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جايگاه ثبت احوال در حقوق خصوصي
دکتر اسماعیل عباسي ، مرضیه اکبر آبادي

چکیده

حقـوق  قلمـرو  در  کاربـردي  و  مهـم  حوزه هـاي  از  یکـي  کـه  احـوال  ثبـت  حقـوق 
عمومي مي باشـد چنان کـه بایـد و شایسـته آن اسـت مـورد تحلیـل و بررسـي هاي حقوقـي قـرار 
نگرفتـه اسـت. حتـي تعریـف دقیـق و قابـل توجهـي هـم از آن ارائه نشـده اسـت تا بر اسـاس و 
در ذیـل آن بـه تحلیـل مباحـث فرعـي و تخصصي پرداخته شـود. از سـوي دیگر حـوزه ي مهم 
از حقـوق داخلـي کـه منطقـاً تحت تأثیـر قواعد و مقـررات حقوق ثبـت احوال قـرار مي گیرد، 
حـوزه و قلمـرو حقـوق خصوصـي مي باشـد. ایـن مطلـب که حقـوق ثبت احـوال که بـه لحاظ 
محتـواي ضوابـط و مقـررات آن در قلمـرو حقـوق عمومي قـرار مي گیـرد دقیقـاً داراي چـه 
تعریـف، اجـزاء و ویژگي هایـي مي باشـد و بـر اسـاس شـناخت و دقیقـي کـه از قلمـرو حقـوق 
خصوصـي ارائـه مي شـود چگونـه و تـا چـه حـدودي در قلمـرو حقـوق خصوصـي جایـگاه و 
نفـوذ پیـدا کـرده و بـه چه ترتیـب و تا چه حـدودي این قلمـرو و قواعد آن را تحـت تأثیر قرار 
مي دهـد موضـوع ایـن مقالـه اسـت کـه مبتني بر مسـتندات قانونـي، منابـع قلیل موجـود و مباني 

حقوقـي مـورد بحـث و بررسـي قـرار مي گیرد.

کلید واژه ها:

 حقوق- ثبت احوال- حقوق ثبت احوال- حقوق خصوصي.
مقدمه:

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم 
بـه شـاخه های مختلـف بهـره مي برنـد.در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـالش بـرای دسـته بنـدی 
موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته 

بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت.
از جملـه ایـن دسـته بندی هـا تقسـیم حقوق بـه دو بخـش اصلی »حقـوق داخلـی «و »حقوق 
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بیـن المللـی« و هم چنیـن تقسـیم آن بـه »حقـوق عمومـی« و »حقـوق خصوصـی« مي باشـد.این 

تقسـیم بندی هـا از جملـه کاربـردی تریـن انـواع تقسـیم بندی هـا بـه شـمار مي روند.
حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا 
حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون مي باشـد، از اهمیت خاصی 
برخـوردار اسـت.این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و 
اطالعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمـي در زندگـی انسـان ها ایفا 
نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و هم چنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا 

درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد.
ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محور هـای زندگـی انسـان و در حیطـه ی ایفای حقوق 
و تکالیـف اشـخاص و دولت هـا و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـي و حقوق 
خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن 

حوزه هـا مهـم به نظـر مي رسـد.
بـرای شـناخت ایـن شـاخه از حقوق بهتر اسـت ابتدا مشـخص کنیم که حقـوق ثبت احوال 
در کـدام دسـته از تقسـیم بندی هـای حقـوق داخلی قـرار دارد.دانسـتن این امر کمک شـایانی 

بـه شـناخت حقـوق ثبت احوال و لـوازم و آثـار آن مینماید.
در ایـن پژوهـش تالش شـده اسـت تـا با لحـاظ اهمیت و ضـرورت وجود و اجـرای قواعد 
حقـوق ثبـت احـوال جایـگاه آن را در حقـوق خصوصـی و هم چنیـن آثـار و ضمانت هـای 
اجرایـی قواعـد آن را در حـوزه ی حقـوق خصوصـی تحلیل و بررسـی کرده و به این پرسـش 
اصلـی پاسـخ دهیـم کـه آیـا حقـوق ثبـت احـوال از جایـگاه مناسـبی در عرصـه ی حقـوق 

خصوصـی برخـوردار اسـت یـا خیر؟
در پژوهـش حاضـر ابتـدا در مبحـث نخسـت بـه تعریـف حقـوق ثبـت احـوال برمبنـاي 
اصطالحـات مرتبـط مي پردازیـم و سـپس در مبحـث دوم ضمـن بیـان رابطـه ي کلـي حقـوق 
ثبـت احـوال و حقـوق خصوصـي، مصادیـق نفـوذ و تأثیـر حقـوق ثبـت احـوال در حقـوق 

خصوصـي را مـورد بحـث و تجزیـه و تحلیـل قـرار مي دهیـم.
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مبحث اول: تعریف حقوق ثبت احوال و شناخت اصطالحات مرتبط

تعریـف و شـناخت دقیـق از »حقـوق ثبـت احـوال« مقدمـه ي اصلـي بـراي بررسـي و تبیین 
موضـوع ایـن پژوهش اسـت.

از سـوي دیگـر بـا این کـه تنظیـم و اجـرای قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه ثبـت احـوال در 
ایـران از پیشـینه ی نسـبتاً طوالنـی برخـوردار اسـت اما حقـوق ثبت احـوال چندان مـورد توجه 
حقوقدانـان نبـوده و کمتـر رسـاله یـا کتابـی در ایـران می تـوان یافت کـه به طور خـاص حقوق 

ثبـت احـوال را مـورد بحث خـود قرار داده باشـد.
بـه عـالوه مباحـث و تعاریـف ارائـه شـده در این زمینـه در خور نقـد بوده و بـه جهت قلت 
منابـع و بررسـي ها مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار نگرفته انـد. ایـن امر نویسـنده را ناگزیـر از ارائه 

بحـث مقدماتـي بـراي ارائـه تعریفي دقیـق از حقـوق ثبت احـوال مي کند.
در تعریفـی سـاده و ابتدایـی از ثبـت احـوال ممکن اسـت آن را مجموعه ی قواعـد ناظر بر 
چگونگـی ثبـت احـوال شـخصیه تعریـف کرد.کمااین کـه برخی حقوقدانـان تعریفی به شـرح 

زیـر از حقـوق ثبت احـوال ارائـه داده اند:
»حقـوق ثبـت احـوال مجموعـه مقرراتـی اسـت کـه بـر نحـوه ی درج احـوال شـخصیه در 

اسـناد رسـمی، شـیوه تغییـر ایـن مندرجـات و آثـار ایـن اسـناد حاکم اسـت«1
امـا چنیـن تعریفـی به نظـر دقیـق و جامـع نمي آیـد. بـرای دسـتیابی بـه تعریـف دقیـق تـر از 
حقـوق ثبـت احـوال الزم اسـت عناصر مؤثـر و دخیل در این حقوق براسـاس آن چـه در قانون 
و هم چنیـن کتـب و رسـاله های مربوطـه مشـاهده می گـردد، مـورد بررسـی قـرار گیرنـد و از 
ایـن منظـر بررسـی اصطالحـات ثبت، احوال شـخصیه، اسـناد سـجلی و اسـناد رسـمي ضروری 

مي نمایـد.
الف- ثبت:

غیـر  کردن)رسـمي یا  کردن،یادداشـت  برداشتن،نسـخه  سـواد  معنـای  بـه  لغـت  در  ثبـت 

1 - ميرشکاری، عباس حقوق ثبت احوال، نشر ميزان، چاپ اول1390، ص 20
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رسـمی(1 آمـده اسـت،

و در اصطالح حقوقی چنین تعریف شده است که:
»ثبـت عبـارت اسـت از هرگونـه اقدام تشـریفاتی در جهت فراهـم آوردن دلیلـی مربوط به 
یـک نهـاد حقوقـی تـا بعـداً در صـورت اقامه دعـوی احتمالـی، از آن به عنـوان دلیـل »از پیش 

تعیین شـده« اسـتفاده شود.«2
بـه عبـارت دیگـر ثبـت یعنـی مسـتند کـردن یـک واقعـه )بـه معنـای عـام لغـوی که شـامل 

عمـل حقوقـی و غیـر حقوقـی و... می شـود.( و انعـکاس آن در قالـب یـک سـند.
در واقـع ثبـت احوال ابزار و تشـریفاتی اسـت برای شـفاف و مسـتند کردن برخـی وقایع، و 

لـذا می تـوان گفـت یکـی از کارکرد هـای مهم ثبت احـوال تهیه ی دلیل اسـت.
بـه عبـارت دیگـر فـرد بـا ثبـت احـوال خـود در واقـع دلیلـی بـرای احـراز هویـت خـود و 
هم چنیـن اثبـات وضعیـت خـود فراهـم مـي آورد تـا در مقابـل اشـخاص ثالـث و بـرای تمتع از 
حقـوق خـود آن را مـورد اسـتناد قـرار دهـد. اگر چه ثبت عملی تشـریفاتی اسـت امـا از آن جا 
کـه بـرای کشـف حقیقـت امـور و بـرای اثبـات امـور ماهـوی نیازمنـد دلیـل هسـتیم نمی تـوان 

قـدرت اثباتـی قـوی ثبـت را نادیـده گرفت.
ب- احوال شخصیه:

اگرچـه در حقـوق ایـران در قوانین متعدد از عنوان »احوال شـخصیه « اسـتفاده شـده اسـت 
امـا هرگـز تعریـف دقیقـی از این نهاد حقوقی ارائه نشـده اسـت و در برخی قوانیـن تنها به ذکر 

مصادیق آن آن هم به اشـکال متفاوت بسـنده شـده اسـت.
در تعریفی از احوال شخصیه آمده است:

 »در حقـوق بـه یـک سلسـله امـور کـه بیشـتر بـه وضعیـت شـخصی افـراد بسـتگی دارد و 
در قوانیـن کشـورها بـا توجـه بـه مقتضیـات ملـی و فقهـی کـه افـراد تابـع آن هسـتند، قوانیـن 

گنج  دوم،تهران،انتشارات  جلد  حقوق،  ترمينولوژی  در  مبسوط  جعفري،  محمد  لنگرودی،  جعفری   -  1
دانش،1386،ص1481،اصطالح شماره5393

