
قانون ثبت احوال

)1355(16/4/2535مصوب 

اتیکل-فصل اول 

:استلیسازمان ثبت احوال کشور به قرار ذفیوظا-1ماده

.ثبت والدت و صدور برگ والدت و شناسنامه-الف

.مرگیثبت واقعه فوت و صدور گواه-ب

.موجود در دست مردميهاشناسنامهضیتعو-ج

.ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت-د

.اتباع خارجهيوالدت برایصدور گواه-ه

.یو نام خانوادگعیدفاتر ثبت کل وقامیتنظ-و

.سراسر کشور و انتشار آنیآمار انسانهیو تهيآورجمع-ز

.که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده استيگریمقرر دفیوظا-ح

يهاو نمونهفرمهارییتغایو اظهار نظر درباره اصالح یفنيهاروششنهادیمطالعه و پيبرا-2ماده
و طرز جمعیو سجلیفنيو روشهاهادستورالعملهیو تهو انتشار آنهايآورو نحوه جمعيو آماریسجل
ثبت احوال کشور در مرکز سازمانیحفاظت اسناد و مدارك سجلويو نگهدارمیاوراق باطله و تنظيآور

ثبت احوال عبارت خواهند بود یعاليشوراي. اعضاشودیملیثبت احوال تشکیعاليبه نام شوراییشورا
سیئرانتخابنفر از استادان دانشکده حقوق بهکیقائم مقام او و ایاحوال کشور سازمان ثبتسیئراز

نفر از کارمندان مطلع ثبت کیويدادگسترریبه انتخاب وزينفر از قضات دادگسترکیدانشگاه تهران و 
و شورا با معاون وزارت کشوراستیرران،یآمار امرکزندهیسازمان ثبت احوال و نماسیئاحوال به انتخاب ر

.اهد بوداالجراء خوالزمتیاکثريو رأباشدیمقام او مقائمسازمان ثبت احوال کشور وسئیر

ثبت احوال سازمانشنهادیمربوط به پيهاو نمونههیو تهیو انتشار آمار انسانيآورنحوه جمع-تبصره
.خواهد شدنییتعاحوالثبتیعاليشورابیتصوورانیکشور پس از جلب نظر مرکز آمار ا

ثبت احوال و ادارهسیئحل اختالف مرکب از رأتیبه نام هیأتیدر مقر هر اداره ثبت احوال ه-3ماده
اداره سیئمطلع اداره مزبور به انتخاب رکارمندانازیکیو آنانندگانینماایو نیمعاوناییگانیمسئول با

.شودیملیثبت احوال استان تشک



:استریحل اختالف به قرار زأتیهوظائف

میاز تسلقبلمندرجات اسناد والدت و مرگ بعد از امضاء سند وریهر نوع اشتباه در تحرحیتصح-1
است مندرج در بوده"نامعلوم"که یاز نظر مشخصاتسندلیمرگ و تکمایوالدت یگواهایبرگ 
.قانوننیا29ماده 

مدارك به وهاهینقل مندرجات اسناد و اعالمایعیضمن ثبت وقاریاز تحریرفع اشتباهات ناش-2
.دفاترریو ساعیثبت کل وقادفاتر

یاعالم م44مادهاند و طبقمورد استفاده قرار دادهگانگانیکه بییهاابطال اسناد و شناسنامه-3
.شود

.ممنوعيهانامرییاشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغحیموهوم و تصحایابطال اسناد مکرر و -4
.اشخاصیاز اشتباه در اسناد سجلیناشایو يضرورریحذف کلمات زائد، غ-5

قانون نیاییاجرانامهنییآدرماتیو ابالغ تصمیدگیو نحوه رسهاأتیتقاضا و گردش کار دفاتر هبیترت
.خواهد شدنییتع

حیباشد با توضامضاءات اسناد والدت و مرگ اگر قبل ازمندرجریهر نوع اشتباه در تحرحیتصح-تبصره
.را امضاء خواهند نمودحیتوضلیکنندگان سند ذامضاءودیآیسند به عمل مهیمراتب در حاش

ریبه سایدگیرسنیحل اختالف و همچنأتیهماتیاز تصمنفعیاشخاص ذاتیبه شکایدگیرس-4ماده
محل اقامت خواهان به عمل مستقلدادگاه بخشایدادگاه شهرستان راجع به اسناد ثبت احوال بايدعاو

.استریپذدادگاه فقط پژوهشيو رأدیآیم

.ابالغ استخیحل اختالف ده روز از تارأتیهمیاز تصمتیشکامهلت

با هایدگیرسخارج از کشور باشدمیمقنفعیشده و ذمیتنظرانیهرگاه سند ثبت احوال در ا-تبصره
از کشور باشد با دادگاه خارجو اقامت خواهان هر دو درسندمیدادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظ

.شهرستان تهران خواهد بود

کدخداها، وجودازتواندیکه بر عهده دارد میفیوظايسازمان ثبت احوال کشور در اجرا-5ماده
.دیاستفاده نمایتعاونيهاانصاف و شرکتيهاخانهده ويانجمنهايانقالب، اعضاانیسپاه

کشور در احوالها مکلفند با سازمان ثبتو گورستانهامارستانیمأموران دولت و کارکنان ب-تبصره
.ندینمايهمکاریقانونفیوظاياجرا

ادارات تابعه ایاز طرف سازمان ثبت احوال کشور واست کهیمأمور ثبت احوال کسایندهینما-6ماده
.منصوب شده باشداعالماتافتیدرایعیثبت وقايبرا



رسماً يگریدبه شخصتواندیو مباشدیاست که مکلف به اعالم واقعه میکننده کساعالم-1تبصره
.دینماوکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعالم

.کندیمیکننده را گواهاست که صحت اظهارات اعالمیقانون کسنیگواه از لحاظ ا-2تبصره

به سن دنیکه قبل از رسيو مادرپدر. سال تمام باشد18کمتر از دیکننده نباسن گواه و اعالم-7ماده
.ندیمرگ فرزند خود را اعالم نماایوالدتتوانندیاند مسال تمام ازدواج کرده18

و دفاتر هاهیاطالعوهاهیوالدت و اعالمیاسناد والدت و مرگ و شناسنامه و برگ والدت و گواه-8ماده
ایحل اختالف أتیهمیموجب تصمبهکهیاست و تا زمانیرسماز اسنادیو نام خانوادگعیثبت کل وقا

.باشدیمیخود باققوتطل نشده بهباایحیدادگاه بر حسب مورد تصحيرأ

و مؤسسات اداراتبهنیوالدت مراجعیگواهایبرگ والدت ایشناسنامه یفتوکپایرونوشت -9ماده
توسط آن مراجع ماًیمستقداردانجام مراجعات آنان ضرورتيبراکهیو بخش خصوصيو شهرداریدولت

.خواهد شدهیته

اسناد و دفاتر ثبت احوال-دوم فصل

.رسدیمثبتبهریوالدت، مرگ، ازدواج و طالق و رجوع در اسناد دفاتر به شرح زعیوقا-10ماده

.سند ثبت والدت-الف

.سند ثبت مرگ-ب

والدت، مرگ زوجه،ق، و رجوع و بذل مدت و مرگ زوج وکه در آن والدت، ازدواج، طالعیدفتر کل وقا-ج
.گرددیو مدارك ثبت مهاهیاعالماسناد والدت و مرگ ومندرجاتيفرزندان، و مرگ صاحب سند از رو

و یکشنخصفحاتتعداد کلنییشود و با تعيشماره گذاردیباعیصفحات دفتر ثبت کل وقا-1تبصره
.او برسدندهینماایشهرستان سرب و منگنه شده به امضاء دادستان

یگانیو به باخارجانیسال از جرستیهر سال پس از انقضاء مدت صد و بعیدفتر ثبت کل وقا-2تبصره
.شودیراکد منتقل م

صورت نبودن سابقه درسوابق ويبرود در صورت وجود سابقه از رونیدفاتر از بایهرگاه اسناد -3تبصره
اسناد ایدفاتر یدگیپس از رسآنانمدارك موجود در دستطبقیآگهلهیبا دعوت صاحبان اسناد به وس

.گرددیمدیمعدوم تجد



ثبت ندهینماایمأمورکننده و گواهان وبه امضاء اعالمدیمرگ پس از ثبت باایسند والدت -11ماده
لیبه گواهان نخواهد بود. پس از تکميازینپزشکایماما یگواهاحوال برسد و مهر شود و در صورت وجود

.خواهد بودقانوننیآن منحصراً به موجب مقررات امندرجاترییتغایحیو امضاء اسناد مزبور تصح

ثبت والدت-سوم فصل

ایندهیبه نمادیباباشندیخارجاییرانیکه پدر و مادر طفل انیاعم از ارانیوالدت هر طفل در ا-12ماده
در محل رانیایاز کشور به مأمور کنسولخارجمیمقانیرانیاطفال امأمور ثبت احوال اعالم شود و والدت

.شودسازمان ثبت احوال کشور اعالمایو یکنسولمأمورنیکتریاقامت و اگر نباشد به نزد

خارج از کشور به درمأمور ثبت احوال و والدت واقعایندهینمالهیبه وسرانیوالدت واقع در ا-13ماده
.رسدیمخصوص والدت به ثبت مدر سندرانیایمأموران کنسوللهیوس

:شوددیقریاطالعات زدیدر سند والدت باو

.ثبت آنخیساعت، روز، ماه، سال و محل والدت و تار-1
.خون اویاصليطفل و جنس و در صورت امکان گروههاینام و نام خانوادگ-2
ایشناسنامهشماره پروانه اقامت و محل صدورایییو شغل و شماره شناساینام و نام خانوادگ-3

