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ايتاليا

3

ايتاليا

نام
نام کوچک
کودک متولد شده در ايتاليا مي تواند يک يا چند نام داشته باشد( نام با چند جزء)
از  1332/30/30به بعد کودک نمي تواند نامي بيشتر از سه جزء داشته باشد .
والديني که نام کودکشان بيشتر از  0جزء است بايد به اداره ثبت اطالع دهند  ،تا در سيستم اصالح گردد .
(يعني قبل از اين تاريخ نام کودک ثبت شده است و حاال بايد طبق قانون جديد اصالح شود )
نمي توان نام پدر و مادر و خواهر و برادر زنده را بر روي کودک متولد شده گذاشت .
نامي که مضحک  ،شرم آور  ،خالف نظم عمومي و يا تعريف جغرافيائي باشد مورد قبول نيست وهمچنين
کلمه اي که تلفظ آن با کلمه ديگر يکسان ولي در معني متفاوت باشد.
در صورت تغيير جنسيت کودک  ،بايد تمام مدارک پزشکي و همچنين گواهي تولد ارائه گردد .
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نام خانوادگی
همه کودکان حاصل از ازدواج قانوني و فرزندان مشروع نام خانوادگي را از پدر مي گيرند  .کودکان ديگر نيز
نام خانوادگي را ازپدر و مادري که براي اولين بار آنها را به فرزندي پذيرفته اند ،مي گيرند  .اگر پدري از
جانب مادر و فرزند به رسميت شناخته شود  ،کودک مي تواند نام خانوادگي پدر را اضافه کند  .اگر پدرومادر
فرزندي بطور همزمان شناسائي شوند  ،کودک نام خانوادگي پدر را مي گيرد ( .ماده قانون) 161
در صورتيکه والديني کودکي را به فرزندي پذيرفته اند بنا به در خواست پدر خوانده يا مادر خوانده کودک
نام خانوادگي يکي از آنها را مي گيرد  .در صورتيکه فرزند به سن بلوغ رسيده باشد (از قبل نام خانوادگي
داشته باشد ) نام خانوادگي پدر خوانده يا مادر خوانده به نام خانوادگي او اضافه خواهد شد .
در صورتيکه زني ازدواج نمايد نام خانوادگي او پس از نام خانوادگي همسرش قرار مي گيرد  .نام خانوادگي
زن بيوه تا ازدواج مجدد نکرده است به همان شکل باقي خواهد ماند  .زماني که زن طالق مي گيرد نام
خانوادگي همسرش که به نام خانوادگي خودش اضافه شده بود حذف مي گردد  .اما براساس درخواست زن
يا کودکان تحت حمايت والدين دادگاه مي تواند مجوزحفظ نام خانوادگي همسر را براي زن صادر نمايد .
پس از طالق دادگاه تصميم مي گيرد که زن نام خانوادگي همسرش را حفظ کند يا اينکه نام خانوادگي
همسر را حذف کند .
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تغيير نام

شخص مي تواند در خواست تغييرو اصالح نام يا نام خانوادگي خود را به اداره استاني که تولدش در آن ثبت
شده و شناسنامه دريافت کرده است ،ارائه کند.
شخص نمي تواند نام خانودگي را درخواست کند که اهميت تاريخي دارد ومتعلق به خانواده ديگري است و
همچنين نمي تواند نام خانوادگي را در خواست کند که شخص ديگري به آن نام خانوادگي شهرت دارد و
معروف است (.ماده قانون)182
مواردي که شخص متقاضي بايد در درخواست تغيير يا اصالح مشخص نمايد:
 نام و نام خانوادگي اصلي و نام و نام خانوادگي مورد تقاضا
 دليل درخواست تغيير نام
 آدرس کامل
 ارائه يک کپي از کارت شناسائي /پاسپورت

