
E-post: talaq@imamalicenter.se 
www.imamalicenter.se 
info@imamalicenter.se

Plusgiro 
643195-1

Öppettider 
mån-tors & lör 
10:00  - 16:00

Telefontider 
mån-tors & lör 
11.00 - 15.00

Telefon & Fax  
0046(0)8 58012314 
0046(0)8 58012881

Imam Ali Islamic Center 
Datavägen 2 b  
175 43 Järfälla

I Guds Namn بسمه تعالی

Nödvändiga handlingar för ansökan om religiös äktenskapsskilnad: 

□Centrets avgift 
□Ifyllda blankett 140 
□Kopior av alla Shenasnamehs sidor(för iranska medborgare) 
□Familjebevis från skattemyndigheten 
□Kopia av svensk ID-kort, körkort eller pass 
□Kopia av svensk skillsmässa från tingsrätten 
 

Noteringar:  
Om handlingar ska skickas in per post, måste signaturerna vara vidimierade av Notarius Publicus. (bara blankett 140)  
(Detta är inte nödvändigt om handlingarna inlämnas personligen) . 
Skicka aldrig orginalhandlingar. (förutom blankett 140)  
Enbart kompletta handlingar kommer att behandlas. 
För mer information, ta kontakt med Imam Ali Islamic Center!

Observera att:  
Ni måste kontakta oss och boka en tid i förväg innan ni kommer till centret och lämnar ansökan.  
En kvinna som blir skild är pliktig att vänta minst hundra dagar innan hon kan gifta om sig. Kvinnans väntetid kallas för ”Iddah”.  
Kvinnor som vid vigseln, föreskrev villkoret att ha fullmakt från mannan att själv kunna skilja sig, kan vända sig till Centret för att ansöka 
om skilsmässan.  
Ifall där makan(som inte har någon skilsmässofullmakt) ansöker om skilsmässa men mannen vägrar att samarbeta, kan kvinnan vända sig 
till centret med en skriftlig kortfattad redogörelse över situationen och därmed anledningen till sin ansökan. Imamen kommer alltefter 
möjligheterna hitta och fullgöra lösningar på problemet. 

Islamisk äktenskapsskilnad

Typ av Talaq(skilsmässa) inom Islam:  
Det är två olika skilsmässor i Islam:  
1.Talaq Raji(reversibel skilsmässa): När skilsmässan har verkställts börjar den så kallade Iddah perioden för 
hustrun. Under denna period som är 3 månader och 10 dagar kan paret förenas utan vigsel och skilsmässan 
annulleras. Denna typ av skilsmässa är den vanligaste och rekommenderas också från Imam Ali Islamic Center. 
Handläggningstiden för denna typ av skilsmässa är mellan 4 till 6 veckor.  
2.Talagh Ba'in: I motsats till Raji är denna en irreversibel skilsmässa och paret kan inte förenas utan vigsel då 
skilsmässan har verkställts. Det finns sex olika varienter. Vi tar bara två av dem här nedan:  

·Talagh Khol: Ett krav för att skilsmässan skall kunna verkställas är att kvinnan hyser stark motvilja mot sin 
man måste avstå sin rätt till hemgift(Mehrieh) eller mer. Dessutom krävs det mycket starka skäl för att 
talaq Khol skall beviljas. Denna typ av skilsmässa är ovanlig. Det tar lång tid för att behandla ärendet.  

·Talagh Mobarat: I denna typ av skilsmässa är det hustrun som kräver att få skilja sig och paret hyser stark 
motvilja mot varandra. För att skilsmässan skall verkställas måste kvinnan avstå sin rätt till 
hemgift(Mehrieh) eller mindre. Denna typ av skilsmässa är mycket sällsynt. Det kan ta lång tid innan 
skilsmässan verkställs.  

Detta är en mycket kortfattad beskrivning av olika typer av skilsmässor inom islam. Det finns även andra typer av 
skilsmässor vilka inte har nämnts ovan. För ytligare information, vänligen ta kontakt med Imam Ali Islamic Center. 

http://www.imamalicenter.se/sv/content/kontakta-oss
http://www.imamalicenter.se/sv/content/kontakta-oss


 

 نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده

تاریخ

این قسمت توسط مسؤلین تکمیل میشود.ا

E-post: talaq@imamalicenter.se 
www.imamalicenter.se 
info@imamalicenter.se

Plusgiro 
643195-1

Öppettider 
mån-tors & lör 
10:00  - 16:00

Telefontider 
mån-tors & lör 
11.00 - 15.00

Telefon & Fax  
0046(0)8 58012314 
0046(0)8 58012881

Imam Ali Islamic Center 
Datavägen 2 b  
175 43 Järfälla

För Notarius Publicus

Sida 1(2)

PersonnummerFörnamn Efternamn 

Adress

Postnr. Postort

Tel

Make(Man): Var snäll och fyll denna sida!

