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 .0سامانه ثبت احوال
سامانه ثبت احوال کشور اسپانيا مبتني بر ثبت وقايع است و محل نگهداري مستندات مربوط به والدت،
ازدواج و فوت شهروندان و ساکنين خارجي داخل کشور و شهروندان متولد در خارج از کشور مي باشد.

 .0ويژگيها:
زبان رسمي :اسپانيايي وساير زبانها است؛ در برخي نقاط آرنسک  ،باسک  ،گاليس  ،کاتاالن  ،ولنچي
مي باشد ،حروف الفباي آن متشکل است از حروف زبان اسپانيايي بهمراه حرف(

) ،ودر کل شامل 2

حرف مي باشد.
جمعيت اسپانيا/16 / 7 :

( برابر سرشماري سال ) 117

بخشها :شامل 7بخش خودمختار و شهر مستقل ( سئوتا و مليله) است.
 7بخش خود مختار متشکل است از  1استان که هر کدام به شهرستانها تقسيم مي شوند .کوچکترين
واحد جغرافياي در اسپانيا  ،شهرداري است .و تعداد آنها بيش از  211مورد گزارش شده است.

 .2ادارات ثبت و پرسنل:
بخش خدمات ثبت احوال تحت مجموعه قضايي و در قسمت دادگاه بدوي واقع است.
حکومت اسپانيا به لحاظ انجام امور قضايي و اداري به شهرداريها و بخشهاي قضايي  ،استانها و جوامع
خودمختار تقسيم گرديده است .ارتباط بخشها با قسمتهاي اداري برقرار است .البته قدرت قضايي در اختيار ،
جوامع خود مختار نيست  .شهرداريهاي بدون دادگاه  ،محکمه هاي صالحه دارند  .دربخشهاي قضايي دادگاه
بدوي ،در استانها دادگاهاي استاني و دربخش هاي خود مختار نيز ديوان عالي عدالت وجود دارد.
اسپانيا حدود  2111اداره ثبت مجهز به تجهيزات کامپيوتري و تکنولوژي دارد.کارکرد ثبت کننده ها را
معموال" دادگاههاي بدوي به نماينده گي دادگاه صالحه تضمين مي کنند  .دادگاههاي مزبور بدون کسب
آموزش نيز معتبر بحساب مي آيند .در اماکن (قلمروهاي کوچک) دادگاه بدوي وجود ندارد.در شهرهاي
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بزرگ با جمعيتي بيش از  11هزار نفر سکنه  ،يک يا چند اداره ثبت تمام وقت وجود دارد.در غير اينصورت
و مشروط به تاسيس و تشکيل دادگاههاي بدوي  ،قضات ( دادگاههايي) بعنوان ثبت کننده هاي تمام وقت
عهده دار کنترل وظايف قانوني مي باشند .در تمامي ادارات ثبت پرسنل با حقوق مشخص ماهانه مشغول
بکارند.
در برخي از موارد خاص ( وقوع واقعه درکشتي و دريا ،در وضعيت جنگ ،زندان ،بيمارستان و يا مکاني دور
از بخش خدماتي ثبت احوال  ،بخش خدمات ويژه شهري مقتضي) ديپلماتها و نمايندگان کنسولي مامور
ثبت احوال هستند.
ادارات ثبت به لحاظ قانوني معتبر هستند و در محدوده و چهارچوب قانون حق تصميم گيري براي ثبت
وقايع دارند  .قانون ثبت مبتني بر مقام رياست اداره ثبت احوال و اسناد وزارت دادگستري است .وزارت
دادگستري و اتاق ملي ثبت ( انجمن حرفه اي) هرکدام بطور مستقل مجاز بر نظارت حسابرسي بر ثبت
احوال مي باشند .دادگاه صالحه را دادگاه بدوي کنترل مي کند و رئيس ديوان عالي نيز بر دادگاه بدوي
نظارت دارد .اداره کل در خصوص شکايات با توجه به لوايح ثبت اتخاذ تصميم مي نمايد.