زماني که حکم از اداره مربوطه ارسال شد  ،متقاضي موظف است با مدارک مربوط به اداره ثبت احوال و
رونوشت درخواست اصالح و تغيير ،به مرکز تعيين شده مراجعه کند.
حکم ظرف مدت  03روز ارسال خواهد شد  .بعد از گذشت  03روز در خواست و اعتراضات مطرح شده
بررسي مي گردد و پس از آن مجوز مربوط به تغيير نام ونام خانوادگي صادر خواهد شد .اگر مجوزي مبني بر
تغيير و اصالح صادر شود يادداشت مربوط به اين تغيير در شناسنامه  ،سند ازدواج وتمام مدارک ثبت
خواهد شد .
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اگر نامي شرم آور و احمقانه باشد  ،صدور مدارک جديد هزينه اي در بر نخواهد داشت .نام خانوادگي خارجي
که براي کودکان ايتاليائي در نظر گرفته شده است بايد با حروف التين نگاشته شودو شامل حروف،X ،K ، J
 Yو  Wمي باشد .
دراسامي کودکان اقليت هاي مذهبي مي توان هم از حروف التين و هم از عالئم زبان شناخته شده اقليت
هاي مذهبي با هم استفاده کرد .
مقررات ويژه اي براي اقليتهاي داراي زبان آلماني و زبان اسلووني وجود دارد که طبق اين مقررات مي توان
نام و نام خانوادگي مربوط به اقليت هاي ياد شده ،که از قوانين فاشيست گرفته شده است را بصورت اصلي
تلفظ کرد  .با توجه به جمعيت آلتو  ،تدارکات بيشتري براي باز گرداندن تلفظ آلماني نام و نام خانوادگي در
آنجا در نظر گرفته شده است  .در اليحه تصويب شده توسط مجلس نمايندگان که در حال حاضر توسط
مجلس سنا بررسي مي شود  ،قوانين حمايت از اقليت هاي زباني تاريخي مشکل دارد  .در بخش  22اين
اليحه مقرر شده است که کساني که جزو اقليت هاي مذهبي مي باشند ودر مناطق حفاظت شده و تحت
حمايت شهرداري زندگي مي کنند قبل از اجباري شدن قوانين ثبت  ،نام و نام خانوادگي خود را انتخاب
کرده اند  ،در بعضي موارد اقليت هاي ديني در گذشته نتوانسته اند نام و نام خانوادگي دلخواه خود را
انتخاب کنند در اينصورت شخص مي تواند از نام اصلي با تلفظ قبلي استفاده کنند يا اينکه در خواست
اصالح نام و نام خانوادگي بدهند .
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شناسائی
کودک متعلق به مادري است که ازدواج کرده و اورا بدنيا آورده است .
درايتاليا کودکي راکه پس از ازدواج به دنيا آمده و همچنين کساني که تا  033روز پس از فسخ ازدواج متولد
شوند را کودک حاصل ازازدواج مي دانند .مردي که با مادر به مدت ،بيشتر از  033روزوکمتر از  283روز
قبل از تولد کودک زندگي کرده است  ،فرض بر اين
است که پدرکودک در نظر گرفته شود .
اين فرضيه فقط با تصميم دادگاه از بين مي رود .
دادگاه مي تواند اعالم نمايد که مردي پدر کودک
نيست  .بررسي پدر بودن فقط در يک محدوده زماني
يکساله صورت خواهد پذيرفت (.ماده قانون 122
)يعني فقط در اين محدوده زماني افراد ديگر حق اعتراض خواهند داشت  .مادر در بررسي  6ماه قرار دارد و
کودک در بررسي يک ساله (ماده قانون .)102
رابطه پدر و فرزندي کودک متولد شده از پدر و مادر مجرد بايد در همان زمان تولد يابعداز تولد به رسميت
شناخته شده و ثبت گردد .در حالت دوم و تأخير در ثبت اعالميه تولد کودک در شهرداري نيز مي تواند
بعنوان سند ارائه گردد .
وصيت نامه زير نظر قوه قضائيه و در دفاتر اسناد رسمي نيز بايد بررسي شود  .اعالميه صادر شده در زمان
جشن ازدواج نيز بعنوان يک سند ارائه مي گردد .کودک متولد شده از اين ازدواج کودک مشروع به شمار مي
آيد  .اگر مادر بودن به اثبات رسيده باشد براي به رسميت شناختن پدر  ،رضايت مادر نيز شرط است البته
در صورتيکه سن فرزند زير  26سال باشد  .عدم قبول از جانب فرزند به دادگاه ارجاع داده نمي شود ولي
عدم قبول از جانب مادر به دادگاه ارسال مي گردد( .ماده قانون )123
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يک کودک حاصل از زنا با محارم در صورتي به رسميت شناخته مي شود که در زمان باردار شدن ،مرد و زن
از بارداري آگاه نبوده باشند  .به در خواست فرزند مي توان موضوع را به دادگاه ارجاع داد .

