
درباره ازدواج أطفال – قوانین و مقررات 
مربوطه در سویدن

همه افراد زیر ١٨ سال به أساس قوانین سویدن طفل محسوب می شوند. ازدواج با طفل ممنوع 

است. ازدواج با طفل که در خارج از سویدن انجام شده باشد در بیشرت مواقع در سویدن به 

رسمیت شناخته منی شود. 

طفل حق دارد به مکتب برود و درس بخواند، امکان انجام فعالیت های أوقات فراغت داشته باشد و بتواند 
بحیث یک نفر مستقل، رشد و پرورش یابد. زندگی کردن در یک ازدواج دربرگیرنده مسئولیتی است که 

نباید یک طفل برعهده بگیرد. ازدواج زود هنگام می تواند هم به مریضی جسمی و هم روحی منجر گردد. 

در سویدن این قوانین اعتبار دارد
همه أطفال، چه دخرت و چه پرس، حقوقی برابر دارند. در سویدن همچنان  قوانین زیر معترب است:

طفل زیر ١٥ سال از حقی مطلق برای محافظت در برابر اعامل جنسی، برخوردار است.   •
همه باید امکان دریافت معلومات درباره روابط جنسی، حامله داری و بدنیا آوردن طفل، را داشته باشند.   •

یک دخرت یا زن حامله دار، اگر بخواهد به بارداری خود پایان دهد، حق سقط جنین را دارد.  •
رابطه جنسی برخالف میل طرف مقابل، تجاوز است، حتی بین دو نفر که باهم ازدواج کرده اند.   •

همه کسانی که ازدواج کرده اند حق جداشدن یا طالق گرفنت را دارند، حتی اگر رشیک زندگی آنها   •
موافق نباشد. 

وقتی یک نفر ١٨ سال را تکمیل کند، حق دارد در مورد خود تصمیم بگیرد. 

ازدواج با اطفال که در خارج از سویدن انجام شده باشد در سویدن مورد پذیرش قرار 

منی گیرد
از اول جنوری ٢٠١٩ ازدواج با أطفال که در خارج از سویدن انجام گردیده و در زمان ازدواج یکی از طرفین 

زیر ١٨ سال سن داشته باشند، ممکن است در سویدن پذیرفته نشود. 
اما در بعضی موارد هنوز هم ممکن است یک ازدواج با طفل معترب شناخته شود. رشط اول آن است که هر 

دوی شام زمانی که تقاضای ثبت ازدواج خود در سویدن می منایید باالی ۱۸ سال داشته باشید. همچنان 
زوجین باید یا قبل از اول جنوری ۲۰۱۹ ازدواج منوده باشند و یا رشایط بسیار خاصی وجود داشته باشد تا 

ازدواج شام به رسمیت شناخته شود. 
رشایط بسیار خاص بحیث مثال می تواند دربرگیرنده آن باشد که اگرازدواج زوجین دیگر معترب نباشد آنها 

متحمل عواقب جدی شوند. تشخیص در این موضوع در مورد هر کیس جداگانه انجام می شود.
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والدین یا یک امین مسئولیت طفل را برعهده دارند
در درجه اول، این والدین هستند که بحیث رسپرست، این مسئولیت را برعهده دارند که طفل در امنیت 

رشد و منو مناید و نیازهای او تامین گردد. در صورت رضورت اداره خدمات اجتامعی کمون، خدمات حامیوی 
در این قسمت ارایه کرده می تواند. همه کسانی که زیر ١٨ سال دارند و بدون والدین خود یا کدام 

رسپرست دیگر تقاضای پناهندگی می کنند، بحیث طفل پناهنده تنها در نظر گرفته می شوند. یک نفر به 
اصطالح امین یا رسپرست قانونی، به خدمت گرفته می شود تا به طفل، بعنوان مثال در قسمت متاس با 
ادارات دولتی و انجام أمور مالی، کمک کند. یک نفر که اعالم کرده با طفلی ازدواج کرده، منی تواند مثل 

والدین طفل یا یک امین، حق تصمیم گیری برای طفل مذکور داشته باشد.

رابطه جنسی با افراد زیر ١٥ سال جرم است
طفل زیر ١٥ سال دارای حقی مطلق در قسمت محافظت در برابر اعامل جنسی می باشد. داشنت رابطه 

جنسی با فردی که زیر ١٥ سال باشد، جرم است. این امر در مورد طفلی که اظهار منوده ازدواج کرده هم، 
اعتبار دارد. کسی که با یک طفل زیر ١٥ سال آمیزش جنسی منوده و یا دیگر اعامل جنسی داشته باشد، 

مرتکب تجاوز به یک طفل گردیده است. این جرم می تواند منجر به زندان به مدت حداقل ٢ سال و 
حداکرث ١٠ سال، گردد. 

متاس با إدارات دولتی در سویدن
اداره أمور مهاجرین همه درخواست های پناهندگی را بررسی می کند. اداره خدمات اجتامعی مسئولیت 

تحقیق در قسمت نیازهای طفل و ارایه حامیت و حفاظت از او را برعهده دارد. إدارات دولتی باید با طفل 
مذکور و کسی که مسئولیت او را برعهده دارد، همکاری مناید. آنها باید اقدامات الزم را بعمل آورند تا 
طفل عقیده خود را بیان مناید، بعنوان مثال اینکه طفل در کجا می خواهد زندگی کند و چه رشایطی را 

طلب می کند. همه کسانی که در مراکزی کار می کنند که با أطفال و جوانان رسوکار دارند، مثل مکاتب و 
مراکز صحی و درمانی، اگر شک منایند که برای طفلی کدام مشکالت پیش آمده، باید به أساس قانون 

بالفاصله تشویش خود را به اداره خدمات اجتامعی اعالم منایند. 

اگر جدیدا به سویدن آمده اید
کارمند مسئول شام در اداره أمور مهاجرین  یا اداره خدمات اجتامعی، معلومات بیشرتی در قسمت قوانین 

معترب در سویدن به شام داده می تواند.  
معلومات به چندین لسان در مورد جامعه سویدن موجود www.informationsverige.se در وبسایت است.


