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سامانه ثبت احوال
مقدمه:
سامانه مبتني بر ثبت احوال افراد به زبان رسمي کشور يعني هلندي است  .و تمامي اقدامات مربوط به ثبت احوال به
زبان هلندي انجام مي گيرد زبان رسمي ديگر فريزي است.از آنجائيکه در استانهاي شمالي اين کشور به زبان فريزي
سخن مي گويند زبان رسمي ديگر فريزي است.
جمعيت هلند براساس گزارش سال ،7002حدودا  3/020/3 6نفر اعالم شده است و اين کشور به  7بخش اداري
تقسيم مي گردد که استان نام دارند و هر استان تحت يک فرمانداري بنام کميسيون ملکه مي باشد .بجز استان ليبورگ
) (limburgکه حاکم دارد .استانها به شهرداريها ؛مجموعاً  446فقره ،تقسيم مي شوند .سياستهاي اخير منجر به ادغام
شهرداريهاي کوچک يا شهرها گرديده و اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت.
 ،GBAمخفف نام يک مرکز اداري با امکانات اساسي براي کشور است و درواقع نقش متمرکزرا در کشور دارد .وزارت
کشور و روابط پادشاهي مسئول عملکرد زير ساخت ملي هستند و مديريت اين بخش به عهده نمايندگي اسنادمسافرتي
و پايگاه اطالعات گزارشات شخصي (افردي) است که بخشي از وزارت کشور و روابط سلطنتي مي باشد) .(7BPRاين
بخش همچنين مسئول اجراي وظايف وزارت در مورد ارائه اسناد سفر مي باشدو در شهر الهه واقع شده است.
قانون بايگاني اطالعاتي شهرداري در برگيرنده چهارچوبي است که با تمامي مشمولين سيستم GBAمنطبق مي باشد و
با لوايح و مقررات متعددي کامل مي شود  .عالوه برآن ذخاير اطالعات براي متقاضيان ،در قالب احکام ومجوزصادره از
وزارت مسئول  GBAاست.
هر شهرداري درهلند مسئول ثبت اطالعات جمعيت وساکنين بخش مربوط است و اطالعات مزبور را در فهرستي براي
افراد ساکن تحت عنوان فهرست شخصي ) (PRتهيه مي کند  .هر فرد در سيستم داراي يک شماره هويتي منحصر به
فرد است؛ ) ،(PIWکه امکان ارتباط شهرداري با اطالعات وي ،همسر ،والدين و فرزندانش را فراهم مي آورد .به همين
دليل نه تنها شماره هويتي فرد بلکه والدين و فرزندان نيز در  PLذخيره مي شود .
اقالم اطالعاتي اصلي سيستم ) (GBAعبارتند از :

Frizi
Personal Record Data Base and Travel Documents Agency

2

1
2

*شهرداريها مسئوليت ذخيره و تهيه اطالعات را بعهده دارند .و پايگاه اطالعات مرکزي وجود ندارد بجز ثبت مرکزي که
اطالعات شهرداري محل ثبت شخص را دارد.
*حکومت مرکزي شبکه ارتباطي الکترونيکي راتوسعه داده که توسط آن تمامي شهرداريها و کاربران اطالعات جمعيتي
با هم مرتبط مي باشند و اين شبکه بطور کامل ارتباط استانهارا بين همه شهرداريها و کاربران فراهم مي آورد.
*شبکه يک سيستم پستي الکترونيکي است که براساس اصول ) ،(EPIتبادل الکترونيکي اطالعات 6مي باشد  .تبادل
اطالعات در زمان واقعي  ،بهنگام  ،از طروق ذيل ميسر است :
حکومت مرکزي و محلي بطور مشترک و توام  ،شبکه را حمايت و پشتيباني نمايند.
 ، GBAحاوي گزارشات فردي تمام جمعيت هلند تحت شرايط ثبت و بموجب قانون پايگاه اطالعات شهرداري است.
فهرست شخصي حاوي اطالعات در مقوله هاي ذيل است:
* فردي
* در مورد مادر
* در مورد پدر
* در مورد ازدواج ،زندگي مشارکتي ،بيوه و طالق
* در مورد آدرس
* در مورد فرزندان
ثبت جمعيت يک عامل و عنصرمهم در سطح منطقه اي و ملي حکومت است و بيشترين توجه در قوانين مربوط به
حفظ اطالعات ثبت شده جمعيتي بطور بهنگام و به روز مي باشد  .به هنگام سازي ثبت اطالعات توسط اداره محلي (
والدت ،فوت  ،ازدواج با مشارکت احکام دادگاه ها( حکمهاي طالق) ،وزارت دادگستري( تغيير تابعيت و شهروندي ) و يا
افراد مربوط (تغيير آدرس،مهاجرت به داخل و خارج ،وقايع ازدواج  ،تولد و ساير موارد واقع در خارج از کشور) ميسر
مي گردد.

