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ناشـــــرسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 

به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان 
رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این مؤسسه 
افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید 
آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. 
انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی 

بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



ُقل تَعالَوا أَتُْل ما َحرََّم َربُّکُْم َعلَْیکُْم أاَّل تُْشِکُوا ِبِه َشیئاً و ِبالوالَدیِن إحساناً و ال تَْقُتلوا اوالَدکُم ِمن إمالٍق 

نَحُن نَرزُُقکُم و ایَّاُهم و ال تَقَربُوا الَفواِحَش ما ظََهَر ِمنها و ما بَطََن و ال تَقُتلوا النَّفَس الَّتى  َحرََّم اللَُّه االَّ 

ُه و  یکُم ِبِه لََعلَّکُم تَعِقلوَن و ال تَقَربوا ماَل الَیتیِم االَّ ِبالَّتى  ِهَى أحَسُن َحتَّى یَبلَُغ أَُشدَّ ِبالَحقِّ ذلِکُم َوصَّ

أوفوا الکَیَل و املیزاَن ِبالِقسِط ال نُکَلُِّف نَفساً االَّ ُوسَعها و اذا ُقلُتم َفاعِدلوا و لَو کاَن ذا ُقرىب  و ِبَعهِد اللَِّه 

ُبَل َفَتَفرََّق ِبکُم  یکُم ِبِه لََعلَّکُم تََذکَّروَن و أَنَّ هذا ِصاطى  ُمسَتقیامً َفاتَِّبعوُه و ال تَتَِّبعوا السُّ أوفوا ذلِکُم َوصَّ

یکُم ِبِه لََعلَّکُم تَتَّقوَن َعن َسبیلِِه ذلِکُم َوصَّ

)سورة انعام- آیات 151 تا 153(

ای پیامبر! بگو که بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما منع کرده، برایتان بگویم: این که چیزى 
را شریکش نسازید و به پدر و مادرتان نیکى کنید و فرزندانتان را از فقر نکشید که ما شما و آنها 
را روزى مى دهیم و به زشتى ها، چه آشکارش و چه پنهانش، نزدیک نشوید و نفسى را که خداوند 
حرمت نهاده، جز به حق به قتل نرسانید. این آن چیزى است که خداوند شما را به آن خوانده 
است، تا بیندیشد و به مال یتیم جز بدان گونه که نیکوتر است، نزدیک نشوید تا به رشد برسد و 
پیمانه و ترازو را به عدالت بسنجید. هیچ کس را جز به مقدار توانش تکلیف نمى کنیم، و هنگامى 
استوار  الهى  پیمان  به  و  باشد  بورزید هرچند که دربارة خویشانتان  که سخن مى گویید عدالت 
بمانید. این، آن چیزى است که خداوند شما را به آن فرامى خواند تا متذکر شوید. و بدانید که این، 
راه راست من است؛ پس، از آن پیروى کنید و به راه هاى دیگر نروید که شما را از راه خداوند دور 

مى سازند. این، آن چیزى است که خداوند شما را به آن فرامى خواند تا پروا پیشه کنید.
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مقدمه مؤلف
این مکتوب، دومین اثر از نوشته های سه گانه ی من است که در قالب مجموعه کتب مختصر حقوقى، به دانش پژوهان 

حقوق تقدیم شده است. کتاب اول را در حقوق تجارت نگاشتم و تحت عنوان »مختصر حقوق تجارت« به دانش پژوهان 

و رهروان عرصه ی حقوق و عدالت گستری تقدیم کردم. کتاب سوم را هم تحت عنوان »مختصر آیین دادرسى مدنى« 

تقدیم جامعه ی حقوقى نمودم. استقبالى که از این آثار به عمل آمد، نشان از عطشى داشت که در جامعه ی حقوقى 

کشورمان، نسبت به کتب مختصر و قانون   محور جهت آموزش، بازآموزی و یادآوری سازماندهى   شده ی حقوق وجود دارد. 

در این کتاب که به توفیق رفیق اعلى، ویرایش جدید آن فراروی خواننده ی عزیز قرار گرفته است، در پى آنم که 

حتى المقدور حلقه ی مفقوده   ای را که از سالها پیش در بین منابع حقوقى حس مى   کردم، پر نمایم. این جای خالى 

ناشى از فقدان کتب »اختصار و بازآموزی« در میان منابع حقوقى است. در بین منابع حقوقى، از یک سو به منابعى 

استداللى و تفصیلى برمى   خوریم که در قالب مجلدات قطور و متعدد خودنمایى مى   کنند و از سوی دیگر با جزواتى 

دست نویس و ناخوانا یا کتبى ضعیف و ناکارآمد که در بین دانشجویان تکثیر و دست به دست مى   شود. در این میان 

جای کتبى که مطالب مهم هر درس حقوقى را به صورت جامع و کامل، اما تلخیص   شده و مدون و منظم در خود 

گنجانده باشد، خالى است. البته نویسندگان و حقوق   دانانى فاضل، کوشیده   اند تا با نگارش کتب ماده-محور و تنظیم 

