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جايگاه ثبت احوال در حقوق عمومی
دکتر محمد رضا ویژه1

چکیده:

امـروزه ثبـت احـوال بخـش مهمـي از وضعیت حقوقي شـهروندان را شـکل مي دهـد. در این 
رهگـذر تمامـي احـوال شـخصیه شـهروندان زیـر پوشـش قوانیـن و مقـررات ثبـت احـوال قـرار 
مي گیرنـد. ثبـت احـوال اساسـاً مبحثـي در حقـوق خصوصـي اسـت زیـرا احـوال شـخصیه در 
حـوزه ي حقـوق مدنـي قـرار مي گیرنـد امـا ایـن  امـر بـدان معنـا نیسـت کـه ایـن مبحـث مهم در 

حقـوق عمومـي فاقـد جایگاه باشـد.
ثبـت احـوال را در گسـتره ي حقـوق عمومـي از دو منظـر مي تـوان مـورد توجـه قـرار داد: 
نخسـت، ازمنظـر تأمیـن و تضمین نظـم عمومي که بي گمان هـدف اصلي ثبت احوال اسـت. البته 
بایـد توجـه داشـت کـه نظـم عمومـي در حقـوق عمومـي یعني تأمیـن امنیـت حقوقي شـهروندان 
کـه در ایـن قلمـرو، ثبـت احـوال به گونـه اي تنگاتنگ بـا حقوق عمومـي ارتباط مي یابـد و  حتي 

مي تـوان اذعـان داشـت کـه بـراي تأمین ایـن غایـت پدید آمده اسـت.
هنگامـي کـه در هـر جامعـه نظـام حقوقـي ایجـاد مي شـود اصلي تریـن شـاخص آن تعییـن 
وضعیـت حقوقـي بـراي اشـخاص حقیقـي و حقوقي  حقـوق عمومـي و خصوصي اسـت. تمامي 
حق هـا و تکالیـف شـهروندان از ایـن وضعیـت حقـوق ناشـي مي شـوند و در نتیجـه، تضمیـن آن 
بسـیار اهمیـت دارد و ایـن همـان امنیـت حقوقـي شـهروندان اسـت. یکـي از اصلي تریـن وظایف 
دولـت بازتعریـف نظـام حقوقـي بـا  توجـه بـه اصل امنیـت حقوقي اسـت بـه گونه اي  کـه تمامي  
جنبه هـاي نظـام حقوقـي بـا توجـه  بـدان تنظیـم مي شـوند . در نتیجـه، نقـش دولت و ثبـت احوال 
در تضمیـن وضعیـت حقوقـي فـوق آشـکار اسـت و در این مقالـه بر آن هسـتیم تا به ایـن جنبه از 

ثبـت احـوال بپردازیم.

1. عضو هیأت علمي دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطبایي
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واژگان کلیدی:

 ثبت احوال – حقوق عمومي - نظم عمومي - امنیت حقوقی – وضعیت حقوقی
»همان طـور کـه شـما عملکـرد گذشـته ثبـت احـوال را ارزیابـی مي کنیـد ایـن اقـدام 

ارزشـمند شـما هم مـورد ارزیابی آینـدگان قـرار خواهد گرفـت بنابراین الزم اسـت در ثبت 

مشـخصات و صـدور شناسـنامه ها دقـت کافـی صـورت گیرد«

از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار وزیر کشور، رییس سازمان
ثبت احوال و جمعی از مسئوالن سازمان – 1388/11/11

پیشگفتار

 نظام هـای حقوقـی، مجموعـه ای از هنجارهـای ثابـت نیسـتند که حاکـم بر روابط شـهروندان 
و دولـت باشـند، بلکـه ایـن هنجارهـا، در چارچوبـی منسـجم، همـواره پویـا هسـتند و گسـترش 
بـه کارکـرد هنجارهـای حقوقـی تعریـف  بـا توجـه  ایـن پویایـی  می یابنـد. بدیهـی اسـت کـه 
می شـود کـه بی گمـان، یکـی از ایـن کارکردهـا تضمیـن نظـم عمومـي و کارکـرد دیگـر ثبـات 
روابـط حقوقـی شـهروندان و دولـت اسـت کـه البتـه ایـن امـر در مـورد شـهروندان اهمیـت دو 
چنـدان می یابـد. بـه دیگـر سـخن، هنجارهـای حقوقـی بی قاعـده توسـعه نمی یابنـد بلکـه یکی از 
محورهـای توسـعه بایـد رعایـت منافـع تابعان حقوق باشـد و بـه تبع آن شـهروندان بایـد به حق ها 
و تکالیـف خویـش واقـف بـوده و بتواننـد نتایج اعمال حقوقی خـود را پیش بینی نماینـد. در میان 
هنجارهای حقوقی برخی از هنجارها مربوط به اسـناد ثبت احوال یا اسـناد سـجلی هسـتند که در 
واقـع، اسـناد مربـوط به احوال شـخصیه هسـتند کـه به وسـیله ی مأمورین رسـمي تنظیم می شـوند. 
اسـنادی از قبیـل سـند ثبـت والدت، سـند ثبـت مـرگ، دفتـر ثبـت کل وقایـع، گواهـی والدت، 
شناسـنامه، کارت ملـی و... از جملـه ی اسـناد ثبـت احـوال هسـتند1 کـه تقریبـاً تمامي بخش هـای 
زندگـی شـهروندان را در بـر می گیرنـد. به بیان دیگـر، وقایع چهارگانه والدت، فـوت، ازدواج و 
طـالق، بـه عنـوان وقایـع چهارگانه، بایـد ثبت شـوند و از ابتدا تا پایان زندگی انسـان با او هسـتند 

1-ماده 993 قانون مدنی.



ی
وم

عم
ق 

قو
 ح

در
ل 

وا
اح

ت 
 ثب

اه
يگ

جا

330
و تبعـات مختلفـی بـرای انسـان دارند. بیشـتر ایـن وقایع و اسـناد ثبت احوال وضعیـت حقوقی فرد 

را در حـوزه ی حقـوق خصوصـی مشـخص می نماینـد. 
 بی گمـان، احـوال شـخصیه در قلمروی حـوزه ی خصوصی قرار دارند و بـه حریم خصوصی 
شـهروندان مربـوط می شـوند. از ایـن روی، مداخلـه ی دولـت، کـه به طـور معمـول در حـوزه ی 
عمومي صـورت می گیـرد، در احـوال شـخصیه موضوعیت و توجیـه ندارد. حـال چگونه می توان 
مبنـا را می تـوان  به نظـر می رسـد سـه  مداخلـه ی دولـت در احـوال شـخصیه را توجیـه نمـود؟ 
بـرای مداخلـه ی دولـت در حـوزه ی احـوال شـخصیه، در قالـب قوانیـن و مقـررات ثبـت احوال، 
برشـمرد: نخسـت، بـر مبنـای نظـم عمومي کـه دولت بـرای تضمین آن و تنسـیق روابـط اجتماعی 
احـوال شـخصیه را در قالـب حقوقـی معیـن قـرار می دهـد، دوم، بـر مبنـای وظیفـه ی دولـت در 
حمایـت از هویـت ملـی، و سـرانجام، تضمیـن امنیـت حقوقی شـهروندان کـه توجیـه مهمي برای 
مداخلـه ی دولـت بـه شـمار مـی رود. اصـل امنیـت حقوقـی از اصول حقـوق عمومي اسـت که در 
تمامي نظام هـای حقوقـی مـورد اسـتناد قـرار می گیـرد. ریشـه ی این اصل بـه ویژگی هایـی از نظام 
حقوقـی بازمی گـردد کـه امـروزه اجـزای جدایـی ناپذیـر آن نظام هـا بـه شـمار می رونـد. ثبـات1 
نظـام حقوقـی و تضمیـن حمایـت دائمـي از حق هـا و آزادی هـای شـهروندان، قطعیـت2 قواعـد 
موجـود در آن نظـام و ایجـاد اعتمـاد3 بـه نظـام حقوقـی، از مهم تریـن ایـن ویژگی هـا بـه شـمار 
می رونـد. از ایـن روی، تبعـات ایـن اصـل بـر هنجارهـای مربـوط بـه ثبـت احـوال کـه جزیـی از 
نظـام حقوقـی هسـتند نیـز حاکـم اسـت و همان گونه که گفته شـد، شـاید بتوان اذعان داشـت که 
یکـی از کارکردهـای هنجارهـای ثبـت احوال تأمیـن امنیت حقوقی برای شـهروندان اسـت. باید 
توجـه داشـت کـه امنیـت حقوقـی حوزه ی نظـم حقوقـی ثبـت احـوال را بـه تمامي دربرمی گیرد. 
از آن جـا کـه تمامي هنجارهـای حقوقـی مربوط بـه ثبت احوال هنجارهای شـکلی هسـتند، امنیت 