اصالح  ،ابطال ،حذف موارد ثبت شده
خطاهاي ثبت شده  ،توسط مأموران ثبت هر منطقه اصالح مي گردد .آنها موظفند موارد اصالح شده را به
اطالع بخشدار و دادستان برسانند  .هرواحد اداري يا مدعي العموم
مي تواند اصالح موارد ثبت شده در ثبت احوال رااز دادگاه
درخواست نمايد( .ماده قانون CC 222وماده  88فرمان شماره
1333/086رياست جمهوري )
متون تنظيم شده در خارج را تنها مي توان با رأي دادگاه ذيصالح و به درخواست فرد ذينفع اصالح کرد .
نتيجه رأي دادگاه به مأمور ثبت ارسال مي شود و توضيحات مربوط به موارد اصالح شده در شناسنامه
حاشيه نويسي مي شود  .اصالح شناسنامه به تعويق نخواهد افتاد  .اما براي اصالح شناسنامه ممکن است که
بين دو اداره ثبت يا دادگاه خانواده مکاتباتي صورت پذيرد.
در حاشيه نويسي به ماده قانون اصالحي که منجر به تغيير در محتويات شناسنامه شده است نيز اشاره مي
گردد  .اگر اشتباه محرز در يک ماده قانون ديده شود ،مي توان آن ماده قانون را لغو يا اصالح کرد  ،دستور
لغو و اصالح توسط دادگاه صادر مي شود  .ارائه کپي دستورالعمل مربوط به لغو يا اصالح قابل قبول نيست .
بازسازي رکورد حذف شده و يا ابطال شده با تصميم دادگاه صورت مي گيرد در اين مورد بايد کپي رکورد
ذخيره شده را ارائه کرد  .اگر رکورد اصلي در دسترس نباشد يا حذف شده باشد اصالح فقط با درخواست
دادگاه صورت مي گيرد  .وزارت کشور در بعضي از موارد مي تواند تفويض اختيار کند و جريان امور را به
ادارات محلي واگذار نمايد .
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بلغارستان

ب
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بلغارستان
جمهوری بلغارستان – نام
در هنگام ورود اطالعات توسط اداره ثبت  ،نام کودک نيز بخشي از ورود اطالعات محسوب مي گردد .
اطالعات فردي يک شهروند بلغاري که در خاک جمهوري بلغارستان به دنيا آمده است از نام ،نام پدر و نام
خانوادگي تشکيل شده است.
اين سه مؤلفه بايد در رکورد ثبتي کودک متولد شده وجود داشته باشد .
خط و نشانه هاي حروف التين که در بلغارستان استفاده نمي شود ،در ثبت نيز مورد استفاده قرار نمي گيرد
اما طبق قوانين ترجمه مندرج در پيوست  2مقرره شوراي وزيران براي صدور مدارک شناسايي بلغاري -
وقتي که اين نشانه ها در يک نام ديده مي شود به شکل بلغاري رونويسي مي گردد .جدول ترجمه الفباي
بلغاري به الفباي انگليسي مطابق با استاندارد  ISOمي باشد .
 - 28رأي پناهندگان و افراد بي وطن  ،کارت ثبت مخصوص صادر مي شود  .اين کارت به شکل منقوش
تنظيم شده است .
 -22طبق قانون پناهندگان  ،نام و نام خانوادگي خارجي آنها که در مدارک سفر اعالم کرده اند  ،در کارت
نيز استفاده مي شود  .اگر شخص پناهنده چنين مدرکي براي شناسائي ندارد ملزم است که اظهارنامه اي را
که مسئوليت کيفري نيز دارد ارائه نمايد که مشخصات محل تولد واطالعات خانوادگي بنا بر اظهارات
پناهنده مشخص مي گردد  .مرجع صالح براي پناهندگان مراکز دولتي است .

