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طلب وثيقة إثبات وتأييد
لحكم تطليق صادر من المحكمة السويدية
معلومات حول الطلب
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يتم إصدار "وثيقة تأييد لحكم تطليق صادر من المحكمة السويدية" عن طريق تعبئـ ـة هذا النموذج من
ر
ع" جديد
قبل الزوجة فقط يف حال بقاء الطرفي مطلقي ،ولم يراجعها الزوج ،ولم يتم عقد "زواج ش ي
بينهما بأي شكل من األشكال وذلك منذ تاري ــخ حكم المحكمة ،وعليه توقع الزوجة.
يجب تقديم المستمسكات التالية مع الطلب:
▪ نسخة من قرار المحكمة.
▪ نسخة من هوية الزوجة.
▪ نسخة من "قيد النفوس"
Personbevis, Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter
ُ
من مصلحة الضائب بتاري ــخ جديد لم يتجاوز أسبوعي وتبي الحالة المدنية مطلقة ( ) Skild
بعد قبول الطلب يتم إصدار التأييد يف مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه.
الت يصدرها المسجد ال عالقة لها بمتعلقات حكم المحكمة مثل استحقاق المهر أو النفق ـة أو
الوثيقة ي
الحضانة أو ما إىل ذلك من أمور قد تكون من حق الزوجة أو الزوج.
ً
ر
يقدم مع الطلب رتبعا للمسجد قدرﮦ  1000:-كرونة سويدية غب قابل لالسبداد .ويمكن الدفع المباش
يف المسجد أو عن طريق  Swish: 123 288 70 40 :أو Bankgiro: 765-8313
يرفض ر
مباشة كل طلب ناقص أو لم يستوف جميع ر
الشوط.

المعلومات الشخصية لألزواج الذين انفصلوا بقرار المحكمة السويدية:
اسم الزوجة

اسم الزوج

مكان والدة الزوجة (المدينة/الدولة)

مكان والدة الزوج (المدينة/الدولة)

رقم جوال الزوجة

رقم جوال الزوج

التاىل للزوجة
 ترسل الوثيقة عىل العنوان ي

بالبيد
 ال ترسل ر

الت
أقسم باهلل العظيم رب العرش العظيم أن جميع المعلومات والوثائق ي
أقدمها مع هذا الطلب صحيحة ،ونحن الطرفان بقينا مطلقي ولم
ر
ع" جديد بيننا بأي شكل من
اجعت الزوج ،ولم يتم عقد "زواج ش ي
ير ي
األشكال وذلك منذ تاري ــخ حكم المحكمة ،وعليه وقعت:

التاىل للزوج
 ترسل الوثيقة عىل العنوان ي

بالبيد
 ال ترسل ر

-----------------------------------------------------------------------------------------توقيع الزوجة
التاري ــخ
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