
٠ 
 

 معرفی ثبت احوال هلند

  



١ 
 

 فهرست مطالب

 صفحه.......... .............................................................................................................................عنوان 

 2....................................................................................................................  سامانه ثبت احوال 

 4...............................................................................................................  ادارات ثبت و پرسنل  

 5.....................................................................................................................  سناد ثبت احوال  ا

 6..................  .......................................................................................................آرشیو بایگانی   

 7.............................................................................................................  ترجمه   –قانون گذاري 

 8..................................  ......................................................................................دسترسی اسناد  

 9.....................................................................................................................  دولت الکترونیکی  

 9..........................................................  .....................................................................ثبت والدت  

   اسناد و مدارك -1

 گواهی والدت -2

   12..................  ...................................................................................................................ازدواج  

 )موانع(ازدواج شرایط الزم براي  -1

 موانع ازدواج -2
 مراحل اولیه -3

 گواهی عدم مانع ازدواج -4

 مدارك مورد نیاز -5
 مندرجات اعالمیه ازدواج -6

   17  .................................................................................. ......................جدایی و متارکه -طالق



٢ 
 

 سامانه ثبت احوال

 :مقدمه

و تمامی اقدامات مربوط به ثبت احوال به . هلندي است کشور یعنی زبان رسمی  بهسامانه مبتنی بر ثبت احوال افراد 
ی این کشور به زبان فریزي لدر استانهاي شما از آنجائیکه.است 1زبان رسمی دیگر فریزيزبان هلندي انجام می گیرد 
 .فریزي است دیگر سخن می گویند زبان رسمی

بخش اداري  12است و این کشور به اعالم شده نفر  613/570/16 ،حدودا 2007سال  گزارش لند براساسه جمعیت
بجز استان لیبورگ . تقسیم می گردد که استان نام دارند و هر استان تحت یک فرمانداري بنام کمیسیون ملکه می باشد

(limburg) سیاستهاي اخیر منجر به ادغام . می شوند، تقسیم فقره 443؛مجموعاً استانها به شهرداریها . که حاکم دارد
 .کوچک یا شهرها گردیده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت شهرداریهاي

GBAوزارت . در کشور دارد کشور است و درواقع نقش متمرکزرا امکانات اساسی براي بااري دمرکز ایک  ف نام ف، مخ
نمایندگی اسنادمسافرتی  عهده کشور و روابط پادشاهی مسئول عملکرد زیر ساخت ملی هستند و مدیریت این بخش به

این  .(2BPR)زارت کشور و روابط سلطنتی می باشداست که بخشی از و )افردي( ت شخصیاگزارش و پایگاه اطالعات
 .استدر شهر الهه واقع شده  ومورد ارائه اسناد سفر می باشد بخش همچنین مسئول اجراي وظایف وزارت در

 و منطبق می باشد GBAاست که با تمامی مشمولین سیستم یاطالعاتی شهرداري در برگیرنده چهارچوب یقانون بایگان 
مجوزصادره از ودر قالب احکام  ،عالوه برآن ذخایر اطالعات براي متقاضیان. با لوایح و مقررات متعددي کامل می شود 

 . است GBA  وزارت مسئول

براي است و اطالعات مزبور را در فهرستی  مربوط ساکنین بخشومسئول ثبت اطالعات جمعیت  دنلهر شهرداري دره
هر فرد در سیستم داراي یک شماره هویتی منحصر به . ند هیه می کت (PR)شخصی  افراد ساکن تحت عنوان فهرست

به همین . را فراهم می آوردهمسر، والدین و فرزندانش  ،ارتباط شهرداري با اطالعات ويکه امکان  ،(PIW) ؛فرد است
 .  می شودذخیره   PLدلیل نه تنها شماره هویتی فرد بلکه والدین و فرزندان نیز در 

 :عبارتند از  (GBA)م تم اطالعاتی اصلی سیسالاق

                                                             
١ Frizi 
٢ Personal Record Data Base and Travel Documents Agency  
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مرکزي که و پایگاه اطالعات مرکزي وجود ندارد بجز ثبت . شهرداریها مسئولیت ذخیره و تهیه اطالعات را بعهده دارند*
 .را داردشخص  محل ثبت اطالعات شهرداري 

جمعیتی  آن تمامی شهرداریها و کاربران اطالعاتتوسط عه داده که سحکومت مرکزي شبکه ارتباطی الکترونیکی راتو*
 .بین همه شهرداریها و کاربران فراهم می آورد هاراد و این شبکه بطور کامل ارتباط استاننبط می باشبا هم مرت

ادل تب.  می باشد 3تبادل الکترونیکی اطالعات ،(EPI)اصول  سشبکه یک سیستم پستی الکترونیکی است که براسا*
 : از طروق ذیل میسر است ،بهنگام  ،واقعی  زماناطالعات در 

 .مرکزي و محلی بطور مشترك و توام ، شبکه را حمایت و پشتیبانی نمایندحکومت 

GBA بموجب قانون پایگاه اطالعات شهرداري است و ، حاوي گزارشات فردي تمام جمعیت هلند تحت شرایط ثبت .
 :هاي ذیل است ولهفهرست شخصی حاوي اطالعات در مق

 فردي* 

 در مورد مادر* 

 در مورد پدر* 

 بیوه و طالق ی،مشارکتزندگی زدواج، در مورد ا*  

 در مورد آدرس* 

 در مورد فرزندان*  

بوط به مهم در سطح منطقه اي و ملی حکومت است و بیشترین توجه در قوانین مرنصرثبت جمعیت یک عامل و ع
( اداره محلی  توسطاطالعات به هنگام سازي ثبت . حفظ اطالعات ثبت شده جمعیتی بطور بهنگام و به روز می باشد 

