 1310ملی منتشره در مجموعه قوانین روزنامه رسمی )ساالنه( 

 منسوخ: اعتبار
جای  نسخ و به 1307مرداد ماه  20 قانون سجل احوال مصوب 9 - 8 - 7مواد  - ماده واحده

 :شودمیموقع اجرا گذاشته آنها مواد ذیل تصویب و ده روز پس از تصویب به

حوزه  به سجل احوال در هر سال از تاریخ اجراء مقررات راجع پس از انقضاء یک - 7ماده 
 6و  5و  4 و 1اد که بر طبق موکسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را

ندهند عالوه بر اینکه  به عهده آنها قرار گرفته انجام 1307مرداد  20قانون سجل احوال مصوب 
حبس تأدیبی قابل ابتیاع  شوند بهمحکوم به انجام تکالیف مزبوره می به موجب حکم محکمه

 دید ومحکوم خواهند گر نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی پنج تا پنجاه قران
خود را راجع به اسناد سجلی  خود آنها تا ده روز بعد از ابالغ حکم قطعی تکلیفکه درصورتی

مأمورین امنیه در قصبات و قراء آنها  و و یا ثبت واقعه انجام ندهند مأمورین نظمیه در شهرها
 .محل حاضر خواهند نمود را برای انجام تکلیف نزد مأمورین سجل احوال

تا دو که درصورتیل از اجراء این قانون تکالیف مزبوره را انجام نداده باشند اشخاصی که قب
 شودمیآنها صرف نظر  کنند از تعقیبماه از تاریخ اجراء این قانون به تکالیف قانونی خود عمل

 .و اال مشمول مقررات این ماده خواهند بود

 ایجاد شود رسیدگی آن در محکمههر گاه اختالفی راجع به اسناد سجل احوال  - 8ماده 
از  آید و تا موقعی کهعمل میابتدایی و در صورت نبودن آن در نزدیکترین محکمه صلک به

باقی  طرف محکمه مزبور اسناد مذکور به موجب حکمی ابطال نشود آن اسناد به اعتبار خود
این صورت  کنند درتوانند به تصحیک آن اسناد امر صادر مزبور میخواهند بود و فقط محاکم

شده قید و  اصالحمأمور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتر
 .نمایدبر طبق رأی مزبور ورقه جدید صادر می

 در ورقه جدید باید این نکته قید شود که به موجب حکم محکمه و برای اصالح ورقه سابق
مقام قائم فقط درباره متداعیین و شودمی صادر صادر شده است حکمی که به موجب این ماده

 .قانونی آنها معتبر است

اعتراض  هر گاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مربوطه به نظام وظیفه مورد - 1تبصره 
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است رفتار  مقرر 9موجب ماده  اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد به طریقی که به
 .خواهد شد

مربوطه  اشتباهاتی را که ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف اداره - 2 تبصره
نمود لیکن این  صاحب ورقه تصحیک توان با موافقت اداره سجل احوال وبه عمل آمده باشد می

 .تصحیک در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود

اداره  شودمیل در محکمه اقامه اگر در دعوایی که برای تصحیک اوراق سجل احوا - 3تبصره 
دوسیه را به  نداشته باشد محکمه مکلف است علیه راسجل احوال مستقیماً سمت مدعی یا مدعی

خود را کتباً با دوسیه  مدخل احاله نماید و اداره مزبوره باید فوراً عقیدهاداره سجل احوال ذی
مزبور مطابق مقررات قانونی  قیده ادارهتسلیم کند و محکمه پس از مالحظه ع امر به محکمه

 .نمایدحکم مقتضی را صادر می

و  نسبت به اوراق هویتی که از طرف اداره کل نظام وظیفه یا اداره کل احصاییه - 9ماده 
مورد  مربوطه به نظام وظیفهسجل احوال در هر حوزه اعم از مرکز و والیات از حیث مقررات

نظام وظیفه و  أتی مرکب از حاکم یا نماینده او و نماینده ادارهاعتراض واقع شود به وسیله هی
وظیفه و یک نفر معتمد  احوال و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظامنماینده احصاییه و سجل

دوسیه مربوطه  آن با رسیدگی و راپورت شودمیمحلی که با تصویب مأمورین مزبور دعوت 
اداره نظام وظیفه و اداره  مرکز هیأتی مرکب از نمایندگان ارشددر  .گرددبه تهران ارسال می

نفر طبیب به انتخاب صحیه کل  وظیفه و یکاحصاییه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظام
مزبور رسیدگی خواهد کرد و رأی  العموم ابتدایی یا نماینده او به راپورتمملکتی و مدعی

مدلول آن در روی ورقه هویت در  واهد بود ابالغ وکه به اکثریت قطعی خالذکرهیأت فوق
مقررات راجعه به  فقط از نقطه نظر لیکن این رأی شودمیستون مالحظات دفاتر مربوطه قید 

 .نظام وظیفه مؤثر خواهد بود

آمده  اوراقی که تا تاریخ اجرای این قانون در محاکم عدلیه نسبت به آنها رسیدگی به عمل
طبق قانون  های تجدید نظر برکمیسیوناوراقی که درچنین همی صادر گردیده و و احکام قطع

مزبور به موقع  سابق مورد رسیدگی واقع شده و تکلیف قطعی آنها معین و رأی کمیسیونهای
 .است مشمول مقررات فوق نخواهد بود اجرا گذاشته شده

مورد تعقیب قرار دهد شخص  اگر مأموری برخالف حقیقت و قانون شخصی را -تبصره 
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مربوطه شکایت نماید و در صورت  به محکمه 1310مرداد  23انون تواند به موجب قمی ذینفع
 قانون مذکور راجع به مجازات مجرمین در امور نظام 5به همان مجازات مقرر در ماده  ثبوت

 .شد وظیفه محکوم خواهد
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مصوب  احوال سجلطالق به اداره ی مربوطه به وقایع ازدواج و هاارسال احصائیه -9
29/11/1311 

ی مربوطه هامملکت الزم است احصائیه احوال سجلنظر به تقاضای اداره محترم احصائیه و 
دستور ارسال آن  11ر6ر1ر11954 -2535بوقایع ازدواج و طالق را که ضمن متحدالمال نمره 

ی مزبور هایک مرتبه احصائیههر ده روز  محل داده شده است از این ببعد احوال سجلباداره 
را بوسیله ادارات ثبت و )در نقاطی که هنوز اداره ثبت تشکیل نشده است( توسط دوایر عدلیه 

 .حوزه ماموریت خود بفرستید احوال سجلمحل باداره 
 سمیعی کاظم –مدیرکل ثبت مملکتی 
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ایع ی مربوطه به وقهادر خصوص ارسال احصائیه 25473ابقای متحدالمال نمره  -10
 31/5/1312مصوب ازدواج و طالق به اداره سجل احوال 

مندرجه در شماره مجله رسمی نمره  12 -4 -13( 9435/ 1456در تعقیب متحدالمال نمره )
مندرجه در شماره مجله ( 11/ 11/ 29 -25473لزوما تذکر میدهد که متحدالمال نمره ) 1346

ی ازدواج و طالق دفاتر والیات باید کمافی اهبقوت خود باقی بوده و اعالمیه 1243رسمی نمره 
 السابق هر ده روز یکمرتبه باداره احصائیه و سجل احوال محل تسلیم شود
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 1312قانون اصالح ماده نهم قانون سجل احوال مصوب بهمن ماه  -11
نسخ و ماده  1310آذر ماه  11ماده نهم قانون اصالح قانون سجل احوال مصوب  -ماده واحده 

 : شودآن تصویب میذیل بجای 
اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختالف فاحش قیافه مورد  -ماده نهم 

احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندکان نظام وظیفه و
ی مرکب از در هر حوزه اعم از مرکز و والیات واقع شود و رسیدکی باعتراض مزبور در هیئت

نفر طبیب به انتخاب نظام  1الذکر ونمایندکان عدلیه و ادارات فوقحاکم محل یا نماینده او و
 خواهد آمد عمل بهوظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هیئت مزبور 

تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض بهیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در 
 . آیدعمل بهساعت  48ظرف 

علیه باعتراض مذکور رسیدگی کرده و نظریه خود را هیئت مذکوره با حضور معترض
 . ارسال خواهد داشتعلیه ابالغ و راپورت آن را بضمیمه دوسیه تحقیقات بمرکزبمعترض

 در مرکز هیئتی از نمایندکان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به
صحیه کل مملکتی و انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره

العموم ابتدائی یا نماینده او براپورت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقا رسیدگی و رای مدعی
 . خواهند داد

رای هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دالئل و مدارک الزمه از طرف 
مسافت قانونی فقط با اجازه با رعایت حق( از تاریخ ابالغ به او)ی مدت یک ماه علیه المعترض

 . ماه قطعی خواهد بود 1وزارت جنگ قابل تجدید نظر و پس از انقضای 
در صورت صدور اجازه تجدید نظر با حضور هیئتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود 

 . هد بودآمده و رای هیئت مذکور قطعی خواعمل به
 –هیئت تجدید نظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد 

نظر رأی هیئت تجدید نظر و همچنین پس از انقضاء یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدید
علیه ابالغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون مالحظات رأی هیأت نهائی به معترض

نظر مقررات راجع بنظام وظیفه مؤثر ی فقط از نقطه شود لیکن این رأدفاتر مربوطه قید می
 . خواهد بود
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نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون بموجب حکم قطعی عدلیه یا 
تصحیک شده  1307امرداد ماه  20مصوب قانون سجل احوال 8بموجب تجدید نظر مطابق ماده 

یت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمول
سال در مورد اوراقی گه بر طبق حگم محاکم عدلیه  5تصویب این قانون تا مدت از تاریخ

 -بر حگم مزبور اعتراض نماید که حکم داده العموم محکمهتواند بتوسط مدعیتصحیک شده می
شود با العموم طرح میوظیفه و مدعیمحگمه باعتراض مزبور که بطرفیت نماینده اداره نظام 

وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق علیه یاحضور معترض
اداره سجل را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و

ه تصحیک نماید و علیه را مطابق حگم محکماحوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض
الذکر تصحیک شده از تاریخ تصویب در مورد اوراقی که بر طبق تجدید نظر بموجب قانون سابق

وزیر سال بتقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرگب از وزیر عدلیه  5این قانون تا مدت 
ر نماینده رئیس اداره احصائیه و سجل احوال و یگنف -داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومی 

رای  -مذکوره رسیدگی کرده رای خواهد داد ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و باوراق 
مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی این رای منحصرً از حیث مقررات راجعه بنظام 

 . خواهد بودوظیفه مؤثر
های مربوطه محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک مراکز حوزه - 1تبصره 

 . آن محل خواهد بود
حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد  - 2تبصره 

 . بود
علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تأیید مندرجات ورقه هویت خود معترض - 3تبصره 

لی و نهایی استمهال های محهیئتتواند بمدت متناسبی کتبا ازداشته و در دسترس نباشد می
 . نماید

خواهد آمد گه بطور کلی عمل بهمخصوص نامه نظامطرز اجرای این قانون مطابق  - 4تبصره 
نبایستی بطول انجامد مگر در صورت جریان رسیدگی و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه

 . علیهاستمهال از طرف معترض
در ( 1310متشگله بموجب قانون آذر ماه )میسیون نهائی آراء صادره سابق ک - 5تبصره 
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مثبته شکایت داشته باشند با  علیهم با ابراز مدارکصورتی گه تاکنون اجرا نشده و معترض
 . اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود

 310مرداد ماه  23صوب قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه م 5و 4ماده  - 6تبصره 
ماده میباشند و مجازات متخلف از مقررات  شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مامور اجرای این

شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد هائی که بموجب این ماده تنظیم مینظامنامه
 . شد

وراق هویت قابل اجرا بطور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدید نظر در ا - 7 -تبصره
 . خواهد بود

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده 
 . شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید

 دادگر -رئیس مجلس شورای ملی 

  



  
 1072  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

خورشیدی در مجلس شورای  23/2/1313مصوب  قانون راجع به سواد اسناد سجلی -12
: وضعیت اعتبار 5/3/1313به تاریخ  1386روزنامه رسمی شماره ملی منتشره در 

 منسوخ
دفاتر  از تاریخ اجرای این قانون سواد مصدق کلیه اسناد سجلی و آن قسمت از -ماده واحده 

رسمی  محاضر –صورتی معتبر و در محاکم نفع است فقط درسجلی که مربوط به اشخاص ذی
شعبات آن  که از احصائیه کل یا شودمیملی پذیرفته  ها و مؤسساتبلدیه -ادارات دولتی  -

  .باشد صادر شده
 :شودمیبه اوراق ذیل به این ترتیب تمبر الصاق 

 .یک ریال - شودمیهایی که برای اوراق هویت صادر المثنی -1
 ق تقاضاهر گونه تصدیقی که از طرف سجل احوال از روی مندرجات اسناد سجلی بر طب -2

 .سه ریال -سجلی به اشخاص باید داده شود و سواد مصدق اسناد
 .یک ریال -های ازدواج کلیه اعالمیه -3
 .ده ریال -های طالق کلیه اعالمیه -4

 .صدور اوراق هویت مجانی خواهد بود
 بعد از وضع چهل هزاروزارت مالیه مکلف است عواید حاصله از محل فوق را ) - 1تبصره 

 مملکتی( برای طبع اوراق و مخارج 1313منظور در جزء پنج از قسمت چهار بودجه سالریال 
 .بگذارد مربوطه به این امر و تکمیل تشکیالت اداره احصائیه کل به اختیار اداره مزبور

 20هقانون مصوب 6 - 5 - 4 - 1کسانی که تا این تاریخ تکالیف مقرره در مواد  - 2تبصره 

و نیز  اند از تعقیب معافانجام نداده ئیه و سجل احوال کل مملکت رااحصا 1307مرداد ماه 
نشده است  اشخاصی که به موجب قانون مزبور محکوم به حکم قطعی شده ولی هنوز حکم اجرا

تصویب این  در مدت یک سال از تاریخ شودمیو اجازه داده  .خواهند بود از مجازات معاف
متخلفین بر طبق  سال پس از انقضای یک -قایع مبادرت نمایند قانون با اخذ ورقه و ثبت و

 .گرفت مورد تعقیب قرار خواهند 1310آذر ماه  11قانون مصوب  7ماده 
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 قانون سجل احوالنامه نظامفصل ششم  تصویبنامه هیئت وزراء راجع به تجدید و تبدیل -13
 هیئت وزرا 2/4/1314مصوب 

نظر بانقضای مهلت قانونی در مورد متخلفین از  1314تیرماه وزراء در جلسه دوم هیئت 
اجرای آن قانون را نامه نظامقانون سجل احوال فصل ششم از  6و  5ا  4ا  1مقررات مواد 

 مربوط بموضوع مواد مذکور بنحو ذیل تجدید و تبدیل نمودند: 

 فصل ششم 
 بتعویق افتاده دفتر هویت ا والدتی که ثبت آن  -اشخاص بدون سجل

ا بموجب ماده یک قانون سجل احوال مسئول اخذ ورقه صغار ولی خاص )پدر  129ماده 
جدپدری( یا وصی منصوبی که وصایت او مسلم باشد و قیم صغیر است ولی این مسئله مانع 
از این نخواهد بود که مادر و برادر در غیبت اولیاء حق داشته باشند تقاضای ثبت هویت صغیر 

 بنمایند. را 

 تبصره ا ثبت هویت در غیر از حوزه تولد یا انجام تشریفات الزمه مانعی ندارد. 

سال دارند در حضور دو شاهد واقع شده  15ا ثبت هویت اشخاصی که بیش از  130ماده 
 میباشد. ( 1و نمونه آن مطابق ضمیمه نمره )

ت نموده یا طالق داده است چون تبصره ا الف ا اگر مرد دارای زن نباشد یا زنی داشته وفا
نخواهد شد ولی ( 1غرض ثبت هویت فعلی او است ذکری از وقایع مذکوره در نمونه نمره )

هرگاه دارای فرزندی باشد نام و تاریخ تولد او )با نمره ورقه هویت( بترتیب مذکور قید خواهد 
 شد. 

خواهد آمد هرگاه عمل بهولی بدون قید عالئم ( 1ب ا ثبت هویت زن بطریق نمونه نمره )
 است. ( 2اظهارکننده وکیل زن باشد نمونه آن مطابق ضمیمه نمره )

سال یا کمتر داشته باشند در حضور اظهارکننده و  15ا ثبت هویت اشخاصی که  131ماده 
 است(.  (3خواهد آمد )نمونه ثبت آن مطابق ضمیمه نمره )عمل بهشهود 

خواهد آمد ولو اینکه اظهارکننده عمل بهر در حضور دو شاهد تبصره الف ا ثبت مذکو
 تصدیق والدت را از طرف قابله یا طبیب ارائه دهد. 
ب ا هرگاه ذکور یا اناث برخالف قانون قبل از رشد مزاوجت کرده باشند مراتب ثبت با 
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 خواهد آمد. عمل بهذکر نام زوج و زوجه و طفل آنها 
ان سالی که طفل بدنیا آمده قبل از بستن دفاتر تقاضای ثبت شود واقعه در ج ا هرگاه در هم

 خواهد آمد. عمل بهدفتر والدت سالیانه بر طبق تعلیماتیکه در فصل والدت ذکر شده 
قید  130ها هفت یا بیشتر از هفت است بطریق ماده د ا عالئم مخصوص ذکوری که سن آن

 گردد. 

وسایل عکاسی موجود است برای اشخاص ذکور هفت ساله یا بیشتر  ا در نقاطیکه 132ماده 
شود یک قطعه بورقه هویت و دو قطعه در حاشیه دفاتر الصاق سه قطعه عکس مطالبه می

 شود. می

ا اگر در موقع تنظیم اسناد اختالفی بین نماینده و اظهارکننده در موضوع سن  133ماده 
کند و تشخیص خود با ذکر دالئل تشخیص ثبت میایجاد شود نماینده واقعه را مطابق 

 تواند از تشخیص مزبور به محکمه صالحه شکایت کند. اظهارکننده می
نماینده سجل احوال باید پس از ثبت تاریخ تولد تصدیقی باظهارکننده در موضوع اختالف 

ند برای تواتسلیم کرده و در آن تشریع کند که مشارالیه می( 4بموجب نمونه چاپی نمره )
 اثبات صحت اظهارات خود نسبت بتاریخ تولید به محکمه صالحه مراجعه نماید. 

ا پس از انجام مراسم ثبت خالصه آن در ورقه هویت درج و باظهارکننده تسلیم  134ماده 
 شود. می

اند که هویت طفل را بثبت رسانیده 129تبصره ا تسلیم ورقه هویت باشخاص مذکور در ماده 
 شود: دارد در حاشیه سند مراتب بدینطریق قید میمانعی ن

 ورقه هویت به ...... خانم مادر ...... تسلیم شد )تاریخ امضاء گیرنده و نماینده(. 

اند بشرح ذیل باید رفتار ا راجع باشخاصیکه مخفیانه از خارجه داخل مملکت شده 135ماده 
 شود. 

اند و شهودی داشته باشد ثبت هویت او به الف ا هرگاه شخص مذکور خود را تبعه ایران بد
 خواهد آمد. عمل بهطریق معمول 

ب ا هرگاه شخصی که خود را تبعه ایران بداند شاهد نداشته باشد و از طرف نظمیه ا کمیساریا 
الحکومه یا رئیس امنیه یا کدخدا معرفی شده باشد ثبت هویت او در همان حوزه و با ا نایب
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  (5خواهد آمد )مطابق نمونه نمره عمل بهرؤسا یا نماینده آنها حضور یکی از آن 
توانند ورقه هویت خود سال می 5باین اشخاص ورقه هویت موقتی داده خواهد شد ولی پس از 

را بیکی از دفاتر سجل برده و ورقه معمولی دریافت دارند رئیس دفتری که ورقه هویت دائم 
وسیله اعالمیه بدفتری که ورقه هویت موقتی صادر کرده اطالع صادر مینماید باید مراتب را ب

 قید گردد.  6دهد تا در حاشیه سند نمونه نمره 
سال در مقامات مربوطه تابعیت خود را ثابت کنند  5هرکاه]هرگاه[ این اشخاص قبل از 

 توانند بدستور اداره احصائیه کل تحصیل ورقه هویت دائمی نمایند. می
ه[ شخص مذکور خود را تبعه ایران نداند و تذکره در دست نداشته باشد در ج ا هرکاه]هرگا

تحت مراقبت نظمیه یا حکومت یا امنیه خواهد بود تا تابعیت او معلوم شود هرگاه معلوم گردد 
که این شخص تبعه ایران است رئیس نظمیه و غیره او را بنماینده سجل مربوطه معرفی کرده 

رساند باین اشخاص ورقه در نمونه )ب( همین ماده به ثبت میهویت او را بطریق مذکور 
 هویت دائمی داده خواهد شد. 

ا هرگاه شخصی برای ثبت هویت خود شاهدی نداشته باشد باید قبالً خود را  136ماده 
بنظمیه یا حکومت یا امنیه یا کدخدا معرفی نماید. اشخاص مذکور پس از تحقیقات در اطراف 

تواند هویت آن شخص را در خواهند نمود که بموجب آن نماینده میآن شخص تصدیق صا
 ضمیمه است.  7ثبت نماید مطابق نمره 

ا هرگاه مامورین انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصی را بدون ورقه  137ماده 
ند هویت یا تذکره یافتند مکلفند در اطراف او تحقیقات الزمه نموده او را وادار باخذ ورقه نمای

 شود. اگر شخص مذکور شاهد نداشته باشد بطریقی که در ماده قبل ذکر شده عمل می

سال آنها تمام نشده هرگاه کسی را نداشته باشند که برای آنها  15ا اشخاصی که  138ماده 
اخذ ورقه هویت نماید مامورین انضباطی پس از تحقیقات الزمه در اطراف هویت آنها از 

نمایند اند تقاضای ثبت هویت آنان را میه این اشخاص در آنجا پیدا شدهنماینده سجل حوزه ک
بند )ب( هویت را ثبت  135و نماینده مکلف است بر حسب اظهار مامورین بر طبق نمونه 

 بدیهی است که در این مورد اظهارکننده مأمورین انضباطی هستند نه اشخاص مذکور.  -کند 

یچوجه موکول بتعیین قیم نیست ورقه هویت آنها برای تبصره ا الف ا ثبت هویت صغار به
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شود تا پس از تعیین قیم ورقه را به او تسلیم نماید. نماینده در العموم بدایت ارسال میمدعی
 «. تاریخ امضاء»العموم بدایت .... ارسال شد حاشیه خواهد نوشت ورقه هویت برای مدعی

کنند مطابق باطی آنها را بنماینده معرفی میب ا ثبت هویت اطفال سرراهی که مامورین انض
 خواهد آمد. عمل بهماده ..... مذکور در فصل والدت 

ا هویت مجانین هرگاه قیم نداشته باشند برحسب اظهار مامورین انضباطی پس از  139ماده 
یدا شده خواهند آورد در همان حوزه که دیوانه پعمل بهتحقیقات الزمه که مامورین مذکور 

 العموم بدایت ارسال میشود. ثبت خواهد شد ورقه هویت برای مدعی
سن تقریبی مجنون اسم پدر و مادر هرکاه]هرگاه[ معلوم باشد نوشته خواهد شد 

 ثبت خواهد شد. ( 8هرکاه]هرگاه[پدر یا مادر او معلوم نباشد مطابق نمونه نمره )

 د کلمه دیوانه یا مجنون ذکر شود. تبصره ا در ثبت این قبیل اشخاص بهیچوجه نبای

نمایند در صورتی که در خارجه ا اتباع ایران که از خارجه بداخله مسافرت می 140ماده 
توانند با همان تذکره که در دست دارند در هر یک اظهارنامه برای آنها تنظیم نشده باشد می

 است. ( 9) از دفاتر سجل درخواست ورقه هویت نمایند. نمونه از قرار نمره

تبصره ا اگر تردیدی برای نماینده حاصل شده باشد در حضور دو شاهد بطور معمول یا 
 پس از تحقیقات نظمیه هویت اظهارکننده را ثبت نماید. 

 الوزراء رئیس
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خورشیدی در هیأت وزیران منتشره در  1314متحدالمال ریاست وزراء مصوب  -14
 منسوخ: وضعیت اعتبار 9/5/1314خ به تاری 3342روزنامه رسمی شماره 

نظر به اینکه یکی از آداب ناپسند سابق که ناشی از بیکاری و تقید به القاظ و عبارات بدون 
ت که هر ستناسب ابی توجه به معانی آنها، استعمال عناوین و القاب و تعارفات دور و دراز و

ا مقتضیات این زمان موافق نبوده که چند این اواخر یک اندازه اصالح شده بود و لیکن هنوز ب
معنی تضییع شود باید مصروف بی لفاظی و عبارت پردازی و تعارفات هاوقات به جای اینکه ب

، اراده مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بر این بنابراین .عمل و کار مفید با معنی گردد
که برای دستور تشریفات نامه نظامقرار گرفت که این اصالک نیز صورت وقوع یابد و در ضمن 

و آداب رسمی دولتی تهیه شده، دستخط همایونی مبنی بر ساده و مختصر کردن القاب و عناوین 
تشریفات تحت طبق است و به اطالع اشخاصی که مکلف به رعایت نامه نظام .صادر گردیده

مزبور که راجع به القاب و عناوین نامه نظامباشند، خواهد رسید و لکن آن قسمت از می آنها
که به اطالع عامه رسانیده، مقرر  شودمی باشد و علی هذا ذیاًل ابالغمی است، مربوط به عموم

فرمایید که عیناً معمول و مجری دارند و قدغن اکید نمائید که تخلف از آن را جایز ندانسته، 
قرر گردیده در موقع تحریر و تقریر عبارات و تعارفات بر آنچه در این دست خط ملوکانه م

 .دیگر نیافزایند

 در عناوین -فصل هفتم
 کلیه عناوین موجوده ملغی و به جای آنها به طریق ذیل استعمال خواهد شد: -ماده
ولیعهد ایران،  -ملکه ایران، اعلیحضرت -شاهنشاه ایران، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی -الف

 .، واالحضرتهاشاهپورها و شاهدخت-نواالحضرت همایو
رئیس الوزراء، رئیس مجلس شورای ملی، وزراء، سفراء کبار، والت، وزراء مختار،  -ب
ع خطاب، ق، جناب و در موها، رؤسای ادارات مستقل و معاونین وزارتخانههای وزارتخانههاکفیل

 .جنابعالی، سایرین بال استثناء اقا یا خانم، در موقع خطاب، شما
  .سابق مقدمات مذکوره در قسمت )ب( نیز دارای عناوین فوق خواهند بود شاغلین -تبصره

مثل وزارت جلیله داخله و ادارات  هاعناوین شهرها مثل دارالخالفه تهران و وزارتخانه -2ماده 
  .مثل ادارات محترمه صحیه، یا پست خانه مبارکه و غیره به کلی موقوف است

شد مثالً حضور مبارک یا مقام می ین و صفاتی که قبل از اسم گذاردهانواع عناو -3ماده 
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شد از قبیل شیداهلل ارکانه و دامت می منیع و ساحت محترم و غیره یا آنچه بعد از اسم گذارده
عظمته و غیره و کلمات مشرف گردد و غیره ملغی است و منحصراً قبل از عنوان اعلیحضرت 

 .شودمی و واالحضرت همایونی کلمه پیشگاه استعمالهمایون شاهنشاهی و علیاحضرت 
سم، به کلی اعناوین از قبیل میرزاخان و بیک و امیر، چه قبل از اسم و چه بعد از  -4ماده 

  .باید متروک شود
 ت:عناوین سالطین و رؤسای جمهور و مأمورین ممالک خارجه از قرار ذیل اس -5ماده 

عنوان  -3علیحضرت ا: عنوان پادشاهان -2رت امپراطوری اعلیحض: عنوان امپراطورها -1
 هی نیمهاکنند نظام حیدرآباد و مهاراجهمی یی که سلطنتها، پرنسهاالسلطه نایب: ولیعهدها

رؤسای  -5حضرت : رؤسای جمهور -4واالحضرت : مستقل که در هندوستان سلطنت دارند
 1 .مختار، جناب، وزراء، سفرای کبار، وزرای هاوزراء، رؤسای مجلس

  

                                                
 59: صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1
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 هیئت وزرا 12/6/1314مصوب  اداره کل احصائیه و سجل احوالنامه نظامبقیه  -15

 فصل اول ا در کلیات 

 : ا احوال شخصی که ثبت آن بموجب قانون اجباری است عبارت از وقایع ذیل است1
 والدت ا ازدواج ا طالق ا فوت 

 است.  احوالثبتدفاتر رسمی  سند سجلی عبارت از مضمون ثبت یک واقعه در
مکلف بثبت وقایع و احوال اشخاص  احوالثبتنماینده ثبت ماموری است که از طرف اداره 

 در دفاتر رسمی است. 

ا اظهارکننده شخصی است که یکی از وقایع مذکور را برای ثبت در دفاتر رسما بنمایندة 2
 اقعه یا نماینده قانونی او باشد. اطالع میدهد اظهارکننده ممکن است صاحب و احوالثبت

تصریک شاده ممکن اسات اظهارکننده صغیر باشد نامه نظاما جز در مواردی که در این 3
 ولی در هر حال باید بسن تمیز رسیده باشد. 

ا شاهد شخصی است که در مورد ازدواج و طالق بهویت و در مورد تولد و فوت بصدق 4
 ادت میدهد و باید الاقل هیجده سال داشته باشد. گفتار اظهارکننده شه

عمل بها ثبت کلیه وقایع در نسختین دفاتر مخصوصی که برای این منظور تهیه شده  5
 آید تنظیم اظهارنامه یا ثبت وقایع در روی اوراق منفصل بکلی ممنوع است. می

ته شده باشد پلمپ شده و کلیه تبصره ا دفاتر ثبت واقعه باید قبل از آنکه چیزی در آن نوش
گذاری شده و عده صفحات در صفحه اول و آخر هر یک دفتر با تمام صفحات آن نمره

و  احوالثبتو امضای رئیس تفتیش احصائیه و  احوالثبتحروف نوشته و بمهر اداره 
 العموم بدایت طهران برسد. مدعی

در مرکز  احوالثبتمربوطه بامور ا دفاتر ثبت وقایع در تحت نظر و بدستور کمیسیون  6
تهیه خواهد شد. تعداد اوراق هر یک از دفاتر مذکور بر حسب اهمیت هر حوزه از طرف 

 ریاست تفتیش معین شده و پس از 
 احوالثبتهای در آخر بهمن ماه برای کلیه حوزهنامه نظام( این 5اجرای تبصره مفاد ماده )

 ارسال خواهد شد. 

هائیکه وقایع سالیانه کم باشد کلیه وقایع مختلفه را در یک دفتر ن است در حوزها ممک 7
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 ثبت نمود ولی در هر حال باید نسختین باشد. 

ا هرگاه در طی سال معلوم شود که اوراق دفتر برای ثبت وقایع کافی نیست نماینده  8
نماید ا دفاتر جدیدی می ثبت قبل از اتمام دفتر فوراً مراتب را بمرکز اطالع داده درخواست

 شود دنباله آخرین نمره دفتر سابق است. نمره ترتیب وقایعی که در دفتر ثانی ثبت می

ا بیش از ربع صفحه دفاتر مذکوره مخصوص حاشیه است که در آن تذکرات ضروری 9
شود هرگاه حاشیه کافی برای تذکرات نباشد نماینده ثبت بقیه تذکرات را در حاشیه درج می

الزم است  -آخرین صفحات دفتر که در متن آن بالطبع چیزی نگاشته نخواهد شد قید مینماید
نمره صفحه که بقیه تذکرات در آن یادداشت شده در ذیل حاشیه ثبت واقعه بدینطریق 
یادداشت شود ا بقیه تذکرات در صفحه ....... )امضاء( همچنین در صدر حاشیه که دنباله 

 شود بقیه صفحه ..... ت نوشته میالذکر استذکرات سابق

ا هر سند )ثبت واقعه( دارای یک نمره ترتیب است که در صدر طرف راست نوشته  10
 میشود. 

(( وقایع 7هرگاه یک دفتر مخصوص ثبت چندین واقعه مختلف باشد )رجوع شود به ماده )
 ماقبل است.  یکی بعد از دیگری ثبت شده و نمره ترتیب واقعه بعدی دنباله نمره واقعه

 تبصره ا نمره ترتیب دفاتر هر سال تجدید میشود. 

ا در زیر نمره ترتیب )در حاشیه( اسم شخص یا اشخاصیکه واقعه راجع به آنهاست  11
 نوشته میشود. 

ا کلیه وقایع در متن دفتر بدون گذاشتن هیچ محل سفیدی نوشته میشود. بنابراین سرسطر 12
 تن بکلی ممنوع است. رفتن و محلی را سفید گذاش

مرکب غیرقابل محوی برای ثبت وقایع معین مینماید و  احوالثبتا اداره احصائیه و  13
 کلیه اسناد با آن مرکب نوشته خواهد شد. 

اند ا در ثبت هر واقعه سال، ماه، روز و ساعت تحقیاقی که واقعه را بمامور اطالع داده 14
نامه نظامادگی، سن، شغل و محل اقامت اشخاصی که در این قید میگردد. همچنین اسم، نام خانو

 بدان تصریک شده نوشته خواهد شد. 

شود، ثبت تاریخ وقوع واقعه بسال، ماه، روز و ا کلیه تاریخها با تمام حروف نوشته می 15
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 ساعت تحقیقی ضروری است. 

ا تکرار آن در متن سند لزومی فقط در باالی صفحه نوشته میشود  احوالثبتا اسم حوزه 16
ندارد در موقع صدور سواد مصدق نام حوزه ثبت در طرف راست اولین صفحه اوراق مورد 

 تصدیق نوشته میشود. 

در متن هر سند و در محل مربوطه اسم خود را خواهد نوشت ا  احوالثبتا نماینده  17
 : بدینطریق

ببعد با مهر مخصوص حوزه آنرا ممهور خواهد  این جانب اردشیر بهمنی نماینده حوزه .... الخ
 نمود. 

المقدور واقعه را شخصاً ثبت نماید و هرگاه بواسطه باید حتی احوالثبتا نماینده  18
عذرموجهی غائب باشد بمعاون خود اجازه ثبت واقعه را میدهد این اجازه باید کتبی و در دفتر 

مذکور در دفتر ثبت وقایع )نمونه نمره یک(  ثبت مراسالت )اندیکاتور( ثبت شده باشد معاون
 را یادداشت میکند. 

ا نماینده ثبت وقایع مربوط بشخص خود یا اقربای خود را تا درجه سوم اعم از سببی یا 19
العموم و یا امین صلک و یا حاکم محل با رعایت ترتیب ثبت و صورت نسبی با حضور مدعی

 اند میرساند. که حاضر بودهواقعه را بامضای هر یک از افراد فوق 

ا قبل از ثبت واقعه نماینده ثبت مکلف است باظهارکنندگان و شهود عواقب وخیم 20
 اظهارات کذب را تذکر داده این موضوع را در دفتر قید نماید. 

ا اسامی اظهارکنندگان و شهود باید قبل از نام خانوادگی آنها ذکر و همچنین سن آنها  21
 . باید قید گردد

ثبت میرساند باید ذکر ا محل فوت و اقامتگاه شخص متوفی و کسی که واقعه فوت را به22
 شود. 

 ا ذکر تابعیت در ورقه هویت ممنوع است. 23

اجازه میدهد ممکن است بوسیله وکالتنامه مسلم واقعه  احوالثبتا در مواردی که قانون  24
 دو( است.  را بثبت رسانید ثبت واقعه برحسب )نمونه نمره

باید قبل از آنکه ثبت را بامضاء اظهارکنندگان و شهود برساند  احوالثبتا نماینده  25
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مندرجات آن را برای آنها بخواند و تمام جزئیات را بنحوی که بفهمند توضیک نماید پس از 
آنکه اطمینان کامل پیدا کرد که مراتب ثبت شده مطابق اظهار ایشان است این عمل خود را 
با تصریک باینکه ثبت را خواندیم و جزئیات را فهمیدیم در دفتر قید و بامضاء آنها رسانیده و 

 خود نیز آن را امضاء میکند. 

ا هرگاه اظهارکننده یا شاهد سواد نداشته باشد بجای امضا با انگشت ابهام دفاتر را عالمت 26
تن یکی از السنه خارجی برمیایند خواهد گذاشت. کسانیکه سواد فارسی نداشته ولی از عهده نوش
مکلف است علت عدم  احوالثبتبا حروف زبانیکه میدانند دفاتر را امضاء خواهند نمود. مامور 

 امضا یا امضا غیرفارسی را پس از ثبت واقعه 
همچنین اگر بسبب مرض و علتی یکی از شهود یا احدی از  -در متن توضیک دهد

علت مذکور در دفتر قید میشود نمونه در این قبیل موارد مانند  اظهارکنندگان نتواند امضا نماید
 است. ( 3)نمونه نمره 

ا امضا باید خوانا باشد بدینمعنی که امضاکننده بتمام حروف اسم خود را خواهد نوشت  27
 گذاشتن عالمت به جای امضا جز در مورد ماده فوق بهیچوجه جائز نیست. 

یل سند را امضا ننماید متخلف محسوب میشود و پس از ا نماینده که غفلت نموده ذ 28
در حاشیه ثبت مذکور  احوالثبتتحقیق و تدقیق در صحت مندرجات بحکم اداره احصائیه و 

 : چنین نوشته میشود
سپس مامور وقت ذیل این  -آمدعمل بهبرحسب حکم نمره .... مورخ ...... مراتب امضاء 

 نماید. جمله را امضا می

ا هرگاه پس از امضا ثبت واقعه معلوم شود که اشتباهی رخ داده تصحیک سند فقط  29
 خواهد آمد. عمل بهبموجب حکم محکمه صالحه 

ا هرگاه قبل از امضا سند مشاهده شود کلمه غیر از اسم و تاریخ اشتباه نوشته شده  30
( 4مزدگی را بشرح )نمونه آن را با مرکب قرمز قلمزده و در حاشیه قل احوالثبتنماینده 

 تصدیق مینماید. تحریر بین سطور و تراشیدگی بکلی ممنوع است. 

ا هرگاه بعلتی ثبت یک واقعه ناتمام بماند نماینده ثبت علت را در دفتر قید کرده و  31
 نماید و به ثبت ناتمام ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از ذکر تاریخ امضا می
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پس از مدت مقرر برحسب دستوریکه در  -آیدعمل بهد در مدت مقرر ا ثبت وقایع بای 32
 در موارد مختلفه داده شده واقع اربعه بثبت خواهد رسید. نامه نظاماین 

ا در آخرین روز اسفند و اگر آن روز تعطیل باشد در روز قبل از تعطیل کلیه دفاتر  33
 میاید. عمل بهاسم بستن دفتر پس از ثبت آخرین واقعه مر -ثبت وقایع و احوال بسته خواهد شد

برای ثبت هر یک از وقایع دفتر مخصوصی باشد هر یک  احوالثبتا هرگاه در حوزه  34
از دفاتر بطریق ذیل بسته میشود. مثال این دفتر که دارای دویست و پنجاه سند تولد است در 

 بسته شد )امضاء نماینده( بیست و هشتم اسفند هزار و سیصد و چهارده 
 است. ( 5اگر وقایع مختلفه در یک دفتر ثبت شده باشد نمونه بر حسب )نمونه نمره 

ا در شهرهای بزرک]بزرگ[ که برای ثبت هر یک از وقایع مختلفه چندین دفتر الزم  35
 میاید. عمل به( 6است بستن دفتر پس از اتمام آن بطریق )نمونه نمرة 

اه محکمه در موارد دعوی جعل مالحظه دفاتر را الزم بداند دفاتر مزبور بمحکمه ا هرگ 36
ارسال خواهد گردید در صورتی که دفتر مورد تقاضا هنوز بسته نشده باشد شرح ذیل در دفتر 

برحسب اخطار نمره .... مورخ .... بمحکمه مشهد ارسال شد )و برای ثبت وقایع : نوشته میشود
 مقررات شروع خواهد شد.  دفتر جدیدی بر طبق

محکمه  -تبصره ا دفاتر وقتی بمحکمه تقدیم میشود که دفاتر جدیدی قبال تهیه شده باشد
 دهد. پس از رفع احتیاج آنها را در اسرع اوقات بمحل اصلی عودت می

ا دفاتریکه مطابق مقررات برای سال معین آماده ولی مورد احتیاج واقع نگردید بطریق  37
ه خواهد شد. این دفتر که در آن واقعه ثبت نشده در بیست و هشتم اسفند هزارو ذیل بست

 سیصد و چهارده بسته شد )امضاء نماینده( 

منتها تا آخر ماه فروردین سال بعد جدولی در دو نسخه  احوالثبتهای ا در کلیه حوزه 38
 به حروف تحجی از اسامی صاحبان واقع سال گذشته تنظیم خواهد شد. 

