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مقدمه
يافته هاي ذيل برگرفته از دانش موجود در سايتهاي مربوط به کشور فنالند ودرواقع برگردان از زبان
انگليسي به فارسي است  .الزم است ياداور شويم گزارش حاضر ترجمه لغت به لغت متن اصلي نيست
وتالش شده کوتاه نوشته شود وهدف ان اشنايي با شيوه ثبت احوال بويژه در بخش رايانه وآدرس هاي مورد
نظر در پاورقي نوشته شده است.
بررسي نشان داده در حال حاضر در کشور فنالند سامانه اطالعات جمعيت با کمک رايانه و با راه اندازي
سايت در بخشهاي مختلف مربوط به ثبت وقايع حياتي به مردم اطالع رساني و ارائه خدمت مي کند تا
جائيکه بهره گيري ازکامپيوتر و دانش تکنولوژي در اين سامانه بر سرعت و سهولت کار افزوده است .
نخست خيلي کوتاه به شناساندن سامانه جمعيت ،وظايف و نقش ان پرداخته وسپس به روند اطالع رساني
در زمينه ثبت هويت افراد بويژه والدت ،ازدواج ،طالق ،تغيير ادرس و مقررات موجود مي پردازيم.

 سامانه ثبت احوال

 تاريخچه مرکز ثبت جمعيت
اساس سامانه اطالعات جمعيت فنالند مربوط به قرن  1م .است ،زماني که دولت ثبت اطالعات شهروندان را
براي تسهيل جمع اوري ماليات شروع کرد .در آن هنگام فهرست سرشماري را به همين منظورتهيه نمود.
در سال  161م .پدرروحاني اولين فهرست سرشماري را تهيه کرد و در سال  161م .کميسيون امالک و از
سال  771م .ادارات سرشماري اين وظيفه رابعهده گرفتند و اخرين بارآن در سال  191بود.
ثبت جمعيت در کليسا در قرن  1با نگهداري اسنادمربوط به والدت ازدواج و فوت شروع شد  .اسنادفنالدو
سوئد قديمترين اسناد هستند و روند تغيير مراکز ثبت اسناد در اين کشور بشرح ذيل مي باشد.http://www.vrk.fi/vrk/VRK_yleisesite/GB/index.html 1
http://www.freyvial.de/Publications/Civil_Status_in_Europe_Fullreport.pdf
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 .آغاز ثبت مستمر جمعيت در اروپا مربوط به قانون سال  191کليسا است که تا سال  171به قوت
خود باقي ماندو ثبت کننده هاي شهري در سالهاي 1 1- 171نسبت به ثبت اسناد اشخاصي
که به کليسا تعلق نداشتندنيز مبادرت نمودند.
 .1کليساي انجيلي التري و ارتدوکس وظايف ثبت را با همکاري ادارات محلي درسال  111بعهده
گرفتند.
 .6مرکز ثبت جمعيت با همکاري و هماهنگي ادارات محلي ثبت ،از آن سال تا کنون به اين روند ادامه
داده است.
اسناد و سوابق مربوط به هويت افراد در مرکز ثبت جمعيت متمرکز و تمام تغييرات مربوط به وضعيت ثبت
احوال افراد در سيستم مرکزي به دو زبان فنالندي و سوئدي ( زبانهاي رسمي کشور ) تهيه شده است .زبان
فنالندي يکي از دوزبان رسمي کشور است .قوانين ثبت احوال هم به فنالندي وهم سوئدي تدوين شده است.
عالوه بر اين براساس معاهده زبان نورديک ،شهروندان ساير کشورهاي شمال اروپا محق هستند از زبان
مادري ( بومي ) ،خود در مراجعه به ادارات فنالند استفاده کنند.
الفباي فنالندي براساس الفباي التين است .گسترش سوئدي دارد .از  11حرف تشکيل شده و اقالم اصلي
فنالندي اين زبان را از الفباي اساسي بنيادي خود متمايز مي کند که عبارتند از دو حرف با صداي و و
سوئدي  .برخي از حروف پايه واساسي التين در زبان فنالندي به کنار رفته اند ،و ساير حروف صداها را
متقبل مي شوند که به زبان فنالندي نيستند .بنابراين اين دو حرف در زبان فنالندي باقي نمانده اندو در
لغات بنيادي بکار نمي روند ليکن ممکن است در لغات جديدي مثل زبانهاي خارجي و يا الفباي فنالندي
بمنظور سازگاري و تطبيق بين الملل باقي بمانند  .عالوه بر حروف بيگانه که با التين مشترک هستند از
سوئدي دو حرف " " و " " به تفکيک خاص شده اند .که مربوط به حروف الفباي جمهوري" چک "
مي باشند.حروف و لهجه هاي نشان دار در نامهابه زبان ارجي باقي مي مانند  .در برنامه نويسي چند کد
استاندارد مختلف براي اين ها وجود دارد .
فنالند جمعيتي بيش از  ( 6/199/196در سال  ) 1117داشته و به  1استان تقسيم مي شود  .که هر استان
به  11منطقه و هر منطقه به  71بخش و هر بخش به شهرداري  1 1 ،شهرداري تقسيم مي شوند ( .تا سال
 1 1 ،1117شهرداريدر فنالند وجود داشت که از اين تعداد 1

مربوط به شهر است  11.شهر دوزبانه،

ترکي سوئدي و فنالندي و  6شهر يک زبانه هستند .و  1شهر در نواحي خود مختار استان لولند واقع
هستند .از بين ادارات زير مجموعه ادارات کل استانها ،ادارات و دفاتر محلي ثبت احوال الزاماً با شهرداري
بخشهاي مختلف کشور ارتباط ندارند.
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 نحوه ثبت اطالعات
– به هر فرد يک شماره هويتي شخصي ( فردي ) اختصاص مي دهند.
 – 1ساير مراکز از قبيل بانک ها ،بيمارستان ،و  ...از اين شماره فردي براي ارتباط استفاده مي کنند.
 – 6دفاتر ثبت محلي فنالند مسئوليت ثبت اطالعات و ارائه خدمات اطالع رساني را به عهده دارند.
 – 1نگهداري اطالعات حاوي مواردي از جمله :نام،سال تولدو فوت ،اطالعات مربوط به ثبت خارجيان
واعالميه تغيير ادرس ايشان.
 – 6انجام تغيير آدرس و اعالم آن به سازمان تأمين اجتماعي ( از طريق کارت ) kela
 – 1صدور کارت تأمين اجتماعي ( ) kelaبراي استفاده از مزاياي اجتماعي (پس از ثبت در سامانه ) ( اين
کارت را مي توان از ادارات محلي صدور درخواست نمود) .
 – 7ثبت مهاجران خارجي:
مهاجران در صورتي که تمايل داشته باشند بيش از يک سال در فنالند اقامت گزينند بايد مراتب را به اطالع
اداره ثبت محلي رسانده و مدارک مربوطه اعم ازگذرنامه ،مجوز اقامت ودر صورت امکان قباله ازدواج و
گواهي والدت فرزندان خود را نيز ارائه نمايند.اين افراد ملزم هستند فرم اطالعات خارجيان را در اداره ثبت
تکميل و امضا نمايند و بدين ترتيب اعالم مهاجرت کنندتا طي يک هفته پس ازثبت بتوانند از شماره ملي
مختص خود(فنالندي) استفاده نمايندچنانچه مدت اقامت مهاجران کمتر از يکسال باشد ،مي توانند در مرکز
ثبت جمعيت براي استفاده از مزاياي اقامت وشغل ثبت نام کنند ليکن بمنزله مقيم دائم تلقي نمي گردند.
توجه :
افراد مي توانند به اداره ثبت براي درج مشخصات خود مراجعه وگذرنامه يا مدرک ديگري دال بر تاييد
هويت فردي و تابعيت ارائه نمايند.
 – 9ادارات ثبت محلي در فنالند مسئول ارائه خدمات مربوط به اطالع رساني در مواردي ازقبيل  :نام،تاريخ
تولدو فوت ،تابعيت ،خويشاوندي و آدرس
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يادآوري :قبل از حرکت از يک کشور خارجي امکان تماس با ادارات محلي براي اطالع از نحوه ونوع ارائه
مدارک از طريق آدرس موجود در سايت فنالند به شرح ذيل ميسر است.
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 اهداف:
 ارتقاء سطح حمايت از اطالعات فردي و حريم شخصي
 حفاظت از اطالعات و توسعه پردازش مناسب
 مديريت در زمينه ي داده ها
 کنترل و نظارت بر درج اطالعات در سامانه همگام با ادارات محلي
 توسعه مديريت تماس عمومي
 انجام وظايف مربوط به انتخابات
 فعاليتها:
 .شناسايي هويت کاربر براي امکان انجام معامالت ( رايانه اي )
 .1ارائه ي خدمت به شهروندان و سازمانها ،دولت ،
 .6صدور تائيديه براي مراکز خدمات رساني
 .1صدور تائيديه ارائه خدمت ( صدور گواهي در فرمت استاندارد)
 .6بررسي اطالعات مندرج بر روي تراشه کارت هويتي ( نام،نام خانوادگي  ،شناسايي متقاضي )
 .1بررسي ارتباط کليد عمومي با اطالعات فرد

Local Register Offices - Site in Finnish, English & Swedish; click the map for nearest
location, or
Local Register Offices - PDF. Finland-wide directory. Text only, in Finnish
Contact Information: Population Register Centres
Postal address: P.O.Box 70, FI-00581 Helsinki, FINLAND
Office: Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, Finland
Tel: +358 09 229 161
Fax: +358 09 2291 6795
E -mail: kirjaamo@vrk.fi
)More Info: http://www.vaestorekisterikeskus.fi (Finnish, English, Swedish
2
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 نقش اصلي:
 .امکان استفاده از اطالعات موجود در سامانه اطالعاتي
 .1ارائه خدمات الکترونيکي براي تائيد هويت جهت حمايت ا زخدمات و مديريت اطالعات و
توابع جامعه
 وظايف:
( صدور گواهي)
 .تاييد تابعيت
 .1تائيد امضا اسناد :مسافرتي،پست الکترونيکي ،خدمات رساني براي شهروندان و سازمانها
 تائيديه هاي مربوط بر اساس ساختار کليد عمومي (  6)PKIمي باشند.