E-mail

Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässan:

Makes namnteckning:

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar i ansökan är riktiga. Jag lämnar också fullmakt till Imam Ali 
Islamic Centers Imam att han själv eller den han utser att genomföra min religiösa äktenskapsskilnad.

Datum & Ort

Är skilsmässan registrerad i Svergie? Ja Nej

Är hemgift(Mehrieh) betald? NejJa

I Guds Namn بسمه تعالی

Blankett 140 - Ansökan om religiös äktenskapsskilnad



 نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده

تار��
این قسمت توسط مسؤلین تکمیل میشود.ا

E-post: talaq@imamalicenter.se 
www.imamalicenter.se 
info@imamalicenter.se

Plusgiro 
643195-1

Öppettider 
mån-tors & lör 
10:00  - 16:00

Telefontider 
mån-tors & lör 
11.00 - 15.00

Telefon & Fax  
0046(0)8 58012314 
0046(0)8 58012881

Imam Ali Islamic Center 
Datavägen 2 b  
175 43 Järfälla

Sida 2(2)

PersonnummerFörnamn Efternamn

Adress

Postnr. Postort

Tel

Maka(Kvinna): Var snäll och fyll denna sida!

E-mail

Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässan:

Under skilsmässans procedur skall inte kvinnan ha menstruationscykeln och i denna period skall hon inte haft sexuell handling med sin man. 
Undantag är om hon är över 50 år gammal eller havande.

NejJa

Är hemgift(Mehrieh) betald?

Är skilsmässan registrerad i Svergie?

NejJa

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar i ansökan är riktiga. Jag lämnar också fullmakt till Imam Ali 
Islamic Centers Imam att han själv eller den han utser att genomföra min religiösa äktenskapsskilnad.

I Guds Namn بسمه تعالی

Blankett 140 - Ansökan om religiös äktenskapsskilnad

Datum & Ort

 
För Notarius Publicus
Makas namnteckning:

I vigseln fick jag en slutgiltig skilsmässofullmakt från min man att 
själv kunna skilja mig eller ge fullmakt till någon annan att utföra 
skilsmässan, förutsatt att jag skänker min man brudgåvan.

Ja

Nej


E-post: talaq@imamalicenter.se
www.imamalicenter.se
info@imamalicenter.se
Plusgiro
643195-1
Öppettider
mån-tors & lör
10:00  - 16:00
Telefontider
mån-tors & lör
11.00 - 15.00
Telefon & Fax  0046(0)8 58012314
0046(0)8 58012881
Imam Ali Islamic Center
Datavägen 2 b 
175 43 Järfälla
I Guds Namn بسمه تعالی
Nödvändiga handlingar för ansökan om religiös äktenskapsskilnad:
□Centrets avgift
□Ifyllda blankett 140
□Kopior av alla Shenasnamehs sidor(för iranska medborgare)
□Familjebevis från skattemyndigheten
□Kopia av svensk ID-kort, körkort eller pass
□Kopia av svensk skillsmässa från tingsrätten
 
