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حق الحضانة

معلومات عن الرعاية األبوية.
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يهدف هذا الكتيب إىل تقديم ملحة عامة أولية عن مسائل األبوة القانونية،

وحضانة الوالدين، وقانون الوصول.

 هذه معلومات عامة ، لكنها ليست معلومات ملزمة. عىل وجه الخصوص ،

 ال ميكن أن تحل املعلومات الواردة يف هذا الكتيب محل املشورة القانونية يف

 الحاالت الفردية. لإلجابة عىل أسئلة قانونية محددة ، يرجى االتصال مبحام.

 ميكنك العثور عىل هذا أو ذاك باستخدام البحث عن املحامني عىل املواقع

 اإللكرتونية لنقابات املحامني املسؤولة يف دوسلدورف وهام وكولونيا
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كام ميكنك البحث عن محامني متخصصني يف قانون األرسة، عىل سبيل املثال.

 ميكن مساعدة ذوي الدخل املنخفض يف تنفيذ اإلجراءات القانونية يف ظل

 ظروف معينة. وبذلك يُعفى الطرف من دفع رسوم املحكمة والرسوم القانونية

 الخاصة به أو ميكنه سداد التكاليف عىل أقساط. يف إجراءات محكمة األرسة

  ، يسمى هذا الدعم املساعدة القانونية. اكتشف املزيد يف النرشة اإلعالنية

 "املساعدة القانونية" وعىل املوقع

الوضع القانوين للوالدين

 ال يكون الوالدان البيولوجيان للطفل دامئًا الوالدين باملعنى القانوين. وميكن أن

 تنهار األبوة البيولوجية والقانونية. من هي أم أو والد الطفل باملعنى القانوين

 ناتج عن أحكام القانون املدين األملاين

األم

 أم الطفل هي املرأة التي أنجبت الطفل. وال ميكن االعرتاف باألمومة أو الطعن

 فيها. تنشأ مبوجب القانون عندما يولد الطفل. ومبوجب الترشيع الحايل، ال ميكن

  للطفل أن يكون له أكرث من أم منذ والدته. وال تتاح األمومة املزدوجة حاليا إال

بعد التبني.
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األب

إذا مل تتخذ املحكمة قراًرا مختلًفا ، فإن األب الرشعي للطفل يكون

 • الرجل الذي تزوج من أمه وقت الوالدة.

 • الرجل الذي تزوج من أمه أثناء الحمل وتويف قبل الوالدة.

 • الرجل الذي أقر األبوة بشكل صحيح أو....

 • الرجل الذي حددت محكمة األرسة أبوته.

 ميكن أيًضا إثبات األبوة من خالل تبني طفل. إذا كانت األم متزوجة من رجل

 عند والدة الطفل ، فإن زوجها هو األب الرشعي للطفل. ومع ذلك ، إذا تقدمت

 األم أو زوجها بطلب إىل املحكمة للطالق قبل الوالدة ، فيمكن لرجل آخر

  االعرتاف باألبوة إذا وافقت األم وزوجها عىل االعرتاف )ميكن العثور عىل

معلومات حول االعرتاف باألبوة يف كتيب "األبوة"(.

 [يجب إدخال اسم الكتيب الجديد بلغة واضحة هنا.]

مالحظة:

 ويف غضون ذلك ، أعيد تنظيم مسألة تبني األبناء يف رشاكات غري متزوجة. يف ظل

  ظروف معينة ، ميكن أيًضا قبول طفل أحد الرشكاء من قبل الرشيك اآلخر كطفل

مشرتك إذا تم استيفاء رشوط معينة.

الحضانة األبوية

 تعني الحضانة األبوية للطفل ، عىل وجه الخصوص ، حق وواجب رعاية الطفل

 وتنشئته. باإلضافة إىل ذلك ، تشمل الحضانة األبوية ، عىل سبيل املثال ، الحق

والواجب يف تحديد مكان وجود الطفل ، وتنظيم شؤونه الصحية

واملدرسية وإدارة ممتلكات الطفل. 

 يف بعض الحاالت ، ال يجوز لألوصياء أن يقرروا إال مبوافقة محكمة األرسة ، عىل

 سبيل املثال ، إذا كان الطفل سيُودع يف مستشفى لألمراض النفسية أو مرفق

  رعاية الشباب مع الحرمان من الحرية أو يف مسائل خاصة بقانون

امللكية )عىل سبيل املثال ، إذا كان املرياث سرُيفض(.
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الرعاية املشرتكة

 مبوجب القانون ، ال تنشأ الحضانة األبوية املشرتكة إال إذا كانت األم متزوجة

 من رجل عند والدة الطفل. خالف ذلك ، يجب عىل كال الوالدين تقديم إعالن

  مشرتك عن الحضانة أو ، إذا لزم األمر ، توضيح الحضانة األبوية من قبل

محكمة األرسة.