و یا ) تغییر تابعیت و شهروندي  (، وزارت دادگستري)حکمهاي طالق (احکام دادگاه ها با مشارکتوالدت، فوت ، ازدواج 
 میسر )خارج از کشور موارد واقع در وقایع ازدواج ، تولد و سایر  مهاجرت به داخل و خارج ، تغییر آدرس،( بوطافراد مر

 .می گردد

                                                             
٣ Electronic data interchange 
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شهرداریها مسئولیت جمع .می گردد حفظ، گزارشات و اسناد همه افراد در کارتهاي شخصی آنها GBAقبل از اقدام 
 GBAوظیفه ادارات .  رندآوري ، ثبت و نگهداري به روز اطالعات را در شکل اسناد فردي براي جمعیت هلند بعهده دا

می  تنظیمبه ثبت رسیده باشدGBAسند فردي الکترونیکی براي هر فردي که در . بعنوان شهرداري غیر متمرکز است 
 .در این سند ، اطالعات فردي شخص محفوظ است. شود 

بدقت ید شهرداریها با. از جمله گواهی والدت ، ازدواج اهمیت حیاتی از حیث دقیق بودن گزارشات دارند اصلیاسناد 
 .منطبق نیستبا واقعیت ثبت جمعیت با وجود این در برخی از موارد . آنها بررسی کنند صحتتضمین را جهت د اسنا

افرادي که تغییر آدرس می دهند ، همیشه شهرداري را از محل اقامت جدید مطلع نمی نمایند، مگر آنکه الزم باشد 
  .نشان می دهنددر بین سایر گروهها  بدثبتی راي از بویژه در بین جوانان ، دانش آموزان بعنوان مثال درصد باالتر

 تعداد نامشخص از افراد در کشور بدون اینکه ثبت جمعیت شده باشند زندگی می کنند 

 از عزیمت خود باخبر نمایند که اغلب موفق به این کار نمی شوند را مهاجران ملزم هستند ادارات محلی 

 بویژه ازدواج خارج از و با تاخیر به ثبت می رسند همیشه  "قایقی که در خارج از کشور رخ می دهند معموالو
 . دیر ثبتی استکشور مثال معمولی از  

  مشتري مرتبط با  یاهر شهرداري وGBA  یک صندوق پستی الکترونیکیGBA  صدور اسناد شخصیکه دارد 
به محله جدید ، ) شهرداري( اي مثال بهنگام تغییر مکان مقیم یک محله بر.استفاده از آنها انجام می گیرد با

مشتریان . را به صندوق پستی الکترونیکی شهرداري جدید ارسال می نماید ويشهرداري قبلی اطالعات فردي 
GBA د اطالعات آن را از طریق صندوق پستی الکترونیکی خودشان نهمچنین می توان)GBA (دریافت کنند .

 .شهرداریها و متقاضیان از سیستم هاي خودکار خود براي ایجاد پیام استفاده می کنند

از پایگاه اطالعاتی  خود از رکورد فردي) تصویري( کپی  با ارائه تصویر هویت و پرداخت هزینه ،   شخص می تواند
اردي که شخص تمایل به دریافت  در مو. دریافت نماید) محل ثبت آنها(شهرداري محله خود و یا اعضاء و خانواده اش 

 .هویت وي را ارائه نماید مدر كوکالتنامه معتبر و باید داردرا  دیگريفرد مدارك تصاویر 

 

 ادارات ثبت و پرسنل

) ، کد مدنی هلند 17/1ماده . ( در شهرداري منطقه نگهداري می شوند مستقراسناد مربوط به ادارات ثبت  در ادارات 
 )کد مدنی هلند 16/1ماده ( انتخاب می شوند  عضو شوراي شهرنفر ثبات توسط شهردار  یا  وحداقل د
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بکار گماشته می شوند و قبل از براي ارائه خدمت مختلف  يخدمتگزارانی هستند که در شهرداریها ؛ثبت  مسئولین
معیار مشخصی براي آموزش این ، قانون . دارائه نماین را دیه دادگاهیتأیاصل باید سوگند رسمی یاد کرده و یا اقدام اجازه 

توسط  وباشند) عمومی(دولتینباید مامور  "و الزاما افراد خاصی باشندآنها می توانند از . افراد در نظر گرفته است 
محدود به اجراي مراسم ازدواج و مشارکت در ثبت آن  شانشهر انتخاب می شوند و مسئولیت شورايشهردار و یا عضو 

. دارند  را کنترل موقعیتها ختیارقضات ادر واقع .  در عمل مستقل از قوانین ثبت احوال می باشندین ثبت مسئول. است
از کمیسیون مشورتی ، که بخشی از وزارت  می تواننددر صورت عدم اطمینان به شیوه هاي مرتبط با اسناد خارجی آنها 

و یا شهرداریهاي دیگر  نالدت و فوت را ثبت کنندگاو اولیه ياقدامات . دادگستري است درخواست مساعدت بنمایند
دفتر اسناد رسمی ، دفتر اسناد رسمی  وهر و یا خود شهرداري شوراي شو یا عضو ) مسئول دفتر(شهردار ، دبیر  خود،

 .می تواند انجام دهد دادستانوکیل یا  کاندیدها

 تحتبالیاي طبیعی و  بهنگام وقوعافسران ارتش و یا افسران ویژه منتخب وزیر دادگستري درزمان جنگ، و همچنین
هواپیما بهنگام وقوع  وخلباندریایی  سفرتولد و فوت در یک بهنگام وقوع ناخداي کشتی  وشرایط و موارد اضطراري 

 .انجام دهندنیز می توانند ثبت را واقعه در سفر هوایی 

ارتقاء شناخت وضعیت شخصی  ،همکاري ثبت تعاونی هلند در صدد تالش و تسهیل توسعه صالحیت هاي شغلیانجمن 
شار اطالعات و مشاوره هستند، فعاالنه تالش می انت دهمچنین درصد. افرادي که با خدمات ثبت سروکار دارند می باشند

را  هاویی به رایزنهاي دولتی، سازمان دهی کنفرانستبادل نظر و پاسخگرا ایجاد نمایندواز طریق کنند تا فرصت توسعه 
 :یل را راه اندازي نموده اندذارتقاء بخشند و وب سایت 

http://www.nvvb.nl./  ،.nvvbعضو اتحادیه ثبت اروپا می باشد. 

