Applicant's Declaration
Surname:

___________________________________________

First name:

___________________________________________

Date & Place of Birth: _____________________________________
Nationality:

___________________________________________

1. I have been informed of the terms of section 55, subsection 2 (1) of the German
Residence Act:
Section 55, subscection 2 (1) of the German Residence Act states that a foreigner may
be forced to leave Germany if he or she has made false statements during the visa
application procedure for the purpose of obtaining a residence permit.
The applicant is obliged to make all statements to the best of his or her knowledge.
Knowingly making false statements may result in the expulsion of the applicant from
Germany and/or in the requested visa being refused.
By my signature, I confirm that I have been informed of the legal consequences of
making false or incorrect statements during the visa application procedure.
2. I have been informed of the following:
Pursuant to section 82, subsection 1 of the German Residence Act, I am obliged to put
forward, and if necessary to furnish proof of, all circumstances that support my
application. Should there be any reason to suspect that the marriage was not entered
into for the actual purpose of cohabiting as husband and wife, but rather merely with the
objective of helping a foreigner to obtain a residence permit, then such doubts, if they
cannot be dispelled, will result in the applicant being refused a visa.
Pursuant to section 86 of the German Residence Act, authorities involved in processing
my visa application may obtain personal data for the performance of their duties.
________________________
( place & date)

_______________________
(applicant's signature)

درخواست دہندہ کا حلف نامھ
اگر درخواست دہندہ غلط معلومات فراہم کر کے ویزہ حاصل کرتا ہے تو ریزڈنس
ایکٹ کے سیکشن  55سب سیکشن  (1) 2کے تحت جرمنی سے باہر نکال جا سکتا
ہے۔ درخواست دہندہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق صیحح ترین معلومات
فراہم کرے ۔
جان بوجھ کر غلط معلومات کی فراہمی کی صورت میں ویزہ سے انکار ہو سکتا ہے
یا ویزہ حاصل کرنے کی صورت میں جرمنی سے باہر نکال جا سکتا ہے ۔
اپنے دستخط سے درخواست دہندہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کو بتایا گیا
ہے کہ ویزہ کے لۓ غلط معلومات کی فراہمی کی صورت میں اسے کس قسم کے
قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ۔
مجھے مندرجھ زیل کے بارے میں مطلح کر دیا گیا ہے ۔
ریزیڈنس ایکٹ کی دفعھ  26کی ذیلی دفعھ  1کے تحت مجھے اپنی درخواست کے
تائید میں مکمل کوائف اور ضروری ثبوت مہیا کرنے ہیں ۔
اس شک کی موجودگی میں کہ شادی اپنے اصل مقصد یعنی میاں بیوی اکٹھے رہیں
بجاۓ صرف اس مقصد کے لۓ کی گۓ ہے کہ کسی غیرملکی کو رہائش پرمٹ
حصل کرنے میں مدد کی جاۓ اور اس شک کو دور بھی نھ کیا جا سکتا تو ویزہ کی
درخواست مسترد ہو جاۓ گی ۔
ریزیڈنت اکت  26کے تحت متعلقہ حکام اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران میری
ذاتی معلومات حصل کر سکتے ہیں ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
جگھ اور تاریخ
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دستخط

