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  احراز هويت
 
 
 

 
 

  يمادر پدر کودک همسر .مادر کودک است آورده است ،را به دنيا زنی که کودک 

 . ه استبه دنيا آمد آنها ازدواج  در طول که است

  اگر قبل از بدنيا آمدن کودک ازدواج در اثر فوت پدر باطل شود،او پدر کودک است

اگر تاريخ تولد کودک بعد از فسخ ازدواج باشد به دليل اينکه بارداري در زمان . 

 . ازدواج صورت گرفته است باز همسر مادر پدر کودک مي باشد 

 شته است آخرين همسر به هر حال اگر مادر ازدواج جديدي قبل از تولد کودک دا

 . پدر کودک است 

 

  اثبات پدري را قبل از تولد کودک و يا بعد از مرگ کودک نمي توان تأئيد کرد . 

اگر مردي خواهان اثبات پدري مي باشد بايد بعنوان سرپرست رفاه کودک نيز در نظر 

رسانيده و بايد اين موضوع در دفتر ثبت جمعيت و دفتر اسناد رسمي به ثبت .گرفته شود 

.شود   

  اعالم پدر بودن بايد منوط به رضايت زن و همسرش باشد. 

اگر زن و مرد با يکديگر ازدواج کرده اند و بحثي در مورد تشخيص هويت پدري وجود 

. ندارد در اين صورت از لحاظ قانوني کودک مشروع مي باشد   

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expatexpertsparis.com/userfiles/image/Get_prepared/passeport.jpg&imgrefurl=http://www.expatexpertsparis.com/page-en-immigration-expatexpertsparis,11.html&usg=__bVJVXhGljFs_Wn-dFD_NpH2vHus=&h=183&w=203&sz=22&hl=fa&start=484&zoom=1&tbnid=ndxNuwb0VeuCeM:&tbnh=95&tbnw=105&ei=cHoIUri_EoOsOI_WgOAC&prev=/search?q=birth+certificate+in+france&start=480&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAzjgAw
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را در زمان برگزاري اگر مرد در زمان نامزدي پدر کودک شده است ، مي تواند اين پدري 

اثبات پدري مي تواند از طريق روند قضائي .مراسم ازدواج ،به مسئول مربوط اعالم نمايد 

.اعالم گردد   

 

  زماني که تولد کودکي .روند قضائي قبل از ادامه روند اداري صورت مي گيرد

بدون ازدواج والدين به شهرداري اعالم مي گردد،شهردار محلي که داراي صالحيت 

 .ي باشد بايد روند بررسي سرپرست رفاه کودک و اثبات پدري را فراهم نمايد م

  ممکن است سرپرست کودک براي اثبات پدري مرد خواهان و مادر کودک جلسه اي

 . تشکيل دهد که در آن جلسه مرد خواهان اعالم نمايد که پدر کودک است 

  برساند و پدر بودن زماني که سرپرست کودک مراحل بررسي پرونده را به پايان

بعد . اثبات گردد مدارک مربوط به دادگاه ارسال مي گردد تا حکم پدري صادر شود 

 . از طي اين مراحل نام پدرو مادر هردو در شناسنامه ثبت مي گردد 

  ، اگر پدرو مادر با يکديگر ازدواج کرده باشند ،کودک متولد شده حاصل ازدواج

 .فرزند قانوني مي باشد 

 مادر کودک ازدواج نکرده باشند ،پدر بودن کودک قبل از ثبت بايد اثبات  اگرپدرو

 .گردد

  اقرار اصليت پدري براي کودک فنالندي که در خارج از فنالند متولد شده است به اندازه

اقرار اصليت پدري در داخل کشور ارزش قانوني ندارد مگر اينکه در سفارت فنالند يا 

مدارک مربوط به اثبات نسب را به اداره امنيت فنالند کنسولگري تأئيد شده باشد و 

 .فرستاده باشد 

  پس از اين .همچنين آخرين محل اقامت مادر نيز بايد توسط شهرداري تعيين گردد

مراحل است که مقامات امنيتي اجتماعي مي توانند تحت روند قانوني اثبات پدري را 

 .تأئيد نمايند 
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 اديه اروپا و يا تصميمات دادگاههاي کشورهاي تصميمات اداري کشورهاي عضو اتح

 .عضو اتحاديه ، بدون مراحل اضافي به رسميت شناخته شده است 

  اگر طبق قوانين فنالند اثبات پدري صورت نگيرد ، اين امکان وجود دارد که نام

 .در پايگاه اطالعاتي کشور فنالند ثبت گردد  ، خانوادگي پدر براي کودک

 

     نام
 
  

  جزء داشته باشد که بايد به تصويب مسئولين  3انتخابي براي کودک مي تواند نام

 .برسد 

  نام خانوادگي نبايد نامناسب باشد و براي کودک مشکل آفرين باشد مثال نامي که بدون

در نظر گرفتن جنسيت کودک انتخاب شود و همچنين نام خانوادگي را نمي توان به 

 .جاي نام استفاده کرد 

 اب شده براي کودک نبايد مغاير با فرهنگ و و روش هاي مرسوم نامگذاري نام انتخ

نام انتخابي براي کودک نبايد نام خواهر و برادر و همچنين . در کشور فنالند باشد 

اما اگر طبق عادات مذهبي و معيار هائي بر اساس . خواهر و برادر ناتني باشد 

 .مليت انجام شود قابل قبول خواهد بود 

  