فردي
 ارائه اطالعات
ساختماني

*ارائه خدمت هويتي بصورت برخط
* صدور مجوز
* ارتباط بخش عمومي ()gulha
* اجرا مسائل مربوط به انتخابات

هدف :ايجاد کانون ديجيتالي جامعه و ارائه خدمات کارآمد  ،مطمئن  ،از طريق
سازندگي و همکاري.
 ساختار:
مرکز ثبت جمعيت در سال  111م .تحت نظارت وزارت مالي راه اندازي شدو ادارات آن در
شهرهاي مثل سورانين،هلسينکي وساير شهرهاي ذيل مستقر است.

1

3

Public key Reference

Sörnäinen, Helsinki, at Tynnyrintekijänkatu 1 and in Kokkola, at Rantakatu 16.
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تاريخچه و ساختار مرکز ثبت جمعيت فنالند
تاسيس 111:
تعداد کارمندان11 :
 نمودارساختاري

وزارت دارائي فنالند

اداره کل هلسينکي

اداره پشتيباني

اداره کل اطالعات
محتواkokkala

مسئول نگهدار ي و کنترل
سيستم اطالعات جمعيت

مديريت سيستم و
توليد اطالعات

 – 1اطالعات
 – 2صدور گواهي

 کاربران:
 .بخش عمومي

7

 خصوصي.1
 غير انتفاعي.6

: 6  اطالعات جهت تماس با ادارات محلي و مرکز ثبت
 امکان برقراري تماس با ادارات محلي و خود مرکز ثبت در سايت مربوط به شرح ذيل وجود دارد و
.متقاضيان مي توانند براي کسب اطالعات به آن مراجعه نمايند
 ادرس پستي
 شماره تلفن
 ساعات کاري
 آدرس در شهر کوکوال
 ادرس پست الکترونيکي
 مدير روابط عمومي

 دسترسي به آمار جمعيت

5

Postal address: P.O.Box 70, FI-00581 HELSINKI, FINLAND
Office: Tynnyrintekijänkatu 1 C, HELSINKI, FINLAND
Office hours: Monday to Friday from 8 am to 4.15 pm
Office in KokkolaPostal address: P.O.Box 5, FI-67101 KOKKOLA, FINLAND
Office: Rantakatu 16, KOKKOLA, FINLAND
Telephone 358 9 229 161 (exchange), direct number 358 9 2291 6...
Fax 358 9 2291 6795 (registry office)
General e-mail address: kirjaamo@vrk.fi (registry office) or vaestorekisterikeskus@vrk.fi
E-mail: givenname.surname@vrk.fi
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جمعيت فنالند بر روي وب سايت مرکز ثبت جمعيت در بخش مربوط به هلسينکي روزانه و در طول هفته
بهنگام مي گردد .و اين رقم آخرين اطالعات ( 1ساعت قبل) را نشان مي دهد.
جمعيت رسمي فنالند برحسب سامانه جمعيت در طول سال براورد شده است.عالوه بران اين رقم امارمربوط
به ساکنين شهرداريهاي فنالند (هرماه در ادارات ثبت موجود است) را نيز دربرمي گيرد.اطالعات اين سامانه
متشکل از اطالعات شهروندي و افراد مقيم دائم درکشور است.

 نحوه ثبت جمعيت
مرکز ثبت جمعيت فعاليتهاي خود را با همکاري دفاتر ثبت محلي انجام مي دهد .اين مرکز مکلف به ارائه
اطالعات در سطح ملي و بمنظور رفع نيازهاي مشتريان است .
براي سهولت انجام فعاليتهاي چون ازدواج  ،رأي گيري  ،والدت و  ....بهنگام سازي اطالعات فردي ضروري
است .

 دفاتر ثبت محلي

دفاتر ثبت محلي مکلف هستند تا اطالعات فردي از جمله  :والدت،ازدواج  ،فوت و ) ...را به سامانه ثبت
جمعيت اعالم نمايند و به اين منظور  ،مکاتباتي را جهت احراز هويت  Apostileانجام مي دهند.7

 تشکيالت

http://www.finland.org/public/default.aspx?nodeid=35857&contentlan=2&culture=en-US

6

/http://www.maistraatti.fi/en 7
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تعداد

دفتر ثبت محلي( در فنالند) وجود دارد .بخش اداري از يک يا دو واحد قضايي تشکيل مي گردد و

واحد هاي خدماتي امکان ارائه خدمات مشاوره اي نيز فراهم مي اورند .ادارات به دو قسمت اداري و قضايي
تقسيم مي شوند .در جزاير اولند بخشداري مسئول انجام وظايف ثبت است.
 خدمات
 .حفاظت اطالعات منطقه در سامانه اطالعات جمعيتي و ارائه خدمات در بخش اطالع رساني ،
همچنين بمنزله يک اقتدار محلي بر ثبت تجارت ومسائل مرتبط با ان و سرپرستي و نظارت بر آن
بحساب مي ايد.
 .1ساماندهي جمعيت

ثبت قايقي وسر
پرستي از سال
4111

ثبت جمعيت
از سال
4411

ساماندهي جمعيت در
دفاتر محلي ثبت

سرشماري از
سال 4961

ثبت بخش
دردفاتر اسناد
از سال4194

ثبت شورا و
بخش 4141

ثبت تجارت از
سال 4914

 .6ساير :
 ثبت نام قايق
 دفاتر اسناد رسمي
 بررسي موانع ازدواج
 تغيير نام
 تأييد فهرست امالک موجود
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 ثبت وقايع
حياتي

 والدت
وقوع والدت بايد به اداره ثبت طي دو روز اعالم گردد .بخش زايمان در بيمارستان ،جزئيات مربوط به والدت
کودکان را به طور مستقيم به ادارات محلي ثبت اعالم مي کند  .بر اساس اين اطالعات به متولد يک شماره
هويتي فردي اختصاص داده مي شود و يک فرم پيش زمينه تحت عنوان اعالميه ( گواهي ) مشخصات نوزاد،
صادر مي شود  .اين گواهي مبتني بر اطالعات مربوط به نوزاد و مرکز جمعيت است .مشخصات والدين نوزاد
چنانچه ازدواج کرده باشند ،خود به خود وارد فرم مزبور مي گردد .چنانچه رابطه ي نسبيت وجود نداشته
باشد الزم است پدر نوزاد آن را بهنگام استعالم دادگاه بخش در خصوص تائيد نسبت،اعالم کند.
همزمان با ارجاع گواهي والدت ،والدين ملزم هستند مليت نوزد را به ادارات ثبت محلي گزارش نمايند  .اين
رويه حتي براي شهروند غير فنالندي بهنگام ورود به ثبت جمعيت بمنظور اضافه نمودن مليت کودک
يکسان مي باشد .محل اقامت ها در بهنگام تولد نوزاد در گزارش کودک درج مي گردد.
ذکر نام کشور و شهرداري محل والدت در خارج از کشور کفايت مي کند .چنانچه ا مکان اقامت مادر در
فنالند ثبت نشده باشد  ،واژه " کشور خارجي " براي ثبت مکان اقامت بکار مي رود .والدين ملزم هستند نام
کوچک ،نام خانوادگي ،زبان مادري نوزاد را طي دو ماه بعد از واقعه براي درج در گواهي مشخصات نوزاد ،به
اطالع مسئولين برسانند .زبان درسيستم اطالعات جمعيت ثابت مي ماند مگر اينکه مبني بر درخواست
جدگانه تغيير يابد.
مرکز ثبت جمعيت اطالعات مربوط به مرده زائي را جمع آوري نمي کند  .اين اطالعات از گواهي صادره
توسط پزشکان استخراج مي شود .واحد مراقبت بهداشتي و يا پزشکان مربوطه ،گواهي مزبور را به اداره کل
استان اراسال مي کند و اين اداره نيز آن را به آمار فنالند ( براساس اليحه  – 191ماده  6سال ) 11 -19
ارسال مي کند .فقط مشخصات متولدان زنان ساکن دائم در فنالند در سيستم ثبت جمعيت،در نظر گرفته
مي شوند.

الف )سند والدت
11

محتوي :
 مدت بارداري
 کمکهاي پزشکي بهنگام عمل زايمان
 نام زايشگاه
 مشروعيت -چند قلويي ويا تک تولدي
 نام نوزاد ،جنسيت ،مليت ،تاريخ و محل تولد
 شماره هويتي فردي
 وزن وقد در هنگام تولد- 16-
 سنجش کودک مبني برمعيار مربوط يعني ، APGAمعياري است که بر اساس آن نتايج تست
فعاليت بدني نوزاد ( حرکت عضالت  ،نبض ،حرکات و اشارات )،تعيين مي گردد).رفلکس ،تحريک
پذيري) ،ظاهر (رنگ پوست) و وضعيت تنفس در چند دقيقه پس از تولد)
 زبان کودک
 زبان هر دو والدين
 دين
 نام ،سن ،وضعيت تاهل ،آدرس و شغل پدر و مادر
توجه :افراد در صورت تغيير جنسيت مي توانند ،براي انتساب جنسيت مجدد  ،نسبت به تغيير
شناسنامه اقدام نمايند .و درخواست صدور مجدد و اعمال تغيير جنسيت بنمايند.

