«دستورالعمل اجرائی ماده  43قانون ثبت احوال»

مـقـدمـه:

 -افشای اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسنااد سنی ج نر ینرای ناد

سنا و

مقامات قضنایج و دوتینج صیحنالم معانوت اسنت( .مناد  43ق.ث.ا .محنو ترنر منا  5411و
ا الدج سال .)5434
 اطباء و رادان و ماماها و دارو فروشان و ک ره کسانج که ینه مااسنبت شنیل ینا درفنه نودمحرم اسرار مج شون هر گا در غرر از موارد قانونج ،اسرار مردم را افشا کاا یه سه ما و یک
روز تا یکسال دبس و یا یه یک مر رون و پانح هرار ریال تا شش مر رنون رینال نرای نقن ی
محکوم مج شون ( .ماد  336قانون میازات اسالمج).
الف -اشخاص و مقامات مجاز به دریافت اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی:

 -1صاحب سندی که دارای اه رت قانونج یاش یا وکرل یا نعایا یا قایم مقام قانونج او.
 -2مراجع قضائی :دادسنراها و دادگاهانا نررنر :ععنومج ،انقنال  ،نرنامج ،وین رودانرنت ...و
دیوانعاتج کشور ،دیوان ع اتت اداری و امور سرپرسیج دادگسیری.
 -3نیروی انتظامی :شامل نوادج ،مااطق ،ادارات کل ،ادارات صیریط.
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تبصره :کالنیریاا و پاسگاهاای نرروی انیرنامج دسن

دسنیور مقنام قضنایج میناز ینه دریافنت

اطالعات اسااد سی ج مج یاشا .
 -4آن سیه از مقاماتج که یعو

قانون موضوعج مریوط ینه نادبان اسنااد سنی ج ننرد آنانا

مطرم یود و اتخاص تحعرم در آن زمراه ادیراج یه مطاتعه و مالدره اسااد سی ج و ینا دریافنت
مشخحات سی ج آنان داشیه یاش مانا شورای نگابان ،سازمان یازرسنج کنل کشنور ،ادارات
اطالعننات ،ثبننت اسننااد ،وفر ننه ععننومج ،اقیحنناد و دارایننج ،سننیالت وزارت امننور ار ننه،
فرمان اریاا در امر انیخایات ،واد های د افت و اطالعات و دراست های مراکر اسیاناا.
تبصره  : 1ادارات کل ثبت ادوال موف ا در مواردی که مقاماتج ییر مقامات مذکور در یان 3
تقاضننای دریافننت اطالعننات سننی ج را مننج نعایا ن پننس از ا ننذ مسننیا ات قننانونج تقاضننا و
پاسخگویج یه آن ،تحویر مسیا ات مریور را فقنط یکبنار انت اطنالت ینه ادار کنل دقنوقج
سازمان ارسال نعایا .
تبصره  : 2دفاتر اسااد رسعج و دفاتر ازدواج و طالق از مرا نع صیحنالم در مناد  43محسنو
نخواها ش  .در ورت نراز مج توانا از طریق ادارات ثبت اسااد صیریط تقاضا نعایا .
تبصره  : 3در واست تایر ا اتت شااساامه هایج که از مرا نع رسنعج ینه ادارات ثبنت ادنوال
ار ات مج گردد مشعول این دسیوراتععل نخواه یود و یرایر روش اری اق ام مج شود.
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ب -نحوه اقدام و پاسخگوئی به استعالمات:

 -1چگونگی استعالم :ادارات ثبت ادوال سراسر کشور یای ینا مرا نع اسنیعالم کاان هعناهاگج
نعایا که تقاضاهای اسنیعالم اطالعنات اسنااد سنی ج مطنایق نعوننه شنعار ینک و ینا امضناء
یاالترین مقام یا شخص میاز از طرف وی تاررم و ارسال گردد.
 -2نحوه پاسخگوئی :ادارات ثبت ادوال یا مرا عه ینه اطالعنات پایگنا و یایگنانج اسنااد سنی ج
اطالعات در واسیج را اسیخراج و یرایر نعوننه شنعار  2ینه مر نع در واسنت کاان ارسنال
واها نعود.
 -3ادار کل انیخایات از شعول این یا مسیثاج است و پاسخگویج یه اسیعالمات ادار منذکور
مطایق فرماای مریوط ورت واه گرفت.
 -4ادارات ثبت ادوال منج یاین آمنار اسنیعالمات منذکور را در کنارکرد ماهاننه نود مارنور
نعایا .
ج -این دسیوراتععل در سه مورخ  65/6/22شورای عاتج ثبت ادوال یه تحوی

رسر و از

تاریخ ایالغ آن ،ک ره دسیوراتععل ها و اطالعره هنای نادر کنه در مقنام ا نرا معنارا اینن
دسیوراتععل مج یاشا م یج و یالاثر واها یود.اتف/
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