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 سيستم ثبت احوال در اتريش

. زبان رسمي در اتريش آلماني است. است( وفات ازدواج و ،تولد) ل در اتريش بر اساس وقايع سيستم ثبت احوا

ثبت هاي مربوطه . زبانهاي ديگر مانند اسلوانيايي، کرواسي و مجارستاني در قسمتهايي از کشور استفاده مي شود

هنگامي که مدارک به يکي از زبانهاي  .نگهداري مي گردد( ، قانون اقليتهاي ملي81ماده )  يآلمانبه زبان 

، قانون اقليتهاي 2.پ 81ماده ) در ثبت احوال ارائه مي شود مي بايست ترجمه شوند اقليتهاي ملي براي ثبت 

 ( 22ماده . )ولي يک نسخه از زبان اقليت ملي بايد بنا به در خواست صادر شود (ملي

با توجه به ماده . استان تقسيم شده است 1و به ( 2222)نفر جمعيت دارد  192119128جمهوري فدرال اتريش 

احوال شامل ثبت تولد، ازدواج و وفات ثبت فدراسيون قدرت قانونگذاري و انجام امور مربوط به اساسي،  قانون 82

 .را داراستو تغيير نام 

 دفاتر ثبت و کارکنان

 :مراکز ثبت والدت، وفات و ازدواج در مناطق ذيل وجود دارند 8821در اتريش 

 (شهرداريدفاتر مناطق )شهرهايي که پليس فدرال در آنجاست  -

 (دفاتر شهري)شهرهايي که پليس در آن مناطق نيست  -

 .فن آوري کامپيوتري مجهز هستندتمامي دفاتر ثبتي کامأل به 

 :وظايف اصلي دفاتر ثبت

 پذيرش فرمهاي مراسم ازدواج و انجام مراسم ازدواج 

  والدت و وفات، ثبت وقايع ثبت احوال و نگهداري ثبت هاي ازدواج 

  شناختن پدرثبت به رسميت 

 تصميم گيري براي اسامي رسمي 

 صدور گواهي هاي ثبت احوال و صدور کپي برابر اصل از گواهي ها 

  (مرکز آمار: مثأل) گزارش اطالعات مربوط به وقايع ثبت احوال و تغييرات آن براي سازمانهاي مختلف 

 به روز رساني ثبت مرکزي براي اقامت 

  (ممکن است همراه با ثبت تولد در دفتر ثبت انجام گيردثبت نوزاد براي اقامت )ثبت اقامت 
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به صورت منظم حقوق و مزايا دريافت مي نفر از مأموران ثبت احوال، کارمندان دولت هستند و  1222حدود 

اگر اين . توسط شهردار يا رئيس انجمن ثبت احوال انجام شده است( ثبت احوال) ثبت وضعيت مدني . کنند

وزش دو يا سه هفته اي داده مي شود مدر اين مورد نداشته باشند، در برخي اياالت به آنها آمأموران دانش کافي 

 .شودمي  اجرا البته اين مقررات در برخي اياالت . عمل مي آيدبو از ايشان آزموني 

 سوابق ثبت احوال( ب

از همه مدارک . باشند سوابق ثبتي را نگهداري مي کند که شامل مدارک ازدواج، والدت و فوت مي، دفتر ثبت 

به عنوان مثال، . وظايف فراتري نيز دارد( بخش اول)دفتر ثبت در وين . دو نسخه تهيه شده و نگهداري مي گردد

ضبط اطالعات مربوط به اتباع اتريش در خارج از کشور، پناهندگان و افراد بدون وطن که محل اقامت معمول 

 .وفات در اتريش رخ داده است آنها در کشور اتريش بوده و وقايع والدت و

عالوه بر اين دفتر ثبت در وين، مسئوليت نگهداري اعالنات حقوقي وفات و مدارک ثبت قانوني ازدواج را بعهده 