11

هنگامي که يک کودک پيدا شده است ،اگر پدر و مادر او ناشناخته باشد نام و نام خانوادگي او توسط
مأموررسمي ثبت احوال تعيين مي گردد  .وقتي که شخص با نام مستعار شناخته مي شود  ،با رأي داد گاه
مي تواند نام مستعار را به نام خود اضافه نمايد .
عناوين علمي و اشرافي ثبت نمي شوند .

نام کوچک
نام هر فرد توسط پدر و مادرش انتخاب مي شود .اگر پدرو مادرنتوانند بر سر انتخاب نام به توافق برسند
مأمور اداره ثبت نام پيشنهادي را که مناسب تراست در شناسنامه ثبت مي کندواگرپس از توضيحات مأمور
والدين نامي انتخاب نکنند ،او مناسب ترين نام را ثبت خواهد کرد .در انتخاب نامي که جنسيت را مشخص
مي کند يا نامهاي چند جزئي(نامهاي ترکيبي ) محدوديتي وجود ندارد .نامهاي انتخابي اغلب به شکل تک
اسمي مي باشند و کمتر از نامهاي ترکيبي که از چند بخش تشکيل شده و داراي خط فاصله بين چند
قسمت نام است ،استفاده مي گردد .
داشتن زبان خاص  ،خاستگاه و مذهب در انتخاب نام الزامي نيست .
اگر نام کودک که توسط پدر و مادر انتخاب شده است باعث تمسخر ،رسوائي ،غير قابل قبول در جامعه و
ناسازگار با غرور ملي مردم بلغارستان باشد ،مأمور ثبت بر طبق مقررات موظف است از وارد کردن اين نام در
شناسنامه کودک امتناع ورزد .
در مواقع فرزند خواندگي نام کودک مطابق با درخواست والدين ( که کودک را به فرزندي پذيرفته اند )و با
تأييد دادگاه انتخاب مي گردد  .اگر کودکي به سن  22سالگي رسيده باشد تغيير نام بايد با رضايت کودک
انجام گردد .
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نام خانوادگی
نام و نام خانوادگي پدر هر شخص از نام پدر با پسوند OVيا  EVو عطف جنس تشکيل مي گردد به جز
زمانيکه نام پدر اين پسوند را نمي پذيرد و يا در تضاد با نام خانوادگي  ،قوم ،سنت و دين باشد  .نام
خانوادگي هر فرد نيز همان نام خانوادگي پدر با پسوند  OVيا  EVو عطف جنس مناسب تشکيل مي گردد
و مجددا به جز زمانيکه پسوند را در تضاد با نام خانوادگي  ،قوم ،سنت و دين باشد .نام پدر براي کودکي که
فقط مادرش شناخته شده است از نام مادر و يا ريشه نام مادر گرفته مي شود  .نام خانوادگي او نيز از مادر
يا نام خانوادگي پدر مادر گرفته مي شود  .در موارد فوق با رضايت پدر مادر ،مي توان نام اورا بعنوان نام پدر
کودک ثبت کرد  .در اينصورت نام خانوادگي کودک بايد نام خانوادگي مادرش باشد  .زمانيکه انتخاب نام
کودک به دادگاه واگذار شده است بايد توسط دادگاه نيز تأئيد گردد.
براساس قوانين ازدواج هر شخصي مي تواند اعالم نمايد که نام خانوادگي خود را حفظ خواهد کرد يا نام
خانوادگي همسر خود را انتخاب خواهد کرد يا نام خانوادگي همسر خود را به نام خانوادگي خود اضافه
خواهد کرد ( .که با خط فاصله از هم جدا مي شوند و هردو رسمي و قابل قبول است )
نام همسري که در جامعه شناخته شده است مي تواند بعنوان نام خانوادگي در نظر گرفته شود يا به نام
خانوادگي اضافه گردد  .فرزندان متعلق به يک پدر و مادر نام خانوادگي يکسان دارند .
ممکن است دادگاه حکم باقي ماندن در نام خانوادگي قبلي را براي همسر مطلقه صادر کند البته در صورتي
که همسر دوم رضايت داشته باشد  .اگر کسي با نام خانوادگي همسرش شناخته شده است دادگاه ممکن
است که حکم باقي ماندن اين نام خانوادگي را براي او صادر کند  .با تغيير شرايط همسر سابق مي تواند عدم
استفاده از نام خانوادگي اش توسط همسر مطلقه را در خواست کند .
وقتي ازدواج فسخ مي شود نام خانوادگي به همان نام خانوادگي قبل از ازدواج تغيير مي کند .زن بيوه نام
خانوادگي بعد از ازدواج خود را حفظ مي کند .
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در فرزند خواندگي (دائم )نام پدر و نام خانوادگي بر اساس نام پدر خوانده تعيين مي شود  .در فرزند
خواندگي (موقت) نام پدر و نام خانوادگي به درخواست پدر خوانده و رأي دادگاه ممکن است تغييرکند .
اگر فرزند به سن  22سالگي رسيده باشد رضايت او نيز مورد نياز است .
وقتي با حکم دادگاه فرزند خواندگي پايان مي پذيرد نام خانوادگي فرزند نيز به نام خانوادگي قبلي تغيير
مي کند  .با رضايت طرفين و در شرايط خاص ممکن است دادگاه مجوز باقي ماندن با نام خانوادگي پدر
خوانده را براي فرزند خوانده صادر کند.

