ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ I Guds Namn

اﻟﻄﻼق اﻹﺳﻼﻣﻲ Islamisk äktenskapsskilnad

Nödvändiga handlingar för ansökan om religiös äktenskapsskilnad:

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﻪ ﻹﺟﺮاء اﻟﻄﻼق اﻟﴩﻋﻲ؛

□Ifyllda blankett 140

□اﻹﺳﺘﺎﻤرة رﻗﻢ ١٤٠
□اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ او اﻟﻬﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻻم
ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون ﺗﺜﺒﯿﺖ زواﺟﻬﻢ رﺳﻤﯿﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻻم
□ﺷﮭﺎدة داﺋﺮة اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ)(Familjebevis
□اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻬﻮﯾﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ إﺟﺎزة اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ او ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ او ﻏﺮﻴﻫﺎﻤ
□اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻄﻼق اﻟﺴﻮﯾﺪي-إذاﯾﻮﺟﺪ-ک
□ﮐﺘﺎﺑﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﰲ ورﻗﺔ أﺧﺮی و ﺟﻠﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
□ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻟﻄﻼق

)□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
□Centrets avgift

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﴐورﯾﺔ؛
اذا اراد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ان ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻻﺳﺘﺎﻤرات ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﱪﯾﺪ ﻓﻌﻠﯿﻪ ان ﯾﺴﺘﺤﺼﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺤﺎم ﯾﻤﻠﮏ ﺗﴫﯾﺤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ »ﻧﻮﺗﺎرﯾﻮس ﭘﻮﺑﻠﯿﮑﻮس« او ﰲ ﻏﯿﺮ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻓﺎن
اﳌﺮﮐﺰ ﯾﻌﺘﺬر ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ أي وﺛﯿﻘﺔ .ﳌﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﻤﺑﺤﺎم ﰲ اﳌﺪﯾﻨﺔ )ﻫﺬا اﻻﻣﺮﻟﻦ ﯾﮑﻮن ﻻزﻣﺎ ﻓﯿﺎﻤ ﻟﻮﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻤﺑﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺮﮐﺰ(.؛
ﮐﻦ ﺣﺬرا ﻣﻦ إرﺳﺎل أﯾﺔ وﺛﯿﻘﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻋﱪ اﻟﱪﯾﺪ ،و اﻻﮐﺘﻔﺎء ﺑﺎرﺳﺎل ﺻﻮر ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛
ﻣﻦ اﻟﴬوري ﺗﺴﻠﯿﻢ او إرﺳﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﮐﺎﻣﻠﺔ اﻟﯽ اﳌﺮﮐﺰ ،و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﺎن اﳌﻠﻒ ﯾﺒﻘﻲ دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ؛
ﳌﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮﺟﯽ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺮﮐﺰ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻨﻬﺎ؛
ﯾﻌﺘﺬر ﻣﺮﮐﺰ اﻻﻣﺎم ﻋﲇ)ع( ﻋﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻄﻼق اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﳌﺮاﮐﺰ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﰲ اﻟﺴﻮﯾﺪ او اﻟﺪول اﻻﺧﺮی؛
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
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ
أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻏﺮﻴ اﳌﺤﺒﺬة وﻓﻖ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وان اﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل اﱃ اﻟﻠﻪ اﻟﻄﻼق ﻛﺎﻤ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ  ،وﻗﺪ ورد ﰲ اﺣﺎدﻳﺚ ﴍﻳﻔﺔ اﺧﺮى ﻋﻦ اﻤﺋﺔ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ )ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺴﻼم( ﺑﺄن اﻟﻌﺮش اﻻﻟﻬﻲ ﻳﻬﺘﺰ ﻣﻦ ﻫﻮل اﻟﻄﻼق  ،وﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ ﻣﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة او اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﴪور اﱃ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻛﺎﻤ ﰲ اﻻﺣﺎدﻳﺚ؛
ﻟﺬا ﻓﺈن ﻧﺼﻴﺤﺘﻨﺎ ﻟﻠﺰوﺟﻦﻴ ﺑﺄن ﻳﺪرﺳﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ وﻳﻌﻤﻼ ﺟﻬﺪ اﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻤ ﻋﲆ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎﻤ  ،ﻓﺎذا وﺟﺪا ان اﻻﻣﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎﻤ ان ﻳﻘﺪﻣﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻄﻼق  ،وان ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻣﺎم ﻋﲇ )ع( ﰲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻢﻟ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ،وﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺴﻠﻢ
اﻻﴎﻳﺔ اﻻﺧﺮى ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻢ .وﻳﻜﻔﻲ ان ﺗﺠﺮي اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻊ ﻋﺎﻢﻟ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،وأﻋﻠﻢ اﻳﻀﺎ ان اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺪواﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺰوﺟﻦﻴ ﻟﻠﻄﻼق ﻫﻲ اﻣﻮر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ واﻋﺎدة اﻟﻮﺋﺎم
ﺑﻦﻴ اﻟﺰوﺟﻦﻴ .ﻣﻦ اﻟﴬوري ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﻟﻠﺠﻮء اﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ واﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻌﺼﻮﻣﻦﻴ اﻻرﺑﻌﺔ ﻋﴩ)ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم( واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﻦﻴ اﻟﺼﺎﻟﺤﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺮﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ  ،وﻣﻊ ﻛﻞ
ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺣﻴﺎﻧﺎ وﻟﻼﺳﻒ اﻟﻄﻼق اﻣﺮا ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ وﰲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ؛
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ان وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﻼق اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﻹﻣﺎم ﻋﲇ)ع( اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﴍﻋﻲ ﻓﺤﺴﺐ  ،و اذا اردﻤﺗﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼق ﻟﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ او ﺳﻔﺎرة ﺑﻠﺪﻛﺎﻤ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻘﺮرات
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼق ﰲ اﳌﺤﻞ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪان ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻼﻗﮑﺎﻤ ﻟﺪﻳﻪ .و اﳌﺮﮐﺰ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ اي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اي ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ او ﻏﺮﻴه ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼق.؛
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.
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

