ایــن جــزوه دربــاره ازدواج و طــاق در دامنــارک اســت .بــه طــور مشــخصرت هــدف ایــن جــزوه
اطــاع رســانی در مــورد حقــوق زنــان و مــردان در پیونــد زناشــوئی و در رابطــه بــا طــاق و
همچنیــن در مــورد تفــاوت بیــن ”یــک ازدواج بــا اعتبــار مدنــی” و ”یــک ازدواجــی کــه اعتبــار
مدنــی نــدارد” مــی باشــد.
اگــر شــا درفکــر ایــن هســتید کــه بــه طــور مذهبــی عقــد شــوید یــا قبـاً بــه طــور مذهبــی عقــد
شــده ایــد و نیــاز بــه دانســن حقوقتــان داریــد ،مــی توانیــد بطــور ناشــناس بــا تلفــن اضط ـراری
شــبانه روزی مشــاوره  RED Rådgivningدرمتــام روزهــای هفتــه بــه شــاره تلفــن 70277666
متــاس بگیریــد.

MINISTER FOR LIGESTILLING
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محل سکونت ،میزان مالقات و تأمین معاش

هنــگام جــدا شــدن از همدیگــر ،بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه فرزندشــان کجــا زندگــی کنــد و چقــدر بــا
همــر دیگــر مالقــات کنــد .در صــورت توافــق مــی تواننــد قـرار بگذارنــد کــه فرزندشــان بــه طــور
مشــرک نــزد هــر دو ســکونت کنــد.
اداره امــور حقوقــی خانــواده  Familieretshusetپیشــنهادهای مختلفــی ب ـرای والدینــی دارد کــه
درمــورد حضانــت فرزنــد ،محــل ســکونت یــا می ـزان مالقــات بــا فرزنــد بــا هــم توافــق ندارنــد،
همچنیــن امکاناتــی هــم ب ـرای حامیــت و کمــک بــه فرزنــد وجــود دارد.
عــاوه بــر ایــن  ،انجمــن هــای مختلفــی هــم بـرای درخواســت مشــاوره در رابطــه بــا طــاق وجــود
دارنــد  ،بــه عنــوان مثــال ،تلفــن والدیــن در انجمــن حقــوق کــودکان  Børns Vilkårsو ســازمان
کمــک بــه مــادران  .Mødrehjælpenهمچنیــن راهنــای ”وقتــی از هــم جــدا مــی شــوید” را در
 borger.dkمالحظــه مناییــد.
رصف نظــر از اینکــه والدیــن بــا فرزنــد زندگــی مــی کننــد یــا نــه ،وظیفــه تأمیــن ام ـرار معــاش
فرزنــدان را بــه عهــده دارنــد .اگــر والدیــن خودشــان نتواننــد در مــورد تأمیــن معــاش فرزنــد قـراری
بگذارنــد ،بایــد آن یــک از والدیــن کــه فرزنــد نــزد او زندگــی مــی کنــد از اداره امــور حقوقــی
خانــواده  Familieretshusetدرخواســت پرداخــت نفقــه از طــرف دیگــر بکنــد .مبلــغ نفقــه
بســتگی بــه حقــوق ودرآمــد مالــی آن طرفــی دارد کــه نفقــه پرداخــت مــی کنــد.
عــاوه بــر نفقــه از طــرف یکــی از والدیــن ،یکــری کمــک هزینــه هــای دولتــی وجــود دارد کــه می
تواننــد امـرار معــاش کــودکان را بـرای یــک رسپرســت تنهــا آســانرت کنــد .بـرای مثــال یــک رسپرســت
تنهــا کــه بــا کودکــش زندگــی مــی کنــد ،مــی توانــد درخواســت کمــک هزینــه کــودکان بدهــد ،و
بســته بــه حقــوق ودرآمــد مالــی او شــاید بتوانــد کمــک مالــی بـرای هزینــه کودکســتان کودکــش را
دریافــت کنــد .در راهن.ــای ”وقتــی از هــم جــدا مــی شــوید” در  borger.dkمــی توانیــد در مــورد
کمــک هزینــه دولتــی مطالــب بیشــری بخوانیــد.
اگــر شــا منــی توانیــد درمــورد حضانــت فرزنــد ،محــل ســکونت ،می ـزان مالقــات بــا فرزنــد یــا
نفقــه در رابطــه بــا طــاق بــا هــم بــه توافــق برســید ،مــی توانیــد بــا اداره امــور حقوقــی خانــواده
 Familieretshusetبــه شــاره تلفــن  72567000متــاس بگیریــد یــا مــی توانیــد اطالعــات بیشــری
را در وب ســایت  www.familieretshuset.dkپیــدا کنیــد.
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طالق گرفنت می تواند روی اجازه اقامت همرس ملحق شده تأثیر بگذارد

