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أ .تاريخچه ثبت احوال کشور
سيستم ثبت احوال بر مبناي وقايع حياتي پي ريزي شده است  .زبان رسمي کشور يوناني ،ولي در منطقه
رودس  ،ايتاليايي است .الفباي جديد يونان از  42حرف تشکيل شده و بر اساس زبان التين نمي باشد.عالوه
بر حروف الفباي زبان تعدادي از عالئم لهجه اي را هم در بر مي گيرد  ،که شامل سه عالمت تفکيک کننده
مي باشد(حاد ،جدي ،دور) که اصطالحا" به آنها عالئم تنفس مي گويند.
معيارهاي کد گذاري متعدد و گوناگوني براي الفباي مورد نظر بمنظور انجام عمليات مربوط به محاسبه ،
وجود دارد  ،در بين آنها ايزو  5588-7نيز به چشم مي خورد .يونان جمعيتي قريب به / 71/887

نفر (

برآورد سال  )4117دارد .از نظر تقسيمات استاني شامل  3استان :آتن ،کاواال ،درام ؛  31شهرداري و 81
جامعه روستايي غير متمرکز مي باشد .يونان داراي يک جامعه غير مستقل و صومعه کوه آتوس نيز مي باشد.
قانون اتحاديه اروپا در اين کشور  ،فقط در بخش محدودي اجرا مي شود  .شهرداريها تابع قانون کلي هستند
و در شهرهاي اصلي و مهمترين مراکز شهري واقع شده اند.جوامع روستايي ،عموما" در برگيرنده روستاها با
سکنه کمتر از  4111نفر مي باشند .تمامي امور محلي تحت نظارت شهرداريها و جوامع روستايي است .دبير
کل تمام وظايف واگذار شده دولتي  58 ،مورد را اجرا مي نمايد ،در اين راستا؛ شهردار و يا بخشدار،جوامع
روستايي مسئول ثبت والدت  ،ازدواج و فوت هستند.

ب .اداره ثبت و پرسنل آن
شهردار و يا نماينده جامعه روستايي مسئول و يا عامل ثبت مي باشد .اين افراد مي توانند وظايف ويژه اي را
به نمايندگان و يا کارمندان دولت واگذار  ،نمايند و ليکن مجاز به واگذاري مسئوليت ثبت ازدواج نيستند.
مقررات دقيق و صريح براي آموزش حرفه اي وجود ندارد .از جمله ساير ادارات ثبت احوال ؛ ادارات کنسولي
و مقامات ديپلماتيک و همچنين ناخدايان در دريا نيز مسئول ثبت والدت در موارد مورد نظر مي باشند .در
موارديکه واقعه تولد در طول سفر با قطار و يا هواپيما رخ دهد  ،مسئول ثبت در مقصد پرواز عهده دار اين
وظيفه و قدرت نظارت بر اين روند در اختيار دادستان منطقه است .بمنظور تعيين و تضمين وضعيت
شهروندي افراد  ،گزارش ها ( اسناد) مربوط به والدت  ،ازدواج و فوت در ادارات ثبت درج و نگهداري و لوايح
مربوط به تاييد والدت  ،ازدواج و يا فوت افراد حقيقي و هرگونه تغيير يا اصالح در لوايح مزبور در کتابچه

Rodos
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ثبت درج مي گردد ( ماده  5قانون گواهي ثبت  ،به شماره  ، 322سال  ) 871بطور کلي مسئوليت ادارات
ثبت بمنزله بخشهاي فرعي اداره قوانين شهرداري ( وزارت شهرداري ) عبارت است از :


به روز رساني مستمر فايلهاي گزارش وقايع ثبت رخ داده در منطقه ( والدت ،ازدواج ،فوت) و هرگونه
واقعه پي آمد آن که مرتبط با وقايع ثبتي است ( مثل غسل تعميد  ،طالق  ،انتساب ،تغيير مذهب،
اظهارنامه براي کودکان)



انتشار  ،صدور  ،تصاوير لوايح ثبتي و ساير گواهي نامه ها



برگزاري جلسات توجيهي دوره اي براي ارائه خدمات دولتي ( مثال" سازمان ملي آمار يونان)
پيرامون وقايع والدت  ،ازدواج  ،فوت؛ همچنين تشکيل جلسه با ادارات مربوط با مقامات محلي در
مورد وقايع ثبتي که تأثير گذار بر گزارشات محفوظ در آن ادارات مي باشد.



همکاري با ادارات ثبت ساير مقامات دولتي براي تغيير واقعه و يا درخواست دسترسي به گزارشات
ثبتي



تدارکات الزم براي ازدواج



تدارک الزم براي ثبت سکنه در" کتابچه ثبت" شهرداري و هرگونه تغيير بعلت والدت ،فوت ،
ازدواج ،تغيير نام  ،اضافه نمودن ساير نام ها و نام مستعار ( قبل از ازدواج) و صدور کارت مبتني بر
شماره بخش خانواده



مراحل تصيح اشتباهات مندرج در اسناد



حفظ و نگهداري فايلهاي خانواده



صدور گواهي شخصي و شرايط خانوادگي و هويت براي ساکنين



مساعده به جمعيت



ارتباط با ساير جوامع در صورت جابجايي سکنه



حفظ و نگهداري کاتولوگ ( فهرست شهرداري و صدور گواهي براي اسناد آخرين انتخابات)



دريافت و تکميل اسناد مربوط به کتابچه هاي انتخابات

 تهيه و تدارک مقدمات الزم براي انتخابات  .ماهيت اجراي مأموريت  ،انحصاري ودر اختيار دادستان

کل است .به اين معني که او فقط در مواردي که شکايت را وصول نموده اند مي تواند در امور
ثبتي دخالت کنند.
اعتراض به تصميمات بخشدار فقط توسط نماينده داخلي  ،اداره عمومي بلحاظ تمرکز زدايي ميسر است
.اعتراض به تصميم نماينده به شوراي امور خارجه تقديم مي گردد.
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ت .اسنادثبت
ثبت احوال حاوي اسناد والدت ازدواج و فوت وعالوه بر آن اسناد فرزند خواندگي و ثبت گزارشات مي باشد.
اين قبيل اسناد در بر گيرنده اسناد مربوط به کودکان گم شده و رها شده و پيدا شده نيز مي باشند ،
همچنين اصالحيه وضعيت مدني اشخاص اسناد اصلي آنان در ثبت احوال يونان به ثبت نرسيده باشد.
تقريبا" هميشه در يونان اسناد ،در يک نسخه و در اداره ثبت نگهداري مي شوند .ولي اطالعات مربوط به
فرزند خواندگي به ادارات کل ثبت دادگاه مربوط (بدوي) نيز ارسال مي شود .لوايح ثبتي صادر شده در خارج
از کشور توسط بخش خدمات ثبت احوال در آتش ارائه مي گردد .در حال حاضر ثبت ويژه شهروندان مرد (
مذکر) وجود دارد که گواهي فوت و والدت افراد مذکر را براي اهدافي مثل جذب نيرو صادر مي نمايند.

