
  حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانوني رويداد هاي والدت و فوت

  و اثر آن بر ثبت به هنگام 

  
  2سيد مجيد نبويو   1دكتر محمود قيوم زاده

  :چكيده 

تا آخرين قانون مصوب كه در سال ) 1297سال (قوانين و مقررات ثبت احوال از ابتدا 

ع و در مهلت پيش بيني شده در قانون به تصويب رسيده است همواره بر اعالم به موق 1355

از جهتي به دو حوزه اعالم و ) والدت و مرگ(فرآيند ثبت يك رويداد حياتي . تاكيد داشته است

وظايف ثبت احوال در حوزه ثبت و تكاليف حوزه اعالم بعهده اعالم . ثبت تقسيم مي شود

قيقي و اشخاص حقوقي اعالم كنندگان قانوني به دو دسته اشخاص ح. كنندگان قانوني است

اثر اظهار دير هنگام اعالم كنندگان قانوني اعم از صاحبان واقعه و مسئولين . تقسيم مي شوند

ثبت احوال به منظور اينكه رويداد هاي حياتي ثبت نشده باقي . ذيربط، دير ثبتي خواهد بود

ت از صاحبان  واقعه به نمانند، در حوزه اعالم مداخله كرده و امر اعالم را با كشف رويداد و دعو

مقاله حاضر با رويكردي جديد به مقوله دير ثبتي . اظهار قانوني رويداد تسهيل نموده است

  . نگريسته و سعي در تبيين علل ثبت دير هنگام از اين منظر متفاوت دارد

  

  

 -قانوني اعالم كنندگان  -اظهار قانوني رويداد هاي حياتي  -ثبت رويداد هاي حياتي  :واژگان كليدي

  اقالم اطالعاتي  -اسناد هويتي  - اعالم خارج از مهلت قانوني  -دير ثبتي 
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  مقدمه

در . براي رفع مشكل ثبت نابهنگام مي بايستي وضعيت موجود از ابعاد مختلف ارزيابي شود

اين مقاله سير تحول و تطور قانونگزاري در مورد ثبت رويدادهاي حياتي در طول تاريخ ثبت 

  .وقايع حياتي در ايران مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بيان مي شود

ارزش و اعتبار آمار هاي ثبتي بواسطه وجود قوانين ومقررات و رويه هاي قانوني است كه 

رويداد هاي حياتي در قالب  اسناد هويتي شهروندان . زيربناي قانوني آنها را تشكيل داده است

سابقه قانون گذاري براي ثبت رويداد هاي . ين و مقررات به ثبت مي رسددر چارچوب قوان

  :حياتي در ايران اجماالً بشرح زير است 

ماده،  41مشتمل بر 1297تصويب نامه ثبت احوال مصوب پنجشنبه بيستم سنبله سال       

احوال ماده، قانون سجل  35مشتمل بر  1304قانون ثبت احوال مصوب چهارده خرداد ماه سال 

ماده، قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب  16مشتمل بر  1307مصوب بيستم مرداد ماه سال 

ماده و آخرين مصوبه قانون ثبت احوال  55مشتمل بر 1319بيست و دوم ارديبهشت ماه سال 

ماده است، اين مقاله  55مشتمل بر  18/10/1363و اصالحيه مورخ  1355مصوب تير ماه سال 

مهلت اعالم ، اعالم بعنوان يك عمل حقوقي، اعالم كنندگان قانوني و سير تحول بخش،  4در 

  .اقالم اطالعاتي اسناد رويداد هاي حياتي ارائه مي شود

  مهلت قانوني اظهار وقايع حياتي توسط اعالم كنندگان قانوني در قوانين ثبت احوال 

والدت و مرگ همواره ظرف قانونگذار براي تنظيم و تنسيق امور و ثبت به موقع وقايع   

  .زماني معيني را در نظر گرفته و اعالم كنندگان را مكلف به رعايت آن نموده است

قانونگزار در خصوص مهلت اعالم وقايع والدت و  1297در تصويب نامه ثبت احوال مصوب 

   1.روزه  پيش بيني نموده است 15وفات مهلت 

مهلت اعالم رويداد والدت  1304ت سال در قانون سجل احوال مصوب چهاردهم ارديبهش 

اين تكليف . 2ساعت در نظر گرفته شده بود 48روز و زمان قانوني گزارش واقعه وفات فقط  10

در مورد افرادي كه مستقيما با متولد يا متوفي ارتباط داشته باشند به شكل شديدتري وجود 