ب) تولددر خارج از کشور
براي ثبت تولد يک کودک در سامانه اطالعات جمعيت در فنالند و همچنين تاييد بموقع اصل شناسنامه
بايد به نزديکترين سفارت فنالند و يا کنسولگري ويا اداره محلي ثبت در شهرداري اخرين محل افامت
مراجعه نمود .از آنجا ئيکه معموال شناسنامه به زبان کشور محل صدور تنظيم و صادر مي شود ،لذا بايد
يک مترجم رسمي آن را به زبان فنالندي و سوئدي ترجمه کند.
چنانچه گواهي والدت فرد به سفارت و يا کنسولگري ارائه نمايند الزم است "فرم ملي اعالميه والدت
خارج از کشور"را نيز تکميل و ضميمه شناسنامه فرد نمايند .در حال حاضر ،فرم مزبور فقط در
سفارتخانه ها و کنسولگري ها موجود و به اسناد فنالند از طريق کانال هاي رسمي ضميمه مي گردد.
فرزند خواندگي

12

براي تائيد پذيرش فرزند و يا شکايت در اين زمينه والدين درخواست خود را به دادگاه هاي منطقه اي
فنالند ارائه مي کنند.مسئولين تأمين رفاه اجتماعي و نمايندگي هاي فرزند خواندگي تحت مجوزي که
وزارت امور اجتماعي و بهداشت صادر مي نمايد  ،ملزم به انجام اقدامات اوليه در اين زمينه از جمله مراحل
اوليه  ،بحث وبررسي و تحقيق مي باشند.
نمايندگيها ي بين الملل فرزند خواندگي نيز صرفاً تحت ليسانس ( اخذ مجوز ) فعاليت مي کنند.
ثبت توافق نامه هاي حل و فصل ازدواج و تائيديه اطالع از نسبت در تاريخ اول مارس سال  1116به ادارات
محلي دولتي منتقل شده است  .ازدواج مدني وثبت مشارکت همزيستي ،دادستان و قاضي بخش و قاضي
 juniorبخش و دفاتر اسناد رسمي بخش محق هستند مراسم ازدواج مدني ويا ثبت زندگي مشارکتي را
بعمل آورند.

 ازدواج

1

مراسم ازدواج در کليسا و يا برابر مراسم مدني برگزار مي شود .قبل از اجراي مراسم تحقيق در خصوص
بررسي موانع ازدواج انجام مي گيردو مبتني بر آن اداره ثبت محلي ( دفاتر ثبت ) وضعيت ازدواج قانوني و
مجاز را بررسي مي کند .
زوجين مي توانند به اتفاق درخواست بررسي را از اداره ثبت و يا کليساي محل که يکي از طرفين عضويت
دارد را بنمايد .سن ازدواج  9سالگي است و شرط آن عدم ازدواج و مشارکت قبلي است .بستگان نزديک
حق ازدواج ندارند.
اعضاء کليسا معموالً مراجعه به آن محل ازدواج مي کنند .حق قضاوت در ازدواج را بعنوان مثال ،لوتري
انجيلي ،ارتودکس و کليساي کاتوليک توام با جوامع مذهبي ثبت شده صاحب امتياز انجام مي دهند.
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ثبت ازدواج هاي مدني در ادارات ثبت انجام مي شود  .حضور دو شاهد در مراسم ازدواج ثبتي کليسا
ضروري است.
اطالعات موجود:
 اطالعات الزم براي ازدواج :مدارک مورد نياز  .حقوق و موانع و خاتمه ازدواج و انتخاب نام خانوادگي
 مراسم ازدواج ( ملزومات اجراي مراسم در کليساي فنالند اونگليکال )
 مراسم ازدواج غير مذهبي  1فرم و خدمات براي مراسم مطمئن ) – مقررات پيش از مراسم
 در سامانه بخشي را به تعيين نوبت اختصاص داده اند که مختص ادارات ثبت محلي است وفرد
مي تواند با مراجعه به اين قسمت نسبت به تعيين نوبت براي ازدواج ،تائيديه فروش و ثبت نام يک
فرد خارجي و يا مسائل مربوط به اسناد رسمي و سرپرستي را انجام دهد  .البته در برخي از ادارات
اين بخش از خدمات تحت کنترل و نظارت است .
 تقاضاي بررسي موانع ازدواج بمنزله تائيد و بيانيه اي بررسي موانع ازدواج
 اطالعات الزم براي ثبت ازدواج خارج از کشور
 مراسم ازدواج مدني
قابل ذکر است در يکي از بخشهاي فوق حاوي اطالعات مفيد است که مي توان از طريق سايت مربوطه به
آن دسترسي يافت.
ازدواج اتباع خارجي

1

ثبات دفاتر محلي مراسم ازدواج را ثبت مي کنند  .اين مراسم گاهي مختصر و بدون هيچگونه حواشي انجام
مي شود و گاهي همراه با اجراي موسيقي و شعر و  ...است .حداقل حضور دو شاهد در مراسم ضروري است.
اتباع خارجي قبل از اجراي مراسم ازدواج بايد گواهي مربوط به مقامات کشور مربوط را در مورد خود يا
زوجه به دفاتر محلي ثبت ارائه نمايند وبدين وسيله محرز گردد مانعي براي ازدواج برنامه ريزي شده وجود
ندارد.

/9http://www.maistraatti.fi/en
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بخش کليسا ) ( blessing
عالوه بر مراسم داخلي مربوط به ازدواج در صورت توافق کليساي بخش  ،مراسم دعا(صيغه )، 1نيز ممکن
است انجام شود .قبل از انجام ازدواج الزم است تحقيقاتي مبتني بر عدم وجود مانع براي ازدواج انجام گيرد.
اين اقدام توسط اداره ( دفاتر ) محلي ثبت و گاهي کليساي واجد شرايط در بخش انجام مي گيرد.
دفاتر ثبت محلي قبل از ازدواج ،گواهي عدم وجود مانع براي ازدواج را صادر مي کنند .همچنين زوجين
مکلف هستند  ،نام خانوادگي انتخابي ( يک يا بيشتر ) براي خود را اعالم نمايند.
تماس با اداره ( دفتر ثبت محلي )
ازدواج موفق مستلزم برنامه ريزي است پس الزم است قبل از اقدام با اداره ثبت تماس گرفت.

اطالعات مربوط به قوانين ازدواج :
در اين قسمت کتابچه ي (بورشور)وجود دارد که منحصراً به مقررات مربوطه به انعقاد و انحالل ازدواج و
اثرات ( تبعات) قانوني آن مي پردازد.
اين کتابچه را مي توان در همين قسمت سايت با کليک برروي نشانه چاپ دريافت نمود و به افرادي که
قصد ازدواج و درخواست بررسي موانع ازدواج را دارند  ،ارائه نمود.
ترجمه قانون ازدواج غير رسمي (مصوبه  161سال  ) 111در آدرس ذيل موجود مي باشد ( 1.تنظيم
کتابچه راهنما برابر تاريخ  6سپتامبر سال

11است).

مدارک الزم
پاسپورت و کپي  1صفحه ي اول شناسنامه
گواهي والدت يا خروج بين المللي ناشي از ثبت والدت
در صورت طالق و يا فوت همسر  :گواهي فوت و طالق
10

blessing
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درخواست بررسي مانع ازدواج (با امضادو شاهد)

زندگي مشترک
بر خالف ازدواج،در زندگي مشترک طرفين نسبت به همديگر صاحب حق و يا وظايف خاصي نمي باشند.
بنابراين در برخي از قوانين ،همکاري مشترک بين زن و مرد معادل با ازدواج است.
در صورت فسخ زندگي مشترک ،امالک ودارائي بطور توافقي تقسيم مي گردد .فرزندان بدون توجه به
وضعيت تأهل والدين بهنگام تولد به يکي از آنها تعلق مي گيرد .مادر تنها قيوم فرزند به حساب مي آيد مگر
اينکه توافق بدلخواه والدين و يا نظر دادگاه بر خالف اين باشد.

ثبت زندگي مشترک
زوجين هم جنس نيز مي توانند زندگي مشترک خود را در ادارات به ثبت برسانند  .براي اجراي مراسم
ازدواج اين افراد ،شاهد نياز نيست .ادارات ثبت مکلف هستند قبل از ازدواج نسبت به آن بررسي و تفحص
نمايند .تبعات حقوقي اين نوع زندگي مشترک نيز همانند ازدواج است مگر آنکه خالف آن برابر قانون ثابت
شود.
زوجين نمي توانند با همديگر اقدام به فرزند خواندگي کنند.

موضوعات مربوط
 اعالم شهروند فنالندي به ثبت زندگي مشترک
 اطالعات مربوط به طرفين خارجي
 ادارات ثبت محلي ( دفاتر ثبت )
 ادارات ثبت محلي مجهز به سامانه ذخيره زمان

ازدواج مدني و ثبت مشارکت

16

در اداره ثبت محلي  ،رئيس اداره در صورتي مي تواند اين مراسم را اجرا کند که مسئول ثبت و يا قاضي
کارآموز در بخش باشد .ثبت مراسم ازدواج و همچنين زندگي مشارکتي ،بخشي از وظايف رسمي ثبت کننده
و يا اداره در ساعات کار اداري بحساب مي ايد.البته اجراي مراسم ازدواج و يادداشت مشارکت در خارج از
ساعت اداري اختياري مي باشد.ضمنا در ساعت اداري و در خود اداره ارائه اين خدمات رايگان است در
حاليکه هزينه آن در خارج از اداره  11يورو و در ساعات غير اداري  111يورو مي باشد .البته الزم است
هزينه رفت و آمد ( اياب و ذهاب ) ثبت کننده و يا مأمور مربوطه نيز پرداخت شود.

 طالق

02

ازدواج مبني بر رأي دادگاه و به دو شرط ذيل فسخ مي گردد.

