
In het navolgende artikel wordt geprobeerd een beknopt overzicht te geven van een
ietwat complexe, of zo men wil ongewone, materie, die met name in de Nederlandse
praktijk niet-Turkse juristen en andere funetionarissen nogal wat hoofdbrekens bezorgt.

Hierbij komen in het bijzonder de volgende punten aan bod:

Weliswaar is er in de loop der jaren sprake geweest van een geleidelijk aan toenemende
receptie op het platteland van het heersende Westerse recht, maar ook ziet men dat de
Turkse overheid nog steeds - noodgedwongen . een soort gedoogbeleid voert. Dit blijkt
onder andere uit de vele bevolkingsboekhoudkundige amnestiewetten, die de Turkse
overheid vanaf 1933 - toen de Republiek tien jaar bestond • tot op de dag van heden
heeft uitgevaardigd. In de amnestiewet van 1981 was er zelfs sprake van een impliciete
erkenning van het imam-huwelijk doordat in principe aile onwettige kinderen van een
gehuwde man, die sinds 1926 geboren waren uit een op een huwelijk gelijkende relatie
(lees: imam-huwelijk), als wettig in de bevolkingsrubriek van de vader konden worden
bijgeschreven. Mogelijk maakt dit laatste deel uit van een steeds meer op de Islam
gericht overheidsbeleid.

WETIlGiNG VAN NIET-GEREGISTREERDEKINDEREN NAAR nJRKSRECHT

Ane H. Nauta

1 Inleiding

Vanaf de jaren 1923 en 1924 waarin de Turkse sultan als wereldlijk heerser resp.
religieus leider door de bekende Turkse president en hervormer Kemal Atatiirk werd
afgezet, heeft Atatiirk tot aan zijn dood in 1938 zijn uiterste best gedaan om zijn land
op rigoreuze wijze in no time naar Westers model te hervormen.

Het belangrijkste middel dat Atatiirk hierbij gebruikt heeft, wasbet afschaffen van het
Islamitisch recht (de sharl'ah) en het invoeren van Westers recht gepaard gaande aan het
doorvoeren van een stringente scheiding tussen kerk en staat, Voor dit doel werden in
1926 het Zwitsers Burgerlijk Wetboek alsmede het ltaliaanse Wetboek van Strafrecht
ingevoerd, die beide met enkele aanpassingen in Un keer werden overgenomen.

In de jaren daarna volgden de uit het Westen overgenomen wetboeken elkaar in snel
tempo op. Ook werd een aantal hervormingswetten van eigen makelij ingevoerd.

In de kosmopolitische stadscultuur van bijvoorbeeld Istanbul en 1zmir, stuitten de
hervormingen op veel minder weerstand dan in de zeer eenvoudige agrarische platte
landsgebieden, met zijn uiterst behoudende traditionele cultuur. Daar wasde acceptatie
van het modeme Westerse recht werkelijk minimaal.
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Niet geregistreerde kinderen en tardieve geboorte-aangiftes (en mede alsgevolg
daarvan: onjuiste leeftijden);
Niet geregistreerde huwelijken;
Foutieve afstamming.

De problematiek van het weI of niet bij de burgerlijke stand ingeschreven zijn;
De problematiek van de tardieve geboorte-aangiftes:
De problematiek en onderlinge verhouding van de diverse vormen van wettiging;
De rol van de terugwerkende kracht in dit geheel.

Inmiddels zijn er zo'n 60 a70 jaar verstreken, maar nog steeds wordt de Turkse over
heid op het platteland geconfronteerd met de oude opvattingen en via de gastarbeid
komen we ook in West-Europa in aanraking met de Turkse problematiek.

Om een voorbeeld te noemen: door de ovemame van het Zwitsers Burgelijk Wetboek
in 1926 werd het monogame burgerlijk huwelijk ingevoerd, maar desondanks is met
name op bet Turkse platteland het polygame imarn-huwelijk tot op de huidige dagvoort
blijven bestaan, alhoewel het sinds jaar en dag geen enkele wettelijke status meer heeft.
De uit een imam-huwelijk geboren kinderen konden en kunnen in beginsel slechts als
onwettige kinderen van de moeder worden geregistreerd, lets wat aileen al vanwege de
schande daarvan pas na jaren of dikwijls ook helemaal nooit gebeurde. Erfrechtelijk
verkeerden deze kinderen bovendien in een zeer achtergestelde positie.

Aldus is waarschijnlijk het fenomeen ontstaan, dat naast een van oudsher op zich goed
funetionerende bevolkingsregistratie met een oude traditie in het OsmaanseRijlc,er nog
steeds honderd-duizenden personen en kinderen en religieuze huwelijksrelaties in het
geheel niet geregistreerd zijn.

Al met al ziet de Turkse overheid zich sinds 1926 in dit opzicht voor drie omvangrijke
problemen geplaatst:
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Voor dit doel is het onderhavige artikel in de volgende hoofdstukken (rubrieken) opge
deeld:

1. lnIeiding
2. Enkele bestuurlijk-administratieve begrippen
3. Geldige en ongeldige huwelijken
4. Wat is een imam-huwelijk?
5. Geboorte-aangifte
6. Tardieve geboorte-aangifte
7. Vormen van wettiging
8. Wettiging door het burgerlijk huwelijk
9. Wettiging door rechterlijke uitspraak
10. Amnestiewetgeving 1933-1974 (Wettiging langs administratieve weg)
11. De amnestiewet van 1981 (Wettiging langs administratieve weg)
12. Afkortingen en geraadpleegde Iiteratuur

De belangrijkste bronnen voor dit artikel worden gevormd door de vier handboeken over
het Turkse familierecht van de hoogleraren Akmtiirk, Feyzioglu, Tekinay en Zevldiler.
Naar deze boeken wordt in de tekst zoveel mogelijk verwezen.
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Over de onderwerpen van dit artikel is, ondanks bet maatsebappelijk belang daarvan in
Turkije, naar verhouding weinig jurisprudentie voorhanden.

In de zomer van 1989, 1990 en 1991 beeft schrijver dezes in Turkije ter plekke enig
onderzoek gedaan naar de bier behandelde materie, met name naar bet fenomeen van
de terugwerkende kraeht van de wettiging alsmede naar de praktijk van tardieve
geboorte- aangiftes.

2 Enkele bestuurlijk-administntieve begrippen

Ben dorp (Turks: kOy) is een plaatsje met minder dan 2.000 inwoners of een kleine
plaats met meer dan 2.000 inwoners die nog geen gemeente is geworden. Aan het boofd
staat een gekozen dorpshoofd (muhtar). In Turkije zijn ongeveer 35.000 dorpen, De
openbare orde wordt hier gehandhaafd door de militaire gendarmerie (jandarma),. die
geeoncentreerd is in de zg. distrietscentra (i/~e merkezi; zie onder). In de d~rpen ~dt
zieh geen burgerlijke stand. Wei heeft het dorpshoofd de bevoegdheid burgerlijke
huwelijken te voltrekken.

Ben gemeente (belediye, soms ook kasaba) is een plaats met meer dan 2.000 inwoners
waaraan de overheid de gemeentelijke status heeft verleend, Aan het boofd staat een
gekozen burgemeester (belediye baskani). In Turkije zijn ongeveer 1700 l 1800
gemeenten, waarvan er zo'n 600 grotere tevens de status van distrietseentrurn (~
merkezl) hebben. De 74 provincies die Turkije thans telt - het waren er tot voor kort 67
_ zijn namelijk opgedeeld in 829 disetrieten (i/~e). De distrietscentra hebben a1s
hoofdsteden van die distrieten een regionale funetie. In alle gemeenten wordt de
openbare orde gehandhaafd door de (gemeente)politie (PO/is). I~ die g~meenten ~e niet
tevens distrietscentrum zijn - zo'n 1100 l 1200 stuks - bevindt Zlch evenrnm een
burgerlijke stand. De bevolkingsadministratie wordt namelijk slechts gevoerd op
districtsniveau', dus in de genoemde 829 distrietscentra. Wei .hebben .~.
buwelijksambtenaren (ev/endinne memwu) in de gemeenten de bevoegdheid burgerlijke
buwelijken te voltrekkken.

Ben gemeente (belediye) is opgedeeld in wijken (mahalle), eventuec:lgemeentewijken .~e
noemen. Bevolkingstechniseh is men ingeschreven in een dorp of In een gemeentewijk
(zie hierna). Aan het hoofd van een (gemeente)wijk staat een ~jkhoofd (mahalle
muhtan). De positie van een wijkhoofd kan min of meer met die van d0rpshoofd
vergeleken worden, maar hij heeft wei minder bevoegdheden. Zo mag een Wljkhoofd
geen huwelijken voltrekken.

De status van distrietscentrum (il~e merkezi} oftewel een distrietsgemeente brengt met
zich mee dat bier, anders dan in een gewone gemeente, alle overheidsdiensten zijn
geconcentreerd. Onder die ov~rh.eidsdiens.ten ress~ne~en dus alle dorpen en alle
gemeenten gelegen in dat ene district, Tot die overheidsdiensten behoren onder ~~ere
de Afdeling Bevolking(NufusDairesi), de arrondissementsreehtbank (~~n reehter civiele

"II- de Wet -... .... 6.
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zaken, ~~n reehter strafzaken en ~~n reehter-commissaris strafzaken), het kantongerecht
(~~n reehter voor civiele en voor strafzaken), de Officier van Justitie (savd) en
bijvoorbeeld de overheidsarts (hUkUmet tobibi/hekimi). De ambtenaren van de
burgerlijke stand (niifus memwu) hebben slechts een registrerende taak. Zo mogen zij,
anders dan men vanuit de Nederlandse situatie zou verwaehten, geen huwelijken
voltrekken.

Wat betreft de Turkse bevolkingsadministratie is het van belang te weten, dat kinderen
worden ingeschreven in een zg. familierubriek (aile 1cUtilgU). Wettige kinderen worden
bijgeschreven in de familierubriek of konweg rubriek van de vader en onwettige
kinderen in die van de moeder.

Elke familierubriek heeft een eigen zg. perceelnummer (Hone no.) of
registratievolgnummer (KiUUk sua no.). Kinderen hebben derhalve hetzelfde
perceelnummer als hun vader (of eventueel als hun moeder), tenzij zij - betgeen
toegestaan is, maar zelden voorkomt - een eigen rubriek voor zich hebben laten openen.
Deze perceelnummers zijn in de dertiger jaren ingevoerd en correspondeerden toen met
de percelen in de dorpen en gemeentewijken, iets wat met name in de steden in steeds
mindere mate het geval is.

