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 : معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش
 تانسخوزهای پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان  معرفی فعالیت

 : پژوهش پایهت مقاال
و اثر  قانونی رويداد های والدت و فوتحقوق ثبت احوال از منظر اظهار  -

  آن بر ثبت به هنگام
 (سید مجید نبوی)                                                                              

 
 مضاعف در قرن بیست و يکم هويت - 
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 : معرفی طرح پژوهشی          

 خوزستان استان در افراد نام رییبه تغ شيگرا در یتيهو - یعوامل فرهنگ یبررس  -        

 (  دکتر کرم اله جوانمرد -جاسم سواعد)                                               
 : معرفی پایان نامه          

 احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه ايران -

 (محمد باقریان)                                                                        

 

 : شناسنامه نشریه

                      "پژوهش نامه ثبت"تخصصی   -فصلنامه علمی : نام

 22 / شماره 6931 شهريور / ششم سال: گاه انتشار

 مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور: صاحب امتیاز

 غزالیعبدالرسول : مدیر مسئول

 سید محمد عاملی: سردبیر

 زينب اصغری: مدیر اجرایی

 احمد تکین: ویراستار

 عصر، باالتر از چهارراه شهید چمران، نبش خیابان پسیان، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور خیابان ولی: نشانی پستی
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 معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور : تهیه شده در
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  معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش

 : ستانخوز پژوهش استانآموزش و نماینده 

 

 
 احمدیعلی  : نام  و نام خانوادگی

 کارشناسی: مدرک تحصیلی

 حقوق جزا وجرم شناسی: رشته تحصیلی

 کارشناس مسئول امور حقوقیکارشناس : پست سازمانی

 سال 8 : سابقه خدمتی

 6961: متولد

 خوزستاناداره کل ثبت احوال استان : محل خدمت

 : افتخارات ها وه دركارگروعضویت 

 بازرس ویژه سالمت اداری -

 )مصاحبه کننده و محقق( عضو گزینش -

 عضو کارگروه گمیته سرمایه انسانی -

 عضوکارگروه نام -

 نهی از منکر عضو کارگروه امر به معروف و -

 ستاد اقامه نماز عضو -

 رابط ازدواج آسان مستقر در استانداری خوزستان -

 های و برنامه های مناسبتیمجری سمینارها، جشنواره  -

 عضور مشاوران جوان استانداری خوزستان -

 سردبیر سایت خبری محک نیوز مدیرمسوول و -

 6936کارمند نمونه درسال  -

 ماه( 68به مدت )رییس اداره منابع انسانی و پشتیبانی  -

 مسوول روابط عمومی )چهار سال( -

 1فعالیت در سازمان صدا وسیمای مرکز خوزستان به مدت -

 سال بعنوان خبرنگار 

کسب دیپلم افتخار بهترین سردبیر خبر در بین استان  -

 6986های کشور در سال 

  6981خبرنگار نمونه استانی در سال  -

 سردبیر بخش های خبری رادیو تلویزیون گزاشگر، دبیر و -

 : كمیته تخصصی آموزش و پژوهش دراستان

 28/6/6986مورخ  1921/6889/ج بخشنامه شماره 2برابر بند

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدیریت برنامه ریزی کشور، 

برنامه چهارساله آموزش در کمیته راهبردی مورد تصویب قرار گرفت. 

و اداره کل ثبت احوال استان خوزستان با توجه به اهداف کمیسیون 

ی وظایف ذاتی سازمانی و همچنین به منظور تحول اداری در راستا

 6986ساماندهی به امور پژوهش وآموزش در سطح اداره کل از سال 

اقدام به ایجاد کمیته  6988شروع به فعالیت  نموده و از سال 

تخصصی تحت عنوان نظارت بر آموزش و پژوهش سازمان ثبت 

یت می احوال، به عنوان نمایندگی آموزش و پژوهش در استان فعال

 خوزستان ی اداره کل ثبت احوال استانهای پژوهش معرفی فعالیت         



 ژپوهش انهم ثبت

   6931شهریور  ،22، شماره ششمسال                                                                          

 

Page | 3 

بور شامل مدیران و کارشناسان حوزه ستادی اداره زکمیته م نماید.

کل می باشد که با برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه 

همچنین پذیرش  بررسی اجرا وارزیابی طرح  اجرای آموزش ها و

 های پژوهشی و تحقیقی می پردازد.

با  پژوهشیاز دیگر افتخارات این اداره کل این است که دو اثر 

ارزیابی اثر بخشی پودمان های آموزشی اداره کل ثبت احوال عناوین 

تحلیل انجام شده توسط خانم پروانه مظفری وانایی و  خوزستان

انجام شده  دالیل انتخاب نام نوزدان توسط والدین در خوزستان

بعنوان طرح تکلیفی استان به عنوان آثار پژوهشی برتر توسط مرکز 

 ش انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته اند.آموزش و پژوه

  ستان:خوز ساختار تشکیالتی کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان

  بهنام مریدی

 ریزی برنامه و پژوهش و آموزش کمیته رئیس و کل مدیر

  بابک علی پور

 کمیته عضو و دبیر –معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 

  مهران اسماعیلی

 عضو کمیته –آمارجمعیتی معاون فناوری اطالعات و

 حبیب آقایی 

 عضو کمیته –هویتی  اسناد معاون امور

  عظیم محمد زاده

 عضو کمیته –رئیس اداره حراست 

  شاهرخ خدادادی

 عضو کمیته -مدیر اداره ثبت احوال شهرستان زاهدان

  فاطمه بهمنی

 عضو کمیته –اداره منابع انسانی و پشتیبانی  رئیس

 میثم امینی 

 هکمیتعضو  -حقوقیرئیس اداره 

 علی احمدی 

 هکمیتعضو  -مسئول آموزش و پژوهش استان 

 

نن خوزستاپژوهش های انجام شده اداره کل ثبت احوال استا  

 ردیف عنوان اثر نام پژوهشگر

 6 عوامل جامعه شناختی خودکشی در شهر اهواز محمد ستونه

 2  الگوریتم کارا جهت یافتن زیرگرافهای پر تکرار در شبکه اجتماعی با رویکرد موتیف مریم زنگنه

 9 مدیریت تراکنش های مخرب در پایگاه داده سیار احسان پیروزی

 4 رفتارهای انحرافی ورفتارهای مدنی سازمانیرابطه رهبری اخالقی با  صادق محمدی

 6 بررسی تاثیر اشتغال زنان در هرم قدرت خانواده مژگان سیفی پور

 1 مقایسه تطبیقی قانون تجارت با الیحه قانون تجارت جدید در امور ورشکستگی رضا زاده

 7 احوال خوزستانارزیابی اثر بخشی پودمان های آموزشی اداره کل ثبت  پروانه مظفری وانانی

 8 راه های شناسایی و کشف جعل اسناد وراه های مقابله با آن سلمان سوقی

با مشارکت اداره کل ثبت احوال استان 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 3 تحلیل دالیل انتخاب نام نوزدان توسط والدین در خوزستان
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 : مقاله پژوهش پایه  

 

و  حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانونی رویداد هاي والدت و فوت

 اثر آن بر ثبت به هنگام

 

 6سید مجید نبوی

 : چکیده

قانون ( تا آخرین 6237قوانین و مقررات ثبت احوال از ابتدا )سال 

به تصویب رسیده است همواره بر اعالم به موقع و  6966مصوب که در سال 

فرآیند ثبت یک  .در مهلت پیش بینی شده در قانون تاکید داشته است

والدت و مرگ( از جهتی به دو حوزه اعالم و ثبت تقسیم می )رویداد حیاتی 

وظایف ثبت احوال در حوزه ثبت و تکالیف حوزه اعالم بعهده اعالم  .شود

اعالم کنندگان قانونی به دو دسته اشخاص حقیقی و  .کنندگان قانونی است

اثر اظهار دیر هنگام اعالم کنندگان قانونی  .اشخاص حقوقی تقسیم می شوند

احوال به ثبت  .اعم از صاحبان واقعه و مسئولین ذیربط، دیر ثبتی خواهد بود

منظور اینکه رویداد های حیاتی ثبت نشده باقی نمانند، در حوزه اعالم 

مداخله کرده و امر اعالم را با کشف رویداد و دعوت از صاحبان  واقعه به 

مقاله حاضر با رویکردی جدید به  .اظهار قانونی رویداد تسهیل نموده است

یر هنگام از این منظر مقوله دیر ثبتی نگریسته و سعی در تبیین علل ثبت د

 متفاوت دارد. 

اظهار قانونی رویداد های  –ثبت رویداد های حیاتی : واژگان كلیدي

 –اعالم خارج از مهلت قانونی  –دیر ثبتی  –اعالم کنندگان قانونی  –حیاتی 

 اقالم اطالعاتی –اسناد هویتی 

 مقدمه

اد برای رفع مشکل ثبت نابهنگام می بایستی وضعیت موجود از ابع

مختلف ارزیابی شود در این مقاله سیر تحول و تطور قانونگزاری در مورد ثبت 

رویدادهای حیاتی در طول تاریخ ثبت وقایع حیاتی در ایران مورد بررسی قرار 

 گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بیان می شود.

                                                           
1

 ارشد رشته حقوق خصوصی کارشناس - 

ارزش و اعتبار آمار های ثبتی بواسطه وجود قوانین ومقررات و رویه 

رویداد های  .ست که زیربنای قانونی آنها را تشکیل داده استهای قانونی ا

حیاتی در قالب  اسناد هویتی شهر وندان در چارچوب قوانین و مقررات به 

ثبت می رسد، سابقه قانون گذاری برای ثبت رویداد های حیاتی در ایران 

تصویب نامه ثبت احوال مصوب پنجشنبه بیستم : اجماالً بشرح زیر است

ماده، قانون ثبت احوال مصوب چهارده  46مشتمل بر 6237ال سنبله س

ماده، قانون سجل احوال مصوب بیستم  96مشتمل بر  6984خرداد ماه سال 

ماده، قانون اصالح قانون ثبت احوال  61مشتمل بر  6987مرداد ماه سال 

ماده و آخرین  66مشتمل بر 6963مصوب بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 

و اصالحیه مورخ  6966ثبت احوال مصوب تیر ماه سال مصوبه قانون 

 ،بخش، مهلت اعالم 4این مقاله  در  ،ماده است 66مشتمل بر  68/68/6919

اعالم کنندگان قانونی و سیر تحول اقالم  ،اعالم بعنوان یک عمل حقوقی

 اطالعاتی اسناد رویداد های حیاتی ارائه می شود.

