
 
 Stand: 06/2018 

Beantragung eines Visums zur Eheschließung in Deutschland (deutsch/nichtdeutsch) 

 (ئەڵمان و غەیرە ئەڵمان) هاوسەرگیرییئەنجامدانی داواکردنی ڤیزا بۆ مەبەستی 

 

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. 

Das Generalkonsulat muss im Visumverfahren die zuständige Ausländerbehörde in Deutschland beteiligen. Das Verfahren dauert 
daher in der Regel 10 bis 12 Wochen, im Einzelfall länger. Es wird daher um Verständnis gebeten, dass Sachstandsanfragen 
innerhalb der ersten 12 Wochen ab Antragstellung nicht beantwortet werden können. 

Alle Unterlagen (Merkblätter, Antragsformulare) des Generalkonsulats sind kostenlos. Alle Informationen zum Antragsverfahren 
finden Sie auf der Internetseite des Generalkonsulats. 

Bestechung bzw. der Versuch der Bestechung von Mitarbeitern des Generalkonsulats kann neben den strafrechtlichen 
Konsequenzen ebenfalls die Versagung des Visums zur Folge. 

 .تکایە بە وردی ئەم پەڕەی زانیارییە و فۆرمەکە بخوێننەوە

بۆیە پڕۆسەکە لە باری ئاساییدا . بیانیان لە ئەڵمانیا بەشداری پێبکات کاروباری کونسوڵگەریی گشتیی لەسەرییەتی لە پڕۆسەی ڤیزاکەدا فەرمانگەی

هەفتەی دوای پێشکەشکردنی  دوازدەبۆیە داوای لێبووردن دەکەین لەوەی کە لە . هەفتە دەخایەنێت، لە هەندێک حاڵەتیشدا زیاتریش 12تا  10نزیکەی 

 .داواکە هیچ پرسیارێک سەبارەت بە ئەنجامی داواکە وەاڵم نادرێتەوە

دەتوانن تەواوی . لەالیەن کونسوڵگەریی گشتییەوە بە خۆڕایی دەخرێنە بەردەست( اری و فۆرمی داواکارییپەڕەی زانی) تەواوی بەڵگەنامەکان

 .زانیارییەکانی تایبەت بە پڕۆسەی داواکارییەکە لەسەر سایتی کونسوڵگەریی گشتیی بخوێننەوە

 .بێتە مایەی رەتکردنەوەی داواکەیشبزای یاسایی لە پاڵ سدەکرێت بەرتیلدان یاخود هەوڵی بەرتیلدانی کارمەندانی کونسوڵگەریی گشتیی 
 

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Punkten, insbesondere die Anzahl der benötigten Kopien. 

Alle Unterlagen sind mit einer Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache vorzulegen. 

Alle kurdischen Personenstandsdokumente müssen durch das kurdische DFR vorbeglaubigt sein, alle anderen 
irakischen Urkunden durch das irakische Außenministerium in Bagdad. 

 .ویستنتکایە ئاگاداری وردەکارییەکانی خاڵەکانی خوارەوە بن، بەتایبەتی ژمارەی ئەو کۆپییانەی پێ

 .تەواوی بەڵگەنامەکان دەبێت لەگەڵ وەرگێڕانێکی ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی پێشکەش بکرێن

. دیق بکرێنصمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تەدەبێت لە لەالیەن فەر دەرچوو لە هەرێمی کوردستانتەواوی بەڵگەنامەکانی باری کەسیی 
 .دیق بکرێنتەصتەواوی بەڵگەنامەی دیکەی عێراقی پێویستە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەغدا 

1 Reisepass 
+ 2 Kopien (alle relevanten 
Seiten) 

 پاسپۆرت

دوو کۆپی )هەموو ئەو الپەڕانەی  +
 جێی بایەخن(

Mindestens zwei leere Seiten. 

Kopieren Sie bitte die laminierte Datenseite und alle Seiten, die Visa, Stempel 
oder Eintragungen enthalten. 

 . النی کەم دوو الپەڕەی بەتاڵی مابن

تکایە الپەڕە کەبسکراوەکە لەگەڵ هەموو ئەو الپەڕانەی ڤیزا، مۆر یان نووسینی دیکەیان 

 .لەسەرە کۆپی بکەن

 

2 2 Antragsformulare  

 

 فۆڕمەکەدوو نوسخەی 

Deutsch oder Englisch vollständig lesbar ausgefüllt, eigenhändig unterschrieben. 
Keine Anträge für Schengenvisa! 