دسترسي به اسناد:

تمامي اسناد به جز اسناد فرزند خواندگي در پرونده هاي عمومي وجود دارند  ،در محل اسکان مشاوره
مستقيم براي کارمندان ثبت احوال و وزارت ملي اقتصاد وجود دارد .ماهيت عمومي اسناد ثبت احوال با
صدور يک کپي و يا نسخه رايگان تضمين شده است .براي اين اقدام نياز به ارائه دادخواست مي باشد.
متقاضي در صورتي که از تاريخ واقعه با خبر باشد  ،نسخه در همان روز صادر مي گردد  .در غير
اينصورت بايد اطالعات موجود بررسي شود واين اقدام نياز به مدت زمان بيشتري دارد.

ث .بايگاني ها
سيستم نگهداري اسناد يونان  ،به بخشهاي فرعي مندرج ذيل تقسيم مي گردد :

 آرشيو (بايگاني) شهرداريها
آرشيو ادارات ثبت شهرداريها :بايگاني هاي تاريخي و ديپلماتيک وزارت امور خارجه يونان بنابه ماده 7
قانون اخير وزارت ( قانون شماره  4ماده  882سال  ) 885موظف است بمنظور امن نگه داشتن ،حفظ و
طبقه بندي از بايگانيهاي مکتوب  ،سمعي بصري و الکترونيکي وزارت استفاده نمايند  ،براي اسناد
ديپلماتيک مقامات يوناني در خارج از کشور ( سفارتخانه ها کنسولگري ها ،هيئت هاي نمايندگي ،و
دفاتر رابط)
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 ثبت در رولهاي( فهرست هاي ) شهرداري
تمامي شهروندان در رولهاي شهرداري ثبت مي شوند ،معموال" ثبت بطور مستقيم و بوسيله اداره ثبت
مردان انجام مي گيرد  .گاهي اوقات ثبت والدت حذف مي شود که در اين مورد نياز به ارائه درخواست
است.
 مدارک مورد نياز
 درخواست متقاضي -4گواهي ثبت در بخش اسناد مردان براي آقايان و در مورد خانمها  ،گواهي ثبت پدر ( در صورت
مجرد بودن ) و يا همسر ( در صورت تأهل) موجود در بخش اسناد مردان ،جهت تاييد هويت وي
 گواهي والدت صادره  81روز پس از واقعه و يا گواهي موجود در کتابچه  ،کليسا و يا هرنوع سند
رسمي که سن را ثابت کند و بتواند شاهدي براي سن توسط شوراي يونان و يا شهرداري استان به
حساب آيد.
 گواهي ازدواج (در صورت تأهل) و  ،گواهي ازدواج والدين براي اثبات نسب(در صورت مجرد بودن)
 گواهي شهرداري و يا استان محل والدت متقاضي  ،در صورتي که متقاضيان تمايل داشته باشند در
شهرداري و يا استان محل سکونت دائم خود به ثبت برسند.
 سوگند نامه متقاضي ،در صورتي که در فهرست شهرداري و يا استان ديگر نباشد .و اگر مولود پسر
است ،درخواست بايد به مسئول شهرداري براي ثبت کودک در شهرداري (رول) ارائه گردد.
ولي کودک بايد درخواست مزبور را ارائه کند .شهرداري اسناد مربوط را براي مقام رياست جهت
تصميم گيري در خصوص ثبت کودک در شهرداري و اسناد پسران شهرداري صادر مي نمايد.
تصميم مزبور ( رأي مربوط ) به ساير بخشهاي خدماتي ( اداره استخدامي  ،اداره عمومي دادستاني و
 )...نيز ارسال مي شود.
اگر به هر دليلي ،مشخصات فردي در فهرست ساالنه شهرداريها و يا استانها موجود نباشد  ،باالخره پس از
تصميم گيري بخشدار به ثبت خواهد رسيد.

اداره ثبت مردان ( پسران)
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اين بخش مسئول ثبت براي استخدام است و مشخصات آقايان را ثبت و نگهداري مي کند و بمنزله آرشيوي
براي تصميم گيري در مورد تغييرات ( ازجمله تغيير نام خانوادگي  ،اضافه کردن نام خانوادگي  ،نام همسر
و )..مي باشد .در صورتي که مولودي دختر باشد  ،درخواست ثبت مستقيما" به بخشداري ارائه مي گردد ( نه
شهرداري) و مراحل و فرآيند کار کامال" شبيه به ثبت يک پسر مي باشد  .و تنها تفاوت موجود اين است که
ثبت در رول شهرداري براي دختران انجام نمي شود.

ثبت غسل تعميد
برابر مقررات وقانون ( ،322 – 71ماده  ،44پاراگراف ( بند ) اول و بخش  ) eنوع مذهب در گواهي والدت
برابر با آنچه که در سند ازدواج والدين درج گرديده ( ماده ،3بند يک  ،بخش  ) a , bثبت مي شود و
همچنين در مورد گواهي فوت نيز اين موضوع قابل تسري است ( ماده  ، 32بند بخش  ) cهمچنين رويه
غسل تعميد نيز در گواهي والدت ثبت و مشخص است .ثبت غسل تعميد مستقيماً در اداره ثبت محل غسل
انجام مي گردد و اگر اين واقعه در مکاني غير از محل تولد رخ دهد ،الزم است پس از صدور گزارش مربوط
مراتب را به ثبت محل اعالم نمايند و تصويري از آن گزارش را طي ده روز ارسال کنند .نامه مستند در اين
زمينه گواهي صادره توسط کشيش عامل مي باشد .غسل تعميد بايد طي  81روز به ثبت برسد .افراد مکلف
براي اعالم ثبت غسل عبارتند از :
– پدر ،مادر و فرد صاحب حضانت طفل
 – 4پدربزرگ
 – 3بستگان نسبي تا درجه سوم  1غالباً نزديکترين خويشاوند )
 – 2فرزندي که در سن  2سالگي و يا بيشتر غسل تعميد نموده است.
ثبت غسل ،رايگان است اما براي تمبر مالياتي مذهبي  %55يورو بايد پرداخت گردد.