1- Stabilité

2- Certitude

3- Confiance
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حقوقـی شـامل هنجارهـای شـکلی ثبـت احـوال اسـت. ایـن اصـل در هنجارهای شـکلی متضمن 
ثبـات وضعیت هـای حقوقـی شـهروندان و اسـتمرار آن هاسـت. بایـد توجه داشـت کـه توجیه هر 
سـه مبنـای فـوق بـرای مداخله ی دولـت تضمین و حمایـت از منافـع عمومي اسـت و ارتباط آن ها 

بـا ایـن توجیه مهـم در حقـوق عمومي بسـیار مهم اسـت. 
 بنابرایـن، ارتبـاط میـان توجیـه، مبنـا و مداخلـه ی دولـت در ثبـت احـوال مسـئله ی محـوری 
بـرای بررسـی در حقـوق عمومي اسـت زیـرا حـدود مداخلـه ی دولـت را نیـز مشـخص می کنـد. 
پرسـش اصلـی کـه بـه دنبال یافتن پاسـخ بدان هسـتیم این اسـت کـه در قلمروی حقـوق عمومی، 
مداخلـه ی دولـت بـا احـوال شـخصیه و موضوعـات ثبـت احـوال چـه نسـبتی می یابـد؟ فرضیـه ی 
مقالـه لـزوم مداخلـه ی دولـت اسـالمي در ایـن حـوزه اسـت زیـرا وظیفـه ی آن در تضمیـن منافـع 

عمومي الزمـه ی ایـن مداخـالت اسـت.
 در ایـن مقولـه، ابتدا، مبنای نخسـت مداخلـه ی دولت در احوال شـخصیه، یعنی نظم عمومی، 
را در چارچـوب حقـوق عمومي مـورد تحلیـل قـرار می دهیـم )بخـش نخسـت(. در بخـش دوم، 
مبنـای دوم مداخلـه ی دولـت، یعنـی حمایـت از هویـت ملی، بررسـی خواهد شـد. سـرانجام، در 
بخـش پایانـی، بـه مبنـای مداخلـه ی دولـت در ثبـت احـوال یعنـی تأمیـن امنیـت حقوقـی بـرای 

شـهروندان خواهیـم پرداخت.

1. مداخله ی دولت در احوال شخصیه بر مبنای نظم عمومی

1-1. مبانی نظری 

 نظـم عمومـی1 از مفاهیـم کلیـدی و در عیـن حـال مبهـم حقوق اسـت. برخـی از حقوقدانان 
ماننـد هلـی2 و کاهـن3 بـر آنند کـه در اصل، نمی تـوان برای نظـم عمومي تعریف دقیق و درسـتی 
ارائـه داد زیـرا نظـم عمومـي دارای پایـه و شـالوده ای نیسـت کـه از پیـش بتـوان تعریـف کرد که 

1- Public order – Ordre public

2- Healy

3- Kahn
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بـه اوضـاع و احوال روشـن شـود. )سـاکت، 1387، 499( بـرای تعریـف نظم عمومـي دو دیدگاه 
می تـوان یافـت: دیـدگاه نوعـی که نظـم عمومي را یکـی از اصول حقـوق طبیعی قلمـداد می کند 
و آن را همـان نظمي می دانـد کـه در زندگـی جمعـی وجـود دارد و دیـدگاه شـخصی کـه نظـم 
عمومـي را در قلمـرو و ذات حقـوق جسـتجو می کند. )احمـدی واسـتانی، 1341، صص.42-32( 
بـا توجـه بـه ایـن دو دیدگاه کلـی، برای نظـم عمومي تعاریـف گوناگونـی می توان یافـت. برخی 
آن را »مجموعـه قانون هـا کـه ضامـن حسـن جریـان الزم امـور کشـور و اداره ی آن و صیانـت 
امنیـت و اخـالق حسـنه و معادل الزامات شـرعیه در فرهنگ حقوق اسـالمی« دانسـته اند )جعفری 
لنگـرودی، 1388، 719( و برخـی دیگـر مفهـوم عام تـری از نظـم عمومـي را مـراد کرده انـد و 
»حفـظ منافـع عمومـی« را نیـز بـدان افزوده انـد. )کاتوزیـان، 1387، 161( از نویسـندگان غربـی 
برخـی نظـم عمومـي را مجموعه عناصر اساسـی حقوق هر کشـور دانسـته  اند که خود مبهم اسـت 
و برخـی دیگـر آن را مفهومي مرتبـط بـا سیسـتم سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه می داننـد 

کـه ایـن ارتبـاط محدود بـه زمـان معینی اسـت. )صادقـی، 1384، 92( 
 اصطـالح نظـم عمومـي در کشـورمان بـرای نخسـتین بـار در مـاده 975 قانـون مدنـی بـه کار 
رفـت و پـس از آن ترجمـه مـاده 6 قانـون مدنـی فرانسـه در مـاده 6 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی 
در کنـار اخـالق حسـنه به عنـوان محدودیت  های قـراردادی به کار گرفته شـد. )سـاکت، 1387، 
502( امـا کاربـرد ایـن اصطـالح در    حقـوق عمومي سـابقه ای نـدارد و هم چنـان مبهـم اسـت. 
ایـن ابهـام دالیـل گوناگونـی دارد کـه مهم تریـن آن تفـاوت مصادیـق نظـم عمومـي در جوامـع 
گوناگـون بـه فراخـور عوامل سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و فرهنگی اسـت. به عـالوه، مصادیق 
فـوق در شـرایط زمانـی و مکانـی نیـز تغییـر می یابنـد و نوعی تطور مصداقـی را نیـز در این حوزه 

شـاهد هستیم. 
 در حقـوق عمومـی، نظـم عمومي به عنـوان مفهومي کـه متضمن یکـی از کارکردهای دولت 
بـرای حفـظ منافـع عمومي اسـت خـود دارای آثاری اسـت که مهم تریـن آن هـا محدودیت برای 
شـهروندان اسـت. بـه عبـارت دیگر، نظـم عمومي مسـتلزم تحمیـل تکالیـف قانونی به شـهروندان 
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اسـت کـه ایـن تکالیـف آزادی آن هـا را محدودیـت می کنـد. حـال پرسـش مهـم آن اسـت کـه 
ایـن تکالیـف در چـه قالبـی به شـهروندان تحمیل می شـوند؟ در تقسـیم بندی هنجارهـای حقوقی 
بـه هنجارهـای امـری و تکمیلـی، یکـی از دالیـل امری تلقـی نمـودن هنجارهای حقوقـی ارتباط 
»وثیـق« آن هـا بـا نظـم عمومي اسـت. البتـه، تمامي هنجارهـای حقوقـی منافـع عمومي جامعـه را 
در نظـر دارنـد ولـی در هنجارهـای امـری و مرتبـط بـا نظـم عمومي ارتبـاط بـا منافـع عمومي بـه 
انـدازه ای اسـت کـه اراده ی افـراد در برابـر آن بی اثـر اسـت. )کاتوزیـان، 1387، 161( در حقوق 
عمومي وضعیـت هنجارهـای امـری و تکمیلـی بـا حقـوق خصوصـی تفـاوت دارد: در حقـوق 
خصوصـی اصـل بـر هنجارهای تکمیلی اسـت مگر مـوارد خاص مانند اسـتناد به نظـم عمومي که 
هنجارهـا صبغـه ی امـری می یابنـد در صورتـی کـه در حقـوق عمومي بـه دلیـل غایـت اصلی این 

حـوزه کـه حفـظ منافـع عمومي اسـت هنجارها همـواره امری هسـتند. 
 امـا احـوال شـخصیه کـه موضـوع هنجارهـای امـری ثبـت احـوال اسـت عبـارت اسـت از 
وضعیت هـای حقوقـی کـه هر انسـان به اعتبـار زندگی اجتماعی دارای آن هاسـت و بـه اعتبار این 
وضعیـت حقوقـی از حق هایـی بهره منـد می شـود و تکالیفـی بـه آنـان تحمیـل می شـود. )بهنـود، 
1369، 11( اصطـالح احـوال شـخصیه یـا امـوری کـه انسـان را از دیگـران متمایـز می کنـد و او 
را بـه خانـواده اش مرتبـط می سـازد در نـزد فقهـای اسـالمي معروف نبوده اسـت بلکـه اصطالحی 
اسـت حقوقـی کـه در نتیجـه ی تقسـیم قوانیـن مدنی به دو بخـش احوال شـخصیه و احـوال عینیه 
متـداول شـده اسـت. در واقـع، ایـن اصطـالح برابـر با احـوال مدنـی1 از حقـوق اروپا بـه فرهنگ 
حقوقـی مـا راه یافتـه اسـت احکامي ماننـد اهلیت، والیت و زناشـویی تـا احکام مربوط بـه دارایی 
خانـواده را در برمی گیـرد. )سـاکت، 1372، 83( بـه لحـاظ فقهـی، احـوال شـخصیه بـه شـخص 
انسـان و امـوری ماننـد زناشـویی و توابـع آن ماننـد طالق، عـده، نفقه، نسـب و میـراث تعلق دارد 
و احـوال عینیـه شـامل امـوری اسـت کـه عالئق مالـی را در بـر گیـرد. )شیخ االسـالمی، 1370، 3 
و مغنیـه، 1379، 22( در ایـن رهگـذر بایـد توجـه داشـت کـه احـوال شـخصیه و اهلیـت از آن جا 
کـه هـر دو بـه شـخصیت انسـان مربـوط می شـوند بـا یکدیگـر پیونـد نزدیکـی دارنـد ولـی ایـن 

