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חתונות און חתונה־צערעמָאניעס
צווישן ּפערזָאנען ֿפון זעלביקן
געשלעכט

נײע ּתקנות לגבי חתונות
זײנען גילטיק ַ
מײ ַ 2009
זינט דעם 1טן ַ
און חתונה־צערעמָאניעס .דָאס געשלעכט ֿפון ַא מענטשן איז שוין
נישט משּפיע אויֿפן רעכט צו קענען חתונה הָאבן .די חתונה־ּתקנות
זײנען נייטרַאליזירט
און ַאנדערע בַאשלוסן בנוגע ּפָארֿפעלקער ַ
געווָארן און דָאס געזעץ ( )1994:117בנוגע דער רעגיסטרירטער
ווײטער קומט ַא קורצע
ּפַארטנערשַאֿפט איז ַאנולירט געווָארןַ .
נײער געזעצגעבונג.
בַאשרײבונג ֿפון דער ַ
ַ

ענדערונגען אין דעם חתונה־רעגולַאמין
צוויי ּפערזָאנען ֿפון דעם זעלביקן געשלעכט הָאבן דָאס רעכט אויף חתונה
אין די זעלביקע בַאדינגונגען ווי ּפָארלעך מיט ּפַארטנערס ֿפון ֿפַארשיידענע
געשלעכטער .מען דַארף אויסֿפירן די אינסטרוקציעס ֿפון די חתונה־ּתקונות
אויף דעם זעלביקן אוֿפן ,ס ַײ ווען ביידע ּפַארטנערס זײַנען ֿפון ֿפַארשיידענע
געשלעכטער ,ס ַײ ווען זיי געהערן צום זעלביקן געשלעכט.
דערלויבעניש אויף חתונה
ֿפַארן דורכֿפירן די חתונה מוז אויסגעֿפָארשט ווערן צי עס איז נישט
ֿפַארַאן קיין מניעה ֿפַאר דער חתונה .די דָאזיקע אויסֿפָארשונג ווערט
דורכגעֿפירט אונטער דער השגחה ֿפון דעם ֿפינַאנץ־ַאמט .צוויי ּפַארטנערס
ווָאס הָאבן בדעה חתונה צו הָאבן דַארֿפן צוזַאמען ַאּפליקירן אויף ַא
חתונה־דערלויבעניש ב ַײ די שייכדיקע אינסטַאנצן ֿפון ֿפינַאנץ־ַאמט.
ַא דערלויבעניש לויט דעם געזעץ ֿפַאר ּפַארטנערשַאֿפטַ ,ארויסגעגעבן
ֿפַאר דעם 1טן מ ַײ  2009איז דערנָאך ווײַטער גילטיק ווי ַא דערלויבעניש
אויף ַא חתונה.

די מעגלעכקייט ֿפון ַא רעגיסטרירטער
ּפַארטנערשַאֿפט איז ַאנולירט געווָארן,
ווײטער ַא הַאֿפט
ָאבער דער בַאגירף הָאט ַ
ַאז דָאס געזעץ לגבי דער רעגיסטרירטער ּפַארטנערשַאֿפט איז ַאנולירט
געווָארן סוף ַאּפריל  .2009דָאס בַאטײַט מען קען מער נישט ֿפַארשרײַבן
קיין נײַע ּפַארטנערשַאֿפטֿ .פון דעסט וועגן בלײַבט ַא שוין ֿפַארַאנענע
ּפַארטנערשַאֿפט גילטיק ביז זי ווערט אויֿפגעלייזט דורך די צדדים
ָאדער ַאריבערגעֿפירט אין ַא חתונה־סטַאטוס (זע ווײַטער לגבי דער
מעגלעכקייט איבערצובײַטן ַא רעגיסטרירטע ּפַארטנערשַאֿפט אויף ַא
חתונה־סטַאטוס)