شروح مختلف بر قوانین، این نقیصه را تا حدی جبران نمایند. اما چنین کتاب   هایى، یک گره را هم   چنان ناگشوده 

مى   گذارد و آن این است که به دلیل ماده محور بودن    و شرح هر ماده به صورت جداگانه و ترتیبى، بار سنگین یافتن 

پیوند منطقى مواد قانونى و مطالب علمى مذکور در کتاب و حواشى و توضیحات مواد قانونى، بر دوش دانشجو و 

خواننده ی کتاب است و این روش گرچه برای محقق حقوق و وکیل و قاضى، روشى مأنوس و دلنشین است، اما برای 

دانشجویى که برای فهم مطلب یا بازآموزی و یادآوری، کتاب را مطالعه مى   کند، وقت گیر و مشکل است. 

در این اثر سعى شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تبویب و سامان   دهى شود که نظم 

منطقى مطالب به آشفتگى و سردرگمى بدل نشود. این کتاب برای آموزش حقوق مدنى به دانشجویان و على   الخصوص 

داوطلبان شرکت در آزمون   های تخصصى حقوقى مانند آزمون   های وکالت و کارشناسى ارشد؛ همچنین تدریس در 

دوره   های بازآموزی حقوقى وکال و دیگر شاغلین مشاغل حقوقى، توصیه مى   شود.

الله امرءاً عمل عماًل  در نگارش مطالب کتاب حاضر، کوشیدم تا سخن رسول گرامى   مان را که فرمود »رحم 

فاتقنه.« چون چراغى، روشنایى بخش راهم قرار دهم تا دستیابى به هدفى که مد نظرم بود، میسر شود و اثری متقن 

و در خور بر جای گذارم. بى   شک این کتاب هم مانند هر مکتوب بشری دیگری، عاری از نقص و کاستى نیست. امید 

دارم که صاحب   نظران فرهیخته مرا از ریزبینى خود بى   بهره نگذارده و آن   چه را که در خور بیان دیدند، به آدرس پست 

الکترونیکى lawyer.tavakoli@gmail.com برای اینجانب ارسال دارند. در پایان الزم مى   دانم تا از همه دانشجویانى 

که بودن با آن   ها مشوق من برای برداشتن گام   هایى استوار در این مسیر بوده، تشکر و قدردانى نمایم. 

دکتر محمدمهدی توکلی       
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فصل اول: اشخاص
مبحث اول: کلیات

• شخص: موجودی را گویند که قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف را دارد. شخص بر دو قسم است:	
11 شخص1حقیقی1)طبیعی(: منظور افراد انسانى است..
21 شخص1حقوقی1)قانونی(: مجموعه ای از اشخاص یا اموال که شخصیت و نقش اجتماعى یافته .

و مى تواند به عنوان یک واحد اجتماعى، مانند اشخاص حقیقى دارنده ی حق و تکلیف شود.

• شخصیت: قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف است.	
• وضعیت: موقعیت یک شخص نسبت به حقوقى است که مى تواند دارا باشد؛ به عبارت دیگر، مجموع 	

اوصافى که آثاری حقوقى بر آن ها بار مى شود مانند تابعیت، اقامتگاه، زوجیت، مرد یا زن بودن، قرابت 

نسبى و سببى و رضاعى، والدت ناشى از ازدواج قانونى یا زنا و...

• اهلیت: توانایى یک شخص برای برخورداری از یک حق یا انجام دادن یک کار را گویند.	
• دارایی: مجموع اموال، حقوق مالى و تکالیف مالى شخص را دارایى گویند. درخصوص دارایى باید به 	

این موارد توجه داشت که:

اموال و حقوق مالى را جزء مثبت و تکالیف مالى را جزء منفى دارایى گویند.. 1

دارایى جنبه ی مالى دارد. بنابراین حقوق و تکالیف غیرمالى در دارایى داخل نمى شود.. 2

• احوال1شخصیه: به آن دسته از اوصافى از یک شخص، احوال شخصیه گوییم که دارای شرایط ذیل 	
باشند:

این اوصاف جنبه ی غیرمالى دارد.. 1

این اوصاف ناظر به یک شخص  است، صرف نظر از شغل و مقام اجتماعى او.. 2

این اوصاف به دلیل غیرمالى بودن، قابل تقویم به پول نیست.. 3

• قلمرو1احوال1شخصیه: احوال شخصیه، اموری مانند ازدواج، طالق و نسب را دربرمى گیرد. درخصوص 	
مصادیق احوال شخصیه اختالف نظرهایى به شرح زیر دیده مى شود:

ایرانیان . 1 احوال شخصیه  رعایت  اجازه  قانون  در  و  قانون مدنى  ماده 7  و وصیت: در  ارث 

و  ارث  یعنى  احوال شخصیه درج شده است.  ارثیه و وصیت در عرض  غیرشیعه، حقوق 

وصیت در شمار احوال شخصیه دانسته نشده؛ ولى در اصول 12 و 13 قانون اساسى، ارث 

و وصیت نیز در شمار احوال شخصیه دانسته شده است. درحال حاضر، باید ارث و وصیت را 

نیز در شمار احوال شخصیه دانست؛ زیرا از احکام احوال شخصیه تبعیت مى کند.

