چه کسی می تواند درخواست الحاق اعضای خانواده را مطرح کند؟
یک پیش شرط برای تقاضای ویزای الحاق به خانواده این است که یک عضو خانواده مجوز اقامت
مناسب داشته باشد.
در اینجا دو فرض متصوراست:
 .1برای الحاق به شخص تبعه آلمان.
 .2برای الحاق به یک خارجی که دارای اجازه اقامت در آلمان است .
بسته به موارد فوق ،ممکن است مقررات مختلفی اعمال شود:
 .1درخواست از یک متقاضی خارجی برای پیوستن به یک تبعه آلمان:
الف) به عنوان همسر شخص آلمانی
ب) به عنوان فرزندان کمتر از هجده سال و مجرد شخص آلمانی
ج) پدر و مادر تبعه آلمانی زیر هجده سال برای امور سرپرستی ومراقبت
براساس پاراگراف  28قانون اقامت کشور آلمان ،در صورتیکه شخص متقاضی آلمانی ،در محدوده
قلمرو فدرال آلمان اقامت داشته باشد ،پذیرفته می شود.
 .2برای صدور ویزای الحاق به خانواده برای شخص خارجی مقیم آلمان می بایست:
الف) شخص خارجی دارای مجوز اقامت ،مجوز اقامت دائم اتحادیه اروپا ،مجوز اقامت یا کارت آبی
اتحادیه اروپا ،ونیز
ب) فضای مناسب کافی برای زندگی به تعداد افراد خانواده اش باشد(.پاراگراف  19قانون اقامت)
برای یک تقاضانامه موفق برای الحاق به خانواده ،قبل از هرچیز ویزا برای ورود پیش نیازاست:
این تقاضا باید در اداره مهاجرت آلمان در کشور مبداء و یا در سفارت آلمان در کشورمتبوع خانواده
اعمال شود .مقامات مربوطه قبل از تصمیم در مورد ویزا نیاز به تعدادی از مدارک دارند.
از آنجایی که دراغلب موارد ،اصل اسناد الزم است ،اعضای خانواده نیز میتوانند شواهد مناسب را
برای اداره مهاجرت مربوطه ارائه دهند.
مدارک زیر باید ضمن تقاضا ارائه شود:
 .1اثبات اینکه تازه وارد ،دانش پایه ای از زبان آلمانی را دریافت کرده است .در این مورد داشتن
مدرک زبان در سطح مبتدی از موسسه زبان گوته ضرورت دارد.
 .2کپی کارت شناسای
 .3دعوت غیر رسمی از اعضای خانواده که در آلمان زندگی می کنند.
 .4گواهی ازدواج برای الحاق همسر
 .5سه عکس گذرنامه متقاضی (اعضای خانواده)

باتوجه به اینکه اداره امور خارجیان در کشور آلمان و سفارت آلمان در کشورهای متبوع متقاضیان
در خصوص صدور ویزای الحاق به خانواده ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند ،بهتراست که کلیه
مدارک به هردو مرجع تقدیم شود.
مدارک اضافی برای الحاق اعضای خانواده شخص خارجی مقیم آلمان:
اگرچه اصول کلی قانونی جهت صدورویزا برای الحاق به خانواده درهردومورد یکسان است ،اما
ازجهت مدارک مورد نیاز برای صدور ویزا درخصوص اشخاص غیرآلمانی مقیم آلمان مقررات
سختگیرانه تری وجود دارد.
بعنوان مثال ،مدارک زیر جهت اثبات توان مالی شخص دعوت کننده مورد نیاز خواهد بود:
 .6وجود منزل مسکونی که وسعت کافی برای زندگی بهمراه اعضای خانواده را داشته باشد که در
این خصوص معموال قرارداد اجاره خانه مالک خواهد بود.
 .7داشتن درآمد مکفی توسط شخص مقیم آلمان برای مخارج اعضای خانواده که معموال دراین
خصوص وجود قرارداد کار و یا گزارش مالیات پرداختی (برای مشاغل آزاد) قابل ارائه خواهد بود.
برای اطالعات بیشتر می توانید با دفتر حقوقی جابری تماس بگیرید.

