
=  1

هــذا الكتيــب هــو حــول الــزواج والطــاق يف الدمنــارك. بصــورة أدق فــإن الهــدف مــن هــذا الكتيــب 

هــو اإلفــادة بحقــوق النســاء والرجــال يف الــزواج والطــاق وكذلــك الفــرق بــن” الــزواج املعــرف بــه 

مدنيــا” و”الــزواج الغــر معــرف بــه مدنيــا”. 

إذا كنــت تفكــر بعقــد زواج دينــي أو إذا كنــت قــد تزوجــت بشــكل دينــي وتريــد معرفــة حقوقــك، 

ــوح  ــدى RED Rådgivning واملفت ــة االتصــال بالخــط الســاخن ل ــول الهوي ــت مجه ــك وأن فبإمكان

ليــا ونهــارا طيلــة أيــام األســبوع عــى الرقــم 70277666 .

MINISTER FOR LIGESTILLING
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السكن، والتواجد واإلعالة

بعــد االنفصــال يجــب اتخــاذ القــرار حــول ســكن الطفــل والقــدر الــذي يــرى الطفــل فيــه الطــرف 

اآلخــر. إذا كان األبويــن متفقــن فباإلمــكان جعــل ســكنهام كســكن مشــرك للطفــل. 

دار القضــاء األرسي لديــه عــروض مختلفــة لآلبــاء الغــر متفقــن يف مســائل مثــل حضانــة األطفــال أو 

الســكن أو التواجــد مــع الطفــل وكذلــك عــروض لدعــم الطفــل.

باإلضافــة إىل هــذا توجــد هنالــك جمعيــات مختلفــة بإمــكان الشــخص الحصــول منهــا عــى املشــورة 

Mødrehjælpen و  Børns Vilkårs forældretelefon بخصــوص الطــاق، عــى ســبيل املثــال جمعيــة

Borger.dk عى املوقع اإللكروين ”Når I går fra hinanden” انظر أيضا الدليل

عــى الوالديــن إعالــة الطفــل بغــض النظــر فيــام إذا كانــوا يعيشــون مــع طفلهــم أم ال. إذا مل يســتطع 

الوالــدان االتفــاق عــى كيفيــة إعالــة الطفــل فيســتطيع الطــرف الــذي يعيــش معــه الطفــل طلــب 

نفقــة الطفــل مــن خــال دار القضــاء األرسي. مبلــغ نفقــة الطفــل يعتمــد عــى دخــل الطــرف اآلخــر.

باإلضافــة إىل نفقــة الطفــل مــن أحــد الوالديــن، فهنالــك مجموعــة مــن املســاعدات املقدمــة مــن 

الدولــة للمعيــل الوحيــد لــي يســتطيع إعالــة أطفالــه. عــى ســبيل املثــال فباإلمــكان طلــب معونــة 

ــخص  ــادي للش ــل امل ــى الدخ ــامدا ع ــه. واعت ــه طفل ــده مع ــكن وح ــخص يس ــال إذا كان الش األطف

فباإلمــكان الحصــول عــى مســاعدة ماديــة لدفــع مصاريــف دور رعايــة األطفــال. بإمكانــك قــراءة 

ــة يف الدليــل ”Når I går fra hinanden” عــى املوقــع  ــة مــن الدول ــد عــن املســاعدات املالي املزي

borger.dk ــروين اإللك

إذا مل تســتطيعوا االتفــاق فيــام بينكــم عــى حضانــة األطفــال، وســكن الطفــل، فــرة التواجــد مــع 

ــم  ــى رق ــاء األرسي ع ــدار القض ــال ب ــك االتص ــاق فبإمكان ــة الط ــل يف حال ــة الطف ــل، أو نفق الطف

الهاتــف 72567000

أو ايجاد املزيد من املعلومات عى املوقع االإكروين:

www.familieretshuset.dk
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إمكانية الحصول عىل الطالق الفوري

هنالــك أيضــا حــاالت ميكــن فيهــا الحصــول عــى الطــاق مبــارشة بــدون الخضــوع ملرحلــة االنفصــال 

ملــدة 6 اشــهر أو مرحلــة إعــادة التفكــر.