اهلیت: در ماده 7 قانون مدنى، اهلیت در عرض احوال شخصیه دانسته شده و در زیرمجموعه . 2

احوال شخصیه درج نشده؛ اما باید اهلیت و حجر را نیز در شمار احوال شخصیه دانست.
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نسب، فرزند خواندگى و فسخ نکاح نیز گرچه در اصل 12 قانون اساسى ذکر نشده؛ اما در . 3

شمار احوال شخصیه است؛ زیرا اگر نکاح و طالق را در شمار احوال شخصیه بدانیم به 

طریق اولى این موارد نیز در شمار احوال شخصیه  است.

• قانون1حاکم1بر1احوال1شخصیه: درخصوص قانون حاکم بر احوال شخصیه احکام ذیل قابل توجه 	
است:

ایرانیان هرجای جهان که زندگى کنند، از حیث احوال شخصیه تابع قانون ایرانند. )م 6 . 1

ق.م(

خارجیان مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند بنابراین . 2

احوال شخصیه على االصول پیرو تابعیت شخص است. )م 7 ق.م(

احوال شخصیه ی ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان در اصل 12 قانون اساسى محترم دانسته . 3

شده، یعنى مسلمانان اهل سنت و زیدی، زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان، على االصول 

مشمول قواعد مذهبى ایشان است. )اصول 12 و 13 قانون اساسى(

احوال شخصیه سایر ایرانیان اعم از ایرانیان شیعه یا ایرانیانى که معتقد به ادیانى غیر از . 4

ادیان فوق باشند، تابع قوانین جاری کشور است.

• اداره مى شود: 	 به نحو زیر  ایرانیان غیر شیعه  احوال شخصیه  احوال1شخصیه1ایرانیان1غیرشیعه:1
غیرشیعه مصوب 1312/5/10( ایرانیان  احوال شخصیه  رعایت  اجازه ی  )قانون 

11 نکاح1و1طالق: تابع قواعد مذهب شوهر است. فسخ نکاح نیز همین حکم را دارد. روابط .
خانوادگى فیمابین زوجین مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل نیز تابع قواعد مذهب شوهر 

است.

البته این قاعده یک استثنا دارد و آن درصورتى است که قرار باشد مرد غیرمسلمان و 

زن مسلمان ازدواج کنند. این ازدواج صرف نظر از قواعد مذهب شوهر، باطل است.

21 ارث1و1وصیت: تابع قواعد مذهب متوفى است. .
البته این قاعده یک استثنا دارد و آن درصورتى است که متوفى غیرمسلمان و در بین 

وراث او شخص یا اشخاصى مسلمان باشند در این صورت تقسیم ترکه تابع قواعد مذهب 

متوفى نبوده و تمام ترکه طبق قانون مدنى به وارث یا وراث مسلمان مى رسد.

31 فرزندخواندگی: تابع قواعد مذهبى است که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است..
41 اهلیت1و1حجر: اهلیت و حجر ایشان تابع قواعد مذهبى ایشان نبوده و تابع قوانین جاری .

کشوری است.
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• آغاز1شخص1حقیقی: آغاز شخص حقیقى به موجب تولد است. در این خصوص باید توجه داشت که:	
از بدن مادر . 1 تولد به مرحله ای اطالق مى شود که جنین در حالى که دارای حیات است، 

شود. خارج 

اگر شک کنیم که طفلى که مرده است، به  صورت مرده از بدن مادر خارج شده یا آن که . 2

زنده خارج شده و سپس مرده است و نتوانیم با استفاده از دالیل و امارات این شک را 

برطرف کنیم، بنا را بر این مى گذاریم که مرده به دنیا آمده است. )م 876 ق.م(

والدت جنین آزمایشگاهى زمانى است که جنین بتواند بدون وسایل آزمایشگاهى به حیات . 3

خود ادامه دهد. 

• اعالم1والدت: اعالم والدت دارای قواعد ذیل است:	
والدت هر طفل در ایران اعم از اینکه طفل مزبور دارای تابعیت ایرانى باشد یا خیر، باید به . 1

ثبت احوال اعالم شود. )م 12 قانون ثبت احوال(

والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولى ایران در محل اقامت و اگر . 2

نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولى و یا سازمان ثبت احوال کشور اعالم مى شود. )م 12 

قانون ثبت احوال(

هر یک از اشخاص زیر مى توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعالم والدت و . 3

اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند .)م 16 قانون ثبت احوال(

 پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه	

 مادر در صورتى که ازدواج او قانونًا به ثبت رسیده باشد.	

 وصى یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط	

 متصدی یا نماینده ی مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.	

 خود شخص، اگر سن او 18 سال تمام به باال باشد.	