2- کاتوزيان، ناصر، دليل و اثبات دليل،جلد اول،نشر ميزان، چاپ اول، سال 1385، ص 31
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موضوعـه ی کشـور دربـاره ی آنـان اعمـال نمی گـردد، احـوال شـخصیه مي گوینـد.«1

یا در تعریفی دیگر مي خوانیم:
» هـر شـخص صـرف نظر از شـغل و مقام خاص خـود در اجتماع اوصافـی دارد که مربوط 
بـه شـخص بـوده و قابـل تقویـم و مبادله با پول نمي باشـد؛به این دسـته اوصاف احوال شـخصیه 

می گویند.«2
همان گونـه کـه اشـاره شـد در قوانیـن داخلـی تعریفی از احوال شـخصیه ارائه نشـده اسـت 
و تنهـا در قوانیـن گوناگـون مصادیـق آن به نحو متفاوت از یکدیگر برشـمرده شـده اسـت؛که 

در ادامـه بـه اختصـار اشـاره ای به این مسـتندات خواهیم داشـت.
در مهم تریـن سـند قانونـی مـا یعنی در قانون اساسـی جمهـوری اسـالمي ایران در اصول 12 

و 13 بـا عبـارت احوال شـخصیه مواجه مي شـویم.
اصـل دوازدهـم قانـون اساسـی مصادیـق احـوال شـخصیه را »ازدواج و طـالق و ارث و 

وصیـت« دانسـته اسـت.
در مـاده 6 قانـون مدنـی نیـز بـه احـوال شـخصیه اشـاره شـده و چهار مصـداق بـرای احوال 
شـخصیه آمـده اسـت کـه البتـه بـا ذکـر عبـارت »از قبیـل« موجبـات اجهـال و ابهـام در معنـا و 

مصـداق آن را فراهـم آورده اسـت.
تنظیـم مـاده 7 ق.م نیـز بـر ایـن ابهـام افـزوده و بـا توجـه بـه ظاهـر مـاده به نظر می رسـد این 

مـاده اهلیـت و ارث را در زمـره ی مصادیـق احوال شـخصیه ندانسـته اسـت.3
قانـون اجـازه رعایت احوال شـخصیه ایرانیان غیر شـیعه در محاکم،مصـوب 1312/4/31 از 

دیگـر قوانینـی اسـت که از احوال شـخصیه سـخن مي گوید:

1- انصاری، مسعود و طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران،انتشارات محراب فکر،1384، جلد اول، 
ص116.

2- صفايي سيدحسين، دوره مقدماتی حقوق مدنی)اشخاص و اموال(،جلد اول،تهران،نشر ميزان،1385،ص 10.

3 - م.7 ق.م: »اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و هم چنين از 
حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود«
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307  »مـاده واحـده: نسـبت بـه احـوال شـخصیه و حقـوق ارثیـه و وصیـت ایرانیـان غیرشـیعه کـه 
مذهـب آنـان بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت، محاکم بایـد قواعـد و عـادات مسـلمه متداوله در 
مذهـب آنـان را جـز در مـواردی کـه مقـررات قانـون راجـع بـه انتظامات عمومي  باشـد بـه طریق 

ذیـل رعایـت نمایند.
1- در مسـائل مربـوط بـه نـکاح و طـالق، قواعـد مسـلمه متداولـه در مذهبـی که شـوهر پیرو 

است. آن 
2- در مسـائل مربـوط بـه ارث و وصیـت، عـادات و قواعـد مسـلمه ي متداولـه در مذهـب 

متوفـی.
3-در مسـائل مربـوط بـه فرزنـد خواندگی، عـادات و قواعد مسـلمه ي متداولـه در مذهبی که 

پدرخوانـده یا مـادر خوانده پیرو آن اسـت.«
  بـه ایـن ترتیـب بـا تدقیـق در قوانیـن نـه تنها بـه تعریفـی دقیـق از احوال شـخصیه نمي رسـیم 

بلکـه در رابطـه بـا مصادیـق احـوال شـخصیه نیـز دچـار تردیـد مي گردیم.
بـراي نقـد ایـن مطلـب کـه حقوق ثبـت احـوال بـه مجموعه مقـررات مربـوط به ثبـت احوال 
شـخصیه تعریـف شـده اسـت، همیـن اشـاره کافـي اسـت کـه از یـک طـرف بـر اسـاس قوانیـن 
مربـوط از جملـه مـواد 1، 10 و 33 قانـون ثبـت احـوال و مـاده 933 قانـون مدنـي، مصادیـق اصلي 
و فرعـي ثبـت احـوال عبـارت اسـت از: »والدت، ازدواج دائـم و منقطـع، طـالق، بـذل مـدت، 
رجـوع فسـخ نـکاح و فرزندخواندگي« و از سـوي دیگر چنان که مالحظه شـد، تعاریـف و تعابیر 
مختلفـي از احـوال شـخصیه ارائـه شـده اسـت و در بیـان مصادیـق احـوال شـخصیه در قوانیـن، 
تشـتت و اختـالف قابـل توجهـي وجـود دارد و برایـن مبنـا نمي تـوان گفـت کـه منظـور از ثبـت 

احـوال در قوانیـن، ثبـت احـوال شـخصیه مي باشـد.
ج- اسناد سجلی:

در متون مختلف قانونی با عبارت اسـناد سـجلی یا سـند سـجلی مواجه مي شـویم1 و شـناخت 

1- بند 5 ماده 3 ق.ث.ا،تبصره های 5 و 6 ماده 20 ق.ث.ا،ماده 34 ق.ث.ا،قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگيری از 
تزلزل آن ها،قانون تخلفات جرايم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و نيز عنوان کتاب سوم از جلد سوم 
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معنا و مصادیق آن در ارائه تعریف حقوق ثبت احوال مؤثر است.308
می تـوان گفـت سـند سـجلی در واقـع آن سـندی اسـت که رونـد ثبـت احـوال در آن به ثبت 
رسـیده و بـا امضـاء و مهـر مأمـور رسـمي ثبت احوال، اعتبار سـند رسـمي مي یابد. سـند سـجلی به 
نوعـی دلیـل بـرای احـراز هویـت افـراد اسـت و در واقع قالب و پوششـی اسـت که برای بـه اجرا 
در آمـدن کارکـرد ثبـت احـوال بـه کار رفتـه و نقـش ابزار مهـم اجرایی بـرای این کارکـرد را به 

دارد. عهده 
در واقـع کارکـرد اصلـی ثبـت احـوال اثبـات بـروز وقایعـی در مـورد فـردی خاص مي باشـد 
کـه عملـی نمـودن ایـن امـر ابـزار خـاص خـود را مي طلبد؛ اسـناد سـجلی در واقـع همـان ابزاری 
اسـت کـه کارکـرد ثبـت احـوال را وارد عرصـه ی عمـل مي نمایـد و قواعـد آن را برای بـه اجرا 

در آمـدن تجهیـز می کنـد. 
به نظـر مي رسـد اصطـالح اسـناد سـجلی متـرادف بـا »اسـناد ثبـت احـوال« مي باشـد و بـرای 
شـناخت بهتـر مفهـوم و مصادیـق اسـناد سـجلی در ادامـه بـه مطالعه ی مختصر اسـناد ثبـت احوال 

می پردازیـم.
د- اسناد ثبت احوال

در قوانیـن و مقـررات متعـدد عبـارت اسـناد ثبـت احـوال یـا سـند ثبـت احـوال بـه کار رفتـه 
اسـت.1 امـا در هیـچ یـک از ایـن مـواد مفهـوم و مصادیـق دقیقی از این اسـناد ارائه نشـده اسـت. 
قاعدتـاً می تـوان اسـناد ثبـت احـوال را اسـنادی دانسـت که احـوال و وقایـع حیاتی مربـوط به هر 

شـخص در آن منعکـس می گـردد.
در ارتباط با این اسناد ذکر دو نکته الزم مي نماید:

نخسـت آن که حسـب ظاهر برخی احکام،اسـناد سـجلی غیر از دفاتر سـجلی مي باشـند )ماده 
34 ق.ث.ا( هرچنـد قانـون گـذار در تنظیـم احـکام قانونـی در ایـن رابطـه دقـت الزم را بـه عمـل 

قانون مدنی.

1- تبصره ماده 4،مواد 32 و 52 ق. ث. ا
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309 نیـاورده و اسـناد سـجل احـوال را در مـواردی در معنـای عـام بـه کار بـرده اسـت به طـوری کـه 
شـامل دفاتـر سـجل احـوال نیـز می گـردد. هم چنین ظاهـر قانون آن اسـت کـه دفاتر ثبـت احوال 
غیـر از اسـناد ثبـت احـوال اسـت)م.51 ق. ث. ا( ضمـن این کـه برخـی احـکام حکایـت از معنای 
عـام بـرای عبـارت اسـناد ثبـت احـوال دارد به نحـوی که شـامل دفاتر ثبـت احوال نیـز می گردد.