ج .قانون و ترجمه
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ادارات ثبت اسنادي را نمي پذيرند که تصديق نشده و يا  Apostileنداشته باشند.
يونان عضو کنوانسيون ( قرارداد ) اروپايي در خصوص لغو قانون اسناد اجرا شده توسط نمايندگان ديپلماتيک
ادارات کنسولگري مي باشد .بر طبق اين کنوانسيون  ،طرفين معاف از استناد قانوني و گواهي توسط
نمايندگان ديپلماتيک و يا ادارات کنسولگري مي باشند .کشور يونان قرارداد را در مورد چند موضوع خاص
تصويب کرده است که فقط يکي از آنها  CFECبه شماره  8نام دارد و طي اين کتاب چند زبانه و چند
ناحيه اي گزارش خانواده معرفي شدهاست ( به زبان ايتاليا – لوکزامبرگ و ترکيه )  ،در آن نياز به قوانين
براي اسناد ياده شده  ،حذف مي گردد .يونان تنها عضو پيمان شماره  1وين راور  5سپتامبر سال 875
تصويب نکرده است.
يونان معاهده همکاري قانوني دوجانبه در مورد لغو قانون اسناد عمومي را با بلغاري ،قبرس ،آلمان ،
مجارستان و لهستان منعقد کرده است..
تهيه تصوير اين اسناد امکان پذيراست اما بايد نسخه قانوني و يا برابر با اصل باشدو گواهي را به همراه داشته
باشد ) (Apostileاسناد صادر شده به زبان خارجي الزاماً بايد به ترجمه رسمي يوناني منضم گردند.
ترجمه را مي تواند يک وکيل و يا کنسولگري محلي يوناني و يا اداره ترجمه وزارت امور خارجه در آتن
متقبل گردد .براي پردازش هزينه ،امکان استفاده از خدمات تسريع دو روزه بجاي مراحل يک هفته اي
معمولي (طبيعي ) ميسر است .در يونان سه مقام .دبيرکل هر منطقه براي اسناد صادر شده ادارات نمايندگان
عمومي غير نظامي و ادارات بخش ،در صورتي که تحت صالحيت شرکت خودمختار منطقه اي نباشند
همچنين افراد حقوقي بر شمرده در قانون عمومي سطح اول سازمانهاي دولتي محلي و ادارات ثبت حق
صدور آپوستيل را دارند .
فرد شخصاً مي تواند درخواست صدور آپوستيل را براي يک اداره اجرائي  ،و يا از طرق الکترونيکي ثبت و يا
از طريق مرکز خدمات رساني شهروندي ) ، (KEPارائه نمايد و در صورت مراجعه شخصي فرد نياز به ارائه
فرم نيست .تائيد صحت امضاء  ،صالحيت فرد صاحب امضاء سند و تشخيص هويت مهر و تمبر موجود و
سند ،اساس گزارش نگهداري شده در اداره صادرکننده آپوستيل مي باشد.
به روز رساني کتاب نگهداري شده در همه سازمانها و ادارات کار بسيار مشکلي است بنابراين اغلب تائيد
صحت با مشکل مواجه مي شود .در اين موارد ،آپوستيل را يک مهر و موم به سايز  2/8در  8/1سانتي متر و
با جوهر آبي در سند گواهي شده همراه مي کنند ( به فرم شماره  2پيوست مراجعه نمائيد )  .البته وقتي که
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فضاي کافي وجود داشته باشد و مهر را ترجيحا در انتهاي سند درج مي کنند و در برخي از موارد استثنائي
که فضايي کافي در سند وجود ندارد ،مهر در يک سند خالي جداگانه ضميمه مي شود.
همان طور که در مورد گواهي نامه هاي دادگاههاي بدوي مکانيسم جلوگيري از تقلب و جعل هرگونه جرم
مربوط به اسناد وجود دارد  .از آنجائيکه متقاضيان درخواست کتبي ارائه نمي کنند تقريبا" زماني که
آپوستيل را به دست مي آوردند ،دسترسي به آنها غير ممکن است.
فرآيند کار کوتاه است و بيش از  8الي  1دقيقه طول نمي کشد ( در صورت مراجعه شخصي) در مواردي
که درخواست از طريق  KEPو يا پست الکترونيکي باشد ،مدت زمان بيشتري طول مي کشد  .صدورآپوستيل
رايگان است.

ح .قانون و مقررات:
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قانون شماره  ،244سال  1976در رابط يا لوايح وضعيت تأهل سال 1997



قانون  1428الي 1984



قانون اصالح کد ملي



قانون مربوط به لوايح وضعيت تأهل



قانون  1229تا  1982پيرامون برابري جنسيت و تجديد حقوق خانواده



قانون  2122-1992اصالح و تکميل مقررات دولت منطقه  ،کد ملي  ،کد شهرداري  ،کد عمومي



قانون  1992-2227در مورد اقتباس قوانيني که صالحيت وزارت کشور در برابر دولت خود مختار ارائه
مي کند.