رای هر یک از وقایع چهارگانه جدولی جداگانه تهیه شده در آخرین صفحه دفتر مربوطه ب
 الصاق میشود. 

هائیکه وقایع چهارگانه در یک دفتر ثبت شده برای هر قسم واقعه تهیه جدول در حوزه
 : مخصوصی خواهد شد و پس از آخرین صفحه دفتر بطریق ذیل الصاق میشود
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 جدول متوفیات. ( 4جدول طالق )( 3ل ازدواج )جدو( 2موالید ) جدول( 1)

ا پس از انقضای ده سال در ششماه اول یازدهمین سال از روی جداول وقایع سالیانه 39
این جداول هم در دو نسخه تهیه شده یکی را  -ساله خواهد شد 10تشکیل جدول تهجی وقایع 

 ند. در دفتر مربوطه نگهداشته و نسخۀ ثانی را بمرکز ارسال میدار

ا پس از بستن دفاتر و تهیه جدول سالیانه و نسخه ثانی کلیه دفاتر وقایع با کلیه اسناد  40
نامه ا سواد قیم نامه ا تصدیق طبیب و غیره در آخر فروردین ماه بدفتر والیتی از قبیل وکالت

ست برای ارسال میشود. رئیس دفتر والیتی بالفاصله رسید دفاتر و اسناد را تهیه و با اولین پ
نماینده میفرستد و بعد وقایع مندرج در دفاتر را مطالعه کرده در صفحات دفاتر دقت نموده 
اسناد مربوطه را با وقایع تطبیق و هرکاه]هرگاه[ خالف ترتیبی مشاهد کرد مراتب را برای 
تعقیب مسئول باداره مرکزی اطالع میدهد. عین اسناد مذکور پس از خاتمه هر دوره سرشماری 

 مرکز ارسال میگردد. ب

ا رئیس دفتر والیتی هر حوزه نسبت بدفاتر تابعه خود از جهت امور مربوطه باحصائیه  41
نظارت کامل دارد و از این حیث رسیدگی و تفتیش وقایع مندرج در دفاتر را  احوالثبتو 

فتشی از دار میباشد و برای انجام اینمقصود سمت ممذکور است عهده 40بترتیبی که در ماده 
 را خواهد داشت.  احوالثبتطرف اداره احصائیه و 

ا رئیس دفتر والیتی بهیچوجه سمت نمایندگی ندارد و در قلمرو ماموریت او ثبت  42
 انجام خواهد داد.  احوالثبتوقایع را نماینده یا نمایندگان 

م میشود باید ا دفاتریکه در مرکز ماموریت رئیس دفتر والیتی بتوسط نمایندگان تنظی 43
 الذکر بسته شده و در مقابل رسید برئیس دفتر والیتی تسلیم شود. بدستور مواد سابق

ا غیر از نمایندکان]نمایندگان[ رسمی که موظف به ثبت وقایعند یک یا چند نفر معاون  44
های مختلف میرسد در حاشیه دفاتر سالهای هائیکه از حوزهنماینده موظف میباشند اعالمیه

مسئول ضبط دفاتر ضمناً ذشته که در ضبط دفتر والیتی است ثبت نمایند معاونین مذکور گ
میباشند ولی رسیدگی مندرجات دفاتر بعهده شخص رئیس دفتر والیتی یا معاون اداری او است 

 که سمت نمایندگی ندارد و باید پس از مداقه و مراجعه ذیل هر واقعه را امضاء نماید. 

رفع مسئولیت قانونی از اشخاص مسئول برای نامه نظاماقعه مطابق مقررات این ا ثبت و 45
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 کدخدا نمیکند.  -اعالم به شهربانی ا حاکم ا امنیه 

الزم بداند ثبت وقایع در روی دفاتری شبیه  احوالثبتا در نقاطیکه اداره احصائیه و  46
در این قبیل نقاط نسختین دفاتر شبیه بیکدیگر خواهد آمد. بدیهی است عمل بهبدفاتر قری 

 بوده و مانند دفاتر قری دارای اوراق منفصل نیست. 

های سابق برحساب سنوات مربوطاه جلد شده یکنسخه آن در دفتر ا کلیه اظهارنامه 47
 نماینده محل و نسخه دیکر]دیگر[ در دفتر والیتی متبوعه ضبط میگردد. 

بعضا یا کال از بین برود کمسیونی]کمیسیونی[  احوالثبتو دفاتر ا در موقعی که اسناد 48
با حضور رئیس دفتر احصائیه و ثبت والیتی و نماینده وزارت داخله یا حکومت محل و نماینده 
پارکه تشکیل و با مراجعه بسایر اسناد و دفاتر و اوراق سوابق موجوده اسناد جدیدی بجای 

ضاء کمیسیون میرسد و در صورتیکه صاحب اسناد نسبت اسناد مفقوده تنظیم و بامضاء اع
 باسناد جدید اعتراضی داشته باشد میتواند بمحاکم صالحه رجوع و تقاضای رسیدگی کند. 

ا ذیل عکسهائیکه برای صدور هویت یا المثنی اخذ میشود بایستی از طرف صاحب  49
ا وصی او امضا شود و عکس یا وکیل او در صورتیکه صغیر باشد از طرف ولی خاص قیم ی

 اگر سواد نداشته باشد با انکشت]انگشت[ عالمت بگذارند. 

 فصل دوم ا در ثبت والدت 

 احوالثبتا پدر یا مادر و قابله در مورد تولد باید در ظرف ده روز واقعه تولد را بنماینده  50
که وظیفه قابلگی  حوزه خود اطالع دهد. کلمه قابله اطالق بدکتر جراح و کلیه اشخاصی میشود

منظور از اطالع کتبی که در قانون بان  -اند آورده و در موقع تولد حضور داشتهعمل بهرا 
تصریک شده این است که اعالم کننده ذیل اظهارات خود را که باید در دفتر ثبت شود امضا 

 نماید. 

استثناء شده است( اظهارات نامه نظام)جز در مواردیکه در این  احوالثبتا نماینده  51
کننده را فورا با حضور دو شاهد در نسختین دفتر موالید یا در دفتر ثبت وقایع )در نقاطیکه اعالم

 یک دفتر برای ثبت کلیه وقایع است( ثبت خواهد نمود. 
 ثبت والدت برحسب )نمونه نمره یک( است. 

های که قبال تهیه شده است بین اطبا و قابلهدر هر محل باید اوراقی احوالثبتا نمایندگان  52
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حوزه خود توزیع و آنها را وادار کنند که نکات الزمه را پس از تولد طفل در آن وارد نموده 
و هرگاه در صحت والدت تردید داشته باشند باید در اطراف قضیه  -بنماینده عودت دهند 

را  احوالثبتلزوم دکتر قانونی  برای احراز صحت و سقم واقعه تحقیقات نموده و در موقع
 بمحل تولد طفل برای معاینه و تحقیق بفرستد. 

ا هرگاه محل تولد طفل یا محل اقامت پدر یا مادر مختلف باشد باید محل تولد طفل و  53
 اقامت پدر و مادر صراحۀً قید شود. 

طبع  احوالبتثا تصدیق طبیب یا قابله باید در روی اوراقی باشد که از طرف اداره  54
 گردیده. 

ا هرگاه مولود توام یا متعدد باشد برای هر یک سند جداگانه تنظیم شده و بعد از ذکر  55
 اسم مولود کلمه مولود اول یا دوم نوشته میشود، مثال محمود کامروا مولود اول پسر .... 

( 2)نمره ا هرگاه تولد طفل پس از مرک]مرگ[ پدر واقع شده باشد نمونه از قرار  56
 است. 

 ا نماینده ثبت بهیچوجه نمیتواند ثبت واقعه را بتعویق اندازد.  57

تبصره ا پس از ثبت واقعه هرگاه معلوم گردید که اعالم کننده برخالف واقعه اظهاراتی 
مراتب را بریاست دفتر والیتی ثبت اطالع خواهد داد تا مرتکبین را  احوالثبتنموده نماینده 

 اعتباری ثبت صادر شود. ون تعقیب و حکم بیاز طریق قان

 میاید. عمل به( 3ا مراسم ابطال در حاشیه سند والدت بطریق )نمونه  58

ا هرگاه بعد از مهلت مقرر و در طی سالیکه طفل بدنیا آمده قبل از بستن دفتر والدت  59
رده متخلفین را از طریق اعالم گردد مکلف است که واقعه را ثبت ک احوالثبتطفل بنماینده 

قانون تعقیب نماید اگر دفتر والدت بسته شده باشد تولد طفل در دفتر مخصوص ثبت خواهد 
 شد. 

مالحظه ا هرگاه پس از مدت مقرر مادر طفل واقعه را اطالع دهد فقط پدر درصورت حضور 
واسطه وضع باشد زیرا ممکن است مادر در مدت مقرر بدر آن حوزه و قابله قابل تعقیب می

 حمل قادر به خارج شدن از منزل نبوده. 

 خواهد آمد که طفل در آنجا متولد شده است. عمل بها ثبت واقعه تولد در حوزه ثبتی  60
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تبصره الف ا هرگاه قبل از ثبت والدت طفل را از حوزه ثبت خارج نموده باشند موارد 
ه طفل بدنیا آمده درخواست ثبت والدت او ذیل باید در نظر گرفته شود اگر در همان سالی ک

پس از بستن  -نمایدبا حضور دو شاهد واقعه را در دفتر ثبت می احوالثبترا نمایند. نماینده 
 میاید. عمل به( 51دفاتر سال جاری ثبت والدت طفل در دفتر مخصوص با مراعات ماده )

های ی برای اطفالی که در حوزهب ا در موقع تنظیم جداول وقایع سالیانه جدول مخصوص
شود و نیز از اند و واقعه آنها در دفتر والدت مزبور ثبت گردیده تنظیم میمختلف بدنیا آمده

 برای هر حوزه یک جدول جداگانه با مراعات حروف تهجی تهیه خواهد شد. 
ود راجع به تنظیم جدول برای اطفالی که تولد آنها در دفتر مخصوص ثبت گردیده رجوع ش

 سجل. به فصل اشخاص بی

ا پس از ثبت واقعه در دفتر والدت یا دفتر اشخاص بدون سجل باید ورقه هویت طفل  61
 صادر و خالصه ثبت در آن درج شود. 

ا ورقه هویت طفل به ولی خاص )پدر، جد پدری، وصی منصوبی که وصایت او مسلم  62
از تسلیم ورقه هویت طفل باید اسم و تاریخ شود. قبل باشد( یا مادر و یا قیم صغیر تسلیم می

 احوالثبتها( قید گردد. نماینده والدت طفل در ورقه هویت پدر و مادر )در صورت حیات آن
 در حاشیه سند در دفتر ثبت مینماید. ( 4مراتب را بر طبق )نمونه نمره 

هویت مادر  ا هرکاه]هرگاه[ پدر در مسافرت باشد اسم و تاریخ والدت طفل در ورقه 63
( 5نمونه ثبت در حاشیه برحسب )نمونه نمره  -شودقید شده ورقه طفل بمشارالیها تسلیم می

 است. 

با ارائه ورقه  احوالثبتهای توانند در هر یک از حوزها الف ا پدر یا مادر می تبصره
 احوالثبتنماینده  -هویت طفل درخواست یادداشت والدت او را در ورقه هویت خود بنمایند

 ممهور و بعد امضا مینماید.  احوالثبتپس از یادداشت مذکور ذیل آنرا با مهر 
ب ا ثبت نشدن والدت طفل در اوراق هویت پدر و یا مادر هیچگونه لطمه بحقوق طفل 

 وارد نخواهد ساخت و بهیچوجه برعلیه او نخواهد بود. 

هارکنندگان[ و شهود در موقع ا هرکاه]هرگاه[ پدر یا مادر یکی از اظهارکنندکان]اظ 64
ثبت والدت طفل دارای ورقه هویت نباشد ثبت مذکور به تعویق نخواهد افتاد و در نمونه 
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ولی  -بجای دارنده ورقه هویت جمله بدون ورقه هویت درج خواهد شد 51مذکور در ماده 
اشخاص برای گرفتن ورقه هویت طفل الزم است پدر و یا مادر قبال هویت خود را در دفتر 

 سجل بثبت رسانند. بی

مکلف است پس از ثبت والدت بموجب اعالمیه مخصوص )بر  احوالثبتا نماینده  65
تهیه مینماید( مراتب را بحوزه که ورقه هویت پدر یا مادر در  احوالثبتطبق نمونه که اداره 

 انجا تنظیم شده ارسال دارد. 

حوزه مربوطه در حاشیه  احوالثبتنماینده  ا پس از وصول اعالمیه مذکور در ماده قبل 66
درج ( 6دفتریکه هویت یا والدت پدر یا مادر ثبت شده والدت طفل را به طریق )نمونه 

نماید. همچنین نسخه دیگر از اعالمیه مذکور بتوسط نماینده که والدت را ثبت کرده بدفتر می
معاون او والدت را در نسخه ثانی دفاتر گردد تا نماینده دفتر ایالتی یا والیتی مربوطه ارسال می

 قید نماید. 

اند و مراتب ثبت در دفاتر ا اگر در همان سالی که پدر یا مادر ورقه هویت گرفته 67
آمده دارای طفلی شوند و والدت او را بثبت برسانند فقط ارسال عمل بهاشخاص بدون سجل 

عنوان بهکرده کافی است ارسال نسخه دیگر یک نسخه اعالمیه بحوزه که ورقه هویت را صادر 
 دفتر والیتی لزومی ندارد. 

عمل بهسابق تنظیم شده نامه نظامهائیکه به موجب ا تذکر والدت در ظهر اظهارنامه 68
 میاید. 

ا هرکاه]هرگاه[ هویت پدر یا مادر والدت طفل در همان حوزه که ثبت والدت طفل  69
آمده به ثبت رسیده باشد نماینده مکلف است شخصا در حاشیه دفتر یا دفاتریکه در عمل به

ضبط او است والدت را تذکر دهد اکر]اگر[ یکی از دفاتر بدفتر والیتی ارسال شده باشد ارسال 
 اعالمیه بان دفتر ضروری است. 

اه داشته باشد ا اگر اظهارکننده تصدیق دکتر جراح یا قابله دارای دیپلم با خود همر 70
  (.7آید )طبق نمونه نمره عمل بهممکن است ثبت والدت بدون حضور شهود 

تبصره الف ا هرکاه]هرگاه[ اظهارکننده شخص قابله یا طبیب باشد تصدیق او کافی برای 
ثبت واقعه نیست مکر]مگر[ اینکه تصدیق طبیب یا قابله دیگر را همراه داشته باشد واال باید 
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 عمل شود.  51ماده بر طبق 

اند خواه انموسسه دولتی المنفعه بدنیا آمدهتبصره ب ا ثبت والدت اطفالیکه در مؤسسات عام
باشد و خواه ملی بر حسب اظهار رئیس مؤسسه یا نماینده او و تصدیق طبیب یا قابله در مدت 

 خواهد آمد. عمل بهمقرر 

او تصدیق طبیب یا قابله را همراه نداشته باشند تبصره ج ا هرکاه]هرگاه[ رئیس یا نماینده 
 آید. میعمل به 51ثبت واقعه در حضور دو شاهد طبق ماده 

معرفی شود خواه آن طفل مرده بدنیا  احوالثبتا هرگاه طفلی بدون حیات بنماینده  71
دت برای او مامور ثبت مرده باشد سند وال آمده و خواه زنده بدنیا آمده و قبل از اطالع به

مربوط بفصل متوفیات( ( )100تنظیم نخواهد شد. ولی تنظیم سند مخصوص بر طبق )نمونه ماده 
 ضروری است. 

ا ثبوت این که طفل مرده بدنیا آمده یا پس از والدت مرده است باید در مقابل  تبصره
 بهیچوجه مورد ندارد.  احوالثبتمحکمه به عمل آید و ذکر آن در دفاتر 

شوند در مواقعی که اطفال سرراهی به کالنتر یا حاکم یا امنیه و یا کدخدا تسلیم می ا 72
باید با لباس و آنچه دربردارند تحویل گردند و مامورین مزبور مکلفند صورت مجلس با ذکر 
شرح لباس عالئم بدن رنک]رنگ[ صورت و مو و کلیه مشخصات طفل و سایر اوضاع و 

 مجلس مزبور را برای ثبت نزد نماینده ثبت حوزه خود بفرستند.  احوال تنظیم نموده و صورت

مکلف است عین صورت مجلس را در دفتر والدت ثبت نماید و  احوالثبتا نماینده  73
 مطابقت آنرا با اصل سند تصدیق کند. 

ا ثبت والدت اطفالی که پدر یا مادر آنها تذکره یکی از دول خارجی را در دست دارند  74
خواهد آمد بجای دارنده ورقه هویت این جمله عمل بههای معمولی با تغییرات ذیل نمونه طبق

تذکره نمره .... صادره از ..... را در دست دارند متولد در خارج از ایران. یا : شود کهنوشته می
 متولد در همدان یا محل تولد نامعلوم. 

برای  احوالثبتایران متولد شده باشد نماینده ها در ا اگر پدر مادر طفل یا یکی از آن 75
طفل مذکور ورقه هویت صادر خواهد نمود واال تصدیق والدت بر طبق نمونه که اداره 

 تهیه مینماید تنظیم خواهد شد.  احوالثبت
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تبصره ا هرگاه بین نماینده ثبت و اولیای طفل اختالف نظر راجع بتابعیت طفل حاصل شود 
اند یا در خارجه نماینده ثبت واقعه نباشد پدر یا مادر طفل در ایران بدنیا آمدهکه معلوم یا این

را ثبت ولی از صدور ورقه هویت یا تصدیق والدت خودداری کرده مراتب را با ذکر دالئل 
اطالع خواهد داد تا بوسیله مقامات صالحه اقدامات  احوالثبتخود و مدارک طرف باداره 

پس از رسیدن دستور بر  احوالثبتآید. نماینده عمل بهعیت طفل مقتضی برای شناختن تاب
 طبق آن عمل خواهد نمود. 

ا هرگاه پدر یا مادر خود را تبعه خارجه دانسته ولی تذکره در دست نداشته باشد واقعه  76
شود ولی بهیچوجه ذکری از ورقه هویت یا تذکره نخواهد نمود. پس از ثبت والدت ثبت می

نماینده ثبت فورا مراتب را بوسیله دفتر والیتی باداره احصائیه اطالع خواهد داد تا بوسیله  واقعه
 مقامات صالحه تحقیقات الزمه نموده امر بصدور ورقه هویت یا تصدیق والدت داده شود. 

اند ثبت شده 76و  75ا در هر سال جدول مخصوصی از اسامی اطفالی که بموجب ماده  77
 ه ثبت تهیه خواهد شد. بتوسط نمایند

الذکر در دو قسم جدول درج میشود. یکی در جدول والدت ا اسامی اطفال سابق توضیح
 کلیه اطفال دیگر در جدول مخصوص که برای این منظور تهیه شده. 

خواهد آمد. در عمل بههای ایران ا ثبت والدت اتباع ایران در خارجه در قنسولگری 78
 اسم و سمت قنسولی یا ویس قنسول نوشته میشود.  احوالثبتی نماینده نمونه ثبت بجا

هائی که از طرف قنسولگریها صادر میشود و همچنین تبصره الف ا کلیه اعالمیه
 احوالثبتهائیکه از ایران برای قنسولگری ارسال میگردد بتوسط اداره کل احصائیه و اعالمیه

 خواهد بود. 
 ت و سواد اسناد که به تصدیق قنسولگری رسیده در آخر فروردین ب ا نسخه ثانی دفاتر ثب

 اداره کل احصائیه ارسال خواهد شد.  عنوانبه

های ا در صورت وقوع تولد در جهازات ناخدای کشتی در ظرف سه روز برطبق نمونه 79
یم خواهد مجلسی که بامضای دو نفر خواهد رسید تنظمعمولی مراتب را در دفتر ثبت و صورت

بمجرد رسیدن بیکی  -ناخدا اسم و سمت خود را مینویسد احوالثبتنمود. فقط بجای نماینده 
از بنادر ایران ناخدا مکلف است که صورت مجلس مذکور را بتوسط اداره کل بحریه برای 
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 ارسال دارد.  احوالثبتاداره کل احصائیه و 

نسخه ثانی در مرکز از روی  -تا دفتر ثبت وقایع در جهازات فقط یک نسخه اس 80
نماینده ثبت مکلف است پس از ثبت واقعه در  -های ارسالی تنظیم خواهد شدصورت مجلس

اینجانب اردشیر  -دفتر مرکز مطابقت ثبت را با صورت مجلس بشرح ذیل تصدیق نماید
دفتر مرکزی مطابقت ثبت فوق را با اصل صورت مجلس ارسالی  احوالثبتپرورش نماینده 
 تصدیق مینماید. 

ها در ا جدول اسامی مذکوره در فوق در مرکز تنظیم خواهد شد و همچنین اعالمیه تبصره
 حاشیه دفتریکه در مرکز تهیه شده بثبت خواهد رسید. 

ب ا در فروردین هر سال ناخدای کشتی دفتر را بسته بتوسط اداره کل بحریه برای اداره 
 . ارسال میدارد احوالثبتاحصائیه و 

 فصل سوم ا در ثبت متوفیات 

ا طبیب معالج در صورت اطالع از فوت و قابله در صورت حضور در موقع والدت طفل  81
نامه ساعت واقعه را کتبا بموجب تصدیق24متوفی و غسال پس از شستن مرده مکلفند در ظرف 

 اطالع دهند.  احوالثبتکه اداره احصائیه تنظیم نموده بنماینده 

اشخاص ذیل مکلفند در  1307امرداد  20مصوب  احوالثبتقانون  6موجب ماده ا ب 82
نزدیکترین اقربای حاضر  -اطالع دهند احوالثبتساعت واقعه فوت را بنماینده  48ظرف 

شخص متوفی یا وکیل و نماینده او در صورت نبودن اقربای مذکور سرپرست ساکنین خانه 
 ه که فوت در آنجا واقع شده مکلف باطالع میباشند. در صورت نبودن سرپرست مستخدمین خان

تبصره ا ذکر اشخاص مذکور در ماده فوق مانع از این نخواهد بود که اشخاص دیگری 
 واقعه را بنماینده اطالع داده تقاضای ثبت نمایند. 

ا ثبت واقعه فوت در صورتیکه اظهارکنندگان تصدیق طبیب، قابله و غسال را با خود  83
نرسیده باشد با حضور دو  احوالثبته باشند یا اینکه تصدیقهای مذکور بنماینده نداشت

 است. ( 1خواهد آمد نمونه بر طبق نمره )عمل بهاحضارکننده 

تاریخ فوت در صدر سند و تاریخ اعالم واقعه بنماینده در متن آن قید  -الف -مالحظات
 میگردد. 
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باشد چنین نوشته خواهد شد. پسر کسیکه اسم او معلوم هرگاه پدر یا مادر طفل نامعلوم  -ب
 نیست 

هرگاه اظهارکننده تصدیق طبیب یا قابله و یا غسال را با خود داشته باشد و یا اینکه  -84
تصدیقهای مذکور قبال برای نماینده ارسال شده مراتب ثبت در حضور یکنفر اظهارکننده 

 است. ( 2ه )خواهد آمد. نمونه بر طبق نمرعمل به

هرگاه قابله، طبیب یا غسال به تنهائی اظهارکننده واقع شوند تصدیق شخص  -تبصره الف
آنها کافی برای ثبت واقعه نیست مگر اینکه تصدیق دیگری را همراه داشته باشند واال باید 

 عمل شود.  83بموجب ماده 
و صاحبان واقعه در ظرف  ب ا هرگاه طبیب، قابله یا غسال واقعه را بنماینده اطالع دهند

بوسیله مقامات مربوطه آنان را تعقیب  احوالثبتساعت برای ثبت واقعه حاضر نشده باشند  48
 و مجبور به ثبت واقعه خواهد نمود. 

 : ا پس از مدت مقرر مراعات تعلیمات ذیل ضروری است 85
ل باشد باید یکنفر الف ا هرگاه اظهارکننده واقعه فوت دارای تصدیق قابله، دکتر یا غسا

 است.  3شاهد هم اظهارات او را تصدیق و ذیل دفتر را امضاء نماید. نمونه برحسب نمره 
ب ا اگر تقاضای ثبت در حوزة شود که فوت واقع نشده باشد و اظهارکننده یکی از 
تصدیقهای مذکور را داشته باشد مراتب ثبت در حضور اظهارکننده و دو نفر شاهد بطریق 

 خواهد آمد. عمل بهفوق 
هرگاه اظهارکننده تصدیق در دست نداشته باشد مراتب ثبت در حضور اظهارکننده و سه 

 خواهد آمد. عمل بهشاهد 

الحکومه، امنیه و قنسولگری که ا با داشتن تصدیق اداره شهربانی یا کالنتری یا نایب 86
کننده میتواند واقعه فوت را بدون داللت بر فوت شخص معین در روز معین مینماید اظهار

الذکر مکلفند بمجرد اطالع از فوت تحقیقات الزمه در حضور شهود بثبت رساند مامورین سابق
حوزه خود نموده هرگاه از وقوع فوت اطمینان حاصل نمودند در روی اوراق مخصوصی که 

الذکر در ابقبرای این مقصود تهیه شده واقعه را فوت تصدیق نمایند وظیفه مامورین س
 صورتیست که بیش از سه ماه از واقعه فوت نگذشته باشد. 
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 است. ( 4نمونه ثبت برحسب )نمره 

خواهد آمد که برای جداول والدت عمل بها تنظیم جداول سالیانه فوت بهمان ترتیب  87
 مراجعه شود(.  60و تبصره ب ماده  39و  38ذکر شد )بمواد 

مکلف است بموجب اعالمیه مراتب را بدفتریکه ورقه هویت متوفی  لاحواثبتا نماینده  88
 را صادر کرده ابالغ نماید. 

ا کلیه تعلیماتی که راجع بصدور اعالمیه والدت ذکرشده در مورد وفات هم مجری  تبصره
 است. 

پس از وصول اعالمیه باید مراتب را در حاشیه دفتر والدت یا دفتر  احوالثبتا نماینده  89
اشخاص بدون سجل ثبت و نسبت باوراق سابق در ظهر اظهارنامه قید نماید نمونه بر طبق نمره 

 است. ( 5)

ه ا اگر متوفی یا اظهارکنندکان]اظهارکنندگان[ دارای ورقه هویت نباشند ثبت واقعه به 90
هد وجه بتاخیر نخواهد افتاد و فقط بجای دارنده ورقه هویت جمله بدون هویت نوشته خوایچه

 شد. 

تواند بهر وسیله که در صورتیکه نسبت بواقعه تردید حاصل کند می احوالثبتا نماینده 91
 صالح بداند در موضوع واقعه فوت تحقیقاتی برای حصول اطمینان خود بنماید. 

ا اقدامات نماینده برای اطمینان از فوت مانع از ثبت واقعه نخواهد شد و هرگاه معلوم  تبصره
ظهارکنندگان و شهود برخالف واقع اظهاراتی کرده باشند نماینده یا مفتش مراتب شود که ا

را بتوسط دفتر والیتی بپارکه محل اطالع خواهد داد تا مرتکبین را از طریق قانون تعقیب و 
درخواست ابطال سند فوت را از محاکمه صالحه بنماید. پس از حکم ابطال مراتب در حاشیه 

 است. ( 6ه )سند بطریق نمونه نمر

ا هرگاه دفاتر ثبت در همان سالیکه فوت واقع گردیده بسته شده باشد ثبت واقعه در 92
 خواهد آمد. عمل بهدفتر ثبت وقایع معوقه 

ا ثبت واقعه اشخاصیکه در مؤسسات مختلفه فوت مینمایند بوسیلۀ رئیس مؤسساه یا  93
 خواهد آمد. عمل بهلذکر اساعت با تشریفاات سابق24نماینده او در ظرف 

ا مامورین اداره شهربانی و امنیه مکلفند در صورت کشف جسد صورت مجلسی برطبق  94
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مربوطه ارسال داشته و  احوالثبتنمونه که اداره کل احصائیه تهیه مینماید تنظیم نموده بدائره 
ر دفتر ثبت کرده و عین صورت مجلس را د احوالثبتنماینده  -در مقابل رسید اخذ نمایند

ذیل آنرا بدین طریق تصدیق مینماید. )مطابقت ثبت فوق را با صورت مجلس ارسالی تصدیق 
 )امضاء نماینده(  مینمایم.

ا هرگاه هویت شخصی که جسد او کشف شده است بر مامورین شهربانی و امنیه  تبصره
مربوطه  احوالثبتیه مینماید به معلوم گردد مکلفند مراتب را بر طبق نمونه که اداره احصائیه ته

 اطالع دهند تا در حاشیه سند مراتب را قید نماید. 

ا در موقعیکه فوت در توقیفگاه یا محبس واقع شود رئیس آن اداره یا نماینده او در  95
 احوالثبتمدت مقرر طبق نمونه مخصوصی که برای این منظور تهیه شده مراتب را بنماینده 

اهد داد تا عین آن در دفتر فوت ثبت گردد. همچنین پس از اجرای حکم مربوطه اطالع خو
اطالع داده خواهد شد تا پس از ثبت در دفتر بطریق  احوالثبتمحکومین باعدام واقعه بنماینده 

ذیل تصدیق شود. مطابقت ثبت فوق را با راپرتیکه رسیده تصدیق مینماید )امضا نماینده 
 سجل(. 

در اثر جنایت واقع شده باشد مامورین اداره شهربانی و امنیه بر طبق ا در موقعیکه فوت 96
 مکلف باعالم واقعه بنماینده ثبت میباشند.  94ماده 

ثبت واقعه بتوسط مامورین اداره شهربانی و امنیه مانع از این نخواهد بود که  تبصره الف ـ
 احوالثبتبدیهی است نماینده  ثبت رساننددیگران هم بطریق معمول واقعه را در همان حوزه به 

 بیش از یکمرتبه واقعه را ثبت نخواهد کرد. 
 ب ا علت فوت نباید بهیچوجه در اسناد سجلی متوفیات ذکر شود. 

 : ا اگر فوت در جنک]جنگ[ واقع شود دو مورد باید در نظر گرفته شود97
ت جنگ بر طبق در صورتیکه هویت شخص متوفی معلوم باشد واقعه فوت از طریق وزار( 1

اطالع داده خواهد شد تا مراسم ثبت در  احوالثبتنمونه مخصوص باداره کل احصائیه و 
آید. نماینده ثبت تطبیق ثبت را با نمونه ارسالی در ذیل سند عمل بهآخرین محل اقامت متوفی 

 امضا خواهد نمود. 
ارت جنک]جنگ[ بر ا در صورت معلوم نبودن هویت متوفی واقعه مذکور از طریق وز2
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اطالع داده خواهد شد تا مراسم  احوالثبتمجلس مخصوص به اداره کل احصائیه طبق صورت
 آید. عمل بهثبت در دفتر مرکز 

ا هرکاه]هرگاه[ در اثر حادثه از قبیل زلزله و حریق و غیره عده تلف شوند و شناختن  98
مجلسهای مخصوصی و صحیه مکلفند صورت آنها میسر نشود مامورین اداره شهربانی و امنیه

مربوطه ارسال دارند تا بر طبق آن در دفتر واقعه ثبت  احوالثبترا تنظیم کرده برای نماینده 
 گردد. 

ا اگر شخصی در مریضخانه فوت کند و هویت او معلوم نباشد واقعه مزبور بموجب  99
 ع داده خواهد شد. مجلس مخصوصی به نماینده ثبت برای ثبت در دفتر اطالصورت

ا طفل مرده بدنیا آمده یا طفلی که قبل از اطالع والدت به مامور سجل مرده باشد باید  100
 است.  7در دفتر متوفیات قید گردد نه در دفتر والدت ا نمونه بر طبق نمره 

تبصره ا رؤسای مؤسسات خیریه مکلفند در روی ورقه مخصوصی که برای این منظور تهیه 
اطالع دهند تا مضمون آن ورقه را در دفتر  احوالثبتطفال مرده بدنیا آمده را بنماینده شده ا

 متوفیات قید نماید. 

ا ثبت فوت اتباع ایران در خارجه و کسانیکه در جهازات وفات مینمایند بر طبق 101
 الذکر و بهمان ترتیبی که است راجع بثبت والدت آنان ذکرشده. های سابقنمونه

شود قنسولگری ابالغ می ه ا در ممالکی که فوت اتباع ایران از طرف مقامات صالحه بهتبصر
 ترجمه اطالعات واصله در دفتر متوفیات قید و بمهر قنسولگری و امضاء قنسول میرسد. 

داند مراقبت به اجرای بتدریج و در نقاطیکه الزم می احوالثبتا اداره کل احصائیه و  102
 : مایدندستور ذیل می

عمل بهساعت  24پس از اطالع از واقعه فوت که باید در ظرف  احوالثبتالف ا نماینده 
یا طبیب صحی  احوالثبتآید در صورتیکه الزم بداند قبل از دفن جنازه میتواند فورا طبیب 

 را برای معاینه جسد متوفی اعزام دارد تصدیق این طبیب که نمونه آن چاپ شده و شامل کلیه
فوراً  احوالثبتنماینده  -گرددمربوطه ارسال می احوالثبتمطالب الزمه است مستقیما باداره 

اجازه دفن جسد را صادر کرده سپس واقعه را در حضور اظهارکننده ثبت مینماید نمونه 
 است.  8برحسب نمره 
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با شرایط  ب ا در نقاطیکه اداره صحیه موجود نیست یک یا چند نفر از اطباء آزاد ان حدود
 را انجام میدهند.  احوالثبتمخصوص وظیفه طبیب 

میاید ولی اداره عمل بهج ا در نقاطیکه طبیب نیست مراتب ثبت فوت مطابق مقررات 
علل فوت را بدست  احوالثبتمیتواند بوسیله اطباء و نمایندکان]نمایندگان[ سیار  احوالثبت

ود الزم است تنظیم نماید اگر کسان متوفی علت آورده و جداول مخصوصی که برای این مقص
 فوت را ندانند نماینده ثبت در جدول مذکور تنها عالئم مرض را مینویسد. 

 فصل چهارم ا ثبت ازدواج و طالق 

 قسمت اول ا محاضر رسمی 

ا در نقاطیکه دفاتر رسمی ازدواج و طالق تاسیس شده و واقعه در دفاتر مزبوره بثبت  103
ؤساء محاضر باید پس از ثبت واقعه در دفتر خالصه آنرا در اوراق هویت زوجین قید میرسد ر

و در پانزدهم و آخر هر ماه شمسی صورتی از وقایع مزبوره در روی اوراق چاپی که اداره 
 حوزه خود ارسال دارد.  احوالثبتتنظیم مینماید تهیه نموده برای نماینده دفتر  احوالثبت

های الزمه را که داللت اعالمیه احوالثبتل صورت وقایع نماینده دفتر ا پس از وصو 104
بر وقوع ازدواج یا طالق مینماید صادر کرده بدفاتریکه اوراق هویت زوجین را صادر کرده 
ارسال خواهد داشت. تا در حاشیه دفتر هویت یا والدت وقوع عقد یا طالق برحسب نمونه 

 ثبت گردد. ( 1نمره )

سالیانه را نماینده سجل در ظرف ماه اول سال بعد تنظیم خواهد نمود جداول  ا جدول 105
 مذکوره برحسب حروف تهجی زوج یا طالق دهنده تنظیم خواهد شد. 

 قسمت دوم 

که محاضر ازدواج و طالق رسمی تاسیس نشده ثبت وقایع مذکوره در  ا در نقاطی 106
طرف اداره کل احصائیه تهیه شده و شبیه بدفاتر خواهد آمد که از عمل بهنسختین دفاتری 

  (.3یا  2ازدواج و طالق رسمی است )طبق نمونه نمره 

ا کلیه عاقدین و مجریان صیغه مکلفند دارای دفتر شرعیات بوده و پس از اجرای  107
صیغه در روی اوراق چاپی که اداره کل احصائیه تهیه کرده مراتب را قید و بنماینده ثبت 

مربوطه اطالع دهند و همچنین اشخاص مذکور مکلفند بزوجین اخطار نمایند که واقعه را دفتر 
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 در ظرف ده روز اطالع دهند و اال تعقیب جزائی خواهند شد.  احوالثبتباداره 

روز از تاریخ وقوع طالق یا  10ا زوجین در مورد ازدواج و طالق باید در ظرف  108
ربوطه اطالع دهند و مامور ثبت پس از مراجعه بقباله نکاح یا ازدواج مراتب را بنماینده ثبت م

نامه در حضور دو نفر معرف و اظهارکنندگان )زوج یا زوجه( مراتب را در دفتر درج و طالق
 بامضای همگی میرساند. 

نامه نمره ترتیب تبصره ا پس از ثبت واقعه نماینده ثبت در حاشیه یا در ظهر قباله و طالق
در دفتر ازدواج یا طالق  1314بدینطریق یازدهم خرداد -خ ثبت را درج خواهد کرددفتر و تاری

 تحت نمره ترتیب .... ثبت شد. مهر ثبت و امضاء نماینده( 

ا هرکاه]هرگاه[ مجری صیغه واقعه را بنماینده اطالع دهد و صاحبان واقعه در ظرف  109
بوسیله مقامات مربوطه انانرا تعقیب و  روز برای ثبت واقعه حاضر نشده باشند نماینده ثبت 10

 واقعه را ثبت خواهد کرد. 

 ا نماینده ثبت پس از ثبت واقعه خالصه آنرا در ورقه هویت زوجین قید خواهد نمود.  110

ا هرگاه در سالی که ازدواج یا طالق واقع شده قبل از بستن دفاتر تقاضای ثبت شود 111
خواهد آمد خواه تقاضای ثبت در عمل بهتی که ذکر شد مراتب در دفتر همان سال با تشریفا

 حوزه شود که واقعه در آن رخ داده و خواه در حوزه دیگر. 

( 3یا )( 2ا هرگاه پس از بستن دفاتر تقاضای ثبت شود مراتب بطریق نمونه نمره ) 112
 در دفتر وقایع معوقه به ثبت خواهد رسید. 

 نامه واقعه را بثبت رساند. شاهد و ارائه طالق نفر 2ا مطلقه میتواند با  113
 ا ثبت واقعه برحسب اظهار مطلقه مانع از تعقیب طالق دهنده نمیشود.  تبصره

اند در دفتر ثبت مراتب ا نماینده ثبت واقعه ازدواج کسانیکه بسن رشد قانونی نرسیده 114
 را بمقامات مربوطه اطالع خواهد داد. 