نکتـه دیگـر این کـه در مجمـوع و بـا توجه بـه احـکام قانونی می تـوان نتیجه گرفت که اسـناد 
سـجلی و اسـناد ثبـت احـوال یکـی هسـتند و در واقـع این دو بـه عنوان عبـارات مترادف شـناخته 

1 مي شوند.
الزم به ذکر اسـت که اسـناد ثبت احوال و اسـناد سـجلی در زمره ی اسـناد رسمي محسـوب 
مي گردنـد زیـرا از طرفـي مصـداق قسـمت سـوم مـاده 1287 قانـون مدنـي قـرار مي گیرنـد و از 

سـوي دیگـر بـه ایـن مطلـب در مـاده 8 ق. ث. ا تصریح شـده اسـت:
»مـاده 8- دفتـر ثبـت کل وقایع و وفات و شناسـنامه و گواهی والدت و اعالمیه ها و اطالعیه ها 
و دفاتـر ثبـت کل وقایـع و نام خانوادگـی از اسـناد رسمي اسـت و تـا زمانی که بـه موجب تصمیم 
هیـأت حـل اختـالف یـا رأی دادگاه بـر حسـب مـورد تصحیح یـا باطل نشـده به قوت خـود باقی 

می باشد«.
امـا مسـئله ای دیگـر کـه دربـاره ی رسـمي بودن اسـناد سـجلی مطـرح می گـردد مسـئله ی 

تعـارض میـان مـاده 999 ق.م و مـاده 8 ق.ث.ا اسـت.
مـاده 8 همـه ی اسـناد سـجلی و دفاتـر و اعالمیه هـاي مربـوط را بـه شـرح مقـرر در آن مـاده، 
در زمـره ی اسـناد رسمي برشـمرده اسـت و از اعتبـار افتـادن این اسـناد را صرفاً منـوط به تصحیح 
یـا ابطـال ایـن اسـناد توسـط هیـأت حـل اختالف و یـا بـه موجـب رأی دادگاه دانسـته اسـت. در 
حالی که طبق ماده 999 ق.م 2 شـرط سـند رسمي محسـوب شـدن »سـند والدت«، اظهار والدت 
در مهلـت قانونـی بـه دایـره سـجل احـوال مي باشـد و طبـق تبصـره مـاده 15 ق.ث.ا مهلـت اعالم 

1 - صفايی، سيدحسين قاسم زاده، مرتضي،حقوق مدنی اشخاص و محجورين،تهران،نشر ميزان،1384،ص 31

اظهار شده است سند  احوال  به دايره سجل  قانونی  2 - م.999ق.م: »سند والدت اشخاصی که والدت آن ها در مدت 
رسمي محسوب خواهد بود.«
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والدت 15 روز از تاریخ والدت طفل است.310
بـا در نظـر گرفتـن ایـن مـواد، سـئوال هایي از این قبیل مطرح مي شـود کـه آیا مـاده 8 ق.ث.ا 

مـاده 999 ق.م را نسـخ ضمنـی کـرده اسـت ؟ کـدام یک از این مقـررات را بایـد اجرا کرد؟
در مـورد تعـارض احـکام قانونـی یاد شـده از اداره ی حقوقـی قوه قضاییه نظریه ی مشـورتی 
درخواسـت شـد و نسـخ یـا عـدم نسـخ مـاده 999 ق.م مـورد سـؤال واقـع شـد. اداره حقوقـی قوه 
قضاییـه طـی نظریـه شـماره 7/894-1363/2/12 چنیـن اظهـار نظـر نمـود کـه قانـون ثبـت احوال 

1355 مـاده 999 ق.م را نسـخ نکـرده و هـر دوی ایـن مـواد بـه قـوت خود باقی هسـتند.1
اشـکالی کـه در ایـن نظریـه به نظـر مي رسـد آن اسـت کـه در مـاده 8 قانـون ثبـت احـوال هم 
گواهـی والدت و هـم شناسـنامه به طـور مطلـق و نـه مقید بـه مهلتی خاص،سـند رسمي محسـوب 
شـده اسـت و ضمانـت اجـراي عـدم مراجعـه در مهلـت، سـند رسمي محسـوب نشـدن، نیسـت 
خصوصـاً بـا توجـه بـه حکـم تبصـره مـاده 25 قانون ثبـت احـوال در مورد ثبـت وقایـع والدت و 
فـوت کـه پـس از انقضـاء مدت مقرر اعالم مي شـود. و با این وصف مشـخص نیسـت که حسـب 
نظریه اداره حقوقي منظور از سـند والدت در ماده 999 ق.م کدام سـند اسـت که غیر از دو سـند 

مذکـور در مـاده 8 مي باشـد تـا بتـوان بـه نتیجه ی عدم نسـخ مـاده 999 ق.م رسـید.
جمع بندی گفتار نخست:

طبـق آن چـه گفتـه شـد آوردن تعبیر »احـوال شـخصیه« درتعریف حقوق ثبت احوال درسـت 
به نظـر نمي رسـد چـرا کـه در قانـون ثبـت احـوال هیـچ گاه از«ارث« و«وصیـت« و»اهلیت«سـخن 
بـه میـان نیامـده اسـت و از سـوی دیگـر برخـی مصادیـق حقـوق ثبـت احـوال نظیـر والدت، 
فرزندخواندگـی و فـوت از مصادیـق احـوال شـخصیه نیسـتند. پـس احـوال شـخصیه نمی توانـد 
عنوانـی جامـع و مانـع بـرای آن چـه کـه موضـوع حقـوق ثبـت احـوال اسـت باشـد. کمـا این کـه 

1- سؤال: آيا تصويب ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 55 ماده 999 ق.م نسخ شده است؟
نظر مشورتی: بر طبق ماده 8 ق.ث.ا 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ والدت و اعالميه ها و اطالعيه ها و دفاتر ثبت 
کل وقايع و نام خانوادگی از اسناد رسمي است ولی سند والدت طبق ماده 999 ق.م وقتی سند رسمي محسوب می شود که 
والدت در مهلت قانونی به دايره سجل احوال اظهار شده باشدو مهلت اعالم والدت در تبصره ماده 15 ق.ث.ا ذکر گرديده 

است با اين کيفيت ماده 999 ق.م و ماده 8 ق.ث.ا هر يك به قوت خود باقی است.



ی
وص

خص
ق 

قو
 ح

در
ل 

وا
اح

ت 
 ثب

اه
يگ

جا

311
موضـوع حقـوق ثبـت احـوال حتی محـدود بـه برخي مـوارد احوال شـخصیه مثل طـالق و نکاح 

هـم نیسـت بلکـه بـه اوصافـی از فـرد مثـل نـام، نام خانوادگـی و تابعیـت و دیـن نیـز مي پـردازد.
پـس بـا در نظـر گرفتـن ایـن مسـائل و بـا بـه کار گیـری اصطالحـات دخیـل در حقـوق ثبت 

احـوال اینـک می تـوان تعریفـی نسـبتاً جامـع و دقیـق از آن ارائـه داد:
»حقـوق ثبـت احـوال عبـارت اسـت از مجموعـه ای از قواعد شـکلی در زمینه ي ثبـت وقایع 
حیاتـی و اختصاصـی هـر فـرد و تحـوالت و تغییـرات و اصالحـات و آثـار آن از آغـاز تـا پایـان 
زندگـی شـامل والدت، ازدواج )دائـم یـا منقطـع(، طـالق، رجـوع، بـذل مـدت، فسـخ نـکاح، 
فرزندخواندگـی، وفـات و هم چنیـن اوصـاف خـاص فـرد از قبیـل نـام، نام خانوادگی، جنسـیت، 

دیـن، مذهـب و تابعیت.«

مبحث دوم: نفوذ و تأثیر حقوق ثبت احوال در حقوق خصوصي

قبـل از ورود بـه بررسـي دو محـور مـورد نظـر در ایـن مبحـث، ضـرروي به نظـر مي رسـد 
اشـاره و یـادآوري مختصـري بـه تقسـیم بنـدي حقـوق داخلـي بـه حقـوق عمومـي و خصوصـي 
داشـته باشـیم تـا مقدمـه ي ایـن مبحث و تشـریح مطالب مورد نظر قـرار گیـرد. در تعریف حقوق 
عمومي گفتـه شـده اسـت: »قواعـد حاکم بر تشـکیالت دولت و روابط سـازمان هاي وابسـته آن با 
مـردم اسـت، تـا جایي کـه این سـازمان ها در مقام اعمـال حق حاکمیـت و اقتدار عمومي هسـتند« 
.1 البتـه ایـن تعریـف از جهاتـي قابـل نقـد اسـت که تفصیـل آن در بحث مـا ضرورت نـدارد و به 
ذکـر ایـن نکتـه مهـم اکتفـا مي شـود کـه نتیجـه و بـه تعبیـري مفهـوم تعریـف فـوق آن اسـت که 
در مـواردي کـه دسـتگاه هاي دولتـي بـه انجـام امـور تصدي گـري مي پردازنـد و در مقـام اِعمال 
حاکمیـت و اقتـدار عمومي نیسـتند )بـا لحـاظ تعریـف اَعمـال حاکمیـت و مصادیـق آن در مـاده 
8 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوري(، اقدامـات و فعالیت هـاي آن هـا تحـت ضوابـط حـوزه ي 

حقـوق خصوصـي قـرار مي گیرد. 
از حقـوق خصوصـي هـم تعاریـف مختلفـي ارائـه شـده اسـت کـه در اسـاس و مبانـي، بـا 

1- کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، انتشارات شرکت سهامي انتشار، چاپ بيست 
و ششم، 1379، ص 86
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یکدیگـر اشـتراك دارنـد ماننـد ایـن تعریـف کـه: »حقـوق خصوصي، آن رشـته از حقوق اسـت 
کـه قواعـد و مبانـي مربـوط بـه روابـط افـراد بـا یکدیگـر در آن مـورد بررسـي قـرار مي گیـرد«.1

بـه عبـارت دیگـر حقـوق خصوصـي آن دسـته از قواعد حقوقي را شـامل مي شـود که حقوق 
و تعهـدات اشـخاص حقیقـي یـا حقوقـي خصوصـي )غیردولتـي( را در قبـال یکدیگـر مشـخص 

مي کنـد.
بـا بیـان ایـن مقدمـه ي مختصـر، به بررسـي ایـن موضـوع مي پردازیم کـه حقوق ثبـت احوال 
در حـوزه ي حقـوق عمومي قـرار مي گیـرد یـا حقـوق خصوصـي و در هـر حـال رابطـه ي آن بـا 
حـوزه حقـوق خصوصـي و حـدود و میـزان اثرگـذاري آن در این رشـته از حقوق بـه چه ترتیب 