Noteringar: 
Om handlingar ska skickas in per post, måste signaturerna vara vidimierade av Notarius Publicus. (bara blankett 140) 
(Detta är inte nödvändigt om handlingarna inlämnas personligen) .
Skicka aldrig orginalhandlingar. (förutom blankett 140) 
Enbart kompletta handlingar kommer att behandlas.
För mer information, ta kontakt med Imam Ali Islamic Center!
Observera att: 
Ni måste kontakta oss och boka en tid i förväg innan ni kommer till centret och lämnar ansökan. 
En kvinna som blir skild är pliktig att vänta minst hundra dagar innan hon kan gifta om sig. Kvinnans väntetid kallas för ”Iddah”. 
Kvinnor som vid vigseln, föreskrev villkoret att ha fullmakt från mannan att själv kunna skilja sig, kan vända sig till Centret för att ansöka om skilsmässan. 
Ifall där makan(som inte har någon skilsmässofullmakt) ansöker om skilsmässa men mannen vägrar att samarbeta, kan kvinnan vända sig till centret med en skriftlig kortfattad redogörelse över situationen och därmed anledningen till sin ansökan. Imamen kommer alltefter möjligheterna hitta och fullgöra lösningar på problemet. 
Islamisk äktenskapsskilnad
Typ av Talaq(skilsmässa) inom Islam: 
Det är två olika skilsmässor i Islam: 
1.Talaq Raji(reversibel skilsmässa): När skilsmässan har verkställts börjar den så kallade Iddah perioden för hustrun. Under denna period som är 3 månader och 10 dagar kan paret förenas utan vigsel och skilsmässan annulleras. Denna typ av skilsmässa är den vanligaste och rekommenderas också från Imam Ali Islamic Center. Handläggningstiden för denna typ av skilsmässa är mellan 4 till 6 veckor. 
2.Talagh Ba'in: I motsats till Raji är denna en irreversibel skilsmässa och paret kan inte förenas utan vigsel då skilsmässan har verkställts. Det finns sex olika varienter. Vi tar bara två av dem här nedan: 
·Talagh Khol: Ett krav för att skilsmässan skall kunna verkställas är att kvinnan hyser stark motvilja mot sin man måste avstå sin rätt till hemgift(Mehrieh) eller mer. Dessutom krävs det mycket starka skäl för att talaq Khol skall beviljas. Denna typ av skilsmässa är ovanlig. Det tar lång tid för att behandla ärendet. 
·Talagh Mobarat: I denna typ av skilsmässa är det hustrun som kräver att få skilja sig och paret hyser stark motvilja mot varandra. För att skilsmässan skall verkställas måste kvinnan avstå sin rätt till hemgift(Mehrieh) eller mindre. Denna typ av skilsmässa är mycket sällsynt. Det kan ta lång tid innan skilsmässan verkställs. 
Detta är en mycket kortfattad beskrivning av olika typer av skilsmässor inom islam. Det finns även andra typer av skilsmässor vilka inte har nämnts ovan. För ytligare information, vänligen ta kontakt med Imam Ali Islamic Center. 
Adobe Designer Template
Employee Information Form
8.2.1.4029.1.523496.503679
نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده 
تاریخ
این قسمت توسط مسؤلین تکمیل میشود.ا
E-post: talaq@imamalicenter.se
www.imamalicenter.se
info@imamalicenter.se
Plusgiro
643195-1
Öppettider
mån-tors & lör
10:00  - 16:00
Telefontider
mån-tors & lör
11.00 - 15.00
Telefon & Fax  0046(0)8 58012314
0046(0)8 58012881
Imam Ali Islamic Center
Datavägen 2 b 
175 43 Järfälla
För Notarius Publicus
Sida 1(2)
Make(Man): Var snäll och fyll denna sida!
Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässan:
Makes namnteckning:
Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar i ansökan är riktiga. Jag lämnar också fullmakt till Imam Ali Islamic Centers Imam att han själv eller den han utser att genomföra min religiösa äktenskapsskilnad.
Är skilsmässan registrerad i Svergie?
Är hemgift(Mehrieh) betald?
I Guds Namn بسمه تعالی
Blankett 140 - Ansökan om religiös äktenskapsskilnad
نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده 
تاریخ
این قسمت توسط مسؤلین تکمیل میشود.ا
E-post: talaq@imamalicenter.se
www.imamalicenter.se
info@imamalicenter.se
Plusgiro
643195-1
Öppettider
mån-tors & lör
10:00  - 16:00
Telefontider
mån-tors & lör
11.00 - 15.00
Telefon & Fax  0046(0)8 58012314
0046(0)8 58012881
Imam Ali Islamic Center
Datavägen 2 b 
175 43 Järfälla
Sida 2(2)
Maka(Kvinna): Var snäll och fyll denna sida!
Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässan:
Under skilsmässans procedur skall inte kvinnan ha menstruationscykeln och i denna period skall hon inte haft sexuell handling med sin man. Undantag är om hon är över 50 år gammal eller havande.
Är hemgift(Mehrieh) betald?
Är skilsmässan registrerad i Svergie?
Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar i ansökan är riktiga. Jag lämnar också fullmakt till Imam Ali Islamic Centers Imam att han själv eller den han utser att genomföra min religiösa äktenskapsskilnad.
I Guds Namn بسمه تعالی
Blankett 140 - Ansökan om religiös äktenskapsskilnad
För Notarius Publicus
Makas namnteckning:
I vigseln fick jag en slutgiltig skilsmässofullmakt från min man att själv kunna skilja mig eller ge fullmakt till någon annan att utföra skilsmässan, förutsatt att jag skänker min man brudgåvan.
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