 .دارد و همچنين با تغيير نام اشخاصي که تابعيت اتريشي را ندارند نيز سر و کار دارد

 اصالحات مربوط به سوابق ثبتي

ها به اصالحات نياز داشته باشند، از حاشيه گواهي نامه ها براي توضيحات استفاده مي هنگامي که مدارک بعد 

ن يک واقعه و يکي از راههاي ايجاد ارتباط رسمي بين دو واقعه ثبت احوال يا بي توضيحات حاشيه اي. شود

اعالم شده، اصالح ثبت شده اشتباه را که به طور رسمي مأمور اين امور مي تواند موارد . تصميم دادگاهي است

 .کند

 مراکز مربوطه براي گزارش مدارک گم شده

دفتر مدارک پيدا شده و گمشده نزديکترين دفتر وابسته به شهرداري، دفتر مدارک گمشده و جعلي در  -

 شهرداري لئوبن، دفتر مدارک گمشده و جعلي شهرداري

تر مرکزي خدمات گمشده و يافته ها، دف در وين، دفاتر وابسته به شهرداري خدمات پيدا شده و گمشده -

 ها شده

 هاي پايتخت، شهرداري و در ديگر شهرک -
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خدمات مدارک گم شده و پيدا شده به . در اين مواقع يک مدرک رسمي شناسايي با عکس مي بايست ارائه گردد

 .هزينه ي الزم بايد پرداخت گردد. صورت بر خط با دفتر مرکزي در ارتباط است

 آرشيو

فقط قبل از آن . بوجود آمد( سال پيش 27)8181ثبت احوال فقط از سال . در اتريش ثبت مرکزي موجود نيست

سوابق قديمي کليساها هم اکنون در . کردند کليساهاي مختلف ثبت هاي والدت، ازدواج و وفات را نگهداري مي 

 .کليساي مرکزي ذخيره شده است

 مدارک

شهروندان بلژيکي تا همين اواخر مي بايست براي انجام برخي امور اداري مدارکي نظير گواهي والدت يا ازدواج 

هنگاميکه فردي ثبت مي شود مأمور . نيستپس از تأسيس ثبت احوال ديگر نيازي به اين مورد . ارائه مي دادند

را تأييد و صحت مدارک و اطالعات را به ثبت مربوطه با بازرسي مدارک مربوطه موجود، اطالعات مليتي و فردي 

که ثبت انجام نشده باشد، به شرط اينکه بتواند ثابت کند در مواقعي  ممکن است فرد. احوال اعالم مي کند

متناوبأ فرد مي تواند امضاي الکترونيکي که به تأييد ثبت . ممکن است درخواست تأييد صحت اطالعات نمايد

 .دهد احوال صادر شده را ارائه

 :مدارک ذيل توسط دفاتر ثبت صادر مي شود

 گواهي والدت 

 گواهي ازدواج 

 گواهي فوت 

  (قانون ثبت 87طبق ماده ) گواهي زايمان نوزاد مرده 

  بر خالف گواهي که فقط ثبت والدت و وفات و ازدواج را ارائه مي دهد، کپي : ثبت وضعيت مدنيکپي

اطالعات اصلي که مستقيمأ در هنگام وقوع تولد و : نندثبت وضعيت، متن کاملي از موارد ثبت شده ما

 .ازدواج و فوت ثبت مي شود را ارائه مي دهد

 اگر شهروند اتريشي بخواهد با يک خارجي ازدواج کندمي بايست گواهي بال مانع ! گواهي بال مانع بودن

است که فرد تمامي اين گواهي براي تاييد اين موضوع . بودن را نيز بهمراه ديگر مدارک داشته باشد
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گواهي توسط دفتر . شرايط ازدواج را با توجه به قوانين اتريش پذيرفته است و براي شش ماه اعتبار دارد

 .ثبت محل اصلي اقامت صادر مي شود

  قانون ثبت احوال 77تاييديه مطابق ماده 

 رونوشتي از ثبت خانواده 

ممکن است گواهي والدت بدون داده هاي . ي شودگواهي تولد، ازدواج و وفات بدون اشاره به مذهب صادر م