است.
الف: رابطه ي کلی حقوق ثبت احوال و حقوق خصوصی

حقـوق ثبـت احـوال مجموعـه قواعـدي اسـت کـه بـا نظـام منـد کـردن ثبـت وقایـع حیاتي و 
اختصاصـي هـر فـرد و ترتـب آثـار قانوني بـر آن، هـم از حقوق جامعـه و هم از حقوق اشـخاص 
حمایـت مي کنـد و مانـع بـروز تعدیات، تخلفـات و تضییع حقـوق هم در قلمرو حقـوق عمومي و 
هـم در قلمـرو حقـوق خصوصـي مي گردد. اما بـه هر ترتیب، حقـوق ثبت احوال بـه لحاظ محتوا 
و جنـس قواعـد آن، مشـتمل بـر یـک سلسـله نظامـات و تنظیمـات شـکلي و اجرایـي مي باشـد و 
تراضـي برخـالف آن ممکـن و منشـاء اثـر نیسـت. ایـن قواعـد، از نظـر ماهیـت، اوالًً آمـره بـوده 
و ثانیـاً: در حـوزه ي حقـوق عمومي قـرار مي گیـرد و بـا قـرار گرفتـن در قلمـرو حـوزه ي حقـوق 
عمومـي، هـم بـر حقـوق و تکالیـف اشـخاص و دسـتگاه ها در قسـمتهاي مختلف همیـن حوزه و 
هـم بـر حقوق و تکالیف اشـخاص در حـوزه حقوق خصوصـي تأثیر مي گـذارد و آن ها را تحت 

الشـعاع قـرار مي دهد.
نکتـه قابـل توجـه دیگـر آن کـه حقـوق ثبـت احـوال در وهلـه اي اول و عمدتـاً بـه لحـاظ 
برخـي مصادیـق آن یعنـي نـکاح، طـالق، رجـوع، بذل مدت و فسـخ نـکاح، در حـوزه ي حقوق 

1- انصاري، دانشنامه حقوق خصوصي، ص 178
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خصوصـي پایـگاه و بـه تعبیـري جاي پـا باز مي کنـد و البته از ایـن جهت با قواعـد و گرایش هاي 
دیگـر نظیـر حقـوق ثبـت اسـناد و امالك مشـابهت پیـدا مي کند. امـا در ایـن تعبیر نیز بـاز حقوق 
ثبـت احـوال، از جایـگاه حقـوق عمومـي، به زمیـن و عرصه ي حقـوق خصوصي وارد مي شـود. 
بـه هـر حـال حقـوق ثبت احـوال در حـوزه ي حقـوق عمومي قـرار مي گیرد امـا ارتباط وسـیعي با 
حـوزه ي حقـوق خصوصـي داشـته و آثـار و کارکردهاي مهم و گسـترده اي در این حـوزه دارد.

 بـا نظـر بـه مـواد مختلـف قانون ثبـت احوال بـه این حقیقـت بـر مي خوریم کـه در هیچ جای 
ایـن قانـون از واژه ی» می تواننـد« یا مشـابه آن اسـتفاده نشـده و کلماتی آمـره هم چون«موظفند«، 

»مکلفنـد« و عباراتـی از این دسـت بـه کار رفته اند.
هم چنیـن در مـوادی از قانـون ثبـت احـوال 1355 و در مقـررات دیگـر مثل »قانـون تخلفات، 
جرایـم و مجازات هـای مربـوط بـه اسـناد سـجلی و شناسـنامه مصـوب 1370 مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام« مجازات هـای اداری، مدنـی و کیفـری بـرای متخلفیـن از احـکام قانـون در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت. همیـن ضمانـت اجرا هـا را می تـوان نشـانه های دیگـری بـرای امـری بـودن 

قواعـد حقـوق ثبـت احوال دانسـت.
اگرچـه صحـت واقعـه یـا عمـل حقوقـی ثبـت شـده در اسـناد سـجلي )اسـناد ثبـت احـوال(، 
بـه لحـاظ ماهیـت آن مـورد بحـث حقـوق ثبـت احـوال نمي باشـد و موضوعـات مربوطـه در این 
حقـوق صرفـاً از منظـر شـکلي و مـدارك مـورد نیـاز بـراي ثبـت، مـورد بررسـي و اقـدام قانونـي 
قـرار مي گیـرد، امـا بـا این حال همین اسـناد هسـتند کـه در مرحله اثبـات این پدیده هـای حقوقی 
و برقـراري آثـار قانونـي آن هـا و برخـورداري از حقـوق قانونـي مربـوط بـه کار مي رونـد و ایـن 

کارکـرد مهـم و بسـیار تأثیـر گـذار این اسـناد مي باشـد.
پدیده هـای حقوقـی ماننـد نـکاح و طالق و اهلیـت در مرحله ثبوت در حقـوق مدنی که یکی 
از شـاخه های حقـوق خصوصـی محسـوب می شـود مطـرح مي گردند. مثـاًل نکاح کـه یک عمل 
حقوقـی و یـک عقـد اسـت بـا ایجاب و قبـول زن و مرد و با رعایت سـایر شـرایط ماهـوی منعقد 
شـده و آثـار آن جـاری می گـردد. بـا در نظـر گرفتـن ایـن قضیـه شـاید به نظـر برسـد کـه دیگـر 
وجـود حقـوق ثبـت احـوال ضرورتـی نـدارد چراکه عقد مـورد نظر بـا همه ی آثار خود تشـکیل 
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شـده اسـت. در پاسـخ می تـوان گفـت کـه اوالًً حقـوق مدنـی قواعد ماهـوی مربوط به تشـکیل و 
صحـت و شـرایط و احـکام و آثـار عقـد نکاح را مشـخص کرده اسـت و مرحله ی ثبـوت پدیده 
ی نـکاح و... را در بـر می گیـرد در حالـی کـه در حقـوق ثبـت احـوال بـه ضـرورت و چگونگی 
ثبـت ایـن عمـل حقوقـی اشـاره شـده اسـت و در نتیجـه ی ثبت ایـن عمل در یک سـند رسـمی، 
در مرحلـه ی اثبـات نـکاح حقـوق ثبـت احـوال مـا را در برابـر ادعاهـای احتمالـی تجهیـز نموده 
و دلیلـی قابـل توجـه بـرای اثبـات وقـوع عقـد نـکاح به دسـت می دهـد هرچنـد این دلیـل ممکن 

اسـت بـه لحـاظ شـکلی و محتوایـی در چارچوب قوانین قابل خدشـه باشـد. 
مي بینیـم کـه در ایـن مثال حقـوق ثبت احوال به مثابـه ی یک همکار بـرای حقوق خصوصی 
عمـل می کنـد کـه بخـش مهمـي از وظایف را بـه عهده گرفته اسـت. در ایـن تقسـیم کار، حقوق 
خصوصـی مسـئولیت قاعـده گـذاري و تعییـن تکلیـف در مورد ماهیـت پدیده هـای حقوقی)مثل 
والدت و نـکاح و طـالق و...( را بـه عهـده داشـته و مسـئولیت اثبـات وقـوع ایـن پدیده هـا نیـز بر 

عهـده ی حقـوق ثبت احوال اسـت.
شـاید ایـن نظـر بیـان گـردد کـه ایـن پدیده هـا را بـا ادلـه ی دیگـری نیز می تـوان اثبـات کرد 
مثـال بـا شـهادت شـهود نیـز می تـوان وقـوع عقـد را ثابـت نمـود. لکـن روشـن و بدیهـي اسـت 
کـه در دنیـای پیچیـده ی امـروز وجـود و ارائـه سـندی کـه بتوانـد بـه صـورت مختصـر و یکجـا 
وضعیـت و اهلیـت و مختصـات فـردی اشـخاص را بـه اثبـات برسـاند حتـي در حـوزه و قلمـرو 
حقـوق خصوصـي امـری ضـروری و در واقـع مبتنـي بر نظـم عمومي  اسـت. کما این کـه می توان 
ایـن ویژگـی را در شناسـنامه بـه عنوان یک سـند سـجلی یافـت. هم چنین اعتبار اسـناد رسـمي که 
اسـناد ثبـت احـوال از مصادیـق مهـم آن هسـتند در حقوق ایـران اعتباری بسـیار کامـل و بی نظیر 

است.
در حقـوق ایـران حکـم صریحـي در خصـوص تشـریفاتي شـدن اعمـال حقوقـي و انجـام 
تصرفـات حقوقـي اشـخاص بـر مبنـاي ثبـت احوال و اسـناد سـجلي وجود نـدارد. لکـن مطلب به 
همیـن جـا ختـم نمي شـود. سـئوال هاي مهمي قابـل طـرح اسـت. از جملـه این کـه، آیا بـه صورت 
غیرمسـتقیم و در واقـع نتیجـه عملـي و اجرایـي بسـیاري از احـکام قانونـي، منـوط شـدن انجـام 
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تصرفـات حقوقـي اشـخاص در حـوزه ي حقـوق خصوصـي بـه ثبـت احـوال و وقایـع مربـوط و 
داشـتن اسـناد سـجلي و رسـمي مربوط نمي باشـد؟ اگـر در مـواردي هـم چـه بـه لحـاظ قانونـي و 
چـه عرفـي، انجـام تصرفـات حقوقـي بـدون ابتناء بـر ثبت احـوال و اسـناد مربوط صـورت گیرد، 
در هـر حـال و در هیـچ مرحلـه اي برقـراري آثـار بـر آن نیازمنـد ثبـت احـوال و احـراز هویـت و 
ارائـه اسـناد مربـوط نمي باشـد؟ آیـا وضـع حکـم قانونـي صریـح مبنـي بـر تأثیـر و شـرطیت ثبت 
احـوال و داشـتن و اسـناد مربـوط بـه آن در اعتبـار و نفـوذ اعمـال و تصرفـات حقوقي اشـخاص، 

ضـرورت دارد؟
ب: مصادیق تأثیر حقوق ثبت احوال در حقوق خصوصی

در ایـن قسـمت بـه منظـور روشـن سـاختن حوزه هـای ارتباطـی میـان حقـوق ثبـت احـوال 
و حقـوق خصوصـی اشـاره ای کوتـاه بـه برخـی مصادیـق تأثیـر حقـوق ثبـت احـوال در حقـوق 

خصوصـی خواهیـم داشـت.
مي تـوان در بـاب مصادیـق تأثیـر حقـوق ثبت احـوال در حقـوق خصوصي، تفکیـک کلي به 

شـرح زیر ارائـه نمود:
از طرفـي چنان کـه پیـش از ایـن نیـز اشـاره شـد عمـده وقایـع چهارگانـه و فـروع و تحوالت 
آن هـا بـه لحـاظ محتـوا و ماهیـت در حـوزه ي حقـوق خصوصـي مطـرح و براسـاس قواعـد و 
مقـررات ایـن حـوزه مـورد بررسـي و تجزیه و تحلیـل قـرار مي گیرنـد. ازدواج )دائم یـا منقطع(، 
بـذل مـدت، رجـوع، وفات، فسـخ نـکاح و طالق - که ثبت آن ها در اسـناد سـجلي و اسـناد ثبت 
احـوال و قواعـد و مقـررات مربـوط بـه این ثبـت و تغییـرات و... آن، موضوع حقـوق ثبت احوال 
اسـت - بـه لحـاظ وقـوع و در ماهیـت و واقـع امـر در حـوزه حقوق خصوصـي قرار دارنـد. حتي 
والدت هـم از جهـات مختلـف )مثـاًل عـالوه بـر این کـه فـرع بـر نـکاح و رابطـه مشـروع اسـت(، 
از جملـه از جهـت مباحـث نسـب، در حقـوق خصوصـي و قانـون مدنـي مـورد بحث قـرار گرفته 

است.
از سـوي دیگـر هـرگاه وقایـع فـوق بـه ثبت برسـد، این ثبت بـر مسـائل و محورهـاي دیگر و 
مهـم حقـوق خصوصـي نظیـر موضـوع انعقـاد عقـود و اهلیـت و به طـور کلـي در غالب مـوارد بر 
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اعمـال حقوق خصوصـي تأثیرگذار اسـت.