Electronic data interchange
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قبل از اقدام  ،GBAگزارشات و اسناد همه افراد در کارتهاي شخصي آنها حفظ مي گردد.شهرداريها مسئوليت جمع
آوري  ،ثبت و نگهداري به روز اطالعات را در شکل اسناد فردي براي جمعيت هلند بعهده دارند  .وظيفه ادارات GBA
بعنوان شهرداري غير متمرکز است  .سند فردي الکترونيکي براي هر فردي که در GBAبه ثبت رسيده باشدتنظيم مي
شود  .در اين سند  ،اطالعات فردي شخص محفوظ است.
اسناد اصلي از جمله گواهي والدت  ،ازدواج اهميت حياتي از حيث دقيق بودن گزارشات دارند .شهرداريها بايد بدقت
اسناد را جهت تضمين صحت آنها بررسي کنند .با وجود اين در برخي از موارد ثبت جمعيت با واقعيت منطبق نيست.
افرادي که تغيير آدرس مي دهند  ،هميشه شهرداري را از محل اقامت جديد مطلع نمي نمايند ،مگر آنکه الزم باشد
بويژه در بين جوانان  ،دانش آموزان بعنوان مثال درصد باالتري از بدثبتي را در بين ساير گروهها نشان مي دهند.
 تعداد نامشخص از افراد در کشور بدون اينکه ثبت جمعيت شده باشند زندگي مي کنند
 مهاجران ملزم هستند ادارات محلي را از عزيمت خود باخبر نمايند که اغلب موفق به اين کار نمي شوند
 وقايقي که در خارج از کشور رخ مي دهند معموال" با تاخير به ثبت مي رسند هميشه و بويژه ازدواج خارج از
کشور مثال معمولي از دير ثبتي است.
 هر شهرداري و يا مشتري مرتبط با  GBAيک صندوق پستي الکترونيکي  GBAدارد که صدور اسناد شخصي
با استفاده از آنها انجام مي گيرد.براي مثال بهنگام تغيير مکان مقيم يک محله ( شهرداري) به محله جديد ،
شهرداري قبلي اطالعات فردي وي را به صندوق پستي الکترونيکي شهرداري جديد ارسال مي نمايد .مشتريان
 GBAهمچنين مي توانند اطالعات آن را از طريق صندوق پستي الکترونيکي خودشان ( )GBAدريافت کنند.
شهرداريها و متقاضيان از سيستم هاي خودکار خود براي ايجاد پيام استفاده مي کنند.
کپي ( تصويري) از رکورد فردي خود از پايگاه اطالعاتي

شخص مي تواند با ارائه تصوير هويت و پرداخت هزينه ،

شهرداري محله خود و يا اعضاء و خانواده اش (محل ثبت آنها) دريافت نمايد .در مواردي که شخص تمايل به دريافت
تصاوير مدارک فرد ديگري را دارد بايد وکالتنامه معتبر ومدر ک هويت وي را ارائه نمايد.

ادارات ثبت و پرسنل
اسناد مربوط به ادارات ثبت در ادارات مستقر در شهرداري منطقه نگهداري مي شوند ( .ماده  ، / 2کد مدني هلند)
حداقل دو نفر ثبات توسط شهردار يا عضو شوراي شهر انتخاب مي شوند ( ماده  / 3کد مدني هلند)
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مسئولين ثبت ؛ خدمتگزاراني هستند که در شهرداريهاي مختلف براي ارائه خدمت بکار گماشته مي شوند و قبل از
اجازه اقدام بايد سوگند رسمي ياد کرده و يا اصل تأييديه دادگاه را ارائه نمايند .قانون  ،معيار مشخصي براي آموزش اين
افراد در نظر گرفته است  .آنها مي توانند از افراد خاصي باشند و الزاما" نبايد مامور دولتي(عمومي) باشندو توسط
شهردار و يا عضو شوراي شهر انتخاب مي شوند و مسئوليتشان محدود به اجراي مراسم ازدواج و مشارکت در ثبت آن
است .مسئولين ثبت در عمل مستقل از قوانين ثبت احوال مي باشند .در واقع قضات اختيار کنترل موقعيتها را دارند .
آنها در صورت عدم اطمينان به شيوه هاي مرتبط با اسناد خارجي مي توانند از کميسيون مشورتي  ،که بخشي از وزارت
دادگستري است درخواست مساعدت بنمايند .اقدامات اوليه ي والدت و فوت را ثبت کنندگان و يا شهرداريهاي ديگر
،خود شهردار  ،دبير (مسئول دفتر) و يا عضو شوراي شهر و يا خود شهرداري و دفتر اسناد رسمي  ،دفتر اسناد رسمي
کانديدها وکيل يا دادستان مي تواند انجام دهد.
همچنين افسران ارتش و يا افسران ويژه منتخب وزير دادگستري درزمان جنگ ،وبهنگام وقوع بالياي طبيعي و تحت
شرايط و موارد اضطراري و ناخداي کشتي بهنگام وقوع تولد و فوت در يک سفر دريايي وخلبان هواپيما بهنگام وقوع
واقعه در سفر هوايي نيز مي توانند ثبت را انجام دهند.
انجمن همکاري ثبت تعاوني هلند در صدد تالش و تسهيل توسعه صالحيت هاي شغلي ،ارتقاء شناخت وضعيت شخصي
افرادي که با خدمات ثبت سروکار دارند مي باشند .همچنين درصدد انتشار اطالعات و مشاوره هستند ،فعاالنه تالش مي
کنند تا فرصت توسعه را ايجاد نمايندواز طريق تبادل نظر و پاسخگويي به رايزنهاي دولتي ،سازمان دهي کنفرانسها را
ارتقاء بخشند و وب سايت ذيل را راه اندازي نموده اند:
.nvvb ، http://www.nvvb.nl./عضو اتحاديه ثبت اروپا مي باشد.

