الزواج ،األسرة ،تربية األطفال

عقد الزواج

يُعقد الزواج أمام مكتب السجل المدني .الزيجات ،التي ُتعقد على يد كاهن أو إمام (مأذون) ،ال تكون نافذة المفعول.
غير مسموح بالوكالة في عقد الزواج .يحظر الزواج القسري.

المساواة بين الزوجين

وف ًقا للقانون االلماني ،يمارس كال الزوجين الحياة الزوجية المشتركة بصورة
متساوية .ويقرران على قدم المساواة أيهما يعمل وأيهما يتولى تدبير شؤون المنزل
ً
نيابة عن اآلخر .يتمتع كال
ورعاية األطفال .ليس ألي من الزوجين حق التقرير
الزوجين بحقوق متساوية حتى في تربية األطفال.

مسؤولية الوالدين عن رعاية أطفالهما
لألطفال الحق في أن يتلقوا تربية وصحة وتعليمًا مدرسيًا وتدريبًا مهنيًا
بصورة خالية من العنف .إذا انتهك أحد الوالدين أو كليهما هذه الحقوق ،فقد
يتدخل مكتب رعاية الشباب أو محاكم األسرة .في حالة وجود نزاع بين
الوالدين يمكن أن تعهد محكمة األسرة بحضانة األطفال إلى أحد الوالدين أو
ً
نيابة عن األطفال.
إلى طرف ثالث يتخذ القرارات

الطالق والقرارات المترتبة عليه

يحق لكل من الزوجين وف ًقا للقانون األلماني التقدم بطلب للطالق إذا ما فشل الزواج وكان الزوجان يعيشان منفصلين
لمدة عام على األقل .وال يهم هنا من هو الطرف المسؤول عن فشل الزواج .تتخذ محكمة األسرة أيضًا القرار بشأن
مطالبات النفقة والطرف الذي سيعيش معه األطفال بعد االنفصال والطرف المسموح له باالستمرار في استخدام
مسكن الزوجية الحالي ،وذلك في حالة عدم اتفاق الزوجين على هذه األمور.

الحماية من العنف
يجب أال يعاني أي من الزوجين من العنف أو أي معاملة أخرى غير إنسانية ،مثل الضرب أو الشتم أو اإلهانات
الشديدة ،من الزوج اآلخر .الشرطة ملزمة بمساعدة ضحية العنف حتى بين الزوجين .يمكن لمحكمة األسرة أن تصدر
أمر إبعاد لفترة زمنية محددة وأن ُتخرج أحد الزوجين من مسكن الزوجية.

< في هذا الفيلم "معنى الحياة في ألمانيا"  :المساواة بين الرجال والنساء" .على موقعنا
 ....reyab..itswj..wwسيتم عرض الفيلم وذلك في ثالث دقائق سريعة و بشكل واضخ
حيث يتم من خالله تسليط الضوء على حقوق المرأة في العمل و في الحياة الخاصة.
وسيتم التطرق على وجه الخصوص إلى قضايا "المساواة بين الرجل والمرأة"،
"الحماية من العنف في الشراكة أو الزواج و "حقوق المرأة في الزواج وتربية األطفال"