Aangezien deze nummers echter onveranderlijk van vader op zoon overgaan, hebben
(klein)kinderen inmiddels hetzelfde pereeeinumrner als hun (over)grootvader en a1s bun
(achter)neven. Dochters worden bij hun huwelijkovergeschreven naar de (familie)robriek
van hun echtgenoot en krijgen dan diens pereeeinummer. De combinatie van dorpsnaam
of gemeentewijk en die van perceelnummer wordt in de praktijk dikwijlsbet niifus-adres
(dat wil zeggen bevolkingsadres) genoemd. Het niifus-adres strookt vaak niet met bet
werkelijke woonadres (iktimetgiih). Door de trek naar de grote stad woont men
tegenwoordig vaak op een heel ander adres dan het niifus-adres van het dorp, welke
laatste zich daardoor steeds meer tot een stamadres van de familie begint te
ontwikkelen. Zo kan het voorkomen dat iemand in istanbul woonachtig is, terwijl zijn
bevolkingsadres nog ergens in Oost-Turkije is. Dit is een onpraktische ontwikkeling
waaraan de overheid niet het hoofd beeft weten te bieden. Zo gaan oproepen voor
militaire dienst nog steeds naar iemands niifus-adres.

Ben ander punt, dat hier niet onvermeld dient te blijven, is het gegeven van bet
ontbreken van artsen op het platteland. In de districtscentra bevindt zicb over bet
algemeen nog wei een streekziekenhuis (meestal een SSK-ziekenhuis) of een zg.
gezondheidseentrum (saglrlc ocagz) alsmede de eerder genoemde overbeidsarts. Maar
op het lagere niveau, met name in de dorpen, zijn er geen artsen. Dit betekent dat er
bij geboortes en sterfgevallen geen arts aanwezig is. Dit lean consequenties bebben voor
aangiftes van geboorten en overlijden.

Wat geboonen betreft, beeft men onder anderen te maken met tardieve aangiftes,
waarover later meer in hoofdstuk 6. Zo is van veel Turken alleen het geboortejaar
bekend, Was een precieze geboonedatum vereist, dan werd tot voor kort de datum van
1januari aangehouden voor de eerste helft en die van 1juli voor de tweede helft van bet
jaar.
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AIallliirk 19'78,166-161;FeyziocIu 1\lll6,96-102;Tekinay 1\lll6,118; :zc-tliler 1989,772-'T76.

Voonc:IIrifl Huwdijts\OltRkk.inaen. an. 27 tid 1 en 3; De ook: Yaaa a YIZlO, 86.

3 Geldige en ongeldige huwelijken (in grote lijnen)

3.1 Geldige en ongeldige buwelijken (Wettelijke en buitenwettelijke buwelijken)

Er is naar Turks reeht sleehts ~~n wettelijk huwelijk en dat is het burgerlijk huwelijk.
Voor de tot standkoming daarvan gelden drie voorwaarden waaraan absoluut voldaan
moet zijn. Vereist is:

Als niet aan elk van deze drie voorwaarden is voldaan, is er reehtens geen huwelijk ~n
is er als het ware een buiten-wettelijk of, zoals het in bet Turks genoemd wordt een met
bestaand huwelijk fJ'ok ev/enme) tot stand gekomen,

Zo levert trouwen bij voimaeht geen (geldig) huwelijk Op2.

Door bet feit dat een imam-huwelijk door een geestelijke voltrokken w~rdt en ~~t door
een van overheidswege aangewezen buwelijksambtenaar, heeft ook dit huwelijk geen
enkele wettelijke status'.

Voor bet maatschappelijk fenomeen van het imam-huwelijk in het algemeen zij bier
verwezen naar hoofdstuk 4.

Waar in het NBW (an. 69-TI) alleen sprake is van nietigverklaring (vernietigbaarheid)
van een huwelijk, maakt het TBW een tweeledig onderscheid:

1. Absolute nietigheid (dwz. vernietigbaarheid), bijvoorbeeld:
(TBW 112 lid 1) a. partner reeds gehuwd
(TBW 112 lid 2) b. geestelijke stoornis
(TBW 112 lid 3) Co verboden graad van verwantsehap

Eis: Nietigverklaring (TBW 113-114):
(TBW 124 lid 2) De nietigverklaring mist echter iedere terugwerkende kracht

en werkt pas, zodra het vonnis in kraeht van gewijsde is
gegaan.

(TBW 124 lid 2) Het nietig verklaarde huwelijk wordt geacht als geldig
huwelijk bestaan te hebben met alle daaraan verbonden
gevolgen. Eventuele kinderen zijn derhalve wettig.

2. Relatieve nietigheid (d.w.z. ontbindbaarheid), bijvoorbeeld:
(doctrine) a. Diet de vereiste leeftijd.
(TBW 120) b. ontbreken vereiste toestemming van derden.
(TBW 118) e. ernstige bedreiging.
(TBW 116) d. dwaling (in de persoon of in een eigenscbap

(bijvoorbeeld maagdelijkheid bij de vrouw) van de
andere eehtgenoot

(TBW 117) e. bedrog (misleiding; verbergen van een gevaarlijke
ziekte).

(TBW 115) f. tijdelijke handelingsonbekwaamheid

Eis: Ontbinding van het huwelijk (TBW 115-120).
(TBW 125 lid 2) De ontbinding heeft voor wat betreft de betrekkingen tussen

kinderen en ouders hetzelfde gevolg alseen eehtseheiding.
(TBW 126 lid 2) Dit geldt ook voor de echtgenoten onderling.
(TBW 125 lid 1) Eventuele kinderen zijn wettig, ook al waren de ouders niet

te goeder trouw.
(TBW 126 lid 1) De vrouw te goeder trouw behoudt de staat die zij door bet

huwelijk verworven heeft, maar herkrijgt haargeslachtsnaam
van voor het huwelijk.

3.2 Vemietigbaar buwelijk en ontbindbaar buwelijk

Een huwelijk kan niet worden nietig verklaard op grond van:

1. Een bestaande adoptieband (TBW 121);
2. Het niet in aeht nemen van wettelijke of door de reebter opgelegde termijnen

voor een trouwverbod (TBW 122);
3. Vormfouten (TBW 123);
4. Het ontbreken van het vereiste aantal getuigen (Doctrine).

3.3 Niet vemietigbaar en niet ontbindbaar buwelijk (TRW art. 121.123)

Dat het huwelijk voltrokken wordt door een daartoe van overheidswege
aangewezen zg. huwelijksambtenaar (evlendinne memuru).Dit is in bet dorp ~~t
dorpshoofd en in de grotere plaatsen (gemeentes) de bu:~gemeester ~f ZlJn
gemachtigde, maar niet: de ambtenaar van de burgelijke stand (in de
distrietsplaatsen) en zeker geen geestelijke. ..
Dat de huwelijkspanners niet van hetzelfde geslaeht ZlJn.
Dat beide partners bij de voltrekking aanwezig zijn.

2.
3.

1.

Bij overlijden is in de dorpen geen overlijdensakte vereist die door een~ getekend. is.
Sterfgevallen dienen door bet dorpshoofd aan de ~esb.etreffende Afdeling Bevolking
doorgegeven te worden. Hij vult daartoe een formuher I.~ betgeen door. hemzelf, door
de aangever en twee getuigen die kennis van het overlijde» hebben, dient te worden
ondertekend.

In het dorp is buiten het scboolhoofd c.q, de dorpsonderwijzer het dorpshoo~d de.enige
controlerende instantie/persoon. Op de schouders van deze gekozen funeuonans rust
derhalve een grote verantwoordelijkheid.

Opgemerkt zij tenslotte DOg dat er op bet Turkse platteland geea geregistreerde
zuigelingenzorg bestaaten men geen bijstandsuitkerin~ o~ kinderbi~slag kent Het eerste
contact van een kind op het platteland met de overheid IS de basisschool,
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2.

3.

3.4 Trouwdocument

Bij het huwelijk wordt een trouwbackje afgegeven (sinds november 1984 is dit een
familieboekje'') en is de huwelijksambtenaar verplicht om het huwelijk binnen een
maand bij de Afdeling Bevolking van het eigen district te laten registreren. Elk der
eehtgenoten is verplieht om zijn oude niifus-kaart (identiteitsbewijs), bij de Afdeling
Bevolking te doen vervangen door een nieuwe, waarop zijn/haar huwelijkse staat staat
vermeld.

3.5 Tijdstip totstandkoming van bet buwelijk

Het huwelijlc komt tot stand op het moment dat de man en de vrouw tegenover de
huwelijksambtenaar elkaar hun ja-woord hebben gegeven.

4 Wat is een Imam.buwelijk?

Islamitisehe huwelijken worden in Turkije algemeen (d.w.z. in de volksmond, in de media
en in de juridisehe valditeratuur imam-huwelijken) (imam mica/II) genoemd, Deze
worden namelijlc door een Islamitisehe geestelijke, de imam, voltrokken. In de praktijk
spreekt men echter voorai van een imam-huwelijk ais er geen burgeriijk huwelijk heeft
plaatsgevonden cq, mogelijk is. Heeft er eenmaal een burgerlijk huwelijk plaats
gevonden, dan spreekt men doorgaans niet meer van een imam-huwelijk. Het komt in
de praktijk derhaive zelden voor dat men na het burgerlijk huwelijk zegt op twee
manieren, eenmaai burgeriijk en eenmaal religieus, getrouwd te zijn. Met de term
imam-huwelijk wordt dus over het algemeen een niet bij de overheid belcend huwelijk
bedoeld.

Middels imam-huwelijken, die voorai op het Turkse platteland en onder de Turkse gast
arbeiders in West-Europa voorkomen, zou men strikt genomen vier vrouwen mogen
hebben. In de praktijk heeft een man echter hoogst zelden drie of vier vrouwen. Een
man met twee vrouwen kan men nog wei tegenkomen, zij het niet zo vaak meer als 1 a
2 generaties geleden. Het monogamehuwelijk is tegenwoordig vrijwel aigemeen. Als een
man meer dan ~~n vrouw heeft, kan hij slechts met ~~n daarvan wettig gehuwd zijn.