اسناد ثبت احوال
تولد ،ازدواج و مشارکت ثبت شده و فوت بمحض وقوع در اسناد ثبت احوال نگاشته شده و به ترتيب و اولويت تاريخ
مرتب مي گردند .ضمايم معموال" با ثبت ساالنه محدود و معين مي گردند .ضمايم ده ساله در ثبت هاي جداگانه
نگهداري مي شوند و به ترتيب حروف الفبا مي باشند  .در فهرست مزبور  ،نام  ،شماره سند و تاريخ ثبت اطالعات وجود
دارد  .در ضمايم ازدواج نام همسر نيز معموال" به ترتيب حروف الفبا مي باشد .تمامي اطالعات ثبتي در دو نسخه
نگهداري مي و يک نسخه در وزارت امور خارجه در فايلهاي مرکزي نگهداري مي شوند ،عالوه بر اين شهرداري الهه
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داراي ثبت مرکزي است و حاوي احکام دادگاههاي مرتبط با فسخ  ،طالق ،متارکه قانوني و انحالل ازدواج و مشارکت
ثبت شده در خارج از کشوراست  .ثبت در هلند بمنظور ايجاد اعتبار حکم اجباري مي باشد.
اطالعات ثبت هاي خارجي و احکام دادگاه در صورت درخواست بر طبق قانون کشورخارجي در اداره مربوط مبتني بر
حکم صادره وزارت عمومي ( کشور ) و يا به ابتکار عمل خود اداره ثبت اضافه مي شوند ودر آنها به ثبت ازدواج هلندي
 ،زندگي شراکتي و يا والدت اشاره مي کنند .مقامات صالحه ثبت والدت  ،ازدواج  ،مشارکت و فوت در خارج از کشور را
در الهه و به تقاضا و درخواست متقاضي و يا به حکم دولت انجام مي دهند در صورتي که ثبت والدت مربوط به
شهروند فعلي  ،سابق و يا مقيم کشور با مجوز معتبر باشد ( ماده  :70قانون مدني ) .والدت افراد خارجي نيز ثبت مي
شود اگرچه رويه ثبت آنها منطبق با قانون هلند تغيير کند  .ثبت کننده مي تواند در اين موارد و در صورت صالحديد
بنا به سليقه خود عمل نمايد .اسناد ثبت کنسولي نيز در دو نسخه تهيه مي شوند که يک نسخه آن در فايلهاي مرکزي
نگهداري مي شوند.
آرشيو بايگاني
دولت هلند سوابق مربوط به مردم آنجا را نگهداري مي کند  .در اين کشور سه نوع بايگاني وجود دارد اعم از بايگاني
دولتي ( ملي – استاني )  ،منطقه اي و شهري و آرشيو هاي کليسائي  .آرشيو هاي عمومي ملي در خود شهر الهه واقع
است .و آرشيو هاي دولتي استاني در مرکز هر يک از  7استان کشور قرار دارند  .در هر بايگاني اسناد مربوط به آن
استان نگهداري مي شود  ،اين اسناد حاوي ،اسناد کليسا ،ثبت احوال و جمعيت مي باشند  .قانون بايگاني مصوبه سال
 637دسترسي به هر سند را براي عموم آزاد و براي تهيه و دريافت تصوير اين اسناد  ،پرداخت هزينه را مشخص
نموده است .بايگاني هاي دولتي به روي عموم مردم باز است و حاوي ضميمه ملي آنالين و برخط ،براي اسناد ثبت
احوال بمنظور دسترسي عمومي است  .در حال حاضر ،امکان ورود به اين آرشيوها از پايگاه داده هاي استانهاي درنته،4
فلورلند ،0فريزلند ،3نورد برابنت ،2آترچت

و آپوستيل 6اضافه شده است .وب سايت موجود به دو زبان انگليسي و

هلندي مي باشد و آدرس آن به اين شرح استwww.archietnet.nt/rad/genealog/genlias.htm. :
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- Dtenthe
- Flevoland
6
- Friesland
7
- Noord -Brabant
8
- Ntrecht
9
- Apostile
5
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بايگاني هاي منطقه اي حاوي اسناد دو يا چند شهرداري مي باشند .و بايگاني هاي شهرداريها در بزرگترين شهرها
وجود دارند  .و شامل اسناد مشابه به بايگاني هاي دولتي هستند .ثبت والدت براي عموم ميسر و بعد از  00سال قابل
دسترسي مي باشد .دسترسي به اسناد ثبت ازدواج و تبعات آن بعد از  20سال و ثبت فوت بعد از  00سال ميسر است.
قانون گذاري – ترجمه
اداره ثبت ،اسنادي را که بموقع تاييد نشوند يا منضم به آپوستيل نباشند را نمي پذيرد .کشور هلند همچنين عضو
معاهده لغو قانون اسناد اتحاديه اروپا مي باشد که اين معاهده را نمايندگان ديپلماتيک و يا مسئولين کنسولگري اجرا
مي کنند .منطبق بر اين معاهده  ،طرفين قرارداد 67 ،کشور  ،متعهد شده اند از هرگونه قانون مربوط به اسناد و يا
تاييديه توسط نمايندگان ديپلماتيک و مسئولين کنسولگري معاف باشند.
اين کشور همچنين عضو معاهده  CIECبه شماره  3مصوبه