.پروانه اقامت و محل اقامت پدر و مادر
در کنندهاعالمو محل صدور شناسنامهییو شغل و محل اقامت و شماره شناساینام و نام خانوادگ-4

.از پدر و مادر طفل باشدریکه غیصورت
.گواهانو محل صدور شناسنامه و محل اقامتییشغل و شماره شناساینام و نام خانوادگ-5
.مأمور و مهر ثبت احوالایندهیو امضاء نمایخانوادگنام و نام - 6
.برگ مخصوص ثبت والدتيشماره و سر-7
.حاتیمحل توض-8

ثبت يبراهیاعالموگرددیممیباشد برگ والدت صادر و تسلیرانیپس از ثبت والدت اگر طفل ا-تبصره
محل صدور شناسنامه آنان احوالبه اداره ثبتمخصوص پدر و مادر صفحهعیواقعه در دفتر ثبت کل وقا

.گرددیممیصادر و تسلوالدتیباشد گواهیکه طفل خارجیو در صورتشودیفرستاده م

ییشناساشمارهوگرددیمنییکه مخصوص به او خواهد بود تعییهر فرد شماره شناسايبرا-14ماده
.گردددیقدیاحوال او بامدارك مربوط به ثبتهیهر شخص در کل

آنجا متولد درکه طفليامؤسسهاییرسميماماایپزشک قیمستند به تصددیثبت والدت با-15ماده



.شودیمو دو نفر گواه ثبتقیواقعه به تصدصورتنیاریاست باشد، در غدهیگرد

روز مهلت نیآخرد ازبعیرسملیوالدت طفل است و تعطخیمهلت اعالم والدت پانزده روز از تار-تبصره
رخ دهد مهلت اعالم آن از ییایدرایییهواایینیاثناء سفر زمکه والدت دریو در صورتدیآیبه حساب نم

.شودیبه مقصد محسوب مدنیرسخیتار

:خواهد بودریبه عهده اشخاص زبیاعالم و امضاء سند ثبت والدت به ترت-16ماده

.پدر-1
.باشدفهیوظنیکه قادر به انجام ایموقعنیپدر و در اولبتیمادر در صورت غ-2
.انتخاب شده باشدتیکه از طرف دادگاه به سمت واليجد پدرایمادر -3
.نیامایمیقاییوص-4
.باشندیطفل ميدار نگهدارکه قانوناً عهدهیاشخاص-5
.که طفل به آنجا سپرده شده استيامؤسسهندهینماایيمتصد- 6
.سال تمام به باال باشد18که سن او از صاحب واقعه-7

اسناد متفقاً به امضاءباشد اعالم والدت ودهیکه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیدر صورت-تبصره
از یکینباشد سند طفل با اعالم سریوالدت ماعالمپدر و مادر درعهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق

کننده باشد نام مادر اعالماگر.خواهد شدمیکوچک و طرف غائب تنظنامدیبا قکندیکه مراجعه منیابو
.شودیمادر به طفل داده میخانوادگ

نیابویمحل اساسدریفرضيآزاد و نامهاینام خانوادگایطفل معلوم نباشد سند نیهرگاه ابو-17ماده
1273موضوع ماده اقرارنامهمشخصات ناقص به موجبلیتکماییفرضیاسامحی. تصحگرددیممیتنظ

احکام مربوط به طبقیآمد و نام خانوادگخواهدمدارك حصر وراثت به عملایبا حکم دادگاه یقانون مدن
.پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شدیبودن اسامیفرضموضوع. اصالح خواهد شدینام خانوادگ

به یقانوناقداميرا ثبت و مراتب را برایمأمور ثبت احوال والدت طفل فاقد ولایندهینما-18ماده
.دادستان اطالع خواهد داد

مخصوص باشد اجازهمحتاج بهایمتولد شود که خروج از آن ممنوع یکه طفل در مکانیدر صورت-تبصره
التیتسهجادیمکلف به اطالع واقعه و ااسازمانهنیاانیمتصدره،یغوتیندامتگاه، کانون اصالح و تربرینظ

.باشندیمصاحب واقعهفیانجام وظايالزم برا

یگواهصدوردخالت داشته مکلف بهمانیوالدت حضور و در زانیکه در حیپزشکایماما -19ماده
.باشدیمحل در مهلت اعالم منسخه آن به ثبت احوالکیوالدت و ارسال 



محمد دیمحمد رضا و س(یمرکباینام ساده کیينامگذاريکننده است، برانام با اعالمانتخاب -20ماده
.شدخواهدانتخابشود،یمحسوب منامکیو مانند آن) که عرفاً یعل

.نامناسب با جنس ممنوع استایزننده و مستهجن يهاو القاب و نامنیعناو

بیبه ترتجداگانهسند والدتکیهر يطفل متولد شود براکیاز شیهرگاه از وضع حمل ب-21ماده
.شدخواهدمیتولد و با ذکر ساعت والدت تنظ