 .3اسناد ثبت
در ادارات ثبت اسناد قضايي با فرض وجود اطالعات کامل واقعه ثبت موجود است .روش ثبت  ،ذخيره  ،به
روز رساني و به اشتراک گذاري اطالعات و فرم گواهي ها مبتني برقوانين ومقررات است.در حالت عادي ثبت
والدت  ،ازدواج و فوت در يک نسخه نگهداري مي شود و ليکن ديپلماتها و نمايندگان کنسولي در دو نسخه
يکي در اداره مرکزي ثبت وديگري را در مادريد نگهداري مي کنند .دو دادگاه بدوي بر اداره مرکزي ثبت
نظارت دارند  .طبق قوانين ثبت احوال ،اطالعات مربوط به خاندان سلطنتي نيز در اداره مخصوص خانواده
سلطنتي نگهداري مي شود.
 دسترسي به اسنادو اصالح
ثبات متعددي در کشور وجود دارند و ليکن امکان دسترسي براي عموم تنها در ثبت احوال وجود دارد.
والدت  ،ازدواج ،و فوت تنها اطالعات موجود در اسناد ثبت مي باشند .اطالعات مربوط به آدرس در ثبت
شهرداري موجود و حاوي نام  ،نام خانوادگي  ،جنس  ،آدرس محل اقامت  ،مليت ،محل و تاريخ تولد و
شماره ملي سند است .اطالعات مزبور در اداره ثبت شهرداري بطورمحرمانه نگهداري مي شود ودسترسي به
آن براي عموم  .برابر قانون ؛ مقدورنيست.
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در قانون ثبت احوال به اصالح و ساير اقدامات مربوط به داده هاي ثبتي اشاره شده است .بدون شک در
صورت وجود اشتباه به هنگام ثبت اطالعات بايد درشرايط مقتضي اصالح نمود( ماده  2قانون ثبت احوال
).از طرف ديگر داده هاي ثبت احوال به لحاظ ارزش رسمي  ،قابل تغيير و اصالح نمي باشند.
بمنظور برقراري ارتباط بين قوانين ثبت احوال و اليحه و تصميم گيري دادگاه  ،يادداشت هاي حاشيه اي در
اسناد منظورمي گردد که در آن به تصميم جديد و يا حکم قانوني دادگاه مبتني بر اصالح و ياتغييرقانون
قبلي در رابطه با تغيير وضعيت فرد مورد نظر اشاره مي گردد .دست نوشته هاي حاشيه اي تنها ارزش اطالع
رساني دارند وموجب تغيير قانون اصلي نمي شوند  .پرسنل مکلف به اصالح و يا لغو مقررات در پي روند
اجرايي قانوني هستند.
 اطالعات موجود دراسناد
ادارات ثبت مستنداتي از قبيل نسخه اصلي گواهي ثبت  ،خالصه رونوشت گواهي و شجره نامه صادر مي
نمايند.خالصه رونوشت گواهي نشان مي دهد که واقعه در ثبت احوال به ثبت رسيده است.نسخه اصلي،
حاوي تمامي اطالعات مربوط به ثبت به همراه توضيحات موجود در حاشيه سند مي باشد  .خالصه رونوشت
حاوي اطالعات مختصر ثبت شده در اداره است.
انواع نسخ  :نسخ عادي ،به زبان اسپانيايي؛ نسخ دو زبانه :به اسپانيايي و زبان رسمي در آن بخش ونسخ
جهاني و چند منظوره مبتني برمعاهده  CIECوين در  8سپتامبر سال  276و به زبان ايالتهاي
(دولتهاي) موافق با معاهده مزبور مي باشند.اسناد بطوررايگان تنظيم مي شوند .ارائه آن با درخواست
خود فرد يا از طريق پست و اينترنت ميسور است  .همه افراد مي توانند تقاضاي سند هاي مربوط را
بنمايند ،به غير از موارد ويژه اي که دسترسي به اطالعات منحصرا" منوط به اخذ مجوز ويژه از دادگاه و
ارائه دليل مستند مي باشد.
 اطالعات مربوط به فرزند خواندگي  ،روابط زناشويي غير مشروع و يا شرح جزئيات مبتني بر وجود
شرايط مزبور  ،تاريخ ازدواج( ،حتي اکر تاريخ تولد بعد از ازدواج يا در طي  81روز قبل از تولد
باشد)  ،تغيير نام خانوادگي بچه هاي سرراهي و يا موارد مشابه ( اطالعات نامناسب ديگر) در صفحه
والدت درج مي شوند.
 اطالعات موجود در اسناد زمينه اي مرتبط با جزئيات مربوط به موضوعات مذکور و يا ساير موارد
(هتک حرمت ،تغيير جنسيت،علل ابطال  ،متارکه و طالق و يا فقدان ،مشکوک بودن به نسبيت
والدين و همچنين ماهيت پرونده هاي سقط جنين)
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 بطور کلي اعتبار اسناد محدود نمي باشد بجز گواهي هاي صالحيت تأهل که در صورتدرخواست براي ازدواج خارج از کشور صادر و پس از شش ماه نيز منقضي مي گردد.

 .4قانون ترجمه اسناد:
اداره ثبت ،اسنادي را که تاييد شده باشند و يا منضم به آپوستيل 6گردند  ،نمي پذيرد  .اسناد ارسالي از
کشورهاي خارجي براي معتبر بودن در اسپانيا بايد برابر مقررات و قانون کشور مربوط  ،تاييد گردند.
از  1اکتبر سال  ، 28اسپانيا توافق دو جانبه اي با کشور ايتاليا امضاء نمود که مبتني بر تبادل اسناد
ثبت با چشم پوشي از الزامات قانوني است .اسپانيا  ،همچنين معاهده  ، CIECبه شماره  6و 7را پيرامون
موضوع معافيت خالصه رونوشت چند زبانه را در مورد قوانين اسناد ثبت احوال تصويب کرد .اسپانيا همچنين
عضو معاهده اروپا مبتني بر لغو قانون اسناد اجرا شده توسط نمايندگان ديپلماتيک و يا افسران کنسولي
است .برابر معاهده مزبور  ،طرفين تعهد مي دهند تا از هرگونه قوانين و مقررات اسناد و يا گواهينامه صادر
شده توسط نمايندگان ديپلماتيک و افسران کنسولي احزاب معاف گردند.
تهيه تصاوير از اسناد امکان پذير است اما بايد قانوني و برابر با اصل گردند و شامل گواهي نامه است .البته
بايد مترجم رسمي تمامي اسناد به زبانهاي خارجي را به زبان اسپانيايي ترجمه نمايد ،مگر اينکه مسئول
ثبت قادر به درک اطالعات بدون ترجمه آن باشد .بر اساس ماهيت اسناد عمومي ،سه گروه مسئول
گواهينامه ( )apostileوجود دارد که مسئوليت آنها براي موارد مشخص و بر طبق قوانين ذيل تعيين شده
است.
 در مورد اسناد به امضاء مقامات قضايي  ،گواهي نامه را شعبه دولتي ديوان عالي عدالت صادر مي
کند.دبير ديوان عالي عدالت ممکن است گواهي نامه را به اسناد ضميمه نمايد ،از جمله اليحه هاي
قضايي و ساير فرمهاي مقامات قضايي  ،در سطوح دادگاه و دادگاه استان  ،ديوان عالي عدالت و
تمامي شعب صالحه دادگاه ها ( مدني  ،جزايي ،اجتماعي،دعواي اداري)
 گواهي همه اسناد رسمي و خصوصي که مفاد آنان مورد تأييد دفتر اسناد رسمي باشد را رئيس دفتر
اسناد رسمي و يا عضوي از هيات مديره آنجا صادر مي نمايد.
مسئوليت گواهي اسناد ممهور به اداره مرکزي  ،بر عهده رئيس بخش مرکزي و تحت نظارت دبيرخانه وزارت
دادگستري است .