سپتامبر  623مي باشد و مبتني بر آن انتشار خالصه

مطلب اسناد ثبت احوال ( چند زبانه ) اعم از گواهي والدت ،گواهي ازدواج ،اعالميه فوت براي کشورهاي مشروحه ذيل
ميسر است :اتريش ،بلژيک  ،بوسني و هرزگوين  ،کرواسي  ،فرانسه ،آلمان  ،ايتاليا ،لوکزامبورگ ،سوئيس ،ترکيه و ساير
متعهدان قرار داد  . CIECعالوه بر آن هلند با کشور بلژيک قرارداد دو جانبه اي مبني بر حذف قانون براي اسناد عمومي
منعقد نموده است.
تهيه تصاوير از اسناد مجاز است وليکن بايد قانوني انجام شود و برابر اصل گردند .چنانچه اسناد خارجي به زبان هلندي،
فرانسوي  ،انگليسي و يا آلماني نباشند ،بايد توسط مترجم رسمي  ،ترجمه شوند .اسناد به زبانهاي ياد شده قابل قبول
است اگر که مسئول ثبت به زبان ارائه شده آشنا باشد .مقامات مرکزي هلند مسئول ثبت دادگاهاي بدوي مي باشند.
 6دادگاه بدوي وجود دارد که هريک بر طبق قانون سازمان دهي قضايي مسئول يک بخش مي باشند .درخواست و
تقاضا فقط از طروق پست الکترونيکي (ثبت شده ) ،پيک و شخصاً پذيرفته مي شود .مسئولين ثبت دادگاه ها فايلها و
پرونده هاي دستي ( کاغذي ) را که منضم به امضاء و مهر محاضر عمومي ،کارمندان دولت ،قضات و مترجمان رسمي و
اعضاء اتاق بازرگاني است را در بخش ( منطقه )مربوطه نگهداري مي کنند  .زماني که براي يک امضاء آپوستيل
درخواست شود ،با امضاء موجود در پرونده مقايسه و تطبيق مي گردد .يکي از ادارات مرکزي اظهار داشت در صورت
عدم تطابق امضاء با فايل ،درخواست امضاء ديگري مي شود.
برخي از مقامات مرکزي ،از نرم افزار متني  wordبراي سند استفاده مي کنند و ضميمه شده به هلندي  ،فرانسوي،
آلماني ،اسپانيايي و يا ايتاليايي است و ممهور به مهر رسمي دادگاه و تمبر ( مهر و موم) ماشيني )( mechanical
رياست دادگاه است .مابقي ازمتن تايپ شده به انضمام معاهده به زبان هلندي  ،آلماني  ،انگليسي  ،فرانسوي و اسپانيايي
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و يا پرتغالي بهمراه مهر رسمي دادگاه و امضاء و مهر وموم مکانيکي رياست دادگاه استفاده مي کنند  .آپوستيل صادره
توسط مقامات ذيصالح بر روي خود سند درج و يا به اصطالح در ادامه ان نوشته مي شود .آپوستيل را بر روي يک
صفحه جدا امضاء شده ومعموالً صفحه آخر سند اختصاص مي دهند  .هزينه مربوط به اين سند نيز در قانون تعرفه
موارد مدني تعيين شده است ،هزينه صدور يک آپوستيل در حال حاضر 300 ،دالر مي باشد ( بر طبق ماده 6
بندهاي  2و قانون تعرفه موارد مدني )  .متقاضي در صورت مراجعه مي تواند منتظر آپوستيل بماند و اسنادي که قبل
از ساعت  :60صبح جمع آوري مي شوند در همان روز پاسخ داده مي شوند و متقاضي تايک ساعت مي تواند منتظر
بماند  .به اسنادي که بعد از ساعت :60

درخواست شود ،پس از ساعت  6صبح روز بعد کاري پاسخ داده مي شود.

مهلت زمان دريافت خدمات از طريق پست الکترونيکي حدود شش هفته است .
دسترسي اسناد
مسئولين ثبت و مقامات وزارت کشور ،منحصراً محق به مشاوره مستقيم در خصوص ثبت والدت  ،ازدواج و فوت
هستند .قضات و مقامات وزرات کشور (عمومي ) مي توانند دستور صدور اسناد ثبت احوال را صادر نمايند  .ادارات ثبت
مدارک ذيل را صادر مي کنند  :گواهي  ،خالصه رونوشت ،تصويراصل گواهي والدت  ،ازدواج و حکم زندگي اشتراکي ،
حکم تغيير وضعيت ازدواج به زندگي شراکتي  ،گواهي والدت  ،حکم به رسميت شناختن و انکار نسبيت .گواهي و
تصاوير به فردي که به لحاظ قانوني مجاز است  ،ارائه مي گردد .در خالصه رونوشت ،نسبيت و نسل درج نمي شود و
بايد از شهرداري محل تنظيم گواهيهاي مزبور درخواست گردند .درخواست هم حتماً بايد شخصاً و البته بصورت کتبي و
بر روي ميز خدمت شهروندان در سالن شهر ارائه شود  .متقاضي بايد سند معتبر براي احراز هويت خود ارائه دهد و در
صورت درخواست براي ديگري مجوز مکتوب الزم دارد.
در چني ن موارد بايد سند هويتي متقاضي و فرد مورد نظر ،هر دو ارائه شود و مجوز مکتوب شخص مورد نظر هم موجود
باشد.
متقاضي مي توانددرخواست مکتوب و تصوير سند معتبر هويتي را ارائه نمايد.ارائه درخواست بصورت آنالين با دسترسي
به کد الکترونيکي نيز مقدور است .خالصه رونوشت درخواست شده از طريق سيستم را پس از دو هفته و با ارائه فاکتور
مي توان دريافت نمود.
قانون  :قانون مدني هلند به تاريخ

 60 / 7/و دستور ثبت احوال به تاريخ  664/7/70در اين خصوص تصويب

گرديده است.
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دولت الکترونيکي
خدمات بر خط شهروندان
پورتال(در -دروازه)
پورتال دولت الکترونيک کشور هلند  ،براي شهروندان  ،امکان ارتباط با شرکت هاي تجاري و ادارات عمومي را از طريق
دسترسي آسان و راحت به اطالعات و خدمات وسيع فراهم مي آورد .از جمله ويژگي هاي اين خدمات  ،وجود موتور
سرچ و جستجويي است که به کاربران امکان دستيابي به بيش از  700وب سايت دولتي را ميسر مي سازد .اين پورتال
همچنين شمارشگر الکترونيکي را فراهم مي کند و بمنزله يک فروشگاه يک مرحله اي است و از طريق آن مي توان
خدمات تعاملي و تراکنش متعددي را در خصوص نياز شهروندان ارائه نمود.
آدرس وب سايت www.overheid.nl. :

گواهي هاي ثبت احوال
ادارات منطقه اي درخواست گواهي و تاييديه هاي ثبتي را اخذ  .،اغلب ارائه اطالعات و فرم ها را دانلود مي کنند و
برخي از انها نيز امکانات دريافت بر خط درخواست ها را هم دارند.