Somsworden imam-huwelijken geslotenom de officiele leeftijdsgrens van 17 jaar voor
jongens en 15 jaar voor meisjes - via tussenkomst rechter te verlagen tot 16 resp. 14 jaar
- te kunnen ontduiken. Het komt hier en daar op het Turkse platteland voor dat meisjes
voor de imam trouwen zodra zij geslaehtsrijp geworden zijn, bijvoorbeeld reeds op
12-jarige leeftijd

Bij bel buwdijk _.__1984.... r...a~kjc .......In. (We. _ki... an. 61 lid 1).10 de pnkIijk iadi.
CCII iatcrutioDaal funilieboetje (l.ivrct de Famille Intemltional; T"rts: l/IMsllIraTtm Aik O1zdGar) IIICt eca IOOc1 taft.
I>urvMr werd eca uou:wboctjc (EvImIrv Ciizdont) vcrstrekl. Oit doc:'umcnlbad pocnFkJeurdc blaclzijdca. AaD peftODCD
die (we' ce••rouwt>ockje. maar) Fen ramil~kje _ •• word. op bu...rzoc:k... ramiIiebod<je ..1SlRk'. (Wei
Be-oIkincon. 61 lid 1).

54

Imam-huwelijken worden vanwege hun precaire status in Turkije door de imam Diet
geregistreerd, verstotingen dus evenrnin.

Macht een imam eventueel een verklaring van gehuwd of van geseheiden zijn afgeven,
dan heeft zo'n verklaring naar Turks recht geen enkele waarde.

Een imam-huwelijlc wordt in aanwezigheid van twee getuigen gesloten, maar het is in de
pralctijlc Diet aitijd even gemalclcelijk te aehterhaien wie deze getuigen geweest zijn.
Macht men zieh (in Nederland) per se van het bestaan van een imam-huwelijk willen
vergewissen en zijn er • zoalsmeestal • geen verklaringen terzake besehikbaar,dankan
me~ het ~este vragen naar de datum van de bruiloft: de religieuze plecl1tigheid en de
bruiloft Z1Jn met name op het Turkse platteland oniosmakelijk met elkaar verbonden.

Aan de ~rspronkelijke vormvereisten voor de sluiting van een imam-huwelijlc wordt
steeds mmder de hand gehouden. Hetzelfde geldt voor de verstoting, die in de praktijlc
veelai neerkomt op het terugsturen van de vrouw naar haar ouders.

~n en ander betekent dat de instituties imam-huwelijk en verstoting in Turkije onder
mvloed van het heersende Westerse recht aan het afslijten zijn en aileen ai om die reden
niet (meer) volledig met Islamitische huwelijken in bijvoorbeeld de Arabische wereld
gelijkgesteld kunnen worden.

In de Turkse wet komt de term religieus huwelijk of imam-huwelijk niet voor. In bet
Turks BW (art. 110), in het Voorsehrift Huwelijksvoitrekkingen (art. 56 lid 1) en in bet
Turkse WvSr (art. 237 lid 3, 4 en 6) wordt, evenals in het Nederlands BW overigens (art.
1:68), gesproken van een godsdienstige pleehtigheid (dint merasim). In de Turkse
arnnestiewetten inzake de registratie van buitenwettelijke huwelijken wordt gesproken
van Diet op huwelijksakte gebaseerde relaties,

Het TBW bepaalt dat er geen godsdienstige (huwelijks)pleehtigheid plaats maghebben
voordat partijen een bewijs van gehuwd zijn hebben overgelegd, (TBW, art. 110).

Volgens artikel237 van het Turkse Wetback van Strafreeht wordt/worden:
1. degene die een godsdienstige huwelijkspleehtigheid verrichtzondereen document

gezien te hebben waaruit een wettig gesloten huwelijk blijkt, gestraft met een
gevangenisstrafvan ten minste ~~n maand en ten hoogstedrie maanden (art. 237
lid 3).
de man en de vrouw die zonder met elkaar gehuwd te zijn een godsdienstige
buwe~ijkspleebtigheidvoorzieh laten houden,gestraft met een gevangenisstrafvan
tenmmste twee maanden en ten hoogstezes maanden (art. 237 lid 4). Indien de
man gehuwd is, wordt hij gestraft met een gevangenisstraf van ten minste zes
maanden en ten hoogste drie jaar evenals de vrouw alszij daarvan op de hoogste
is (Art. 237 lid 5).
~egen~n die van bet feit op de hoogte zijn, maar naiaten dit aan de bevoegd
IDStantles.temelden, gestraft met een geldboete en in geva! van herhaling tot een
gevangemsstraf van ~~n maand. Tevens wordt op deze plaats in het TWvSr van
een meldingsplieht gegesproken (art. 237 lid 6).
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In de overeenkomstige strafbepaling in het Voorschrift Huwelijksvoltrekkingen wordt
naar artikel 137 Turkse Wetboek van Strafrecht verwezen.

5 Geboorte-aangifte

5.1 Tennijn

De geboone-aangifte dient binnen ~~n maand na de geboorte te geschieden bij de Afde
ling Bevolking van de plaats waar de geboorte heeft pl~tsgevonde~ danwei bij eDi~e
andere Afdeling Bevolking (TBW, an. 39; Wet Bevolking, art. 16 lid 1-2; Voorschrift
Bevolking, art. 74).

Het Diet tijdig doen van de aangifte (dan wei het nalaten daarvan) levert een adminis
tratieve overtreding op - althans geen overtr7ding van het !urkse W'!Sr - waarop een
geldboete is gesteld (Wet Bevolking, art. 52 lid 1; Voorsch~ft.Bev~lking, art. 213-215>.
Voor tardieve geboorte-aanglftes bestaat een speciale administraneve procedure (Zie
hoofdstuk 6).

5.2 Aangever

De aangifte dient gedaan te worden door de v~der dan wei, indi~n deze .Diet bestaat of
daartoe Diet in staat is, door een andere wettelijk vertegenwoordiger (veil veya vasi) van
het kind (Wet Bevolking, art. 16 lid 2; Voorschrift Bevolking, ~ 74). De
aangever/aangeefster dient zich te legitimeren. Dit ~ebeun d.oor mJ~?el ~an de
zogenaamde niifus-kaart (identiteitskaan) waarover ledereen m Turkije dient te
beschikken.

5.3 Getuigen

De geboorte-akte (dogum tutanagl) dient d?or twee bij .de aangifte aa,nwezigeg.etuigen
te worden mede-ondenekend (Wet Bevolking, an. 16 lid 2; Voorschrift Bevolking,~.
79). Het is Dietvereist dat de getuigen de geboorte waargenom7n hebben of ~derszJDS
daarvan kennis dragen', Aan de andere kant mogen pers.onen die -:verkzaam Zljnop een
Afdeling Bevolking Diet als getuige optreden (Voorschnft ~evolking, aI7 79).
Is een kind in een ziekenhuis geboren, dan kan met de medische verklarmg omtrent de
geboorte volstaan worden en zijn geen getuigen vereist (Wet Bevolking, art. 80 6).

SA Onwettigekinderen

Buitenechtelijke kinderen worden ingeschreven in de rubriek van de moeder op haar
achtemaam onder vermelding van een verplicht door haar op te geven voomaam van de
vader (Wet Bevolking, art. 20 lid 4').

Is de door de moeder opgegeven voomaam van de vader Diet die van de werkelijke
vader, dan lean deze bij wettiging langs admiDistratieve weg (zie de hoofdstuklcen 10 en
11) gecorrigeerd wordens.

Na latere erkenning of na echting van de afstamming (wettiging) wordt het buiten
echtelijke kind overgeschreven van de rubriek van de moeder naar de rubriek van de
vader op de voomaam en achtemaam van de vader onder verwijzing naar de moeder
(Wet Bevolking, art. 20 lid 59).

5.5 Bij overlijden een der ouders

Overlijdt ~~n der echtgenoten v66r de geboorte-aangifte, dan rest aileen een procedure
ter verkrijging van een declaratoir vonnis. Deze weg dient ook bewandeld te worden
indien bijvoorbeeld de echtgenoot en vader weigert aan de geboorte-aangifte mee te
werken. Ben dergelijke procedure kan door de andere echtgenoot, het kind of door eDige
andere belanghebbende aanhangig gemaakt worden'",

6 Tardieve geboorte-aangine

6.1 Algemeen

Op het platteland van Turkije - Diet zozeer in de drie grote steden Ankara, istanbul en
izmir - is een tardieve geboone-aangifte de gewoonste zaakvan de wereld. Vooral in de
niet-leerplichtige leeftijd - tot 7 jaar - komt dit veelvuldig voor. Ook is een geboorte
aangifte van oudere, soms zelfs meerderjarige kinderen bepaald geen zeldzaamheid.
Zelfs doet zich op het platteland het fenomeen voor van een tardieve geboone-aangifte
van voorhuwelijkse kinderen, dat wi! zeggen van kinderen die ondanks een burgerlijK
huwelijk van de vader met de moeder bij die gelegenheid toch Diet bij de Afdeling
Bevolking zijn aangegeven.
In verband met dit alles bestaat er in Turkije een uitgebreide regeling voor de procedure
van een tardieve geboone-aangifte. Daarbij worden niet-geregistreerde kinderen zelfs in
bepaalde leeftijdsgroepen verdeeld.

Het Dietlaten registreren van kinderen wordt slechts met een (lichte) geldboete bedreigd
in de Wet Bevolking (art. 16 lid 2) en in het Voorschrift Bevolking (art. 74).

Y..... 4 Y...... 142.

v... .aylllCl, ..·

Y."", It Yma,64.
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1.

2.

1.

~.~)~~-aangifte in de leeftijd van 1 maand tim 6 jaar (Voorschrift Bevolldng.

~)~rte-aangifte in de leeftijd van 7 tim 17 jaar (Voorsebrift Bevolldng. art.

Geboorte-~e in de leeftijd van 18 jaar en ouder (meerderjarigen). Deze
groep wo~dt in de ~et verborgen gebleven personen (said, niifus) genoemd
(Voorschnft Bevolldng. art. 83)16.

Leeftijd 0 - 6 jaar:

~deren in de leeftijd 0 tim 6 jaar, die te laat worden aangegeven, worden zonder meer
mgeschreven. De procedure daarvoor is nauwelijks meer dan een forma1iteit.