هذا يكون يف حالة توفر واحدة أو أكرث من النقاط أدناه:

‹    الخيانة الزوجية من قبل أحد الطرفن
‹    مامرسة العنف يف العاقة الزوجية

‹    إذا أخذ أحد األبوين األطفال املشركن بينهام إىل خارج البلد بشكل غر قانوين
‹    إذا كان أحد الطرفن متزوج من شخص آخر

‹    يف حالة عدم عيش الزوجن معا يف السنتن األخرة بسبب عدم التفاهم
   

الطالق يف حالة الزواج خارجي 

ــراف   ــال االع ــارك يف ح ــاق يف الدمن ــب الط ــكان طل ــد فباإلم ــارج البل ــم خ ــد ت ــزواج ق إذا كان ال

بالــزواج حســب القانــون الدمنــاريك، ومــن ضمنــه أن يكــون الــزواج معــرف بــه يف البلــد الــذي تــم 

ــزواج. ــة لل ــق الازم ــم الوثائ ــكان تقدي ــزواج وإذا كان باإلم ــد ال ــه عق في

إذا كان لديــك أي ســؤال أو استفســار حــول موضــوع االنفصــال والطــاق فبإمكانــك االتصــال بــدار 

القضــاء األرسي عــى رقــم الهاتــف 72567000 أو الحصــول عــى املعلومــات عــى املوقــع اإللكــروين:

www.familierethuset.dk عى نفس هذا املوقع بإمكانك أيضا طلب الطاق.

قد يؤثر الطالق عىل ترصيح اإلقامة إذا كانت اإلقامة بناء عىل جمع الشمل

تســحب اإلقامــة مبدئيــا مــن الشــخص يف حالــة الطــاق، إذا كانــت اإلقامــة بنــاء عــى جمــع الشــمل 

ويريــد الزوجــن الطــاق.

ــك فــرص خاصــة لاحتفــاظ باإلقامــة يف حــال وجــود ظــروف شــخصية لهــا تأثــر ســيئ عــى  هنال

ــال يعيشــون يف الدمنــارك. ــا إذا كان للشــخص أطف ــه. مث ــة من ــد ســحب اإلقام الشــخص عن

ــرط أن  ــف، ب ــة يف حــال إذا تعــرض الشــخص للعن ــاظ باإلقام ــرص خاصــة لاحتف ــك أيضــا ف هنال

ــبب  ــات أن س ــك إثب ــف، وكذل ــة العن ــات حال ــم إثب ــيا وأن يت ــديا أو نفس ــا جس ــف إم ــون العن يك

ــف. الطــاق هــو نتيجــة للعن

ولكــن ال يوجــد ضــامن للحصــول عــى اإلقامــة بالرغــم مــن وجــود أطفــال يعيشــون يف الدمنــارك 

وبالرغــم مــن وجــود إثباتــات حــول وجــود حــاالت عنــف يف العاقــة الزوجيــة وبــأن العنــف كان 

الســبب يف الطــاق.

إذا كنــت بحاجــة إىل مشــورة قانونيــة حــول اإلمكانيــات املتاحــة لاســتمرار باإلحتفــاظ بإقامتــك يف 

الدمنــارك بعــد الطــاق - فاتصــل بـــLev Uden Volds juridiske rådgivning عــى رقــم الهاتــف 

31184441

األطفال والطالق

عندما ينفصل الزوجان من بعضهام 

فــإن حضانــة األطفــال تبقــى مشــركة. واجــب الوالديــن هــو التعــاون حــول األطفــال واالتفــاق عــى 

القــرارات األساســية يف حيــاة الطفــل بالرغــم مــن عــدم اســتمرار الــزواج.  
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االنفصال والطالق
ــاء  ــي إلعط ــدون داع ــك - وب ــب بذل ــاق إذا كان يرغ ــب الط ــارك أن يطل ــع يف الدمن ــكان الجمي بإم

ــب يف  ــر يرغ ــرف اآلخ ــر إذا كان الط ــض النظ ــال - بغ ــاء والرج ــمل النس ــاق يش ــق الط ــبب. ح س

ــأن لــكا  ــاه ب الطــاق أم ال. النســاء والرجــال متســاوون مــن حيــث القانــون يف الطــاق. هــذا معن

ــن هــي نفســها بالنســبة للنســاء والرجــال. ــأن القوان ــن نفــس الحــق يف الطــاق وب الطرف

لــي يتــم الطــاق أو االنفصــال فعــى الشــخص تقديــم طلــب إىل دار القضــاء األرسي . إذا مل يكــن 

باســتطاعة الشــخص أن يقــوم باالجــراءات بنفســه عــى االنرنــت فبإمكانــه الحصــول عــى املســاعدة 

يف قســم خدمــات املواطنــن أو املكتبــة العامــة يف البلديــة الســاكن فيهــا.