ثبت والدت
اعالم کننده ثبت پدر است ،وي ملزم به ثبت والدت فرزند در محل ثبت والدت  ،فوت و ازدواج در شهرداري محل
زندگي والدين طي سه روز مي باشد.اعالميه والدت خارج از کشور را بايد به ديپلمات و يا کارمند کنسولي  ،طي سه روز
ارائه نمايند.
در صورت عدم حضور وجود پدر  ،هر فردي که بهنگام واقع حضور داشته و يا مسئول محلي که تولد در آنجارخ داده
ملزم به ثبت والدت مي باشد .مادر نيز مي تواند نسبت به ثبت والدت فرزند اقدام نمايد( ماده 6

قانون مدني

الکترونيکي) عدم ثبت به منزله يک جرم جنايي است (ماده  44قانون جزا) اما ثبت معوقه را بايد مسئول ثبت  ،ثبت
نمايد و به وزارت عمومي کشور  ،اطالع مي دهد .مسئولين ثبت والدت  ،فوت ،و ازدواج بايد هويت اعالم کننده را تأييد
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نمايند .البته ممکن است مسئول ثبت درخواست ارائه اعالميه و يا اظهار يک پزشک و يا ماما را مبتني بر تأييد تولد
فرزند از مادر در صورت ترديد به اصالت درخواست نمايد.اگر اشخاص مسئول و ملزم به اعالم واقعه ،حضور نداشته و يا
نتوانند واقعه را به ثبت برسانند  ،شهردار يا شهرداري محل بايد با وجود گواهي واقعه را ثبت کنند.اين روند  ،براي مثال
ممکن است در مورد يک نوزاد سرراهي روي دهد .ماده  : 6قانون مدني .کرون 0نام و نام خانوادگي را به کودک
سرراهي اختصاص مي دهد.
در مرحله بعدي،شهرداري موضوع را با بيمارستاني که واقعه در آنجا رخ داده چک مي کند  .گواهي رسمي والدت صادر
و اطالعات نوزاد تازه متولد شده در  (GBAپايگاه اطالعاتي اسناد فردي شهرداري) به ثبت مي رسد .شهرداري شماره
خدمات شهروندي را به همه افراد تازه متولد شده در هلند  ،وياوالدين نوزاد در پايگاه به ثبت رسيده باشند و همچنين
به مهاجران به کشور اختصاص مي دهد.

شهرداريها پايگاه اطالعاتي خود را مديريت مي کنند و جنين هاي مرده بدنيا امده را در اسناد والدت  ،ثبت نمي کنند
بلکه در اسناد فوتي به ثبت مي رسانند .ممکن است براي آنها نام و نام خانوادگي اختصاص داده و درخواست
وروداطالعات ان را به پايگاه بنمايند .اگر نوزاد زنده متولد شده و سپس بميرد  ،اطالعات مربوط به آن در قسمت ثبت
والدت وارد و فوت وي نيز در قسمت ثبت فوت درج مي شود.

 -1اسناد و مدارک
اعالميه والدت حاوي اطالعات ذيل مي باشد:
 نام و نام خانوادگي ،محل و تاريخ و زمان (ساعت) تولد و جنس متولد
 نام والدين  ،در کشور هلند نه تنها ارائه نام مادر که کودک به طور ذاتي به وي ارتباط دارد بلکه نام پدر نيز
اجباري است.
 نام  ،شغل  ،محل تولد و سن فرد ثبت کننده (اعالم کننده)
 نام ،شغل ،و سن شهود
 اغلب آدرس محلي وقوع واقعه

Crown
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 -2گواهي والدت
گواهي والدت سندي است که مسئول ثبت احوال مورد نظر  ،بمنظور تأييد والدت صادر مي کند و حاوي اقالم
اطالعاتي ذيل است:
نام و نام خانوادگي  ،محل  ،تاريخ  ،ساعت تولد و جنس کودک ( در صورت ضرورت ذکر نام هاي که مسئول ثبت به
کودک اختصاص داده است)
 شماره اعالميه
 نام و نام خانوادگي  ،محل  ،تاريخ والدت والدين و اعالم کننده
 نام و امضاء مسئول ثبت؛ يطور معمول نمي توان گواهي والدت را بعد از تاريخ معين اصالح کرد  ،اما مي توان
اطالعات الزم را در شکل يک يادداشت در حاشيه و يا پايان گواهي اضاف نمود.
مطالب اضافي مرتبط با متولد؛ حاوي تصميمات مربوط به رابطه پدر و فرزندي ( براي مثال  ،به رسميت شناختن حکم
نسبيت) در حاشيه ي گواهي والدت يادداشت مي شود .همچنين خالصه رونوشتها که در مورد فرزند خواندها
مشخصات والدين خوانده بعنوان پدر و مادر ذکر و فرزند خواندگي را آشکار نمي سازند.عالوه بر ان تصميمات مرتبط با
تغيير نام و نام خانوادگي نيز اضافه مي شود و تغيير جنسيت نيز مي تواند موجب تغيير گواهي والدت پس از اقدام
بشودو در اين موارد گواهي والدت مجددا" با تعيين جنسيت جديد صادر مي شوند.