איבערבײט ֿפון ַא רעגיסטרירטער
ַ
ּפַארטנערשַאֿפט אויף ַא חתונה־סטַאטוס
ַא רעגיסטרירטע ּפַארטנערשַאֿפט לויט דעם געזעץ ֿפַאר ּפַארטנערשַאֿפט
וועט זײַן גילטיק ווי ַא חתונה אויב ביידע צדדים זײַנען צוזַאמען מודיע
די אינסטַאנצן ֿפון ֿפינַאנץ־ַאמטַ ,אז זיי ווילן דָאס .די ּפַארטנערשַאֿפט
ווערט בַאטרַאכט ווי ַא חתונה ֿפון דעם טָאג ָאן ווען מען אינֿפָארמירט די

אינסטַאנצן ֿפון ֿפינַאנץ־ַאמט .שטָאטס דעם הָאט דָאס ּפָארל די ברירה
דורכצוֿפירן ַא חתונה לויטן ּפַארַאגרַאף ֿ 4פון די חתונה־ּתקנות .לויט
דעם דָאזיקן בַאזונדערן ָאּפמַאך איז שוין נישט נייטיק צו בַאקומען די
דערלויבעניש אויף חתונה .די ּפַארטנערשַאֿפט ווערט ֿפַאררעכנט ווי ַא
חתונה ֿפונעם מָאמענט ֿפון דער חתונה־צערעמָאניע ָאן.
צײט.
די מעגלעכקייט אויף ענדערונג איז נישט בַאגרענעצט אין דער ַ

די חתונה־צערעמָאניע
די חתונה־צערעמָאניע דַארף דורכגעֿפירט ווערן ָאדער אין דער ֿפָארעם
ֿפון ַא ציווילער חתונה ָאדער אין דער רעם ֿפון ַא רעליגיעזער קהילה.
ציווילע חתונה
ַא ציווילע חתונה קען דורכגעֿפירט ווערן דורך ַא ּפערזָאן וועמען די
לָאקַאלע רעגירונגס־אינסטַאנץ הָאט דערצו אויטָאריזירט .דער ּפָאסטן
אויף דורכצוֿפירן ַא חתונה איז בַאגרענעצט אויף ַא געוויסער ּתקוֿפה,
אויב מען הָאט אים נישט מלכּתחילה בַאגרענעצט ביז ַא געוויסער דַאטע.
אין ֿפַאל ווען די לָאקַאלע אינסטַאנצן הָאבן נישט אויטָאריזירט קיינעם
ֿפַארן דָאזיקן ּפָאסטן ,איז נישט מעגלעך זיך ַאנטקעגנצושטעלן קעגן דעם.
די ריכטער ֿפון די לָאקַאלע געריכטן זײַנען שוין נישט אויטָאריזירט
דורכצוֿפירן קיין חתונות.