 خواهد آمد. عمل بهایع و صدور اعالمیه بطریق معمول ا تنظیم جدول وق 115

ا ثبت نکاح و طالق کسانی که خود را تبعه خارجه میدانند بر طبق اسناد مثبته و نمونه 116
 مذکور 

خواهد آمد. فقط بجای دارنده هویت دارندة تذکره )یا سند دیگر( نمره عمل به 112در ماده 
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همچنین بجای اسم عاقد و محل اقامت او مقامیکه در انجا طالق یا نکاح .... نوشته خواهد شد و 
 واقع شده قید میگردد. 

ا در ثبت واقعه طالق و یا نکاح بهیچوجه ذکری از تبعیت اشخاصی که نام برده  تبصره
شده نخواهد شد و ذکر نمره تذکره آنها با ذکر مقامیکه طالق یا نکاح واقع شده سند تابعیت 

 وب نمیشود. آنها محس

ا کسانی که خود را تبعه خارجه دانسته و تذکره یا سند دیگری در دست ندارند واقعه  117
عمل بهها نکاح یا طالق آنها ثبت خواهد شد بدون این که ذکری از ورقه هویت یا تذکره آن

 الع دهد. اط احوالثبتتوسط دفتر والیتی مراتب را باداره  آید سپس نماینده مکلف است به

هرکاه]هرگاه[ نامه نظاما ازدواج و طالق اتباع ایران در خارجه مطابق مقررات این 118
 برخالف قوانین ایران نباشد در قونسولگریهای ایران بثبت خواهد رسید. 

 فصل پنجم ا مقررات مخصوص قری 

بعه در نسختین دفاتر نفر کمتر است وقایع ار 1000ها از ا در قرائی که جمعیت آن 119
شود یکی از نسختین دفاتر مذکور بقسمی تهیه خواهد شد که هر سندی را مخصوصی ثبت می

بتوان بسهولت از آن جدا نمود و همچنین دفاتر مخصوص برای ثبت هویت و وقایع معوقه در 
 هر قریه موجود است. 

در روزهای معین در آن  ا تقسیم قری بایست بقسمی شود که نمایندگان سیار بتوانند 120
قری حاضر بوده و وقایع را بثبت رسانند مثال اهالی یک قریه باید مطلع باشند که در روز 

شنبه یا پانزدهم هر ماه قبل از ظهر یا بعدازظهر نماینده ثبت در آن قریه حاضر و وقایع را سه
 بثبت میرساند. 

الع حاصل کرده و در صورت ا در غیاب نماینده کدخدا مکلف است از وقایع اط 121
امکان در دفتر یادداشتی خود اسامی صاحبان واقعه را ذکر کرده و آنها را از روزی که مامور 

 شود مطلع سازد. در آن قریه حاضر می

ا در روز حضور نماینده در قریه کدخدا مکلف است اسامی کلیه اشخاصی که برای  122
اده و بصاحبان واقعه نیز اخطار نماید که برای ثبت واقعه ها واقعۀ رخ داده بنماینده اطالع دآن

 حاضر شوند.  احوالثبتدر روز معین نزد مامور 
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شوند که در روز حضور نماینده در قریه ا ساکنین قری وقتی متخلف محسوب می 123
ی تا واقعه را که در غیاب نماینده رخ داده بثبت نرسانند بنابراین مهلت قانونی برای اهالی قر

روزی است که نماینده در قریه حاضر شود در هر حال راجع بوالدت و ازدواج و طالق اگر 
ساعت نگذشته باشد اظهارکنندگان میتوانند  48ده روز منقضی نشده باشد و در مورد فوت اگر 

 آنرا در جلسه بعد بثبت برسانند. 

تهیه  احوالثبتکزی ا دفتر قری مطابق نمونه مخصوصی است که از طرف اداره مر 124
 خواهد شد و هر صفحه دفتر منحصر بثبت یک واقعه است. 

تنظیم شده و پس از  احوالثبتتبصره ا الف ا دفاتر مذکور از طرف اداره کل احصائیه و 
مصرح است( برای نمایندگان ارسال  5گذاری و امضا )بترتیبی که در ماده انجام مراسم نمره

 میشود. 
ف است واقعه را در نسختین دفاتر درج کرده هر دو نسخه را بامضا ب ا نماینده مکل

 اظهارکننده و معرفین برساند. 
پس از ثبت واقعه نماینده سندی را که در نسخه ثانی ثبت میکند از دفتر جدا نموده و در 
کارتن مخصوص که همیشه با خود همراه دارد نگهداشته در اولین فرصت )یا در پانزدهم و 

 دفتر والیتی ارسال خواهد داشت.  عنوانبه ماه( آخر هر 

های الزمه را صادر و بوسیله رئیس دفتر ا پس از ثبت واقعه نماینده سیار اعالمیه 125
 والیت برای نمایندگان دفاتر مربوطه ارسال میدارد. 

فتر والیتی هائی که برای نمایندگان سیار ارسال میشود باید توسط رئیس دتبصره ا اعالمیه
 مربوط باشد. 

رئیس دفتر مکلف است پس از وصول اعالمیه اگر نسخه ثانی با نسختین دفاتر در مرکز 
دفتر والیتی باشد بتوسط معاون نماینده مراتب را در حاشیه سند مربوطه قید نماید و اال اعالمیه 

 را برای نمایندگان ارسال خواهد داشت تا در حاشیه دفاتر درج نمایند. 

 ریاست دفتر والیتی میفرستد.  عنوانبه ا در آخر هر سال نماینده دفاتر را بسته  126

خواهد عمل بها تنظیم جداول وقایع سالیانه قمری در دفتر والیتی بوسیلۀ معاون نماینده  127
 آمد. 
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کلف است ا پس از تنظیم جدول سالیانه رئیس دفتر والیتی یا معاون اداری او م تبصره
وقایعی که در دفتر ثبت گردیده و با اوراق نسخه ثانی که در طی سال ارسال شده تطبیق 

 نماید. 

ا پس از اجرای مراسم تطبیق مذکور در ماده قبل نسخه ثانی هر یک از قری جداگانه  128
 نیز جلد شده در دفتر والیتی ضبط میشود. 

دتی که ثبت آن بتعویق افتاده بتصویب فصل ششم ا اشخاص بدون سجل ا دفتر هویت ا وال
 رسیده است 

 فصل هفتم ا مواد متفرقه 

 تغییر نام خانوادگی و اسم 

اشخاصیکه بخواهند بنابر علتی نام خانوادگی خود را تغییر دهند یا در اثر تکرار  ـ141ماده 
ل تقاضای خود و داشتن نامهای ممنوعه مکلف به انتخاب نام دیگری باشند بایستی با ذکر دالئ

را بدفتر احصائیه و ثبت والیتی مربوطه تسلیم و رئیس دفتر موظف است مراتب را با ذکر 
دستور  احوالثبتعلت و نظریه خود راپورت نماید تا در صورت تصویب اداره کل احصائیه و 

 اجرای تغییر نام خانوادگی صادر گردد. 

ص درج خالصه والدت درج و در نام خانوادگی جدید در متن صفحه مخصو ـ142ماده 
صفحه سفید دفترچه هویت نوشته میشود )نام خانوادگی دارنده هویت نمره .... بر طبق دستور 

از .... به .... تغییر یافته است بتاریخ .... امضاء و مهر(  احوالثبتنمره ..... اداره کل احصائیه و 
 ییر نام خانوادگی قید خواهد شد. و همچنین در حاشیه مستندات و ستون مالحظات دفاتر تغ

 لغاتی را که بموجب سایر قوانین و مقررات ممنوع است و الفاظ زشت را نمیتوان ـ  143ماده 
 نام خانوادگی انتخاب کرد.  عنوانبه

نامهای خانوادگی انتخاب شده که حق تقدم آنها در حوزه ثبت مربوطه با دیگری ـ  144ماده 
کردن کلمه دیگر نیز جزو اسامی مکرر محسوب و نباید پذیرفته شود مثل باشد با اضافه 

 برومند و برومند تهرانی یا برومند مقدم. 

حق تقدم نام خانوادگی اشخاص پس از فوت آنها بورثه قانونی انتقال مییابد و  ـ145ماده 
تقدم داشته ورثه مشترکا نسبت بنام خانوادگی خود دارای همان اختیار هستند که صاحب حق 
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 است. 

نامه اشخاص که بدیگری اجازه اختیار نام خانوادگی خود را میدهد بایستی ا اجازه 146ماده 
الحکومه یا در شهرها بتصدیق کالنتری یا محاضر رسمی و در قصبات و قراء بتصدیق نایب

و  کدخدای محل رسیده باشد و اجازه مزبور فقط شامل شخصی است که باو اجازه داده شده
کسانیکه قانوناً تابع او هستند و اجازه گیرنده حق ندارد به شخص دیگری اجازه لحوق بدهد 

 نامه او تصریک شده باشد. مگر اینکه حق واگذاری در اجازه

در صورتیکه تقاضاکننده تغییر نام خانوادگی قبال هم نام خانوادگی خود را تغییر  ـ147ماده 
والیتی مربوطه باید مراتب را در راپرت خود تصریک  احوالثبتداده باشد دفتر احصائیه و 

 نماید. 

ا در موقعیکه پاره کلمات باید بر طبق سایر قوانین و مقررات از اسم اشخاص  148ماده 
حذف شود صفحه مخصوص درج خالصه والدت با حذف کلمه مزبور تنظیم و در صفحه سفید 

السلطنه( بر طبق دستور نمره ........... )یا صنیع دفترچه هویت نوشته میشود مثال )کلمه میرزا(
از اسم صاحب هویت )با اسم پدر و غیره( حذف گردیده است. )بتاریخ .... امضاء و مهر( و 
همچنین در حاشیه اسناد و ستون مالحظات دفاتر قید میشود )در تاریخ .......... بر طبق دستور 

 ...... از .......... صادر گردیده امضاء و مهر(. نمره .......... المثنی با حذف کلمه ....

نسبت باشخاصیکه اسامی شخصی آنها باید بجهۀ قانونی تغییر کند اسامی جدیدی  ـ 149 ماده
را که اختیار میکنند در حاشیه مستندات سجلی و در متن ورقه هویت پس از اسم سابق ذکر 

)اسم صاحب هویت نمره ......... بر  و در صفحه سفید دفترچه هویت شرح ذیل نوشته میشود
 طبق دستور نمره ......... از........ به....... تبدیل مییابد. بتاریخ ......... امضاء و مهر(. 

در مواقعیکه اسم شخصی تغییر مییابد در اسناد سجلی اوالد و دفاتری که اسم او  تبصره ـ
درج و در صفحه سفید هویت اوالد یا مندرج است اسم جدید بعد از اسم قدیم با مرکب قرمز 

عیال او نیز نوشته میشود، اسم پدر )یا اسم شوهر( دارنده هویت نمره ......... از .......... به ......... 
 تغییر یافته است بتاریخ .... امضاء و مهر(. 

 راجع بالمثنی 

عین ورقه هویت المثنی هویت وقتی داده میشود که ورقه هویت مفقود و یا  ـ 150ماده 
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 مستعمل تسلیم شده باشد. 

امضاء المثنی از وظایف مختصه نماینده حوزه ثبت و یا رئیس دفتر احصائیه و  ـ 151ماده 
 ثبت والیتی است. 

الوکاله او و یا در صورتیکه المثنی ورقه هویت فقط بصاحب آن یا وکیل ثابت ـ 152ماده 
 صغیر داده میشود. صغیر باشد به ولی و قیم و وصی یا مادر 

از اوراق سابق وقتی المثنی داده میشود که نسختین مستندات سجلی و دفتر  ـ 153ماده 
 یادداشتی با یکدیگر تطبیق و اختالفی نداشته باشد. 

در موارد فوق در صورتیکه در اسناد اشتباهاتی مشاهد شود که رفع آن قانونا از  ـ 154ماده 
 خارج نباشد در رفع اشتباه اقدام و المثنی صادر خواهد شد.  احوالثبتعهده احصائیه و 

اگر اختالفی بین اسناد یا خدشه در آنها باشد و تقاضاکننده قبل از رفع اختالف  ـ 155ماده 
المثنی بخواهد صدور المثنی با تشریک اختالفات یا خدشه مانعی ندارد منتها قسمت مورد 

خالصه والدت نوشته نشده و در حاشیه همان صفحه اختالف یا خدشه در محل خود در صفحه 
نوشته میشود مثال راجع باسم پدر یا تاریخ تولد یا غیره به صفحه سفید دفترچه هویت مراجعه 
شود و در صفحه سفید شرح اختالف یا خدشه ذکر خواهد شد مثال اگر اختالف در تاریخ تولد 

باشد در صفحه سفید نوشته میشود  1276و در دفتر  1266و دیگری  1256بوده و در یکنسخه 
و در  1266و در یکنسخه  1256)تاریخ والدت دارنده هویت نمره ......... در یکنسخه از اسناد 

 1279مخدوشا به  1289است امضاء و مهر( و همچنین در صورتیکه تاریخ تولد از  1276دفتر 
بوده مخدوشا  1289ه ......... سال تبدیل شده باشد نوشته میشود )تاریخ والدت دارنده هویت نمر

 تبدیل شده است مهر و امضاء(.  1279به 

برای اشخاصیکه با تسلیم ورقه هویت مستعمل تقاضای المثنی میکنند در  ـ 156ماده 
صورتیکه مندرجات هویت مستعمل با مندرجات نسختین مستندات سجلی و دفاتر مضبوطه 

ات مستندات المثنی صادر گردد و در صفحه سفید اختالف داشته باشد بایستی مطابق مندرج
 دفترچه هویت شرح اختالف تذکر داده شود. 

 فصل هشتم ا مفتشین 

برای تفتیش اعمال نمایندگان و حصول اطمینان در صحت وقایعی که بثبت  ـ 157ماده 
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کز تاسیس میشود مر احوالثبتسجل اداره بنام تفتیش رسیده همچنین برای تعقیب اشخاص بی
اداره تفتیش در طهران و نمایندگان آن در والیات عالوه بر مفتشین سیار اعزامی از مرکز 

در هر والیت یکعده مفتش در تحت امر مستقیم رئیس دفتر  -رؤسای دفاتر والیتی هستند
 والیتی میباشد. 

 ماه یکمرتبه کلیه قری حوزه خود را تفتیش نمایند.  3ا مفتشین باید اقال  158ماده 

ا عموم اهالی مکلفند سئواالتی که مفتش راجع بهویت آنها یا هویت صغار آنها  159ماده 
 نماید جواب داده در صورت لزوم ورقه هویت خود را ارائه دهند بدون اینکه مفتش حقمی

 ضبط ورقه را داشته یا تصرفی در آن بنماید. 
 ق هیچگونه سئوالی ندارد. ا مفتش غیر از مسائل مربوطه به هویت اشخاص ح تبصرۀ الف

ب ا مفتش باید با کمال ادب با اهالی رفتار کرده و حق ندارد کسی را در نزد خود برای 
 خواستن توضیحات دعوت کند و باید شخصا بمحل رفته توضیحات الزمه را بخواهد. 

فند الحکومه و حکام مکلرؤسای اداره شهربانی، کالنتری امنیه و همچنین نایب ـ 160ماده 
است و بانها کتبا اعالم میشود هرچه زودتر نامه نظاممنظور مفتش را که در حدود مقررات این 

 بموقع اجرا گذارند. 

 احوالثبتاداره کل احصائیه و نامه نظاما هرکاه]هرگاه[ در ضمن اجراء این  161ماده 
الزم به بیند میتواند آنرا بکمیسیون قضائی نامه نظامنواقصی مشاهد کرده یا اصالحاتی در 

مراجعه نموده و پس از تصویب کمیسیون و موافقت نظر وزارت داخله مواد آنرا  احوالثبت
اصالح و دستور دیکری]دیگری[ را که برای حسن جریان امور ثبت الزم بداند و بدین ترتیب 

 بتصویب رسیده است بان بیفزاید. 

که مشتمل بر نامه نظامملغی و این  1307خرداد  27سجل احوال مورخ نامه نظام ـ 162ماده 
 ماده است از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.  162

 الوزراء رئیس
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 در نوشتجات اداری "احوالثبت"به جای  "سجل احوال  "استفاده از کلمه مقرره  -16
  احوالثبت 5/11/1314مصوب 

حوال ادائر باعالم وزارت عدلیه تبدیل کلمه سجل  314ر10ر24-30708واد متحدالمال نمره س
 ( برای در نظر گرفتن آن در نوشتجات اداری درج میشود.احوالثبت)ب

 مستوفی عبداهلل –مدیرکل ثبت 
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: خورشیدی در مجلس شورای ملی وضعیت اعتبار 1314و  1313انون مدنی مصوب ق -17
 معتبر

 در اسناد سجل احوال -کتاب سوم 
 سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است، معین -992ماده 

  .شودمی
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات  -993ماده 

 مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطالع داده شود:
  .سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شودچنین هموالدت هر طفل و  -1
 ازدواج اعم از دائم و منقطع -2
 بذل مدتچنین همطالق اعم از بائن و رجعی و  -3
 وفات هر شخص -4

حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون  -994ماده 
  .ید در دفتر سجل احوال ثبت شودبا شودمی صارد

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به  -995ماده 
 موجب حکم محکمه

اگر عدم صحت مطالبی که ب دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه  -996ماده 
ه قید شده است معین مجهول الهویعنوان بهثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال 

شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید 
  .شود

ی مخصوصی که به موجب هااتخاذ نام .هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد -997ماده 
  .، ممنوع استشودمی اداره سجل احوال معیننامه نظام

تواند می هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد -998ماده 
اگر کسی  .اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطبه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد

نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این 
تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه می نفعذی امر تغییر دهد، هر

  .مقرر است، اعتراض کند
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اظهار  سند والدت اشخاصی که والدت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال -999ماده 
  .شده است سند رسمی محسوب خواهد بود

ی مخصوصه هاقوانین و نظامنامهسایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب  -1000ماده 
  .مقرر است

مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت  -1001ماده 
خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، 

 1.انجام دهند

  

                                                
 22 صحفه احوال،ثبت حقوق يتبارشناس عباس، ،یرشکاریم. 1
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خورشیدی در هیأت  12/6/1314سجل احوال مصوب  اداره کل احصائیه ونامه نظام -18
: وضعیت اعتبار 25/6/1314به تاریخ  4049وزیران منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 منسوخ
 اتیکل در -اول فصل

: احوال شخصی که ثبت آن به موجب قانون اجباری است، عبارت از وقایع ذیل است -1
مضمون ثبت یک واقعه در دفاتر رسمی  از . سند سجلی عبارتوالدت، ازدواج، طالق و فوت

ملکف به ثبت وقایع و احوال  احوالثبت . ثبت مأموری است که از طرف ادارهاست احوالثبت
  .اشخاص در دفاتر رسمی است

اظهارکننده شخصی است که یکی از وقایع مذکور را برای ثبت در دفاتر رسماً به نماینده  -2
  .کننده ممکن است صاحب واقعه یا نماینده قانونی او باشددهد اظهارمی اطالع احوالثبت
تصریک شده، ممکن است اظهارکننده صغیر باشد ولی نامه نظامجز در مواردی که در این  -3

  .در هر حال باید به سن تمیز رسیده باشد
ه هویت و در مورد تولد و فوت بشاهد شخصی است که در مورد ازدواج و طالق به  -4

  .جده سال داشته باشددهد و باید الاقل همی گفتار اظهارکننده شهادت صدق
 ثبت کلیه وقایع در نخستین دفاتر مخصوصی که برای این منظور تهیه شده به عمل -5
  .تنظیم اظهارنامه یا ثبت وقایع در روی اوراق منفصل به کلی ممنوع است .آیدمی

آن نوشته شده باشد، پلمپ شده و کلیه  آنکه چیزی دردفاتر ثبت واقعه باید قبل از  -تبصره
صفحات آن، نمره گذاری شده و عده صفحات در صفحه اول و آخر هر یک دفتر با تمام 

و مدعی  احوالثبتو امضای رئیس تفتیش احصائیه و  احوالثبتحروف نوشته و به مهر اداره 
  .العموم بدایت تهران برسد

در مرکز  احوالثبتنظر و به دستور کمیسیون مربوطه به امور دفاتر ثبت وقایع در تحت  -6
تعداد اوراق هر یک از دفاتر مذکور بر حسب اهمیت هر حوزه از طرف  .تهیه خواهد شد

آخر بهمن ماه  درنامه نظاماین  5ریاست تفتیش معین شده و پس از اجرای تبصره مفاد ماده 
  .سال خواهد شدار احوالثبتی هاکلیه حوزه برای
یی که وقایع سالیانه کم باشد کلیه وقایع مختلفه را در یک دفتر هاممکن است در حوزه -7

  .ثبت نمود ولی در هر حال باید نخستین باشد
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هرگاه در طی سال معلوم شود که اوراق دفتر برای ثبت وقایع کافی نیست، نماینده ثبت  -8
نمره  .نمایدمی مرکز اطالع داده، درخواست دفاتر جدیدیقبل از اتمام دفتر فوراً مراتب را به 

  .، دنباله آخرین نمره دفتر سابق استشودمی ترتیب وقایعی که در دفتر ثانی ثبت
بیش از ربع صفحه دفاتر مذکوره مخصوص حاشیه است که در آن تذکرات ضروری  -9
ماینده ثبت، بقیه تذکرات را در حاشیه هرگاه حاشیه کافی برای تذکرات نباشد ن شودمی درج

نماید الزم است می آخرین صفحات دفتر که در متن آن بالطبع چیزی نگاشته نخواهد شد، قید
نمره صفحه که بقیه تذکرات در آن یادداشت شده، در ذیل حاشیه ثبت واقعه بدین طریق 

در صدر حاشیه که دنباله تذکرات چنین هم .)امضاء( ....بقیه تذکرات در صفحه: یادداشت شود
 ....بقیه صفحه .شودمی سابق الذکر است نوشت

 طرف راست نوشته رهر سند )ثبت واقعه( دارای یک نمره ترتیب است که در صد -10
( 7هرگاه یک دفتر مخصوص ثبت چندین واقعه مختلف باشد )رجوع شود به ماده  .شودمی

  .بت شده و نمره ترتیب واقعه بعدی دنباله نمره واقعه ماقبل استوقایع یکی بعد از دیگری ث
  .شودمی نمره ترتیب دفاتر هر سال تجدید -تبصره

در زیر نمره ترتیب )در حاشیه( اسم شخص یا اشخاصی که واقعه راجع به آنها است،  -11
  .شودمی نوشته
بنابراین سرسطر  .شودمی حل سفیدی نوشتهکلیه وقایع در متن دفتر بدون گذاشتن هیچ م -12

  .رفتن و محلی را سفید گذاشتن به کلی ممنوع است
نماید و می مرکب غیرقابل محوی برای ثبت وقایع معین احوالثبتاداره احصائیه و  -13

  .ه خواهد شدتکلیه اسناد با آن مرکب نوش
اند، که واقعه را به مأمور اطالع دادهدر ثبت هر واقعه سال، ماه، روز و ساعت تحقیقی  -14

نامه نظاماسم، نام خانوادگی، سن، شغل و محل اقامت اشخاصی که در این چنین هم .گرددمی قید
  .بدان تصریک شده، نوشته خواهد شد

ال، ماه، روز و ، ثبت تاریخ وقوع واقعه به سشودمی با تمام حروف نوشته هاکلیه تاریخ -15
  .ساعت تحقیقی ضرورتی است

تکرار آن در متن سند لزومی  .شودمی فقط در باالی صفحه نوشته احوالثبتاسم حوزه  -16
در موقع صدور سواد مصدق نام، حوزه ثبت در طرف راست اولین صفحه اوراق مورد  د.ندار
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  .شودمی تصدیق نوشته
متن هر سند و در محل مربوطه، اسم خود را خواهد نوشت بدین  در احوالثبتنماینده  -17
بعد با مهر مخصوص حوزه آن را ممهور  .الخ ...اینجانب اردشیر بهمنی نماینده حوزه: طریق

  .خواهد نمود
عه را شخصاً ثبت نماید و هرگاه به واسطه عذر قباید حتی المقدور وا احوالثبتنماینده  -18

این اجازه باید کتبی و در دفتر  .دهدمی عاون خود اجازه ثبت واقعه راموجهی غائب باشد به م
 معاون مذکور در دفتر ثبت، وقایع را یادداشت .ثبت مراسالت )اندیکاتور( ثبت شده باشد

 .کندمی

نماینده ثبت وقایع مربوط به شخص خود یا اقربای خود را تا درجه سوم اعم از سببی  -19
لعموم و یا امین صلک و یا حاکم محل با رعایت ترتیب ثبت و صورت یا نسبی با حضور مدعی ا

 رساند میاند، واقعه را به امضای هر یک از افراد فوق که حضار بوده
قبل از ثبت واقعه، نماینده ثبت مکلف است به اظهارکنندگان و شهود عواقب وخیم  -20

  .د نمایداظهارات کذب را ذکر داده، این موضوع را در دفتر قی
سن آنها چنین هماسامی اظهارکنندگان و شهود باید قبل از نام خانوادگی آنها ذکر و  -21

 .باید قید گردد
رساند، باید می محل فوت و اقامتگاه شخص متوفی و کسی که واقعه فوت را به ثبت -22

 .ذکر شود
  .ذکر تابعیت در ورقه هویت ممنوع است -23
دهد ممکن است به وسیله وکالتنامه مسلم، می اجازه احوالثبتقانون  در مواردی که -24

  .واقعه را به ثبت رسانید
باید قبل از آنکه ثبت را به امضا اظهارکنندگان و شهود برساند  احوالثبتنماینده  -25

پس  .مام جزئیات را به نحوی که بفهمند، توضیک نمایدتآنها بخواند و  مندرجات آن را برای
آنکه اطمینان کامل پیدا کرد که مراتب ثبت شده مطابق اظهار ایشان است این عمل خود از 

را با تصریک با اینکه ثبت را خواندیم و جزئیات را فهمیدیم، در دفتر قید و به امضاء آنها 
  .کندمی رسانیده و خود نیز آن را امضاء

مضاء با انگشت ابهام دفاتر را هرگاه اظهارکننده یا شاهد سواد نداشته باشد به جای ا -26
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یکی از السنه  د فارسی نداشته ولی از عهده نوشتنکسانی که سوا .عالمت خواهد گذاشت
 احوالثبتمأمور  .دانند، دفاتر را امضاء خواهند نمودمی آیند با حروف زبانی کهمی خارجی بر

 .متن توضیک دهد مکلف است علت عدم امضاء یا امضاء غیرفارسی را پس از ثبت واقعه در
اگر به سبب مرض و علتی یکی از شهود یا احدی از اظهارکنندگان نتواند امضاء نماید چنین هم

  .شودمید علت مذکور در دفتر قی
امضاء باید خوانا باشد بدین معنی که امضاءکننده به تمام حروف اسم خود را خواهد  -27
  .جز در مورد ماده فوق به هیچ وجه جائز نیست گذاشتن عالمت به جای امضاء .نوشت
و پس از  شودمی نماینده که غفلت نموده ذیل سند را امضاء نماید، متخلف محسوب -28

در حاشیه ثبت مذکور  احوالثبتتحقیق و تدقیق در صحت مندرجات به حکم اداره احصائیه و 
سپس مأمور  .مراتب امضاء به عمل آمد .......خمور .....برحسب حکم نمره: شودمی چنین نوشته

  .نمایدمی وقت ذیل این جمله را امضاء
هرگاه پس از امضاء ثبت واقعه معلوم شود که اشتباهی رخ داده، تصحیک سند فقط به  -29

 .موجب حکم محکمه صالحه به عمل خواهد آمد
سم و تاریخ اشتباه نوشته شده غیر از اای هرگاه قبل از امضاء سند مشاهده شود کلمه -30

 .نمایدمی آن را با مرکب قرمز قلم زده و در حاشیه، قلم زدگی را تصدیق احوالثبتنماینده 
  .ی ممنوع استو تراشیدگی به کل تحریر بین سطور

هرگاه به علتی ثبت یک واقعه ناتمام بماند نماینده ثبت علت را در دفتر قید کرده و  -31
  .نماید و به ثبت ناتمام ترتیب اثر داده نخواهد شدمی امضاءپس از ذکر تاریخ 

پس از مدت مقرر بر حسب دستوری که  .ثبت وقایع باید در مدت مقرر به عمل آید -32
  .در موارد مختلف داده شده، واقعه اربعه به ثبت خواهد رسیدنامه نظامدر این 

یل باشد، در روز قبل از تعطیل، کلیه دفاتر در آخرین روز اسفند و اگر آن روز تعط -33
 مراسم بستن دفتر پس از ثبت آخرین واقعه به عمل .ثبت وقایع و احوال بسته خواهد شد

 .آیدمی
هر یک از وقایع، دفتر مخصوصی باشد هر یک  ت، برای ثباحوالثبتهرگاه در حوزه  -34

تر که دارای دویست و پنجاه سند تولد است مثالً این دف: شودمی از دفاتر به طریق ذیل بسته
بسته شد )امضاء نماینده( اگر وقایع مختلف در یک دفتر ثبت  1314در بیست و هشتم اسفند 
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  .( است5شده باشد نمونه بر حسب )نمونه نمره 
در شهرهای بزرگ که برای ثبت هر یک از وقایع مختلفه چندین دفتر الزم است،  -35

  .آیدمی ام آن به طریق )نمونه نمره شش( به عملبستن دفتر پس از اتم
هرگاه محکمه در موارد دعوی جعل مالحظه دفتر را الزم بداند دفاتر مزبور به محکمه  -36

دفتر مورد تقاضا هنوز بسته نشده باشد شرح ذیل در دفتر که درصورتی .ارسال خواهد گردید
به محکمه مشهد ارسال شد( و برای ثبت  .....مورخ .....)بر حسب اخطار نمره شودمی نوشت

  .وقایع دفتر جدیدی بر طبق مقررات شروع خواهد شد
که دفاتر جدیدی قبالً تهیه شده باشد محکمه  شودمی دفاتر وقتی به محکمه تقدیم -تبصره

  .دهدمی پس از رفع احتیاج، آنها را در اسرع اوقات به محل اصلی عودت
ابق مقررات برای سال معین آماده ولی مورد احتیاج واقع نگردید به دفاتری که مط -37

این دفتر که در آن واقعه ثبت نشده در بیست و هشتم اسفند هزار : طریق ذیل بسته خواهد شد
 .و سیصد و چهارده بسته شد )امضاء نماینده(

در دو نسخه آخر ماه فروردین سال بعد جدولی  منتها تا احوالثبتی هادر کلیه حوزه -38
هر یک از وقایع  . برایبه حروف تهجی از اسامی صاحبان واقع سال گذشته تنظیم خواهد شد

در  .شودمی چهارگانه جدولی جداگانه تهیه شده، در آخرین صحفحه دفتر مربوطه الصاق
 ول مخصوصییی که وقایع چهارگانه در یک دفتر ثبت شده، بریا هر قسم واقعه تهیه جدهاحوزه

 :شودمی صفحه دفتر به طریق ذیل الصاق خواهد شد و پس از آخرین
 .جدول متوفیات -4جدول طالق و  -3جدول ازدواج؛  -2جدول موالید؛  -1

ماه اول یازدهمین سال از روی جداول وقایع سالیانه تشکیل  6پس از انقضای ده سال در  -39
هم در دو نسخه تهیه شده، یکی را در دفتر  این جداول .ساله خواهد شد 10جدول تهجی وقایع 

 .دارندمی مربوطه نگهداشته و نسخه ثانی را به مرکز ارسال
پس از بستن دفاتر و تهیه جداول سالیانه و نسخه ثانی، کلیه دفاتر وقایع با کلیه اسناد  -40

دفتر والیت از قبیل وکالت نامه، سواد قیم نامه، تصدیق طبیب و غیره در آخر فروردین ماه به 
رئیس دفتر والیتی، بالفاصله رسید دفاتر و اسناد را تهیه و با اولین پست برای  .شودمی ارسال

فرستد و بعد وقایع مندرج در دفاتر را مطالعه کرده، در صفحات دفاتر دقت نموده، می نماینده
اتب را برای تعقیب اسناد مربوطه را با وقایع تطبیق و هرگاه خالف ترتیبی مشاهده کرد، مر
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عین اسناد مذکور پس از خاتمه هر دوره سرشماری به  .دهدمی مسئول به اداره مرکزی اطالع
 .گرددمی مرکز ارسال

رئیس دفتر والیتی هر حوزه نسبت به دفاتر تابعه خود از جهت امور مربوطه به احصائیه  -41
یش وقایع مندرج در دفاتر را به نظارت کامل دارد و از این حیث رسیدگی و تفت احوالثبتو 

باشد و برای انجام این مقصود، سمت مفتشی میدار مذکور است، عهده 40ترتیبی که در ماده 
  .را خواهد داشت احوالثبتاز طرف اداره احصائیه و 

رئیس دفتر والیتی به هیچ وجه سمت نمایندگی ندارد و در قلمرو مأموریت او ثبت  -42
 .خواهد داد احوالثبتینده یا نمایندگان وقایع را نما

 شودمی گان تنظیمددفتر والیتی به توسط نماینس دفاتری که در مرکز مأموریت رئی -43
  .بل رسید به رئیس دفتر والیتی تسلیم شوداشده و در مقبه دستور مواد سابق الذکر بسته  باید

اند یک یا چند نفر معاون نماینده  غیر از نمایندگان رسمی که موظف به ثبت وقایع -44
ی گذشته هارسد در حاشیه دفاتر سالمی ی مختلفهایی که از حوزههاباشند اعالمیهمی موظف

باشند می مسئول ضبط دفاترضمناً معاونین مذکور  .که در ضبط دفتر والیتی است، ثبت نماید
ون اداری او است که ایتی یا معدرجات دفاتر به عهده شخص رئیس دفتر والنولی رسیدگی م

  .سمت نمایندگی ندارد و باید پس از مداقه و مراجعه ذیل هر واقعه را امضا نماید
نی از اشخاص مسئول برای ورفع مسئولیت قاننامه نظامثبت واقعه مطابق مقررات این  -45

 .کندنمی اعالم به شهربانی، حاکم و امنیه و کدخدا
الزم بداند ثبت وقایع در روی دفاتری شبیه به  احوالثبتکه اداره احصائیه و در نقاطی  -46

بدیهی است در این قبیل نقاط، نخستین دفاتر شبیه به یکدیگر  .دفاتر قری به عمل خواهد آمد
  .بوده و مانند دفاتر قری دارای اوراق منفصل نیست

شده، یک نسخه ان در دفتر ی سابق بر حسب سنوات مربوطه جلد هاکلیه اظهارنامه -47
 .گرددمی نماینده محل و نسخه دیگر در دفتر والیتی متبوعه ضبط

بعضاً یا کالً از بین برود کمیسیونی با حضور  احوالثبتدر موقعی که اسناد و دفاتر  -48
رئیس دفتر احصائیه و ثبت والیتی و نماینده وزارت داخله یا حکومت محل و نماینده پارکه 

جای اسناد اق سوابق موجوده، اسناد جدیدی به راجعه به سایر اسناد و دفاتر و اوربا متشکیل و 
صاحب اسناد نسبت به اسناد که درصورتیرسد و می ء اعضاء کمیسیونمفقوده تنظیم و به امضا
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  .تواند به محاکم صالحه رجوع و تقاضای رسیدگی کندمی جدید اعتراضی داشته باشد
بایستی از طرف صاحب  شودمی برای صدور هویت یا المثنی اخذ یی کههاذیل عکس -49

یم یا وصی او امضا شود و از طرف ولی خاص، ق .صغیر باشدکه درصورتیعکس یا وکیل او، 
  .نداشته باشد با انگشت عالمت بگذارند داگر سوا

 در ثبت والدت -فصل دوم
ف ده روز، واقعه تولد را به نماینده پدر یا مادر و قابله در مورد تولد باید در ظر -50
که  شودمی کلمه قابله اطالق به دکتر جراح و کلیه اشخاصی .حوزه خود اطالع دهد احوالثبت

منظور از اطالع کتبی که در  .وظیفه قابلگی را به عمل آورده و در موقع تولد حضور داشته اند
ذیل اظهارات خود را که باید در دفتر ثبت  قانون به آن تصریک شده این است که اعالم کننده،

  .شود، امضا نماید
استثنا شده است( اظهارات اعالم نامه نظام)جز در مواردی که در این  احوالثبتنماینده  -51

در دفتر ثبت وقایع )در نقاطی که  کننده را فوراً با حضور دو شاهد در نسختین دفتر موالید یا
ثبت والدت بر حسب )نمونه نمره  .ت کلیه وقایع است( ثبت خواهد نمودیک دفتر برای ثب

  .( است1
و  در هر محل باید اوراقی که قبالً تهیه شده است، بین اطباء احوالثبتنمایندگان  -52
ها را وادار کنند که نکات الزمه را پس از تولد طفل در آن ی حوزه خود توزیع و آنهاقابله

نده عودت دهند و هرگاه در صحت والدت تردید داشته باشند باید در وارد نموده، به نمای
نموده و در موقع لزوم دکتر قانونی  تاطراف قضیه برای احراز صحت و سقم واقعه تحقیقا

  .را به محل تولد طفل برای معاینه و تحقیق بفرستد احوالثبت
باید محل تولد طفل و  هرگاه محل تولد طفل یا محل اقامت پدر یا مادر مختلف باشد -53

  .اقامت پدر و مادر صراحتاً قید شود
 طبع احوالثبتشد که از طرف اداره تصدیق طبیب یا قابله باید در روی اوراقی با -54

 .گردیده
هرگاه مولود توأم و یا متعدد باشد برای هر یک، سند جداگانه تنظیم شده و بعد از ذکر  -55

  .مثالً محمود کامروا مولود اول پسر شودمی وم نوشتهاسم مولود، کلمه مولود اول یا د
  .( است2هرگاه تولد طفل پس از مرگ پدر واقع شده باشد نمونه از قرار )نمره  -56
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  .تواند ثبت واقعه را به تعویق اندازدنمی نماینده ثبت به هیچ وجه -57
برخالف واقعه اظهاراتی  پس از ثبت واقعه هرگاه معلوم گردید که اعالم کننده -تبصره

مراتب را به ریاست دفتر والیتی ثبت اطالع خواهد داد تا مرتکبین را  احوالثبتنموده نماینده 
  .صادر شودثبت اعتباری بی از طریق قانون تعقیب و حکم

  .آیدمی ( به عمل3ه سند والدت به طریق )نمونه مراسم ابطال در حاشی -58
ت مقرر و در طی سالی که طفل به دنیا آمده، قبل از بستن دفتر، هرگاه بعد از مهل -59

اعالم گردد، مکلف است که واقعه را ثبت کرده، متخلفین  احوالثبتوالدت طفل به نماینده 
اگر دفتر والدت بسته شده باشد تولد طفل در دفتر مخصوص  .را از طریق قانون تعقیب نماید

  .ثبت خواهد شد
ز مدت مقرر مادر طفل، واقعه را اطالع دهد فقط پدر در صورت حضور هرگاه پس ا -مالحظه

باشد؛ زیرا ممکن است مادر در مدت مقرر به واسطه وضع می در آن حوزه و قابله قابل تعقیب
 .حمل قادر به خارج شدن از منزل نبوده

  .ستآمد که طفل در آن جا متولد شده ا ثبت واقعه تولد در حوزه ثبتی به عمل خواهد -60
هرگاه قبل از ثبت والدت طفل را از حوزه ثبت خارج نموده باشند موارد زیر باید در  -الف

اگر در همان سالی که طفل به دنیا آمده درخواست ثبت والدت او را بنمایند، : نظر گرفته شود
ل پس از بستن دفاتر سا .نمایدمی با حضور دو شاهد واقعه را در دفتر ثبت احوالثبتنماینده 