1- Civil status – etat civil
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پیونـد نبایـد بـه ایـن نتیجـه بیانجامد که این دو یکسـان هسـتند برای مثال، سـن از احوال شـخصیه 
اسـت کـه در اهلیـت تأثیـر دارد ولـی جنـون از مسـائل مرتبـط بـا اهلیـت اسـت کـه در احـوال 
شـخصیه تاثیـری ندارد. )سـاکت، 1372، 84( احوال شـخصیه بـا اهلیت تفـاوت دارد زیرا اهلیت 
بـه شایسـتگی انسـان بـرای دارا بـودن حق هـا و تکالیـف مربـوط می شـود ولـی احـوال شـخصیه 
وضعیـت حقوقـی را مشـخص می کننـد که این شایسـتگی در نتیجـه ی این وضعیت هـای حقوقی 
مشـخص می شـوند. شـاید از جهتـی نیـز بتوان اذعان داشـت کـه اهلیـت نتیجه ی احوال شـخصیه 

و وضعیت هـای حقوقـی ناشـی از آن اسـت. 
1-2. رابطه ی هنجارهای ثبت احوال و نظم عمومي  

نخسـتین نکتـه ای کـه در مـورد هنجارهـای حقوقـی مربـوط بـه ثبـت احـوال بایـد اذعـان 
فقـط  کـه  کـه  معنـا  بدیـن  هسـتند  شـکلی  هنجارهایـی  فـوق  هنجارهـای  اسـت  ایـن  داشـت 
حقوقـی  وضعیـت  ایـن  محتـوای  بـا  ارتباطـی  و  می کننـد  شناسـایی  را  حقوقـی  وضعیـت 
992 مـاده  مثـال،  بـرای  ندارنـد.  حقوقـی  وضعیـت  ایـن  از  ناشـی  تکالیـف  و  حق هـا   یـا 

قانـون مدنـی مقـرر نمـوده اسـت کـه: »سـجل احـوال هر کـس به موجـب دفاتـري که بـراي این 
امـر مقـرر اسـت معیـن مي شـود«. در واقع، ماده فوق شناسـایی سـجل احـوال را منوط بـه ثبت در 
دفاتـر مقـرر در قانـون نمـوده اسـت و به مفاد سـجل احـوال و آثار ناشـی از آن کاری نـدارد. در 
اینجـا میـان شناسـایی سـجل احـوال بـه ترتیب مقـرر در قانـون و نظـم عمومي ارتباط برقرار شـده 
اسـت کـه گـزاره ی آن بدیـن ترتیـب اسـت که بـرای تأمین نظـم عمومي شناسـایی سـجل احوال 
منـوط بـه درج در دفاتـر می باشـد. از همیـن روی، مقامات اجرایـی خود نمی توانند شـرایط مقرر 
در قانـون را تغییـر دهنـد. بـرای مثـال، هیـأت عمومـي  دیـوان عدالـت اداری در رای شـماره 100 
مـورخ 1372/6/6 بـه خواسـته بخشـنامه اداره کل ثبـت احـوال اسـتان زنجـان چنیـن مقـرر نموده 
اسـت: »ثبـت والدت بایـد بـه موجـب مـاده 15 قانـون ثبـت احـوال مسـتند بـه تصدیق پزشـک یا 
مامـای رسـمي یا مؤسسـه ای کـه طفـل در آن جا متولد گردیده اسـت باشـد در غیـر این صورت 
بـه تصدیـق دو نفـر گواه ثبت می شـود در بخشـنامه تصدیـق دو نفر گواه نیز در ردیف مسـتندات 
معتبـر ثبـت واقعـه والدت قـرار نگرفته اسـت و در نتیجـه موجب حصر مـدارك الزم جهت ثبت 
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واقعـه والدت و تضییـق مـوارد تمسـک بـه گواهـی گواهـان در ایـن خصـوص مي باشـد خـالف 
مدلـول مـاده 15 قانـون ثبـت احـوال تشـخیص داده می شـود«.1 بدیهـی اسـت که نفس شناسـایی 
رسـمي وضعیت حقوقـی بـرای حفـظ نظـم عمومي ضـروری اسـت کـه بـه آثـار آن نیـز خواهیـم 

پرداخت. 
 نکتـه ی دوم ایـن اسـت کـه هنجارهـای مربوط به ثبـت احوال مانند سـایر هنجارهای شـکلی 
)نظیـر آییـن دادرسـی مدنی و کیفـری( هنجارهـای امری هسـتند و هنجارهای تکمیلـی در آن ها 
راه ندارنـد. دلیـل ایـن امـر را نیـز در مبنای ایـن هنجارها یعنـی تعیین وضعیت حقوقی شـهروندان 
بـر  بـودن هنجارهـای فـوق تکالیفـی را  امـری  یافـت.  نظـم عمومي می تـوان  بـه منظـور حفـظ 

شـهروندان تحمیـل می کنـد. بـرای مثـال، مـاده 993 قانـون مدنـی مقرر نموده اسـت:
»امـور ذیـل بایـد در ظـرف مـدت و بـه طریقـي که بـه موجـب قوانین یـا نظامـات مخصوصه 

مقـرر اسـت بـه دایره سـجل احـوال اطالع داده شـود:
 1.والدت هر طفل و هم چنین سـقط هر جنین که بعد از ماه ششـم از تاریخ حمل واقع شـود؛

      2. ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
3. طالق اعم از بائن و رجعي و هم چنین بذل مدت؛

4. وفات هر شخص«.
مـاده فـوق تکلیفـی را بـرای تمامي شـهروندان در اطـالع دادن امـور مذکـور در مـاده در نظر 
گرفتـه اسـت بـدون این کـه بـه ایجـاد وضعیـت حقوقـی ناشـی از ثبـت ایـن امـور توجهی داشـته 
باشـد. بدیهـی اسـت کـه در ایـن مـاده تکلیفـی بـرای دولـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـر 
اسـاس آن و بـه اسـتناد نظـم عمومي دولـت نیز به نوبـه ی خویش تکالیفـی را بر اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی ماننـد مراکـز درمانـی، بیمارسـتان ها و زایشـگاه های دولتـی و غیـر دولتـی، مسـئولین 
مراکـز و خانه هـای بهداشـت و نیـروی انتظامي تحمیـل می کنـد کـه بـه موجـب آن موظـف بـه 

1-هم چنين ر.ش: رای شماره 698 مورخ 1386/8/20 در رابطه با »ابطال تبصره ماده 5 آيين نامه اجرايی ثبت والدت 
اطفال متولد از اتباع خارجی مقيم ايران«.
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اعـالم مـوارد مربـوط به اجرای ایـن تکلیف دولت هسـتند.1 از آن جا که هنجارهـای حقوقی باید 
از ضمانت اجـرا نیـز برخـوردار باشـند و در غیـر ایـن صـورت صبغه ی هنجـار حقوقـی نمی یابند، 
ضمانت اجـرای ایـن تکالیـف نیـز در مـواد 48 تـا 53 قانـون ثبـت احـوال پیش بینـی شـده اسـت.2 
در واقـع، بـه اسـتناد تکلیـف دولـت در ایجـاد نظـم عمومي و حفـظ آن دولـت باید امـور فوق را 