اگر ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد، اعالم والدت و امضای اسناد متفقًا بر . 4

عهده ی پدر و مادر خواهد بود. )تبصره م 16 قانون ثبت احوال(

ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمى یا مؤسسه ای برسد که طفل . 5

در آنجا متولد شده است. در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت مى شود. )م 

15 قانون ثبت احوال(

اگر طفل در مکانى نظیر ندامتگاه و کانون اصالح تربیت متولد شود که خروج از آن ممنوع . 6

یا محتاج به اجازه ی مخصوص باشد، متصدیان این سازمان ها مکلفند والدت را به اداره ی 

انجام وظایف صاحب واقعه جهت ثبت  ثبت احوال اعالم کنند و تسهیالت الزم را برای 

والدت فراهم کنند. )تبصره م 18 قانون ثبت احوال(
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به صدور . 7 مکلف  داشته،  دخالت  زایمان  در  و  والدت حضور  در حین  که  پزشکى  یا  ماما 

گواهى والدت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعالم است. )م 19 

احوال( ثبت  قانون 

مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است؛ روز والدت و تعطیل رسمى بعد . 8

از آخرین روز جزء مهلت به حساب نمى آید. )تبصره م 15 قانون ثبت احوال(

در صورتى که والدت در اثنای سفر زمینى یا هوایى یا دریایى رخ دهد مهلت اعالم آن از . 9

تاریخ رسیدن به مقصد محسوب مى شود. )تبصره م 15 قانون ثبت احوال(

دریافت . 10 و  والدت  اعالم  برای  دو  هر  باید  باشد،  نرسیده  ثبت  به  مادر  و  پدر  ازدواج  اگر 

شناسنامه حاضر شوند. اگر اتفاق پدر ومادر در اعالم والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم 

یکى از ابوین که مراجعه مى کند، با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. )تبصره 

م 16 قانون ثبت احوال(

در مواردی که ازدواج ثبت نشده، اگر مادر اعالم کننده باشد، نام خانوادگى مادر به طفل . 11

داده مى شود. )تبصره م 16 قانون ثبت احوال(

اگر ابوین طفل معلوم نباشند، سند با نام خانوادگى آزاد و نام های فرضى در محل اسامى . 12

ابوین تنظیم مى شود. )م 17 قانون ثبت احوال(

در موارد فرضى بودن نام پدر و مادر، تصحیح اسامى فرضى یا تکمیل مشخصات ناقص به . 13

موجب اقرارنامه یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگى 

طبق احکام مربوط به نام خانوادگى اصالح خواهد شد. )م 17 قانون ثبت احوال(

موضوع فرضى بودن اسامى پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد. )م 17 قانون . 14

احوال( ثبت 

• آغاز1اهلیت1تمتع: در این خصوص باید توجه داشت که:	
اهلیت تمتع با والدت آغاز مى شود. )م 956 ق.م(. 1

با این وجود در مواردی جنین قبل از والدت نیز از برخى حقوق مدنى برخوردار مى شود؛ . 2

ولى این حقوق مدنى درصورتى فعلیت مى یابد که جنین زنده متولد شود. )م 957 ق.م(

• حقوق1مدنی1جنین:1جنین از حقوق مدنى زیر برخوردار است: 	
جنین دارای حق حیات است و باید این حق محترم دانسته شود. سقط جنین ممنوع است . 1

و به شرح مندرج در قانون مجازات اسالمى، هم دیه و هم مجازات تعزیری دارد؛ مگر در 

سقط درمانى جنین. 

اگر یکى از اشخاصى که جنین از آن ها ارث مى برد، مانند پدر وی فوت کند، جنین از وی . 2

ارث مى برد. )م 875 ق.م(
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مى توان به نفع جنین وصیت کرد. )م 851 ق.م(. 3

مى توان به نفع جنین مالى را حبس کرد.. 4

مى توان به نفع جنین مالى را وقف کرد.. 5

مى توان مالى را به جنین هبه کرد. ولّى قهری او مى تواند این هبه را قبول و مال را قبض کند. . 6

جنین مى تواند خساراتى را که در دوره ی جنینى به وی وارد شده، بعد از والدت مطالبه . 7

کند. فرض کنید شخصى برای سقط جنین دارویى مى خورد و این دارو موجب سقط نشده، 

بلکه موجب نقص جسمانى جنین مى شود. او مى تواند دیه و خسارات وارده را دریافت کند.

• مجازات 	 قانون  در  مندرج  به شرح  و  است  ممنوع  ما  در حقوق  سقط1درمانی1جنین: سقط جنین 
اسالمى مستوجب پرداخت دیه و مجازات است؛ مگر آن که تمام شرایط ذیل با هم جمع باشد؛ که 

در این صورت سقط جنین مجاز است و مجازات و مسئولیتى متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. این 

از: )قانون سقط درمانى مصوب 1384/3/10( شرایط عبارتند 

11 1تشخیص قطعى سه پزشک متخصص .
تأیید پزشکى قانونى . 2

نگهداری جنین به علت عقب افتادگى یا ناقص الخلقه بودن، موجِب حرِج مادر باشد یا با . 3

تهدید جانى مادر توأم باشد.

