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ثبت طالق
پيامبر اكرم(ص):

ابغض الحالل عندهللا الطالق

ناخوشايندترين حاللها نزدپروردگار طالق است.

ثبت طالق توسط اين نمايندگي تنهاا ر واو

همکاا

طافينن رواو

ااکانپذيف است .توج نمايند ک با رقت کاا اوا ر اشفوح

ي

و تهنا و ا اها اادا ی يا

ا وايت يفاايند.

ادا ی الزم
.1

او گذ ناا ها

اعتبف ايفاني زن و افر (ر وو

ودم اوتبا گذ ناا بايستي همزاان نسبت ب تعويض آن با توج ادا ی

او ر نناز کف شده ر يفم شما ه  001اقدام گفرر).
 .2او شناسناا ها
 .3تصويف کا

اعتبف زن و افر

شناسايي الي زن و افر

 .4او گواهي طالقناا اسالاي (شفايط طالق شفوي ک ر پنوست توضنح راره شده بايد رقنقاً وايت گفرر)
 .5او طالق احلي وار ه از يکي از رارگاهها

آافيکا  DIVORCE CERTIFICATEيا تصويف آن ک ب اهف و ااضاء رارگاه افبوط

امهو شده باشد.
 .6تکمن يفم تقاضاناا ثبت طالق (يفم شما ه )430
 .7تکمن وکالتناا پنوست (يفم شما ه  )430/1توسط زن و شوهف( .ااضاء اوکلنن بايد با ااضاء وکالتناا اطابقت راشت باشد.
چنانچ گذ ناا ياقد ااضاء است بايد ابتدا ااضاء شور).
 .8هزين ثبت طالق (ب يهفست هزين خداا

کنسولي يفم شما ه  600ريف شما ه  15جوع يفااهند).

تـوجـه:
در صورت عدم همكاري يكي از طرفين در ثبت طالق ،طرف خواهان طالق يا بايد خود مسئله طالق از طريق مراجع قضايي پيگيري نمايد،
يا با تفويض وكالت به يكي از آشنايان خود در ايران (از طريق سامانه تاک )tak.mfa.irاقدام نموده و موضوع را در يكي از دادگاههاي
مدني خاص كشور مطر ح سازد.
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وايت رقنق رستو العم
ر غنف اينصو

ي ر گواهي طالق شفوي (اسالاي) الزااي است.

 ،طالق ثبت نخواهد شد و ادا ی ونناً وور

راره خواهد شد.

الف– خطبه طالق بايستي بر اساس شرع مقدس دين مبين اسالم خوانده شود .گواهينامه طالق اسالمي را ميتوانيد
از يكي از مساجد و يا مراكز اسالمي و يا افراد آشنا با امور مذهبي تهيه نمائيد .خطبه طالق بايد در حضور
زوجين 2 ،نفر شاهد مرد مسلمان و عاقد مرد مسلمان اجرا گردد .درج تاريخ ،مشخصات كامل ،و امضاء
افراد مذكور ب وو

خوانا در گواهي طالق الزامي است.

ب -با توجه به تفاوت دستورات فقهي مذاهب مختلف اسالمي ،زوجين بايد به منظور جاري نمودن طالق به
شخصي كه به امور مذهب خودشان اشراف كامل دارد رجوع نمايند .بنابراين ،پيروان مذاهب مختلف بايد
به عالم ديني يا فرد آشنا به شريعت آن مذهب رجوع نمايند و طالقنامههايي كه فاقد اين شرط باشد قبول
نخواهد شد.
ج -حكم طالق دادگاه آمريكا به منزله حكم طالق شرعي اسالمي محسوب نميگردد .بنابراين ،چنانچه در
گواهي طالق اسالمي جمالتي مانند" :طالق اسالمي بر مبناي حكم دادگاه آمريكا است" درج شده باشد،
قابل قبول نخواهد بود.
ر– در طالقنامه شرعي حتماً بايد وضعيت مهريه زوجه (بذل و ميزان آن) مشخص شده باشد.
ه– چنانچه در گواهي طالق شرعي نوع طالق بائن ،مبارات و يا خلع درج شده باشد ،در صورت ارائه كليه مدارک
الزم با حفظ نوبت واقعه طالق در شناسنامه زوجين ثبت خواهد شد.
و– چنانچه در گواهي طالق شرعي نوع طالق درج نشده باشد و يا طالق به صورت رجعي انجام شده باشد ،به
منظور ثبت واقعه طالق در شناسنامه بايد مدت سه ماه و ده روز از تاريخ صدور آن گذشته باشد.
***اسئولنت جا

شدن وحنح ونغ طالق اسالاي ب وهده زوجنن ايباشد***.