شناسـایی نماید و این شناسـایی شـکلی اسـت. 
 امـا، دولـت فقـط در صورت احـراز وضعیت حقوقی ذیل و شناسـایی آن دالیـل دیگر مانند 
گواهـی و شـهادت را در مقابـل آن بـه رسـمیت نمی شناسـد و به همین دلیل سـند رسـمي یکی از 
رایج تریـن دالیـل برای اثبات دعاوی اسـت. این رسـمیت در اسـناد تنظیم شـده توسـط مأمورین 
نمـود می یابـد. مطابـق مـاده 1287 قانـون مدنـی: » اسـنادي کـه در اداره ي ثبـت اسـناد و امـالك 
و یـا دفاتـر اسـناد رسـمي یا در نـزد سـایر مأموریـن رسـمي در حـدود صالحیـت آن هـا بـر طبـق 
مقـررات قانونـي تنظیـم شـده باشـند رسمي اسـت«. بنابراین، اگر سـند توسـط مأمـوری در حدود 
صالحیـت خـود و منطبـق بـا تشـریفات پیش بینـی شـده در قوانین تنظیم شـود باید رسـمي قلمداد 
شـود. )شـمس، 1386، 138( نکتـه ی قابـل توجـه در سـند مربـوط بـه ثبـت احـوال این اسـت که 
مفـاد آن جنبـه ی اعالمـی دارد و ایـن امر کاماًل با شـکلی بـودن هنجارهای ثبت احـوال هماهنگی 
دارد. جنبـه ی اعالمي اسـناد مربـوط بـه ثبـت احـوال بدین معناسـت که مأمـور با توجه بـه رعایت 
نظـم عمومي مشـهودات و وقایـع را ثبـت می نمایـد و بـه نوعی وقوع وقایـع چهارگانـه را تصدیق 
می نمایـد تـا وضعیـت حقوقی شناسـایی شـود. مـاده 999 قانون مدنی نیز سـند والدت اشـخاصی 
را کـه والدت آن هـا در مهلـت قانونی به ثبت احوال اظهار شـده اسـت سـند رسـمي قلمداد کرده 
اسـت.3 بـرای مثـال، در ثبـت نـکاح، سـردفتر هویـت زوجیـن را بـا معرفـی دو نفـر از اشـخاص 

1-آيين نامه اجرايی تبصره 2 اصالحی ماده 5 قانون ثبت احوال )مصوب 1363( مصوب 1385/1/20 هيأت وزيران.

2-هم چنين ر.ش: قانون تخلفات، جرايم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع 
تشخيص مصلحت نظام.

3-هم چنين ر.ش: رای وحدت رويه شماره 224 ديوان عالی کشور مورخ 1349/7/8.
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معـروف و معتمـد محلـی احـراز می کنـد و در غیـر این صـورت از ثبـت امتناع خواهد کـرد.1 در 
نتیجـه، احـراز مجـدد وضعیـت حقوقـی نیـازی به رسـیدگی قضایی نـدارد و انـکار آن نیـز بی اثر 
اسـت و کسـی نیـز جـز در مـوارد اشـتباه مأمـور نمی توانـد مدعـی خـالف مندرجات آن شـود.2 
)شـمس، 1386، 142( بـرای مثـال، هیـأت عمومي دیـوان عدالـت اداری نیـز در رای شـماره 594 
مـورخ 1383/12/9 در مـورد »ابطـال دسـتورالعمل شـماره 321/7241 مـورخ 1375/4/21 اداره 
ثبـت احـوال اسـتان تهـران« مقـرر نمـوده اسـت: »بـا عنایـت بـه بنـد الـف مـاده یـک قانـون ثبت 
احـوال مصـوب 1355 و سـایر مقـررات مربـوط در بـاب مسـئولیت سـازمان ثبـت احوال کشـور 
در زمینـه ثبـت والدت اشـخاص و صـدور شناسـنامه بـرای آنـان براسـاس مـدارك معتبـر مثبـت 
هویـت و تابعیـت آنـان و این کـه حکـم مقـرر در مـاده 45 قانـون مزبور ناظـر به تردیـد در هویت 
و تابعیـت اشـخاص در صـورت عـدم ارائه مـدارك معتبر در جهـت اثبات امر مزبور اسـت، مفاد 
بنـد 3 بخشـنامه 1375/4/21 اداره ثبـت احـوال تهـران که فاصله ازدواج و تاریـخ تولد را به مدت 
5 سـال علـی االطـالق و فـارغ از وجـود مـدارك و مسـتندات معتبر موجـب تردید در تشـخیص 
هویـت و تابعیـت اعـالم داشـته و بـه ضـرورت تحقیق توسـط نیـروی انتظامي تأکید کرده اسـت، 

مغایراعتبـار اسـناد معتبـر رسـمي و حکـم قانون گذار تشـخیص داده می شـود... «.
پـدر مـواردی ماننـد عقـد نـکاح که قـراردادی رضایی اسـت و وقـوع آن منوط بـه هیچ گونه 
تشـریفاتی نیسـت،قانون گذار ثبت در دفتر رسـمي ازدواج را الزم شـمرده اسـت. در ماده 1 قانون 
ازدواج مصـوب سـال 1316 برای حفـظ نظم عمومي و رعایت این هنجـار ضمانت اجرای کیفری 
نیـز در نظـر گرفتـه شـده بود اما شـورای محتـرم نگهبـان در نظریـه ی مـورخ 1363/5/9 مجازات 
متعاقدیـن و عاقـد در عقـد ازدواج غیـر رسـمي مذکور در مـاده 1 را غیـر شـرعی تشـخیص داد. 
برخـی از حقوقدانـان بـر ایـن اعتقادنـد کـه توجیه مجازات با توسـل بـه حکم ثانـوی و مصلحت 
نظـام ضـروری اسـت. )صفایـی و امامـی، 1372، 59( بایـد توجه داشـت کـه قانون گـذار با توجه 

1 -مواد 7 و 8 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طالق مصوب سال 1310.

2 -ر.ش قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگيری از تزلزل آن ها مصوب 1367/11/2.
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بـه صحـت نـکاح در قانـون ازدواج بـه کیفـر دادن متعاقدین و عاقـد اکتفا نموده اسـت. در واقع، 
هـدف از ایـن الـزام تسـهیل اثبـات نـکاح و حمایـت از حقـوق کـودکان اسـت. ثبـت نـکاح در 
دفتـر اسـناد رسـمي از مشـکالت مربـوط بـه نسـب می کاهـد و بـه اسـتواری بنیـان خانـواده یـاری 
می رسـاند. از همیـن روی، دارنـدگان دفاتـر رسـمي ازدواج و طـالق مکلـف شـده اند کـه ایـن 
وقایـع را در شناسـنامه ی زوجیـن نیـز ثبت، مهـر و امضاء کنند.1 بـه هر تقدیر، ثبـت نکاح موجب 
ایـن خواهـد شـد کـه محتویـات و امضاهـای منـدرج در ایـن سـند معتبـر باشـد و انـکار و تردید 
در برابـر آن هـا پذیرفتـه نشـود و در مـورد مهریـه ی سـند رسـمي ازدواج نیـز، بـدون نیـاز به حکم 

دادگاه، ایـن مهریـه الزم االجـراء خواهد بـود. )کاتوزیـان، 1371، 134-132(
 برخـی از اسـناد نیـز ماننـد شناسـنامه عـالوه بـر کارآیـی در حـوزه ی خصوصـی در حوزه ی 
عمومي نیـز کاربـرد دارنـد و ایـن کاربـرد نمـودی از آثـار ثبـت احـوال در حقوق عمومي اسـت. 
بـرای مثـال، در انتخابـات، بـه عنـوان یکـی از فرآیندهـای مهـم و کلیـدی در حقـوق عمومـی، 
بـه  انتخاب شـوندگان  و  انتخاب کننـدگان  شـروط  از  یکـی  اسـالمي ایران  جمهـوری  تابعیـت 
شـمار مـی رود.2 بـه عـالوه، در اخـذ رای، مطابـق مـاده 28 آیین نامـه اجرایـی قانـون انتخابـات 
ریاسـت جمهوری اصالحـی سـال 1372، متصـدی بایـد تعلق شناسـنامه به مراجعه کننـده و وجود 
شـرایط رای را احـراز نمایـد و سـپس به ثبت مشـخصات سـجلی رای دهنده بر اسـاس شناسـنامه 
اقـدام شـود.همان گونه کـه مالحظـه می شـود در انتخابـات شناسـنامه نقشـی اساسـی در احـراز 
هویـت انتخاب کننـده و انتخاب شـونده بـرای شـرکت در فرآینـد اسـت و فراتـر از آن ابـزاری 
مهـم بـرای تحقـق نظـم عمومي اسـت. از همیـن روی، سـه جـرم از هجـده جـرم مذکـور در ماده 

66 قانـون انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمي به نحـوی بـا شناسـنامه ارتبـاط می یابـد.3

1-ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355.

2 -مواد 35 و 36 قانون انتخابات رياست جمهوری و مواد 27 و 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.