قبل از ولوج روح )چهارماهگى جنین( باشد.. 4

زن راضى باشد. . 5

• پایان1شخص1حقیقی: پایان شخص حقیقى را موت نامیم. موت ممکن است به یکى از دو صورت 	
ذیل باشد:

11 موت1حقیقی: توقف حیات شخص و مفارقت روح از بدن.
21 موت1فرضی: فرض موت شخصى که غایب است و مدت بالنسبه مدیدی از آخرین خبری .

که از وی موجود است، گذشته باشد.

• مفهوم1موت1حقیقی: درخصوص موت حقیقى باید توجه داشت که:	
مرگ قلبى یا همان توقف قلب به منزله ی موت حقیقى است.. 1

مرگ مغزی یا همان توقف مغز همراه با ادامه ی حرکت ضعیف قلب نیز در حقوق ایران . 2

به عنوان موت حقیقى تلقى شده است.

• تعریف1و1اوصاف1مرگ1مغزی: درخصوص اوصاف مرگ مغزی نکات ذیل قابل توجه است:	
آسیب و تخریب غیرقابل جبران به نیمکره ها و ساقه ی مغز را مرگ مغزی گویند.. 1
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قلب به دلیل خودکار بودن در صورت داشتن اکسیژن تا مدتى به کار خود ادامه مى دهد، . 2

ولى یک دستگاه تنفس مصنوعى باید اکسیژن کافى را برای ادامه ی ضربان قلب فراهم 

کند. قلب بدون این کمک های مصنوعى از حرکت خواهد ایستاد. حتى با وجود همه ی 

این تجهیزات نیز قلب را تا مدت زیادی نمى توان زنده نگه داشت. این مدت ممکن است 

از چند ساعت تا چند روز طول بکشد.

 تفاوت مرگ مغزی و اغما )ُکما( آن است که ُکما به معنى کاهش اعمال مغز است؛ ولى . 3

مرگ مغزی، فقدان برگشت ناپذیر همه ی فعالیت های مغز است. 

در ُکما احتمال برگشت هوشیاری وجود دارد، ولى در مرگ مغزی شانسى برای بازگشت . 4

وجود ندارد. 

در کما شخص ممکن است برای مدت طوالنى زنده بماند و زندگى نباتى پیدا کند، ولى . 5

در مرگ مغزی، قلب فرد نیز حتماً بعد از چند ساعت یا نهایتاً چند روز متوقف خواهد شد.

• به 	 میت  اشخاص  از  پیوند عضو  زنده: شرایط  به1اشخاص1 از1اشخاص1میت1 پیوند1عضو1 شرایط1
اشخاص زنده به شرح ذیل است: )قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزی 

است مصوب 1379/1/17( مسّلم  آنان 

پیوند عضو فقط منحصر به اعضای  بیماران متوفى یا بیمارانى است که مرگ مغزی آنان . 1

طبق نظر کارشناسان ُخبره مسّلم باشد.

پیوند عضو منوط به یکى از دوشرط وصیت بیمار یا موافقت ولى میت است.. 2

به . 3 وابسته  مجهز  بیمارستان های  در  خبره  کارشناسان  توسط  مغزی  مرگ  تشخیص 

مى گیرد.  صورت  دولتى  دانشگاه های 

سال . 4 چهار  مدت  به  پزشکى  آموزش  و  درمان  وزیر  بهداشت،  حکم  با  مزبور  کارشناسان 

مى شوند.  منصوب 

پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.. 5

اعضای تیم های تشخیص مرگ مغزی نباید عضویت تیم های پیوندکننده را داشته باشند.. 6

• ممیزات1اشخاص: منظور اموری است که موجب تشخیص و تمیز یک شخص از دیگران مى شود. 	
در خصوص اشخاص حقیقى: این امور مى تواند مواردی مانند نام، نام خانوادگى، اقامتگاه، . 1

اسناد سجلى، تابعیت، شماره شناسنامه، شماره ملى و ... باشند.

در خصوص اشخاص حقوقى: این امور مى تواند مواردی مانند نام، اقامتگاه، تابعیت و شماره . 2

ثبت باشند.
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• تغییر1سن: تغییر سن بر دو قسم است:	
11 تغییر1سن1بیش1از151سال: صاحب شناسنامه فقط یک بار در طول عمر و در صورتى که .

اختالف سن واقعى با سن مندرج در اسناد سجلى به تشخیص کمیسیون مستقر در اداره ی 

ثبت احوال بیش از پنج سال باشد، مى تواند سن خود را اصالح کند. هر یک از اشخاص ذیل 

که خواهان اصالح تاریخ تولد خود باشد، مى تواند با مراجعه به اداره ی ثبت احوال اقدام کند: 

1- اشخاص باالی 18 سال سن. 

2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند.