آئين دادرسي مدني در سال .1967

مقررات اساسي براي حقوق بين الملل خصوصي يونان ،در قانون مدني ( مواد قانوني  )2-34وجود دارد .در
صورت تصميم به تولد فرزندي در چهارچوب مقررات زناشوئي و يا غير ( ماده  7قانون مدني) قانون
موجودعبارت است از:
 قانون دولتي که روابط فردي را بين مادر و همسر وي ،هنگام تولد نوزاد تعيين نمايد.
 چنانچه قبل از تولد فرزند  ،ازدواج منفصل شود ،قانون دولتي حاکم است که رابط فردي بين مادر و
همسر را بهنگام انفصال تعيين نمايد.
 در صورتي که تولد نوزادي خارج از محدوده زناشويي باشد قوانيني براي مشروعيت آن وجود دارد (
ماده يک قرارداد کميسسون جهاني ثبت احوال  1 ،سپتامبر  ، 871مصوب يونان تحت
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قانون ، 187- 851قانون دولتي که پدر و يا مادر مليت آنجا محسوب مي شوند ،و مشروعيت
فرزند را پس از اردواج همزمان والدين و يا تصميم دادگاه پس از اردواج آنها فراهم آورد.
مقررات مربوط به روابط والدين و فرزند متولد شده حين روابط زناشوئي(ماده  5قانون مدني )
 اگر هر دو مليت يک دولت باشد ،قانون آن دولت حاکم است .
 چنانچه پس از تولد  ،مليت مشترک جديدي را اتخاذ نمايند  ،قانون مليت اخير حاکم است .
 چنانچه قبل از تولد مليت مشترک نداشته باشند و بعد از تولد هم مليت آنها تغيير نکند ويا اگر قبل
از تولد مليت مشترک داشته و پس از تولد مليت يکي از آنها يعني والدين و يا فرزند تغيير کند
قانون دولتي محل اسکان مشترک هميشگي آنها درهنگام تولد حاکم است.
 چنانچه محل اسکان مشترک هميشگي نداشته باشد  ،قانون محل مليت کودک حاکميت دارد.
 قانون مربوط به روابط والدين و نوزادي که در چهارچوب رابطه زناشوئي متولد نشده است.
مواد شماره  19و  22ازقانون مدني
 در صورت تعلق هردو به يک مليت  ،قانون آن دولت حاکم است.
 در صورت اخذ مليت جديد مشترک پس از تولد نوزاد ،قانون دولت (کشور) مليت اخير حاکم است.
 چنانچه مليت والدين قبل از تولد از ايالتهاي مختلف باشد و بعد از تولد مليت آنها تغيير نکند و يا
قبل از تولد مليت مشترک داشته و بعد از واقعه مليت والدين و يا فرزند تغيير نمايد،قانون ايالتي که
والدين در آنجا اقامت مشترک بهنگام وقوع واقعه داشته اند ،حاکميت دارد.
 در صورت عدم اقامت مشترک  ،قانون دولت محل مليت پدر و يا مادر حاکم خواهد بود.

ماده  21قانون مدني
 در صورت اخذ مليت مشترک قبل از والدت ،قانون دولت اخير که مليت مشترک دارند حاکم است.
 در صورتي که مليت هر دو يکي باشد  ،قانون همان کشور حاکم است.
 چنانچه والدين ،قبل از والدت نوزاد صاحب مليت از ايالتهاي مختلف باشند و مليت انها بعد از
والدت تغيير نکند و يا اگر قبل از والدت مليتي از ايالتها ي مشابه دارند ،و مليت يکي از آنها بعد از
والدت تغيير نمايد ،قانون دولت اخير که محل اقامت مشترک انهاست بر والدت حاکميت دارد.
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اگر والدين اقامت دائم مشترک نداشته باشند ،قانون دولت در مورد اقامت اخير آنها حاکميت پيدا مي کند.
قانون قابل اجرا براي شرايط پذيرش و فسخ پذيرش  ،يک عامل جهاني ( بين المللي) است .به اين مضمون
که دولت افراد مشمول پذيرش ملي محسوب مي گردند ( .ماده  43قانون مدني)  .اگر افرادي که مشمول
پذيرش مي باشند متعلق به ايالتهاي مختلف باشند ،شرايط قوانين ايالتهاي مرتبط بايد در نظر گرفته شود و
محدوديتهايي بمنظور اتخاذ اعتبار ،وجود نداشته باشد .قانون قابل اجرا براي روابط بين افراد ( والدين) و
فرزند خوانده بايد وجود داشته باشد.
 چنانچه پس از پذيرش فرزندخواندگي ،مليت اعضا خانواده به يک دولت تعلق داشته باشد ،قانون
همان جا حاکم مي گردد.
 در صورت اتحاد مليت جديد مشترک در زمان فرزند خواندگي  ،قانون دولت اخير ( جديد) حاکميت
پيدا مي کند.
 چنانچه(قبل از پذيرش و فرزندخواندگي) مليت شان متفاوت باشد و بعد از پذيرش مليتشان تغيير
نکند و يا قبل از پذيرش مليتشان يکسان ولي مليت يکي از آنها در هنگام پذيرش فرزند تغيير
نمايد ،قانون دولتي حاکميت دارد که در آنجا والدين بهنگام پذيرش فرزند ،اقامت هميشگي و
مشترک داشته باشند.
 اگر والدين اقامت دائمي مشترک نداشته باشند ،قانون محل مليت آنان حاکم است و اگر در قيد
زوجيت باشند  ،قانوني که روابط فردي آنها را تعيين نمايد حاکميت خواهد داشت.
 بايد قانون قابل اجرا براي شرايط ازدواج در نظر گرفته شود و موانع هريک از افراد متمايل به ازدواج
مربوط به قانون ايالتي است که آنها شهروند آنجا مي باشند ( داراي مليت مشترک هستند) چنانچه
مليت طرفين متفاوت باشد  ،قانون مربوط به هريک از ايالتها حاکميت خواهد داشت (.ماده  3بند
بخش الف از قانون مدني)
بمنظور اعتبار ازدواج رسمي ،قانون قابل اجراء مربوط به ايالتي است که زوجين تحت تابعيت آن مي
باشند.اگر چه داراي مليت مشترک باشند و چنانچه مليت آنها متفاوت باشد ،مقررات هريک از ايالتها و ايالت
محل ازدواج حاکميت خواهد داشت.
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ماده  ،21بند الف بخش ب ( قانون مدني)
سيستم قانوني يونان به تشريفات خاصي براي برگزاري مراسم ازدواج نياز دارد .زوجين که با هم زندگي مي
کنند ولي روابط زناشويي ( ازدواج) آنها رسما" معتبر نيست( به رسميت شناخته نشده) و ازدواج آنها رسمي
نيست ،در يونان ،مبتني بر قانون خارجي يونان به اين شرط که طرفين يوناني نباشند معتبر محسوب مي
شوند ،قانون قابل اجراي براي موضوعات مربوط به طالق و يا هر شکل ديگر متارکه ،تابع مقررات دولتي است
که روابط فردي زوجين بهنگام طالق و يا متارکه در آن دولت رخ مي دهد ( .ماده  1از قانون مدني)

خ .دولت الکترونيک
خدمات بر خط براي شهروندان

پورتال
مرکز خدمات شهروندي  ،سايت رسمي  ،ارائه يک مرحله اي خدمات است( )kepجائي که شهروندان به
اطالعات الزم براي ارائه خدمات عمومي و مجموعه مراحل اجرائي استاندارد دسترسي دارند.