3- درا ين رابطه هم چنين ر.ش: ماده 12 قانون همه پرسی در جمهوری اسالمي ايران مصوب 1368/4/4 و ماده 67 قانون 
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصالحات بعدی آن.
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 ارتبـاط کارکـرد دیگـر ثبـت احـوال در صـدور کارت ملی نیز بـا حقـوق عمومي قابل توجه 
اسـت.  بـه موجـب قانـون الـزام اختصـاص شـماره ملـی و کدپسـتی بـرای کلیـه اتبـاع ایرانـی« 
مصـوب سـال 1376 و به ویـژه مـاده 3 آن، ایـن کارت بـه عنـوان مـدرك شناسـایی اتبـاع ایرانـی 
شـناخته می شـود.1 عـالوه بـر امـکان ثبت کلیـه ی فعالیت هـای حقوقـی دارنـده ی کارت ملی که 
مصداقـی از نظـم عمومي تلقـی می شـود، در حـوزه ی حقـوق عمومی، ایـن مدرك بسـیار به کار 
می آیـد و نمونـه ی بـارز آن بـاز هـم در فرآینـد انتخابـات اسـت. امـروز، در فرآینـد انتخابـات، 
ثبت نـام رای دهنـدگان پیـش از رأی گیـری عاملـی مهـم بـرای کاهـش جرایـم انتخاباتـی اسـت. 
اگـر در انتخابـات رای هـر فـرد ارزش و اعتبـار برابـر بـا رای دیگـران دارد، بایـد ایـن حـق بـرای 
شـهروندان تضمیـن شـود و ثبت نـام رأی دهنـدگان از جملـه سـازوکارهای اجرایی بـرای تضمین 
ایـن حـق اسـت. در واقـع، بـا ایـن سـازوکار، دسترسـی بـه رأی گیـری بـه منظـور تضمیـن این که 
صرفـاً اشـخاصی کـه صالحیـت رای دادن دارنـد بتواننـد در محـل رای گیـری جهـت رای دادن 
حاضـر شـوند و از بـروز تخلفـات احتمالـی نظیـر رای دادن دوبـاره توسـط رای دهنـده یـا افـراد 
مجعـول جلوگیـری شـود، طراحـی شـده اسـت. )خسـروی، 1387، 298( بدیهـی اسـت که ثبت 
اطالعـات صحیـح سـجلی گام نخسـت و پیش فـرض ثبت نـام انتخاباتـی اسـت و شـفافیت ایـن 
ثبت نـام نیـز مسـتلزم ایـن اطالعـات اسـت. صـدور کارت ملـی بـرای شـهروندان و ثبـت کلیـه ی 
تغییـرات مربـوط بـه احـوال شـخصیه و مشـخصات فـردی شـهروندان در آن پیش نیـاز ثبت نـام 
انتخاباتـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، اگـر کارت ملـی و سـند الکترونیکـی معتبری وجود نداشـته 
باشـد در عمـل احـراز مشـخصات دقیـق و شـفاف فـردی هـر یـک از شـهروندان بـرای ثبت نـام 
انتخاباتـی امکان پذیـر نخواهـد بـود. بنابرایـن، تضمیـن نظـم عمومـي در فرآیند انتخابات بسـتگی 
مسـتقیم بـا تضمیـن نظـم عمومـي در ثبت احـوال دارد و ایـن دو در ثبت نـام انتخاباتی بـا یکدیگر 

پیونـد می خورنـد.
سـرانجام، حمایـت از اخـالق حسـنه و مقابله با مصادیق خالف آن را هـم می توان تا اندازه ای 

1-ماده 3- کارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايی اتباع ايرانی و مشمول کليه احکام حقوقی و کيفری مربوط 
است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد.
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سـال 1355 مـاده ای در مـورد نام هـای خانوادگـی ممنوع دیده نمی شـد امـا در تبصـره 1 ماده 20 
آن کـه در 1363/10/18 بـه قانـون فـوق افـزوده شـد کـه به موجـب این تبصـره انتخـاب نام های 
زننـده، مسـتهجن یـا نامتناسـب بـا جنـس ممنـوع اسـت. در عیـن حـال، در بنـد 7 دسـتورالعمل 
شـماره 2 مـورخ 1364/4/1 سـازمان ثبـت احـوال نیز انتخاب واژه های زشـت و مسـتهجن از باب 
مغایـرت بـا اخـالق حسـنه و در نتیجـه، نظـم عمومي ممنـوع تلقی شـده اسـت. بـه این گـروه باید 
نام هایـی را کـه معـرف صفـات مذمـوم و مغایـر بـا ارزش هـای واالی انسـانی یـا موجـب تحقیـر 
اشـخاص بـوده و یـا معنـای لغـوی آن ها در جامعـه قابل پذیرش نباشـد و نیـز با توجه بـه موقعیت 

و منزلـت اجتماعـی شـخص و یـا شـرایط زمان و مکان مناسـب نباشـد،  را بایـد افزود.1 

2. مداخله ی دولت بر مبنای حمایت از هویت ملی )اسالمی-ایرانی(

 هویـت ملـی کـه برخـی آن را هویـت محـوری2 می نامنـد، کالن تریـن و عالی تریـن سـطح 
هویتـی بـرای فـرد اسـت و در مقایسـه بـا هویت هـای اجتماعـی از اسـتحکام و تـداوم بیشـتری 
برخوردار اسـت. )احمدی، 1388، 72( بدیهی اسـت هنگامي که دولت خود را به عنوان محصول 
فرآینـدی اجتماعـی می قبوالنـد، نیازمنـد نشـانه های فرهنگـی خاص اسـت کـه برجسـته ترین این 
نشـانه ها هویـت ملـی اسـت. در واقـع، بـا تمسـک بـه هویـت ملـی دولـت ایـن امـکان را می یابـد 
تـا از بسـیاری از بحران هـای سیاسـی و اجتماعـی بـه سـالمت عبور کنـد. از ایـن روی، مداخله ی 
دولـت در حمایـت از هویـت ملی بر اسـاس تضمیـن منافع عمومي ضروری اسـت. حال، پرسـش 
ایـن خواهـد بـود کـه مداخلـه ی دولـت در چه مـواردی بر مبنـای حمایـت از هویت ملـی توجیه 
می شـود؟ بـه عبـارت دیگـر، آیـا دولـت می توانـد در هـر مـوردی بـه اسـتناد حمایـت از هویـت 
ملـی مداخلـه نمایـد یـا شـرایطی برای این مداخله الزم اسـت؟ پاسـخ به پرسـش فوق بـه ویژه در 

مـواردی اهمیـت می یابـد کـه ماننـد انتخاب نـام در حـزوه ی خصوصی قـرار گرفته باشـند. 

1-بندهای 5-1، 5-4 و 5-5 دستورالعمل مصوب 1364/12/16 شورای عالی ثبت احوال.

2- Core identity
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در تحلیـل نهایـی هویـت ملـی در حـوزه ی عمومي جـای می گیـرد ولـی ایـن تحلیـل کافـی 
نیسـت و پاسـخ بـه دو پرسـش دیگـر برای روشـن شـدن موضوع ضروری اسـت. نخسـت این که 
اگـر هویـت ملـی بـا حـوزه ی عمومي ارتبـاط دارد در چـه قلمرویـی از آن واقـع می شـود؟ دوم 
آن کـه، در هـر دو حالـت میـزان مداخلـه ی دولت در شـکل گیری و قـوام هویت ملـی و حمایت 
از آن، تـا چـه انـدازه بایـد باشـد؟ به بیـان دیگر، آیا اصـاًل دولت بایـد مداخله ی مسـتقیمي در این 

امـر داشـته باشـد و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت ایـن مداخله تا چـه مقـدار توجیه می شـود؟
در پاسـخ بـه پرسـش نخسـت، بایـد اذعـان داشـت کـه هویـت ملـی و جنبه هـای گوناگـون 
آن در هـر دو حـوزه ی عمومـي – عمومـي و عمومـي – خصوصـی1 نمـود می یابنـد. هویـت ملی، 
بـه عنـوان مفهومي کـه وابسـته بـه زندگـی اجتماعـی اسـت، بـا پارامترهـای گوناگـون حـوزه ی 
عمومي ارتبـاط وثیـق دارد و بدیهـی اسـت کـه نمی تـوان آن را محـدود به هر یـک از حوزه های 
پیـش گفتـه دانسـت. بـه بیـان دیگـر، در حـوزه ی صالحیـت ثبـت احـوال مداخلـه در تعییـن نـام 
بـرای افـراد دولـت را از حـوزه ی عمومي بـه حـوزه ی خصوصـی شـهروندان می کشـاند. از ایـن 
روی، دولـت در مقـام نمایندگـی جامعـه ایـن وظیفـه را بـرای خویـش تعریف نموده اسـت تا در 
تهدیـد هویـت ملـی، از سـوی جامعه به دفـاع از آن برخیزد. قـدرت دولتی را می تـوان به منزله ی 
قـدرت عمومي دانسـت امـا قـدرت مذکور این صفـت » عمومي بـودن« یا ویژگـی عمومیت خود 
را مدیـون تـالش بـرای مراقبـت از » عمـوم« اسـت یعنـی تـالش در جهـت فراهـم سـاختن خیـر 
مشـترك بـرای تمـام اجتماعـات حقوقـی. بـه عبـارت دیگـر، دولـت تنهـا مادامي کـه در جهـت 
منافـع و مصالـح عمومي حرکـت کنـد شایسـته ی آن اسـت کـه بـه منزلـه ی تنهـا بخـش کوچکی 
از حـوزه ی عمومي بـه شـمار آیـد. در این جاسـت کـه می تـوان نقـش دولـت را در پاسـداری از 
هویـت ملـی ارزیابـی نمـود و میـزان مداخلـه ی دولـت را نیـز بـر اسـاس منافـع عمومي سـنجید. 
همان گونـه کـه پیـش از ایـن نیـز ذکـر شـد، در حقـوق عمومـی، شـاخص اصلـی بـرای ارزیابـی 
کلیـه ی مداخله هـای دولـت » منافـع عمومـی« اسـت. واقعیـت آن اسـت کـه حقـوق عمومـي  بـه 