 .والدين نيز صادر شود

 :درخواست مدارک براي دفاتر ثبت

 شخصأ يا وکالتي 

 توسط پست، فکس يا تلفن 

 به صورت آنالين، براي درخواست مدارک تاريخ دقيق الزامي است 

 .آن درخواست دادبراي اخذ مداک مي توان شخصآ به دفاتر ثبت مراجعه کرده و يا براي ارسال 

 هزينه ها

 .تمامي دفاتر ثبت داراي هزينه هاي استاندارد هستند

 يورو هزينه اداري 1972: گواهي هاي در ثبت احوال 

 يورو هزينه اداري 8922: گواهي ثبت احوال براي وقايعي که در خارج از کشور اتفاق مي افتد 

 هزينه اداري يورو 2912يورو بعالوه  88922: صدور گواهي بالمانع بودن 

 يورو هزينه اداري 2982يورو بعالوه  1912: صدور بقيه گواهي ها 

  يورو 1912: صدور رونوشتي از ثبت خانواده 

اگر به صورت . پرداخت هزينه ها در دفاتر ثبت هم به صورت نقد و هم پرداخت از طريق کارت امکان پذير است

 .سفارش مدارک افزوده مي شود يورو براي 88922آنالين پرداخت انجام گيرد، هزينه 
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 ثبت تولد در اتريش

 :گزارش تولد مي بايست طول مدت يک هفته بعد از تولد توسط افراد ذيل انجام گيرد

 ده استميس بيمارستاني که نوزاد آنجا بدنيا آرئ 

 دکتر يا مامايي که در هنگام تولد حضور داشته است. 

 پدر و مادر نوزاد 

  فدرالمرکز يا اداره پليس 

 توسط فردي که دانش تجربي زايمان دارد. 

 مدارک

 (اگر نوزاد بدون ازدواج والدين به دنيا آمده باشد گواهي تولد مادر) گواهي تولد والدين  -

 گواهي ازدواج والدين -

مادر طالق گرفته مي بايست حکم طالق را داشته باشد و مادر بيوه مي بايست گواهي فوت همسر را  -

 .داشته باشد

 ثبت اقامتفرم  -

 مدرک شهروندي والدين -

 اعالميه پزشکي تولد توسط پزشک يا رئيس بيمارستان -

 (در طي يک ماه ممکن است ارائه داده شود) مکتوب براي نام نوزاد اعالميه  -

 (براي خارجي ها)پاسپورت و مدارک شهروندي  -

 گواهي والدت

 .گواهي والدت توسط دفتر ثبت  محل تولد نوزاد صادر مي شود

 اي ثبت منطقه دفتر شهرداري در: مستقل شهرهاي در -

 دفاتر ثبت: در ديگر شهرها -

 :قانون ثبت گواهي تولد شامل موارد ذيل مي باشد 4بند  81مطابق ماده 

 نام خانوادگي، نام نوزاد 
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 زمان و مکان تولد نوزاد 

  نوزادجنسيت 

 ي آنها به جامعه کليسانام و نام خانوادگي والدين و مکان و زمان تولد آنها، همچنين وابستگ 

 به رسميت شناختن

در شرايط . مادران نيازي به رسميت شناخته شدن ندارند، مگر در شرايطي که خودشان زايمان انجام داده باشند

 :زير پدر به رسميت شناخته مي شود

 د ازدواج کرده باشدامردي که در هنگام زايمان با مادر نوز .8

 ته باشدمردي که خودش پدري نوزاد را پذيرف .2

 .بوسيله قانون به عنوان پدر اعالم شده باشدمردي که  .8

 :ثبت پدري در اماکن زبر ممکن است انجام گردد

 دفتر کودکان و نوجوانان 

  (بدون هزينه) دفتر ثبت احوال 

  (اگر مرد يک شهروند اتريشي باشد) در دفتر کنسولي اتريش 

 اي دادگاه منطقه 

 در دفتر اسناد رسمي 

 :را مي بايست ارائه کندپدر اين مدارک 

 عکس 

 گواهي والدت 

 فرم ثبت اقامت 

  (پاسپورت براي خارجي ها) گواهي تابعيت 

 مدارک درجات دانشگاهي 
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 ازدواج