تغيير نام

تغيير نام فقط براي شهروندان بلغاري صورت مي گيرد .فردي که با در خواست ،تابعيت بلغاري بدست آورده
است و نام پدر و نام خانوادگي با پسوند  OVيا  EVو عطف جنس مناسب دارد طبق قوانين مي تواند نام
خانوادگي خود را تغيير دهد و همچنين طبق قوانين ثبت مي تواند از حروف بلغاري در اصالح نام خانوادگي
خود استفاده کند  .اين اقدامات هزينه دولتي ندارد.
تغييرات در نام بايد در حکمي که براي تابعيت بلغارستان از طرف رياست جمهوري دريافت شده است ،
اعمال گردد .شهرونداني که به اجبار تغيير نام داده اند مي توانند براي بازگرداندن نام قبلي خود در خواست
بدهند  .بازگرداندن نام قبلي طبق قوانين و مصوبات ثبت احوال صورت مي گيرد .متقاضي تغيير نام بايد
درخواست کتبي خود را در دفاتراسناد رسمي تنظيم و امضا ء کند  .طبق آئين دادرسي در بعضي موارد
تصميمات گرفته شده  ،بايد مهر دادستاني داشته باشد.
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براي کساني که بين سالهاي  2880تا 2883به اجبار حکومت کمونيستي ،تغيير نام داده اند  ،قوانين ساده
اي وضع شده است تا بتوانند دوباره به نام قبلي خود برگردند  .والدين مي توانند براي تغيير نام فرزندان خود
اقدام کنند  .بدليل پيچيدگي مراحل اداري ،در سال  1332مجددا قوانين ساده تري براي انجام اين مراحل
در نظر گرفته شده است .
سؤالي که مطرح است اين است که آياتغيير نام کساني که نام خود را به اجبار تغييرداده اند و فوت شده اند
هميشه آسان است  .زيرا بازماندگان بايد مکاتبات بسياري را براي بازگرداندن نام قبلي و اصالح نام انجام
دهند.
طبق قانون  )2( 28ثبت احوال  :زماني که نام تحقيرآميز ،توهين  ،غير قابل قبول در اجتماع باشد يا داليل
مهمي براي ضرورت تغيير نام وجود داشته باشد  .تغيير" نام ،نام پدر و نام خانوادگي "قابل انجام است .
قوانين تغيير نام در آئين دادرسي مدني مشخص شده است  .درخواست تغيير نام در يک دادگاه محلي
تنظيم مي شود و صدور مجوز معتبر براي تغيير به زمان نام نياز دارد .هيچ محدوديتي براي تعداد تغيير نام
وجود ندارد .
به هر حال در عمل تغييرو اصالح نام براي شهروندان بلغاري مشکل است.استثناء ها به دقت بررسي مي
شوند .
هزينه هاي تعيين شده براي تغيير نام
( واحد پول بلغارستان = لو) (= 22،33 BGNيورو )7667
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شناسائی