  .آیدمی به عمل 51جاری، ثبت والدت طفل در دفتر مخصوص با مراعات ماده 
ی هادر موقع تنظیم جداول وقایع سالیانه جدول مخصوص برای اطفالی که در حوزه -ب

و نیز  شودمی ا در دفتر والدت مزبور ثبت گردیده، تنظیمهمختلف به دنیا آمده اند و واقعه آن
راجع به تنظیم  .شد دجدول جداگانه با مراعات حروف تهجی تهیه خواه از برای هر حوزه یک

 صاجدول برای اطفالی که تولد آنها در دفتر مخصوص ثبت گردیده رجوع شود به فصل اشخ
 .سجلبی

پس از ثبت واقعه در دفتر والدت یا دفتر اشخاص بدون سجل باید ورقه هویت طفل  -61
  .ودصادر و خالصه ثبت در آن درج ش

ورقه هویت طفل به ولی خاص )پدر، جد پدری، وصی منصوبی که وصایت او مسلم  -62
قبل از تسلیم ورقه هویت طفل، باید اسم و تاریخ  .شودمی باشد( یا مادر و یا قیم صغیر تسلیم
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 احوالثبتنماینده  .والدت طفل در ورقه هویت پدر و مادر )در صورت حیات آنها( قید گردد
  .نمایدمی ( در حاشیه سند در دفتر ثبت4ب را بر طبق )نمونه نمره مرات

، هرگاه پدر در مسافرت باشد اسم و تاریخ والدت طفل در ورقه هویت مادر قید شده -63
  .( است5نمونه ثبت در حاشیه بر حسب )نمونه نمره  .شودمی ورقه طفل به مشارالیها تسلیم

با ارائه ورقه هویت طفل  احوالثبتای هدر هر یک از حوزهتوانند می پدر یا مادر-الف
پس از  احوالثبتنماینده  بنماینددرخواست یادداشت والدت او را در ورقه هویت خود 

 .نمایدمی مهور و بعد امضام احوالثبتور ذیل آن را با مهر یادداشت مذک
ه لطمه به حقوق طفل ثبت نشدن والدت طفل در اوراق هویت پدر و یا مادر هیچ گون -ب

 .وارد نخواهد ساخت و به هیچ وجه بر علیه او نخواهد بود
رای در موقع ثبت والدت طفل دا دهرگاه پدر یا مادر یکی از اظهارکنندگان و مشهو -64

به جای  51هد افتاد و در نمونه مذکور در ماده ورقه هویت نباشد ثبت مذکور به تعویق نخوا
ورقه هویت طفل  ندون ورقه هویت درج خواهد شد ولی برای گرفتدارنده ورقه هویت جمله ب

  .سجل به ثبت رسانندبی الزم است پدر و یا مادر قبالً هویت خود را در دفتر اشخاص
مکلف است پس از ثبت والدت به موجب اعالمیه مخصوص )بر  احوالثبتنماینده  -65

ای که ورقه هویت پدر یا مادر راتب را به حوزهنماید( ممی تهیه احوالثبتطبق نمونه که اداره 
 .در آنجا تنظیم شده، ارسال دارد

حوزه مربوطه در حاشیه  احوالثبتپس از وصول اعالمیه مذکور در ماده قبل، نماینده  -66
 ( درج6دفتری که هویت یا والدت پدر یا مادر ثبت شده، والدت طفل را به طریق )نمونه 

نسخه دیگر از اعالمیه مذکور به توسط نماینده که والدت را ثبت کرده، به نین چهم .نمایدمی
گردد تا نماینده دفتر ایالتی یا معاون او، والدت را در نسخه ثانی می دفتر والیتی مربوطه ارسال

 .دفاتر قید نماید
 اند و مراتب ثبت در دفاترکه پدر یا مادر ورقه هویت گرفته اگر در همان سالی -67

اشخاص بدون سجل به عمل آمده، دارای طفلی شوند و والدت او را به ثبت برسانند، فقط ارسال 
ارسال نسخه دیگر  .یک نسخه اعالمه به حوزه که ورقه هویت را صادر کرده، کافی است

  .دفتر والیتی لزومی نداردعنوان به
 سابق تنظیم شده به عملنامه امنظیی که به موجب هاتذکر والدت در ظهر اظهارنامه -68
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  .آیدمی
هرگاه هویت پدر یا مادر والدت طفل در همان حوزه که ثبت والدت طفل به عمل  -69

نماینده مکلف است شخصاً در حاشیه دفتر یا دفاتری که در ضبط او  .آمده به ثبت رسیده باشد
ال شده باشد ارسال اعالمیه اگر یکی از دفاتر به دفتر والیتی ارس .است، والدت را تذکر دهد

  .به آن دفتر ضروری است
اگر اظهارکننده تصدیق دکتر، جراح یا قابله دارای دیپلم با خود همراه داشته باشد،  -70

 .(7ممکن است ثبت والدت بدون حضور شهود به عمل آید )طبق نمونه نمره 
رای ثبت واقعه نیست هرگاه اظهارکننده شخص قابله یا طبیب باشد تصدیق او کافی ب -الف

  .عمل شود 51مگر اینکه تصدیق طبیب یا قابله دیگر را همراه داشته باشد واال باید بر طبق ماده 
اند خواه آن مؤسسه دولتی مؤسسات عام النفعه به دنیا آمده ثبت والدت طفلی که در -ب

یا قابله در مدت باشد و خواه ملی، بر حسب اظهار رئیس مؤسسه یا نماینده او و تصدیق طبیب 
  .مقرر به عمل خواهد آمد

هرگاه رئیس یا نمایده او تصدیق طبیب یا قابله را همراه نداشته باشند ثبت واقعه در  -ج
  .آیدمی به عمل 51حضور دو شاهد طبق ماده 

معرفی شود، خواه آن طفل مرده به دنیا  احوالثبتهرگاه طفلی بدون حیات به نماینده  -71
زنده به دنیا آمده و قبل از اطالع به مأمور ثبت مرده باشد، سند والدت برای او  آمده و خواه

( )مربوط به فصل متوفیات( 100تنظیم نخواهد شد ولی تنظیم سند مخصوص بر طبق )نمونه ماده 
 .ضروری است

ثبوت اینکه طفل مرده به دنیا آمده یا پس از والدت مرده است باید در مقابل  -تبصره
 .به هیچ وجه مورد ندارد احوالثبتعمل آید و ذکر آن در دفاتر  محکمه به

شوند باید می در مواقعی که اطفال سرراهی به کالنتر یا حاکم یا امنیه و یا کدخدا تسلیم -72
با لباس و آنچه در بردارند، تحویل گردند و مأمورین مزبور مکلفند صورت مجلس را ذکر 

 و مو و کلیه مشخصات طفل و سایر اوضاع و احوال تنظیمشرح لباس، عالئم بدن، رنگ صورت 
  .ثبت نزد نماینده ثبت حوزه خود بفرستند نموده و صورت مجلس مزبور را برای

مکلف است عین صورت مجلس را در دفتر والدت ثبت نماید و  احوالثبتنماینده  -73
 .مطابقت آن را با اصل سند تصدیق کند
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یا مادر آنها، تذکره یکی از دول خارجی را در دست دارند ی که پدر لثبت والدت طف -74
به جای دارنده ورقه هویت این  .ی معمولی با تغییرات ذیل به عمل خواهند آمدهاطبق نمونه

را در دست دارند متولد در خارج از ایران  .....صادره از .....تذکره نمره: که شودمی نوشته هجمل
 .ل تولد نامعلومیا متولد در همدان یا مح

برای  احوالثبتاگر پدر و مادر طفل یا یکی از آنها در ایران متولد شده باشد نماینده  -75
هویت صادر خواهد نمود واال تصدیق والدت بر طبق نمونه که اداره  طفل مذکور ورقه

  .نماید، تنظیم خواهد شدمی تهیه احوالثبت
طفل اختالف نظر راجع به تابعیت طفل حاصل شود هرگاه بین نماینده ثبت و اولیای  -تبصره

یا اینکه معلوم نباشد، پدر یا مادر طفل در ایران به نیا آمده اند یا در خارجه، نماینده ثبت واقعه 
را ثبت ولی از صدور ورقه هویت یا تصدیق والدت خودداری کرده، مراتب را با ذکر دالئل 

ع خواهد داد تا به وسیله مقامات صالحه اقدامات اطال احوالثبتخود و مدارک طرف به اداره 
پس از رسیدن دستور بر  احوالثبتنماینده  .مقتضی برای شناختن تابعیت طفل به عمل آید

  .طبق آن عمل خواهد نمود
هرگاه پدر یا مادر، خود را تبعه خارجه دانسته ولی تذکره در دست نداشته باشد واقعه  -76

پس از  .هیچ وجه ذکری از ورقه هویت یا تذکره نخواهد نمود هلی بو شودمی والدت ثبت
واهد داد خثبت واقعه نماینده ثبت فوراً مراتب را به وسیله دفتر والیتی به اداره احصائیه اطالع 

تا به وسیله مقامات صالحه تحقیقات الزمه نموده، امر به صدور ورقه هویت یا تصدیق والدت 
  .داده شود

اند ثبت شده 76و  75ال جدول مخصوصی از اسامی اطفالی که به موجب ماده در هر س -77
 .به توسط نماینده ثبت تهیه خواهد شد

یکی در جدول والدت : شودمی اسامی اطفال سابق الذکر در دو قسم جدول درج -توضیک
 .کلیه اطفال، دیگری در جدول مخصوص که برای این منظور تهیه شده

در  .های ایران به عمل خواهد آمدتباع ایران در خارجه در قنسولگریا ثبت والدت -78
  .شودمی اسم و سمت قنسولی یا رئیس قنسول نوشته احوالثبتنمونه ثبت به جای نماینده 

هایی که اعالمیهچنین همو  شودمی ها صادرهایی که از طرف قنسولگریکلیه اعالمیه -الف
  .خواهد بود احوالثبتگردد به توسط اداره کل احصائیه و می برای قنسولگری ارسال از ایران
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نسخه ثانی دفاتر ثبت و سواد اسناد که به تصدیق قنسولگری رسیده، در آخر فروردین  -ب
  .اداره کل احصائیه ارسال خواهد شدعنوان به

های وز بر طبق نمونهکشتی در ظرف سه ردر صورت وقوع تولد در جهازات، ناخدای  -79
ر دفتر ثبت و صورت مجلسی که به امضای دو نفر خواهد رسید، تنظیم دمعمولی مراتب را 

به مجرد  .دنویسمی ، ناخدا اسم و سمت خود رااحوالثبتفقط به جای نماینده  .خواهد نمود
داره رسیدن به یکی از بنادر ایران، ناخدا مکلف است که صورت مجلس مذکور را به توسط ا

 .ارسال دارد احوالثبتکل بحریه برای اداره کل احصائیه و 
 نسخه ثانی در مرکز از روی صورت .دفتر ثبت وقایع در جهازات فقط یک نسخه است -80

نماینده ثبت مکلف است پس از ثبت واقعه در دفتر مرکز  .های ارسالی تنظیم خواهد شدمجلس
اینجانب اردشیر پرورش نماینده : تصدیق نمایدمطابقت ثبت را با صورت مجلس به شرح زیر 

  .نمایدمی دفتر مرکزی مطابقت ثبت فوق را با اصل صورت مجلس ارسالی تصدیق احوالثبت
ها در اعالمیهچنین همتنظیم خواهد شد و در فوق در مرکز  جدول اسامی مذکوره -الف

 .حاشیه دفتری که در مرکز تهیه شده، به ثبت خواهد رسید
در فروردین هر سال، ناخدای کشتی دفتر را بسته به توسط اداره کل بحریه، برای اداره  -ب

  .داردمی ارسال احوالثبتاحصائیه و 
 در ثبت متوفیات -فصل سوم

طبیب معالج در صورت اطالع از فوت و قابله در صورت حضور در موقع والدت طفل  -81
ساعت واقعه را کتباً به موجب تصدیق  24ر ظرف متوفی و غسال پس از شستن مرده مکلفند د

 .اطالع دهند احوالثبتنامه که اداره احصائیه تنظیم نموده، به نماینده 
اشخاص ذیل مکلفند در  1307مرداد  20مصوب  احوالثبتقانون  6به موجب ماده  -82

ربای حاضر اقترین نزدیک .اطالع دهند احوالثبتساعت واقعه فوت را به نماینده  48ظرف 
شخص متوفی یا وکیل و نماینده او، در صورت نبودن اقربای مذکور سرپرست ساکنین خانه، 
 در صورت نبودن سرپرست، مستخدمین خانه که فوت در آنجا واقع شده، مکلف به اطالع

  .باشندمی
ذکر اشخاص مذکور در ماده فوق مانع از این نخواهد بود که اشخاص دیگری واقعه  -تبصره

  .به نماینده اطالع داده، تقاضای ثبت نمایند را
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خود اظهارکنندگان تصدیق طبیب، قابله و غسال را با که درصورتیثبت واقعه فوت  -83
نرسیده باشد با حضور دو  احوالثبتهای مذکور به نماینده نداشته باشند یا اینکه تصدیق

  .است 1نمونه بر طبق نمره  .احضارکننده به عمل خواهد آمد
ا غسال، واقعه را به نماینده اطالع دهند و صاحبان واقعه در ظرف هرگاه طبیب، قابله ی -84

به وسیله مقامات مربوطه، آنان را  احوالثبتساعت برای ثبت واقعه حاضر نشده باشند  48
  .تعقیب و مجبور به ثبت واقعه خواهد نمود

 پس از مدت مقرر مراعات تعلیمات ذیل ضروری است: -85
هرگاه اظهارکننده واقعه فوت، دارای تصدیق قابله، دکتر یا غسال باشد باید یک نفر  -الف

  .است 3نمونه بر حسب نمره  .شاهد هم اظهارات او را تصدیق و ذیل دفتر را امضاء نماید
باشد و اظهارکننده یکی از  ای شود که فوت واقع نشدهاگر تقاضای ثبت در حوزه -ب

اظهارکننده و دو نفر شاهد به طریق  رداشته باشد مراتب ثبت در حضو را های مذکورتصدیق
ته باشد مراتب ثبت در حضو اه اظهارکننده تصدیق در دست نداشهرگ .فوق به عمل خواهد آمد

 .اظهارکننده و سه شاهد به عمل خواهد آمد
لگری که با داشتن تصدیق اداره شهربانی یا کالنتری یا نایب الحکومه، امنیه و قنسو -86

تواند واقعه فوت را بدون می نماید، اظهارکنندهمی وت شخص معین در روز معینلت بر فدال
ند به مجرد اطالع از فوت، تحقیقات فمأمورین سابق الذکر مکل .حضور شهود به ثبت رساند

ودند در روی اوراق الزمه در حوزه خود نموده، هرگاه از وقوع فوت اطمینان حاصل نم
وظیفه مأمورین سابق  .این مقصود تهیه شده واقعه را فوت تصدیق نمایند برایمخصوصی که 

نمونه ثبت بر حسب  .عه فوت نگذشته باشدقالذکر در صورتی است که بیش از سه ماه از وا
 .( است4)نمره 
تنظیم جداول سالیانه فوت به همان ترتیب به عمل خواهد آمد که برای جداول والدت  -87

 .مراجعه شود( 60و تبصره ب ماده  39و  38د ذکر شد )به موا
مکلف است به موجب اعالمیه، مراتب را به دفتری که ورقه هویت  احوالثبتنماینده  -88

  .متوفی را صادر کرده، ابالغ نماید
کلیه تعلیماتی که راجع به صدور اعالمیه والدت ذکر شده، در مورد وفات هم مجری  -تبصره

  .است
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ا دفتر پس از وصول اعالمیه باید مراتب را در حاشیه دفتر والدت ی احوالثبتنماینده  -89
خاص بدون سجل ثبت و نسبت به اوراق سابق در ظهر اظهارنامه قید نماید، نمونه بر طبق اش

  .است 5نمره 
اگر متوفی یا اظهارکنندگان دارای ورقه هویت نباشند ثبت واقعه به هیچ وجه به تأخیر  -90

 .د و فقط به جای دارنده ورقه هویت، جمله بدون هویت نوشته خواهد شدنخواهد افتا
تواند به هر وسیله می نسبت به واقعه تردید حاصل کندکه درصورتی احوالثبتنماینده  -91

  .که صالح بداند در موضوع واقعه فوت تحقیقاتی برای حصول اطمینان خود بنماید
از فوت مانع از ثبت واقعه نخواهد شد و هرگاه معلوم اقدامات نماینده برای اطمینان  -تبصره

شود که اظهارکنندگان و شهود برخالف واقع اظهاراتی کرده باشند نماینده یا مفتش مراتب را 
به توسط دفتر والیتی به پارکه محل اطالع خواهد داد تا مرتکبین را از طریق قانون تعقیب و 

پس از حکم ابطال، مراتب در حاشیه  .ه بنمایددرخواست ابطال سند فوت را از محاکم صالح
  .است 6سند به طریق نمونه نمره 

مان سالی که فوت واقع گردیده بسته شده باشد، ثبت واقعه در ههرگاه دفاتر ثبت در  -92
  .دفتر ثبت وقایع معوقه به عمل خواهد آمد

رئیس مؤسسه یا  نمایند به وسیلهمی وتقعه اشخاصی که در مؤسسات مختلفه فثبت وا -93
  .ساعت با تشریفات سابق الذکر به عمل خواهد آمد 24نماینده او در ظرف 

رصورت کشف جسد صورت مجلسی بر طبق انی و امنیه مکلفند دمأمورین اداره شهرب -94
وطه ارسال داشته مرب احوالثبتنماید، نظیم نموده، به دایره می ئیه تهیهانمونه که اداره کل احص

عین صورت مجلس را در دفتر ثبت کرده و  احوالثبتنماینده  .اخذ نمایند ل رسیدو در مقاب
 مطابقت ثبت فوق را با صورت مجلس ارسال تصدیق: نمایدمی ذیل آن را بدین طریق تصدیق

 .امضا نماینده .نمایممی
هرگاه هویت شخصی که جسد او کشف شده است بر مأمورین شهربانی و امنیه  -تبصره
 احوالثبتنماید به می ه احصائیه تهیهد مراتب را بر طبق نمونه که اداردد مکلفنمعلوم گر

  .مربوطه اطالع دهند تا در حاشیه سند مراتب را قید نماید
گاه یا محبس واقع شود رئیس آن اداره یا نماینده او در در موقعی که فوت در توقیف -95

 احوالثبتتهیه شده، مراتب را به نماینده مدت مقرر طبق نمونه مخصوصی که برای این منظور 
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همچنین، پس از اجرای حکم  .مربوطه اطالع خواهد داد تا عین آن در دفتر فوق ثبت گردد
اطالع داده خواهد شد تا پس از ثبت در دفتر به  احوالثبتمحکومین به اعدام، واقعه به نماینده 

نماید )امضاء می که رسیده، تصدیق مطابقت ثبت فوق را با راپورتی .طریق ذیل تصدیق شود
 .نماینده سجل(

در موقعی که فوت در اثر جنایت واقع شده باشد مأمورین اداره شهربانی و امنیه بر طبق  -96
 .باشندمی مکلف به اعالم واقعه به نماینده ثبت 94ماده 

بود که دیگران مورین اداره شهربانی و امنیه مانع از این نخواهد ثبت واقعه به توسط مأ -الف
 احوالثبتبدیهی است نماینده  .هم به طریق معمول واقعه را در همان حوزه به ثبت رسانند

  .بیش از یک مرتبه واقعه را ثبت نخواهد کرد
  .علت فوت نباید به هیچ وجه در اسناد سجلی متوفیات ذکر شود-ب
 اگر فوت در جنگ واقع شود دو مورد باید در نظر گرفته شود: -97
ویت شخص متوفی معلوم باشد واقعه فوت از طریق وزارت جنگ بر طبق هکه درصورتی -1

اطالع داده خواهد شد تا مراسم ثبت در  احوالثبتئیه و انمونه مخصوص به اداره کل احص
نماینده ثبت تطبیق ثبت را با نمونه ارسالی در ذیل  .متوفی به عمل آید آخرین محل اقامت

 .سند امضا خواهد نمود
در صورت معلوم نبودن هویت متوفی، واقعه مذکور از طریق وزارت جنگ بر طبق  -2

اطالع داده خواهد شد تا مراسم ثبت  احوالثبتصورت مجلس مخصوص به اداره کل احصائیه 
  .در دفتر مرکز به عمل آید

میسر  هرگاه در اثر حادثه از قبیل زلزله و حریق و غیره عده تلف شوند و شناختن آنها -98
های مخصوصی را تنظیم لسنشود مأمورین اداره شهربانی و امنیه و صحیه مکلفند صورت مج

 .در دفتر واقعه ثبت گرددمربوطه ارسال دارند تا بر طبق آن  احوالثبتکرده، برای نماینده 
خانه فوت کند و هویت او معلوم نباشد واقعه مزبور به موجب اگر شخصی در مریض -99

  .مخصوصی به نماینده ثبت برای ثبت در دفتر اطالع داده خواهد شدصورت مجلس 
طفل مرده به دنیا آمده یا طفلی که قبل از اطالع والدت به مأمور سجل مرده باشد باید  -100

  .است 7رد دفتر متوفیات قید گردد نه در دفتر والدت، نمونه بر طبق نمره 
رقه مخصوصی که برای این منظور تهیه رؤسای مؤسسات خیریه مکلفند در روی و -تبصره
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اطالع دهند تا مضمون آن ورقه را در  احوالثبتشده، اطفال مرده به دنیا آمده را به نماینده 
 .دفتر متوفیات قید نماید

نمایند بر طبق می ع ایران در خارجه و کسانی که در جهازات وفاتثبت فوت اتبا -101
 .یبی است که راجع به ثبت والدت آنان ذکر شدههای سابق الذکر و به همان ترتنمونه

، شودمی در ممالکی که فوت اتباع ایران از طرف مقامات صالحه به قنسولگری ابالغ -تبصره
  .رسدمی گری و امضاء قنسولدفتر متوفیات قید و به مهر قنسولترجمه اطالعات واصله در 

داند مراقبت به اجرای می و در نقاطی که الزمبه تدریج  احوالثبتئیه و ااداره کل احص -102
 نماید:می دستور ذیل

ساعت به عمل  24در ظرف  س از اطالع از واقعه فوت که بایدپ احوالثبتنماینده  -الف
یا طبیب صحی  احوالثبتتواند فوراً طبیب می الزم بداند قبل از دفن جنازهکه درصورتیآید 

طبیب که نمونه آن چاپ شده و شامل کلیه . تصدیق این دارد را برای معاینه جسد متوفی اعزام
فوراً  احوالثبتنماینده  .گرددمی مربوطه ارسال احوالثبتمطالب الزمه است، مستقیماً به اداره 

نمونه  .نمایدمی اجازه دفن جسد را صادر کرده، سپس واقعه رادر حضور اظهارکننده ثبت
  .است 8برحسب نمره 

نیست یک یا چند نفر از اطباء آزاد آن حدود با شرایط  ده اداره صحیه موجودر نقاطی ک -ب
 .دهندمی را انجام احوالثبت مخصوص وظیفه طبیب

آید ولی اداره می در نقاطی که طبیب نیست، مراتب ثبت فوت مطابق مقررات ب عمل -ج
دست آورده  فوت را به، علل احوالثبتتواند به وسیله اطباء و نمایندگان سیار می احوالثبت

اگر کسان متوفی علت فوت  .این مقصود الزم است، تنظیم نماید و جداول مخصصی که برای
  .نویسدمی را ندانند نماینده ثبت در جدول مذکور تنها عالئم مرض را

 ثبت ازدواج و طالق -فصل چهارم
 محاضر رسمی -قسمت اول

أسیس شده و واقعه در دفاتر مزبوره به در نقاطی که دفاتر رسمی ازدواج و طالق ت -103
رسد رؤساء محاضر باید پس از ثبت واقعه در دفتر خالصه، آن را در اوراق هویت می ثبت

زوجین قید و در پانزدهم و آخر هر ماه شمسی صورتی از وقایع مزبوره در روی اوراق چاپی 
حوزه خود ارسال  احوالثبتدفتر نماید، تهیه نموده، برای نماینده می تنظیم احوالثبتکه اداره 
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  .دارد
های الزمه را که داللت اعالمیه احوالثبتده دفتر پس از وصول صورت وقایع، نماین -104

نماید، صادر کرده، به دفاتری که اوراق هویت زوجین را صادر می بر وقوع ازدواج یا طالق
وع عقد یا طالق بر حسب کرده، ارسال خواهد داشت تا در حاشیه دفتر هویت یا والدت وق

 .( ثبت گردد1نمونه )نمره 
جدول سالیانه را نماینده سجل در ظرف ماده اول سال بعد تنظیم خواهد نمود جداول  -105

  .مذکوره بر حسب حروف تهجی زوج یا طالق دهنده تنظیم خواهد شد
 قسمت دوم

یع مذکوره در سیس نشده، ثبت وقای که محاضر ازدواج و طالق رسمی تأدر نقاط -106
به دفاتر  هنخستین دفاتری به عمل خواهد آمد که از طرف اداره کل احصائیه تهیه شده و شبی

 .(3یا  2ازدواج و طالق رسمی است طبق نمونه )نمره 
کلیه عاقدین و مجریان صیغه مکلفند دارای دفتر شرعیات بوده و پس از اجرای صیغه  -107

تب را قید و به نماینده ثبت دفاتر ائیه تهیه کرده، مراصدر روی اوراق چاپی که اداره کل اح
مربوطه اطالع دهند و همچنین، اشخاص مذکور مکلفند به زوجین اخطار نمایند که واقعه را به 

 .در ظرف ده روز اطالع دهند واال تعقیب جزایی خواهند شد احوالثبتاداره 
ز از تاریخ وقوع طالق یا ازدواج، رو 10زوجین در مورد ازدواج و طالق باید در ظرف  -108

مراتب را به نماینده ثبت مربوطه اطالع دهند و مأمور ثبت پس از مراجعه به قباله نکاح یا 
طالق نامه در حضور دو نفر معرف و اظهارکنندگان )زوج یا زوجه( مراتب را در دفتر درج و 

 .رساندمی امضای همگی
ه یا در ظهر قباله و طالق نامه نمره ترتیب حاشی از ثبت واقعه نماینده ثبت درپس  -تبصره

در دفتر ازدواج یا  1314یازدهم خرداد : دفتر و تاریخ ثبت را درج خواهد کرد بدین طریق
 .نماینده ءمهر ثبت و امضا .ثبت شد ....طالق تحت نمره ترتیب

روز  10 هرگاه مجری صیغه واقعه را به نماینده اطالع دهد و صاحبان واقعه در ظرف -109
برای ثبت واقعه حاضر نشده باشند، نماینده ثبت به وسیله مقامات مربوطه آنان را تعقیب و 

  .واقعه را ثبت خواهد کرد
 .نماینده ثبت پس از ثبت واقعه، خالصه آن را در ورقه هویت زوجین قید خواهد نمود -110
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فاتر تقاضای ثبت شود هرگاه در سالی که ازواج یا طالق واقع شده، قبل از بستن د -111
اهد آمد خواه تقاضای ثبت در مراتب در دفتر همان سال با تشریفاتی که ذکر شد به عمل خو

 .ای شود که واقعه درآن رخ داده و خواه در حوزه دیگرحوزه
در  3یا  2تب به طریق نمونه نمره اهرگاه پس از بستن دفاتر تقاضای ثبت شود مر -112

 .د رسیددفتر معوقه به ثبت خواه
  .نفر شاهد و ارائه طالق نامه واقعه را به ثبت رساند 2تواند با می مطلقه -113

  .شودمین ثبت واقعه بر حسب اظهار مطلقه مانع از تعقیب طالق دهنده -تبصره
اند در دفتر، ثبت، نماینده ثبت واقعه ازدواج کسانی که به سن رشد قانونی نرسیده -114

  .امات مربوطه اطالع خواهند دادمراتب را به مق
  .تنظیم جدول وقایع و صدور اعالمیه به طریق معمول به عمل خواهد آمد -115
دانند بر طبق اسناد مثبته و نمونه می ثبت نکاح و طالق کسانی که خود را تبعه خارجه -116

)یا سند  فقط به جای دارنده هویت دارنده تذکره .به عمل خواهد آمد 112مذکور در ماده 
به جای اسم عاقد و محل اقامت او، مقامی که در آنجا چنین همنوشته خواهد شد و  ...دیگر(

 .گرددمی طالق یا نکاح واقع شده قید
در ثبت واقعه طالق و یا نکاح به هیچ وجه ذکری از تابعیت اشخاصی که نام برده  -تبصره

ر مقامی که طالق یا نکاح واقع شده، سند تابعیت شده، نخواهد شد و ذکر نمره تذکره آنها یا ذک
  .شودمین آنها محسوب

کسانی که خود را تبعه خارجه دانسته و تذکره یا سند دیگری در دست ندارند واقعه  -117
نکاح یا طالق آنها ثبت خواهد شد بدون اینکه ذکری از ورقه هویت یا تذکره آنها به عمل 

 .اطالع دهد احوالثبتست به توسط دفتر والیتی مراتب را به داره سپس نماینده مکلف ا .آید
هرگاه برخالف نامه نظامخارجه مطابق مقررات این ازدواج و طالق اتباع ایران در  -118

  .های ایران به ثبت خواهد رسیدقوانین ایران نباشد در قونسولگری
 مقررات مخصوص قری -فصل پنجم

نفر کمتر است وقایع اربعه در نخستین دفاتر  1000جمعیت آنها از  ائی کهردر ق -119
یکی از نخستین دفاتر مذکور به قسمی تهیه خواهد شد که هر سندی  .شودمی مخصوصی ثبت

ی ثبت هویت و وقایع معوقه ادفاتر مخصوص برچنین همرا بتوان به سهولت از آن جدا نمود و 
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  .در هر قریه موجود است
تقسیم قری بایست به قسمی شود که نمایندگان سیار بتوانند در روزهای معین در آن  -120

روز مثالً اهالی یک قریه باید مطلق باشند که در  .قری حاضر بوده و وقایع را به ثبت رسانند
زدهم هر ماه قبل از ظهر یا بعد از ظهر نماینده ثبت در آن قریه حاضر و وقایع سه شنبه یا پان

  .رساندمی ا به ثبتر
در غیاب نماینده، کدخدا مکلف است از وقایع اطالع حاصل کرده و در صورت امکان  -121

در دفتر یادداشتی خود اسامی صاحبان واقعه را ذکر کرده و آنها را از روزی که مأمور در آن 
  .، مطلق سزدشودمی قریه حاضر

یه اشخاصی که برای لا مکلف است اسامی کدر روز حضور نماینده در قریه، کدخد -122
آنها واقعه رخ داده، به نماینده اطالع داده و به صاحبان واقعه نیز اخطار نماید که برای ثبت 

 .حاضر شوند احوالثبتواقعه در روز معین نزد مأمور 
شوند که در روز حضور نماینده در قریه، واقعه می ساکنین قری وقتی متخلف محسوب -123

دی تا بنابراین مهلت قانونی برای اهالی فر .که در غیاب نماینده رخ داده، به ثبت نرسانندرا 
در هر حال راجع به والدت و ازدواج و طالق اگر  .ه حاضر شودروزی است که نماینده در قری

توانند می ساعت نگذشته باشد اظهارکنندگان 48ده روز منقضی نشده باشد و در مورد فوت اگر 
  .در جلسه بعد به ثبت برسانندآن را 
تهیه  احوالثبتدفتر قری مطابق نمونه مخصوصی است که از طرف اداره مرکزی  -124

 .خواهد شد و هر صفحه دفتر منحصر به ثبت یک واقعه است
یم شده و پس از انجام مراسم تنظ احوالثبتدفاتر مذکور از طرف اداره کل احصائیه و  -الف

  .شودمی مصرح است( برای نمایندگان ارسال 5)به ترتیبی که در ماده  ءگذاری و امضانمره
امضاء  هنماینده مکلف است واقعه را در نخستین دفاتر درج کرده، هر دو نسخه را ب -ب

کند می پس از ثبت واقعه، نماینده سندی را که در نسخه ثانی ثبت .اظهارکننده و معرفین برساند
در کارتن مخصوص که همیشه با خود همراه دارد، نگهداشته، در اولین از دفتر جدا نموده و 

  .داشت ددفتر والیتی ارسال خواهعنوان بهفرصت )یا در پانزدهم و آخر هر ماه( 
دفتر  های الزمه را صادر و به وسیله رئیسثبت واقعه، نماینده سیار اعالمیهپس از  -125

  .داردمی لوالیت برای نمایندگان دفاتر مربوطه ارسا
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باید توسط رئیس دفتر والیتی  شودمی لاهایی که برای نمایندگان سیار ارساعالمیه -تبصره
  .مربوط باشد

رئیس دفتر ملکف است پس از وصول اعالمیه اگر نسخه ثانی یا نخستین دفاتر در مرکز 
ه قید نماید واال اعالمیه در حاشیه سند مربوط دفتر والیتی باشد به توسط معاون نماینده مراتب را

  .را برای نمایندگان ارسال خواهد داشت تا در حاشیه دفاتر درج نمایند
  .فرستدریاست دفتر والیتی میعنوان بهدر آخر هر سال، نماینده دفاتر را بسته،  -126
تنظیم جداول وقایع سالیانه قمری در دفتر والیتی به وسیله معاون نماینده به عمل  -127

  .هد آمدخوا
سالیانه رئیس دفتر والیتی یا معاون اداری او مکلف است وقایعی  از تنظیم جدولپس  -تبصره

  .که در دفتر ثبت گردیده با اوراق نسخه ثانی که در طی سال ارسال شده، تطبیق نماید
پس از اجرای مراسم تطبیق مذکور در ماده قبل، نسخه ثانی هر یک از قری جداگانه  -128
  .شودمی ا شده، در دفتر والیتی ضبطنیز جد

 والدتی که ثبت آن به تعویق افتاده -دفتر هویت -اشخاص بدون سجل -فصل ششم
به موجب ماده یک قانون سجل احوال مسئول اخذ ورقه صغار ولی خاص )پدر  -129ماده 

 له مانعجدپدری( یا وصی منصوبی که وصایت او منسلم باشد و قیم صغیر است ولی این مسأ
از این نخواهد بود که مادر و برادر درغیبت اولیاء حق داشته باشند تقاضای ثبت هویت صغیر 

  .را بنمایند
  .غیر از حوزه تولد با انجام تشریفات الزمه مانعی ندارد ثبت هویت در -تبصره

سال دارند در حضور دو شاهد واقع شده و  15ثبت هویت اشخاصی که بیش از  -130ه دما
  .باشدمی 1ونه آن مطابق ضمیمه نمره نم

اگر مرد دارای زن نباشد یا زنی داشته که وفات نموده یا طالق داده است چون غرض  -الف
نخواهد شد ولی هرگاه  1ثبت هویت فعلی او است ذکری از وقایع مذکوره در نمونه نمره 

  .رتیب مذکور قید خواهد شدهویت( به ت هدارای فرزندی باشد نام و تاریخ تولد او )با نمره ورق
ولی بدون قید عالئم به عمل خواهد آمد هرگاه  1ثبت هویت زن به طریق نمونه نمره  -ب

 .است 2اظهارکننده وکیل زن باشد نمونه آن مطابق ضمیمه نمره 
در حضور اظهارکننده و  سال یا کمتر داشته باشند 15ثبت هویت اشخاصی که  -131ماده 
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  .آمدشهود به عمل خواهد 
ثبت مذکوردر حضور دو شاهد به عمل خواهد آمد ولو اینکه اظهارکننده تصدیق  -الف

  .والدت را از طرق قابله یا طبیب ارائه دهد
هرگاه ذکور یا اناث برخالف قانون قبل از رشد مزاوجت کرده باشند مراتب ثبت با  -ب

  .ذکر نام زوج و زوجه و طفل آنها به عمل خواهد آمد
در همان سالی که طفل به دنیا آمده قبل از بستن دفاتر تقاضای ثبت شود واقعه  هرگاه -ج

 .علیماتی که در فصل والدت ذکر شده به عمل خواهد آمدتدر دفتر والدت سالیانه بر طبق 
قید 130هفت یا بیشتر از هفت است به طریق ماده  هانالئم مخصوص ذکوری که سن آع -د

 .گردد
ه وسایل عکاسی موجود است برای اشخاص ذکور هفت ساله یا بیشتر در نقاطی ک -132ماده 

 یک قطعه به ورقه هویت و دو قطعه در حاشیه دفتر الصاق .شودمی قطعه عکس مطالبه 3
 .شودمی

اگر در موقع تنظیم اسناد اختالفی بین نماینده و اظهارکننده در موضوع سن ایجاد  -133ماده 
 کند و اظهارکنندهمی ه را مطابق تشخیص خود با ذکر دالئل تشخیص ثبتشود نماینده واقع

  .تواند از تشخیص مزبور به حکمه صالحه شکایت کندمی
باید پس از ثبت تاریخ تولد تصدیقی به اظهارکننده در موضوع اختالف  لنماینده سجل احوا

تواند برای می رالیهتسلیم کرده و در آن تصریک کند که مشا 4به موجب نمونه چاپی نمره 
  .اثبات صحت اظهارات خود نسبت به تاریخ تولد به محکمه صالحه مراجعه نماید

 پس از انجام مراسم ثبت خالصه آن در ورق هویت درج و به اظهارکننده تسلیم -134ماده 
  .شودمی

 که هویت طفل را به ثبت 129تسلیم ورقه هویت به اشخاص مذکور در ماده  -تبصره
خانم  .....ورثه هویت به: شودمی اند مانعی ندارد در حاشیه سند مراتب بدین طریق قیدرسانیده

 .تسلیم شد )تاریخ، امضا گیرنده و نماینده( .....مادر
اند به شرح ذیل باید از خارجه داخل مملکت شدهراجع به اشخاصی که مخفیانه  -135ماده 

  .رفتار شود
هویت او به  تور خود را تبعه ایران بداند و شهودی داشته باشد ثبهرگاه شخص مذک -الف
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 .طریق معمول خواهد آمد
–اشته باشد و از طرف نظمیه دهرگاه شخصی که خود را تبعه ایران بداند شاهد ن -ب

یا کدخدا معرفی شده باشد ثبت هویت او در همان  یهننایب الحکومه یا رئیس ام -کمیساریا
( 5از آن رؤسا یا نماینده آنها به عمل خواهد آمد )مطابق نمونه نمره  حوزه و با حضور یکی

توانند ورقه هویت می سال 5به این اشخاص ورقه هویت موقتی داده خواهد شد ولی پس از 
رئیس دفتری که ورقه هویت  .خود را به یکی از دفاتر سجل برده و ورقه معمولی دریافت دارند

تب را بوسیله اعالمیه به دفتری که ورقه هویت موقتی صادر کرده نماید باید مرامی دائم صادر
سال در  5هرگاه این اشخاص قبل از  .( قید گردد6اطالع دهد تا در حاشیه سند )نمونه نمره 
توانند به دستور اداره احصائیه کل تحصیل ورقه می مقامات مربوطه تابعیت خود را ثابت کنند

  .هویت دائمی نمایند
شخص مذکور خود را تبعه ایران نداند و تذکره در دست نداشته باشد در تحت هرگاه  -ج

هرگاه معلوم گردد که  .مراقبت نظمیه یا حکومت یا امنیه خواهد بود تا تابعیت او معلوم شود
این شخص تبعه ایران است رئیس نظمیه و غیره او را به نماینده سجل مربوطه معرفی کرده 

به این اشخاص ورقه  .رساندمی ر در نمونه )ب( همین ماده به ثبتهویت او را به طریق مذکو
 .هویت دائمی داده خواهد شد

هرگاه شخصی برای ثبت هویت خود شاهدی نداشته باشد باید قبالً خود را به  -136ماده 
اشخاص مذکور پس از تحقیقات در اطراف  .نظمیه یا حکومت یا امنیه یا کدخدا معرفی نماید

تواند هویت آن شخص را می ق صادر خواهند نمود که به موجب آن نمایندهآن شخص تصدی
  .( ضمیمه است7ثبت نماید )مطابق نمره 

هرگاه مأمورین انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصی را بدون ورق هویت  -137ماده 
اگر  .قه نمایندیا تذکره یافتند مکلفند در اطراف او تحقیقات الزمه نموده او را وادار به اخذ ور

  .شودمی شخص مذکور شاهد نداشته باشد به طریقی که در ماده قبل ذکر شده عمل
سال آنها تمام نشده هرگاه کسی را نداشته باشند که برای آنها  15اشخاصی که  -138ماده 

اخذ ورقه هویت نماید مأمورین انضباطی پس از تحقیقات الزمه در اطراف هویت آنها از 
 دنماینمی اند تقاضای ثبت هویت آنان راه که این اشخاص در آنجا پیدا شدهنده سجل حوزنمای

بند )ب( هویت را ثبت  135و نماینده مکلف است بر حسب اظهار مأمورین بر طبق نمونه 
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 .بدیهی است که در این مورد اظهارکننده مأمورین انضباطی هستند نه اشخاص مذکور .کند
یا اورقه هویت آنها بر .به هیچ وجه موکول به تعیین قیم نیستثبت هویت صغار  -الف

نماینده در  .تا پس از تعیین قیم ورقه را به او تسلیم نماید شودمی مدعی العموم بدایت ارسال
  .ارسال شد ....خواهد نوشت ورقه هویت برای مدعی العموم بدایت هحاشی
کنند می ها را به نماینده معرفینباطی آثبت هویت اطفال سر راهی که مأمورین انض -ب

  .مذکور در فصل والدت به عمل خواهد آمد ....مطابق ماده
هویت مجانین هرگاه قیم نداشته باشند برحسب اظهار مأمورین انضباطی پس از  -139ماده 

تحقیقات الزمه که مأمورین مذکور به عمل خواهند آورد در همان حوزه که دیوانه پیدا شده 
سن تقریبی مجنون و اسم  .شودمی خواهد شد ورقه هویت برای مدعی العموم بدایت ارسالثبت 

پدر و مادر هرگاه معلوم باشد نوشته خواهد شد هرگاه پدر یا مادر او معلوم نباشد مطابق نمونه 
  .ثبت خواهد شد 8نمره 

 .جنون ذکر شوددر ثبت این قبیل اشخاص به هیچ وجه نباید کلمه دیوانه یا م -تبصره
در خارجه که درصورتینمایند می اتباع ایران که از خارجه بداخله مسافرت -140ماده 

توانند با همان تذکره که در دست دارند در هر یک می اظهارنامه برای آنها تنظیم نشده باشد
  .است 9نمونه از قرار نمره  .نمایند از دفاتر سجل درخواست ورقه هویت

ل شده باشد در حضور دو شاهد بطور معمول یا پس اصدیدی برای نماینده حاگر تر -تبصره
 از تحقیقات نظمیه هویت اظهارکننده را ثبت نماید. 

