نکاح ،کورنی او دماشومان تربیه

نکاح ترنه
په آلمان کښی هره نکاح دسجل احوال په اداره عقد ښی .هغه نکاح چه د یوکشیش،آخوند او یامال
قید ښی ،قبول نه شی .او هم د نکاح په وخت د میرمن او میره نمایندګی کول منع دی .جبری نکاح
منع دی.
د میرمن او میړه مساوی حقوق
د آلمان د قانون له سره میرمن او میړه د خپل په ګده ژوند مساوی حقوق لری.

دی په خپل فیصله کوی چه څوک کار کوی او څوک د ماشومان تربیه او
سرپرستی او د کور کارونه کوی.دی حق نلری یو بل سره جبر کوی.او د
ماشومان دتربیه سره دواړه مساوی حقوق لری.

دماشومان سرپرستی دمور اوپالر په دواړه
ماشومان حق لری چه بی دتشدد تربیه شی ،او هم د روغتیا او هم د
تعلیم اوتربیه .کله چه دغی حقوق مراعات نشی ،د ځوانان اداره اود
کورنی محکمه د مداخله حق لری .کله چه والدین اختالف لری ،د
کورنی محکمه د والدین د سرپرستی حق مور یا پالر ته او یا یو
دریم شخص ته ورکوی.دغه شخص د ماشوم تول سرپرستی کول
حق لری.

طالق او ددی پر له پسی فیصلی
د آلمان د قانون سره سم میرمن او میره حق لری د طالق عریضه تقدیم کوی ،کله چه ددی ازدواج ناکام
کیږی او دی اقآل یو کال دیو بل نه جدا ژوند کوی وه.مهم نه دی چه څوک ګناه لری.د کورنی محکمه دمالی
سرپرستی شرایط ا په باره فیصله کوی .کله چه دی په خپل قانع نه وی  ،هم فیصله شی چه د ماشومان
سرپرستی مور یا پالر ته ورکل کیږی .او هم چه څوک په دغه کور په راتلونکی وخت ژوند کوالیشی.

د زور او تشدد پر ضد قوانین
هیڅ یو د میرمن او میره دیوبل سره د زوراوتشدد ،صدمه ورکول لکه وهل ،توهین کول ،ګنځا کول حق نلری.
اودغی حق لری چه دغه اعمال ته تحمل نکوی.پولیس مجبور دی چه په دغه واقعه مداخله کوی او د قربانی
شخص،میرمن یا میره ته مرسته کوی.د کورنی محکمه قادردی دمیرمن اومیره دیوبل سره تماس دموقتی وخت
ترمنځ منع کوی .او هم قادر وی میرمن یا میره ته ددی په ګده کور خارج کوی.

د فلم په هکله ″په آلمان کی ژوند کول په دی مفهوم دی :د ښځې او سړی د حقوقو مساوات″
بریښنایی یانی د اینټرنیټ پاڼه:
www.justiz.bayern.de
په دی فلم کی په دریو دقیقو کی په دی پوهول کیږی چی په آلمان کی یوه ښځه په شخصی او کاری ژوند کی کوم حقوق لری .په ځانګړی توګه د داسی
موضوعاتو لکه ″د ښځې او سړی د حقوقو مساوات ، ″په ګډ ژوند یا واده کی د زور څخه ژغورنه یا ساتنه ″او ″په واده شوی ژوند کی د ښځې حقوق او د
ماشومانو روزنه ″پوهاونه.