1 -به تعبير کاستورياديس حوزه ی عمومی-عمومي حوزه ای صرفاً دولتی است ولی حوزه ی عمومی-خصوصی حوزه ای است 
که ميان حوزه ی دولتی و حوزه ی خصوصی قرار گرفته است.
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عنـوان حقـوق سـازماندهی حکومـت از کسـانی کـه ایـن حقـوق در خصـوص آن هـا بـه اجـرا 
درمي آیـد، مي خواهـد کـه عامدانـه در خدمـت منافـع عمومي باشـند در حالـی کـه در حقـوق 
خصوصـی بـه افـراد اجـازه ی دنبـال کردن اهـداف شخصیشـان را می دهـد و هـدف آن محدود 
کـردن قلمـروی مشـروع عمـل فـردی بـه گونه ای اسـت که ایـن اعمـال در خدمت نفـع همگانی 

گیرند. قـرار 
 در ایـن حالـت، تنهـا در صورتـی کـه اعمـال اقتـدار عمومي عمـاًل و واقعـاً در راسـتای منافـع 
و ملزومـات شـهروندان و منافـع عمومي صـورت گیـرد و عمـاًل تابـع آن باشـد، می تـوان ادعـا 
نمـود کـه »حـوزه ی عمومـی« توانسـته اسـت تاثیـر و نفـوذ نهادینـه شـده ای بـر دولـت بگـذارد و 
کارکردهـای سـاختاری معینـی بـر سیاسـت و قـوای عمومي اعمال نمایـد. مصداق بارز ایـن تاثیر 
و نفـوذ نهادینـه شـده بـر اسـاس منافـع عمومي همانـا کارکـردی اسـت کـه بـه نـام »پاسـداری از 
هویـت ملـی« بـرای دولـت تعریـف شـده اسـت. به نظـر می رسـد که هویـت ملـی یکـی از موارد 
مهـم و شـاید مهم تریـن مقولـه ای اسـت کـه تاثیـر متقابـل، تداخـل و نفـوذ دولـت و جامعـه در 
یکدیگـر موجـب تحـول و دگرگونـی هـر دوی آن ها می شـود. از این منظر، سـازمان ثبت احوال 
یکـی از مهم تریـن نهادهـای دولتی اسـت که »پاسـداری از هویت ملـی« )اسـالمي – ایرانی( را بر 
عهـده دارد و مداخلـه ی آن در نام گـذاری بر اسـاس نظـم عمومي معطوف به پاسـداری از هویت 

ملـی )اسـالمی- ایرانـی( توجیه می شـود. 
 بـر همیـن اسـاس، در تبصـره 1 مـاده 20 قانـون ثبـت احـوال مصـوب 1363/10/18 انتخـاب 
نام هایـی کـه موجـب هتک حیثیت مقدسـات اسـالمی گردد، ممنوع دانسـته شـده اسـت زیرا این 
نام هـا بـا هویـت اسالمي کشـورمان تعـارض دارنـد. هم چنیـن بـه موجـب تبصـره 2 همین مـاده و 
دسـتورالعمل نام هـای کوچـک ممنوع مصـوب 1364/12/16 شـورای عالی ثبت احـوال نام های 
ماننـد عبدالـالت و عبدالعـزی، نام هایـی کـه با عـرف و فرهنگ غالـب و مقدسـات مذهبی مردم 
مغایـر باشـند، نام هایـی کـه موجب اشـاعه  و ترویج فرهنگ بیگانه و سـلطه شـوند، همگی ممنوع 

شناخته  شـده اند.
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3. مداخله ی دولت بر مبنای تضمین امنیت حقوقی شهروندان

3-1. تحلیل نظری امنیت حقوقی      

 اصـل امنیـت حقوقـی از پیشـینه ای طوالنـی برخـوردار اسـت. در واقـع، ایـن اصـل بدیهی از 
همـان ابتـدا پذیرفتـه شـده بـود که قاضـی در دلیل یـا علت حکـم قضایی1 بایـد به قوانینی اسـتناد 
کنـد کـه پیـش از ایـن اسـتناد وجـود داشـته باشـد. در عین حـال، فقـه اسـالمي به عنوان ریشـه ی 
نیرومنـد حقـوق موضوعـه ی مـا در مـوارد بسـیاری بـه مصادیق ایـن اصـل اشـاره دارد. در تحلیل 
تاریخـی ریشـه های اصـل امنیـت حقوقی را در حقـوق رم می یابیم. در این حقـوق دو اصل فرعی 
را در شـکل گیـری و تحقـق اصل امنیـت حقوقی می توان شناسـایی نمود. نخسـت، اطمینان2، در 
ایـن معنـا همـواره بایـد معلوم باشـد که چـه رفتاری موضـوع حقوق قـرار می گیـرد. در واقع، فرد 
بایـد از تعریـف حقوقـی رفتـار خویش آگاهـی و اطمینان داشـته باشـد. از این منظر، قانـون نباید 
مبهـم بـوده یـا منطـوق آن بـه گونه ای باشـد کـه بتـوان آن را، در مفهومي گسـترده، تفسـیر نمود. 
در واقـع، قانـون نبایـد به صورتی تدوین شـود که حقوق مکتسـب  افراد را مخـدوش نماید. دوم، 

امنیـت3  ،کـه بـه معنـای احترام عینی بـه هنجارهـا، رویه های قضایـی و قراردادها اسـت.                  
( 2003, p.96 Soulas de Russel et Raimbault)

 بنابرایـن، منطـق امنیـت حقوقـی و بـه ویـژه قابـل پیـش بینی بـودن حقـوق از ابتـدا در حقوق 
رم پیش بینـی شـده بـود.  

در تمامـي دوران قـرون وسـطا مفـاد ایـن اصل مـورد قبول بـود و در عصر نوزایی نیـز با حفظ 
ریشـه های دینـی، به طـور گسـترده مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در قـرن هفدهـم و بـه خصـوص 
قـرن هجدهـم میـالدی این مفهـوم در آلمان گسـترش نظری فـراوان یافت. این گسـترش به ویژه 

1- Ratio decidendi

2- Certutido

3- Securitas
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مرهـون حقوقـدان آلمانـی فـون موهل1 اسـت که در آثـار خویش تـالش نمود بین ایـن مفهوم و 344
دولـت حقوقـی ارتباط مسـتقیم برقرار نمایـد. دولت حقوقی که توسـط حقوقدانـان آلمانی تبلور 
یافـت، در تعریفـی کلـی متضمـن نظـارت بـر قـدرت دولت، احتـرام دولت بـه قوانیـن و حمایت 

(Ibid .2003, p.97) .قضایـی از حق هـا و آزادی هـای فردی بـود
بـی تردیـد، ارتبـاط عمیقـی بیـن اصـل امنیـت حقوقـی، بـه عنـوان ضامـن وضعیـت حقوقـی 
شـهروندان، بـا دولـت حقوقـی کـه یکـی از مبانـی آن حفـظ حق هـا و آزادی هـای فـردی آن هـا 

اسـت، برقـرار می باشـد. 
 نظـر بـه اهمیـت امنیـت حقوقـی، گاه این اصـل به گونـه ای صریـح در قوانین اساسـی مطرح 
شـده اسـت و در قالـب هنجـار قانـون اساسـی بـدان عمـل می شـود. در ایـن رابطـه، بند 3 مـاده 9 
قانـون اساسـی اسـپانیا بـه صراحت اصـل امنیت حقوقی را ذکـر و تضمین نموده اسـت. در مقابل، 
بیشـتر قوانین اساسـی بـه این اصل اشـاره ای صریح ندارند. قوانین اساسـی پرتغـال، ایاالت متحده 

آمریـکا و فرانسـه مثال هـای جالـب توجهـی در این زمینـه به شـمار می روند. 
(Favoreu, 2007, p.279) 

در ایـن قوانیـن اساسـی، اصـول دیگـر مربوط بـه اصـل امنیت حقوقی یـا زیـر مجموعه ی آن 
مـورد اشـاره قـرار گرفته انـد. همیـن عامـل سـبب شـده اسـت کـه حقوقدانـان ایـن کشـورها در 

