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    احراز هويت 

 در حال حاضر ثبت نام مادر در شناسنامه کودک براي اثبات نسب کافي است  

ديگر نيازي به بررسي ازدواج والدين کودک متولد  با تشخيص هويت مادر،

از وضع حمل بايد به شکل قانوني شده نمي باشد البته امکان تشخيص قبل 

 .امکان پذير گردد 

  به طور کلي مادر کسي است که کودک را بدنيا مي آورد اما اثبات هويت

مادري ممکن است از طريق دادگاه صورت گيرد تا اثبات گردد که اين کودک 

 . توسط زن مدعي مادري ، متولد شده است 

 ه تعيين گرديده است در هنگام در هر صورت ،قوانيني براي تولدهاي ناشناخت

زايمان ممکن است مادر در خواست کند که هويتش به شکل ناشناس باقي 

 .بماند 

  همچنين در مورد کودکان کمتر از يک سال ، ممکن است که پدرو مادر

کودک را به بخش خدمات رفاه کودکان واگذار کرده باشند و يا در خواست 

در اينصورت اثبات نسب .قي بماندکنند که هويتشان به شکل ناشناس با

مندرج در اسناد حقوقي فسخ مي گردد و شناسنامه ديگري با اطالعات جديد 

 .و به شکل موقتي به جاي قبلي صادر مي گردد 

  081تا  3قانون فرض را بر اين گذاشته است که زمان آبستن شدن کودک از 

به هر  .ي باشدروز طول مي کشد ،که شامل تاريخ قبل از تولد کودک نيز م

به طور قانوني با توجه به اظهارات داوطلبانه در يک حال اثبات نسب 

 .استشهاديه و يا مراجعه به موارد ثبت شده حقوقي موجود صورت مي گيرد 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expatexpertsparis.com/userfiles/image/Get_prepared/passeport.jpg&imgrefurl=http://www.expatexpertsparis.com/page-en-immigration-expatexpertsparis,11.html&usg=__bVJVXhGljFs_Wn-dFD_NpH2vHus=&h=183&w=203&sz=22&hl=fa&start=484&zoom=1&tbnid=ndxNuwb0VeuCeM:&tbnh=95&tbnw=105&ei=cHoIUri_EoOsOI_WgOAC&prev=/search?q=birth+certificate+in+france&start=480&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAzjgAw
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  گزارش تأئيد شده مربوط به نامشروع بودن کودک در سند تولد ثبت خواهد

اداره حقوقي صورت خواهد اين ثبت با دريافت سند معتبر از طريق مأمور .شد 

 .به رسميت شناختن پدري نياز به توافق مادر کودک ندارد . گرفت 

  گواهي اثبات هويت کودک ،اثبات نسب کودک و اختيارات پدرو مادر اورا که

اين اثبات نسب کودک .با يکديگر ازدواج نکرده باشند را نيز تعيين مي نمايد 

ين مي توان اثبات نسب چند کودک را همچن.مي تواند چندين بار تأئيد گردد 

 .اين گواهي در شهرداري صادر مي گردد .در يک گواهي تأئيد کرد

 

 

 

    نام کوچک

 

  زماني که شناسنامه تنظيم مي شود مي توان يک يا چند اسم کوچک براي

اگر نام . پدر و مادر حق انتخاب نام براي فرزند را دارند . کودک انتخاب کرد 

والدين با منافع کودک سازگار نباشد الزاما مقامات قضائي در  انتخابي توسط

 .اين تصميم گيري مداخله مي کنند 

  به تنهائي و يا در ارتباط با )اگر مامور ثبت معتقد باشد که نام انتخاب شده

کودک يا حقوق اعضاي ديگر خانواده است مغاير با مصلحت (نام خانوادگي 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.glenair.com/compliance/img/iso_certificate_1.jpg&imgrefurl=http://www.glenair.com/html/about_glenair.htm&usg=__rWCTokD25xE3qnd6tSksn8Xbv-g=&h=600&w=460&sz=297&hl=fa&start=20&zoom=1&tbnid=wwXfrQBbps27PM:&tbnh=135&tbnw=104&ei=0TMHUoDgCMbyrAGIyYC4Bw&prev=/search?q=certificate+for+registration+in+france&sa=X&biw=1024&bih=596&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CFEQrQMwEw
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محلي ارجاع دهد  که در نهايت پرونده به  مي تواند پرونده را به شهرداري