معاهده بين برخي از کشورهاي اتحاديه اروپا مبني بر لغوارائه مدارک هويتي
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 روش درخواست گواهي و آپوستيل :ارسال شخصي ايميل و يا ثبت ايميل در محل ( درواقع)
درخواست را شخص انجام مي دهد و اسناد اصلي را نمي توان از طريق فاکس و يا پست الکترونيکي
ارسال نمود.
شکل و فرم آپوستيل نيز بستگي به فرم سند دارد .چنانچه فضا کافي باشد بر روي سند عمومي درج و در
غير اينصورت با يک بيانيه همراه مي گردد .گواهي را در انتهاي آخرين صفحه ارائه مي کنند (چنانچه فضاي
کافي بر روي سند موجود باشد  .در غير اينصورت و باصطالح ضميمه سند مي نمايند.
هزينه دريافت آيوستيل (گواهي ) رايگان است ،ولي چنانچه نماينده انجمن محاضر عمومي آن را صادر کند ،
هزينه آن  28يورو است .هزينه مزبور بر اساس برنامه هزينه هاي عمومي دفاتر اسناد ؛ تعرفه دفتر اسناد
رسمي ناميده مي شود  .و تنها هزينه صدور را در بر مي گيرد .مراحل درخواست تا تحويل آپوستيل عموما"
الي روز طول مي کشد البته در صورت فوري بودن در همان روز درخواست ارائه مي گردد.

 .5دولت الکترونيک و خدمات بر خط پورتال شهروندان
در ژوئن سال  ، 116پورتال خدمت رساني شهروندان تحت عنوان  ،www.060.esرا ه اندازي شد ،که
دسترسي به تمامي اطالعات مربوط به فرآيندهاي کلي ادارات دولتي را ميسر مي کند  .سايت اينترنتي آن
به آدرس  http://www.justicia.es/مي باشد  .درخواست گواهي آنالين ثبت احوال و ارائه آن از
طريق آن امکان پذير است.

 .6والدت:
 قانون مربوطه :ماده

قانون ثبت احوال

 اعالم کننده  :هر فرد مطلع
 مهلت اعالم :برابر قانون عمومي  8روز است ودر موارد خاص و بنا به داليل موجه تا  1روز بعداز
و ماده  66قانون ثبت احوال) .مامور ثبت اعالم

واقعه نيز امکان ثبت وجود دارد ( برابر ماده

واقعه را در خارج از زمان و مهلت مقرر در فايل ثبت معوقه درج و جريمه ان را هم ضميمه مي
کند.
 محل ثبت :محل وقوع والدت و يا محل اقامت والدين ( در صورت متفاوت بودن آن)
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 شرايط صدور در اعالميه ثبت :درخواست متقاضي ،والدت از لحظه وقوع  ،موثر است و ليکن  ،بايد
در ثبت احوال ثبت گردد.
 اعالم کنندگان ثبت واقعه  :پدر -مادر  ،نزديکترين بستگان و در صورت عدم حضور اين افراد ،
شخص حاضر بهنگام واقعه  ،رئيس خانوار و يا موسسه محل والدت  ،در مورد کودکان و نوزادان رها
شده  ،فرد پناه دهنده به آن  ،دکتر ،ماما و يا بهياري که بهنگام تولد به واقعه کمک مي نمايد.
کودکان و نوزادان مرده بعنوان کودکان سقط شده در يک صفحه از فايل مربوط بهمراه مدارک پزشکي ،
فهرست مي شوند  .و نامي براي آنها در نظر گرفته نمي شود .والدت نوزاد سر راهي را يابنده اعالم و اداره
ثبت ( ،موجوددر قلمرو محل پيدا شدن آن) درج مي نمايد .در صورت فقدان گواهي پزشکي  ،ارائه خود
کودک ضروري است .نام و نام خانوادگي مولود را در اين موارد مسئول ثبت تعيين مي کند.در صورت وقوع
واقعه در کشتي و يا هواپيما  :ناخدا و يا فرمانده اعالميه والدت را براي اداره ثبت مربوط بدون تعيين
محدوديت زماني صادر مي کند.در صورت وقوع واقعه در خارج از کشور  :ثبت در نمايندگي ها انجام مي
گيرد .البته در صورت ارسال درخواست به اداره ثبت کنسولگري مربوط  ،مي توان براي ثبت مولود شهروند
اسپانيايي در خارج از کشور به اداره ثبت مرکزي مادريد نيز  ،اقدام نمود  .ثبت خارجيان مقدور نيست .
 اطالعات هويتي الزم براي ثبت منطبق با ماده  40قانون ثبت احوال :
 تاريخ و محل وقوع واقعه جنسيت نام مستعار در صورت امکان اصل و نسب کودک ( نسل)در صورت ثبت در محلي غيراز وقوع واقعه ( محل سکونت والدين) الزم است در مهلت زماني تعيين شده
اقدام کنند و حضور توأم آنان براي ارائه درخواست ثبت ضرورت دارد.
 مدارک الزم:
 گواهي ثبت در سر شماري مربوط به والدين
 گواهي کلينيک و يا بيمارستان مربوط ،دال بر عدم ثبت تازه متولد شده در ديگراماکن
 سند محل اقامت مشترک والدين در شهر ثبت واقعه (سند مزبور را مي توان از طريق کارت هويت
ملي و يا از طريق گواهي ثبت سرشماري بدست آورد)
 اظهارنامه متقاضيان مبتني بر عدم ثبت واقعه در محل والدت و همچنين تعهد به اينکه مديريت
بيمارستان محل وقوع واقعه نيز نسبت به اين امر اقدام ننموده است.عالوه بر آن بايد به وضوح
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توضيح داده شود که محل ثبت وقوع والدت در موارد قانوني  ،بمنزله شهرداري ورود ثبت اطالعات
تلقي مي گردد تنها در خالصه رونوشتها است که به شهرداري مزبور اشاره مي شود.

 اعالميه والدت
 اطالعات و محتويات آن:
 نام و نام خانوادگي  ،جنسيت ،تاريخ و محل والدت ،تعيين زمان دقيق تولد(ساعت تولد) هر يک ازمتولدين(در موارد چند قلوزايي)
 نام و نام خانوادگي  ،تاريخ و محل والدت و وضعيت زناشويي  ،مليت  ،اقامت و شغل والدين نام و نام خانوادگي  ،تاريخ و محل والدت  ،مليت  ،اقامت والدين ومشخصات پدرومادربزرگ تاريخ و محل ازدواج نام شخص اعالم کننده -6وضعيت سالمت و وزن متولد
 -7تاريخ مساعدتهاي پزشکي در زمان و محل زايمان
 -8مدت زمان بارداري
 گواهي والدت:
 محل صدور :ثبت احوال و يا نمايندگي آن
 ويژگيها:
 نام و نام خانوادگي  ،جنسيت  ،تاريخ و زمان محل والدت نام و نام خانوادگي  ،جنسيت  ،تاريخ و زمان محل والدت ،مليت  ،وضعيت تأهل ،اقامت و شغلوالدين
 نام و نام خانوادگي  ،جنسيت  ،تاريخ و زمان محل والدت ،مليت پدر و مادربزرگ تاريخ و محل ازدواج نام و امضاء اعالم کننده وضعيت سالمت بهنگام والدت درصورت نياز مالحظات ويژه از قبيل چند قل ،رتبه و مرتبه تولد  ،حضور شهود زمان ثبت شماره و (کد ) تولد و يا فايل تاييديه درج محل :شهرداري ثبت کننده  ،استان و در کنسولگريها  :شهر و کشور8

 شماره صفحه و بخش مربوط به ورود اطالعات و پرونده آن تاريخ  ،نام و امضاء و تاييد کننده ثبت  ،اقدام کننده و دبيرخانه و مهر ادارهدر سال  ، 116حکومت اسپانيا ،طبق يک حکم وزارتي اعالم کرد  ،والدتهاي جديد بايد در ادارات ثبت در"
کتابچه فاميلي" 7درج و ضبط گردند .واز کلمات والدين الف و والدين ب استفاده شود  ،به عبارت ديگر
اصطالحات مادر و پدر بکار نرود .در اسپانيا ازدواج و فوت در ادارات ثبت و بيشتر اقدامات در کتابچه خانواده
ضبط مي گردند  .اطالعات مربوط به تبار وفاميل در حاشيه گواهيهاي والدت درج و به شرح ذيل است:
ايجاد نسل بويژه در زمينه به رسميت شناختن  ،احکام دادگاه مرتبط با فرزند پذيري ،منابع مربوط به
تصميمات قضايي پيرامون فرزند خواندگي ،در حاشيه به همراه هويت والدين پذيراي فرزند و نام جديد
کودک ضبط مي شود .
بهنگام اجرا مراسم ازدواج  ،واقعه در بخش ثبت ازدواج درج وبه محل ثبت والدت هريک از زوجين نيز اطالع
داده تا ازدواج در حاشيه گواهي والدت ايشان نيز ثبت گردد .تصميمات مربوط به تغيير نام  ،نام خانوادگي ،
مليت ،محدوديت قانوني و آزادي  ،مفقود شدن نيز در حاشيه درج مي شود  .تغيير جنسيت باعث تحول
گواهي والدت فرد پس از اعمال تغيير مي گردد .و ممکن است شناسنامه مجددا" صادر گردد.
در هيچ شرايطي اداره ثبت مجاز به افشاي اطالعات نيست واگرچه ثبت کنسولگري در محدوده عمومي واقع
است و هر فرد مي تواند درخواست گواهي بنمايد  ،ليکن دسترسي به برخي از اطالعات ويژه ودر قبال ارائه
اجازه نامه ميسور است.ماده /

قانون ثبت احوال مبتني بر اين موضوع است که اطالعات بدون ارائه مجوز

خاص براي عموم افشا نمي شوند.
فرزند پذيري ( بجز ثبت هايي که بر طبق مقررات ادارات ثبت محاضر مي باشند  ،مورخ

فوريه سال

 ) 222روابط غير مشروع زناشويي ،ياروابط ناشناخته که نشانگر شرايط مزبور هستند مثل ثبت تاريخ ازدواج
در صفحه ورود اطالعات مربوط به والدت  ،مقدم بودن تولد بر ازدواج و يا وقوع آن طي  81روز قبل از
تولد  ،تغيير نام خانوادگي و يا ساير موارد نامساعد مشابه نيز ثبت مي شوند.
در صورتي که فرد ( بستگان و اجدادي و يا وراث و فرزندانش) به ثبت رسيده باشند و درخواست گواهي
نمايد نيازي به مجوز ثبت (ماده

قانو نو مقررات ثبت احوال )نيست.کودکان فرزند خوانده مجاز هستند

پس از رسيدن به سن قانوني گواهي مکتوب والدت خود را براي تعيين نسل قبلي خود درخواست نمايند.
به همين ترتيب افراد زير سن قانوني با ارائه مجوز دادگاه صالحه مي توانند به اطالعات مزبور دست يابند.
Family book
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تشخيص تغيير جنسيت :قاضي مجوز را در اين گونه موارد تضمين مي کند و تنها کساني مي توانند اقدام
نمايند که تأييديه مشروع و دليل مستند براي تقاضاي مربوط ارائه نمايند.
در گواهي مورد نظر  ،نام متقاضيان ،دليل صدور و بيانيه مجوز صادره از سوي ثبت کننده موجود است و
ثبت کننده شخصا" گواهي ثبت را تحت نظارت و کنترل خود صادر مي نمايد .زمان انتظار براي دريافت
گواهي از طريق پست تقريبا"

روز است .در اين مدت ممکن است در صورت نياز به اطالعات شفاف و

اضافي و يا به علت وجود مشکالت تکنيکي و عدم امکان دريافت اطالعات الزم ،براي درخواست به ثبت
احوال مراجعه شود مگر اينکه متقاضي آن را تهيه نمايد.

 .7ازدواج
در اين کشور مراسم ازدواج بصورت مذهبي و مدني ( کاتوليک وپروتستان  ،مسلمان و يهودي) برگزار مي
شود.بر طبق ماده قانون سال  22و طبق کنواسيون بين دولت اسپانيا و فدراسيون نهاد هاي مذهبي
مراسم ازدواج در خارج از کشور بر اساس قانون مدني همان کشور انجام مي گيرد .حاشيه نويسي درسند
والدت  ،ازدواج و فوت براي به رسميت شناختن تبعات مدني هر ازدواج شهري و يا مذهبي ( شرعي) الزم و
ضروري است .ازدواج هم جنس نيز طبق قانون سوم ژوالي سال  11در اسپانيا مجاز است و شرط آن اين
است که هردو طرف ساکن و يکي از آنها شهروند اسپانيا باشد.

 شرايط و موانع فردي
 حداقل سن  8سال و  6در صورت رضايت والدين ( به شرط ثبت بموقع آن)
 افراد باسن يا کمتر بايد حکم دادگاه صالحه را با ارائه داليل و درخواست طرفين در مورد لغو مانع
سن ارائه نمايند ( موارد  6/و 8در بخش سوم قانون مدني).ازدواج حق قانوني افراد نابالغ است .
 افراد فاقد شرايط قانوني مجاز به ازدواج نمي باشند و ثبت کننده در صورت ترديد به صالحيت رواني
فرد مي تواند درخواست گواهي پزشکي بنمايد.
 ازدواج فقط با يک فرد مجاز است.
 چنانچه يکي از طرفين با ديگري نسبت فرزندي و آبا اجدادي داشته باشد نمي تواند ازدواج کند.
 فرزند خوانده هم نمي تواند با طرف مقابل ازدواج کند.
 درصورت درخواست براي حذف مانع ازدواج تا درجه (طبقه سوم نسبي) دايي و يا خواهرزاده ،
حکم دادگاه الزم است.
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 همدست در مرگ غيرقانوني يک فرد وهمسر وي  ،نمي توانند با همديگر ازدواج کنند مگر آنکه عفو
از سوي وزارت دادگستري اعطا گردد.

 مراحل مقدماتي
 در شهرهايي که بيش از 111بخشهايي که بيش از 111
اعالميه طي مدت

نفر سکنه داشته و يا در خارج از کشور در کنسولگري اسپانيا ،
شهروند اسپانيايي به ثبت رسيده باشد.پس از تکميل مدارک ،

روز  ،براي اعتراض در محلي که طرفين بمدت دو سال مستقر بوده اند ،صادر

مي شود.
 در غير اينصورت انتشار آگهي مزبور توسط يکي از دوستان و يا بستگان زوجين با انتخاب مسئولازدواج انجام مي گيرد .ثبت کننده ممکن است در صورت تقاضاي طرفين مبني بر ازدواج سرّي و با
مجوز وزير دادگستري از اين موضوع صرفنظر کند.
 مدارک بايد سه ماه قبل از تاريخ پيش بيني شده ازدواج تکميل و ارسال گردند. در صورت وجود هرگونه ترديد در مورد صالحيت ازدواج يکي از زوجين و يا اعتبار اسناد  ،مامور ميتواند نسبت به لغو ان اقدام کند .همچنين اگر مسئول ثبت به رضايت طرفين شک نمايد  ،نيز مي
تواند در اين خصوص اقدام کند.در موارد مورد نظر  ،درخواست را براي تجديد نظر به اداره ثبت
مرکزي ارسال مي نمايند.
 گواهي عدم مانع (تائيديه ازدواج)
 افراد خارجي ملزم به ارائه گواهي تأييد ازدواج از کشور مبدا در اسپانيا نيستند. شهروندان اسپانيايي ساکن کشورهاي خارجي براي ازدواج بايد بهمراه ساير مدارک مربوط تاييدکشور خود را ارائه نمايند.
 تاييد ازدواج مبتني بر اين است که فرد داراي تمامي شرايط الزم براي ازدواج بر طبق قانون اسپانيااست و تا شش ماه تاييديه مزبور اعتبار دارد .دادگاه بدوي آن را صادر مي کند و ممکن است اين
مسئوليت به دادگاه صالحه؛ روساي ادارات محلي ثبت ،و يا سفارت و کنسولگري اسپانيا در خارج از
کشور واگذار شود .
 قاضي ،شهردار و يا مسئول ثبت مراسم ازدواج را اجرا مي کنند و گواهي مربوط را با امضاء خودثبت و به تاييد و امضاء طرفين مي رساند و همچنين امضاء دو شاهد و مسول دفتر نيز الزم است.
 از لحظه وقوع ،واقعه ازدواج معتبر است ولي ثبت آن براي به رسميت شناختن در ثبت احوال الزم وضروري است .
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 اعتبار ازدواج بدون رضايت اجرا کننده مراسم و يا فرد ديگري که بطورقانوني انتصاب يافته  ،اعمالنمي گردد و حداقل الزم است يکي از طرفين بطور حتم به اين قضيه اعتقاد داشته باشدکه مقامات
رسمي بطور عمومي وظيفه خود را انجام داده اند..
 گواهي ثبت حاوي  ،فرآيند ازدواج  ،تاريخ  ،زمان و محل وقوع آن و دال بر صحت آن مي باشد وبهازدواج مشروعيت مي بخشد .شهردار  ،قاضي ويا مسئول خدمات شهري پس از انجام فرآيند ازدواج
و صدور گواهي سندي را دال بر تاييد انجام ازدواج به فرد ارائه مي نمايد که بمنزله "کتابچه
خانواده" است  .مراسم ازدواج را ممکن است در ثبت احوال و با حضور قاضي برگزار نمايند و
چنانچه مراسم در سالن شوراي شهر و يا ساير شعب ادارات شهرداري و توسط شهردار و يا نماينده
شوراي شهر انجام گيرد  ،گواهي ازدواج به اداره ثبت براي درج محلي که واقعه در آنجا بوقوع
پيوسته ارائه مي شود .اداره ثبت نمي تواند ازدواجهاي به غير از موارد ذکر شده را تأييد نمايد.
ازدواج وکالتي نيز مجاز است .معموال مراسم ازدواج در ساعت کاري شوراي شهر انجام مي گيرد ،
گاهي اوقات در روزهاي جمعه و يا شنبه صبح نيز انجام مي شود.
 مراسم ازدواج درايام تعطيالت عمومي  ،يعني در تعطيالت آخر هفته و يا بين دو تعطيل عمومياجرا مي شود  .مراسم بايد به زبان اسپانيايي و زبان رسمي مشترک ديگر انجام گيرد  .چنانچه فرد
خارجي وارد مراسم شود ادارات ثبت حضور يک مترجم رسمي را مي پذيرند .مراسم ازدواج اتباع
اسپانيايي از طريق کنسولگري در خارج از اسپانيا نيز انجام مي گردد مشروط به اينکه طرفين هردو
اسپانيايي باشند و يا يکي از آنها خارجي ويا تابع کشوري غير از محل استقرارکنسولگري باشد.
انجام مراسم ازدواج درحضور ديپلمات اسپانيا و نمايندگان کنسولگري اتريش  ،دانمارک ،انگلستان
،سوئيس ،اروگوئه ،ونزوئال و گواتماال امکان پذير نيست .کنسولگري اسپانيا در خارج از کشور ازدواج
افراد هم جنس را فقط در صورت رسميت قانوني مي پذيرد.
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 ازدواج مذهبي
ازدواج کاتوليک  :مدارک مورد نياز براي ارائه به کشيش:
 شناسنامه کپي از گواهي صادره غسل تعميد ،طي  6ماه قبل از ازدواج تصديق آن توسط سلک کشيشاناعظم
8

It is not possible to perform a consular marriage in the Spanish diplomatic and consular
representations in Austria, Denmark, United Kingdom, Switzerland, Uruguay, Venezuela and
Guatemala
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 مستند مبتني بر شرايط ازدواج طرفين مدرکي دال بر مطلقه نبودن طرفين تماس و کسب تاييد اسقف منطقه در صورت خارجي بودن زوجين -6ترجمه اسناد موجود به زبان خارجي توسط مترجم رسمي
 -7دريافت مجوز زوجين از مقامات شهري براي ازدواجهاي غير کاتوليکي و ارائه آن اسناد براي انجام
مراسم ازدواج مدني .بمحض اينکه مراسم مذهبي انجام شد ،زوجين يک هفته فرصت داشته تا
گواهي صادره توسط کليسا را به نزديکترين اداره ثبت محلي جهت قانوني نمودن ازدواج در اسپانيا ،
تقديم نمايند.
 اسناد و مدارک
در اسپانيا  1الي

روز براي تأييد درخواست ازدواج طول مي کشد و مدارک ذيل عموما" مورد نياز است

 سند هويت  ،کارت هويت ،پاسپورت و يا پروانه اقامت
 فرم درخواست که از ثبت احوال و يا دادگاه بخش و يا آدرس اينترنتي
www.mju.es/registro-civic/cدريافت شده باشد.
 گواهي والدت
 مستند دال بر حائز شرايط ازدواج براي خارجيان ،صادره از ثبت احوال امور خارجه و در صورت عدم
وجود مدرک مزبور سوگند نامه که نشان دهد طرفين هردو مجرد و داراي شرايط ازدواج مي باشند.
 ارسال اعالميه ازدواج  ،چنانچه محل انجام مراسم داراي بيش از 111

سکنه و يا شهروند

اسپانيايي در محدوده بخش باشد.
 گواهي ازدواج قبلي ،در صورت وجود سندي که دال بر عدم ادامه ازدواج باشد(.اعالميه طالق ،
گواهي ابطال و يا فوت)
 گواهي ازدواج:
گواهي ازدواج سند رسمي است و انجام مراسم ازدواج را تأييد مي کند و يک قرارداد ذکر شده پيرامون
ازدواج است و بنا بر درخواست تنظيم مي شود و گواهي ازدواج شامل اطالعات ذيل است :
 تاريخ و محل ازدواج آدرس محل زندگي محل والدت13

 وضعيت تأهل تعداد ازدواج هاي قبلي نام خانوادگي قبل از ازدواج تاريخ والدت مليت -تاريخ طالق

 هزينه
براي ساکنين به ثبت رسيده در شهرداريها  ،هزينه مراسم ازدواج در دادگاه و يا سالن ( تاالر) شوراي شهر
رايگان است و چنانچه طرفين به ثبت نرسيده باشند .هزينه برابر با

يورو است.

 .1کتابچه تاريخچه خانواده
دربسياري از شهرها مسئول ثبت کتابچه فاميل (خانواده) به همسر بهنگام تنظيم گواهي ازدواج اختصاص
مي دهد .همچنين اين کتابچه به پدر و مادر و يا والدين فرزندي که متولد شده و يا حاصل فرزند پذيري
است نيز ارائه مي شود.
اين کتاب براي ثبت مداوم ازدواج ،والدت فرزندان و فوت اعضاء خانواده مي باشد و دال بر هويت صاحبان و
ازدواج آنها و تولد کودکان حاصل ازازدواج و يا فرزند خواندگي و يا احکام دادگاه مرتبط با از دست دادن
حقوق والدين مي باشد.
ويژگيهاي مزبور شايسته خالصه سازي است .حاشيه نويسي توسط مقامات خارجي در کتابچه هاي مزبور در
اسپانيا اعتبار ندارد مگر اينکه ثبت احوال آن را تهيه و ثبت احوال دولتهاي عضو ماده
براي به روز رساني کتابچه هاي ثبت احوال رسميت بشناسند.
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معاهده ، CIEC

 .9طالق ،متارکه و جدايي ،ابطال
از سال  11در اسپانيا براي اجراي طالق در صورت گذشت

ماه از ازدواج نياز به جدايي دادگاهي و يا

علت ويژه نيست  ،دادخواست براي طالق،جدايي قانوني و يا ابطال ازدواج را بايد در قبال دادگاه بدوي و در
اماکن ذيل تکميل نمايند.
 در محل زناشويي
 چنانچه زوجين در نواحي اداري مختلفي زندگي مي کنند متقاضي مي تواند محل را انتخاب نمايد.
و چنانچه مخاطب مکان مشخص و خاصي را نداشته باشد تقاضا در مکاني که مخاطب در حال
حاضر اقامت دارد و يا آخرين محل اقامت وي ميسر است.
 علي رغم تمام معيارهاي ذکر شده درخواست را بايد در محل اقامت متقاضي و قبل از بررسي
دادرس تکميل نمايند .زماني که درخواست طالق و يا متارکه قانوني توسط زوجين توأما" تکميل
شد مي توانند آن را به دادرس در محل آخرين دوره زندگي مشترک و يا محل اقامت هر يک از
طرفين ،ارائه نمايند .
 بعد از اينکه درخواستها بطور مقدماتي بر اساس معيارهاي قانوني اتخاذ شد  ،بازرس دادرسي مي
تواند آن را در محل اقامت متقاضي مطالعه نمايد.
در اسپانيا طبق توافقنامه مذهبي (انجام مقدس) مراسم ازدواج کاتوليکي را مي توان بر اساس دادگاههاي
متفاوت تصميم گيرنده در خصوص جلوه هاي مدني انجام داد.

 .01اسناد هويتي شخصي:
کارت شناسايي و پاسپورت دو مستند هويتي فردي در اسپانيا هستند .کارت شناسايي غير قابل انتقال است
و وزارت کشور آن را صادر مي کند و هدف آن حمايت از امتياز قانون براي عموم و اسناد رسمي
است.صاحب کارت موظف است آن را بهمراه داشته باشد .تغيير اطالعات در جوامع باعث شده اين کارت
بارها تغيير کرده وبه کارت هويتي الکترونيکي ارتقاء يابد .با استفاده از آن کارت فرد مي تواند هويت خود را
و اصالت و صداقت خود را بصورت آنالين ( برخط )اثبات نمايد  .بمنظور صدور کارت هويتي الکترونيکي نياز
به مرجع خاصي است معموالً يک گروه سيار در شهر بدون مقر ثابتي در ايستگاه پليس وجود دارد.
شهروندان شهرهاي مربوط و يا ساير شهرهاي نزديک مي توانند با مراجعه به اين مراکز کارت هويتي خود را
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تجديد و يا اسناد مشابه به آن را در ايستگاههاي معمول موجود دريافت نمايند .بمنطور دريافت کارت هويتي
 ،نياز به سخت و نرم افزارهاي خاصي است که باعث مي شود ،تراشه کارت را در گواهي هاي مربوط به آن
حک نمايند.
پاسپورت نيز سند عمومي ،مشخصي  ،منحصر به فرد و غير قابل انتقال است و در خارج از اسپانيا نيز داراي
اعتبار براي هويت و مليت شهروندان اسپانيايي است  .اين مدرک را ستاد عالي و مراکز پليس اسپانيا ،طي دو
روز کاري پس از ارائه مستندات الزم  ،صادر مي کنند  .شما مي توانيد براي دريافت هر دو سند درخواست
وقت نموده و يا با شماره تلفن 7 6

 ،21تماس بگيريد .در صورت سرقت و يا فقدان کارت هويتي و

پاسپورت بايد به اداره کل پليس و گارد شهري شکايت کرده و در صورت نياز به يکي از دفاتر ارسال  ،براي
صدور مجدد و يا المثني مراجعه نمايند  .چنانچه سرقت و يا فقدان در محلي خارج از کشور انجام گيرد،
عالوه بر شکايت بايد سفارت و يا کنسولگري را مطلع نموده تا مدرک جديد به وي ارائه نمايد.

 .00خدمات شهروندي کارت هويت الکترونيکي
کارت هويت الکترونيکي ارائه شده قابل استفاده براي خدمات شهروندي با ويژگيهاي ذيل است:
*به امانت گذاشتن ( در طي

ساعت در روز و يا هفت روز هفته )

*کاربرد همگاني ( قابل استفاده براي عموم )
*رايگان (بدون هزينه )
*جامع ( مشمول تمامي وقايع مربوط به هويت الکترونيکي )
*منحصر به فرد (قابل استفاده در تمامي ادارات معتبر )
*اين خدمات توسط ضرابخانه ملي وتمبر قابل توليد است و از طريق شماره تلفن و آدرس پستي الکترونيکي
ذيل قابل دسترسي است:
sac@dnielectronico:es
شماره تلفن :
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 کاربرد کارت هويت الکترونيک:
 براي تصديق هويت ( احراز هويت) براي امضاء الکترونيکي اسناد گواهي و تائيد توام ،بمنزله يک سند هويت ملي:
براي همه شهروندان مشمول شرايط ذيل اجباري است:
 کساني که بيش از

سال در اين کشور زندگي کنند .

 افراد مقيم خارج از کشور که کمتر از شش ماه به آنجا عزيمت نمايند .و يا کمتر از

سال در ثبت

کشورموجودباشند..
 تمام کساني که نياز به هويت ملي خود داشته و به نمايندگي و يا ادارات ( مقامات ) دولتي مربوط
مراجعه مي کنند.

توجه  :فتوکپي کارت هويتي بي ارزش است اگر که با اصل همراه نباشد.
 مدت اعتبار کارت
مدت اعتبار کارت هويتي براساس تاريخ تجديد چاپ و يا صدور به شرح ذيل مي باشد:
* اگر سن صاحب کارت بهنگام صدور و يا تجديد آن سي سال باشداعتبار کارت پنج سال است .
*ده سال اگر سن صاحب کارت بين سي و هفتاد سالگي باشد.
موارد استثنايي :در موارد ذيل ممکن است کارت مزبور مجدداً صادر و يا تجديد چاپ گردد:
*افراد باالي سي سال که بشدت از کار افتاده باشند.
*يکسال در برخي از شرايط خاص ،مثل مواردي که متقاضي نتوانسته سندي ارائه دهد و يا در صورت تغيير
اطالعات جمع آوري شده در هويت ملي.
 هزينه کارت ملي  :بار اول 1/ 1 :يورو المثني  1/ 1 :يورو.
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البته با ارائه کارت شناسايي ملي ويادر مواردي که همان اطالعات قبلي درج گردد و يا ثبت در شهرداري
خيريه انجام گيرد ،صدور کارت رايگان است.
 محل صدور :پليس ملي ،
 تعداد صادر شده:

ميليون کارت هويتي الکترونيکي

 .02مراحل تائيد هويت الکترونيکي
– شهروند براي اولين بار جهت درخواست تائيد هويت الکترونيکي و گواهي ديجيتالي بايد به اداره صدور
هويت الکترونيکي مراجعه کند و حضور فيزيکي و پرداخت هزينه و ارائه مدارک برابر مقررات ضروري است.
– هويت ملي و گواهيها ، ،به شخص در همان روز درخواست ارائه خواهد شد .
– بعد از مرحله مديريت سند و شخصي سازي  ،کارعمال آغاز مي گردد .همزمان با آن اطالعات بر روي
تراشه صاحب کارت بار گذاري و رمز ايجاد و در حضور خود صاحب کارت  ،پين(  )PINفعال و در يک پاکت
مهر و موم شده تحويل مي گردد.

تغيير آدرس در اسپانيا
هنگام جابجايي و تغيير محل سکونت الزم است با سازمانها ،ارائه دهندگان خدمات و ساير کمپانيهاي مربوط
تماس حاصل نموده و مهم است برنامه ريزي الزم صورت پذيرفته که به استان يا منطقه شهري و يا بخش
مورد نظر براي جابجايي اطالع رساني شود.
دولت ( ازطريق خدمات )آنالين  ،براي ارتباط با ساير بخشهاي اداري از طريق وب سايت امکان تغيير آدرس
را فراهم مي کند و قابل توجه است که وب سايت مزبور کامالً به زبان اسپانيايي راه اندازي گرديده است.
کارت هويتي شهروندان اسپانيايي  DNIو خارجيان صاحب شماره کد هويتي  NIEمي باشند که الزم است
تغيير آدرس در هر دوي آنها اعمال گردد .سند مزبور براي اثبات آدرس و هويت جديد هنگام ثبت آب و برق
و ساير خدمات مورد استفاده است.
مواردي که الزم است تغيير آدرس به آنها اطالع داده ودر مستندات مربوط اعمال گردد به شرح ذيل است:
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اجاره نامه ها که غالباً به مدت سه ماهه است  .بايد اعالميه تغيير آدرس رابراي مراکز تنظيم آنها از طريق
پست ارسال نمود .
شرکتهاي برق محل که بايد قرارداد جديد يا اعالميه تغيير آدرس به آنها ارسال گردد تا تماس قبلي قطع و
براي ارتباط در محل جديد اقدام گردد .الزم است در اين مورد مکاتبه و درخواست قطع خدمت انجام و
ارسال کپي يا تصوير پاسپورت و يا کارت هويتي خارجي صاحب کارت نيز ضميمه شود  .بمنظور عقد
معاهده جديد برقي نيز موارد ذيل ضروري است .
 تصوير آخرين قبض برق مربوط به ملک
 پاسپورت و يا شماره ملي ( خارجي )
 در صورت اجاره  ،شرح اجاره نامه ،ويژگي اموال متعلق به فرد مالک
 شماره حساب بانکي بمنظور پرداخت قبوض ماهانه
نکته :برخي از شرکتها ي برق امکان تغيير آدرس از طريق وب سايت مربوط به خود را فراهم مي آورند.
تلفن :براي تغيير شعبه محلي تلفن نيز بايد بصورت آنالين و يا مراجعه حضوري به شعب مخابرات محلي
اقدام نمود .
شرکت آب  :اقدامات آن مشابه به برق مي باشد و تصوير پاسپورت و يا شماره ملي نيز براي اين اقدام
ضرورت دارد.
شرکت گاز :نيز همانند موارد قبلي است .
پست  :براي تغيير آدرس پستي حداقل بايد يک هفته قبل از جابجائي اقدام کرد .و اين خدمت حداقل ،
يک دوره وياشش ماه بطول مي انجامد  .و اين اقدام مستلزم پرداخت هزينه است.
شرکت بيمه  ،ثبت گواهينامه رانندگي و موتور ( وسيله نقليه )را نيز بايد از تغيير آدرس مطلع
نمود  .جابجائي در بين استانها را نيز بايد اطالع داد.
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