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   :مقدمـه 

با مواجه شدن با مردم همراه  ايفاد اين نقش طبيعتاً و هميشه نياز به نوعي ثبت منظور مديريت و اداره يك فعاليت دولتي به

: ر خصوص اشخاص از جمله بالطبع شناسايي افراد نيز امري اجتناب ناپذير است و در همين راستا دستيابي به اطالعاتي كلي د .است

  .ضروري بنظر مي رسد ... نام، آدرس، سن، وضعيت تأهل و 

د ، غالباً ادارات و ارگانها از شهروندان نمي باش كامپيوتري مجهز به سيستم متمركز ، ثبت اطالعات عمومي فردي ، در كشورهايي

مين دليل اطالعات موجود در ه مورد نياز مراجعه نمايند ، بهتقاضا مي كنند تا براي تغذيه اطالعات مذكور بارها و در زمانهاي 

پديده به روز  به اين علت كهارگانهاي متفاوت از كيفيت باال و مطلوبي برخوردار و در بيشتر موارد حتي يكسان و يكنواخت نيست 

 وعالوه بر اين . هاي مربوطه مي باشدنمودن اطالعات در اين كشورها وجود ندارد و ثبت اطالعات محدود به مراجعه افراد به ارگان

 ايجاد و توليد سيستم.  يزي هاي كالن توسعه ميسر نيستبراي مثال ، دسترسي به آمار كامل و دقيق در سطح كشور بمنظور برنامه ر

ي ادارات و اين سيستم تنها سيستمي است كه مي تواند برا استمتمركز ثبت احوال اساس و بناي يك بنياد منطقي و سودمند  غير

  .دولتي امكان ارائه خدمت رساني به شهروندان را فراهم آورد 

بكارگيري اطالعات  يربناي اجرايي طراحي نموده اند ووظايف خود را براساس ز ارگانهاي دولتي دانمارك در در حال حاضر 

در برگيرنده ، مشخصات كلي عات ناشي از داده پردازي هاي الكترونيكي سيستم ثبت احوال محور اصلي آن مي باشد و اين اطال

  .ين فعلي  وبعدي دانمارك و يا گرينلند  مي باشداكنس

كه ) دستي(سنتي  ثبت كننده هايبراساس  ،پي ريزي گرديد  1968آوريل سال ) 2(سيستم ثبت احوال در كشور دانمارك در دوم 

  .سال دارد 25ل مي نمايد قدمت بيش از و اين سيستم كه بصورت يك سازمان ملي عم. توسط شهرداريها صورت مي گرفت
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ميليون نفر را در بر مي گيرد كه از اين تعداد  7/7اداره كل ثبت احوال وابسته به وزارت كشور مي باشد و اطالعات فردي حدود 

قامت را شامل مي ميليون محل ا 9/2همچنين اطالعات مربوط به . ميليون نفر مقيم دائم در دانمارك و يا گرينلند هستند 4/5تقريباً 

گيگابايت  27حدوداً  مزبور حجم اطالعات اشغال شده سيستم. ارگان را در بر مي گيرد 000/3جاده ،  000/106شود كه حدود 

  .ميليون كاراكتر مي باشد  27برآورد گرديده كه معادل 

  

                                                                                                     سابقه تاريخي                                                                -2

صورت مي گرفت و در واقع ) كليسا(فوت تا قرنها پيش توسط ثبت كننده هاي مذهبي . در كشور دانمارك ثبت والدت ، ازدواج 

، انجام ) فعلي(جمعيت موجود ، به شكل واقعي ، زمان تصويب قانون ايجاد ثبت كننده ها در شهرداري ، ثبت 1924سال  قبل از تا

  . نمي گرفت

يكي از داليلي كه باعث شد . ثبت كننده  ايجاد شده بودندادارت ملي وكل  در حاليكه در همان زمان در چند كشور همسايه نيز 

بويژه در سطح حكومت منطقه اي كه نياز به  رد ، رشد رو به افزون ادارات بود،مورد توجه قرار گي مسئله ثبت در كشور دانمارك

بعد از جنگ جهاني اول نياز به ثبت ) كوپني شدن(طرح جيره بندي غذا  يعالوه بر اين اجرا. جمع آوري ماليات را در پي داشت

  .دقيق جمعيت را محسوس تر نمود 

شهرداريها موظف هستند . از وضع قانون ثبت توسط شهرداريها ، كنترل عمومي و كلي   مي باشدمشخص و واضح است كه هدف 

افراد مقيم در منطقه مربوطه را مورد ثبت قرار دهند و همچنين اطالعات خود را به روز نمايند ، كه هدف و منظور از اين اقدام 

هينه به اعضاي حكومت مركزي و شهروندان فردي در مورد دسترسي به اطالعات فردي در سطح اجرايي و سپس ارائه خدمت ب

  .مي باشد... آدرس جاري و

دش كارهاي ذيربط نيز تدوين و متتشر گرديد تا قانون ل ها و آئين نامه هاي اجرايي و گر، دستورالعم 1924با تصويب قانون 

  .ثبت نيز به مرحله اجرا درآيد  تظاحف
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ان از ثبت كننده هاي در آن زم. صورت گرفت  1924ساس سرشماري سراسري سال پي ريزي ثبت كننده هاي شهرداري بر ا

درخواست گرديد تا اطالعات موجود در مورد والدت ، نام ، فوت و ساير اطالعات مربوطه را به  پدران روحاني، ،سنتي مذهبي 

  .ثبت كننده هاي موجود در شهرداريها تحويل و ارائه نمايند

ثبت احوال كشور ، ثبت كننده هاي موجود در شهرداريها براساس سه فايل ، كارت اصلي ، ثبت كننده  تا قبل از ايجاد سيستم

كارتهاي اصلي عبارت بودند از يكسري كارت مربوط به گروهي از افراد كه . خروجي كارت اصلي و فايل نام عمل مي نمودند 

و تمام اطالعات ثبت شده راجع به اين افراد را در بر ) ساله 15 حدوداً(در يك خانواده باهم زندگي مي كردند و يا يك فرد مجرد 

  .مي گرفت و اين اطالعات ، آيتمهاي مورد نياز براي تكميل فهرستهاي رأي دهندگان را نيز شامل مي شد

 خارج ) ريشهردا(كارتهاي اصلي هستند مربوط به افرادي كه از آن منطقه  ،شاملexit -register)(از رده خارج شدهثبت فايل 

و يا فوت نموده اند و فايل نام مربوط به نام و آدرس مي باشد و در واقع به منزله يك فهرست ضميمه به ) مهاجرت نموده (شده 

نام بر اساس نام ذخيره و  هاي  براساس آدرس و كارت رده خارج شده كارتهاي اصلي و . فايل كارت اصلي نيز مي باشد 

كه به داليل متعددي ، نياز  ماند تا زمانيمي  اء نقاط محدودي ، سيستم مذكور بطور دست نخورده باقيبه استثن. نگهداري مي شوند

با تصويب قانون ملي ثبت در دهم ژوئن  واقعهو اين  يزي سيستم متمركز ثبت احساس گرددپي ر أسيس يك اداره قانوني جهتبه ت

 .روي داد 1968سال 

   هدف - 3

بطور عمده دو . اد شد و از مدارك موجود در ثبت كننده هاي شهرداريها كپي و نسخه برداري نمودايج 1968اين سيستم در سال 

  :دليل مهم ذيل اساس ايجاد سيستم مزبور گرديد 

  بويژه آدرس  ،ـ حس نياز رو به رشد اطالعات مربوط به ويژگيهاي فردي افراد

  ـ حس نياز به تشخيص هويت اشخاص توسط ارگانهاي عمومي و دولتي 

معروف  (P.A.Y.E)    اي.واي. آ. تمركز شدن مي باشد كه بنام پيبيشتر در ارتباط با  طرحهاي مربوط به م) دوم(دليل آخر 

پرداخت ماليات است و در  و اين طرح مربوط به سيستم) طرح همانگونه كه كسب درآمد مي نمائيد، پرداخت كنيد(گرديده اند 
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در واقع پيش نياز كاملي براي معرفي طرح مالياتي مزبور ) كد ملي(اين رابطه سيستم ثبت احوال با ارائه يك شماره تشخيص هويت 

  .   را فراهم مي آورد

ي فردي ارائه و اطالعات كل) كد ملي(بنابراين هدف سيستم ثبت احوال كشور ، مديريت و كنترل سيستم شماره تشخيص هويت 

اطالعات فردي را براساس و منطبق بر روش  (C R S) سيستم ثبت احوال اين عالوه بر. شده توسط ادارات ثبت شهرداريها مي باشد

با توجه به افزايش تدريجي .اقتصادي و تكنيكي ارائه مي كند كه با قوانين ثبت و ثبت كننده هاي قانوني حكومت تطابق دارد 

  .وژي اطالعاتي ، هدف مزبور بيشتر و بهتر محسوس مي گردد استفاده از تكنول

با . بنابراين سيستم مزبور همانقدر كه در بخش عمومي و دولتي مثمر ثمر و مفيد بوده در بخش خصوصي نيز كاربرد بهتري مي يابد

البته ادارات . ر مي گرددتوجه به اين سيستم محرز گرديد كه كار و اشتغال بر اساس يكسري اطالعات يكسان و يكنواخت ميس

و كمپانيها از داشتن و جمع آوري و تغيير اطالعات كلي فردي شهروندان معاف مي باشند ، همچنين اينها از ) خصوصي(منفرد 

تغيير آدرس ، تغيير نام و امثالهم نيز بي بهره هستند ، در حاليكه تعدادي از ادارات و كمپانيهاي خصوصي در تالش هستند تا 

بطور كلي ، نقش سيستم ثبت احوال بمنزله يك فهرست ضميمه مي . ت فوق الذكر را از سيستم ثبت احوال اتخاذ نمايند اطالعا

باشد براي ساير اداراتي كه اطالعات موجود در سيستم را بكار مي برند مثالً ، ثبت كننده هاي مذهبي ، دادگاهها ، بخشداريها ، 

را كه اطالعات فردي ثبت شده در سيستم مزبور منضم به اطالعات مربوط به ادارات گزارش چ... و ) محاضر(ادارات ثبت ازدواج 

  .كننده نيز مي باشد 

جدول شماره ملي و استاندارد نمودن اطالعات فردي كه نتيجه و ماحصل تالش سيستم ثبت احوال محسوب مي گردد ، پيش 

كه بطور مستقيم از سيستم ) دولتي(كنترل آن در بخشهاي عمومي  نيازي است براي اجرا قانونگذاري منطقي و مفيد و همچنين

  .مزبور اطالعات دريافت نمي كنند
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  ثبت احوال  سيستم  - 4

از زمان تأسيس تاكنون دستخوش تغييرات متعددي از قبيل تحوالت اصلي و يا تنظيمات جزئي بوده است و اين فرآيند 

تقاضاي ارائه شده به سيستم مي باشد كه همزمان و هماهنگ با تغييرات اداراتي كه در ماحصل توسعه تكنولوژي و تغيير و تفاوت 

  .به راه اندازي سيستم مشاركت و همكاري مي نمايند ، ايجاد گرديده است 

به نام  كاربران سيستم ثبت احوال مي توانند از طريق ورود شماره ملي و يا جستجوي تاريخ تولد ، نام پدر ، نام و يا حتي آدرس و

همچنين اين امكان براي آنها وجود دارد كه به نام فعلي ، قبلي و يا حتي آدرس . اطالعات راجع به افراد را بازيابي نمايند تنهاي 

با عنايت به دايره اختيارات سيستم مزبور از طرق مختلف كه مهمترين آن در قسمت ذيل . فعلي و قبلي اشخاص دسترسي يابند 

  .، مي توانند در خصوص فرد ثبت شده تفحص و جستجو نمايند  شرح داده شده است

  : ثبت كننده احوال شخصيه 

همچنين . ، از جمله شماره ملي مي باشد  1/4در برگيرنده اطالعات جاري در مورد هر شهروند با توجه به مندرجات بخش 

  .نيز ارائه مي نمايد، نام ، وضعيت شهري و تابعيت قبلي را ) باتوجه به تاريخ (فهرست از آدرس 

  : ثبت كننده سيستم جاده 

اطالعات جاري در مورد جاده هاي موجود را نشان مي دهد ، هر جاده داراي يك كد خاص ، نام و اطالعات مربوط به 

جاده ، ثبت  با استفاده و از طريق كد. است ... ادارات و ارگانهاي ذيربط از قبيل ، كليساها ، مناطق پستي ، صندوقهاي رأي گيري و 

  .كننده جاده در ثبت كننده احوال شخصيه مي تواند نام جاده را درج نمايد 

   )مناطق مسكوني(ثبت كننده منازل   

و مناطقي است كه توسط كدآدرس ذخيره مي شود و نشانگر كد منزل جهت ) اقامتگاهها(شامل همه آدرسهاي موجود در كشور 

كننده منازل براي استخراج اطالعات بكار مي رود زمانيكه آدرس جهت كنترل و دستيابي ثبت . استفاده بمنظور اقامت مي باشند

    .       ثبت كننده به حركت و مهاجرت احتمالي افراد به يك مقر قابل دسترسي ، استفاده مي شود
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   ثبت كننده ادارات

آدرس ، شماره : از جمله . مي باشد  سيستم ثبت احوالارات مرتبط با به منزله يك فهرست ضميمه است كه در بر گيرنده نام همه اد

بخشداريها  هاي مستقر در ادارات كل دولتي ، كه در ارتباط با دادگاهها ، تلفن ، شماره رونوشتها و همچنين ليست اماكن شهرداري

  .مي باشند ... و كالنتريها و 

  

   اطالعات فردي موجود در سيستم ثبت احوال -4- 1

لي كليه افرادي كه در دانمارك بمدت زمان مشخص زندگي نموده اند مي بايد توسط ادارات ملي ثبت ، مورد بر طبق قانون اص

ثبت و ضبط قرار گيرند و الزاماً براي هر فرد يك شماره تشخيص هويت فردي يعني يك كد ملي نيز استخراج و اختصاص داده 

در كشور دانمارك زندگي  1968به اشخاص است كه از دوم آوريل سال نتيجتاً سيستم مزبور در برگيرنده اطالعات مربوط . شود 

 1972كرده اند و توسط ادارات كل ثبت احوال مورد ثبت قرار گرفته اند و در مورد گرينلند نيز افرادي را كه از اول ماه مه سال 

