
قانون فدرال

"در دولت ثبت اثر انگشت در فدراسیون روسیه"



-۲۷۴، قانون فدرال شماره ۲۰۲۱دسامبر ۲۹در  FZ " ژوئیه ۱در مورد اصالحات در قانون فدرال " در مورد اصالحات قانون فدرال

به اجرا در می آید۲۰۲۱

"  در ثبت اثر انگشت دولت در فدراسیون روسیه"و قانون فدرال " در مورد وضعیت حقوقی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه"

(.در این پس به عنوان قانون اشاره کرد)

وارد فدراسیون روسیه شدند، منوط به ثبت نام اجباری 2021دسامبر 29مطابق با هنجارهای این قانون، شهروندان خارجی که پس از 

اثر انگشت دولتی، عکس برداری، و همچنین معاینه پزشکی و برای اقامت قانونی در قلمرو فدراسیون روسیه ملزم به داشتن اسناد 

:حمایتی هستند

سند تایید تصویب توسط یک شهروند خارجی و یا شخص بی دولت از ثبت نام اجباری دولت اثر انگشت و عکس باید توسط نهادهای . 1

.با تصویر عکاسی و داده های نصب مالک( کارت)سرزمینی وزارت امور داخلی روسیه صادر شده و باید به صورت ورقه ورقه  2. 

.مدارک مربوط به تصویب معاینه پزشکی که توسط سازمان های پزشکی مجاز صادر می شود

تکمیل این رویه ها چه مدت طول می کشد؟

روز تقویم از تاریخ ورود، و یا در هنگام 90در عرض -شهروندان خارجی که در فدراسیون روسیه به منظور مطالعه وارد 

.درخواست برای ثبت اختراع و یا اجازه کار



.مدارک مربوط به تصویب معاینه پزشکی که توسط سازمان های پزشکی مجاز صادر می شود

تکمیل این رویه ها چه مدت طول می کشد؟

روز تقویم از تاریخ ورود، و یا در هنگام درخواست برای ثبت اختراع 90در عرض -شهروندان خارجی که در فدراسیون روسیه به منظور مطالعه وارد 

اشکال فرم و دوره اعتبار گزارش پزشکی در مورد عدم وجود واقعیت استفاده از داروهای مخدر و یا مواد روان گردان بدون نسخه دکتر و . و یا اجازه کار

بیماری های عفونی که خطری ( عدم وجود)یا مواد روان گردان بالقوه خطرناک جدید، همچنین فرم، شرح فرم و اعتبار گزارش پزشکی در مورد حضور 

، منبع انتشار پورتال رسمی اینترنت است  ۶۶۰۷۰، ثبت شماره ۲۰۲۱نوامبر ۳۰ثبت شده در وزارت دادگستری روسیه در " )برای دیگران ایجاد می کند

) (http://pravo.gov.ruاطالعات حقوقی  1079شماره 2021، 19پس از آن به عنوان دستور وزارت بهداشت فدراسیون روسیه مورخ نوامبر  n) 

.اشاره کرد

.روز فرصت داده می شود تا تحت معاینه پزشکی دوم قرار گیرند۳۰در عین حال پس از انقضای چنین اسناد پزشکی به شهروندان خارجی 



روش ثبت و عکس برداری اجباری اثر انگشت دولتی توسط اداره مهاجرت انجام می شود

(.۱۰ولگوگراد، مارشال روکوسوفسکی خیابان )وزارت امور داخلی روسیه برای منطقه ولگوگراد 

?2021, 29چه در مورد کسانی که در حال حاضر وارد شده اند و وارد خاک فدراسیون روسیه قبل از دسامبر 

برای چنین شهروندان خارجی، نیاز به تصویب اجباری از روش های ناشی می شود در ورود پس از آن به فدراسیون روسیه در نظم 

.عمومی

با این حال، با توجه به این واقعیت است که ثبت نام و عکس برداری اجباری دولت توسط نهادهای امور داخلی یک بار با صدور سند تایید 

وارد خاک فدراسیون روسیه شدند، حق دارند 2021دسامبر 29است که تاریخ انقضا ندارد انجام می شود، شهروندان خارجی که قبل از 

.که این رویه را پیشاپیش انجام دهند، بدون اینکه منتظر واقعیت خروج از فدراسیون روسیه و ورود بعدی باشند



وضعازقبل)انددادهانجامرارویهاینقبالا کهخارجیشهروندانبهبرداریعکسواجباریانگشتاثرثبتسنداخذآیا

است؟ضروری(قانون

.هستندمعافهارویهاینازاند،گرفتهقراربرداریعکسوانگشتاثرثبتتحتاینازپیشکهافرادی

سرزمینیبدنبهعکسوانگشتاثردولتاجبارینامثبتتصویبتاییدسندیکبرایدارندحقخارجیشهروندانچنین

.درخواستواقعیمحلمحلدرروسیهفدراسیونداخلیاموروزارت



چه مسئولیتی برای عدم رعایت هنجارهای قانون گذاری فراهم می شود؟

معاینه پزشکی در رابطه با شهروندان ( یا)در صورت عدم انجام تعهدات تحت ثبت نام اجباری دولت اثر انگشت، عکس برداری و 

.خارجی از جمله، موضوع کاهش دوره اقامت موقت در فدراسیون روسیه در نظر گرفته خواهد شد

اگر سند از بین برود یا آسیب دیده باشد چه باید بکنم؟

در صورت از دست دادن یا آسیب به سند تایید تصویب ثبت نام و عکس برداری اجباری اثر انگشت دولتی، الزم است با اداره 

.مهاجرت تماس بگیرید

.وزارت امور داخلی روسیه در منطقه ولگوگراد که در آن چنین سندی دوباره صادر خواهد شد



با تشکر برای
!توجه


