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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استتنباط از قتوانین و مقتررات در جهتت
انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهتای
تئوریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشتود کته البتته
روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درستی هتم بته شتکلی
است که برای طی مراحل تحصیلی صترف مطالعته و پاستخ بته ستااالت
بهصورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .بته ایتن
ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه بترای
دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحلته کتار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضتائی و شتیوه استتدالل و
استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستتند؛ لتیکن اهمیتت آگتاهی از رویته
قضائی با ورود به میدان کار و فعالیتت بتر هتیا فتارغالتحصتیل حقتوقی
پوشیده نیست .بی تردید تنهتا منبتع آمتوزش عملتی وکالتت ،قضتاوت و
به طورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهها و جلستات رستیدگی،
همین رویه قضائی می باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات ،پرستش و
پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هتر روز بتهصتورت عملتی در حتال
انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستتند متیتوانتد اطالعتات کتاربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیالن حقوق بیش از ستایرین بته مطالعته رویته قضتائی
نیازمند هستند؛ اما هیا قشتری از جامعته بتزرش رشتته حقتوق قضتائی
نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایتن حتوزه باشتد؛ زیترا
رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقتوق استت کته دائتم در

حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقتبمانتدگی
از علم واقعی حقوق و جامعته حقوقتدانان تمتام خواهتد شتد .از ایتن رو
ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقتی نستبت بته جمتعآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام میکننتد
که انتشارات چراغ دانش نیتز در همتین راستتا و بترای انجتام بخشتی از
وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمعبنتدی مطالتب
رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصوص برای
هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهصورت کاربردی و با دسترسی آسان به
مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین ایتن هتدف مجموعتهای از
کتاب ها هرکدام تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل
موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .۶آراء وحدت رویه؛
 .4آرای اصراری؛
 .۶آراء شعب دیوانعالی کشور
 .۱آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .۵نشستهای قضائی؛
 .۱نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعتوا
بهصورت منسجم و منظم گردآوری شتود تتا وکتال ،حقوقتدانان و قضتات
محترم در مراجعه به رویه قضتائی در کمتترین زمتان بته بهتترین وجته
مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسیار آراء

دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بتر آن
بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونته در قستمت ر ی آورده
شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحتدت رویته ،آراء دیتوانعتالی
کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیتت ایتن
آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .۶تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .4تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .۶ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .۱ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .۵دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیتات ،آراء و ستایر
مطالب حقوقی موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و ستایر همکتاران در
راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهتای بعتدی استتفاده نمایتد .لتذا
موجب خرسندی خواهد بود کته خواننتدگان عزیتز از هتر صتنف ضتمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت
(کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کتردن مجموعته حاضتر
یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای ابطال و اصالح شناسنامه

معرفیدعوایاصالحوابطالشناسنامه
در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضایی را به خود مشغغول کغرده
تغییرات در مندرجات شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی
می باشد در این نوشته به اختصار به بررسی شرایط طغرح هغر دو دعغوا و
مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی به همراه نمونه دادخواست
ها یا درخواست آن خواهیم پرداخت.

مبحثاول:دعوایتغییرسنتولد
در اهمیت والدت همین بس که اهلیغت انسغان بغرای دارا شغدن حقغوق
بازنده متولد شدن شروع و با مرگ وی به اتمام میرسد و در بسغیاری از
موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق بغه زنغده متولغد شغدن موکغول
شده است بنابراین وجود فرض قغانونی مشغخب بغرای تغاریخ تولغد آثغار
بسیاری دارد که نباید این فرض بغا هغر ایغراد کوچغک و بغدون محکمغه
پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.
در حمایت از این هدف مقنن در سال  5111قانون حفغظ اعتبغار اسغناد
سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب نمود براساس این قانون تغییر
تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر در موارد خاص بغا رعایغت تشغریفات
که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
اگر خواهان درخواست تغییرر سرن خغود را بنمایغد بغا توجغه بغه نغوع
درخواست(تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج
سال) مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.
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گفتار اول :مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد
در صورتی که شرایط ذیل بر دعوا خواهان حاکم باشغد مرجغع صغالح بغه
درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهغان مغیباشغد در
این خصوص ماده  4قانون ثبت احوال مقغرر مغی دارد ... «:رسغیدگی بغه
سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال بغا دادگغاه شهرسغتان یغا دادگغاه
بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مغیآیغد و ریی دادگغاه فقغط
پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفغع
مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگغاه محغل صغدور سغند و اگغر
محل تنظیم سند و اقامت خواهغان هغر دو در خغارج از کشغور باشغد بغا
دادگاه شهرستان تهران خواهد بود».
اوالً :خواسته خواهان تغییر سن باشد.
ثانیاً :درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.
ثالثاً :افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.
رابعاً :تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.
در تایید این موضغوع ریی وحغدت رویغه شغماره  111مغور 5114/51
چنین مقرر داشته است«:براساس ماده واحده قانون حفغظ اعتبغار اسغناد
سجلی و جلوگیری ازتزلزل آنها،مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت
و هفت ،تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشغد و
رسیدگی به درخواست تغییر سن ،بیش از پنج سغال بغه تجغویز تبصغره
همین قانون،منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنا
به مراتب ،به نظر اکثریت اعضای هئیت عمومی دیوان عغالی کشغور ،ریی
شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت بغه درخواسغت تغییغر