 24به اعالم كتبي يا شفاهي ظرف مكلف ) ماماها و مسئولين دفن( قانون اين افراد  را . داشت

اين . 3ساعت نموده بود و مجازات حبس براي سرپيچي از قانون براي آنان در نظر گرفته شده بود

الزام و اجبار قانوني نتيجه تكليف مامورين ثبت احوال در قبال حكومت است، كه مي بايستي 

  .نمودندروز اول هر ماه كليه رويداد هاي ثبت شده را اعالم مي  5ظرف 

                                                 
 1297تصويب نامه ثبت احوال مصوب پنجشنبه بيستم سنبله سال ) 7(ماده  -١

 1304قانون سجل احوال مصوب چهاردهم ارديبهشت سال ) 9(ماده  -٢

 1304احوال مصوب چهاردهم ارديبهشت سال  قانون سجل) 14(ماده  -٣
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روزه براي اعالم والدت پيش بيني  10مهلتي  1307قانون سجل احوال مصوب سال 

در اين قانون، قانونگذار باز هم به رويداد فوت با حساسيت بيشتري نگريسته و فقط  1.كرده بود

سال پيش  85در . ساعت به اعالم كنندگان فرصت گزارش كردن واقعه فوت را داده است 48

ي اشخاص مرتبط با رويدادهاي والدت و وفات تكليف سنگين تري را در نظر گرفته قانونگذار برا

بود، به طوري كه پزشك، مسئول دفن و ماما و همينطور مسئولين موسسات مي بايستي رويداد 

ساعت آن هم به طور كتبي به  24والدت طفل متوفي يا فوت مادر را در موقع وضع حمل ظرف 

  2.نمايند مامورين سجل احوال گزارش

و  3روزه 15براي تولد مهلتي  1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب ارديبهشت 

  4.ساعت زمان براي اعالم در نظر گرفته است  48براي وفات حداكثر 

است، مهلت  1363و اصالحي سال  1355قانون فعلي ثبت احوال كه مصوب سال 

  6.روز در نظر گرفته است 10وفات و براي  5روز 15اعالم رويداد ها را براي والدت 

چرا . مهلت اعالم رويداد بسته به زمان و مكان وقوع رويداد مي تواند، متفاوت باشد

بطور مثال با توجه به تعداد ادارات ثبت احوال و . كه اعالم كنندگان در شرايط يكساني نيستند

يي، مهلت اعالم            ميزان پراكندگي آنها و عدم وجود اداره ثبت احوال در مناطق روستا

مي بايستي براي ساكنين روستا نسبت به شهر نشينان طوالني تر باشد، همينطور براي ساكنين 

  .مناطق مرزي و كوچ نشينان نيز بايد مهلتي خاص شرايط آنان در نظر گرفته شود

بنابر اين تاخير چند ماهه در بعضي مناطق، منطقي و در مقابل وقفه چند ساعته در 

  .برخي از نقاط كشور غير قابل توجيه است

  

                                                 
 1307قانون سجل احوال مصوب بيستم مرداد ماه سال  )4(ماده  1

 1307قانون سجل احوال مصوب بيستم مرداد ماه سال ) 6(ماده  2

 1319ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال قانون اصالح قانون ) 2(ماده  3

 1319حوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال قانون اصالح قانون ثبت ا) 11(ماده  4

 18/10/1363و اصالحيه مورخ  1355قانون ثبت احوال مصوب تيرماه سال ) �١(تبصره ماده  5

 18/10/1363و اصالحيه مورخ  1355قانون ثبت احوال مصوب تير ماه سال ) 25(ماده  6
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  اعالم رويداد هاي حياتي بعنوان يك عمل حقوقي

در قوانين ثبت احوال همواره دو واژه اعالم و اطالع بكار رفته است، كه داراي بار 

در عرف و معناي لغوي واژه هاي اعالم و اطالع تقريبا مترادف هم بكار . معنايي متفاوتي است

ع در زبان عربي واقف گرديدن، ديده ور شدن، آگاه شدن و در فارسي به معني اطال .مي روند

ولي بعنوان  1.آگهي و خبر است و اعالم نيز به معني آگاه ساختن، آگاه دادن و خبر دادن است 

  .واژه اي خاص در ترمينولوژي حقوق ثبت احوال داراي مفاهيم جداگانه است

رين ثبت احوال يا اداره ثبت احوال از وقوع يك اطالع دادن، صرفا آگاه ساختن مامو 

يك حكم قانون است و يك عمل قانوني محسوب مي شود و داراي آثار  اعالمرويداد است، ولي 

به اين معنا كه . به عبارتي رابطه بين اعالم و اطالع عموم و خصوص مطلق است. حقوقي است

