مدارک و شرایط لازم جهت عقد ازدواج اسلامی در مرکز اسلامی هامبورگ
مدارک لازم:
 -1تکمیل فرم وکالت نامهی ازدواج اسلامی به صورت واضح و خوانا؛
 -2امضای دو برگ سند ازدواج اسلامی توسط زوجین و شهود (از پرکردن سایر موارد خودداری شود)؛
 -3رضایت نامهی پدر دختر در ازدواج اوّل (در صورتی که پدر مسلمان باشد)؛
 -4کپی برابر با اصل تمام صفحات شناسنامههای زوجین نزد مراجع قانونی )( (Notar, Einwohnermeldeamt, Konsulatدقت شود که
منظور ،ترجمه متن شناسنامه نیست)؛
 -5کپی برابر با اصل ازدواج قانونی ) (Standesamtیا گواهی تجرد ) (Ledigkeitsbescheinigungدر صورتی که زوجین یا یکی از آنها
تابعیت آلمانی و یا اقامت معتبر آلمان را داشته باشد؛
(چنانچه زوجین ،همراه با مدارک شناسایی ،شخصا به دفتر امور اجتماعی مرکز اسلامی مراجعه و به صورت حضوری ،وکالت نامه را تکمیل
و برگ ازدواج را امضاء نمایند ،نیازی به برابر اصل نمودن کپی اسناد نزد  Notarنمی باشد)؛
 -6کپی از صفحات مشخّ صات ،اقامت و اعتبار گذرنامه (برای کسانی که تابعیت آلمانی دارند ،کپی برابر با اصل کارت شناسایی )(Ausweis

کافی بوده و ارسال کپی گذرنامه ضرورت ندارد)؛
 -7در صورتی که خانم قصد ازدواج مجدّد دارد ،ارائه کپی طلاقنامه ضروری میباشد؛
 -8پرداخت حداقل مبلغ  151یورو کمک به مسجد بابت هزینه های مربوطه به صورت نقدی به دفتر امور اجتماعی یا به حساب بانکی
مندرج در پائین این صفحه و ارائه گواهی آن؛
توجّه :پس از تهیّه مدارک فوق و ملاحظهی شرائط و تذکّ رات زیر ،با دفتر امور اجتماعی مرکز اسلامی تماس حاصل فرمایید تا برای
اجرای عقد ازدواج شرعی ،وقت لازم تعیین گردد
شرایط و تذکّرات:
 -1عدم ارائهی حتی یک مورد از مدارک فوق ،نقص پرونده محسوب شده و مدارک عودت داده میشود.
 -2در صورتی که زوجین یا یکی از آن دو مسلمان نباشند ،می توانند برای تشرّف به دین مبین اسلام ،فرم های مخصوص را تکمیل
نمایند.
 -3برای اجرای صیغهی عقد ازدواج ،باید نوع و میزان مهریه صریح ،روشن و واضح باشد ،به طوریکه ارزش مالی مهریه دقیقا و بدون
هیچ گونه شک و ابهامی مشخّص شده باشد (به عنوان مثال چند سکّه ،چه مقدار پول یا طلا و  )...لذا از درج مفاهیم کلّی که قیمت و یا
مقدار آن مشخص نیست ،باید خودداری شود.
 -4برای رفع هرگونه اختلاف احتمالی در آینده ،بهتر است مقد ار مهریه توافق شده را در یک متن جداگانه مکتوب نموده و متن مذکور
را به همراه امضاء طرفین و حضّار در جلسه ،توسط یک مرجع قانونی از قبیل  Notarیا  Konsulatتایید نمایند.
 -5به طور عادی بر عهده زوج است که مهریه را بلافاصله پس از اجرای صیغه ازدواج در صورت مطالبه و درخواست زوجه به او پرداخت
کند .بنابر این چنانچه زوجه زمان دیگری را برای دریافت آن در نظر دارد و یا منوط به استطاعت زوج کند ،بایستی قبل از اجرای عقد و
به عنوان یکی از شروط یاد آور شود.
 -6سند ازدواج صادره از سوی مرکز اسلامی هامبورگ تنها اعتبار شرعی دارد و اتباع ایرانی برای ثبت ازدواج در شناسنامه ایرانی ،لازم
است علاوه بر سند ازدواج شرعی صادره از سوی این مرکز ،گواهی ازدواج قانونی صادره از  Standesamtرا به نمایندگی های جمهوری
اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه دهند و بدون آن ،ثبت ازدواج شرعی در شناسنامه مقدور نمیباشد

