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 احراز هويت 

 

  (قانون مدني  282ماده )مادر کودک زني است که او را بدنيا آورده است 

  و نسبت مادر و فرزند بايد در گواهي ثبت شودگواهي تولد بايد شامل نام مادر باشد. 

 (نام مادر اصلي بايد ثبت گردد)  هويت مادر و صدور گواهي براي اصليت مادري تشخيص

 .در قوانين ترکيه پيش بيني نشده است 

  به هر حال ، اگر زني ازدواج نکرده باشد و يا نام مادر واقعي فرزند در سوابق ثبتي موجود

 مادر فرزند را تشخيص داد ولي هي  گونه قانوني در اين مورد پيش نباشد مي توان عمال

زني که ازدواج نکرده است نيز مي تواند مادر نوزاد تازه متولد شده خود . بيني نشده است 

 . باشد و آنرا به ثبت برساند 

  مي باشد که در آن ( 6شماره)به هر حال ترکيه عضو کنوانسيون بين المللي حقوق مدني

 . هويت مادر الزامي است و اظهار نامه آن قبل از مرحله ثبت ارائه مي گردد  احراز

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Epasaport_turkey.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_nationality_law&usg=__MA76SOU-qpAcRyw0TKlwJ2OuBQI=&h=259&w=189&sz=34&hl=fa&start=17&zoom=1&tbnid=hN55DVQCf-nXOM:&tbnh=112&tbnw=82&ei=rg80UqWYBqPF0QW0yIF4&itbs=1&sa=X&ved=0CEsQrQMwEA
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 اثبات اصليت پدري 

 

  روز بعد از فسخ ازدواج يا  033آيند يا کودکاني که در طول يک ازدواج قانوني بدنيا مي

 .روز بعد از فوت پدر بدنيا مي آيند فرزند اين پدر به شمار مي روند  033ظرف 

  اگر . احتمال اينکه آيا مردي پدر کودک است يا نه را مي توان در دادگاه مطرح کرد

در دادگاه مطرح کنند و شخص مدعي پدري و شخص فوت کرده است ، وارثان مي توانند 

 .بيشتر از همه خود فرزند نيز مي تواند به دادگاه مراجعه کند 

 ه صورت درخواست کتبي در مراجع اثبات اصليت پدري ممکن است به طور داوطلبانه و ب

 :قانوني زير مطرح گردد 

 اداره ثبت احوال  -1

 دادگاه -2

 دفاتر اسناد رسمي  -0

  اذعان پدري نياز به رضايت فرزند ، وکيل قانوني و يا مادر ندارد اما بايد به آنها نيز اطالع

سالگي رسيده است براي احراز  18اگر تشخيص داه شود که شخص به سن . رساني گردد 

 .هويت مي تواند از وزارت کشور مجوز دريافت کند 
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  اگر مرد ديگري ابراز وجود نمايد ، موقعيت کسي که به عنوان پدر شناخته شده است تغيير

و اظهار نامه مربوط به آن به ثبت احوال محل اقامت پدر و فرزند فرستاده مي . مي کند 

 . يب گردد اين امکان وجود دارد هويتي تأئيد شده نيز تکذ. شود 

 :تغيير وضعيت به داليل زير رخ مي دهد 

اشتباه کردن ،فريبکاري ،آزارواذيت ،اظهارات مادر، فرزند ، وارثان ،دادستان عمومي و يا هر 

 .فردي که از لحاظ قانوني ذينفع است 

 شخص بزرگسالي صورت مي گيرد ظرف مدت يکسال پس  وقتي چنين ادعايي از سوي

 .حقيقي و تشکيل پرونده ، حکم صادر خواهد شد از دريافت اطالعات 

  در مورد کودک ، وقتي که به سن پنج سالگي رسيد ،يکسال پس از رسيدن به

 .بزرگسالي،حکم صادر خواهد شد 

  رأي تعيين پدر کودک به درخواست مادر يکسال پس از تولد کودک صادر خواهد شد .

 .سالي رأي صادر خواهد شد و به درخواست کودک ، يکسال پس از رسيدن به بزرگ

  زمانيکه ازدواج صورت گرفته است ، زن و شوهر موظفند که اعالميه تولد فرزند مشترک

 .را به ثبت برسانند 

  البته امکان به چالش . چنين اعالميه اي الزاما پدر کودک بودن را به اثبات مي رساند

 .دادستان عمومي وجود دارد فرزندان  و کشيدن اثبات پدر بودن توسط وارثان ، والدين ،

  به رسميت شناختن پدر فرزند زاني با محارم ممنوع است . 
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  کتاب رکورد خانواده

 

 

  وقتي ازدواج صورت مي گيرد ، سند ازدواج در قالب يک کتابچه ارائه مي گردد . 

