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כיצד תשיגו אזרחות פורטוגלית
ומה היתרונות?

אם אתם ממוצא ספרדי ,כדאי לכם לברר האם אתם זכאים
לאזרחות פורטוגלית .במידה שכן – בתהליך פשוט וקצר
יחסית ,תוכלו לזכות בכרטיס כניסה לאיחוד האירופאי וליהנות
משלל היתרונות שמציעים החיים באירופה
עו"ד הילה פינקו | פסקדין | פורסם 26/04/17 12:28

צילוםNeirfy, Shutterstock :

בהשפעת חקיקת חוק האזרחות הספרדי המעניק אזרחות ליהודים צאצאי "מגורשי
ספרד" שגורשו ב  1492על ידי שלטון האינקוויזיציה ,לפני כשנתיים ) (2015אישרה
גם ממשלת פורטוגל חוק דומה המאפשר לצאצאי מגורשי ספרד שברחו לפורטוגל
וב 1496גורשו גם משם לקבל אזרחות פורטוגלית.

מי זכאי?
לפי החוק הפורטוגלי ,כל יהודי ממוצא ספרדי ,מעל גיל  18וללא עבר פלילי ,אשר
שם משפחתו נכלל ברשימת השמות הזכאים ,יכול להגיש בקשה לאזרחות ולדרכון
פורטוגלי.
בין הזכאים להגיש בקשה לאזרחות פורטוגלית נמצאים יהודים יוצאי תורכיה,
גיברלטר ,מרוקו ,דרום צרפת ,איטליה ,טוניס ,קרואטיה ,יוון ,סוריה ,לבנון ,ירדן,
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מצרים ,לוב ,אלג׳יר ,הודו ,מדינות דרום אמריקה ברזיל ,ארגנטינה ועוד.
אולם כדי שבקשה כזו תתקבל בראש ובראשונה על המבקש להוכיח כי הוא צאצא
ליהודי ממגורשי ספרד ופורטוגל.
ניתן להוכיח קשר זה באמצעות שמות משפחה ,ידיעת השפה לדינו או חיתיכיה
)שפת היהודים שגרו באזור קתלוניה( ,עץ משפחה המצביע על קשר לקהילת יהודי
ספרד בפורטוגל ,וכן באמצעות מסמכים ותעודות שעברו במשפחה מדור לדור,
חוות דעת גניאולוגית ועוד ,כאשר על בדיקת הקשר אחראיות הקהילות היהודיות
בפורטוגל.

מה צריך לעשות?
בשונה מהדרישות לקבלת דרכון ספרדי ,תהליך קבלת האזרחות הפורטוגלית הוא
פשוט וקצר יחסית ואינו מחייב הגעה לפורטוגל ,עמידה במבחני שפה או במבחנים
על התרבות והמורשת הפורטוגלית.
בשלב הראשון בתהליך יצטרך מבקש האזרחות הפורטוגלית לקבל אישור עקרוני
מהקהילות היהודיות בפורטוגל ,שהוא אכן צאצא למגורשי פורטוגל .המבקש יצטרך
להוכיח את הקשר שלו מבחינה היסטורית ,תרבותית וגנאלוגית ליהודי פורטוגל
ולפזורות של יהודים אלה מאז גורשו מהמדינה בשנת .1496
בשלב השני יש להגיש בקשה לאזרחות לממשלת פורטוגל ולצרף אליה תעודת
לידה ותעודת יושר מהמדינה בה מתגורר המבקש ומכל מדינה בה הוא התגורר
מעל  3חודשים.
* עורכת הדין הילה פינקו עוסקת באזרחות פורטוגלית

יש לכם שאלה מתחום המשפט?
השאירו את הפרטים ותקבלו מענה מקצועי ומהיר לשאלתכם
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