Het afIeggen van e~n eenvoudige verklaring voor de bevolkingsambtenaar is voldoende.
De door de bevolkingsambtenaar op te maken gebcorte-akte dient door de aangeverl
~g.eefster te worden onderteken~..Wei is maehtiging (toestemming) van bet
~~~~~rfd (kaymakam) of de provmcie-goeverneur (va/i) vereist (Wet Bevolldng. art.

Schoolhoofden (en leerkraebten) zijn - in hun hoedanigheid van rijksambtenaar - wette
lijk verplieht om de personalia van Diet geregistreerde kinderen door te geven aan de

Afdeling Bevolklng".

De maebtiging van bet distrietshoofd voor inschrijving van een te laat aangegeven kind,
is nonnaal gesproken een formaliteit. Uiteraard heeft het distrietshoofd de bevoegdbeid
een zo nodig onderzoek te (doen) instellen.

Gezien de grote hoeveelheid tardieve geboorte-aangiftes in Turkije ziet de bevolldngs
ambtenaar zelf over het aIgemeen weinig reden om te twijfelen aan bet feit van de
geboorte. In dit opzieht wijkt de situatie sterk af van wat in Nederland bij een tardieve

geboorte-aangifte gebruikelijk is.

Het distrietshoofd (kaymakam) neemt in bevolkingsaangelegenheden a1s diehtstbijzijnde
vertegenwoordiger van de staat zo'n beetje de plaats in die het Openbaar Ministerie in
Nederland inneemt.

6.2 De vertegenwoordigers van de staat

6.3 Registratie: een puur administratieve aangelegenheid

Voor de Turkse autoriteiten is wei of niet geregistreerd zijn een louter administratieve
kwestie die voor volledig losstaat van de wettelijke status van een kind. Zo bestaan er

bijvoorbeeld:
1. Wei en Diet geregistreerde natuurlijke kinderen van de moeder.
2. WeI en Diet geregistreerde gewettigde kinderen.

In Turkije kan de reehter geen insehrijving van een kind in het geboorteregister bevelen.
Wei kan de reehter een declaratoir vonnis uitspreken. In haar arrest van 24 september
1980 stelt bet Turkse Hof van Cassatie dat registratie van een persoon bij de Bevo!king
een administratieve procedure is en dat de reehter onbevoegd is om de inschrijving van

een persoon te bevelen12
•

In een eerder zg. unifieatie-arrest van 8 juni 1966 had het Hof van Cassatie aI uitge
sproken dat de reenter aIleen maar een declaratoir vonnis kon wijzen, maar geen
inschrijving van mutaties aIs geboorte en overlijden kon bevelen'",

~iet is vereist dat de vader en de moeder, in geval van een staande het buwelijk gebo
kind, de aangifte gezamenlijk doen", ren

WeI dient de ge~rte-aangifte van voorhuwelijkse kinderen door de vader en door de
~oeder gezamenlllk onderte.kend te worden, waama deze kinderen reehtstreeks a1s
~deren met eehte afstammmg. dus als wettige kinderen, in de rubriek van de vader
mgescbreven worden (Voorsehrift Bevolking art. 92 lid b).

Aan~e door ~6n d~~ ouders is absoluut onvoldoende om een voorhuwelijks kind a1s
wetng te laten inschrijven",

Ook dienen beider.niifus-kaarten en het farnilieboekje (trouwboekje) te worden over
gelegd, maar bet kind behoeft niet te worden meegebraeht en de leeftijd beboeft Diet
d~r een arts te word~n ge~ehat, zoals bij tardieve geboorte-aangifte van kinderen van
17 jaar en ouder verpheht IS.

6.4 Procedure

De procedure bij een tardieve geboorte-aangifte is in Turkije verschillend naar gelang

de leeftijd van het aan te geven kind:
lie oot: Y""" 4 YIZI<I,64.

15 lie oak: YIZICI.t:Yuxa"64-65.

•6 lie oot: Y""" 4 YIZI<I, 207-210.

II We' -.... UllWIIclId artikcl 1 lid 3 zooJslOCF"""Jd bij Wet at. 3(8) ... 15 """. 1984. 17 Y"",,4YIZICI,64.

12 Anal Hoi"... CuAIic d.d. 24.9.1980.6c Civic" Kamer. Kc.mert: E.377I. K.8OS5. II FcyziosIu1986.460.

13 Anal Hoi"YOn e-tic. V...,.;p Civic" Kamen, d.d. 8.6.1966.Kc....rt: E2/68. Jtl7I. 19 l'cJzioI'u 1986,451; Tctiaoy 1986, 448-449; Y""" 4 YIZICI, 62, 115-116).
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7 Vormen van wettiging

Wettige afstamming ontstaat door de volgende drie manieren van wettiging van
onwettige kinderen:

3. Door sinds 1933 geregeld uitgevaardige Diet van rechtswege werkende zg.
amnestiewetten met betrekking tot wettiging van kinderen uit een buitenwettelijk
huwelijk en registratie (legalisering) van dat buitenwettelijke huwelijk als wettelijk
huwelijk.
In dit geval spreekt men in Turkije van wettiging langs administratieve weg.

In aile drie gevallen van wettiging wordt wettige afstamming verkregen en in aile drie
gevallen hebben de rechtsgevolgen terugwerkende kracht tot aan de dag van de geboorte.
Erkenning door de vader leidt Diet tot wettiging van het kind. Evenmin is dit een vereiste
voor de wettiging. Door de wettiging houden de gevolgen van de erkenning op te
bestaanZl•

1. Van reehtswege door het burgerlijk huwelijk van de vader met de maeder, ook
zonder (voorafgaande of gelijktijdige) erkenning door de vader (at. 247-248, 252
lBW).
Ook niet-geregistreerde kinderen worden aldus door het huwelijk gewettigd. Hun
reehten worden op het moment van hun tardieve registratie geeffeetueerd, Men
zou in dit geval kunnen spreken van wettiging van niet-geregistreerde kinderen.

2. Op verzoek van de ene ouder of van het kind door reebterlijk vonnis als het
voorgenomen buwelijk onmogelijk is geworden door voortijdig overlijden of door
verlies van de huwelijksbevoegdheid van de andere ouder (art. 249-250, 252
lBW).

Indien een kind Diet in staat is zijn afstamming te bewijzen en registratie problemen
oplevert, is de meest aangewezen weg om de reehtbank te verzoeken een bijzondere
curator (kayyun) te benoemen. Dit verzoek kan men baseren op artikel 298 lBW waarin
onder andere bepaald is, dat als de rechtbank van een buitenechtelijke geboorte op de
boogte is, zij terstond een bijzondere curator benoemt om de belangen van bet kind te
bescbermen. In dit verband kan worden opgemerkt dat de moeder van een onwettig kind
slechts na recbterlijke beslissing met de ouderlijke macht kan worden belast, waarbij de
rechter de bevoegdheid heeft een derde als voogd te benoemen (1BW, art. 311/2).

Overigens wordt op het Turkse platteland zelden van de mogelijkheid van erkenning
gebruik gemaakt.

3. Leeftijd 18+ :

Niet bij de bevolking lngeschreven personen van 18 jaar of ouder worde~Diet bestaande
personen (letterlijk: verborgen personen; saki, nilfus) genoemd. Om mgeschreven te
kunnen worden dient aan de volgende formaliteiten te .~orden v~ldaan:. ..
1. De betrokkene dient zicb in persoon te melde~ blJ~e ~dehng Bevolking van ZlJn

woonplaats onder overlegging van een verklanng (,lmUhaber), ondertekend door
bet dorpshoofd (muhtar) c.q. wijkhoofd (mahalle muhtan) en aile leden leden van
de raad van oudsten, voorzien van een pasfoto. .
De betrokkene dient een speciaal formulier verborgen personen m te vul1en.
De bevolkingsambtenaar dient een proces-verbaal op te maken.
Vervolgens dient de geboorte-akte opgemaakt te worden, welke door betrokkene

ondertekend moet worden.
De leeftijd moet worden vastgesteld (zoals al eerder omschreven).
Gezinsuittreksels van de vader en de moeder dienen vervaardigd t~ w~rden.
De vader en de moeder dienen te verkJaren dat betrokkene hun kind IS.

AIle stukken dienen naar het distrietshoofd (eventueel.. naar de
provincie-goeverneur) te worden gestuurd, welke vervolgens de politie opdraagt

een onderzoek in te stellen.
9. Ook dient de nationaliteit te worden vastgesteld.

De inschrijving gesehiedt slechts met uitdrukk~lijke mac~tiging van het distrietshoofd (of
de provincie-goeverneur (Voorschrift Bevolking art. 83 ).

2. Leeftijd 7 - 17 jaar:

Aangifte van kinderen in de leeftijd van 7 tIm 17 jaar is - naar Ne~erlandsebegrippen
_ eveneens zeer eenvoudig. In principe kan zelfs deze procedure blnne? ~~n dag rond
zijn. Wei zijn er voor wat betreft deze leeftijdscategorie drie extra vereisten;

1. In geval van een tijdens (of voor) het huwelijk gebodren kindd dient dedOOaarDglh·fteen
door de vader en de moeder gezamenlijk te .wor en ge ~ e~
gezamenlijk te worden ondertekend. Uiteraard dlenen ook belder nUfus-kaarten
en het familieboekje te worden overgelegd. .
De kinderen dienen in persoon aan de bevolkingsambtenaar en de overheidsarts
te worden getoond, waarbij hun leeftijd dient te worden vastgesteld (Wet

Bevolking, art. 17 lid 1). .
Omtrent het bestaan van bet aan te geven kind dient een verklanng van het
dorpsboofd (resp. in een gemeente van het wijkhoofd) te worden overgelegd.

W . ert de vader aan de geboorte-aangifte van een voorhuwelijks kind m~ te we~~n.
~I~est de moeder aileen een procedure ter verkrijging van een declaratoU' VODDJS •

..
..

Anal Hoi ... e-lie d.d. 12_ber 1971.2e <:Mele Kamer.Ke....rt<: &6727.K.6531. feyzioll. JlIll6. 451:Tcllinoy