هويت الکترونيکي
در حال حاضر ساختار هويت الکترونيکي مرکزي در دولت الکترونيک يونان وجود ندارد .بويژه طرحي براي
صدور کارتهاي هويتي الکترونيکي نيز در نظر گرفته نشده است .دريافت اجرائي عمومي  ،پروژه در مقياس
بزرگ براي اجرا به نام سامانه تأييد هويت ملي در دست اجراست.
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گواهي ثبت احوال
تقاضاي بر خط و ارائه گواهي والدت ازدواج

د .والدت
اداره ثبت محل وقوع بايد واقعه والدت را طي  1روز پس از زايمان اعالم نمايد .چنانچه وقوع واقعه در
بيمارستان  ،کلينيک  ،زندان و يا ساير موسسات باشد  ،مدير آن محل  ،مسئوليت اعالم واقعه را بعهده دارد
و در صورت وقوع واقعه در محلي غير از موسسات دولتي ،والدين (پدر و مادر و يا نماينده ايشان ،همچنين
پرسنل پزشکي  ،دکتر ،ماما  ،متخصص زنان حاضر بهنگام زايمان  ،مکلف به اعالم واقعه هستند و بايد حين
تولد نوزاد زنده نسبت به اعالم واقعه براي ثبت اقدام تا گواهي والدت را صادر نمايند.
در صورت تاخير و مراجعه پس از مهلت مقرر ،تا  81روز فرد بايد جريمه قريب به  2/21دالر و بيش از 81
روز  3/81يورو  ،در شکل تمبر باطل ( ابطال) بپردازد .چنانچه واقعه را طي سه ماه پس از وقوع اعالم
نمايند .نپذيرفته و گواهي والدت را صادر نمي کنند و ثبت نوزاد را منحصرا" درصورت ارائه حکم دادستان
پس از کنترل وقايع انجام مي دهند .در اين گونه موارد بايد سن نوزاد نيز اعالم گردد ،و اين رويه اي
جداگانه دارد و در واقع والدين بايد مطلع شوند.
در صورتي که نوزادي يافت مي شود ( سرراهي)  ،فرد يابنده بايد پليس را از موضوع مطلع نموده و طي سه
روز اطالعات الزم براي مسئول ثبت فراهم آورد  ،در مورد مکان محل يافت شده  ،ثبت کننده بايد والدت را
در محل ثبت گزارشات درج کند .اليحه حاوي حکمي است که نام و نام خانوادگي کامل نوزاد را معين مي
کند.
در اين اليحه محل نامشخص  ،نام خانوادگي و نام ساختگي والدين کودک نيز آشکار نيست .
مسئول ثبت گواهي والدت تولد مرده را با ذکر متوفي تنظيم مي کند و نام و نام خانوادگي نيز در صورت
تقاضا درج مي گردد.

اعالميه ثبت:
موارد و اطالعات مندرج در آن:
 نام ،جنس ،محل و تاريخ تولد
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 دوره بارداري
 مشروعيت  ،تولد زنده يا مرده  ،دو يا چند قلو زايي و حکم والدت
 مليت
 وزن بهنگام تولد
 مذهب ،غسل تأميد ( تاريخ  ،غسل تعميد  ،نام کودک ،نام ها و اولين نامهاي معرفي پدر روحاني و
کشيش)
 تاريخ ازدواج
 نام پدر ،نام ،نام خانوادگي و انتسابي مادر ،شغل  ،مذهب،مليت ،محل اقامت و سن والدين
 خصوصيات مذهبي منتسب به والدين مبتني بر فهرست موجود در شهرداري
مدارک مورد نياز مورد حمايت:
 درخواست ،اعالميه وضعيت تأهل (قابل دسترس از آژانسهاي مربوط و مراکز خدمات شهروندي)
 کارت هويت پليس ،پاسپورت (رواديد)
 پروانه اقامت و رواديد براي خارجيها
 گواهي صادره پزشک  ،ماما و پزشک متخصص زايمان
 تائيديه حکم نهايي دادگاه  ،بهنگام عدم صدور سند توسط دکتر و...
 اليحه الحاق نام خانوادگي به کودک بويژه با توجه رتبه تولد.