اگــر یــک اجــازه اقامــت بــر اســاس الحــاق خانــواده باشــد و زوج متأهــل از هــم طــاق بگیرنــد ،
اجــازه اقامــت اصــوالً لغــو مــی شــود.
بــا وجــود ایــن ،در صورتــی کــه بــه علــت رشایــط شــخصی ،لغــو اجــازه اقامــت منجــر بــه مشــکالت
و دشــواری خاصــی بشــود ،امکانــات ویــژه ای ب ـرای حفــظ اجــازه اقامــت وجــود دارد .بــه عنــوان
مثــال مــی توانــد ایــن مــورد باشــد کــه شــخص فرزندانــی دارد کــه در دامنــارک زندگــی مــی کننــد.

امکان طالق در ارسع وقت

همچنیــن رشایطــی وجــود دارد کــه مــی تــوان در ارسع وقــت طــاق گرفــت ،بطوریکــه نبایــد اول
بــه مــدت  6مــاه از هــم جــدا شــد و نیــازی بــه یــک دوره تأمــل نیســت.
این موقعی است که اگر یکی یا چند تا از رشایط ذیل موجود باشند:
› یکی از زوجین مرتکب زنا شود
› در زندگی زناشوئی خشونت باشد
› یکی از زوجین به طور غیرقانونی فرزندان مشترک را به خارج از کشور برده باشد
› یکی از زوجین قبالً متأهل باشد
› زوجین به علت اختالف در دو سال گذشته با هم زندگی نکرده باشند

طالق در ازدواج های صورت گرفته در خارج از کشور

اگــر کســی در خــارج از کشــور ازدواج کــرده باشــد ،امــکان در خواســت طــاق در دامنــارک وجــود
دارد ،اگــر ازدواجــش بــر طبــق قانــون دامنــارک بتوانــد بــه رســمیت شــناخته شــود ،از جملــه اینکــه
ازدواجــش در آن کشــوری کــه صــورت گرفتــه ،معتــر باشــد و اگــر بتــوان مــدارک الزم مربــوط بــه
ازدواج را ارائــه داد.

اگــر شــا در مــورد جدائــی و طــاق ســؤالی داریــد ،مــی توانیــد بــا اداره امــور حقوقــی خانــواده
 Familieretshusetبــا شــاره تلفــن  72567000متــاس بگیریــد یــا اطالعــات بیشــری را در وب
ســایت  www.familieretshuset.dkپیــدا کنیــد .شــا همچنیــن مــی توانیــد در ایــن وب ســایت
درخواســت طــاق کنیــد.
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همچنیــن اگــر کســی در معــرض خشــونت قـرار گرفتــه باشــد ،امکانــات ویــژه ای بـرای حفــظ اجــازه
اقامتــش وجــود دارد .ایــن مــروط بــه ایــن اســت کــه خشــونت بصــورت جســمی یــا روحــی باشــد
و قــادر بــه اثبــات آن بــود .بعــاوه بایــد بتــوان شــواهدی و مدارکــی را بـرای اثبــات اینکــه طــاق
گرفــن بــه علــت خشــونت بــوده ،ارائــه کــرد.
ولــی بــا وجــود داشــن فرزندانــی کــه در دامنــارک زندگــی مــی کننــد و بــا وجــود اینکــه مــی تــوان
ثابــت کــرد کــه طــاق گرفــن بــه علــت خشــونت در زندگــی زناشــوئی بــوده اســت ،امــا هیــچ
ضامنتــی ب ـرای گرفــن اجــازه اقامــت نیســت.
اگــر شــا نیــازی بــه مشــاوره در مــورد امــکان ادامــه اقامــت در دامنــارک بعــد از طــاق داریــد ،بــا
قســمت مشــاورت حقوقــی در انجمــن زندگــی بــدون خشــونت  Lev Uden Voldبــه شــاره تلفــن
 31184441متــاس بگیریــد.

