مدارک و شرایط لازم جهت صدور حکم و اجرای طلاق غیابی
توضیحات لازم:
تنها در صورت اثبات یک یا چند مورد از موارد زیر ،امکان اجرای طلاق غیابی بررسی گردیده و پرونده در اختیار شورای فقهی (کارشناسان) قرار داده
خواهد شد:
 -1ازدواج اجباری در سن کم و مشروع نبودن عقد تحمیلی؛
 -2سوء رفتار و ضرب و شتم؛
 -3عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه متوالی؛
 -4ترک زندگی خانوادگی و بلاتکلیفی زوجه؛
 -5تنفر و کراهت زوجه از زوج و دلیل موجّه بر آن؛
 -6اختلال روانی یا عصبی بودن زوج؛
 -7فساد اخلاقی زوج؛
 -8غایب و یا مفقود بودن زوج؛
 -9دلایل دیگر.
پس از بررسی پرونده توسط شورای فقهی متشکل از روحانیون قم و نجف اشرف ،تصمیم گیری در مورد اجرا و یا عدم اجرای طلاق غیابی با حاکم
شرع اسلام و یا وکیل رسمی و قانونی او خواهد بود .لذا رسیدگی به پرونده طلاق غیابی زمان بر خواهد بود و هیچ گونه ضمانتی بر اجرای طلاق یا
زمان انجام آن وجود ندارد.
مدارک لازم:
 -1تکمیل فرم درخواست صدور حکم و اجرای طلاق غیابی؛
) (دقت شود که منظور ،ترجمه متن

 -2کپی برابر با اصلِ تمام صفحات شناسنامه ی زوجه نزد مراجع قانونی(
شناسنامه نیست)؛
 -3کپی برابر با اصل طلاق قانونی (فقط صفحه ای که حکم طلاق در آن درج شده است را برابر با اصل نمائید)؛
 -4تأیید امضای زوجه از طرف مراجع قانونی(

) (چنانچه زوج ،همراه با مدارک شناسایی ،شخصاً به دفتر امور

اجتماعی مرکز اسلامی مراجعه و به صورت حضوری ،وکالت نامه را امضاء نماید ،نیازی به تأیید امضاء و برابر با اصل نمودن کپی اسناد نزد

نمی

باشد)؛
 -5کپی از صفحات مشخصات ،اقامت و اعتبار گذرنامه (توجّه :برای کسانی که تابعیت آلمانی دارند ،کپی برابر با اصل کارت شناسایی (

) کافی

است و ارسال کپی گذرنامه ضرورت ندارد)؛
 -6کپی سند ازدواج اسلامی (در صورتی که برگه ی ازدواج از این مرکز صادر شده باشد ،اصل آن را ارائه نمائید)؛
 -7کپی سند ازدواج قانونی (در صورتی که ازدواج در

به ثبت رسیده باشد)؛

 -8آدرس دقیق و شماره تلفن زوج؛
 -9پرداخت حداقل مبلغ  444یورو بابت هزینه های مربوطه به صورت نقدی به دفتر امور اجتماعی یا به حساب بانکی در پایین صفحه (توجّه داشته
باشید که پس از تشکیل پرونده ،حتی در صورت عدم اجرای طلاق ،وجه پرداختی مسترد نمی گردد)
تذکّر مهم:
هرگونه ادعا از طرف زوجه لازم است با ارائه سند از قبیل گواهی پزشکی ،تایید پلیس ،حکم دادگاه ،استشهاد محلی و  ...باشد و در غیر اینصورت هیچ
گونه اقدامی صورت نخواهد گرفت .همچنین مدارک لازم باید بصورت کامل ارسال شود و در صورت ارسال مدارک بصورت ناقص  -حتی یک مورد -
تمام مدارک برگشت داده می شود.
ضمناً این طلاق صرفاً شرعی بوده و تأیید آن توسط محاکم قانونی کشورهای اسلامی بعهده مرکز اسلامی هامبورگ نمیباشد.