بە ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی، بە تەواوی و بە خەتێکی گونجاو پڕکرابنەوە و لەالیەن خودی  

 .مەبەست فۆرمی ڤیزای شێنگن نییە. کەسەکەوە واژۆ کرابن

 

3 3 Fotos 
 

 سێ وێنە

3 identische, biometrische Passfotos, nicht älter als 6 Monate,  
2 Fotos kleben Sie auf die Anträge, 1 Foto bitte lose beifügen. 

دوو وێنە بە . تری وەکیەکی پاسپۆرت، لە شەش مانگ کۆنتر نەبنایۆمەسێ وێنەی ب

 .لەگەڵ فۆڕمەکان پێشکەش دەکرێتفۆڕمەکانەوە دەلکێنرێن، یەک وێنەیش 

 

4 Irakische Identitätskarte 

+ 2 Kopien 

Original der irakischen Identitätskarte 

 نوسخەی ئەسڵی ناسنامەی عێراقی

 



 
 

 دوو نوسخەی کۆپی+  ناسنامە

5 Staatsangehörigkeitsausweis 

+ 2 Kopien 

 دوو نوسخەی کۆپی +رەگەزنامە 

Original des irakischen Staatsangehörigkeitsausweises 

 نوسخەی ئەسڵی رەگەزنامەی عێراقی

 

6 Geburtsurkunde 

+ 2 Kopien 

 بەڵگەنامەی لە دایکبوون 

 دوو نوسخەی کۆپی +

Original der irakischen Geburtsurkunde 

 نوسخەی ئەسڵی بەڵگەنامەی لە دایکبوونی عێراقی

 

7 Familienregister  

+ 2 Kopien 

 وێنەی تۆماری خێزانی

 دوو نوسخەی کۆپی +

Auszug aus dem Familienregister der eigenen Familie des Antragstellers im 
Original 

 وێنەیەکی تۆماری خێزانیی )صورة قید العائلة(، نوسخەی ئەسڵی

 

8 Scheidungsurteile / 
Sterbeurkunde (sofern 
zutreffend) 
+ 2 Kopien 

بڕیاری جیابوونەوە / وەفاتنامە 
 )ئەگەر هەبوو(

 دوو نوسخەی کۆپی +

Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten/ 
Sterbeurkunde (sofern zutreffend) im Original 
نوسخەی تەواوی بڕیاری جیابوونەوە )تەاڵقنامە(ی دوا هاوسەرگیریی هەردوو الیەن )ئەگەر 

 ویست بوو( بە نوسخەی ئەسڵیپێ

 

9 Anmeldung zur 
Eheschließung  
+ 2 Kopien 

 ناوتۆمارکردن بۆ هاوسەرگیریی

 دوو نوسخەی کۆپی +

Anmeldung zur Eheschließung beim deutschen Standesamt mit 
konkretem Termin zur Eheschließung im Original 

فەرمانگەی باریی کەسیی ئەڵمانیا، کە تێیدا بەرواری ناونووسین بۆ هاوسەرگیریی الی 
 هاوسەرگیرییەکە هاتبێت، بە نوسخەی ئەسڵی

 

10 Pass und Personalausweis 
(Vorder- und Rückseite) des 
deutschen Verlobten oder 

Aufenthaltstitel (Vorder- und 
Rückseite) des ausländischen 
Verlobten 

)هەر دوو دیو( ی  ناسنامە/پاسپۆرت

 مۆڵەتی مانەوەی/دەزگیرانی ئەڵمان

 بیانی دەزگیرانی )هەردوو دیو(

Es müssen zwei Kopien des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) und des 
Reisepasses des Ehegatten / Partners beigefügt werden. Hat der der Ehegatte 
/Partner nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, müssen zusätzlich zwei Kopien 
des Aufenthaltstitels (Vorder- und Rückseite) vorgelegt werden. 

ئەگەر هاوسەر هەڵگری رەگەزنامەی . دوو نوسخەی کۆپی ناسنامە یاخود پاسپۆرتی هاوسەر

ی لەگەڵ پێشکەش (ئیقامە)ئەڵمانی نەبوو، ئەوا پێویستە دوو نوسخەی کۆپی مۆڵەتی مانەوە 

 .بکرێن

 

11 Wohnortnachweis aus 
Deutschland  

+ 1 Kopie 

 لە نیشتەجێبوون شوێنی بەڵگەی
 کۆپییەک + ئەڵمانیا

Wohnortnachweis des Partners in Deutschland: Meldebescheinigung (nicht älter 
als 6 Monate). 