جسـتجوی مبانـی الزم بـرای ایـن اصل بکوشـند.
 قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمي ایران از معـدود قوانیـن اساسـی می باشـد کـه اصـل امنیت 
حقوقـی بـه صراحـت در آن تضمیـن شـده اسـت. بنـد 14 اصـل 3 ایـن قانـون یکـی از وظایف 
دولـت جمهـوری اسـالمي ایران را تأمیـن حقـوق همـه جانبـه ی افـراد از زن و مـرد و ایجاد 

امنیـت قضایـی عادالنه بـرای همه و تسـاوی عموم در برابـر قانون می دانـد. باید توجه داشـت 

کـه اعضـای مجلـس بررسـی نهایی قانون اساسـی جمهـوری اسـالمي ایران نیز به هنـگام تصویب 
ایـن بنـد بـه اهمیـت آن واقـف نبوده انـد و بـه همیـن جهـت بحثـی در مـورد آن صـورت نگرفته 

1- Robert von Mohl
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345 اسـت )صورت مشـروح مذاکرات مجلس بررسـی نهایی قانون اساسـی جمهوری اسـالمي ایران، 
1364، ص.299( ولـی نتیجـه بسـیار درخشـان بـوده اسـت. )ویـژه، 1382، 119(  در مجمـوع، بـا 
تحلیـل اصـل سـوم قانون اساسـی جمهوری اسـالمي ایران و بند حقوقـی مهم آن، یعنـی بند 7 که 
در مـورد تأمیـن آزادی هـای سیاسـی و اجتماعـی در حـدود قانـون اسـت، می تـوان به ایـن نتیجه 
دسـت یافـت کـه، ایـن بند بـه همراه بنـد 14 مبانـی موضوعـه ی الزم بـرای تحقق دولـت حقوقی 
را فراهـم می آورنـد. در کنـار اصل سـوم، اصـل 22 قانون اساسـی جمهوری اسـالمي ایران مبنای 
اسـتوارتر و البتـه جامع تـری را بـرای اصـل امنیـت حقوقی فراهم آورده اسـت. بدیـن ترتیب، این 
دو اصـل در کنـار یکدیگـر در قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمي ایران ارتبـاط ظریفـی را بیـن 

امنیـت حقوقـی و امنیـت قضایـی برقـرار می کنند.
 در گسـتره ی امنیـت در قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمي ایران، اصـل 22 قانـون اساسـی 
جمهـوری اسـالمي ایران امنیـت انسـانی را در مفهومي گسـترده تضمیـن نمـوده اسـت. ایـن اصـل 
حوزه هـای گوناگونـی زمینـه ی برخـورداری از حق هـا و آزادی هـای بنیادیـن را در برمی گیـرد. 
در اصـل 22 حریـم خصوصـی ) شـامل مسـکن(، امنیـت حقوقـی ) تضمیـن حقـوق( و امنیـت 
شـخصی ) امنیـت جسـمانی، مالـی و معنـوی( در کنـار یکدیگـر از سـوی قـوه موسـس تضمیـن 
شـده اند. دقـت در ادبیـات اصـل 22 نشـانگر آن اسـت کـه امنیـت حقوقـی و امنیـت انسـانی بـا 
یکدیگـر تفـاوت دارنـد و در واقـع امنیـت حقوقـی بخشـی از امنیـت انسـانی در مفهـوم موسـع 
قلمـداد می شـود. )ویـژه، 1387، 65( تأمـل در مفـاد اصـل مذکـور نیـز صحـت ایـن تفسـیر را 
می نمایانـد: واژه ی » حقـوق« در ایـن اصـل بیانگـر آن اسـت کـه حق هـای شـهروندان از تعـرض 
مصـون هسـتند و ایـن دقیقـاً همـان غایت امنیـت حقوقی اسـت. در این عرصه، حق های مکتسـب 
افـراد در کنـار اصولـی کـه متضمن حفـظ وضعیت حقوقـی شـهروندان هسـتند زیرمجموعه های 
امنیـت حقوقـی را تشـکیل می دهنـد. بـا توجـه بـه این اصـل، مبنـای مناسـبی را می تـوان در قانون 
اساسـی جمهـوری اسـالمي ایران برای کارکرد سـازمان ثبـت احوال در تضمیـن وضعیت حقوقی 

یافت.  شـهروندان 
بـه لحـاظ محتوایـی اصـل امنیـت حقوقـی را در دو گـروه اصـول ضامـن کیفیـت قوانیـن 
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)الـف( و نیـز اصـول ضامـن وضعیـت حقوقـی شـهروندان می تـوان مـورد تحلیـل قـرار داد. اصـول 
ضامـن کیفیـت قوانیـن و نظـام حقوقـی اصولـی هسـتند کـه شـاخص های محتـوای قوانیـن را 

از نظـر بیـان حق هـا و تکالیـف شـفافیت در بـر دارنـد و در عیـن حال حاکـم بـر هماهنگی کالن 
آن هـا بـا یکدیگـر و ضامـن دسترسـی شـهروندان بـه قوانیـن مذکـور هسـتند. در واقـع، اصـول 
فـوق ضامـن آگاهـی شـهروندان پیـش از ایجـاد وضعیـت حقوقـی خـاص بـرای آن هـا هسـتند. 
اصـول ضامـن وضعیـت حقوقـی شـهروندان نیـز اصولی هسـتند که شـاخص های حفـظ وضعیت 
حقوقـی شـهروندان را ارائـه می نماینـد. این اصـول پس از ایجـاد وضعیت حقوقی توسـط قوانین 
شـفاف، منسـجم و قابـل دسترسـی بـرای شـهروندان، ایـن وضعیـت حقوقـی را تضمیـن و مـورد 
حمایـت قـرار می دهنـد. )ویـژه، 1390، 93( بدیهـی اسـت کـه در موضـوع بحـث مـا، یعنی ثبت 
احـوال، هنجارهـای ثبـت احوال و کارکردهای سـازمان ثبـت احوال در این گـروه از اصول قرار 

می گیرنـد. 
3-2. ثبت احوال و تضمین وضعیت حقوقی شهروندان

 همان گونـه کـه گفتـه شـد، اصـول ضامـن وضعیـت حقوقـی شـهروندان اصولـی هسـتند که 
جنبـه ی کاربـردی دارنـد و بـه مرحلـه ی اعمـال قوانیـن و مقـررات مربـوط می شـوند. کارکـرد 
اصلـی اصـول مذکـور حفـظ وضعیـت حقوقی اسـت که بـرای شـهروندان به موجـب هنجارهای 
حقوقـی ایجاد شـده اسـت. بـه بیان دیگـر، کارکرد اصلی اصـول مورد بحث صیانـت از وضعیت 
حقوقـی اسـت کـه بـه موجـب هنجارهای حقوقی برای شـهروندان تاسـیس و تثبیت شـده اسـت. 
ایـن اصـول طیـف گسـترده ای را بـر می گیرنـد و در ثبـت احـوال ایـن هنجارهـا اعـالم وضعیـت 

حقوقـی شـهروندان را در برمی گیرنـد.
 امـروزه، به نظـر می رسـد کـه یکـی از عناصـر مهـم و کلیـدی اصـل امنیـت حقوقـی، اصـل 
احتـرام بـه حق هـا و امتیازهـای مکتسـب شـهروندان باشـد و امـروزه بیشـتر نظام هـای حقوقـی در 
تحقـق ایـن اصـل تردیـدی روا نمی دارند. باید توجه داشـت کـه در ادبیات حقوقی کشـورمان از 
ایـن اصـل بـه عنـوان »حقـوق مکتسـب« یـا »حقـوق مثبتـه« یاد می شـود کـه منظور حقوقی اسـت 

