
 مراسم عقد و مراسم پیوند )برای ازدواج بین افراد همجنس(

خواهید عقد مدنی )غیر کلیسایی( نمایید با هماهنگ کننده امور مربوط به عقد در کمون فلن تماس بگیرید تا در  اگر می

 مورد زمان و مکان انجام مراسم عقد توافق نمایید.

درخواست نمایید.  Hindersprövningبا بخش معلومات رسانی دفتر مالیات و ثبت نفوس تماس بگیرید تا برای بررسی موانع نکاح 

 فورمه درخواستی باید خانه پری شده و برای دفتر مالیات روان شود.

ا یکی از زوجین در سویدن ثبت بررسی موانع نکاح از طرف مراجع مربوطه در سویدن, برای زوجینی که تبعه خارجی بوده و ی

 نیست، هم باید انجام گیرد.  معلومات مکمل در این مورد نزد دفتر مالیات موجود است. 

 بخش معلومات رسانی دفتر مالیات و ثبت نفوس

 های بررسی موانع نکاح فورمه

شود. شهادت نامه را  های مربوط به بررسی موانع نکاح و فورمه شهادتنامه یا گواهی نکاح به آدرس شما روان می پس از آن فورمه 

این مدارک بعدا بعنوان مبنای صدور پروتکل و نکاح خط  باید به هماهنگ کننده امور عقد در کمون تسلیم نموده یا برای او روان نمایید

 ماه اعتبار دارد.  ۴نمایید که این شهادتنامه صرف  خواهد بود.  توجه

توانند از خویشاوندان یا  سال داشته باشند، حضور داشته باشند. شهود می ۱۸در زمان جاری شدن عقد، باید دو نفر شهود که باالی 

نوان شاهد در مراسم حاضر توانند بع دوستان زوجین باشند.  در ساعات کاری عادی در ساختمان شهرداری، کارمندان شهرداری می

 شوند. در کمون فلن، اجرای مراسم عقد رایگان است. 

 عاقد )مسئول جاری کردن عقد( در کمون فلن

 گیرد که از طرف شورای والیت به این وظیفه تعیین گردیده است.  عقد مدنی از سوی عاقد مدنی انجام می

 مراسم عقد در ساختمان شهرداری فلن

انند بین دو قسم مراسم عقد، یک قسم که طوالنی است و دیگری که کوتاه تر است، یکی را انتخاب کنند.  مراسم تو عروس و داماد می

، در منزل همکف دفتر خدمات توریستی انجام «کونگاسالِن»، در سالون  Järnvägshotelletِوگز هو ِتلِت  اجرای عقد در کتابخانه َیرن

اری و همچنین بعداز توافق بین زوجین و هماهنگ کننده عقد، در ساعات شب و روزهای گیرد.  اجرای عقد در ساعات عادی ک می

 گیرد.  رخصتی انجام می

 مراسم عقد در مکان دیگر

ما همچنین اجرای عقد در مکان دیگر غیر از ساختمان شهرداری را هم ارایه کرده می توانیم. این امر بعداز توافق بین زوجین و 

 قد، انجام پذیر خواهد بود.هماهنگ کننده امور ع
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 معلومات

 هماهنگ کننده امور عقد

 یسیکا ِاِکرمان

jessica.ekermann@flen.se 

۰۱۵۷۴۳۰۰۰۲ 

 اداره مالیات

۰۷۷۱۵۶۷۵۶۷ 

 سایت انترنیتی

 ساعات تماس تیلفونی:

 ۱۹الی  ۸دوشنبه الی پنجشنبه از 

 ۱۶الی  ۸جمعه از 

 وزارت امور خارجه

۰۸۴۰۵۱۰۰۰ 

 سایت انترنیتی

  

 اید و مشکل لسان دارید؟ آیا تازه به سویدن آمده 

تماس بگیرید، تا به شما وقت مالقات با امیر داده شود که به شما برای انجام امور و مراجعه به « Kompassen»با واحد پذیرش مهاجرین تازه وارد کمون 

 ادارات مختلف کمک کند. 

 امیر ابراهیم احمد

۰۱۵۷۴۳۰۴۵۲ 
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