اعالم كننده كسي است  ". عالم قانوني نيستهر اعالم قانوني، اطالع است ولي الزاما هر اطالع، ا

كه مكلف به اعالم واقعه مي باشد و مي تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او 

  2" .واقعه را اعالم نمايد

  :از مصاديق اطالع رساني مي توان به موارد زير اشاره داشت 

نوع يا محتاج به اجازه مخصوص در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن مم

 اطالعتربيت و غيره ، متصديان اين سازمان ها مكلف به و باشد نظير ندامتگاه ، كانون اصالح 

ماما يا پزشكي كه در  3.واقعه و ايجاد تسهيالت الزم براي انجام وظايف صاحب واقعه مي باشند

و ارسال يك  اهي والدتصدور گومكلف به  ،حضور و در زايمان دخالت داشته ،حين والدت

متصديان گورستان يا دفن مكلف به  4.نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعالم مي باشد

در اين مصاديق  اطالع دادن مسئولين منجر به ثبت نمي 5.وفات به ثبت احوال هستند اطالع

يا بطريقي شود و مامور ثبت احوال يا همچنان منتظر اعالم از سوي صاحبان واقعه مي شود 

نظر به اينكه اعالم قانوني، الزاما و معموال توسط . صاحبان واقعه را دعوت به اعالم قانوني مي كند

مردم انجام مي شود، اين اقدام ممكن است تحت تاثير عوامل مختلف به تعويق افتاده و اهرم 

عالم دير هنگام كار گشا نبوده و نتيجتاً ا)  مجازات ها(هاي ترغيبي، تشويقي و حتي تهديدي 

براي حل اين مشكل مي بايستي دامنه اعالم قانوني را توسعه داد و به . باعث دير ثبتي شود

                                                 
 1380چاپ بيستم  –فرهنگ فارسي عميد  -1

 1355ثبت احوال مصوب قانون  6ماده  1تبصره  -2

 1355قانون ثبت احوال مصوب  18تبصره ماده  -3

 1355قانون ثبت احوال مصوب  19ماده  -4

 1355ثبت احوال مصوب  قانون 26تبصره ماده  -5
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اطالع رساني هاي فوق الذكر مسئولين مرتبط با رويداد هاي حياتي مذكور در قانون رسميت 

  .بخشيد و اطالع رساني آنان را به منزله اعالم قانوني تلقي كرد

امكانات و ظرفيت هاي خوبي وجود دارد كه 1355ل مصوب سال در قانون ثبت احوا

چنانچه اين ظرفيت ها با ساز و كار هاي مناسب بكار گرفته شوند، تقريبا هيچ واقعه اي كه در 

  . شرايط عادي بوقوع بپيوندد، دچار دير ثبتي نخواهد شد

نامه اجرايي قانون ثبت احوال ، آئين  27ماده : برخي از اين ظرفيت ها عبارتند از 

با بهره گيري از اين ظرفيت هاي . قانون مذكور و شوراي عالي ثبت احوال 5ماده  2تبصره 

قانوني دايره شمول اعالم و اعالم كننده توسعه مي يابد و مطمئنا موجب تسهيل امر اعالم قانوني 

عهده  سال گذشته تكليف اعالم اساسا به 90در طول . و به تبع آن ثبت رويداد خواهد بود

) به غير از مامورين ثبت احوال(صاحبان واقعه بوده و فقط در شرايط استثنايي مامورين دولتي 

  .موظف به اعالم شده بودند

سال  20اعالم قانوني رويدادهاي والدت و فوت بنابر نتايج پژوهشهاي انجام شده طي 

از زمان . تصادي بوده استگذشته، همواره متاثر از عوامل اجتناب ناپذير اجتماعي، فرهنگي و اق

ثبت  ".تاسيس ثبت احوال در ايران، ثبت رويدادهاي حياتي هيچگاه به تعويق نيافتاده است

وقايع به هيچ وجه نبايد به عهده تعويق افتد و در ثبت هر واقعه سال، ماه، روز و ساعت آن قيد 

  1."مي گردد

چ رويداد اعالم شده از سوي همواره پوشش ثبتي تقريبا كامل بوده به اين معنا كه هي 

اعالم كننده قانوني، ثبت نشده باقي نمي ماند و نقص در پوشش اعالم رويداد بوده كه با انجام 