مي تـوان یـک سـئوال کلـي و اساسـي در جهـت تبییـن تأثیـر و نفـوذ حقـوق ثبت احـوال در 
حقـوق خصوصـي مطـرح کـرد و آن این کـه آیـا مي تـوان گفـت ثبـت احوال، بـه نوعـي )و البته 
بـا ویژگي هـا و کارکردهـاي خـاص خـود( داراي اثـري مشـابه حکـم مـاده 22 قانون ثبت اسـناد 

و امـالك1 مي باشـد؟
آیـا مي تـوان گفـت ثبـت احـوال و داشـتن اسـناد سـجلي، شـرط صحـت و اعتبـار تصرفـات 
حقوقـي اشـخاص مي باشـد و بـدون آن ها انجـام این تصرفات و اسـتناد بـه آن ها و برقـراري آثار 

و امتیـازات و... قانونـي امکان پذیـر نیسـت؟
اگـر هـم نـص قانونـي صریحـي وجـود نداشـته باشـد کـه بـه اسـتناد آن بـه سـئوال هاي فـوق 
پاسـخ مثبـت داد، آیـا مي تـوان گفـت نتیجـه ي عملـي قوانیـن و مقـررات موجـود و نیـز عـرف 
مسـلم آن اسـت کـه در فرض فقدان ثبت احوال و نداشـتن اسـناد سـجلي، اِعمال حقـوق و انجام 

تصرفـات متعذر اسـت؟
مقولـه ي منـوط کـردن اعتبـار اعمـال حقوقـي و تصرفـات اشـخاص بـه شـرایط شـکلي و 
تشـریفاتي، یـک مقولـه ي واجـد جنبـه ي حقـوق عمومي اسـت و در اعمال حقوقـي اگر صحت 

عمـل متوقـف بـر آن گـردد، آن اعمـال، تشـریفاتي محسـوب خواهـد شـد.
آیـا از منظـر حقـوق ثبـت احـوال، مصلحـت آن اسـت کـه بایـد بـه سـمت تشـریفاتي شـدن 
برویـم؟ پاسـخ مثبـت بـه ایـن سـؤال یعنـي متأثـر سـاختن هـر چـه بیشـتر حقـوق و آزادي هـاي 
اشـخاص از الزامـات حقـوق عمومـي و به نوعي، تحت الشـعاع قـرار دادن و محـدود کردن اصل 
حاکمیـت اراده. منطقـاً پاسـخ مثبـت بـه ایـن قبیـل سـؤاالت و ایجـاد محدودیـت، بایـد مبتنـي بر 
مصلحـت باالتـري نسـبت بـه مصالـح و ضرورت هـاي رعایت آزادي هـاي اشـخاص و حاکمیت 
اراده و... باشـد و مي تـوان گفـت مصـداق بـارز چنیـن مصلحتـي را بایـد در نظم عمومي جسـتجو 

1- ماده 22 ق.ث.ا: »همين که ملکی مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسيد دولت فقط کسی را که ملك به اسم او 
ثبت شده و يا کسی که ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر امالك به ثبت رسيده يا اين که ملك 

مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.....«
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کـرد و البتـه طبیعتـاً بایـد ایـن محدودیت هـا را تـا حـدودي پیـش برد و بـه آن قائل شـد که چنان 

مصلحت هایـي وجـود داشـته و از جملـه این کـه نظـم عمومـي، آن را ایجـاب کنـد.
نکتـه ي قابـل توجهـي کـه اشـاره بـه آن ضـرورت دارد آن اسـت کـه در ارتبـاط با مسـائل و 
موضوعاتـي کـه در حـوزه ي حقـوق خصوصـي قـرار مي گیرند و بـراي اعمال حقـوق و تکالیف 

مربـوط بـه ایـن حـوزه دو حالـت را مي تـوان از هـم تفکیـک کرد.
حالـت اول مـوردي اسـت کـه سـروکار و ارتبـاط مـردم بـا یکدیگـر مطـرح اسـت و بحـث 
بـا دسـتگاه ها و مراجـع دولتـي و قضایـي مطـرح نیسـت و حالـت دوم مـوردي اسـت کـه انجـام 
تصرفـات حقوقـي و اِعمـال حقـوق و اراده اشـخاص، مسـتلزم مراجعـه و ارتبـاط بـا دسـتگاه هاي 
دولتـي و عمومي مي شـود و در بسـیاري مـوارد هـم انجـام یک فعالیـت و به تبـع آن اِعمال حقوق 
خصوصـي مربوطـه و انعقـاد قراردادهـا و... منـوط بـه اخذ مجـوز از یک مرجع و دسـتگاه خاص 

مي باشـد.
طبیعتاً شـرطیت و ضرورت ثبت احوال و داشـتن اسـناد سجلي در دو حالت فوق دقیقاً به یک 
میزان نیسـت. اما در هر حال باید توجه داشـت که اسـناد ثبت احوال و اسـناد سجلي، اسناد هویتي 
و شناسـایي فرد و مشـخص کننده ي اوصاف و مختصات و وضعیت اشـخاص مي باشد و از آن جا 
کـه شـناخت و معلـوم بودن هویـت، به خصوص در جوامع و گسـترده و پیچیده امروزي، اسـاس 
تنظیم روابط حتي در حوزه ي حقوق خصوصي و روابط میان مردم با یکدیگر مي باشـد، بنابراین 
حتـي در مـواردي کـه حکـم صریـح و محدودیـت قانونـي مبنـي بر داشـتن اسـناد سـجلي و ثبت 
 احوال براي تنظیم روابط میان اشـخاص وجود نداشـته باشـد، خود اشـخاص این امر را ضروري

 مي داننـد چـرا کـه ثبـت احـوال و مشـخص بـودن هویت فـرد جـزو ضرورت هاي بنیادي شـکل 
گیـري منطقـي و نظـام منـد جامعـه و تنظیـم روابـط میان اشـخاص اسـت. پس خـواه یـا ناخواه و 
حتـي بـدون وجـود و تـا حـدودي بـدون نیـاز بـه نـص قانونـي، مي تـوان گفـت، ثبـت احـوال بـه 
نحـو اساسـي و مبنایـي، در حـوزه ي حقـوق خصوصـي منشـاء اثـر مي شـود و بـه طریـق اولـي و 
مطابـق قوانیـن و مقـررات مربـوط، هـرگاه اِعمـال حقـوق خصوصـي بـه نحـوي از انحاء مسـتلزم 
مراجعـه بـه دسـتگاه هاي دولتـي و عمومـي و اقدامـي از سـوي آن هـا باشـد دسـتگاه هاي یاد شـده 
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مکلـف بـه احـراز هویـت براسـاس اسـناد ثبـت احـوال و کارت ملـي هسـتند. روشـن اسـت کـه 
کارت ملـي کـه توسـط سـازمان ثبـت احـوال صـادر مي شـود مبتنـي بـر ثبـت احـوال و اسـناد و 
دفاتـر مربـوط صـورت مي گیـرد. در قانـون الـزام اختصـاص شـماره ملـي و کدپسـتي بـراي کلیه 
اتبـاع ایرانـي )مصـوب 1376( تکلیـف دسـتگاه هاي ذیربط به اختصاص شـماره ملي و کدپسـتي 
بـراي کلیـه اتبـاع ایرانـي پیش بینـي و در مـاده 3 آن مقـرر شـده اسـت کـه کارت ملـي بـه عنوان 
سـند شناسـایي اتباع ایراني و مشـمول کلیه احکام حقوقي و کیفري مربوط اسـت و باید همیشـه 

همـراه صاحب آن باشـد.
در ماده 2 قانون یاد شده تکلیف وسیع و گسترده اي به شرح زیر مقرر شده است:

» مـاده 2- کلیـه اشـخاص حقیقي و حقوقي، وزارتخانه ها، سـازمان ها، شـرکت ها و مؤسسـات 
انقـالب اسـالمي و  بانک هـا، شـهرداري ها،  نهادهـاي  بـه دولـت، دانشـگاه ها،  دولتـي و وابسـته 
نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ایران و شـرکت ها و مؤسسـاتي کـه شـمول قانـون بـر آن هـا 
مسـتلزم ذکـر نـام اسـت موظفنـد از شـماره ملي و کـد پسـتي ده رقمي کـه توسـط سـازمان ثبـت 
احـوال کشـور و در قالـب کارت شناسـایي و با همکاري شـرکت پسـت جمهوري اسـالمي ایران 
براي شناسـایي افـراد و اشـخاص و محـل کار یـا سـکونت آن ها حسـب مـورد اختصـاص خواهد 

یافـت تبعیـت نمـوده و بـه کار گیرند«.
بـه ایـن ترتیـب اوالً مـردم در روابـط خـود و ثانیـاًً: اشـخاص حقوقـي غیردولتـي و دولتـي و 
عمومي )وزارتخانه هـا، شـهرداري ها و...( مکلـف شـده اند از کارت ملـي تبعیـت نمـوده و آن را 
بـه کار گرفتـه و مبنـاي عمـل قـرار دهنـد. در مـاده 7 آیین نامـه اجرایي قانـون یاد شـده هم حکم 
عامي مقـرر شـده اسـت مبنـي بـر ایـن که ارائـه خدماتـي که نیـاز به کسـب اطالعات فـردي دارد 