مهلت قانونی اظهار وقایع حیاتی توسط اعالم كنندگان قانونی در 

 قوانین ثبت احوال 

قانونگزار برای تنظیم و تنسیق امور و ثبت به موقع وقایع والدت و 

مرگ همواره ظرف زمانی معینی را در نظر گرفته و اعالم کنندگان را مکلف 

 به رعایت آن نموده است.

قانونگزار در خصوص مهلت  6237ب در تصویب نامه ثبت احوال مصو

در قانون  2روزه  پیش بینی نموده است. 66اعالم وقایع والدت و وفات مهلت 

مهلت اعالم رویداد  6984سجل احوال مصوب چهاردهم اردیبهشت سال 

ساعت در نظر  48روز و زمان قانونی گزارش واقعه وفات فقط  68والدت 

فرادی که مستقیما با متولد یا متوفی این تکلیف در مورد ا ،9گرفته شده بود

قانون این افراد  را  ،ارتباط داشته باشند به شکل شدیدتری وجود داشت

ساعت  24ماماها و مسئولین دفن( مکلف به اعالم کتبی یا شفاهی ظرف )

نموده بود و مجازات حبس برای سرپیچی از قانون برای آنان در نظر گرفته 

ر قانونی نتیجه تکلیف مامورین ثبت احوال در قبال این الزام و اجبا ،4شده بود

                                                           
 6237( تصویب نامه ثبت احوال مصوب پنجشنبه بیستم سنبله سال 7ماده )  2

 6984( قانون سجل احوال مصوب چهاردهم اردیبهشت سال 3ماده )  9

4  
 6984( قانون سجل احوال مصوب چهاردهم اردیبهشت سال 64ماده )

 و اثر آن بر ثبت به هنگام هاي والدت و فوتحقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانونی رویداد        
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روز اول هر ماه کلیه رویداد های ثبت  6حکومت است که می بایستی ظرف 

 شده را اعالم می نمودند.

روزه برای اعالم  68مهلتی  6987قانون سجل احوال مصوب سال 

فوت  در این قانون، قانونگذار باز هم به رویداد 6والدت پیش بینی کرده بود،

ساعت به اعالم کنندگان فرصت  48با حساسیت بیشتری نگریسته و فقط 

سال پیش قانونگذار برای  86گزارش کردن واقعه فوت را داده است. در 

اشخاص  مرتبط با رویدادهای والدت و وفات تکلیف سنگین تری را در نظر 

مسئول دفن و ماما و همینطور مسئولین  ،گرفته بود به طوری که پزشک

موسسات می بایستی رویداد والدت طفل متوفی یا فوت مادر را در موقع 

ساعت آن هم به طور کتبی به مامورین سجل احوال  24وضع حمل ظرف 

 6963قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت  2گزارش نمایند.

ساعت زمان برای اعالم  48و برای وفات حداکثر  9روزه 66برای تولد مهلتی 

و  6966قانون فعلی ثبت احوال که مصوب سال  4.ظر گرفته استدر ن

و  6روز 66است، مهلت اعالم رویداد ها را برای والدت  6919اصالحی سال 

 1روز در نظر گرفته است. 68برای وفات 

مهلت اعالم رویداد بسته به زمان و مکان وقوع رویداد می تواند 

ط یکسانی نیستند بطور مثال با متفاوت باشد چرا که اعالم کنندگان در شرای

توجه به تعداد ادارات ثبت احوال و میزان پراکندگی آنها و عدم وجود اداره 

ثبت احوال در مناطق روستایی مهلت اعالم می بایستی برای ساکنین روستا 

همینطور برای ساکنین مناطق مرزی  ،نسبت به شهر نشینان طوالنی تر باشد

بنابر این  تی خاص شرایط آنان در نظر گرفته شود.و کوچ نشینان نیز باید مهل

تاخیر چند ماهه در بعضی مناطق، منطقی و در مقابل وقفه چند ساعته در 

 .برخی از نقاط کشور غیر قابل توجیه است

 اعالم رویداد هاي حیاتی بعنوان یک عمل حقوقی

ه در قوانین ثبت احوال همواره دو واژه اعالم و اطالع بکار رفته است ک

دارای بار معنایی متفاوتی است، در عرف و معنای لغوی واژه های اعالم و 

                                                           
 6987سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه سال  قانون (4ماده )  1

 6987( قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه سال 1ماده )  2

 6963( قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 2ماده ) 9
4

 6963قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بیست و دوم اردیبهشت ماه سال ( 11ماده ) 
5

 68/68/6919و اصالحیه مورخ  6966قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه سال ( 15تبصره ماده ) 
 68/68/6919و اصالحیه مورخ  6966قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه سال ( 25ماده ) 6

اطالع در زبان عربی واقف گردیدن،  .اطالع تقریبا مترادف هم بکار می روند

دیده ور شدن، آگاه شدن و در فارسی به معنی آگهی و خبر است و اعالم نیز 

بعنوان واژه ای  ولی 7.به معنی آگاه ساختن، آگاه دادن و خبر دادن است

 خاص در ترمینولوژی حقوق ثبت احوال دارای مفاهیم جداگانه است.

آگاه ساختن مامورین ثبت احوال یا اداره ثبت  اطالع دادن صرفاً

یک حکم قانون است و یک عمل  اعالماحوال از وقوع یک رویداد است ولی 

بین اعالم  قانونی محسوب می شود و دارای آثار حقوقی است به عبارتی رابطه

و اطالع عموم و خصوص مطلق است به این معنا که هر اعالم قانونی، اطالع 

اعالم کننده کسی است که " است ولی الزاما هر اطالع، اعالم قانونی نیست. 

مکلف به اعالم واقعه می باشد و می تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد 

8" تا از طرف او واقعه را اعالم نماید.
مصادیق اطالع رسانی می توان به از  

 : موارد زیر اشاره داشت

در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا 

 ،تربیت و غیرهو کانون اصالح  ،محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه

واقعه و ایجاد تسهیالت الزم برای  اطالع متصدیان این سازمان ها مکلف به

ماما یا پزشکی که در حین والدت  3ایف صاحب واقعه می باشند.انجام وظ

و ارسال یک  صدور گواهی والدتحضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به 

متصدیان  68نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعالم می باشد.

در این 66.وفات به ثبت احوال هستنداطالع گورستان یا دفن مکلف به 

دادن مسئولین منجر به ثبت نمی شود و مامور ثبت احوال یا مصادیق  اطالع 

همچنان منتظر اعالم از سوی صاحبان واقعه می شود یا بطریقی صاحبان 

نظر به اینکه اعالم قانونی، الزاما و  .واقعه را دعوت به اعالم قانونی می کند

معموال توسط مردم انجام می شود این اقدام ممکن است تحت تاثیر عوامل 

مختلف به تعویق افتاده و اهرم های ترغیبی، تشویقی و حتی تهدیدی 

 ،مجازات ها(  کارگشا نبوده و نتیجتاً اعالم دیر هنگام باعث دیر ثبتی شود)

یستی دامنه اعالم قانونی را توسعه داد و به اطالع برای حل این مشکل می با
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رسانی های فوق الذکر مسئولین مرتبط با رویداد های حیاتی مذکور در قانون 

 رسمیت بخشید و اطالع رسانی آنان را به منزله اعالم قانونی تلقی کرد.

امکانات و ظرفیت های خوبی 6966در قانون ثبت احوال مصوب سال 

نچه این ظرفیت ها با ساز و کار های مناسب بکار گرفته وجود دارد که چنا

پیوندد دچار دیر ثبتی شوند تقریبا هیچ واقعه ای که در شرایط عادی بوقوع ب

 ،قانون ثبت احوال 27ماده : برخی از این ظرفیت ها عبارتند ازنخواهد شد. 

، با قانون مذکور و شورای عالی ثبت احوال 6ماده  2آئین نامه اجرایی تبصره 

بهره گیری از این ظرفیت های قانونی دایره شمول اعالم و اعالم کننده 

توسعه می یابد و مطمئنا موجب تسهیل امر اعالم قانونی و به تبع آن ثبت 

سال گذشته تکلیف اعالم اساسا به عهده  38رویداد خواهد بود. در طول 

)به غیر از  صاحبان واقعه بوده و فقط در شرایط استثنایی مامورین دولتی

 مامورین ثبت احوال( موظف به اعالم شده بودند.

اعالم قانونی رویدادهای والدت و فوت بنابر نتایج پژوهشهای انجام 

 ،سال گذشته همواره متاثر از عوامل اجتناب ناپذیر اجتماعی 28شده طی 

ثبت  ،از زمان تاسیس ثبت احوال در ایران .فرهنگی و اقتصادی بوده است

ثبت وقایع به هیچ وجه  "ی حیاتی هیچگاه به تعویق نیافتاده است.رویدادها

نباید به عهده تعویق افتد و در ثبت هر واقعه سال، ماه، روز و ساعت آن قید 

".می گردد
1

 

همواره پوشش ثبتی تقریبا کامل بوده است و با انجام اقدامات خارج 

ق روستایی از اداره تحت عنوان دهگردشی مامورین ثبت احوال در مناط

حضور مستمر داشته اند که البته این اقدام شرط الزم برای ثبت بود و شرط 

کافی اقدام مردم بعنوان اعالم کننده قانونی در اعالم وقایع حیاتی است، بهر 

حال هر شخصی به دلیلی در اعالم رویداد تاخیر می کند و اهرم های مختلف 

و هنوز شاهد تاخیر در اعالم  دولت برای اعالم بموقع کارگر نیفتاده است

 رویدادهای حیاتی هستیم.

