
 مراسم عقد و  مراسم پیوند )بین دو نفر همجنس(

اگر خواستار آن هستید که از طریق  عقد مدنی )غیر کلیسایی( ازدواج نمایید، با هماهنگ کننده مراسم عقد در کمون فلن 

 تماس بگیرید تا در مورد زمان و مکان انجام مراسم به توافق برسید.

)بررسی عدم وجود موانع  hindersprövningرسانی اداره مالیات و ثبت احوال تماس بگیرید تا برای صدور  همچنین با بخش اطالع

 نکاح( از این اداره درخواست نمایید. فرم درخواست مذکور بایستی پر شده و برای اداره مالیات ارسال گردد.

وجینی که شهروند دیگر کشورها هستند و یا مواردی که یکی از آنان در سوئد  بررسی موانع نکاح از سوی مراجع سوئدی، برای ز

 های کامل در اینباره نزد اداره مالیات موجود است. ثبت نگردیده هم بایستی انجام گیرد. آگاهی

 رسانی اداره مالیات و ثبت احوال بخش اطالع

 های بررسی موانع نکاح فرم

های بررسی موانع نکاح و گواهی عقد برای شما ارسال خواهد گردید.  گواهی مزبور را بایستی به هماهنگ کننده مراسم  پس از آن فرم

مدرک  نامه یا از این مدارک  بعدا بعنوان مبنای صورتجلسه مربوط و صدور نکاح عقد در کمون تحویل داده یا با پست ارسال کنید. 

 ماه اعتبار دارد. ۴شود. توجه نمائید که این گواهی تنها  ازدواج استفاده می

توانند از بستگان یا دوستان زوجین  سال داشته باشند، حضور داشته باشند. آنها می ۱۸در مراسم عقد دو نفر شاهد که  بایستی باالی 

توانند بعنوان شاهد در مراسم شرکت کنند. در کمون فلن، عقد  کز میباشند. در ساعات کاری عادی ساختمان شهرداری، کارکنان این مر

 شود. مدنی بشکل رایگان برگزار می

 مسئول اجرای عقد )عاقد( در کمون فلن

 گردند.  شود که توسط هیئت مدیره استان تعیین می عقد مدنی از سوی مسئوالن اجرای عقد مدنی برگزار می

 مراسم عقد در ساختمان شهرداری فلن

تر، یکی را انتخاب کنند.  مراسم عقد در  توانند بین دو  شکل اجرای مراسم عقد، یک گزینه بلند و یک گزینه کوتاه عروس و داماد می

در دفتر توریستی در طبقه همکف برگزار  Kungasalenدر مکانی بنام کونگاسالِن  Järnvägshotelletِوگز هوتلِت  کتابخانه َیرن

م عقد در ساعات عادی اداری و همچنین در صورت توافق بین زوجین و هماهنگ کننده عقد در هنگام عصر و شود.  اجرای مراس می

 گیرد.  تعطیالت انجام می

 اجرای مراسم عقد در مکان دیگر

مر پس توانیم برای برگزاری مراسم عقد در مکانی دیگر غیر از ساختمان شهرداری هم خدماتی ارائه نماییم . این ا ما همچنین می

 از توافق بین زوجین با هماهنگ کننده امور مربوط به عقد انجام پذیر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7880.4.19b9f599116a9e8ef36800024527.html


 

 اطالعات

 هماهنگ کننده امور مربوط به عقد

 یسیکا اکرمان

jessica.ekermann@flen.se 

۰۱۵۷۴۳۰۰۰۲ 

 اداره مالیات

۰۷۷۱۵۶۷۵۶۷ 

 وبگاه

 ساعات تماس تلفنی:

 ۱۹تا  ۸دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 

 ۱۶تا  ۸جمعه از ساعت 

 وزارت امور خارجه

۰۸۴۰۵۱۰۰۰ 

 اهوبگ

  

 اید و مشکل زبان دارید؟ آیا بتازگی به سوئد آمده 

تماس بگیرید تا وقت مالقاتی با امیر برای شما در نظر گرفته شود و او شما را برای انجام امور « Kompassen»وارد کمون  با واحد پذیرش مهاجران تازه 

 و مراجعه به ادارات مربوطه کمک خواهد نمود. 

 امیر ابراهیم احمد

۰۱۵۷۴۳۰۴۵۲ 
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