  . كه از آن زمان قانون ثبت ملي براي آنان تسري يافته است را شامل مي شود 

، مكان تولد ، تابعيت ، ) از جمله همسر(راجع به كد ملي ، نام ، آدرس ، وضعيت تأهل   بوط به شهروندان فردي اطالعاتفايل مر

اعالم عدم صالحيت ، حرفه ، عضويت كليساي الترن دانمارك ، حق رأي ، وضعيت شهرداري ، اعالميه ) والدين ، فرزند( نسبيت 

اطالعاتي مربوط به آيتمهاي نام ، آدرس ، وضعيت تابعيت ، به روز مي باشد بدون اينكه  تحوالت. ثبت و فوت را در بر مي گيرد 

  .و با توجه به اطالعات تاريخي در سيستم محفوظ مي ماند . اطالعت قبلي از سيستم حذف گردد 

اند و به همين دليل مشخصات افرادي كه فوت مي نمايند ، مفقود مي شوند و يا مهاجرت مي كنند نيز در سيستم محفوظ مي م

  .ميليون نفر است  7/7اطالعات موجود در سيستم حدوداً در مورد  

  )شماره ملي فرد(كد تشخيص هويت  -4- 2

هر فردي كه در سيستم مورد ثبت قرار مي گيرد از يك شماره ملي برخوردار مي باشد كه واحد و مختص همان فرد است و بهمين 

تقريباً تمام ادارات دولتي كه از شماره ملي استفاده مي كنند از احتمال ثبت . ب مي گردد دليل مشخصه تشخيص هويتي فرد محسو
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استفاده از شماره ملي ارتباط بين سيستم و ساير ادارات ذيربط كه . مجدد و خطاء در رابطه ، تشخيص هويت فرد مبرا مي باشند

  .اطالعات از سيستم اتخاذ مي نمايند ، را تسهيل مي نمايد 

مي ) دو رقم مربوط به روز ، دو رقم به ماه و دو رقم به سال(ره ملي ده رقمي است ، شش رقم آن مربوط به تاريخ تولد شما

رقم دهم كه آخرين رقم مي باشد در واقع يك رقم كنترل است و اين رقم هرگونه . باشد و چهار رقم بعد يك شماره سريال است

به آن مي توان به جنسيت فرد پي برد ، رقم فرد براي مذكر و رقم زوج به مؤنث اختصاص  با توجه. اشتباه و خطا را نشان مي دهد 

  :مي باشد ممكن است به اين شكل باشد  1961يك شماره ملي تصادفي كه براي يك مرد متولد هفتم ژوالي سال . داده شده است 

قم آخر شماره سريال است و فرد بودن عدد دهم نشانگر شش رقم اول آن به روز ، ماه و سال تولد آن و چهار ر  070761ـ  4285 

  .جنس مذكر فرد است 

صادر  1968دريافت مي نمايد و اين كارت هويتي كه از سال ) كارت تشخيص هويت(در ارتباط با شماره ملي هر فرد يك كارت ملي 

  : گرديده است سه منظور ذيل را دنبال مي كرده است 

  ـ مطلع نمودن فرد از شماره ملي 1

تولد ، جنس ، نام و آدرس  چنانچه در روي كارت مثالً تاريخ  چك و كنترل اطالعات مختص فرد را با توجه به شماره درج شدهـ 2

از اين طريق شناسائي و اصالح گرديده  1968موارد متعددي از اشتباهات موجود در جريان ايجاد سيستم ثبت احوال از سال 

  .است از جمله شماره هاي مضاعف و يا شماره هاي از قلم افتاده 

معرفي گرديد بمنزله يك معرفي نامه مي باشد بويژه در ارتباط با سيستم مالياتي 1968ـ كارت ملي همانطور كه در ابتدا در سال 3

برساند هرچند كه مفاهيم و مندرجات به اثبات كارفرما اي ، چراكه فرد مستخدم بايد بتواند شماره خود را به . واي. آي. پي

  .  كارت قابل قياس با يك كارت اصلي هويتي نمي باشد 

اگر چه كارت ملي فردي سالها پيش كامل گرديده است وليكن بمنزله يك برگه هويتي نمي باشد از آنجائيكه آدرس و نام 

شهروندان در . ، انتخاب گرديد  1995ت سال در آگوس» كارت تشخيص هويتي « نام . براساس روند خاصي به روز نشده است 

در ) ) از نوع جنس و يا تاريخ تولد ( نامگذاري كودكان ، مهاجرت ، تغيير شماره ملي (حال حاضر نيز از هرگونه تغيير و تحول 

  .از طريق اعالميه اي كه توسط سيستم ثبت احوال تهيه مي شود مطلع مي گردند) شماره ملي جديد(شماره ملي خود 
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روند ثبت از طريق ادارات كل ثبت احوال كه مرتبط به سيستم ثبت احوال مي باشند انجام مي گيرد از اين طريق كه 

  .و يا ادارات مرتبط با ثبت اطالعات اساسي را به سيستم انتقال مي دهند) شهروندان(اطالعات دريافتي از اشخاص 

ملي ثبت شهروندان مكلفند ادارات كل ثبت احوال را از هر گونه تغيير آدرس و محل سكونت خود بهنگام بر اساس قانون 

ادارات كل ثبت احوال در مورد اطالعات . مهاجرت بين شهري و يا خروج و يا برگشت از يك كشور خارجي ، مطلع نمايند 

بخشداريها ، . از طريق ادارات دولتي مسئول ، اطالعات اخذ مي نمايند .. .مربوط به نام ، تغيير نام ، ازدواج ، فرزند پذيري ، طالق و 

براي مثال ، اطالعات مربوط به فرزند پذيري ، نسبيت ، طالق و امثالهم را گزارش مي نمايند و از طرفي دادگاهها براي مثال ، 

را به اطالع ادارات كل ثبت احوال         مي .. .احكام اثبات نسب، اعالميه هاي فرزند پذيري و احكام مربوط به عدم صالحيت و 

  . رسانند 

شهروندان ، والدت ، نامگذاري و تغييرات مشخصي از نام و فوت را به ثبت كننده هاي مذهبي اطالع مي دهند و ادارات كل ثبت 

احوال اينگونه اطالعات و اخبار مربوط به مراسم ازدواج ، عضويت و ثبت كليساي ايالتي دانمارك را ، از ثبت كننده هاي مذهبي 

مي دهد چرا كه ورودي والدت ، نام و فوت منحصراً در ثبت كننده هاي مذهبي د ثبت مضاعف رخ  و در اين مواراتخاذ مي كنند 

  .بمنزله يك رونوشت سند قانوني ، محسوب مي گردد 

و اين كد . به همه ارگانها و اداراتي كه در ارتباط با سيستم ثبت احوال مي باشند ، يك كد چهار رقمي اختصاص داده شده است

شود براي ثبت بطوريكه سيستم ثبت احوال بمنزله يك فهرست ضميمه است براي ادارات مسئول ثبت اطالعات اساسي استفاده مي 

ادارات مسئول اطالع ، آيتمهاي . كدهاي مزبور در ثبت كننده هاي ادارات كه قبالً اشاره شده ، درج و ثبت گرديده اند . و حياتي 

را مستقيماً به سيستم ثبت احوال گزارش نمايند بطوريكه    ... ل ادغام كليساها ، بخشها و اساسي ، مكلفند ، تغييرات اجرائي از قبي

  .مي توان گفت اين ادارات از اطالعات به روز برخوردار مي باشند

اين ممكن بنابر. با عنايت به مدرنيزه شدن سيستم ثبت احوال ، احتمال دارد ، سيستم ادارات ثبت احوال منطقه اي نيز بهنگام گردد 

  365×  24×  7 است سيستم ثبت احوال در هر برهه از زماني در طي يكسال از اطالعات به روز برخوردار گردد ، بعبارت ديگر
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، و اين پديده يكي از مزاياي عمده براي آن  روز هفته قابل دسترسي استو هفت ) روز(ساعت  24سال ، روز   365يعني در طول 

  .ت دولتي است كه در ارتباط مستقيم و ترمينالي با ثبت كننده هاي سيستم ثبت احوال مي باشندتعداد بيشماري از ادارا

  كاربرد سيستم ثبت احوال  - 5

استفاده و اجرا سيستم ثبت احوال بر طبق مواد مندرج در قانون ملي ثبت آغاز گرديد ، البته قبل از  2000از اول ژوالي سال 

ي بر ثبت كننده هاي ادارات دولتي بود كه جهت استفاده در سيستم ثبت احوال مهم در نظر گرفته مبن 1978آن بر اساس قانون سال 

  .شده بود 

،  1968قانون ثبت كننده ده سال پس از ايجاد سيستم ثبت احوال وضع گرديد و براساس آن ، مستفاد از قانون ملي ثبت سال 

به جهت تضمين توسعه مناسب و بكارگيري . ستم ثبت احوال مي باشد وزارت كشور مسئول تدوين قواعد و مقررات بكارگيري سي

مفيد از سيستم ثبت احوال كشور ، كميته ثبت احوال تشكيل گرديد تا به لحاظ رفع مسائل و مشكالت مربوطه ارائه طريق نموده و 

  .راهكارهاي اصالحي مقتضي را پيشنهاد نمايد 

، بلحاظ تدوين قانون ثبت كننده ها و ايجاد اداره كنترل و نظارت بر  1978حوال در سال كميته مزبور پس از تغيير قانون ملي ثبت ا

  .ثبت كننده ، منسوخ گرديد 

هدف از تدوين قانون ثبت كننده ها و همچنين اداره نظارت بر ثبت، تضمين حمايت ضروري از زندگي خصوصي شهروندان ، 

  .ثبت كننده هاي خصوصي و دولتي است  همبستگي شخصي در ارتباط با ايجاد و استفاده از

قانون ثبت كننده در برگيرنده مواد قانوني است كه مربوط به ثبت و اجرا داده پردازي الكترونيكي اطالعاتي است كه ثبت آن 

  .است  دسترسي ملكيمجاز مي باشد با توجه به معيارهاي ضروري امنيتي و همچنين مجاز نمودن 

ننده ها پس از ارائه به اداره نظارت ثبت كننده ، ايجاد قوانين ويژه براي ثبت كننده هاي فردي را معرفي عالوه بر اين قانون ثبت ك

قواعد و شرايط مزبور مي بايد منطبق با شرايط قانون ثبت كننده ها باشد به اين معني كه فقط اطالعات مرتبط با ضوابط .مي نمايد 

در كل به اين معني است كه با عنايت به مسئوليت . (اي ادارات ذيربط ، ثبت گردد اجرايي و همچنين مسئوليتهاي تعيين شده بر

  )ادارات فردي ، روند ثبت در ارتباط با مسئوليت آنها ، انجام پذيرد و نه بيشتر
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 1978در سال بود و تا قبل از آن قانون ثبت كننده و بويژه قانون ملي ثبت )  2001اول ژوالي سال (استفاده از سيستم ثبت احوال 

اجرا مي گرديد و قانون جديد ) 2000مصوبه سي و يك ماه مه سال  429قانون شماره ( “ فرايند اطالعات فردي ” كه همان قانون 

  .به مرحله اجرا در آمد  2000در اول ژوالي سال 

در همان روز قانون . داين قانون جايگزين قانون ثبت كننده هاي ادارات دولتي و قانون ثبت كننده هاي خصوصي مي گرد

  .گرديد 1968دانمارك مبني بر سيستم ثبت احوال به مرحله اجرا درآمد و جايگزين قانون ملي ثبت سال 

تا قبل . نتيجه قانون سيستم ثبت احوال دانمارك اين است كه دسترسي به سيستم مزبور براي بخش خصوصي را افزايش داده است 

در . قتي مي توانست به اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال دسترسي يابد كه مجاز باشد از آن منحصراً يك كمپاني خصوصي و

كمپانيها ، ارگانها و يا واحدها مي توانند اطالعات موجود در سيستم : حاليكه امروزه انواع مختلف وروديهاي خصوصي براي مثال 

ايجاد گرديده ” قانون پردازش اطالعات فردي “ اطالعات توسط  كه مربوط به افراد است را بازيابي نمايند و اين حق دستيابي به

همچنين براساس قانون مزبور ، بخشهاي خصوصي ، بزودي موظف به كسب اجازه از آژانس حمايتي اطالعات دانمارك . است

ا پردازش و استفاده از مشابه با بخشهاي خصوصي در ارتباط ب بخشهاي دولتي نيز محدود به قواعد بر اساس همين قانون. خواهند شد

بهره برداري از سيستم ثبت احوال بتدريج افزايش يافته است ، بطوريكه مي توان اينگونه .اطالعات سيستم ثبت احوال خواهند بود

، به شكل يك پيوستگي منطقي است و بكارگيري شماره ملي در مورد ذخيره هر گونه اطالعات  1968از سال : توصيف نمود 

جمع آوري و توليد اطالعات از طريق  دي از سيستم ثبت احوال جايگزينوري توليد و اطالعات به روز و بهنگام فرفردي و جمع آ

شهروندان سيستم ثبت احوال در دانمارك مورد استفاده مديريتهاي  كامالً دولتي و همچنين كمپانيهاي خصوصي گرديده و در بر 

  . گيرنده همة بانكهاي اصلي و بيمه ها مي باشد 

ميليون اطالعات فردي از  100گسترش يافته است و امروزه حدود  1968دامنة استفاده خصوصي و عمومي از سيستم مزبور از سال 

ميليون نياز ترمينال در اين سيستم محسوس مي باشد كه در طول سال ايجاد مي  10ـ15طريق انتقال تحت حمايت مي باشد و حدوداً 

  .گردد 

و اهداف عقل گرايانة بخشهاي خصوصي و دولتي در جهت استفاده از سيستم مزبور و همچنين استفاده روبه با عنايت به كارآيي 

در سال افزايش  رونرشد از سيستم ثبت احوال ، ارزش كارآيي سيستم ثبت احوال دانمارك بطور تخميني به چند صد ميليون ك

  .  خواهد يافت 
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يستم ثبت احوال به طرز چشمگيري باالتر از ارزشي است كه به شكل ذيل متصور واقعيت اين است ارزش كارائي استفاده از س

با توجه به يك بررسي و تحليل انجام يافته در مورد يك بسته پستي كه از بانك خارج مي شود مشخص گرديده كه در اثر . است 

درصد به   2/3رگشتي به علت آدرس غلط از استفاده از سيستم ثبت احوال جهت بروز نمودن فايل مشتري بانكها حجم بسته هاي ب

  . كاهش يافت ) درصد در نظر گرفت 6/2مي توان   كه( درصد  6/0

دي كي كي ، براي هر نامه  00/4ميليون نامه را ساالنه با هزينه پستي بطور متوسط  10يك بانك با يك ميليون مشتري بطور متوسط 