سند والدت
دو نوع سند والدت صادر مي شود:
 گواهي والدت رسمي
 تصوير گواهي والدت متقاضي (رايگان و سند حمايت کننده از کارت هويتي) متقاضي از طريق
مراکز خدمات شهروندي مي تواند به آن دسترسي يابد.
گواهي والدت رسمي
گواهي والدت  ،سندي است که اداره ثبت  ،ثبت احوال مربوط صادر مي کند بمنظور تأييد والدت.
اطالعات مندرج در ان عبارتند از :
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 نام و نام خانوادکي ،محل  ،تاريخ و ساعت والدت
 عضويت کودک در شهرداري
 مذهب و تاريخ غسل تعميد ( با توافق والدين)
 حکم والدت82
 نام و محل اقامت پدر
 نام و نام خانوادگي و محل اقامت مادر
 ويژگي مشخصات ثبت شده مبتني بر فهرست شهرداري والدين
 شماره اليحه
 تاريخ اعالميه
 نام و امضاء مسئول ثبت
گواهي والدت در تاريخ معوق قابل اصالح نيست آما روش حاشيه نويسي در گواهي والدت  ،در مواردي مثل
تعيين نسب و به رسميت شناختن فرد بکار مي رود .عالوه بر آن تصميم گيريهاي مرتبط با تغيير نام و نام
خانوادگي مليت  ،مذهب ،و غسل تعميد  ،ازدواج  ،طالق و مرگ نيز در حاشيه سند درج مي شوند.
در مورد فرزند خواندگي ،سند جديدي طراحي شده است که مسئول ثبت فقط مشخصات والدين متقبل
شونده را در آن قسمت درج مي کند  ،وليکن اصالح مکان تولد منطبق بر محل اقامت والدين بهنگام تولد
مي باشد .گواهي اصلي اوليه به عنوان يک يادداشت به گواهي جديد ضميمه مي گردد .فرد دو جنس هم مي
تواند پس از تعيين مجدد جنسيت نسبت به اصالح والدت اقدام کند .گواهي والدت نيز در صورت درخواست
فرد صادر مي گردد.
کودکان متولد شده مشروع
رابطه کودک با مادرش در اثر تولد ايجاد مي شود ولي رابطه او با پدر و بستگان با توجه به ازدواج مادر با پدر
و يا خواست داوطلبانه مادر و يا حکم دادگاه تعيين مي گردد ( .قانون شهروندي يونان  ،ماده ) 213
پدر کودکان متولد شده در زمان ازدواج مادر و يا  311روز پس از متارکه و يا فسخ ازدواج  ،همسر مادر به
حساب مي آيد.
متولدين حاصل از عدم ازدواج والدين  ،که به نسبيت مربوط مي شوند  ،کودکان متولد شده  ،بعد از ازدواج
والدين مبني بر اقرار داوطلبانه خود والدين و يا حکم رسمي دادگاه مشروع تلقي مي گردند.
وضعيت مشروعيت کودک ممکن است در يک دوره زماني مشخص به شرح ذيل به چالش کشيده شود:
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الف -از نظر همسر مادر
ب -پدر  ،مادر همسر در صورت فوت وي
ج -فرزند (مولود)
د -مادر مولود
در صورت توليد مجدد  ،حق انکار نسبت منع مي شود.

کودکان متولد شده غير مشروع
کودک متولد شده ،در صورت تمايل داوطلبانه و يا مبني بر حکم دادگاه  ،به لحاظ روابط مربوط به والدين و
بستگان با ساير کودکان متولد شده در چهارچوب قانوني برابر است ( ماده  ، 252قانون شهروندي مدني)،
در غير اينصورت مادر فرزند محق هست نسبت به اثبات نسبيت کودک به پدر اقدام نمايد .اين اقدام مادر در
قبال پدر واخذ حق ارث ميسر مي باشد .در صورت فوت کودک فرزندانپدر  ،بطور قانوني مي توانند نسبت به
کاهش حق به رسميت شناختن نسبيت وي اقدام کنند مگر آنکه فرد شخصا ادعا نمايد پدر واقعي اوست.
دفاتر اسناد رسمي در اذغان داوطلبانه نسبت نقش موثري دارند  .يک فرد ( مرد) مي تواند  ،فرزند نامشروع
خود را با رضايت مادر ،به فرزندي بپذيرد(.ماده  ، 278قانون مدني شماره ) 88
والدين وي نيز در صورت فوت پدر و يا عدم توانايي حضور در معامالت قانوني مي توانند نسبت به احقاق اين
حق اقدام نمايند.
( اظهار نامه) اذغان را مشکل اعالميه در دفتر اسناد رسمي و يا اعالميه انحصار وراثت اعالميه واقعه فوت
تنظيم مي گردد(ماده  271از قانون مدني)
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ذ .ازدواج

متن رسمی سند ازدواج
تا  5ژوالي سال  ، 854مبتني بر قانون آلمان  ،مراسم مذهبي و مدني  ،هردو در يونان اجرا مي شده
است ( قانون شماره  481يونان) .مبتني بر قانون مزبور  ،تمام ازدواجهاي شهري انجام شده بين شهروندان
يونان و خارجي ها  ،حتي قبل از اين تاريخ  ،قانوني محسوب مي گردند .قبل از تاريخ مورد نظر منحصرا"
مراسم مذهبي در يونان به رسميت شناخته مي شد .مليتهاي خارجي موجود در يونان  ،مي توانستند هم به
شکل مراسم مدني (توسط شهردار) و هم به شکل مراسم مذهبي ( کشيش) ازدواج نمايند  .و براي طرفين (
افراد) هم جنس  ،اين موضوع رسميت ندارد.
الزامات و/موانع ازدواج
 عدم الزام به سکونت در يونان براي مليتهاي خارجي متمايل به ازدواج در يونان
 اجازه دادگاه براي افراد کمتر از  5سال  ،در صورت ضرورت چنين ازدواجي
 ممنوعيت براي خويشاوندان ( نسبي) به ترتيب صعودي و نزولي بدون محدوديت درجه .


در صورت دو همسر تا درجه چهارم،

 در درجه سوم  :در صورت فرزندپذيري و يا bigamay
در حالتهاي ذيل ازدواج ممنوع مي شود:


اگر هريک از زوجين بطور قانوني از توانايي الزم محروم شوند.