3- پدر یا جد پدری با ارایه ی شناسنامه ی خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

4- قیم و وصى برای افراد تحت سرپرستى خود با ارائه ی مدارک مستند که 

ِسَمت او احراز شده باشد.

21 تغییر1سن1کمتر1از151سال: این نوع تغییر سن به استناد ماده واحده ی قانون حفظ اعتبار .
اسناد سجلى و جلوگیری از تزلزل آن ها ) 1367( ممنوع است؛ با این وجود محاکم، نسبت 

به آن، اقدام به صدور رای مى نمایند. 
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مبحث دوم: نام و نام خانوادگی
• قواعد1تعیین1نام: در تعیین نام باید قواعد ذیل رعایت شود: 	

انتخاب نام با اعالم کننده ی والدت است. )م 20 قانون ثبت احوال(. 1

مانند . 2 مى شود،  محسوب  نام  یک  عرفًا  که  مرکب،  یا  ساده  نام  یک  نامگذاری،  برای 

احوال( ثبت  قانون   20 )م  شد.1  خواهد  انتخاب  محمدحسین 

تشخیص نام های ممنوع با شورایعالى ثبت احوال است و این شورا نمونه های آن را تعیین . 3

و به سازمان اعالم مى کند. )تبصره 2 م 20 قانون ثبت احوال(

انتخاب نام در مورد اقلیت های دینى شناخته شده در قانون اساسى )مسلمانان اهل سنت . 4

و زیدی، مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیان( تابع زبان و فرهنگ دینى آنان است. )تبصره 1 

م 20 قانون ثبت احوال(

ذکر سیادت در اسناد سجلى اشخاصى که سیادت آنان در اسناد سجلى پدر و یا جد پدری . 5

مندرج باشد و یا سیادت آنان ثابت شود الزامى است، مگر کسانى که خود را سید ندانند و 

یا عدم سیادت آنان احراز شود. )تبصره 5 م 20 قانون ثبت احوال(

• نام1های1ممنوع: نام های ممنوع به شرح ذیل  است: )دستورالعمل شورای عالى ثبت احوال مربوط به 	
تغییر نام ابالغى 1364/12/16(

نام هایى که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمى مى شود.. 1

اسامى مرکبى که عرفًا یک نام محسوب نمى شوند مانند نوید سپهر. . 2

اداره ی ثبت احوال، اسم هایى مانند محمدرضا، علیرضا و مشابه آن ها را عرفًا یک نام 

محسوب مى کند. در برخى مقاطع، اسم هایى مانند محمدسپهر یک نام محسوب نشده و 

در برخى مقاطع دیگر یک نام محسوب شده است.

عناوین اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبى از اسم و عنوان.. 3

 القاب اعم از ساده و مرکب مانند فخرالملوک.. 4

اسامى زننده و مستهجن و به طورکلى آن دسته از نام هایى که برحسب زمان، مکان یا مورد . 5

به دالیل و جهات زیر برای دارنده ی آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای 

عالى برسد.  مانند: 

 نام هایى که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش های واالی انسانى است، مانند قوچ.	

 نام هایى که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبى مردم مغایر باشد، مانند چنگیز.	

 نام هایى که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه شود.	

 نام هایى که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل 	

مانند کنیز. نباشد،  پذیرش 

1- البته ادارات ثبت احوال در این خصوص رویکرد های متعددی داشته اند؛ به نحوی که در مقاطعى اسم هایى مانند محمد نوید 
به دلیل دو جزیى بودن مورد قبول واقع نشده و در مقاطعى مورد قبول واقع شده است.
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اسامى نامتناسب با جنس.. 6

و . 7 عبدالحسین  مانند  اسامى  و  ذات پروردگار است  و صفات  اسامى  پیشوند »عبد« خاص 
است.1 ممنوع  عبدالزهرا 

• موارد1تغییر1نام: موارد جواز تغییر نام یا حذف بخشى از نام به شرح ذیل است: )دستورالعمل شورای 	
عالى ثبت احوال مربوط به تغییر نام(

اگر نام در شمار نام های ممنوع باشد.. 1

حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص.. 2

تصحیح اشتباهات امالیى در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایى مأمور با لهجه ها و الفاظ . 3

و معانى محلى و یا ناشى از تلفظ اظهارکننده پیش آمده است. 

تغییر نامها از نوشتار عربى به شکل فارسى مانند تغییر رحمن به رحمان.. 4

تغییر نام کسانى که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد . 5

سجلى و شناسنامه آنان صادر کرده است. 

پیشوند »عبد« خاص اسامى و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد شخص مى تواند . 6

تقاضای حذف آن را بنماید. در مواردی مانند عبدالزهرا که حذف پیشوند »عبد« به عدم 

تناسب نام و جنسیت منتهى مى شود، مى توان به کلى تقاضای تغییر نام را داد.