01

بعد از يک دوره شش ماهه و يا درصورتي که طرفين طي دو سال قبل بطور جداگانه زندگي کرده باشند.
رسيدگي به طالق با ارائه درخواست مکتوب به دادگاه بخش (منطقه ) ميسر مي باشد .طرفين مي توانند
بطور فردي و يا باهم ارائه درخواست طالق نمايند .به هنگام بررسي طالق ،دادگاه ،داليل آن را بررسي نمي
نمايد.
اطالعات مرتبط را مي توان با رجوع به بخش هاي ذيل دريافت نمود.
 طالق و خانواده ( کمک هزينه و حفظ و نگهداري از خود ،مراقبت از کودکان  ،بررسي حقوق و
تقسيم دارايي.
 وزارت دادگستري – طالق  .انحالل ازدواج  -قانون -مهلت تجديد نظر،توزيع اموال زوجين  ،ادارات
ثبت محلي ( دفاتر ثبت )

مراحل درخواست طالق
درخواست طالق در دو مرحله انجام مي گردد.
13

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?id=49
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 .وقتي دادخواست طالق به دادگاه منطقه ارائه مي گردد دوره شش ماه آغاز مي شود و اين مرحله ي
اول رسيدگي تلقي مي گردد.
 .1بعد از اتمام دوره تجديد نظر شش ماه براي ارائه درخواست نهايي طالق در نظر گرفته شده که
مرحله دوم رسيدگي را در بر مي گيرد.
در هر دو مرحله ممکن است درخواست را هر دو و يا يکي از طرفين ارائه نمايند و دادگاه منطقه اي محل
سکونت يکي از طرفين و يا هر دو اين اقدام را انجام دهد.
همزمان با طالق ساير مطالب مربوطه از جمله حق حضانت فرزند ،حمايت و حق دسترسي نيز تعيين مي
شوند.
زوجين براي حل و فصل مسائل خود ممکن است شخصاً اقدام کنند و يا از مقامات رفاهي اجتماعي کمک
بگيرند.
توزيع دارايي ها در پايان مرحله اول در مورد تجديد نظر نهايي مي شود و ممکن است به مرحله بعدي نيز
بيانجامد .و ممکن است خود زوجين اين مسائل را به تنهايي حل و فصل کنند.
چنانچه اختالف نظري وجود داشته باشد ،دادگاه منطقه موضوع را در درخواست هر دو طرف براي مسئول
توزيع امالک قيد مي کند.
امکان انحالل ثبت مشارکت ( جنسي ،برابر حکم دادگاه مسير است و برابر مقررات طالق انجام مي گردد.

اطالعات موجود در سامانه

در سايت مربوط راهنمائي الزم براي دسترسي به اطالعات جهت اتباع خارجي وجود دارد  .اطالعات مربوط
به آدرس  ،مشخصات فردي احراز فنالندي مقيم خارج در صورت گزارش تغييرات توسط اشخاص ،به روز مي
گردد.
18

اطالعيه هاي الزم نيز به دفاتر ثبت محلي مستقر در شهرداريها ،در نزديکترين محل به سکونت فرد و يا
آخرين محل اقامت وي گزارشي گردد .اين اطالعات حاوي مطالبي در مورد ازدواج  ،طالق ،تولد و آدرس
نوزاد است .اطالعات جاري به تسريع کار در سامانه اطالعات جمعيت ازجمله صدور پاسپورت فنالندي کمک
مي کنند.
در بخش وب سايت الکترونيکي مطالب مربوط به واقعه فوت به شکل ذيل قابل استخراج است .

 فوت

6

وقوع مرگ افراد چه در بيمارستان و چه در ساير موسسات ،به ثبت کننده هاي جمعيتي و ساير مقامات
گزارش مي گردد .گواهي فوت نيز براي نزديکترين خويشاوندي نسبي ارسال مي شود .در خصوص مرگ
هاي ناگهاني پليس مکلف است علل فوت را مشخص و موضوع را به ساير مقامات اطالع دهد .بستگان متوقي
نيز بايد مراتب را به اطالع بانکها ،اداره ثبت وشرکت بيمه برسانند  .همچنين وراث هم بايد در جريان قرار
گيرند.
گمشدگان در صورت ارائه حکم قضايي نيز  ،متوفي اعالم مي شوند.
بستگان مکلف نيستند ،اعالميه ارائه نمايند و محدويت زماني براي ارائه درخواست وجود ندارد .درخواست را
مي توان بالفاصله بعد از مفقود شدن فرد اعالم نمود( چنانچه در معرض تهديد به مرگ است).
ساير موارد قابل دسترسي براي شهروندان فنالندي به شرح ذيل مي باشند:
 اعالميه فوت مفقودين خارج از کشور دفاتر ثبت محلي امينت (تامين  ،همسر و فرزندان متوفي تحت نظارت قانون بازنشستگي کارکنان ،درخواستبازنشستگي بازماندگان ،بازنشستگي براي همسر و مقيم متوفي )

44

http://www.suomi.fi/suomifi/english/services_by_topic/families_ and_social_services/a_death_in_the_famil
y/death/index.html
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 مراکز کالبد شکافي ،مسئولين اين مراکز اقدامات الزم براي پاسخگويي در زمينه علت فوت را بهعمل مي آورند.
 مراکز پانسيون فنالند سازمان ملي  ،بهداشت و رفاه ،وکالت تام براي رسيدگي به مسائل مربوط به منافع و مزاياي حاصلاز کارت کال ( ، ) kelaوکالت تام به اين مضمون که سالمندان بتوانند به فرزندان خود مسئوليت
رسيدگي به تمام امور را محول نمايند.
 مزاياي بازماندگانحقوق بازنشستگي و ساير مزايا
شرکت تأمين اجتماعي  kelaدر فنالند
نکته  :در هر يک از موارد فوق مطالب و اطالعاتي درج شده که به لحاظ راهنمايي مي باشد و افراد مي
توانند با مراجعه به آن قسمتها به راحتي رفع نياز نمايند.

اطالعات اعالميه فوت مفقودين خارج از کشور
اداره صادرکننده ( در اين قسمت امکان ارتباط با فهرست مراکزوجود دارد).
راهنمايي الزم براي تکميل فرم ( به زبان فنالندي است )
توجه  :مطالب اين سايت به دو زبان ديگر فنالندي و سوئدي نيز در دسترس مي باشد.
مطالب مندرج در فرم به چهار زبان  :انگليسي – فنالندي – فرانسه و سوئدي است.
اطالعات متوفي
نام خانوادگي
نام مستعار

1

نام خانوادگي سابق
شماره ملي هويتي – تاريخ والدت

محل والدت در فنالند

آخرين محل اقامت در فنالند

محل فوت

تاريخ فوت

آيا محل دفن متوفي در خارج است؟

آيا متوفي از خارج به داخل کشورمنتقل شده؟

given 16

20

خير

بله

بله

خير

آيا متوفي در خارج از کشور سوزانده شده است؟
خير

بله

ضمائم اجباري
گواهي فوت
مشخصات تماس با ارسال کننده اعالميه
تاريخ
امضاء:
نام چاپي:
مشخصات تماس با سفارت

تذکر:لطفاً فرم تکميل شده را به آدرس ذيل ارسال نمائيد:

7

کفن و دفن
گورستانهاي کليساي بخش براي همه مشترک مي باشند يعني هم اعضاء کليسا و هم سايرين ( کساني که
عضو نيستند ) در اين مکان دفن مي گردند (به خاک سپرده مي شوند ) .و هزينه آن براي هر دو گروه برابر
است .افرادي که وابسته به هيچ گروه مذهبي نيستند نيزمي توانند به دلخواه مراسم تدفين را انجام دهند .
حتي مي توانند نسبت به خريد محل دفن در يک گورستان غير مذهبي نيز اقدام کنند.
 امکان مشاهده مراکز کفن ودفن به ترتيب حروه الفبادر اين قسمت وجود دارد .همچنين مي توان باقستمهاي زير نيز ارتباط برقرار نمود.
 خدمات کفن ودفن17

la¨nsi-sudomen Maisraatti-pietarsaaren yksikk ,pl26,fi-68601-PIETARSAARI,FINLAND
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 -اعالميه فوت شهروندان متوفي در خارج از کشور

 خدمات رايانه اي

درصفحه مربوط به خدمات الکترونيکي وب سايت امکان ذخيره فرمهاي تهيه شده در ارگانهاي مربوط
وجود دارد و مي توان در صورت نياز از اطالعات مندرج در آن براي تکميل فرمهاي ديگر استفاده کرد.
همچنين مي توان در چند قسمت مختلف فرمهاي مربوط را ذخيره کرد و امکان تغيير متعدد وجود دارد.
 )0تشخيص هويت ( رايانه اي )

01

در بخش رايانه  ،فرد مي تواند با استفاده از کارت شناسايي صادره از اداره پليس و يا شماره حساب بر خط
بانکي ( مبتني بر سازماني که فرم خدمات را تهيه نموده )  ،هويت خود را تاييد کند.
 آژانس نقل و انتقاالت مطمئن فنالند( با استفاده از رمز بانکي و يا کارت شناسايي ) احراز هويت ميکند.
 - 1ادارات محلي ثبت نيز به همين منوال مي باشند/
 )2ارائه خدمات ابطال :0

18

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?id=49

http://www.finland.org/public/default.aspx?nodeid=35857&contentlan=2&culture=en-US
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در صورت مفقود شدن گواهي (از جمله کارت هويت رايانه اي )مي بايست با مرکز ابطال خدمت بالفور
تماس گرفته و مراتب به اطالع ايشان برسد.
اين مرکز شبانه روزي است .
شماره تلفن آن  (1911 11111 :کد خارج از کشور )+669
(هزينه در داخل فنالند رايگان ودر خارج متناسب باکدشهري است)
ساعات کار خدمات بخش بر خط مرکز(هلسينکي)  :هر روز از  9صبح تا  1شب
*در سايت شهر هلسينکي شيوه و مراحل کلي ارائه خدمات برخط بصورت نرم افزارتهيه و نصب
گرديده است.درضمن امکان تلفن از طريق خدمات اينترنت نيز فراهم آمده است.
 .نحوه ارائه خدمت:21
ارائه خدمات رايگان است و هر فرد حق دارد نسبت به بررسي اطالعات شخصي فرد در سامانه اقدام
کند.اطالعات راجع به امالک و مستغالت  ،ساختمان و يا آدرس قبلي  ،دسترسي به ساير البته جزئيات
مربوط به اطالعات در اداره محلي ثبت ميسر است .بر اي اين کار نياز به کارت هويتي و يا هرگونه کارت
شناسايي مرتبط با سيستم رايانه اي و رمز بانکي است.