سال پیش تاکنون هرگاه اقدام فوق العاده ای صورت می 66از حدود 

پذیرفت از جمله طرح پوشش کامل ثبت وقایع حیاتی یا طرح شهید 

تنها در آن دوره حجم  ،ارجمندی یا اقدامات ویژه در مناطق خاصی از کشور

ه آن طرح ها صرفا جبران مافات )ثبت معوق( بود تا ثبت باال می رفت و نتیج

                                                           
1

 6963آیین نامه قانون ثبت احوال مصوب  7ماده  

ثبت بهنگام و به محض توقف اقدامات فوق العاده و قرار گرفتن در شرایط 

بدیهی است انجام طرح . گشتعادی، وضعیت اعالم به حالت سابق بر می

های ویژه از خود آثار آموزشی و فرهنگی گذاشته و اندکی در اعالم بهنگام 

ست ولی برای پوشش کامل زمانی و جغرافیایی مثمر ثمر تاثیر داشته ا

 : گام تا ثبت یک واقعه طی می شد 4در اقدامات فوق العاده معموال  .نبودند

 کشف  -6

 دعوت به اعالم  -2

 اعالم -9

 ثبت -4

از این چهار مرحله فقط مرحله چهارم یعنی ثبت رویداد تکلیف ثبت 

العاده و برای تسهیل در اعالم گام قبلی بعنوان یک کار فوق  9احوال است و 

بموقع رویداد های حیاتی توسط مامورین ثبت احوال انجام می شد. این در 

حالی است که چنانچه مسئولین مرتبط با رویداد های حیاتی والدت و مرگ 

در سایر دستگاهها برابر قانون وظیفه خود را انجام دهند و مهم تر از آن 

عواملی که مانع اعالم  ،م قانونی تلقی گردداطالع رسانی آنان بمنزله اعال

بهنگام واقعه توسط صاحبان واقعه می شد، تاثیری بر اعالم توسط عوامل 

سایر دستگاهها نداشته و امروزه با بهره گیری از فناوری اطالعات هیچ 

 رویدادی دچار دیر ثبتی نخواهد شد.

اعالم كنندگان قانونی رویداد هاي حیاتی والدت و مرگ در قوانین 

 ثبت احوال 

غیاب او مادر یا جد مکلف به اعالم پدر و در  6237 در قانون سال

خصوص فوت قانون روسای خانواده را مسئول اعالم نموده د. دروالدت بودن

قعه والدت پدر و در غیاب او مادر اعالم کننده وا 6984در قانون سال  2.بود

و در مورد وفات این مسئولیت بر عهده دو نفر از ساکنین محل وفات بود  9بود

و در خصوص افرادی که دارای مسکن ثابت نیستند به عهده مامورین تنظیم 

در این قانون ماما ها و مسئولین گورستانها به واسطه ارتباط مستقیم ،4است

گذار پیش بینی اعالم رویداد در با متولد یا متوفی اعالم کننده هستند. قانون

شرایط خاص را نیز نموده است بطور مثال تولد در کشتی باید توسط پدر و 

مادر اعالم و از ناخدا گواهی دریافت شود و در اولین بندر ایرانی یا خارجی 
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در مورد وفات حین مسافرت و در راه، مامورین پلیس  6واقعه به ثبت برسد

اعالم واقعه والدت  6987قانون سال   2.وال شده اندمکلف به اعالم به ثبت اح

را به عهده پدر یا مادر یا ماما گذاشته است و در مورد اطفال متولد در 

در این قانون  اعالم  9موسسات روسای آن موسسات مکلف به اعالم بودند.

رویداد وفات به عهده نزدیکترین اقربای حاضر شخص متوفی یا وکیل و یا 

ن و در صورت نبودن این افراد به ترتیب بر عهده سرپرست یا نماینده آنا

مستخدمین خانه بود. در شرایطی که طفل فوت کند یا مادر حین وضع 

حمل فوت نماید پزشک معالج و مسئول گورستان و ماما ملزم می باشند 

فوت اشخاص در  4ساعت مراتب را کتباً به ثبت احوال اطالع دهند. 24ظرف 

  6منفعه می بایستی توسط روسای آن موسسات اعالم گردد.موسسات عام ال

برای اعالم رویداد والدت قائل به ترتیب شده است  6963قانون سال 

اوالً پدر، ثانیاً ولی یا سرپرست طفل و ثالثاً مادر می بایستی رویداد را اعالم 

در شرایط تولد در کشتی ناخدا گواهی تولد صادر می کند و متصدی  1نمایند.

نگاهداری طفل در اولین شعبه ثبت احوال در ایران یا در نمایندگی کنسولی 

نزدیک  ،در مورد اعالم واقعه فوت قانونگزار به ترتیب ،7اعالم رویداد می کند

ترین اقربای حاضر متوفی، سرپرست ساکنین خانه محل فوت، مستخدمین 

دخدا را مکل بخشدار یا ک ،خانه، هر شخص که حاضر باشد، مامورین شهربانی

وفات در موسسات بعهده مدیر یا متصدی آن موسسات 8به اعالم نموده است.

 .3است

در حال حاضر قانونگزار به همراه اعالم، امضای دفتر ثبت کل وقایع را 

پدر یا جد : نیز حکم کرده است و می بایستی توامان با اعالم به ترتیب توسط

موقعی که قادر به انجام این  مادر در صورت غیبت پدر و در اولین ،پدری

اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل ، وصی یا قیم یا امین، وظیفه باشد

                                                           
  6984قانون ثبت احوال مصوب سال  92ماده 6

 6984قانون ثبت احوال مصوب سال  99ماده  2
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 6987قانون سجل احوال مصوب  1ماده  4
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 6963قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بیست و دوم اردیبهشت ماه سال   9ماده  1
7

 6963قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بیست و دوم اردیبهشت ماه سال  3ماده  
8
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 6963قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بیست و دوم اردیبهشت ماه سال  69ماده  

، متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است ،باشد

 68سال تمام به باال باشد  68صاحب واقعه که سن او از 

تیب شده است و مثل این قانون برای اعالم واقعه فوت نیز قائل به تر

امضای سند نیز باید انجام شود، این وظیفه به ترتیب  ،والدت در زمان اعالم

 ،نزدیک ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده استبه عهده 

هر شخصی  ،متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده یا نماینده او

 66.است انتظامی یا کدخدا ماموران ،که در موقع وفات حاضر بوده است

در این قانون امکانی پیش بینی شده است که چنانچه مامورین دولتی 

انتظامی یا قضایی رویداد والدت یا وفاتی را اعالم نمایند نیازی به امضای 

در صورتیکه وفات یا  "سند نیست و همان نامه مستند ثبت قرار می گیرد. 

نتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات والدت طی نامه رسمی از طرف ماموران ا

اعالم شود شماره و تاریخ اعالمنامه در سند درج و به منزله امضاء سند 

"خواهد بود
ظرفیت ایجاد شده در قانون فعلی می تواند بازوی توانایی برای  62

رفع معضل اعالم دیرهنگام از سوی اعالم کنندگان قانونی خصوصاً مردم باشد 

آن نیازمند مکانیزمی برای اجرا هستیم. در مواد فوق ولی برای بکارگیری 

الذکر انواع اعالم کنندگان برای شرایط مختلف توسط قانونگذار پیش بینی 

 6966قانون ثبت احوال مصوب سال  27شده است ولی در بین آنها ماده 

دست را کامالً باز گذاشته است و به ماموران انتظامی یا قضایی و یا سایر 

تیار اعالم رسمی رویداد والدت و وفات داده است و مهم تر اینکه مقامات اخ

نیازی به حضور آنها در اداره ثبت احوال برای امضای سند نیست، درج شماره 

 .و تاریخ اعالم نامه در سند به منزله امضای سند است

می توان  28واژه مقامات قدری ابهام دارد که مستفاد از ماده 

از مقامات، به مقامات انتظامی  28در ماده  ،ژه داشتتفسیری مضیق از آن وا

در قوانین سابق نیز  .یا گروههای امدادی و فرماندهان نظامی یاد کرده است

مذکور  همکاریچنانچه واژه  .از مامورین دولتی برای اعالم استفاده کرده اند

تفسیر شود و برای ایجاد وحدت رویه  اعالمعنوان ه ب  6ماده  6در تبصره 

دستورالعمل خاصی برای اعالم به تصویب شورای ثبت احوال برسد این ماده 

می تواند زیرساخت مناسبی برای کلیه رویدادهای حیاتی باشد و با بهره 

در  .گیری از فناوری اطالعات در اسرع وقت کلیه وقایع حیاتی به ثبت برسد
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رت گیرد و به عبارتی هیچگاه صاحبان واقعه واقع یک ثبت اتوماتیک صو

 عمل ثبت را احساس نکنند.

ثبت رویداد فوت با  ،توجه به مطالب پیش گفته در این بخش با

استفاده از این ظرفیت قانونی امکان پذیر است،  ولی در مورد ثبت رویداد 

د والدت تنها نام نوزاد است که  می بایستی توسط والدین انتخاب و اعالم شو

تنها اطالعی  رد. این موردو مابقی اقالم سند والدت نیاز به تصمیم والدین ندا

خود یکی از عوامل اعالم دیرهنگام  واست که موکول بر تصمیم والدین است 

از آنجائیکه این اطالع صرفا در زمان  .توسط اعالم کنندگان قانونی است

ر چندانی در ثبت رویداد صدور شناسنامه نوزاد مورد نیاز است و به واقع تاثی

اگر بتوان تنها این مورد  را که موکول به تصمیم  ،و تنظیم سند هویتی ندارد

والدین است به آینده واگذار نمود )بعد از انتخاب نام توسط والدین و مراجعه 

برای اخذ شناسنامه(، درصد قابل توجهی از رویدادهای والدت که این عامل 

ظرفیت قانونی  .شده است به موقع ثبت خواهند شد تاخیر باعث دیرثبتی آنها

تفاهم نامه همکاری مشترک  ،6ماده  2آیین نامه اجرایی تبصره  ،27ماده 

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و دستورالعمل اجرایی آن و همچنین  

با مکانیزمی خاص مسئله اعالم تواند پتانسیل شورای عالی ثبت احوال می 

 ثبتی را ریشه کن کند.ه تبع آن دیردیرهنگام و ب

 اقالم اطالعاتی انواع اسناد رویداد هاي حیاتی

 سند ثبت رویداد والدت -6

در طول تاریخ ثبت احوال شکل و اقالم مندرج در اسناد هویتی 

حسب نیاز های زمان خود تغییراتی یافته است، در این بخش از مقاله که با 

نوع سند به ترتیب زیر که  6صورت گرفته رویکرد تولید آمار های جمعیتی 

تقریبا تمام اسناد هویتی موجود در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور را شامل 

  .می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

 ،6966، اسناد نوع دوم در سال 6964تا  6237اسناد نوع اول از 

و  6919تا  6926، اسناد نوع چهارم از 6928تا  6961اسناد نوع سوم از 

 تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. 6914اسناد نوع پنجم از 

قلم اطالعاتی که در اسناد ادوار مختلف وجود  98بطور کلی از حدود 

قلم آن در تمامی انواع اسناد هویتی از بدو تاسیس ثبت احوال  66دارد، تعداد 

جدول زیر در بعضی از  در ایران تا کنون مشترک بوده و بقیه اقالم به شرح

 اسناد گنجانده نشده است.

