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......................ٍ :  ....../ ......./..........  تاسيخ ٍ هحل تَلذ......................ٍ :  ....../ ......./..........  تاسيخ ٍ هحل تَلذ

:هحل صذٍس:                 شواسُ شٌاسٌاهِ:هحل صذٍس:                 شواسُ شٌاسٌاهِ

:                 شواسُ هلی:                 شواسُ هلی

:  سشی:                      شواسُ هسلسل شٌاسٌاهِ:  سشی:                      شواسُ هسلسل شٌاسٌاهِ

:هحل صذٍس:شواسُ گزسًاهِ :هحل صذٍس:شواسُ گزسًاهِ 

:تابؼیت:تاسيخ  صذٍسگزسًاهِ :تابؼیت:تاسيخ  صذٍسگزسًاهِ 

:تحصیالت:شغل:تحصیالت:شغل

:ًشاًی هحل سکًَت دساًگلستاى:ًشاًی هحل سکًَت دساًگلستاى

:تلفي ّوشاُ ٍ ثابت دساًگلستاى:تلفي ّوشاُ ٍ ثابت دساًگلستاى

:کِ تَسط هشاکضاسالهی هؼتبش اجشا گشديذُ است ششػی هشخصات طالق

نام مجزی: تاسيخ طالق: ًام هشکض اسالهی :(کشَس ٍ شْش)طالق هحل

: ًَبت طالق:شواسُ طالق ششػیبائي/ خلع / زجعی :   ًَع طالق

برل/ تَافك/ پساخت ًشدُ/ پساخت شدُ : ٍضعیت پساخت هْسیِ:هیضاى هْشيِ

نام شاهدٍضؼیت فشصًذاى پس اص جذايی؟

1:سايش تَافقات احتوالی

:نشانی و تلفن

2  : (Decree of Absolute Divorce)هشخصات طالق صٍجیي ًضد هقاهات سسوی کشَس هحل اقاهت

:نشانی و تلفن: ....................تاسيخ طالق : ........................(کشَس ٍ شْش)طالق هحل

: هشجغ صادس کٌٌذُ

:تقاضای ثبت طالق فَق بشاساس سٌذ اصدٍاج بِ هشخصات صيش تٌظین گشديذُ است

: تاريخ ثبت:شواسُ دفتش خاًِ:هحل ثبت:شواسُ ثبت اصدٍاج

:تاسيخ:اهضاء صٍجِ:تاسيخ:اهضاء صٍج

اصل گَاّی طالق شسعی صادزُ اش هساوصاسالهی هعتبس دز اًگلستاى -  3اصل شٌاسٌاهِ  جوَْزي اسالهی  شٍجیي- 1

 جدید ٍ پشت ًَیسی شدُ شٍجیي 3*4یه لطعِ عىس- 4

اصل سٌد اشدٍاج زسوی شٍجیي ٍیا تصَیس آى     - 5

حضَز شٍجیي جْت دزیافت ٍ اهضا هدازن - 6

  .لطفاٌ فشم ريل با دقت ٍ بِ صباى فاسسی تکویل گشدد: تَجِ

دز صَزت عدم تىویل ولیِ لسوتْاي فسم ذیل ٍ یا ًمصاى هدازن 

ذوس شدُ دز پاییي صفحِ، هدازن جْت تىویل، با ّصیٌِ شٍجیي 

"پرسشنامه ثبت طالق ".هحتسم عَدت هی گسدد تا پس اش تىویل آى، هجدداً الدام فسهایٌد

لندن-  سفارت جمهوري اسالمي ايران 

شماره گذرنامه/ شماره ملی

هشخصات  فشدی  صٍجِهشخصات  فشدی  صٍج

هذاسک الصم جْت ثبت طالق

دز صَزت  )اصل گَاّی طالق صادزُ اش دادگاّْاي زسوی اًگلستاى -  2

 هی بایست لبل اش ازایِ گَاّی اًگلیسی 2013صدٍز حىن پس اش اتوام سال 

. ًسبت بِ تایید آى دز ٍشازت وشَز اًگلستاى الدام فسهایید

https://www.gov.uk/get-document-legalised )

.لطفاً توجه شود مدارک ذيل صرفاً جهت راهنمايي مراجعان محترم ميباشد و در موارد خاص احتمال درخواست مدارک بيشتر وجود دارد* 

مشخصات مجزی صیغه طالق شزعی

مشخصات شاهدين

شماره گذرنامه/ شماره ملی

(توام زخ ٍ شهیٌِ زٍشي )
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