19l16,448M9.

Yma & Y...... 207-210.

.. fcyzioJI. IIll16, 450.
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8 Wettiging door bet burgerlijk huwelijk (art. 247 en 248 TBW)
8.4 Erkend or geadopteerd kind

8.2 Kinderen uit een vemietigbaar huwelijk

Ben vernietigbaar huwelijk heeft in aile opzichten de werking van een geldig huweliJk
tot op het moment dat het bij rechterlijke uitspraak Dieti~ is verklaard (TBW.art 124 b~
2). De vernietiging heeft geen terugwerkende kracht (Zie paragr~ 3.2). ~nderen uu
een Dietig verklaard huwelijk zijn altijd wettig c.q. door dat huwelijk gewetttgd

2S
•

8.1 Van recbtswege

De afstamming van buitenechtelijke kinderen wordt van rechtswege echt door bet
buwelijk van de vader met de moeder (TBW art 247).

De ecbting (wettiging) vindt plaats zonder dat deze onderworpen is san enige (gerecb
telijke of administratieve) procedure23

•

Ben wilsverklaring van de vader, van de moeder of van het kind is dan ook Diet
vereisr".

Ook Diet-geregistreerde kinderen worden, ongeacbt bun leeftijd door het buwelijk van
de ouders van rechtsWege gewettigd (Zie met name paragraaf 8.7 bieronder).

8.3 Kinderen uil een imam.huwelijk

Ben naar Turks recht ongeldig, Diet bestaand huwelijk zoals bijvoorbeeld een
imam-huwelijk kan nooit of te Dimmer wettiging opleveren

26
•

Zo zuI1en bijvoorbeeld kinderen van twee echtgenoten ten aanzien van wie door een
verboden graad van verwantsehap een huwelijkbeletsel bestaat, maar die op de een of
andere manier toch voor de wet zijn getrouwd, stel een broer en een zuster, onder
bovengenoemde omstandigheden wei, maar kinderen uit een imam-huwelijk Diet
gewettigd worden",

Alleen in die jaren, dat er een bevolkings-amnestiewet van kracht is (geweest). ~en
(konden) kinderen uit een imam-huwelijk - onder bepaalde voorwaarden • gewettigd
worden (Zie daarvoor de hoofdstukken 10 en 11).

AIlm.irt 1978,266;Feyzicclu1986,4.51; Tdtinay 1986.448; Zevldiler1989,940.

Feyzicclu1986,450;Tctiaay 1986,448; Zevldiler1989, 939.

Feyzicclu1986,450.

FeyziccIu 1986,4.51.

AIlmIirt 19'18, 266; Feyzicclu1986,449;Tdtinay 1986.447;Zevldiler1989,940.

Feyzicclu1986,449.

AIlmIirt 19'18, 266; Feyzicclu1986,450;Tdtinay 1986, 4S4.

TeIliaoy1986,448.

Anal HoCVIIl e-liecl.d. 27...... 1945.2e CMde Komer,1Cenmerlt: 1902/4280. Abnlirt 19'18,266;T-"'-I- 447:
Zevtliler 1'l89,\NO. -,..... •
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..

..

..

..

Wettiging door buwelijk is Diet san een bepaalde termijn gebonderr",

Zelfs al zouden de vader en de moeder pas na de meerderjarigheid van bun kind met
e1kaar trouwen, dan nog wordt het kind terstond gewettig<P'.

Ook is het Diet van belang of het kind reeds overleden of DOg in leven is31•

Is een kind overleden, dan strekt de wettiging ten voordele van diens wettige en onwet
tige nakomelingen32•

Het feit dat ~e.n kind reeds erkend of geadopteerd is, staat wettiging Diet in de west.
Door de wetngmg houden de gevolgen van de erkenning of de adoptie op te bestaan :i1.

8.5 Meerdeljarige or overleden kinderen

Is een kind overleden, dan kan dit belangrijke erfrechtelijke consequenties hebben33•

8.6 Overspelige kinderen

Voor de wettiging van een overspelig kind van de moeder is nodig dat een vordering van
de vroegere echtgenoot van de moeder tot ontkenning van het vaderschap v66r haar
latere buwelijk is toegewezen'".

~Ieen ingeval de vroege~e echtgenoot Dietin staat is geweest een vordering tot ontken
mng van het vad~rs~ap 1D te stellen ofwel hij dit onder invloed van een dwaling heeft
nagelaten, kan hij dit ook na het latere huwelijk van de moeder alsnog doen3S•

Het o~.erspelige kind van de vader wordt gewettigd als de vader na ontbinding van zijn
huwelijk (door de dood van zijn vrouw, echtseheiding e.d.), met de moeder trouwf6.

Feyzicclu1986,448nooI 58.

FeyziccIu 1986,450;Tdtinay 447-448; Zevltliler1'l89,939.

Aklntirlt 19'18, 265;Feyzicclu1986,450;Tekinay 1986,447-448; ZevItIiIer 1989.939.

Aklntirlt 19'18, 266; Feyzicclu1986,448;Tekinay 1986,448; Zevldiler1989,939.25
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8.7 Niet-geregistreerde kinderen

Genoemde verplichting tot aangifte van de kinderen is volgens Alantiirk in feite niets
meer dan een formaliteir'.

De ouders zijn verplicht hun voorhuwelijkse kinderen bij de Afdeling Bevolking aan te
geven, maar aIs zij dit achterwege late, staat dit de wettiging van deze kinderen a1s
zodanig niet in de wei'.

AIoaliJt 19?8,275; fcyzioatu 11lll6. 456;Tcki y 1986,454.

AIoaIiir!< 19?8,275; fcyzioatu 1986,451;Tcki y 11l16. 4S4;ZcvIdiJer 1989.940•

Pc,ziapo 1986,451.

..

Over ~e aan de .~ettiging verOOnden rechtsgevolgen, zegt an.252 lid 1 TBW'
Het kind met geeebte afstamming komt jegens zijn vader en zi'n moeder '.
hun verwanten precies dezelfde rechten toe a1s h t ki d J a1smede jegens
echting strekt ook ten voordele van zijn nakomelin;en ~et::~t::=ming De

In de doctrine is men in afwijking vand t .
voordele van de wettige nakomelin :n

we
vanmemng darde wettiging niet aileen ten

nakomelingen strekt, dus ook ten ;oord~ oo~ t~n voordele van de onwettige
erkenning of rechterlijke uitspraak vaststaar", van n eren waarvan de vader door

~:r~~tr~~::::~::~~:~~:~==eg~~~:;Ooprh~:~lijksekinderendmoet.aangenomen
dit punt valt' d " d moment van e regtstratie Over

m e junspru entie of valditeratuur helemaal niets terug te vinden,

8.9 Terugwerkende kracht

In de doctrine is men het er unaniem over eens dat, ook aI komt dat in d

~~e~ ~; 1~1~~~oth~~td~n~in~ dat de kgevodlgekranvan wettiging doo~ ~:::~~
gebocrte", - erugwer en e cht hebben tot aan diens

.,

..
..

In het Voorontwerp Turks NBW (art 236 lid 1)' d .
Het gewettigde kind verkrijgt jegens' de vader, ~e ::e:;a~~~:~lici~t. vastgelegd:
terugwerkende kraeht de staat van echtelijk kind. famiheleden met

~e~~:ge~k:~e~~ekkiafs'tangen ~orden ~us geacht in wezen Diethet rechtsgevoig van
, mmmg te Z1Jn.

::~:::~~~~ werkt de wettiging in erfrechtelijk opzicht evenwel Diet met terug-

8.10 ErfrechteIijke gevolgen ingeval van een overleden kind

Is een kind overleden, dan kan dit belangrijke erfrechtelijke consequenties hebben43•

~g:e':::~e~7:;~~~n, dan strekt de wettiging ten voordele van diens wettige en onwet-

Abntlirt 19?8,265; I'c)ziacIu 1986,451;Tckilloly 11l16. 448;ZcvtIilcr 1989.939.

Abatur!< 19?8,265.•

Krachtens de Bevolkings-amnestiewet van 1981 (zie hoofdstuk 11) konden overspelige
kinderen van de vader die geboren waren in de periode 4 oktober 1926 (!) tIm 300
dagenna 22 september 1981 rechtstreeks aIs wettig (gewettigd) in de rubriek van de
vader worden bijgeschreven.

In het Voorontwerp Turks NBW komt een en ander wat duidelijker tot uitdruJddng. Zo
luidt an.230:
De echtgenoten zijn verplicht al hun geboren gemeenschappelijke kinderen bij het
huwelijk dan wei na het huwelijk aan te geven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand
in hun woonplaats of in de plaats waar het huwelijk is voltrokken. Het achterwege laten
van de aangifte kan Diet verhinderen dat de afstamming van een kind echtelijk wordt.
Als de vader en de moeder van kinderen waarmee reeds eerder door erkenning of door
rechterlijk vonnis van vaderschap familierechtelijke betrekkingen zijn ontstaan, met
elkaar huwen, worden de vereiste formaIiteiten ambtshalve door de ambtenaar van de
burgerlijke stand verricht.

De tekst van het desbetreffende wetsartikel (TBW an.248) luidt a1s voigt:
De vader en de moeder zijn verplicht aI hun geborenkinderen aan te geven bij de amb
tenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats of van de plaats waar zij gehuwd
zijn. De aangifte vindt plaats bij de huwelijksvoltrekking of onrniddellijk daarna. Het
achterwege laten van de aangifte staat de echting van de afstamming niet in de weg.
(Zo ook: Wet Bevolking art. 20 lid 3; Voorschrift art. 91 lid 2-3).

Het Diet laten registreren van kinderen wordt slechts met een (lichte) geidboete bedreigd
in de Wet Bevolking (art. 16 lid 2) en in het Voorschrift Bevolking (art. 74).

8.8 Rechtsgevolgen

De gevolgen van wettiging door huwelijk, door rechterlijke uitspraak dan weI langs
administratieve weg (amnestiewetgeving) zijn hetzelfde: in aIle gevallen verkrijgt het
gewettigde kind dezelfde rechtspositie tegenover zijn vader, zijn moeder en hun verwan
ten a1s het wettige kind39

•

.. Aba.1irt 19?8,%74-275; FcyziosJu1986,451. 4S6;Tckinay 1986,4S4;Zcvf<Jilcr1989.940. 943. 946-947. Aba.ur!< 19?8,2166; fcyzioatu 1986,4SO;TCki...y 1986,4S4.