 .دادگاه ارجاع داده مي شود 

  اگر کسي قادر باشد مصلحت قانوني تغيير نام را اثبات کند ،مي تواند در

سال سن ، در تغيير نام  03رضايت کودک باالي . خواست تغيير نام نمايد 

 . الزامي است 

 

 نام خانوادگي 

 

  ادر مي توانند نام خانوادگي فرزند قبلي را براي به بعد پدر و م 5112از سال

مي گيرند که نام  پدر و مادر کودک تصميم. کودک متولد شده انتخاب کنند 

خانوادگي پدر و يا نام خانوادگي مادر يا نام خانوادگي هردو باهم را انتخاب 

 .کنند 

 در زمان ثبت تولد اظهارنامه مشترک مربوط به انتخاب نام خانوادگي به 

در اين اظهار نامه در مورد اولين فرزند متولد شده از . والدين عرضه مي گردد 

در خواست اطالعات  5112ژانويه    زن و شوهر و فرزند متولد شده بعد از اول 

 . شده است 

  نام خانوادگي انتخاب شده براي فرزند اول ،بايدبراي فرزندان بعدي زن و

بخشي دارند مي توانند  5نام خانوادگي  زماني که والدين. شوهرانتخاب گردد 

 .فقط يک قسمت از نام خانوادگي را به کودک خود انتقال دهند 
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  است ، ولي براي والديني که  ابطالبه طور کلي نام انتخاب شده ،غير قابل

متولد شده  5112دسامبر  30و  0991فرزند بزرگترشان بين اول سپتامبر 

 .است ، تسهيالت ويژه اي در نظر گرفته شده است 

 ويا  وجودم بعالوه ممکن است والدين تقاضاي شناسنامه خارجي تحت شرايط

عد از زمان تعيين اگر ثبت ب.سه سال پس از تولد اولين فرزند را داشته باشند 

شده باشد نام خانوادگي کودک بايد نام خانوادگي پدرش باشد اگر پدر و مادر 

پيش فرض . ازدواج کرده باشند اما اظهار نامه مشترک را ارائه نکرده باشند 

 . اين است که فرزند بزرگتر نام خانوادگي پدر را داشته باشد 

  شود و اثبات نسب او براي فرزند نامشروع نيز صاحب نام پدرو مادرش مي

اگر پدر و مادري مي خواهند که فرزند بي هويتي  .اولين بار صورت مي پذيرد 

نام خانوادگي پدر را دريافت نمايد ،پدر بايد تولد و هويت کودک را به طور 

 .قانوني به ثبت برساند 

  وقتي که کودک نامشروعي اظهار نامه مشترک والدين در زمان تولد را ندارد. 

والدين مي توانند اين اظهار نامه را در زمان ديگري قبل از به سن بلوغ 

رسيدن کودک نامشروع به مسئول پرونده تحويل دهند و نام خانوادگي 

والدين را جايگزين نمايند و اثبات نسب کودک در مرحله بعدي صورت مي 

 .گيرد 

   طبق انتخاب  و بخشي باشد و مربوط به هر دو زوج 5نام خانوادگي مي تواند

 .آنها يا مي تواند يک بخش از نام خانوادگي هريک از آنها باشد 

 اداره ثبت نام و نام  ، اگر نام هيچيک از والدين در گواهي تولد موجود نباشد

 .خانوادگي براي کودک متولد شده در نظر مي گيرد 
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  اجتماعي براي مقاصد . پس از ازدواج نام خانوادگي زن وشوهر تغيير نمي کند

را به نام خانوادگي خودشان اضافه ،آنها مي توانند نام خانوادگي طرف ديگر

اما . رود  البته نام خانوادگي اضافه شده در اسناد اداري به کار مي. کنند 

 .رود  هيچوقت در ثبت تولد و وفات به کار نمي

  ندارد بعد از طالق هيچيک از زوجين حق استفاده از نام خانوادگي ديگري را

دالليل قابل قبولي براي اهميت اين  .مگر با توافق طرفين و يا اجازه قاضي 

در . موضوع وجود دارد که براي متقاضيان و کودکان بسيار مهم است 

صورتيکه طالق از طرف همسر ديگر قابل استرداد باشد اجازه قاضي الزم 

 .نيست 

     تغيير نام 

 