تغییر نام کسانى که به دین مبین اسالم مشرف مى شوند.. 7

تغییر نام کسانى که نام آن ها اسامى ایام هفته باشد.. 8

همنام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده.. 9

همنام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده.. 10

غیر از آن چه که گفته شد مورد دیگری برای تغییر نام وجود ندارد. در عمل دیده شده . 11

که برخى افراد بدون آن که موردی قانونى برای تغییر نامشان وجود داشته باشد از دادگاه 

اجازه ی تغییر نام را تقاضا کرده اند و دادگاه بدون توجه به الزامات قانونى درخصوص تغییر 

نام، این تقاضا را پذیرفته است. این عمل خالف مقررات به نظر مى رسد.

• شیوه1تعیین1نام1خانوادگی:	
هرکس باید دارای نام خانوادگى باشد. )م 997 ق.م(. 1

نام خانوادگى فرزند همان نام خانوادگى پدر خواهد بود حتى اگر محل صدور سند سجلى . 2

در قلمرو اداره ی ثبت احوال دیگری باشد. )تبصره م 41 قانون ثبت احوال(

نام خانوادگى پدر به طفل اختصاص مى یابد. در این خصوص تفاوتى بین اطفال متولد از . 3

1- با توجه به این که فقط نام های ممنوع قابل تعویض است و با توجه به آن که قانون، حذف پیشوند )عبد( را در اسم هایى مانند 
موارد فوق تجویز کرده، متوجه مى شویم که نام هایى که با پیشوند »عبد« به اضافه ی نامى غیر از اسماء و صفات الهى تشکیل شده 

باشند، ممنوع است. البته ادارات ثبت احوال معمواًل در برابر این نام ها تسامح نموده و آن ها را ثبت کرده اند.
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رابطه ی مشروع و نامشروع نیست. )رأی وحدت رویه ی شماره 617 مورخ13761/4/3(

هر اداره ی ثبت احوال دارای دفاتر نام خانوادگى مختص به خود است. دفتر نام خانوادگى . 4

از اسناد رسمى است. )م 41 قانون ثبت احوال(

اگر پدر طفل نامعلوم باشد، نام خانوادگى مادر به طفل نسبت داده مى شود. )تبصره م 16 . 5

قانون ثبت احوال(

انتخاب . 6 احوال  ثبت  مسئوالن  توسط  آزاد  خانوادگى  نام  باشند،  نامعلوم  مادر  و  پدر  اگر 

احوال( ثبت  قانون   17 )م  مى شود. 

• حق1تقدم1در1تعیین1نام1خانوادگی: )م 41 قانون ثبت احوال(	
کسى که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام خانوادگى خاصى به نام او ثبت . 1

شده باشد، نسبت به آن نام خانوادگى دارای حق تقدم است. 

حق تقدم قابل وراثت است و به آن دسته از وراث شخص که نام خانوادگى مورث خود . 2

مى شود.  منتقل  مى کنند،  استفاده 

دارنده یا دارندگان حق تقدم مى توانند به طور فردی یا جمعى علیه کسى که نام خانوادگى آنان . 3

را بدون اجازه اخذ کرده، در دادگاه اقامه ی دعوی کنند و تغییر نام خانوادگى غاصب را بخواهند.

برای خود . 4 نامى  بخواهند  و  باشند  را داشته  نام خانودگى خود  تغییر  اشخاصى قصد  اگر 

برگزینند که در آن حوزه ی ثبتى دارای حق تقدم است، باید از دارندگان حق تقدم اجازه 

بگیرند. دارنده ی حق تقدم نام خانوادگى مى تواند اجازه ی استفاده از نام خانوادگى خود را 

به سایر اشخاص بدهد.

ایجاد حق . 5 باشد،  اگر بالمعارض  نام خانوادگى فرزند در غیر محل صدور سند پدر حتى 

نمى کند.  تقدم 

در مواردی که نام خانوادگى مادر به فرزند داده شده باشد، حق تقدم نام به آن فرزند نمى رسد.. 6

• استفاده1ی1زوجه1از1نام1خانوادگی1زوج: )م 42 قانون ثبت احوال(	
استفاده از نام خانوادگى زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارایه ی اجازه نامه از زوج بدون . 1

رعایت حق تقدم بالمانع است. 

در صورت انصراف زوجه و درخواست وی به نام خانوادگى قبلى برگشت داده مى شود.. 2

نام خانوادگى . 3 از زوجین،  یا فسخ نکاح، در صورت درخواست هریک  از وقوع طالق  پس 

برگشت داده مى شود. قبلى خود  نام خانوادگى  به  زوجه 

پس از فوت زوج، اگر زوجه از نام خانوادگى همسر خود استفاده مى کرده، مى تواند کماکان . 4

از نام خانوادگى همسر متوفایش استفاده کند یا به نام خانوادگى قبلى خود برگردد.

از جمله اخذ  به پدر  تکالیف مربوط  نتیجه کلیه ی  تلقى و در  این رأی وحدت رویه آمده است: »زانى پدر عرفى طفل  1- در 
شناسنامه بر عهده ی وی مى باشد و حسب ماده 884 قانون مدنى صرفًا موضوع توارث بین آن ها منتفى است.«
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• نام1های1خانوادگی1ممنوع:1)دستورالعمل اجرایى نام خانوادگى ابالغى 1380/7/5(	
اگر نام خانوادگى از واژه های نامناسب باشد.. 5

نام خانوادگى بیش از دو کلمه باشد. البته کلماتى که به یای نسبت، به صورت مفرد یا جمع . 6

ختم مى شوند یک کلمه محسوب مى شود؛ مانند: حسینى و حسینیان.