اسناد نوع اول که در اوایل تاسیس ثبت احوال بکار می رفته تقریبا 

کامل ترین نوع سند والدت بوده و فقط اقالم سواد پدر و تاریخ تولد مادر در 

 آن وجود نداشته است.

ن به در اسناد نوع دوم بجز نام پدر و مادر اطالعات دیگری از والدی

سن اعالم کننده و گواه و همینطور شغل گواه و ساعت تولد  ،ثبت نمی رسید

 نوزاد نیز از اقالمی است که در سند نوع دوم نیامده بود.

در اسناد نوع سوم اطالعات پدر کامال جمع آوری می شد ولی از مادر 

فقط نام و نام خانوادگی وی در سند درج می شد در این نوع سند در مقایسه 

محل تولد نیز جمع آوری نمی شد سن اعالم  ،با نوع دوم عالوه بر ساعت تولد

کننده و گواه و همینطور شغل گواه نیز مثل سند نوع دوم در سند تعبیه 

 نشده بود.

اطالعات مادر تغییری  ،در سند نوع چهارم سواد پدر حذف شده

ف شده نسبت به سند نوع سوم ندارد و شغل و آدرس اعالم کننده نیز حذ

 است و همینطور سن وشغل گواهان.

سند جاری اطالعات نوزاد کامل است ولی از والدین  سند نوع پنجم؛

اعالم کننده و گواهان فقط نام ونام خانوادگی و تاریخ تولدشان جمع آوری 

 فرق این سند با سایر انواع اسناد در درج تاریخ ازدواج والدین است. ،می شود

ثبت احوال از فناوری اطالعات در امور ثبت از زمان بهره گیری 

رویداد های حیاتی، مجموعه اطالعاتی را حسب نیاز زمان خود  همراه با ثبت 

والدت جمع آوری می نموده که در سند والدت پیش بینی نشده بود. آن 

دین، تعداد مولود، مستند ثبت، نوع ازدواج والدین و زایمان : اقالم عبارتند از

 .توامان

می نیز مورد نیاز مطالعات جمعیتی است که پیشنهاد جمع آوری اقال

تحصیالت و شغل والدین، : آن از سوی متولیان امر شده است که عبارتند از

 .تاریخ تولد فرزند قبل، طول دوره بارداری و موارد ورود به تابعیت
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 سناد هويتياقالم اطالعاتي اسناد والدت در سير تحول ا

 انواع اسناد هويتي اقالم موضوع

كل اقالمی كه درحال 
 حاضر  جمع آوري میشود

 سند نوع اول
7921-7171 

 سند نوع دوم
7171 

 سند نوع سوم
7171-7191 

 سند نوع چهارم
7197-7111 

 سند نوع پنجم
 تا كنون 7111

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام نوزاد

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگی

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ جنس

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ (تاریخ ثبت)اعالم

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ تاریخ تولد

 ■ ■ ■   ■ ساعت تولد

 ■ ■ ■  ■ ■ محل تولد

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ محل ثبت

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام پدر

 ■ ■ ■ ■  ■ نام خانوادگی

 ■ ■ ■ ■  ■ تاریخ تولد

 ■  ■ ■  ■ شغل

 ■   ■   سواد

 ■  ■ ■  ■ مسکن

 ■ ■     ازدواج والدین ازدواج

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام مادر

 ■ ■ ■ ■  ■ نام خانوادگی

 ■     ■ سن

 ■ ■     تاریخ تولد

 ■  ■   ■ مسکن

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام اعالم كننده

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگی

 ■ ■    ■ سن

 ■  ■ ■ ■ ■ نسبت با نوزاد

 ■   ■ ■ ■ شغل

 ■   ■ ■ ■ مسکن

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام گواهان

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگی

 ■ ■  ■  ■ سن

 ■   ■  ■ شغل

 ■  ■ ■ ■ ■ مسکن

اقالمی كه حسب نیاز 

ثبت  سامانهتوسط 

وقایع حیاتی جمع 

 شود آوري می

 دین

     

■ 

 تعداد مولود

     

■ 

 مستند ثبت والدت

     

■ 

 نوع ازدواج والدین

     

■ 

 توامان زایمان

     

■ 

 مورد نیاز  اقالمدیگر 

 تحصیالت مادر

 تحصیالت پدر      

 شغل مادر      

 شغل پدر      

 تاریخ تولد  فرزند قبل      

 طول دوره بارداری      

 ورود به تابعیت      
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 سند ثبت رویداد وفات -2

اندازه اسناد والدت دستخوش تغییرات نشده است و اسناد وفات به 

 ،6974تا  6237اسناد نوع اول از سال ،شکل وجود داشته است 9تنها در 

تا  6987و اسناد نوع سوم از سال  6981تا  6976اسناد نوع دوم از سال 

اقالم اطالعاتی سند وفات نیز همانند  کنون مورد استفاده قرار گرفته است.

ت زیادی نداشته است و بجز علت فوت مسئله خاصی ندارد و شکل آن تغییرا

می بایستی همچون رویداد والدت به کیفیت جمع آوری اقالم فعلی پرداخته 

شود، اقالمی نیز در رابطه با تولید آمارهای جمعیتی مورد نیاز است که در 

 جدول زیر آمده است.

 اقالم اطالعاتی سند ثبت رویداد فوت 

 دیگر اقالم مورد نیاز فعلیسند  اقالم 

 ■ جنس 

 ■ تاریخ تولد  

 ■ تاریخ ثبت  

 ■ تاریخ فوت  

 ■ علت فوت  

 ■ محل سکونت  

 ■ مستند ثبت  

 ■ محل ثبت  

 ■ وضعیت ثبت وفات  

 محل فوت  

 

■ 

نوع اعالم به تفکیک اعالم 

 كننده حقوقی

 

■ 

 دین و مذهب 

 

■ 

 شغل 

 

■ 

 

 : خالصه و نتیجه گیري

تعویق اعالم قانونی مانع اساسی ثبت بهنگام رویدادهای حیاتی است، 

وظیفه اعالم رویداد هیچگاه بعهده ثبت احوال نبوده و در حال حاضر هم 

نیست، ثبت رویداد های حیاتی اعالم شده به ثبت احوال در طول تاریخ 

تاسیس آن هیچگاه به تاخیر نیافتاده است و ثبت احوال برای پوشش 

بطور  ،افیایی خود عالوه بر انجام وظیفه در محل اداره در نقاط شهریجغر

فوق العاده نیز مامورین خود را به نقاط روستایی اعزام داشته و نسبت به ثبت 

سال گذشته سازمان ثبت  66رویدادهای والدت و فوت اقدام می نماید، در 

را نموده که احوال کشور یک برنامه فوق العاده را در جهت ثبت بهنگام اج

ثبت رویداد( بوده  -4اعالم  -9دعوت به اعالم  -2کشف  -6فعالیت ) 4شامل 

دوم و چهارم توسط ثبت احوال و  ،است، در این برنامه فعالیت های اول

فعالیت  9فعالیت سوم توسط اعالم کننده قانونی انجام می شد. بنابراین از 

ظیفه قانونی او بوده و دو انجام شده توسط ثبت احوال فقط فعالیت چهارم و

فعالیت اول و دوم بطور خاص و موقتی در جهت ثبت بهنگام صورت می 

 پذیرفت.

راهکار عملی برای اعالم رویدادهای والدت یا مرگ با کمترین فاصله 

بعد از وقوع آنها می تواند بکارگیری ظرفیت های قانونی موجود نظیر ماده 

قانون ثبت احوال باشد، همچنین  6ه ماد 2و آیین نامه اجرایی تبصره  27

بهره برداری از تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای 

کشور و دستورالعمل اجرایی آن برای ثبت رویداد های وفات و استفاده از 

پتانسیل شورای عالی ثبت احوال در تصویب دستورالعمل های الزم در جهت 

های والدت و رویداد احی ساز و کار اعالم قانونیتسهیل امر اعالم و نیز طر

مرگ توسط دستگاههای ذیربط و مبادی مرتبط با وقوع رویداد های حیاتی، 

مبتنی بر قانون و مقررات موجود می تواند به ثبت به هنگام کمک کند. بهره 

های ثبت استانداردگیری از فناوری اطالعات در هماهنگی کامل با نرم ها و 

انتقال اطالعات رویداد های حیاتی از مبداء وقوع یا اعالم به سامانه احوال در 

 های ثبت رویدادهای حیاتی نیز تسهیل کننده است.