ثبت مرگ-چهارم فصل

بالفاصله ایآمدهایکه مرده به دنیوالدت طفلنیو همچنیخارجاییرانیمرگ هر کس اعم از ا-22ماده
.شودثبت احوال اعالمندهینماایبه مأمور دیباردیپس از والدت بم

به ایرانیایکنسولمأموراننیکترینزدایمحل اقامت یمأموران کنسولدر خارج از کشور بهانیرانیامرگ
.شودیسازمان ثبت احوال کشور اعالم م

در خارج از کشور انیرانیاثبت احوال و مرگندگانیساکن کشور را مأموران و نماانیو خارجانیرانیامرگ
در دیمرگ باکنند،یثبت احوال ثبت مندگانینماایمأمورانران،یایبر حسب محل اعالم، مأموران کنسول

مادر او و در صفحات مربوط به در گذشته و پدر وعیوقاکلدر دفتر ثبتنیسند ثبت مرگ و همچن
.و مهر گرددامضاءثبت ویشناسنامه متوف

احوال کشور ثبتبه سازمانینسخه گواهکیو شودیمحل اعالم میپس از ثبت به شهربانانیخارجمرگ
.خارجه ارسال گرددفرستاده خواهد شد که به وزارت امور

.گرددیممیکه درخواست کند تسلیمرگ به هر شخصیگواه-تبصره

.گردددیقریاطالعات زدیدر سند ثبت مرگ با-23ماده

.ثبتخیروز، ماه و سال مرگ و تارمحل، -1
اقامت و پروانهایو برگ والدت ییتولد و شغل و شماره شناساخیو جنس و تارینام و نام خانوادگ-2

.اقامت در گذشتهپروانهایو محل صدور شناسنامه خیتار
.که مشخص باشدیعلت مرگ در صورت-3
.و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشتهییو شماره شناساینام و نام خانوادگ-4
.کنندهاعالمو محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمتییو شماره شناساینام و نام خانوادگ-5
.گواهانو محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغلییو شماره شناسایام و نام خانوادگن- 6



.مأمور ثبت احوال و اثر مهرایندهیو امضاء نماینام و نام خانوادگ-7
.برگ مخصوص ثبت مرگيشماره و سر-8
.حاتیمحل توض-9

. ثبت گرددگواهصورت نبودن پزشک با حضور دو نفرپزشک و درقیطبق تصددیواقعه مرگ با-24ماده
قیدر محل تصدپزشکدر صورت وجودردیبالفاصله پس از تولد بمایآمده ایکه مرده به دنیمورد طفلدر

که وقوع مرگ به او اطالع یپزشک. استیدو نفر کافیپزشک گواهاست و در صورت نبودنيپزشک ضرور
امکان یو در صورتباشدیاظهار نظر مایقیتصدجسد و صدورنهیدر هر مورد مکلف به معاشودیداده م
به ثبت دیاظهار نظر خود را باایقینسخه از تصدکیحال هرشود و بهقیتصددیمرگ باعلتصیتشخ

.دیارسال نمامقرراحوال محل و در مهلت

.وقوف بر آن استایوقوع خیمهلت اعالم مرگ ده روز از تار-25ماده

اثناء سفر رخ درکه مرگیو در صورتدیآیروز مهلت به حساب نمنیبعد از آخریرسملیمرگ و تعطروز
.مقصد احتساب خواهد شدبهدنیرسخیدهد مهلت اعالم آن از تار

نیاییاجرانامهنییآز انقضاء مهلت مقرر اعالم شود درکه پس ایوالدت و مرگعیثبت وقابیترت-تبصره
.خواهد شدنییقانون تع

:استریاز اشخاص زیکیاعالم مرگ و امضاء سند ثبت مرگ به عهده -26ماده

.که در موقع مرگ حاضر بوده استیمتوفشاوندیخونیکترینزد-1
.اوندهینماایکه مرگ در آن رخ داده است یصاحب مکانایيمتصد-2
.که در موقع مرگ حاضر بوده استیهر شخص-3
.کدخدااییمأموران انتظام-4

.دفن مکلف به اطالع مرگ به ثبت احوال هستندایگورستان انیمتصد-تبصره

ریساایو یقضائاییاز طرف مأموران انتظامینامه رسمیوالدت طایکه مرگ یدر صورت-27ماده
.سند خواهد بودامضاءدر سند درج و به منزلهاعالمنامهخیمقامات اعالم شود شماره و تار

:استریعهده مقامات زه اعالم مرگ بریدر موارد ز-28ماده

مقامات شودواقعيسوزطوفان و آتشل،یزلزله سلیکه مرگ در اثر بروز سوانح از قبیدر صورت-1
نام و يحاوصورتمکلفند واقعه مرگ را ضمن ارسالحاضر در محليامداديهاگروهاییانتظام

.ندینمااعالمیمتوفسنو محل صدور شناسنامه وییشماره شناساالمقدوریو حتینام خانوادگ



واقع جنگدر زمانایینظاميضمن مانورهاایکه در زمان صلح در سربازخانه و یانیمرگ نظام-2
محل صدور وییو شماره شناساینام خانوادگنام ونییفرمانده قسمت با تعلهیوسشودیم

.گرددیشناسنامه اعالم م

شود دیسند قدردیکه بایاز اطالعاتیبه بعضایمعلوم نشود یکه مشخصات متوفيدر موارد-29ماده
مشخصات لیتکمشودیمنامعلوم) نوشتهعبارت (مشخصاتينباشد در سند ثبت مرگ به جایدسترس

.حل اختالف خواهد بودأتینامعلوم با ه

که ییدادگاههادفاتررانیدادگاه است مدیغائب مفقوداالثر حکم قطعیمدرك ثبت فوت فرض-30ماده
یصادره را طياز رأنسخهکیاز آن دادگاه صادر شده مکلفند غائب مفقوداالثریفوت فرضیحکم قطع
.به ثبت احوال محل ارسال دارندینامه رسم

ازدواج و طالق-پنجم فصل

که در دفاتر مربوط راازدواج و طالق و رجوععیازدواج و طالق مکلفند وقایدارندگان دفاتر رسم-31ماده
عیبار وقاکیحداکثر هر پانزده روز وندیو امضاء و مهر نمادرجزیننیدر شناسنامه زوجکنندیثبت م

ثبت احوال محل و بههیمربوط تهيهانمونهيرورسدیمرا که در دفاتر به ثبتیازدواج و طالق و رجوع
يکنسولگرلهیبه وسدیدر خارج از کشور باانیرانیو طالق و رجوع اازدواج. دارندافتیدردیو رسلیتحو

ازدواجعیبار وقاکیماه کیثبت و حداکثر هرشودیمهیکه از طرف ثبت احوال تهيدفاتردرمربوطيها
وزارت امور قیطرازوهیمخصوص تهيهانمونهيرورسدیرا که در دفاتر به ثبت میو طالق و رجوع

.ثبت احوال کشور فرستاده شودخارجه به سازمان

یاقرارنامه رسمارائهباشد بادهیطالق به ثبت نرسیطالق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسم-32ماده
.شدثبت خواهدنیدر اسناد ثبت احوال طرف

زن یاسناد سجلدرریط زیباشد در صورت وجود شرادهیازدواج به ثبت نرسیکه در دفاتر رسمییهاازدواج
.و شوهر ثبت خواهد شد

.ازدواجثبت واقعهانیمتقاضنیبتیبر وجود رابطه زوجیمبنیاقرارنامه رسمارائه -1
نباشدکمترسال تمامجدهیسال تمام و سن زوجه از هستیاقرارنامه سن زوج از بمیدر موقع تنظ-2
نیطرفواقعهاعالمخیکه در تارنیبه انیزوجيهاادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامهیگواه-3

.باشندینميگریازدواج ددیدر ق



محل ارسال يدادسراثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را بهندگانینما-تبصره
.ندینما

در دفاتر دیبانکاحزوجه و رجوع و بذل مدت و فسخایمرگ زوج ایازدواج و طالق عیوقاهیکل-33ماده
ایشناسنامه مرد يالمثنادر. افتیانعکاس خواهدریشناسنامه به شرح زدریثبت شود ولعیثبت کل وقا

است یآن تعداد ازدواج که به قوت خود باقزوجاتبذل مدت و در صورت تعدداینکاح و طالق نیزن آخر
.شدمنعکس خواهد

.شناسنامه درج نخواهد شديمدخوله در المثناریو طالق غازدواج

و مقامات سندصاحبيجز برایو اسناد سجلعیاطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقايافشا-34ماده
.ممنوع استصالحیذیو دولتییقضا

صدور شناسنامه-ششم فصل

خواهد شد صادرسال تمام شناسنامه18به سن دنیظرف سه ماه پس از رسیرانیافراد ايبرا-35ماده
از ثبت احوال محل اقامت خود یسالگ18والدت و عکس برگيالمثنااینیعمیافراد مذکور مکلفند با تسل

.ندیدرخواست صدور شناسنامه نما

و اثر انگشتعکسوریاطالعات زيدارادیصادر و باعیدفاتر ثبت کل وقايشناسنامه از رو-36ماده
:صاحب آن باشد

.ثبت و صدور شناسنامهخیو محل و تارییشماره شناسا-1
.و جنس دارنده آنینام و نام خانوادگ-2
.يدیروز و ماه و سال خورشدیتولد با قخیمحل و تار-3
.و محل صدور شناسنامه پدر و مادرییام و شماره شناسان-4
.خونیاصليهاشناسنامه و در صورت امکان گروهدیوقت تجد-5
.شناسنامهيو امضاء مأمور صدور و مهر اداره و شماره سرینام و نام خانوادگ- 6
و فرزندانمرگ زوج و زوجه و والدت و مرگایمحل اقامت و محل مخصوص ثبت ازدواج و طالق -7