اج هاي مدني در اتريش قانوني است، هر چند مراسم مذهبي نيز ممکن است با مراسم مدني انجام وفقط ازد

ازدواج همجنس گرايان نيست ولي زندگي مشترک بدون ازدواج در حال حاضر در اتريش هيچ قانوني براي . شود

دادگاه اروپا، براي حقوق بشر، همجنس گرايان از حقوق يکسان بر اساس تصميم . به رسميت شناخته شده است

 .با کساني که غير همجنس هستند و بدون ازدواج با هم زندگي مشترک دارند يکسان است

 موانع ازدواج/ درخواست فردي

اگر به سن مورد نظر نرسيده باشند، نياز اجازه قيم، يا شخصي که از او . سال است 81سن ازدواج براي زن و مرد 

دادگاه ممکن است فردي که . با اينکه تصميم دادگاه جانشين رضايت والدين و قيم  شود. مراقبت مي کند دارد

مادر و پسر، پدر و دختر، مادربزرگ و نوه، ) ه نسبي افراد با رابط. سال سن دارد را واجد شرايط ازدواج بداند 81

نمي توانند ازدواج کنند، همچنين برادر و خواهري که کامأل يا به صورت نيمه رابطه نسبي ( پدر بزرگ و نوه 

براي از بين نرود او تا زماني که ازدواج اول فردي که ازدواج کرده، . داشته باشند در صورت ازدواج ملغي مي شود

 .ثبت احوال قبل از هر ازدواجي تمامي اين موارد را بررسي مي کند. ه دوم نمي تواند ازدواج کندمرتب

عالوه بر اين اگر يکي از طرفين به طور قانوني بي کفايت، ناخود آگاه و يا از لحاظ ذهني آشفته باشد، از درجه 

نوادگي همسر، يا داشتن مليت همسر باشد يا اينکه اگر ازدواج صرفأ با هدف داشتن نام خا. اعتبار ساقط مي شود

 :ديگر موانع ازدواج عبارتند از. باطل است

 قيم يا سرپرست يکي از طرفين با ازدواج راضي نباشنداگر در زمان ازدواج  -

اگر هنگام ازدواج يکي از طرفين راجع به ازدواج بي خبر باشد يا اينکه خبر داشته باشد ولي مايل به  -

 ازدواج نباشد

 .يکي از طرفين در مورد هويت همسر اشتباه کرده باشداگر  -

اگر هنگام ازدواج يکي از طرفين در مورد هر گونه شرايط مربوط به همسر اشتباه کرده باشد که مانع  -

 .ازدواج شود

وادار به اگر در مورد حقايق ضروري خود همسر آينده خود را فريب داده باشد و يا با استفاده از تهديد  -

 .کندازدواج 

 مقدمات کار
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، فرم (بدون در نظر گرفتن تابعيت)اگر يکي از طرفين ازدواج شهروند اتريشي باشند و يا ساکن اتريش باشند 

مربوط به ازدواج بايد در دفتر ثبتي محل اقامت پر شود و اگر هر دو مقيم اتريش باشند در هر کدام از دفاتر 

 .ثبتي مي توانند اين کار را انجام دهند

 ات مربوطهمقام

 مرکز ثبت شهرداريانجمن ثبت تولد، وفات و ازدواج و يا  -

 اي شهرداري دفتر ثبت منطقه: در وين -

اگر هيچ محل اقامتي در اتريش نداشته باشند، دفتر ثبتي که در محل آخرين محل اقامت بوده در نظر گرفته 

