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ثبت طالق
پيامبر اكرم(ص):

ابغض الحالل عنداهلل الطالق
ناخوشايندترين حاللها نزدپروردگار طالق است.

ثبت طالق توسط اين نمايندگي تنها در صورتي امكانپذير است كه طرفين دعوي همكااري زم را
در تهيه و ارائه مدارك ذيل داشته باشند.
در صورت عدم امكان حضور زوجين در نمايندگي جهت امضاء دفاتر ثبت طالق ،طررفين ميوواننرد را تكميرا وكامونامر
ضميم (فرم شماره  ) 034/1يكي از كارمندان اين نمايندگي ك مشخصرات ايشران در وكامونامر درد شرده ،وكامرت دهنرد ترا
ازطرف آنان عالوه ر اظهار واقع  ،دفاتر ثبت احوال را نيز امضاء نمايد .الزم تذكر است ك طرفين دعوي ك راي ثبرت طرالق
توافق داشو ومي در تهي مدارك ا مشكالتي مواج ميگردند ميووانند ا تفويض وكامت (فرم شماره  )053ر يكري از گروگان يرا
آشنايان خود نگبت ثبت واقع طالق در يكي از دفاتر ثبت طالق در ايران اقدام نمايند.
مدارك مورد نياز به منظور ثبت طالق:
 -1اصل گذرنامه هاي معتبر ايراني من و مرد (در صورت عد اعتبار گذرنامه بايستي نسبت به تعويض آن به همراه مدارك
مندرج در فر شماره يك همزمان با درخواست ثبت طالق اقدا گردد).
 -2اصل شناسنامه هاي جمهوري اسالمي من و مرد.

 -3اصل گواهي طالق اسالمي (لطفا جهت چگونگی تهيه طالق شرعی به پشت این برگ رجوع گردد و
شرایط درج شده دقيقاً رعایت گردد)
 -4اصل طالق محلي صادره ام يكي ام دادگاههاي آمريكا  DIVORCE CERTIFICATEيا فتوكپي آن كه به مهر و امضاء
دادگاه مربوطه ممهور شده باشد.
 -5تكميل فر تقاضا نامه ثبت طالق (فر شماره )434
 -6تكميل وكالتنامه پيوست (فر شماره  )434/1توسط من و شوهركه امضاء موكلين در وكالتنامه به تائيد امضاء

NOTARY PUBLIC

رسيده باشد.
 -7تعداد  2قطعه عكس مرد و  2قطعه عكس من ( 2x2اينچ  )PASSPORT PICTUREمتعلق به سال جاري
 -8هزينه ثبت طالق (به فهرست هزينه خدمات كنسولي فر شماره  644رديف شماره  15رجوع فرمائيد).

تـوجـه:
در صورت عدم همكاري يكي از طرفين در ثبت طالق ،طرف خواهان طالق يا ايد خود مگئل طالق از طريق مراجع قضايي پيگيري نمايد،
يا ا تفويض وكامت

يكي از آشنايان خود در ايران از طريق سامان

دادگاههاي مدني خاص كشور مطر ح سازد.
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توجه مهم :رعایت دقیق دستورالعمل ذیل الزامی است .در غیر
اینصورت ،طالق ثبت نخواهد شد و مدارک عودت داده خواهد شد.
در گواهی طالق شرعی (اسالمی) موارد ذیل باید حتما ً رعایت گردد:
الف – خطبه طالق بایستی بر اساس شرع مقدس دین مبین اسالم خوانده شود .گواهی طالق اسالمی را
می توانید از یکی از مساجد و یا مراکز اسالمی و یا افراد آشنا با امور مذهبی تهیه نمائید .خطبه طالق
باید در حضور زوجین 2 ،نفر شاهد مرد مسلمان و عاقد مرد مسلمان اجرا گردد .درج تاریخ ،مشخصات
کامل ،و امضاء افراد مذکور به صورت خوانا در گواهی طالق الزامی است.
ب  -با توجه به تفاوت دستورات فقهی مذاهب مختلف اسالمی ،زوجین باید به منظور جاری نمودن طالق
به شخصی که به امور مذهب خودشان اشراف کامل دارد رجوع نمایند .بنابراین ،پیروان مذهب شیعه
باید به فرد شیعه مذهب و پیروان تسنن باید به فرد سنی مذهب رجوع نمایند و طالقنامه هائی که فاقد
این شرط باشد قبول نخواهد شد.
ج  -حکم طالق دادگاه آمریکا به منزله حکم طالق شرعی اسالمی محسوب نمی گردد .بنابراین ،چنانچه
در گواهی طالق اسالمی جمالتی مانند" :طالق اسالمی بر مبنای حکم دادگاه آمریکا است" درج شده
باشد ،قابل قبول نخواهد بود.
د – در طالقنامه شرعی حتما ً باید وضعیت مهریه زوجه (بذل و میزان آن) مشخص شده باشد.
ه – چنانچه در گواهی طالق شرعی نوع طالق بائن ،مبارات و یا خلع درج شده باشد ،در صورت ارائه
کلیه مدارک الزم با حفظ نوبت واقعه طالق در شناسنامه زوجین ثبت خواهد شد.
و – چنانچه در گواهی طالق شرعی نوع طالق درج نشده باشد و یا طالق به صورت رجعی انجام شده
باشد ،به منظور ثبت واقعه طالق در شناسنامه باید مدت سه ماه و ده روز از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
***مسئولیت جاری شدن صحیح صیغه طالق اسالمی به عهده زوجین میباشد***.
ز – پیروان سایر ادیان رسمی کشور ملزم به ارائه گواهی طالق اسالمی نمیباشند.
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تقاضانامه ثبت طالق
(اين قسمت توسط مرد تكميل گردد).