 

 اسناد ثبت احوال

لویت تاریخ وترتیب و اتولد، ازدواج و مشارکت ثبت شده و فوت بمحض وقوع در اسناد ثبت احوال نگاشته شده و به 
ضمایم ده ساله در ثبت هاي جداگانه . با ثبت ساالنه محدود و معین می گردند "ضمایم معموال. مرتب می گردند

تاریخ ثبت اطالعات وجود  و در فهرست مزبور ، نام ، شماره سند. نگهداري می شوند و به ترتیب حروف الفبا می باشند 
تمامی اطالعات ثبتی در دو نسخه . به ترتیب حروف الفبا می باشد "سر نیز معموالدر ضمایم ازدواج نام هم. دارد 

یک نسخه در وزارت امور خارجه در فایلهاي مرکزي نگهداري می شوند، عالوه بر این شهرداري الهه  ونگهداري می 
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نحالل ازدواج و مشارکت  طالق، متارکه قانونی و ا، احکام دادگاههاي مرتبط با فسخ  و حاويثبت مرکزي است  داراي
 .ثبت در هلند بمنظور ایجاد اعتبار حکم اجباري می باشد .است در خارج از کشور شدهثبت 

 برمبتنی  مربوطدر اداره  یخارجکشوربر طبق قانون  در صورت درخواست ثبت هاي خارجی و احکام دادگاهاطالعات 
هلندي آنها به ثبت ازدواج  ودراضافه می شوند  اداره ثبتو یا به ابتکار عمل خود ) کشور ( وزارت عمومی  صادره  حکم

را  در خارج از کشور مقامات صالحه ثبت والدت ، ازدواج ، مشارکت و فوت. اشاره می کنندو یا والدت  ، زندگی شراکتی
مربوط به  ثبت والدت که در صورتی انجام می دهند تو یا به حکم دول متقاضیبه تقاضا و درخواست  و در الهه

ثبت می  خارجی نیزوالدت افراد  ).قانون مدنی  1:25ماده ( شهروند فعلی ، سابق و یا مقیم کشور با مجوز معتبر باشد 
حدید در این موارد و در صورت صالثبت کننده می تواند . قانون هلند تغییر کند  رویه ثبت آنها منطبق با چه شود اگر

 د که یک نسخه آن در فایلهاي مرکزينمی شو تهیهثبت کنسولی نیز در دو نسخه اسناد  .بنا به سلیقه خود عمل نماید
 . دنمی شو نگهداري

 آرشیو بایگانی 

در این کشور سه نوع بایگانی وجود دارد اعم از بایگانی . دولت هلند سوابق مربوط به مردم آنجا را نگهداري می کند 
آرشیو هاي عمومی ملی در خود شهر الهه واقع . ، منطقه اي و شهري و آرشیو هاي کلیسائی ) استانی  –ملی ( دولتی 

در هر بایگانی اسناد مربوط به آن . استان کشور قرار دارند  12ز و آرشیو هاي دولتی استانی در مرکز هر یک ا. است
قانون بایگانی مصوبه سال . ثبت احوال و جمعیت می باشند   اسناد کلیسا،  استان نگهداري می شود ، این اسناد حاوي،

 را مشخصینه دسترسی به هر سند را براي عموم آزاد و براي تهیه و دریافت تصویر این اسناد ، پرداخت هز 1962
بایگانی هاي دولتی به روي عموم مردم باز است و حاوي ضمیمه ملی آنالین و برخط، براي اسناد ثبت . نموده است

 ،4استانهاي درنتهپایگاه داده هاي  ورود به این آرشیوها از امکان در حال حاضر، . احوال بمنظور دسترسی عمومی است 
وب سایت موجود به دو زبان انگلیسی و . اضافه شده است 9و آپوستیل  8آترچت  ،7نورد برابنت  ،6فریزلند  ،5فلورلند

 www.archietnet.nt/rad/genealog/genlias.htm.  :هلندي می باشد و آدرس آن به این شرح است

                                                             
٤ - Dtenthe 
٥ - Flevoland 
٦ - Friesland 
٧ - Noord -Brabant 
٨ - Ntrecht 
٩ - Apostile 
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و بایگانی هاي شهرداریها در بزرگترین شهرها . ا چند شهرداري می باشندبایگانی هاي منطقه اي حاوي اسناد دو ی
سال قابل  100د از ثبت والدت براي عموم میسر و بع. هستندو شامل اسناد مشابه به بایگانی هاي دولتی . وجود دارند 

 .میسر استسال  50ز سال و ثبت فوت بعد ا 75ثبت ازدواج و تبعات آن بعد از دسترسی به اسناد . دسترسی می باشد

 ترجمه –قانون گذاري 

کشور هلند همچنین عضو . نشوند یا منضم به آپوستیل نباشند را نمی پذیرد که بموقع تایید   را اسنادي ،اداره ثبت
معاهده لغو قانون اسناد اتحادیه اروپا می باشد که این معاهده را نمایندگان دیپلماتیک و یا مسئولین کنسولگري اجرا 

از هرگونه قانون مربوط به اسناد و یا  شده اند کشور ، متعهد 321رارداد، منطبق بر این معاهده ، طرفین ق. دنمی کن
 .تاییدیه توسط نمایندگان دیپلماتیک و مسئولین کنسولگري معاف باشند