ورد نظر در اولين منطقه وين پر مي اگر طرفين هر دو غير اتريشي و غير مقيم اتريش باشند، فرم م. مي شود

اولين زمان ممکن براي رزرو تاريخ ازدواج در اداره ثبت شش ماه قبل از عروسي برنامه ريزي شده است، در .شود

براي پر کردن فرمهاي . شهر هاي بزرگ به طور متوسط ممکن است دو تا شش هفته بيشتر از آن شش ماه گردد

حضور  يکي از طرفين قابل تنها حضور داشته باشند، تنها در موارد خاصي  بايد در دفتر ثبتمربوطه طرفين 

 .قبول است

دواج بررسي مي شود و زوجها مي بايست در زدر هنگام پر کردن فرم در دفتر ثبت تمامي مدارک قانوني و موانع ا

اگر هر يک از طرفين به  همان زمان انتخاب کنند که بعد از ازدواج کدام نام خانوادگي را استفاده خواهند کرد،

در صورت شک به صالحيت ازدواج يکي از  .مي کند مي بايست مترجم حضور داشته باشدنزبان آلماني صحبت 

مربوطه به دادگاههاي  سنادا طرفين و يا کامل نبودن مدارک، در مورد تاريخ ثبت تجديد نظر مي شود و در نبود

 .ه هاي دادگاه پرونده ممکن است تاريخ ازدواج مشخص شودپس از پرداخت هزين. مناسب عودت داده مي شود

 مراسم ازدواج

( بهمراه کارت هويتي)با حضور طرفين و حداقل دو شاهد ه ثبت و اردر هر اد ز ثبت ازدواج، مراسم ازدواجپس ا

 .برگزار مي گردد

 مدارک

 مدارک اصلي براي عروس و داماد براي ثبت ازدواج در دفتر ثبت

  (صادر شده در شش ماه قبل از برنامه ريزي ازدواج)  تولد هر يک از طرفينخالصه ي ثبت 
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 عکس/ مدرک هويتي 

  (گواهي ثبت، گواهي رانندگي يا آخرين برگه ماليات)مدرک مربوط به اقامت 

 گواهي مليت 

 مدرک درجات دانشگاهي 

 اند براي اشخاصي که به سن قانوني نرسيده 

 رضايت نامه قيم و سرپرست قانوني -

 .رسيده باشد 81، اگر فرد به سن ( از طرف دادگاه) اعالميه سن قابل قبول ازدواج  -

 در مواقعي که طرفين قبل از ازدواج کودکاني داشته باشند

 گواهي تولد تمام کودکان متولد شده قبل از ازدواج 

  (اگر نام پدر در گواهي تولد نيامده باشد)تأييديه پدري 

 .ازدواج کرده باشدهنگاميکه يکي از طرفين قبأل 

 ي قبلياه گواهي ازدواج تمامي ازدواج 

 مدرک ابطال تمامي ازدواجهاي قبلي 

 (نهايي)مدرک طالق  -

 گواهي فوت همسر -

 ي خارجي هاارک اضافي برامد

 (که بيش از شش ماه از صدور آن نگذشته باشد)گواهي بال مانع بودن ازدواج  -

 پاسپورت و يا گواهي مليت -

 مدرک اقامت -

 پناهندگي کنوانسيون ژنوتاييديه  -

 مندرجات اعالميه ازدواج

 جاتاريخ ازدو 

 مکان ازدواج 
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 نام خانوادگي قبل ازدواج 

