
 
  Stand: 04/2016 

Beantragung eines nationalen Visums zur Familienzusammenführung zu einem/r irakischen Ehemann/Ehefrau 
oder zum minderjährigem irakischen Kind mit einem unanfechtbaren Asyl- oder Flüchtlingsstatus 

کۆکردنەوەی خێزان و چوون بۆ الی هاوسەرێکی عێراقی یاخود منداڵێکی عێراقی کە وەک داواکردنی ڤیزایەکی نیشتمانی بۆ مەبەستی 
 پەنابەر دانی پێدانرابێت

 

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt und unterschrieben zur 
Antragstellung mitgebracht werden. Sie können das Verfahren mit einer guten Vorbereitung positiv beeinflussen und verkürzen. 
(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 10 Wochen ab Antragstellung nicht beantwortet werden können. 

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

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

Falls Sie kein Deutsch, Arabisch oder Kurdisch sprechen, müssen Sie einen qualifizierten Übersetzer zum Termin mitbringen. 

Alle Antragsteller – auch minderjährige Kinder – müssen persönlich zum Termin erscheinen. 

ئەم پەڕەی زانیارییە پوێیستە بە ئیمزاکراوی لە کاتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە بخرێتە . و فۆرمەکە بخوێننەوە تکایە بە وردی ئەم پەڕەی زانیارییە

کونسوڵگەریی گشتیی . ئێوە دەتوانن لە رێی ئامادەکارییەکی باشەوە کاریگەرییەکی ئیجابی بخەنە سەر پڕۆسەکە و کورتکردنەوەی ماوەکەی. بەردەست

هەفتە  12تا  10بۆیە پڕۆسەکە لە باری ئاساییدا نزیکەی . بیانیان لە ئەڵمانیا بەشداری پێبکاتباری وکارڤیزاکەدا فەرمانگەی لەسەرییەتی لە پڕۆسەی 

بۆیە داوای لێبووردن دەکەین لەوەی کە لە دە هەفتەی دوای پێشکەشکردنی داواکە هیچ پرسیارێک سەبارەت . دەخایەنێت، لە هەندێک حاڵەتیشدا زیاتریش

 .جامی داواکە وەاڵم نادرێتەوەبە ئەن

دەتوانن تەواوی . لەالیەن کونسوڵگەریی گشتییەوە بە خۆڕایی دەخرێنە بەردەست( پەڕەی زانیاری و فۆرمی داواکاریی) تەواوی بەڵگەنامەکان

 .زانیارییەکانی تایبەت بە پڕۆسەی داواکارییەکە لەسەر سایتی کونسوڵگەریی گشتیی بخوێننەوە

 .ەوڵی بەرتیلدانی کارمەندانی کونسوڵگەریی گشتیی لە پاڵ سزای یاسایی هەروا دەبێتە مایەی رەتکردنەوەی داواکەیشبەرتیلدان یاخود ه

 ئەگەر ئەڵمانی، عەرەبی یاخود کوردی نازانن پێویستە رۆژی وادەکە وەرگێڕێکی بەتوانا لەگەڵ خۆتان بهێنن.

 ن.دەبێت خۆیان ئامادە ب -بە منداڵیشەوە  -تەواوی کەسەکان 

 

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 بکرێنمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تەصدەبێت لە لەالیەن فەر ی کوردستاندەرچوو لە هەرێمتەواوی بەڵگەنامەکانی باری کەسیی 
 .دیق بکرێنصارەتی دەرەوەی عێراق لە بەغدا تەوەزتەواوی بەڵگەنامەی دیکەی عێراقی پێویستە لەالیەن 

1 Reisepass 
+ 2 Kopien (alle relevanten 
Seiten) 

 

 

 پاسپۆرت

دوو کۆپی )هەموو ئەو  +
 الپەڕانەی جێی بایەخن(

Mindestens zwei leere Seiten. Bitte bedenken Sie, dass die Gültigkeit des 
Passes die Dauer des Visums um mindestens drei Monate überschreiten 
muss. 