 مواد متفرقه -فصل هفتم
 تغییر نام خانوادگی و اسم

هند یا در اثر تکرار گی خود را تغییر دداشخاصی که بخواهند بنا بر علتی نام خانوا -141ماده 
 بایستی با ذکر دالیل تقاضای خودهای ممنوعه مکلف به انتخاب نام دیگری باشند امو داشتن ن

به دفتر احصائیه و ثبت والیتی مربوط تسلیم و رئیس دفتر موظف است مراتب را با ذکر علت 
دستور اجرای  احوالثبتو نظریه خود راپورت نماید تا در صورت تصویب اداره کل احصائیه و 

 .دگی صادر گرددتغییر نام خانوا
نام خانوادگی جدید در متن صفحه مخصوص درج، خالصه والدت درج و در  -142ماده 

 ....بر طبق دستور نمره ....نام خانوادگی دارنده نمره»:شودمی صفحه سفید دفترچه هویت نوشته
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چنین همو « و مهرامضاء  ... تغییر یافته است به تاریخ....به ...از احوالثبتاداره کل احصائیه و 
  .در حاشیه مستندات و ستون مالحظات دفاتر تغییر نام خانواگی قید خواهد شد

 لغاتی را که به موجب سایر قوانین و مقررت ممنوع است و الفاظ زشت را -143ماده 
  .نام خانوادگی انتخاب کردعنوان بهتوان نمی

ق تقدم آنها درحوزه ثبت مربوطه با دیگری های خانوادگی انتخاب شده که حنام -144ماده 
و اسامی مکرر محسوب و نباید پذیرفته شود مثل برومند د با اضافه کردن کلمه دیگر نیز جزباش

 .و برومند تهرانی یا برومند مقدم
یابد می به ورثه قانونی انتقال احق تقدم نام خانوادگی اشخاص پس از فوت آنه -145ماده 

ت به نام خانوادگی خود دارای همان اخیار هستند که صاحب حق تقدم و ورثه مشترکاً نسب
  .داشته است

دهد بایستی می اشخاصی که بدیگری اجازه اختیار نام خانوادگی خود را هناماجازه -146ماده 
ر رسمی و در قصبات و قراء به تصدیق نایب الحکومه اضری یا محتدر شهرها به تصدیق کالن

ه باشد و اجازه مزبور فقط شامل شخصی است که به او اجازه داده شد و دیا کدخدای محل رسی
بدهد  قه گیرنده حق ندارد به شخص دیگری اجازه لحقوکه قانوناً تابع او هستند و اجاز کسانی

 د.مگر اینکه حق واگذاری در اجازه نامه او تصریک شده باش
، قبالً هم نام خانوادگی خود را تغییر نام خانوادگی یتقاضا کنندهکه درصورتی -147ماده 

والیتی مربوطه باید مراتب را در راپورت خود  احوالثبتتغییر داده باشد دفتر احصائیه و 
  .تصریک نماید

ق سایر قوانین و مقررات از اسم اشخاص در موقعی که پاره کلمات باید بر طب -148ماده 
بور تنظیم و در صفحه سفید مزحذف شود صفحه مخصوص درج خالصه والدت با حذف کلمه 

از اسم  ...مثالً کلمه میرزا یا صنیع السلطنه بر طبق دستور نمره شودمی ه هویت نوشتهدفترچ
چنین همامضاء و مهر( و  .....)به تاریخ .صاحب هویت )با اسم پدر و غیره( حذف گردیده است

ی با نالمث ....بر طبق دستور نمره ....)در تاریخ شودمی در حاشیه اسناد و ستون مالحظات دفاتر
 .صادر گردیده امضا و مهر( .....از .....حذف کلمه

انونی تغییر کند اسامی قنسبت به اشخاصی که اسامی شخصی آنها باید به جهت  -149ماده 
کنند در حاشیه مستندات سجلی و در متن ورقه هویت پس از اسم می جدیدی را که اختیار

اسم صاحب هویت »:شودمی ذکر و در صفحه سفید دفترچه هویت شرح ذیل نوشتهسابق 
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 .«امضاء و مهر ......به تاریخ .یابدمی به تبدیل .....از .....بر طبق دستور نمره ....نمره
یابد در اسناد سجلی اوالد و دفاتری که اسم او می واقعی که اسم شخصی تغییرمدر  -تبصره

جدید بعد از اسم قدیم با مرکب قرمز درج و در صحفه سفید هویت اوالد یا  مندرج است، اسم
تغییر  .....به ....از .....اسم پدر )یا اسم شوهر( دارنده هویت نمره»:شودمی عیال او نیز نوشت
 .«امضاء و مهر .....یافته است به تاریخ

 راجع به المثنی
ویت مفقود و یاعین ورق هویت که ورقه ه شودیم المثنی هویت وقتی داده -150ماده 
  .ل تسلیم شده باشدمستعم

ئیه اامضاء المثنی از وظایف مختصه نماینده حوزه ثبت و یا رئیس رئیس دفتر احص -151ماده 
 .و ثبت والیتی است

که درصورتیالمثنی ورقه هویت فقط به صاحب آن یا وکیل ثابت الوکاله او و یا  -152ماده 
  .شودمی شد به ولی و قیم و وصی یا مادر صغیر دادهصغیر با
که نخستین مستندات سجلی و دفتر  شودمی بق وقتی المثنی دادهااز اوراق س -153ماده 

  .الفی نداشته باشدتیادداشت با یکدیگر تطبیق و اخ
آن قانوناً از اسناد اشتباهاتی مشاهده شود که رفع که درصورتیدر موارد فوق،  -154ماده 

  .خارج نباشد در رفع اشتباه اقدام و المثنی صادر خواهد شد احوالثبتعهده احصائیه و 
از رفع اختالف  اگر اختالفی بین اسناد یا خدشه در آنها باشد و تقاضا کننده قبل -155ماده 

مورد المثنی با تشریک اختالفات یا خدشه مانعی ندارد، منتها قسمت  المثنی بخواهد صدور
اختالف یا خدشه در محل خود در صفحه خالصه والدت نوشته نشده و در حاشیه همان صفحه 

مثالً راجع به اسم پدر یا تاریخ تولد یا غیر به صفحه سفید دفترچه هویت مراجعه  شودمی نوشته
لد شود و در صفحه سفید شرح اختالف یا خدشه ذکر خواهد شد مثالً اگر اختالف در تاریخ تو

 نوشته دباشد در صفحه سفی 1276و در دفتر  1266و دیگری  1256بوده و در یک نسخه 
و در یک نسخه  1256در یک نسخه از اسناد  .....تاریخ والدت دارنده هویت نمره»:شودمی

 1289تاریخ تولد از که درصورتیچنین همو « است امضاء و مهر 1276و در دفتر  1266
سال  ....تاریخ والدت دارنده هویت نمره»:شودمی تبدیل شده باشد نوشته 1279به مخدوشاً 

 .«مهر و امضاء .تبدیل شده است 1279بوده مخدوشاً به  1289
برای اشخاصی که با تسلیم ورقه هویت مستعمل تقاضای المثنی میکنند  -156ماده 
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مستندات سجلی و دفاتر مضبوطه مندرجات هویت مستعمل با مندرجات نخستین که درصورتی

اختالف داشته باشد مطابق مندرجات مستندات المثنی صادر گردد و در صفحه سفید دفترچه 
 هویت شرح اختالف تذکر داده شود.

 مفتشین-فصل هشتم
برای تفتیش اعمال نمایندگان و حصول اطمینان در صحت وقایعی که به ثبت  -157ماده 

، شودمی تأسیس احوالثبتای به نام تفتیش سجل ادارهتعقیب اشخاص بی برایچنین همیده، رس
مرکز اداره تفتیش در تهران و نمایندگان آن در والیات عالوه بر مفتشین سیار اعزامی از 

در هر والیت یک عده مفتش در تحت امر مستقیم رئیس  .مرکز رؤسای دفاتر والیتی هستند
 .باشدمی دفتر والیتی

  د.ماه یک مرتبه کلیه قراء حوزه خود را تفتیش نماین 3فتشین باید اقالً م -158ه ماد
 هویت آنها یا هویت صغار آنها عموم اهالی مکلفند سؤاالتی که مفتش راجع به -159ماده 

نماید، جواب داده، در صورت لزوم ورقه هویت خود را ارائه دهند بدون اینکه مفتش حق می
  یا تصرفی در آن بنماید.قه را داشته ضبط ور

  .مفتش غیر از مسائل مربوطه به هویت اشخاص حق هیچ گونه سوالی ندارد -تبصره الف
مفتش باید با کمال ادب با اهالی رفتار کرده و حق ندارد کسی را در نزد خود  -تبصره ب

  .دهبرای خواستن توضیحات دعوت کند و باید شخصاً به محل رفته، توضیحات الزمه را بخوا
نایب الحکومه و حکام مکلفند چنین همرؤسای اداره شهربانی، کالنتری امنیه و  -160ماده 

هرچه  شودمی است و به آنها کتباً اعالمنامه نظامش را که در حدود مقررات این منظور مفت
  .زودتر به موقع اجرا گذارند

نواقصی  احوالثبتظام نامه، اداره کل احصائیه و هرگاه در ضمن اجراء این ن -161ماده 
 احوالثبتآن را به کمیسیون قضایی  دتوانمی الزم ببیندنامه نظاممشاهد کرده یا اصالحاتی در 

ح و آن را اصال مواد، مراجعه نموده و پس از تصویب کمیسیون و موافقت نظر وزارت داخله
ن امور ثبت الزم بداند و دین ترتیب به تصویب رسیده دستور دیگری را که برای حسن جریا

 .است، به آن بیفزاید
که مشتمل بر نامه نظامملغی و این  1307خرداد  27سجل احوال مورخ نامه نظام -162ماده 

  1 .شودمی ماده است، از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده 162
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مصوب  احوالثبتفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون انون راجع به متخلق -19
به تاریخ  15230در مجلس شورای ملی منتشره در روزنامه رسمی شماره  2/12/1315

 منسوخ : وضعیت اعتبار 17/12/1315
و 4و  1کسانی که تا تاریخ اجرای این قانون، یکی از تکالیف مقرره در مواد  -ماده واحده

 1316تا آخر شهریور  را انجام نداده، هرگاه 1307مرداد  20مصوب  لاحواثبتقانون  6و  5
تکالیف مزبوره را انجام نمایند، از تعقیب جزایی معاف خواهند بود، هرچند حکم قطعی بر 

اصالحی  7متخلفین بر طبق ماده  1316ها صادر شده باشد. از تاریخ اول مهر محکومیت آن
گیرند. هرگاه در ضمن مورد تعقیب جزایی قرار می 1310آذر ماه  11مصوب  احوالثبتقانون 

تعقیب امر و قبل از طرح دعوی در محکمه جزایی تکالیف مزبوره را انجام نمایند تعقیب 
موقوف خواهد شد و اگر تکالیف مذکوره را پس از طرح قضیه در محاکم جزایی قبل از صدور 

 1جازات معاف نماید. را از م هاتواند آنحکم قطعی انجام دهند محکمه می

  

                                                
 25 :صاحوال، حقوق ثبت  يشناستبار عباس، ،یرشکاریم. 1



  
 1134  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 احوالثبتدر اداره کل آمار و  23/1/1316مصوب  احوالثبتقانون نامه نظام -20
 منسوخ : وضعیت اعتبار

 در کلیات  -فصل اول
 ععبارت از مضمون ثبت یک واقعه در جدول مخصوص ثبت وقای احوالثبتسند  -1ماده 

  .و در دفاتر و اوراق مربوطه است
مکلف به ثبت وقایع  احوالثبتموری است که از طرف اداره أم احوالثبتنماینده  -2ماده 

 .چهارگانه در جداول و اوراق و دفاتر رسمی است

کننده شخصی است که یکی از وقایع چهارگانه را برای ثبت در جدول و اظهار -3ماده 
ممکن است صاحب اظهارکننده  .دهدمی یا نماینده او اطالع احوالثبتدفاتر رسمی به نماینده 

 .واقعه یا نماینده قانونی او باشد

  .و هم شاهد باشداظهارکننده تواند در آن واحد هم نمی یک نفر -تبصره
 .باید الاقل هیجده سال تمام داشته باشداظهارکننده  -4ماده 

اص )پدر، جد پدری( یا وصی منصوبی که مسؤول اخذ ورقه شناسنامه صغار، ولی خ -5ماده 
باید مدارک اظهارکننده برای اثبات قیمومت و وصایت  .وصایت او مسلم باشد یا قیم او است

الزمه را ارائه نماید ولی این ترتیب مانع نخواهد بود که مادر در غیبت اولیاء حق داشته باشد 
 .باشده اظهارکنندبرای طفل صغیر خود 

 ..تسلیم ورقه شناسنامه به مادر موکول به اجازه پدر است -تبصره 

ثبت وقایع اقامه دو شاهد الزم است که در مورد ازدواج چنین همبرای ثبت هویت و  -6ماده 
سن  .دهندمی شهادتاظهارکننده و طالق به هویت و در مورد تولد و فوت به صحت گفتار 

 .ها مانعی نداردقبول شهادت زن .سال کمتر باشد 18اید از شاهد نب

هرگاه شخصی برای ثبت هویت خود شاهدی نداشته باشد باید قبال خود را به  -7ماده 
اشخاص مذکور پس از تحقیقات در اطراف  .شهربانی یا حکومت یا امنیه یا کدخدا معرفی نماید

تواند هویت آن شخص را می نماینده آن شخص تصدیق صادر خواهند نمود که به موجب آن
مراتب ثبت در حضور »: در این مورد ثبت با تذکر ذیل به عمل خواهد آمد .ثبت نماید

 .«را در دست داشت به عمل آمد ...که تصدیقاظهارکننده 

ساخلوی محل  ی که مأمورین مذکور در فوق نباشد مأمورینئهادر مرزها و در محل -تبصره 
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 .توانند تصدیق مذکور فوق را به شخصی که شاهد ندارد، بدهندمی های مرزنتریو کال

سال آنها تمام نشده هرگاه کسی را نداشته باشند که برای آنها  18اشخاصی که  -8ماده 
مراتب  ،حقیقات الزمه در اطراف هویت آنهاواقع شود مأمورین انضباطی پس از تاظهارکننده 

 احوالثبتنده ثبت حوزه محل اقامت شخص مزبور اطالع میدهند که برای آنها اسناد را به نمای
اظهارکننده مأمورین انضباطی هستند و در محل امضاء اظهارکننده تنظیم گردد؛ در این مورد 

 .قع شدهوااظهارکننده ( مامور انضباطی 8موافق ماده ): شودمی نوشته

 شودمی تسلیم شناسنامه به اشخاصی که به موجب ماده فوق برای آنها اظهارنامه تنظیم -تبصره
 .سال آنها تمام باشد، مانعی ندارد 15که درصورتی

سال تمام نرسیده  15ثبت هویت صغار )اطفالی که ولی خاص ندارند و سن آنها به  -9ماده 
 نیست و ورقه شناسنامه آنها برای مدعی العموم بدایت ارسالبه هیچ وجه موکول به تعیین قیم 

: نماینده در حاشیه سند خواهد نوشت .تا پس از تعیین قیم، ورقه را به او تسلیم نماید شودمی
 .ارسال شده ...ورقه شناسنامه برای مدعی العموم بدایت

مأمورین انضباطی پس از هویت مجانین هرگاه قیم نداشته باشند، برحسب اظهار  -10ماده 
تحقیقات الزمه که مأمورین مذکور به عمل خواهند آورد در همان حوزه که دیوانه مقیم است، 

سن تقریبی مجنون،  .شودمی ثبت خواهد شد و ورقه شناسنامه برای مدعی العموم بدایت ارسال
یا مادر او معلوم نباشد در محل  هرگاه پدر .شودمیاسم پدر و مادر، هرگاه معلوم باشد، نوشته 

 .دانستنمی که اظهار کننده، اسم پدر و مادر او را شودمی مربوطه نوشته

 .در اسناد این قبیل اشخاص به هیچ وجه نباید کلمه دیوانه نوشته شود -تبصره 

در نقاطی که وسائل عکاسی موجود است از کلیه اشخاصی که سن آنها از ده سال  -11ماده 
و دو عکس دیگر نماید باید سه عکس گرفته شود که یک عکس به ورقه شناسنامه می تجاوز

هائی که برای الصاق به شناسنامه و المثنی ظهر عکس .شودمی ها الصاقدر ظهر اظهار نامه
صغیر باشد از طرف که درصورتیا وکیل او یبایستی از طرف صاحب عکس  شودمی گرفته

د با انگشت ابهام عالمت خواهد مضاء شود و چنانچه صاحب عکس سواد نداشته باشولی او ا
 اشت.د

بضاعت که عدم بضاعت آنها در شهرها به تصدیق کالنتری و در قراء بی اشخاص -تبصره 
عکس معاف هستند و در این و قصبات به تصدیق نواب حکام یا کدخدا رسیده باشد از دادن 
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عالئم مشخصه آنها را در ظهر اظهارنامه و در شناسنامه در محل  الاحوثبتمور أصورت، م
  .نمایدمی مخصوصی قید

 ثبت وقایع چهارگانه -فصل دوم 

احوال شخصی که ثبت آن به موجب قانون اجباری است، عبارت از وقایع ذیل  -12ماده 
 والدت، ازدواج، طالق و فوت: است

داری که اداره کل آمار جداول مخصوص سوشثبت وقایع چهارگانه در نخستین  -13ماده 
 .است، به عمل خواهد آمدنامه نظامنماید و نمونه آن ضمیمه این می تهیه احوالثبتو 

در جداول مذکور ثبت نشده و ثبت آن  1396متوفیات موالید قبل از اول فروردین  -تبصره 
کدخدایان فقط در دفتر یادداشتی پلمپ هر حوزه بدون مداخله  احوالثبتبه وسیله نمایندگان 

آید و شماره ثبت در این مورد متعاقب آخرین می و شهود به عملاظهارکننده شده با حضور 
 .های بلوکی و هر حوزه شهری خواهد بود، در هر قریه از حوزه1315وق سال شماره ثبت ف

یزی در آن نوشته شده باشد، به جداول مخصوص ثبت وقایع باید قبل از آنکه چ -14ماده 
  .وسیله اداره بازرسی پلمپ شود

جداول مزبور در مرکز تهیه شده و پس از اجرای ماده فوق، قبل از بهمن ماه هر  -تبصره 
 .والیات فرستاده خواهد شد احوالثبتسال برای مصرف سال بعد به دفاتر آمار و 

یبی است که در باالی صفحه طرف راست هر سند ثبت واقعه دارای یک شماره ترت -15ماده 
شمسی در هر قریه و هر حوزه شهری از شماره یک  1316شماره مزبور از سال  .شودمی نوشته

 .گرددمی شروع شده و هر سال تجدید

گردد و کلیه می در ثبت هر واقعه والدت و فوت، سال، ماه، روز و ساعت قید -16ماده 
 .شودمی شتهها با تمام حروف نوتاریخ

سال و ماه و روز باید  .در وقایع ازدواج و طالق فقط قید ساعت ضروری نیست -تبصره
 .نوشته شود

با نماینده او در هر سند در ذیل محل امضاء یا مهر، اسم خود را  احوالثبتنماینده  -17ماده 
 حسن بهمنی نماینده حوزه یا قریه: به طریق ذیل خواهد نوشت

 نماینده که غفلت نموده و ذیل سندی را امضاء ننموده باشد متخلف محسوب -18ماده 
 احوالثبتو پس از تحقیق و دقت در صحت مندرجات سند به امر اداره کل آمار و  شودمی
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اداره کل آمار  ...مورخه .....به موجب امر شماره: شودمی در حاشیه ثبت مذکور چنین نوشته
  .نمایدمی مور وقت ذیل این جمله را امضاءأامضاء به عمل آمد و م مراتب احوالثبت

در قراء به عهده کدخدایان  13ثبت وقایع چهارگانه در جداول مذکور در ماده  -19ماده 
در این صورت، کدخدایان باید واقعه  .هستند، خواهد بود احوالثبترسمی که نماینده مأمورین 

 د نداشته باشد شخص باسواد دیگری که در قریه باشدرا ثبت نمایند و اگر کدخدا سوا

از طرف کدخدا واقعه را نوشته و کدخدا محل امضاء را مهر خواهد نمود و چنانچه باسوادی 
 .شخص واقعه را ثبت خواهد نمود احوالثبتدر قریه نباشد مامور 

بوده و  کدخدایان قراء فقط مکلف به ثبت وقایع در جداول مخصوص ثبت وقایع -20ماده 
به هیچ وجه حق ندارند اوراق شناسنامه صادر نموده و یا وقایع را شخصأ در ظهر یا متن شناسنامه 

 ..ثبت کند

کدخدای هر قریه باید در آخر هر ماه منتهی تا سه روز بعد از ماه قبل صورتی از  -21ماده 
اوراق مخصوصی  این صورت در .بفرستد احوالثبتوقایع ثبت شده ماه گذشته به مرکز حوزه 

گردد و اگر وقایعی در می نماید، تنظیممی تهیه احوالثبتکه نمونه آن را اداره کل آمار و 
 .قریه رخ نداده باشد صورت منفی باید فرستاده شود

 .کدخدا باید اسم خود را در محل مخصوص بنویسد -تبصره

نماینده حوزه به  لاحواثبتپس از وصول صورت مذکور در ماده فوق به حوزه  -22ماده 
قرائی که واقعه داشته باشد، سرکشی نموده و در هر قریه پس از مالحظه وقایع ثبت شده و 
حصول اطمینان به صحت نسبت به موالید و متوفیات وقایع را در دفتر یادداشتی بلوکی پلمپ 

ه صاحبان شده که همراه خواهد داشت، ثبت نموده و سپس نسبت به موالید، شناسنامه تنظیم و ب
ها را به کدخدای اگر صاحبان آنها حاضر نبودند در مقابل رسید، شناسنامه .نمایدمی آنها تسلیم

مور وظیفه خود را از حیث ثبت در أبت به وقایع دیگر هم منس .هر قریه تسلیم خواهد نمود
 .نمایدمی اوراق شناسنامه و دفاتر و ظهر اسناد موجوده در حوزه انجام

 تهیه احوالثبتفاتر یادداشتی بلوکی و شهری موافق نمونه که اداره کل آمار و د - 23ماده 
دفاتر مزبور قبل از آن که چیزی  .شودمی است، نوشتهنامه نظامنماید و نمونه آن ضمیمه این می

ر دفتر دفاتر مزبور صفحه شماره شده و در ابتدا و انتهای ه .گرددمی در آن نوشته شود، پلمپ
 .تصدیق خواهد شد احوالثبتصفحات نوشته شده و از طرف اداره بازرسی آمار و 
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عالوه بر دفاتر یادداشتی بلوکی پلمپ شده، دفاتر یادداشتی آزادی برای دفاتر  -24ماده 
که دفتر مزبور به  شودمی تنظیم احوالثبتوقایع موالید و متوفیات هر قریه از طرف نماینده 

هر  25از طرف نماینده منتهی تا  شودمی نسخ اول هر واقعه ثبت شده که از سوش جدا ضمیمه
 .شودمی والیتی فرستاده احوالثبتماه نسبت به ماه قبل به مرکز دفتر آمار و 

وش جداول ثبت وقایع و دفاتر سوالیتی پس از وصول سر احوالثبتدفتر آمار و  -25ماده 
های صد ورقی طبق را در دسته هاو متوفیات و سرسوشراجع به موالید  یادداشتی مربوطه

رات مربوطه به آنها تنظیم استاد جلد و پلمپ نموده و مندرجات جداول مربوطه به موالید رمق
نماید و نسبت به وقایع دیگر هم در ظهر اظهارنامه و جداول می را در دفاتر سجل والیتی ثبت

 .نمایدمی مراتب را قید

س از تمام شدن هر یک از جداول مادام که جداول تمام نشده، نزد کدخدا مانده و پ -تبصره 
، شودمیها در مقابل رسیدی که به کدخدا داده یز باید به وسیله نمایندگان حوزهها نسوشته

فرستاده شود تا طبق مقررات در دسته صد  احوالثبتشده و به مرکز دفتر آمار و آوری جمع
 .رقی جلد و پلمپ گرددو

تهیه  احوالثبتدفاتر سجل والیتی موافق نمونه که از طرف اداره کل آمار و  -26ماده 
این دفاتر نیز به ترتیب سنواتی  .گرددمی ست، تنظیمانامه نظامو نمونه آن ضمیمه این  شودمی

ته شود، پلمپ گردیده و یک جلد از و قبل از آنکه چیزی در آن نوش شودمیو نخستین تهیه 
  .شودمی فرستاده احوالثبتنوشته شد به اداره کل آمار و  دفتر مزبور پس از آنکه تماماً

دهد ممکن است به وسیله وکالتنامه واقعه می اجازه احوالثبتدر مواردی که قانون  -27ماده 
نظیم سند محرز بوده و اصل یا رونویس مور تأانیده، صحت وکالتنامه باید نزد مرا به ثبت رس

 .مصدق آن که به تصدیق یکی از مأمورین رسمی دولتی رسیده باشد جزو اسناد بایگانی شود

در مرکز حوزه حسب ضرورت معاونی خواهد بود که  احوالثبتبرای نماینده  -28ماده 
 .انجام خواهد داد احوالثبتلدى االقتضاء وظایف او را نسبت به امور 

وقایع مربوطه به شخص خود یا اقربای خود تا درجه سوم اعم  احوالثبتنماینده  -29اده م
ء و قصبات با حضور نایب از سببی یا نسبی را در شهرها با حضور رئیس دفتر والیتی و در قرا

 .رساندمی ا کدخدا به ثبتیالحکومه 

و شهود عواقب وخیم اظهارات کذب ه اظهارکنندمکلف است به  احوالثبتمامور  -30ماده 
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 .را تذکر داده و این موضوع را در سند قید نماید

کنندگان و شهود برساند ل از آنکه ثبت را به امضاء اظهارباید قب احوالثبتنماینده  -31ماده 
 مندرجات آن را برای آنها بخواند و تمام جزئیات را به نحوی که بفهمند توضیک بدهد

است، این اظهارکننده طمینان کامل پیدا کرد مراتب ثبت شده مطابق منظور و پس از آنکه ا
عمل خود را با تصریک به اینکه ثبت را خواندیم و جزئیات را فهمیدیم در جدول قید و به امضاء 

 .آنها رسیده و خود نیز آن را امضاء نماید

نداشته باشد به جای امضاء با انگشت ابهام جداول  یا شاهد سواداظهارکننده هرگاه  -32ماده 
کسانی که سواد فارسی نداشته ولی بتوانند با یکی از السنه خارجه  .را عالمت خواهد گذاشت

دانند جدول را امضاء نموده و به عالوه با انگشت عالمت خواهند می بنویسند با حروف زبانی که
مضاء و یا امضاء غیرفارسی را پس از ثبت ا مکلف است علت عدم احوالثبتمور أم .گذاشت

واقعه در متن توضیک دهد و اگر به سبب مرض و علت دیگری یکی از شهود یا اظهار کنندگان 
 .شودمینتوانند امضاء نمایند علت مذکور نیز در جدول قید 

ی را که با اشاره کر یا گنگ باشد عالوه بر شهود باید شخصاظهارکننده هرگاه  -33ماده 
اظهارات او را بفهمد همراه خود بیاورد که در موقع قرائت مندرجات اظهارنامه و اجرای آن 

 .بتواند، این وظیفه را نیز انجام نمایدکه درصورتیشخص مزبور حاضر باشد و مانعی ندارد شاهد 
 .شودمیدر هر صورت مراتب در جدول قید 

 را خود اسم حروف تمام با کننده امضاء که معنی بدین .اشدب خوانا باید امضاء –تبصره 
 .نیست جایز وجه هیچ به فوق مواد مورد در جز امضاء جای به عالمت گذاشتن .نوشت خواهد

باید به اً کلیت احوالثبتقانون  8ابق ماده مط احوالثبتاختالفات راجع به اسناد  -34ماده 
مور اشتباهی أاز امضاء ثبت واقعه، معلوم شود مپس  وسیله محاکم قطع و فصل شود ولی چنانچه

 احوالثبتتوان اشتباه مزبور را با موافقت صاحب ورقه و تصویب اداره می در تنظیم سند نموده
 .ماده مذکور اصالح نمود 2طبق تبصره 

آن را با مرکب  احوالثبتهرگاه قبل از امضای سند اشتباهی سند بشود نماینده  -35ماده 
این ه قلم خورد زائد است یا ب ..........................در سطر .......................قلم زده و کلمهقرمز 

 .طریق اصالح شد تحریر بین سطور و تراشیدگی بکلی ممنوع است

هرگاه به علتی ثبت یک واقعه ناتمام بماند نماینده ثبت، علت را در جداول مربوطه  -36ماده 
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 .نماید و به ثبت ناتمام ترتیب اثر داده نخواهد شدمی ز ذکر تاریخ امضاءقید نموده و پس ا
هرگاه محکمه در مورد دعوی جعل مالحظه اوراق و دفاتری را الزم بداند دفاتر یا  -37ماده 

اوراق مزبور به وسیله نماینده مربوطه به محکمه ارسال خواهد گردید و به وسیله همان نماینده 
 . شودمی حل اصلی اعادهپس از مالحظه به م

ی تابعه خود از هر هاوالیتی هر محل نسبت به حوزه احوالثبترئیس دفتر آمار و  -38ماده 
نظارت کامل دارد و از این حیث رسیدگی و  احوالثبتجهت در امور مربوطه به آمار و 

ه خالف ترتیب مشاهده بوده و هرگادار بازرسی به وقایع مندرجه در اوراق و فاتر را عهده
ترتیبی به اداره بی ساعت پس از اطالع به 24گردد مراتب را برای تعقیب مسئول در ظرف 

دهد و برای انجام این منظور سمت بازرسی را از طرف اداره کل آمار و می مرکزی اطالع
 خواهد داشت.  احوالثبت

 در اشخاص بدون شناسنامه -فصل سوم
است، در  1316افرادی که والدت آنها قبل از تاریخ فروردین  احوالثبتاسناد  -39ماده 

نامه نظامنماید و ضمیمه این می تهیه احوالثبتنسختین اظهارنامه مطابق نمونه که اداره کل آمار 
است، تنظیم خواهد شد و شماره آن در هر قریه و هر حوزه شهری آخرین شماره مسلسل اسناد 

 سابقه است. 
اگر در موقع تنظیم اظهارنامه اختالفی بین نماینده و اظهارکننده در موضوع سن  -40ماده 

نماید. می ایجاد شوند، نماینده اظهارنامه را مطابق تشخیص خود با ذکر دالیل تشخیص تنظیم
تواند از تشخیص مأمور به محکمه صالحه شکایت کند نماینده ثبت باید پس از می اظهارکننده

ظهارنامه تصدیقی به اظهارکننده در موضوع اخالف مطابق نمونه ضمیمه تسلیم و در آن تنظیم ا
تواند برای اثبات صحت اظهاراات خود نسبت به تاریخ تولد به می تصحیک کند که مشارالیه

محکمه مراجعه نماید )تنظیم اظهارنامه مورخ ... در حضور اظهارکننده که در تاریخ والدت 
 عمل آمد(.اعتراض داشت، به 

یی را که جهت موالید هاوالیتی مکلف است کلیه اظهارنامه احوالثبتدفتر آمار و  -41ماده 
بطور شماره مسلسل  شودمی تنظیم 39تنظیم شده و یا بعداً به موجب ماده  1316قبل از فروردین 

مرکز دفتر آمار ورقی هر نسخه را جداگانه جلد نموده و هر دو نسخه را در  250ی هادر دسته
 والیتی بایگانی نماید. احوالثبتو 



  
 1141 بيتصو خياحوال بر اساس تارو مقررات ثبت نیقوان -1 مهیضم
 

مندرجات اظهارنامه مزبوره در دفاتر یادداشتی پلمپ شده، ثبت و در مرکز دفتر  -42ماده 
رسیده و قید  احوالثبتو ذیل هر ورق دفتر باید به امضاء رئیس دفتر آمار و  شودمی بایگانی

 .موجوده را بایگانی نمایدشود که مندرجات این ورقه طبق اسناد 

های مزبور به وسیله کمیسیونی مرکب از نماینده حکومت، عدلیه، اظهارنامه -43ماده 
شهربانی و در صورت نبودن نمایندگان مزبور به وسیله نمایندگان ادارات دیگر که در مرکز 

شکیل شده والیتی و عضویت متصدی بایگانی ت احوالثبتدفتر هستند، به دعوت رئیس آمار و 
رسیده عضاء کمیسیون ادر صورت مجلس تشریک و به امضاء  و معایب هر اظهارنامه استخراج و

 .شودمی های مربوطه پلمپو به ضمیمه دسته اظهارنامه

های مزبور مورد نیز به وسیله کمیسیون 1315ر سال دفاتر موالید سنواتی تا آخ -تبصره 
 .رسیدگی واقع خواهد شد

که برای آنها اظهارنامه  1315تا آخر سال  1284دفاتر سجل والیتی متولدین از  -44ماده 
که یک نسخه از دفاتر مزبور پس از تکمیل به مرکز  شودمی تنظیم شده، در دو نسخه تدوین

 .بایگانی خواهد شد احوالثبتارسال و نسخه دیگر در مرکز دفتر آمار و 

رود کمیسیونی با حضور می از بین یا کالً بعضاً احوالثبتتر مواقعی که اسناد و دفا -45ماده 
والیتی و حاکم و نایب الحکومه محل و نماینده پارکه  احوالثبترئیس دفتر کل آمار و 

تشکیل و با مراجعه به سایر اسناد دفاتر و اوراق و سوابق موجوده اسناد جدیدی برای اسناد 
صاحب اسناد به اسناد جدید که درصورتیرسد و می ونمفقوده تنظیم و به امضای اعضاء کمیسی

 .تواند به محاکم صالحه رجوع و تقاضای رسیدگی نمایدمی اعتراضی داشته باشد
 در ثبت والدت -فصل چهارم  

پدر یا مادر و قابله در مورد تولد باید در ظرف ده روز واقعه تولد را به نماینده  -46ماده 
که  شودمی کلمه قابله اطالق به دکتر جراح و کلیه اشخاصی .دهندحوزه خود اطالع  احوالثبت

منظور از اطالع کتبی که  .وظیفه قابلگی را به عمل آورده و در موقع تولد حضور داشته باشند
در قانون به آن تصریک شده، این است که اعالم کننده ذیل اظهارات خود را در اوراق مخصوص 

 .ین مربوطه میدهدامضاء نموده و به مأمور

تصدیق طبیب یا قابله باید در روی اوراقی باشد که از طرف اداره کل آمار و  -تبصره 
تصدیق مزبور در دو نسخه از اوراق به رنگهای مختلف تهیه شده و  .شودمی تهیه احوالثبت
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  .شودمیتاده فرس احوالثبتنسخه سفید به صاحب واقعه تسلیم و نسخه رنگی برای نماینده حوزه 

هرگاه مولود توام یا متعدد باشد برای هر یک سند جداگانه تنظیم شده و بعد از  -47ماده 
فریده  -مثال اکبر رستمی مولود اول پسر  شودمی ذکر مولود کلمه مولود اول و یا دوم نوشته

 .رستمی مولود دوم دختر

شده باشد بعد از اسم پدر، کلمه متوفی  هرگاه تولد طفلی پس از مرگ پدر واقع -تبصره 
 .شودمی اضافه

 .تواند ثبت واقعه را به تعویق اندازدنمی به هیچ وجه احوالثبتنماینده   -48ده ما

پس از ثبت واقعه هرگاه معلوم گردد که اعالم کننده، بر خالف واقع اظهاراتی  -49ماده 
 س دفتر والیتی اطالع خواهند داد تا مرتکبین ازمراتب را به رئی احوالثبتنموده، نماینده 

مراسم ابطال در ظهر سند والدت  .اعتباری ثبت صادر شودبی طریق قانونی تعقیب شده و حکم
 .این سند که مربوط به والدت .....)به موجب حکم شماره محکمه .آیدمی به شرح ذیل به عمل
 .است، ابطال گردید(

ت در غیر از حوزه تولد در صورت ضرورت با انجام تشریفات ثبت واقعه والد -50ماده 
 .الزمه مانعی ندارد

ورقه  22و 13پس از ثبت واقعه در جداول والدت در دفتر یادداشتی بر طبق  -51ماده 
 .شودمی شناسنامه صادر

ورقه شناسنامه طفل به ولی حاضر )پدر و جد پدری( یا وصی منصوبی که وصایت  -52ماده 
قبل از تسلیم ورقه باید اسم و  .شودمی مسلم باشد یا قیم صغیر یا مادر او با اجازه پدر تسلیم او