 نام خانوادگي بعد ازدواج 

 درجه دانشگاهي و شغل 

 آدرس محل سکونت 

 مذهب 

 تاريخ تولد 

 مکان تولد 

  تولدمحل کشور 

 مليت 

 وضعيت تأهل 

 تاريخ طالق 

 تعداد ازدواجهاي قبلي 

 تعداد فرزندان 

 نام، نشاني، تاريخ و مکان تولد، شماره گواهي والدت و مليت فرزندان 

 هزينه ها

 88922 يورو هزينه دولت براي ثبت صالحيت ازدواج 

 هزينه هاي مربوط به انجام مراسم ازدواج

 7947 يورو هزينه اداري براي مراسم ازدواج در ساعت رسمي دفتر و در دفاتر رسمي ثبت 

 74972 براي مراسم ازدواج خارج از دفاتر رسمي يورو هزينه اداري 

 82912 يورو هزينه اداري براي مراسم ازدواج خارج از ساعت اداري 

هزينه ها به محض درخواست ازدواج پرداخت مي شوند و در مواردي که ازدواج انجام نمي گيرد برگردانده مي 

 .شود

 

 ابطال ازدواج/ جدايي/ طالق
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. طالق يا ابطال ازدواج فقط توسط دادگاه انجام مي شود. جدايي در سيستم قانوني اتريش شناخته شده نيست

تصميم براي ادامه دادن ازدواج و يا پايان دادن آن در دادگاه مشاجرات مربوط به طالق يا ابطال ازدواج، و يا 

 .اي که محل اقامت فعلي يا قبلي زوجين بود انجام مي شود منطقه

 انتخاب نام

 نام

براي ثبت نام کودک بيشترين . قانون ثبت احوال، والدين براي کودک خود نام انتخاب مي کنند 28طبق ماده 

معموأل هر دو والديني که ازدواج کرده اند و در صورتي که مادر ازدواج نکرده باشد . )مهلت ظرف يک ماه است

نام انتخاب شده براي کودک مي بايست به جنسيت (. نندخود به تنهايي براي ثبت نام کودک در خواست مي ک

او سازگار باشد، با خصايص خوب اجتماع مغايرت نداشته باشد، اگر مشخص شود نام انتخاب شده براي منافع 

 .دادگاه سرپرستي براي آن تصميم گيري مي کند کودک مضر است

 نام خانوادگي

خود را دريافت مي کند  مي آيد نام خانوادگي مشترک والدينهنگامي که کودک بعد از ازدواج والدين به دنيا 

اگر والدين نام خاونوادگي مشترک نداشته باشند والدين نام خانوادگي که هنگام ازدواج انتخاب ( 881ماده )

. کردهاند را براي کودک انتخاب مي کنند ، اگر باز هم تصميم گرفته نشد نام خانوادگي پدر به کودک مي رسد

اگر بعد ها روابط مشروع گرديد . مادري که ازدواج نکرده نام خانوادگي خود را به فرزند مي دهد 817ده طبق ما

سال مي توانند با رضايت والدين نام  84فرزندان باالي . با رضايت طرفين مي توان نام خانوادگي را تغيير داد

 .خانوادگي خود را تغيير دهند

 نوزاد مرده

نام . ون ثبت احوال نوزاد مرده در صورت درخواست والدين مي تواند نام داشته باشدقان 2بند  21طبق ماده 

 .خانوادگي والدين در هنگام ثبت فوت براي نوزاد وارد مي شود

 تغيير نام

قانوني و توسط فرد صالح اتريشي قابل تغيير است، حتي اگر فرد داراي   فقط توسط مادهنام و نام خانوادگي 

تغيير نام فقط با دليل خوب و . همين امر براي افراد بدون تابعيت و پناهندگان نيز وجود دارد. دمليت دوگانه باش
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سال مي  82نام و نام خانوادگي فقط در هر . تصريح شده اي که براي تغيير نام وجود دارد مي تواند انجام شود

 .د تغيير کندقانون تغيير نام، که نام مي توان 2تواند تغيير کند مگر به موجب ماده 

 (قانون تغيير نام 2طبق ماده ) مقامات مربوطه اتريش جهت تغيير نام 

 دفتر ثبت اداره شهرداري: در شهر هاي مستقل 

 اداره ثبت شهرداري: در تمامي ديگر شهر ها 

 (همچنين براي افرادي که اقامت اتريش را ندارند) دفتر ثبت اداره شهرداري و   :در وين 

  :نام متفاوتداليل در خواست 

 نام کنوني مضحک يا توهين آميز است 

 نام کنوني براي تلفظ وبيان مناسب نيست. 