 )2آدرس

20

بخش خدمات آدرس دهي فنالند با مرکز ثبت جمعيت و ادارات محلي ثبت ارتباط دارد و امکان دسترسي
به آدرس مقيمان دائم فنالند از طريق تلفن ( به شماره  ) 11111 111و يا آدرس اينترنتي به آساني ميسر
مي سازد .
آدرس معموالً در سامانه ثبت اطالعات جمعيتي موجود است و براي شناسايي دقيق افراد اطالعاتي از قبيل
نام  ،نام خانوادگي ( فعلي و قبلي )و تاريخ تولد نوزاد ودر صورت امکان اطالعات مسبوق به سابقه از جمله
محل اقامت قبلي و فعلي الزم و ضروري است.

20

http://www.maistraatti.fi/en
http://www.expat-finland.com/moving_to_finland/change_of_address.html
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براي دسترسي به آدرس مي توان از اطالعات فردي مثل نام ،نام خانوادگي ( قبلي و فعلي )و تاريخ دقيق
تولد و يا آدرس و محل اقامت قبلي فرد بمنظور تشخيص هويت دقيق استفاده کرد البته در صورتي که
شخص افشاي اطالعات خود را ممنوع نکرده باشد .
خطوط تلفني خدمات آدرس دهي از  9صبح تا 1شب فعال هستند و عالوه بر آدرس افراد ،اطالعات
خصوصي مثل شماره تلفن و مشخصات تماس با محل کار را فراهم مي آورد.
خدمات اينترنتي (  ) osoitepalvelu.netشبانه روزي است.
برخي از مراکز خدماتي (بانکهاي ذيل ) 11مي توانند از خدمات مزبور استفاده کنند.
با استفاده از بسته ( سبد خريد )موجود در شبکه اينترنتي هر فرد مي تواند يک تا  1آدرس را در اولين
ارتباط از طريق بخش پرس و جو بدست آورد( هزينه ي آن  /16يورو مي باشد) ضمنا ارائه خدمات به زبان
فنالندي وسوئدي ميسر است .پرسشنامه هاي مربوط به آدرس را مي توان از طريق ارسال پست الکترونيکي
به اداره محلي ثبت هلسينکي دريافت نمود.

 رويه تغييرآدرس
اعالميه ( تغيير آدرس ):
برابر مقررات فنالند هر شخص به هنگام آگاهي از جابجائي بايد محل سکونت جديد  ،دائم و يا موقت (بيش
از سه ماه )خود را اطالع دهد (يکماه قبل) و از دريافت اطالعيه خود توسط دفتر ثبت ،حتي المقدور تا
اواخرزمان موردنظر  ،هفته آخرجابجائي ،مطمئن شود.

روش هاي اعالم:
–از طريق سرويس بر خط (  11ساعته )،با استفاده از رموز دسترسي بانکها و يا کارت هويتي و يا کلمه
عبور پستي فرد
 – 1تماس تلفني با بخش خدمات تغيير آدرس(روزهاي دوشنبه تا جمعه از 9صبح تا  11 6بعدازظهر –
دراين مواردهزينه مکالمه اعالم مي شود.
 – 6تکميل و ارسال فرم مربوطه در اداره پست و يا دفاتر محلي ثبت(پيشخوان).
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Nordea, Osuuspankki, Aktia, Tapiola, Ålandsbanken, Handelsbanken, S-Pankki or Sampo Pankki
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مزاياي اعالميه تغيير آدرس
 بهنگام سازي تغيير آدرس در سامانه اطالغات جمعيتي همزمان با جابجائي توسط ادارات ثبتمحلي و يا ثبت کننده هاي پستي
 تغيير آدرس فعلي به جديد ( قبل از حرکت) وبمنظور تصحيح آدرس پستي فرد انتقال اطالعات به مناطق شهرداري و مراکز پرداخت ماليات بمنظورمراجعه فرد به نزديکترين شعبهانتخاباتي
 بهنگام سازي اطالعات فردي (از طريق سامانه) اخذ تصوير ( رونوشت) تغيير آدرس و اصالحات انجام شده با مراجعه به سامانه ثبت جمعيت و يا ازطريق عقد قرارداد با اداره پست
 عدم افشاي اطالعات فرديکاربران تغيير آدرس:
ادارات عمومي و شرکتهاي مندرج ذيل اطالعات تغيير ادرس مشتريان خود را با مراجعه به سامانه ثبت
جمعيت بهنگام سازي مي کنند:
 مراکز توسعه اقتصادي  ،حمل و نقل و محيط - 1دفاع دولت
 - 6بخش مديريت قضايي
 - 1صندوق کارکنان
 - 6اداره محيط زيست
 - 1گمرک
 - 7موسسه بهداشت حرفه اي
 - 9شهرداري
 - 1پليس
- 1
-

اداره ماليات
آژانس ايمني حمل و نقل فنالند

- 1

کوا( بخش کسب درآمد حقوق بازنشستگي مربوط به کارمندان شهرداري و بودجه)

- 6

وزارت کشاورزي و جنگلداري
25

- 1

موسسه بهداشت و رفاه

- 6

سازمان ملي زمين

- 1

کليسا

- 7

آژانس منطقه اي ادارات دولت

- 9

خزانه داري دولت

- 1

مرکز آمار

- 11

مرکز حقوق بازنشستگي

-1

مرکز تنظيم ارتباطات فنالند( هزينه هاي تلوزيون)

- 11

بخش مربوط به خدمات مهاجرت

- 16

انجمن ورود و ثبت نام آزمونها

- 11

مرکز ثبت اختراعات ملي

- 16

سازمان تامين اجتماعي

- 2

دانشگاهها و مراکز علمي کاربردي

 اطالعات الزم براي تکميل فرم درخواست از طريق سرور
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 .مشخصات متقاضي :
 مشخصات تماس درخواست کننده گواهي ،بمنظور ارائه فايلهاي پيوستي شماره شناسايي گواهي ماليات برا ارزش افزوده ،بمنظور شناسايي درخواست کننده ( تاريخ اينگواهي ،حداکثر سه ماه قبل)
اطالعات مندرج در گواهي ماليات به ارزش افزوده :
نام ،آدرس ،شماره گواهي ماليات به ارزش افزوده شخص ،موارد تماس
درخواست بايد به امضاء فرد ذيصالح در سازمان و يا افراد واجد شرايط ثبت نام در برنامه مربوط باشد.

 .2اطالعات صورتحساب
آدرس صورتحساب مورد استفاده سازمان بر مشخصات تماس فردي که در زمينه اطالعات صورتحساب وارد
شده است.
23
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جزئيات مسئول فني :جزئيات تماس مسئول فني ايجاد گواهي در صورتي که فردي به غير از متقاضي باشد نيز
الزم است.
 نحوه استفاده از بخش خدمات:
ارائه شرح مختصري از خدمات مورد نظر از جمله ،ارائه پيام ،ارسال پست الکترونيکي و ...
آدرس  :URLآدرس وب سايت براي گواهي سرور و دي ان آ ) ، (DNA
نامي که در تقاضانامه ي از سرور ذکر مي شود بايد همان نامي باشد که در فايل CRSبمنظور ايجاد ارتباط با
تقاضاي گواهي وارد شده است.

 مدت اعتبار
مدت اعتبار گواهي ،از يک الي  1سال بعد از تاريخ صدور آن در نظر گرفته مي شود.

 آدرس فرد
آدرس براي اطالع از انقضاء مدت زمان اعتبار گواهي نامه  ،تاريخ انقضاء اعتبار يک روز قبل اعالم خواهد شد.
چنانچه اعتبار آدرس ايميل فرد مورد نظر در اثر تغيير پرسنل ،منسوخ گردد ،آدرس ايميل ( پست الکترونيکي
،کل سازمان بمنزله آدرس الزم براي اطالع رساني مجدداً بکار مي رود.

 علت درخواست
تأييد هويت سرويس خدماتي
نقش سرويس خدماتي را در موقعيتي نشان مي دهد که کاربران با سرورهاي مشکوک در ارتباط هستند ..و
اين تعداد نوع استفاده از کاربر وب مي باشد.

 تائيد ( احراز ) مشتري
موردي را نشان مي دهد که آن سويس خدماتي در ارتباط با سرويس ديگري است براي مثال ،سرويس در اين
حالت متقاضي( مشتري) نيز مي باشد.
گواهي هاي سرور يک يا هر دو نقش مزبور را دارا هستند.

 اعالميه ( امضاي مشتري )
درخواست بايد بوسيله فردي که ذيصالح در سازمان است  ،تأييد و امضاء شود .البته کسي که تحت مقررات
اوليه ،قبلي حق امضاء را براي درخواست دارد هم مي تواند اين درخواست را تأييد وامضاء کند.

 ايجاد پرونده درخواست تايدييه:
بمنظور ايجاد پرونده در تقاضنامه گواهي مي بايست اطالعات مندرج ذيل وجود داشته باشد ،مشخصات اهالي
اسکانديناوي و ساير شخصيتهاي خاص در محتوي اطالعات وارد نمي شوند.
 درخواست تاييديه بايد در قالب متن با پسوند  txtذخيره گردد27

 نرم افزارهاي موجود درفيلدهاي اطالعات عالمت " ويرگول " را نمي پذيرند. حجم کليد عمومي تاييديه حدود  1119بايت برآورد شده است. فيلدهاي اطالعاتي ذيل در ايجاد پرونده درخواست تايدييه بکار مي روند: فيلد محتوي نام مشترک اجباري ) ( Name.www.compeny fiسازمان  QYشرکت اجباريAb -خدمات واحد سازماني IT

 محل منطقه هلسينکي ( ) L دولت فنالند () s کشور اجباري فنالند آدرس پست الکترونيکي مدير وب  Webmester@campeny.fiنکات آموزشي الزم براي ايجادپرونده در لينکهاي ارتباطي ذيل قابل دسترسي است.
ايجاد تاييديه براساس تقاضاي گواهي و نرم افزار متفاوت مي باشد .بهمين سبب امکان ارائه راهنمايي
کلي در سطح جهان ميسور نيست .آموزش  ( :دستورالعملهاي جزئي )در اسناد تکنيکي مربوط به نرم
افزاري که متقاضي ( مشتري )استفاده مي کنند قابل دسترسي است .در صورت نياز متقاضي مي تواند
با پشتيبان نرم افزار آن اسناد تماس حاصل نمايد.