  مي باشد که کتاب ثبت ( 11شماره )ترکيه عضو کنوانسيون بين المللي حقوق مدني

اين کتاب شامل ترجمه  مقوله هاي مختلف به چند زبان مي . خانواده را معرفي مي کند 

 . باشد 

  براي صدور کتاب .ترکيه ،يونان ،ايتاليا ،لوکزامبورگ از اعضاي اين کنوانسيون مي باشند

 . کورد خانواده هزينه اي پرداخت نمي گردد بين المللي ثبت ر

  کتاب بين المللي ثبت رکورد خانواده بدون منع قانوني در قلمرو دولت هاي اعضاء

 . کنوانسيون ، پذيرفته شده است 

  اين کتابچه شامل موارد اصلي و توضيحات اضافه مربوط به اين موارد حقوقي مانند

 .وفات فرزندان مي باشد  ازدواج همسران ، وفات همسران ، تولد و
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  نام 

 

  نام خانوادگي باشد  وزمانيکه کودکي متولد مي شود مي تواند داراي نام . 

  قانون فرزند خواندگي و همچنين کاربرد حروف ترکي جديد براي نوشتن نام اشخاص از سال

خصوصي ملزم به با توجه به قانون ، تمام ادارات دولتي و نهاد هاي . بکار برده مي شود  1228

استفاده از الفباي ترکي مي باشند و تمام اسناد صادر شده توسط ادارات بايد با الفباي ترکي 

 .استانبولي باشد 

  حروف خارجي که در الفباي التين موجود نيست فقط براي سنجش اصوات در زبان ترکي ثبت

 .شده است 

 بت نمي شوند نام مستعار،لقب هاي اشراف زادگان و عناوين دانشگاهي ث. 

  اداره کل خدمات اجتماعي و حمايت از کودکان ، نيروي پليس ، کارکنان بيمارستان مي توانند

 .براي يک کودک يتيم يا پيدا شده نام و نام خانوادگي اختصاص دهند 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.worcestershire.gov.uk/myselfservice/Images/certificates.jpg&imgrefurl=https://www.worcestershire.gov.uk/myselfservice/LongBirthCertificate.aspx&usg=__p9kq1nRY4NQDIU3MfSiPWj3nBdo=&h=254&w=381&sz=16&hl=fa&start=58&zoom=1&tbnid=1l_xRy8xMAg5IM:&tbnh=82&tbnw=123&ei=UhE0Uvv_CaaI0AWuo4GYDw&itbs=1&sa=X&ved=0CE0QrQMwETgo
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  نام کوچک

 

 شخصي که حضانت کودک را عهده دار است مي تواند براي کودک نام انتخاب نمايد. 

  اگر پدر و . حضانت کودک با مادر است  پدرو مادر با يکديگر ازدواج نکرده باشند ،اگر

مادر با يکديگر ازدواج کرده باشند ، حضانت کودک با پدر و مادر است و هردو مشترکا 

  .مي توانند نام کودک را انتخاب نمايند

 درخواست حضانت او را به شخص ديگري واگذار نمايد  ادادگاه خانواده ممکن است ب. 

 ودک تصميم مي گيردک درصورت عدم توافق ميان پدرومادر، قاضي دادگاه در مورد نام.  

  طبق قانون ثبت احوال نام انتخاب شده براي کودک نبايد با فرهنگ ملي ، قوانين و سنت

و همچنين .اسيت ايجاد کند يا نسبت به جرمي در جامعه حسهاي اخالقي در تضاد باشد 

محدوديت در انتخاب نام هاي . برخي از محدوديت ها در قانون جديد حذف شده است 

با وجود تعداد بسياري از نامهايي که جنسيت را . چند بخشي در قانون پيش بيني نشده است 

 . منعکس مي کنند ، نام اول الزاما منعکس کننده جنسيت کودک نيست 

 نام نبايد بر خالف اخالق عمومي  22/6/2336جمعيت مورخ 11381ه طبق قانون شمار

 . جامعه باشد 
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  با اين وجود اگر نامي بر خالف اخالق عمومي باشد ، کارمند ثبت موظف است تا تقاضا را

 .همراه با يادداشت مشروطي در کتاب ثبت بپذيرد 

  کودک را ناقض حقوق اگر اداره امور جمعيت و شهروندي نام اختصاص داده شده براي

 .ديگر افراد ، حقوق کودک يا اخالق جامعه تشخيص دهد مي تواند اقدام نمايد 

  شخصي که کودک را به فرزندي مي پذيرد مي تواند براي او نام جديد تقاضا نمايد. 