اآلباء املتزوجون

  يعترب زوج األم بشكل عام هو والد الطفل )انظر أعاله(. تنشأ الحضانة

املشرتكة للزوجني مع والدة الطفل.

 إذا مل يتزوج الوالدان إال بعد والدة الطفل ، يتم إنشاء حضانة مشرتكة مع

  الزواج إذا مل يقدم الوالدان بالفعل إعالنات الحضانة أو وجود األبوة القانونية

لرجل آخر.

 حتى لو انفصل الوالدان أو طلقوا ، فال يشء يتغري يف وجود الحضانة املشرتكة.

 ومع ذلك ، ميكن ملحكمة األرسة ، عند الطلب ، نقل كل الرعاية الفردية أو

جزء منها إىل أحد الوالدين إذا كان ذلك يخدم املصلحة الفضىل للطفل
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الوالدان غري متزوجني

 إذا مل يكن والدا الطفل متزوجني من بعضهام البعض وقت الوالدة ، فيحق

 لهام بشكل مشرتك الحضانة إذا قدم كالهام إقرارات الحضانة إىل مكتب

 رعاية الشباب أو كاتب العدل. هذا ممكن حتى قبل والدة الطفل. لتقديم

إقرار الحضانة ، يجب أن يقر األب أوالً بأبوة الطفل. ميكن القيام بذلك

أيًضا قبل والدة الطفل.

  إذا مل يبلغ أحد الوالدين السن القانوين بعد ، فيجب أن يوافق املمثل

القانوين عىل إعالن الحضانة.

 إذا مل يرغب أحد الوالدين يف تقديم إعالن الحضانة ، ميكن للوالد اآلخر

  التقدم إىل محكمة األرسة لنقل الحضانة املشرتكة. تتابع محكمة األرسة

الطلب إذا كان النقل ال يتعارض مع مصالح الطفل الفضىل.

  إذا مل يقدم الوالدان إعالنات حضانة مشرتكة ومل تقرر املحكمة الحضانة

املشرتكة ، فإن األم غري املتزوجة )من رجل( متارس الحضانة وحدها.

 إذا كانت األم متزوجة من رجل آخر عند والدة الطفل ، فال ميكن لألب

  البيولوجي الحصول عىل الحضانة املشرتكة إال إذا مل تعد األبوة القانونية

لزوج األم موجودة.
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 حالة خاصة: القّص

 ميكن للوالدين البالغني مامرسة الرعاية األبوية بشكل كامل.

  إذا كان كال الوالدين قارصين ، يحتاج الطفل إىل ويص. ميكن

طلب ذلك قبل الوالدة. وينطبق اليشء نفسه طاملا أن األم ، 

التي لها حق الحضانة ، مل تبلغ بعد السن القانوين.

 وإذا مل يكن ألي أحد من الوالدين حق الحضانة وقت والدة 

  الطفل ومل يعني بعد ويل أمر، يصبح مكتب الشباب الويص

عىل الطفل مبوجب القانون.

 إذا كان للوالدين الحق يف الحضانة املشرتكة ، فيجب عليهم مامرسة

 ذلك عىل مسؤوليتهم الخاصة وباالتفاق املتبادل من أجل املصلحة

  الفضىل للطفل. إذا كانت لديهم خالفات ، يجب أن يحاولوا التوصل إىل

اتفاق.

 يف حالة وجود خطر وشيك ، يحق لكل من الوالدين تنفيذ جميع

  اإلجراءات القانونية الالزمة لحامية و سعادة الطفل. يجب إبالغ

الرشيك عىل الفور.

 إذا مل يتمكن الوالدان من االتفاق عىل مسألة فردية ، ميكن ملحكمة

 األرسة ، عند تقديم الطلب ، نقل القرار إىل أحد الوالدين مبفرده. للقيام

  بذلك ، يجب أن تكون املسألة ذات أهمية كبرية للطفل )مثل اختيار

املدرسة والدين ، الجراحة املحفوفة باملخاطر(.

السامت الخاصة يف حالة العيش منفصلني

  إذا كان اآلباء خالل فرتة الحضانة املشرتكة ال يعيشون معا، يجب أن

تؤخذ يف االعتبار السامت الخاصة.

  ويف املسائل اليومية الشائعة والتي ليس لها تأثري يصعب تغيريه عىل منو

الطفل، فقد يقرر الوالد الذي يقيم معه الطفل عادة مبفرده.