االتفاق عىل الطالق

إذا كان الزوجــن متفقــن عــى الطــاق فباإلمــكان طلــب الطــاق مبــارشة بــدون مرحلــة االنفصــال. 

إذا كان للزوجــن أطفــال تحــت ســن 18 فيتطلــب الطــاق املبــارش التــايل:

‹    االنتظار 3 اشهر إلعادة التفكر يف املوضوع
‹     القيام مبسار رقمي )عى االنرنت(  )SES - التعاون بعد الطاق( 

‹    تأكيد الطلب خال 4 أشهر.

الهــدف مــن فــرة إعــادة التفكــر هــي إلعطــاء فرصــة للزوجــن كوالديــن للتفكــر فيــام إذا كانــوا 

يرغبــون بالطــاق ويف كيفيــة االعتنــاء بأطفالهــم عــى أفضــل شــكل واالســتمرار بالتعــاون كوالديــن 

بعــد الطــاق.

عدم االتفاق عىل الطالق

يف حــال رغبــة أحــد الطرفــن فقــط بالطــاق فعــى الزوجــن الخضــوع  ملرحلــة انفصــال مدتهــا 6 

اشــهر. يف هــذه الفــرة ال ميكــن للزوجــن العيــش معــا ومــن غــر املمكــن أن يــرث أحدهــام اآلخــر. 

وال ميكــن للشــخص الــزواج يف فــرة االنفصــال. وعنــد انتهــاء فــرة االنفصــال ميكــن الحصــول عــى 

الطــاق النهــايئ بغــض النظــر عــن املوافقــة أم ال. ويجــب التقــدم بطلــب للطــاق حيــث أن الطــاق 

ال يتــم تلقائيــا بعــد فــرة مــن االنفصــال.
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الزواج الديني الغري معرتف به مدنيا
ــة يف  ــزواج الديني ــود ال ــراء عق ــص إلج ــر مرخ ــخص غ ــل ش ــن قب ــي م ــزواج الدين ــد ال ــم عق إذا ت

ــرة  ــات كب ــن مشــاكل وعقب ــض النســاء يواجه ــا. بع ــه مدني ــرف ب ــر مع ــزواج غ ــإن ال ــارك ف الدمن

ــد. ــاء العق ــن بإنه ــا ويرغ ــه مدني ــرف ب ــر مع ــا وغ ــزواج ديني ــد ال ــون عق ــا يك عندم

توجــد العديــد مــن املامرســات داخــل الجاليــات املختلفــة حــول موضــوع ”الطــاق الدينــي”. عــى 

ســبيل املثــال تواجــه بعــض النســاء صعوبــات يف تقبــل الطــاق مــن قبــل أزواجهــن أو عوائلهــن و/أو 

محيطهــن االجتامعــي ألن عقــود الــزواج الدينيــة غالبــا مــا ال تعطــي للمــرأة نفــس الحــق يف الطــاق. 

يف نظــام القانــون الدمنــاريك ال توجــد توجيهــات بخصــوص الطــاق الدينــي ولهــذا قــد يكــون مــن 

الصعــب جــدا معرفــة مــا عــى املــرء فعلــه أو إىل أي جهــة يذهــب إذا كان يرغــب بالطــاق الدينــي. 

لهــذا فإنــه ومــن الــروري جــدا فهــم أن هــذا النــوع مــن الــزواج غــر معــرف بــه مدنيــا وبالتــايل 

ــا  ــزواج معرف ــون الدمنــاريك. إذا مل يكــن ال ــث الحقــوق حســب القان ــة مــن حي ــه أي أهمي ــس ل لي

بــه مدنيــا تكــون الحالــة االجتامعيــة القانونيــة للفــرد كغــر املتــزوج وبالتــايل لــدى الشــخص الحــق 

ــابق أو  ــزوج الس ــن رأي ال ــر ع ــض النظ ــك، بغ ــب بذل ــرى إذا كان يرغ ــرة أخ ــزواج م ــل يف ال الكام

ــة و/أو املحيــط االجتامعــي. العائل

يف بعــض البيئــات االجتامعيــة يعتــر الــزواج الدينــي منتهــي عندمــا ينتهــي الــزواج املــدين بالطــاق 

ــة  ــن األفضــل إضاف ــون م ــد يك ــي فق ــزواج الدين ــل دار القضــاء األرسي. بالنســبة لل ــن قب ــرر م املق

لعقــد الــزواج الدينــي بــأن يكــون للمــرأة نفــس الحــق يف الطــاق. باإلمــكان إضافــة هذاأيضــا بعــد 

امتــام عقــد الــزواج.