مبتنی بر آن انتشار خالصه  می باشد و 1976سپتامبر  8مصوبه  16 به شماره CIECاین کشور همچنین عضو معاهده  
ی والدت، گواهی ازدواج، اعالمیه فوت براي کشورهاي مشروحه ذیل اعم از گواه) چند زبانه ( مطلب اسناد ثبت احوال 

اتریش، بلژیک ، بوسنی و هرزگوین ، کرواسی ، فرانسه، آلمان ، ایتالیا، لوکزامبورگ، سوئیس، ترکیه و سایر   :میسر است
قانون براي اسناد عمومی عالوه بر آن هلند با کشور بلژیک قرارداد دو جانبه اي مبنی بر حذف .  CIECمتعهدان قرار داد 
 .منعقد نموده است

چنانچه اسناد خارجی به زبان هلندي، . دنتهیه تصاویر از اسناد مجاز است ولیکن باید قانونی انجام شود و برابر اصل گرد
ول اسناد به زبانهاي یاد شده قابل قب. فرانسوي ، انگلیسی و یا آلمانی نباشند، باید توسط مترجم رسمی ، ترجمه شوند

. مقامات مرکزي هلند مسئول ثبت دادگاهاي بدوي می باشند. است اگر که مسئول ثبت به زبان ارائه شده آشنا باشد
درخواست و . مسئول یک بخش می باشندبر طبق قانون سازمان دهی قضایی دادگاه بدوي وجود دارد که هریک  19

فایلها و  ها مسئولین ثبت دادگاه. پیک و شخصاً پذیرفته می شود ،)ثبت شده  (ق پست الکترونیکی وتقاضا فقط از طر
را که منضم به امضاء و مهر محاضر  عمومی، کارمندان دولت، قضات و مترجمان رسمی و ) کاغذي ( پرونده هاي دستی 

آپوستیل زمانی که براي یک امضاء . مربوطه  نگهداري می کنند  )منطقه ( اعضاء اتاق بازرگانی است را در بخش 
یکی از ادارات مرکزي اظهار داشت در صورت . درخواست شود، با امضاء موجود در پرونده مقایسه و تطبیق می گردد

 .عدم تطابق امضاء با فایل، درخواست امضاء دیگري می شود

رانسوي، ضمیمه شده به هلندي ، ف و استفاده می کنندبراي سند  wordبرخی از مقامات مرکزي، از نرم افزار متنی 
 )  (mechanical ماشینی) و موممهر ( و ممهور به مهر رسمی دادگاه و تمبر  است آلمانی، اسپانیایی و یا ایتالیایی

ندي ، آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوي و اسپانیایی لبه انضمام معاهده به زبان همابقی ازمتن تایپ شده  .ریاست دادگاه است



٨ 
 

آپوستیل صادره .  استفاده می کنند وم مکانیکی ریاست دادگاهوممهر امضاء و دگاه و مهر رسمی دا و یا پرتغالی بهمراه
بر روي یک را آپوستیل  . دشومی   در ادامه ان نوشتهتوسط مقامات ذیصالح بر روي خود سند درج  و یا به اصطالح 

این سند نیز در قانون تعرفه هزینه مربوط به . د نمعموالً صفحه آخر سند اختصاص می دهو شدهامضاء  جدا صفحه 
 13بر طبق ماده ( دالر می باشد  1600هزینه صدور یک آپوستیل در حال حاضر،  ،موارد مدنی تعیین شده است

متقاضی در صورت مراجعه می تواند منتظر آپوستیل بماند و اسنادي که قبل ) . ن تعرفه موارد مدنی وقان 8و  7بندهاي 
پاسخ داده می شوند و متقاضی تایک ساعت می تواند منتظر  روزمی شوند در همان جمع آوري  صبح30:11از ساعت 

. صبح روز بعد کاري پاسخ داده می شود 9درخواست شود، پس از ساعت  30:11به اسنادي که بعد از ساعت  .بماند 
 .مهلت زمان دریافت خدمات از طریق پست الکترونیکی حدود شش هفته است 

 دسترسی اسناد

ازدواج و فوت ، ن ثبت و مقامات وزارت کشور، منحصراً محق به مشاوره مستقیم در خصوص ثبت والدت مسئولی
ادارات ثبت . می توانند دستور صدور اسناد ثبت احوال را صادر نمایند ) عمومی (قضات و مقامات وزرات کشور . هستند

،  زندگی اشتراکیاهی والدت ، ازدواج و حکم گو اصلگواهی ، خالصه رونوشت، تصویر: مدارك ذیل را صادر می کنند 
گواهی و . و انکار نسبیت نازدواج به زندگی شراکتی ، گواهی والدت ، حکم به رسمیت شناختوضعیت حکم تغییر 

ت و نسل درج نمی شود و یدر خالصه رونوشت، نسب. تصاویر به فردي که به لحاظ قانونی مجاز است ، ارائه می گردد
درخواست هم حتماً باید شخصاً و البته بصورت کتبی و . دندرخواست گرد مزبورگواهیهاي  محل تنظیمشهرداري  ازباید 

هویت خود ارائه دهد و در احراز براي  متقاضی باید سند معتبر. هر ارائه شود بر روي میز خدمت شهروندان در سالن ش
 .صورت درخواست براي دیگري مجوز مکتوب الزم دارد

موجود ن موارد باید سند هویتی متقاضی و فرد مورد نظر، هر دو ارائه شود و مجوز مکتوب شخص مورد نظر هم در چنی
 .باشد

آنالین با دسترسی   بصورت درخواستارائه .و تصویر سند معتبر هویتی را ارائه نماید درخواست مکتوبمتقاضی می تواند
با ارائه فاکتور  و خواست شده از طریق سیستم را پس از دو هفتهخالصه رونوشت در. به کد الکترونیکی نیز مقدور است

 .می توان دریافت نمود

در این خصوص تصویب  25/2/1994و دستور ثبت احوال به تاریخ  11/12/1958قانون مدنی هلند به تاریخ : قانون 
 .گردیده است
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 دولت الکترونیکی

 خدمات بر خط شهروندان

 )دروازه -در( رتالوپ

وندان ، امکان ارتباط با شرکت هاي تجاري و ادارات عمومی را از طریق راي شهردولت الکترونیک کشور هلند ، برتال وپ
از جمله ویژگی هاي این خدمات ، وجود موتور . دسترسی آسان و راحت به اطالعات و خدمات وسیع فراهم می آورد

این پورتال . وب سایت دولتی را میسر می سازد 200سرچ و جستجویی است که به کاربران امکان دستیابی به بیش از 
از طریق آن می توان  وبمنزله یک فروشگاه یک مرحله اي است  وهمچنین شمارشگر الکترونیکی را فراهم می کند 

 .خدمات تعاملی  و تراکنش متعددي را در خصوص نیاز شهروندان ارائه نمود

 www.overheid.nl.: آدرس وب سایت 

 ثبت احوال هاي گواهی

اغلب ارائه اطالعات و فرم ها را دانلود می کنند و . ،ه هاي ثبتی را اخذ یمنطقه اي درخواست گواهی و تایید ادارات
 .دریافت بر خط درخواست ها را هم دارند اتبرخی از انها نیز امکان

 

 ثبت والدت

شهرداري محل  در اعالم کننده ثبت پدر است، وي ملزم به ثبت والدت فرزند در محل ثبت والدت ، فوت و ازدواج 
سولی ، طی سه روز ناعالمیه والدت خارج از کشور را باید به دیپلمات و یا کارمند ک.طی سه روز می باشد والدین زندگی

 .ارائه نمایند

ي که بهنگام واقع حضور داشته و یا مسئول محلی که تولد در آنجارخ داده در صورت عدم حضور وجود پدر ، هر فرد
قانون مدنی   19ماده ( مادر نیز می تواند نسبت به ثبت والدت فرزند اقدام نماید. ملزم به ثبت والدت می باشد

د مسئول ثبت ، ثبت اما ثبت معوقه را بای) قانون جزا 448ماده (عدم ثبت به منزله یک جرم جنایی است ) الکترونیکی
تأیید   اعالم کننده راهویت  بایدمسئولین ثبت والدت ، فوت، و ازدواج . نماید و به وزارت عمومی کشور ، اطالع می دهد
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البته ممکن است مسئول ثبت درخواست ارائه اعالمیه و یا اظهار یک پزشک و یا ماما را مبتنی بر تأیید تولد .نمایند
، حضور نداشته و یا اعالم واقعهاگر اشخاص مسئول و ملزم به .تردید به اصالت درخواست نمایدفرزند از مادر در صورت 

این روند ، براي مثال .واقعه را ثبت کنندی وجود گواهبا  باید د واقعه را به ثبت برسانند ، شهردار یا شهرداري محلننتوان
نام و نام خانوادگی را به کودك  10کرون. مدنی قانون 1:19ماده  .ممکن است در مورد یک نوزاد سرراهی روي دهد

 .اختصاص می دهد سرراهی

گواهی رسمی والدت صادر . با بیمارستانی که واقعه در آنجا رخ داده چک می کند موضوع را در مرحله بعدي،شهرداري 
شماره شهرداري . دبه ثبت می رس) پایگاه اطالعاتی اسناد فردي شهرداري( GBAو اطالعات نوزاد تازه متولد شده در 

پایگاه به ثبت رسیده باشند و همچنین در والدین نوزاد ویابه همه افراد تازه متولد شده در هلند ،  را خدمات شهروندي
 .اختصاص می دهدکشور  به مهاجران به 

 

ثبت نمی کنند  در اسناد والدت ،را شهرداریها پایگاه اطالعاتی خود را مدیریت می کنند و جنین هاي مرده بدنیا امده 
نام و نام خانوادگی اختصاص داده و درخواست راي آنها ممکن است ب. بلکه در اسناد فوتی به ثبت می رسانند

اگر نوزاد زنده متولد شده و سپس بمیرد ، اطالعات مربوط به آن در قسمت ثبت . ان را به پایگاه بنمایند اطالعاتورود
 .وت درج می شودارد و فوت وي نیز در قسمت ثبت فووالدت 

 اسناد و مدارك -1

 :اعالمیه والدت حاوي اطالعات ذیل می باشد

  متولد و جنس تولد) ساعت(نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ و زمان 

 ارائه نام مادر که کودك به طور ذاتی به وي ارتباط دارد بلکه نام پدر نیز  نه تنها نام والدین ، در کشور هلند
 .اجباري است

 اعالم کننده(ل ، محل تولد و سن فرد ثبت کننده نام ، شغ( 

 نام، شغل، و سن شهود 

 وقوع واقعه محلی اغلب آدرس 
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 گواهی والدت -2

اقالم گواهی والدت سندي است که مسئول ثبت احوال مورد نظر ، بمنظور تأیید والدت صادر می کند و حاوي 
 :ذیل استاطالعاتی 

مسئول ثبت به  ي کهنام هاذکر در صورت ضرورت ( ساعت تولد و جنس کودك  ، نام و نام خانوادگی ، محل ، تاریخ
 )اختصاص داده است کودك

 شماره اعالمیه 

 نام و نام خانوادگی ، محل ، تاریخ والدت والدین و اعالم کننده 

 توان می کرد ، اما بعد از تاریخ معین اصالح را  گواهی والدت  یطور معمول نمی توان ؛نام و امضاء مسئول ثبت 
 .در شکل یک یادداشت در حاشیه و یا پایان گواهی اضاف نمود اطالعات الزم را 

براي مثال ، به رسمیت شناختن حکم ( حاوي تصمیمات مربوط به رابطه پدر و فرزندي  ؛مطالب اضافی مرتبط با متولد
در مورد فرزند خواندها  خالصه رونوشتها کههمچنین . می شود یادداشتگواهی والدت  ي در حاشیه) نسبیت

عالوه بر ان تصمیمات مرتبط با .و فرزند خواندگی را آشکار نمی سازند ذکر والدین خوانده بعنوان پدر و مادر مشخصات 
تغییر نام و نام خانوادگی نیز اضافه می شود و تغییر جنسیت نیز می تواند موجب تغییر گواهی والدت پس از اقدام 

 .با تعیین جنسیت جدید صادر می شوند "اهی والدت مجدداگو و در این مواردبشود

 

 ازدواج 

 از بخش اول 30، ماده  2001 سال از اول آوریل. بر طبق کتاب شماره یک قانون مدنی تنظیم می شود قانونیازدواج 
فرد غیر   ودرا بین ازدواج  می توان :شده اظهار قانون در خصوص ازدواج تصویب و در آن اینگونه  کتاب شماره یک

توسط مأموران به رسمیت  اجراشدهازدواجهاي مدنی  برابر قانون هلند فقط و کردهمجنس و یا هم جنس منعقد 
 ،کتاب  همان 68و بنا به ماده  رندتبعات قانونی نداا لیسازدواجهاي ک. شناخته می شوند و ضروري به حساب می آیند

قانون جزا مشخص کرده سرپیچی از این ماده قانونی بمنزله جرم و  449ماده . زوجین ممنوع استمکرر  ثبت ازدواج 
 .جزاي قضایی است
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فرزند پذیري است که  حق بین ازدواج دو فرد هم جنس و غیر همجنس تنها دو تفاوت وجود دارد ،تفاوت اول مربوط به
حاصل وقتی تولد کودکی  .و استثناء دوم استنباط اصلیت استحق فرزندپذیري دارند زوجین مزدوج غیر همجنس فقط 

زنی از متولد  که براي کودکینیست  ازدواج زن با مرد باشد ، مرد به عنوان پدر کودك است و این قانون قابل تسري 
قانون جدیدي تصویب شده که مبتنی بر آن اگر  2002با وجود این از سال . با زن دیگر ازدواج می کند وي  است که

حق اصالت و نسبیت براي وي خواهند داشت مگر اینکه مردي ادعا  "د، هر دو زن توامادو زن باش کودکی حاصل ازدواج
 .استآمده قانون مدنی  1ثبت مشارکت نیز در کتاب شماره . نماید کودك قبل از تولدش متعلق به وي بوده است

 80ماده  ؛1998ل طبق مصوبه اول ژانویه سا. وجود دارد همجنس و غیر همجنسافراد  براي زندگی اشتراکی  ثبت
حاصل از ازدواج براي ثبت  تبعاتتمامی روند و "تقریبا 1997سال ژوالي  پنجمقانون  واو کتاب مزبور و   بخش الف تا

بطور  ؛از یک مادر البته در ثبت مشارکت رابطه نسبیت در مورد تولد کودك.نیزقابل تسري است زندگی مشارکتی
قانون جدیدي تصویب گردید که مبنی بر آن بهنگام  2002از سال  این وجود با. اتومات و خودکار ، برقرار نمی شود

می شود مگر اینکه مردي اذعان نماید براي هردو والد برقرارنسبیت رابطه ،  تحت شرایط زندگی اشتراکیتولد یک نوزاد 
 .نوزاد قبل از تولد فرزندش بوده است

 بخش شرایط ازدواج ذکر شدهدر "تضاد قانون با احترام به ازدواج"قانون  2هم ماده وکتاب قانون مدنی  43ماده  در هم
این شرط  2001از آوریل سال  . باید در هلند سکونت داشته و یا شهروند این کشور باشد ازدواج حداقل یکی از طرفین

 ی وارکتمش زندگی رسمیت در موردقانون کشور مبدأ فرد خارجی . براي مشارکهاي ثبت شده نیز تسري یافته است 
کتاب قانون مدنی اعالم کرده است که ثبت مشارکت بر طبق ماده  63ماده . قابل اجرا نیستازدواج همجنس در هلند 

ت مشروع ازدواج و ثبت مشارکت است که نتیجه آن ثبت والدت رمیسر بوده  و بمنزله و قد 6،بخش الف، پاراگراف  80
 .،ازدواج و فوت می باشد

 )موانع(ازدواج شرایط الزم براي  -1
 داشتن ملیت هلندي 

  داقل یکی از طرفین ساکن هلند باشد و یا یکی از آنها تابعیت هلندي داشته حعدم سکونت در خارج از کشور و
 .باشد

  براي افراد کوچکتر، و حکم سلطنتی که تحت شرایط ویژه و با ؛ یا اجازه نامه والدین 18داشتن حداقل سن
 .گردد و موجب کاهش سن ازدواج می شود ارائه حکم دادگاه اعطاء می
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  اگز زن بتواند گواهی پزشکی .سالگی می توانند ازدواج کنند 16در مورد ازدواج غیر همجنس، طرفین در سن
 .توسط وزیر دادگستري اعطا می شود و این امتیاز.، از شرط سن مستثنی می شوددال بر حاملگی ارائه نماید 

 
  رضایت سرپرست براي افراد تحت قیومیت 

  والدین مخالفت قیم ویاسن ازدواج در صورت     کمتر ازارائه حکم دادگاه براي افراد 

 

 موانع ازدواج -2
  ثبت  ذکر شده1قسمت اول کتاب شماره  41ماده در  ( وجود رابطه پدر و فرزندي و یا خواهر و برادري

 .)میسر است 6بخش الف پاراگراف  80مشارکت طبق ماده 

  استثنا می ) خواندهفرزند(غیر نسبی براي خواهران برادران  رابطه مزبور را ارائه مجوز وزیر دادگستري ، مانع
 .کند

 : سایر موانع

  دوشوهروجود 

 هازدواج با اکرا 

  شهوديازدواج 

 ازدواج اجباري 

 ازدواج دروغین 

  یکی از طرفیناختالل روانی 

  عدم صالحیت ثبتوجود دالیل 

 شهود تعداد م بودنک 

 

 مراحل اولیه -3
  ثبت وقایعماموراعالم ثبت ازدواج به 

 قصد ازدواج دارندکه زوجین  یا شوراي شهر منظقه سکونت تهیه اعالمیه نامزدي در شهرداري محل. 

  اسناد با توجه به موقعیت تنظیم می شودماهیت (ارائه مستندات قانونی الزم دال بر داشتن شرایط ازدواج( 
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 اید بیش از یکسال و کمتر از دو نباعالمیه ازدواج ، .ت مبنی بر اعالم قصد ازدواج طرفین ثبارائه گزارش مامور
 .هفته قبل از انجام مراسم ازدواج تهیه گردد

 در صورت تخطی از سیاست  .رارائه اعالمیه ازدواج در شوراي اداره ثبت الهه ، براي طرفین ساکن خارج از کشو
عمومی ، مامور ثبت می تواند از اجراي مراسم امتناع نماید و همچنین قدرت داشته براي کسب اطالعات و 

 .نماید استعالم مشاوره بیشتر از دادستان عمومی

 .قبل از دادگاه بدوي نیز ممکن است تجدید نظر اعمال گردد

 

 )تاییدیه ازدواج(گواهی عدم مانع ازدواج -4

در عمل .را ندارندمبدا و تایید ازدواج کشور  عدم مانع اجباري بر ارائه گواهی.در صورت ازدواجافراد خارجی مقیم هلند 
ملیتهاي خارجی باید گواهی عدم وجود مانع براي ازدواج را در هر اداره ثبت هلند ، ارائه کنند ، بعضی وقتها این گواهی 

 .شود با یک گواهی تجرد جایگزین می

گواهی عدم مانع ازدواج  بایدچنانچه شهروند هلندي قصد ازدواج در خارج از کشور را داشته باشد عالوه بر سایر مدارك ،
این گواهی بمنزله تایید این موضوع است که فرد برابر قانون هلند حائز شرایط ازدواج است و تا . هلندي را ارائه نماید 

چنانچه فرد اقامت . ه ثبت محل اقامت اصلی یکی از زوجین آن را صادر می کندشش ماه پس از صدور اعتبار دارد و ادار
چنانچه فرد اقامت قبلی در .قبلی در هلند نداشته باشد اداره ثبت محل اقامت اصلی یکی از زوجین آن را صادر می کند 

و .استدالر  60/19در حدود و هزینه آن  مسئولیت این وظیفه را داردهلند نداشته باشد اداره ثبت محل اقامت فعلی 
. اگر سابقه سکونت در هلند نداشته باشد کنسولگري هلند و یا سفارتخانه کشور مربوط صالحیت این وظیفه را داراست

وزارت امورخارجه می تواند از طرف اتباع هلندي از . دالر است 3000هزینه صدور گواهی عدم مانع در کنسولگري 
درخواست اسناد . دالر براي هر سند دریافت می کند  103ا بنماید ، وزارت امورخارجه  کنسولی درخواست اظهار نامه ر

 .کنسولگري چندین هفته طول می کشد

 

 مراسم ازدواج
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اگر مراسم مدنی در . در اداره ثبت انجام می شود و مراسم آن توسط ثبت کننده ازدواج اجرا می گردد قانونیازدواج 
ز محل سکونت انجام شود الزم است مراتب را براي تشکیل پرونده مستندات به اطالع شهرداري بخش دیگري به غیر ا

با این حال وزارت .الزم استهمزمان در هنگام عقد قرارداد ازدواج  بطورزوجین حضور. دنشهرداري محل سکونت برسان
 .دادگستري می تواند بنا به دالیل موجه، مجوز ازدواج را ارائه بدهد

سال  18شهود باید بیش از . انجام گیرد،نفر  4نفر و حداکثر  2حداقل  ؛ثبت باید در حضور شهود ازدواج و مراسم
. زوجین ه نیز الزم است قصد ازدواج ارائه نام و آدرس آنها به مامور ثبت بهنگام اعالم. ومدارك هویتی نیز داشته باشند

قانون  1:63ماده .و یا ادارات مشابه به آن انجام گیرداین قانون در مراسم هایی اجرا شود که در سالن اجتماعات شهر 
حضور شش نفر شاهد ... زندان در بیمارستان ،  "جام می گیرد، مثالن ویژه اناکمدنی، در مورد مراسمی که در ام

 )قانون مدنی 1:64ماده (.ضرورت دارد

 

 مورد نیاز مدارك -5

 :ارائه نمودباید اسناد ذیل را ) یثبت(بهنگام درخواست ازدواج مدنی 

o به  خارج از کشوردر صورت عدم امکان دسترسی کپی اصل گواهی براي متولد  ،اصل گواهی والدت ،
چنانچه طرفین ازدواج نتوانند کپی و یا خالصه رونوشت گواهی والدت را .ندنخالصه رونوشت کفایت می ک

چهار نفر شاهد در اعالمیه شخصاتوجود م.ارائه کنند ، می توانند حکم دادگاه کشور خود را جایگزین نمایند
سوگند نامه چهارنفر حاضر در مراسم برگزاري ازدواج و یا سوگند نامه زوجین در  همچنین. ضروري است

 .کافی است گواهی والدت و یا حکم دادگاه  درصورت عدم ارائهقبال مسئول ثبت براي تایید ایشان

o مدرك هویتی 

o  سال 18متقاضیان کمتر از براي (اجازه نامه قیم و سرپرست قانونی( 

o خالصه رونوشت ثبت شهرداري مبنی بر اعالم وضعیت تاهل  و ملیت فرد 

o گواهی ازدواج در مورد ازدواجهاي قبلی بهمراه طالق نامه و یا گواهی فوت در صورت بیوه بودن فرد 

o فرم کامل شده اتباع خارجی دریافتی از سالن اجتماعات شهر 

o  ملیتهاي برا ي ( ازدواج و یا گواهی تجرد براي اثبات عدم ازدواج در اماکن دیگرگواهی عدم مانع براي
 .) از کنسولگري خود دریافت می نمایند "خارجی که معموال
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o  نمایندساله و یا بیشتر باشندو در همان زمان ارائه  18این افراد باید ( فرم کامل شده شهود.( 

 
 اعالمیه ازدواج مندرجات -6

 :ازدواج شامل اطالعات ذیل استگزارش گواهی 

o ازدواج ومحل تاریخ 
o والدت ومحل تاریخ 
o نام و نام خانوادگی قبل و بعد از ازدواج 

درزمان برگزاري  و احتماال. گواهی ازدواج ، سند ازدواج ، در اداره فرعی شهرداري محل برگزاري ازدواج موجود است
و بهنگام در صورت تقاضا. نشده است پیش بینیکتابچه فامیلی  درج آن در قانون برابر. مراسم ازدواج صادر می شود

البته .به روز رسانی می نماید "متعاقبا درج وکتابچه خانواده بطور دستی در مراتب را مسئول ثبت اجراي مراسم ازدواج
 .سند مزبور بمنزله یک سند رسمی نمی باشد

 :هزینه

گرفته می شود ، البته در شهرداریها ساعاتی وجود دارد که این براي اجراي مراسم ازدواج ثبتی ، هزینه اي در نظر 
 .مراسم بطور رایگان انجام می شود

 جدایی و متارکه-طالق

کتاب  149در مورد ازدواج این قانون مربوط به ماده . روابط زناشویی فقط در صورت ارائه حکم دادگاه خاتمه می یابد
 . بخش هاي ج و ه می باشد 80تی مربوط به ماده اول قانون مدنی است و در مورد زندگی مشارک

در بیشتر . بخش ج ، اظهار داشته ، زندگی مشارکتی به ثبت رسیده به طروق مختلفی می تواند خاتمه یابد  80ماده 
جدایی قضایی که در مورد ازدواج زوجین مصداق دارد در . موارد این روشها با ازدواج هاي زوجین مقایسه می شوند

ازدواج داشته و قابل اجرا براي افرادي که به ثبت رسیده اند نمی  خاتمه تمایل به شخصاانی اجرا می شود کهمورد کس
 . باشد
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به ، بخش ج پاراگراف اول و دوم کتاب اول ، از قانون مدنی هلند در مورد اتمام زندگی مشارکتی ثبت شده    80ماده 
 .ه مشابه با موارد انحالل ازدواج استیکی از طرفین می باشد ک فوت و یا فوت فرضی علت

از همان کتاب در مورد  اشخاص متوفی فرضی  426-430از کتاب مزبور در مورد افراد مفقود و یا مواد  412-425مواد 
 .می باشند

فق ها بر در این گونه توا. در مورد اتمام قراردادهاي ازدواج با توافق دو طرف ، نیازي به حضور توام آنها در دادگاه نیست 
شده  کتاب مزبور ، طرفین اعالم می دارند رابطه آنها بطور غیر قابل برگشت قطعازبخش ج پاراگراف سوم  80طبق ماده 

. این اظهار نامه را باید به مسئول والدت ، فوت ، ازدواج و زندگی مشارکتی ارائه نمایند. و آنها تمایل به اتمام آن دارند
بر طبق . دو طرف و یک یا چند وکیل و یا یک دفتر اسناد رسمی را نیز در آن درج نمایندالزم است تاریخ و امضاء هر 

الزم است طی سه ماه پس از توافق در  80پاراگراف  سوم اظهار نامه مورد اشاره در بخش ج ماده ) د(بخش  80ماده 
 .دفتر ثبت وارد شد

ورتی که هردوي زوجین  توافق داشته باشند می توانند بطور غیر مستقیم احتمال طالق قراردادي نیز وجود دارد در ص
ابتدا ازدواج خود را تبدیل به یک زندگی مشارکتی نموده و سپس با عقد قرارداد آن را منحل نمایند ، همانطور که در 

کتی براي زندگی مشار 80بخش الف کتاب مزبور در مورد ازدواج و مفاد ماده  77مفاد ماده . بخش ج آمده است 80ماده
 .تبدیل ازدواج فقط نیاز به رضایت طرفین دارد. است

عبارت است از اینکه اگر طرفین به مسئول ثبت وقایع حیاتی اعالم نمایند که  80مراحل آن بر طبق مفاد بخش  ز ماده 
 تمایل دارند زندگی مشارکتی آنها به ازدواج ؛ویا بالعکس ، تبدیل شود، مسئول ثبت محل سکونت یکی از طرفین

بنظر می رسد این موضوع منجر می شود مسئول ثبت مجاز است فقط در مواردي که . مقدمات تبدیل را فراهم می آورد
در مواردي که مدارك ناقص باشند ویا طرفین : مشخص شده از صدور این سند امتناع نماید 18برابر بخش ب ماده 

البته .زوجین باید در هلند ساکن باشند . عمومی هلند استنتوانند اسناد را ارائه نمایند که این امر بر خالف سیاست 
در . الزامی نیست هردوي آنها این شرایط را داشته باشند و اگر فقط یکی از آنها ملیت هلندي داشته باشد کافی است 

ول می ثبت طالق ناشی از صدور حکم از دادگاه ط.مورد دیگر تبدیل وضعیت باید در اداره ثبت شهر الهه انجام گیرد
                                                          .کشد
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