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D_-ar tegen de wettiging door huwelijk. Vemietigbaarheid op a1gemene8.11 DC"....

gronden

Zowel tegen de wettiging door huwelijk als die door reebt~rlijk~.uitspraalt tan opu:::d
van artikel 251 TBW bezwaar worden gemaakt. Gereebugd ZlJn hlert~. de ~ette J e
erfgenamen van de vader en van de moeder alsmede het Openbaar Ministene.

Ten onreehte luidt het opsehrift bij dit wetsartikel reehtsVordering tot vernietiging (bUllfm
davasl). Dit moet zijn - zoals ook in art. 234Voorontwerp TNBW staat- rechtsVordenng

van bezwaar45.

In de doctrine is men algemeen van mening dat ook bet kind zelf recht heeft op de

vordering". . .. d
In het Voorontwerp TNBW (art. 234) is dit recht voor het kind c.q, ZlJn voog

vastgelegd.

Met uitzondering van Tekinay is men in de doctrine v?orts van mening dat ook degene
die beweert de werkelijke vader van bet kind te zijn, dat _wil zeggen de erkenn;r
(Feyzioglu~ of degene die het kind wil erkennen (Akmtiirk), recht heeft op e

vordering4
•

Tekinay is daarentegen van mening da~de werkelijke vader sleehts een vordering van
nietigheid (bUllan davas/) kan indienen .

Jemand wiens erkenning op grond van art. 294 TBW door de rech~e~ is vernietigd, staan
geen mogelijkheden meer open. Hooguit kan hij het Openbaar Mlmstene verzoeken de

zaak aanhangig te maken49
•

In de doctrine is men bovendien ook van mening dat dit recht in so~ge gevalJen ook
aan de moeder of aan de vader (man of verloofde) ~elf toekomt. BIJ~oorbeeld als de
wettiging door buwelijk tot.s~and .is gekomen onder invloed van dwalmg (hata), door
bedrog (hi/e) of door bedreiging (ikrah = angstt'o

Tekinay is van mening dat dit reeht toeko.mt aan ~ w~ttelijke vertegenwoordiger alseen
der eehtgenoten handelingsonbekwaam IS gewor en .

Wordt de vordering door het kind ingesteld, dan rieht deze zich tegen de vader en de
moederSS.

De termijn bij vordering tot vernietigi~ op grond van wilsgebreken is ~~n jaar na de in
artike131 TWV genoemde tijdstippen .

ZcYtIiIer 1989.Il4lI.

FcyziosI. 19lI6, 457.

FcyziacI. 19l16, 4S7; ZevI<Iilc:r 1989.1l4lI.

FcyziacI. 19l16, 457.

AlaDIiirl< 1918,273, FcyziosIu 19lI6,457; Tekinay 1986,459;Zevl<lilcr 1989.1l4lI.

ZeWIiIcr1989.948.

Tetillay 19l16, 459.

AlaDriirlt1918,272;FcyziacIu 19l16, 457.

FcyziacIu 19l16, 457; Tcltinay 1986,4S9.
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Zij die reeht hebben op_ de vordering moeten bewijzen dat bet gewettigde kind Dietvan
de vader en moeder ~. Zij kunnen hierbij volstaan met het bewijs dat de vermeende
vader (in het eonceptietijdvak) geen gemeensehap met de moeder heeft gehad".

De vordering wordt gerieht tegen degenen die als de vader en de moeder bij de
bevolking zijn geregistreerd a1smede tegen het kinlP4.

De vordering moet ingesteld worden binnen drie maanden nadat zij die recht hebben op
de vordering kennis genomen hebben van bet huwelijk ofwel van het feit dat de
echtgenoten beweren (ikrar) dat het kind Diet van hen is.

Met betrekking tot het kind gaan Feyzioglu en Tekinay uit van een termijn van drie
maanden te rekenen vanafde dag dat het meerderjarig geworden i~. ZevkJiJer neemt
geen standpunt in maar verwijst naar art. 234 lid 4 van het Voorontwerp TNBW van
1984 waarin bepaald wordt dat de termijn van drie maanden gerekend wordt vanafde
dag waarop voor dit doel een bijzondere curator benoemd is dan weI vanaf de dag van
de meerderjarigheid geworden isS7

•

Een rechtsvordering tot vernietiging op algemene gronden (but/an davas/) buiten het
kader van art. 251 TBW kan ten alle tijde door iedere belanghebbende worden ingesteld.
(TWV 23-31YS.
Dit tan zieh voordoen als het desbetreffende huwelijk niet volgens de regels gesloten is,
als de wettiging alleen op grond van de verkJaring van de vrouw heeft plaatsgevonden
of als de reebter verzuimd heeft de toestemming van het kind te vragen".

TcItiaay 19l16, 458.

TcItiaay 19l16, 4S8.

AlaDliirlt1978ind. noot 42, 273;Tekinay 1986,457.

AlaDtiirl< 1918,m.ZeYldikr 1989.Il4lI.

AlaDriirlt1918,273 inc). noot 42; FcyzqJu 1986,4S7;Tcltinay 1986.4S7;Zevl<lilcr 1989.948).

AlaDliirlt1918,273 incl. noot 42; l'cyzioCIu 1986.457.
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De vordering dient te worden ingesteld bli de arrondissementsrecbtbank (asliye
mahkemesi) van de woonplaats van de ouders .

Een ~~nzijdige huwelijksbelofte is (waarvan sprake is bij een vaderschapsactie ex art. 310
TBW) is onvoldoende",

'.1 A1gemeen

Als een voorgenomen buwelijk door voortijdig overlijd~~ ~f door verlies:
d
de b~:~

lijksbevoegdheid van de vader of de moeder onmogeliJk 15 geworden, de;; d
ouder van bet kind vorderen dat de afstamming~ het. kind geecht. wor L nv:
toestemming van bet meerderjarige kind is de vord~nng met on~elijk. ~evalAn.
overlijden van bet kind gaat bet recht op de vordenng over op ZlJn nakomelingen. (

249TBW).

,.2 Niet ambtshalve

De rechter matniet ambtshalve tot wettiging beslissen. Er moet een beroep op hem

worden gedaan .

9.3 Toestemming meerderjarig kind

Toestemming van het kind is ook vereist als deze tijdens het geding meerderjarig

wordt63
•

. het kind mag ook na het instellen van de vordering verkregen
De toestemmmg van
worden".

Omdat het bier een hoogstpersoonlijk reeht betreft, die~t ook het meerderj~g.e Td.
dat onder curatele gesteld is, persoonlijk zijn ioestemmmg te g~ven ~n ~ biJ m eze
zelfstandig zonder toestemming van zijn wettelijk vertegnwoord1ger an e en .

9.4 Imam.huwelijk geen voorgenomen huwelijk

Er is s rake van een voorgenomen huwelijk als de vader en de moeder - hetzij v66r
h .. ~ de geboorte van het kind - elkaar beloofd hebben met elkaar te zullenr
=~n. Niet vereist is dat partijen (op geldige wijze) met elkaar verloofd waren .

,

..

Wettiging door recbterlijke uitspraak (art. 24' TBW)

Atm.iirt 19'711, ~.~u 19l16. 457-4S8; Tetinoy 1986,4al; Zevtliler 1989.949.

Men zou zicb mooen afvragen of er bij een imam-buwelijk sprake is van een
voorgenomen buwelijk. Hierover is in de jurisprudentie of valcliteratuur evenwel niets te
vinden.

AIleen in geval van overtijdig overlijden of verlies van de buwelijksbevoegdheid kan
gevorderd worden dat de afstamming geecht wordL Op grond van de aanwezigheid van
een - al of niet later opgetreden • buwelijksbeletsel zoals een verboden @8ad van ver
wantschap of bet buwelijk van de andere echtgenoot, is dit niet mogelijk"".

,.5 Rechtsgevolgen

De gevolgen van wettiging door huwelijk, door rechterlijke uitspraak dan weI Iangs
administratieve weg (amnestiewetgeving) zijn hetzelfde: in alle gevalIen verkrijgt bet
gewettigde kind dezelfde rechtspositie tegenover zijn vader, zijn moeder en hun verwan
ten als het wettige kind69•

Over de aan de wettiging verbonden rechtsgevolgen, zegt art. 252 lid 1 TBW:
Het kind met geechte afstamming komt jegens zijn vader en zijn moeder alsmede jegens
hun verwanten precies dezelfde rechten toe a15 het kind met echte afstamming. De
echting strekt ook ten voordele van zijn nakomelingen met echte afstamming.

In de doctrine is men in afwijking van de wet van mening dat de wettiging niet aIleen ten
voordele van de wettige nakomelingen maar ook ten voordele van de onwettige
nakomelingen strekt, dus ook ten voordele van kinderen waarvan de vader door
erkenning of rechterlijke uitspraak vaststaat'",

9.6 Terugwerkende kracht

In de doctrine is men het er unaniem over eens dat, ook al komt dat in de wettekst
(TBW art. 252 lid 1) niet tot uitdrukking, dat de gevolgen van wettiging door rechterlijke
uitspraak • mede in het belang van het kind - terugwerkende kraeht hebben tot aan diens
geboorte",

In het Voorontwerp Turks NBW (art. 236 lid 1) is deze opvatting expliciet vastgelegd:
Het gewettigde kind verkrijgt jegens de vader, de moeder en hun farnilieleden met
terugwerkende kracht de staat van echtelijk kind.

.. Ab8Iiirt 19'711, 268;~u 1!116. 454.

.. ~u 1986,454;Tetiaay 19l16. 450;Zevtliler 1989,942.

.. TetiDay 19l16. 450.

.. Ab8Iiirt 19'711, 268;Zevtliler 1989.942.

.. Atmliirt 19'711, 267;~u 1!116. 452-453; Tetinoy 1986,450.
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Feyzioslu1!116. 453.

Atmliilt 19'711, 268;Feyzioslu19l16. 454.

Atmlirt 19l1, 274-275;FeyziosIu 1!116. 451.456;TetiDay 1!116. 454;Zevtliler 1989,940,943,_947.

AlI>ollirt 19lI, 275; Feyz.opu 1986,456;Tekinay 1986.454.

___ It'll. 275; Feyz.opu19l16. 451;Tekinay 1986. 454;ZevkJiJer1989.940.
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De familiereehtelijke betrekkingenworden dusgeaeht in wezen niet het reehtsgevolg van