خواهشمند است واقعه طال ق اينانب
نام:

ف

ان مشصان

ييل اا ان خنب:

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه :ف
تاريخ تولد :روز

دا آن بمنيندگي ثبت بمنئيد.
نام مادر:

نام پدر:

صادره از شهر:
/ماه

/

31

تاريخ صدور گذرنامه :ف

حوزه:

محل تولد :ف

شماره گذرنامه:

مذهب:

محل صدور گذرنامه:

شغل:

آدرس دقيق و شماره تلفن خود در آمريكا را بنويسيد( :لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود).
State:

Zip Code:

E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

آدرس دقيق و شماره تلفن خود يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد:
-- - -- -------------

شهر --- ---:خيابان- --:

شماره تلفن) _ _ _ _ _ _ _ :

-پالك----- :كد پستي-:

(

امضاء مرد  … ……………………………..……:تاريخ…………………….…:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد).
(اين قسمت توسط زن تكميل گردد).

خواهشمند است واقعه طال ق اينانب

ان مشصان

نام :ف

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه :ف

صادره از شهر:

تاريخ تولد :روز

/ماه

تاريخ صدور گذرنامه :ف

/

31

دا آن بمنيندگي ثبت بمنئيد.

ييل اا ان آقني

نام مادر:

نام پدر:

حوزه:

محل تولد :ف

شماره گذرنامه:

مذهب:

محل صدور گذرنامه:

شغل:

آدرس دقيق و شماره تلفن خود در آمريكا را بنويسيد( :لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود).
Zip Code:

State:
E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

آدرس دقيق و شماره تلفن خود يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد:
شهر --- ---:خيابان- --:

-- - -- -------------

-پالك----- :كد پستي-:

شماره تلفن) _ _ _ _ _ _ _ :

(

امضاء زن  … ……………………………..……:تاريخ…………………….…:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد).
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وكالتنامه مربوط به ثبت طالق ن
در تنظيم وكالتنامه موارد ذيل بايستي رعايت شود:
 -1وكالتنامه بايد بطور كامل توسط موكل تكميل شده باشد.
 -2امضاء موكل در وكالتنامه بايد به تأييد امضاء محضري ) (Notary Publicبرسد.
 -3امضاء موكل برروي وكالتنامه بايد با امضاء موجود در گذرنامه مطابقت داشته باشد.

مشخصات موكل( :شخص وكالت دهنده)
نام:

نام پدر:

نام خانوادگي:

تاريخ تولد :روز

 /ماه

آدرس در ايران :

/

13

شماره شناسنامه:

شغل:

شماره و محل صدور گذرنامه:

شهر  --------------خيابان -------------- -----------------------------

--------

-

تلفن:

)

(

---------------------------------كد پستي -----------

-----آدرس در آمريكا:
-

Street:
)

(TEL:

Zip Code:

City:

State:

مشخصات وكيل:
نام  :محمد

نام پدر:

نام خانوادگي :جواهري

شماره و محل صدور شناسنامه - 0902 :تهران

احمد

تاريخ تولد:

1331 /90/22

شغل :كارمند دفتر حفاظت منافع جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن ديسي

مورد وكالت:

به موجب اين وكالتنامه وكيل فوق الذكر عالوه بر اظهار واقعه طالق اينجانب از همسرم بنام ----------------- :
دفاتر ثبت احوال را از طرف موكل در نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن امضاء مينمايد.
محل امضاء موكل:

تاريخ :روز

(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد).
(لطفاً در اين قسمت مطلبي ننويسيد).
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وكالتنامه مربوط به ثبت طالق ن
در تنظيم وكالتنامه موارد ذيل بايستي رعايت شود:
 -1وكالتنامه بايد بطور كامل توسط موكل تكميل شده باشد.
 -2امضاء موكل در وكالتنامه بايد به تأييد امضاء محضري ) (Notary Publicبرسد.
 -3امضاء موكل برروي وكالتنامه بايد با امضاء موجود در گذرنامه مطابقت داشته باشد.

مشخصات موكل( :شخص وكالت دهنده)
نام:

نام پدر:

نام خانوادگي:

تاريخ تولد :روز

 /ماه

آدرس در ايران :

/

13

شماره شناسنامه:

شغل:

شماره و محل صدور گذرنامه:

شهر  --------------خيابان -------------- -----------------------------

--------

-

تلفن:

)

(

---------------------------------كد پستي -----------

-----آدرس در آمريكا:
-

Street:
)

(TEL:

Zip Code:

City:

State:

مشخصات وكيل:
نام  :محمد

نام پدر:

نام خانوادگي :جواهري

شماره و محل صدور شناسنامه - 0902 :تهران

احمد

تاريخ تولد:

1331 /90/22

شغل :كارمند دفتر حفاظت منافع جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن ديسي

مورد وكالت:

به موجب اين وكالتنامه وكيل فوق الذكر عالوه بر اظهار واقعه طالق اينجانب از همسرم بنام ----------------- :
دفاتر ثبت احوال را از طرف موكل در نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن امضاء مينمايد.
محل امضاء موكل:

تاريخ :روز

(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد).
(لطفاً در اين قسمت مطلبي ننويسيد).
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