زني که کودک را بدنيا آورده است بعنوان مادر کودک شناخته مي شود .در موردي که مشخصات ژنتيکي
متعلق به زن ديگري باشد نيز مادر کودک زني است که او را بدنيا آورده است .
ممکن است بدنبال اتفاقي ،نام مادر ثبت شده در شناسنامه  ،توسط فرزند ،زني که بعنوان مادر نامش در
شناسنامه ثبت شده  ،توسط همسر،زني که ادعا مي کند مادر کودک است يا مردي که مدعي است همسرش
اين کودک را بدنيا آورده  ،به چالش کشيده شود .
فرض براين است که همسر زني که در طول ازدواج يا قبل از سپري شدن سي صد روز ازفسخ ازدواج کودک
را به دنيا آورده است  ،پدر کودک است.
اگر کودکي قبل ازمدت سيصد روز از فسخ ازدواج بدنيا آمد در حاليکه مادر با مرد ديگري ازدواج کرده باشد
 .همسر ازدواج دوم بعنوان پدر کودک شناخته مي شود .
اين وابستگي با تعهد کتبي شخص و ارائه آن به مأمور اداره ثبت اعالم مي گردد .
اين اعالميه در دفاتر اسناد رسمي و باحضورمأمورثبت تنظيم مي شود .اين اعالميه ممکن است توسط مدير
مرکزي که کودک در آنجا متولد شده است  ،ارسال گردد .
مأمور اداره ثبت اگر اطالعاتي راجع به پدرو مادرديگري از فرد بالغ باشد
بايد ظرف مدت  7روز به هيئت مديره در حمايت اجتماعي و خود شخص
اطالع دهد .
اگر بعد از مدت سه ماه از اعالم وابستگي کودک به پدر و مادر ديگر ،
والدين کنوني اعتراضي نداشته باشند  ،طبق اعالميه موجود اطالعات
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خانوادگي در شناسنامه کودک ثبت خواهد شد.اگر اين نسبيت مورد اعتراض واقع گردد شخص مي تواند
طبق قانون اعالميه اثبات نسبيت را ظرف مدت سه ماه ارائه نمايد .
اگر در زمان اعتراض کودک هنوز بالغ نيست زمان تعيين شده براي رسيدگي به اعتراضات سه سال در نظر
گرفته شده است  .يا اگر اين اطالعات دير ارائه شده باشد .
اگر مراحل اثبات نسبيت موفقيت آميز باشد  ،مورد قبلي از شناسنامه حذف خواهد شد.
از لحاظ قانوني شخص مي تواند ظرف مدت يکسال به اشتباه و کالهبرداري اعتراض کند ودر صورتي که به
سن قانوني نرسيده باشد يکسال بعد از اينکه به سن قانوني برسد مهلت خواهد داشت  .از طرف هر
درخواست کننده اي  ،براي مشروعيت مي توان دعوي قضائي ارائه کرد  .مشروعيت مي تواند از سازمان
حمايت اجتماعي و يا از طرف دادستان مطرح گردد .

اصالح  ،ابطال  ،حذف موارد ثبت شده

تغيير اطالعات افراد درسيستم ثبت احوال از طريق دادگاه و يا با توجه به مراحل اداري تعيين شده صورت
مي پذيرد  .در ماده قانون وضع شده براي ثبت اطالعات  ،به قوانين مربوط به هرگونه تغيير در اطالعات
فردي اشاره شده است .
زمانيکه درخواست تغيير داده مي شود بايد به صورت اداري در پرونده کودک ثبت شود .
تغييرات اداري و ورود اطالعات بر اساس اسناد رسمي صورت مي گيرد ودر صورتي امکان پذير است که
اطالعات ثبت شده اصلي تغيير نکند  .اشتباهات ديکته و تلفظ به درخواست شخص متقاضي اصالح مي
شود  .با درخواست شخص متقاضي که اشتباهي در نام و نام خانوادگي او صورت گرفته است مراحل قانوني
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براي تغييرات الزم انجام خواهد شد  .براي صدور گواهي و کپي از
آن ،آخرين نسخه از

اطالعات وارد شده ارائه خواهد شد .