درصد افت و  6/2ميليون دي كي كي و  40ه در طول سال مبلغي است حدود بنابراين هزينه بانك مربوط. ، متحمل مي گردد 

كه البته به اين مبلغ . كاهش در حجم برگشت به ما كمك مي نمايد در حدود يك ميليون دي كي كي از اين مبلغ را ذخيره نمايد 

تباط با پست برگشتي و ساير هزينه هاي ذخيره شده بايد مبلغ ذخيرة مربوط به اجرا بهنگام سازي فايلهاي آدرس مشتريان در ار

را نيز اضافه نمود كه در مجموع سهم بسيار زيادي از مخارج ... مربوط به پست برگشتي از قبيل پرينت ، تمبر ، ايستگاه بين راه و 

  .مربوط به پست برگشتي را در بر مي گيرد 

هزينة . ميليون دي كي كي ذخيره براي بانك مربوطه  5بر اساس يك برآورد خاص ، ارزش ساالنة اين كاهش برابر است با حداقل 

دي كي كي بطور ساالنه  000/150استفاده از سيستم ثبت احوال بمنظور بهنگام سازي فابل مشتريان براي يك ميليون نفر در حدود 

  . تخمين زده مي شود 

كه  گرديده اند كه از اين بين همانطور يوان مشتري بانك ثبت ميليون نفر بعن 9جدول پذيرش سيستم ثبت احوال حدوداً بر اساس 

 45در قسمت فوق الذكر شرح داده شده است با استفاده از بهنگام سازي سيستم ثبت احوال درفايل مشتريان بطور متوسط حداقل 

در كل تحقيقات مشابه اي نيز براي ساير بخشهاي خصوصي و يا . ذخيره مي گردد ميليون دي كي كي براي بخش خدمات بانكي 

  .عمومي مي توان انجام داد 

استفاده و دسترسي مستقيم ترمينالي به سيستم ، استخراج از سيستم و اطالعات :  بطور كلي به سه طريق از سيستم استفاده مي گردد 

  .از سيستم ) ويژه(فردي 

1  
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  : ترمينالي به سيستمـ دسترسي  5-

همه ادارات دولتي دانمارك مي توانند نسبت به دسترسي از طريق ترمينال به اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال كسب مجوز 

دامنة وسعت اين . نمايند و از آن طريق در رابطه با اجرا مسئوليت خود ، به ساير اقالم اطالعاتي موجود در سيستم دسترسي يابند 

در سطح ملي مي باشد به اين صورت كه در برگيرندة فهرست ضميمة سيستم ثبت احوال شامل اطالعات مربوط به همة  دسترسي

و در مورد ساكنين گرينلند از اول ماه مه . زندگي مي كنند و يا زندگي كرده اند 1968افرادي كه در دانمارك از دوم آوريل سال 

سيستم ثبت احوال از طريق ارائة اطالعات فردي بوسيلة يك ارتباط خطي با سيستم مي  نوع ديگر دسترسي ترمينالي به.  1972سال 

باشد كه قابل بكار گيري در آن دسته از ادارات مي باشد كه مجهز به سيستم داده پردازي الكترونيكي مي باشد اين ادارات در 

  . ورودي مي توانند با سيستم ارتباط برقرار نمايند صورت تماس با سيستم ثبت احوال و با استفاده از شماره ملي بعنوان كد 

ارتباط برنامه با برنامه نيز نوعي ديگر از استفادة ترمينالي مي باشد كه وقتي كه اطالعات فردي سيستم در ثبت كنندة خود اداره 

تومات و خودكار اطالعات را از بهنگام استفاده از يك ترمينال  فرد اپراتور بطور ا. ذيربط قابل دسترسي نباشد ، بكار مي آيد 

  . اطالعات وارد ثبت كنندة اداره ذيربط مي گردد يا از روي صفحه ناپديد مي شود . سيستم ثبت احوال بازيابي مي نمايد 

البته آنها منحصراً به اطالعاتي كه حساس نمي باشند . كمپانيهاي خصوصي ، به سيستم دسترسي ترمينالي يافته اند  1996از سال 

  . سترسي دارند از قبيل نام و آدرس د

   :استخراج از سيستم ثبت احوال  -5 - 2

بغير از استخراجهاي تعيين و تعريف شده ويژه از سيستم ثبت احوال ، استخراج از همان آغاز بر اساس يك سيستم استاندارد 

ل روزانه مي باشد و در غروب هر روز پس از نام  داده اند و اين عم) نسخه كلي(انجام گرفته شده است كه استخراجهاي دسته اي 

  . استخراج نسخه پشتيباني كلي انجام مي گيرد 

مانند استخراجهاي وضعيتي قابل دسترسي مي باشد به اين معني كه در برگيرندة اطالعات مربوط به ) مهم(استخراجهاي دسته اي 

خص مورد ثبت قرار گرفته اند بطور همزمان و بمنزلة يك يك گروه از افراد خاص است كه در پايگاه اطالعاتي در يك زمان مش

صاحب (استخراج اصالحي به اين صورت كه ارائه و تحويل اصالحات جاري اقالم اطالعاتي مربوط به گروهي از افراد ويژه 

خصوصي از قبيل  استخراج اصالحات روزانه بمنظور بهنگام سازي اطالعات ثبت كننده هاي دولتي و. را در بر مي گيرد ) امتياز
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، ثبت كننده هاي شهر داري ) تعاونيها ، صندوق حمايت از بازار كار سالمندان(ثبت كننده هاي مالياتي ، ثبت كننده هاي مساعدتي 

  .عضو دارد  200انجام مي گيرد و در حال حاضر ... ، حكومت منطقه اي و آمار عمومي و 

ي دهندگان انتخابات عمومي ، انتخابات دانمارك در خصوص مردان خروجيهاي تعريف شده و مشخص عبارتند از ليست را

( اغلب خروجيهاي فوق الذكر از طريق خطوط ارتباط تلفني . روحاني و هم چنين خروجيهاي مربوط به آمار و تحقيق و پژوهش 

  .مورد استفاده قرار مي گيرند ) انتقال فايل

نظور آمارهاي جاري جمعيتي مورد استفاده قرار مي گيرد به اين معني كه در رابطه با آمار ، خروجيهاي سيستم ثبت احوال بم

مدارس ، (همچنين اين سيستم بمنظور طرحهاي دمو گرافيكي . را هم در بر مي گيرد 1980سرشماري دستي انجام يافته در دهه 

  .بكار مي رود ... ) بيمارستانها و 

، سيستم مزبور نياز به مدت زماني يك الي دو روز داشته تا بتوانند تمام بمنظور اجرا براي مثال دعوت عمومي جهت انتخابات 

اطالعات مورد نياز براي فراهم آوردن تسهيالت داده پردازي الكترونيكي شهرداريها جهت تطبيق و انتشار فهرست راي دهندگان و 

  .روز انجام خواهد گرفت  18ي هرگونه راي گيري را ارائه و تحويل نمايد به اين معني كه يك انتخابات عمومي ط

پست و ايميل مستقيم يكي از راهكارهاي پيشنهادي سيستم جهت ارائه اطالعات به ادارات دولتي در ارتباط با پروژه هاي تحقيقاتي 

 و آمارهاي عمومي و خصوصي مي باشد بمنظور تحقيق و انجام پروژه هاي آماري اغلب نياز به اطالعات مربوط به گروه خاصي از

افراد است كه در بخش فوقاني و بر اساس معيارهاي معين تعريف شده اند كه در اين رابطه سيستم مي تواند به ادارات عمومي 

  .جهت دستيابي به مهارت گروه مزبور از طريق پست مساعدت نمايد 

ين افراد بطور ناشناخته باقي در رابطه با مورد فوق الذكر سيستم مي تواند ضمن قيد فهرست اشخاص مزبور ضمانت نمايد كه ا

از تحويل گيرندة نامه ها ) آمار شناس ذيربط (محقق خصوصي و يا آمار گر. پاكتها توسط وزارت كشور ارسال مي گردد . بمانند 

امتناع  افراد مي توانند از مواجه شدن با محققاني كه نظر آنان را در رابطه با تحقيق خود درخواست نموده اند ،.با خبر نخواهد شد 

  .ورزيده و سيستم ثبت احوال مربوطه را از اين موضوع مطلع نمايند 
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   :اطالعات ويژه ثبت احوال  -5 - 3

اطالعات ويژه اي را كه يك درخواست كننده از جمله تركيب نام و آدرس ، يا شماره ملي و يا تاريخ تولد درخواست مي 

كسب نمود و بنابراين ) منطقه اي كه دسترسي ترمينالي به سيستم دارند ادارات(نمايد مي توان از طريق ادارات  ثبت محلي 

چنانچه شهروند مورد نظر تقاضاي . پاسخگوئي به پرسشنامه ها از طريق محل سكونت فعلي فرد مورد سوال امكان پذير مي باشد 

دور نمي باشد و همچنين اين اطالعات محرمانه نمودن نموده باشد ، دسترسي واحدهاي خصوصي به اطالعات مربوط به مشاراليه مق

  .  از طريق ارائه پرسشنامه هاي تهيه شده توسط شهروندان نيز قابل اكتشاف نخواهد بود

  :توسعه آتي سيستم ثبت احوال  - 6

پيشرفت سيستم ثبت احوال بر اساس روند فعلي بمنظور هماهنگي با توسعه تكنولوژي و تغيير تقاضا و درخواست كاربران 

چنانچه اين هدف با موفقت و بطور رضايت بخش پيگيري نگردد ، وروديهاي اجرايي بخشهاي خصوصي . ي بنظر مي رسد ضرور

و دولتي بطور موازي سيستم هاي خود را جهت جمع آوري اطالعات فردي مشابه تا سطح باالتري توسعه خواهند داد كه بتوانند 

  .اين اطالعات ذخيره شده در سيستم را بكار برند 

بطور كلي بمنظور همكاري با سيستم ثبت احوال شركاي وي در بخشهاي اجرايي خصوص و يا دولتي روندهاي خود را توسعه 

داده و بهبود بخشيده اند  و هدف از اين اقدام اين است كه ادارات دريافت كنندة اطالعات بتوانند در امر بهنگام سازي اطالعات 

ارات اطالعات را دريافت نموده و روي فرمهاي خاص مدون مي نمايند و به ادارة ثبت در امروز تعدادي از اد. دخيل گردند 

بمنظور بهينه نمودن اين مراحل ، نسخة . شهرداريها ارسال مي نمايند كه در آنجا براي سيستم ثبت احوال مجدداً تايپ مي گردد 

، از قبيل بخشداريها و دادگاهها نيز مي توانند در سيستم ثبت  جديدي از سيستم بهنگام توسعه يافته است كه با استفاده آن ادارات

. همچنين و عالوه بر اين ، سيستم جديد بهنگام قادر است ثبت كننده هاي مذهبي الكترونيكي را در بر گيرد . احوال بهنگام گردند 

   .با توجه به تقاضاي كاربران سيستم ، اقالم اطالعاتي سيستم نيز بايد افزايش يابند 

  :سيستم ثبت احوال 

بطور تكنيكي سيستم بر طبق نيازمنديهاي . توسعه آتي سيستم در برگيرندة پيشرفت تكنولوژي و كيفيت باالتر آن مي باشد 

با توجه به كيفيت ، . موجود در رابطه با رشد و پيشرفت بكار گيري اطالعات تكنولوژي و    توسعه هاي تكنيكي ، بهبود مي يابد 
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تدريجي مفاهيم اطالعاتي خود را توسعه مي دهد بطوري كه اطالعات موجود در سيستم بتواند نياز به اطالعات فردي  سيستم بطور

بنا بر اين شهروندان و كمپاني ها خدمات بهتـري را تجربه خواهند . را براي عموم و همچنين براي ادارات خصوصي برآورده سازد 

  .مي باشد ... مهاي خودكار ، انتخاب خروجيهاي ثابت و افزايش يافته ها و نمود كه در برگيـرندة استفاده از سيست

سال در كشور دانمارك يك ثبت كنندة سراسري است و موظف به هدايت و كنترل سيستم شماره  25سيستم ثبت احوال با قدمت 

ادارت ملي ثبت در سيستم ايفاء نقش  ملي مي باشد كه از طريق هدايت اطالعات كلي مربوط به افراد مبني بر گزارشات واصله از

مي نمايد و اطالعات فردي را به روشي مناسب از جهت اقتصادي و تكنيكي و همچنين منطبق بر قانون ثبت كننده ها و قانون 

  . حكومت پيرامون ثبت احوال هدايت و كنترل مي نمايد 

  .سيستم ثبت احوال دانمارك   : اسناد 

  :مارك قانون ثبت احوال دان   1/9/27

بر اساس اين قانون وزارت كشور بهمراه شوراي شهر و شهرداريها سيستم مزبور را نظارت و هدايت مي نمايند البته متعاقباً وزارت 

  . كشور قواعد حكومتي مربوط به شوراهاي شهر را در ارتباط با سيستم ثبت احوال تنظيم مي نمايد 

  سيستم ثبت احوال در دانمارك    1/9/27

در حال حاضر ارگانهاي دولتي دانمارك مبناي ايفاء وظايف خود را ساختاري اجرايي ايجاد شده بر اساس داده پردازيهاي 

( الكترونيكي ثبت شده توسط سيستم ثبت احوال قرار داده اند و با استفاده از آن به اطالعات شخصي كلي مربوط به افرادي كه 

  . ا گرينلند مي باشند دسترسي مي يابند مقيم دانمارك و ي) بوده و يا هستند 

  قانون ثبت احوال دانمارك

   2000ماه مه سال  31    426قانون شماره 

  هدف و اجـراء قانـون  -فصل اول   

  :مزبور تضمين موارد ذيل مي باشد  هدف از قانون:  1بخش 
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  .از شماره ملي برخوردار مي باشند )  3( ـ افراد مشروحه در بخش 1

  . م ثبت احوال در برگيرندة اطالعات اساسي فردي در خصوص اشخاص برخوردار از شماره ملي مي باشد ـ سيست2

  .ـ ثبت افراد با توجه به آدرس محل سكونت و يا اقامت انجام مي گيرد 3

  .ـ ارائه اطالعات جهت بخش خصوصي و دولتي صاحب امتياز بطور يكسان انجام مي شود 4

وضع قواعد و دستور . يستم به عهده وزارت كشور و با همكاري شوراي شهر و شهرداريها است نظارت و هدايت س:  2بخش 