 در صورتي که هريک از زوجين تضمين نامه دادگاه را مبتني بر عدم رضايت ارائه نمايند و مجوزي
هم از دادگاه استخراج نشود.
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 چنانچه هر يک از آنها بهنگام اجراء مراسم ازدواج  ،از واقعه با خبر نباشد و يا به علت بيماريهاي
رواني محروم از عقل باشند.
 همچنين اگر فردي در اثر اشتباه يا فشار به ازدواج مبادرت نمايد پس از رفع اشتباه و فشار موجود ،
مانع رفع مي شود.
 چنانجه اظهار نامه به طور شخصي تنظيم نشده باشد و مشروط و يا شرط محدوديت زماني باشد.
اسناد مورد نياز:
براي خارجيان:
 پاسپورت  ،ساير اسناد مسافرتي
 تأييديه گواهي والدت با ترجمه رسمي
 مستند اتمام ( خاتمه) ازدواج قبلي در صورت امکان با ترجمه رسمي  ،که همان حکم طالق و يا
گواهي فوت مي باشد.
 اظهار نامه قانوني /ماده  51سال  888متضمن اين جمله مانعي براي ازدواج مزدوج با شرايط
مندرج در مواد  311 ، 381، 387 ، 384 ، 38 ، 381قانون مدني وجود ندارد( .اگر افراد
ساکن شهرداري بوده باشند و ازدواج اول يا دوم آنها باشد) .
براي افراد خارجي بايد تأييديه عدم مانع براي ازدواج در فرم استشهاد بهمراه سوگند و در قبال اخذ
کنسولگري در آتن و يا تسالوتيکي و به زبان انگليسي و يا يوناني انجام گيرد.
 مصوبه دادگاه براي افراد زير  5سال
 مجوز اقامت( ماده  ، 3قانون  8سال ) 878
 تصوير صفحه جرايد که اعالميه ازدواج در آن منتشر شده است( دو نسخه براي هرکدام از طرفين)
 درج اعالميه مزبور قبل از ارائه درخواست براي مجوز ازدواج در جرايد الزامي است و بايد به زبان
يوناني تهيه شود.
در شهرهاي کوچک که روزنامه منتشر نمي شود  ،اعالميه ها را شهردار و يا نمايندگان شهري در شوراي
شهر و يا سالن اجتماعات شهر  ،ارسال مي نمايد .افراد خارج از کشور  ،اعالميه ازدواج در کليسا و يا دررو
زنامه ي شهري آتن منتشر و اسامي نيز به يوناني مي باشند .در برخي ار موارد مهم ،دادستان مي تواند از
انتشار موضوع فرد را معاف کند.
کوپن  8يورو  ،پرداخت سبز (  2/17يورو) ارزش رسمي دارد ،و از خزانه عمومي پرداخت مي شود.
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سرباز ها براي ازدواج به مجوز رسمي نياز دارند .قبرسي ها بايد گواهي تجرد  ،گواهي رسمي تولد  ،فرم
درخواست و روزنامه منتشر شده را ارائه نمايند .همه اين اسناد که به زبان خارجي است ( بجز گذرنامه) بايد
به زبان رسمي يوناني توسط مترجم رسمي و يا وکيل يوناني  ،ترجمه گردد.

مراحل اوليه ( مقدماتي)
براي اخذ گواهي والدت اسناد ذکر شده بايد شخصا" به سالن اجتماعات شهر و يا نماينده اجتماعي (
رئيس شوراي شهر) در محل اقامت ارائه گردد .گواهي ازدواج  7روز پس از ارائه درخواست صادر مي شود و
براي شش ماه اعتبار دارد.
بر اساس صدور گواهي ازدواج  ،طرفين بايد درخواست ديگري را به شوراء و يا نماينده و شهرداري محل
اجراء ازدواج ارائه نمايند که در آن تاريخ اجراء مراسم معين مي گردد.
هرکسي مي تواند به ازدواج اعتراض نمايد ،اعتراض در طي يک هفته پس از انتشار قابل اجراست .شهرداري
و يا نماينده شوراء از زوجين آتي دعوت مي نمايد تا براي تشريح مورد حضور يابند .هريک از زوجين ممکن
است تصميم منفي در قبال دادگاه اخذ نمايند و قضاوت طي  1روز به انجام مي رسد ( قانون ) 315
گواهي عدم ممانعت
افراد خارجي بايد گواهي مبتني بر عدم وجود مانع از طرف کشور اصلي را ارائه نمايند .البته تائيديه براي
ازدواج نيز کافي است .تائيد مزبور در قالب فرم استشهاد ازدواج است که بايد بهنگام يادکردن سوگند در
قبال يک افسر کنسول امضاء شود .چنانچه شهروند يوناني قصد ازدواج در خارج از کشور را داشته باشد.
عالوه بر ساير مدارک مورد نياز  ،گواهي يوناني مبتني بر وجود عدم مانع نيز الزم است .گواهي مربوطه در
ادارات ثبت احوال يونان صادر نمي شود بلکه تائيديه عدم مانع صادر مي شود ،و اين سند بمنزله گواهي عدم
مانع محسوب مي گردد.

مراسم ازدواج
مراسم مدني ازدواج در قبال شهرداري يونان انجام مي گردد .همسران آينده همزمان با هم و يا يکي از آنها با
ارائه کارتهاي هويتي قرارداد ازدواج را منعقد مي نمايند .هر کس ديگري با ارائه وکالت رسمي از سوي دفاتر
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اسناد مي تواند اين اقدام را نمايد .حضور شاهد در مراسم ضرورت دارد .آنها بايد کارت هويتي و يا گذرنامه
را نيز همراه داشته باشند  .بر اساس قانون جديد عدالت ،طرفين ازدواج نام خانوادگي فرزندان را اعالم
نمايند .در ادامه مراسم ازدواج در اداره ثبت احوال شهر محل انجام مراسم ثبت خواهد شد .اين امر منجر به
هرگونه ازدواج مدني و مذهبي مي گردد و بايد طي  21روز پس از تاريخ ازدواج انجام شود.
اسناد و مدارک ذيل براي ثبت مورد نياز است:
 فرم درخواست و اعالم کتبي
 ارائه کارتهاي هويتي و يا گذرنامه
 در مراسم کليسا  ،گواهي طبقه و سللک اسقف
 در مراسم اداره ثبت  ،اعالميه شهردارو يا نماينده شورا مبني بر اجراي مراسم در ثبت
 پروانه اقامت (براي خارجي ها)
 درخواست کپي گواهي رسمي ازدواج را مي توان از طريق مراکز خدمات شهري دريافت نمود.
 اعالميه ازدواج  21- 81روز بعد از ازدواج و در قبال پرداخت  2/21يورو به شکل تمبر ثبت صادر
مي گردد.
 ازدواجهايي که ثبت نمي شوند اعتبار ندارند  .ازدواج را هريک از زوجين مي توانند ثبت کنند و
همچنين فرد سومي که صاحب امتياز وکالت تأييد شده از سوي دفاتر اسناد رسمي عمومي است
نيز مي تواند نسبت به آن اقدام نمايد  .احتمال دارد تصوير گواهي ازدواج را بطور رايگان از اداره اخذ
نمايد .بعلت روش بوروکراتيک موجود چندين هفته براي تکميل گواهي ازدواج طول بکشد.