طالق و فرزندان

وقتــی زن و شــوهری از هــم جــدا مــی شــوند ،حضانــت مشــرک فرزنــدان را همچنــان بــه عهــده
دارنــد .بــا وجــود اینکــه دیگــر زن و شــوهر نیســتند ،ولــی بایــد بــه عنــوان والدیــن همچنــان در
مــورد فرزندانشــان همــکاری داشــته باشــند و در مــورد مهمرتیــن تصمیــات مربــوط بــه زندگــی
فرزندانشــان بــه توافــق برســند.
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توافق در مورد طالق

اگــر یــک زوج در مــورد طــاق توافــق داشــته باشــند ،مــی تواننــد مســتقیامً درخواســت طــاق
کننــد ،بــدون اینکــه اول از هــم جــدا شــوند .امــا اگــر زوجیــن فرزنــد مشــرک زیــر  18ســال داشــته
باشــند ،یــک طــاق مســتقیم مســتلزم ایــن اســت کــه:
› یک دوره تأمل  3ماهه را بگذرانند
› یک روند دیتیجالی (همکاری بعد از طالق  )SES -را بگذرانند.
› درخواستنامه را در ظرف  4ماه تأیید کنند.
منظــور از دوره تأمــل ،فرصتــی اســت تــا زوجیــن بــه عنــوان والدیــن بتواننــد دربــاره خواستشــان بــه
طــاق فکــر دوبــاره کننــد و اینکــه درایــن صــورت چگونــه مــی تواننــد بــه نحــو عالــی فرزندانشــان
را رسپرســتی کننــد و بــه همــکاری خــود بــه عنــوان والدیــن ادامــه بدهنــد.

عدم توافق درمورد طالق

جدائی و طالق

در دامنــارک همــه مــی تواننــد بــدون نیــازی بــه دلیــل و برهــان ،خودشــان تصمیــم بگیرنــد کــه
مــی خواهنــد طــاق بگیرنــد .زن و مــرد ،هــر دو حــق طــاق گرفــن را دارنــد ،رصف نظــر از اینکــه
همــرش مــی خواهــد طــاق بگیــرد یــا نــه .در طــاق ،زن و مــرد از نظــر قانونــی برابــر هســتند.
یعنــی طــاق بــه یــک شــکل بـرای هــر دو میــر اســت و مقــررات بـرای مــرد و زن یکســان اســت.

اگــر فقــط یکــی از زوجیــن بخواهــد طــاق بگیــرد ،بایــد اول یــک دوره جدایــی بــه مــدت 6مــاه
را بگذراننــد .در ایــن دوران ،آنهــا نبایــد بــا هــم زندگــی کننــد و از هــم ارث منــی برنــد .در ایــن
دوران جدایــی آنهــا منــی تواننــد بــا کــس دیگــری ازدواج کننــد .پــس از پایــان دوران جدایــی آنهــا
مــی تواننــد باالخــره از هــم طــاق بگیرنــد ،رصف نظــر از اینکــه توافــق داشــته باشــند یــا نــه .آنهــا
بایــد درخواســت طــاق بدهنــد .ایــن امــری نیســت کــه بعــد از امتــام ایــن دوران جدائــی بــه طــور
خــودکار انجــام مــی شــود.

بــرای جداشــدن یــا طــاق گرفــن ،بایــد بــه اداره امــور حقوقــی خانــواده Familieretshuset
مراجعــه کنیــد .اگــر قــادر بــه اســتفاده از خدمــات آن الیــن در اینرتنــت نیســتید ،مــی توانیــد از
دفــر خدمــات شــهروندی شــهرداری و یــا در کتابخانــه درخواســت کمــک کنیــد.
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در بعضــی جوامــع پذیرفتــه مــی شــود کــه یــک ازدواج مذهبــی فســخ شــده اســت ،اگــر یــک ازدواج
همزمــان بــا اعتبــار مدنــی در اداره امــور حقوقــی خانــواده  Familieretshusetبــا طــاق فســخ
شــده باشــد  .در رابطــه بــا یــک ازدواج منعقــد شــده مذهبــی ،ایــن همچنیــن مــی توانــد مفیــد
باشــد کــه در مفــاد عقدنامــه ازدواج مذهبــی گنجانــده شــود کــه همــر زن حــق برابــر طــاق را
دارد .این رشط را می توان همچنین بعد از ازدواج ذکر کرد.
البتــه ب ـرای تضمیــن حقــوق خــود در رابطــه بــا طــاق ،ایــن مهــم اســت کــه مطمــن باشــید کــه
ازدواج شــا بــر طبــق قانــون دامنــارک صــورت گرفتــه اســت.