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

تکایە ئاگاداربن کە پێویستە ماوەی کارپێکردنی . الپەڕەی بەتاڵی مابنالنی کەم دوو 

 .پاسپۆرتەکە النی کەم لە سێ مانگ درێژتر لە ماوەی ڤیزاکە بێت

سکراوەکە لەگەڵ هەموو ئەو الپەڕانەی ڤیزا، مۆر یان نووسینی پالپەڕە کەتکایە 

 .دیکەیان لەسەرە کۆپی بکەن

 



 
2 Irakische Identitätskarte 

+ 2 Kopien 

 دوو نوسخەی کۆپی+  ناسنامە

Original der irakischen Identitätskarte 

 نوسخەی ئەسڵی ناسنامەی عێراقی

 

3 2 Antragsformulare  

 

ی دوو نوسخە لە فۆڕم

 رییاداواک

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 

 .مەبەست فۆرمی ڤیزای شێنگن نییە. خودی کەسەکەوە واژۆ کرابن

 

4 2 Sicherheitsfragebögen 

 

دوو نوسخەی پرسیارنامەی 

 باری ئەمنی

Deutsch oder Englisch vollständig lesbar ausgefüllt, eigenhändig 
unterschrieben. 

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

 .خودی کەسەکەوە واژۆ کرابن

 

5 3 Fotos 

 

 سێ وێنە

3 identische, biometrische Passfotos, nicht älter als 6 Monate,  
Fotos bitte lose beifügen. 

دوو وێنە بە . سێ وێنەی بیۆمێتری وەکیەکی پاسپۆرت، لە شەش مانگ کۆنتر نەبن

 .فۆڕمەکانەوە دەلکێنرێن، یەک وێنەیش لەگەڵ فۆڕمەکان پێشکەش دەکرێت

 

6 Heiratsurkunde, 

Ehevertrag, 

Familienregister, 

Spezialvollmacht, 

Scheidungsurteil, 

Geburtsurkunde, 
 

+ 2 Kopien 

 

 گرێبەستی هاوسەرگیریی،

 تۆماری خێزانیی )صورة قید(،

بریکارنامەی تایبەت )وكالة 

 خاصة(،

 ،تەاڵقنامە

 بڕوانامەی لە دایکبوون،

 

 + دوو نوسخەی کۆپی

 

Original der Heiratsurkunde und des  Ehevertrages  

 نوسخەی ئەسڵی گرێبەستی هاوسەرگیریی 

Original des Auszuges aus dem Familien- /Personenstandregister  

 )صورة القید(زانیی نوسخەی ئەسڵی وێنەی تۆماری خێ

Bei Stellvertreterehe: zusätzlich 

Original der Spezialvollmacht für den Stellvertreter  

 :لە هاوسەرگیریی لە رێگای بریکارەوە

 نوسخەی ئەسڵی بریکارنامە تایبەتەکەیش بۆ بریکار

Bei Scheidung: zusätzlich 

Original der vorläufigen und endgültigen Scheidungsurkunde  

 نوسخەی ئەسڵی تەاڵقنامە: لە کاتی تەاڵقدا

Bei minderjährigem Kind (< 18Jahre): 

Original der  Geburtsurkunde  

 :ساڵ 18بۆ مندااڵن، تەمەن خوار 

 نوسخەی ئەسڵی بروانامەی لە دایکبوون

Permanente  (für immer) Sorgerechtsübertragung und Erlaubnis zur 
Wohnsitznahme  (Gerichtsbeschluss) wenn ein Elternteil 
(Sorgeberechtigter) im Irak bleibt. 

نامەی پێدانی بەردەوامی مافی سەرپەرشتیاریی و بڕیاری دادگا سەبارەت بە شوێنی 

 یاخود باوک لە عێراق بمێنێتەوە.، کاتێک دایک نیشتەجێبوون

 

7 Pass/ Aufenthaltstitel  

der/des  

Familienangehörigen in 
Deutschland 

+ 2 Kopien 

مۆڵەتی مانەوەی /پاسپۆرت

 ئەندامەکەی خێزان لە ئەڵمانیا

Pass/ Aufenthaltstitel der/des  Familienangehörigen in Deutschland 

 ئەندامەکەی خێزان لە ئەڵمانیامۆڵەتی مانەوەی /پاسپۆرت

 

 

8 Wohnortnachweis aus 
Deutschland  

Wohnortnachweis in Deutschland: Meldebescheinigung mit vollständiger 
Adresse (nicht älter als 6 Monate). Sofern vorhanden Kopie Mietvertrag 