דער דורכֿפירער ֿפון ַא ציווילער חתונה דַארף זיך ווענדן אין ַאן
ַאלגעמיינער ֿפָארעם צו ביידע ּפַארטנערס מיט די ווײַטערדיקע ווערטער:
איר הָאט מודיע געווען ַאז איר ווילט חתונה הָאבן .צי ווילט איר  XXנעמען
ווײב/מַאן?
ֿ XXפַאר ַא ַ
(ענטֿפער :יָא)
ווײב/מַאן?
צי ווילט איר  XXנעמען ֿ XXפַאר ַא ַ
(ענטֿפער :יָא)
אײך ֿפַאר חתונה־געהַאטע.
ַאצינד דערקלער איך ַ
אויב דָאס ּפָארל שטעלט צו ַא בַאזונדערע בקשה ,קען די אויטָאריזירטע
ּפערזָאן בײַטן דעם נוסח און זיך ווענדן צו די ּפַארטנערס מיט די
ווײַטערקידע ווערטער:
איר ווילט חתונה הָאבן מיט ַאנַאנדַ .א חתונה־ֿפַארבינדונג בַאזירט זיך אויף
ליבע און צוטרוי .ווען איר הָאט מיט ַאנַאנד חתונה זָאגט איר צו צו ַאכטן און
זײט איר צוויי זעלבשטענדיקע
צו העלֿפן איינער דעם צווייטן .ווי ַא ּפָארֿפָאלק ַ
מענטשן ווָאס קענען שעּפן ּכוח ֿפון דער ּפַארטנערשַאֿפט .היות איר הָאט
אײך:
דערקלערט ַאז איר ווילט חתונה הָאבן מיט ַאנַאנד ֿפרעג איך ַ
מַאן/ווײב צו ליבן אים/זי אין
ַ
אײער
צי ווילט איר  XXנעמען ֿ XXפַאר ַ
צײטן ֿפון דוחק?
צײטן ֿפון שֿפע און אין ַ
ַ
(ענטֿפער :יָא)
מַאן/ווײב צו ליבן אים/זי אין
ַ
אײער
צי ווילט איר  XXנעמען ֿ XXפַאר ַ
צײטן ֿפון דוחק?
צײטן ֿפון שֿפע און אין ַ
ַ
(ענטֿפער :יָא)
(די ּפַארטנערס מעגן זיך געבן רינגען)

אײך דערמיט ֿפַאר חתונה־געהַאטעַ .אצינד ַאז איר טרעט
איך דערקלער ַ
אײער
ַארויס צום לעבן און גייט צוריק צום טָאג־טעגלעכן לעבן ,געדענקט ַ
ווילן צו געמיינזַאמע שוּתֿפות ,ליבע און דרך־ארץ ווָאס איר הָאט אין דער
אײך בַאגלייטן ביז די לעצטע טעג.
ָא רגע גענומען אויף זיך און זָאלן זיי ַ
(מחבר ֿפון טעקסט.)Per Anders Fogelström :
אײער
אײך צו ווינטשן גליק און הצלחה אין ַ
דערלויבט מיר ַ
ּפָארֿפָאלקשַאֿפט.
חתונה אין ַא רעליגיעזער קהילה
מען מעג דורכֿפירן ַא חתונה־צערעמָאניע נָאר אין ַא רעליגיעזער
קהילה ווָאס ֿפַארמָאגט ַא דערלויבעניש דערויף און נָאר דורך ַא גלח
ָאדער ַאן ַאנדער גײַסטלעכן ווָאס איז אויטָאריזירט געווָארן דערצו
דורך דעם קָאמיטעט ֿפַאר געזעץ־געבונג .די ֿפָאדערונג לגבי ַא חתונה־
אויטָאריזַאציע איז גילטיק ֿפונעם 1טן מ ַײ  2009אויך ֿפַאר דער
שוועדישער קירך .ווי אין יעדער רעליגיעזער קהילה ,דַארף אויך אין
דער שוועדישער קירך יעדער דורכֿפירער ֿפון חתונות זײַן אויטָאריזירט
ֿפון דעם קָאמיטעט ֿפַאר געזעץ־געבונג .יעדער גלח אין דער שוועדישער
קירך ווָאס הָאט געמעגט דורכֿפירן חתונות ביז סוף ַאּפריל 2009
בלײַבט אויטָאריזירט דערצו ביז סוף ַאּפריל  .2010אויך ּפערזָאנען
ווָאס זײַנען געווָארן גלחים אין משך ֿפונעם ווײַטערדיקן יָאר זינט עס
איז ַארויס דָאס געזעץ ,הָאבן דָאס רעכט דורכצוֿפירן חתונות ביז סוף
ַאּפריל ָ 2010אן ַא בַאזונדערער אויטָאריזַאציע.
די חתונה־צערעמָאניע ווערט דורכגעֿפירט לויט דעם ָאנגענומענעם
סדר אין דער שייכדיקער קהילה
ַא רעליגיעזע קהילה ָאדער דער ֿפַארַאנטווָארטלעכער ֿפַאר חתונה־
צערעמָאניעס אין ַא רעליגיעזער קהילה זײַנען נישט מחוייֿב דורכצוֿפירן
ַא חתונה־צערעמָאניע .עס קען ז ַײן ַאז ַא ּפָארל ווָאס בעט דורכצוֿפירן ַא
חתונה־צערעמָאניע אין ַא געוויסער קהילה זָאל ָאּפגעזָאגט ווערן ,כָאטש

