NIKAH (ISLAMILAINEN AVIOLIITTO) SOPIMUS
Aloitan Jumalan laupiaan armahtajan nimeen. Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, maailmojen valtiaalle.
Rauha ja siunaukset Hänen sanasaattajalleen.
َّ َ َ
َ ِّ َ َ َ َ
َّ ً َ ْ َ َ ً َّ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ِّ ً َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ِّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ات لق ْو ٍم َيتفك ُرون
ٍ َو ِمن آيا ِت ِه أن خلق لكم من أنف ِسكم أزواجا لتسكنوا ِإليها وجعل بينكم مودة ورحمة ِإن ِ يف ٰذ ِلك َلي
“Ja yksi Hänen merkeistään on, että Hän loi teille teistä itsestänne parit, jotta voitte löytää mielenrauhan heissä;
ja Hän laittoi välillenne kiintymyksen sekä armon. Totisesti tässä on merkkejä niille, jotka pohtivat.”
(Koraani 30:21)

SULHASEN JA MORSIAMEN TIEDOT VIHKIMISTÄ VARTEN
1. PERUSTIEDOT SULHANEN:
Etu ja sukunimi_____________________________________________________________
Syntymäkunta __________________________ Syntymäaika (pv/kk/vuosi): ___/___/_____
Kansalaisuus ________________________________
Nykyinen kotiosoite, postinumero ja postikunta
__________________________________________________________________________
Siviilisääty: ei koskaan aviossa / eronnut / leski
Lasten nimet (jos on jo lapsia): _______________________________________________
2. PERUSTIEDOT MORSIAN:
Etu ja sukunimi_____________________________________________________________
Syntymäkunta __________________________ Syntymäaika (pv/kk/vuosi): ___/___/_____
Kansalaisuus ___________________________
Nykyinen kotiosoite, postinumero ja postikunta
___________________________________________________________________________
Siviilisääty: ei koskaan aviossa / eronnut / leski
Lasten nimet (jos on jo lapsia): _______________________________________________
3. Morsiamen omaisuus, varat ja lahjat, jotka annettu avioliittoon:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Yhteensopivuuden määrittäminen:
Kumpikin osapuoli ja heidän lähipiirinsä ovat kartoittaneet morsiamen ja sulhasen sopivuutta toisilleen
uskonnon harjoittamiseen, luonteeseen, sosioekonomiseen asemaan ja kulttuuriin liittyen. Osapuolet
vakuuttavat, että edellä mainittuihin seikkoihin liittyvä tärkeä tieto on tiedoksi annettu ja ymmärtävät niiden
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merkityksen. Osapuolet ovat keskustelleet mahdollisesta avioliitosta ja puolisoiden sopivuudesta vähintään
kahden luotettavan henkilön kanssa, jotka tuntevat heidät hyvin tai ovat muutoin hyviä arvioimaan sopivuutta
puolisoksi.
5. Mahr:
Sulhanen on antanut suoraan morsiamelle mahrin joka on:
__________________________________________________________________________________
Sulhanen on luvannut antaa myöhemmin osan mahrista, joka on:
__________________________________________________________________________________
6. Todistajat:
Todistaja 1: _______________________________________________________________
Kansalaisuus: _____________________________
Osoite: ___________________________________________________________________
Todistaja 2: _______________________________________________________________
Kansalaisuus: _____________________________
Osoite: ___________________________________________________________________
7. Tämän sopimuksen vahvistaa morsiamen wali, joka on:
läheinen miessukulainen / hänen itse valitsemansa wali

/

hän itse

Walin nimi: __________________________________________________________
Kansalaisuus: _________________________
Osoite: ______________________________________________________________
Sukulaissuhde morsiameen: ____________________________________________
Kumpikin osapuoli on tutustunut profeetta Muhammadin (s.a.w.s.) asettamiin avioliiton oikeuksiin ja velvollisuuksiin
– jotka välittyvät Koraanin, Hadithien ja pätevien oppineiden kautta – Ja on suostunut ylläpitämään niitä. Lisäksi
molemmat osapuolet ovat tutustuneet avioeron käytäntöihin ja ymmärtävät niihin liittyvät seuraukset (Jumala
suojelkoon ja ylläpitäköön heidän pitkäaikaista liittoaan). Jos avioliitossa on merkkejä vakavista vaikeuksista,
molemmat osapuolet sopivat neuvottelevansa välittömästi perheenjäsenten, yhteisön johtajien ja ammatillisten
neuvojien kanssa ennen avioeroon turvautumista. Jos sopimusta tai avioeron uskontoon perustuvia käytäntöjä
rikotaan (Jumala suojelkoon sitä vastaan), molemmat osapuolet suostuvat kääntymään muslimiyhteisön johtajien
puoleen uskonnollisen sovittelun järjestämiseksi sekä paikallisten siviiliviranomaisten puoleen oikeudellisessa
menettelyssä. Kumpikin osapuoli on myös sitoutunut noudattamaan puolisoaan koskevia islamilaisia ohjeita, jotka
on tarvittaessa dokumentoitava "testamentissa".

8. LISÄEHDOT AVIOLIITTOSOPIMUKSEEN:
Sulhanen on suostunut vaimon oikeuteen saada Talaq al-Tafwid seuraavilla ehdoilla:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Ja molemmat osapuolet ovat sopineet seuraavista tämän sopimuksen lisäehdoista:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. NIKAH SEREMONIA
Nikah järjestettiin:
_____________________________________________________________________________________
Paikalla oli ______ henkilöä ja imaami ___________________________________________________
10. MAISTRAATTIVIHKIMINEN
Nikah on rekisteröity samalla maistraattiin:
KYLLÄ
Maistraatti: _________________________________________

EI

TIEDOT NIKAH-SOPIMUKSESTA: Nikahin ehdotus ja hyväksyntä: Sulhanen on tehnyt Nikah ehdotuksen, joka on
kuvattu tässä asiakirjassa ja jonka morsian hyväksyy allekirjoitettuaan sopimuksen.

11. ALLEKIRJOITUKSET:
Me olemme lukeneet kaiken läpi, ymmärrämme kaiken ja allekirjoitamme asiakirjan omasta vapaasta tahdosta ja
hyvällä omallatunnolla.
1.
Sulhanen: ______________________________________________________________
2.
Morsian: _______________________________________________________________
3.
Todistaja: ______________________________________________________________
4.
Todistaja: ______________________________________________________________
5.
Wali: __________________________________________________________________
6.
Imaami: _______________________________________________________________
َُ
ُ َ َ
َُ ُ َ َ َ
َ
هللا لك َما َو َب َارك َعل ْيك َما َو َج َم َع َب ْينك َما ِ يف خ ْي
ٍبارك
Jumala siunatkoon liittoanne, siunatkoon teitä molempia ja yhdistäköön teidät kaikessa hyvässä. —Amin!

*Tämä avioliittosopimus on mallikappale, jonka Amal ry on koonnut islamilaista avioliittoa pohtivien tueksi ja avuksi.
Sopimuksen mallia voi hyödyntää oman sopimuksen pohtimisessa. Huomaa, että monilla islamilaisilla yhdyskunnilla
on oma nikah-sopimus, joten tämä sopimus antaa osviittaa siitä, mitä avioliittosopimukseen voi/tulee merkitä.
Lisätiedot ja pyynnöt muokattavasta tiedostosta: info@amalry.fi

3/3

