بسمه تعالي
فَال تَتَّبِعُواالْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه
تاریخ دادنامه:

شماره دادنامه:

کالسه پرونده :

مرجع رسیدگی  :شعبه  ...........دیوان عدالت اداري
شاکی.................................... :

طرف شكایت........................... :
موضوع شكایت وخواسته :الزام به تغییر تاریخ تولد از  ....به (.....بیشتر از  5سال-قرار عدم صالحیت)

گردشكار :شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری به خواسته فوقالذکر اجماالً اظهار نموده است که به جهت بیسوادی والدین،
سن بنده با  .....سال اختالف در شناسنامه قید گردیده در حالی که سن واقعی اینجانب  ...میباشد .اما اداره طرف شکایت ،از اصالح
استنکاف مینماید .با این وصف تقاضای حکم به ورود شکایت را دارم.
پس از تبادل لوایح ،اداره مشتکی عنه طی الیحه شماره  ....مورخ  ....اظهار داشته است که حسب مدارک موجود در اداره ثبت احوال ،سن
واقعی شاکی همان سن مندرج در شناسنامه وی بوده و هرگونه تغییر سن ممنوع میباشد .لذا صدور حکم به رد شکایت از آن مرجع محترم
مورد استدعاست.
اینک مستند به ماده  58قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوقالعاده به
تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و با بررسی مندرجات پرونده و مراتب مذکور در گردشکار و مالحظه مستندات قانونی ،ختم رسیدگی را
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
«رأی دیوان»
با عنایت به اینكه به موجب تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلووگیر اتتلزولآ هن وا مصوو  ،1367در
صورتی که اختالف بین سن واقعی متقاضی با سن مندرج در اسناد سجلی بوی

ات  5سواآ باشود ،رسویدگی بوه موضووع در

صالحیت کمیسیون موضوع این تبصره میباشد و این امر در را وحدت رویه شماره  599مورخ  74/4/13هیات عمومی دیوان
عازی کشور مورد تصریح واقع شده است و نظر به اینكه اختالف سن واقعی و سن مندرج در اسناد سوجلی شواکی بوی

ات 5

ساآ میباشد ،مستند به ماده  48قانون تشكیالت و هیین دادرسی دیوان عودازت ادار قورار عودص صوالحیت بوه صوالحیت
کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیر اتتلزلآ هن ا ش رسوتان  ......صوادر و اعوالص
میگردد .مطابق دادنامه شماره  126مورخ  1393/2/15هیات عمومی دیوان عودازت ادار قورار صوادره قطعوی و ییور قابو
تجدیدنظر است/.
دادرس شعبه  ................دیوان عدازت ادار

