
درباره ازدواج کودکان – قوانین و مقررات
برپایه قوانین سوئد همه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می¬شوند. ازدواج با یک کودک 

ممنوع است. ازدواج با کودکان که در خارج از سوئد صورت میگیرد در سوئد اصوال قانونی نیست.

کودک حق دارد به مدرسه برود و تحصیل کند، بتواند از ساعات فراغت استفاده کند و امکان رشد و 
پرورش شخصیت خود را داشته باشد. ازدواج کردن به معنای داشنت مسئولیت¬هایی است که یک کودک 

نباید داشته باشد. ازدواج زودرس ممکن است به بیامریهای جسمی و روانی بیانجامد.

در سوئد قوانین و مقررات به این صورت¬اند
همه کودکان، هم دخرتان و هم پرسان، از حقوق یکسانی برخوردار هستند. در سوئد همچنین بدین گونه 

است که:

کودکان زیر ۱۵ سال از حق کامل حفاظت در برابر  اعامل جنسی برخوردارند.  •
همه باید از امکان دسرتسی به اطالعات مربوط به روابط جنسی، بارداری و زایامن برخوردار باشند.  •

یک زن یا دخرت آبسنت اگر میخواهد به یک بارداری پایان دهد از حق کورتاژ یا سقط جنین برخوردار   •
است.

ارتباط جنسی با کسی که مخالف این کار باشد تجاوز محسوب میشود حتی اگر دوطرف با هم ازدواج   •
کرده باشند.

همه کسانی که با هم ازدواج کرده¬اند حق دارند از هم جدا شده و طالق بگیرند حتی اگر طرف   •
مقابل چنین نخواهد.

هنگامی که فردی به ۱۸ سالگی متام رسید حق دارد که درباره¬ی خود تصمیم بگیرد.

ازدواج با کودکان در خارج از کشور در سوئد قانونی نیست
از اول ژانویه ۲۰۱۹ اگر در یک ازدواج، فردی بهنگام عقد زیر ۱۸ سال بوده باشد ممکن است آن ازدواج در 

سوئد اعتبار نداشته باشد.
اما در برخی موارد استثنایی میتواند یک ازدواج با کودک که در خارج از سوئد صورت گرفته است در اینجا 

نیز رسمیت داشته باشد. نخست اینکه باید هردو نفر بهنگام درخواست ثبت ازدواجشان در سوئد باالی 
۱۸ سال باشند. زوجین هم چنین یا باید قبل از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ ازدواج کرده باشند و یا اینکه “دالیل ویژه ای” 
وجود دارد که برپایه آن باید ازدواج به رسمیت شناخته شود. دالیل ویژه برای منونه می¬تواند به این معنا 

باشد که اگر آنان دیگر زن و شوهر نباشند این موضوع عواقبی جدی برای آنان داشته باشد. هر موردی 
بطور جداگانه ارزیابی میشود. 
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والدین و یا قیم مسئول کودک هستند
در درجه نخست این والدین کودک بعنوان رسپرستان او هستند که مسئولند که مراقبت کنند تا کودک در 
محیطی امن رشد کرده و نیازهای او برآورده شود. در صورت نیاز socialtjänsten  یا اداره خدمات اجتامعی 

کمون میتواند خدمات حامیتی ارایه کند. 
همه افراد زیر ۱۸ سال که پناهجو هستند و مادر و پدرشان و یا دیگر رسپرست آنان همراهشان نیستند 

بعنوان کودکان تنها آمده شناخته میشوند. فردی که قیم یا god man خوانده میشود برای این کودکان 
انتخاب میگردد تا برای مثال به کودک در متاس با اداره¬ها و تنظیم وضعیت مالی خود کمک کند. فردی 

که کودکی میگوید با او ازدواج کرده است منیتواند حق تصمیم گیری برای کودک را مانند رسپرست یا قیم 
او داشته باشد. 

داشنت رابطه جنسی با افراد زیر ۱۵ سال جرم است
کودکان زیر ۱۵ سال از این حق برخوردارند که در برابر اعامل جنسی کامال محافظت شوند. داشنت رابطه 

جنسی با فرد زیر ۱۵ سال جرم است. جرم بودن رابطه جنسی با افراد زیر ۱۵ سال شامل کودکانی که 
می¬گویند ازدواج کرده¬اند نیز می¬شود. فردی که با کودکی زیر ۱۵ سال همبسرت شود و یا دیگر اعامل 

جنسی با او انجام دهد مرتکب جرم تجاوز به یک کودک شده است. این جرم مجازات زندان از دستکم 
دوسال تا حداکرث ده سال دارد.

متاس با اداره¬های سوئدی
اداره مهاجرت  Migrationsverket به متام تقاضاهای پناهندگی رسیدگی میکند. اداره¬ی خدمات اجتامعی 

مسئول رسیدگی به نیازهای کودکان و حفاظت و حامیت از آنان است. این دو اداره باید با هم و با کسی 
که مسئولیت کودک را بعهده دارد همکاری کنند. آنان باید این امکان را فراهم کنند که کودک بتواند 

نظرات خود را برای مثال درباره اینکه در کجا و چگونه میخواهد زندگی کند، بیان کند. 
همه کسانی که در اموری شاغلند که در کارشان با کودکان و نوجوانان رسو کار دارند، مانند کسانی که در 

مدرسه¬ها و یا در نظام مراقبت¬های بهداشتی -درمانی کار میکنند، برپایه قانون وظیفه دارند اگر 
مشکوک به این هستند که کودکی در معرض خطری است بی¬درنگ نگرانی خود را به اداره خدمات 

اجتامعی گزارش کنند.

۸. اگر شام در سوئد تازه واردید
کاررس شام در اداره مهاجرت یا در اداره خدمات اجتامعی می¬تواند بشام اطالعات بیشرتی درباره آنچه که 

در سوئد قانونی است بدهد.

در وبسایت www.informationsverige.se اطالعاتی درباره جامعه سوئد به زبانهای مختلف می¬یابید

Information till barn:
 

www.kollpasoc.se/barnaktenskap