.مرگ صاحب شناسنامه
.حاتیمحل توض-8
.شماره و محل صدور شناسنامه سابقدیق-9



ی. در نقاطشوددیتمام با عکس همان سال صاحب آن تجدیدر چهل سالگدیباهیشناسنامه اول-1تبصره
به سن چهل سال دنیشناسنامه پس از رسصاحبد.نفراهم کدیباثبت احوالستینیکه وسائل عکاس

.دینمامراجعهآندیتجديتمام مکلف است ظرف سه ماه برا

نامهنییآمقرراتشناسنامه مطابقدیوالدت و تجدیگواهایبرگ والدت و شناسنامه يالمثنا-2تبصره
.قانون درخواست و صادر خواهد شدنیا

تیاز تابعاخراجایو تیسازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعالم ترك تابع-37ماده
دفاتر و اسناد مربوط منعکس و درراتیاخراج تابعایو تیترك تابعاشخاص و از طرف وزارت امور خارجه

.دیشناسنامه را معدوم نماایبرگ والدت 

ییصدور کارت شناسا-هفتم فصل

دیباال است بابهسال15که سن آنان از یبداند و اعالم کند کسانیکه دولت مقتضیدر نقاط-38ماده
مشخصات و اثر يحاوییشناساهمراه داشته باشند. کارتآن راشهیبوده و همییکارت شناسايدارا

.بودخواهدخونیاصليمحل سکونت و گروههایانگشت و عکس و نشان

سکونت بهاطالعات مربوطلیتحصیو چگونگییدرج مشخصات دارنده کارت شناسابیصدور و ترتبیترت
نییدر آندیاخذ نماییشناساکارتنیصغار و مجانيکه برایاشخاصگروه خون ولیاطالعات از قبریو سا
.خواهد شدنییتعییاجرانامه

که از یمدتظرفقانوننیاياجراخیبه منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تار-39ماده
سکونت اعم يمحلهاایمحلیسرپرست هر خانوار موظف است نشانو اعالم خواهد شدنییطرف دولت تع

ایيبه کالنترکنندیمیکه با او زندگيافرادهیرا همراه با مشخصات خود و کليجاریاستاییاز ملک
که به يدارند. افرادافتیدردیحسب مورد) کتباً اعالم و رس(محل سکونت خوديژاندارمراییشهربان

مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد نیمشمول ازینکنندیمیزندگیجمعایيصورت انفراد
ظرف حداکثرمکلفندکنندیمیزندگیجمعایيکه به صورت انفرادیکسانایسرپرست خانوار ابدیرییتغ

.) اعالم کنندموردحسبمحل (يژاندارمراییشهربانایيپانزده روز مراتب را به کالنتر

مشخصات یرسمریغاییموظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمزیاو نندهیاعم از مالک و نمانیموجرهیکل
محل مورد اجاره يژاندارمراییشهربانایيساعت به کالنتر48خود را حداکثر ظرفنیرمستأجایمستأجر 

مرتبه اول بهيبراندیکه اعالم خالف واقع نمایکسانایاز مقررات فوق نیمتخلف. حسب مورد) اعالم دارند(
يحداکثر جزابهتکرار. در صورت گردندیممحکومالیهزار ریتا سالیرکیاز پنج هزار و ينقديجزا



شوندیمسه سال محکومتايابه حبس جنحهتیمذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نينقد
یسه سال خواهد بود در مورد اماکنتايادر صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحهنیمجازات موجر

اطالع مراتب به مراجع مربوط سه ماه يبرانیموجراندشدهواگذارقانون به اجارهنیايکه قبل از اجرا
.مهلت خواهند داشت

او که مقامات ندهینماایکشور شناخته شود موجر تیامنهیعلنیکه مستأجر از مقدمیدر صورت-1تبصره
.خواهد بودبیجرم قابل تعقکیشرعنوانمطلع نکرده باشد بهرا ظرف مهلت مقرریتیامناییانتظام

اشخاص وساکنان محل خود و مسئوالن مؤسساتو نیدر مورد واردیمسئوالن اماکن عموم-2تبصره
مراتب را نیموجرموردمقرر دربیسکونت دارند مکلفند به ترتهامحلنیکه در ایدر مورد کسانیحقوق

مجازات مقرر مشمولزیتبصره ننیامقرراتجع مربوط اطالع دهند. متخلفان ازبا مشخصات افراد به مرا
.خواهند بودنیدرباره موجر

و خانوارمسئولایسرپرست نییو تعنیمحل سکونت و مشخصات ساکنیطرز اعالم نشان-3تبصره
حذف نام و ودفاتر و ثبتمیتنظیو چگونگیاشخاص حقوقو مؤسسات ویمسئوالن اماکن عموم

در دفاتر یمسکونيهاساختمانثبتبیو شماره ترتمیو قددیسکونت جديمشخصات اشخاص در محلها
يکشور و دادگستريهاوزارتخانهبیکه به تصومادهنیاییاجرانامهنییمسائل مربوط به موجب آریو سا