گواهي ازدواج رسمي
خدمات رضايت بخش مربوط به شهرداري و يا شوراي شهر است.
در رکوردهاي مربوط به گواهي ازدواج مطالب ذيل موجود است.
 تاريخ ازدواج
 محل ازدواج
 مذهب
 مليت
 تعداد ازدواج هاي قبلي
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 نام خانوادگي قبل از ازدواج
 مدرک تحصيلي
 تاريخ تولد
 وضعيت تأهل

کتابچه اسناد خانوادگي
يونان قراداد شماره  8را مبتني به معرفي کتاب جهاني اسناد خانوادگي را تصويب نموده است در حاليکه از
سال  881اين کتاب در يونان وجود ندارد.

ر .طالق -جدايي -ابطال
در موارد طالق با رضايت دادگاه  ،دادگاه تنها عضو اول مي باشد .درخواست پس از تکميل به دادگاه محل
اقامت زن و شوهر و يا در محلي که زوجين درآانجا زندگي مي کردند ،و هنوز يکي از آنها در آن مکان
مستقر است و يا در صورت ارائه درخواست مشترک  ،مکاني که هر دو طرفين ساکن آنجا هستند و يا مکاني
که متقاضي ساکن آنجاست  ،ارائه مي شود .اليته اگر فرد براي مدت يکسال مداوم قبل از درخواست ساکن
آنجا باشد و يا حداقل شش ماه  ،او و همسرش شهروند يونان باشند.
جدائي دليل و زمينه طالق در اثر شکست است .ابطال ازدواج به اين معني است که بدليل برخي از بي
نظمي هاي موجود ازدواجي  ،ازدواجي که اثر کامال" قانوني داشته به حکم دادگاه لغو شود و اين موضوع
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عواقبي هم در پي دارد ،هريک از فرزندان متولد شده در ازدواج باطله همچنان بعنوان کودکان متولد شده در
ازدواج در نظر گرفته مي شوند.

ز .کارت هويت يونان:
سندي رسمي براي تأييد هويت افراد کشور جمهوري يونان است  .صدور اين کارت بعهده پليس مي باشد.
شرايط داشتن
  4سال به باال اجباري در صورت درخواست پليس ،ارائه آن الزامي است ( چنانچه مقدور نباشد خود را به اولين مرکزپليس براي ثبت تأييد و شناسايي هويت خود اقدام نمايد.
کاربرد:
 مسافرت در بين کشورهاي اتحاديه اروپا و ساير کشورهايي که همانند ترکيه با دولت يونان در
معاهداتي خاص توافق کرده اند.
 انتخابات اتحاديه اروپا
مدت اعتبار 8 :سال و نام صاحب کارت از سال  4111بر روي آن به زبان التين تايپ مي شود.
 کارتهاي قديمي با زبان يوناني نيز اعتبار مشابه دارند .اين کارتها کمتر از  8سال از صدور آنها مي
گذرد.
 نيروهاي ارتش ،کارمندان پليس ،آتش نشاناني ،گارد ساحلي و خدمات هوشمند مي بايد تا زمان
بازنشستگي و حين انجام خدمات کارت هويتي مخصوص را بهمراه داشته باشند.
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ويژگي ها:
اطالعات قسمت روي کارت:
 امضاء صاحب کارت عکس سياه و سفيد منطبق بر استاندارد هاي ويژه گروه خوني اطالعات کارت هويتي ( شماره  ،مکان ،و تاريخ صدور  ،صادر کننده)اطالعات پشت کارت:
 نام و نام خانوادگي
 نام پدر و مادر صاحب کارت با حروف التين و يوناني
 تاريخ و محل تولد
 وزن


شهرداري محل ثبت صاحب کارت

 شماره ثبت شهرداري و مسئول صدور کارت هويتي
قبل از سال  ، 4118کارت هويتي براي افراد باالي  2سال اجباري بود ولي از آن تاريخ به بعد علت عدم
نياز براي شناسايي فرد و اهميت حريم خصوصي  ،اين الزام برداشته شد.
اطالعات مزبور:
خصوصيات تکنيکي کارت:
جنس :کاغذ لمينت چند اليه
اندازه:

* 1/8سانتيمتر

روش ممانعت از جعل :کاغذ سفيد با عالمت فرس و فاقد ساير اقالم امنيتي است  ،جوهر فلور سنت و تراشه
ها  ،هولو گرام  ،موجود در ساير کشورها
نکته :مذاکراتي در خصوص کارت هويت جديد وجود دارد که مجهز به شماره امنيت اجتماعي صاحب ،
عکس هاي بيو متريک و ويژگي هاي امنيتي ديگر همراه است وليکن تا کنون بطور رسمي در خصوص
صدور آن اعالميه اي منتشر نشده و برخي از گروههاي مذهبي بنياد گراي يونان (کليساي ارتدکس  ،در
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قبال نوع جديد کارتها و شناسه تراشه هاي الکترونيکي به عنوان عالمتي از توحش و نشانه هايي از
آخرالزمان مخالف هستند.

س .تغيير آدرس در يونان
مهمترين اقدام آماده سازي است و در اين راستا بايدثبت تغيير آدرس انجام شود.
ثبت تغيير آدرس :
دارندگان اجازه اقامت ملزم هستند ادارات محلي اتباع خارجه ( معموال در مراکز پليسي مستقر مي
باشند ) را از تغيير آدرس خود طي يک ماه مطلع سازند.با اين حال از آنجائيکه ساکنين غير ارو
پائي ملزم به تجديد پروانه اقامت خود هستند بنابراين طول دادن زمان ثبت با مراحل اداري خاصي
همراه خواهد بود و شايد انتظار براي تجديد اجازه براي اعمال تغيير برا ي آن ها آسانتر باشد .
شهروندان اروپائي نبايد گواهي تابعيت خود را با تغيير آدرس تجديد نمايند.
ارسال پستي  :اداره پست يونان سرويس خدمات رساني پست الکترونيکي( ايميل ) را براي
شهروندان تا مدت شش ماه فراهم مي کند و افراد بايد در اداره محلي پست در آدرس تغيير يافته
نسبت به آن اقدام نمايند.
مرکز خدمات مشتري يونان  :به شماره تلفن 511 54111:
بيمه  ،بانکها  ،مدارس  ،اسکان اجاره اي  ،تامين اجتماعي  ،اداره ماليات و مر کز حمل و نقل نيز
بايد از تغيير آدرس مطلع شوند .

ترجمه و تدوين  :نسرين خورشيدي
کارشناس روابط بين الملل() 384
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