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﻮل اﻟﻄﻼق اﻟﴩﻋﻲ
Om Talaq(skilsmässa) inom Islam
؛:ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻟﻄﻼق
؛:اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ
 وﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﳌﺸﻬﻮر و اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﺎدة و ﺗﻮﺻﻴﺘﻨﺎ اﻻﺧﺬ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻼق و ﻫﻮ اﴎع اﻧﻮاع اﻟﻄﻼق و،ﻫﻮ اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺰوج ﺧﻼل اﻳﺎم اﻟﻌﺪة ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻟﺰوﺟﺘﻪ
ک.( أﺳﺎﺑﻴﻊ6  اﱃ4 اﻗﴫﻫﺎ ﻣﺪة اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ )ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ
؛:اﻟﻄﻼق اﻟﺨﻠﻌﻲ
 و ان اﻟﺒﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ﻳﺘﻄﻠﺐ و ﻗﺘﺎ اﻛﺮﺜ ﺣﻴﺚ، و ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ان ﺗﺘﻨﺎزل اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻟﻠﺰوج،او اﻟﺒﺎﺋﻦ و ﻫﻮ اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰوج ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﺰوﺟﺘﻪ
ک. و ﻋﲆ اﻟﺰوﺟﻦﻴ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ان ﻳﻘﺪﻣﺎ ادﻟﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ و ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻻﻣﺎم اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﱪر ﻟﻬﺎﻤ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، اﺷﻬﺮ8  اﱃ6 ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ
؛:ﻃﻼق اﳌﺒﺎراة
 و ان ﻓﱰة اﻟﺒﺖ ﺑﻪ، و ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ﻗﻠﻴﻞ ﺣﺪوﺛﻪ.«ﮐﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎﻤ اﻵﺧﺮ و ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻬﺮﻫﺎ أو ﻣﺎﻻ آﺧﺮ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻟﯿﻄﻠّﻘﻬﺎ ّﺳﻤﻰ ذﻟﮏ »ﻃﻼق اﳌﺒﺎراة
ّ إذ اﮐﺮه اﻟﺰوﺟﺎن
ک. أﺷﻬﺮ8  اﱃ6 ﺗﺴﺘﻐﺮق
ک:اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل
ک.ﻫﻨﺎك اﻧﻮاﻋﺎ اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ﺣﺴﺐ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ
ک.اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر و ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺰادة و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺑﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﻼﻣﻲ
ک.ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺮاء ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻄﻼق ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﺮﻴه اﱃ ﻧﻮع اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق
 وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ،  اﺷﻬﺮ وﻋﴩة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاء ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻄﻼق( ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ ﰲ ﺳﺠﻼت ﺳﻔﺎرات اﻟﺒﻠﺪان اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ3) ﻋﲆ اﻟﺰوﺟﻦﻴ ان ﻳﻨﺘﻈﺮا ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮم
ک.ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻤﻳﻜﻨﻜﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻔﺎرات ﺑﻠﺪاﻧﻜﻢ
ک.ﳌﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮﺟﯽ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﮑﺘﺐ

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.
Imam Ali Islamic Center
Datavägen 2 b
175 43 Järfälla

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

Telefontider
mån-tors & lör
11.00 - 15.00

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

Plusgiro
643195-1

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

��ﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ

١٤٠ اﻹﺳ�رة رﻗﻢ

ﻹﺟﺮاء اﻟﻄﻼق اﻟﺸﺮﻋﻲ
Sida 1(2)

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻوﻟﯽ
 ﯾﺮﺟﯽ ﻣﻨﮑﻢ ﻣﻸﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ و اﻟﺰوﺟﺔ ﻤﺗﻸ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:اﻟﺰوج

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

Efternamn

Personnummer

Adress
Postnr.

Postort

Tel

E-mail
ﻣﮑﺎن اﻟﻮﻻدة

اﻹﺳﻢ اﻟﺜﺎﻲﻧ

اﻟﻠﻘﺐ

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

رﻗﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

اﺳﻢ اﻷب

Är skilsmässan registrerad i Svergie?

Ja

Nej

Är hemgift(Mehrieh) betald?

Ja

Nej

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ

اﳌﺆﺧﺮ

ﻫﻞ ان ﻃﻼﻗﮑﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺪی اﳌﺤﺎﮐﻢ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ؟ا
ﻧﻌﻢ

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

ﻻ

ﻫﻞ ﺗﻢ دﻓﻊ اﳌﻬﺮ؟ا اﳌﻘﺪم

:ﻣﺘﯽ ﺗﻢ اﻧﻔﻀﺎﻟﮑﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮑﻢ؟ و ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق

أوﮐﻞ ﺳﺎﻤﺣﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻬﯽ أن ﯾﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻲ اﻟﺴﯿﺪة

اﻲﻧ اﳌﺪﻋﻮ
أو أن ﯾﻮﮐﻞ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻋﻨﻲ ﰲ اﺟﺮاء اﻟﻄﻼق اﳌﺬﮐﻮر؛

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.

اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﳌﮑﺎن

Datum & Ort

För Notarius Publicus

Makes namnteckning:

اﻹﺳﻢ اﻟﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺰوج

ﻻ ﺗﮑﺘﺐ ﺷﯽ ﺑﻬﺬا اﳌﮑﺎن

اﻟﺘﺎرﯾﺦ
 ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﺴﺆل اﳌﻠﻒ/ اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ

Imam Ali Islamic Center
Datavägen 2 b
175 43 Järfälla

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

Telefontider
mån-tors & lör
11.00 - 15.00

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

Plusgiro
643195-1

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

��ﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ

١٤٠ اﻹﺳ�رة رﻗﻢ

ﻹﺟﺮاء اﻟﻄﻼق اﻟﺸﺮﻋﻲ
Sida 2(2)

.(وﮐﺎﻟﺔ ﻃﻼق اﻟﺰوﺟﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺰوج اذاﮐﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﴩﻋﻲ ﻟﻬﺎﻤ ﻗﺪأﺟﺮي ﰲ ﻣﺮﮐﺰ اﻻﻣﺎم ﻋﲇ)ع

ﻧﻌﻢ

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
 ﯾﺮﺟﯽ ﻣﻨﮑﻢ ﻣﻸﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ و اﻟﺰوج ﯾﻤﻸ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻوﻟﯽ:اﻟﺰوﺟﺔ

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

Efternamn

Personnummer

Adress
Postnr.

Postort

Tel

E-mail
ﻣﮑﺎن اﻟﻮﻻدة

اﻹﺳﻢ اﻟﺜﺎﻲﻧ

اﻟﻠﻘﺐ

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

رﻗﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

اﺳﻢ اﻷب

Är skilsmässan registrerad i Svergie?

Ja

Nej

Är hemgift(Mehrieh) betald?

Ja

Nej

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ

اﳌﺆﺧﺮ

ﻫﻞ ان ﻃﻼﻗﮑﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺪی اﳌﺤﺎﮐﻢ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ؟ا
ﻧﻌﻢ

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

ﻻ

ﻫﻞ ﺗﻢ اﺳﺘﻼم اﳌﻬﺮ؟ا اﳌﻘﺪم

:ﻣﺘﯽ ﺗﻢ اﻧﻔﻀﺎﻟﮑﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮑﻢ؟ و ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯽ اﺟﺮاء اﻟﻄﻼق ﺑﯿﻨﻲ و ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ

اﻲﻧ اﳌﺪﻋﻮة

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.
Under skilsmässans procedur skall inte kvinnan ha menstruationscykeln
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯽ اﳌﺮأة ان ﺗﮑﻮن ﻃﺎﻫﺮة ﻣﻦ دم اﻟﺤﯿﺾ و اﻟﻨﻔﺎس ﻋﻨﺪ اﺟﺮاء اﻟﻄﻼق اﻟﴩﻋﻲ و ان ﺗﮑﻮن ﰲ
och i denna period skall hon inte haft sexuell handling med sin man.
ﻃﻬﺮ ﻢﻟ ﯾﻘﺎرﺑﻬﺎ ﻓﯿﻪ زوﺟﻬﺎ و ﯾﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻦ ذﻟﮏ اﳌﺮأة اﻟﯿﺎﺋﺴﺔ و اﳌﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ؛
Undantag är om hon är över 50 år gammal eller havande.
اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﳌﮑﺎن

Datum & Ort
För Notarius Publicus

Makas namnteckning:

اﻹﺳﻢ اﻟﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺰوﺟﺔ؛

ﻻ ﺗﮑﺘﺐ ﺷﯽ ﺑﻬﺬا اﳌﮑﺎن

اﻟﺘﺎرﯾﺦ
 ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﺴﺆل اﳌﻠﻒ/ اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ

Imam Ali Islamic Center
Datavägen 2 b
175 43 Järfälla

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

Telefontider
mån-tors & lör
11.00 - 15.00

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

Plusgiro
643195-1

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