شوراهايي كه عهده . العمل هاي مربوط براي شهرداريها نيز در رابطه با وظيفه مزبور توسط وزارت كشور و متعاقباً تعيين مي گردد 

احوال كار مي كنند و همچنين تحت شرايط تعيين شده بعدي از دار وظيفه ثبت هستند تحت نظارت و در ارتباط با سيستم ثبت 

سوي وزارت كشور ايفاد نقش مي نمايند و يا حتي ممكن است تحت نظارت ساير ثبت كننده هاي ايجاد شده بر اساس قوانين ثبت 

  . احوال باشند و اطالعات مربوطه را در فرمهاي بهنگام سازي ارائه نمايند 

يز در حفاظت از سيستم ثبت احوال بر اساس قواعد وضع گرديده توسط وزارتخانه ذيربط از طريق ساير ارگانها ن)  2( 

  .با وزارت كشور مشاركت خواهند نمود ) تبادل نظر ( مذاكره و گفتگو 

وزارت كشور ارتباط با سيستمهاي دولتي و خصوصي جهت استفاده از سيستم و اطالعات موجود در آن را نظارت و )  3(

  .ل مي نمايد كنتر

  شماره ملي و ساير اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال -فصل دوم 

  .شماره ملي به اشخاص مشروحه ذيل اختصاص داده مي شود :  3بخش 

  .ـ افرادي كه در كشور بعلت تولد و يا عبور از مرز مورد ثبت قرار گرفته اند 1

  .تكميلي دانمارك ـ اشخاص تحت پوشش و حمايت بازار كارصندوق بازنشتگي 2

  .ـ افرادي كه بمنظور مراجعه و انجام امور مالياتي در ادارات ماليات نياز به يك شماره ملي دارند 3

  .وزارت كشور تضمين نموده است كه بمحض حصول شرايط الزم اختصاص شماره ملي مقدور گردد )  2( 
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  : ماره ملي در خصوص وقايع ذيل ارسال مي گردد همچنين براي افراد حائز شرايط ابالغي مبني بر اختصاص ش)  3( 

         ـ ثبت والدت    1

  ـ ثبت اولين بار عبور از مرز   2

  ) شرح داده شده است  5كد در بخش ( ـ تغيير شماره ثبت ملي 3

ملي دي كي كي هر فرد مي تواند طي درخواستي به شهرداري منطقه تقاضاي گواهي حاوي شماره  52به ازاء پرداخت )  4( 

  .خود نمايد 

شماره ملي جديد را به فرد . در صورت وقوع اشتباه و موارد غلط در ضبط اطالعات در شماره ملي ، وزارت كشور )  5( 

  .اختصاص مي دهد

وزارت كشور قواعد مربوط به نحوة ايجاد شماره ملي ثبت و همچنين چگونگي ثبت شماره در سيستم را براي مردم و )  6( 

  .مي نمايد كه نياز به اختصاص شماره ملي مبني بر موارد مندرج در بند يك ندارند اشخاص تعيين 

، بند يك مي باشد با توجه به اطالعات مندرج در  3هر شخصي كه داراي شماره ملي بر اساس موارد مندرج در بخش :  4بخش 

  .جدول شماره يك قانون مورد ثبت قرار گرفته است 

  .مشخص مي گردد) بطور فهرست نام كامل(بر طبق قانون نامگذاري و طي ليست نام افراد مذكور :  5بخش 

با توجه به تكنيك خاصي كه اتخاذ شده طوالني تر از (چنانچه نام فردي بعلت طوالني بودن از نظر تكنيكي قابل ثبت نباشد )  2( 

  .ن مي كند ثبت كننده قواعد و شرايط خاصي را جهت خالصه نمودن نام تعيي) حد معمول باشد

مي باشند و همچنين نامهايي كه برخوردار از عالمات غير قابل ثبت هستند در برگه درخواست ) فوق( 2افرادي كه شامل بند )  3( 

  .شهرداري منطقه با عالمت خاصي متمايز مي گردند

دد، وزارت كشور شيوه خاصي جهت نام فرد گر) آدرس(منجر به عدم چاپ مكانيكي )  2و  1بند ( چنانچه موارد فوق الذكر )  4( 

  .آدرس دهي و دستيابي به فرد را اتخاذ مي نمايد



١٨ 
 

افراد و با استفاده از حرف اول و تا حدي  و وسط  ، با توجه به نام اصلي) 4مشروحه در بند  (خالصه نويسي جهت نام اشخاص)  5( 

فرد كه قبل از نام خانوادگي درج شده است  و يا نام وسطآخرين نام  هرگونه خالصه نمودن نام از . كه الزم باشد درج مي گردد 

اولين  شده براي خالصه نويسي  چنانچه در روش اتخاذ. منتهي   مي گردد... شروع مي شود و بعد از آن به دومين و آخرين و 

خانوادگي نيز خالصه گردد در آن صورت نام  تر ازاسلوب الزم براي اهداف آدرس دهي   حرف نام و نام خانوادگي فرد طوالني

  .مي شود

اگر هم از نظر تكنيكي روش خالصه نويسي رضايت بخش نبود ، به بهترين روش آدرس دهي نام ثبت مي گردد بطوريكه تا )  6( 

  .بطور كامل درج گردد )بهنگام غسل تعميد(داده شده  حدامكان نام خانوادگي فرد و حداقل يك نام

وشهرت را نام كامل ، مكلف است   نام خودرا شده به مناطق شهرداري محل اقامت ، هر فرد بر روي برگه درخواست ارائه)  7( 

كه بصورت كامل مكتوب مي  )بهنگام غسل تعميد(فرد و نام داده شده  نام خانوادگي شهرت  غالباً مركب است از  .درج نمايد

  .گردد

  .بالفاصله بعد از نام خانوادگي فرد در نام تعيين مي نمايد ) Middle( هت ثبت نام وسط وزارت كشور قواعد خارجي را ج)  8( 

  

  شـوراي شهـر ثبت ملي-فصل سوم 

همه افراد ثبت شده در سيستم را در منطقه شهرداري  4ـ6شوراي شهر در دانمارك براساس موارد مندرج در بخشهاي :  6بخش 

مكاني است كه فرد بطور منظم و مرتب در آنجا استراحت مي منظور از محل اقامت . محل اقامت و سكونت خود ثبت مي نمايد 

آنجا را ترك ... كند و داراي ملك و اسباب و اثاثيه مي باشد البته بجز مواردي كه بعلت تعطيالت ، مسافرتهاي شغلي ، بيماري و 

  .مي نمايد 

هرداري نمي باشند را هم تحت ثبت قرار شوراي شهر حتي افرادي را كه داراي صاحب محل اقامت ثابت در مكان واقعي ش)  2( 

مكان مرزي و ثابت در نظر گرفته مي شود كه اقامت در آنجا تا حدي برخوردار از شرايط ثبوت باشد بتوان گفت مكان . مي دهد

  .ذكر شده است 9مرزي فرد غير قابل تغيير و حركت مي باشد همانطوريكه در بخش 
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  )  4و  6قسمتهاي . ( ت را شوراي شهر تعيين مي نمايدشرايط ثبت هر گونه حركت و مهاجر)  3( 

آدرس محل زندگي و يا اقامت فردي مورد ترديد باشد شورا آن را ثبت ننموده ، در اين خصوص تفحص و جستجوي   چنانچه

  را بعمل مي آورد  3و2، بندهاي  10الزم با توجه به قواعد مندرج در بخش 

دي را كه از محل اقامت ثابت برخوردار نبوده اند را هم ثبت كرده اند در حاليكه شوراي شهر مناطق شهرداري سابق حتي افرا)  4( 

  .  فعلي بمحض تخليه آدرس اوليه ، فرد مورد سؤال را ثبت مي نمايد

و هر چند وقت يكبار بطور ادواري ، شوراي شهر موارد مورد سؤال را جهت تعيين محل اقامت و يك مكان ثابت مرزي مورد 

  .كنترل مجدد قرار مي دهد

مناطق شهرداري سابق افراديكه ، متأسفانه ، آدرس پستي آنان مفقود شده است را ثبت مي كند تا زمانيكه شخصي شناسائي )  5( 

شوراي شهر هر چند وقت يكبار و بطور ادواري ، موارد مزبور را كنترل مي نمايد تا بتواند محل . گردد و يا خود را معرفي نمايد 

  .اقامت و يا مكان ثابت مرزي را مشخص كند

استفاده مي كنند را با توجه به حداكثر استفاده فرد از ) بيش از يك محل و مقر(شوراي شهر افرادي را كه از اقامتگاهها :  7بخش 

خاصي ، هميشه  بمنظور تعيين وابستگي فرد به مقر. مقر خاص كه توسط دادگاه مربوطه تعيين مي شود ، مورد ثبت قرار مي دهد

  .يك مقر قانوني بر مقر غير قانوني فرد اولويت مي يابد

  .تعيين مالك شوراي شهر در خصوص بند فوق الذكر براساس معيارهاي ذيل مي باشد

  ـ تعداد شبهاي مستقر در اقامتگاه1

  ـ مسافت مكان مورد نظر با محل كار روزانه فرد2 

  ) كه آيا در مقر مورد نظر مي باشند يا خير(ه ها و فرزندان متقاضي ـ بررسي و تعيين محل سكونت همسر ، همخان3

  ـ اندازه و كيفيت اقامتگاه4

  )كه آيا در اقامتگاه مزبور نگهداري مي شوند يا خير(ـ بررسي در خصوص محل نگهداري متعلقات و دارائي فرد 5
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دد ، تمايل خود فرد تصديق خواهد شد و تا زماني كه چنانچه بر اساس بررسي شوراي شهر ، محل اقامت مشخصي تعيين نگر)   3( 

  .شرايط انتصاب تغيير نيابد فرد نمي تواند در تغيير انتصاب خود اعمال نظر نمايد

شوراي شهر ثبت فرزنداني را كه والدين ايشان محل سكونت مشترك ندارند را هم انجام     مي دهد با توجه به اينكه :  8بخش 

بسر برده و اين موضوع با توجه به حق سرپرستي قانوني آن ديگري ) ابوين(ني تر را با كداميك از والدين طفل مدت بيشتر و طوال

  .تعيين شده است 

به اين معني كه ممكن است كودكي در نزد يكي از والدين مدت بيشتري از عمر خود را سپري كرده باشد و حتي وي حق 

  .صورت مي گيرد) يا والده( اين فرزند با توجه به محل اقامت همان والد  سرپرستي هم نداشته باشد ، با وجود اين ثبت

در حالتي كه هريك از والدين ، بطور مساوي يعني به مدت زمان يكسان كودك را سرپرستي كرده و مراقبت نمايند ، در )  2( 

و در اين . د ثبت قرار مي گيردآنصورت با توجه به حق سرپرستي والد صاحب حق ، محل سكونت و اقامت وي براي طفل مور

مورد چنانچه والد صاحب حق ، رضايت خود را جهت نگهداري طفل توسط والد ديگر كتباً تصديق نمايد ، موضوع بالعكس اقدام 

مي گردد و چنانچه هر دو والد داراي حق سرپرستي باشند، شوراي شهر طفل را براي هر دو والد مورد ثبت قرار مي دهد مگر اين 

  .به توافق هر دو آنها ، براي يكي از والدين به ثبت برسدكه 

چنانچه هر دو والد به لحاظ نگهداري يكسان از كودك و داشتن حق سرپرستي ، ملزم به ثبت توأم باشند و به اين امر رضايت )  2( 

  . ندهند ، با توجه به ثبت كودك در مدت زمان قبل از اختالف والدين ، ثبت وي باقي خواهد ماند

چنانچه محل سكونت اشخاص برخي از امكان سيار باشند از قبيل كاروان ، قايق ، كه در يك محل مشخص بطور ثابت :  9بخش 

قرار گرفته اند ، شهرداري شهر مبادرت به ثبت افراد با توجه به مكان مزبور   مي نمايد و حتي اگر اين مكان در يك محل مشخص 

مي پذيرد بطوريكه هيچگونه ترديدي در محل استقرار اشخاص مذكور وجود نخواهد  م ثبت صورتر نباشد ، بازهو ثابت نيز مستق

  .داشت

حتي در اين خصوص كنترل و بررسي و چك مي نمايد تا . اگر در مورد صحت ثبت فردي ، شوراي شهر ترديد نمايد :  10بخش 

عمل كنترل در بخشي كه محل سكونت شخص بوده انجام مي گيرد مگر اينكه ثبت شخص . از  هرگونه اشتباهي ممانعت بعمل آيد
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كه در اين صورت كنترل توسط شوراي شهر مربوطه . وي است انتقال يافته باشدنشان دهد به آدرس ديگري كه محل اقامت جديد 

  .انجام مي گيرد

جهت دسترسي و كنترل شرايط اقامت اشخاص از طريق شوراي شهر اطالعات مندرج ذيل و ساير اقالم اطالعاتي تعيين شده در 

  :قانون مزبور را استعالم مي نمايد 

  قامت خود شخصـ شرح كلي و مفصلي از شرايط ا1

  .ـ شرحي و بيانيه اي در خصوص مالك ملكي كه افراد در خانه و يا آپارتمان وي سكونت داشته و يا اقامت گزيده اند2

  ـ كسب اطالعات از پست دانمارك با توجه به شرايط اقامت اشخاص در مورد تلفن شخص ، كمپانيها ،  3

  شركتهاي خدماتي ، مشاور امالك خصوصي و صندوق بيكاري ، واحدهاي تجاري و بانكها 

جهت جستجو و تفحص درخصوص موارد مشكوك فوق الذكر شوراي شهر مبادرت به استخراج اقالم اطالعاتي مربوطه از ساير 

ات پستي دانمارك اين است كه اقالم منابع و ارگانهاي دولتي ذيربط از طريق پست الكترونيكي نيز مي نمايد از جمله خدم

اطالعاتي مزبور را مي توان بعنوان بخشي از ابزار مورد نياز جهت تفحص كلي و كنترل در نظر گرفت و قسمتي از متعلقات فرد 

  .مورد نظر بحساب آورد

ر گرفته از وي كتباً دعوت چنانچه بعد از عمليات كنترل و نظارت محرز گردد كه فرد خاصي ، به اشتباه مورد ثبت قرا: 11بخش 

  .بعمل مي آيد تا جهت ثبت محل سكونت جديد خود طي يك هفته اقدام نمايد و نظرات خود را اعالم كند

و اگر در طي هفته تعيين شده پي گيري بعمل نيامده و يا هيچگونه پاسخي از سوي فرد مورد نظر مبني بر اعالم تغيير آدرس )  2( 

يل ارتباط با شخص مزبور برقرار نشود ، شوراي شهر به هر ترتيب كه شده مبادرت به ثبت آدرس صحيح دريافت نگردد و به هر دل

  .فرد مي نمايد و در اين خصوص چنانچه الزم باشد ترتيب سفر خارجه نيز فراهم مي آيد

  .، مطلع مي نمايد شوراي شهر با ارسال ابالغي فرد را از موضوع ، تغيير آدرس و پايگاه اطالعاتي ايجاد شده)  3( 

  .وزارت كشور قواعد خاص مربوط به آگاهي متقاضيان از آدرسهاي ويژه توسط شوراي شهر را تعيين مي نمايد)  4( 
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  )تغيير آدرس(فصل چهارم

هر فردي كه مبادرت به تغيير مكان نمايد ملزم است به منطقه شهرداري محل سكونت جديد خود موضوع را اطالع دهد :  12بخش 

و همچنين بايد موضوع را در مورد ) حداكثر تا پنج روز بعد از حركت(ين امر بايد در طي پنج روز بعد از حركت انجام گيرد و ا

اشخاص كه عضو آن خانواده هستند نيز به اطالع مرجع ذيربط بر ساند هر چند كه خود آن افراد ممكن است در اين خصوص 

  .اقدام به اطالع رساني نمايند 

  :ارش مزبور حاوي اطالعات ذيل خواهد بود گز)  2( 

ـ آدرس فعلي و 4ـ آدرس قبلي و محل سكونت با توجه به منطقه شهرداري     3ـ نام و آدرس كامل    2شماره ملي ثبت      ـ1

  ـ تاريخ حركت5منطقه شهرداري مربوط به آن     

  .بي انجام مي دهد شوراي شهر اعالم تغيير آدرس را طي يك فرم خاص و بصورت كت)  3( 

اخذ اعالم تغيير آدرس تا چهار هفته قبل از تاريخ حركت مقدور نمي باشد ، چنانچه تغيير آدرس مورد ترديد باشد با عنايت )  4( 

  .اتخاذ تصميم مي نمايد  10بخش  3و  2به قواعد مندرج در بندهاي 

  .مايند در قبال اين اقدام رسيد دريافت مي كننداشخاصي كه موضوع تغيير مكان را به شوراي شهر گزارش مي ن)  5( 

. اگر شوراي شهر از تغيير مكان انجام شده مطلع نباشند ، گروه گزارش دهنده بالفور موضوع را به اطالع ايشان خواهند رساند )  6( 

سوي شوراي شهر مكفي  منحصراً ارائه مستندات كافي از) از جمله تاريخ حركت(بمنظور اصالح اطالعات راجع به تغيير مكان 

  .  خواهد بود

  .چنانچه شخصي كه تغيير مكان مي دهد نتواند موضوع را گزارش نمايد ، افراد مسئول اين كار، اقدام خواهند نمود :   13بخش 

اده و مي در مورد كودكي كه اقامت مشترك با هر دو نفر از والدين خود را داشته و در حال حاضر يكي از آنها تغيير مكان د)  2( 

فرصتي به والد ديگر كه موافق با حركت طفل نيز نيست ، داده مي شود تا نسبت به ثبت كودك . خواهد مبادرت به ثبت نمايد 
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اقدام نمايد همچنين اين موضوع در مورد طفلي كه حق اقامت وي مختص و متعلق به يكي از والدين مي باشد صدق مي كند و 

  .را بر عدم توافق به تغيير مكان كودك اعالم نمايد خود والـد ديگر امكان مي يابد نظر

چنانچه گزارش مبني بر حركت و تغيير مكان ارائه شود و ترديدي در خصوص نام ، آدرس ، )  2بند ( در موارد فوق الذكر )  3( 

ط شهرداري كه موجود باشد ، اعالم نظر در اين خصوص توس... ، و آدرس كودك مورد نظر و  28موارد مندرج در بخش 

حركت و تغيير مكان از آنجا انجام گرفته و آدرس جديد در آنجا باز نخواهد شد ، انجام مي گيرد و قواعد مفصل تري در اين 

  .رابطه از سوي وزارت كشور وضع مي گردد

و اطالعـات  شوراي شهر مي تواند مديريت خدمات مراقبتي مربوط به سكونت را تحت كنترل و نظارت خود در آورده)  4( 

پيشرفته و جديـدي را در مـورد اشخاصي كه از ساختمانـها خـارج و يا به آن داخل مي شوند تحت اصل نظارت بر كنترل ارائه 

  .نمايد 

بمنظور اجرا خدمت نظام وظيفه ، تغيير محل اقامت سربازان وظيفه ثبت نمي گردد ، وليكن نظام وظيفه موظف است :  14بخش 

  .را تا اتمام مدت زمان تعيين شده ثبت نمايد اينگونه موارد 

ـ قواعد كلي و مفصل تر در اين خصوص ، در رابطه با نحوة گزارش و ثبت سربازان در سيستم ثبت احوال ، توسط وزارت كشور 

  .تعيين مي گردد 

اعمال نميگردد وليكن تغييري در ثبت محل سكونت فردي كه در زندانهاي تحت پوشش سازمان زندانها بسر مي برد : 15بخش 

  .مكان نگهداري وي در سيستم ثبت احوال تا اتمام زمان محكوميت ثبت خواهد شد

در مورد زندانيهايي كه محل سكونتي بغير از زندان ندارد ، محل زندان در صورت تمايل فرد بعنوان اقامتگاه وي مورد ثبت )  2( 

  .قرار مي گيرد 

  .و قوانين كلي تر از سوي وزارت كشور به توافق وزارت دادگستري تعيين مي گردددر موراد فوق الذكر ، قواعد )  3( 

  

  كشوربه مهاجـرت   پنجم فصل
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مرزهاي كشور دانمارك براي افرادي انجام مي گيرد كه حداقل بيشتر از سه ماه در كشور  ثبت مهاجرت به درون : 16بخش 

  .دانمارك اقامت نموده باشند

مهاجرت مي  (EEA)رهاي اروپاي شمالي ، اتحاديه اروپا و يا كشورهاي عضو امور اقتصادي اروپا اي اي آ افرادي كه از كشو)  2( 

نمايند موظف هستند درصورتي كه بيش از شش ماه در آنجا سكونت نمايند، مهاجرت خود را مورد ثبت قرار دهند و توابع ساير 

روز ،  5گروههاي سيار غالباً و حداقل پس از . كشورهاي خارجي در صورت اقامت بيش از سه ماه ملزم به اين اقدام مي باشند 

اعالم و گزارش مي نمايند  17و  5منطقه شهرداري محل سكونت جديد تحت شرايط مندرج در بخش هاي مهاجرت به داخل را به 

گزارش بايد در مورد ساير اعضاي خانواده كه همزمان با فرد مهاجر ، مهاجرت مي نمايند صورت گيرد بهمين دليل مشاراليهم از . 

  .ارسال گزارش و اعالم حركت خود مستثني مي باشند

رون مرزي كه به مدت يك الي دو روز مي باشد وليكن منجر به استراحت و خوابيدن فرد در دانمارك در يدارهاي كوتاه دد)  3( 

  .طي مدت زمان اقامت مي گردد

چنانچه شوراي شهر در مورد خاصي بنا به داليل ويژه مظنون به اقامت بيش از سه ماه در دانمارك باشد مي تواند مورد را )  4( 

يد مگر اينكه فرد مورد سؤال بتواند مدارك مستندي دال بر موجه بودن اقامت خود ارائه نمايد و شوراي شهر را به مقتضي ثبت نما

براي اقامت دائم ) پروانه اقامت(افرادي كه براي اولين بار با كسب مجوز سكونت . بودن مدت زمان ماندن در آنجا متقاعد كند

  .مي گردنداني مورد نياز ثبت شرايط زم بسته به وارد مي شوند ، 

در ودر مكان ثابت و مشخصي از دانمارك باشند  ايد كه داراي مجوز افرادي را ثبت نم اقامت شوراي شهر منحصراً مي تواند)  5( 

  .اشاره شده است 17و همچنين بخش  6از بخش   2و1بندهاي 

 تحت شرايط(جهت انجام خدمت وظيفه وارد كشور مي گردند ، اهالي دانمارك كه  5و 1در بندهاي  مندرجرغم موارد  علي)  6( 

  .همانند مهاجريني كه وارد كشور شده اند ، مورد ثبت قرار مي گيرند )خاص

بمنظور ثبت مهاجرت بومياني كه از اهالي كشورهاي غير اروپاي شمالي هستند ، نياز به يك پروانه اقامت و يا اجازه :  17بخش 

  .يان دانماركي و همچنين تحت شرايط تعيين شده بر اساس قانون خارجيان مي باشدورود بر طبق قانون خارج
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استفاده از پروانه اقامت قبلي و يا اجازه ورودي كه قبالً صادر شده فقط در صورتي ممكن است كه اداره مهاجرت و يا )  2( 

مجوز مذكور منقضي شده باشد ، اداره مربوطه ملزم سازمان مهاجرين تمديد آن را تأييد نمايد و چنانچه براساس آخرين مقررات ، 

است به شوراي شهر اعالميه اي ارسال نمايد و براساس ان اعالميه شخص مربوطه بعنوان يك مهاجر در تاريخ تعيين شده توسط 

چه نباشد در آن ادارات ذيربط و رفاه فرد مزبور زمان حركت مورد ثبت قرار مي گيرد به اين معني كه فرد چه در كشور باشد و 

  .تاريخ بعنوان مهاجر مورد ثبت قرار مي گيرد

محدوديت زماني . ويزا و يا يك محدوديت خروجي در پاسپورت بمنزله يك پروانه اقامت و هم سنگ و هم وزن آن نيست )  3( 

  .قرار نمي گيرد براي خروج كه حق اقامت فرد در دانمارك براي مدت زمان بيش از سه ماه تعيين مي شود ، معيار ثبت 

براي اشخاصي كه مستقيماً در يكي از زندانهاي خارج از كشور حبس شده تا دوره محكوميت  1مقررات مندرج در بخش )  4( 

  .مشخصي را بسر برند قابل تسري نيست

و وضعيت افرادي كه خارجي هستند و در وزارت امورخارجه مورد ثبت قرار مي گيرند و بر اساس توافق حكومتي :  18بخش 

در دانمارك زندگي مي كنند از زمانيكه به اين كشور مهاجرت مي نمايند در ) بودن... از قبيل ستادي ارتشي و (قانوني ايشان 

  .سيستم ثبت احوال كشور ثبت نمي گردند

رايط ثبت همچنين اعضائ خانواده اشخاص فوق الذكر كه در كشور دانمارك زندگي مي كنند و خارجي مي باشند تحت ش)  2( 

  .قرار نمي گيرند

زماني كه مهاجرت از يك كشور اروپاي شمالي ديگر به داخل كشورهاي اروپائي انجام گيرد گزارش مي شود و بايد :  19بخش 

  :اين گزارشات ارائه و موارد ذيل نيز همزمان با آن اعالم گردد 

  مذهبي الترن ـ عضويت كليساي ملي دانمارك و يا سازمان2ـ شماره ملي دانماركي  1

ارائه مي شود كه بر روي گزارشات ... اطالعاتي در مورد فرزندان ، همسر ، والدين و . عالوه بر اين بر روي پرسشنامه  - 3

  .مربوط به جابجايي و مهاجرت در داخل و بين كشورهاي اروپاي شمالي ثبت نشده است 

  : درج موارد ذيل الزامي است ) خروج از كشور(ز عالوه بر موارد فوق الذكر در گزارش مهاجرت از مر:  20بخش 



٢۶ 
 

  ـ تاريخ تولد ، مكان ثبت والدت 3ـ شماره ملي ثبت دانمارك                2ـ نام كامل                  1

  ـ آدرس آتي در دانمارك 6ـ تاريخ حركت                                 5ـ آخرين آدرس           4

ـ عضويت كليساي ملي دانمارك و يا سازمان مذهبي 9     ـ تاريخ ازدواج و ثبت آن  8         ـ وضعيت تأهل   7

  ـ مليت11.           ـ فرزندان ، همسر ، والدين كه در گزارش ثبت نمي گردد10الترن        

عبارتند  20و  19در بخشهاي  اسناد مورد نياز و ضروري جهت تأييد و تصديق اطالعات ارائه شده توسط افراد مشروحه:  21بخش 

   17از اسناد مندرج در بخش 

  .شوراي شهر مي تواند قبل از ثبت هر مهاجرت ، افراد مربوطه را مورد سؤال و پرس و جو قرار دهد)  2( 

الترن شوراي شهر از افرادي كه مهاجر هستند در مورد عضويت ايشان نسبت به كليساي ملي دانمارك و يا سازمان مذهبي )  3( 

  .سؤال نموده و پاسخ ايشان را جهت تهيه گزارش اعضاء كليساي ملي مالك و معيار قرار مي دهد

باشد توسط وزارت   20و  19چنانچه در خصوص ثبت مهاجرت نياز به اقالم اطالعاتي مضاف به موارد مندرج در بخشهاي )  4( 

  .كشور تعيين و اعالم خواهد شد

مرز ، تاريخ مهاجرت همان تاريخ و زمان رسيد و ورود مي باشد به استثناء موارد ياد شده در  در مورد مهاجرت از:  22بخش 

   3و  2بندهاي 

خارجيان به دانمارك ) الحاقي(در مورد پناهندگان ، ثبت در سيستم ثبت احوال بر اساس قواعد مندرج در قانون پيوستگي )  2( 

  .انجام مي گيرد

كه مهاجرت انها مبني بر اخذ پروانه اقامت و يا اجازه ورود مي باشد براساس قانون مربوطه و با توجه به  ثبت ساير افراد بيگانه)  3( 

  .تاريخ صدور پروانه اقامت و اخذ اجازه ورود اعمال مي گردد

ين مي وزارت كشور قواعد و مقررات گزارش مهاجرت ساكنين ساير كشورهاي اروپاي شمالي را براي شوراي شهر تعي:  23بخش 

  .نمايد
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  .هم مانند ساير كشورهاي اروپاي شمالي در نظر گرفته مي شود (Faeroe)در مورد فوق مجمع الجزاير فارو )  2( 

  به خارجمهاجرت  -ششم فصل

) 3بند( 25و 6و  5هركس كه از كشور خارج مي گردد و در سيستم ثبت احوال ثبت مي شود و همانطور كه در بخشهاي: 24بخش 

شخص مربوطه قبل از عزيمت انتظار مي رود حركت و قصد خود را به شهرداري محل اقامت گزارش . شده است توضيح داده

چنانچه مدت . اقامت بمدت بيش از شش ماه در خارج از كشور هميشه بمنزله مهاجرت برون مرزي گزارش مي گردد. نمايد 

فرد در صورت درخواست و ) اوليه(امد ، محل سكونت قبلي اقامت در خارج از كشور حدود شش ماه و يا كمتر از آن بطول انج

در محل چنانچه فرد قابل دسترسي  ،  2، بند  25وارد مندرج در بخش بر طبق م .مي شودتمايل فرد ، بعنوان محل اقامت وي ثبت 

طي مدت شش ماه و يا كمتر از آن نباشد ، شوراي شهر در خصوص مهاجرت مشاراليه امكان بررسي و  ) شخصي(اقامت قبلي  

  .جستجوي دقيق را ترتيب مي دهد

مالقات و ديدار كوتاه از كشور را نمي توان نوعي گسيختگي از اقامت مرزي در نظر گرفت هر چند كه فرد مورد نظر در طي زمان 

  .استراحت نمايدتعيين شده در خارج از كشور 

در صورت ، اشخاص مزبور محق مي باشند  6و  5بند  بخش چهارم ،  1موارد مندرج در بند  ،در طي اقامت خارج از كشور)  3( 

  . آدرس فعلي خارج از كشور خود را در هر زماني كه بتوانند بعنوان يك آدرس تكميلي در سيستم ثبت احوال اعالم نمايند تمايل

جي زماني كه كشور را بمنظور انجام خدمت وظيفه ترك مي نمايد ، بمحض خروج مورد ثبت قرار مي گيرد و يك فرد خار)  4(

  .مدت زمان ابقاء وي در خارج از كشور مورد توجه قرار نمي گيرد

وج از و بمنظور ارائه خدمت ملزم به خر) استخدام مي گردند(اشخاصي كه توسط حكومت دانمارك بكار گماشته مي شوند )  5( 

 24بخش  1حكومت دانمارك هستند ، بهنگام ترك كشور، مورد ثبت قرار نخواهند گرفت و در اين موارد شرايط مندرج در بند 

  .مراعات نمي گردد
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قبل از ترك كشور در آدرس مشترك مي باشد يعني باهم ازدواج نموده يا شرايط ثبت  5فردي كه با شخص مشروحه در بند )  6( 

و اين مورد . يا تحت شرايط ازدواج و يا سكونت مشترك هستند ، بمحض ترك كشور مورد ثبت قرار نمي گيرند مشترك دارند و

  .سال كه با پدر و مادر خود زندگي مي كنند نيز صدق مي كند  18در خصوص فرزندان زير 

يي بين كشورهاي اروپايي را تا قبل از دريافت گزارش حركت به يك كشور اروپايي ، شوراي شهر گزارشات جابجا:  25بخش 

ارائه مي نمايد چرا كه گروههاي سيار ملزم به ارائه و تحويل گزارشات مزبور به ادارات منطقه اي ثبت در محل مهاجرت مي 

  .باشند

چنانچه اداره ثبت محلي كشور مهاجر پذير اعالم نمايد كه شخصي را بعنوان مهاجر ثبت نموده است ، فرد مزبور كه در )  2( 

  .كشور ديگري اقامت گزيده است بعنوان يك فرد خارج شده از كشور دانمارك ثبت خواهد شد

شوراي شهر مجاز نيست براساس گزارشات واصله فرد خارج شده از كشور را بعنوان يك فرد مهاجر ثبت نمايد مگر اينكه )  3( 

قيم در اين كشور مورد ثبت قرار گرفته است و يا اينكه اداره ثبت منطقه اي در كشور مقصد اعالم نمايد كه فرد مزبور بعنوان م

در ساير موارد . اطالع دهد به لحاظ برخورداري از حق وابستگي به قوانين مصونيت كشور ميزبان نيازي به ثبت فرد مزبور نمي باشد

  .ت شده باقي مي ماند شخص مربوطه در تمام مدت زماني كه آدرس اوليه خود را ترك كرده در منطقه شهرداري قبلي فرد ثب

شوراي شهر ، ادارات ثبت موجود در كشورهاي اروپاي شمالي ، را مجهز به اقالم اطالعاتي مورد نياز جهت ارزيابي نشريه )  4( 

  .مي نمايد 3و  2هاي اقامتي ، مندرج در بندهاي 

   :گزارش مربوط به يك مهاجرت خارج از كشور اطالعات ذيل را شامل مي شود :  26بخش 

  ـ آدرس قبلي و منطقه شهرداري سكونت  3ـ نام كامل و آدرس دقيق        2ـ شماره ملي ثبت        1

  و كشور مورد نظر جهت اقامت) آتي(ـ آدرس بعدي 5ـ تاريخ حركت            4

يگر اروپاي شمالي تاريخ ثبت كشور مقصد بمنزله تاريخ مهاجرت جهت ثبت تاريخ تغيير مكان براي افرادي كه در كشورهاي د

در ساير موارد تاريخ خروج از كشور بمنزله تاريخ مهاجرت و حركت در نظر گرفته مي . ثبت شده اند مورد استفاده قرار مي گيرد

  .شود
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  همچنين اين تاريخ بمنزله اقامت خارج از كشور مورد استفاده فردي قرار ميگيرد كه نياز به ثبت وي در 

  .توضيح داده شده است 1، بند  24كشور مي باشد به قراري كه در بخش هنگام و بمحض خروج و ترك 

كه آدرس فعلي خارجي خود را در سيستم ثبت ) البته ملزم نيست(فرد مزبور محق مي باشد . در طي اقامت خارج از كشور )  3( 

بتوانند محموله ) حقيقي(اص خصوصي احوال همانند آدرس ارتباطي خود در دانمارك ، به ثبت برساند تا ادارات دولتي و يا اشخ

  .هاي پستي خود را به آن ادرس ارسال نمايند

وزارت كشور قوانين مربوط به گزارش دهي شوراي شهر در مورد مهاجرت به كشورهاي اروپاي شمالي ديگر را وضع :  27بخش 

  .مي نمايد

  .لي در نظر گرفته ميشودمجمع الجزاير فارو در اين خصوص همانند ساير كشورهاي اروپاي شما)  2( 

  

  حمايت از ثبت كننده در خصوص افشاي اطالعات - فصل هفتم

ند بر اساس درخواست ارائه شده به منطقه شهرداري محل سكونت نام و آدرس نگهداري شده در آنجا را نمي توا افراد :28بخش    

، )  4بند (  38،  34توجه به شرايط مندرج در بخش هاي استخراج نمايد البته نام و آدرس فرد مورد ثبت در سيستم ثبت احوال با 

قابل افشا نمي باشد و حفظ و حمايت مذكور تا مدت يكسال اعتبار خواهد داشت مگر اينكه فرد بخواهد  45و ) 1( 43، ) 5و  3( 42

  .بطور قانوني تمديد نمايدمدت اعتبار قبل از يكسال منسوخ شود و يا شوراي شهر شرايط مزبور را به بيش از يكسال براي شخص 

ارائه درخواست به منطقه شهرداري محل سكونت از راهنماي منطقه اي حمايت ثبت استفاده نمايد  با هر فرد مي تواند : 29بخش 

  . تشريح شده استنيز   47در بخش  و.فهرست راهنمايي مزبور درج نگرددبطوريكه شخص مورد سؤال در 

با درج مارك و عالمت مشخصه اي در سيستم  نمايندتا درخواست خود ه شهرداري محل سكونتبه منطق افراد مي توانند)  2( 

به مطالعات و تحقيقات آماري و علمي كه در قبال آن وزارت كشور منطبق بر موارد  ت پرسشنامه هاي مربوطثبت احوال از درياف

اري از آدرس و موارد ديگر اطالعاتي ارائه نمايد ، ، اطالعات موجود در سيستم را جهت بهره برد 35ـ  36مندرج در بخشهاي 

  .معاف گردند
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در سيستم ثبت احوال جهت  اشخاص مي توانند درخواست نموده  با ارائه درخواست به منطقه شهرداري محل سكونت)  3( 

رج عالمت در سيستم مزبور كه اين اقدام با د. استفاده از راهكارهاي ارائه شده در راستاي مقاصد تجاري و بازاري مستثني شوند

قانون اقدامات تجاري دانمارك تلفيق شده با   6انجام مي گردد و اين عالمت از افراد نه تنها در قبال تجارت تعيين شده در بخش 

حمايت مي نمايد بلكه در قبال افشاي اطالعات نيز از اين افراد حمايت ) قانون ثبت احوال(همين قانون  40بخش  5و  4بندهاي 

  .قانون تهيه اطالعات فردي مي باشد  36مورد فوق قابل استفاده در بازاريابي كمپاني هاي ديگر در بخش . بعمل مي آورد 

هستند ، مورد حمايت شرايط  28اشخاصي كه برخوردار از حق حمايت نام و آدرس تحت شرايط مندرج در بخش :  30بخش 

   .نيز خواهند ماند 29بخش  2و1تعيين شده در بند 

در جائي كه شخص از حمايت جداگانه ثبت شده برخوردار مي باشد ، تحت يكي و يا بيش از يك شرط مندرج در بندهاي )  2( 

  .، حمايت مزبور منقضي نخواهد شد مگر اينكه فرد منطقه شهرداري محل سكونت خود را از انقضاي آن مطلع سازد29بخش  2و1

  .برخورداري از حق حمايت نام و آدرس تعيين مي نمايد خصوصتر و كلي تر را در وزارت كشور قوانين و قواعد مفصل )  3( 

  

  افشاي اطالعات براي ادارات دولتي توسط شوراي شهر و وزارت كشور - فصل هشتم

اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال و ثبت كننده هاي قديمي به ساير ادارات دولتي ، براساس قواعد مندرج :  31بخش 

  . انتقال مي يابد ”  تهيه اطالعات فردي دانمارك “ در قانون 

استخراج مي نمايد  زمانيكه يك ارگان دولتي به اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال نيازمند است ، اطالعات را:  32بخش 

  . تشريح گرديده است 1، بند  22همانطوريكه در بخش 

وزارت كشور اصطالحات و مفاهيمي را تعيين نموده كه بر اساس آن ، نكات امنيتي ، حق الزحمه افشاي حكومتي اطالعات )  2( 

  .مقرر شده است) يك(سيستم ثبت احوال بر طبق بند فوق 
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مه هاي يك برگي مربوط به اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال را به آدرس شوراي شهر ادارات دولتي پرسشنا:  33بخش 

  .توضيح داده شده است  3دي كي كي هزينه را متحمل مي گردند بطوريكه در بند  27ارسال مي نمايند كه براي هر برگ 

ل مي باشند و در سيستم ثبت احوال قابل پرسشنامه هايي كه مربوط به اطالعات موجود در سيستم هاي قديمي ثبت احوا)  2( 

دسترسي نيست به مناطق شهرداري محل سكونت وقت ارسال مي گردند و تقاضا مي شود كه هزينه پاسخ به پرسشنامه مزبور توسط 

  .پرداخت گردد) 3مشروحه در بند (درخواست كننده 

ر اجراي قوانين مستمري مشروط در پيگيري قوانين پرسشنامه هاي وزارت امور اجتماعي با شوراي شهر جهت استفاده د)  3( 

مهاجرت و حركت در بين كشورهاي اتحاديه اروپا و  اي اي آ و . مي باشد ... اقتصادي و بمنزله حمايت اجتماعي از كارمندان و 

ورد معاف خواهد موارد مربوط به مستمري كه تحت قواعد مندرج در توافق نامه هاي منعقد شده با ساير كشورها است از اين م

  .بود

  .تهيه مي گردند مكتوب شوند 3و1شوراي شهر مي تواند مشروط نمايد كه پرسشنامه هايي كه تحت بندهاي )  4( 

يك اداره ممكن است منحصراً اطالعاتي را براي ساير ادارات دولتي و يا بخشهاي خصوصي افشا نمايد كه شامل نامها :  34بخش 

باشد و چنانچه افشاي اطالعات مذكور  33و31دريافت گرديده تحت شرايط مندرج در بخشهاي ) سرّي(و آدرسهاي حمايت شده 

  .  مبني بر قانون ، شرايط تعيين شده ، در پي قانون و يا توسط وزارت كشور باشد مجوز آن صادر خواهد شد

كنند از افشاي آن براي بخشهاي خصوصي تمام اداراتي كه اطالعات فوق الذكر را دريافت مي نمايند تصديق و تضمين مي )  2( 

و اطالعات مزبور در ارتباط با هرگونه . ممانعت بعمل آورند و متعاقباً ثبت كننده اطالعات مربوط به نام و آدرس ، خواهند شد

  )1بنـد. (افشاي نام و آدرس مورد مكاتبه قرار خواهد گرفت 

  .توسط قانون و شرايط مندرج در آن تعيين نشود بكار نمي رود) ماداميكه(تا زمانيكه  2موارد و شرايط مندرج در بند )  3( 

  

اطالعات توسط شوراي شهر و وزارت كشور جهت نيل به اهداف آماري و  افشا ي - نهـم فصل

  علمي
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بمنظور انجام تحقيقات آماري و علمي ، وزارت كشور از اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال جهت نيل به آدرس :  35بخش 

البته اين موضوع مشروط به اين است كه بر روي برگه درخواست درج شده باشد كه محق . گروه خاصي از افراد استفاده مي كند

وزارت كشور مفاهيم و شرايط ذيربط . مي باشد” تهيه اطالعات فردي دانمارك “ قانون  بهره برداري از اطالعات مربوطه بر اساس

  .  تعيين مي نمايد... را در راستاي تأمين نكات امنيتي، دستمزد ، افشا حكومتي اطالعات و آدرس و 

جستجوي الكترونيكي و  بمنظور نيل به اهداف آماري و علمي ، وزارت كشور امكان دسترسي به اطالعات از طريق:  36بخش 

  .در اين مورد نيز صدق مي كند 35البته شروط مندرج در بند . استخراج از سيستم را فراهم مي آورد

به منظور نيل به اهداف آماري و علمي ، شوراي شهر امكان دسترسي به اطالعاتي را فراهم مي آورد كه در سيستم :  37بخش 

اي قديمي ملي موجود در مناطق شهرداري قابل دسترسي است ، و شرايط مندرج در موجود نمي باشد وليكن در ثبت كننده ه

  . نيز در اين مورد هم صدق مي نمايد 36و 35بندهاي 

  