 .تاریخ والدت طفل در ورقه شناسنامه پدر یا مادر )در صورت حیات آنها قید گردد

هرگاه پدر در مسافرت باشد اسم و تاریخ والدت طفل در ورقه شناسنامه مادر قید  -تبصره 
 .شودمی الیها تسلیمورقه طفل با اجازه پدر به مشار وشده 

کنندگان و شهود در موقع ثبت والدت طفل گاه پدر یا مادر یا یکی از اظهارهر -53ماده 
دارای ورقه شناسنامه نباشد ثبت مذکور به تعویق نخواهد افتاد و در محل مربوطه به جای دارنده 

واهد شد ولی برای اینکه ورقه شناسنامه طفل به پدر و مادر ورقه بدون ورقه شناسنامه نوشته خ
 .تسلیم شود باید آنها ورقه شناسنامه دریافت دارند

مکلف است پس از ثبت والدت با ارسال اعالمیه مخصوص که  احوالثبتنماینده  -54ماده 
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شناسنامه پدر یا مادر است، مراتب را به دفتر محل صدور ورقه نامه نظامنمونه آن ضمیمه این 
 .اطالع دهد

واقعه را در اسناد و  احوالثبتپس از وصول اعالمیه مذکور در ماده قبل دفتر  -55ماده 
 .دفاتر مربوط ثبت خواهد نمود

آمده  -هرگاه شناسنامه پدر یا مادر در همان حوزه که ثبت والدت طفل به عمل  -56ماده 
مکلف است در اسناد پدر یا مادر و دفاتر مربوطه  لاحواثبتصادر شده باشد، دفتر آمار و 

 .والدت طفل را تذکر دهد

ثبت والدت اطفالی که در مؤسسات عام المنفعه به دنیا آمده یا برای سرپرستی به  -57ماده 
طفل دارای پدر که درصورتی -1آید می به طریق ذیل به عملاند، مؤسسات مزبوره سپرده شده

 .والدت است صورت غیبت پدر، مادر مکلف به ثبتباشد پدر و در 
 .خواهد شد 69پدر طفل نامعلوم باشد تقاضای ثبت موافق ماده که درصورتی -2 
دیگری  والدین طفل به دنیا آمده، حیات نداشته و یا یکی از آنها غائب وکه درصورتی -3 

ظیم سند والدت طفل نباشد رئیس مؤسسه قانونی نیز برای تناظهارکننده حیات نداشته باشد و 
 .خواهد بود یا نماینده او با حضور دو شاهد مکلف به ثبت واقعه والدت

 طفل سرراهی بوده و والدین او مشخص نباشد پس از وصول صورتکه درصورتی -4 

مجلس تنظیم شده از طرف مأمورین انضباطی به اظهار رئیس مؤسسه یا نماینده او بدون 
به موجب صورت  شودمی و به جای شهود قید شودمی برای طفل سند والدت تنظیم حضور شاهد

 مور انضباطیأم مجلس ارسالی
 در مواقعی که اطفال سر راهی به کالنتری یا حاکم یا امنیه یا کدخدا تسلیم -58ماده  
مکلفند صورت مجلسی مأمورین مزبور  .شوند باید با لباس و آنچه در بر دارند تحویل گردندمی

با ذکر شرح لباس عالئم بدن و رنگ صورت و مو و کلیه مشخصات طفل و سایر اوضاع و 
 .حوزه خود بفرستد احوالثبتاحوال او تنظیم نموده و صورت مجلس را برای نماینده 

 24مکلف است عین صورت مجلس را بایگانی نموده و در ظرف  احوالثبتمامور  -تبصره 
 .اطالع دهد را برای تعیین قیم جهت طفل به پارکه بدایت محل کتباًساعت مراتب 

به اظهار رئیس  57تنظیم سند والدت برای طفل موکول به تعیین قیم نبوده و در حدود ماده 
 .گرددمی مؤسسه که طفل به آنجا سپرده شده، سند والدت تنظیم و شناسنامه صادر
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واقع شود اظهارکننده در نامعلوم باشد و مادر در موردی که مادر طفل معلوم و پ -59ماده 
تنظیم سند به اظهار مادر با قید اینکه پدر نامعلوم باشد، مانعی ندارد و در محل اسم پدر در 

 نامعلوم: شودمی جداول موالید و در شناسنامه نوشته

د اعم از اینکه طفل مرده معرفی شو احوالثبتهرگاه طفلی بدون حیات به نماینده  -60ماده 
مرده باشد، سند والدت برای او تنظیم  احوالثبتبه دنیا آمده یا زنده و یا قبل از اطالع به مامور 

 .خواهد شد

اثبات اینکه طفل مرده به دنیا آمده یا پس از والدت مرده است باید در مقابل  -تبصره 
 .محکمه به عمل آید

ر و مادر آنها تبعه خارجه بوده و جواز اقامت دولت ثبت والدت اطفالی که پد -61ماده 
است، به عمل نامه نظامایران در دست دارند در دفاتر مخصوصی که نمونه آن، ضمیمه این 

 .خواهد آمد

است، نامه نظامت موافق نمونه که ضمیمه این برای اطفال مذکور تصدیق والد -62ماده 
سالگی به آنها ورقه شناسنامه  19سالگی تا  18و از سن  شودمی ها تسلیمتنظیم و به اولیاء آن

قانون  977و  976تمام در ایران، موافق ماده  19موقت داده خواهد شد و پس از اکمال سن 
 .مدنی رفتار خواهد شد

اده اگر پدر و مادر طفل یا یکی از آنها در ایران متولد شده باشند چون طفل طبق م -63ماده 
والدت طفل را در جدول موالید  احوالثبت، نماینده شودمی قانون مدنی تبعه ایران شناخته 976

 .نمایدمی ثبت و برای او ورقه شناسنامه صادر

و اولیاء طفل اختالف نظر راجع به تابعیت طفل  احوالثبتهرگاه بین نماینده  -64ماده 
مادر طفل در ایران به دنیا آمده اند یا در خارجه، نماینده  حاصل شود یا اینکه معلوم نباشد پدر یا

واقعه را در جداول موالید اتباع ایران ثبت ولی از صدور شناسنامه یا تصدیق والدت خودداری 
گزارش  احوالثبتکرده، مراتب را با ذکر دالئل خود و مدارک طرف به اداره کل آمار و 

 .اقدامات مقتضی برای شناختن تابعیت طفل به عمل آیدخواهد داد تا به وسیله مقامات صالحه 
 پس از رسیدن دستور بر طبق آن عمل خواهد کرد احوالثبتنماینده 

هرگاه پدر یا مادر طفل خود را تبعه خارجه دانسته ولی گذرنامه در دست نداشته  -65ماده 
ورقه شناسنامه فرستاده باشند ورقه والدت در دفتر مخصوص موالید اتباع ایران ایران ثبت لیکن 
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مراتب  نماینده پس از ثبت واقعه فوراً .نشده و محل ورقه شناسنامه پدر یا مادر سفید خواهد ماند
دهد تا به می گزارش احوالثبتوالیتی به اداره کل آمار و  احوالثبترا به وسیله دفتر آمار و 

امه یا تصدیق والدت داده وسیله مقامات مربوطه تحقیقات شده و دستور صدور ورقه شناسن
 .شود

صدور تصدیق  احوالثبتاداره کل آمار و که درصورتیدر مورد دو ماده قبل  - 66ماده 
 شود. والدت را دستور داد اتباع خارجه منتقل شده و در ظهر جدول موالید مراتب قید

مقرر  ثبت والدت ثبت والدت اتباع ایران در خارجه مطابق تشریفاتی که برای -67ماده 
اسم و  احوالثبتهای ایران به عمل خواهد آمد و در محل امضاء نماینده است در قنسولگری

 .شودمی سمت قنسول یا رییس قنسول نوشته

چنین همو  شودمی هائی که از طرف مأمورین مذکور صادرکلیه اعالمیه -1تبصره 
ها یا قونسولگریها والیتی برای سفارت خانه احوالتثبی که از طرف دفاتر آمار و یهااعالمیه
 .خواهد بود احوالثبتگردد، به توسط اداره کل آمار و می ارسال

 احوالثبتنسخه اول جداول مخصوص ثبت وقایع در آخر سال به اداره کل آمار و  -2تبصره 
 .فرستاده خواهد شد

داول مربوطه به موالید و متوفیات دفاتر یادداشتی پلمپ شده بر طبق مندرجات ج -68ماده 
دفاتر یادداشت آزادی از مندرجات جداول چنین همو  شودمی در قنسولگریها تهیه و بایگانی

ماده فوق  2موالید و متوفیات تهیه شده و به ضمیمه نسخه اول جداول وقایع که در تبصره 
 .شودمی فرستاده احوالثبتنوشته شده، به اداره کل آمار و 

های ایران در خارجه تباع ایران ثبت شده در قونسولگریدفاتر سجل والیتی موالید ا -69ماده 
 .گرددمی در مرکز در دائره امور مربوطه به اتباع شاهنشاهی در خارجه تنظیم

در صورت وقوع تولد در جهازات ناخدای کشتی به محض وقوع والدت و قبل از  -70ماده 
است در سه نامه نظامندر در اوراق مخصوص سوشداری که نمونه آن ضمیمه این ورود به ب

نسخه والدت طفل را به ثبت خواهد رسانید و یک نسخه از اوراق مزبور را به والدین و نسخه 
مزبور به  نماید که از طریق ادارهمی دیگر را پس از ورود به بندر به اداره کل بحریه تسلیم

 .شودمی فرستاده شود و نسخه سوم در نزد ناخدا بایگانی احوالثبتآمار و  اداره کل

 .اوراق مذکور در ماده فوق باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود، پلمپ گردد -تبصره 
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پس از دریافت ورقه مذکور در ماده فوق مراتب را  احوالثبتاداره کل آمار و  -71ماده 
دهد تا دفتر آنها را برای ثبت واقعه در جداول دعوت می والدین طفل اطالعبه دفتر محل اقامت 

والدین طفل به خارجه مسافرت نموده باشند نسخه مزبور به قنسولگری که درصورتینماید و 
تا واقعه والدت به وسیله قنسولگری در جداول مربوطه ثبت  شودمیمحل اقامت آنها فرستاده 

روز خود را به  10ل نیز مکلف هستند پس از خروج از کشتی در ظرف پدر و مادر طف .شود
والیتی با اولین نماینده قونسولی ایران در خارجه معرفی نمایند تا  احوالثبتاولین دفتر آمار و 

 .والدت طفل طبق مقررات ثبت ورقه شناسنامه صادر شود

ده باشد ثبت آن در جداول واقعه والدتی در موقع خود به ثبت نرسیکه درصورتی -72ماده 
سال جاری به عمل خواهد آمد و فقط از لحاظ حفظ حساب موالید هر سال دفتر آمار و 

والیتی مکلف است که صورت على حده نسبت به این قبیل متولدین به اداره کل  احوالثبت
  .بفرستد احوالثبتآمار و 

 در ثبت متوفیات -فصل پنجم 

ت اطالع از فوت و قابله در صورت حضور در موقع والدت طبیب معالج در صور -73ماده 
به موجب  باًساعت واقعه را کت 24فند در ظرف طفل متوفی و غسالی پس از شستن مرده مکل
 .اطالع دهند احوالثبتاست، به نماینده نامه نظامورقه تصدیق نامه که نمونه آن ضمیمه این 

اشخاص ذیل، مکلفند  1307مرداد  20مصوب  احوالبتثقانون  6به موجب ماده  -74ماده 
اقربای حاضر ترین نزدیک: اطالع دهند احوالثبتساعت واقعه فوت را به نماینده  48در ظرف 

شخص متوفی یا وکیل یا نماینده آنها و در صورت نبودن اقربای مذکور سرپرست ساکنین 
 .در آنجا واقع شدهخانه و در صورت نبودن سرپرست مستخدمین خانه که فوت 

 .آیدمی ثبت واقعه فوت یا ارائه تصدیق طبیب یا غسال با حضور دو شاهد به عمل -75ماده 

عدم ارائه تصدیق طبیب یا غسال در موقعی که دسترسی به تحصیل چنین تصدیقی  -تبصره
 .نباشد مانع ثبت نخواهد بود و در این صورت، با حضور دو شاهد ثبت به عمل خواهد آمد

با ارائه تصدیق شهربانی یا کالنتری، کدخدا، نایب الحکومه یا امنیه یا قونسولگری  -76اده م
نمایند که داللت بر می های ارتش فوتسبت به مشمولینی که در مریض خانهیا طبیب ارتش ن

ا تواند بدون حضور شاهد هم فوت رمیاظهارکننده نمایند می فوت شخص معین در روز معین
 .ثبت برساند .......به
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 .ثبت فوت در غیر از محل وقوع فوت یا انجام تشریفات الزمه مانعی ندارد -77ماده 

ورقه شناسنامه صادره از که درصورتیمکلف است پس از ثبت،  احوالثبتنماینده  -تبصره 
نامه نظامدفتر دیگری باشد واقعه فوت را با ارسال اعالمیه مخصوصی که نمونه آن ضمیمه این 

 .است به دفتر محل صدور ورقه شناسنامه متوفی اطالع دهد

ورقه شناسنامه متوفی در که درصورتیپس از ثبت واقعه فوت  احوالثبتنماینده  -78ماده 
ای که فوت واقع شده صادر شده باشد، واقعه فوت را در اسناد مربوطه به متوفی قید خواهد حوزه

در ورقه شناسنامه متوفی در محل مخصوص، واقعه را قید نموده و شناسنامه را چنین همنمود و 
 .نمایدمی به بازماندگان متوفی تسلیم

مربوطه پس از وصول اعالمیه فوت، مراتب را در ظهر  احوالثبتدفتر آمار و  -79ماده 
بلوکی و  اسناد با جدول مخصوص والدت متوفی و ستون مالحظات دفتر یادداشتی شهری و

 .نمایدمی دفتر سجل والیتی قید

دارای ورقه شناسنامه نباشد ثبت واقعه به هیچ وجه به اظهارکننده اگر متوفی یا  - 80ماده 
تاخیر نخواهد افتاد و فقط به جای دارنده ورقه شناسنامه جمله بدون ورقه شناسنامه نوشته خواهد 

 .شد

تواند می نسبت به واقعه فوت تردیدی حاصل کندکه رصورتید احوالثبتنماینده  -81ماده 
رسد در موضوع واقعه فوت تحقیقاتی برای حصول اطمینان خود می به هر وسیله که به نظر او

 .بنماید

اقدامات و تحقیقات نماینده برای کسب اطمینان مانع از ثبت واقعه نخواهد شد و  -تبصره 
اند شهود بر خالف واقع اظهاراتی کردهو اظهارکننده که  هرگاه در نتیجه تحقیقات معلوم شود

خواهد داد تا  والیتی به پارکه محل اطالع احوالثبتنماینده یا بازرس مراتب را به توسط دفتر 
مرتکبین خالف را از طریق قانونی تعقیب و درخواست ابطال سند فوت را از محاکم صالحه 

 .بنماید

فوت زوج یا زوجه نماینده ثبت بایستی مراتب را از ثبت واقعه فوت به  در مورد -82ماده 
دفتر محل صدور ورقه شناسنامه طرفی که حیات دارد اعالم نماید تا در ذیل ثبت ازدواج واقعه 

 .فوت هم ثبت شود

 اظهارکنندهکه درصورتیثبت فوت اشخاصی که در مؤسسات مختلفه فوت مینمایند  -83ماده 
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 .آیدمی قانونی نداشته باشند به اظهار رئیس مؤسسه یا نماینده او با حضور دو شاهد به عمل

مأمورین اداره شهربانی و امنیه مکلفند در صورت کشف جسد صورت مجلسی بر  -84ماده 
  .مربوط ارسال و در مقابل رسید اخذ نمایند احوالثبتطبق نمونه به اداره کل آمار و 

صورت مجلس را بایگانی نموده و هرگاه هویت شخصی که جسد  احوالبتثمامور  -تبصره
 او کشف شده است به مأمورین شهربانی و امنیه معلوم گردد به اظهار آنها واقعه فوت را ثبت

 .نمایدمی

گاه یا زندان واقع شود، رئیس آن اداره یا نماینده در در موقعی که فوت در توقیف -85ده ما
 احوالثبتنه مخصوصی که برای این منظور تهیه شده، مراتب را به نماینده مدت مقرره در نمو

پس از اجرای حکم چنین هممربوطه اطالع خواهد داد تا بر طبق آن، واقعه فوت ثبت گردد و 
که واقعه را به ثبت  شودمیدر نمونه مزبوره داده  احوالثبتمحکومین به اعدام واقعه به نماینده 

 (......)به موجب اعالمیه اداره زندان شماره شودمی اند مدرک فوتبرس

در موقعی که فوت در اثر جنایت واقع شده باشد مأمورین شهربانی یا امنیه طبق  -86ماده 
 .نمایدمی اعالم احوالثبتواقعه را به نماینده  84ماده 

صاحبان واقعه با مدارک الزمه که  اگر قبل از وصول اعالمیه اداره شهربانی یا امنیه -تبصره
به  احوالثبتتنظیم شده برای ثبت واقعه فوت مراجعه نمودند مامور  85و  84به موجب مواد 
 .ذکر شود احوالثبتعلت فوت به هیچ وجه نباید در اسناد  .نمایدمی ثبت واقعه اقدام

وزارت جنگ در هویت شخص متوفی معلوم شده باشد واقعه فوت از طریق که درصورتی -1
اطالع داده خواهد  احوالثبتاست به اداره کل آمار و نامه نظاماوراقی که نمونه آن ضمیمه این 

تطبیق ثبت را  احوالثبتنماینده  .شد تا مراسم ثبت در آخرین محل اقامت متوفی به عمل آید
 .با نمونه ارسالی در ذیل سند امضاء خواهد نمود

بودن هویت متوفی واقعه مزبور از طریق وزارت جنگ بر طبق صورت در صورت معلوم ن
اطالع داده خواهد شد تا مراسم ثبت در دفتر  احوالثبتمجلس مخصوص به اداره کل آمار و 

 .تهران به عمل آید احوالثبتآمار و 

ای تلف شدند و شناختن از قبیل زلزله و حریق و غیره عدههرگاه در اثر حادثه  - 88ماده 
های تند صورت مجلسیه و بهداری مکلف هسنمیسر نباشد مأمورین شهربانی و امآنها 

مربوطه بفرستند که در محل مخصوص  احوالثبتبرای نماینده  .اندمخصوصی را که تنظیم کرده
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 .بایگانی شود

اگر شخصی در بیمارستان فوت کند و هویت او معلوم نباشد واقعه فوت به موجب  - 89ماده 
و به موجب همان صورت مجلس،  شودمیاطالع داده  احوالثبتجلس به نماینده صورت م

 .نمایندمی نماینده فوت را ثبت

عین آن در محل ثبت  .در صورت مجلس مزبور باید سن تقریبی متوفی نوشته شود -تبصره 
 .به جای ذکر شماره شناسنامه قید گردد

مرده  احوالثبتمور أکه قبل از ثبت والدت به م ا طفلیطفل مرده به دنیا آمده ی - 90ماده 
در این مورد در محل مخصوص ثبت اسم  .شودمی معرفی شده باشد در جدول متوفیات ثبت

 .شودمیمتوفی قید 

ثبت فوت اتباع ایران در خارجه و کسانی که در جهازات فوت مینمایند در جداول  -91ماده 
 .که راجع به ثبت والدت آنان قید شدهمخصوص به همان کیفیتی است 

دار محل جه با ارائه تصدیق مقامات صالحیتفوت اتباع ایران در خارکه درصورتی -تبصره 
ثبت فوت بر طبق تصدیق مزبور در جدول مربوطه بدون اقامه شاهد  شودمی قونسولگر اظهار

 .جب تصدیق شماره اداره()به مو: شودمی مانعی ندارد و در محل اسم شهود ذکر

فوت اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص با همان تشریفات که برای ثبت  -92ماده 
ای که ضمیمه این خواهد آمد و تصدیق فوق در نمونه فوت اتباع ایران مقرر است به عمل

 فرستاده احوالبتثاست صادر و به وزارت امور خارجه به وسیله اداره کل آمار و نامه نظام
 .شودمی

تصدیق اداره کل قونسولی وزارت امور خارجه که درصورتینفع نیز ذی اشخاص -تبصره 
تواننده رونوشت مصدق تصدیق فوت را با پرداخت حق تمبر قانونی تحصیل می را ابراز نمایند

 .نمایند

قانون مدنی حکم فوت فرضی  994موافق ماده دار محکمه صالحیتکه درصورتی -93ماده 
غایبی را صادر نماید به استناد حکم محکمه واقعه فوت در جدول و دفتر مخصوص ثبت فوت 

ثبت واقعه در این مورد حاجتی به معرفی شهود نداشته و فقط به استناد حکم  .شودمی ثبت
مدرک فوت، شماره حکم و تاریخ  در محل .آیدمی ثبت به عملاظهارکننده محکمه و تقاضای 

 .شودمیآن و محکمه حاکمه و محل صدور حکم قید 
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 شودمی هرگاه حکم فوت فرضی از طرف محکمه ابطال گردد ثبت فوت نیز ابطال -تبصره 
به موجب  .شودمیو در ظهر سند فوت و سایر مستنداتی که حکم فوت قید شده تذکر داده 

  .این ثبت باطل شد و دارای اعتبار نیست( ...محکمه ...حکم شماره
 در ثبت ازدواج و طالق -فصل ششم 

در نقاطی که دفاتر رسمی ازدواج و طالق تأسیس شده و واقعه در دفاتر مزبوره به  -94ماده 
رسد رؤسای دفاتر رسمی باید پس از ثبت واقعه مراتب را در اوراق شناسنامه زوجین می ثبت

و آخر هر ماه شمسی صورتی از وقایع مزبور در روی اوراق چایی که  15در درج نموده و 
 .حوزه خود ارسال دارند احوالثبتنماید تهیه و برای نماینده دفتر می تنظیم احوالثبتاداره 

های الزمه را که داللت پس از وصول صورت مزبور اعالمیه احوالثبتنماینده  - 95ماده 
نماید صادر کرده، به دفاتری که اوراق شناسنامه زوجین را صادر می بر وقوع ازدواج یا طالق

 .نموده ارسال خواهد داشت تا دفاتر مزبوره مراتب را در مستندات مربوطه قید نماید

در نقاطی که دفاتر رسمی ازدواج و طالق تأسیس نشده ثبت ازدواج و طالق در  -96ماده 
 .نخستین جداول مربوطه به عمل خواهد آمد

کلیه عاقدین و مجریان صیغه مکلفند دارای دفاتر شرعیات بوده و پس از اجرای  -97ماده 
تهیه کرده مراتب را قید و به نماینده ثبت دفتر  احوالثبتصیغه در روی اوراق چاپی که اداره 

ه اشخاص مذکور مکلفند به زوجین اخطار نمایند که واقعه را بچنین هممربوطه اطالع دهند و 
 .محل در ظرف ده روز اطالع دهند واال تعقیب جزائی خواهند شد احوالثبتدفاتر 

روز از تاریخ وقوع ازدواج و  10زوجین در مورد ازدواج و طالق باید در ظرف  -98ماده 
نکاح  طالق، مراتب را به نماینده ثبت مربوطه اطالع دهند و مامور ثبت پس از مراجعه به قباله

حضور دو شاهد و اظهار کنندگان )زوج و زوجه( مراتب را در جدول مخصوص  یا طالق نامه در
 .رساندمی درج و به امضاء

پس از واقعه نماینده ثبت در حاشیه یا در ظهر این قباله و طالق نامه شماره سند و  -تبصره
در جدول  1316ماه خرداد سال  18در تاریخ : تاریخ ثبت را درج خواهد کرد بدین طریق

 .ثبت شده مهر و امضاء نماینده ...اج و طالق تحت شمارهازدو

هرگاه مجری صیغه واقعه را به نماینده اطالع دهد و صاحبان واقعه در ظرف ده  -99ماده 
روز برای ثبت واقعه حاضر نشوند نماینده ثبت به وسیله مقامات مربوطه آنان را تعقیب و واقعه 
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 .را ثبت خواهد کرد

پس از واقعه خالصه آن را در شناسنامه زوجین قید خواهد  احوالبتثنماینده  -100ماده 
نماینده اعالمیه صادر و به دفتر محل صدور ورقه شناسنامه زوجین خواهد فرستاد ضمناً نمود و 

 .که دفتر صادر کننده شناسنامه واقعه را در ظهر اسناد مربوطه ثبت نماید

ا انجام تشریفات مقرره و ارائه یدر غیر از محل وقوع  واج یا طالقثبت واقعه ازد - 101ماده 
 .مدارک مانعی ندارد

ثبت وقایع معوقه ازدواج و طالق با ارائه مدارک الزمه در جداول مذکور در  - 102ماده 
 .آیدمی به عمل 96ماده 

توانند با حضور دو نفر شاهد و ارائه طالق می طرفین طالق یا هر یک به تنهایی -103ماده 
 .نامه، واقعه را به ثبت برسانند

اند در جدول ی را که به سن رشد قانونی نرسیدهنماینده ثبت واقعه ازدواج کسان -104ماده 
اطالع  احوالثبتوالیتی به اداره کل آمار و  احوالثبتثبت و مراتب را به وسیله دفتر آمار و 

 .خواهد داد

)هرگاه نامه نظامجه مطابق مقررات این ازدواج و طالق اتباع ایران در خار - 105ماده 
  .های ایران به ثبت خواهد رسیدران واقع نشده باشد( در قنسولگریبرخالف قوانین ای

 راجع به اشخاصی که تابعیت آنها روشن نیست -فصل هفتم 

 شوند به طریق ذیل رفتارمی نسبت به اشخاصی که مخفیانه از خارجه داخل کشور -106ماده 
 :خواهد شد

شخص مزبور مدعی تابعیت ایران باشد باید قبال به کمیسیونی که مرکب از که درصورتی
است مراجعه نماید تا کمیسیون  احوالثبتحاکم و رئیس اداره شهربانی و رئیس دفتر آمار و 

مزبور نسبت به هویت شخص مذکور تحقیقات نموده و چنانچه تابعیت خارجی او در نظر 
راز نشد به او تصدیق خواهند داد تا با ارائه تصدیق مزبور و اقامه دو شاهد به کمیسیون اح

مراجعه و ورقه شناسنامه دریافت نماید و اگر شخص مزبور شهودی نداشته  احوالثبتنماینده 
ا نایب الحکومه یا رئیس امنیه یا کدخدا ورقه شناسنامه به او یمور شهربانی أم باشد به معرفی

 .شودیم داده
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شخص مذکور مدعی تابعیت خارجی بود و تذکره یا اسناد دیگری که که درصورتی -2
مثبت تابعیت خارجی او باشد در دست نداشته باشد، در تحت مراقبت شهربانی یا حکومت یا 

چنانچه تابعیت ایرانی او معلوم شد رئیس شهربانی و  .امنیه خواهد بود تا تابعیت او معلوم شود
نماید تا برای او به طریقی که در قسمت یک ماده می ا به نماینده ثبت مربوطه معرفیغیره او ر

 .تنظیم و شناسنامه صادر شود احوالثبتفوق نوشته شده، اسناد 

 یدر نام خانوادگ -فصل هشتم 

 تغییر نام خانوادگی در موارد ذیل ممکن است: -107ماده 
 (احوالثبت)قلمرو یک دفتر آمار و  حوالاثبتنام مزبور در یک حوزه که درصورتی -1 

 .تکرار شده باشد
نام مزبور از کلمات زشت و ناپسند و مستهجن بوده یا با آنها ترکیب شده که درصورتی -2 
 .باشد
 منظور وحدت نام خانوادگی باشد با ارائه اجازه از دارنده حق تقدمکه درصورتی -3
  .منوع االستمال و قابل حذف ترکیب شده باشدنام خانوادگی از اسامی مکه درصورتی -4
 .نام خانوادگی از لغات خارجی ترکیب شده باشدکه درصورتی -5
 .نام مزبور از کلمات مرکبه )سه کلمه یا بیشتر ترکیب شده باشدکه درصورتی -6 
  .زنی دارای نام خانوادگی شوهر بوده و از شوهر خود طالق گرفته باشدکه درصورتی -7 
آمده  برای یکی از افراد خانواده پیش فمحکومیت جزائی به استثنای خالکه درصورتی -8
 .باشد
 : توان انتخاب نمودنمی نام خانوادگیعنوان بههای ذیل را نام -108ماده  
دولتی و  ی منتسبه به خاندان سلطنت و القاب و اسامی مربوط به عناوین و مناصبهانام -1

 .لی اعم از بسط یا مرکبمؤسسات عمومی به طور ک

 .های شرکتها و مؤسسات تجارتی که موافق قوانین مربوطه به ثبت رسیده استنام -2
شده  ی مشاهیر و دانشمندان معروف که اسامی آنها از طرف وزارت معارف معینهانام -3 
 .باشد
 .نامهای زشت و ناپسند و مستهجن -4 
 .ی که صورت القاب را داردیهانام -5 
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 .ی خارجههالغات منتسب به زبان -6 
حرف  نامهائی را که حق تقدم آن با دیگران است ولو با اضافه نمودن یک کلمه یا یک -7 

مثل نعیمی و نعیمی  .به آن به طوری که در معنی هیچگونه تغییری نداده و موجب اشتباه باشد
تلفظ شباهت تام دارند مثل در  هائی را کهنام ا بروجردی و الف بروجردی و هچنینطهرانی ی

 .سمر و ثمر، صواب و ثواب، مهرابی محرابی
 3و  1یکی از نامهای مذکوره در فقره نامه نظاماشخاصی که قبل از تصویب این  -تبصره  
 .باشندمی اند مکلف به تغییر آنود قرار دادهماده فوق را نام خانوادگی خ 7و  6و  5و  4و 

خانوادگی خود را تغییر بدهند نامنامه نظامکه بخواهند طبق مقررات این  کسانی -109ماده 
محل بدهند و رئیس دفتر مکلف  احوالثبتباید با ذکر دلیل تقاضای خود را به دفتر آمار و 

گزارش دهد تا پس از تصویب  احوالثبتاست مراتب را با اظهار نظریه به اداره کل آمار و 
 .ر نام خانوادگی اقدام نمایدمرکز به تغیی

باید در ضمن گزارش خود بالمعارض بودن نام خانوادگی  احوالثبتدفتر آمار و  -تبصره
 .انتخاب شده از طرف متقاضی را در حوزه ثبت )قلمرو دفتر( تصدیق نماید

 احوالثبتبرای جلوگیری از تکرار نام خانوادگی در قلمرو هر دفتر آمار و  -110ماده 
 .ی مقرر است که کلیه نامهای انتخاب شده از طرف اشخاص باید در آن دفتر ثبت شوددفاتر

نام خانوادگی جدید در متن صفحه مخصوص خالصه والدت درج و صفحه سفید  -111ماده 
اداره کل  طبق دستور ...خانوادگی دارنده شناسنامه)نام: شودمی شناسنامه به طریق ذیل نوشته

امضاء و مهر( و در حاشیه مستندات و  ...تغییر یافته است به تاریخ ...به ...از الاحوثبتآمار و 
  .ستون مالحظات دفاتر تغییر نام خانوادگی قید خواهد شد

 انونی آنها انتقالقی اشخاص پس از فوت آنها به ورثه حق تقدم نام خانوادگ -112ماده 
دارای همان اختیار هستند که صاحب تقدم  خانوادگی خودنسبت به ناماً ابد و ورثه مشترکیمی

 .داشته است

دهند می خانوادگی خود راصی که به دیگری اجازه اختیار ناماجازه نامه اشخا -113ماده 
)برای غیر حوزه ماموریت خود(  احوالثبتبایستی در شهرها به تصدیق رؤسای دفاتر آمار و 

صبات به تصدیق نایب الحکومه یا کدخدای یا دفاتر اسناد رسمی یا کالنتری و در قراء و ق
محل رسیده باشد و اجازه مزبور فقط شامل شخصی است که به او اجازه داده شده و کسانی که 
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قانون تابع او هستند و اجازه گیرنده حق ندارد به شخص دیگری اجازه لحوق بدهد مگر اینکه 
  .حق واگذاری در اجازه نامه او تصریک شده باشد

در موقعی که بعضی از کلمات باید بر طبق سایر قوانین و مقررات از اسامی  -114ماده 
اشخاص حذف شود صفحه مخصوص درج خالصه والدت با حذف کلمه مزبور تنظیم و در 

)مثال کلمه میرزا یا صنیع السلطنه بر طبق دستور  .شودمی صفحه سفید ورقه شناسنامه نوشته
ضاء و مهر( و ا اسم پدر و غیره حذف گردیده است تاریخ و اماز اسم صاحب ورثه ی ...شماره

بر طبق دستور  ...)در تاریخ: شودمی اد و ستون مالحظات دفتر قیدندر حاشیه اسچنین هم
 محل امضاء و مهر( .صادر گردید ...از ...المثنی با حذف کلمه .....شماره

آنها باید به جهت قانونی تغییر کند اسامی نسبت به اشخاصی که اسامی شخصی  -115ماده 
و در متن ورقه شناسنامه ذکر و  احوالثبتکنند در حاشیه مستندات می جدیدی را که اختیار

 ...)اسم صاحب ورقه بر طبق دستور شماره: شودمی در صفحه سفید ورقه به شرح ذیل نوشته
 .یابد به تاریخ امضاء و مهر(می تبدیل ...به ...از

یابد در اسناد سجلی اوالد و دفاتری که اسم او می در مواقعی که اسم شخصی تغییر -تبصره
مندرج است، اسم جدید بعد از اسم قدیم با مرکب قرمز درج و در صفحه سفید شناسنامه اوالد 

 .امضاء و مهر ...یا عیال او نیز تغییر یافته است به تاریخ
 راجع به المثنی -فصل نهم  

که ورقه شناسنامه مفقود یا عین ورقه مستعمل  شودمی المثنی شناسنامه وقتی داده -117ماده 
 .تسلیم شده باشد

امضاء المثنی از وظایف مختصه نماینده حوزه ثبت و یا رئیس دفتر آمار و  -118ماده 
 .والیتی است احوالثبت

ارجه شناسنامه تحصیل ر ختواند نسبت به اشخاصی که دمی احوالثبتاداره  -119ماده 
 .اند از روی اسناد سجلی آنها که در مرکز موجود است، المثنی صادر نمایدنموده

که درصورتیالمثنی ورقه شناسنامه فقط به صاحب آن یا وکیل ثابت الوکاله و یا  -120ماده 
 .شودمی صغیر باشد به ولی و قیم و وصی یا مادر صغیر داده

 .شودمی ناسنامه با مراجعه به نخستین مستندات و دفاتر یادداشت تهیهالمثنی ش -121ماده 

دفتر یادداشتی پلمپ شده که با اسناد تطبیق شده باشد در اختیار رئیس که درصورتی -تبصره
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 .تواند از روی دفتر مزبور المثنی بدهدمی حوزه باشد، رئیس حوزه

با اداره کل آمار و  اًیده شود که رفع آن قانوندر اسناد اشتباهاتی دکه درصورتی -122ماده 
گزارش نموده و پس از  احوالثبتباشد دفتر مربوطه مراتب را به اداره کل آمار و  احوالثبت

 .شودمی صدور دستور و رفع اشتباه المثنی داده

ختالف، یا خدشه در آنها باشد تقاضاکننده قبل از رفع ااگر اختالفی بین اسناد  -123اده م
المثنی بخواهد، صدور المثنی با تشریک اختالف یا خدشه مانعی ندارد؛ منتهی قسمت مورد 
اختالف یا خدشه در محل خود در صفحه خالصه والدت نوشته نشده و در حاشیه همان صفحه 

عه مثال راجع به اسم پدر یا تاریخ تولد و غیره به صفحه سفید دفتر شناسنامه مراج شودمینوشته 
شود و در صفحه سفید شرح اختالف یا خدشه ذکر خواهد شد مثال اگر اختالف در تاریخ تولد 

 باشد در صفحه سفید نوشته 1276و دفتر یادداشتی  1266و دیگری  1256بوده و در یک نسخه 
در یک نسخه  1256در یک نسخه از اسناد  ...)تاریخ والدت دارنده شناسنامه شماره: شودمی

بوده  1276تاریخ تولد که درصورتیچنین هماست، امضاء و مهر( و  1276و در دفتر  1266
 1286)تاریخ والدت دارنده شناسنامه سال : شودمی تبدیل شده باشد نوشته 1276به  مخدوشاً

 .تبدیل شده، مهر و امضاء( 1276بوده و مخدوش به 

کنند می ه شناسنامه مستعمل، تقاضای المثنیبرای اشخاصی که با تسلیم ورق -124ماده 
مندرجات شناسنامه مستمعل با مندرجات نخستین مستندات و دفاتر مربوطه که درصورتی

اختالف داشته باشد بایستی مطابق مندرجات مستندات المثنی صادر شده و در صفحه سفید ورقه 
  .شناسنامه شرح اختالف تذکر داده شود

 همواد متفرق -فصل دهم 

جز  احوالثبتو بازرسان اداره کل آمار و  احوالثبترؤسای دفاتر و نمایندگان  -125ماده 
حق  ،در موردی که نسبت به ورقه شناسنامه سوءظن حاصل شده و تصور ارتکاب جرمی رود

به اخذ که درصورتیندارند ورقه شناسنامه را که در دست مردم است، از آنها اخذ نمایند و 
داره تل آمار و اه شرح قضیه را با فرستادن عین ورقه به لدرت نمودند باید بالفاصشناسنامه مبا

 .گزارش دهند واال مسؤول خواهند بود احوالثبت

نامه نظامنواقصی مشاهده شده یا اصالحاتی در نامه نظامهرگاه در ضمن اجرای این  - 126ماده 
مراجعه  احوالثبتی ئتواند آن را به کمیسیون قضامی احوالتثبالزم باشد، اداره کل آمار و 
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نموده و پس از تصویب کمیسیون و موافقت نظر وزارت داخله، مواد تصویب شده را به موقع 
 .اجراء بگذارد

که مشتمل نامه نظامملغی و این  1394مصوب شهریور  احوالثبتقانون نامه نظام -127ماده 
به موقع اجراء  1396ده فصل و یکصد و بیست و هفت ماده است، از تاریخ اول فروردین بر 

 1 .شودمی گذارده
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خورشیدی در وزارت عدلیه  1317راجع به فوت اتباع خارجه مصوب نامه نظام -21
 منسوخ: وضعیت اعتبار 11/4/1317به تاریخ  8541منتشره در روزنامه رسمی شماره 

همین که یکی از اتباع خارجه در محلی فوت کند اداره شهربانی محل باید گواهی  -1 ماده
نامه پزشک را که مشعر به علت فوت باشد، با اطالعات مشروحه راجع به امور ذیل به اداره 

 آن محل بدهد: احوالثبت
 خانوادگی و تابعیت اونام متوفی و نام -اول
 با ذکر محل صدور آن نمره جواز اقامتگاه و گذرنامه -دوم
 تاریخ فوت -سوم

 محل وقوع فوت با ذکر حوزه فرمانداری -چهارم
 اوضاع و احوال واقعه و هرگونه توضیک دیگری که به حسب مورد الزم به نظر آید.  -پنجم
گواهینامه فوت را با قید تابعیت صادر و به وسیله اداره کل  احوالثبتدفتر  -2ماده 

فرستد و به عالوه، با فرستادن رونوشت گواهینامه فوت مور خاجه میبه وزارت ا احوالثبت
دهد که هر یک به وظایف مربوطه به مراتب را به پارکه بدایت و به اداره شهربانی اطالع می

 خود عمل نمایند. 
هرگاه متوفی در ایران دارای متروکاتی بوده و وارث قانونی یا قائم مقام در ایران  -3ماده 
نامه نظاماشد شهربانی مراتب را فوراً به پارکه بدایت محل اعالم خواهد داشت که مطابق نداشته ب

اجراء قانون راجع به ترکه اتباع خارجه در حفظ و تأمین متروکات متوفی اقدام الزم به عمل 
 آید. 