هرتغييري که در اطالعات خانوادگي فرد صورت مي گيرد بايد به
دفتر  ESGRAONمنطقه اي ارسال شود .
در طالق و يا اعالم ازدواج نامعتبر  ،تصميم دادگاه مبني بر فسخ ازدواج و يا اعالم بي اعتباري ازدواج در
بخش "يادداشت" گواهي ازدواج ثبت خواهد شد.اگر طبق تصميم دادگاه  ،براي حفظ نام خانوادگي رأي
داده شود  ،بايد در بخش يادداشت گواهي ازدواج ثبت گردد  .در غير اينصورت نام خانوادگي قبل از ازدواج
فرد نيز بايد ثبت گردد  .پس از تغيير نام ،بايدموارد مربوط به رأي دادگاه و تغيير نام در بخش توضيحات
شناسنامه اصلي فرد ،درج گردد .توضيحات مربوط به مواردتغيير يافته مانند نام فرد  ،بايد امضا ومهر
شهرداري داشته باشد  .حذف موارد ثبت شده فقط با رأي دادگاه قابل انجام است  .در صورت مفقود شدن
گواهي و يا ازبين رفتن مدارک ثبتي براي اطمينان از درست بودن اطالعات و احقاق حقوق  ،فرد بايد به
دادگاه مراجعه نمايد .
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قبرس
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قبرس
شناسائی
اثبات نسب باحکم دادگاه يا توسط فرايند داوطلبانه (به استشهاد پدر و مادر قبل از مراجعه به دادگاه خانواده
) و متعاقب ازدواج صورت مي گيرد .

جمهوری قبرس – نام

هيچ مقررات قانوني براي تنظيم نام وجود ندارد .کودک متولد شده و حاصل از ازدواج نام خانوادگي پدر و
مادر خود را دريافت مي کند  .اگر پدرو مادر نام خانوادگي يکساني نداشته باشند با توافق طرفين نام
خانوادگي پدريا مادر براي کودک در نظر گرفته مي شود  .همه کودکان حاصل از ازدواج به اين طريق نام
خانوادگي مي گيرند  .اگرپدو مادري بعد از انجام اين مراحل تغيير نام بدهند  ،فقط در صورت درخواست نام
خانوادگي کودک نيز تغيير خواهد کرد .
کودکي که حاصل ازدواج نيست در صورتيکه پدر شناسائي گردد ،نام خانوادگي پدر را دريافت مي کند.
تغيير نام و ازدواج پدر فقط در صورت درخواست باعث تغيير نام خانوادگي کودک مي گردد .
در صورت فرزند خواندگي نام خانوادگي پدر يا مادر خوانده براي کودک در نظر گرفته مي شود  .قوانيني
براي تغيير نام خانوادگي پس از ازدواج وجود ندارد  .اما گرفتن نام خانوادگي همسر توسط زن بسيار رايج
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است  .درقوانين يونان مرسوم است که زنان نام خانوادگي همسر خود را مي گيرند و بعضي افراد در حال
حاضر اين کار را انجام مي دهند  .اما بعضي مايلند نام خانوادگي خود را حفظ کنند .
طبق قوانين تورکي زماني که زن ازدواج مي کند نام خانوادگي همسر خود را مي گيرد و فرزندان حاصل از
اين ازدواج نيز نام خانوادگي پدر را مي گيرند  .در صورت شناسائي پدر ،کودک بايد نام خانوادگي پدر را
دريافت کند  .مراحل تغيير نام براي بعد از طالق وجود ندارد .

تغييرنام

براي تغيير نام يوناني بايد اظهارنامه براي ثبت احوال تنظيم شود.
و براي تغيير نام تورکي رأي دادگاه مورد نياز است .

تهيه و تنظيم :
نسرين خورشيدی – مژگان قاسمی
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