 : منابع

  6237قانون ثبت احوال مصوب سال  -6

  64/2/6984قانون ثبت احوال مصوب  -2

  28/6/6987قانون سجل احوال مصوب  -9

  6963قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت  -4

متضمن اصالحیه  6966قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه سال  -6

68/68/19 
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 : مقاله پژوهش پایه  

 

 7 بیست و یکم هویت مضاعف در قرن

2مهدی بصیری ملکی   

 با همکاری سعید کاشانی و نسرین حسن زاده

 : چکیده

شناسنامه یا اصالح سن کهه   و صدورتغییر سن یا همان ابطال 

 درقالب وشکل عدم تعلق سند سجلی به متقاضی وتعلق آن به خواهر و

اشخاص مدعی هستند که قبل از تولد خهواهر   برادر فوت شده  است و

دوران کودکی فوت نموده ؛  والدین شناسنامه  برادری داشتند که دریا 

ها نیز  کلیه دادخواست به وی اختصاص داده اند.و آن را ابطال نکرده و

 شوند. شکل واحد مطرح می براین اساس و در یک قالب و

خهاطر مهوارد   ه در واقع ماهیت این دعاوی اصالح تاریخ تولد به 

محدودیت سن  می باشد.که دادگاه ههای   نیاز اشخاص و فرار از شرایط

با شرایط یکسان احکام متفاوت صادر  مختلف برای یک موضوع واحد و

ند. هدف این تحقیق نیز بررسی علل و عوامل تغییرسن در قالب می کن

ابطال و صهدور و تطهابق یافتهه هها بها فرضهیه هها اسهت. نهایتها  ارائهه           

مسههئوالن و  راهکارهههای مناسههب عملههی و علمههی جهههت اسههتفاده   

 .می باشدسیاستمداران 

سن بیانگر وجود  این بابت است که تغییر اهمیت این تحقیق از

نهوع   به دلیهل اینکهه تهرثیر بسهزائی در     ضعف در قوانین جامعه است و

استخدام و آمارهای وقایع حیاتی ازجمله والدت و فوت و سایر مهدارک  

 الئی برخوردار است.رسمی می گذارد از اهمیت با

                                                           
1

) ابطال و صدور  26ر برگرفته از طرح پژوهشی هویت مضاعف در قرن مقاله حاض. 

 شناسنامه ( انجام شده در اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی است.
 رئیس اداره ثبت احوال منطقه یک تبریز. 2

ایج بدست آمده نیز گویای این مطلب است که عمهده تهرین   نت

که  می باشدعلل تقاضای تغییر سن استخدام و ادامه تحصیل و ازدواج 

 پنجم به تفصیل شرح داده شده است. در فصول چهارم و

 : واژگان كلیدي

ابطال سند و  -تغییر تاریخ تولد –اصالح سن  -ماده واحده  –قانون 

 تزلزل اسناد سجلی -اعتباراسناد -شناسنامه

 

 : مقدمه

برخی اشخاص به دلیل مشکالت تحصیلی؛ استخدامی؛ ازدواج؛ و پیش  

یا اشتغال و  بینی و آینده نگری برای کنکور سراسری و ادامه تحصیل و

ه اصطالح حتی اخذ وامهای خود اشتغالی؛ اقدام به ارائه دادخواست ب

ابطال و صدور شناسنامه می نمایند. که در واقع ماهیت این دعاوی 

دادگاه های مختلف ، اصالح تاریخ تولد بخاطر موارد مذکور می باشد

 با شرایط یکسان احکام متفاوت صادر می و برای یک موضوع واحد

در پاره ای موارد  نفر گواه و استناد محاکم نیز شهادت دو و کنند.

همچنانکه محرز است ماهیت واصل . باشد پزشکی قانونی میگواهی 

نظر است که با  اصالح سن بخاطر رسیدن به هدف مورد دعاوی مذکور

شناسنامه مصوب  روح ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و

مجلس محترم شورای اسالمی منافات دارد از طرفی چون اسناد سجلی 

دولتی است بنابراین نادیده گرفتن  و شناسنامه جزء اسناد رسمی و

قانون مدنی  6966و6232و6287و  6286ماده واحده و مادتین 

ریاست  6973 -61341/73/6و  6977 -6886/77/6وبخشنامه های 

محترم قوه قضائیه را بدنبال دارد که نهایتاً آمارهای حیاتی والدت و 

 2ای یک فرد بطوریکه بر می نمایدفوت سالهای قبل را نیز دچار تزلزل 

. که این موضوع از نظر علم می شودواقعه فوت ثبت  2واقعه والدت و

 .می باشدآمارو جمعیت  شناسی نیز قابل قبول ن

 

 بیست و یکم هویت مضاعف در قرن        
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از طرفی برخی از قضات محترم به ویژه دادرسان محترم با نادیده  

قانون ثبت احوال کشور یا  4گرفتن مواد قانونی مذکور به استناد ماده 

نفر  مستند قراردادن شهادت دو با مالک و ن مدنی وقانو 336ماده  

 6983گواه برابر نظریه شورای محترم نگهبان در خصوص ابطال ماده 

می آئین دادرسی مدنی اقدام به صدور رأی برعلیه ادارات ثبت احوال 

 .نمایند

قانونگذار درصدر ماده واحده صراحتاً عنوان نموده که هرگونه  بهرحال 

تغییر تاریخ تولد ممنوع است. پس چنین استنباط می شود چون 

شناسنامه صرف نظر از شکل وشیوه  و صدورماهیت دعاوی ابطال 

این امر نیز باید ممنوع  ؛بنابراین عملی نوعی تغییر تاریخ تولد است.

قانون تخلفات  2چنین نباشد؛ چون ماده فرض این که  باشد. حال بر

وجرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسالمی اشخاصی را که در اعالم تولد 

 شهادت دروغ دهند مجرم شناخته است. بنابراین پدر ومادر و ‚فوت و

برعکس  ستند وخود اشخاص که حکم بر له شان صادر شده مجرم ه

گواهان  . خود خواهان ومی شودچنان که حکم بر علیه شان صادر 

 قابل پیگرد قانونی هستند. تعرفه شده نیز مجرم بوده و

تخلف شده اند که  بنابراین در یک بعد قضیه اشخاص مرتکب قصور و 

 حقی برگردن قانون وقانونگذار نیست اما در بعد دیگر قضیه قانون و

 مجریان قانون با ایجاد بستر الزم عمالً زمینه قصور و قانونگذار و

اقدام  ارتکاب جرم را اشاعه می دهند بطوریکه اشخاص وسوسه شده و

شهادت دروغ می نمایند که در اینجا وظیفه  به ادعای خالف واقعه و

 و مجریان قانون است که این زمینه را از بین ببرند. قانونگذار و قانون و

هان جزء بینه شرعی هستند و در برخی موارد حتی گوا چون اقرار و

د که از نظر شرعی نیز مرتکب می شونگواهان مجبور به اتقان سوگند 

 گناه خواهند شد. 

 : بیان مسئله

سند سجلی( اصطالحی است که اشخاص )شناسنامه  و صدورابطال  

خواهری داشته اند که در  مدعی هستند که قبل از تولدشان برادر و

کودکی بنا به عللی فوت شده اما والدین شناسنامه آن را نگه دوران 

 دیگر که خواهان دعوی است اختصاص داده اند. به فرزند داشته و

 قبل از تصویب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و 

 مجلس شورای اسالمی و 2/66/6917جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 

شناسنامه  و صدوراصطالح ابطال  وترئید شورای محترم نگهبان واژه 

اشخاص با مراجعه به محاکم دادگستری درخواست  وجود نداشت و

 تنها تاریخ تولد در اسناد سجلی و اصالح تاریخ تولد را می نمودند و

ایجاد وقفه  اما پس از تصویب ماده واحده و شناسنامه تغییر می یافت.

تری اقدام به مساعدت محاکم دادگس چند ماهه اشخاص به کمک و

عدم تعلق شناسنامه به دیگری را مطرح نمودند  طرح موضوع تعلق و

سازمان ثبت  918/6که ابتدا پس از ابطال به استناد بخشنامه شماره 

صادره فوت شخص متوفی در اسناد  احوال کشور پس از اجرای حکم

در اجرای بند  شناسنامه مورد دعوی را باطل نموده و سجلی ثبت و

قانون ثبت احوال کشور پس از تعقیب کیفری به دلیل  46اده ))ب(( م

مدعی بودن شخص مبنی بر اینکه از بدو تولد تا صدور حکم برای وی 

 مقررات قانونی و سند سجلی تنظیم نگردیده با رعایت کلیه موارد و

شناسنامه  قانون ثبت احوال کشور سند سجلی تنظیم و 46برابر ماده 

لغی شدن بخشنامه مذکور در هیرت عمومی اما با م صادر می شد.

نهایتاً  قانون ثبت احوال کشور و 46دیوان عدالت اداری اجرای ماده 

 هم روز به روز بر آسانتر شد و مراحل انجام کار کوتاهتر و هم اجرا و

علی رغم عدم وجود قانون صریح و  تعداد این نوع پرونده ها افزوده شد.

 سطح کشور به صورت یک رویه جاری ووحدت رویه قضایی این امر در 

 عادی ادامه یافت. 

از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص  :ماده واحده

 ممنوع است.

که  یتدر صور صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و: تبصره

اختالف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص 

ا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال محل و ی کمیسیونی مرکب از فرماندار

رئیس شورای  پزشک منتخب؛ مدیرعامل سازمان بهداری استان و

با عضویت وریاست  یا بخش محل صدور شناسنامه و اسالمی شهر و
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 سال باشد می 6بیش از  .گردد قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می

 2/66/6917قانون مذکور درتاریخ ) تواند سن خود را اصالح نماید.

د به تریی 62/66/6917درتاریخ  درمجلس شورای اسالمی تصویب و

 شورای نگهبان رسیده است(.

. این می باشدمتصور  6917آنچه از ماده واحده مصوب سال 

حتی دادگاه ها نیز  است؛ که تغییر سن اشخاص ممنوع است و

تبصره آن صراحتاً بیان داشته  و صالحیت ذاتی جهت تغییر ندارند؛

سال باشد در  6چنانکه اختالف سن واقعی با سن اشخاص بیش از 

صالحیت کمیسیون تشخیص سن مسقر در اداره ثبت احوال محل 

بنابراین قانونگذار با تصویب اصل ماده واحده خواسته  تنظیم سند است.