  افشاي اطالعات وزارت كشور براي بخشهاي خصوصي -دهـم فصل

، مؤسسات ، بنگاهها و ساير گروههاي ) شركتهايي با يك هيأت مديره(كمپانيهاي محدود دولتي و خصوصي ، تراستها :  38بخش 

مي باشند محق هستند به اطالعات موجود رد سيستم ثبت  40همكاري كننده كه منطبق بر شرايط مندرج در اين بخش و بخش 

موارد مندرج (ي باشد در خصوص گروهي از اشخاص كه قبالً تعيين شده اند احوال كه تحت حمايت و نظارت وزارت كشور م

  .  دسترسي يابند ، شرط همكاري با اين گروه معتبر بودن آنهاست) 5در بند

  :اطالعاتي كه مستند به بند يك قابل افشا است عبارتند از )  2( 

  28ـ نام فعلي ، حتي اگر محفوظ و سري باشد ، مندجات بخش 1

  و تاريخ حركت به آنجا 28س حتي اگر محفوظ و سري باشد ، مندرجات بخش ـ آدر2
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  ـ موقعيت و مكاني كه ذكر شده3

)  3، بند  29مندرجات بخش (ـ هرگونه عالمت و ماركي كه درج شده و معين مي نمايد كه شخص از اهداف تجاري مورد نظر4

  .معاف و مستثني مي باشد

  )28مندرجات بخش (فين مگر در مورد اشخاص محفوظ و سري ـ فوت ، تاريخ فوت و آدرس محل تد5

  ـ مفقود شدن و تاريخ آن 6

  )28مندرجات بند (ـ خروج از كشور و تاريخ آن و آدرس جديد برون مرزي ، مگر در مورد اشخاص محفوظ و سري 7

  ـ آدرس مكاتبه و تماس و تاريخ آن 8

  .، تاريخ آن و نام و آدرس سرپرست قانون سرپرستي دانمارك 6ـ حق سرپرستي بر طبق بخش 9

  )  1ـ9(  9الي  1ـ اصالحات پيشرفته و جديد براي فهرستهاي اطالعاتي مندرج در پاراگرافهاي 10

بمنظور اجرا و ايفاء نقش خدماتي ” مؤسسات اقتصادي و تجاري بيمه “ كمپانيها و صندوقهاي مستمري تحت پوشش قانون )  3( 

، قانون بانكهاي پس انداز و بانكهاي تجاري ، عالوه بر اطالعات مندرج  9مستمري ، مندرجات بخش خود در راستاي پرداختهاي 

محق هستند به ساير اقالم اطالعاتي مربوط به وضعيت تأهل ، تاريخ تأهل ، به استثناء اطالعات مربوط به متاركه ، دسترسي  2در بند 

  .يابند

بمنظور تكميل پرسشنامه هاي وضعيت اعتباري كه توسط اداره نظارت و سرپرستي آژانسهاي اعتباري مرجع مجاز هستند )  4( 

دانمارك تهيه مي گردد به نام و آدرس افراد موجود در سيستم ثبت احوال دسترسي يافته و در اين مورد توجهي هم به محفوظ و 

  .مي باشند يعني ملزم به رعايت شرط مزبور ن. ندارد) 28مندرجات بخش (سري بودن نام اشخاص 

  :از طريق موارد مندرج در ذيل امكان پذير است  4و1تشخيص هويت افراد تحت بندهاي )  5( 

  ـ شماره ملي 1

  ) فعلي و قبلي(ـ تاريخ تولد و نام 2
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  )فعلي و قبلي(و نام ) فعلي و قبلي(ـ آدرس 3

اطالعات مجاز به اخذ آن براساس قانون تهيه مشروط بر اين است كه دريافت كننده  4و1تهيه اطالعات مندرج در بندهاي )  6( 

  .اطالعات فردي دانمارك باشد

كمپانيهاي محدود دولتي و خصوصي ، تراستها ، شركتهاي يك مديره ، تأسيسات و بنگاه و ساير گروههاي همكاري :  39بخش 

جهت تهيه پرسشنامه هاي يك باره  كننده و افراد معمولي بمنظور اجراي يك نظر پرسي همگاني محق هستند بوسيله وزارت كشور

با استفاده از پرسشنامه الكترونيكي يكباره ، اقدام نمايند و  42بخش 6و بند 42بخش  2و1تحت موارد و شرايط مندرج در بندهاي 

  .شرط همكاري در اين زمينه برخورداري از واقعيت معتبر ايشان مي باشد

رعايت نكات امنيتي ، وجه پرداختي (ين مي نمايد از جمله اخطارهاي امنيتي وزارت كشور اصطالحات و شرايطي را تعي:  40بخش 

  .  49و بخش  38بخش  4و1بر طبق بندهاي ... ) ، افشا حكومتي اطالعات و 

نمي باشد مگر براساس ضوابط  قابل اعالم و افشا براي ساير بخشهاي خصوصي )39و38( اطالعات مندرج در بخشهاي فوق الذكر)  2( 

قانوني و شرايط تعيين شده در قانون و با كسب مجوز از وزارت كشور بمنظور عدم اعالم نام و آدرس ، اطالعات مربوط به آنها نيز 

  )28مندرجات بخش ( قابل افشا نمي باشند 

مي شوند قابل اعالم و افشا توسط آنها نمي نامها و آدرسهاي محفوظ و رمزي كه توسط آژانسهاي مرجع اعتباري استخراج )  3( 

  .باشد

هر سه ماه يكبار وزارت كشور مجموعه مقاالتي كه مشتمل بر فهرست اطالعات مربوط به نامها و آدرسهاي جاري مي باشد )  4( 

فيت از مقاصد با عالمت معا( 29بخش  3به انضمام اطالعات آخرين آدرس قبلي طي سه سال قبل را براي افراد مشروحه در بند 

  .، در فهرست مزبور درج نمي گردد 28و نام افراد مشروحه در بخش . فراهم مي كند) تجاري

ارگانهايي . تجار محق هستند يك تصوير از فهرست فوق الذكر را در قبال پرداخت مبلغ و هزينه اي ذيربط، دريافت نمايند)  5( 

ه همان صورت محق دريافت فهرست مزبور هستند با توجه به اينكه فهرست كه از حقوق صنعتي تجار مزبور ، حمايت مي كنند ، ب

و نسبت به اعالم و افشاي ليست مزبور براي ساير گروهها ، امكان عمومي و دولتي . را براي كمپانيهاي عضو خود اعالم مي نمايند

  .مجاز نمي باشند
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  ارسال پستي وزارت كشور براي ادارات خارجي  -يازدهم فصل

وزارت كشور مي تواند براي ادارات دولتي ساير كشورها ، آدرس را از طريق پست الكترونيكي اعالم نمايد و يا :  41بخش 

بمنظور رفراندوم اطالعات مربوط به توابع كشورهاي مربوطه را كه در دانمارك زندگي   مي كنند و در سيستم ثبت احوال ثبت 

  .    آدرس پستي نمي توانند نام و آدرس ، مخاطب را تقاضا و دريافت نمايد  گروه تقاضا كننده. گرديده اند ارسال نمايد

  .وزارت كشور شرايط ، نكات مربوط به اخطارهاي امنيتي ، وجه پرداختي و آدرس حكومتي و ارسال پستي را تعيين مي نمايد

  

  

  افشاي اطالعات فردي شوراي شهر براي بخشهاي خصوصي  -دوازدهم فصل

ارائه درخواست به شوراي شهر ، هر فرد محق است اطالعاتي را از سيستم ثبت احوال در خصوص شخص ويژه اي را با :  42بخش 

  .ذكر شده است 6كه گروه مورد نظر  از قبالً تعيين نموده اند ، دريافت نمايد همانطور كه در بخش 

  : عبارت است از  1اطالعات قابل افشا با توجه به بند )  2( 

  )28مندرجات بخش (مگر اينكه رمزي و محفوظ باشد . ي ـ نام فعل1

  و تاريخ حركت و مهاجرت به آن مكان) 28مندرجات بخش (ـ آدرس فعلي ، مگر اينكه رمزي و محفوظ باشد 2

  ـ موقعيت و مكان فرد در صورت دسترسي3

  )29بخش  3درجات بندمن(ـ عالئم مشخص كننده اي كه فرد را از استفاده در كارهاي تجاري متمايز مي سازد 4

  )28مندرجات بخش (ـ فوت ، تاريخ فوت و آدرس متوفي در زمان آن بجز مواردي كه رمزي و محفوظ است  5

  ـ مفقود شدن و تاريخ و نوع آن 6
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و ) 28مندرجات بخش (ـ خروج از كشور و تاريخ ، حركت و آدرس جديد خارج از كشور ، بجز موارد رمزي و محفوظ   7

  تاريخ آن

  آدرس تماس مكاتبه و تاريخ آن ـ 8

  تاريخ آن و نام و آدرس قيم. تحت قانون سرپرستي دانمارك  6ـ حق سرپرستي با توجه به توضيحات بخش  9

كمپانيها و صندوقهاي مستمري كه تحت پوشش قانون بيمه مؤسسات اقتصادي و تجاري هستند ، ايجاد و اداره آنان در )  3( 

از بخش نهم قانون بانكهاي تجارت و بانكهاي پس  9مستمري و ذخيره سازي است ، همانطور كه در قسمت راستاي تأمين اهداف 

، نسبت به افشا و دسترسي اطالعات مربوط به وضعيت  2انداز ذكر گرديده ، محق مي باشند عالوه بر اطالعات مندرج در بند 

ساير اقالم اطالعاتي ديگر از قبيل نسبت هاي خوني فرد كه در  ازدواج و تاريخ آن ، جدايي از اطالعات مربوط به متاركه ،

اقدام نمايند و در  28برگيرنده نام و آدرس افراد مشاراليه مي باشد همچنين رمزي بودن اين اقالم با توجه به مندرجات بخش 

  .صورت نياز مبلغ و حق الزحمه بيمه را بمنظور بهره برداري مزبور مي پردازند 

هاي اعتباري مرجع كه داراي مجوز تضميني از سوي اداره سرپرستي دانمارك مي باشند مي توانند نسبت به تهيه آژانس)  4( 

پرسشنامه هاي وضعيت اعتباري اقدام و نتيجتاً محق خواهند بود به نام و آدرس ثبت شده در سيستم ثبت احوال دست يافته و در اين 

  .نخواهند بود) 28مندرج در بخش (ور خصوص مقيد به مراعات رمزي بودن موارد مذك

توضيح داده شده است، بصورتي است كه معموالً  28محفوظ و رمزي نگهداشتن نام و آدرس فرد ، همانطور كه در بخش )  5( 

قابل افشا از طريق مالقات و برخورد مستقيم و رو در رو افراد صاحب اعتباري كه تمايل به اقدام در خصوص جمع آوري و وصول 

قراض مهم هستند نيز نمي باشد و در مورد وامهايي كه مورد شك و ترديد است ، شوراي شهر قبل از ارائه اطالعات مي بايست از ا

  . قرض دهنده استعالمي در اين خصوص اتخاذ نمايد

  .از طرق ذيل ميسر مي باشد 1ـ 4شناسائي افراد مندرج در بندهاي )  6( 

  لدو تاريخ تو) فعلي و قبلي(ـ نام 1

  )فعلي و قبلي(و آدرس ) فعلي و قبلي(ـ نام 2



٣٧ 
 

  و شماره ملي    ) فعلي و قبلي(ـ نام 3

مندرجات (شوراي شهر مي توانند اطالعات مربوط به نام ها و آدرسهاي محفوظ و رمزي موجود در سيستم ثبت احوال :  43بخش 

العات مربوط به اشخاصي است كه قبالً تعيين شده را براي بخشهاي خصوصي صاحب حق قانوني ارائه نمايد و اين اط) 28بخش 

  ) 6و بند  42بخش (اند 

هر كسي كه داراي حق قانوني كسب اطالعات موجود در سيستم ثبت احوال است ، امكان دسترسي به اطالعات فردي كه در )  2( 

 43بخش  1و بند  42بخش   5و 2دهاي توضيح داده شده اين نكته در بن 42بخش  6سيستم مي باشد را دارا است بطوريكه در بند 

اين موضوع در خصوص اطالعات مربوط به نام و آدرس و تاريخ تولد همسر فعلي و سابق شخص مزبور . يادآوري گرديده است 

  ) 46مندرجات بخش . (و يا فرزندان و والدين فعلي او صدق مي كند هرچند كه شماره ملي ايشان ارائه نگردد

براي ساير افراد و بخشهاي خصوصي قابل تسري نمي باشد مگر  43و 42بخش  5و 3رد اشاره در بندهاي اطالعات مو:  44بخش 

 5اگر نام و آدرس با توجه به مطالب مندرج در بند . اينكه در قانون و يا شرايط و ضوابط تابع قانون مربوطه پيش بيني گرديده باشد

  . ، افشا خواهد شد 28اقالم اطالعاتي مربوط به آن نيز ، مندرجات بخش افشا گردد و بالطبع ساير  43بخش  1و بند  42بخش 

هستند ، منحصراً جهت نيل به ) 1بند( 43و بخش ) 5بند( 42نامها و آدرسهايي كه تحت حمايت شرايط مندرج در بخش )  2( 

  .اهداف مورد نظر شوراي شهر قابل استفاده مي باشند

بخش  4كه توسط آژانسهاي اعتباري بر طبق شرايط مندرج در بند) 28مندرجات بخش ( نامها و آدرسهاي محفوظ و رمزي)  3( 

  .استخراج گرديده اند ، قابل افشا براي سايرين نخواهند بود.  42

هر فرد مجاز است اطالعات افشا شده توسط شوراي شهر ، مربوط به نام و آدرس اشخاصي كه در سيستم ثبت احوال به :  45بخش 

اند با توجه به محل سكونت فرد ، مالك و يا اجاره نشين ، را دريافت نمايد و براساس اين ضابطه ، شرط محفوظ بودن ثبت رسيده 

  .مورد توجه قرار نخواهد گرفت) 28مندرجات بخش (يا رمزي بودن نام 

خارجي و يا قبلي كه در سيستم با ارائه درخواست به شوراي شهر ، هر فرد مي تواند گواهي دانماركي مبني بر اطالعات :  46بخش 

و يا ساير ثبت كننده هاي ملي در مناطق شهرداري به ثبت رسيده است را اخذ نمايد و اين گواهييها در برگيرنده اطالعات مربوط به 
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افراد جهت درخواست اطالعات مربوط به ادرس هاي . شخص از قبيل شماره ملي فرزندان ، همسر و والدين وي خواهد بود