 



 
+ 1 Kopie 

بەڵگەنامەی شوێنی 

 نیشتەجێبوون لە ئەڵمانیا 

 + یەک کۆپی

بەڵگەنامەی شوێنی نیشتەجێبوون لە ئەڵمانیا: پشتگیری تۆمار لەگەڵ ناونیشانەکە بە 
تەواوی )لە شەش مانگ کۆنتر نەبێت(. ئەگەر لەبەردەستدا بوو، کۆپییەکی گرێبەستی 

 کرێی خانوو

9 Asylberechtigung 

 بڕیاری پەنابەرێتی

2 Kopien (BAMF-Bescheid) 

دوو کۆپی )بڕیاری پەسەندکردنی داوای پەنابەریی فەرمانگەی فیدڕالی بۆ کۆچ و 
 پەنابەران(

 

10 Bestätigung 
fristgerechter Antrag 

پشتگیریی داواکاریی لە وادەی 

 خۆیدا

2 Kopien des Antrages oder anderer Nachweise 
 دیکە دوو نوسخەی کۆپی داواکارییەکە یاخود بەڵگەنامەی

 

11 Krankenversicherung 

 تەئمینی نەخۆشی سەفەر

Vorlage vom Einzelfall abhängig, kann vom Generalkonsulat nachgefordert 
werden und ist dann bei Abholung  für jeden Antragsteller vorzulegen. 

بکرێت، لە کاتی  بە گوێرەی داواکاریی لەوانەیە لەالیەن کونسوڵگەریی گشتییەوە داوا

 .وەرگرتنەوەی وەاڵم بۆ هەر یەکێک پێشکەش بکرێت

 

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

§ 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG bestimmt, dass ein Ausländer/eine Ausländerin aus Deutschland ausgewiesen werden kann, wenn 
er/sie im Visumsverfahren falsche oder unvollständige Angaben zum Zwecke der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis gemacht 
hat. Der Antragsteller / die Antragstellerin ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Bewusste 
falsche oder unvollständige Angaben können zur Folge haben, dass der Antrag auf Erteilung eines Visums abgelehnt wird bzw. 
der Antragsteller / die Antragstellerin aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern bereits ein Visum erteilt wurde. 

Sie erklären mit Ihrer Unterschrift, dass Sie über den Inhalt des § 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG und die Rechtsfolgen von bewussten 
falschen oder unvollständigen Angaben belehrt worden sind. 

Sie werden hiermit außerdem darüber belehrt, dass gemäß den Vorschriften des Schengener Übereinkommens für jeden 
Aufenthalt im Schengener Gebiet eine gültige Krankenversicherung abzuschließen ist. Der Versicherungsnachweis ist mitzuführen 
und auf Anfrage bei der Grenzkontrollstelle vorzulegen. 

Sie werden gebeten, alle Angaben auf dem Visum unmittelbar nach dessen Erhalt auf Richtigkeit zu prüfen. 

Des Weiteren wurde ich darüber belehrt, dass telefonische Sachstandsnachfragen aus Datenschutzgründen nicht beantwortet und 
elektronische Sachstandsnachfragen frühestens nach Ablauf von 2,5 Monaten seit Antragstellung beantwortet werden können. 

 ش لەوانەیە لە میانی پڕۆسەی داواکاریی ڤیزاکە لە هەندێک حاڵەتدا بەڵگەنامەی دیکەیش داوا بکرێن.سەرەڕای ئەمانە

لە یاسای مانەوەی ئەڵمانیادا هاتووە، دەکرێت ئەو بیانییەی لە کاتی داواکردنی ڤیزا بۆ مەبەستی وەرگرتنی مۆڵەتی  8ژمارە  2ڕگەی ب 54لە ماددە 

رووستی مانەوە زانیاری هەڵە یاخود ناتەواوی پێشکەش کردبێت، لە ئەڵمانیا دەربکرێت. کەسی داواکەر لەسەریەتی تەواوی زانیارییەکان بەراست و د

ڤیزاکەی  ت. زانیاری هەڵە یاخود ناتەواوی بە مەبەست لەوانەیە ببێتە مایەی رەتکردنەوەی داوکارییەکە یاخود دەرکردنی لە ئەڵمانیا، ئەگەر هاتووبدا

 وەرگرتبوو.