 

 نام خانوادگي

  

 

 

  اگر پدرو مادر با يکديگر ازدواج کرده باشند ، کودک نام خانوادگي پدر را دريافت مي

 . کند 

  زمانيکه پدرو مادر با يکديگر ازدواج نکرده اند و پدر کودک نيز ناشناس است ، کودک

 .نام خانوادگي مادر را دريافت ميکند 

 قبلي را دارد ، نام خانوادگي  در مورد مادري که به دليل ازدواج قبلي ، نام خانوادگي همسر

 .مادر در دوران مجردي به کودک اختصاص داده مي شود 
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  زمانيکه هويت پدر کودک ، تشخيص داده شد ، نام خانوادگي پدر به کودک اختصاص

 .داده خواهد شد 

  زمانيکه کودک فرزند خوانده مي شود نام خانوادگي پذيرنده کودک براي او در نظر

 . گرفته مي شود 

  نام والدين در شناسنامه کودک ثبت مي گردد 

  اگر فرزند خواندگي باطل گردد نام خانوادگي قبلي به کودک اختصاص داده مي شود . 

  وقتي ازدواج صورت ميگيرد ، زن نام خانوادگي شوهر را دريافت مي کند . 

  از ازدواج در زمان ثبت ازدواج توسط مأمور ثبت زن مي تواند اعالم نمايد که از نام قبل

 .خويش استفاده خواهد کرد 

  اگر زن قبل از ازدواج از دو نام استفاده مي کرده است بعد از ازدواج مي تواند فقط از يکي

 . از اين نامها استفاده نمايد 

  نام خانوادگي به قبل از ازدواج تغيير خواهد . اگر ازدواج باطل شده و طالق صورت گيرد

 . کرد 

  گيرد ، نام خانوادگي زن به طور خود کار به نام خانوادگي قبل از وقتي طالق صورت

 .ازدواج تغيير خواهد کرد 

  اگر زني متقاضي نام خانوادگي قبل از ازدواج خود باشد مي تواند با اجازه نامه از قاضي

 .دادگاه اين کاررا انجام دهد 
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 دگاه اثبات کند که اگر زني متقاضي نام خانوادگي همسر قبلي خويش است ، بايد در دا

 . اين درخواست به نفع اوست و همچنين همسر قبلي او از اين بابت متضرر نخواهد شد 

  نام خانوادگي همسر سابق قابل انتقال به همسر جديد نيست. 

 

        تغيير نام 

  

 هر فردي مي تواند متقاضي تغيير نام و نام خانوادگي باشد و  26مدني شماره  با توجه به ماده قانون

 . البته بايد براي آن داليل قانوني و منطقي ارائه نمايد 

  کودکان خرد سال نياز به رضايت . محل اقامت و مليت متقاضي هي  محدوديتي ايجاد نمي کند

 .پدر و مادر دارند 

 گي ثبت احوال و اظهارات نمايندگان آن صورت پذيرد هرگونه تغيير نام بايد با هماهن. 

  ، اگر کسي از تغيير نام ديگري متضرر گردد مي تواند ظرف مدت يکسال پس از اطالع رساني

 . مدعي گردد و تشکيل پرونده دهد 

 هر شخصي در طول عمر خود فقط يکبار مي تواند تغيير نام دهد. 

 نياز است تصميم دادگاه بدوي براي تغيير نام مورد. 

 ر دادستان عمومي و مأمور ثبت احوال در جلسه استماع دادرسي الزامي استوحض. 

 .د در مورد اين درخواست اظهار نظر نماينديو آنها با             

 منتشر خواهد شد تغيير نام در صورتيکه دادگاه ضرورت آن را تشخيص دهد ،. 

 کودک خردسال و يا قيم او قرار گيرند دادستان عمومي و ثبت احوال بايد در جريان کار. 
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 نام اقليت ها 

 

و . ميالدي شامل قوانين کاربردي مربوط به اقليت ها در کشور ترکيه است 1220توافقنامه لوزان در سال 

اقوام کرد، سيرکاسشن و . قوانين ، تمام اقليت ها حق حفظ نام و نام خانوادگي خود را دارند  اينمطابق با

مطابق قوانين ترکيه، کرد و الز و .الز مي توانند نام فرزندان خود را در ثبت احوال به ثبت برسانند

ند نيز بخشي از سيرکاس که اسمهاي متعلق به زبان ترکي ندارند، اما اسمهاي رايجي در ترکيه مي باش