 در خواست کننده خارجي براي داشتن نامي که در اتريش اقامت وي را راحت مي کند. 

 .انجام شود اتريشياين درخواست مي بايست دو سال بعد از گرفتن مليت  -

 براي انجام کارهاي مذهبي و اعتقادي مناسب باشدضي بخواهد نامي داشته باشد که متقا. 

 متقاضي مايل به استفاده از نامي است که در گذشته براي او استفاده مي شده است. 

  خانوادگي و روز تولد فرد مطابق با فرد ديگري است که باعث سر در گمي مي شود نامنام و. 

  ناشي از نام خود جلوگيري کندمتقاضي مي خواهد از پيامدهاي مضر اقتصادي و اجتماعي. 

 قانوني ل درخواست تغيير نام براي ديگر دالي 

 ي فرزند خوانده مي تواند تغيير کنداخابي برتنام ان. 

 .درخواست، دو سال پس از فرزند خواندگي يا اکتساب مليت اتريشي امکان پذير است -

 نام با جنسيت فرد مغايرت دارد. 

  خواهد نامي مطابق با دين جديد خود انتخاب کندفرد دين خود را تغيير داده و مي. 

 .اين درخواست نيز دو سال بعد از تغيير دين امکان پذير است -

 :داليل تغيير نام خانوادگي

 نام خانودگي مضحک يا توهين آميز است. 

 نام خانوادگي کنوني براي تلفظ و بيان مناسب نيست. 
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 ودن در اقامت در اتريش مي خواهدمتقاضي خارجي نام خانوادگي جديد را براي راحت ب. 

 .درخواست مي بايست دو سال بعد از اخذ مليت اتريشي انجام شود -

 متقاضي بخواهد نام خانوادگي داشته باشد که براي انجام کارهاي مذهبي و اعتقادي مناسب باشد. 

  استمتقاضي مايل به استفاده از نام خانوادگي است که در گذشته براي او استفاده مي شده. 

 نام و نام خانوادگي و روز تولد فرد مطابق با فرد ديگري است که باعث سر در گمي مي شود. 

 مثأل مي خواهد نام خانوادگي خود را بعد يا قبل از نام . متقاضي مايل به داشتن دو نام خانوادگي است

 .خانوادگي همسر داشته باشد

  خواهد فقط يک نام خانوادگي مشترک با همسر خود، متقاضي دو نام خانوادگي بعد از ازدواج دارد و مي

 .بدون داشتن نام خانواگي قبلي خود داشته باشد

 متقاضي مي خواهد نام خانوادگي والدين و يا پدر بزرگ و مادر بزرگ را داشته باشد. 

  متقاضي کم سن و سال که نام خانوادگي سرپرست يا شخصي که به مدت طوالني قيم وي بوده است را

 .دارد

 متقاضي مي تواند داليل قانع کننده ديگري براي تغيير نام خانوادگي داشته باشد. 

 مدارک الزم

o فرم درخواست تکميل شده 

o مدارک تابعيت 

o گواهي والدت 

o  (در صورت ازدواج)گواهي ازدواج 

o (در صورت طالق)آخرين مدرارک دادگاهي براي طالق 

o گواهي مليت 

o پاسپورت و يا کارت هويتي رسمي 

o رجات دانشگاهيمدرک د 

 هزينه ها

 در هنگام داشتن دليل مناسب

 88922 يوروهزينه دولتي 
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 در نبود دليل مناسب

 872972 يورو هزينه دولتي 

 818922 يورو هزينه اداري 

  يورو 422922اگر نام به نام اصلي آلماني باز گردانده شود 

 

 نسرين خورشيدي: تدوين 

 آدرينه هارطون:  ترجمه

 

 

 :منابع
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf  

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf

