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 مقدمه

در زمينه ثبت وقايع حياتي و  فنالند و بلژيكحاضر مطالعه و بررسي و عملكرد كشورهاي هدف از ارائه گزارش

  .تغيير آدرس مي باشد

نوع گزارش كاربردي است و بيشتر به مطالعه موردي دو كشور مزبور توجه شده و به اين منظور به منابع و  

مراجعه و پس از جمع آوري مطالب  و برخي كتبآدرسهاي اينترنتي  اعم از  مĤخذ موجود در سازمان

ست منابع و مأخذ در مربوطه ، نسبت به ترجمه و تدوين آن اقدام گرديده است و بلحاظ مستند سازي فهر

  .بخش آخر ضميمه است

  

  گزارش تطبيقي

 مطالعه تطبيقي  در تعريف ، يك فرآيند پژوهشي است و از طريق مطالعه و بررسي و ارزيابي و مقايسه با

  .ديگران ، امكان دستيابي به تحليل جامع در موضوع مورد مطالعه را فراهم مي آورد

است با هدف دستيابي به روشهاي نوين  و بهينه ثبت وقايع حياتي   به اين لحاظ در اين مجموعه تالش شده

و رفع كاستي هاي موجود در روند ثبت در كشور ايران به  تحقيق  و بررسي در برخي از نقاط  دنيا از طريق 

  .مطالعه تطبيقي بپردازيم

  :مراحل انجام كار

 تعيين معيار انتخاب كشورها  •

معيارهاي  دركشورهاي دنيا ، ي مطالعات قبلي در زمينه ثبت وقايع حياتي با عنايت به تجارب موجود و بررس

  .ذيل براي انتخاب كشور هاي مزبور ،مد نظر بوده است

  پيشينه موفق در دولت الكترونيكتجارب وانتخاب كشورهاي با  .1

  دسترسي سريع و آسان به منابع اطالعاتي جامع .2

 وجود منابع به زبان انگليسي .3

 نحوه ارائه اطالعات مربوط با كشور ايرانامكان انطباق  .4

 مورد نظر كشورهايوجود دولت الكترونيك در  .5
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 ١تشابه ساختار جمعيتي به شرح جدول ذيل .6

 

  

  

  

  

 فنالند

 نرخ رشد جمعيت سال 15درصد جمعيت زير  جمعيت

  

5231372 

  

3/17 

  

34% 

  

  

 بلژيك

  

10379067 

  

9/16 

  

55% 

  

 "جدول فوق بارز است ، دو كشور فنالند و بلژيك تركيب جمعيتي نسبتاهمانطور كه از ارقام موجود در 

  .مشابه دارند و هردو از يك قاره جهان انتخاب شده اند

، ) دولتي(نشان داده كه اين دو كشور به لحاظ ساختار از حيث مرجع قانون گذاري  2از طرفي مطالعات قبلي

 .تياز كارت شناسايي هوشمند شباهت دارندامكان ارائه خدمات الكترونيكي و برخورداري از ام

  

  

 وقايع حياتيثبت تهيه منابع در خصوص  •
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مراجعه به پورتال هاي مربوط و مطالعات قبلي انجام شده در خصوص تجارب كشورهاي مورد نظر در زمينه 

  3دولت الكترونيك و ساختار ان و كارت هوشمند ملي

  

 جمع آوري مطالب در حوزه مطالعاتي مورد نظر   •

مطالعه مطالب موجود در سايتهاي مربوط  و انتخاب مطالب پيرامون نحوه و فرايند ثبت وقايع حياتي در دو 

و يا  يطريق  مراجعه به پورتال هاي حكومتي و ساير شبكه هاي اينترني به زبان انگليسكشور مربوطه از 

  فارسي

  تهيه گزارش در چهارچوب مورد نظر ترجمه و •

  دسته بندي و طبقه بندي يافته ها  •

 مقايسه و تطبيق مطالب •

 جمع بندي  •

  

  

 بلژيك .1

  

،استفاده از سيستم كارت شناسايي الكترونيكي به منظور ارائه ي خدمات بلژيك دولتي فدرال است 

كاربردهاي مختلفي براي در سال هاي گذشته .دولت الكترونيك در اين كشور به خوبي رواج دارد

  .دولت الكترونيك در سطح منطقه اي و ناحيه اي توسعه داده شد

4سيستم مديريت هويت الكترونيكي در بلژيك بر اساس استفاده از كارت شناسايي شخصي است
.   

اين كارت همان كارت هويت الكترونيكي است كه بمنظور تسهيل دسترسي به خدمات دولت 

اين سيستم ارتباط نزديكي با .سال استفاده مي شود  12روندان بلژيكي باالي الكترونيكي براي  شه

احراز .برگيرنده مجموعه اي از ويژگي ها وخصوصيات شهروندان است  در و دفاتر ثبت ملي دارد
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هويت كارت شناسايي الكترونيكي بطور مستقيم در برخي از موارد كاربردي  از دفاتر ثبت ملي 

  .ميسر است

 2007جمع آوري شده در خصوص شاخص هاي جامعه اطالعاتي در اين كشور در سال اطالعات 

نشان مي دهد ميانگين خانواده ها و شركتهاي داراي دسترسي به اينترنت به ترتيب رقمي نزديك 

به اين ترتيب امكان تعامل با بخش دولتي براي افراد و . را به خود اختصاص مي دهند% 97و %60به 

د و انتظار مي رود خدمات دولت الكترونيك  در جهت اشتراك گذاري اطالعات براي شركتها وجودار

  .جلوگيري از درخواست تكرار ي از شركت ها و سازمانها كارساز باشد

تحت زير ساخت دولت الكترونيك، راه اندازي پرتال و سيستم شبكه و تداركات اين كشور 

ري و مديريت دانش و همچنين فراهم سازي امكاناتي الكترونيكي توانسته در بهبود ارتباطات و همكا

به روزرساني  ثبت  ونظير جستجوي ساده و پيشرفته و مديريت مستندات موفق باشد و در راستاي 

اطالعات جمعيتي و وقايع حياتي نيز بنوبه خود اقدامات نويني انجام داده است كه در اين قسمت 

  .شود اشاره مي  آن بطور اجمالي به

 

  والدت �

  

  .روز بعد از تولد تعيين شده است 15والدت در بلژيك  اجباري است و مهلت آن ثبت 

  :نحوه ثبت  •

در صورت ثبت ازدواج والدين،  هر يك از والدين ، به تنهايي و يا با اتفاق مي توانند نسبت به اعالم  – 1

  .والدت اقدام نمايند

سالگي،  12ات قانوني و با اظهار مادر و يا كودك بعد از در صورت عدم ثبت ازدواج والدين، برابر مقرر – 2

تعهد همسر بعنوان پدر و يا به رسميت شناختن كودك منوط به (والدت وي را به رسميت مي شناسند 

   )پيش از تولد

  :مدارك الزم •

  )ماما و يا بيمارستان  توسط هصادر( گواهي والدت  *
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  )مادر و يا پدر ( كارت هويتي متقاضي  *

  سند ازدواج يا اعالميه به رسميت شناختن پدر پيش از تولد كودك، در صورت لزوم *

  :ثبتمراحل  •

  مربوطمدارك  ارائه *

  در يكي از شركت هاي بيمه ،  دريافت فرمهاي تعيين شده بمنزله برخوداري از مزايا  *

  .استپورتال موجود در سايت بلژيك اطالعات كاملي را براي متقاضيان فراهم نموده 

  :محل ثبت •

  )مستقر در شهرداريها ( دفاتر خدمات ثبت  – 1

  زايشگاهثبت والدت در  – 2

دو طريق ذكر شده يكسان و شبيه به هم است و الزاماً براي انجام ثبت والدت هر  ثبت از شرايط   :نكته

ثبت همزمان را در دو ثبت و بيمارستانها به سيستم فناوري اطالعات متصل مجهز باشند و اين امر دفاتربايد 

  .مكان غير ممكن مي سازد

  لسله مراتب اداريس •

منتشر مي شود و دريافت و اطالعات مربوط به نوزاد ، در دفاتر ثبت تولد به صورت كتابچه تنظيم  -

 .ت اينترنتي موجود ميسر استايآن از طريق س

 .شده است راه اندازيبه اين منظور  Kind & Gezin همچنين سايت  -

اطالعات واداري در بلژيك در وب سايت بيشتر به زبان هلندي و فرانسوي است و بخش محدودي از خدمات 

  .آن به زبان انگليسي و آلماني ترجمه شده است

  هزينه ثبت والدت  •

  .را مي پردازد اين هزينه  پرداخت هزينه بعهده پدر است و در صورتي كه حقوق بگير نباشد مادر – 1

  .شاغل خانواده اين وظيفه را مي پذيرديكي از افراد ر دو حقوق بگير نباشند، پدر و مادر ه اگر – 2
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  :كمك هزينه والدت  •

كمك درخواست مربوطه  مسئولبا ارائه مدارك مقتضي به كارمندان  بعد از ماه ششم تولد شخص مي تواند

( مبلغ آن به تعداد تولدها از ماه هشتم به بعد قابل پرداخت است و كمك هزينه  و. داينمبهزينه والدت را 

  .بستگي دارد  ... )فرزندان و دوم و  (يك قلو يا چند قلو ، و ترتيب ان  

  مدارك مربوط به كمك هزينه ها بعد از تولد مي باشندبرابر مقررات مكلف به ارائه بيمارستان ها 

.  

  ازدواج  �

  

  : شرايط •

سال با ارائه اجازه دادگاه و يا  16ازدواج افراد باالي : نكته  . (طرفين است براي سالگي 18سن ازدواج  – 1

  )  .ميسر مي باشد رضايت والدين

  .و روند هر دو نوع ازدواج يكسان مي باشد. به رسميت شناخته شده است جنس نيزازدواج افراد هم – 2

 مدت اقامت حداقل چند هفته و(اشد بلژيك ب  )و يا موقت دائم ( مقيم  بايد  يكي از زوجين ��ا�� – 3

  ) تعيين گرديده است

از دفاتر ثبت  "اقامت به قصد ازدواج "براي افرادي كه مقيم دائم بلژيك نمي باشند، اخذ گواهي  :نكته 

  .الزامي است  )شهرداري ( محلي 

  مدارك •

  :مدارك اصل يا كپي تائيد شده

 گواهي والدت طرفين -

 وضعيت تأهل براي ،، مليت قبليتولد، اقامت قانوني  تاريخگواهي اجازه اقامت با نام كامل، مكان و  -

 طرفين
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رأي  سند طالق در صورت ازدواج قبلي، با درج دقيق تاريخ ثبت طالق و در غير اين صورت ارائه  -

 دادگاه صادره از طريق اعالميه خود دادگاه مربوطه

 

 ) در صورت متوفي بودن همسر قبلي ( گواهي فوت   -

  :نكته

ط به اينكه مدارك رسمي وهاي واقع در بلژيك نيز ميسور است منخانه  ارائه مدارك از طريق سفارت – 1

 ، ه زبانهاي غير از هلنديمدارك بهمچنين در صورتي كه  .باشند شده  يا در خارج از كشور تائيد  و صادر

مترجم رسمي باشد و امضاء مترجم نيز نياز به  يك  ترجمهبايد منضم به   باشند، حتماً ، آلماني فرانسوي 

  .تائيد دارد

  .دارند يكايي، عضو نيروهاي مسلح ، نياز به اجازه ازدواج از سوي مراكز و مقامات نظامشهروندان آمري – 2

شهروندان خارج از اتحاديه اروپا، مي توانند نسبت به اخذ گواهي قانوني ازدواج كشور ، در محل والدت  – 3

  .اقدام نمايند

  :مراسم ازدواج •

  .است ينطرف يا هر دو يك  محل اجراي مراسم، شهرداري محل اقامت – 1

  .روز پس از صدور اعالميه ازدواج مي باشد 14زمان برگزاري حداقل  – 2

  .روي درب شهرداري مربوط نصب مي گردد ربعالميه ازدواج ا – 3

البته در برخي از . اب كنند خزوجين مي توانند به اختيار خود خدمات مدني و يا مراسم مذهبي را انت – 4

  .موسسات مذهبي فقط به زوج هاي غير همجنس اجازه ازدواج مي دهند

5 – �	
  .اجراي مراسم ازدواج، هستند براي مراكر قانوني د���� دو��� 
���� در ��دار��ي 

  .حضور  دو شاهد در شهرداري براي ثبت ازدواج مدني الزم است – 6

  .پس از پايان مراسم مدني، ثبت ازدواج در ثبت احوال شهرداري انجام مي گيرد – 7

  .در برخي از مكانهاي خاص، هزينه ارائه خدمات ازدواج رايگان است – 8

  .ازدواج براي زوجين صادر مي گردد و بمنزله سند قانوني و ضعيت ازدواج آنان به حساب مي آيددفاتر  – 9
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  .ازدواج با يك فرد بلژيكي براي خارجيان بمنزله اخذ مليت بلژيك به حساب نمي آيد: نكته

  

  زندگي مشترك  •

 قانوني براي زندگي كنار هم در كشور بلژيك ، افراد مي توانند برابر مقررات و قانون نسبت به تنظيم قرارداد

كه اين مقررات فقط براي افراد . زوجهاي همجنس و يا غير هم جنس و به شرط عدم ازدواج، تنظيم نمايند 

  .مقيم بلژيك اجرا مي شود

  .اعالميه قرارداد مربوط در دفاتر اسناد رسمي مدني تنظيم و در ثبت جمعيت محل اقامت نيز وارد مي گردد

  

 اعالميه قرار داد زندگي مشترك موارد مندرج در •

 تاريخ  -

 نام ، نام خانوادگي -

 تاريخ و محل تولد، و امضاء -

 آدرس محل زندگي مشترك طرفين  -

 رضايت و توافق قانوني طرفين  اعالم -

 بيانيه اي كه حاكي از اطالع طرفين نسبت به مفاد قانوني قرار داد باشد -

 

  :رويه ازدواج •

  ماه قبل از تاريخ ازدواج  3 مراجعه به دفتر ازدواج حداقل – 1

  ارائه كارت هويتي ازدواج – 2

  زمان الزممدت تعيين  ودريافت فهرست مدارك  – 3

  :هزينه ها •

 يورو 5/23: سند ازدواج -

 رايگان: اجراي مراسم در شهرداري در روزهاي جمعه و صبح شنبه  -
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، فضاي حياط و  يورو 250 بعداز ظهر 1:40نيمه شب تا    12سم در شهرداري از ساعت اجراي مرا -

 .زوجين مي باشدبالكن نيز در اختيار 

 روز بعد از ارائه مدارك الزم 15: اعالميه ازدواج زمان صدور  -

  

  طالق  �

 

  :روند  •

  ارائه دادخواست دادگاه به دفاتر برگزاري محل ازدواج -

  ت محل اقامت زوجينمعيارائه درخواست طالق به دفتر خدمات ج -

 خواستاديك ماه پس از دريافت د مهلت اجراي طالق �

  

  :نحوه دريافت گواهي طالق •

 مراجعه به باجه ها -

 ارسال نامه الكترونيكي به دفتر خدمات ثبت  -

 )ارسال نامه (  درخواست كتبي  -

 نمايش درخواست از طريق باجه الكترونيكي -

 

  :انواع طالق •

اين نوع طالق مي بايد الزاماً پس از  ،)درخواست يكي از زوجين  (تحت شرايط خاص مبتي بر قانون  – 1

  .گردداقدام مي  حداقل دو سال جدائي

كد  2705بخش ( سال تعيين شده است  20در اين نوع طالق، شرط سن طرفين  : رضايت طرفين  – 2

  )از قانون كد مدني  276بخش (  يابدسال ادامه  2و پيوستگي ازدواج بايد حداقل ) مدني 
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  فوت �

  

  :مراحل  •

  : صدور گواهي ثبت فوتوتائيد فوت  – 1

گواهي فوت با مشخصات پزشك خانواده فوت در خانه و تاريخ آن را تاييد مي كند و نسبت به تكميل ) الف 

  .هويتي و تاريخ و ساعت فوت اقدام مي نمايد

  .در اين امر مداخله مي كننددر موارد مشكوك پزشك يا پليس نيز : نكته 

  :گزارش فوت – 2

  .اني نداردزمدر اولين فرصت انجام مي گيرد و محدوديت   )الف 

  .فوت را در افراد بالغ بايد به مأمورين دولت در دفاتر خدمات ثبتي واقع در شهرداري ها گزارش نمايند) ب 

  .دنماينشخص از طريق فاكس ارسال  مراجعهدر برخي از مناطق جزئيات فوت پس از   )ج 

  .ين دولت پس از تائيد فوت صادر مي كننداجازه دفن را مامور – 3

در صورت ، سوزانده شدن جسد، اخذ مجوز براي سوزاندن و ( بررسي مقامات براي سه خواسته متوفي، 

  قطعه خاكسپاري   تعيين

  :مدارك الزم •

  كارت هويتي متوفي – 1

  گواهي فوت – 2

  گواهي والدت و سند ازدواج – 3

  گواهي ازدواج والدين در صورت وجود – 4

  گواهي رانندگي در صورت نياز – 5
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  ارائه وصيت يا مدرك مبتني بر درخواست متوفي – 6

  

  :اعالم كنندگان فوت •

  خويشاوندان مرحوم – 1

  ) با حضور حداقل يكي از خويشاوندان ( افراد مسئول مراسم خاكسپاري  – 2

  

  ) 16برابر سن  : (تنظيم مراسم تدفين  •

و تدفين ، س( برخورد با متوفي، فرم مربوطه را تنظيم مراسم نوع  انتخاب شهروندان مي توانند براي  )الف

هيچ كدام از افراد بطوريكه  و نسبت به ثبت مدرك رسمي اقدام كنند  )كردن خاكستر خشپو  نندزا

به شهرداري قابل دسترسي  نمونه فرمهاي مزبور در دفاتر وابسته. د آن را تغيير دهندنخانواده نمي توان

  .است

حق دارند  در صورت عدم وجود فرم تنظيم مراسم تدفين ، خانواده و در موارد خاص همسر متوفي  )ب 

اعضاء خانواده در اين زمينه ، دادگاه نسبت  بين در صورت اختالف. تصميم گيري نمايد نسبت به موضوع 

خويشاوندي نداشته باشد دفاتر محلي مراسم تدفين  چنانچه متوفي. به حل  و فصل موضوع دخالت مي كند

  .را به عهده مي گيرد

( مثل انتقال بين المللي جسد  اخذ مجوز و باموميايي كردن جسد مجاز نيست مگر در موارد خاص : نكته 

    )به وطن فرد 

  انواع برخورد با جسد •

 تدفين  -

 خاكستر بر روي اماكن تعيين شده در قبرستان  پخشسوزاندن جسد و  -

 سوزاندن جسد و پخش خاكستر در آبهاي ارضي -

 تعيين شده در قبرستان ن اماكنسوزاندن جسد و پخش خاكستر روي چم -

 در گورستان  )قبر (  جسد و قراردادن خاكستر در گودال سوزاندن -

 سوزندان و نگهداري خاكستر خارج از قبرستان براي خانواده -
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  :زينه تدفينه -

 .سال رايگان است 5اراضي شهرداري، تا متعلق به در قبرستانهاي  -

 .سال هزينه پرداخت نمايد 50مدت  خانواده مي تواند در صورت تمايل براي بازسازي قبر به -

 .به آنها اخطار داده مي شود تخلف  در صورتو است  خانواده پاكيزگي اطراف قبر از وظايف -

 

  به وطن شرايط بازگرداندن جسد •

  طي مراحل ذكر شده در خصوص ثبت اوليه فوت – 1

  اعالم درخواست بازگرداندن جسد به وطن توسط گزارشگر فوت – 2

  ارائه مدارك الزم براي اقدام در اين زمينه – 3

  :پيروي از نكات و مقررات ذيل – 4

  مهر و موم كردن تابوت، چك پليس و تهيه مدارك الزم براي اين كار - الف

متوفي به بيماري مسري و موميايي جسد در صورت درخواست كشور  ء ئيد پزشك بر عدم ابتالتا -ب

  مربوط

  ارائه پذيرش مدرك كشور مقصد -ج

   است رخ دادهفوت در آنجا  ه اي كه طقر مجوز انتقال جسد توسط منوصد - د

  تقبل نقل و انتقال جسد توسط مركز برگزاري مراسم تدفين - هـ 

  

  تغيير آدرس �

  

  .افراد بايد تغيير آدرس خود را به شهرداري محلي كه مربوط به آدرس جديد است اعالم نمايند

  : نحوه ي ثبت تغيير آدرس •

  )نامه، فاكس ، پست الكترونيكي ( مكتوب  – 1
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  حضور شخص در بخش خدمات جمعيت – 2

  

  اطالعات  •

  :در موارد ثبت مكتوب الزم است اطالعات مندرج ذيل درج گردد

  )تاريخ تولد، شماره ملي   نام ، نام خانوادگي ،( هويت  – 1

  آدرس قبلي – 2

  آدرس جديد – 3

  هويت كامل همراهان متقاضي – 4

  هويت كامل اشخاصي كه با متقاضي زندگي مي كنند – 5

  ثبت آدرس  •

  .گيردمي انجام  پس ازمراجعه به آدرس جديد و روزكاري هفته 8ثبت آدرس در طي  

و  crish boxو يا از طريق  . (مي توان از طريق بخش اداري الكترونيكي نيز اعالم نمود تغيير آدرس را 

  )با استفاده از كارت هويتي الكترونيكي و كارت خوان  

  :افراد خارجي

وارد بلژيك مي شوند براي ثبت اطالعات خود به دفتر امور خارجيان بار افراد خارجي كه براي اولين 

اين افراد بايد براي اعالم تغيير نشاني خود به . در دفتر جمعيت ثبت مي شوند  ومراجعه مي كنند 

  .و نحوه مراجعه آنها نيز مانند ساير ساكنين دائم بلژيك است. كنندخدمات شهري مراجعه 

 

  :قوانين و مقررات

مشروحه  قوانين ذيل به گونه اي با وقايع حياتي ثبت در ارتباط مي باشند كه مطالب بلژيك در كشور

 :ن استنباط شده و در حال اجرا استفوق از اين قواني

 21/3/1804:كدهاي  مدني 
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 28/6/1984: قانون مليت 

  15/5/1987:قانون نامگذاري 

  25/8/1794:اليحه نام ونام خانوادگي 

  4/5/19995: قانون شوراي شهرداري 

  جمع بندي

 جدول وقايع حياتي در بلژيك

اعالم   و اطالعات مدارك  واقعه

  كننده

مهلت 

  اعالم

مدرك 

  صادره

عدم -جريمه  هزينه

اعالم در 

  موعد مقرر

مرجع ارائه 

  خدمات

صادره ( گواهي والدت *  والدت

  )توسط ماما و يا بيمارستان 

( كارت هويتي متقاضي  *

  )مادر و يا پدر 

سند ازدواج يا اعالميه به * 

رسميت شناختن پدر پيش از 

  تولد كودك، در صورت لزوم

  

كتابچه   15  والدين

  هويتي

گواهي 

  ثبت

*  

  

دمات خدفاتر*  *

مستقر ( ثبت 

  )در شهرداريها 

ثبت والدت *

  در زايشگاه

گواهي والدت  -  ازدواج

 طرفين

گواهي اجازه  -

اقامت با نام 

كامل، مكان و 

تاريخ تولد، 

اقامت قانوني 

قبلي، مليت 

،وضعيت تأهل 

براي هر 

 دوطرفين

سند طالق در  -

صورت ازدواج 

قبلي، با درج 

دقيق تاريخ 

ثبت طالق و در 

غير اين صورت 

روز  15  طرفين

پس از 

صدور 

اعالميه 

  ازدواج

دفاتر 

 -ازدواج

فرداد 

  ازدواج

  يرو 23.5:سند 

: اجراي مراسم 

در روزهاي 

عادي رايگان 

ودر رزوهاي 

غير اداري 

  يورو230

شهرداري   *

محل اقامت 

يك  يا هر دو 

  طرفين

                                                           
٥

 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
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رأي  ارائه 

دادگاه صادره 

از طريق 

اعالميه خود 

 دادگاه مربوطه

 

( گواهي فوت   -

در صورت 

متوفي بودن 

 ) همسر قبلي 

  

ارائه دادخواست دادگاه به   طالق

  دفاتر برگزاري محل ازدواج

  ارائه درخواست طالق -

يا  - طرفين

يكي از 

زوجين تحت 

شرايط 

  قانوني

  

يكماه 

پس از 

دريافت 

دادخوا

  ست

گواهي 

  طالق

دفتر خدمات   *  *

  ثبت

  كارت هويتي متوفي-1  فوت

  گواهي فوت – 2

گواهي والدت و سند  – 3

  ازدواج

گواهي ازدواج والدين  – 4

  در صورت وجود

گواهي رانندگي در  – 5

  صورت نياز

ارائه وصيت يا مدرك  – 6

مبتني بر درخواست 

  متوفي

  

خويشاوندا

  ن مرحوم

افراد  – 2

مسئول 

مراسم 

خاكسپاري 

با حضور ( 

حداقل 

يكي از 

خويشاوندا

  )ن 

در 
اولين 

فرصت 

انجام 

مي 

گيرد و 

محدود

يت 

زماني 

  .ندارد

گواهي 

ثبت 

  :فوت

جواز 

  دفن

دفاتر خدمات   *  *

ثبتي واقع در 

  شهردار

نام ، نام خانوادگي ( هويت   تغيير ادرس

  )تاريخ تولد، شماره ملي  ،

  آدرس قبلي – 2

  آدرس جديد – 3

هويت كامل همراهان  – 4

  متقاضي

هويت كامل اشخاصي  – 5

كه با متقاضي زندگي مي 

  كنند

  

بعد از   متقاضي

مراجعه 

به 

آدرس 

  جديد

اعالميه 

تغيير 

  ادرس

  شهردار محل  *  رايگان
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  فنالند  .2

مي شود ن مديريت غير متمركز اعمال آفنالند يك جمهوري با ساختار مجلس و حكومت واحد است كه در 

و شهرداريها به طور مستقل عمل مي كنند و وزراء به طور مستقل هريك مسئول بخشي از پار لمان 

سيستم مديريت هويت الكترونيك در مفهوم دولت الكترونيك در سطح بين الملل توسعه داده شده .هستند

بيشتري در بخشهاي  ، خدمات احراز هويتادي در حال انجام است تا با استفاده از يو تالش هاي ز است

  .مختلف قابل ارائه باشد

زيرساخت دولت الكترونيك در اين كشور  با راه اندازي پورتال و سيستم شبكه  هاي مختلف داخلي و 

پارلماني و يا ر مناسبي براي دسترسي به اطالعات دولتي و تخارجي و همچنين تداركات الكترونيكي  بس

  .خدمات الكترونيكي را فراهم مي آورد

ن با كارت تامين اجتماعي ارائه برخي از آمركز ثبت جمعيت فنالند با صدور كارت شهروندي و تلفيق 

ين يورده و براي خدمات آنالين عمومي  و توسعه ي آن ويژگي هاي خاصي تعآخدمات كاربردي را فراهم 

  .بر مي گيرد نموده است و در اين راستا وقايع حياتي را در

  

  

  والدت �

  .روز اعالم گردد 2به اداره ثبت در طي والدت بايد 

  :مراحل ثبت 

  ثبت جزئيات مربوط به والدت در بيمارستان – 1

  ثبت  يارسال اطالعات از بيمارستان بطور مستقيم به ادارات  محل – 2

  فرد در ادارات محلي به اختصاص شماره هويتي – 3

   يد در ادارات محلوزادت براي نالصدور گواهي و – 4

  ارجاع گواهي والدت  براي والدين  – 5
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  گزارش هويت نوزاد به ادارات ثبت محلي توسط والدين – 6

  :محتوي سند والدت

  مدت بارداري* 

  كمكهاي پزشكي در زايمان* 

  نام زايشگاه* 

  مشروعيت* 

  چند قلوي و يا يك تولدي* 

  جنيسيت، مليت ، تاريخ و محل تولد ،نام نوزاد * 

  شماره هويتي فردي * 

  وزن و قد به هنگام تولد* 

APGARنتيجه تست فعاليت مبني بر معيار * 
6  

  زبان كودك * 

  )هر دو ( زبان والدين * 

  دين * 

  نام، سن، وضعيت تأهل ، آدرس و شغل والدين* 

  :ثبت تولدهاي خارج از كشورمراحل 

  مراجعه به سفارت ها ي فنالند و يا كنسولگريها – 1

  ترجمه اصل گواهي والدت به زبان فنالندي و يا سوئدي توسط مترجم رسمي – 2

  گواهي والدت يا شناسنامه بانضمام تكميل و ارائه فرم محلي اعالميه والدت خارج از كشور و  – 3

                                                           
٦ APGAR  وضعيت تنقس نوزاد را در هنگام تولد مشخص مي سازد و رنگ پوست عضالت، نبض و: اعضاء بدن تستي است كه حركت. 
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  ازدواج �

  

  :مراسم

  .در كليسا و يا برابر مراسم مدني برگزاري مي شود – 1

  .دنمي پرداز آن قبل از برگزاري مراسم، ادارات ثبت محلي به بررسي موانع – 2

  .از كليساي محل مي نمايد آنهادرخواست بررسي موانع را زوجين و يا يكي از  – 3

طرفين بايد آن  و را صادر مي كند و اعالميه عدم وجود مانع بررسي  را درخواست موانعكليساي مربوط  – 4

  .نمايندامضاء  )  يك هفته بعد از درخواست ( را 

  

  :شرايط ازدواج

  سالگي 18سن  – 1

  مشاركت قبلي يا عدم ازدواج و – 2

فرزند والدين و خواهر و برادرها از . ( بستگان نزديك حق ازدواج ندارند: خويشاوندي  رابطه عدم وجود – 3

در دو مورد اخير ازدواج با كسب البته .يك نسل ، فرزند خواهر و برادر مثل عمو و عمه، فرزند خوانده والدين 

  )مجوز از دادگستري مجاز است 

  )كليساي كاتوليك –ارتودكس  –انجيلي   (دواج مي كنند از كليساي مزبور اعضاء هر كليسا با مراجعه به  - 4

  ازدواج هاي مدني را در ادارات ثبت محلي انجام مي دهند – 5

  حضور دو شاهد براي ازدواج ثبت در كليسا ضروري است – 6
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عالوه بر جزئيات صدور گواهي عدم وجود مانع، در ازدواج هاي شرعي، رعايت قوانين مربوط به جامعه  – 7

  .مذهبي طرفين ضرورت دارد

  :ازدواج شرعي

  :مكان

 انجيلي –در كليساي لوتري  -

 در كليساي ارتدكس يونان -

 .باشددر هر جامعه مذهبي ديگري كه داراي مجوز وزارت آموزش براي اجراي مراسم ازدواج  -

 

  :افراد مجاز به اجراي مراسم مذهبي

  :بر اساس قانون ازدواج در فنالند، افراد ذيل مجاز به اجراء مراسم ازدواج مي باشند

  كليساي لوتري انجيلي اسقف– 1

  كليساي ارتودكس يوناناسقف  – 2

  جوامع مذهبي  ذيصالح سايرمسئولين  – 3

  :مدارك الزم

  شناسنامهصفحه ي اول  2پاسپورت و كپي 

  گواهي والدت يا خروج بين المللي فاكس از ثبت والدت

  )در صورت فوت يا طالق همسر ( گواهي فوت و طالق 

  )با امضاء دو شاهد   (درخواست بررسي مانع ازدواج 

  :زندگي مشترك

برابر مقررات در فنالند، افراد در زندگي مشترك در برخي از قوانين همكاري معادل با ازدواج  -

 .هستند

 . ثبت زندگي مشترك ازدواج نيز در ادارات ثبت ميسور است -
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 .دنبراي اجراي مراسم نياز به شهود ندار -

 .بررسي موانع ازدواج انجام مي گيرد -

 )مگر خالف آن را قانون ثابت كند ( ازدواج است  مانندتبعات حقوقي اين نوع زندگي ه -

 .زوجين حق اقدام به فرزندخواندگي با همديگر را ندارند -

  :نحوه ثبت ازدواج مدني

  .در اداره ثبت محلي انجام مي گيرد – 1

اقدام به ثبت  درئيس اداره منوط بر اينكه مسئول ثبت و يا قاضي كارآموز بخش باشد مي توان – 2

  .مشاركت نمايد

  .در ساعات اداري از وظايف رسمي ثبت كننده به حساب مي آيد – 3

  .در ساعات غير اداري اختياري است – 4

  :هزينه

  . در ساعات اداري در خود اداره، ثبت و اجراء مراسم ازدواج رايگان است – 1

  . يورو است 200يورو در ساعات غير اداري  120در خارج از اداره  – 2

ثبت كننده و يا مأمور مربوطه نيز بايد   )اياب و ذهاب ( الزم به ذكر است كه هزينه رفت و آمد : تبصره 

  .ودمحاسبه شجداگانه 

  

  طالق �

  :مراحل انجام طالق

  :ط ذيل ازدواج فسخ مي گرددايشرتحت مبتني براي رأي دادگاه و  – 1

  شش ماه زندگي مشترك پس از* 

  دو سال متاركه پس از *

  .گيردمي انجام ) بخش و منطقه   (رسيدگي به طالق با ارائه درخواست مكتوب به دادگاه   – 2
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  .يا با هم باشدارائه درخواست مي تواند فردي و * 

  :مراحل درخواست طالق

  .دادگاه  مرحله اول رسيدگي تلقي مي گردد به  شش ماه بعد از ارائه دادخواست – 1

  .مي شود نهاييدرخواست به  رسيدگي  ومي گردد  آغازتجديد نظر دوره بعد از اتمام شش ماه – 2

  :نحوه مراجعه براي اقدام 

  .شخصاً مراجعه مي كندفرد  – 1

  .از طريق مقامات رفاهي اجتماعي اقدام مي نمايد – 2

  

  فوت �

  :ثبت 

  ثبت كننده هاي جمعيتي: محل  •

  : مراحل •

  ارسال گزارش فوت از بيمارستانها و يا موسسات به ثبت كننده جمعيت  – 1

  صدور گواهي فوت در ثبت جمعيت – 2

  ارائه و ارسال گواهي فوت به نزديكترين خويشاوند – 3

در موارد خاص پليس مكلف است ضمن بررسي و ذكر علت فوت، موضوع را به اطالع ساير  :تبصره * 

  .مقامات مرتبط برساند

  اطالع رساني به اداره ثبت شركت، بيمه، بانكها و وراث توسط خويشاوندان متوفي – 4

  :مفقودين
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به ارائه اعالميه  بستگان آنها نياز. شوند مي گمشدگان در صورت ارائه حكم قضايي متوفي اعالم – 1

و چنانچه فرد در معرض تهديد به .  اني نيز براي ادامه درخواست آنها وجود نداردزمندارند و محدوديت 

  .مرگ باشد مي تواند بالفاصله پس از مفقود شدن ن وي ، مراتب را به اطالع مسئول ذيربط برساند

  :شور دسترسي به اطالعات موجود در اعالميه فوت مفقودين خارج از ك

وجود دارد مراجعه و نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام  جمعيت به اداره صادركننده كه در سايت

  .نمايند

  :اطالعات موجود در فرم متوفي

  )فعلي و سابق ( نام خانوادگي  –نام * 

  شماره هويتي* 

  تاريخ والدت* 

  محل والدت در فنالند* 

  آخرين محل اقامت در فنالند* 

  محل فوتتاريخ و * 

  )خارج يا داخل كشور ( محل دفن متوفي * 

  )در خارج از كشور ( محل سوزانده شدن متوفي * 

امضاء نام به مشخصات تماس با سفارت  –تاريخ  –مشخصات تماس ارسال كننده اعالميه : ضمائم * 

  براي خارج از كشور 

  :كفن و دفن

 )همه اعضا و هم سايرين ( انجام مي گيرد درگورستانهاي كليساي بخش كفن و دفن  -

 هزينه براي همه يكسان است -
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افرادي كه وابسته به گروههاي مذهبي نيستند مي توانند نسبت به انتخاب مراسم تدفين به  :تبصره 

و حتي نسبت به انتخاب خريد محل دفن گورستانهاي غير مذهبي نيز اقدام . دلخواه خود عمل كنند

  نمايند

 .وجود داردفهرست الفبائي مراكز كفن و دفن در سايت فنالند دسترسي به  -

امكان ارتباط با خدمات كفن و دفن مراكز صدور اعالميه فوت شهروندان متوفي در خارج از كشور  -

 .نيز وجود دارد 

  

  

  خدمات  آدرس �

ند امكان رساني آدرس در فنالند ، با مركز ثبت جمعيت و ادارات محلي ثبت در ارتباط هست اطالعمراكز 

  .آدرس افراد مقيم دائم از طريق تلفن و يا اينترنت به آساني ميسر است به  دسترسي

  :ثبت آدرس

  .جمعيت موجود است اطالعاتدر سامانه 

  : آدرس در سامانهاطالعات موجود 

   )قبلي و فعلي ( نام ، نام خانوادگي  �

  تاريخ تولد �

  محل اقامت قبلي و فعلي �

  :آدرسفردي الزم براي دسترسي به اطالعات 

  )قبلي و فعلي ( نام، نام خانوادگي 

  تولد  دقيق تاريخ

  آدرس و محل اقامت قبلي فرد 
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را  فردي خود در صورتي ميسر است كه شخص دسترسي به اطالعات دسترسي به ادرس فرد  :توجه

  .برابر مقررات ممنوع نكرده باشد

  :نحوه دسترسي به آدرس

  )شب  10صبح تا  8از (  تماس تلفني - 1

  )شبانه روزي است ( خدمات اينترنتي  – 2

  )از جمله بانك هاي خاص ( مراكز خدماتي  – 3

 وآدرس دسترسي  2با استفاده از سبد خريد موجود در شبكه اينترنتي هر فرد مي تواند به يك تا : نكته 

  .يورو مي باشد 23/1هزينه آن 

  اره محلي ثبت هلسينكيارسال نامه الكترونيكي به اد – 4

  :اعالميه تغيير آدرس

  :برابر مقررات فنالند اشخاص بهنگام اطالع از جابجائي بايد

يك ماه  باشد ، يش از سه ماهدر صورتي كه بخود را )  دائم يا موقت ( محل سكونت جديد  .1

  .قبل از جابجايي به دفاتر ثبت اطالع دهند

دفاتر مزبور، حتي المقدور طي هفته آخر سكونت خود نسبت به اخذ اطالعيه جابجايي خود از  .2

  .اطمينان يابند

  :نحوه اعالم تغيير آدرس

ساعته و با استفاده از رموز دسترسي موجود در بانكها و يا كارتهاي  24از طريق سرويس بر خط  – 1

  هويتي و يا كلمه عبور پستي فرد

  بعد از ظهر 15/4صبح تا  8ه تا جمع ، از تماس تلفني با بخش خدمات تغيير آدرس روز هاي دوشت – 2

  رسال فرم مربوط به اداره پست و يا دفاتر محلي ثبتوامكاتبه  – 3

  :قوانين و مقررات
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در كشور فنالند قوانين ذيل به گونه اي با وقايع حياتي ثبت در ارتباط مي باشند كه مطالب مشروحه 

  .فوق از اين قوانين استنباط شده و در حال اجرا است

  ) 1929سال  235ماده : ( ازدواج قانون

  16/11/1987: ازدواج مصوبه  اليحه

  5/9/1975:قانون ثبت 

  16/5/2003:قانون نامگذاري 

  5/12/29: قانون نام خانوادگي

  8/2/85: قانون فرزند خواندگي

  قانون ثبت مشاركت

  4/3/2005: اعالم فوت

  )1999سال  523ماده :( قانون اطالعات فردي

  

  بنديجمع 

  جدول وقايع حياتي در فنالند

مهلت   اعالم كننده  و اطالعات مدارك  واقعه

  اعالم

مدرك 

  صادره

-جريمه  هزينه

عدم 

اعالم در 

موعد 

  مقرر

مرجع 

ارائه 

  خدمات

  مدت بارداري  والدت

  كمكهاي پزشكي در زايمان* 

  نام زايشگاه* 

  مشروعيت* 

  چند قلوي و يا يك تولدي* 

مليت ، نام نوزاد ،جنيسيت، * 

  تاريخ و محل تولد

  شماره هويتي فردي * 

  بيمارستان

  والدين

گواهي   روز 2

  والدت

وگزارش 

  هويت نوزاد

ادارات   *  يورو 5

محلي 

  ثبت
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  وزن و قد به هنگام تولد* 

نتيجه تست فعاليت مبني بر * 

APGARمعيار 
7  

  زبان كودك * 

  )هر دو ( زبان والدين * 

  دين * 

نام، سن، وضعيت تأهل ، آدرس * 

  و شغل والدين

  

صفحه ي اول  2پاسپورت و كپي   ازدواج

  شناسنامه

گواهي والدت يا خروج بين المللي 

  فاكس از ثبت والدت

در صورت ( گواهي فوت و طالق 

  )فوت يا طالق همسر 

با   (درخواست بررسي مانع ازدواج 

  )امضاء دو شاهد 

  

رئيس 

 -اداره

مسئول 

  كليسا

ساعت اداري     *

  رايگان:

درخارج از 

  يورو120:اداره

در ساعات 

غير اداري 

  يورو 230

ادارات   *

ثبت 

محلي 

-

  كليسا

    *  *  *  *  دادگاه  درخواست طالق

فعلي و ( نام خانوادگي  –نام  فوت

  )سابق 

  شماره هويتي* 

  تاريخ والدت* 

  محل والدت در فنالند* 

  آخرين محل اقامت در فنالند* 

  تاريخ و محل فوت* 

خارج يا ( متوفي محل دفن * 

  )داخل كشور 

( محل سوزانده شدن متوفي * 

  )در خارج از كشور 

مشخصات تماس : ضمائم * 

 –تاريخ  –ارسال كننده اعالميه 

امضاء نام به مشخصات تماس 

  با سفارت براي خارج از كشور 

  

اشخاص و يا 

بيمارستانها و 

ثبت كننده 

هاي جمعيتي 

از طريق 

  ارسال گزارش

محدوديت 

  دندار

گواهي 

  فوت
ثبت   *  *

كننده 

هاي 

  جمعيت

نام ، نام  �  تغييرآدرس

قبلي ( خانوادگي 

   )و فعلي 

  تاريخ تولد �

محل اقامت قبلي  �

مراكز اعالم 

  آدرس

يكماه قبل 

  از جابجائي

اعالميه 

  تغييرآدرس

ادارت   *  *

محلي و 

مركز 

ثبت 

  جمعيت

                                                           
٧ APGAR  وضعيت تنقس نوزاد را در هنگام تولد مشخص مي سازد و رنگ پوست عضالت، نبض و: اعضاء بدن تستي است كه حركت. 



٢٨ 

 

  و فعلي

  

  

  نتيجه

،و به لحاظ برخورداري از برنامه هاي دولت 1به  2تقريبي كشور هاي بلژيك و فنالند با نسبت جمعيت 

  .د در جدول ذيل خود گواه اين مدعاستووآمار موج مالكترونيك تا حد زيادي شبيه به هم باشند و ارقا

  

زيرساخت   كشور

  الكترونيكي

ثبت   دسترسي به اينترنت

وقايع 

  حياتي

ثبت 

  آدرس

ارائه خدمات 

  الكترونيكي

    

  شركتها  خانواده

  فنالند

  

�   69%  99%  �   �   �       

       �   �   �  %97  %60   �  بلژيك

  

زير ساخت دولت الكترونيكي در اين دو كشور متشكل است از پرتال،شبكه وساير تداركات الكترونيكي و 

است وبدين ترتيب براي  ارائه خدمات به شهروندان  هدف از آن بهبود ارتباطات وهمكاري و مديريت دانش 

خاصي تصويب گرديده تا نظارت برنحوه عملكرد و حمايت از زندگي خصوصي افراد و از اين طريق قوانين 

  .حق دسترسي به اسناد و اطالعات و همچنين حمايت از آن بسهولت ميسر باشد

در زمينه آمادگي الكترونيكي 20088ملل و گزارش آن در سال همچنين بر اساس مطالعات سازمان 

را به خود اختصاص داده اندو در بين شاخص هاي مورد  15و24رتبه به ترتيب  كشورهاي بلژيك و فنالند

در بخش درخواست اسناد تولد وازدواج كشور بلژيك  نظر سازمان ملل در زمينه خدمات براي شهروندان

�  ٤(نسبت به فنالند وضعيت مطلوبتري �٠ ( !
دارد در���%*� در
(رد ا)!ن �&%%� ا�$ رو#� "�

1� ي ��ا"/0 و �/!#� در 
.*(س ا,+��
  .ا,+) ادار3 "�
! ا�*��و#%*� (

  

                                                           
٨

  ١١٩ه.�ن،ص 
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  :منابع و مĤ خذ

١. http://diplomatie.belgium.be/en/services 

٢. http://www.publicrecordcenter.com/international_background_check.htm 

٣. https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Belgium_Civil_Registration_(FamilyS

earch_Historical_Records 

٤. https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Belgium_Civil_Registers  

5. http://www.freyvial.de/Publications/Civil_Status_in_Europe_Fullreport.pdf 

  

٦. http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?site=٤  

٧. http://www.suomi.fi/suomifi/english/services_by_topic/families_and_social_services/a_dea

th_in_the_family/death/index.html  

٨. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/asiasanat.php?start=a&id=١٢٣٣  

 ١٣٨٩"�رت هF"��، %G� ��.#1 ا�1زش و Dوه> ;�ز��ن A'� ا@1ال "<1ر،�1;,� دا/>  �ر;��ن  .9

10. http://belgium.angloinfo.com/healthcare/pregnancy-birth/registration-

nationality/ 

  


