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I Guds Namn بسمه تعالی

 مدارک الزم جهت انجام طالق رشعی/اسالمی؛

 □پرداخت هزینه انجام طالق
 □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 طالق از دادگاه سوئد(اگر طالق 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؛
 ١. مدارک خود را به صورت کامل به مرکز تحویل داده یا پست منائید. پرونده هایی که مدارک آنها کامل نباشد مورد بررسی قرار منی گیرند؛

 ٢. در صورتیکه می خواهید مدارک خود را از طریق پست برای ما ارسال منائید می بایست کلیه امضاءهای درج شده در فرم انجام طالق رشعی(فرم شامره ١٤٠) توسط وکیلی که دارای مهر
 معروف به نوتاریوس پوبلیکوس می باشد تأئید گردد. برای اطالعات بیشرت با یک دفرت وکالت / وکیل در شهر خود متاس حاصل منائید؛

 ٣. در صورت مراجعه حضوری به مرکز نیازی به تأئید امضاءها توسط وکیل نیست؛
 ٤. توجه 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؛
 ٥. در صورت نیاز به راهنامئی در پرکردن فرم ها و هرگونه سوال درباره انجام طالق رشعی با کارمندان دفرت مرکز در متاس باشید؛

 ٦. برای تحویل مدارک به صورت حضوری و یا مشاوره با روحانی مرکز برای حل اختالفات زناشوئی می بایست با وقت قبلی مراجعه منائید؛
 ٧. مدت زمان رسیدگی و ارسال گواهی طالق بین یک الی شش ماه می باشد. مدت انتظار برای رسیدگی به پرونده بستگی به نوع طالق و رشایط زن و شوهر درخواست کننده طالق دارد؛

 ٨. مرکز اسالمی امام علی(ع) از تائید گواهی طالق 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 طالق دارند آن است که قبل از اتخاذ چنین تصمیمی متامی راهها برای حل اختالفات زناشوئی را طی کرده و پس از اطمینان کامل از عدم امکان بازگشت، نسبت به چنین 

 کاری اقدام منایید. مرکز اسالمی امام علی علیه السالم در شهر استکهلم با کامل میل آماده ارائه خدمات مشاوره خانوادگی در این زمینه و دیگر مشکالتی که یک مسلامن ممکن است با آن مواجه شود را دارد.
 شام کافی است طی متاسی با ما نسبت به مالقات با روحانی مرکز اقدام کرده و بر آن باشید تا مشکالت خود را از طریق گفتگو، تفکر و گذشت حل منائید. بیشرت اوقات بسیاری از تصمیامت طالق بر اساس یک
 مشکل قابل حل صورت می گیرد که می توان با کمی دقت و درک متقابل از اقدام به طالق جلوگیری کرد. دین اسالم 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 مشکالت را حل مناید. هرچند متاسفانه در برخی موارد طالق 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 اسالمی امام علی(ع) در اين رابطه تقديم می کند فقط اعتبار رشعی دارد و چنانچه می خواهيد طالق مورد نظر مطابق قوانني کشور متبوع خود ثبت شود بايد پس از انجام طالق رشعی و
 دريافت گواهی به ادارات مربوط به کشور متبوع مراجعه منائيد؛

برای دریافت اطالعات بیشرت و اقدام به حل مشکالت خود از طریق مشاوره، با دفرت 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. 

Islamisk äktenskapsskilnad طالق اسالمی

http://imamalicenter.se/sites/default/files/Persiska_skilsmassa.pdf
http://www.imamalicenter.se/sv/content/kontakta-oss


 دانستنی های الزم جهت انجام  طالق رشعی
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Om Talaq(skilsmässa) inom Islam

 رشایط طالق در دین اسالم؛
 الف: رشایط طالق دهنده: طالق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛

 ب: رشایط مطلقه: صیغه طالق در زماىن اجرا می شود که زوجه(خانم) از عادت ماهیانه پاک شده، و با همرسش نزدیکى نکرده باشد. طالق زن در مدت عادت ماهیانه یا در
 حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامله باشد یا طالق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طورى که نتوان از عادت ماهیانه زن مطلع شد؛

 ج: رشایط اشهاد: طالق باید به صیغه طالق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد؛
 اقسام طالق در فقه شیعه؛

 طالق بر دو نوع است؛
 ١. طالق رجعى، طالقى است که طى آن، مرد بدون هیچ مانعى بعد از طالق و قبل از رسآمدن مدت «عده»، مى تواند بدون عقد، به زن خود رجوع کند؛

 ٢. طالق بائن، طالقى است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نباشد. در این طالق مرد بعد از جدایى، حق رجوع به زن خود را بدون عقد
 مجدد ندارد، و آن بر شش نوع است؛

  الف) طالق قبل از آمیزش - این نوع طالق عده ندارد؛

  ب) طالق... - این نوع طالق عده ندارد؛

  ج) طالق خامنى که یائسه شده است. این نوع طالق عده ندارد؛ 

 د) طالق خلع: خلع نوعى طالق است که انگیزه آن بیزارى زن از شوهر است و براى انجام آن، زن مال (یا کابین خود - مهریه)را به همرسش مى
 بخشد. بنابر احوط رشط است که خلع ناىش 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 طالق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزى به او تعلق
  منى گیرد، وىل اگر رشایط طالق رعایت شود، طالق صحیح است؛