کـه بـه موجب قانـون بـرای شـهروندان ایجاد می شـود.
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 در نگرشـی کلـی، حقـوق و امتیازهـا ناشـی از اعمـال و وقایـع حقوقـی مـورد شناسـایی و 
حمایـت قانـون قـرار می گیرنـد. هنجارهـای مربـوط بـه ثبـت احـوال بـا شناسـایی وقایـع حقوقی 
و اعـالم رسـمي این وقایـع زمینـه ی شناسـایی حق هـا و امتیازهـای ناشـی از ایـن وقایـع حقوقـی و 
وضعیت هـای حقوقـی ناشـی از آن هـا را فراهـم می آورنـد. به بیـان دیگـر، قانون گذار بـه تبع این 
وقایـع حقوقـی به حقـوق و اختیارهـای قانونی افراد ذی نفـع نیز توجه می کنـد و وضعیت حقوقی 
ناشـی از وقایـع را بـرای افـراد تضمیـن و حمایـت می نمایـد. نکته ی قابـل توجه آن اسـت که گاه 
نتیجـه ی ایـن شناسـایی قانون گـذار در برخـی از وقایـع حقوقـی بـرای افـراد دیگـر نیـز حقـوق و 
تکالیفـی ایجـاد می کنـد. بـرای مثـال، در اعـالم و تصدیـق واقعـه ی فـوت، نـه تنهـا آثـار حقوقی 
بـرای متوفـی ایجـاد می شـود )کـه ایـن آثار شـامل پایان حقـوق و تکالیف اوسـت و اعـالم فوت 
در واقـع انقضـای اعـالم وضعیـت حقوقـی پیشـین وی توسـط ثبـت احـوال را بـه دنبـال دارد( 
متضمـن ایجـاد وضعیـت حقوقـی جدید بـرای مورثین نیـز می باشـد. بنابراین، هنجارهـای مربوط 
بـه ثبـت احـوال نـه تنهـا وضعیـت حقوقـی افـراد بلکه وضعیـت حقوقـی افـراد مرتبط بـا وضعیت 
حقوقـی نخسـت را نیـز شناسـایی و اعـالم می کننـد وضعیتـی کـه مسـتلزم آثـار مالی و غیـر مالی 
مهـم بـرای شـهروندان اسـت. نکتـه ی جالب توجـه در این میان آن اسـت کـه مطابق تبصـره ماده 
22 قانـون ثبـت احوال مصـوب 1355 )الحاقـی 1363/10/18( درخواسـت کننده ی گواهی فوت 
ذی نفـع فـرض شـده اسـت و ایـن گواهـی بـه هر شـخصی که درخواسـت کند، تسـلیم می شـود.

 شـاید از همیـن روی اسـت کـه در قانـون برنامه پنجم توسـعه جمهـوری اسـالمي ایران توجه 
خاصـی بـه ایـن جنبـه از کارکـرد ثبـت احـوال شـده اسـت و در بنـد »د« قسـمت سـوم مـاده 46 
مقرر شـده اسـت:   وزارت کشـور )سـازمان ثبت احوال( مکلف اسـت با همکاری دسـتگاه های 
ذی ربـط همـراه بـا تکمیـل و اصـالح پایـگاه اطالعـات هویتی بـه صورتی که شـامل کلیـه وقایع 
حیاتـی نظیـر تولـد، ازدواج، طالق، فوت و تغییرات مشـخصات هویتی و صـدور گواهی )امضاء 
الکترونیکـی( و سـایر کاربردهـا باشـد، تـا پایان برنامه نسـبت به تأمیـن و صدور کارت هوشـمند 
ملـی چنـد منظـوره بـرای آحـاد مـردم اقـدام نمایـد. کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی مشـمول 
مکلفنـد در ارائـه خدمـات خود بـه مردم از این کارت اسـتفاده نماینـد. آیین نامه اجرایـي این بند 
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کارت و نحـوه اسـتفاده از آن توسـط وزارتخانه هـای ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و کشـور با 
هماهنگـی معاونـت تهیـه و بـه تصویـب هیأت وزیران می رسـد«. این بنـد نه تنهـا از منظر کارکرد 
ثبـت احـوال در تأمیـن نظـم عمومي قابـل توجـه اسـت امـا به نظـر می رسـد در تضمیـن وضعیـت 
حقوقـی شـهروندان نیـز آثـار قابـل توجهـی بـه دنبال داشـته باشـد کـه نبایـد آن هـا را از نظر دور 

داشت.
 در پایـان، بایـد یـادآوری شـود کـه قانون گـذار در تنظیـم قانـون ثبـت احـوال بدیـن نکتـه 
توجـه داشـته اسـت کـه شناسـایی وضعیـت حقوقـی بـرای شـهروندان بایـد بـا حمایـت از حریـم 
خصوصـی آنـان نیـز همراه باشـد و در واقع مفـاد اصل 22 قانون اساسـی جمهوری اسـالمي ایران 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. مـاده 34 قانون ثبت احوال مقرر داشـته اسـت: »افشـای اطالعات 
مذکـور در دفاتـر ثبـت کل وقایـع و اسـناد سـجلی جـز بـرای صاحـب سـند و مقامـات قضایی و 

دولتـی ذی صـالح ممنوع اسـت«.1
نتیجه گیری

 بـا توجـه بـه مـواردی کـه گفتـه شـد، هنجارهـای مربـوط بـه ثبـت احـوال در نظـم حقوقـی 
شـکلی هسـتند و وضعیـت حقوقـی شـهروندان را از جهـت حق هـا و تکالیفـی کـه به آن هـا تعلق 
می گیـرد، شناسـایی و اعـالم می نمایند. بدیـن ترتیب، ایـن هنجارها به محتوای حق هـا و تکالیف 
شـهروندان وارد نمی شـوند و سـازمان ثبـت احـوال نیز، بـه عنوان نهـاد متکفل اعمـال هنجارهای 
مذکـور، از همیـن قاعـده تبعیـت می کند. این وضعیـت حقوقی آثـار گوناگونـی دارد که اهلیت 
افـراد بـرای معامـالت و... از آن جمله هسـتند و در واقع، کلیه اعمال حقوقی بر اسـاس آن شـکل 

می گیرنـد. 
 از منظـر حقـوق عمومـی، بـرای هنجارهای مربوط به ثبت احوال سـه مبنـای متفاوت می توان 
در نظـر گرفـت: نخسـت، نظـم عمومي کـه بی گمـان مبنـای اصلـی بـرای تمامي هنجارهـای فوق 

1در اين مورد ر.ش: نظريه شماره 74581 مورخ 1377/11/26 اداره حقوقی دادگستری.
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اسـت و بر مبنای آن دولت امور سـجلی شـهروندان را تنظیم می کند و از رهگذر آن در حوزه ی 
حقـوق عمومي صالحیـت شـهروندان در فرآیندهـای گوناگونـی ماننـد همه پرسـی و انتخابـات 
احـراز می شـود. تحـوالت هنجارهـای شـکلی ثبـت احـوال در مـورد کارت ملـی شـهروندان نیز 
در تسـهیل مشـارکت شـهروندان در امـور سیاسـی و انجـام امـور اداری آنـان از ایـن منظـر قابـل 
توجیـه اسـت. بـه عـالوه، شناسـایی وضعیـت حقوقـی شـهروندان در قالـب اسـناد رسـمي موجب 
تسـهیل بسـیاری از فرآیندهـای قضایـی در فعالیت های اجتماعی آنان اسـت. در مقابـل دولت نیز 
تکلیـف دارد خدشـه ای بـه ایـن وضعیت حقوقـی وارد نکنـد و آرای متعدد هیـأت عمومي دیوان 
عدالـت اداری در ابطـال مصوبـات سـازمان ثبـت احـوال کـه متضمـن مـوارد فوق هسـتند، دلیلی 
بـر ایـن مدعاسـت. افـزون بـر آن، به نظر می رسـد که تضمیـن اخالق حسـنه نیـز در کارکرد ثبت 
احـوال در قالـب تضمیـن نظـم عمومي انجـام می گیـرد. دوم، حمایـت از هویـت ملی کـه به دلیل 
کارکـرد اصلـی سـازمان ثبـت احـوال در شناسـایی و اعـالم هویـت شـهروندان اهمیـت خاصـی 
می یابـد و بـه دلیـل حفـظ منافـع عمومي قابـل توجیه اسـت. سـرانجام، امنیـت حقوقی شـهروندان 
کـه شناسـایی وضعیـت حقوقـی شـهروندان در هر مرحلـه موجب تثبیـت این وضعیـت حقوقی و 
آثـار ناشـی از آن خواهـد شـد و از ایـن منظـر نظـم عمومي بـا ایـن معنـا پیونـد نزدیـک می یابد و 
قابـل تفکیـک نیسـت. به نظـر می رسـد ایـن مبنـا بـرای هنجارهـای مربوط به ثبـت احـوال از منظر 

آثـاری کـه در حیـات حقوقـی شـهروندان دارد از اهمیت بسـزایی برخوردار باشـد.
در نهایـت، بـا بررسـی آن چـه گفتـه شـد می تـوان بدیـن نتیجـه دسـت یافـت که ثبـت احوال 
حـوزه ای منحصـر بـه حقـوق خصوصـی نیسـت و آثـار فراوانـی نیـز از آن در حـوزه ی حقـوق 
از  می شـوند.  مربـوط  شـهروندان  و  دولـت  میـان  روابـط  بـه  کـه  چـرا  یافـت  عمومي می تـوان 
ایـن منظـر، هنجارهـای مربـوط بـه ثبـت احـوال هـم تکالیفـی بـرای دولـت و هـم تکالیفـی برای 

شـهروندان بـه دنبـال دارنـد کـه قابـل اعتنـا هسـتند.
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