ز– پيروان ساير اديان رسمي كشور ملزم به ارائه گواهي طالق اسالمي نميباشند.
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تقاضانامه ثبت طالق
(اين قسمت توسط مرد تكميل گردد).

خواهشمند است واقعه طالق اينجانب با مشخصات ذيل را با خانم:
نام:

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه:

صادره از شهر:
/ماه

تاريخ تولد :روز

/سال 13

نام پدر:

نام مادر:
حوزه:

محل تولد:

شغل:

در آن نمايندگي ثبت نمائيد.

شماره گذرنامه:

میزان تحصیالت:

محل صدور گذرنامه:
مذهب:

امضاء مرد  … ……………………………..……:تاريخ…………………….…:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد).

آدرس دقیق و شماره تلفن خود در آمريكا را بنويسید( :لطفاً به انگلیسي و كامل نوشته شود).
State:

Zip Code:

E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

( Home Phone:

(اين قسمت توسط زن تكميل گردد).

خواهشمند است واقعه طالق اينجانب با مشخصات ذيل را با آقاي:

نام :ف

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه :ف

صادره از شهر:

تاريخ تولد :روز

/ماه

/سال 13

نام پدر:

نام مادر:
حوزه:

محل تولد :ف

شغل:

در آن نمايندگي ثبت نمائيد.

شماره گذرنامه:

میزان تحصیالت:

محل صدور گذرنامه:
مذهب:

امضاء زن  … ……………………………..……:تاريخ…………………….…:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد).

آدرس دقیق و شماره تلفن خود در آمريكا را بنويسید( :لطفاً به انگلیسي و كامل نوشته شود).
State:

Zip Code:

E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

مشخصات مجری طالق و شهود
مجري طالق

نام:

نام خانوادگي:

شماره ملي:

شاهد اول

نام:

نام خانوادگي:

شماره ملي:

شاهد دوم

نام:

نام خانوادگي:

شماره ملي:
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وكالتنامه مربوط به ثبت طالق
در تنظيم وكالتنامه موارد ذيل بايستي رعايت شود:
 .1وكالتنامه بايد بطور كامل توسط موكل تكميل شده باشد.
 .2امضاء 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 :

/

شغل:

شماره و محل صدور گذرنامه:

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

-

تلفن:

13

شماره شناسنامه:

)

(

كد پستي ------- ----------
Street:

آدرس در آمريكا:
-

)

(TEL:

Zip Code:

City:

State:

مشخصات وكيل:
نام  :محمد

نام پدر:

نام خانوادگي :جواهري

شماره و محل صدور شناسنامه - 5058 :تهران

احمد

تاريخ تولد1334/09/28 :

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).

)(Rev.04-05-2018

 /ماه

/

13
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وكالتنامه مربوط به ثبت طالق
در تنظيم وكالتنامه موارد ذيل بايستي رعايت شود:
 .1وكالتنامه بايد بطور كامل توسط موكل تكميل شده باشد.
 .2امضاء 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 :

/

شغل:

شماره و محل صدور گذرنامه:

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

-

تلفن:

13

شماره شناسنامه:

)

(

كد پستي ------- ----------
Street:

آدرس در آمريكا:
-

)

(TEL:

Zip Code:

City:

State:

مشخصات وكيل:
نام  :محمد

نام پدر:

نام خانوادگي :جواهري

شماره و محل صدور شناسنامه - 5058 :تهران

احمد

تاريخ تولد1334/09/28 :

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).

)(Rev.04-05-2018

 /ماه

/

13

