ازدواج و خانواده
هم مرد هم زن خود حق دارند انتخاب کنند با چه کسی میخواهند ازدواج کنند.
در دانمارک معمول است که بدون ازدواج کردن با هم زندگی میکنند .کسی را
وادار به ازدواج کردن مجازات دارد.
چه مرد چه زن باشید خودتان تصمیم میگیرید با چه کسی میخواهید ازدواج کنید .همسر میتواند از جنس مخالف یا از یک
جنس باشد .آزادی انتخاب همسر بدین معنی میباشد که اگر کسی شما را مجبور به ازدواج با فردی کند که خودتان نمیخواهید
با او ازدواج کنید ،این عمل مجازات دارد .فقط یک نوع خانواده ،نوع صحیح و درست نیست .همچنین میتوان بدون ازدواج
کردن با کسی زندگی کرد و بچه دار شد .میتوان فرزندان مشترک داشت و میتوان فرزندانی از روابط زناشویی پیشن را با
هم الحاق کرد.
زن و مرد در زندگی زناشوئی حقوق و وظایف یکسان دارند .بعنوان همسر موظفند زندگی یکدیگر را تأمین کنند و در
صورت داشتن فرزند بطور اتوماتیک حضانت مشترک دارند .والدین وظیفه دارند که مشترکا زندگی فرزندان خود را تأمین
کنند و از جمله ترتیبی دهند تا بچه ها خوب رشد کنند ،به مدرسه بروند و فعالیت هایی اوقات فراغت داشته باشند .در
دانمارک کتک زدن فرزندان ممنوع است و مجازات دارد.

تماس
بیشتر نشان بدهید

سرویس شهروندان
در سرویس شهروندان میتوانید درباره شرایط ازدواج ،تقاضای ازدواج و تقاضای مجوز عقد و ازدواج مطالب بیشتری
بخوانید.

www.borger.dk
 - LOKKسازمان کشوری خانه های امن برای زنان
اگر توسط خانواده خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته اید ،میتوانید از اینجا کمک بگیرید:
تلفن اضطراری شبانه روزی۷۰ ۲۰ ۳۰ ۸۲ :

www.lokk.dk
خانه های امن R.E.D
به جوانان مجرد چه مرد چه زن و همچنین زوجینی که دبلیل ناموسی توسط خانواده خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته
اند ،جا برای زندگی میدهد.
تلفن۴۵ ۱۱ ۷۸ ۰۰ :

www.red-safehouse.dk
تازه وارد به دانمارک
اگر اخیرا به دانمارک آمده و میخواهید همسرتان به کشور بیاید میتوانید در سایت  nyidanmark.dkدرباره مقررات
الحاق خانواده مطالبی بخوانید.

www.nyidanmark.dk
اداره امور خارجیان
این اداره از جمله مسئولیت رسیدگی به تقاضاهای اقامت برای اتباع کشورهای خارج از منطقه شمال اروپا ،کشورهای
اتحادیه اروپا و دریای بالتیک که برای اقامت در دانمارک باید تقاضای اقامت کنند ،بعهده دارد .این اداره همچنین به پرونده
های الحاق خانواده برای همسر و فرزندان رسیدگی میکند.
تلفن۳۵ ۳۰ ۸۸ ۸۸ :
ایمیلaegtefaelle@us.dk, boern@us.dk:

حقوق و وظایف
ازدواج اجباری

شما حق دارید خودتان همسر را انتخاب کنید .ازدواج فقط در صورتی میسر است که هر دو طرف آزادانه بله
بگویند.
ازدواج های اجباری و ازدواج هایی که دیگران ترتیب بدهند در دانمارک ممنوع است .اگر احساس میکنید که با
زور و اجبار باید ازدواج کنید ،ازدواجی که بر خلف میل شماست ،میتوانید از  LOKKیا کمون خود کمک
بگیرید .مجازات اجبار کسی با خشونت یا تهدید به ازدواج یا عقد ممهبی بدون اعتبار قانونی تا چهار سال حبس
میباشد .اتباع خارجی که بدلیل وادار کردن کسی به ازدواج یا عقد ممهبی بدون اعتبار قانونی مجازات میشوند،
میتوان آنها را از کشور اخراج کرد.
چه وقت اجازه دارند ازدواج کنند

ازدواج کردن غیرقانونی است اگر:
شخص متأهل باشد
شخص زیر  ۱۸سال باشد
کسی که با او ازدواج میکند از بستگان نزدیک باشد
اگر بر طبق مقررات دانمارک ازدواج نکرده باشند ،نمیتوانند بر اساس قوانین دانمارک طلق بگیرند .عقد ممهبی

در دانمارک اعتبار قانونی ندارد.

وظیفه تأمین زندگی

زن و مرد در ازدواج حقوق و وظایف برابر دارند .موظفند زندگی یکدیگر را تأمین کنند .هر دو موظفند در تأمین
زندگی خانواده کمک کنند .یا با درآمدی یا با سرپرستی و اداره خانه و فرزندان.
الحاق خانواده

اگر ازدواج کرده اید ،و یکی در خارج از کشور و دیگری در دانمارک زندگی میکند ،میتوانید به هم ملحق شوید.
در مورد الحاق خانواده میتوانید در سایت  www.nyidanmark.dkبخوانید ،و در اداره امور خارجیان
راهنمایی شوید.