דָאס ּפָארל ֿפילט אויס ַאלע ֿפָאדערונגען לויט דעם חתונה־געזעץ .עס
קענען למשל זײַן ֿפַאלן ,ווען די גלויבנס־ּפרינציּפן ֿפון ַא רעליגיעזער
קהילה ָאדער דעם שייכדיקן דורכֿפירער ֿפון חתונות דערלויבן
נישט מקיים צו זײַן די צערעמָאניע ווײַל די ּפַארטנערס געהערן צו
ֿפַארשיידענע רעליגיעס ָאדער איינער ֿפון זיי איז ַא געגטער.

צוגָאב־אינֿפָארמַאציע
איר קענט לייענען ווײַטערע הינטערגרונט־אינֿפָארמַאציעס צו די
נײַע רעגולַאמינען ווָאס די רעגירונג לייגט ֿפָאר 2008/09:80
 Äktenskapsfrågorאויֿפן וועבָארט ֿפון דער רעגירונג:
www.regeringen.se
און אין דעם ֿפָארלייג ֿפון דעם ציוויל–קָאמיטעט 2008/09:CU19
אויֿפן וועבָארט ֿפון דער רעגירונגwww.riksdagen.se :
ווײַטערדיקן לייען–מַאטעריַאל וועגן חתונה און חתונה–
צערעמָאניעס קענט איר געֿפינען אויֿפן וועבָארט ֿפון דער רעגירונג:
www.regeringen.se/aktenskap
ווײַטערדיקן לייען–מַאטעריַאל וועגן דורכֿפירער ֿפון ציווילע חתונות
קענט איר געֿפינען אויֿפן וועבָארט ֿפון דער ָאנֿפירערשַאֿפט ֿפון דער
לָאקַאלער אינסטַאנץwww.lansstyrelsen.se :
ווײַטערדיקן לייען–מַאטעריַאל וועגן חתונה–דערלויבענישן,
רעגיסטרַאציע ֿפון ענדערונגען אין ּפַארטנערשַאֿפט–ָאּפמַאכן און
חתונה–צערעמָאניעס אין אויסלַאנד געֿפינט איר אויֿפן וועבָארט ֿפון דער
אינסטַאנץ ֿפונעם ֿפינַאנץ–ַאמטwww.skatteverket.se :
אינֿפָארמַאציע וועגן מעגלעכקייטן חתונה צו הָאבן אין ַא
ווײטערדיקן
רעליגיעזער קהילה קענט איר בַאקומען צום בײַשּפיל אויֿפן ַ
וועבָארטwww.svenskakyrkan.se :

איר קענט בַאשטעלן מער קָאּפיעס ֿפון דעם דָאזיקן אינֿפָארמַאציע–בלעטל דורך דער יוסטיץ–מיניסטעריע ,טעלעֿפָאן:
ָ 08-4051000אדער בליצּפָאסט–ַאדרעסinfo.order@justice.ministry.se :
דָאס וועבָארט ֿפון דער רעגירונגwww.regeringen.se :
דער בליצּפָאסט–ַאדרעס ֿפון דער יוסטיץ–מיניסטעריעregistrator@justice.ministry.se :
געדרוקט דורך  ,Grafisk serviceאקטאבער 2010
דָאס אינֿפָארמַאציע–בלעטל ווערט ֿפַארשּפרייט דורך דער יוסטיץ–מיניסטעריעַ ,ארטיקל–נומערJu 09.01 :
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