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://macquirelatory.com/Birth Certificate/birth certificate for Farrow.jpg&imgrefurl=http://macquirelatory.com/Birth Certificate Truth.htm&usg=__rxWEtJag8mP8x3tR-Mz0ID55hfE=&h=600&w=800&sz=163&hl=fa&start=1&zoom=1&tbnid=5QTQei3kX0JG2M:&tbnh=107&tbnw=143&ei=CSoPUv2zEIOGyAG6toA4&prev=/search?q=birth+certificate+in+the+world&biw=1024&bih=596&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
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 نام خانوادگي
 

:طبق روش زير مي توان نام خانوادگي کودک را انتخاب نمود   

زماني که پدرو مادر نام خانوادگي مشترکي دارند همان نام  -1

. خانوادگي براي کودک در نظر گرفته مي شود   

نام خانوادگي که فقط يکي از والدين از آن استفاده مي کنند در برابر نام خانوادگي  -2

.يعني نام خانوادگي مشترک ارجحيت دارد. پذيرفته نيست مشترک   

در صورتيکه پدرو مادري با يکديگر ازدواج نکرده اند و در زمان تولد کودک نام -3

خانوادگي مشترک ندارند مي توانند بر سر اينکه فرزندشان نام خانوادگي پدر يا مادر را 

.دريافت کنند با يکديگر توافق نمايند   

ه در زمانيکه پدر و مادر با يکديگر ازدواج نکرده اند اما پدر بودن به اثبات همين روي -4

تصميم گيري در اين مورد مي تواند توسط سرپرست .رسيده است ، قابل انجام مي باشد 

.کودک صورت پذيرد   

اگر پدرو مادر به طور مشترک حضانت فرزند را عهده دار هستند بايد در مورد نام  -5

.ک نيز با يکديگر تصميم گيري نمايند خانوادگي کود  

اما اگر يکي از والدين به تنهائي عهده دار حضانت کودک باشد ، معموال مادر يا شخص  -6

ديگري که به عنوان سرپرست کودک در نظر گرفته شده است مي تواند در اين مورد 

کودک را  البته ممکن است چند نفر ديگر به طور مشترک سرپرستي. تصميم گيري نمايد 

.به عهده گرفته باشند که در اينصورت آنها در مورد نام خانوادگي تصميم مي گيرند  

در صورتيکه فرزند متولد شده فرزند دوم والدين باشد بايد نام خانوادگي فرزند اول را  -7

.براي او در نظر گرفت   
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اگر پدرو مادر در مورد نام خانوادگي تصميم نگيرند نام خانوادگي مادر براي کودک در -8

. نظر گرفته مي شود   

 

اگر در زماني که جزئيات نام کودک در اداره ثبت جمعيت ثبت مي گردد ، پدر بودن -11

ن مورد در اي. هنوز به اثبات نرسيده باشد کودک بايد نام خانوادگي مادر را دريافت نمايد   

.خاص نيز نام خانوادگي کودک قابل تغيير مي باشد   

اگر بعد از ثبتا نام خانوادگي مادر براي کودک پدر بودن اثبات گردد مي توان نام -11

.خانوادگي کودک را به نام خانوادگي پدر تغيير داد   

 

 تغيير نام 
 
 

  در کشور فنالند تغيير نام توسط اداره ثبت احوال صورت مي گيرد. 

  روند کاري مربوط به تغيير نام را مي توان در دفاتر ثبت واقع در شهرداري محل

 .اقامت مشاهده کرد 

  قانون تغيير نام شرايط تغيير نام را براي افراد عالقه مند مشخص نموده  11بخش

است در صورتی که شخص بدليل استفاده از نام خانوادگی با مشکالت اجتماعی 

نام خانوادگی خود را تغيير دهد مانند زمانی که نام خانوادگی  مواجه گردد، می تواند

ريشه خارجی دارد،يا زمانيکه نام خانوادگی در چند مورد به طور مشترک کاربرد 

يعنی اين کلمه چند معنی مختلف را داراست و در موارد مختلفی از اين کلمه )دارد 

 .اوم استفاده می گردد ،يا کلمه ای رايج است که به طور مد(استفاده می گردد 
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  نام خانوادگی پيشنهادی توسط شخص ممکن است قبال توسط خود شخص و يا اجداد

در اين صورت روند کار آسانتر خواهد بود و اين نام . وی استفاده می شده است 

 .خانوادگی می تواند به شخص اختصاص داده شود 

 در نام خانوادگی .وجيه شود تغيير نام می تواند بدليل تغيير شرايط و داليل خاص ت

 . پيشنهادی بايد الزامات خاص مربوط به تغيير را در نظر گرفت 

  اگر هيئت اداری پس از کميته مشورتی اعالم نظر نمايد که هيچ مانعی برای تغيير

نام وجود ندارد ،اطالعيه مربوط به تغيير در روزنامه رسمی منتشر می گردد و 

 .روز در نظر گرفته شده است  31اض به تغيير نام مدت تعيين شده برای حق اعتر
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 اقليت ها 
 

. هستند  افراد اقليت برای استفاده از نام و نام خانوادگی براساس زبان خود آزاد 

مشکالت عملی  با اين حال . استفاده از نام و نام خانوادگی سامی نيز آزاد است 

هنوز راه حلی برای ترجمه سامی در  چون.مربوط به الفبای سامی وجود دارد 

.برنامه های فنی ابداع نشده است   

 

 

 

 نسرين خورشيدي : تدوين                                                                

 مژگان قاسمي: ترجمه                                                                
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