ازدواجهای مذهبی بدون اعتبار مدنی

اگــر یــک عقــد مذهبــی توســط عاقــدی انجــام داده شــود کــه بـرای عقــد ازدواج در دامنــارک تأییــد
نشــده اســت ،ایــن پیونــد زناشــوئی هیــچ اعتبــار مدنــی نــدارد .بعضــی از زنــان بــا چالــش هــا و
درگیــری هــای جــدی مواجــه مــی شــوند ،زمانــی کــه آنهــا عقــد مذهبــی بــدون اعتبــار مدنــی کــرده
انــد و مــی خواهنــد جــدا بشــوند.

اگــر شــا درفکــر ایــن هســتید کــه عقــد مذهبــی کنیــد یــا قب ـاً بــه طــور مذهبــی عقــد شــده
ایــد و نیــاز بــه کمــک داریــد ،مــی توانیــد بطــور ناشــناس بــا مرکزاضطـراری شــبانه روزی مشــاوره
 RED Rådgivningبــا شــاره تلفــن  70277666درمتــام روزهــای هفتــه متــاس بگیریــد یــا بــه
صنــدوق پســتی ناشــناس آنهــا نامــه بنویســید .اگــر شــا بــه علــت جــدا شــدن از یــک عقــد ازدواج
مذهبــی ،بــه محــل اقامــت امنــی نیــاز داریــد ،آنهــا همچنیــن مــی تواننــد بــه شــا کمــک کننــد.

در مــورد ” طــاق مذهبــی” شــیوه هــای عملــی متفاوتــی در جوامــع قومــی وجــود دارد .بــه عنــوان
مثــال بعضــی از زنــان بــا ایــن چالــش مواجــه مــی شــوند کــه شوهرشــان ،خانــواده  /یــا اطرافیــان،
طــاق او را منــی پذیرنــد ،بــه علــت اینکــه قـرارداد ازدواج مذهبــی اغلــب اجــازه یکســان طــاق را
بــه همــرزن منــی دهــد.
درنظــام حقوقــی دامنــارک ،دســتورالعملی ب ـرای طــاق هــای مذهبــی وجــود نــدارد و اگــر کســی
بخواهــد کــه طــاق مذهبــی بگیــرد ،فهمیــدن اینکــه چــکار بایــد بکنــد و کجــا بــرود ،بســیار مشــکل
اســت .بنابرایــن دانســن اینکــه ایــن ازدواجهــا اعتبــار مدنــی ندارنــد ،مهــم اســت ،و همچنیــن اینکــه
هیــچ ارزشــی ب ـرای حقــوق فــرد بــر طبــق قانــون دامنــارک را ندارنــد .وقتــی یــک ازدواج اعتبــار
مدنــی نــدارد ،وضعیــت قانونــی طرفیــن بعنــوان مجــرد اســت و در صــورت متایــل ،ازدواج مجــدد
یــک حــق مســلم اســت ،رصف نظــر از اینکــه شــوهر ســابق ،خانــواده /یــا اطرافیــان ممکــن اســت
کــه نظــر دیگــری داشــته باشــند.
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به رسمیت شناخنت یک عقد ازدواج خارجی در دامنارک