.شودیمنیمعدیرسخواهد

ینام خانوادگ-هشتم فصل

.سازمان ثبت احوال کشور خواهد بودبیبا تصوینام خانوادگرییتغ-40ماده

.باشدیقانون منیاییاجرانامهنییمطابق آینام خانوادگرییموارد تغ-تبصره

به نام آنان کهاستیتقدم صدور اسناد مختص اشخاصخیتارتیبا رعایحق تقدم نام خانوادگ-41ماده
آن را در آن اداره اریحق اختيگریدورسدیثبت مثبت احوال به اداراتیدر دفاتر مخصوص نام خانوادگ

یاز وراث مکی. هر ابدییمانتقالیفوت به ورثه قانونازحق پسنیندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و ا
دادگاهاو را ازینام خانوادگرییکرده مورد اعتراض قرار داده و تغاریاو را اختیخانوادگکه نامیشخصتوانند

.دینمااریرا اختآنانیاجازه دهند که نام خانوادگيگریبه دتوانندیباالتفاق موراثیبخواهد ول

در قلمرو اداره فرزندشناسنامهپدر خواهد بود اگر چهیفرزند همان نام خانوادگینام خانوادگ-تبصره
.ندیانتخاب نمايگریدیخانوادگنامخوديبراتوانندیمریصادر گردد. فرزندان کبيگریثبت احوال د



یخانوادگنامازباشدیمتیزوجدیکه در قیبا موافقت همسر خود تا زمانتواندیزوجه م-42ماده
موکول به یاز نام خانوادگاستفادهو در صورت طالق ادامهحق تقدم استفاده کندتیهمسر خود بدون رعا

.اجازه همسر خواهد بود

عیموجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقايهاشناسنامهضیتعو-نهم فصل

ضیتعوجیتدرموجود در دست مردم را بهيهاسازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه-43ماده
ارتباط لیو وسایآگهیطکشورکه سازمان ثبت احوالنیمعيهامهلتمکلفند درزیافراد نهیو کلدینما

تیاعالم هوياقامت خود براثبت احوال محلمأمورانخواهد نمود بهنییتعیگروه سنبیو به ترتیجمع
ثبت نشده زوج و يمرگهاندیمراجعه نمادیشناسنامه نمونه جدافتیدروخود و ارائه مداركیاتیحعیو وقا

.اعالم شوددیمراجعه بانیضمن ازینفرزندانزوجه و

شناسنامه داشتنمنتشره مأموران ثبت احوال را ازیدر آگهنیمعيهاکه در مهلتیاشخاص-44ماده
تیبا داشتن تابعیرانیاز شناسنامه ااستفادهایموهوم شناسنامهافتیدرایریاستفاده از شناسنامه غایمکرر 
جرائم نهیمعيهامهلتخواهند بود و اال پس از انقضاءمعافو مجازاتبیاز تعقندیمطلع نمایخارج

.قانون خواهند بودنیا49و 48مشمول مجازات مصرح در مواد ومزبور مستمر شناخته شده

که یاشخاصتیهووتیآنها تثبیقانونندگانینماایدارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و تیهو
شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه وازدواج و طالقمداركنیاند و همچناستفاده نمودهریاز شناسنامه غ

.خواهد بودشودیکه صادر میقانون

کندیممراجعهکه در مهلت مقرريهمسریشناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنضیتعو-تبصره
خواهد ضیتعوو افراد خانوار مادرثبت والدت طفل شناسنامه پدر ودر موقعنیبه عمل خواهد آمد و همچن

.نشده باشدیو آگهنیشد اگر چه مهلت مراجعه مع

ثبت و طبق آن یاتیحعیو والدت را در دفتر وقالیمأموران ثبت احوال صحت اعالمات را تسج-45ماده
ییشماره شناسادیبرگ والدت با قایر شناسنامهنسبت به صدومیقدبا ذکر شماره و محل صدور شناسنامه

شت سابق ارسال خواهند دااحوال محل صدور شناسنامهثبتبه ادارههیمبادرت خواهند نمود و اطالعدیجد
.راکد منتقل گرددیگانیاسناد سابق از دسترس خارج و به باوتا مراتب در اسناد سابق منعکس

از احراز پس.نگرددمیتسلتیاحراز تابعيبرایواقع گردد و مدارکدیمورد تردتیهرگاه تابع-تبصره
.ثبت احوال اقدام خواهد نمودیتوسط مأموران انتظامتیتابع

لیو وسایآگهیرا طیشناسنامه هر گروه سنضیمهلت تعوانیسازمان ثبت احوال کشور پا-46ماده



یسابق آن گروه بيهاشناسنامهمذکوریپس از انتشار آگهودیبه اطالع عموم خواهد رسانیارتباط جمع
هايو شهرداریدولتراکد منتقل خواهد شد اداراتیگانیبابوده و اسناد مربوط از دسترس خارج و بهاعتبار
یخصوصيها و عموم مؤسسات و بخشهاو ازدواج و طالق و بانکیرسماسناددفاتریرسممراجعهیو کل