موکـول بـه اخذ شـماره ملـي از متقاضیان اسـت.
بـا توجـه بـه مـواد قانـون ثبـت اسـناد و امـالك )از جملـه مـواد 22 و 47( مـردم بـراي اعمـال 
حقـوق خـود، انجـام معامـالت و تثبیـت مالکیـت بـر امـالك موظف بـه اقـدام براي ثبـت برخي 
اسـناد شـده اند. آن چه که در اسـناد ثبتي و رسـمي و دفاتر مربوط ثبت مي شـود در واقع پدیده ها 
و ماهیت هـاي حقـوق خصوصـي هسـتند. حـال اگـر دقـت شـود کـه همیـن اقدامـات مربـوط بـه 
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ثبـت اسـناد و امـالك و تنظیـم اسـناد رسـمي که از جهـات مختلـف مـورد توجـه قانون گـذار 
و حقوقدانـان قـرار گرفتـه اسـت، مبتنـي بـر و موکـول بـه احـراز هویـت و ارائـه اسـناد هویتـي 
)شناسـنامه و کارت ملـي( مي باشـد بـه زیربنایـي بـودن بحـث حقـوق ثبـت احـوال به نحـوي که 

بسـیاري از شـاخه هاي دیگـر حقـوق عمومي مبتنـي بـر آن اسـت، پـي مي بریـم.
بـا وجـود مطالـب فـوق، نمي تـوان گفـت کـه برقـراري آثـار قانونـي بـر وقایـع و ماهیت هاي 
حقـوق خصوصـي کـه ثبـت آن هـا مطابق مقـررات ثبـت احـوال ضـرورت دارد )والدت، نکاح، 
طـالق و...( منـوط بـه ثبـت اسـت و در صورت عـدم ثبت، آثار قانونـي بر این ماهیتها و اشـخاص 
مربـوط مترتـب نخواهد شـد و اسـتناد بـه آن ماهیت و اسـتیفاي حقـوق مربوط بـه آن امکان پذیر 
نیسـت. هم چنیـن نمي تـوان به طـور قاطـع گفـت کـه ثبـت احـوال )بـه معنـاي ثبـت کلیـه وقایـع 
اصلـي چهارگانـه و فـروع آن( مقدمـه و شـرط الزم بـراي انجـام تصرفـات حقوقـي در حـوزه ي 
حقـوق خصوصـي مي باشـد و لـذا اصـوالًً ایـن امـکان وجـود دارد کـه فعالیت هـا و اقدامـات و 
تصرفـات مربـوط در ایـن حـوزه بـدون وجـود سـابقه ثبـت احـوال واقـع شـده و صـورت گیـرد 
و البتـه متعاقبـاً و در مـوارد لـزوم، واقعـه و ماهیـت مربـوط )ماننـد نـکاح و...( بـه اثبـات برسـد. 
نمونه هایـي از ایـن مطلـب را مي تـوان در قوانیـن جسـتجو کـرد. بـراي مثـال در تبصـره مـاده 16 

قانـون ثبـت احـوال مقرر شـده اسـت:
»تبصـره: در صورتـي کـه ازدواج پـدر و مـادر طفـل بـه ثبـت نرسـیده باشـد اعـالم والدت 
و امضـاي اسـناد متفقـاً بـه عهـده پـدر و مـادر خواهـد بـود و هـرگاه اتفـاق پـدر و مـادر اعـالم 
والدت میسـر نباشـد سـند طفـل بـا اعـالم یکـي از ابویـن کـه مراجعه مي کنـد با قید نـام کوچک 
طـرف غایـب تنظیـم خواهدشـد. اگر مـادر اعالم کننده باشـد نـام خانوادگـي مادر بـه طفل داده 

مي شـود«.
بـه ایـن ترتیـب ثبـت والدت بـدون سـابقه ي ثبـت نـکاح، صـورت مي گیـرد، بـه عـالوه ایـن 
نکتـه نیـز حائـز اهمیت اسـت کـه تبصره مـاده 16 ذکـري از کیفیت احـراز علقـه ي زوجیت میان 
زن و مـرد بـه میـان نیاورده اسـت و اصـوالًً در این قبیل مـوارد اثبات وقوع و تحقـق ماهیت نکاح 

مطابـق مقـررات فقهـي و قانون مدني ضـرورت دارد.
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مي تـوان گفـت عـدم تأثیـر عـدم ثبـت نـکاح در امـکان برقـراري آثـار و حقـوق تکالیـف 320
قانونـي محـدود بـه این مورد نمي شـود بلکـه نکاح واقع شـده در چارچـوب شـرایط قانوني الزم 

بـا دالیـل قانونـي دیگـر قابـل اثبـات اسـت وآثـار قانونـي بـرآن مترتب مي شـود.
تأثیـر و تأثـر ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن نسـبت بـه یکدیگـر از یـک طـرف و تأثیـر 
ثبـت ایـن وقایـع و فـروع آن در کل قلمـرو حقـوق خصوصي از سـوي دیگر، در قالـب مثال ها و 
مصادیـق متعـدد و مختلفـي قابـل بحث و بررسـي اسـت. در این جا عـالوه بر مطالب فـوق که هم 
بـه صـورت مصداقـي و مثالـي و هـم به صـورت کلي و مبنایـي، تا حـدود ممکن نفـوذ و جایگاه 
حقـوق ثبـت احـوال در قلمرو حقوق خصوصي را روشـن مي سـازد، برخي مصادیـق ثبت احوال 
و مندرجـات اسـناد سـجلي و تأثیـر آن در روابط اشـخاص و نیـز ایفا و اعمال حقـوق و تصرفات 

آن هـا را در چارچـوب مسـتندات قانونـي و مبانـي مربوط مورد بررسـي قـرار مي دهیم.
مطابـق قوانیـن، نقطـه آغازین کاربرد واجـراي مقررات ثبـت احوال، ثبت والدت اشـخاص1 
اسـت. ثبـت والدت و صـدور شناسـنامه کـه مطابـق مسـتندات قانونـي متعـدد )مانند تبصـره ماده 
14، مـواد 44، 45 و 50 قانـون ثبـت احـوال( سـند تابعیـت مي باشـد، هـم از حیـث اصـل ثبـت و 
هـم از جهـت تاریـخ والدت واجـد اهمیت و منشـاء آثار قانوني اسـت. تمتع و اجراي بسـیاري از 
حقـوق و انجـام بسـیاري تکالیـف در حـوزه ي حقـوق خصوصـي، ناظـر بـر ایرانیان اسـت و ثبت 
والدت و صـدور شناسـنامه، مسـتند قانونـي براي اثبات این امر اسـت. از سـوي دیگـر یک مبناي 
اصلـي و اساسـي بـراي اجراي حقوق )اهلیت اسـتیفاء( و انجـام تکالیف ایرانیـان در حوزه حقوق 
خصوصـي، تاریـخ والدت اسـت. مطابق مـواد مختلف قانون مدني و نیز سـایر مسـتندات قانوني، 
شـرط اساسـي بـراي تصـرف اشـخاص در حقـوق و دارایي هـاي خـود )اهلیـت اسـتیفاء(، شـرط 
حداقـل سـن اسـت کـه مـالك احـراز آن، ثبـت والدت و شناسـنامه مي باشـد. چنان کـه از حیث 
قواعـد عمومي )مـاده 1207 قانـون مدنـي و سـایر مسـتندات قانونـي( شـرط کلـي بلـوغ و داشـتن 

1- مطابق مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال والدت هر طفل در ايران اعم از اين که پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشد 
به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعالم و در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت مي رسد. لکن به اقتضاي عنوان و محتواي اين مقاله، 

موضوع بحث، محدود به ثبت والدت اتباع ايران مي باشد.
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321 حداقـل 9 سـال و 15 سـال سـن بـه ترتیـب در مـورد دختـران وپسـران پیش بیني شـده اسـت و در 
در قوانین و مقررات خاص نیز به اقتضاي مورد شرط سن مشخصي پیش بیني شده است.

پیـش از اصـالح قانـون مدنـي در سـال 1361 و سـپس 1370، به طـور قاطـع، اماره رشـد براي 
کسـب اهلیـت اسـتیفاء وجـود داشـت و البتـه با اصالحـات سـال 1370 در قانون مدنـي، در مورد 
بقـاء یـا حـذف ایـن امـاره اختـالف نظرهـاي اساسـي بیـن حقوقدانـان مطـرح شـد. در هـر حـال 
بـدون نیـاز بـه یـادآوري و نقـد تحلیل هاي حقوقـي مربوط به ایـن موضوع و رویه عملـي در نظام 
اجرایـي و قضایـي کـه غالبـاً مبتنـي بـر داوم امـاره رشـد، قابل توجیه اسـت، اشـاره به حکـم ماده 
واحـده قانـون احـراز رشـد متعاملیـن از منظر بحث ما ضـرورت دارد. چـرا کـه اوالً در این قانون 
بـه صراحـت مقـرر شـده اسـت در مـورد کلیـه معامـالت و عقـود وایقاعـات )به اسـتثناء نـکاح و 
طـالق( سـن 18 سـال بایـد بـه عنوان امـاره رشـد پذیرفته شـده و مبناي عمـل قرار گیرد تـا زماني 
کـه خـالف آن )عـدم رشـد فـرد 18 سـاله( بـه اثبـات رسـد و ثانیـاًً: مقـرر شـده اسـت کـه »مناط 

تشـخیص سـن اشـخاص، اوراق هویـت آن ها اسـت مگـر آن که خـالف آن ثابت شـود«.
بـه ایـن ترتیـب تاریـخ والدت منـدرج در اوراق هویـت )شناسـنامه و کارت ملـي( مـالك 
تصرفـات خصوصـي و انعقـاد عقـود و... مي باشـد تـا زمانـي کـه شـخص ذینفـع بتوانـد خـالف 
مندرجـات سـند را در قسـمت تاریـخ والدت در چارچـوب قانـون حفـظ اعتبار اسـناد سـجلي و 
جلوگیـري از تزلـزل آن ها )مصـوب 1367( و رأي وحدت رویه شـماره 199 مورخ 1374/4/13 

بـه اثبات رسـاند.
ثبـت والدت و صـدور اوراق هویـت عـالوه بـر این کـه اهلیـت اشـخاص را )کـه زیـر بنـاي 
اصلـي و اساسـي در فعالیت هـا و تصرفـات حـوزه حقـوق خصوصـي مي باشد(روشـن مي کنـد از 
جهـات دیگـري نیـز در ایـن قلمـرو تأثیرگـذار اسـت کـه یـک مـورد آن در باب نسـب آشـکار 
مي شـود. طبیعـي اسـت کـه بـا ثبـت والدت کـه در آن هویـت پـدر و مـادر طفـل و بـه تبـع آن 
بـرادران و خواهـران و... او مشـخص مي شـود، نسـب طفـل ثابـت و محـرز مي شـود و مي دانیـم 
کـه نسـب منشـاء آثـار قانوني متعـدد و متنوعي در حوزه حقـوق خصوصي )در بـاب ارث، نکاح 
و...( مي شـود. البتـه در ایـن مـورد نیـز طبیعي و منطقي اسـت که اثبات نسـب در فـرض عدم ثبت 
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والدت امکان پذیـر باشـد. ولـي بـه لحـاظ مبانـي اجتماعـي و قانونـي ثبت احـوال باید مـوارد نیاز 322
بـه اثبـات نسـب محـدود باشـد چنان کـه در عمـل نیز چنین اسـت.