ماموريت هاي خارج از اداره تحت عنوان دهگردشي، مامورين ثبت احوال در مناطق روستايي 

رط كافي اقدام مردم البته اين اقدام شرط الزم براي ثبت بود و ش. حضور مستمر داشته اند

بهر حال هر شخصي به دليلي در اعالم . بعنوان اعالم كننده قانوني در اعالم وقايع حياتي است

رويداد تاخير مي كند و اهرم هاي مختلف دولت براي اعالم بموقع كارگر نيفتاده است و هنوز 

  .شاهد تاخير در اعالم رويدادهاي حياتي هر چند ناچيز هستيم

ال پيش تاكنون هرگاه اقدام فوق العاده اي صورت مي پذيرفت، از س15از حدود 

جمله طرح پوشش كامل ثبت وقايع حياتي يا طرح شهيد ارجمندي يا اقدامات ويژه در مناطق 

خاصي از كشور، تنها در آن دوره حجم ثبت باال مي رفت و نتيجه آن طرح ها صرفا جبران 

                                                 
 1319آيين نامه قانون ثبت احوال مصوب  7ماده  - ١
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مجرد توقف اقدامات فوق العاده و قرار گرفتن در  بود تا ثبت بهنگام، به) ثبت معوق(مافات 

  .گشت شرايط عادي، وضعيت اعالم به حالت سابق بر مي

بديهي است انجام طرح هاي ويژه از خود آثار آموزشي و فرهنگي گذاشته و اندكي در 

  .اعالم بهنگام تاثير داشته است، ولي براي پوشش كامل زماني و جغرافيايي مثمر ثمر نبودند 

  :گام تا ثبت يك واقعه طي مي شد 4ر اقدامات فوق العاده معموال د

  كشف رويداد -1

  دعوت به اعالم رويداد -2

 اعالم رويداد -3

  ثبت رويداد -4

 3از اين چهار مرحله فقط مرحله چهارم يعني ثبت رويداد تكليف ثبت احوال است و 

ويداد هاي حياتي توسط گام قبلي بعنوان يك كار فوق العاده و براي تسهيل در اعالم بموقع ر

اين در حالي است كه چنانچه مسئولين مرتبط با رويداد هاي . مامورين ثبت احوال انجام مي شد

حياتي والدت و مرگ در ساير دستگاهها برابر قانون وظيفه خود را انجام دهند و مهم تر از آن 

عالم بهنگام واقعه توسط اطالع رساني آنان بمنزله اعالم قانوني تلقي گردد، عواملي كه مانع ا

صاحبان واقعه مي شد، تاثيري بر اعالم توسط عوامل ساير دستگاهها نداشته و امروزه با بهره 

  .گيري از فناوري اطالعات، هيچ رويدادي دچار دير ثبتي نخواهد شد

  اعالم كنندگان قانوني رويداد هاي حياتي والدت و مرگ در قوانين ثبت احوال 

در . پدر و در غياب او مادر يا جد، مكلف به اعالم والدت بودند 1297در قانون سال 

  1.خصوص فوت قانون روساي خانواده را مسئول اعالم نموده بود 

و در مورد  2پدر و در غياب او مادر اعالم كننده واقعه والدت بود 1304در قانون سال 

خصوص افرادي كه داراي  وفات اين مسئوليت بر عهده دو نفر از ساكنين محل وفات بود و در

در اين قانون ماما ها و مسئولين گورستانها . 3مسكن ثابت نيستند، به عهده مامورين تنظيم است

قانونگذار پيش بيني اعالم . به واسطه ارتباط مستقيم با متولد يا متوفي اعالم كننده هستند

ايد توسط پدر و مادر بطور مثال تولد در كشتي ب. رويداد در شرايط خاص را نيز نموده است

                                                 
 1297تصويب نامه ثبت احوال مصوب سل  7ماده  -1

 1304قانون ثبت احوال مصوب سال  9ماده  -2

 1304قانون ثبت احوال مصوب سال  10ماده  -3
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در  1.اعالم و از ناخدا گواهي دريافت شود و در اولين بندر ايراني يا خارجي واقعه به ثبت برسد

   2.مورد وفات حين مسافرت و در راه، مامورين پليس مكلف به اعالم به ثبت احوال شده اند 

گذاشته است و در اعالم واقعه والدت را به عهده پدر يا مادر يا ماما  1307قانون سال 

در اين قانون  اعالم  3.مورد اطفال متولد در موسسات، روساي آن موسسات مكلف به اعالم بودند