  خانوادگي با ارائه داليل مستدل و به شکل قانوني در فرانسه تغيير نام و نام

مي توان نام . موارد قانوني تغيير نام مشخص شده است . انجام پذير است 

 .مضحک و نام شرم آور را به يک نام فرانسوي برجسته و پسنديده تغيير داد 

  متقاضي تغيير نام خانوادگي به منظور پيشگيري ازانقراض  نام اجداد مي

 .نسل چهارم نامي را انتخاب نمايد  تواند تا

  داليل عاطفي ، احساسي يا تجاري داليل قابل قبول و قانوني براي تغيير نام

سال  03اگر تغيير نام خانوادگي براي فرزندي است که بيشتر از .نمي باشند

دارد رضايت شخصي فرزند مورد نياز است و اين تغيير نبايد طوري باشد که 

 . ي را مخدوش نمايد رابطه پدر و فرزند

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_gS5_-RJJ70M/TBZOBTX02FI/AAAAAAAAApE/fy4F6BQROwU/s200/stamper.jpg&imgrefurl=http://delana-dujour.blogspot.com/2010_06_01_archive.html&usg=__nAFGMFWC6hXXE5TTmY6GtuSF6Ak=&h=300&w=400&sz=13&hl=fa&start=405&zoom=1&tbnid=59G2Ug2LKBJ1GM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=xnkIUpXDCYK7Pa3_gXA&prev=/search?q=birth+certificate+in+france&start=400&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBDiQAw
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  اگر شخصي از اين تغيير نام تحت تأثير قرار مي گيرد مي تواند قبل از قطعي

ماه بعد از انتشار اطالعيه در  5حکم نهائي . شدن حکم طلب حق نمايد 

 .روزنامه رسمي صادر مي شود 

  در زمان فرزند خواندگي ،نام کسي که کودک را به فرزندي پذيرفته است به

با در خواست کسي که کودک را به فرزندي پذيرفته . ه خواهد شد کودک داد

 .است ، دادگاه ممکن است نام کوچک فرزند را تغيير دهد 

   با توجه به اينکه شخص پذيرنده کودک زن متأهل يا مرد متأهل مي باشد و

همچنين ساير قوانين مربوط به فرزند خواندگي ، دادگاه راجع به در خواست 

که نام کدام يک از زوجين براي فرزند .رزند حکم صادر خواهد کردتغيير نام ف

در صدور حکم رضايت فرزندان نيز در نظر گرفته )خوانده در نظر گرفته شود 

 (مي شود 

  با در نظر گرفتن در خواست تغيير نام به همراه رضايت همسران ،دادگاه

ي کودک در ممکن است به طور توافقي بخشي از نام خانوادگي هريک را برا

 .نظر بگيرد 

 

 

 اصالح و حذف موارد ثبت شده در پرونده حقوقي

 

  دستور اصالح موارد ثبت شده در پرونده حقوقي ،توسط رئيس دادگاه

در خواست اصالح اطالعات توسط هرکسي که تمايل داشته . صادرمي شود 
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باشد مي تواند ارائه شود و ممکن است اين در خواست توسط دادستان 

 .ارائه گردد عمومي 

  حالت دوم زماني است که اشتباه و حذف در مورد اساسي ثبت و يا حکم

دادستان عمومي داراي صالحيت ممکن است در مواردي . صورت گرفته است 

که اصالحات مربوط به اشتباه يا حذف اسناد حقوقي توسط کشيشان مي 

تمام دستورالعمل در اينگونه موارد دادستان مي تواند . باشد نيز اقدام نمايد 

 .هاي ضروري را مستقيما به اداره ثبت اعالم نمايد 

  اصالحات مربوط به شناسنامه به تعويق نخواهد افتاد ، توضيحات در حاشيه

شناسنامه نوشته خواهد شد به اين منظور که بين تصميم دادگاه و قوانين 

اره ماده شم)اين توضيح اشاره مختصري به قانون. حقوقي وقفه ايجاد نگردد 

در صورت نيازقانون اعمال شده .و تصميم دادگاه دارد ( قانون اعمال شده 

 .مربوط به فرد مورد نظر تصحيح و دوباره نويسي خواهد شد 

  مفاد قانوني را مي توان لغو کرد البته در صورتيکه در بکارگيري آن مشکل و

در اصالحات )ي و در نتيجه استفاده از ماده قانون.مغايرت وجود داشته باشد 

اما اصل .هدف مورد نظر بدست نيامده باشد ( مربوط به شناسنامه شخص 

 .قانون به خودي خود پابرجاست 

  و ممکن است که يک ماده قانون در جاي مناسب خود به کار نرفته باشد اما

. لغو ماده قانوني بندرت اتفاق مي افتد.اصل و اساس ماده قانون درست باشد 

 . ه قانوني توسط دادگاه صادر مي گردد دستور لغو ماد

  در صورتيکه فرزند خواندگي صورت گيرد ،گواهي تولد اصلي از درجه اعتبار

ساقط است و طبق رأي دادگاه براي کودک که به فرزند خواندگي پذيرفته 

 . گواهي تولد جديد صادر خواهد شد ( شده است 
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 مربوط به اسناد جديد  وقتي ابطال در اسناد قانوني صورت مي گيرد موارد