de wettiging, maar van de afstamming te zijn.

Volgens Feyzioglu werkt de wettiging in erfreebtelijk opziebt evenwel niet met terug

werkende laaehtn.

9.7 Rec:htsvordering

Het recht op de vordering komt toe aan de andere ouder, het ~. (of bij
minderjarigheid diens wetlelijke venegenwoordiger) en ingeval van het ov~rliJden van
bet kind aan diens _wettige of onwettige - nakomelingen,niet eebter aan diens andere

wettelijke erfgenamen73.

De reebtsvorderingtot eebting van de afstammingis niet aan verjaring onderworpen
14

•

De bevoegde reebter is in dit geding - er is immers geen tegenpartij - de reebter van de
woonplaats van eiser (TBW an. 250 lid 1)'5.

De reebter is verpliebt de vordering tot wettigingaan de ambtenaar van de burgerli~ke
stand mee te delen (TBW an.250 lid 2). In de doctrine is ~en algemeen van me~g
dat deze mededeling aan bet Openbaar Ministeriegedaan dient te worden, omdat met
de ambtenaar van de burgerlijke stand maar deze i~tantie volgens TBW76an. 251 ook
gereebtigd is om tegen de wettiging door bet huwelijk bezwaar te maken .

Overigens is er geen wettelijke bepaling die belet d~~ .de ambte~ van de.~urgerlijke
stand dan wei bet Openbaar Ministerie zich als parnj10 bet geding tot weltigmgvan de

afstammingvoegt".

Van zijn uitspraak tot wettigingdoet de rechter mededeling~ de Afdeling(en)~vol
king waar de de vader, de moeder en het kind ingesehreven Z1Jn: (fB: an. 252 lid 2).
Het nalaten van deze mededeling is niet van invloed op de wetngmg .

9.8 Bezwaar tegen de wettigingdoor rechterlijke uitspraak

Zowel ~egen de wettigingdoor huwelijk als die door reehterlijke uitspraak kan op grond
van anikel 251TBW bezwaarworden gemaakt. Gereebtigd zijn hienoe de wettelijkeerf
genamen van de vader en van de moeder alsmede bet Openbaar Ministerie.

Ten onrecbte luidt het opschriftbijdit wetsartikelreebtsvorderingtot vernietiging(butlan
davasl). Dit moet zijn - zoals ook in an. 234 VoorontwerpTNBWstaat- rechtsvordering
van bezwaar79

•

De vorderingmoet ingesteldworden binnen drie maanden nadat zij die reeht hebben op
de vordering kennis genomen hebben van de reehterlijke uitspraak.

In gevalvan wettigingdoor reebterlijkeuitspraak dient deze volgensAkmtiirk, Feyzioglu
en ZevkliJer te worden ingesteld bij de arrondissementsreehtbank (asliye mahke- men')
die de wettiging uitgesproken been, maar volgens Tekinay bij de arrondissements
recbtbank van de woonplaats van de vade(lO.
Is de vader overleden, dan is volgens Tekinay de rechter van de woonplaats van de
moeder bevoegd. Is ook de moeder overleden dan is de rechter van de woonplaatsvan
bet kind bevoegd".

10 Amnestiewetgeving 1933-1974

10.1 Wettiging door amnestiewetgeving. Gedoogsituatie

In de hoop aan de ongewenstesituatie van niet-geregistreerde huwelijken, niet-geregis
treerde kinderen en onwettigekinderen in ~~n keer een eind te kunnen malten,heeft de
Turkse laicistisebe wetgever sinds 1933 keer op keer een concessie aan de in Turkije
bestaande islamitisebegewoontenen gebruiken moeten doen door de uitvaardigingvan
speciale bevolkings-amnestiewetten (nilfus at kanunJan). Door deze amnestie-wetten
werden imam-huwelijken met ~~n vrouw aJs het ware gelegaliseerd en de daaruit
geboren kinderen gewettigd.Men zou eventueel zelfskunnen spreken van een wettelijke
gedoogsituatie.

10.2 Deamnestiewetten

"

FcyzicclU 1986,451.

Aanlurt 1978,_269; Fcyzicclu1986.454.

Anal HoC von CasAli< d.d. 3-7-1974. :Ie Chock Kamer. lCe.mort: 38S6f3SS3; F!"'bUceerd: Y1CD 1975/10,biz. S2.
AanI.rt 1978,269; !'eyzioIJu 1986,455;Telcinoy 1986,450.

Sinds 1933zijn de volgende amnestiewetten uitgevaardigd:
1. Wet Dr. 2330 van 26-10-1933 (ter gelegenheid van 10 jaar Republiek Turkije)
2. Wet nr. 2576 van 05-Q7-1934
3. Wet nr. 2649 van 23-12-1934
4. Wet Dr. 4727 van 30-04-1945

,. -.t 1978,269; FcyzicclU 1986,455.

AanIiIdt 1978,269; Fcyzicclu1986,455;Telcinoy 1986,451.
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AIall •• rt 1978,m. Zevtliler 19l19. 948.

AIall'iirt 1978,274; Fcyzicclu1986.4S7-4S8; Tctinay 1986,459; Zevtliler 1986,949.

TetiDay 1986,_.
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5. Wet nr. 5524 van 01-02-1950
6. Wet nr. 6652 van 30-01-1956
7. WeI nr. 554 van 29-03-1965
8. Wet nr 1826 van 2Cl-06-1974
9. Wet nr: 2526 van 18-<l9-1981 (Wordt behandeld in boofdstuk 11).

Omstreeks 20 juni 1990 is opnieuw een regeringsvoorstel tot een amnestiewet bij bet
parlement ingediend. Nadere gegevens hierover ontbreken echter vooralsnogl2.

de I bri" van DietBij de eerste drie amnestiewetten (1933, 1934) lag de nadruk op e IDSC • ~n (1945
ere . treerde rsonen in het algemeen. Bij de volgende twee amnestJ~we . '
~950~ag de n!:uk op de registratie van (buwelijkse) relaties ~n .daarwt gebore:.~

d d . tratie van nooit ingescbreven meerderjarige personen. 1J
:~:~:n~e ~ri:e:tten (1956, 1965, 1974) lag de ~d~k op de ~gistratie van
(buwelijkse) relaties en daaruit geboren kinderen met vnjwanng van str

10.3 Administratieve procedure

In de Turkse recbtspleging wordt wettigingdoo~ bi~zo~~ere wetg~vin~ (zoals amnestie
wetgeving) als een administratieve procedure (ilian birLSlem) genen .

Aan de andere kant vormt het feit dat de amnestiew~t aan a~nistratieve ~U::eseC::
bevoegdheid toekentom onwettige kinderen als wetng te registrerenen a:: li'ke ~er-

nden om zich tot die instanties te wenden, geen beletsel om een gerec e J
~apsactie in te stellen (Feyzioglu) dan wei voor registratie een beroep te doen op de
rechter (Tekinay)".

10.4 Begrip op een huwelijk gelijkende relatie

In 1980 heeft bet Hof van Cassatie uitgemaakt dat aan de wettiging door ~~ndere
wetgeving geen incidentele omgang tussen de vader en de moeder ten gron ~ mag
liggen8S•

11 De amnestiewet van 1981

ledere op een huwelijk geliJkende relatie kon als geldig huwelijk worden ingescbreven,
mits er gemeenschappelijke kinderen waren en er geen wettelijk huwelijksbeletsel
bestond.

De wet was van toepassing op kinderen die geboren waren in de periode van4 oktober
1926 (= datum inwerkingtreding TBW) tim 300dagen na 22september 1981 (= datum
inwerkingtreding amnestiewet) (an. 3 lid 1 Wet nr, 2526).

Anal Morvan Claalie d.d. 27,)'1979. 2e CMeIe Kamer. Ke.merk: 2321/2517.
TeliIIIIyl986.457.

..

11.1 A1gemeen

De bevolkingsboekboudkundige amnestiewet van 198187 bad een geheel eigen karakter.
De naam van deze wet luidde: Wet inzake de rechtzetting van de afstamming van
kinderen geboren uit niet op een huwelijksakte gebaseerde relaties alsmede registratie
van deze relaties als huwelijk.

10.5 Bezwaar tegen dewettiging door bijzondere wetgeving

IngevaJvanwettiging op administratieve wijze door bijzondere (amnestie)wetgeving beeft
het bet Openbaar Ministerie het recht deze te betwisten86.

Het bijzondere van deze wet lag daarin da: ook overspelige kinderen, dat wiJ zeggen
kinderen van een gehuwde vader, die wettig met een andere vrouw dan de moeder was
gehuwd, als wettig in de bevolkingsrubriek van de vader ingeschreven konden worden,
mits het kind niel uit een incidenteel contact maar uit een op een huwelijk gelijkende
(duurzame) relatie was geboren,

De volgende categorieen kinderen konden als wettig in de bevolkingsrubriek van de
vader ingescbreven worden:

1. Kinderen van een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw (Wet an.3 lid 1;
Uitvoeringsvoorschrift an. 4 sub a);

2. Kinderen van een gehuwde man en een ongehuwde vrouw, ook al zijn deze
overleden (Wet an. 3 lid 2; Uitvoeringsvoorschrift an. 4 sub b);

3. Kinderen van een gehuwde of ongehuwde man en een ongehuwde vrouw, aan
wier relatie door de dood of een andere reden een einde gekomen is (Wet art.
3 lid 2; Uitvoeringsvoorschrift an. 4 sub c);

4. Kinderen van een gehuwde of ongehuwde man en een vrouw die met een andere
man gehuwd is geweest, indien in het echtscheidingsvonDis uitdrukkelijk is
vastgesteld dat het kind niet van de gewezen echtgenoot afstamt (Wet an. 4;
Uitvoeringsvoorschrift an. 4 sub d, an. 6 sub a en b).

Peyzioslu 1986.458.

,.,..... FJlUbIioeerd in: YKD 1976/8. biz.Amsl HaC_ Claalie cI.d. 16-),1976, Tweede CMeIe Kamer, Kcnmer!<: 2071,_
lUI e. in:AlIt. BIr. Der. 1976,biz. 465. .
~u 1986.460 iIlcI._10; Tekinay 1.,452-. lOa.

... nie_ am...ue-t uil_rdiF. Wet at. 3716 .... 8 mci 1991.
Bij bet ter pen< pan~ de letsa IS IDlm6 iddelsl~e; RG 2W73: W., ilIzakede ..pstrotie .... aiet op een bUftlijbolde

blicccrd en ID wcrtifta: Farcdenop mel • ... . kincIcJeA.:::"'rde ..!atios - de ..p.rolie van bui......II.hJk. ki;~..;u~':';:(de ....~..vanl de weI 1~ ..