نام خانوادگى از واژه های خارجى بوده یا با آن ترکیب شده باشد، مانند: على ُاف.. 7

بهرام . 8 مانند:  باشد  ارزش های فرهنگ اسالمى  با  یا مغایر  از کلمات مذموم  نام خانوادگى 

مسیحى. یا  پرست 

نام خانوادگى از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد.. 9

نام خانوادگى از اسامى محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.. 10

تقدم سایرین . 11 با حق  متقاضى،  باشد که در محل صدور سند  واژه هایى  از  نام خانوادگى 

تعارض دارد. البته در مواردی که نام خانوادگى پدر به طفل داده مى شود، بحث تعارض 

داشتن یا نداشتن مطرح نیست؛ بلکه تعارض با حق تقدم سایرین در جایى باید لحاظ شود 

که قصد تغییر نام خانوادگى و تعیین یک نام خانودگى را داریم.

• موارد1جواز1تغییر1نام1خانوادگی:1)دستورالعمل اجرایى نام خانوادگى(	
اگر نام خانوادگى در شمار بندهای 1 تا 6 نام های خانوادگى ممنوع باشد.. 1

هرگاه محکومیت جزایى مؤثر برای یکى از پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر یا عمو پیش . 2

بیاید و داشتن آن نام خانوادگى موجب ننگ باشد.

هرگاه تغییر نام خانوادگى به منظور وحدت با نام خانوادگى پدر، جد پدری، فرزند، برادر، . 3

خواهر یا عمو باشد.

تغییر نام خانوادگى به منظور وحدت با نام خانوادگى مردی که مـادر پس از فوت پدر طفل، . 4

با وی ازدواج مى کند، با رعایت سایر مقررات مربوطه )رعایت حق تقدم( بال اشکال است.

• سازوکار1تغییر1نام1خانوادگی: )دستورالعمل اجرایى نام خانوادگى(	
سال . 1  18 از  کمتـر  فـرزندان  خانوادگـى  نام   تغییر  یابـد  تغییر  پـدر  خانوادگى  نام  اگر 

از  پدر،  از  اجازه نامه  اخذ  با  کبیر مى توانند  فرزندان  بود.  پدر خواهد  کتبى  با درخواست 

کنند. استفاده  او  جدید  نام خانوادگى 

افرادی که قبل از 18 سالگى نام خانوادگى آنان تغییر کرده، مى توانند پس از رسیدن به . 2

سن مزبور به نام خانوادگى قبلى خود برگردند.

هرگاه نام خانوادگى پدر تغییر کرده و در سند سجلى وی اجرا شده باشد، در صورت فوت . 3

پدر هریک از فرزندان مى توانند بدون کسب اجازه از شخصى، از نام خانوادگى جدید پدر 

استفاده نمایند.
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هرگاه نام خانوادگى پدر و جد پدری متفاوت باشد، فرزندان کبیر مى توانند بدون در نظر . 4

گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه، با اخذ اجازه نامه از جد پدری از نام خانوادگى 

وی استفاده نمایند.

نام . 5 تغییر  تحت سرپرستى خود،  اطفال  خانوادگى  نام  تغییر  برای  مى تواند  وصى  یا  قّیم 

کند. درخواست  را  آنان  خانوادگى 

برگشت به نام خانوادگى اولیه امکان پذیر نیست.. 6

• موارد1حذف1پیشوند1یا1پسوند1نام1خانوادگی: )دستورالعمل اجرایى نام خانوادگى(	
نـام خانـوادگـى، ترکیبـى از یک واژه و نام محـل یا منسوب به محل باشد که در این . 1

قابل حذف است. نام محل  صورت 

نام خانوادگى ترکیبى از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد که در این صورت نام ایل و . 2

طایفه قابل حذف است.

نام خانوادگى ترکیبى از یک واژه و نام یکى از حرفه ها و مشاغل باشد که در این صورت . 3

نام حرفه و شغل قابل حذف است.

اگر یک حرف، عدد یا کلمه ی زاید به عنوان پیشوند یا پسوند نام خانوادگى باشد؛ که در . 4

این صورت آن کلمه یا حرف یا عدد زاید قابل حذف است.

اگر نام خانوادگى ترکیبى از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل یا دو ایل و طایفه یا . 5

ترکیبى از آن ها باشد، به انتخـاب متقـاضى یکى از دو جـزء قابل حذف است، مانند شیرازی 

مشهدی یا قّناد زرگر.

اگر نام خانوادگى ترکیبى از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل به همراه یک کلمه یا . 6

پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل، کلمه مزبور نیزحذف مى شود: امیری 

دزفولى زاده
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