و اصول کلي مربوط به ابطال سند . توسط مسئول حقوقي تعيين مي گردد 

 .تغيير نخواهد کرد 

  کپي و يا خالصه پرونده تحويل داده نمي شود مگر با مجوز دادستان عمومي. 

  اسناد مربوط به ابطال سند ازدواج بدون مجوز دادستان عمومي قابل ارائه به

در مواردي که ثبتي موجود نيست و يا مدارک ثبتي گم زوجين مي باشد 

شده است ،اثبات از طريق مدارک ديگر و همچنين شاهدان عيني صورت مي 

 .پذيرد 

 

 

 کتاب ثبت خانواده 

 

کتاب ثبت خانواده شامل خالصه اي از قوانين وضعيت حقوقي خانواده مي باشد که 

،کنسولگري و همچنين مرکز  توسط مأمور ثبت ازدواج ،کارکنان سفارتخانه ها

 . خدمات حقوقي وزارت امور خارجه ارائه مي گردد 

 .ارائه مي گردد  OFPRAدفترچه اي نيز به پناهندگان و افراد بدون تابعيت توسط 

کتاب ثبت خانواده همسران شامل خالصه ازدواج خالصه گواهي والدت فرزندان و 

 .مي باشد ( صورت وقوع فوت  در)همچنين گواهي فوت همسر يا فرزندان کوچک 

نسخه در صورت طالق ،سرقت ، مخدوش شدن يا گم شدن کتاب رکور خانواده 

مشابه آن را مي توان ازمنطقه  شهرداري که ازدواج در آن صورت گرفته است ،تهيه 
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نمود براي والديني که عقد نکاح نداشته اند انواع مختلفي از کتاب ثبت خانواده ، در 

 . زمان تولد کودک صادر خواهد شد 

 کتاب ثبت پدر 

 کتاب ثبت مادر 

 کتاب ثبت والدين 

کتاب ثبت خانواده براي پدر و مادري که ازدواج نکرده اند را ، بايد از شهرداري در 

 .خانواده رايگان مي باشد کتاب ثبت . خواست کرد 

 ابطال –جدائي  -طالق

 .طالق بايد توسط دادگاه بدوي حل و فصل شود 

 :دادگاه صالح مرتبط با اين موضوع 

جائي که خانواده ساکن است اگر زن و شوهر در دو مکان مختلف ساکن باشند ، 

زندگي مي کند  (پدر يا مادر)دادگاه محل اقامت يکي از آنها که فرزند کوچکتر با او 

 . به پرونده رسيدگي خواهد کرد 

در ساير موارد ، دادگاه محل اقامت همسري که آغاز کننده براي در خواست طالق 

 .نبوده است به پرونده رسيدگي خواهد کرد 

در صورت در خواست مشترک ،بسته به انتخاب زن و شوهر ،دادگاه صالح مي تواند 

 .محل اقامت هر يک از همسران باشد 

دفاتر حقوقي موجود براي جدائي قانوني ممکن است پرونده را مختومه اعالم نمايند 

که در اين .در حاليکه هنوز مشکالت روابط بين همسران حل نشده باقي است 
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ابطال ازدواج مستلزم رأي قاضي . زن و شوهر نمي توانند مجددا ازدواج نمايندصورت 

ت که اصال ازدواجي صورت نگرفته بوده است ابطال ازدوج به مانند اين اس.مي باشد 

مت براي ابطال ازدواج ، قبل از دادگاه بدوي ، در خواست ابطال بايد از محل اقا

 .مدعي عليه ، ارسال شده باشد 

 

 

 نسرين خورشيدي : تدوين                                                                

 مژگان قاسمي: ترجمه  

 29سال                                                                   

  :منبع 

 

     http://www.freyvial.de/Publications/Civil_Status_in_Europe_Fullreport.pdf  
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