رويداد وفات به عهده نزديكترين اقرباي حاضر شخص متوفي يا وكيل و يا نماينده آنان و در 

رايطي كه در ش. صورت نبودن اين افراد به ترتيب بر عهده سرپرست يا مستخدمين خانه بود

طفل فوت كند يا مادر حين وضع حمل فوت نمايد، پزشك معالج و مسئول گورستان و ماما 

فوت اشخاص در  4.ساعت مراتب را كتباً به ثبت احوال اطالع دهند 24ملزم مي باشند، ظرف 

   5.موسسات عام المنفعه مي بايستي توسط روساي آن موسسات اعالم گردد

رويداد والدت، قائل به ترتيب شده است، اوالً پدر، ثانياً  براي اعالم 1319قانون سال 

در شرايط تولد در كشتي  6.ولي يا سرپرست طفل و ثالثاً مادر مي بايستي رويداد را اعالم نمايند

ناخدا گواهي تولد صادر مي كند و متصدي نگاهداري طفل در اولين شعبه ثبت احوال در ايران 

، ، در مورد اعالم واقعه فوت قانونگزار به ترتيب 7رويداد مي كنديا در نمايندگي كنسولي اعالم 

نزديك ترين اقرباي حاضر متوفي، سرپرست ساكنين خانه محل فوت، مستخدمين خانه، هر 

وفات 8.، بخشدار يا كدخدا را مكلف به اعالم نموده استشخص كه حاضر باشد، مامورين شهرباني

  . 9موسسات استوفات در موسسات بعهده مدير يا متصدي آن 8.است

در حال حاضر قانونگذار به همراه اعالم، امضاي دفتر ثبت كل وقايع را نيز 

مادر در   ،پدر يا جد پدري: حكم كرده است و مي بايستي توامان با اعالم به ترتيب توسط

وصي يا قيم يا ، صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد

متصدي يا نماينده موسسه اي  ،كه قانوناً عهده دار نگهداري طفل باشداشخاصي ، امين

                                                 
  1304قانون ثبت احوال مصوب سال  32ماده  -4

 1304قانون ثبت احوال مصوب سال  33ماده  -5

 1307قانون سجل احوال مصوب  4ماده  1

 1307قانون سجل احوال مصوب  6ماده  2

 1307قانون سجل احوال مصوب  6ماده 2تبصره  3

 1319ال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال قانون اصالح قانون ثبت احو  3ماده  4

 1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال  9ماده  5

 1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال  12ماده  6

 1319 قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال 13ماده  7
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 سال تمام به باال باشد 18صاحب واقعه كه سن او از ، كه طفل به آنجا سپرده شده است

  1 .به امضاء برسد

اين قانون براي اعالم واقعه فوت نيز قائل به ترتيب شده است و مثل والدت در زمان 

نزديك ترين : اين وظيفه به ترتيب به عهده. بايد انجام شود اعالم، امضاي سند نيز

متصدي يا صاحب مكاني كه وفات  ،خويشاوند متوفي كه در موقع وفات حاضر بوده است

 ،هر شخصي كه در موقع وفات حاضر بوده است ،در آن رخ داده است يا نماينده او

  2.است  ماموران انتظامي يا كدخدا

يش بيني شده است كه چنانچه مامورين دولتي انتظامي يا در اين قانون امكاني پ

قضايي رويداد والدت يا وفاتي را اعالم نمايند، نيازي به امضاي سند نيست و همان نامه مستند 

در صورتيكه وفات يا والدت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا  ". ثبت قرار مي گيرد

شماره و تاريخ اعالمنامه در سند درج و به منزله امضاء سند قضائي و يا ساير مقامات اعالم شود، 

ظرفيت ايجاد شده در قانون فعلي مي تواند بازوي توانايي براي رفع معضل اعالم  3".خواهد بود

ديرهنگام از سوي اعالم كنندگان قانوني خصوصاً مردم باشد، ولي براي بكارگيري آن نيازمند 

واد فوق الذكر انواع اعالم كنندگان براي شرايط مختلف، توسط در م. مكانيزمي براي اجرا هستيم

 1355قانون ثبت احوال مصوب سال  27ولي در بين آنها ماده . قانونگذار پيش بيني شده است

دست را كامالً باز گذاشته است و به ماموران انتظامي يا قضايي و يا ساير مقامات اختيار اعالم 