ولكــن مــن املهــم التأكــد مــن أن يتــم الــزواج أيضــا مبوجــب القانــون الدمنــاريك لــي يضمــن الشــخص 

حقوقــه يف حالــة الطــاق.

إذا كنت تفكر بالزواج الديني أو إذا كنت تزوجت دينيا وتحتاج ملعرفة حقوقك فيمكنك

 االتصال بالخط الساخن لدى RED Rådgivning وأنت مجهول الهوية  عى الرقم 70277666

املفتــوح ليــا ونهــارا طيلــة أيــام األســبوع أو مراســلة بريدهــم. بإمكانهــم أيضــا مســاعدتك يف إيجــاد 

محــل إقامــة آمــن إذا كنــت محتاجــا لذلــك يف حــال تريــد الخــروج مــن زواج دينــي.
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االعرتاف بالزواج األجنبي يف الدمنارك
إذا تــم الــزواج خــارج البلــد فإنــه مــن املمكــن االعــراف بــه يف الدمنــارك إذا كان الــزواج معــرف بــه 

يف البلــد الــذي تــم فيــه الــزواج. ولكــن هنالــك بعــض االســتثنائات، عــى ســبيل املثــال إذا تــم الــزواج 

بــدون حضــور الطرفــن ســوية عنــد إمتــام العقــد أو إذا كان أحــد الطرفــن تحــت ســن 18.

االعــراف بعقــد زواج أجنبــي معنــاه أن كِا الطرفــن يُعتــرون زوج وزوجــة حســب القانــون الدمناريك 

ومبــا يتضمنــه مــن حقوق.

مســألة االعــراف بالــزواج األجنبــي تنشــأ عــادة عنــد معالجــة قضيــة يكــون فيهــا مــن املهــم معرفــة 

إذا مــا كان الطرفــن يعتــرون زوجــن حســب القانــون الدمنــاريك، عــى ســبيل املثــال يف قضيــة طــاق.

يف بعــض الحــاالت يعتــر تســجيل عقــد الــزواج يف الســجل املــدين إثبــات كاف لاعــراف بالــزواج. يف 

حــاالت أخــرى يتطلــب األمــر إثباتــات إضافيــة. بإمكانــك معرفــة فيــام إذا كان زواجــك مســجل عــى 

الرابــط اإلكــروين www.borger.dk تحــت صفحــة ”Mine data”.إذا كنــت ترغــب بتســجيل عقــد 

زواج أجنبــي يف الدمنــارك فعليــك االتصــال بالســجل املــدين يف البلديــة التــي تســكن فيهــا.

املعنى من أن يكون الزواج معرتفا به مدنيا
عندمــا يكــون الــزواج معرفــا بــه مدنيــا فــإن للزوجــن بعــض الحقــوق والواجبــات مبوجــب القانــون. 

هــذا بعــض مــن الحقــوق والواجبــات األساســية يف الــزواج:

الحضانة املشرتكة
يحصــل الشــخص املتــزوج عنــد والدة األطفــال تلقائيــا عــى حــق الحضانــة املشــركة. هــذا معنــاه 

أن كا الوالديــن معــا مســؤولن عــن األطفــال ومتســاويان يف اتخــاذ القــرارات التــي تخــص األطفــال 

وبــأن عليهــم وبشــكل مشــرك اتخــاذ القــرارات األساســية بالنيابــة عــن األطفــال.

واجب اإلعالة
عندمــا يكــون الشــخص متــزوج فــإن مــن واجبــه إعالــة الطــرف اآلخــر، راجــع قانــون الوضــع املــادي 

للمتزوجــن. املســاعدة املاديــة التــي يحصــل عليهــا الشــخص مــن رشيكــه لاســتعامل الشــخيص ال 

تخضــع للريبــة. وهنالــك أيضــا قوانــن تخــص الريبــة املشــركة للزوجــن.