ازدواج
ازدواج قانوني بر طبق کتاب شماره يک قانون مدني تنظيم مي شود .از اول آوريل سال  ، 700ماده  60از بخش اول
کتاب شماره يک قانون در خصوص ازدواج تصويب و در آن اينگونه اظهارشده :مي توان ازدواج را بين دو فرد غير
همجنس و يا هم جنس منعقد کرد و برابر قانون هلند فقط ازدواجهاي مدني اجراشده توسط مأموران به رسميت
شناخته مي شوند و ضروري به حساب مي آيند .ازدواجهاي کليسا تبعات قانوني ندارند و بنا به ماده  3همان کتاب ،
ثبت ازدواج مکرر زوجين ممنوع است .ماده  446قانون جزا مشخص کرده سرپيچي از اين ماده قانوني بمنزله جرم و
جزاي قضايي است.

11

بين ازدواج دو فرد هم جنس و غير همجنس تنها دو تفاوت وجود دارد ،تفاوت اول مربوط به حق فرزند پذيري است که
فقط زوجين مزدوج غير همجنس حق فرزندپذيري دارند و استثناء دوم استنباط اصليت است .وقتي تولد کودکي حاصل
ازدواج زن با مرد باشد  ،مرد به عنوان پدر کودک است و اين قانون قابل تسري نيست براي کودکي که متولد از زني
است که وي با زن ديگر ازدواج مي کند .با وجود اين از سال  7007قانون جديدي تصويب شده که مبتني بر آن اگر
کودکي حاصل ازدواج دو زن باشد ،هر دو زن تواما" حق اصالت و نسبيت براي وي خواهند داشت مگر اينکه مردي ادعا
نمايد کودک قبل از تولدش متعلق به وي بوده است .ثبت مشارکت نيز در کتاب شماره قانون مدني آمده است.
ثبت زندگي اشتراکي براي افراد همجنس و غير همجنس وجود دارد .طبق مصوبه اول ژانويه سال  66؛ ماده 0
بخش الف تا واو کتاب مزبور و قانون پنجم ژوالي سال  662تقريبا" تمامي روند وتبعات حاصل از ازدواج براي ثبت
زندگي مشارکتي نيزقابل تسري است.البته در ثبت مشارکت رابطه نسبيت در مورد تولد کودک از يک مادر؛ بطور
اتومات و خودکار  ،برقرار نمي شود .با وجود اين از سال  7007قانون جديدي تصويب گرديد که مبني بر آن بهنگام
تولد يک نوزاد تحت شرايط زندگي اشتراکي  ،رابطه نسبيت براي هردو والد برقرارمي شود مگر اينکه مردي اذعان نمايد
نوزاد قبل از تولد فرزندش بوده است.
هم در ماده  46کتاب قانون مدني وهم ماده  7قانون "تضاد قانون با احترام به ازدواج" دربخش شرايط ازدواج ذکر شده
حداقل يکي از طرفين ازدواج بايد در هلند سکونت داشته و يا شهروند اين کشور باشد  .از آوريل سال  700اين شرط
براي مشارکهاي ثبت شده نيز تسري يافته است  .قانون کشور مبدأ فرد خارجي در مورد رسميت زندگي مشارکتي و
ازدواج همجنس در هلند قابل اجرا نيست .ماده  36کتاب قانون مدني اعالم کرده است که ثبت مشارکت بر طبق ماده
، 0بخش الف ،پاراگراف  3ميسر بوده و بمنزله و قدرت مشروع ازدواج و ثبت مشارکت است که نتيجه آن ثبت والدت
،ازدواج و فوت مي باشد.
 -1شرايط الزم براي ازدواج (موانع)
 داشتن مليت هلندي
 عدم سکونت در خارج از کشور و حداقل يکي از طرفين ساکن هلند باشد و يا يکي از آنها تابعيت هلندي داشته
باشد.
 داشتن حداقل سن

يا اجازه نامه والدين ؛براي افراد کوچکتر ،و حکم سلطنتي که تحت شرايط ويژه و با

ارائه حکم دادگاه اعطاء مي گردد و موجب کاهش سن ازدواج مي شود.
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 در مورد ازدواج غير همجنس ،طرفين در سن  3سالگي مي توانند ازدواج کنند.اگز زن بتواند گواهي پزشکي
دال بر حاملگي ارائه نمايد  ،از شرط سن مستثني مي شود.و اين امتياز توسط وزير دادگستري اعطا مي شود.
 رضايت سرپرست براي افراد تحت قيوميت
 ارائه حکم دادگاه براي افراد کمتر از سن ازدواج در صورت مخالفت قيم ويا والدين
 -2موانع ازدواج
 وجود رابطه پدر و فرزندي و يا خواهر و برادري ( در ماده  4قسمت اول کتاب شماره ذکر شده ثبت
مشارکت طبق ماده  0بخش الف پاراگراف  3ميسر است).
 ارائه مجوز وزير دادگستري  ،مانع رابطه مزبور را براي خواهران برادران غير نسبي (فرزندخوانده) استثنا مي
کند.
ساير موانع:
 وجود دوشوهر
 ازدواج با اکراه
 ازدواج شهودي
 ازدواج اجباري
 ازدواج دروغين
 اختالل رواني يکي از طرفين
 وجود داليل عدم صالحيت ثبت
 کم بودن تعداد شهود
 -3مراحل اوليه
 اعالم ثبت ازدواج به مامورثبت وقايع
 تهيه اعالميه نامزدي در شهرداري محل يا شوراي شهر منظقه سکونت زوجين که قصد ازدواج دارند.
 ارائه مستندات قانوني الزم دال بر داشتن شرايط ازدواج (ماهيت اسناد با توجه به موقعيت تنظيم مي شود)
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 ارائه گزارش مامورثبت مبني بر اعالم قصد ازدواج طرفين .اعالميه ازدواج  ،نبايد بيش از يکسال و کمتر از دو
هفته قبل از انجام مراسم ازدواج تهيه گردد.
 ارائه اعالميه ازدواج در شوراي اداره ثبت الهه  ،براي طرفين ساکن خارج از کشور .در صورت تخطي از سياست
عمومي  ،مامور ثبت مي تواند از اجراي مراسم امتناع نمايد و همچنين قدرت داشته براي کسب اطالعات و
مشاوره بيشتر از دادستان عمومي استعالم نمايد.
قبل از دادگاه بدوي نيز ممکن است تجديد نظر اعمال گردد.