ه است و مهم تر اينكه نيازي به حضور آنها در اداره ثبت احوال رسمي رويداد والدت و وفات داد

براي امضاي سند نيست، در اين گونه موارد درج شماره و تاريخ اعالم نامه در سند به منزله 

  .امضاي سند است 

مي توان تفسيري مضيق از آن  28واژه مقامات قدري ابهام دارد كه مستفاد از ماده 

از مقامات، به مقامات انتظامي يا گروههاي امدادي و فرماندهان نظامي  28در ماده . واژه داشت

چنانچه واژه . در قوانين سابق نيز از مامورين دولتي براي اعالم استفاده كرده اند. ياد كرده است 

تفسير شود و براي ايجاد وحدت رويه  اعالمبعنوان   5ماده  1مذكور در تبصره  همكاري

اعالم به تصويب شوراي ثبت احوال برسد، اين ماده مي تواند زيرساخت دستورالعمل خاصي براي 

مناسبي براي كليه رويدادهاي حياتي باشد و با بهره گيري از فناوري اطالعات در اسرع وقت كليه 

                                                 
 1363متضمن اصالحيه سال  1355قانون ثبت احوال مصوب  16ماده  8

 1363متضمن اصالحيه سال  1355قانون ثبت احوال مصوب  26ماده  1

 1363متضمن اصالحيه سال  1355قانون ثبت احوال مصوب  27ماده  2
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در واقع يك ثبت اتوماتيك صورت گيرد و به عبارتي هيچگاه صاحبان . وقايع حياتي به ثبت برسد

  .اس نكنندواقعه عمل ثبت را احس

باتوجه به مطالب پيش گفته در اين بخش، ثبت رويداد فوت با استفاده از اين ظرفيت 

قانوني امكان پذير است،  ولي در مورد ثبت رويداد والدت تنها نام نوزاد است كه  مي بايستي 

ين قلم ا. توسط والدين انتخاب و اعالم شود و مابقي اقالم سند والدت نياز به تصميم والدين ندارد

اطالعاتي تنها اطالعي است كه موكول بر تصميم والدين است كه خود يكي از عوامل اعالم 

  .ديرهنگام توسط اعالم كنندگان قانوني است 

از آنجائيكه اين اطالع صرفا در زمان صدور شناسنامه نوزاد، مورد نياز است و به واقع 

رد، اگر بتوان تنها اين مورد  را كه موكول تاثير چنداني در ثبت رويداد و تنظيم سند هويتي ندا

بعد از انتخاب نام توسط والدين و مراجعه براي (به تصميم والدين است، به آينده واگذار نمود 

، درصد قابل توجهي از رويدادهاي والدت كه اين عامل تاخير، باعث ديرثبتي آنها )اخذ شناسنامه

  .شده است، به موقع ثبت خواهند شد 

، تفاهم نامه همكاري  5ماده  2، آيين نامه اجرايي تبصره  27نوني ماده ظرفيت قا

مشترك سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و دستورالعمل اجرايي آن و همچنين  پتانسيل 

شوراي عالي ثبت احوال مي تواند در قالب مكانيزمي خاص، مسئله اعالم دير هنگام و به تبع آن 

  .ددير ثبتي را ريشه كن كن

  اقالم اطالعاتي انواع اسناد رويداد هاي حياتي

  سند ثبت رويداد والدت -1

در طول تاريخ ثبت احوال شكل و اقالم مندرج در اسناد هويتي حسب نياز هاي زمان 

در اين بخش از مقاله كه با رويكرد توليد آمار هاي جمعيتي صورت . خود تغييراتي يافته است

ير كه تقريبا تمام اسناد هويتي موجود در پايگاه اطالعات جمعيتي نوع سند به ترتيب ز 5گرفته، 

  . كشور را شامل مي شود، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 

، اسناد نوع  1315، اسناد نوع دوم در سال 1314تا  1297اسناد نوع اول از سال 

سناد نوع پنجم از سال و ا 1363تا  1321، اسناد نوع چهارم از سال 1320تا  1316سوم از سال 

  .تا كنون مورد استفاده قرار گرفته است 1364



  
  
  
  
  
  

  95                                                                                            ...  حقوق ثبت احوال از منظر  

 11قلم اطالعاتي كه در اسناد ادوار مختلف وجود دارد، تعداد  30بطور كلي از حدود 

قلم آن در تمامي انواع اسناد هويتي از بدو تاسيس ثبت احوال در ايران تا كنون مشترك بوده و 