قبل از آخرين تحوالت قانونگذاري نامها ، کردها و مسيحيان مشکالت . فرهنگ ملي به شمار مي آيند 

در حال حاضر ، با اصالح قوانين جمعيت و . بسياري در نامگذاري و ثبت آن در اداره ثبت احوال داشتند

 .ها آزاد است ، استفاده از برخي نام2336ملحق شدن به اتحاديه اروپا در سال 

 توانند براي کودک خود نام انتخاب نمايند به شرط قررات فعلي اين است که پدر ومادرمي م

 :اينکه از الفباي ترکي استفاده نمايند بعنوان مثال

 Muhammed    (محمد)نه 

  اين قوانين براي نام کردي نيز قابل اجراست براي صدايW   وQ  وx  بايد حروفKS ,K ,V  به

 .کار برده شود
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 هزينه 

  هزينه را تعيين مي کند( يورو 138و26تا  21و51 )لير  1333تا  13هزينه تعيين شده از. 

  اصالح ، تغيير ، حذف فقط در اداره ثبت مشخصات خانواده قابل انجام است تصحيح اشتباهات

ا وزارت کشور مربوط به مسئول روحاني ، اطالعات مفقودي و حذفيات توسط اداره ثبت ي

 .صورت مي گيرد

  تمام موارد ديگر اصالحات بايد بدستور دادگاه  2336قوانين جمعيت در سال  08طبق ماده

 .صورت پذيرد

   درخواست اصالح سن ، نام و نام خانوادگي و ساير موارد ثبت شده ابتدا بايد توسط دادگاه مدني

 .بررسي گردد

  حضور دادستان عمومي و نماينده . ان تعيين مي گرددمحل دادگاه با توجه به محل سکونت خواه

 .ثبت در دادگاه الزامي است

  قبل از تشکيل دادگاه مسائل مربوط بايد تعيين گردد. 

 سوابق مربوط به تولد و فوت بايد از ثبت احوال ارائه گردد . 

  در صورتيکه اسناد مربوطه به ثبت احوال موجود نباشد، شاهدان براي اثبات حقيقت شهادت

 . خواهند داد

  اگر پس از تولد کودک ، تغيير جنسيت رخ داده باشد، براي اصالح جنسيت در اداره ثبت بايد

 .گزارش پزشکي صادره از کميته به ثبت ارائه گردد

  توضيحات اضافي حاشيه نويسي مي . ات صورت مي گيرد اصالح فقط پس از ارائه آخرين اطالع

 .اطالعات ساده در حاشيه نوشته مي شود. شود 

  براي ثبت اطالعات در حاشيه ستون خاصي در نظر گرفته شده است. 

   اطالعات مربوط به ازدواج، مشروعيت ، مرگ ، مليت ، اصالح ، تصويب طالق ، تغيير نام و تغيير

 .وندجنس حاشيه نويسي مي ش
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 براي کسي که تغيير . کسي که تغيير جنسيت داده است مي تواند درخواست اصالح شناسنامه نمايد

 . جنسيت داده است مي توان مجدداً شناسنامه صادر کرد

  به تشخيص . گيرد ميثبت اطالعات در حاشيه شناسنامه بصورت مکانيزه و الکترونيکي صورت

 . حاشيه را مي توان حذف کرد ،مسئول ثبت 

  مطابق تصميم . ددادگاه خانواده مي تواند در مورد حذف موارد حاشيه اي حکم صادر نماي

شوراي وزيران درخواست حذف ميلت در حاشيه شناسنامه فقط در وزارت کشور قابل بررسي و 

 .انجام مي باشد

 به قلم خوردگي نيز در حاشيه توضيح داده مي شود توضيحات مربو ط . 

بازنويسي موراد ثبت شده يا از . رد محذوف ارائه خواهد شداره ثبت احوال کپي موبنابه درخواست ادا

ذخيره اسناد بايگاني دو نسخه اي است اگر در  .اسناد بايگاني صورت مي گيرد از دست رفته با استفاده

ارائه  بايگاني نارسائي وجود داشته باشد يا اطالعات از بين رفته باشد از طريق تصميمات اداري و اسناد

 . و يا تصميم دادگاه مي توان موارد اصالحي را ثبت نمود  (در صورت فراهم بودن ) شواهد مستند 

 .قابل جبران است  دادگاه يا دفاتر حقوقيبا رأي خسارت موارد حذف شده 

 

 نسرين خورشيدي : تدوين                                                                

 مژگان قاسمي: ترجمه  

 2931: سال         

  :منبع 
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