حق اإلرث
ــرث وبشــكل  ــك ي ــإن الري ــا حــق اإلرث ف ــرر فيه ــة يق ــب وصي ــزوج ومل يكت إذا كان الشــخص مت

تلقــايئ كل يشء يف حــال وفــاة الزوج/الزوجــة إذا مل يكــن لديهــم أطفــال ويُعفــى الشــخص مــن دفــع 

رضيبــة اإلرث والتــي قيمتهــا %15. ويف حــال إذا كان للزوجــن أطفــاال فــإن الــزوج الباقــي عــى قيــد 

الحيــاة يــرث %50 ويــرث الطفل/األطفــال %50 املتبقيــة مــن املــراث. 

الرثوة املشرتكة
ــن  ــي أن الزوج ــذا ال يعن ــركة. ه ــرثوة املش ــق ال ــى ح ــا ع ــل تلقائي ــخص يحص ــزوج الش ــا يت عندم

ميتلكــون أشــياءهم معــا وإمنــا يعنــي بــأن األشــياء يجــب تقســيمها سواســية بــن الزوجــن يف حالــة 

الطــاق. باإلمــكان أيضــا اختيــار القيــام باتفــاق  بــن الزوجــن يتضمــن إعطــاء حــق امللكيــة املنفصلــة 

إمــا قبــل الــزواج أو الحقــا خــال فــرة الــزواج. امللكيــة املنفصلــة تعنــي بــأن الــرثوة ال تُقســم عنــد 

انتهــاء الــزواج.
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أو العاقــة املســجلة قبــل إمتــام عقــد زواج جديــد. مــن غــر املســموح يف الدمنــارك الــزواج بأكــرث مــن 

شــخص يف آن واحــد. إذا تــزوج الشــخص وهــو متــزوج أو لــه رشيــك مســجل فيمكــن إبطــال الــزواج 

وقــد يُعاقــب الشــخص بالســجن.

لي يكون الزواج معرف به يف الدمنارك فيجب أن تتوفر الروط التالية:

‹    يجب أن يتم عقد الزواج من قبل جهة مرخصة إلتمام عقود الزواج وذات صالحية مدنية.
‹    أن يكون كال الطرفين قد اتما سن 18

‹   أن يكون كال الطرفين حاضرين أثناء إتمام عقد الزواج
‹    أن يكون كال الطرفين غير متزوجين

‹    على كاِل الطرفين اإلجابة بنعم على رغبتهم بالزواج من بعض
‹    أن تعلن الجهة المسؤولة عن عقد الزواج بزواج الطرفين

‹    يجب أن ال يكون الزواج  صوري.

مــن أجــل الــزواج يف الدمنــارك يجــب امتــاك الشــهادة التــي تثبــت اســتيفاء رشوط الــزواج حســب 

قانــون الــزواج. ميكــن تقديــم طلــب للحصــول عــى هــذا الترصيــح عنــد بلديتــك. إذا كان الطرفــن أو 

أحدهــم يحملــون جنســية غــر دمناركيــة وال ميلكــون ترصيــح إقامــة دامئــة يف الدمنــارك أو ليــس مــن 

حقهــم الحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة يف الدمنــارك حســب قوانــن اإلتحــاد األوريب فعــى الشــخص 

تقديــم الطلــب عنــد دار القضــاء األرسي.

الزواج اإلجباري

باإلمــكان إبطــال الــزواج إذا كان الــزواج قــد تــم باإلجبــار. يف الدمنــارك هنــاك عقوبــة قانونيــة عــى 

ــة الســجن وهــذا  ــة إىل عقوب ــد تصــل العقوب ــم. وق ــزواج ضــد رغبته ــى ال ــن ع ــن يجــر اآلخري م

يشــمل الــزواج الدينــي والــزواج املــدين.

إذا كنــت تشــعر بأنــك ُمجــر عــى الــزواج مــن شــخص مــن دون رغبــة فبإمكانــك الحصــول عــى 

املســاعدة يف البلديــة التــي تســكنها أو مــن الخــط الوطنــي الســاخن عــى رقــم الهاتــف 70203082.