 ه) طالق مبارات: طالق مبارات طالقى است که کراهت از دو طرف باشد و براى آن باید زن مال (کابین خود) را به همرسش ببخشد. البته مال بخشیده
 شده نباید بیشرت از مهریه زن باشد، بلکه احوط این است که کمرت باشد، بخالف طالق خلع که بستگى به رضایت دو طرف دارد. در این دو مورد

 چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد. بنابراین این طالق هنگامى صورت مى گیرد که زن و شوهر متقابًال از
 یکدیگر بیزار شده اند و بر خالف طالق خلع که در آن زن براى تحقق طالق مى تواند همه دارایى اش را ببخشد، فقط مى تواند از مهریه خود و یا

 به مقدار آن رصف نظر کند. به عبارت دیگر، در این نوع طالق، بر مرد، دریافت بیش از مقدار مهر جایز نیست؛

 و) طالق سوم که در بین طالق، دو نوبت شوهر بازگشت کرده باشد؛ یعنى میان طالق اول و طالق 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 طالق از وى جدا شود، به شوهر اول حالل 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. 

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


 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 اسالمی امام علی(ع) در استکهلم وکالت و 
 وکالت در توکیل می دهم تا صیغه طالق را بین اینجانب                                                                و زوجه، خانم

 جاری مناید؛

آری خیر آیا طالق شام نزد دادگاه های سوئد ثبت شده است؟ا

نام

نام پدر

تاریخ تولد ه ش

 شامره شناسنامه 

نام خانوادگی 

محل صدور

 جھت ا��ام طالق شرعی 

تاریخ و مکان

 

 نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده

تاریخ

��مه تعاىل
 ١٤٠ فرم مشاره

این قسمت توسط مسؤلین تکمیل میشود.ا
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آیا مهریه پرداخت شده است؟ا

För Notarius Publicus

Sida 1(2)صفحه یک از دو

PersonnummerFörnamn Efternamn 

Adress

Postnr. Postort

Tel

Make(Man): Var snäll och fyll denna sida! زوج(آقا): لطفاً این صفحه را تکمیل کنید! و زوجه(خانم) صفحه دوم را

E-mail

:Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässanاز چه زمانی جدا از هم زندگی می کنید؟ و علت درخواست طالق:

Makes namnteckning: امضاء ی زوج

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 آریخیر



 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 طالق
 بني اینجانبه                                                                و زوج، آقای                                                                    موافق ھستم؛

آری خیر آیا طالق شام نزد دادگاه های سوئد ثبت شده است؟ا

نام

نام پدر

تاریخ تولد ه ش

 شامره شناسنامه 

نام خانوادگی 

محل صدور

 جھت ا��ام طالق شرعی 

 نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده

تار��

��مه تعاىل
 ١٤٠ فرم مشاره

این قسمت توسط مسؤلین تکمیل میشود.ا
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آیا مهریه پرداخت شده است؟ا

För Notarius Publicus

Sida 2(2)صفحه دو از دو

PersonnummerFörnamn Efternamn

Adress

Postnr. Postort

Tel

Maka(Kvinna): Var snäll och fyll denna sida! زوجه(خانم): لطفاً این صفحه را تکمیل کنید! و زوج(آقا) صفحه اول را

E-mail

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

:Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässanاز چه زمانی از هم جدا زندگی می کنید؟ و علت درخواست طالق:

Makas namnteckning: امضاءی زوجه؛

 خانم در هنگام اجرای صیغه طالق، نباید در ایام عادت ماهیانه باشد و نیز در این پاکی بعداز
 عادت ماهیانه نباید با شوهرش ارتباط زناشویی داشته باشد. به استثناءی خانم يائسه(سیّده از

 شصت سال به باال و غیر سیّده از پنجاه سال به باال) و یا خانم باردار؛
 

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.