با گذاشتن تبصره سعی نموده اگر  این دعاوی در دادگاه مطرح نشود و

د آن نیز در دادگاه مطرح نشود بلکه به دلیل مورد خاصی هم بوده باش

 تخصصی بودن در کمیسیون تشخیص سن ادارات ثبت احوال مطرح و

 اتخاذ تصمیم شود.

در وهله اول موضوع  می شودآنچه از این قانون استنباط 

در وهله دوم اجازه اصالح سن تحت  ممنوعیت تغییر سن افراد است و

ه داشتن صالحیت ذاتی دیگر اینک شرایط خاص منظور شده و

کمیسیون تشخیص سن ادارات ثبت احوال در خصوص اصالح سن 

نه اصالح سن  ؛ برای دادگاه ها نه تغییر ومی شوداست. آنچه معلوم 

. ومی بینیم که عملکرد محاکم دادگستری درخصوص می باشدن متصور

ه بیشتر دادگاه ها تفسیر ب ماده واحده در خیلی از موارد متفاوت بوده و

 حکم صادر می نمایند.  رأی نموده و

  : وحدت رویه قضایی

 باتوجه با اینکه شعب ششم و بیست چهارم دیوانعالی کشور در

سجلی و جلوگیری از  اسناد استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار

تزلزل آنها آراء مختلف صادرکرده و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند 

ایجاد وحدت رویه ضروری بنظر  هیرت عمومی برلذا طرح موضوع در 

 می رسد.

 -633رأی وحدت رویه هیرت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 

69/6/6974 

جلوگیری از  سجلی و براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد 

 6؛ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از 6917تزلزل آنها مصوب بهمن 

 6سن بیش از  و رسیدگی به درخواست تغییرسال ممنوع می باشد. 

سال به تحریر تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در 

به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیرت عمومی  بنا آن محول شده است.

که موجب رسیدگی و اظهار نظر  1دیوان عالی کشور؛ رأی شعبه 

سال را دادگاههای  6 نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از

دادگستری اعالم نموده است. منطبق با قانون و صحیح تشخیص می 

 6928شود. این رأی برطبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب 

برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع 

 است.

عالی  توجه به صراحت ماده واحده متاسفانه هیرت عمومی دیوان با 

عامداً دست به  یا اینکه عالماً و کشور یا توجهی به این قانون نداشته و

به این صورت که اوالً  می باشداین رأی قابل تغییر  این اقدام زده است.

علیرغم اینکه هیرت عمومی صراحتاً در صدر رأی وحدت رویه به 

این ممنوعیت تغییر تاریخ تولد اشخاص اشاره نموده است. البته شاید 

شود که منظور هیرت عمومی از صدور رأی وحدت رویه فوق؛  ایراد وارد

جهت حل  صدور اذن به تغییر تاریخ تولد اشخاص نبوده بلکه در

تعارض و اختالف فیمابین محاکم مربوطه است و نمی توان باستناد این 

ثبت؛ شماره  ) تاریخ تولد رسیدگی کرد. رأی به دعوی مربوط به تغییر

 (.24؛ صفحه  78خرداد ؛ 81

مقام بیان صالحیت  از طرف دیگر شاید گفته شود که رأی مزبور در  

اینکه پس از احراز  غیر دادگستری بوده و محاکم دادگستری و

صالحیت محاکم دادگستری آنها مجاز به صدور حکم بر تغییرتاریخ 

یه حکم قض باید به قوانین مراجعه کرد و باشند یا نه، تولد اشخاص می

حکم قضیه نیز در همان ماده واحده صراحتاً اعالم شده  را یافت و

وتغییر تاریخ تولد اشخاص مطلقاً ممنوع است. مگر اینکه اختالف سن 

واقعی با سن مندرج در سند سجلی بیش از پنج سال باشد. که این هم 
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در صالحیت کمیسیون پنج نفره اداره ثبت احوال است. پس محاکم 

باید به استناد این ماده قانونی از  مجوزی ندارند وهیچگونه حق و 

 همان منبع( ) رسیدگی امتناع نمایند.

 : مستند قانونی صالحیت دادگاهها براي رسیدگی

مهم قوانین  در نظام قضایی کشورمان برای بسیاری از اصول اساسی و

توان ادعا نمود که  موضوعه پیش بینی شده است واز این لحاظ می

کنوانسیون  موجود در اعالمیه های جهانی حقوق بشر و تمامی اصول

 های بین الملی در قوانین کشور وجود دارد.

 می شوداما با وجود این امر در بعضی موارد شاید اجمال قوانین سبب 

این موارد هرچند اندک هستند  دادرسی عادالنه مورد تردید واقع شود.

اصالح مسئولین امر واقع گردد از جمله آنها  ولی بایستی مورد توجه و

که به تحقیق حاضر ارتباط دارد بحث تغییر سن ویا همان اصطالح 

می  این امر .که ماده واحده ناظر برمی باشدشناسنامه  و صدورابطال 

اینجا می بینیم به دلیل محدودیتهای قانونی برخی اشخاص  در .باشد

رند با استفاده از طرح موضوع در آشنا به مسائل حقوقی سعی دا آگاه و

 ؛عدم آگاهی برخی قضات از سوی دیگر از سویی و و صدورقالب ابطال 

استناد دادگاه هم متفاوت  و موفق به انجام خواسته خود می شوند.

 336قانون ثبت احوال کشور و ماده  4بیشتر مربوط به ماده  بوده و

می ر زیر بررسی شود که د شهادت گواهان محدود می قانون مدنی و

 : دشون

قانون ثبت  4مستند قانونی دادگاهها برای صدور احکام یا ماده   -6

رسیدگی به شکایات اشخاص ذینغع از )د )می کناحوال است که بیان 

همچنین رسیدگی به سایر دعاوی  تصمیمات هیرت حل اختالف و

 راجع به اسنادثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل

محل اقامت خواهان بعمل می آید ورای دادگاه فقط پژوهش پذیر 

 است.

 تغییر مطالبی که در)قانونی مدنی است. که بیان نموده ) 336ماده  -2

دفتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم 

 بس؛ و محکمه(( آنچه متصور است منظور فقط تغییر مطالب بوده و

تصرف در  یک واژه به واژه دیگر بدون دخل و تغییر نیز عوض نمودن

 کلیات می باشد.

شهادت گواهان  یکی از مهمترین مستند دادگاه است که متاسفانه  -9

خاطر آشنایی ه ب برخی اشخاص با وجود علم به عدم آگاهی از واقعه و

در بحث  ند.می کنصورت کامالً تعلیمی ادعای شهادت ه ب و رفاقت و

قانون مدنی  6983ابطال ماده  استمحرز  علوم وشهادت شهود آنچه م

 در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در)) است که بیان داشته

محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به 

شهادت اثبات  نمی گردد(( که این ماده از این نظر که شهادت بینه 

فاقد ارزش دانسته برابر نظریه شورای در برابر اسناد معتبر  شرعیه را

خالف موازین  24/8/6917-62794نگهبان منتشره در روزنامه رسمی 

جهانگیر –آئین دادرسی مدنی ) بدین جهت ابطال شده است. شرع و

این امر دست  قضات دادگاه ها را باز گذاشته  و (.24صفحه  -منصور

 ر سند وجهت صدور احکام مبنی بر ابطال اسناد سجلی و صدو

اسناد سجلی نیز از همین  عمده آسیب وارده بر و شناسنامه جدید.

مدرک مستندی دال بر  چون اشخاص سند و گیرد. ناحیه صورت می

مستندشان  توانند ارائه دهند و تولد خود نمی برادر و فوت خواهر و

 شهادت گواهان تعلیمی است.

 : ارائه دادخواست توسط اشخاص علل تغییر سن و

ع مختلف تحصیلی با توجه به ثبت نام در مقاط: ادامه تحصیل -6

اگر سن  پرورش مستلزم شرایط سنی خاصی است و قوانین آموزش و

فردی از سن تعیین شده از قانون مقرر بیشتر یا کمتر باشد مراجع 

این اشخاص جهت  آموزشی از ثبت نام آن خودداری می کنند. و

 .می نمایند و صدورعاوی ابطال صعود از این مانع اقدام به طرح  د

بعبارت دیگر وقتی سن کودک در نیمه دوم سال مورد نظر ثبت نام 

.جهت ثبت نام در دوره اول ابتدایی متولدین تا اول مهر ماه می باشد

یا اینکه افراد به دلیل عدم موفقیت در تحصیل  ند ومی کنرا ثبت نام 

 ت نام در مدرسه میمردود شدن بیش از حد مجاز مواجه با عدم ثب و

 راه حل را اصالح سن می دانند. و شوند
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استخدام در وزارتخانه ها ونهادها ومراکز آموزشی : استخدام -2

. که می باشدغیردولتی نیز مستلزم شرط سنی  وموسسات دولتی و

قانونگذار جهت استخدام نیروی انسانی اعالم نموده است. در این 

جهت تحقق  د نظر هستند.راستا افرادی که فاقد شرط سنی مور

شناسنامه می  و صدورخواسته خود اقدام به طرح دعاوی ابطال 

 نمایند.

سن به ویژه  یکی از عوامل عمده ارائه دادخواست تغییر: ازدواج -9

رسوم  در هر جامعه آداب و .می باشداز سوی خانم ها مسئله ازدواج 

این  رد اغلب مردم برهمسرگزینی وجود دا خاصی جهت ازدواج و

که سن دختران در امر ازدواج بایستی از سن پسران کمتر  باورند

غافل از  ها باشد. این امر شاید به دلیل سن باروری در خانم و باشد ؛

چه بسا در  و اینکه تغییر سن چیزی از واقعیت را عوض نمی کند.

حتی منجر به طالق  آینده  همین عامل باعث اختالف  خانوادگی و

 شود.

با : کفالت یا اخذ معافیت و اعزام به خدمت سربازی و ترخیر در -4

عدم  اینکه افراد پس از اخذ دیپلم و توجه به قانون نظام وظیفه و

ادامه تحصیالت عالیه بایستی به خدمت سربازی اعزام شوند. مصداق 

و  بارز این مورد افرادی هستند که در کنکور سراسر قبول نشده اند.