رەنجامە یاساییەکانی دانی بە ی یاسای مانەوەی ئەڵمانی و دە 8، ژمارە 2، بڕگەی 54ئێوە لە رێگای واژۆکەتانەوە رایدەگەیەنن کەوا لە ناوەڕۆکی ماددە 

 مەبەستی زانیاری هەڵە و ناتەواو ئاگادارکراونەتەوە.

هەروەها لەوەش ئاگادار کراونەتەوە، کە بە گوێرەی رێنماییەکانی رێکەوتننامەی شێنگن دەبێت بۆ هەر سەردانێکی ناوچەی شێنگن تەئمینێکی 

لەگەڵ خۆتان هەڵگرن و ئەگەر پێویستی کرد لە کاتی پشکنینی سەرسنوور بیخەنە نەخۆشیی سەفەر ببەسترێت. تکایە بەڵگەنامەی ئەم تەئمینە 

 بەردەست.

 تکایە راستەوخۆ دوای وەرگرتنی ڤیزاکە وردبینی لە تەواوی زانیارییەکاندا بکەن.

ییەوە بەهۆی پاراستنی زانیاری وەاڵم هەروا رایدەگەیەنن کە لەوەش ئاگادارکراونەتەوە کەوا پرسینەوە لە مامەڵەی داوکارییەکەتان لە رێگای تەلەفۆن

 نادرێتەوە و پرسیارکردنی ئەلیکترۆنیش النی کەم دوو مانگ و نیو دوای پێشکەشکردنی داواکارییەکە وەاڵم دەدرێتەوە.

 

Weiterhin erklären Sie mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse  

 دنتان لێرە رەزامەندیتان دەردەبڕن، کەوا ئێمەیل ئەدرێسیهەروەها بە واژۆکر



 
_________________________________________________________________ 

als Kontaktadresse für das Generalkonsulat hinterlassen haben und diese regelmäßig einsehen. 

 بەکار دەهێنن و بە بەردەوامی سەیری دەکەن. گشتیی وەک رێگای پەیوندیکردنتان لەگەڵ کونسوڵگەریی

 

Bitte bringen Sie dieses Merkblatt zweifach ausgedruckt und unterschrieben zur Beantragung Ihres Visums mit. Bitte 
sortieren Sie die Anlagen in der vorgegebenen Reihenfolge. 

کراوی لە کاتی پێشکەشکردنی داواکردنی ڤیزاکە لەگەڵ خۆتان بهێنن. تکایە بەڵگەنامەی بەگوێرەی اوسخە و بە ئیمزتکایە ئەم پەرەی زانیارییە بە دوو ن

 ئەو ریزبەندییەی سەرەوە رێک بخەن.

 

Erbil, den     ___________________________________ 
 واژۆ  Unterschrift     هەولێر

 

W IRD  BE I  BE DA RF IM  GE NERA LK ONSULATS  A US GEF ÜLLT :  NACHFO RDE RUNG EN :  

Ich wurde darüber belehrt, dass ich die Unterlagen zu den Punkten 

 :بەڵگەنامەی دیکە: پردەکرێتەوە ەوەکونسوڵگەریی گشتیی الیەنلەو لە حاڵەتی پێویستدا 

 لەوە ئاگادار کراومەتەوە کەوا بەڵگەنامەی پێویست بۆ خاڵەکانی 

________________________________________ 

noch vorlegen muss. Wenn die fehlenden Unterlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung beim  Generalkonsulat 
vorliegen, wird der Visumantrag gem. § 82 AufenthG abgelehnt. Fristverlängerung ist auf Antrag möglich. 

ئەگەر هاتوو تا ماوەی سێ مانگ دوای پێشکەشکردنی داوکارییەکەی ڤیزا ئەم بەڵگەنامانە نەخرانە بەردەست، ئەوا بە گوێرەی ماددە . بخەمە بەردەست

 .دەکرێت ماوەکە لەسەر داخوازیی درێژ بکرێتەوە. لە یاسای مانەوەی ئەڵمانی داواکارییەکە رەتدەکرێتەوە 82

 

 

 

Erbil, den                            ___________________________________ 
 واژۆ  Unterschrift   هەولێر

 