Dc aieuwewet been dc:Ulrde strcttina aIs de amncstJCWet van •. nwertin&lredina. Dc amDCStiewet 1981WOldtbee" een Flclilbeidsduur van 5 ja.... ",..k.nd ...., de c1a1_ van I
ksprolc. ilIl1oo1'lIslut 11.

,.,.,.., _.hlieeerd in: b... Kaz.~-_ .•• 20)' ..·1980 Twtede Civi.1e Kamer. Kenmerk 1979/2-478,_ ••• .-._Arrest HoI'van~tte 'I."". U •

~. Dera. 1980, biz. 7806.
Tekinay 1986. 452-. 10. 451
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IS
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72 Wet at. 2S26van 18~r 11I81, FPUbliceenl .n i. werkinCop 22sepc.mber 15181; RG. at. 17466.
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Het in artikel 4 van de amnestiewet bepaaIde is in zeker opzicht strijdig met art. 241
TBW, volgens welk artikel de echtgenoot van de moeder tevens de vader van het kind
is. Het artikel is ook strijdig met de strekkingvan de art. 242 w. TBW, behelzende dat
ontkenning van het vaderschap alleen rniddels de daar vermelde gerechtelijke procedure
kan plaatsvinden. In de praktijk komt het echter zelden of nooit voor dat in een
echtscheidingsvonnis vastgesteld wordt dat de echtgenoot niet de vader van het kind
'88IS.

Bij alle soorten vaderschapsacties, aanbangig gemaakt v66r de inwerkingtreding van de
onderhavige arnnestiewet, kon de eisende partij een beroep doen op de bepalingen van
deze amnestiewet (Art. 17).

1l.2 Procedure

Het verzoek tot wettiging van het kind van een ongehuwde moeder (door inschrijving als
wettig kind in de rubriek van de vader) en, indien van toepassing, tot registratie van de
samenleving als huwelijk, dient door de vader en de moeder gezamenlijk te worden
gedaan89

•

Het verzoek tot wettiging van het kind van een moeder die gehuwd is geweest, dient
volgens artikel 4 van de amnestiewet en volgens artikel 6 van het uitvoeringsvoorschrift
gezamenlijk gedaan te worden door de moeder, haar ex-echtgenoot, de man die
aanvaardt de vader te zijn alsmede de door de rechtbank te benoemen bijzondere voogd.

Omdat in de artikelen 6, 7 en 8 van de arnnestiewet verzoekers aIs belanghebbenden
worden aangeduid, is Feyzioglu van mening dat ook de vader of moeder alleen, danweI
het kind zelf of de grootouders het verzoek tot wettiging kunnen indienen90

•

Het verzoek dient te worden ingediend bij de hoogste plaatselijke bestuursfunctionaris,
te weten de provinciegoevemeur of het districtshoofd. Deze functionarissen sturen het
verzoek door aan de desbetreffende Afdeling Bevolking (art. 6 amnestiewet, art. S en 18
uitvoeringsvoorschrift).

11.3 Verplichtingen en strafbepaling

In de hoop een optimale werking van de onderhavige arnnestiewet te kunnen bewerkstel
ligen, is in de wet de registratie van niet-geregistreerde kinderen aIsmede de rechtzetting
(eorrectie) van hun afstamrning van verplicht gesteld.

Zo zijn op grond van artikel 9 van het uitvoeringsvoorschrift de ouders verplicht om hun
daarvoor in aanmerking komende kinderen te doen wettigen c.q, hun kinderen bij de
Afdeling Bevolking te doen registreren.

~~t~e~:'~~:~~C:ri~~):lichtingis een geldboete gesteld (art. 14 amnestiewet

Als de belanghebbenden niet binnen twee jaar na inwerkin' .
om precies te zijn v66r 22 september 1983 0 " gtredmg van de amnesuewet,

::~~~e~::~p~~e~i:~;:~:t~e~r~~;~(~~i:ftc~l::::;t~~~e~;=~
a van het uitvoeringsvoorschrift)91. . van e arnnesUewet en art. 10 sub

11.4 Rechtsgevolgen

De rech15gevolgen van de wettigin k
geboorte van het kind (art 10 g .wer en met terugwerkende Icracht tot aan de

. arnnestlewet, art. 16 uitvoeringsvoorschrift).

~ r:~~vo~~en~~:et aIBeduS Igki~registreerde huwelijk werken vanaf de dag van dat
" e ng vo ng heeft bereikt (an. 10 amn ti

wtvoenngsvoor- schrift). Dit huwelijk heeft dezelfde rech es ewet. art. 21
bevoegde instanties voltrokken huweliJ'k (art 21' . 15gevolge.n als het door de

. ultvoenngsvoorschnft).

11.5 Bezwaar tegen de wettiging

~:r~~=estiewet van 1981 was het bezwaar tegen de wettiging door amnestie als voIgt

~~ ~=~~~~~e~~~~:~~:; wettiging deed de Afdeling Bevolking mededeling van
publiekelijk afgekondigd ~ij de ~~::~n;an ~ad~ren de moeder O~~Iwerd dit feit
dorpsh.oofd van de woonplaais van deze b:r~gh!bb: ~em~nte, ~et ~Jkhoofd of bet
vordenng goldt een terrnijn van derti d n en. oor et mstellen van de
mededeling of de afkondi i g agen, te rekenen vanaf de dag van de
hakimli,,;) v dIgng. De bevoegde rechter was de kantomechter (Sulk

O' an e p aats waar de mededeling of fk dian. 6 lid 2)92. a on igmggedaan werd (Wet nr, 2526

~d~I:a::o~: d~;o:::~ng ~eed de reenter .d~arvan terstond mededeling aan de

definitieve uitspr~ (Wet. m~~~~~~~~~)~~gmgSprOCedure aan te houden tot de

In geval van afwijzing van de vordering had d Afd r .
tegen die uitspraak in beroep te gaan Vervolge:S e:g BehVOlking dertig dagen om
zestig dagen en nk I d' was e rec ter gehouden om binnen
lid 2)94. e e op gron van de stukken uitspraak te doen (Wet nr, 2526 art. 7

•
•
to

74

UilYOCriIlpvoorsdlrift~) bijde amnestiewet. anikc:lc:n S, 17cn 25.

Feyzioal. 1986,460 indo 000168.

OJ

OJ

"..

Zeri:Iiler Il1ll9, 946; Fqziocl. 1986,460 lIOOl 68 spr<ekt len onrodl,. _.~ .
'-JU1.

Fqziocl. 1986,461; ZevtIiIer Il1ll9, 949: nie' aebed a>neel: Fqziocl. 1986,460 DOOI 68.

Fqziocl. 1986.460 DOOI 68; z..tJ~.r 1989,949.

z..tJiler Il1ll9. 949.
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11.8 Geldigheidsduur

De amnestiewetvan 1981 had een geldigheidsduur van 5 jaar en heeft op 22 september

1986 haar geldigheidverloren97
•

11.6 Vordering tot annulering op algemenegronden

Het recbt op een vorderingtot ann.tJlering ~an de registrat~e en ~;)we~g~p~~m=
granden wordt door de amnesuewet .~et aan~~: ~aar ~ elitvolgensZevk1iler
verwerpingvan bet vooraf tegen de wetugmggem
wei het geval95

•

11.7 Vordering tot correctie van de registratie door de echtgenoot

Fe 'oglu is van mening dat in geval van wettiginglangs adminisu:atieve weg het v~r
yzt k liik IS'om bet vaderschap te ontkennen IDlddels een vordenngde echtgenoot 00 moge IJ .....aring

tot correctie van de registratie. Een dergelijkevordenng IS bovendlen met aanvel]

onderworpen96
•

Ozcan

StAZ
TBW

Alantiirk 1978

Ayiter 1985

Bergmann/Ferid

RG.
Rutten

Feyzioglu 1986
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= Prof. dr. T. AKINTURK, Aile Hukuku (Familierecht), 3e druk
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WAllACE Jr., 3rd edition, K1uwer Law and Taxation Publishers,
Deventer 1987. (ISBN 9065442987).
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Family in Turkish Society, edited by Tiirkoz ERDER, Turkish
Social ScienceAssociation, Ankara 1985, pp. 351-364
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druk, Istanbul 1986
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(Een inventarisatie van gepubliceerde rechterlijke beslissingen in
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OvacikE-T

OvaakT·E

Feyzicslo IlIll6,461.

Zic IlOOI 82 voor de ..........JlndiPl van de Ilic_ lmacs,;e-J van 1991.

ZOvIdiIer 1\189. 949.
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maar toch niet overal even betrouwbarevertalingvan an. 1-422 van
het Turks BW).

Tekinay 1986 = Prof.dr.S.S. TEKlNAY,Turk AileHulculcu (TurksFamilierecht),
6e druk, istanbul 1986.

TNBW = Turks Nieuw BurgerlijkWetbaek. Editie Yavuz. Zie: Yavuz I.
TWBRv =Turks Wetboek van BurgerlijkeRechtsvordering(Turks: Hulcuk

Usul Muhakemesi Kanunu), Editie: Vasa Yayinlan, deel 1, vele
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RO. van 7 nov. 1985. Editie Oguzman. Zie: Oguzman, Akyol &.
Ozakman II.

Wet Bevolking = (Turks: Niifus Kanunu) Nr. 1587 van 5 mei 1972. Editie
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Vasa = Vasa Hulcuk Dergisi (De Wet. Juridisch Tijdschrift), Uitgeverij
Vasa Yayinlan, istanbul.

Yavuz I = Doc. Dr. C. YAVUZ, Turk Medeni Hukuku ve Bor~lar Hulculcu
MevzuatL I. Medeni Kanun. Borclar Kanunu (Verzameling
Burgerlijk Recht en Verbintenissenrecht, I. Burgerlijk Wetboelc.
Wetboek van Verbintenissen), 2e druk, istanbul 1990.

Yavuz II = Doc, Dr. C. YAVUZ, Tiirk Medeni Hukuku ve Borclar Hukulcu
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Ytlmaz Doe.dr. Ejder YILMAZ, Hulcuk SOzliigii (Juridisch
Woordenboek),3e druk, Ankara 1985/1986.

Zevkliler 1987 = Die neuen Formvorschriften imtiirkischenEheschliessungsrecht,
StAZ 1987, 99 vv.

Zevkli1er 1989 =Prof. dr. A. ZEVKLILER, Medeni Hulcuk. KisilerHukulcu. Aile
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