  .بعضي از اسناد گنجانده نشده است بقيه اقالم به شرح جدول زير در

اسناد نوع اول كه در اوايل تاسيس ثبت احوال بكار مي رفته، تقريبا كامل ترين نوع 

  .سند والدت بوده و فقط اقالم سواد پدر و تاريخ تولد مادر در آن وجود نداشته است

. ي رسيددر اسناد نوع دوم بجز نام پدر و مادر اطالعات ديگري از والدين به ثبت نم

سن اعالم كننده و گواه و همينطور شغل گواه و ساعت تولد نوزاد نيز از اقالمي است كه در سند 

  .نوع دوم نيامده بود

در اسناد نوع سوم اطالعات پدر كامال جمع آوري مي شد ولي از مادر فقط نام و نام 

عالوه بر ساعت تولد،  در اين نوع سند در مقايسه با نوع دوم. خانوادگي وي در سند درج مي شد

سن اعالم كننده و گواه و همينطور شغل گواه نيز مثل سند . محل تولد نيز جمع آوري نمي شد

  .نوع دوم در سند تعبيه نشده بود

در سند نوع چهارم سواد پدر حذف شده، اطالعات مادر تغييري نسبت به سند نوع 

  .و همينطور سن وشغل گواهان سوم ندارد و شغل و آدرس اعالم كننده نيز حذف شده است

سند نوع پنجم، يعني سند جاري، اطالعات نوزاد كامل است، ولي از والدين اعالم 

فرق اين سند با . كننده و گواهان فقط نام ونام خانوادگي و تاريخ تولدشان جمع آوري مي شود

  .ساير انواع اسناد در درج تاريخ ازدواج والدين است

احوال از فناوري اطالعات در امور ثبت رويداد هاي حياتي، از زمان بهره گيري ثبت 

مجموعه اطالعاتي را حسب نياز زمان خود  همراه با ثبت والدت جمع آوري مي نموده كه در 

دين، تعداد مولود، مستند ثبت، نوع : آن اقالم عبارتند از . سند والدت پيش بيني نشده بود

  .ازدواج والدين و زايمان توامان 

ي نيز مورد نياز مطالعات جمعيتي است كه پيشنهاد جمع آوري آن از سوي اقالم

تحصيالت و شغل والدين، تاريخ تولد فرزند قبل، طول : متوليان امر شده است، كه عبارتند از 

  .دوره بارداري و موارد ورود به تابعيت 
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 اقالم اطالعاتي اسناد والدت در سير تحول اسناد هويتي: 1جدول شماره 

 انواع اسناد هويتي اقالم موضوع

كل اقالمي كه در 

حال حاضر  جمع 

 آوري مي شود

سند 

نوع 

  اول

1297-

1314 

  سند نوع دوم

1315 

  سند نوع سوم

1316-1320 

  سند نوع چهارم

1321-1363 

  سند نوع پنجم

 تا كنون 1364

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  نوزاد

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگي

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ جنس

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ )اعالم(تاريخ ثبت

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ تاريخ تولد

 ■ ■ ■     ■ ساعت تولد

 ■ ■ ■   ■ ■ محل تولد

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ محل ثبت

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  پدر

 ■ ■ ■ ■   ■ نام خانوادگي

 ■ ■ ■ ■   ■  تاريخ تولد

 ■   ■ ■   ■ شغل 

 ■     ■     سواد

 ■   ■ ■   ■ مسكن

 ■ ■         ازدواج والدين ازدواج

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  مادر

 ■ ■ ■ ■   ■ نام خانوادگي

 ■         ■ سن

 ■ ■         تاريخ تولد

 ■   ■     ■ مسكن

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  اعالم كننده

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگي

 ■ ■       ■ سن

 ■   ■ ■ ■ ■ نسبت با نوزاد

 ■     ■ ■ ■ شغل 

 ■     ■ ■ ■ مسكن

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  گواهان

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگي

 ■ ■   ■   ■ سن

 ■     ■   ■ شغل 

 ■   ■ ■ ■ ■ مسكن

ط 
وس

ز ت
يا
ب ن

س
ح
ه 
 ك
ي

الم
اق

نه
ما

سا
ي  

 م
ي

ور
 آ
ع
جم

ي 
يات

ح
ع 

اي
وق

ت 
ثب

ود
ش

 

           دين
■ 

           تعداد مولود
■ 

           دتمستند ثبت وال
■ 

           نوع ازدواج والدين
■ 

           زايمان توامان
■ 

ر 
يگ

د
الم

اق
  

از
 ني

رد
مو

 