 درخواست گواهي:
درخواستهاي تکميل شده امضاء گرديده  ،بهمراه پيوستها به آدرس ذيل فرستاده مي شوند  .مرکز ثبت
جمعيت ،آدرس پستي  :فاکس  ،مرکز ثبت جمعيت  ،اداره خدمات گواهي ،صندوق پستي.
ايميلها نيز بايد به آدرس ارسال شوند................

فرم درخواست گواهي
درخواست تاييديه از سرور
درخواست مجدد

مرکز ثبت جمعيت
تاييديه سرور
28

درخواست گواهي سرور براي استفاده در پرسشنامه PIS
شماره VAT

نام سازمان

پيوست:

تماس با سازمان

شماره تاييديه هويتيVAT

آدرس  ،کد پستي  ،اداره پستي
آدرس پست الکترونيک:

تلفن

اطالعاتinvoicing

آدرس پست الکترونيک:

اطالعات تماسinvoicing

مشخصات فردي مسئول فني:

شماره تماس مسئول فني:

آدرس پست الکترونيک:

تلفن:

اطالعات مورد نياز براي تعيين هويت گواهي سرور
ادرس  URLيا نام سرور

علت درخواست
اعتبار يک سال

دوسال

علت استفاده از گواهي
احراز هويت سرور
اعالم نظر

احراز هويت مشتري

تاريخ انقضاء اعتبار گواهي بايد در آدرس ايميل ذکر شود

اينجانب تائيد مي نمايم که اطالعات مندرج دقيق و موافق با شرايط و مفاهيم مندرج در گواهي امضاءشده
است ،بمنظور دسترسي به دستورالعمل ،سريعاً مرکز ثبت جمعيت و تغييرات در گواهي و يا علت استفاده
29

تماس حاصل نمائيد.

امضاء متقاضي و نام به حروف بلوکه

محل و تاريخ

اين قسمت بايد توسط مرکز ثبت جمعيت تکميل شود.

گواهي صادره مربوط به تاريخ  ............مي باشد.

خدمات اداره صدور گواهي
–صدور گواهي شهروندي منضم به امضاء رايانه اي
 – 1تصديق و تائيديه احراز هويت فرد
 آدرس مديريت مرکز صدور تائيديه به شرح ذيل مي باشد:

11

ويژگي گواهي صادره
– اطالعات درست
 – 1صحت هويت
 – 6گواهي معتبر
هويت الکترونيکي و گواهي معتبر در فنالند تحت نظارت و کنترل  ،مرکز تنظيم مکاتبات ارتباطات فنالند
است.
مستند قانوني فعاليت مرکز ثبت جمعيت  ،قانون شناسايي وتاييد صحت امضاء رايانه اي (الکترونيکي)

16

است.

http://www.fineid.fi/?site=10
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 دسترسي به اطالعات
شخصي
 )0اطالعات فردي
سامانه اطالعات جمعيتي مبتني بر قانون سال  ( 1111ماده  )11حاوي اطالعات فردي است و بمنظور
تعيين و شناسايي هويت افراد و همچنين حقوق آنان  ،در حوزه حقوق شخصي  ،خانواده و اختيارات قانوني
بر پا شده است.11
اين اطالعات حاوي موارد کلي از جمله :
نام
شماره هويتي فرد
آدرس شهرستان محل اقامت
تابعيت
خويشاوندي
تاريخ تولد و فوت
است .البته ساير اطالعات نيز از جمله سرپرستي  ،محدوديت صالحيت قانوني ،حق ادامه وکالت  ،زبان
مادري  ،زبان رسمي ،اشتغال ،ممنوعيت افشاي اطالعات شخصي نيز در اين سامانه موجود است .
ثبت اطالعات در مواردي از قبيل بازداشت  ،برگزاري انتخابات  ،همه پرسي و عضويت در فرق مذهبي
مقامات ثبت محلي و دسترسي به شناسنامه رايانه اي متقاضي به منظور انجام مطالعات امن نيز انجام مي
گيرد.
بر اساس وظيفه قانوني ،اطالعات از طريق شهروندان و مقامات مراکز دولتي  ،مراکزي از قبيل کليساي محل
 ،اداره مهاجرت  ،سفارتخانه هاي خارج از کشور  ،بيمارستانها و مراکز بهداشتي درماني و دفاتر ازدواج به
سامانه مزبور ارسال مي گردند.
بيمارستان محل وقوع واقعه  ،پس از اختصاص شماره هويتي فردي براي متولد در اداره محلي ثبت ،
اطالعات را به سامانه مزبور منتقل مي کند .والدين نيز واقعه تولد را به مأمور ثبت و يا پدررو حاني مسئول
غسل تعميد گزارش و براي ثبت نام فرزند در سامانه وارد مي نمايد.
چنانچه شهروند فنالندي مقيم خارج از کشور باشد و شخصا" اطالعات خود را در زمينه ازدواج ،طالق  ،تولد،
فرزندان و تغيير آدرس  ،گزارش کند ،اطالعات وي بهنگام باقي مي ماند .اين اطالعات را مي تواند در اداره

http://www.expat-finland.com/moving_to_finland/registration.html
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ثبت نزديکترين شهرداري محل اقامت خود در فنالند و يا شهرداري ثبت جمعيت و يا نزديکترين سفارتخانه
يا کنسولگري در کشور محل اقامت گزارش نمايد .
بهنگام سازي اطالعات در سامانه به تسريع امور از جمله اخذ گذرنامه کمک مي کند .جابجايي در
فنالندازيک آدرس به ادرس ديگرمنجر بهنگام سازي اطالعات فردي در سامانه مي گردد.
 )2کد هويتي فردي:
ويژگي:
 ابزار شناسي منحصر به فرد( کاربردي تر از نام) ثابت در طول مدت عمر فرد اولين کاربرد آن در سال 111 متولدين خارج از کشور با ارائه ي گواهي والدت نسبت به تخصيص اين شماره اقدام مي کند.
 شهروند فنالندي ملزم به اقدام در خصوص اختصاص شماره هويتي براي تازه متولدشده است. - 1بيمارستانها نيز بايد تمهيدات الزم براي شماره هويتي را در سامانه اطالعات جمعيت پس از ثبت
والدت فراهم آورند.
 افراد خارجي مقيم دائم ويا مقيم موقت بيش از يکسال شماره هويتي خواهند داشت.
 - 6اعضاي خانواده شهروندان ساکن خارج از کشور فنالند نيز بر اساس اعالم مفاد قانوني اداره محلي
ثبت مي بايست داراي شماره هويتي باشند.
 - 1ثبت افراد مقيم موقت در ادارات محلي ماليات و خدمات مهاجرين جهت بهره برداري از مزاياي
تامين اجتماعي فنالند نيزانجام مي شود.
 - 6به نمايندگان سياسي مقيم فنالند شماره هويت فردي اختصاص نمي دهند.
 )0موارد کاربرد:
 درخواست حقوق بازنشستگي و ساير مزايا - 1پرداخت دستمزد حقوق و هزينه ها
 - 6معامالت بانکي( براي باز کردن حساب کاربري)
 )2مزايا:
 کاهش خطا بهنگام ثبت - 1حفاظت ازداده ها
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 هميشه نياز به شماره هويتي نيست و گاهي فقط ذکر نام کافي است.
موارد صدور مجدد شماره هويتي  ،شماره هويت هر فرد ثابت است با اينحال تجديد آن در موارد خاص ذيل
ميسر است:
 موارد حياتي از جمله حفاظت از سالمتي و ايمني شخص - 1جلوگيري از سوء استفاده از شماره هويتي فرد
شرائط:
صدور مجدد شماره هويتي مبتني بر مقررات قانوني موجود 17در صورت ارزيابي پليس و وجود شاهد ميسر
است و اين تصميم را مرکز ثبت جمعيت مي گيرد.
شرط الزم براي شماره هويتي مبتني بر اين است  ،سوء استفاده از شماره اصلي هويتي فرد منجر به
مشکالت قابل توجهي در مسائل مالي مي شود  ،تخصيص شماره هويتي جديد مانع از آسيب هاي ناشي از
سوء استفاده مي گردد.
در صورت تغيير جنسيت افراد مبتني بر قانون مربوط ( )1نيز اداره ثبت محلي شماره هويتي جديد به فرد
اختصاص مي دهد.
 )2اطالعات موجود در شماره ( 01رقمي) هويتي فرد:
 oتولد -روز -ماه – سال و قرن
 oشناسه جنس فرد
 oرقم کنترل

(Act on the Population Information System and the Certificate Services of the Population Register Centre,

27

Act 661/2009).

33

 قوانين و مقررات
کاربردي در ثبت هويت
.

