مدارک و شرایط لازم جهت اجرای طلاق شرعی
مدارک لازم:
 -1تکمیل فرم درخواست و وکالت طلاق اسلامی به طور کامل؛
 -2کپی برابر با اصل تمام صفحات شناسنامههای طرفین نزد مراجع قانونی )( (Notar, Einwohnermeldeamt, Konsulatدقت شود
که منظور ،ترجمه متن 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 زوجین از طرف مراجع قانونی ) (Notar, Einwohnermeldeamt, Konsulatدر صورت عدم حضور؛
(چنانچه زوجین ،همراه با مدارک شناسایی ،شخصاً به دفتر امور اجتماعی مرکز اسلامی مراجعه و به صورت حضوری ،وکالت نامه را امضاء
نمایند ،نیازی به تأیید امضاء و برابر با اصل نمودن کپی اسناد نزد  Notarنمی باشد)؛
 -5کپی از صفحات مشخصات ،اقامت و اعتبار گذرنامه (توجّه :برای کسانی که تابعیت آلمانی دارند ،کپی برابر با اصل کارت شناسایی
) (Ausweisکافی است و ارسال کپی گذرنامه ضرورت ندارد)؛
 -6کپی سند ازدواج اسلامی (در صورتی که برگهی ازدواج از این مرکز صادر شده باشد ،اصل آن را ارائه نمائید)؛
 -7کپی سند ازدواج قانونی (در صورتی که ازدواج در  Standesamtبه ثبت رسیده باشد)؛
 -8پرداخت حداقل مبلغ  222یورو کمک به مسجد بابت هزینه های مربوطه به صورت نقدی به دفتر امور اجتماعی یا به حساب بانکی
مندرج در انتهای این متن و ارائه گواهی آن،
توجّه :پس از تهیّهی مدارک فوق و ملاحظهی شرائط و تذکّرات زیر ،با دفتر امور اجتماعی مرکز اسلامی تماس حاصل فرمایید تا برای
رسیدگی به پرونده ،وقت لازم تعیین گردد
شرایط و تذکّرات:
 -1عدم ارائهی حتی یک مورد از مدارک فوق ،نقص پرونده محسوب شده و مدارک عودت داده میشود.
 -2زندگی جداگانه زوجین ،به هر مدّت و نیز اجرای طلاق قانونی در محاکم قانونی آلمان یا سایر کشورهای غیر اسلامی ،باعث ابطال
قرارداد ازدواج اسلامی نمی گردد و انجام طلاق شرعی ،لازم است.
 -3درصورتیکه زوجه ،مهریّه یا مال دیگری را در قبال اجرای طلاق شرعی به همسرش بخشیده باشد ،لازم است به صورت کتبی و قانونی
به بذل مال اقرار نموده و تصریح نماید که مهریه و یا چیزی کمتر و یا بیشتر از آن را به شوهر پرداخت نموده و زوج نیز باید کتب ًا به
قبول آن اعتراف نماید
 -4بعد از اجرای طلاق شرعی لازم است زوجه سه ماه تمام ،عدّهی طلاق نگه دارد و قبل از پایان عدّه ،ازدواج مج ّدد جایز نمیباشد .در
صورت حامله یا باردار بودن زوجه ،ع ّده طلاق پس از تولد نوزاد پایان مییابد.
 -5از آنجائی که از نظر موازین فقهی ،اجرای طلاق اسلامی در حال عادت ماهانه زوجه ،صحیح نمی باشد ،لذا باید خطبهی طلاق شرعی
خارج از آن مدّت و در حال طهارت زوجه ،جاری گردد .لذا ضروری است تاریخ مناسب برای اجرای طلاق در فرم درخواست ذکر شود.
 -6سند طلاق شرعی صادره از سوی مرکز تنها اعتبار شرعی دارد و اتباع ایرانی برای ثبت طلاق در شناسنامه ایرانی ،باید علاوه بر سند
طلاق شرعی صادره از سوی مرکز اسلامی ،گواهی طلاق قانونی صادره از سوی دادگاه را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج
از کشور ارائه دهند و بدون آن ،ثبت طلاق شرعی در شناسنامهها مقدور نمیباشد.