اگــر کســی در خــارج از کشــور ازدواج کــرده باشــد ،ازدواجــش مــی توانــد در دامنــارک بــه رســمیت
شــناخته شــود ،در صورتــی کــه ازدواجــش در آن کشــوری کــه صــورت گرفتــه اســت ،معتــر باشــد.
البتــه اســتثناهائی در ایــن مــورد وجــود دارد ،بطــور مثــال اگــر زوجیــن همزمــان در مراســم عقــد
ازدواج حضورنداشــته باشــند یــا یکــی از زوجیــن در هنــگام عقــد ازدواج بــه ســن  18ســالگی
نرســیده باشــد.
بــه رســمیت شــناخنت یــک ازدواج صــورت گرفتــه درخــارج از کشــور باعــث مــی شــود کــه زوجیــن
بــر طبــق قانــون دامنــارک بــه عنــوان زن و شــوهر ،هم ـراه بــا حقوقــی کــه شــامل آن مــی شــود،
محســوب مــی شــوند .مســئله بــه رســمیت شــناخنت ازدواجهــای صــورت گرفتــه در خــارج از کشــور،
معمــوالً در جریــان بررســی یــک پرونــده ای مطــرح مــی شــود کــه در آن مهــم اســت کــه آیــا
زوجیــن مــی تواننــد بــر طبــق قانــون دامنــارک بــه عنــوان زن و شــوهر محســوب شــوند ،بــه عنــوان
مثــال در یــک پرونــده طــاق.
در بعضــی مــوارد بـرای بــه رســمیت شــناخنت ازدواج ،ثبــت بــودن ازدواج دراداره ثبــت احــوال یــک
ســند کافــی اســت .در مــوارد دیگــر نیــاز بــه اســناد و مــدارک دیگــر اســت .شــا مــی توانیــد در
وب ســایت  www.borger.dkدر صفحــه ”داده هــای مــن” ببینیــد کــه آیــا ازدواج شــا ثبــت شــده
اســت .اگــر مــی خواهیــد کــه یــک عقــد ازدواج خارجــی در دامنــارک ثبــت شــود ،بایــد بــا اداره
ثبــت احــوال در شــهرداری خودتــان متــاس بگیریــد.

اهمیــت اینکــه آیا یک پیونــد زناشــوئی اعتبار مدنــی دارد

هنگامــی کــه یــک پیونــد زناشــوئی اعتبــار مدنــی داشــته باشــد ،زوجیــن بــه عنــوان زن و شــوهر
حقــوق و وظایفــی را بــر طبــق قانــون دارنــد .برخــی از مهمرتیــن حقــوق و وظایــف یــک پیونــد
زناشــوئی مــوارد ذیــل هســتند:

حضانت مشرتک فرزند

مادامــی کــه متأهــل هســتند ،از بــدو تولــد بچــه هــا ،بــه طــور اتوماتیــک حضانــت مشــرک آنهــا را
بــه عهــده مــی گیرنــد .بدیــن معنــی کــه والدیــن بــا همدیگــر مســئول رسپرســتی فرزنــدان هســتند،
بــه طــور برابــر تصمیــم مــی گیرنــد و بایــد مشــرکاً مهمرتیــن تصمیــات را از طــرف فرزنــدان
بگیرنــد.

وظیفه تأمین معاش زندگی

مادامــی کــه متأهــل هســتند ،بــر طبــق قانــون وضعیــت مالــی زن و شــوهر ،وظیفــه تأمیــن معــاش
زندگــی یکدیگــر را بــه عهــده دارنــد .آن کمــک مالــی کــه شــخص ب ـرای ام ـرار معــاش خــود از
همــرش دریافــت مــی کنــد ،شــامل پرداخــت مالیــات منــی شــود .ضمنـاً ،مقــررات ویــژه ای نیــز در
مــورد مالیــات مشــرک زن و شــوهر وجــود دارد.

حق ارث

مادامــی کــه متأهــل هســتند و اگــر یــک وصیتنامــه ننوشــته باشــند کــه در آن چیــز دیگــری تعییــن
شــده اســت ،در صورتــی کــه زوجیــن فرزنــدی نداشــته باشــند ،هنــگام مــرگ یکــی از آنهــا ،دیگــری
همــه چیــز را بــه طــور اتوماتیــک ارث مــی بــرد و از پرداخــت مالیــات ارث معــادل  ۱۵%معــاف
اســت  .در صــورت داشــن فرزنــد  ،همــر زنــده مانــده  ۵۰%ارث مــی بــرد  ،در حالیکــه فرزنــد/
فرزنــدان  ۵۰%باقــی مانــده را ارث مــی برنــد.