  .، به مناطق شهرداري محل سكونت در آن زمان هدايت خواهند شد 1971تا قبل از اول ژانويه سال  موجود

شوراي شهر مي تواند اطالعات مربوط به نام ، ) مجله اي مربوطه(بمنظور تهيه و تدوين كتابهاي راهنماي محلي چاپي :  47بخش 

شا نمايد مگر اينكه اشخاص از حق محفوظ ماندن مندرج در بخش موقعيت و آدرس افراد را از سيستم ثبت احوال استخراج و اف

شوراي . برخوردار باشند كه در اين صورت افشاي نام و آدرس مشاراليهم از اين موضوع مستثني مي گردد  29بخش  1و يا بند  28

ي مذكور بعلت شرايط شهر در اين خصوص ، مفاهيم خاص را تعيين مي نمايد و مشخص مي كند كه گروه خاصي را از كتابها

  .اصالحات بعدي در مورد اطالعات افشا شده قبلي مورد حمايت نمي باشد. ويژه و دليل خاص حذف نمايند

شوراي شهر الزام مي نمايد كه اطالعات جهت استفاده در چاپ فرمهاي الكترونيكي  1با توجه به شرط افشاي مندرج در بند )  2( 

  .      افشا نگردند

اساس ارائه درخواست به شوراهاي شهري كه داراي اطالعات ثبت كننده هاي قديمي تر ملي مي باشند ، هر فرد مي  بر:  48بخش 

  .كه فرد مجاز به استخراج همان اطالعات است  43و 42تواند از سيستم اخذ اطالعات نمايد ، بر طبق بخشهاي 

  .   طبق بند فوق الذكر نيز صدق    مي نمايد در مورد اطالعات حمايت شده بر  44شرايط موجود در بخش )  2( 

با ارائه درخواست به شوراي شهر هر فرد مي تواند اطالعاتي را كه در مورد شخص متوفي ثبت شده است جهت اطالع :  49بخش 

  :راج كند درج گرديده ، اخذ نمايد و در اين رابطه اقالم اطالعاتي زير را مي تواند استخ 42بخش  6، همانطوري كه در بند 

  ـ تمام فايلهاي فرد ، از جمله نام قبلي 1

  ـ تاريخ و مكان تولد2

  ـ تاريخ وضعيت تأهل و مكان ازدواج3

  ـ تاريخ فوت و مكان ثبت آن 4

  ـ هر آدرس ثبت شده از جمله تاريخ تخليه و جابجائي5



٣٩ 
 

  . تي اگر در قيد حيات نباشند، نام و تاريخ تولد و مكان ثبت آنها ح) خويشاوند جنسي(ـ نسبت خوني با متوفي 6

  كه مربوط به بيش از سي سال پيش است قابل دسترسي در   1افشاي اطالعات مندرج در بنـد )  2( 

  .    سيستم ثبت احوال نمي باشد

و حتي افراد ) 42بخش  6بند (با ارائه درخواست به شوراي شهر مي توان مشخصات فرد متوفي را تعيين و اخذ نمود :  50بخش 

مجاز هستند اطالعات مربوط به مكان برون مرزي يك ايالت را نيز استخراج نمايند و اين موضوع در مورد اطالعات موجود در 

  . ثبت كننده هاي ملي قديمي تر وابسته به مناطق شهرداري نيز امكان پذير است

ا در خصوص آدرس و مكان تدفين و يا با ارائه درخواست جهت تعيين مشخصات متوفي حتي مي توان اطالعات سيستم ر)  2( 

و حتي اگر . اخذ نمود ) بهشت زهراي ايران(بمنظور ارائه به سازمان مسئول كفن و دفن ) از جمله مرده شوري(مراسم مزبور 

  .نيز قابل دسترسي است) ثبت   كننده هاي قديمي موجود در مناطق شهرداري(اطالعات مزبور مربوط به زمانهاي قديمي تر باشد 

  .      بخش فوق الذكر اطالعات مربوط به شماره ملي ارائه نمي گردد 2و1در پي اجراي بندهاي )  3( 

بصورت  50و  48،  46،  45،  43،  42شوراي شهر مي تواند الزام نمايد كه ارائه درخواستهاي مورد اشاره در بخشهاي :  51بخش 

  . مكتوب باشد 

دي كي كي هزينه ماليات تحميل   مي گردد و شوراي شهر مي  52) 46و  45،  43،  42بخشهاي ( در قبال ارائه هر درخواست        

توسط خود دريافت كننده پرداخت  50و 47تواند تقاضا كند همه هزينه مربوط به افشاي اطالعات در مورد مندرجات بخشهاي 

  . گردد حتي مي تواند اين مبلغ را از قبل اخذ نمايد

  

  پردازش و رسيدگي ادارات دولتي در مورد شماره ملي  -سيزدهم فصل

تهيه اطالعات فردي ، ادارات دولتي كه از يك شماره ثبت شده جهت تعيين هويت و يا شماره گزارش : براساس قانون :  52بخش 

  .  گيري استفاده مي نمايند ، الزاماً بايد آن شماره ملي اشخاص باشد 
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  قابل اجرا نخواهد بود مگر اينكه در چهار چوب قانون و يا  1شرايط مندرج در زير مجموعه بند )  2( 

مقررات ناشي از قانون در چهارچوب اجراي مشخصي تعيين گردد بطوري كه براي چند مرجع و فرد متفاوت بتوان شرط و يا 

اً در مورد چگونگي و نحوة سازماندهي ثبت داخلي فرد ، به در اين موارد ارگان اجرايي مزبور شخص. شروط مشابهي معين كرد

بمنظور سازماندهي ، يقيناً يكسان نمودن شرايط در بين همه موارد موجود ، . بهترين روش ممكن اتخاذ تصميم خواهد نمود

  .  ضروري بنظر مي رسد

وي استفاده مي كند يقيناً از شماره ملي خود  در مواردي كه ارگان دولتي از شماره ملي فردي جهت دستيابي به شرايط:  53بخش 

شخص بهره برداري مي نمايد متشابهاً فردي منحصراً مي تواند جهت اخذ شماره ملي خود بمنظور ارائه به ارگانهاي دولتي با توجه 

  .اقدام نمايد 52به مندرجات بخش 

راد غير مجاز افشا نمي گردد و همچنين شماره مزبور ادارات دولتي تضمين خواهند كرد كه شماره ملي اشخاص براي اف:  54بخش 

پاكتها و يا ساير پيكهاي ) روزنه هاي(در فرمهاي رسمي و يا در بخش بيروني نامه ها و يا در تمبرهاي موجود در بخش شفاف 

، شماره ملي بگونه اي  و در مواردي از اين قبيل كه باالجبار نياز به نوعي تشخيص هويت مي باشد. متعلق به افراد درج نمي گردد

  . ثبت و درج مي شود كه به سهولت و بالفور قابل دسترسي نباشد

شماره ملي ثبت در فرمهاي كامالً قانوني و در پاكتهاي مهر و موم شده بطوري رد و بدل         مي گردد كه مشخص نمي )  2( 

  .باشد 

روزنامه هاي رسمي ، مگر براساس موارد تعيين شده قانوني و يا  شماره ملي ، چاپ ، توزيع و يا منتشر نمي شود حتي در)  3( 

  ضوابط ناشي از قوانين مربوطه كه البته در مورد تهيه آگاهي هاي مربوط به بهره برداري افراد از امالك مي باشد 

  

  ...      آمادگي و اخطارهاي امنيتي و -فصل چهاردهم

را جهت محدود نمودن و يا عكس آن را براي سيستم ثبت احوال در زمانهاي وزارت كشور شرايط و معيارهاي خاصي :  55بخش 

  .خاص و شرايط حاد از قبيل جنگ تعيين مي نمايد
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در طي و طول مدت زمان قبل از جنگ و يا شرايط و يا حوادث مشابه به آن مبادرت به تهيه نسخه هاي چاپي از اطالعات )  2( 

  .ده در واحدهاي اجرايي سنتي شوراي شهر ، به منظور ثبت فردي مي نمايدموجود در سيستم ثبت احوال جهت استفا

همچنين سياستي را اتخاذ مي نمايد كه بتواند يك سيستم آماده و قابل دسترسي داشته باشد و در مواقع ضروري و مورد نياز )  3( 

  .بات فراهم آورداطالعات را جهت اجرا و گردآوري در ثبت كننده هاي الكتريكي و شمارش برگ انتخا

چنانچه سيستم ثبت احوال بطور جزئي يا كلي خراب و يا غير قابل استفاده و سرويس دهي گردد شوراي شهر با استفاده از )  4( 

كتابهاي راهنماي جزئي موجود در وزارت كشور مبادرت به آموزش ادارات دولتي و ساكنين و مقيمان مناطق شهرداري جهت 

  . در راستاي ارائه اطالعات مورد نياز براي ثبت مجدد در سيستم مي نمايد دعوت داوطلبانه ايشان

  

  

  شكايات و مجازات      -پانزدهم فصل

واصل شود بمنظور بحث و ) مزبور(چنانچه شكايتي در خصوص رأي صادره شوراي شهر مبني بر قانون فوق الذكر :  56بخش 

در طي چهار هفته بعد از اخذ اعالم رأي توسط شاكي انجام مي شود و اين بررسي به وزارت كشور ارائه مي گردد و اين اقدام 

  .ميسر مي گردد) تصميم گيرنده(عمل با ارئه شكوائيه مكتوب به شوراي مزبور 

شكوائيه با داليل اتخاذ تصميم و بازنگري به وزارت كشور ارسال مي . چنانچه شوراي شهر نتواند به شكايت رسيدگي كند )  2( 

تصويري از آن براي شاكي فرستاده مي شود و تصوير مزبور منضم به اطالعاتي است كه مشاراليه را مطلع مي نمايد نسبت  گردد و

به ارائه هرگونه مستند جهت تفسير و تشريح بيشتر اقدام نمايد و فرصت تعيين شده چهار هفته قبل از دريافت اطالعيه و ابالغ 

  .تجديد نظر مي باشد

مورد ثبت محل اقامت در موردي كه مربوط به دو سال قبل باشد قابل پذيرش نيست مگر اينكه در طي مدت  شكايت در)  3( 

  .مذكور اصالحي صورت گرفته باشد 
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. تصميم وزارت كشور مي تواند به چند حالت باشد ، رد شكوائيه ، تأكيد آن ، بخشش ، بازنگري و يا صدور حكم اصالحيه )  4( 

اصالحيه باشد ، وزارت كشور اقدامات مقتضي در خصوص اصالح سيستم ثبت احوال را بالفور اعمال مي و چنانچه صدور حكم 

  .  دارد

تنها مجازات موجود جريمه اي است كه براي فرد خاطي ، كه سهواً و يا عمداً دچار اشتباه گرديده ، تعيين شده مگر :  57بخش 

  .ه باشد اينكه مجازات بيشتري براساس ساير قوانين وضع شد

  )1بند ( 24و بخش )  2بند( 16، بخش ) 1بند ( 13، بخش ) ، جمله اول 6بند ( 12ـ كوتاهي در گزارش مهاجرت ، بخش 1

  )جمله اول  6بند ( 12ـ كوتاهي در گزارش خروج از مرز بخش 2

و  19و بخشهاي ) 4بند ( 16، بخش ) 2بند ( 12ـ درج اطالعات نادرست در خصوص ثبت مهاجرت واقعي و شرايط آن بخش 3

20   

،  2بند  32و اصطالحات ارائه شده در بخش 47و 44، جمله سوم بخشهاي ) 5بند ( 40بخش ) 3و 2بندهاي ( 40ـ تخطي ، بخش 4

   1بند  40 جمله سوم و بخش 36جمله سوم ، بخش  35بخش 

و يا ارائه اطالعات غلط همانطور ) 4بند ( 55و بخش ) 4بند ( 13و بخش ) 3و2(بندهاي  10ـ حذف اطالعات مندرج در بخش 5

  .  پاراگراف دوم ذكر شده است 10بخش  2كه در بند 

پنجم كد جزائي دانمارك از لحاظ جنائي مي توانند بر طبق قوانين مندرج در قسمت ) اشخاص قانوني(كمپانيها و غيره )  2( 

  .     پاسخگو باشند

پاراگراف اول  1بند ( 57شوراي شهر ممكن است فرد را از يك تخطي انجام شده مطلع نمايد ، موارد مندرج در بخش :  58بخش 

نجام شده و به اين ترتيب كه مي تواند موضوع را بدون پيگيري قانوني و بعلت ادعاي فرد مقصر مبني بر خطاي ا) و سوم و پنجم 

اعالم رضايت وي به پرداخت جريمه به صندوق شهرداري منطقه بررسي نموده كه پرداخت جريمـه در مدت زمان مشخص به مقر 

  معيني كه از سوي فـرد 

  .تقاضا شود انجام مي شود 
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س مواد كيفرخواست از قانون اجراي عدالت دانمارك براسا 3و 2پاراگراف  831بخش  1متشابهاً مواد مندرج در بند )  2( 

  .اجرا خواهد شد 1درخصوص مقر تعيين شده در بند 

چنانچه جريمه بالفور پرداخت شود يا رضايت بعدي اعالم گردد و يا حتي حكمي صادر شود ، هرگونه پيگيري متعاقب آن )  3( 

  .بال اثر خواهد بود

  

     )قانون(آغـاز كـاراجرا و -شانزدهم فصل

  .زمان اجراي قانون مزبور را تعيين مي نمايد وزارت كشور :  59بخش 

سي ام ژوئن سال  525قانون ثبت ملي دانمارك همزمان با تصويب و اجراي قانون مزبور ملغي خواهد شد و قانون شماره )  2( 

  .با آن ادغام مي شود 1998

ي جاده و محل سكونت ثبت احوال و كه مربوط به اجرا و بهنگام سازي ثبت كننده ها 28وزارت كشور بخشنامه شماره )  3( 

مي باشد را تا زماني كه توسط مقررات حاصل از قانون مذكور ملغي و بال اثر نشده ، بقوت خود باقي و  1995فوريه سال  20مورخ 

  .قابل اجرا مي داند 

  .     اهند بوداحكام اجرا شده قبل از شروع قانون بر اساس قوانين اجرايي قبلي همچنان بقوت خود باقي خو)  4( 

لطنتي بلحاظ شرايط ويژه قانون مزبور جهت مجمع الجزاير فارو و گرينلند قابل اجرا نيست ، اما چنانچه حكم و فرمان س:  60بخش 

  .باالجبار صادر شود ، در گرينلند نيز قابل اجرا خواهد شد  گرينلند 

  


