سفارت جمهوری اسالمی اریان -توکیو
سجالت

مدارک السم جهت ثبت طالق
)1
)2
)3
)4
)5

تىویل فزم درخَاست هشخصات فزدی (فزم شوارُ )111
(فزم شوارُ )225
تىویل فزم درخَاست ثبت عالق
اصل شٌاسٌاهِ جذیذ سٍجیي
گذرًاهِ صاپٌی یا گَاّیٌاهِ هعتبز سٍجِ
اصل ٍ تصَیز گَاّیهعتبز عالقهحلیبز اساس لَاًیي صاپي(صادرُ اس شْزداری هحلی ٍ یا دادگاُ)
الف .چٌاًچِ سٍجِ صاپٌی باشذ:
Koseki Tohon -1
ب .چٌاًچِ سٍجیي غیز صاپٌی باشذ:
Rikon Todoke kisai jikou Shomeisho -1

Rikon Todoke juri Shomeisho -2
Rikon Todoke juri Shomeisho -2

* هتماضیاًی وِ عالق خَد را در صاپي بِ ثبت رساًذُ اًذ ،ضزٍری است گَاّی عالق هحلی خَد را تَسظ سفارت جوَْری اسالهی
ایزاى در آى وشَر ٍ یا سفارت آى وشَر در صاپي بِ تاییذ بزساًٌذ

 )6اصل ٍ تصَیز گَاّی عالق شزعی اس سَی هزوش اسالهی اّل البیت (ع) در تَویَ

 4 )7لغعِ عىس رًگی سهیٌِ سفیذ یىساى ( اًذاسُ ) 3*4
(خاًوْا با حجاب واهل بذٍى عیٌه ٍ آلایاى بذٍى والُ ،عیٌه ٍ وزاٍات)
 )8حضَر دٍ ًفز شاّذ هزد ایزاًی وِ دارای شٌاسٌاهِ هعتبز ٍ عىس دار ایزاًی باشٌذ.
 )9پزداخت ّشیٌِ ّای هزبَط عبك فْزست ّشیٌِ ّای خذهات وٌسَلی

تذکزات مهم

سجالت

شماره حساب سفارت
Tokyo Mitsubishi
UFJ Bank
Toranomon
Branch Ordinery
Accont 1647388
شماره حساب سفارت
Tokyo Mitsubishi
UFJ Bank
Toranomon Branch
Ordinary Account
1647388
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 )1ضزٍریست هتماضیاى ثبت عالق ابتذا تصَیز ولیِ هذارن فَق را جْت بزرسی بِ سفارت ارایِ
ًوَدُ ٍ پس اس تعییي ًَبت در سهاى همزر بِ ّوزاُ شَْد در سفارت حضَر یابٌذ.
 )2حضَر سٍجیي در سفارت جْت ثبت عالق ٍ اهضای دفاتز هزبَعِ ضزٍری بَدُ ٍ سٍجِ

بایستی هْز شخصی خَد را بِ ّوزاُ داشتِ باشذ.
 )3ثبت عالق رجعی هَوَل بِ سپزی شذى  3هاُ ٍ  11رٍس اس تاریخ جاری شذى صیغِ
عالق ٍ احزاس عذم رجَع خَاّذ گزدیذ.
 )4چٌاًچِ سٍجیي:
 در هَرد ثبت رسوی عالق در سفارت بِ تفاّن ًزسیذُ
 فالذ یىی اس هذارن ضزٍری فَق باشٌذ
 یىی اس عزفیي حاضز بِ ثبت رسوی عالق ًبَدُ ٍ بز اساس همزرات جاری در ایي
خصَص ًیش ًوایٌذگی جوَْری اسالهی ایزاى در خارج اس وشَر لادر بِ ثبت عالق ًباشذ.
پس اس تائیذ گَاّی هحلی عالق ،هَضَع اس عزیك دادگاُ ّای ایزاى (بِ صَرت حضَری ٍ یا
با دادى ٍوالت) حل ٍ فصل خَاّذ شذ.
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