ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ I Guds Namn

ﻃﻼق اﺳﻼﻣﯽ

Islamisk äktenskapsskilnad

ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﻼق ﴍﻋﯽ/اﺳﻼﻣﯽ؛
□ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﻼق
□اﺻﻞ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ١٤٠
□ﮐﭙﯽ از ﻤﺗﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮای اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ(ا
□ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻮﺋﺪ
□ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺋﺪی
□ﮐﭙﯽ ﻃﻼق از دادﮔﺎه ﺳﻮﺋﺪ)اﮔﺮ ﻃﻼق ﺳﻮﺋﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(؛

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

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ؛
 .١ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻤﻧﺎﺋﯿﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻤﻧﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛
 .٢در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻤﻧﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻀﺎءﻫﺎی درج ﺷﺪه در ﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﻃﻼق ﴍﻋﯽ)ﻓﺮم ﺷﺎﻤره  (١٤٠ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻬﺮ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻮﺗﺎرﯾﻮس ﭘﻮﺑﻠﯿﮑﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻓﱰ وﮐﺎﻟﺖ  /وﮐﯿﻞ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻤﺗﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻤﻧﺎﺋﯿﺪ؛
 .٣در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ اﻣﻀﺎءﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛
 .٤ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﺻﻞ ﻣﺪارک ﺧﻮد را )ﺑﺠﺰ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ( از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﮐﭙﯽ ﻣﺪارک را )ﺑﺠﺰ ﻓﺮم ﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰ( ارﺳﺎل ﻤﻧﺎﺋﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدد؛
 .٥در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﺎﻤﺋﯽ در ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال درﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﻃﻼق ﴍﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰ در ﻤﺗﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ؛
 .٦ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻤﻧﺎﺋﯿﺪ؛
 .٧ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ و ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽ ﻃﻼق ﺑﯿﻦ ﯾﮏ اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﻼق و ﴍاﯾﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻼق دارد؛
 .٨ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( از ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺬور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
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
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ؛
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﻼق دارﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻤﺗﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری اﻗﺪام ﻤﻧﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻤل ﻣﯿﻞ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﺎﻤن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد را دارد.
ﺷﺎﻤ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻃﯽ ﻤﺗﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺗﻔﮑﺮ و ﮔﺬﺷﺖ ﺣﻞ ﻤﻧﺎﺋﯿﺪ .ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﺎﻤت ﻃﻼق ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻼق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .دﯾﻦ اﺳﻼم دﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ ﭼﻬﺎرده
ﻣﻌﺼﻮم)ع( و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﻣﻦ و ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻤﻧﺎﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻃﻼق آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ و ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﻔﮑﺮ ،دﻗﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد؛
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﴍﻋﯽ دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻃﻼق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻦﻴ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻃﻼق ﴍﻋﯽ و
درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ادارات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻤﻧﺎﺋﻴﺪ؛
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوره ،ﺑﺎ دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰ در ﻤﺗﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ؛
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

داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﻼق ﴍﻋﯽ
Om Talaq(skilsmässa) inom Islam
ﴍاﯾﻂ ﻃﻼق در دﯾﻦ اﺳﻼم؛
اﻟﻒ :ﴍاﯾﻂ ﻃﻼق دﻫﻨﺪه :ﻃﻼق دﻫﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ و ﻗﺎﺻﺪ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛
ب :ﴍاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻘﻪ :ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق در زﻣﺎﻰﻧ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زوﺟﻪ)ﺧﺎﻧﻢ( از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه ،و ﺑﺎ ﻫﻤﴪش ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻼق زن در ﻣﺪت ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ در
ﺣﺎل ﻧﻔﺎس ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺑﺎ زن واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﻧﺘﻮان از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ زن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ؛
ج :ﴍاﯾﻂ اﺷﻬﺎد :ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق و در ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮐﻪ ﻃﻼق را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد؛
اﻗﺴﺎم ﻃﻼق در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ؛
ﻃﻼق ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ؛
 .١ﻃﻼق رﺟﻌﻰ ،ﻃﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻰ آن ،ﻣﺮد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق و ﻗﺒﻞ از ﴎآﻣﺪن ﻣﺪت »ﻋﺪه« ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻘﺪ ،ﺑﻪ زن ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﺪ؛
 .٢ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ،ﻃﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪارد ،ﺧﻮاه زن در ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻃﻼق ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﻰ ،ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ زن ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻋﻘﺪ
ﻣﺠﺪد ﻧﺪارد ،و آن ﺑﺮ ﺷﺶ ﻧﻮع اﺳﺖ؛
اﻟﻒ( ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از آﻣﯿﺰش  -اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ﻋﺪه ﻧﺪارد؛
ب( ﻃﻼق - ...اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ﻋﺪه ﻧﺪارد؛
ج( ﻃﻼق ﺧﺎﻤﻧﻰ ﮐﻪ ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ﻋﺪه ﻧﺪارد؛
د( ﻃﻼق ﺧﻠﻊ :ﺧﻠﻊ ﻧﻮﻋﻰ ﻃﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه آن ﺑﯿﺰارى زن از ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آن ،زن ﻣﺎل )ﯾﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد  -ﻣﻬﺮﯾﻪ(را ﺑﻪ ﻫﻤﴪش ﻣﻰ
ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﻮط ﴍط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﻧﺎﳽ از ﮐﺮاﻫﺖ ﺷﺪﯾﺪ زن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﺎر ﯾﺎ ﮐﺮدار زن ،ﺑﯿﻢ ﺧﺮوج وى از اﻃﺎﻋﺖ و ورود در
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺮود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺮد زن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ ،ﺑﺪون ﮐﺮاﻫﺖ وى ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﺧﻠﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﯿﺰى ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ
ﻤﻧﻰ ﮔﯿﺮد ،وﱃ اﮔﺮ ﴍاﯾﻂ ﻃﻼق رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻃﻼق ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛
ه( ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات :ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات ﻃﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮاﻫﺖ از دو ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاى آن ﺑﺎﯾﺪ زن ﻣﺎل )ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد( را ﺑﻪ ﻫﻤﴪش ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎل ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﻬﺮﯾﻪ زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﻮط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻼف ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف دارد .در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ از
ً
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺮد ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﻼق ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺰار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﮐﻪ در آن زن ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﻃﻼق ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ داراﯾﻰ اش را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن ﴏف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ،ﺑﺮ ﻣﺮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛
و( ﻃﻼق ﺳﻮم ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻃﻼق ،دو ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﻣﯿﺎن ﻃﻼق اول و ﻃﻼق دوم و ﺳﻮم وﻟﻮ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎى ﻋﺪه.
ﭼﻨﯿﻦ زﻰﻧ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮى ازدواج ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻣﯿﺰش ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ دوم ،ﯾﺎ ﻃﻼق از وى ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اول ﺣﻼل ﻣﻰ ﺷﻮد و وى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ
آن زن را ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺪه ﻧﮑﺎح از ﺷﻮﻫﺮ دوم ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد؛
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.
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

��ﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ

ﺟﮫﺖ ا��ﺎم ﻃﻼق ﺷﺮﻋﯽ

١٤٠ ﻓﺮم ﴰﺎره

Sida 1(2)

ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ از دو
 ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ! و زوﺟﻪ)ﺧﺎﻧﻢ( ﺻﻔﺤﻪ دوم را:(زوج)آﻗﺎ

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

Efternamn

Personnummer

Adress
Postnr.

Postort

Tel

E-mail
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ه ش

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور

ﺷﺎﻤره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻧﺎم ﭘﺪر

Är skilsmässan registrerad i Svergie?

Ja

Nej

آری

ﺧﯿﺮ

Är hemgift(Mehrieh) betald?

Ja

Nej

آری

ﺧﯿﺮ

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

آﯾﺎ ﻃﻼق ﺷﺎﻤ ﻧﺰد دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ا
آﯾﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ا
:از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪا از ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﻋﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق

ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻢ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮم ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرﺧﻮد و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ام و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ وﮐﺎﻟﺖ و
 ﺧﺎﻧﻢ،و زوﺟﻪ
وﮐﺎﻟﺖ در ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق را ﺑﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺟﺎری ﻤﻧﺎﯾﺪ؛

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.

ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﮑﺎن

Datum & Ort

För Notarius Publicus

Makes namnteckning:

اﻣﻀﺎء ی زوج

ا.اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد

ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺆل ﭘﺮوﻧﺪه، ﻧﺎم

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

ﺟﮫﺖ ا��ﺎم ﻃﻼق ﺷﺮﻋﯽ
Sida 2(2)

١٤٠ ﻓﺮم ﴰﺎره

.وﮐﺎﻟﺖ ﻃﻼق زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از زوج درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﻘﺪ دراﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

آری

 ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ! و زوج)آﻗﺎ( ﺻﻔﺤﻪ اول را:(زوﺟﻪ)ﺧﺎﻧﻢ

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

ﺻﻔﺤﻪ دو از دو

Efternamn

Personnummer

Adress
Postnr.

Postort

Tel

E-mail
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ه ش

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور

ﺷﺎﻤره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻧﺎم ﭘﺪر

Är skilsmässan registrerad i Svergie?

Ja

Nej

آری

ﺧﯿﺮ

Är hemgift(Mehrieh) betald?

Ja

Nej

آری

ﺧﯿﺮ

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

آﯾﺎ ﻃﻼق ﺷﺎﻤ ﻧﺰد دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ا
آﯾﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ا
:از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﻋﻠﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق

ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻢ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮم ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرﺧﻮد و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ام و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق
ﻣﻮاﻓﻖ ﮬﺴﺘﻢ؛
 آﻗﺎی،و زوج
ﺑﻦﻴ اﯾﻨﺠﺎﻧﺒﻪ

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
 ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻌﺪاز،ﺧﺎﻧﻢ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق
och i denna period skall hon inte haft sexuell handling med sin man.
از
 ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءی ﺧﺎﻧﻢ ﻳﺎﺋﺴﻪ)ﺳ ّﯿﺪه.ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
Undantag är om hon är över 50 år gammal eller havande.
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻏﯿﺮ ﺳ ّﯿﺪه از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار؛
För Notarius Publicus

Makas namnteckning:

اﻣﻀﺎءی زوﺟﻪ؛

ا.اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد
��ﺗﺎر

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺆل ﭘﺮوﻧﺪه، ﻧﺎم

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