در مـورد نـکاح، طـالق، رجـوع و بـذل مـدت مطابـق مـاده 32 قانـون ثبـت احـوال ممکـن 
اسـت در زمانـي پـس از وقـوع و انعقـاد، نسـبت بـه ثبـت آن ها اقدام شـود و ایـن ماده به روشـني 
حکایـت از آن دارد کـه ثبـت، شـرط صحـت و وقـوع ایـن ماهیت هـاي حقوقـي نیسـت و النهایه 
بـراي برقـراري ترتیبـات و آثـار قانونـي مربـوط وقابلیـت اسـتناد نـکاح و... الزم اسـت نسـبت به 

ثبـت ماهیـت حقوقـي مربـوط حسـب مـورد اقدام شـود.
نکتـه قابـل توجـه در ایـن زمینـه، موضـوع طـالق اسـت. مطابـق موازیـن فقهي ماهیـت طالق 
بـه عنـوان یـک ایقـاع در چارچـوب شـرایط مربـوط )از جملـه اجـراي صیغـه طـالق در حضـور 
دو شـاهد عـادل( واقـع شـده و نـکاح منحـل مي گـردد. لکـن بـا توجـه بـه این کـه از یـک طرف 
مـاده 1133 قانـون مدنـي کـه مقـرر مي داشـت:»مرد مي توانـد هـر وقـت کـه بخواهـد زن خود را 
طـالق دهـد« در سـال 1381 اصـالح و بـه این صـورت تنظیم گردیـد که»مرد مي توانـد با رعایت 
شـرایط مقـرر در ایـن قانـون بـا مراجعـه بـه دادگاه تقاضاي طالق همسـرش را بنماید« و از سـوي 
دیگـر در قانـون اصـالح مقـررات مربوط بـه طالق نیز ضـرروت اخذ گواهي عدم امکان سـازش 
از دادگاه بـه منظـور طـالق و جدایـي زوجیـن و اجراي صیغه طـالق در دفاتـر ازدواج و طالق بر 
اسـاس ایـن گواهـي، پیش بینـي و مقـرر گردیـد، لـذا این سـؤال و بحث قابـل طرح اسـت که آیا 
مطابـق قوانیـن موضوعـه، تغییـري در کیفیـت تحقـق ماهیـت طـالق و انحـالل نکاح ایجاد شـده 
اسـت؟ از جملـه این کـه وقـوع طـالق صرفـاً در چارچـوب ایـن قوانیـن و با اخـذ حکـم دادگاه و 
اجـراي صیغـه طـالق در دفتـر ازدواج و طـالق صـورت گرفتـه و امکان پذیـر اسـت؟ یـا آن کـه 
طـالق در چارچـوب شـرایط فقهـي و شـرعي آن واقـع و محقق شـده، آثار مربوط بـر  آن مترتب 
مي گـردد بـدون این کـه ثبـت در آن مؤثـر باشـد. صـرف نظـر از رویـه عملـي، به نظـر مي رسـد با 
توجـه بـه مبانـي شـرعي و فقهـي و مفـاد اصـل چهـارم قانـون اساسـي از یـک طـرف و ضمانـت 
اجـراي مقـرر در ذیـل مـاده واحـده قانـون اصالح مقـررات مربوط به طـالق )که در این قسـمت 
مـورد تأییـد شـوراي محتـرم نگهبان قرار گرفته اسـت( که صرفاً سـلب صالحیت سـردفتر خاطي 



ی
وص

خص
ق 

قو
 ح

در
ل 

وا
اح

ت 
 ثب

اه
يگ

جا

323
را وضـع و پیش بینـي نمـوده اسـت، نباید در تحقق طـالق و برقراري آثـار آن در صورت رعایت 
شـکلي و ماهـوِي شـرعي تردیـد کـرد و لذا از این حیـث در باب تأثیـر ثبت طالق بـر ماهیت آن 
تقریبـاً بـا وضعیتـي مشـابه نـکاح روبرو هسـتیم. بـا وجود ایـن مي توان گفـت که هم به واسـطه ي 
احـکام خـاص قانونـي در قانـون ثبـت احـوال مبنـي بـر تکلیف ثبـت طـالق، در دفاتـر ازدواج و 
طـالق و نیـز در شناسـنامه و هـم بـه جهت نظـر و تأکیدات قانون گـذار در وضع و اصـالح قوانین 
مربـوط بـه طـالق کـه همگـي در چارچـوب نظـم عمومـي و رعایـت حقـوق اشـخاص در جامعه 
مي باشـد، طالقـي کـه در چارچـوب دو دسـته قوانیـن یـاد شـده صـورت نگیـرد، نمي توانـد در 

جامعـه از نفـوذ الزم و قابلیـت اسـتناد برخوردار باشـد.
بـه هـر حـال نـکاح و طـالق و فـروع آن آثـار متعـدد و مهمـي را در قلمرو حقـوق خصوصي 
بـه دنبـال دارد ماننـد امـکان یـا عـدم امـکان ازدواج جدید، برقـراري تـوارث، برقـراري تکالیف 
قانونـي ناشـي از نـکاح ماننـد نفقـه و... و براین مبنا ضـرورت ثبت و قابلیت اسـتناد نکاح و طالق، 

جایـگاه و نفـوذ حقـوق ثبـت احـوال در ایـن قلمـرو آشـکار و غیرقابل انکار مي باشـد.
فـوت چهارمیـن واقعـه اصلـي اسـت کـه مطابـق قانون ثبـت احوال ثبـت آن آن هـم در مهلت 
ده روز از تاریـخ فـوت یـا وقـوف بـر آن الزامي اسـت )مـواد 22 و 25 قانـون ثبـت احـوال( ولـي 
چنان کـه تبصـره مـاده 25قانـون ثبـت احـوال داللت دارد چنین نیسـت کـه عدم ثبـت واقعه فوت 
در مهلـت قانونـي، موجـب عـدم امکان اسـتناد به فـوت و عدم اثبـات و ثبت آن و عـدم برقراري 
آثـار و تبعـات قانونـي نسـبت بـه فـوت )مانند ارث( باشـد. به هر حـال عمده آثار فـوت در حوزه 
حقـوق خصوصـي مطـرح مي شـود و برایـن اسـاس ثبت واقعـه واقعه فـوت و امکان اسـتناد به آن 
بـه واسـطه ي تأثیـري کـه در برقـراري حقـوق و تکالیف اشـخاص دارد نشـان دیگـري از نفوذ و 

تأثیـر و جایـگاه مؤثـر حقـوق ثبت احـوال در حـوزه و قلمـرو حقوق خصوصي مي باشـد.
جایـگاه حقـوق ثبـت احـوال در حقـوق خصوصـي از یـک منظـر کلـي و مهـم دیگـر قابـل 
بررسـي اسـت و آن مربـوط بـه مـواردي اسـت کـه احقـاق حقـوق، اعمـال و اسـتیفاي حقـوق، 
انجـام تصرفـات حقوقـي کـه ماهیت در حـوزه حقـوق خصوصي قـرار دارد و نیز انجـام وظایف 
و تکالیـف قانونـي مسـتلزم مراجعـه به مراجـع عمومـي، دولتي و قضایي مي باشـد. انجام بسـیاري 
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فعالیت هـا، کسـب و کارهـا و... کـه ماهیتـاً در قلمـرو حقـوق خصوصـي مي باشـد مسـتلزم اخـذ 
مجـوز، پروانـه و عناویـن مشـابه از مراجـع ذي صـالح مي باشـد هم چنیـن هـرگاه اختالفاتـي بیـن 
اشـخاص در حـوزه ي حقـوق خصوصـي مطرح شـود آن هـا ناگزیـر از مراجعه به مراجـع قضایي 
و داوري و... شـوند، ایـن مراجـع و... قانونـاً براسـاس اسـناد هویتـي و )شناسـنامه یـا کارت ملـي(

در چارچـوب مقـررات ثبـت احـوال عمـل مي کننـد و لـذا از ایـن منظـر کلـي و مهـم نیـز جلـوه 
و دلیـل دیگـري بـراي نفـوذ و تأثیـر حقـوق ثبـت احـوال در حـوزه و قلمـرو حقـوق خصوصـي 