 -4گواهي عدم مانع ازدواج(تاييديه ازدواج)
افراد خارجي مقيم هلند در صورت ازدواج.اجباري بر ارائه گواهي عدم مانع و تاييد ازدواج کشور مبدا را ندارند.در عمل
مليتهاي خارجي بايد گواهي عدم وجود مانع براي ازدواج را در هر اداره ثبت هلند  ،ارائه کنند  ،بعضي وقتها اين گواهي
با يک گواهي تجرد جايگزين مي شود.
چنانچه شهروند هلندي قصد ازدواج در خارج از کشور را داشته باشد عالوه بر ساير مدارک ،بايد گواهي عدم مانع ازدواج
هلندي را ارائه نمايد  .اين گواهي بمنزله تاييد اين موضوع است که فرد برابر قانون هلند حائز شرايط ازدواج است و تا
شش ماه پس از صدور اعتبار دارد و اداره ثبت محل اقامت اصلي يکي از زوجين آن را صادر مي کند .چنانچه فرد اقامت
قبلي در هلند نداشته باشد اداره ثبت محل اقامت اصلي يکي از زوجين آن را صادر مي کند .چنانچه فرد اقامت قبلي در
هلند نداشته باشد اداره ثبت محل اقامت فعلي مسئوليت اين وظيفه را دارد و هزينه آن در حدود  6/30دالر است.و
اگر سابقه سکونت در هلند نداشته باشد کنسولگري هلند و يا سفارتخانه کشور مربوط صالحيت اين وظيفه را داراست.
هزينه صدور گواهي عدم مانع در کنسولگري  6000دالر است .وزارت امورخارجه مي تواند از طرف اتباع هلندي از
کنسولي درخواست اظهار نامه را بنمايد  ،وزارت امورخارجه  06دالر براي هر سند دريافت مي کند  .درخواست اسناد
کنسولگري چندين هفته طول مي کشد.

مراسم ازدواج
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ازدواج قانوني در اداره ثبت انجام مي شود و مراسم آن توسط ثبت کننده ازدواج اجرا مي گردد .اگر مراسم مدني در
شهرداري بخش ديگري به غير از محل سکونت انجام شود الزم است مراتب را براي تشکيل پرونده مستندات به اطالع
شهرداري محل سکونت برسانند .حضورزوجين بطور همزمان در هنگام عقد قرارداد ازدواج الزم است.با اين حال وزارت
دادگستري مي تواند بنا به داليل موجه ،مجوز ازدواج را ارائه بدهد.
ازدواج و مراسم ثبت بايد در حضور شهود؛ حداقل  7نفر و حداکثر  4نفر ،انجام گيرد .شهود بايد بيش از

سال

ومدارک هويتي نيز داشته باشند .ارائه نام و آدرس آنها به مامور ثبت بهنگام اعالم قصد ازدواج زوجين ه نيز الزم است.
اين قانون در مراسم هايي اجرا شود که در سالن اجتماعات شهر و يا ادارات مشابه به آن انجام گيرد.ماده  :36قانون
مدني ،در مورد مراسمي که در اماکن ويژه انجام مي گيرد ،مثال" در بيمارستان  ،زندان  ...حضور شش نفر شاهد
ضرورت دارد(.ماده  :34قانون مدني)

 -5مدارک مورد نياز
بهنگام درخواست ازدواج مدني (ثبتي) بايد اسناد ذيل را ارائه نمود:
 oاصل گواهي والدت ،در صورت عدم امکان دسترسي کپي اصل گواهي براي متولد خارج از کشور  ،به
خالصه رونوشت کفايت مي کنند.چنانچه طرفين ازدواج نتوانند کپي و يا خالصه رونوشت گواهي والدت را
ارائه کنند  ،مي توانند حکم دادگاه کشور خود را جايگزين نمايند.وجود مشخصاتچهار نفر شاهد در اعالميه
ضروري است .همچنين سوگند نامه چهارنفر حاضر در مراسم برگزاري ازدواج و يا سوگند نامه زوجين در
قبال مسئول ثبت براي تاييد ايشاندرصورت عدم ارائه گواهي والدت و يا حکم دادگاه کافي است .
 oمدرک هويتي
 oاجازه نامه قيم و سرپرست قانوني (براي متقاضيان کمتر از

سال)

 oخالصه رونوشت ثبت شهرداري مبني بر اعالم وضعيت تاهل و مليت فرد
 oگواهي ازدواج در مورد ازدواجهاي قبلي بهمراه طالق نامه و يا گواهي فوت در صورت بيوه بودن فرد
 oفرم کامل شده اتباع خارجي دريافتي از سالن اجتماعات شهر
 oگواهي عدم مانع براي ازدواج و يا گواهي تجرد براي اثبات عدم ازدواج در اماکن ديگر (برا ي مليتهاي
خارجي که معموال" از کنسولگري خود دريافت مي نمايند) .
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 oفرم کامل شده شهود ( اين افراد بايد

ساله و يا بيشتر باشندو در همان زمان ارائه نمايند).