قانونگذاري – ترجمه
اداره ثبت ،اسناد تائيد شده به روز را مي پذيرد ،در اصل اين اسناد از کشورهاي خارجي و بمنظور استفاده
در فنالند دريافت مي شوند و مي بايد براي استفاده در کشور خارجي مورد نظر قانونمند گردد تا بتوانند
 Apostil19را بپذيرند.
فنالند  ،عضو قرار داد شمال اروپا است ،اين قرداد بين کشورهاي دانمارک ،فنالند ،ايسلند ،نروژ و سوئد
منعقد گرديده است .و مبتني بر آن  ،امکان تبادل اطالعات الکترونيکي مهاجران بين کشورهاي اروپاي
شمال ،از طريق ثبات مرکزي جمعيت کشورهاي مورد نظر براساس معاهده ثبت ملي استکهلم در تاريخ اول
نوامبر سال ،1111ميسر مي باشد .عالوه بر آن فنالند با کشور هاي اتريش ،مجارستان و لهستان جهت رفع
نيازهاي موجود در مسير قانونگذاري براي ثبت اسنادهويتي به توافق دو طرفه رسيده اند.
تصاوير اسناد قابل قبول است ،البته الزم است اين نسخ قانوني شده ويا رونوشت آن برابر با اصل باشدتا
منجر به صدور گواهي آپو ستيل() Apostilنيز گردد .مترجم رسمي بايد همه اسناد خارجي را به زبان
فنالندي و يا سوئدي ،ترجمه نمايد .طبق معاهده زبان اروپاي شمالي  ،توابع کشورهاي اروپاي شمالي مي
توانند بهنگام مراجعه به مقامات رسمي فنالند از زبان رسمي کشورخود استفاده کنند بدون اينکه نيازي به
تفسير و يا هزينه ي ترجمه داشته باشند.
برابر با اليحه وزارت دادگستري .به شماره  916مورخ  61 111اداره ثبت محلي ( دفاتر ثبت محلي )در
کشور فنالند وجود دارد که مقامات ذيصالح صدور آپو ستيل به حسا ب مي آيند .محدوه عملياتي اين دفاتر
يک يا چند بخش قضايي را در بر مي گيرد .عالوه بر آن ادارات ثبت محلي ،واحدهاي خدماتي متعددي را
تحت پوشش دارند براي تضمين ارائه خدمات در دسترس عموم قرار دارد.
 11اداره ثبت محلي بمنزله ي ادارت بخش قضايي و هرد کدام داراي  6اداره ي مجزا است  .افراد مي
توانند نسبت به ارسال آپو ستيل بطور فردي و از طريق پست الکترونيکي شخصي و يا ايميل ثبت اقدام
نمايند.
در جزاير اولند ،حکومت محلي وظايف مزبور را بعهده دارد ) .البته عملکرد غالب بين ادارات متفاوت است و
در برخي ا زآنها ،در خواست آپو ستيل از خارج از کشور را فقط از طريق پست الکترونيکي مي پذيرند.

 28کنوانسيون الهه لغو نياز برای  Legalisationاسناد دولتی خارجی،،
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آپوستيل بر روي يک آلونگ ( )alongقرار داده مي شود و چنانچه اسناد عمومي از چند صفحه تشکيل شده
باشند بر روي يک آلونگ قرار گرفته و به عنوان آخرين برگه ها به سند پيوست مي گردد و تمامي صفحات
ممهمور به مهر مي شوند .البته عملکرد کلي در مورد جزئيات متفاوت است  .برخي از ادارات محلي ،از کاغذ
واترمارک ( ضد آب ) 11سانتي استفاده مي کنند و در ديگر ادارات وضعيت چنين نيست.
شيوه صدور آپوستيل در سامانه مکانيکي است و کل فرآيند عموماً ده الي بيست دقيقه طول خواهد کشيد،
طبيعتاً آپوستيل در صورت نياز ودرخواست صادر مي شود .هزينه صدور آن 1/11يور است .در سنجش اليحه
درخواست کشور ( شماره  116سال  ) 1116هزينه ارائه خدمات محضرهاي عمومي  ،به موجب بند 9
قانون معيار شارژ دولت ( ماده  61مصوبه سال  ،) 911و مصوب  1فوريه سال  111و اصالحيه آن
تحت عنوان قانون شماره  691سال  ، 111تصويب شد بموجب بخش  61قانون بازبودن فعاليتهاي دولتي (
 16سال  ) 911بود که توسط قانون شماره  116سال  1116تصويب شد..

 )0حق بررسي و اصالح اطالعات شخصي

2

مبتني بربخش  11قانون اطالعات فردي هر شخصي محق است نسبت به داده آمائي جزئيات اطالعات فردي
خود ( بررسي هاي الزم را بعمل آورد .و ثبت کننده ملزم است شخص و افراد ذيصالح قانوني را از هدف
ومنبع تغذيه اطالعات آگاه سازد.
همچنين اداره ثبت مي بايست اطالعات غير ضروري  ،ناقص  ،جايگزين و ناصحيص را اصالح کند .و از
گردش اطالعات در مواردي که منجر به حفظ حريم و حقوق شخصي افراد است جلوگيري کند.
از طريق بخش خدمات متقاضي مي تواند نسبت به اصالح اشتباهات و يا حذف آن در اطالعات مربوط اقدام
نمايد .البته اين خدمات فقط به زبان سوئدي و فنالندي ارائه مي شود.
 اشخاص مي توانند از طريق مکاتبه با اداره محلي ثبت نيز تقاضاي اصالح اطالعات شخصي را
نمايند.
قانون ازدواج ( ماده  161سال ) 111
197/ /1
اليحه ازدواج مصوبه
176/1/6
قانون نسبت
1116/6/ 1
قانون نامگذاري
111/ 1/6
قانون نام خانوادگي
196/1/9
قانون فرزندخواندگي
1ttp://www.suomi.fi/suomifi/english/eservices/my_eservices/index.html
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قانون ثبت مشارکت
قانون اعالم فوت

1116/6/1

اگر فردي بطور دائم در فنالند زندگي کند ( مقيم آنجا باشد )وبنا به شرايطي الزام اتخاذ نام خانوادگي براي
وي پيش آيد و يا اعالميه اي براي انتخاب نام خانوادگي فراهم گردد ،اين نامه مبني بر قانون فنالند تعيين
مي شود ( بخش  11از قانون نامگذاري )
اگر فرد مقيم دائم فنالند نباشد ،طبق قانون  ،نام خانوادگي براي وي تعيين مي گردد و بايديکي از مقامات
ذيصالح در محل سکونت فعلي فرد نسبت به اين امر اقدام کند  .نام خانوادگي باتوجه به وضعيت تولد فرد،
والدت ناشي از روابط زناشوئي و يا غير آن  ،و با توجه به حضور پدر بهنگام تولد در محلوالدت تعيين مي
شود.
( بخش  9قانون جهاني تععين روابط خانواده )
رابطه قانوني ( شرعي ) بين والدين و فرزند مبتني بر قانون ايالتها ي(دولتهاي) تعيين مي گردد کهافرادتابع
آنها هستند ( بخش  ) 1چنانچه هر کدام از آنها  ،تابع ايالت ديگري باشد قانون ايالت متولد ( فرزند )
اعمال مي گردد.
درصورت عدم وجود رابطه شرعي بين فرزند و مادر رابطه خانوادگي آنها مبتني بر قانون ايالت آنها
مشخص مي گردد ( .بخش  ) 1و چنانچه هر دو متعلق به يک ايالت نباشند باز هم قانون ايالتي نوزاد
مالک عمل قرار مي گيرد که نوزاد متعلق بدانجاست.
شرايط فرزند خواندگي در قوانين فنالند ومواد مربوط به آن مطابق با تشريفات و قانون ايالت والدين اعمال
و رضايت پدر و مادر براي اعطاي حق فرزند خواندگي اقتباس مي شود.
يک مقام فنالندي بايد با توجه به بند  19قانون ازدواج فنالند و برابر مقررات و قوانين موجود حقوق مرد و
زن را بهنگام ازدواج  ،تعيين و مشخص نمايد.البته چانچه طرفين ازدواج ،هردو ،ساکن دائم و يا شهروند اين
کشور نباشند ،مي توانند بدون کسب تکليف از مقامات فنالندي نسبت به ازدواج اقدام کنند الزم به ذکر
است چانچه طرفين ،مقيم دائم يا شهروند کشور ديگري باشند  ،حق دارند از قوانين آنجا و يا کشوري که به
بررسي حق ازدواج پرداخته تبعيت نمايند.
متقاضي ازدواج بايد مدارک معتبري دال بر حق ازدواج خود تحت قوانين ايالت خارجي  ،ارائه نمايد ،البته
اگر قوانين مزبور کاربردي باشند  .از طرفي چانچه تحت شرايط خاصي دسترسي به قوانين دولت مزبور
ميسور نباشد ،مثل درگيري يا جنگ و ساير شرايط ناپايدار حاکم در آن دولت ،نحوه ازدواج فرد را تحت
قوانين فنالند بررسي مي نمايند .به شرطي که فرد درخواست ازدواج را بنمايد و موضوع براي افرادي که
دواطلب هستند در لينک هاي فنالند قابل توجيه باشد .قرار داد شمال اروپا و توافق بين فنالند و هلند بر
حمايت قانوني و کمکهاي الزم در موضوعات مدني ،خانواده ها و قانون جنايي از جمله استثنائات اضافي
است.
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مبتني بر بخش  1قانون ثبت مشارکت ،ثبت افراد در فنالند منوط به اين است که حداقل يکي از والدين
شهروند و يا مقيم دائم فنالند باشد و يا اينکه هر دو ،پدر و مادر قبل از اقدام به ثبت بمدت دوسال ساکن
دائم فنالند باشند  .توابع خارجي برابر قانون کشورشان مي توانند نسبت به ثبت مشارکت اقدام کنند ،اين
افراد اساساً متاثر از تبعات قانوني ثبت  ،همانند قانون فنالند مي باشند.