خواهند در سال بعد در کنکور مجدداً شرکت نمایند. بنابراین  می

حتی برخی افراد آینده نگری کرده و  ند.می کناقدام به طرح دعوی 

 در دوران دبیرستان اقدام به این کار می نمایند. 

با عنایت باینکه برخی : فرهنگی شرکت در مسابقات ورزشی و -6

مسابقات گروه موسسات فرهنکی و ورزشی جهت شرکت افراد در 

هایی با توجه به سن آنها نموده و سنین خاصی را جهت  بندی

بزرگساالن  شرکت در مسابقات در رده های سنی نوجوانان و جوانان و

 اعالم می نمایند. لذا افراد جهت کسب امتیاز در رده سنی مورد نظر

 خود اقدام به تغییر سن می نمایند.

صیانت از  ل کشور نیز حفظ وسیاست سازمان ثبت احوا چون وظیفه و

 اسناد هویتی مردم کشور است بنابراین به منظور حفظ اعتبار اسناد و

جلوگیری از تزلزل آنها مجبور است در صورت صدور حکم بر علیه 

از طرفی اشخاص  ادارات اقدام به دفاع ودرخواست تجدیدنظر نمایند و

هزینه در  نیز در صورت صدور رأی بر علیه شان بخاطر صرف وقت و

نظر نمایند مگر اندک  مراحل اولیه مجبور می شوند درخواست تجدید

 افرادی که مشکل شان در طول انجام مراحل دادرسی رفع شده باشد

مانند ازدواج اشخاصی که بخاطر ازدواج اقدام نموده اند یا استخدام و 

 رفع موانع تحصیلی.

های بدوی اضافه نظر را به دادخواست  پس اگر دادخواست های تجدید

کنیم رقم دادخواستها دو برابر رقم فوق الذکر خواهد بود. دادخواست 

 .می شودبه ادارات ثبت احوال واصل 

 : می شودباعث تزلزل آنها ، صدور  مداركی كه ابطال و اسناد و

کند  شناسنامه فردی که ابطال صدور می سجلی و عالوه برتزلزل اسناد

مکتسبه نیز بایستی اصالح شوند که نهایتاً مدارک  به تبع آن اسناد و

تزلزل سایر اسناد  صدور باعث مخدوش شدن و یک پرونده ابطال و

 : که عیارتند از شود. رسمی می

 دانشگاهی مدارک تحصیلی و -

 کارت شناسائی ملی -

 کارت پایان خدمت سربازی -

 گواهینامه رانندگی  -

 طالق افراد مترهل اسناد ازدواج و -

 گذرنامه -

 فرزندان شناسنامه همسر و سجلی واسناد  -

 خودرو و... -ساختمان -زمین: اسناد مالکیت -

 مدارک استخدامی  -

 سوابق بیمه ای دفترچه بیمه و -

 مدارک بانکی وثبتی -

صدور شناسنامه پژوهشی  عوامل ابطال و به منظور بررسی علل و 

شرقی تحت عنوان هویت مضاعف در  جامع در سطح استان آذربایجان

یک صورت گرفته که نتایج قابل مالحظه ای بدست آمد  وقرن بیست 

پرونده  6112تعداد   6981که شرح مختصر چنین است. در طول سال 

 شناسنامه از سوی محاکم دادگستری  استان آذربایجان و صدورابطال 

 6619از این تعداد   شرقی به ادارات ثبت احوال ابالغ شده است. و
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مورد بر له اشخاص صادر شده  433و  مورد بر له ادارات ثبت احوال

 مورد به دلیل قطعیت تا پایان سال اجراء شده اند و  427است. که 

 بقیه نیز در سالهای آینده پس از قطعیت اجراء خواهند شد.

 و صدوریک پروند ابطال : نیروی انسانی هزینه و: کارمورد نیاز

شناسنامه عالوه براینکه برای اشخاص هزینه بر بوده برای دولت نیز 

نیروی انسانی زیادی را تحمیل  ‚پرهزینه است.وعالوه بر هزینه مالی

د. وصرف نظر از وقت وهزینه های پرت آنچه یک پرونده بطور می کن

می شرح جدول زیر ، متوسط هزینه و نیروی کار مفیدی نیاز دارد

نیروی کار انجام شده در خصوص اصالح سایر  زینه وجدول ه . درباشد

 مدارک تحصیلی و مدارک از جمله شناسنامه واسناد سجلی فرزندان و

گذرنامه و مدارک  کارت ملی و گواهینامه رانندگی و سند ازدواج و

که درصورت احتساب بیشتر  .منظور نشده است ... بانکی و مه وبی

 خواهد شد.

برای ادارات ثبت احوال  6981انجام شده در سال تحقیقات  برابر آمار و

تحلیل کنیم  اگر آن را تجزیه و پرونده واصل شده. و 6612استان تعداد

 : خواهیم داشت

 : 6981شرقی در سال  کل پرونده ها استان آذربایجان

 6112×   386888=  6197878888     : هزینه به ریال

 6112×   428=  138848دقیقه                   : وقت به

 138848÷  18=  66194ساعت                           

 : میم دهیم خواهیم داشترا به سطح کشور تع حال اگر این ارقام

 : 6981سال  کل پرونده های کشور در

  67732×  386888=  67626628888 : هزینه به ریال

 67732×  428=  7472148دقیقه                : وقت به

  7472148÷  18=  624644ساعت                        

 : یافته های پژوهش بدین شرح می باشند

دختر  (%7/61( مورد یعنی )94اکثریت متقاضیان با ): (6یافته شماره)

 که خود رقم قابل مالحظه ای است. هستند.

 ند.تمام متقاضیان مجرد بود: (2یافته شماره ) 

نیاز در بین دختران ازدواج بوده و در  وعلت اصلی : (9یافته شماره )

که پاسخ گویایی است بر سئوال اول  باشد. بین پسران استخدام می

 پژوهش.

از روند فعلی راضی  (% 7/81)بیشتر متقاضیان یعنی: (4یافته شماره ) 

 نیستند.

تمایل  (% 9/49)اکثریت متقاضیان دعاوی یعنی: (6یافته شماره ) 

 .ها دارند در دادگاهخیلی کم به طرح دعاوی 

برعکس  (%9/78)اکثریت متقاضیان دعاوی یعنی: (1یافته شماره ) 

( تمایل زیاد و خیلی زیاد به طرح دعاوی در کمیسیون 6یافته شماره )

 تشخیص سن مستقر در ثبت احوال  دارند.

%( اشخاص در طرح دعاوی از 68نفر یعنی )  98: (7یافته شماره ) 

 اند.وکیل استفاده نموده 

( نفر 28راهنمای متقاضیان دعاوی تغییرسن ): (8یافته شماره ) 

دوستان  (%49%( بستگان و )99)نفر دوستان بعبارتی  (21) بستگان و

 .می باشد

کارشناسان ثبت  اکثریت قریب به اتفاق قضات و: (3یافته شماره )

سن  ( مورد یعنی معتقدند که دعاوی تغییر97)احوال و وکال  به تعداد 

تنها یک مورد یعنی معتقد به واقعی بودن دعاوی  و غیر واقعی هستند

 ارقام قابل مالحظه میباشند. هستند. که این رابطه معنی داربوده و

کارشناسان ثبت  اکثریت قریب به اتفاق قضات و: (68یافته شماره )

( 49وکال معتقدند که عامل اصلی طرح دعاوی ازدواج  با ) احوال و

 .می باشد (%97/44)( مورد 44استخدام با ) و (%96/93)مورد 
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اکثریت قضات وکارشناسان ثبت احوال و وکال  به : (66یافته شماره )

تمایل خیلی کم و کم با  طرح  (%7/71)( نفر یعنی 68) و (28تعداد )

 دعاوی در دادگاهها دارند.

 ( اکثریت قضات و66برخالف یافته شماره ): (62یافته شماره )

( نفر یعنی 28) و (67ن ثبت احوال و وکال  به تعداد )کارشناسا

تمایل زیاد وخیلی زیاد با  طرح دعاوی درکمیسیون تشخیص  (7/16%)

 سن دارند.

( نفر یعنی 67با توجه به نتایج بدست آمده  ): (69یافته شماره )

%(  از قضات وکارشناسان ثبت احوال و وکال  معتقدندبرای 9/28)

%(  معتقدند  7/41( نفر یعنی )28ی وجود دارد  و)تغییرسن ماده قانون

 برای تغییرسن ماده قانونی وجود ندارد. 

( درمورد رویه 69درست مطابق یافته شماره ): (64یافته شماره )

%( معتقدند برای تغییرسن وحدت 7/21( نفر یعنی )61قضایی نیز )

 معتقدند برای (%9/69)( نفریعنی 92رویه قضایی وجود دارد و )

 تغییرسن وحدت رویه قضایی وجود ندارد.  

 از قضات و (%7/91)( نفر یعنی 22) تعداد: (66یافته شماره ) 

 کارشناسان ثبت احوال و وکال  بهترین راحل راممنوع کردن تغییر

 تاریخ تولد  می دانند.

 از قضات و (%7/61)یعنی  ( نفر68تعداد): (61یافته شماره ) 

سن توسط دادگاه  وکال معتقد به تغییرکارشناسان ثبت احوال و 

 هستند.

کارشناسان  از قضات و (%96( نفر یعنی )26تعداد): (67یافته شماره )

ثبت احوال و وکال  معتقد به تغییر سن توسط کمیسیون سن مستقر 

 درثبت احوال هستند.

 

 

 

 : چالشهاي موجود

با عدالت اجراء نمی شود.کسانی که شرایط فعلی اعمال قانون  در -6

  صدور از مزایای ابطال و می توانند ارتباط داشته باشند آشنا و شانس و

 استفاده نمایند. با شرایط فعلی برای رفع مشکل خود

به تبع آن آمار متقاضیان اصالح سن  افزایش جمعیت جوان کشور و -2

 .و صدوردر قالب دعاوی  ابطال 

ی آمارهای وقایع حیاتی چهارگانه به ترثیر گذاری بر شاخص ها -9

 ویژه آمارهای والت و فوت سنوات قبل کشور.

به علت ثبت واقعه فوت ، ترثیر بر شاخص های آمار فوت و علل فوت -4

 واهی .