 

 شەش لە نەبێت کۆنتر نیشتەجێبوون، تۆماری :ئەڵمانیا لە هاوسەر نیشتەجێبوونی شوێنی بەڵگەی
 .مانگ

 

12 Nachweis einfacher 
Deutschkenntnisse auf dem 
A1 Niveau 

+ 2 Kopien 

 A1 بەڵگەی توانستی زمانی ئەڵمانی

 دوو نوسخەی کۆپی +

Grundsätzlich müssen die einfachen Deutschkenntnisse auf dem A1 Niveau durch 
ein anerkanntes Sprachprüfungszertifikat nachgewiesen werden.  

ای بڕوانامەیەکی دانپێدانراو لە رێگ A1بە گشتی پێویستە توانستی زمان لەسەر ئاستی 
 لمێنرێت.بسە

 

Es ist Ihnen überlassen, wie und wo Sie die Sprachkenntnisse erwerben. Das A1 
Zertifikat muss aber von einem zertifizierten Anbieter ausgestellt sein. Im Irak führt 
derzeit nur das Goethe-Institut anerkannte A1 Prüfungen durch. Das 
Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen. Die Vorlage des Sprachzertifikates 

 



 
 

führt nicht automatisch zu einer Bejahung des Sprachnachweises im 
Visumverfahren. 

دەبێت  A1بڕیارەکە بۆ خۆتان دەگەڕێتەوە، چۆن و لە کوێ زمان فێر دەبن. بەاڵم بڕوانامەی 
لەالیەن الیەنێکی بڕواپێکراوەوە دەرکرابێت. لە عێراق لە پەیمانگای گوتە تاقیکردنەوەی 

ەسڵی بڕوانامەکە پێشکەش ئەنجام دەدرێت. پێویستە نوسخەی ئ A1دانپێدانراوی 
بکرێت.پێشکەشکردنی بڕوانامەی زمان مانای سەلماندنی خۆبەخۆی توانستی زمان لە 

 پڕۆسەی پێشکەشکردنی ڤیزادا نییە.
 
Bitte beachten Sie, dass Analphabetismus regelmäßig keine Ausnahme vom 
Sprachnachweis begründet.  

یی بە گشتیی نابێتە مایەی بەدەرگرتنی لە سەلماندنی توانستی ارتکایە ئاگادار بن کە نەخوێندەو
 زمان.

13 Verpflichtungserklärung 

+ 2 Kopien 

 بەڵێننامە )دەعوەتنامە(

 دوو نوسخەی کۆپی +

Verpflichtungserklärung des in Deutschland lebenden Verlobten im Original 
 دەزگیرانەی لە ئەڵمانیا دەژیت، بە نوسخەی ئەسڵیبەڵێننامە )دەعوەتنامە(ی ئەو 

 

14 Visumgebühren in Dollar 

 

 

 رەسمی ڤیزا بە دۆالر

Die Visumgebühren betragen 75 Euro und sind zum aktuellen Wechselkurs in 
Dollar zu bezahlen! Kinder unter 18 Jahren zahlen nur 37.5 Euro Gebühren, 
ebenso in Dollar. Euro und Irakische Dinar können weder angenommen, noch 
getauscht werden. 

یورۆ کە بەگوێرەی نرخی گۆڕینەوەی رۆژ بە دۆالری ئەمەریکی  75رەسمی ڤیزا بریتییە لە 

یورۆ . یورۆ، بە هەمان شێوە بە دۆالر، دەدەن 37.5ساڵ تەنیا  18منداڵی تەمەن خوار . دەدرێت

 .عێراقی نە وەردەگیرێن و نە دەگۆڕدرێنەوەو دیناری 

 

 
Zusätzliche, hier nicht genannte Unterlagen können im Einzelfall bei Antragstellung oder im Laufe des Visumverfahrens nach-
gefordert werden.  

 دیکەش، کە لێرەدا نەهاتوون، بکرێت.هەروەها دەکرێت لە رەوتی پڕۆسەی داواکردنی ڤیزادا  داوای بەڵگەنامەی 
 