اشرتاک اموال و دارایی

در ازدواج ،بــه طــور اتوماتیــک اشـراک امــوال و دارایــی وجــود دارد .ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه
در زندگــی زناشــوئی مالکیــت همــه امــوال و دارایــی شــخصی بــه طــور مشــرک اســت ،امــا بــه ایــن
معنــی اســت کــه در صــورت طــاق ،بایــد آنهــا را بــه طــور مســاوی تقســیم کــرد .زوجیــن همچنیــن
مــی تواننــد انتخــاب کننــد کــه قبــل از ازدواج یــا بعــدا ً در ایــام زناشــوئی یــک تعهدنامــه مالکیــت
جداگانــه امــوال و دارایــی درســت کننــد .مالکیــت جداگانــه بــه معنــای ایــن اســت کــه هنــگام
پایــان یافــن زندگــی زناشــوئی ،ایــن امــوال و دارایــی نبایــد تقســیم شــوند.
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رشط الزم اســت .ایــن همچنیــن یــک رشط الزم اســت کــه هــر دو طــرف بایــد مجــرد باشــند و بــا
هــم نســبت نزدیــک خانوادگــی نداشــته باشــند .اگــر یکــی از طرفیــن قبــآ متأهــل باشــد یــا دریــک
پیونــد مدنــی ثبــت شــده باشــد ،بایــد قبــل از ازدواج جدیــد ،ایــن ازدواج یــا پیونــد فســخ شــده
باشــد .در دامنــارک کســی منــی توانــد کــه بیشــر از یــک همــر داشــته باشــد .اگــر کســی بهــر حــال،
بــا وجــود اینکــه قبـاً متأهــل بــوده و یــا رشیــک یــک پیونــد مدنــی ثبــت شــده باشــد ،ازدواج بکند،
ایــن ازدواج مــی توانــد باطــل شــود و شــخص مــی توانــد بــه مجــازات زنــدان محکــوم شــود.
برای اینکه یک پیوند زناشوئی در دامنارک معترب باشد ،باید رشایط ذیل برآورده شوند:

›
›
›
›
›
›
›

عقد ازدواج باید توسط یک مقامی انجام داده شود که برای عقد کردن ازدواج با اعتبار
مدنــی تأییــد شــده باشــد.
سن هر دو طرف باید باالی  18سال باشد
هر دو طرف باید در مراسم عقد حضور داشته باشند
هر دو طرف باید مجرد باشند
هر دو طرف باید با گفتن بله ،قبول کنند که آنها می خواهند با هم ازدواج کنند
عاقد باید اعالم کند که زوجین ازدواج کرده اند
نباید یک ازدواج مصلحتی باشد

بـرای ازدواج کــردن در دامنــارک بایــد اول یــک گواهــی نامــه داشــته باشــید کــه رشایط قانــون ازدواج
رعایــت مــی شــوند .ایــن گواهــی نامــه را مــی تــوان از دفــر شــهرداری خــود درخواســت کــرد .اگــر
یکــی یــا هــر دو طــرف اتبــاع خارجــی باشــند و اجــازه اقامــت دائــم در دامنــارک را ندارنــد یــا بــر
اســاس مقــررات اتحادیــه اروپــا حــق اجــازه اقامــت دائــم در دامنــارک را ندارنــد ،بایــد بــه اداره
امــور حقوقــی خانــواده  Familieretshusetمراجعــه کننــد.
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ازدواج اجباری
اگــر یــک ازدواج بــا اجبــار صــورت گرفتــه باشــد ،مــی توانــد باطــل شــود .دردامنــارک ،مجبــور کــردن
دیگ ـران بــه ازدواج بــر خــاف میلشــان مجــازات دارد .ایــن امــر مــی توانــد منجــر بــه مجــازات
زنــدان شــود ،و ایــن هــم شــامل عقــد مذهبــی وهــم شــامل ازدواج بــا اعتبارمدنــی مــی باشــد.
اگــر احســاس مــی کنیــد کــه شــا را مجبــور بــه ازدواجــی مــی کننــد کــه شــا منــی خواهیــد ،مــی
توانیــد از شــهرداری خودتــان یــا تلفــن اضطـراری ملــی بــه شــاره  70203082کمــک بگیریــد .تلفــن
اضطـراری شــبانه روزی اســت و مــی توانــد هــم بــه زنــان و هــم بــه مــردان و بســتگان ،همچنیــن
بطــور کلــی تــر در مــورد خشــونت در روابــط نزدیــک و امکانــات رفــن بــه خانــه هــای امــن
راهنامیــی کنــد .وب ســایت  www.levudenvold.dkرا مالحظــه مناییــد.
زنــان و مــردان جــوان همچنیــن مــی تواننــد بــا مرکــز مشــاوره  RED Rådgivningبــا شــاره تلفــن
 70277666متــاس بگیرنــد .آنهــا در مــورد درگیــری هــای ناموســی راهنامیــی مــی کننــد .مرکــز
مشــاوره  RED Rådgivningهمچنیــن یــک مشــاورت بـرای والدیــن دارد کــه مــی تــوان بــا آنهــا بــا
شــاره تلفــن  70270366متــاس گرفــت .همچنیــن وب ســایت www.red-center.dk/raadgivning
را مالحظــه مناییــد.
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خواننده عزیز