 أثناء التعامل مع الوالد اآلخر ، ميكنه أيًضا اتخاذ قرارات بشأن مسائل

 الرعاية الفعلية. إذا كان الوالدان منفصلني ، فإن ميزات خاصة تنطبق

  أيًضا عىل تأكيد مطالبات النفقة من قبل الطفل ضد الوالد الذي ال

يعتني بهم يف املحكمة.
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رعاية فردية

 وحتى إذا مل يكن ألحد الوالدين الحق يف الحضانة، فإنه قد يقرر بعض

 األمور مبفرده أثناء التعامل مع الطفل )املتفق عليه أو الذي أمرت به

 املحكمة(. ويتعلق هذا األمر مبسائل الرعاية الفعلية التي ال تزال معلقة

 أثناء املناقشة، مثل أنشطة الطفل الرتفيهية. باإلضافة إىل ذلك، ميكن

لكل والد الحصول عىل معلومات من الوالد اآلخر حول الشخصية

األحكام القضائية بشأن حق الرعاية

ال ميكن نقل حضانة الوالدين أو سحبها كلياً أو جزئياً إال بقرار من

املحكمة. ولالطالع عىل التربير القضايئ للحضانة املشرتكة انظر أعاله. 

 إذا أراد أحد الوالدين أن يعتني مبفرده بالطفل بعد االنفصال، فإن هذا

  النقل يتم إذا وافق الوالد اآلخر، ما مل يكن الطفل قد بلغ سن الرابعة

  عرشة ويتعارض مع النقل، أو إذا كان النقل مخالفاً ملصالح الطفل

الفضىل.

 وعالوة عىل ذلك، ال يجب رفع الرعاية املشرتكة إال إذا كان النقل إىل

 أحد الوالدين يتفق عىل أفضل نحو مع مصالح الطفل الفضىل. وميكن

 أن يكون هذا هو الحال، عىل سبيل املثال، يف حالة وجود مشاكل ك

 جدا بالنسبة للوالدين، إذا مل تكن هناك حلول أخرى. ويجب عىل

  املحكمة العامة، عند اتخاذها لهذا القرار، أن تأخذ يف االعتبار جميع

مالبسات القضية املعنية.

 وتثبت إجراءات محكمة األرسة بانتظام أنها مرهقة للغاية بالنسبة

 لجميع األطراف املعنية، وال سيام األطفال املعنيني. ولذلك، ينبغي

 للوالدين أن يستفيدا أوال من جميع الحلول التي ميكن تصورها، وأن

  يستفيدا عىل وجه الخصوص من خدمات املشورة قبل االستئناف أمام

محكمة األرسة.
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 ميكنك العثور عىل معلومات حول خدمات االستشارة والتنسيب املجانية من

  قبل مكاتب رعاية الشباب عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة شؤون األطفال

  واألرسة والالجئني واالندماج ،

www.mkffi.nrw

 إذا كانت اإلجراءات القانونية ال مفر منها ، فيجب عىل محكمة األرسة أيًضا

  العمل من أجل تسوية ودية بني الوالدين. ميكن ملحكمة األرسة أن

تطلب أيًضا من الوالدين إجراء استشارة أوالً.

 من أجل معرفة مصالح الطفل ، يسأل القايض املسؤول الطفل شخصيًا. عىل

  املحكمة أن تعني مستشاراً قانونياً للطفل إذا كان ذلك رضورياً لحامية

مصالحه.كام سيتم االستامع إىل مكتب رعاية الشباب.

  ويجوز ملحكمة األرسة أن تعدل قرارات الحضانة الحقاً إذا كان ذلك مناسباً

ألسباب وجيهة متس دامئاً مصالح الطفل الفضىل.

 وإذا تعرضت مصالح الطفل الفضىل للخطر، يجوز ملحكمة األرسة، يف ظل

 ظروف معينة، سحب الحضانة من الوالدين. ومع ذلك، ال ميكن اعتبار سحب

 الرعاية األبوية إال كمالذ أخري. أوال وقبل كل يشء، يجب دراسة وسائل أكرث

  تساهال، مثل منح رشوط، مثل اشرتاط االستفادة من استحقاقات مساعدة

األطفال والشباب.

 ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف الكتيبات األخرى من وزارة العدل يف

شامل الراين - وستفاليا ويف خدمة املواطنني عىل



ميكن االطالع عىل جميع الكتيبات والنرشات التي توزعها وزارة العدل عىل املوقع التايل:                            )خدمة املواطنني).

 كام ميكنك طلب جميع املنشورات عرب الهاتف خالل أيام األسبوع بني الساعة         و

Nordrhein-Westfalen direkt
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