 )2قانون اطالعات فردي ( ماده  – 322سال

)0

فصل اول
مقررات عمومي
بخش اول  :اهداف
بخش دوم  :عملکرد اختيار ( موارد کاربرد )
بخش سوم  :تعاريف (اطالعات فردي ،فرايند اطالعات فردي ،پرونده ،نظارت ،موضوع ،شخص ثالث،توافق
،اطالعات اعتبار فردي  ،پرونده اطالعات معتبر
بخش چهارم :کاربرد قانون فنالند
فصل دوم
مقررات کلي فرآيند اطالعات فردي
بخش پنجم  :وظايف مربوط به حفظ اطالعات
بخش ششم  :اهداف
بخش هفتم :هدف ويژه
بخش هشتم Prereqvisrs :کلي براي فرآيند.
بخش نهم :اصول مربوط به کيفيت اطالعات
بخش دهم :شرح پرونده
فصل سوم
شماره هويتي فرد و اطالعات محرمانه
بخش يازدهم  :موانع مربوط به روند اطالعات محرمانه
بخش دوازدهم :نسخ مانع براي روند اطالعات محرمانه
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بخش سيزدهم  :فرآيند شماره هويتي فرد
فصل چهارم
فرآيند شماره هويتي فرد در موارد ويژه
بخش چهاردهم  :تحقيقات
بخش پانزدهم :کار
بخش شانزدهم :گزارشات و طراحهاي رسمي
بخش هفدهم :ثبت کننده هاي عمومي
بخش هيجدهم :تحقيقات مروبطه به نسب شناسي
بخش نوزدهم :بازاريابي مستقيم و سيار پست هاي شخصي
بخش بيستم :فرآيند اطالعات معتبر فردي ( شخصي )
بخش بيست و يکم :حذف اطالعات معتبر در پرونده اطالعاتي
فصل پنجم
بخش بيست و دوم  :جستجوي کميسيون ( مشاوره )
بخش بيست و سوم :موارد ابطال و فسخ
فصل ششم
حقوق صاحبان اطالعات
بخش بيست و چهارم  :سوابق مربوط به فرآيند اطالعات
بخش بيست و پنجم  :مربوط به اطالعات
بخش بيست و ششم  :حق دسترسي به اطالعات
بخش بيست و هفتم  :موانع دسترسي به اطالعات
بخش بيست و هشتم  :تحقق حق دسترسي به اطالعات
بخش بيست و نهم  :اصالح
بخش سي  :حق ممنوعيت فرآيند
بخش سي و يکم :تصميمات خودکار
بخش سي و دوم :امنيت اطالعات
بخش سي و سوم :الزام محرمانه بودن
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بخش سي و چهارم :اضمحالل پرونده اطالعات فردي
بخش سي و پنجم :انتقال اطالعات فردي جهت بايگاني
فصل هشتم:
حق آزادي اطالعات ( اطالعيه )
بخش سي و ششم :مأموريت اخطار
بخش سي و هفتم :اخطار
فصل نهم:
نظارت و هدايت فرآيند اطالعات
بخش سي و هشتم :محدوه اختيارات حمايت از اطالعات
بخش سي و نهم :محدوه اختيارات حمايت از اطالعات " حق دسترسي و بازرسي"
بخش چهل  :معيارهاي براي آزادي حمايت از اطالعات
بخش چهل و يکم :گزارش آزادي حمايت از اطالعات ( استماع دادرسي)
بخش چهل و دوم :کدهاي بخشي براي کنترل
بخش چهل و سوم  :قدرت هيآت مديره حمايت از اطالعات در جهت اعطا اجازه
بخش چهل و چهارم:دستورات هيأت مديره از اطالعات در جهت اعطا اجازه
بخش چهل و پنجم :درخواست
بخش چهل و ششم :تمديد پرداخت جريمه نقدي
بخش چهل و هفتم:بدهي مربوط به خسارت
بخش چهل و هشتم:مقررات کيفري
بخش چهل و نهم:ساير مقررات
فصل يازدهم
بخش پنجاه :قابليت اجرا قانوني
بخش پنجاه و يکم:مقررات انتقال
توضيحات مفصل
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بخش سيزدهم – فرآيند شماره هويتي فردي
ماده  ) 0شماره هويتي فردي در صورت صراحت رضايت و توافق صاحب اطالعات و يا مبتني موارد تعيين
شده در قانون افشا خواهد شد .همچنين در موارد ضروري نيز اين مسئله ممکن است اعمال شود که به
شرح ذيل هستند:
– بمنظور اجرا و طبقه مبتني بر قانون
 – 1افشا حق وظايف و يا نظرات يا مقاصد و اهداف تاريخي ،عملي ،تحقيقات آماري
ماده (  ) 1کاربرد شماره هويتي فرد در موارد مربوط به اعطاي اعتبار براي جمع آوري بدهي ها در بيمه،
اعتبار اجاره و وام اشتغال ،اقدامات اعتبار اطالعات ،مراقبتهاي بهداشتي :امور رفاهي اجتماعي و يا ديگر
خدمات اجتماعي ،خدمات مدني اشتغال ،ساير خدمات و مزاياي مربوطه.
ماده  ) 2عالوه بر موارد مندرج در بند

و  ، 1شماره هويتي فردي در مواردي که مربوط به بهنگام سازي

اطالعات آدرس و اقدامات کاهش ترافيک کارهاي پستي است ،درصورت امکان دسترسي به شماره هويتي
فرد ،افشا گردد.
ماده  ) 1بمنظور کنترل و نظارت براطالعات هويتي ،تهيه و استخراج کپي چاپ شده غير ضروري از فايل
اطالعاتي ميسور نخواهد بود.

بخش هفدهم  -ثبت کننده هاي عمومي
ماده

در معرض گذاشتن (افشاي) اطالعات ممنوع است .با اين حال ممکن است در پرونده اي و بمنظور

اهداف ثبت عمومي اعمال شود ،حتي در مواردي غير از بند

بخش  ،9که اين اطالعات عبارتند از – :

شناسائي اطالعات مبتني بر اطالعات افشاء شده ،همسر فرد ،فرزندان ،والدين  ،و موضوعات مرتبط با ثبت
عمومي و همچنين اطالعات تماس فردي.
ماده ) 2
در اينجا ثبت کننده عمومي ( ثبات ) وجود دارد و در آنجا ،انتشار اطالعات از طريق اتصال به آموزش و
پرورش و يا مرکز حرفه اي و توسط اعضاءحرفه اي اين مراکز و يا ساير جوامع تحت موقعيت خاص و در
جهت نيل و دست يابي به فرهنگ ،ورزش ،تجارت و يا فعاليتهاي بدني و تحت شرايط مشابه انجام مي گيرد.
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ماده  ) 2بمنظور نيل به اهداف ثبت عمومي مندرج در پاراگراف (

)  ،اطالعات مطرح شده در پارگراف

مزبور در پروژه هاي از اين قبيل ثبت و ضبط مي شوند و امکان افشاي آنها از طريق فايلهاي ديگر نيز وجود
دارد ،مگر اينکه صاحب اطالعات آن را ممنوع کند.

 )2قانون ازدواج :
اصالحات ) 161 – 111 ( 111– 111
قسمت اول :نتايج و راه حل ( روش هاي ) ازدواج
بخش  :موارد کلي
بخش  : 1موانع ازدواج
بخش  : 6بررسي موانع ازدواج
بخش  : 1مراسم ازدواج
بخش  – 5شاهد فاميل (خويشاوند )
بخش  – 6خاتمه زندگي مشترک ( طالق )
قسمت دوم:
روابط قانوني زوجين
بخش  – 1مواد کلي
بخش  – 2مالکيت زوجين
بخش  – 3اسکان و هداياي في مابين زوجين
بخش  – 4ابقاء (حفط )
بخش  – 5بدهي هاي زوجين
بخش  – 6مقررات متفرقه ( ساير موارد )
قسمت سوم :
توزيع امالک ازدواج
بخش  – 1مواد کلي
بخش  – 2رويه توزيع امالک ازدواج
بخش  – 3ساير مقررات
قسمت چهارم:
قوانين قانون خصوصي بين الملل
بخش  – 1نتيجه ازدواج
بخش  – 2به رسميت شناختن ازدواجهاي خارجي
بخش  – 3انفصال ازدواج (فسخ )
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بخش - 1روابط قانوني زوجين
بخش  – 6ساير مقررات
 )1قانون امضاء الکترونيکي () 006/44
فصل اول :مقررات کلي
بخش  – 1هدف قانون
بخش  – 2تعاريف
بخش  – 3قلمرو درخواست
بخش  – 4چرخه خدمات وتوليد رايگان
بخش  – 5بخش ايجاد امضاء مطئمن
بخش  – 6مسئول بازرسي
فصل دوم:گواهيهاي واجد شرايط
بخش  – 7گواهي واجد شرايط
بخش  – 8گواهي واجد شراط تهيه شده توسط ارائه کننده خدمات گواهي منتشر شده خارج از فنالند
بخش  -9اعالميه شروع عمليات
بخش  -10تعهد کلي مرجع ارائه خدمات در قبال گواهي واجد شرايط به عموم
بخش  – 11سخت افزار ونرم افزار قابل اعتماد
بخش  – 12صدور گواهي واجد شرايط
بخش  – 13صدور ابطال گواهي واجد شرايط
بخش  – 14نگهداري ثبت شدگان با استفاده ازگواهي ،ارائه خدمات لز طريق صدور گواهي واجد
شرايط براي عموم
بخش  – 15نگهداري و حفظ اطالعات گواهي ثبت شده
بخش – 16خسارت ناشي از آسيب به بخش ارائه خدمات مربوط به گواهيهاي واجد شرايط
بخش  – 17خسارت ناشي از استفاده غيابي از اطالعات امضاء کننده
فصل سوم :تبعات قانوني امضاء الکترونيکي و فرآيند اطالعات فردي
بخش – 18تبعات قانوني امضاءالکترونيکي
بخش  – 19فرآيند اطالعات فردي ،
بخش  – 20استفاده از بايگاني اطالعات جمعيت
فصل چهارم :راهنمايي کلي و نظارت
بخش  – 21ذخيره سازي اطالعات مرتبط يا بررسي اعتبار گواهي
بخش  – 22راهنماي کلي و نظارت
بخش – 23حق دسترسي به اطالعات
بخش – 24حق بازرسي
بخش  – 25تعهد محرمانه بودن
بخش  – 26مقررات تحت بررسي
بخش  -27معيارهاي اجباري اداري
بخش  – 28تجديد نظر
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بخش  – 29اجراي قانوني
بخش  – 30مقررات انتقال
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منابع و مآخذ
http://www.vrk.fi/vrk/VRK_yleisesite/GB/index.html
http://www.freyvial.de/Publications/Civil_Status_in_Europe_Fullreport.pdf
http://www.finland.org/public/default.aspx?nodeid=35857&contentlan=2&culture=enUS
http://www.maistraatti.fi/en
http://www.freyvial.de/Publications/Civil_Status_in_Europe_Fullreport.pdf
www.finlex.fi
http://www.suomi.fi/suomifi/english/eservices/my_eservices/index.html
http://www.expat-finland.com/moving_to_finland/registration.html
http://www.fineid.fi/?site=10
1
http://www.expat-finland.com/moving_to_finland/change_of_address.html

: ترجمه و تدوين
نسرين خورشيدي
کارشناس روابط بين الملل
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