گروهآنیقانونتیرا مالك هودیجديهامنحصراً شناسنامهیمهلت هر گروه سنانیپایآگهپس از انتشار
.قرار خواهند داد

ضیبه تعودادگاهمراجعه نکنند پس از اعالم تخلف بهیمقرر گروه سنيهاکه در مهلتيافراد-تبصره
.شناسنامه آنان مبادرت خواهد شد

قانونيمقدمات اجراهیته-دهم فصل

آن را از ياجراقانون مقدماتنیابیتصوخیسال از تارکیوزارت کشور مکلف است در مدت -47ماده
ياعتبار الزم برادولت. دینمافراهمکارکنان الزم و آموزش آناننیتأموزاتیکار و تجهلیوساهیتهثیح

.خواهد نمودنیقانون را تأمنیاياجرا

يفریمقررات ک-ازدهمیفصل

کیو تبصره 26و تبصره ماده35و 26و 24و 19و 16مذکور در مواد فیکه از وظایاشخاص-48ماده
مورد ندینمایبه اخذ المثنادغامبا در دست داشتن شناسنامهایکننديخوددار43و 38و مواد 36ماده 

يجزاالیپنج هزار رتاکیو ستیمقرر به پرداخت دوفیتکالقرار گرفته و عالوه بر الزام به انجامبیتعق
بر عهده دارند دریفیقانون وظانیکه به موجب اینیهرگاه مأموران و مسئولیول. محکوم خواهند شدينقد

قرار بیتعقضوابط مربوط تحتطبقیانتظامایياداريدر دادگاههاندیتعلل نماایریآن تأخياجرا
.خواهند گرفت

:روز تا شش ماه محکوم خواهند شدکیاز شصت و يابه حبس جنحهریاشخاص ز-49ماده

.ندینمايبر خالف واقع اظهارتیهوایمرگ ایکه در اعالم والدت یاشخاص-الف

افتیبه درایو استفادهسال تمام از شناسنامه مکرر18به سن دنیکه عالماً عامداً پس از رسیاشخاص-ب
يگریاز شناسنامه دایموهوم مبادرت کنند و شناسنامهافتیبه درایهیعلیمولایخود يشناسنامه مکرر برا

.ندیخود استفاده نماتیبه نام هوباشدمردهایخواه صاحب آن زنده 

.خالف واقع صادر کنندیکه در مورد والدت و مرگ گواهیپزشکایماما -ج



سند والدت و میتنظکه در مورد والدت و مرگ شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر بهیاشخاص-د
.مرگ گرددای

میخود موجب تنظکردنقلمدادیرانیبه منظور ایرانیاتیکه قبل از احراز تابعگانهیافراد ب-50ماده
.سال محکوم خواهند شدکیتااز سه ماهياحبس جنحهشناسنامه شوند بهافتیدراییاسناد سجل

اسناد و دفاتر ثبت دریمادر واقعایاز پدر و ریمادر طفل را به غایهر کس عالماً عامداً پدر و -51ماده
ماه تا سه سال محکوم خواهد 6از ياجنحهکند به حبسافتیدرشناسنامهایاحوال اظهار و برگ والدت 

.شد

کودکان تیحماموارد مذکور در قانوننیمادر طفل معلوم نباشد و همچنایکه پدر يدر موارد-تبصره
.باشدیمیماده مستثننیبدون سرپرست از شمول ا

از يبه هر نحوقانوننیا51و 50و 49عامداً در جرائم مذکور در مواد ایکه عالماً یمأموران-52ماده
خود قرار دهند به مجازات مرتکب یقانونفیوظاياجرامالك خالف رايهایگواهایندیانحاء کمک نما

.محکوم خواهند شدیاصل

کشور و وزارت وزارتلهیاوراق و اسناد مربوط وسيهاقانون و نمونهنیاییاجرايهانامهنییآ-53ماده
.دیخواهد رسرانیوزأتیهبیو به تصوهیتهيدادگستر

و 1307مرداد 20ثبت احوال مصوبنیقواننیمعيهامهلتانیقانون و پانیاياجراخیاز تار-54ماده
نیدر مقام اجرا معارض اکهیلغو و هر قانون1319بهشتیاردو دوم1312و اول بهمن 1310آذر 11

.قانون باشد بالاثر است

.هستندقانوننیايمأمور اجرايوزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستر-55ماده

در جلسه یمليمجلس شورابیو هشت تبصره پس از تصوستیفوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بقانون
یماه دو هزار و پانصد و سریتشانزدهمالعاده روز چهارشنبهفوقدر جلسه2535ماه ریت10شنبه روز پنج

.دیمجلس سنا رسبیبه تصویو پنج شاهنشاه

یامامفیجعفر شر-مجلس سنا سیئر