 -6مندرجات اعالميه ازدواج
گزارش گواهي ازدواج شامل اطالعات ذيل است:
 oتاريخ ومحل ازدواج
 oتاريخ ومحل والدت
 oنام و نام خانوادگي قبل و بعد از ازدواج
گواهي ازدواج  ،سند ازدواج  ،در اداره فرعي شهرداري محل برگزاري ازدواج موجود است .و احتماال درزمان برگزاري
مراسم ازدواج صادر مي شود .برابر قانون درج آن در کتابچه فاميلي پيش بيني نشده است .در صورت تقاضاو بهنگام
اجراي مراسم ازدواج مسئول ثبت مراتب را بطور دستي درکتابچه خانواده درج و متعاقبا" به روز رساني مي نمايد.البته
سند مزبور بمنزله يک سند رسمي نمي باشد.
هزينه:
براي اجراي مراسم ازدواج ثبتي  ،هزينه اي در نظر گرفته مي شود  ،البته در شهرداريها ساعاتي وجود دارد که اين
مراسم بطور رايگان انجام مي شود.

طالق-جدايي و متارکه
روابط زناشويي فقط در صورت ارائه حکم دادگاه خاتمه مي يابد .در مورد ازدواج اين قانون مربوط به ماده  46کتاب
اول قانون مدني است و در مورد زندگي مشارکتي مربوط به ماده  0بخش هاي ج و ه مي باشد.
ماده  0بخش ج  ،اظهار داشته  ،زندگي مشارکتي به ثبت رسيده به طروق مختلفي مي تواند خاتمه يابد  .در بيشتر
موارد اين روشها با ازدواج هاي زوجين مقايسه مي شوند .جدايي قضايي که در مورد ازدواج زوجين مصداق دارد در
مورد کساني اجرا مي شود کهشخصا تمايل به خاتمه ازدواج داشته و قابل اجرا براي افرادي که به ثبت رسيده اند نمي
باشد.

16

ماده 0

 ،بخش ج پاراگراف اول و دوم کتاب اول  ،از قانون مدني هلند در مورد اتمام زندگي مشارکتي ثبت شده به

علت فوت و يا فوت فرضي يکي از طرفين مي باشد که مشابه با موارد انحالل ازدواج است.
مواد  4 7-470از کتاب مزبور در مورد افراد مفقود و يا مواد  473-460از همان کتاب در مورد اشخاص متوفي فرضي
مي باشند.
در مورد اتمام قراردادهاي ازدواج با توافق دو طرف  ،نيازي به حضور توام آنها در دادگاه نيست  .در اين گونه توافق ها بر
طبق ماده  0بخش ج پاراگراف سوم ازکتاب مزبور  ،طرفين اعالم مي دارند رابطه آنها بطور غير قابل برگشت قطع شده
و آنها تمايل به اتمام آن دارند .اين اظهار نامه را بايد به مسئول والدت  ،فوت  ،ازدواج و زندگي مشارکتي ارائه نمايند.
الزم است تاريخ و امضاء هر دو طرف و يک يا چند وکيل و يا يک دفتر اسناد رسمي را نيز در آن درج نمايند .بر طبق
ماده  0بخش (د) پاراگراف سوم اظهار نامه مورد اشاره در بخش ج ماده  0الزم است طي سه ماه پس از توافق در
دفتر ثبت وارد شد.
بطور غير مستقيم احتمال طالق قراردادي نيز وجود دارد در صورتي که هردوي زوجين توافق داشته باشند مي توانند
ابتدا ازدواج خود را تبديل به يک زندگي مشارکتي نموده و سپس با عقد قرارداد آن را منحل نمايند  ،همانطور که در
ماده 0بخش ج آمده است .مفاد ماده  22بخش الف کتاب مزبور در مورد ازدواج و مفاد ماده  0براي زندگي مشارکتي
است .تبديل ازدواج فقط نياز به رضايت طرفين دارد.
مراحل آن بر طبق مفاد بخش ز ماده  0عبارت است از اينکه اگر طرفين به مسئول ثبت وقايع حياتي اعالم نمايند که
تمايل دارند زندگي مشارکتي آنها به ازدواج ؛ويا بالعکس  ،تبديل شود ،مسئول ثبت محل سکونت يکي از طرفين
مقدمات تبديل را فراهم مي آورد .بنظر مي رسد اين موضوع منجر مي شود مسئول ثبت مجاز است فقط در مواردي که
برابر بخش ب ماده

مشخص شده از صدور اين سند امتناع نمايد :در مواردي که مدارک ناقص باشند ويا طرفين

نتوانند اسناد را ارائه نمايند که اين امر بر خالف سياست عمومي هلند است .زوجين بايد در هلند ساکن باشند .البته
الزامي نيست هردوي آنها اين شرايط را داشته باشند و اگر فقط يکي از آنها مليت هلندي داشته باشد کافي است  .در
مورد ديگر تبديل وضعيت بايد در اداره ثبت شهر الهه انجام گيرد.ثبت طالق ناشي از صدور حکم از دادگاه طول مي
کشد.
ترجمه و تدوين  :نسرين خورشيدي کارشناس روابط بين الملل
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