آریخیر

آریخیر


E-post: talaq@imamalicenter.se
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info@imamalicenter.se
Plusgiro
643195-1
Öppettider
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Telefon & Fax  0046(0)8 58012314
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I Guds Namn بسمه تعالی
مدارک لازم جهت انجام طلاق شرعی/اسلامی؛
پرداخت هزینه انجام طلاق□
اصل فرم تکمیل شده ١٤٠□  
کپی از تمام 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؛ 
١. مدارک خود را به صورت کامل به مرکز تحویل داده یا پست نمائید. پرونده هایی که مدارک آنها کامل نباشد مورد بررسی قرار نمی گیرند؛ 
٢. در صورتیکه می خواهید مدارک خود را از طریق پست برای ما ارسال نمائید می بایست کلیه امضاءهای درج شده در فرم انجام طلاق شرعی(فرم شماره ١٤٠) توسط وکیلی که دارای مهر معروف به نوتاریوس پوبلیکوس می باشد تأئید گردد. برای اطلاعات بیشتر با یک دفتر وکالت / وکیل در شهر خود تماس حاصل نمائید؛ 
٣. در صورت مراجعه حضوری به مرکز نیازی به تأئید امضاءها توسط وکیل نیست؛ 
٤. توجه 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 نمائید. در این صورت می بایست تمامی مدارک کپی شده توسط صاحب سند امضاء گردد؛ 
٥. در صورت نیاز به راهنمائی در پرکردن فرم ها و هرگونه سوال درباره انجام طلاق شرعی با کارمندان دفتر مرکز در تماس باشید؛ 
٦. برای تحویل مدارک به صورت حضوری و یا مشاوره با روحانی مرکز برای حل اختلافات زناشوئی می بایست با وقت قبلی مراجعه نمائید؛ 
٧. مدت 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؛ 
٨. مرکز 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 تمامی راهها برای حل اختلافات زناشوئی را طی کرده و پس از اطمینان کامل از عدم امکان بازگشت، نسبت به چنین کاری اقدام نمایید. مرکز اسلامی امام علی علیه السلام در شهر استکهلم با کمال میل آماده ارائه خدمات مشاوره خانوادگی در این زمینه و دیگر مشکلاتی که یک مسلمان ممکن است با آن مواجه شود را دارد. شما کافی است طی تماسی 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 نمائید. بیشتر اوقات بسیاری از تصمیمات 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 نماید. 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 قوانين کشور متبوع خود ثبت شود بايد پس از انجام طلاق شرعی و دريافت گواهی به ادارات مربوط به کشور متبوع مراجعه نمائيد؛
برای دریافت اطلاعات بیشتر و اقدام به حل مشکلات خود از طریق مشاوره، با دفتر مرکز در تماس 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. 
Islamisk äktenskapsskilnad
طلاق اسلامی
Adobe Designer Template
Employee Information Form
8.2.1.4029.1.523496.503679
دانستنی های لازم جهت انجام  طلاق شرعی 
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
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 زمانى 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؛ 
١. طلاق 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؛ 
٢. طلاق 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 خانمى 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 نمى 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 چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد. بنابراین این طلاق هنگامى صورت مى گیرد که زن و شوهر متقابلاً از 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 زنى 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. 
 گواهی می دهم تمامی 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 وکالت در توکیل می دهم تا صیغه طلاق را بین اینجانب                                                                و زوجه، خانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        جاری نماید؛                                                    
آیا طلاق شما نزد دادگاه های سوئد ثبت شده است؟ا
نام
نام پدر
تاریخ تولد ه ش
 شماره شناسنامه 
 نام خانوادگی
محل صدور
 جهت انجام طلاق شرعی 
تاریخ و مکان
نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده 
تاریخ
بسمه تعالی
فرم شماره
 ١٤٠  
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
آیا مهریه پرداخت شده است؟ا
För Notarius Publicus
صفحه یک از دو
Sida 1(2)
Make(Man): Var snäll och fyll denna sida!
زوج(آقا): لطفاً این صفحه را تکمیل کنید! و زوجه(خانم) صفحه دوم را
:از چه زمانی جدا از هم زندگی می کنید؟ و علت درخواست طلاق
Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässan:
Makes namnteckning:
امضاء ی زوج
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?
گواهی می دهم تمامی مشخصات و مطالب ذکر شده در این فرم صحیح بوده و با اختیارخود و هوشیاری کامل تکمیل کرده ام و با اجرای صیغه طلاق
بين اینجانبه                                                                و زوج، آقای                                                                    موافق ھستم؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
آیا طلاق شما نزد دادگاه های سوئد ثبت شده است؟ا
نام
نام پدر
تاریخ تولد ه ش
 شماره شناسنامه 
 نام خانوادگی
محل صدور
 جهت انجام طلاق شرعی 
نام ،نام خانوادگی و امضاء مسؤل پرونده 
تاریخ
بسمه تعالی
فرم شماره
 ١٤٠  
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
آیا مهریه پرداخت شده است؟ا
För Notarius Publicus
صفحه دو از دو
Sida 2(2)
Maka(Kvinna): Var snäll och fyll denna sida!
زوجه(خانم): لطفاً این صفحه را تکمیل کنید! و زوج(آقا) صفحه اول را
وکالت طلاق زوجه به نیابت از زوج درصورتیکه عقد دراین مرکز انجام شده باشد.       آری                                       
:از چه زمانی از هم جدا زندگی می کنید؟ و علت درخواست طلاق
Hur länge har ni varit skilda? Och anledning till skilsmässan:
Makas namnteckning:
امضاءی زوجه؛
خانم در هنگام اجرای صیغه طلاق، نباید در ایام عادت ماهیانه باشد و نیز در این پاکی بعداز عادت ماهیانه نباید با شوهرش ارتباط زناشویی داشته باشد. به استثناءی خانم يائسه(سیّده از شصت سال به بالا و غیر سیّده از پنجاه سال به بالا) و یا خانم باردار؛ 
 
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.
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