رف شهربانی به شناسنامه داشته باشد از طکه درصورتیچنین همگذرنامه متوفی و  -4ماده 
هرگاه : شودمیطور کلی به پارکه بدایت محل ارسال و از طرف پارکه به ترتیب ذیل اقدام 

باشند نیز قید درگذرنامه همراهان متوفی از قبیل زن و فرزند که دارای گذرنامه جداگانه نمی
ط نسبت به سایر که گذرنامه فق شودمیبوده در روی آن فوت دارنده اصلی قید و تصریک 
و در غیر این مورد، به وزارت  شودمینامبردگان معتبر محسوب است و به بازماندگان رد 

که به وسیله وزارت امور خارجه به سفارتخانه مربوطه متوفی  شودمیدادگستری فرستاده 
 فرستاده شود. 

فوت از طرف شهربانی جواز اقامت متوفی به ضمیمه رونوشت گواهینامه رسمی  -5ماده 
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 گردد. مربوطه ضمن گزارش قضیه به اداره اقامت اتباع خارجه و گذرنامه ارسال می
در نقاطی که شهربانی نباشد مأمورین امنیه و در صورت نبودن امنیه در محل، بخشدار  -6ماده 

اهند بخشدار نباشد کدخدایان وظایفی را که به عهده شهربانی است، انجام خوکه درصورتیو 
 1داد. 
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 احوالثبتتکالیف کدخدایان در امور مربوط به نظام وظیفه و آمار و  نامهآیین -22
خورشیدی در هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی شماره  19/9/1318مصوب 

 منسوخ: وضعیت اعتبار 21/9/1318به تاریخ  8541
 در قسمت امور نظام وظیفه.... -فصل اول
 احوالثبتو آمار و در قسمت امور -فصل دوم

میرند، های نوزاد و اشخاصی که در ده میکدخدای هر ده، مکلف است در مورد بچه -8ماده 
نمونه آن ضمیمه که درصورتیهر ماهه نام آنها را با نام پدر و مادر و تاریخ تول یا تاریخ مرگ 

خانوادگی خود امضاء یا مهر ، ثبت و ذیل آن را با تعین نام و نامشودمیاست و به آنها داده 
 ، به او تسلیم نماید. شودمی، به ده وارد احوالثبتنموده، موقعی که نماینده حوزه مربوط 

، کدخدای ده مکلف است شودمیبه ده وارد  احوالثبتدر موقعی که نماینده حوزه  -9ماده 
ا برای ثبت واقعه نزد نماینده پس از تسلیم صورت نامبرده در ماده پیش، صاحبان وقایع ر

راهنمایی نموده و اگر از حضور و ثبت واقعه استنکاف نمودند، مراتب را به نماینده اعالم 
 نماید. 

های والدت و فوت را که از طرف نماینده کدخدای هر ده موظف است جدول -10ماده 
ها و هر موقع که نماینده جدول با نهایت مراقبت، محفوظ داشته شودمیبه او سپرده  احوالثبت

 را بخواهد، فوراً در اختیار او بگذارد تا نسبت به ثبت وقایع اقدام کند. 
هرگاه شخصی در ده برای صدور شناسنامه خود گواه نداشته باشد، کدخدای آن  -11ماده 

برای دهد که به موجب آن، نماینده حوزه، شناسنامه ده پس از تحقیقات، گواهینامه به او می
 شخص مزبور صادر کند. 

برای دیوانه که فاقد شناسنامه چنین همسال تمام نرسیده و  18برای کسی که به سن  -12ماده 
بوده و کسی را نداشته باشند که برای آنان شناسنامه بگیرد، کدخدا موظف است پس از 

اطالع دهد تا طبق اظهار  احوالثبترسیدگی در اطراف هویت آنها، مراتب را به نماینده حوزه 
 تنظیم شود.  احوالثبتکدخدا برای آنها اسناد 

اگر در ده طفل سرراهی یافت شود که پدر و مادر او معلوم نباشند، کدخدا باید  -13ماده 
صورت مجلس با ذکر مشخصات و شرح لباس و عالئم بدن و رنگ و موی طفل و سایر اوضاع 

 تسلیم نماید.  احوالثبتینده و احوال او تنظیم نموده و به نما
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دا اگر شخصی که سکونت دائم در ده نداشته یا حین عبور از ده بمیرد کدخ -14ماده 
 مایند.بایدگواهی نامه به بازماندگان او بدهد تا بتوانند واقعه را در محل خود ثبت ن

ه دیگری بهرگاه از ساکنین ده کسی بخواهد اجازه اختیار نام خانوادگی خود را  -15ماده 
 بدهد، کدخدا موظف است صحت امضاء او راگواهی نماید.

، کامالً شودمیکدخدایان مکلفند در موقع سرشماری دستورهایی که به آنها داده  -16ماده 
از روی صحت اعالم  شودمیاجرا نموده و هر نوع اطالعاتی که آمار در ده از آنها خواسته 

 1دارند.
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خورشیدی در کمیسیون قوانین  04/10/1318و کیفر ارتش مصوب  قانون دادرسی -23
 منسوخ: دادگستری مجلس شورای ملی وضعیت اعتبار

عالوه بر موارد فوق، تعقیب کیفری مأمورین شهربانی و مأمورین اداره آمار و  -95ماده 
راجع به  لاحواثبتهایی که مأمورین اداره آمار و در مورد اختالس و ارتشاء و بزه احوالثبت

های نظامی به عمل آمده و در مقام تعیین شوند در دادگاهمرتکب می احوالثبتامور آمار و 
 1آنها رفتار خواهد شد. کیفر مطابق قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوطه درباره
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خورشیدی در مجلس شورای  22/2/1319مصوب  احوالثبتقانون اصالح قانون  -24
. وضعیت 19، ص.1319وعه قوانین روزنامه رسمی )ساالنه( ملی منتشره در مجم

 منسوخ: اعتبار
 در مقررات راجع به ثبت وقایع چهارگانه -باب اول

 احوالثبت وفات باید در دفاتر -طالق  -ازدواج  -در هر محل وقایع چهارگانه تولد  - 1ماده 
 .طبق این قانون ثبت شود

 هدر ثبت تولد و تنظیم شناسنام -فصل اول
 احوالثبتروز از تاریخ والدت در شهرها به حوزه  15تولد هر طفل باید در ظرف  - 2ماده 

سجلی  کدخدایان برای ثبت در دفاتربه احوالثبتمحل و در دهات در صورت نبودن مأمور 
 .اعالم شود

خواهد  اعالم تولد طفل به عهده پدر یا سرپرست یا ولی و یا مادر به ترتیب زیر - 3ماده 
 :بود

 .در محل حاضر باشدکه درصورتیپدر طفل  -1
 .ای که طفل در آن متولد شده استولی یا سرپرست طفل یا خانواده -2
 .مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد -3

باشد در ظرف یک ماما یا پزشکی هم که حین والدت طفل حاضر بوده است مکلف می
های عمومی در مورد اطفالی که در بنگاه .اطالع دهد احوالثبتبه حوزه  والدت طفل را هفته

خانه( و زایشگاه زندان و بازداشتگاه و غیره متولد مسکین - زایشگاه -از قبیل بیمارستان )
 .عهده رییس بنگاه خواهد بود بهشوند دادن اطالعمی

 :در دفتر موالید باید نکات زیر قید شود - 4ماده 
 .سال والدت با تمام حروف -ماه  -روز  -ساعت  - محل -1
 .خانوادگی طفل با تعیین اینکه پسر است یا دخترنام و نام -2
 .خانوادگی و کار ابوین و محل اقامتشاننام و نام -3
 .شماره شناسنامه ابوین طفل با تعیین محل صدور آن -4
 .کنندهخانوادگی و کار و محل اقامت و سمت اعالمنام و نام -5

 در موردی که ابوین طفل یا یکی از آنها غیر معلوم باشد در ستونهای مربوطه - 5ماده 
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بر حسب  واسطه اقرار مرد یا زنینامعلوم( نوشته خواهد شد و اگر بعدها نسبت طفل بهعبارت )
را در  مفاد دادنامه اقرار مربوطه یا احوالثبتسند رسمی یا به واسطه دادنامه محرز گردد اداره 

 .خواهد کردحاشیه دفاتر مربوطه قید
 .شد عین یا رونوشت دادنامه یا اقرارنامه مربوط به والدت طفل در پرونده بایگانی خواهد

مزبور تنظیم و  مولود با نام خانوادگی پدر نامیده شده اسناد سجلی و شناسنامه با نام - 6ماده 
 .شودمینامیده  خانوادگی مادرشد با نامپدر معلوم نباکه درصورتی شودمیصادر 

شهربانی  هر کس طفلی را پیدا کند که نسب او معلوم نباشد باید فوراً مراتب را به - 7ماده 
نامبرده مکلف هستند  دهد مأمورینو در نقاطی که شهربانی نباشد به بخشدار یا کدخدا اطالع

مجلس تدوین و صورت مجلسیمن صورتاطالعاتی که راجع به آن طفل تحصیل شده است ض
مجلس نامبرده باید نکات زیر ذکر در صورت .محل ارسال دارند احوالثبتنامبرده را به دفتر

 :شود
 محلی که طفل در آنجا یافت شده -1
 تاریخ پیدا شدن طفل و سایر کیفیات مربوطه به آن -2
 اوتعیین اینکه طفل پسر است یا دختر و تشخیص سن تقریبی  -3
آثار و عالئم مخصوصی که ممکن است در بدن طفل موجود بوده و باعث شناخته شدن  -4

 .گردد او
 .توصیف مختصر البسه و سایر اشیایی که ممکن است با طفل یافته شده باشد -5
 شودمیشخص یا بنگاهی که طفل به او سپرده  -6
 شودمینامی که طفل به آن نامیده  -7

عمل خواهد شد و اگر ثبت والدت در حوزه  5مطابق ماده  7در مورد ماده  - 8ماده 
اطالع  به حوزه محل نامبرده نیزغیر از حوزه محل تولد به عمل آمده باشد باید مراتب احوالثبت

 .داده شود تا در کلیه مستندات سجلی او درج گردد
 ست با حضور دو نفر گواههر گاه تولد در کشتی واقع شود ناخدای کشتی مکلف ا - 9ماده 

به  رسیدن اولیاء مولود تسلیم و به مجردمراتب را در دفتر مخصوص ثبت و گواهی تولد را به
دریاداری به اداره کل آمار  مستخرجه از دفتر را به وسیله اداره کل یکی از بنادر در ایران فوراً

بعد از پیاده شدن از کشتی باید  دارد کسی که متصدی نگاهداری طفل استارسال احوالثبتو 
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گواهی نامبرده را کنسولی ایران در خارجه در ایران یا نمایندگان احوالثبتبه اولین شعبه 
 .تسلیم و شناسنامه مولود را دریافت کند

انجام  به مناسبت احوالثبتدر مواردی که مأمور چنین هم 7و  5در مورد ماده  - 10ماده 
به دادستان  باشد مکلف است مراتب راجود طفلی گردد که محتاج به قیموظایف خود مطلع به و

طرف دادستان به  دهند اطالع دهد تا ازشهرستان محل یا کسانی که وظایف او را انجام می
 .تعیین قیم اقدام شود

 در ثبت وفات -فصل دوم 
و در  لاحواثبت( ساعت در شهرها به حوزه 48فوت هر کس باید در ظرف ) - 11ماده 

 روز دوم وفاتکه درصورتیشود و به کدخدا اعالم احوالثبتدر صورت نبودن مأمور  دهات
 .مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل اعالم خواهد شد

 :اعالم فوت به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر خواهد بود - 12ماده 
 نزدیکترین اقرباء حاضر متوفی -1
 ه که فوت در آنجا واقع شدهسرپرست ساکنین خان -2
 مستخدمین خانه نامبرده -3
 هر شخص دیگری که در حین فوت حاضر باشد -4
 مأمورین شهربانی یا بخشدار یا کدخدا -5

و  خانههای عمومی از قبیل بیمارستان و مسکینهر گاه فوت در یکی از بنگاه - 13ماده 
ت اگر فو عهده رییس بنگاه است و مبرده بهپرورشگاه و زندان و بازداشتگاه واقع شود اعالم نا

واقع شود به  گاراژ و گرمابه و مسجد و مهمانخانه و غیره در یکی از اماکن عمومی از قبیل
 .مکان استعهده مدیر یا متصدی آن

 را از وقوع فوت احوالثبتمتصدیان غسل و کفن و دفن مکلف هستند که حوزه  - 14ماده 

 .مطلع سازند
بایگانی  پس از احوالثبتر مواردی که گواهی پزشک یا ماما موجود باشد مأمور د - 15ماده 

امضاء اظهارکننده  کرده و زیر آن را بهگواهی نامبرده بنا به اظهار اظهارکننده مراتب را ثبت
نامبرده باید با حضور یک یا  های مذکور موجود نباشد اعالمرساند و در مواردی که گواهیمی

کننده و گواه رسانده به امضاء اعالم واقعه را به ثبت احوالثبتمأمور عمل آید ودو گواه به 
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 .رساندمی
 :در دفتر متوفیات باید نکات زیر قید شود - 16ماده 

 .سال و در صورت امکان ساعت وفات با تمام حروف -ماه  -روز  -محل  -1
 .نام و نام خانوادگی و کار و محل اقامت متوفی -2
 .و تاریخ شناسنامه او با محل صدور آن شماره -3
 .مشخص باشدکه درصورتیعلت فوت  -4
 .کنندهنام و نام خانوادگی و کار و محل اقامت و سمت اعالم -5

 در مورد فوت اشخاصی که دارای منزل ثابت و اقربای حاضر نیستند و یا به - 17ماده 

 شهرها و بخشدار و کدخدا دردرکنند مأمورین شهربانی تنهایی در یک منزل زندگانی می

 احوالثبتدهات مکلف هستند مراتب را بازجویی و در اسرع اوقات فوت را به مأمورین 

 طبق اظهار کسانی که مکلف به بازجویی در اطراف واقعهاطالع دهند این قبیل وقایع بر

 .شوندثبت می احوالثبتو اعالم آن هستند در دفاتر 
 کلف است به مجرد مراجعه اقرباء متوفی و سایر اشخاصی کهپزشک معالج م - 18ماده 

 تاریخ آن را در برگی نوشته به قانوناً موظف به اطالع دادن وفات هستند علت فوت و

 .کننده تسلیم نمایدمراجعه
 در موقعی که طفل مرده به دنیا بیاید یا مادر در حین وضع حمل فوت نماید - 19ماده 

 بوده مکلف به دادن گواهی در صورت بودن( ماما هم که حاضرعالوه بر پزشک معالج )

 .باشدمی

 هر کس جسدی را کشف نماید فوراً مراتب را به مأمورین شهربانی و در محلی - 20ماده 

 گاهرامنیه اطالع دهد ه که شهربانی نباشد به بخشدار یا کدخدا و اال به مأمورین

 .گرددمحل کشف اعالم می احوالتثبهویت جسد شناخته شود مراتب به دفتر 
 چنانچه هویت شخص متوفی معلوم نشود مأمورین نامبرده مکلف هستند با اطالع دادستان

 محل ارسال احوالثبتمجلسی تنظیم کرده و به دفترشهرستان یا نماینده او صورت

 .دارند

 :مجلس نامبرده باید حاوی نکات زیر باشدصورت
 .جا پیدا شدهمحلی که جسد در آن -1
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 .تاریخ پیدا شدن جسد و سایر کیفیات مربوطه به آن -2
 .تعیین اینکه متوفی مرد است یا زن و تشخیص سن تقریبی او -3
آثار و عالئم مخصوصی که ممکن است در جسد موجود بوده و باعث کشف هویت او  -4

 .یوست شودمجلس پبه صورتدر صورت امکان عکسی از جسد نامبرده برداشته و شود و
 .توصیف مختصری از البسه و سایر اشیایی که ممکن است با جسد پیدا شده باشد -5
 .علت و تاریخ احتمالی مرگ -6

 .مراتب باال باید در دفتر متوفیات نیز ثبت شود
 نمایندها فوت میها یا منزلگاهنسبت به اشخاصی که حین مسافرت در راه - 21ماده 

 وقوع فوت را با اطالعاتی و اال مأمورین امنیه مکلف هستند مأمورین بخشداری و کدخدا

 احوالثبتآورند کتباً به نزدیکترین حوزه که راجع به هویت شخص متوفی به دست می
 .اطالع دهند

باید  هویت متوفی معلوم نبود و بعدها کشف شود 21و  20هر گاه در موارد مواد  - 22ماده 
 .قید گرددمراتب در حاشیه دفتر متوفیات 

اداره  .باید رعایت گردد شودمیدر موقعی که فوت در کشتی واقع  9مفاد ماده  - 23ماده 
مواد مزبور  باید مستخرجه دفتر موالید و متوفیات کشتی را که بر طبق احوالثبتکل آمار و 
ارد تا در ارسال د مولود یا شخص متوفیمحل اقامت ابوین احوالثبتدارد به دفتر دریافت می

واقعه در دفتر مخصوصی  دفاتر ثبت گردد و اگر محل اقامت اشخاص نامبرده معلوم نباشد این
 .خواهد شد ثبت شودمیتنظیم  احوالثبتکل آمار و که در مرکز اداره

 نمایند به طریق زیر رفتاررکشی فوت میکنسبت به کسانی که در جنگ یا لش - 24ماده 

هویت متوفی معلوم باشد رییس قسمت مراتب را به وسیله وزارت جنگ هر گاه  .خواهد شد
 نامه مزبور در دفتر محلاطالعاطالع خواهد داد تا فوت بر طبق احوالثبتآمار و  به اداره کل

مجلسی صدور شناسنامه متوفی ثبت شود و اگر هویت شخص متوفی تشخیص نشود صورت
نوشت گواهی شده آن به وسیله وزارت جنگ به اداره ارتش تنظیم و روافسران مربوط به امضاء

 شخص متوفی ازو چنانچه بعد اطالعاتی راجع به هویت شودمیارسال  احوالثبتآمار و  کل

 احوالثبتطرف مقامات ارتش تحصیل شود مراتب باید به طریق مذکور به اداره آمار و 

 .اطالع داده شود
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 ثر باید در دفتر سجل والیتی محل تولد او ثبت شودحکم فوت غائب مفقوداال - 25ماده 

 مالحظات دفتر سجل والیتی مربوطه و اگر حکم نامبرده ابطال گردد مراتب باید در ستون

 .قید شود
 احوالثبتهر گاه شخصی در خارج از محل ثبت والدت فوت نموده باشد حوزه  - 26ماده 

 هر چه زودتر به حوزه محل ثبت بت راکه وفات در آنجا ثبت شده است باید مستخرجه ث

 .والدت برای ثبت بفرستد
ت دایر است اشخاصی که مطابق مقررا های سجلی سیارهایی که حوزهدر دهستان - 27ماده 

 نامه مربوطه راباشند اطالعمی نامه والدت یا فوتاین قانون مکلف به تسلیم اطالع

 دار یا به کدخدا تسلیم خواهند نمود تا پسدر ظرف مدت مقرر تنظیم و به بخشدار یا ده

 .واقعه را طبق مقررات دفاتر مربوطه به ثبت برساندمحل احوالثبتاز ورود مأمور 
 در ثبت ازدواج و طالق -فصل سوم 

 سردفترهای رسمی ازدواج و طالق مکلف هستند هر نوع عقد ازدواج و طالق و - 28ماده 
مخصوص شناسنامه طرفین قید کرده  کنند در صفحهیرجوع و بذل مدت که در دفاتر ثبت م

 احوالثبتنمایندگان  .اعالم نمایند احوالثبتمراتب را در ظرف پانزده روز به نماینده  و
مستندات مربوط به زوجین ثبت  الذکر مراتب را درهای فوقمکلفند پس از وصول اعالمیه

 .نمایند
دفاتر  هایی را که در هر محل قبل از تأسیسطالقازدواج و  احوالثبتنمایندگان  - 29ماده 

وقوع  و تسلیم مدرکی که حاکی از ازدواج و طالق واقع شده در صورت درخواست زوجین
 .نمایندواقعه باشد در مستندات زوجین ثبت می

 مقررات راجع به اتباع ایران مقیم خارجه -فصل چهارم
مأمورین  نسبت به اتباع ایران مقیمین خارج را احوالثبتوظایف مأمورین آمار و  - 30ماده 

انجام خواهند  رسدتصویب هیأت وزیران مینامه مخصوصی بهوزارت امور خارجه مطابق آیین
 .داد

 مقررات راجع به اتباع خارجه مقیمین ایران -فصل پنجم
 احوالثبتتولد و وفات و نکاح و طالق اتباع خارجه مقیمین ایران باید در دفاتر  - 31ماده 

یک  هستند وظایفی را که در مورد هر محل وقوع واقعه ثبت گردد و اشخاص مربوط مکلف
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 .از وقایع چهارگانه به موجب این قانون مقرر است انجام دهند

 در تنظیم اسناد سجلی -باب دوم 
 تنظیم اظهارنامه و صدور شناسنامه -فصل اول 

 .مه باشندکلیه اتباع ایران باید دارای شناسنا - 32ماده 
بگیرند  اند شخصاً باید برگ شناسنامهاشخاصی که به سن هیجده سال تمام رسیده - 33ماده 

پدر ترتیب ) سال است ولی خاص به 18و مسئول گرفتن شناسنامه کسانی که سن آنها کمتر از
است برای  باشد و در غیبت ولی مادر مسئولوصی منصوب( یا قیم آنها می -جد پدری  -

 .سال نرسیده است درخواست شناسنامه نماید 18که به سن اوالدش
 کند یا رییس بنگاهینسبت به اطفال سر راهی کسی که طفل را نگاهداری می - 34ماده 

 .شناسنامه طفل خواهد بود که طفل به آنجا سپرده شده است موظف به دریافت
و  اظهارکنندگان رسیدگیبا حضور دو نفر گواه به اظهارات  احوالثبتمأمورین  - 35ماده 

 .نمایندپس از تشخیص آن شناسنامه صادر می
 هر گاه شخصی برای ثبت هویت خود گواه نداشته باشد باید قبالً خود را به - 36ماده 

تحقیقات  مأمورین مذکور پس از شهربانی یا فرماندار یا بخشدار یا امنیه یا کدخدا معرفی نماید
آن شخص  تواند هویتند داد که به موجب آن نماینده میدر اطراف آن شخص تصدیقی خواه

 .را ثبت نماید
 هر گاه مأمورین انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصی را بدون شناسنامه - 37ماده 

نمایند اگر  وادار به اخذ شناسنامه یافتند مکلفند در اطراف او تحقیقات الزمه را نموده او را
 .شودمی شد به طریقی که در ماده قبل ذکر شده عملشخص مذکور گواه نداشته با

 خانوادگینام –فصل دوم 
 خانوادگی مخصوصی انتخاب کند زوجه و کلیه اوالدهر کس باید برای خود نام - 38ده ما

 هستند به آن نام موسوم خواهند بودو احفاد ذکور و اناث آن شخص که در تحت والیت او
 .توانند نام خانوادگی دیگری برای خود اختیار نمایندتند میکسانی که تحت والیت نیس

 احوالثبت قلمرو هر دفتر آمار و احوالثبتنامهای خانوادگی پس از ثبت در دفاتر  - 39ماده 
حوزه قلمرو  دیگری حق اختیار آن نام را درمختص اشخاصی است که به نام آنها ثبت شده و

 .نده حق تقدمآن دفتر ندارد مگر با اجازه دار
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یابد و می حق تقدم نام خانوادگی اشخاص پس از فوت به ورثه قانونی آنها انتقال - 40ماده 
اعتراض و تعقیب  اختیار کند مورد تواند دیگری را که بخواهد آن نام راهر یک از ورثه می

 .اختیار کندخانوادگی آنها را  توانند به دیگری اجازه دهند که نامقرار دهد ولی مشترکاً می
دفتر محل  اند و والدت آنها درهایی که در غیر محل ثبت نام پدر به دنیا آمدهبچه - 41ماده 

 شودمیمربوطه قید  مراتب در اسناد سجلی خانوادگی پدر خود موسوم وبه نام شودمیتولد ثبت 
 .خود ثبت کرده باشد یاگر چه دیگری آن نام را در محل مذکور قبالً برای نام خانوادگ

 حضرت همایون شاهنشاهیخانوادگی باید منحصراً به فرمان اعلیتغییر نام - 42ماده 

 .خود هیچگونه تغییری بدهد خانوادگیحق ندارد بدون اجازه قبلی در نامباشد و هیچکس 

 کنندگان باید دالئل خود را به وزارت کشور اظهار کرده و پس از بررسی بهدرخواست

 .حضرت همایون شاهنشاهی برسداعلیوزیر به عرض پیشگاهیله نخستوس
برای  هر گاه بین زن و شوهر تفریق قانونی واقع شود بقاء به نام خانوادگی شوهر - 43ماده 

کرده باشد بقاء  خانوادگی زن را اختیارشوهر نامکه درصورتیزن منوط به اجازه شوهر است و 
 .فریق منوط به اجازه زن استنام مزبور برای شوهر پس از ت

  در برگهای مکرر و اختالفات و اشتباهات حاصله در اسناد سجلی -باب سوم 
 فصل اول

مکرر  هر گاه اختالفی راجع به اسناد سجلی ایجاد بشود و یا برای یک نفر برگهای - 44ماده 
صدور  ان محلاضافی در دادگاه شهرست هایصادر شده باشد رسیدگی به اختالف و ابطال برگ

موقعی که از  آید و تاشناسنامه و در صورت نبودن آن در نزدیکترین دادگاه بخش به عمل می
اعتبار خود باقی خواهد  نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیک نشود آن اسناد به هایطرف دادگاه

ول رأی دادگاه احوال مدلمأمور ثبت بود و دادنامه دادگاه در این موارد فقط قابل پژوهش است
نماید رأی مذکور شناسنامه جدید صادر می له درج نموده و بر طبقرا در اسناد سجلی محکوم

از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر  شودمی صادر ای که به موجب این مادهدادنامه
 .نخواهد بود

مادام که  اندشناسنامه گرفته اتباع ایران که در خارجه احوالثبتبه اختالف اسناد  - 45ماده 
محل دادگاه  در ،در غیر این صورت در کشورهای خارجه هستند در دادگاه شهرستان تهران و

 .شودمیاقامت صاحب سند رسیدگی 
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 اشتباهات حاصله در اسناد سجلی -فصل دوم 
 به عملاشتباهاتی که ممکن است در تنظیم اسناد سجلی از طرف اداره مربوطه  - 46ماده 

لیکن  و صاحب برگ تصحیک نمود احوالثبتتوان با موافقت اداره کل آمار و آمده باشد می
 .این تصحیک در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود

 مواد عمومی -باب چهارم 
 و تمام شودمیمندرجات دفاتر والدت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر  - 47ماده 

در  خواهد بود مگر آنکه خالف آنهای مندرجه در دفاتر اسناد رسمی معتبرمحتویات و امضا
باال تنظیم  سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در .دادگاه ثابت شود

 .است ولکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود شده نیز اسناد رسمی
چنانچه  تنظیم اظهارنامه اشتباهی از طرف مأمور بشودهر گاه در تحریر دفاتر یا  - 48ماده 

مرکب اصالح کرده  حاشیه سند با قبل از امضاء اظهارکننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در
بعد از امضاء آن باشد  رساند و چنانچهو به امضاء اظهارکننده و صاحب واقعه و گواهان می

گزارش دهد تا بر حسب اجازه  احوالثبتره کل آمار و را به ادا مأمور باید فوراً شرح اشتباه
 .دستور اصالح داده شود احوالثبتاداره کل آمار و 

ها دادگاه رونوشت کلیه اسناد و آن قسمت از دفاتر در صورتی معتبر است و در - 49ماده 
کل یا  احوالثبت آمار و که از ادارهشودمیها و ادارات دولتی و شهرداری پذیرفته و دفترخانه

 :شودمیترتیب تمبر الصاق  شعب آن صادر و مصدق شده باشد و به برگهای نامبرده به این
 .المثنی برگهای شناسنامه یک ریال -1
از روی مندرجات اسناد سجلی بر طبق  احوالثبتهر گونه تصدیقی که از طرف  -2

 .سجلی سه ریالق اسنادو رونوشت مصد شودمیبه اشخاص داده  درخواست
 .های ازدواج یک ریالاعالمیه -3
 .های طالق ده ریالاعالمیه -4

 .اصل برگهای شناسنامه مجانی خواهد بود

 در کیفر -باب پنجم 
را  در هر حوزه کسانی که وظایفی احوالثبتاز تاریخ اجرای مقررات راجع به  - 50ماده 

چنین همو  قرار گرفته انجام ندهندوت در عهده آنهاکه بر طبق این قانون برای ثبت والدت و ف
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تا دو ماه  عالوه بر اینکه به موجب حکم دادگاه به هشت روز 34 - 33 - 32مشمولین مواد 
به انجام تکالیف  شوندخریداری به قرار روزی از ده تا چهل ریال محکوم می حبس تأدیبی قابل

ابالغ حکم قطعی بعد از خود آنها تا ده روزکه صورتیدرمقرره نیز محکوم خواهند گردید و 
 .معاف خواهند بود تکالیف خود را راجع به ثبت واقعه انجام بدهند از کیفر مذکور

مقررات  هر یک از مأمورین که در اجرای مقررات این قانون مسامحه نماید مطابق - 51ماده 
 .قع خواهد شدوا قانون استخدام کشوری مورد تعقیب و دادرسی اداری

به  کسانی که بعد از تصویب این قانون به گرفتن شناسنامه مکرر مبادرت نمایند - 52ماده 
جریمه  ریال 50ریال تا  5از حکم دادگاه کیفر خالفی از یک روز تا هفت روز حبس و یا

  .محکوم خواهند شد
مطابق  ر آن ثبت شودطرز اجرای این قانون و برگها و دفاتری که وقایع باید د - 53ماده 

 .باشدای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران رسیدهنامهآیین
تهیه  احوالثبتهای مربوط به اجرای مواد این قانون را اداره کل آمار و نامهآیین - 54ماده 

 .گذاردنموده پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا خواهد
مقررات  که مخالف احوالثبتکلیه قوانین راجع به از تاریخ تصویب این قانون  - 55ماده 

 .خواهد شد به موقع اجرا گذاشتهاین قانون باشد منسوخ و این قانون به وسیله وزارت کشور
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 8288منتشره در روزنامه رسمی شماره  22/4/1326مصوبه هیأت وزیران به تاریخ  -25
 منسوخ: وضعیت اعتبار 24/4/1326به تاریخ 

های موجود که به تعویض شناسنامه شودمی اجازه داده احوالثبته کل آمار و به ادار -1ماده 
های سابق را در دست ساکنین کشور و اتباع شاهنشاهی مقیمین خارجه اقدام و کلیه شناسنامه

به  413/4789آن، شناسنامه جدید طبق نمونه که به موجب تصویب نامه شماره  اخذ و به جای
  .تصویب شده است، با تطبیق با اسناد صادر و تسلیم نماید 2/3/1326تاریخ 

، دو ریال تمبر، الصاق و وجه شودمی برای هر شناسنامه که روی نمونه جدید صادر -2ماده 
 تهیه احوالثبتهایی که اداره کل آمار و تمبرهای مزبور طبق نمونه .آن دریافت خواهد شد

های تمبر کلیه هزینه .گرددمی ل تهیه و تسلیم اداره مزبورنماید، به وسیله خزانه داری کمی
  .شودمی مورد بحث از محل درآمد آن پرداخت

ها را در حساب وزارت دارایی، درآمد حاصله از فروش تمبر تعویض شناسنامه -3ماده 
ین های تمبر و سایر مصارف مربوط به اجرای امخصوص نگاهداشته و طبق مقررات، هزینه

جه کل های مذکور جمعاً و خرجاً در بودتصویب نامه از آن محل پرداخت و درآمد و هزینه
 .گرددمی کشور منظور

ر، موظف است از محل درآمد حاصله از فروش تمب احوالثبتاداره کل آمار و  -4ماده 
  .دض نمایاخذ و به شناسنامه جدید تعوی، های نمونه مختلفه که در دست اشخاص استشناسنامه
سایر  و 1319مصوب اردیبهشت ماه  احوالثبت نامهآیین 25نمونه مذکور در ماده  -5ماده 

ساقط  های جدید در هر یک از نقاط کشور از درجه اعتبارها پس از توزیع شناسنامهنمونه
  .خواهد شد

وزارت کشور و وزارت دارایی مکلفند پس از افتتاح دوره پانزده قانون گذاری،  -6ماده 
 1.مجوز این تصویب نامه را تحصیل نمایند
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کشور مصوب  احوالثبتکل کشور به سازمان  احوالثبتقانون تبدیل  -26
خورشیدی در مجلس شورای ملی منتشره در روزنامه رسمی شماره  25/12/1352

 معتبر: وضعیت اعتبار 18/1/1353به تاریخ  8513
 احوالثبتکشور به سازمان  احوالتثباز تاریخ تصویب این قانون، عنوان  -ماده ماحده
 .شودمی کشور تبدیل

کشور وابسته به وزارت کشور است و رئیس آن، سمت  احوالثبتسازمان  -1تبصره 
  .معاونت وزارت کشور را خواهد داشت

وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تشکیالت  -2تبصره 
کشور را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور  احوالبتثهای سازمانی و پست

 1.پیشنهاد کند
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خورشیدی در  29/12/1353قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب  -27
به تاریخ  8819مجلس شورای ملی منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 منسوخ: وضعیت اعتبار31/1/1354
و  رست و طفل سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیتوظایف و تکالیف سرپ -11ماده 

  .نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اوالد و پدر و مادر است
ابالغ و در اسناد سجلی سرپرست و  احوالثبتمفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره  -14ماده 

زوج  طفل درج، شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانواگی
 1.صادر خواهد شد
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  18/10/1363متضمن اصالحیه مورخ  1355مصوب سال  احوالثبتقانون  -28
  کلیات –فصل اول 

 : کشور به قرار ذیل است احوالثبتوظایف سازمان  – 1ماده 

  .شناسنامه صدور و والدت ثبت –الف 

  .گواهی وفات صدور و وفات واقعه ثبت –ب 

  .مردم دست در جودمو هایشناسنامه تعویض –ج 

  .تحوالت نقل و طالق و ازدواج ثبت –د 

  .خارجه اتباع برای والدت گواهی صدور –ها 

  .خانوادگی نام و وقایع کل ثبت دفاتر تنظیم –و 

  .آن انتشار و کشور سراسر انسانی آمار تهیه و آوریجمع –ز 

  .ه شده استیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشتد مقرر وظایف –ح 

های فنی و اظهار نظر درباره اصالح یا تغییر فرمها و برای مطالعه و پیشنهاد روش – 2ماده 
ها و روشهای فنی و تهیه دستورالعملآوری و انتشار آنهاهای سجلی و آماری و نحوه جمعنمونه

رک سجلی آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مداو سجلی و طرز جمع
 .شودمیتشکیل  احوالثبتکشور شورایی به نام شورای عالی  احوالثبتدر مرکز سازمان

احوال کشور یا قائم عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت احوالثبتاعضای شورای عالی 
 مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از

به انتخاب  احوالثبتدادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع قضات دادگستری به انتخاب وزیر
و و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور احوالثبترییس سازمان 
  .االجراء خواهد بودباشد و رأی اکثریت الزمکشور و قائم مقام او می احوالثبترییس سازمان 

پیشنهاد سازمان  به مربوط هاینمونه و تهیه و انسانی آمار انتشار و آوریجمع نحوه –تبصره 
تعیین  احوالثبتتصویب شورای عالی کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و احوالثبت

  .خواهد شد

اره هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رییس اد احوالثبتدر مقر هر اداره  – 3ماده 
آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان احوالثبت

وظائف هیأت حل اختالف به  شودمیاستان تشکیل  احوالثبتمزبور به انتخاب رییس اداره 
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 : قرار زیر است

بعد از امضاء تصحیک هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات  -1
از نظر مشخصاتیکه سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی والدت یا وفات و تکمیل سند

  .این قانون 29بوده است مندرج در ماده « نامعلوم»

ها و رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیه – 2
  .ر دفاترمدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سای

اعالم  44اند و طبق ماده هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهابطال اسناد و شناسنامه – 3
  .شودمی

ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیک اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر  – 4
  .های ممنوعنامه

 .ه در اسناد سجلی اشخاصحذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتبا – 5

نامه ها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیینترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت
  .اجرایی این قانون تعیین خواهد شد

حریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل ت در اشتباه نوع هر تصحیک –تبصره 
کنندگان سند ذیل توضیک امضاءآید وند به عمل میاز امضاء باشد با توضیک مراتب در حاشیه س

  .را امضاء خواهند نمود

چنین همرسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و  – 4ماده 
دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل با احوالثبترسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد 

 .پذیر استآید و رأی دادگاه فقط پژوهشمل میمحل اقامت خواهان به ع
  .هلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ استم

کشور باشد  از خارج مقیم ذینفع و شده تنظیم ایران در احوالثبت سند هرگاه –تبصره 
دو در خارج و اقامت خواهان هر ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سندرسیدگی

  .از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود

کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود  احوالثبتسازمان  – 5ماده 
  .موجود در محل استفاده نماید کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقالب اسالمی

 احوالثبتنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان مأموران دولت و کارک – 1تبصره 
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  .کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند

کشور و یا  احوالثبتکسی است که از طرف سازمان  احوالثبتنماینده یا مأمور  – 6ماده 
  .منصوب شده باشدادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعالمات

تواند به شخص باشد و میکننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه میالماع – 1تبصره 
  .نمایددیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعالم

کننده را گواهی گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعالم – 2تبصره 
  .کندمی

 .سال تمام باشد 18 کننده نباید کمتر ازسن گواه و اعالم – 7ماده 

توانند والدت یا اند میسال تمام ازدواج کرده 18پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 
 .وفات فرزند خود را اعالم نمایند

ها ها و اطالعیهدفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی والدت و اعالمیه – 8ماده 
رسمی است و تا زمانی که بموجب تصمیم اسناد و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از

  .هیئت حل اختالف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیک یا باطل نشده بقوت خود باقی میباشد

رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی والدت مراجعین بادارات و مؤسسات دولتی  – 9ماده 
رورت دارد مستقیماً توسط آن برای انجام مراجعات آنان ضو شهرداری و بخش خصوصی که

  .مراجع تهیه خواهد شد

  احوالثبت دفاتر و اسناد –فصل دوم 

والدت، ازدواج، طالق، رجوع و بذل مدت، وفات( در وقایع حیاتی هر فرد ) – 10ماده 
 : دفاتری بشرح زیر ثبت میرسد

به ازدواج،  ربوطم وقایع و ثبت فرد هر والدت بدواً آن در که – وقایع کل ثبت دفتر –الف 
اوالد و وفات صاحب سند از روی طالق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، والدت و وفات 

  .ها و مدارک در آن ثبت میگرددمندرجات اعالمیه

  .رسدمی ثبته واقعه مربوط به وفات هر فرد ب آن در که – وفات ثبت دفتر –ب 

گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره  – 1تبصره 
  .شهرستان یا نماینده او برسدکشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستانصفحات نخ

دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان  – 2تبصره 
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  .شودمیخارج و به بایگانی راکد منتقل 

بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در  هرگاه اسناد یا دفاتر از – 3تبصره 
طبق مدارک موجود در دست آنان صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی

  .پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید میگردد

و کننده و گواهان دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعالم – 11ماده 
گواهی ماما یا پزشک نیازی برسد و مهر شود و در صورت وجود احوالثبتمأمور یا نماینده 

پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیک یا تغییر مندرجات آن  .به گواهان نخواهد بود
 .قانون خواهد بودمنحصراً به موجب مقررات این

  والدت ثبت –فصل سوم 

ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند  والدت هر طفل در – 12ماده 
اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به اعالم شود و والدت احوالثبتباید به نماینده یا مأمور 

مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان 
  .شودکشور اعالم احوالثبت

و والدت واقع در  احوالثبتوالدت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور  – 13ماده 
در  .رسدوقایع به ثبت میخارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل

 : شودمیاین دفتر اطالعات زیر قید 

 .شهر) دهستان – بخش – انشهرست – استان –ساعت، روز، ماه، سال و محل والدت  – 1
  .آن ثبت تاریخ و( روستا

  .نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس – 2

نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور  – 3
  .شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر

محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت  نام و نام خانوادگی و – 4
  .باشدغیر از پدر و مادر صاحب سندکه درصورتیکننده اعالم

  .نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان – 5

  .احوالثبتنام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر  – 6

  .شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع – 7
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  .محل مخصوص ثبت و شماره کالسمان آثار انگشتان صاحب سند – 8

  .محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به ازدواج، طالق و یا وفات همسر – 9

  .های صادرهمحل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه – 10

  .صه اطالعات راجع به اوالدمحل مخصوص ثبت خال – 11

  .محل مخصوص ثبت وفات – 12

  .محل توضیحات – 13

گردد و برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می – 14ماده 
  .احوال او باید قید گرددشماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت

ای که طفل د به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسهثبت والدت باید مستن – 15ماده 
واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت

  .شودمی

رسمی بعد از  تعطیل و است طفل والدت تاریخ از روز پانزده والدت اعالم مهلت –تبصره 
اثناء سفر زمینی یا هوایی یا والدت درکه درصورتی آید وآخرین روز مهلت به حساب نمی

  .شودمیدریایی رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب 

 : اعالم و امضاء سند ثبت والدت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود – 16ماده 

  .پدر یا جدی پدر – 1

  .موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد مادر در صورت غیبت پدر و در اولین – 2

  .وصی یا قیم یا امین – 4

  .باشنددار نگهداری طفل میاشخاصی که قانوناً عهده – 5

  .ای که طفل به آنجا سپرده شده استمتصدی یا نماینده مؤسسه – 6

  .سال تمام به باال باشد 18صاحب واقعه که سن او از  – 7

والدت و امضاء  اعالم باشد نرسیده ثبت به طفل مادر و پدر زدواجاکه درصورتی –تبصره 
پدر و مادر در اعالم والدت میسر اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق

کند با قید نام کوچک و طرف غائب نباشد سند طفل با اعالم یکی از ابوین که مراجعه می
 .تنظیم خواهد شد
  .شودمیکننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده ماگر مادر اعال
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هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در  – 17ماده 
تکمیل مشخصات ناقص بموجب تصحیک اسامی فرضی یا  .محل اسامی ابوین تنظیم میگردد

خواهد عمل بهکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت قانون مدنی یا ح 1273اقرارنامه موضوع ماده 
 .طبق احکام مربوط بنام خانوادگی اصالح خواهد شدآمد و نام خانوادگی 

  .موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد

اقدام والدت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای  احوالثبتنماینده یا مأمور  – 18ماده 
  .قانونی به دادستان اطالع خواهد داد

محتاج به اجازه  یا ممنوع آن از خروج که شود متولد مکانی در طفلکه درصورتی –تبصره 
غیره، متصدیان این سازمانها مکلف به مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصالح و تربیت و
  .باشندصاحب واقعه میاطالع واقعه و ایجاد تسهیالت الزم برای انجام وظایف 

ماما یا پزشکی که در حین والدت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به  – 19ماده 
  .باشدمحل در مهلت اعالم میاحوالثبتصدور گواهی والدت و ارسال یک نسخه آن به 

ین، حسکننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب )انتخاب نام با اعالم – 20ماده 
  .انتخاب خواهد شدشودمیمحمد مهدی و مانند آن( که عرفا یک نام محسوب 

چنین همگردد و انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می – 1تبصره 
  .نامتناسب با جنس ممنوع استانتخاب عناوین و القاب و نامهایی زننده و مستهجن یا

های باشد و این شورا نمونهمی احوالثبتنامهای ممنوع با شورای عالی تشخیص  – 2تبصره 
  .کندآن را تعیین و به سازمان اعالم می

انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و  – 3تبصره 
  .فرهنگ دینی آنان است

ده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته ش – 4تبصره 
  .شودمیقید 

ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا  – 5تبصره 
گردد الزامی است مگر کسانی جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دالئل شرعی ثابت

  .رعاً احراز شودکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان ش

مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسالم همراه با تغییرات مربوط  – 6تبصره 
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  .شودمیبه نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت 

هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل  – 21ماده 
 .شدولد و با ذکر ساعت والدت تنظیم خواهدوقایع جداگانه به ترتیب ت

  وفات ثبت –فصل چهارم 

والدت طفلی که مرده به دنیا چنین هموفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و  – 22ماده 
 .اعالم شود احوالثبتنماینده آمده یا بالفاصله پس از والدت بمیرد باید به مأمور یا

ز کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران وفات ایرانیان در خارج ا
 .شودمیکشور اعالم  احوالثبتکنسولی ایران یا به سازمان 

و وفات ایرانیان  احوالثبتوفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان 
مأموران یا نمایندگان در خارج از کشور بر حسب محل اعالم، مأموران کنسولی ایران،

در دفتر ثبت کل وقایع در چنین همکنند، وفات باید در سند ثبت وفات و ثبت می احوالثبت
  .مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گرددصفحات مربوط به در گذشته و پدر و

نسخه گواهی به سازمان و یک  شودمیوفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعالم 
  .خارجه ارسال گرددکشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور احوالثبت

  .گرددمی تسلیم کند درخواست که شخصی هر به وفات گواهی –تبصره 

  .در سند ثبت وفات باید اطالعات زیر قید گردد – 23ماده 

  .محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت – 1

و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه نام  – 2
  .اقامت در گذشتهاقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه

  .مشخص باشدکه درصورتیعلت وفات  – 3

  .نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته – 4

نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت  – 5
  .کنندهاعالم

نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل  – 6
  .گواهان

  .و اثر مهر احوالثبتنام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور  – 7
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  .اره و سری برگ مخصوص ثبت وفاتشم – 8

  .محل توضیحات – 9

واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو  – 24ماده 
  .نفر گواه ثبت گردد

در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک 
  .پزشک گواهی دو نفر کافی استر صورت نبودندر محل تصدیق پزشک ضروری است و د

در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور  شودمیپزشکی که وقوع وفات به او اطالع داده 
علت وفات باید تصدیق شود و به باشد و در صورتی امکان تشخیصتصدیق یا اظهار نظر می

محل و در مهلت مقرر  احوالثبتبه  هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید
  .ارسال نماید

  .مهلت اعالم وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است – 25ماده 

وفات که درصورتیآید و روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی
  .خواهد شد مقصد احتسابدر اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به

 در شود اعالم مقرر مهلت انقضاء از پس که وفاتی و والدت وقایع ثبت ترتیب –تبصره 
  .شد خواهد تعیین قانون این اجرایی نامهآیین

 : اعالم وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است – 26ماده 

  .بوده استنزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر  – 1

  .متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او – 2

  .هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است – 3

  .مأموران انتظامی یا کدخدا – 4

  .هستند احوالثبت به وفات اطالع به مکلف دفن یا گورستان متصدیان –تبصره 

دت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی وفات یا والکه درصورتی – 27ماده 
در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد و یا سایر مقامات اعالم شود شماره و تاریخ اعالمنامه

  .بود

 : در موارد زیر اعالم وفات بعهده مقامات زیر است – 28ماده 

سوزی واقع طوفان و آتش وفات در اثر بروز سوانک از قبیل زلزله سیل،که درصورتیا  1
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مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل
المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی

  .نمایندسن متوفی اعالم

ا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان وفات نظامیانی که در زمان صلک در سربازخانه و ی – 2
نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و شودمیجنگ واقع 

  .گرددصدور شناسنامه اعالم می

در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطالعاتی که باید در  – 29ماده 
نامعلوم( نوشته مشخصات عبارت )اشد در سند ثبت وفات به جایسند قید شود دسترسی نب

  .تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختالف خواهد بود شودمی

مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقوداالثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر  – 30ماده 
دگاه صادر شده مکلفند یک از آن دادادگاههایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقوداالثر

 .محل ارسال دارند احوالثبتنسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به 

  طالق و ازدواج –فصل پنجم 

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طالق مکلفند وقایع ازدواج و طالق و رجوع را  – 31ماده 
ضاء و مهر نمایند و حداکثر و امکنند در شناسنامه زوجین نیز درجکه در دفاتر مربوط ثبت می

رسد روی هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می
 .محل تحویل و رسید دریافت دارند احوالثبتهای مربوط تهیه و بهنمونه

 های مربوط درازدواج و طالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری
یک ماه یک بار وقایع ازدواج ثبت و حداکثر هر شودمیتهیه  احوالثبتدفاتری که از طرف 

های مخصوص تهیه و از طریق رسد روی نمونهو طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می
  .کشور فرستاده شود احوالثبتوزارت امور خارجه به سازمان

که در دفتر رسمی طالق به ثبت نرسیده باشد با ارائه طالق، رجوع و بذل مدت  – 32ماده 
 .شدطرفین ثبت خواهد احوالثبتاقرارنامه رسمی در اسناد 

ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در 
  .اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد

  .رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود – 1
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در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام  – 2
 کمتر نباشد 

های زوجین به این که در تاریخ اعالم محل صدور شناسنامه احوالثبتگواهی ادارات  – 3
  .ندباشواقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی

 دادسرای به را اقرارنامه رونوشت واقعه ثبت از پس مکلفند احوالثبت نمایندگان –تبصره 
  .نمایند ارسال محل

کلیه وقایع ازدواج و طالق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ  – 33ماده 
کاس خواهد شناسنامه به شرح زیر انعنکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در

  .یافت

در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طالق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات 
  .شدآن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد

  .ازدواج و طالق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد

بت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب افشای اطالعات مذکور در دفاتر ث – 34ماده 
  .سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصالح ممنوع است

  شناسنامه صدور –فصل ششم  

صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد  – 35ماده 
ن قانون خواهد نامه اجرایی ایآیینکه نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب

  .بود

شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطالعات زیر  – 36ماده 
 : باشدمی

  .آرم جمهوری اسالمی ایران – 1

  .نگاری و شماره کالسمان آنمحل مخصوص انگشت – 2

  .محل الصاق عکس – 3

  .شماره شناسنامه – 4

  .دارنده آن نام و نام خانوادگی و جنس – 5

  .تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری – 6
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عویض شناسنامه برای نوزادان ت طرح اجرای هنگام از قمری هجری تاریخ ذکر –تبصره 
  .الزامی است

  .روستا( .شهرمحل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان ) – 7

  .ناسنامه ابویننام و شماره شناسنامه و محل صدور ش – 8

  .تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی – 9

  .روستا( .شهرمحل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان ) – 10

  .کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر ادارهنام و نام خانوادگی مأمور تنظیم – 11

  .اسنامهشماره مسلسل و سری مخصوص شن – 12

محل مخصوص ثبت ازدواج، طالق و وفات همسر، والدت فرزندان و وفات صاحب  – 13
  .شناسنامه

  .محل توضیحات – 14

  .محل مخصوص مهر انتخابات – 15

رسند باید ملصق به سال تمام می 15های نمونه جدید افرادی که به سن شناسنامه – 1تبصره 
  .صاحب آن باشدنگارین انگشتعکس همان سال و اثر انگشت و کالسما

سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شناسنامه اولیه باید در سی – 2تبصره 
 .شود

صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید 
  .آن مراجعه نماید

نامه ه مطابق مقررات آیینصدور شناسنامه مجدد و یا گواهی والدت اتباع خارج – 3تبصره 
  .اجرایی این قانون خواهد بود

کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق،  احوالثبتبه استثنای سازمان  – 4تبصره 
اداره تشخیص هویت و پلیس های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور،نمایندگی

ا و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی المللی و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانهبین
هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از حق نقش مهر و درج

  .این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

کشور مکلف است بمجرد وصول اعالم ترک تابعیت و یا  احوالثبتسازمان  – 37ماده 
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ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را ص و از طرف وزارت امور خارجهاخراج از تابعیت اشخا
 .در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید

  شناسایی کارت صدور –فصل هفتم 

سال به  15در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم کند کسانی که سن آنان از  – 38ماده 
کارت شناسایی  .همراه داشته باشندشناسایی بوده و همیشه آن راباال است باید دارای کارت 

حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد 
 .بود

ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطالعات 
اشخاصی که برای صغار و مجانین ن ومربوط به سکونت و سایر اطالعات از قبیل گروه خو

  .نامه اجرایی تعیین خواهد شدکارت شناسایی اخذ نمایند در آیین

به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون  – 39ماده 
سرپرست هر خانوار موظف است ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعالم خواهد شد

یا محلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه نشانی محل 
حسب ندارمری محل سکونت خود )کنند به کالنتری یا شهربانی یا ژامیافرادی که با او زندگی

کنند زندگی میافرادی که به صورت انفرادی یا جمعی .مورد( کتباً اعالم و رسید دریافت دارند
هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا  .مقررات خواهند بودنیز مشمول این 

کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب زندگی میکسانی که به صورت انفرادی یا جمعی
 .حسب مورد( اعالم کنندرا به کالنتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل )

یز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او ن
ساعت به کالنتری یا شهربانی  48رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف

 .حسب مورد( اعالم دارندیا ژاندارمری محل مورد اجاره )
 متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعالم خالف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای

در صورت تکرار به حداکثر  .گردندمینقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم
ای تا سه در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه .جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد

ای تا سه شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحهمیسال محکوم
اند موجرین واگذار شدهورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجارهسال خواهد بود در م
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  .برای اطالع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت

مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده که درصورتی – 1تبصره 
شریک جرم عنوان بهمطلع نکرده باشد او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر

  .قابل تعقیب خواهد بود

مسئوالن اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئوالن مؤسسات  – 2تبصره 
سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها

متخلفان از مقررات  .مراجع مربوط اطالع دهند مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به
  .مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بوداین تبصره نیز

طرز اعالم نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول  – 3تبصره 
ت اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبخانوار و مسئوالن اماکن عمومی و مؤسسات و

و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب 
نامه اجرایی این ماده های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیینساختمانثبت

  .شودمیرسید معین های کشور و دادگستری خواهدکه به تصویب وزارتخانه

  خانوادگی نام –فصل هشتم  

  .کشور خواهد بود احوالثبتتغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان  – 40اده م

  .باشدمی قانون این اجرایی نامهآیین مطابق خانوادگی نام تغییر موارد –تبصره 

حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است  – 41ماده 
رسد و دیگری به ثبت می احوالثبتنام خانوادگی ادارات که به نام آنان در دفاتر مخصوص

حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به 
توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار هر یک از وراث می .یابدمیورثه قانونی انتقال

وراث باالتفاق ر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولیکرده مورد اعتراض قرار داده و تغیی
  .توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نمایدمی

شناسنامه فرزند در  چه اگر بود خواهد پدر خانوادگی نام همان فرزند خانوادگی نام –تبصره 
توانند برای خود نام خانوادگی میکبیر فرزندان .دیگری صادر گردد احوالثبتقلمرو اداره 

  .دیگری انتخاب نمایند

باشد از نام تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت میزوجه می – 42ماده 
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و در صورت طالق ادامه استفاده از خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند
  .ر خواهد بودنام خانوادگی موکول به اجازه همس

 ی موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع هاشناسنامه تعویض –فصل نهم  

های موجود در دست مردم را به کشور مکلف است شناسنامه احوالثبتسازمان  – 43ماده 
کشور  احوالثبتهای معین که سازمان مهلتتدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در

وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران طی آگهی و 
اقامت خود برای اعالم هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت محل احوالثبت

فرزندان نیز ضمن این شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفاتهای ثبت نشده زوج و زوجه و
  .مراجعه باید اعالم شود

شناسنامه  تعویض درخواست یا و فقدان اعالم اشخاصی طرح، اجرای طول در چنانچه –تبصره 
طبق مقررات گواهی موقت صادر نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان

  .خواهد شد

را از داشتن  احوالثبتهای معین در آگهی منتشره مأموران اشخاصی که در مهلت – 44ماده 
شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه نامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافتشناس

ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و اال پس 
های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد مهلتاز انقضاء

 .این قانون خواهند بود 49و  48
هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و 

مدارک ازدواج و طالق و اند و همچنینهویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده
  .خواهد بود شودمیشناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر 

مقرر  مهلت در که همسری سنی گروه ضمن فرزندان، و همسر شناسنامه تعویض –تبصره 
ثبت والدت طفل شناسنامه پدر و مادر در موقعچنین همکند به عمل خواهد آمد و مراجعه می

  .و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد

هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات ه هر گا – 45ماده 
تابعیت به شورای تأمین و برای اثبات هویت به مراجع انتظامیآن ارائه نشود مراتب برای اثبات 

  .شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد
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گردد رییس اداره به منظور فوق تشکیل میه ک شهرستان تأمین شورای جلسات در –تبصره 
  .داشتمحل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد احوالثبت

کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق  احوالثبتسازمان  – 46ماده 
اعالم شده شناسنامه و گواهیهای وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت

های جدید جمهوری اسالمی قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه صادره
  .هویت و تابعیت افراد خواهد بودایران سند رسمی

 به مراتب تخلف تشخیص از پس نکنند مراجعه مقرر هایمهلت در که افرادی –تبصره 
  .شد خواهد رفتار آنان با مقررات طبق و اعالم دادگاه

  قانون اجرای مقدمات تهیه –م فصل ده

تصویب این قانون مقدمات  وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ – 47ماده 
تأمین کارکنان الزم و آموزش آنان فراهم اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و

 .نماید

  .دولت اعتبار الزم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود

  کیفری مقررات –فصل یازدهم 

و تبصره ماده  35و  26و  24و  19و  16اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد  – 48ماده 
یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام خودداری کنند 43و  38و مواد  36و تبصره یک ماده  26

انجام تکالیف مقرر به پرداخت  به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و عالوه بر الزام به
 .پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شددویست و یک تا

ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای 
ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق

  .گرفتخواهند 

ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند اشخاص زیر به حبس جنحه – 49ماده 
 : شد

  .نمایند اظهاری واقع خالف بر هویت یا وفات یا والدت اعالم در که اشخاصی –الف 

سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده  18به سن  رسیدن از پس عامداً عالماً که اشخاصی –ب 
یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت ریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیهو یا به د
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کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده 
  .نمایند

  .کنند صادر واقع خالف گواهی وفات و والدت مورد در که پزشکی یا ماما –ج 

ه مورد والدت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر بکه در  اشخاصی –د 
  .تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد

داد کردن خود افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلم – 50ماده 
سال  یک ای از سه ماه تاحبس جنحهموجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به

  .محکوم خواهند شد

واقعی در اسناد  هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر – 51ماده 
سال محکوم  ماه تا سه 6ای از دریافت کند به حبس جنحهاظهار یا شناسنامه احوالثبتو دفاتر 

 . خواهد شد

موارد مذکور در قانون چنین همباشد و ل معلوم نطف مادر یا پدر که مواردی در –تبصره 
  .باشدمیحمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی

این قانون به  51و  50و  49مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد  – 52ماده 
قرار  قانونی خودمالک اجرای وظایف هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خالف را

  .دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد

یله وزارت های اوراق و اسناد مربوط وسهای اجرایی این قانون و نمونهنامهآیین – 53ماده 
  .وزیران خواهد رسیدکشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت

 20مصوب  احوالثبتهای معین قوانین از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت – 54ماده 
نی که لغو و هر قانو 1319اردیبهشت و دوم 1312و اول بهمن  1310آذر  11و  1307مرداد 

  .در مقام اجرا معارض این قانون باشد بالاثر است

وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون  – 55ماده 
  1.هستند
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 2/11/1367ن حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلویگری از تزلزل آنها مصوب قانو -29
 .از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است -ماده واحده 

 اختالف سن واقعی باکه درصورتیصاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و  -تبصره 
 کب از فرماندار یا بخشدار، رئیس ادارهمرسن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی

 محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسالمی احوالثبت
 محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیلشهر و یا بخش

 .تواند سن خود را اصالح نمایدگردد بیش از پنج سال باشد میمی
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مصوب  جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، انون تخلفاتق -30
 مجمع تشخیص مصلحت نظام 10/5/1370

هزینه صدور شناسنامه المثنی ، به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه -1ماده  
رای بار دوم ریال و ب 5000و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 

صدور المثنی موکول به پرداخت  .گرددمی ریال تعیین 000/100و در مورد بعد  000/20
 .باشدمی ی فوقهاهزینه

نی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی المث شناسنامه کنندگان دریافت – 1تبصره
متخلف  .اقدام نمایند مربوطه احوالثبتظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره 

 .شودمی به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم
فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و ، احوالثبتچنانچه به تشخیص اداره  -2تبصره 

 35اجرائی ماده  نامهآیینخارج از حیطه اختیار باشد برای صدرو المثنی فقط هزینه مقرر در 
 .دریافت خواهد شد 1363اصالحی سال  احوالبتثقانون 

روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از  91اشخاص زیر به حبس از  -2ماده 
 .شوندمی و یا به هر دو مجازات محکوم 000/000/1ریال تا  000/200

 .نمایند اظهاری واقع خالف بر هویت یا وفات یا والدت اعالم در که اشخاصی –الف 
سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده  18شخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ا -ب

نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم 
مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده و یا مرده باشد به نام هویت خود 

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند و به همان  .ماینداستفاده ن
 .شوندمی مجازات محکوم

 .ماما یا پزشکی که در مورد والدت یا وفات گواهی خالف واقع صادر کند -ج
اشخاصی که در مورد والدت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر  -د

 .قایع و یا وفات مؤثر واقع شودثبت کل و
 مقرر مجازات حداکثر به تکرار صورت در مرتکب، فوق در مذکور موارد کلیه در –تبصره 

 .خواهد شد محکوم
و مواد  36و تبصره یک ماده  26و24و19و16اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد  -3ماده 
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به پرداخت ، انجام تکالیف قانونی خودداری کنند عالوه بر الزام به احوالثبتقانون  43و  38
شوند و در صورت تکرار به حداکثر می ریال محکوم 000/300ریال تا  000/50جزای نقدی از 

 .مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد
اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی  -4ماده 

 به مکلف دادگاه تکرار صورت در و شوندمی محکوم ریال 000/000/1 ات ریال 000/200  از
 .باشندمی مجازات حداکثر تعیین

ی معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای هاهر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه -5ماده 
 از نقدی جزای پرداخت به، تکرار صورت در و ریال 000/500 تا ریال 000/100  نقدی از

 بر عالوه، دوبار از بیش تکرار مجازات شودمی محکوم ریال 000/000/1 تا ریال 000/500
  .تا یکسال خواهد بود روز 91 از حبس، نقدی جزای

کارکنان مؤسسات چنین همهر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری و  -6ماده 
و بانکها و نهادهای قانونی به مهر ی دولتی و مؤسسات وابسته به دولت هاعمومی و شرکت

ی اداری و جبران خسارت های معتبر اقدام نماید عالوه بر مجازاتهاکردن غیر مجاز شناسنامه
 . این قانون محکوم خواهد شد 5ی مقرر در ماده هاوارده بر حسب مورد به مجازات

کارکنان چنین همهریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و  -7ماده 
مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و 

یی را که فاقد اعتبار اعالم هاازدواج و طالق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه
ی و جبران خسارت وارده شده و مالک انجام کار قرار دهد عالوه بر مجازاتهای اداری و انتظام

در صورت تکرار  شودمی ریال محکوم 000/500ریال تا  000/200به پرداخت جزای نقدی از 
 .باشدمی دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات

، دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها عالوه بر الزام به تعویض -8ماده 
 .شوندمی ریال محکوم 000/500ریال تا  000/200قدی از به پرداخت جزای ن

هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج  -9ماده 
عالوه بر ، غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نمایند

   ریال تا 000/500ه سال و پرداخت جریمه از تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا س
 . شودمی محکوم ریال 000/000/1
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از قبیل خود یا دیگری هر گونه خدشه ) سجلی اسناد یا شناسنامه در هرکس – 10ماده 
( وارد نماید به پرداخت خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن

اقدامات که درصورتی .ریال محکوم خواهد شد 000/500ریال تا  000/100از  جزای نقدی
به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت  مرتکب، باشد یافته انجام متقلبانه قصد به مذکوره

در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر  .شودمی مقرر در قوانین جزایی محکوم
 .باشدمی مجازات
هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب  -11ماده 

تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای 
 .شودمی ( ریال محکوم000/000/3ریال تا ) 000/000/1نقدی از 
امه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر هر غیر ایرانی که شناسن -12ماده 

عالوه بر ، طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید
ریال تا  000/000/1محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 

اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از که رتیدرصو .شودمی ریال محکوم 000/000/3
 .مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد، سند سجلی مجعول باشد

هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز  -13ماده 
ل و پرداخت جزای نقدی از مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سا

و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات  شودمی ریال محکوم 000/000/5تا  000/000/2
 .محکوم خواهد شد

هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به  -14ماده 
ریال  000/000/1ال تا ری 000/500حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 

  .شودمی محکوم
خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به  -15ماده 

شوند و در صورت تکرار به می محکوم 000/000/3ریال تا  000/500پرداخت جزای نقدی از 
ه حداکثر جزای نقدی و در صورت تبدیل به حرفه عالوه بر محکومیت ب، اشد مجازات محکوم

 . فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد
کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام  -16ماده 
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ریال  000/000/2نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از
 .دشونمی محکوم 000/000/10تا 

مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک  -17ماده 
نمایند یا گواهیهای خالف را مالک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب 

 .اصلی محکوم خواهند شد
لفند به محض در تهران و شهرستانها مک احوالثبتهر یک از کارکنان سازمان  -18ماده 

اطالع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای 
 .صالح قضایی اعالم نمایندذی مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع

ی اجرایی هانامهآیینی مقرر در هااعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه -19ماده 
 .نخواهد بود احوالثبتقانون  35اده م

 .قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است -20ماده 
در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت  -21ماده 

 .باشدمی یان دیده محفوظیا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای ز
مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی باشند از که درصورتی -22ماده 

 . تواند آنها را از کشور اخراج نمایدمی دادگاه، تحمل مجازات
 شودمی منظور عمومی درآمد حساب به قانون این اجرای از حاصل وجوه کلیه -23 ماده 

 هشتم بند اجرای در شناسنامه و سجلی اسناد به مربوط مجازاتهای و جرایم فات،تخل موضوع
تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون  مجمع متعدد جلسات در اساسی قانون دهم و یکصد اصل

فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مردادماه یک هزار و سیصدو هفتاد 
 .یص مصلحت نظام رسیدبه تصویب نهایی مجمع تشخ
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 1/12/1372قانون اجازه الحاق دولت به کنوانسیون حقوق کودک مصوب  -31
به  14295خورشیدی در مجلس شورای اسالمی منتشره در روزنامه رسمی شماره 

 معتبر: وضعیت اعتبار 16/1/1373تاریخ 
ست ماده به شرح پیو 54کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و  -ماده واحده

مشروط بر آن که  شودمی تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به آن داده
مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد و یا قرار 

  .گیرد از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نباشد
  -7ماده 

و از حقوقی مانند حق داشتن  شودمی اصله پس از به دنیا آمدن ثبتتولد کودک بالف -1
نام، کسب تابعیتی و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها 

  .باشدمی برخوردار
ق اسناد کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طب -2

آنها  مربوطه در این زمینه خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرایبین المللی 
  .آواره محسوب گردد، الزم االجرا تلقی خواهند کرد

 -8ماده 
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود من جمله ملیت، نام و  -1

  .روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد
در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از مقام یا برخی از حقوق مربوط به هویت  -2

ی الزم را برای استیفای سریع حوق هاخود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت
 1.فوق به عمل خواهند آورد
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 1197 بيتصو خياحوال بر اساس تارو مقررات ثبت نیقوان -1 مهیضم
 

در هیأت وزیران منتشره در  18/3/1384راهنمایی و رانندگی مصوب  نامهآیین -32
 معتبر: وضعیت اعتبار 11/4/1384به تاریخ  17575رسمی شماره روزنامه 

ای، اطالعات کشور موظف است از طریق شبکه رایانه احوالثبتسازمان  -11ماده 
شدگان را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار راهنمایی و رانندگی فوت

 1 .محل قرار دهد
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زش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی مصوب اجرایی الزامی بودن آمو نامهآیین -33
به تاریخ  17608در هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی شماره  2/5/1384

 معتبر: وضعیت اعتبار 19/5/1384
و مرکز آمار ایران به ترتیب موظفند آمار متولدین هر سال )در  احوالثبتسازمان  -3ماده 

کودکان در سن تحصیل تا پایان دوره راهنمایی  صورت امکان به همراه کدملی( و نیز آمار
تحصیلی به تفکیک جنس و مناطق شهری، روستایی و عشایری را ظرف سه ماه پس از 

 1.درخواست وزارت آموزش و پرورش در اختیار این وزارت خانه قرار دهند

  

                                                
 208 :صاحوال، حقوق ثبت يعباس، تبارشناس ،یرشکاریم. 1



  
 1199 بيتصو خياحوال بر اساس تارو مقررات ثبت نیقوان -1 مهیضم
 

خورشیدی در مجلس شورای  8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  -34
وضعیت  29/8/1386به تاریخ  18271در روزنامه رسمی شماره اسالمی منتشره 

 معتبر: اعتبار
ز فناوری به منظور ایجاد زیرساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده ا -40ماده 

و شرکت پست  احوالثبتاطالعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان 
ان را های اجرایی، پایگاه اطالعات ایرانیدستگاهجمهوری اسالمی ایران و مشارکت کلیه 

  .طراحی، ساماندهی و اجرا نماید
دایت و اتصال این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کدپستی از طریق ساماندهی، ه -1تبصره 

  .گرددمی ها تشکیلها و اطالعات موجود دستگاهداده
های های اطالعات دادهپایگاه1386یان سال های اجرایی موظفند تا پاکلیه دستگاه -2تبصره 

  .مربوط ب خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند
 .رسید این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد نامهآیین -3تبصره 
 هسازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مطرح در این ماد -4تبصره 

هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس  .باشدمی
بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط  1388باشد، از سال می محل استقرار آنها

  1.باشدمی ی اجرایی ممنوعهادستگاه
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 1200  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

وزیران منتشره در  در هیأت 22/12/1386نظام سنجش اعتبار مصوب  نامهآیین -35
 معتبر: وضعیت اعتبار 5/1/1387به تاریخ  18369روزنامه رسمی شماره 

 های زیر در معانی مشروح مربوط به کارنامه، اصطالحات و واژهدر این آیین -1ماده 
 روند:می

 .نامهآیین( این 2شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده ): شرکت -الف
های ی حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری، شرکتکلیه اشخاص: کنندگاناستفاده -ب

بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بیمه مرکزی ایران، 
های دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا های اجرایی، مؤسسات و شرکتدستگاه

 .باشندیم پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن
توانند می های اشخاصمؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده: تأمین کنندگان -ب

بانک مرکزی : آن عبارتند از برخی از مصادیق .اطالعات مورد نیاز شرکت را تأمین کنند
جمهوری اسالمی ایران، مؤسسات اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، 

ها و مالکیت صنعتی، مالیاتی کشور، مراجع صالک قضایی، اداره کل ثبت شرکتسازمان امور 
های تأمین سرمایه، کشور، شرکت احوالثبتنیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 

 .ی بیمههامؤسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت
ست خود و یا استفاده کنندگان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخوا: اشخاص -ت

  .شوندمی سنجش اعتبار
ای است که بین شرکت اعتبارسنجی با استفاده کنندگان، توافق نامه: قرارداد همکاری -ث

و در آن، جزئیات مربوط به  شودمی تأمین کنندگان و یا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد
  .شودمی تبیین نحوه تبادل اطالعات بین طرفین به طور شفاف

گر وضعیت کنونی و پیشینه گزارش اعتباری در حالت کلی نشان: گزارش اعتباری -ج
گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطالعات دریافتی از آنها و  .اعتباری اشخاص است

  .شودمی کنترل آن با سایر منابع اطالعاتی از جمله اطالعات دریافتی از تأمین کنندگان، تهیه
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: مقام ناظر -چ
 نامهآیینشورای موضوع ماده پنج : شورا -ح
ی دولتی و غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای هاکلیه بانک: مؤسسات اعتباری -خ



  
 1201 بيتصو خياحوال بر اساس تارو مقررات ثبت نیقوان -1 مهیضم
 

 مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 های بیمه تأسیست اعتباری و شرکتشرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسا -2ماده 

های اعتباری اشخاص )اعم از حقیقی و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده شودمی
یا حقوقی( اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین، اطالعات مزبور را برای بهره برداری در 

  .دهدمی کنندگان مجاز و یا اشخاص قراراختیار استفاده

 .اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهد رسید -تبصره
 میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین -3ماده 

  .شودمی
هیأت مدیر، مدیرعامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطالعات خام شرکت دسترسی  -4ماده 

  .تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند های عمومی ودارند، باید از حیث صالحیت
کنندگان و اشخاص دریافت کند، فهرست اطالعاتی که شرکت مجاز است از تأمین -5ماده 

گیرد و نحوه رتبه بندی اشخاص، حداکثر می قرار نوع اطالعاتی که در اختیار استفاده کنندگان
پس از تصویب شورایی مرکب  به پیشنهاد شرکت و نامهآیینظرف دو ماه پس از ابالغ این 

از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطالعات دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا نمایندگان آنان توسط  ریزیبرنامهاسالمی ایران و معاون 

 .مقام ناظر به شرکت ابالغ خواهد شد

 .وری اسالمی ایران تشکیل خواهد شددبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمه -تبصره
(، قرارداد 5شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ موارد مندرج در ماده ) -6ماده 

( را به صورت مجزا و با سایر 1ماده )« پ»های احصاء شده در بند همکاری و فنی با دستگاه
گان موظفند با توجه به مصوبات کنندتأمین .افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید

 .شورا و در چارچوب توافق نامه مصوب، اطالعات مورد نیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند
مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که بر خالف مصوبه  -1تبصره 

یند، هر سه ماه یک نمامی آن خودداری شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن
  .کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارنداین تأمین .بار به هیأت وزیران گزارش نماید

 باشد.می قراردادهای منعقده، پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا -2تبصره 
عیین داور تعنوان بهای تنظیم شوند که مقام ناظر قراردادهای منعقده باید به گونه -3تبصره 



  
 1202  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

  .شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید
های کلیه تأمین کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساخت -7ماده 

مکانیزه را برای ارائه اطالعات مصوب شورا در قالب و زمان بندی توافق شده با شرکت فراهم 
 نمایند. 

استفاده کنندگان )عنداالقتضاء، تأمین کنندگان( موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی  -1صره تب
از اشخاص مبنی بر اینکه اطالعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد، 

نمایند نتیجه سنجش اعتبار در اختیار سایر می همچنین، اشخاص توافق .اقدام نمایند
  .ز قرار گیردکنندگان نیاستفاده

های خام شرکت، محرمانه تلقی شده و باید از هرگونه دسترسی، اطالعات و داده -2تبصره 
سازوکار الزم در مصوبات شورا لحاظ خواهد  .استفاده، تغییر و افشای غیرمجاز حفاظت شوند

  .شد
  .شودمی نرخ ارائه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین -8ماده 

  .تأمین کنندگان اطالعات از پنجاه درصد تخفیف برخوردار خواهند بود -تبصره
نامه، نسبت به استقرار شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین -9ماده 

  .تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری الزم، اقدام نماید
به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج شرک موظف است ظرف یک هفته نسبت  -10ماده 

  .آن را به استفاده کنندگان اعالم نماید
تواند در دریافت اطالعات و ارائه گزارش اعتباری از خدمات می شرکت -11ماده 

 الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید.
تسهیالت بیش از های خود، برای اعطای نامهآیینمؤسسات اعتباری موظفند در  -12ماده 

 .یک میلیارد ریال نتیجه سنجش اعتبار را مالک قرار دهند

این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد  -تبصره
  .بود

مقام ناظر مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و  -13ماده 
هر یک از طرفین توافق نامه )اعم از تأمین کنندگان، استفاده  چگونگی برخورد با آن برای

  .تدوین و ابالغ نماید نامهآیین کنندگان، شرکت و اشخاص( را ظرف دو ماه پس از ابالغ این



  
 1203 بيتصو خياحوال بر اساس تارو مقررات ثبت نیقوان -1 مهیضم
 

در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر، شرکت در مقام ارائه اطالعات  -14ماده 
آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین کننده در ارائه مگر  شودمی نادرست مسئول شناخته

  .انداطالعات صحیک کوتاهی نموده
گونه کنندگان باید مسئولیت جبران هرشرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین -تبصره

  .خسارت ناشی از قصور در ارائه اطالعات صحیک را متوجه آنان بداند
نامه را به ه یک بار گزارش عملکرد این آیینمقام ناظر موظف است هر سه ما -15ماده 

 1 .هیأت وزیران ارائه نماید
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 1204  یکنون یآن در نظم حقوق یبعد یهاهیو اصالح 1355احوال مصوبقانون ثبت

 

 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  60قانون اصالح ماده  -36
خورشیدی در مجلس شورای اسالمی منتشره در روزنامه رسمی  27/3/1388مصوب 
 معتبر: وضعیت اعتبار 30/4/1388به تاریخ  18752شماره 
( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 60) ( ماده8( و)7) (،6بندهای) -ماده واحده

 : گرددمی به شرح ذیل اصالح وچهاربند و دو تبصره به آن الحاق 1380مصوب 
 : بندهای اصالحی -الف

 .ریالر یی ملی المثنی نوبت اول یکصدهزاصدور شناسنامه و کارت شناسا -6
  دویست هزار ،ت دوم و نوبتهای بعدیارت شناسایی ملی المثنی نوبصدور شناسنامه و ک -7
  .ریال

  .صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد ریال -8
 : الحاقی بندهای –ب 
  .ریال بیست هزارای صدور شناسنامه رایانه -10
  .ریال صدورگواهی فوت ده هزار -11
  .ریال ده هزار صدور گواهی مشخصات و اعالم شماره ملی -12
 ریال  هی والدت اتباع خارجه پنجاه هزارتعویض گوا یا صدور -13
 : الحاقی هایتبصره –ج 

در صورت از بین رفتن هریک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث  -1تبصره 
ن غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذیصالح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیا

 دریافت نخواهد شد.
تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم  شودمی به وزارت کشور اجازه داده -2تبصره 

و پس از تصویب هیأت وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری 
 .کل کشور واریز نماید