نمـودار مي شـود.
عـدم ثبـت وقایـع چهارگانـه کـه تجلـي و بـروز آن در شناسـنامه هـر فـرد مي باشـد موجبات 
ضـرر و زیـان و تضییـع حقـوق دیگـران را خـواه از روي قصـد و عمـد و یا حتـي از روي جهل و 
ناآگاهـي و تقصیـر، فراهـم مي کند و براین اسـاس و باتوجه به تحلیل ها و مثال هـا و مصداق هایي 
کـه از اهمیـت و تأثیـر ثبـت احـوال در حقـوق خصوصي بیان شـد، به روشـني این مطلـب احراز 
و اثبـات مي شـود کـه ضـرورت مبنایـي و توجیـه کننده بـراي نفـوذ و جایگاه حقوق ثبـت احوال 
در حقـوق خصوصـي، موضـوع برقـراري نظـم عمومـي در حـوزه ي حقـوق خصوصي مي باشـد. 
هـرگاه بـه نمونه هـا و مصادیـق فـراوان مربـوط بـه بحـث اهمیـت و تأثیـر ثبـت احـوال در حـوزه 
حقـوق خصوصـي کـه بـه نمونه هاي مختصري از آن اشـاره شـد توجه گـردد و به عـالوه ارتباط 
وثیـق و مسـتحکم حلقه هایـي کـه هر یـک متأثر از حقـوق ثبت احوال هسـتند مـورد عنایت قرار 
گیـرد، در قـوت و زیربنایـي بـودن مقوله نظـم عمومي در حقـوق خصوصي در موضـوع بحث ما 

تردیـدي باقـي نمي ماند.
نـکات و مطالـب فـوق کـه راجـع بـه کل قلمـرو حقـوق خصوصـي مطرح شـد طبیعتاً شـامل 
حـوزه ي فعالیت هـاي تجـاري و حقـوق تجـارت نیـز )حتـي بعضـاً بـا قـوت بیشـتر( مي گـردد. 
خصوصـاً کـه انجـام بسـیاري از فعالیت هـاي تجـاري توسـط اشـخاص نظیـر تصـدي بـه حمـل و 
نقـل، تسـهیل معامـالت ملکـي، عملیـات بانکـي و بیمـه اي و... مسـتلزم طـي مراحل و تشـریفات 
قانونـي خـاص و اخـذ مجوزهـاي مربـوط مي باشـد و انجـام ایـن قبیل امـور نیازمند احـراز هویت 

در چارچـوب موازیـن و مقـررات حقـوق ثبـت احـوال و اسـناد آن مي باشـد.
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مثـال بـرای دریافـت کارت بازرگانـی1 از اتـاق بازرگانـی و صنایـع و معـادن ایـران ارائـه 
شناسـنامه و کارت ملـی الزم بـوده و هم چنیـن احـراز سـن قانونـی )23 سـال( از طریـق اوراق 

می گیـرد. صـورت  شناسـایی 
هم چنیـن ثبـت عالئـم تجـاری، اختراعـات، دریافـت دسـته چـک از بانک هـا و سـایر امـور 
تجـاری نیـز قاعدتا بدون داشـتن سـند شناسـایی معتبری )شناسـنامه یـا کارت شناسـایی ملی( غیر 

ممکن اسـت.
نتیجه گیری:

1- در بحـث تعریـف حقـوق ثبـت احـوال که براي شـناخت و تحلیـل مباحث مربـوط به این 
رشـته، بحـث مبنایـي و اساسـي اسـت، بایـد از تعریـف آن بـه قواعـد و مقـررات مربـوط بـه ثبت 
احـوال شـخصیه اجتنـاب کـرد و براسـاس مبانـي قانونـي و اصطالحـات قانونـي مرتبط بـا آن، به 
تعریـف آن پرداخـت و بـر ایـن مبنـا حقـوق ثبـت احـوال بـه اختصـار حقوقـي اسـت مشـتمل بـر 
قواعـد و مقـررات شـکلي در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـوالت 

مربوط
2- حقـوق ثبـت احـوال بـه لحـاظ تقسـیم بنـدي در حـوزه حقـوق عمومي قـرار مي گیـرد. 
از مهمتریـن مبانـي تنظیـم قواعـد حقـوق ثبـت احـوال، موضـوع نظـم عمومي مي باشـد. هـم نظم 
عمومـي در حـوزه حقـوق عمومي )کـه به طـور دقیق و مشـخص موضوع ایـن مقاله نبوده اسـت(، 
و هـم نظـم عمومـي در حقـوق خصوصـي که مبنـاي مهم بحـث در بـاب موضوِعِ جایـگاه حقوق 

ثبـت احـوال در حقـوق خصوصي مي باشـد.
3- نقطـه شـروع ورود ثبـت احـوال بـه حـوزه حقـوق خصوصـي و جایـگاه آن در این حوزه 

1- مدارك الزم جهت درخواست کارت بازرگانی
1( تکميل فرم عضويت اتاق و تعهدنامه عضويت در اتاق بازرگانی...........  

2( اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پيشينه
از             کپی  ودوسری  آن  اصل  رويت  و  تمام(  سال  )حداقل سن23  شناسنامه  تمام صفحات  از  فتوکپی  کامل  دوسری   )3

کارت ملی
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آن اسـت کـه عمـده وقایـع چهارگانـه و فـروع آن بـه لحـاظ ماهیت ایـن وقایع در قلمـرو حقوق 
خصوصـي قـرار مي گیرنـد. مقـررات ثبـت احـوال، بـا الزامي کـردن ثبـت نـکاح، طـالق، فسـخ 
نـکاح، رجـوع و بـذل مـدت، نظـام حقوقـي خاصـي را در ایـن زمینـه ایجاد کـرده و آثـار مهم و 

متعـددي را بـر جـاي مي گـذارد.
4- حقـوق ثبـت احـوال و مقـررات آن در واقـع جنبه شـکلي و تشـریفاتي دارد. امـا این نکته 
حائـز اهمیـت و توجـه اسـت که مسـتند صریحي مبني بر تشـریفاتي شـدن ماهیـت وقایع موضوع 
ایـن حقـوق )نـکاح، طـالق و...( و نیـز تشـریفاتي شـدن سـایر ماهیت هـا و تصرفـات و اقدامـات 
حقوقـي در حـوزه حقـوق خصوصـي )معامـالت و...( وجـود نـدارد و حتـي مسـتنداتي برخالف 

آن نظیـر تبصـره مـاده 16 و مـاده 32 قانـون ثبـت احوال وجـود دارد.
5- تشـریفاتي نشـدن ماهیت هـا و وقایع مربوط به شـرحي کـه در بند قبل ذکر شـد از جایگاه 
و اهمیـت حقـوق ثبـت احـوال و قواعـد آن در قلمـرو حقـوق خصـوص نمي کاهـد. زیـرا هم در 
مـواردي کـه برقـراري رابطـه اي و انجام اقدامي در حـوزه حقوق خصوصي، محدود به اشـخاص 
شـده و دخالـت مراجـع دولتـي و عمومـي و... مطـرح نمي شـود و هـم به طریـق اولـي در مواردي 
کـه در چارچـوب قوانیـن و نیازهـا و اقتضائـات روابـط اشـخاص، مداخلـه دسـتگاه هاي قضایي، 
دولتـي و... ضـرورت پیـدا مي کنـد، اسـاس و مبنـاي اصلـي اقدامـات، احـراز هویـت اشـخاص 

اسـت و ایـن امـر مبتنـي بر ثبـت احوال و اسـناد مربـوط صـورت مي گیرد.
6- هـر چنـد در قوانیـن، حکـم صریحـي ماننـد حکـم مـاده 22 قانـون ثبـت اسـناد و امالك، 
در زمینـه تأثیـر ثبـت احـوال بـر روابـط و اقدامـات حـوزه حقـوق خصوصـي وجـود نـدارد. امـا 
مجموعـه قوانیـن و مقـررات مرتبـط بـا ثبـت احـوال و تأثیر ایـن ثبت اعـم از قانون ثبـت احوال و 
قوانیـن و مقـررات متعـدد و پراکنـده اي کـه تصریح بـه اقدام براي احراز هویت و اسـناد سـجلي 
دارنـد، بـا وسـعت و قلمـرو شـمولي بیشـتر از مـاده 22 حکمي مشـابه مـاده 22 را متضمـن بـوده و 
بـه مرحله هاجـرا در مي آمدنـد. زیـرا چنان کـه ذکـر شـد هـم اشـخاص حقـوق خصوصـي و هـم 
اشـخاص و دسـتگاه هاي حـوزه ي حقـوق عمومـي در ارتبـاط بـا مسـائل و موضوعـات مربـوط به 
اشـخاص )حقیقـي( در حـوزه حقـوق خصوصـي، منـوط و بر اسـاس احـراز هویت مطابق اسـناد 
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سـجلي و کارت ملـي عمـل مي کننـد.
7- در مجمـوع هـم به نظـر مي رسـد توجیـه و نیـازي براي وضع حکـم ضمانـت اجرایي براي 
مقـررات ثبـت احـوال و الزامـات آن، مبنـي بر منوط شـدن ماهیـت و اعتبار تصرفـات و معامالت 
و اقدامـات آن هـا در حـوزه حقـوق خصوصـي بـه ثبـت وقایـع چهارگانـه )والدت و...( در فروع 
آن مي باشـد و وضعیـت موجـود کـه به مراتب قـوي تـر از حکمي مانند ماده 22 مي باشـد کفایت 

. مي کند
فهرست منابع:

- انصـاری، مسـعود، طاهـری، محمـد علی،دانشـنامه حقـوق خصوصـی، تهـران: انتشـارات 
محـراب فکـر، چـاپ اول،1384.

- جعفـری لنگـرودی، محمـد جعفر، مبسـوط در ترمینولـوژی حقوق، جلد هـای اول و دوم، 
تهـران: انتشـارات گنـج دانش، چاپ سـوم، 1386.

- صفایی، سـید حسـین و قاسـم زاده، سـید مرتضی، حقوق مدنی - اشـخاص و محجورین، 
تهران: نشـر میزان، چـاپ یازدهم،1384.

- صفایـی، سـید حسـین، دوره مقدماتـی حقـوق مدنی،جلـد اول،تهران:نشـر میزان،چـاپ 
پنجـم،1385.

- کاتوزیـان، دکتـر ناصـر، مقدمـه علم حقـوق، تهران، شـرکت سهامي انتشـار، چاپ بیسـت 
و ششم، 1379.

- کاتوزیـان، دکتـر ناصـر، دلیل و اثبـات دلیل، جلد اول، تهران: نشـر میزان، چـاپ چهارم، 
.1385

- میرشکاری، عباس، حقوق ثبت احوال، تهران: نشر میزان، چاپ اول،1390.