ایــن جــزوه دربــاره ازدواج و طــاق در دامنــارک اســت .بــه طــور مشــخصرت هــدف ایــن جــزوه اطــاع
رســانی در مــورد حقــوق زنــان و مــردان در پیونــد زناشــوئی و در رابطــه بــا طــاق و همچنیــن در
مــورد تفــاوت بیــن ”یــک ازدواج بــا اعتبــار مدنــی” و ”یــک ازدواجــی کــه اعتبــار مدنــی نــدارد”
مــی باشــد.
ایــن جــزوه توســط موسســه تحقیقاتــی  Als Researchو ســازمان پناهنــدگان دامنــارک
 Dansk Flygtningehjælpبــرای اداره اســتخدام بیــن املللــی و ادغــام در جامعــه
 Styrelsen for International Rekruttering og Integrationتهیه شده است.

از خواندن جزوه لذت بربید!

ازدواج در دامنارک

زنــان و مــردان در دامنــارک حقــوق برابــری در رابطــه بــا ازدواج و طــاق دارنــد .رصف نظــر از زن
یــا مــرد بــودن ،هــر کســی در دامنــارک تــا زمانیکــه مقــررات قانــون ازدواج را رعایــت کنــد ،حــق
دارد کــه خــودش تصمیــم بگیــرد ،چــه زمانــی و بــا چــه کســی ازدواج مــی کنــد.
ولــی همــه زوج هــا ازدواج منــی کننــد .اکرثیــت زوج هــا قبــل از ازدواج بــا هــم زندگــی مــی کننــد،
زوج هــای دیگــر انتخــاب مــی کننــد کــه هرگــز بــا هــم ازدواج نکننــد .بعضــی هــا ازدواج مــی کننــد،
طالق می گیرند و با شخص دیگری ازدواج می کنند.
ازدواج و اعتبار آن
اگــر کســی بخواهــد کــه بــه عنــوان یــک شــخص متأهــل ،حقــوق و وظایــف قانونــی داشــته باشــد،
بایــد ازدواجــش برطبــق قانــون دامنــارک معتــر باشــد .ب ـرای اینکــه یــک ازدواج منعقــد شــده در
ایــن کشــور اعتبــار داشــته باشــد ،بایــد عقــد ازدواج توســط یــک امــام ،یــک شــهردار یــا شــخص
دیگــری انجــام داده شــود کــه ب ـرای عقــد کــردن تأییــد شــده باشــد.
یــک عقــد مذهبــی کــه توســط یــک کشــیش ،امــام یــا امثــال او کــه بـرای عقــد ازدواج در دامنــارک
تأییــد نشــده اســت ،انجــام شــده ،هیــچ اعتبــار قانونــی نــدارد .اگــر شــک داریــد ،مــی توانیــد بــا
مرکــز دینــی متــاس بگیریــد و ســؤال کنیــد کــه آیــا آنهــا یــک کشــیش ،امــام یــا امثــال او را بــا ایــن
مجــوز دارنــد.
در موقــع ازدواج  ،هــر دو طــرف بایــد آزادانــه داوطلــب پیونــد زناشــوئی باشــند .حضــور هــر دو
طــرف در حیــن مراســم عقــد و اینکــه هــر دو طــرف در زمــان عقــد بــه ســن قانونــی رســیده باشــند،
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ازدواج و طالق در دامنارک

= یک جزوه درباره اهمیت اعتبار ازدواج
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