الخــط الســاخن مفتــوح ليــا ونهــارا وباإلمــكان تقديــم النصائــح للنســاء والرجــال واألقربــاء وكذلــك 

تقديــم النصائــح حــول مامرســة العنــف يف العاقــات القريبــة بشــكل عــام وعــن إمكانيــة الســكن يف 

www.levudenvold.dk :مــأوى النســاء. انظــر  الرابــط اإللكــروين أدنــاه

ــم  ــح مــن RED Rådgivning عــى الرق بإمــكان النســاء والرجــال اليافعــن الحصــول عــى النصائ

ــرف. ــات ال ــح حــول نزاع ــم النصائ ــم تقدي 70203082 وميكنه

بإمــكان RED Rådgivning أيضــا تقديــم النصائــح للوالديــن والــذي ميكــن االتصــال بــه عــى رقــم 

www.red-center.dk/raadgivning :الهاتــف 70270366 انظــر الرابــط اإللكــروين أدنــاه
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عزيزي القارئ
هــذا الُكتيــب هــو حــول الــزواج والطــاق يف الدمنــارك. وبشــكل أكــرث دقــة فــإن الهــدف مــن هــذا 

ــك وجــه  ــق بالطــاق وكذل ــام  يتعل ــزواج وفي ــادة بحقــوق النســاء والرجــال يف ال الُكتيــب هــو اإلف

االختــاف بــن ”الــزواج املعــرف بــه مدنيــا” و ”والــزواج الغــر معــرف بــه مدنيــا”.

تــم إعــداد الُكتيــب مــن قبــل Als Researchو منظمــة مســاعدة الاجئــن لصالــح مصلحــة التوظيف 

ــاج الدويل. واالندم

قراءة ممتعة!

الزواج يف الدمنارك
يف الدمنــارك يتمتــع الرجــال والنســاء بنفــس الحقــوق بالنســبة للــزواج والطــاق. بغــض النظــر عــن 

كونــك امــراة أو رجــل فــإن مــن حــق الشــخص  يف الدمنــارك اتخــاذ القــرار بنفســه حــول متــى ومبــن 

يرغــب الــزواج، طاملــا كان ملتزمــا بقانــون الــزواج.

ليــس كل رجــل وامــرأة مرتبطــان يتزوجــان. الغالبيــة العظمــى مــن املرتبطــن يعيشــون معــاً قبــل 

الــزواج، والبعــض اآلخــر يختــار عــدم الــزواج نهائيــا. البعــض يتــزوج، ويطلــق، ويتــزوج مــرة أخــرى 

مــن شــخص آخــر.

الزواج وصالحيته

ــزواج  ــون، فيجــب أن يكــون ال ــات حســب القان ــوق والواجب إذا أراد الزوجــن الحصــول عــى الحق

رســمي مبوجــب القانــون الدمنــاريك. ولــي يكــون الــزواج هنــا يف البلــد رســميا، يجــب أن يتــم عقــد 

الــزواج مــن قبــل إمــام، أو عمــدة املدينــة، أو أي شــخص مرخــص إلمتــام عقــد الــزواج.

الــزواج الدينــي الــذي يُعقــد مــن قبــل قــس أو إمــام أو مــا شــابههم ممــن ليــس لديهــم ترصيــح 

إلمتــام عقــد الــزواج يف الدمنــارك، فــإن هــذا الــزواج ليــس لــه أي صاحيــة قانونيــة. إن كنــت غــر 

ــص أو  ــام مرخ ــس أو إم ــم ق ــؤالهم إذا كان لديه ــة وس ــة الديني ــال بالطائف ــك االتص ــد فيمكن متأك

ــزواج. ماشــابهم إلجــراء عقــد ال

ــزواج أن  ــزواج يجــب أن يكــون كِا الطرفــن موافقــن طوعــاً عــى االقــران. ومــن رشوط ال ــد ال عن

يكــون كِا الطرفــن حارضيــن عنــد إجــراء العقــد وأن يكــون الطرفــن بالغــن ســن الرشــد عنــد إمتــام 

الــزواج. يتطلــب إمتــام عقــد الــزواج أيضــا أن يكــون كا الطرفــن غــر متزوجــن وليســوا أقــارب مــن 

الدرجــة األوىل . إذا كان أحــد الطرفــن متــزوج أو يف عاقــة رشاكــة مســجلة فيجــب أن ينتهــي الــزواج 
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الزواج والطالق يف الدمنارك
= كُتيب عن معنى صالحية الزواج 
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