              تحصيالت مادر

              تحصيالت پدر

  شغل مادر
            

  شغل پدر
            

  تاريخ تولد  فرزند قبل
            

  طول دوره بارداري
            

  ورود به تابعيت
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  سند ثبت رويداد وفات -2

شكل وجود داشته  3اسناد وفات به اندازه اسناد والدت دستخوش تغييرات نشده است و تنها در 

و اسناد نوع  1386تا  1375، اسناد نوع دوم از سال  1374تا  1297اسناد نوع اول از سال . است

  .كنون مورد استفاده قرار گرفته استتا  1387سوم از سال 

اقالم اطالعاتي سند وفات نيز همانند شكل آن تغييرات زيادي نداشته است و بجز 

علت فوت مسئله خاصي ندارد و مي بايستي همچون رويداد والدت به كيفيت جمع آوري اقالم 

از است كه در جدول اقالمي نيز در رابطه با توليد آمارهاي جمعيتي مورد ني. فعلي پرداخته شود

  .زير آمده است

 اقالم اطالعاتي سند ثبت رويداد فوت  -2جدول شماره 

 سند فعلي اقالم 
ديگر اقالم 

 مورد نياز

   ■ جنس 

   ■ تاريخ تولد 

   ■ تاريخ ثبت 

   ■ تاريخ فوت 

   ■ علت فوت 

   ■ محل سكونت 

   ■ مستند ثبت 

   ■ محل ثبت 

   ■ وضعيت ثبت وفات 

 ■   محل فوت 

 ■   نوع اعالم به تفكيك اعالم كننده حقوقي 

 ■   دين و مذهب 

 ■   شغل 
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  :نتيجه گيري

وظيفه اعالم . تعويق اعالم قانوني مانع اساسي ثبت بهنگام رويدادهاي حياتي است

اتي ثبت رويداد هاي حي. رويداد هيچگاه بعهده ثبت احوال نبوده و در حال حاضر هم نيست

اعالم شده به ثبت احوال در طول تاريخ تاسيس آن، هيچگاه به تاخير نيافتاده است و ثبت 

احوال براي پوشش جغرافيايي خود عالوه بر انجام وظيفه در محل اداره در نقاط شهري ، بطور 

ت فوق العاده نيز مامورين خود را به نقاط روستايي اعزام داشته و نسبت به ثبت رويداد هاي والد

سال گذشته سازمان ثبت احوال كشور يك برنامه فوق العاده را در  15در . و فوت اقدام مي نمايد

 -4اعالم  -3دعوت به اعالم  - 2كشف  - 1(فعاليت  4جهت ثبت بهنگام اجرا نموده كه شامل 

در اين برنامه فعاليت هاي اول ، دوم و چهارم توسط ثبت احوال و . بوده است) ثبت رويداد

فعاليت انجام شده توسط  3بنابر اين از . ت سوم توسط اعالم كننده قانوني انجام مي شدفعالي

ثبت احوال فقط فعاليت چهارم وظيفه قانوني او بوده و دو فعاليت اول و دوم بطور خاص و 

 .موقتي در جهت تسهيل ثبت بهنگام صورت مي پذيرفت

كمترين فاصله بعد از وقوع آنها مي راهكار عملي براي اعالم رويدادهاي والدت يا مرگ با 

 5ماده  2و آيين نامه اجرايي تبصره  27تواند، بكارگيري ظرفيت هاي قانوني موجود نظير ماده 

همچنين بهره برداري از تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان شهرداريها . قانون ثبت احوال باشد

داد هاي وفات و استفاده از پتانسيل و دهياريهاي كشور و دستورالعمل اجرايي آن براي ثبت روي

شوراي عالي ثبت احوال در تصويب دستورالعمل هاي الزم در جهت تسهيل امر اعالم و نيز 

طراحي ساز و كار اعالم قانوني رويداد هاي والدت و مرگ توسط دستگاههاي ذيربط و مبادي 

مي تواند به ثبت به هنگام  مرتبط با وقوع رويداد هاي حياتي، مبتني بر قانون و مقررات موجود،

بهره گيري از فناوري اطالعات در هماهنگي كامل با نرم ها و استاندارد هاي ثبت . كمك كند

احوال در انتقال اطالعات رويداد هاي حياتي از مبداء وقوع يا اعالم به سامانه هاي ثبت 

  .رويدادهاي حياتي نيز تسهيل كننده است
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