مخدوش نمودن اسناد دولتی از قبیل شناسنامه؛ گذرنامه؛ کارت  -6

 بیمه ودانشگاهی؛ سند ازدواج ؛ اسناد  شناسائی ملی؛ مدارک تحصیلی و

 سایر مدارک مکتسبه. مالکیت و

عمده ترین چالشهای پیش روی سازمان  عبارت دیگره ب

دادگستری ها افزایش جمعیت کشور است که با افزایش  ثبت احوال و

انتظارات جدید در جامعه  گسترش شهر نشینی نیازها و جمعیت و

 بوجود می آید. بطوریکه برخی افراد جهت کسب درآمد و خلق و

طرقی از دیگر افراد پیشی ه نمایند ب ازدواج سعی می ل شغل وتحصی

زیرا  حتی آینده تشدید خواهد شد. این امر در حالت فعلی و و بگیرند.

ذهن  رسیدن به این نیازها با توجه به محدویت آنها خود به خود فکر و

در جاهایی  و کشاند. راهکار می برخی افراد را به سمت یافتن چاره و

سن لحاظ شده افراد به محض مواجه با مانع اقدام به  که محدویت

 از طریق محاکم دادگستری می نمایند. صدور طرح دعاوی ابطال و

 : پیشنهاد و راهکار

 : شناسنامه ممنوع شود و صدورپیشنهاد می شود موضوع ابطال  -6

جلوگیری از  این امر باعث حفظ و صیانت از اعتبار اسناد سجلی و 

صرفه جوئی در هزینه ها  آمارهای وقایع حیاتی و و تزلزل اسناد رسمی

قانونگذار نیز مجبور  و نیروی انسانی دولت و وقت اشخاص می شود. و

منطقی در خصوص رفع چالشهای  به فکر رفع مشکل به طرق علمی و



 ژپوهش انهم ثبت

   6931شهریور  ،22، شماره ششمسال                                                                          

 

Page | 18 

استخدام بر  ازدواج و موجود درجامعه مانند محدودیت سن تحصیل و

 می آید.

آن موارد زیر منظور  در ر قرار گیرد وماده واحده مورد تجدید نظ -2

 : شود

پزشک معتمد  اعضاء کمیسیون تشخیص سن مرکب از قاضی دادگاه و

رئیس ) زیرا عمالٌ فرماندار و یا شهردار رئیس اداره ثبت احوال باشد. و

با همان ترکیب فعلی اینکه یا  شورای اسالمی شهرستان( نقشی ندارند.

عالوه بررسیدگی به پرونده های اصالح تاریخ تولد موضوع ماده واحده 

شناسنامه نیز به کمیسیون واگذار شود. که  و صدورپرونده های ابطال 

درآن صورت اعضاء کمیسیون میتوانند بطور تخصصی تر در مورد وقایع 

میم فوت و والدت براساس مدارک مستند نه شهادت چند نفر تص

 درست را بگیرند. صحیح و

 : منابع ومآخذ

  -نشریه آموزشی داخلی سازمان ثبت احوال کشور -ثبت - 6

 6978سال؛  ؛81شماره

مدنی؛ تهران؛   -حجتی اشرفی ؛ غالمرضا؛ مجموعه قوانین اساسی  -2

 .6972کتابخانه گنج دانش؛ 

دوران؛ مقررات آئین دادرسی مدنی؛ نشر  منصور؛ جهانگیر؛ قوانین و -9

6988 

؛ متضمن اصالحیه 6966مصوب تیرماه  -قانون ثبت احوال کشور -4

 مجلس شورای اسالمی.  68/68/19مورخه 

حقوقی سازمان ثبت احوال  دستورالمل های سجلی و بخشنامه ها و -6

 کشور.
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 : معرفی آثار پژوهشی

  

 : طرح پژوهشی با عنوان

 در افراد نام رییبه تغ شیگرا در یتیهو - یعوامل فرهنگ یبررس

   1خوزستان استان

 3، دکتر کرم اله جوانمرد 2جاسم سواعد

 : چکیده

شود. در طول تهاریخ مشهخص    نام بارزترین نماد اجتماعی محسوب می

کننده شخصیت اجتماعی، جایگاه و طبقات و وجه اشتراک و یها افتهراق در   

(. نامگهذار دارای تعلقهات، باورهها،    1: 6984باشد. )پوریهانی،   یک جامعه می

گونهه   باشد و نامگذاری بخشی از هویت افراد اسهت. نهام همهان    اعتقادات می

فردی است باید نشان دهنهده هویهت قهومی، ملهی،      هویتکه نشان دهنده 

 مذهبی و اعتقادات و باورهای افراد نیز باشد.

 –در این رابطه تحقیقی با هدف کلهی بررسهی تهرثیر عوامهل فرهنگهی      

با حمایهت اداره کهل ثبهت احهوال     هویتی در گرایش به تغییر نام در استان 

 خوزستان صورت گرفته است.استان 

این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشهنامه انجهام   

متقاضهیان تعهویض نهام در اسهتان       گرفت. جمعیت آماری تحقیهق تمهامی  

 باشهد.  نفر می  3896ها  که تعداد آن 6936 تا 6981 های سال خوزستان از

ای اسهت بهرای تعیهین حجهم      گیری به صورت تصادفی خوشهه  روش نمونه

                                                           
 این طرح پژوهشی با حمایت اداره کل ثبت احوال استان خوزستان انجام شده است. - 1
2

 جامعه شناسی و رئیس اداره ثبت احوال شادگانکارشناسی ارشد  - 
3

 استادیار دانشگاه بروجرد - 

نفر تعیین شد و تجزیهه داده هها بها     913فاده از فرمول کوکران نمونه با است

 است. spssاستفاده از 

های تحقیق نشان داد که هر چه میزان هویت و عوامهل فرهنگهی    یافته

 تر باشند به همان میزان در گرایش به تغییر نام ترثیرگذار خواهند بود.   قوی

رتباط جمعی، % شاخص وسایل ا33در تحقیق نهایی با سطح اطمینان 

بیشهترین همبسهتگی را در     هویت فردی، اعتقادات و باورها و هویت قهومی 

گرایش به تغییر نام نشان داده است و متغییر هویت مهذهبی ههر چنهد بها     

متغییر وابسته تحقیق دارای همبستگی بود ولی در نهایت به عنوان متغییر 

یرهای جهنس و  پیش بین از مدل خارج شد. از میان عوامل فردی بین متغ

 تحصیالت با متغییر وابسته تحقیق تفاوت معناداری مشاهده نشد.    

 کلید واژه ها: 

هویهت قهومی، هویهت مهذهبی، هویهت فهردی،        -گرایش به تغییر نام 

 .  وسایل ارتباط جمعی -اعتقادات و باورها

 خوزستان استان در افراد نام رییبه تغ شیگرا در یتیهو - یعوامل فرهنگ یبررس
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 : معرفی آثار پژوهشی

 

  حقوق خصوصیی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 : عنوان با 

  حقوق موضوعه ایران احکام و آثار شناسنامه در

 1 محمد باقریان

 : چکیده

هنگامی که نوزادی متولد شود و پس از تولد زنده بماند والدین او برابر 

روز از زمان تولد به اداره ثبت احوال  66حداکثر  قانون موظف هستند

مراجعه و والدت او را اعالم نمایند، و مامورین ثبت احوال موظفند در 

اگر نوزاد ایرانی  صورت وجود شرایط قانونی، این والدت را ثبت کنند؛ و

باشد برای او شناسنامه، و اگر ایرانی نباشد گواهی والدت اتباع خارجه 

صادر و تحویل نمایند. تاخیر در اعالم والدت آثار منفی برای فرد در ارتباط 

با استفاده از مزایای تبعه کشور و برای برنامه ریزان در اداره امور کشور 

 دارد. 

ام خانوادگی پدر خواهد بود. در صورتی که نام خانوادگی نوزاد همان ن

در صدور شناسنامه اشتباه و یا اختالفی رخ دهد و پس از امضاء آن هر 

یک از مامور ثبت و یا صاحب شناسنامه متوجه اشتباه یا اختالف شود 

هیات حل اختالف مستقر در هر اداره با درخواست صاحب سند، از طریق 

واهد نمود. تغییر در هریک از صدور رای مقتضی اشکال را رفع خ

مندرجات شناسنامه، از طریق رای دادگاه امکان پذیر خواهد بود. جعل در 

شناسنامه چه جعل مادی باشد )تغییر مندرجات از طریق تراشیدن، محو 

)اعالم خالف واقع  تغییر در مندرجات و...( و چه جعل معنوی نمودن،

 ای مجازات می باشد. یا محل والدت و... (، دار تاریخ والدت و

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان قم - 

دارنده آن ایرانی قلمداد شده و  شناسنامه واجد احکامی است از جمله،

از حقوق و مزایای تبعه کشور بهره مند خواهد شد. تکالیفی نیز برعهده 

وی قرار خواهد گرفت. آثاری نیز برای دارنده آن دارد مانند اینکه نسب و 

هلیت وی ثابت می شود . سن فرد را مشخص می نماید، و بر اساس آن ا

تحت شرایطی ابطال و یا باطل خواهد شد. در اختیار داشتن قوانین و 

دستورالعملها در خصوص شرایط صدور و ابطال شناسنامه به متقاضیان 

این امکان را میدهد تا خواسته های خود را با کوتاهترین زمان ممکن 

 یند. مطرح، و از طرح خواسته های غیر قانونی خودداری نما

تامل در حقوق موضوعه و دستورالعملها و  با بررسی ودر این تحقیق 

بخشنامه های مربوط به شناسنامه و استفاده از کتب و مقاله های مرتبط 

مباحث را جمع بندی نموده و سامان بخشده ایم. درنتیجه، آخرین قوانین 

یل و آئین نامه و بخشنامه های موجود جمع آوری و مورد تجزیه و تحل

قرار گرفته تا خواننده با مطالعه آن، به سهولت اطالعات کاملی از روند 

صدور، تکمیل و تغییر در مندرجات شناسنامه بدست آورد و در مواقع الزم 

 مورد استفاده قرار دهد.
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