االنفصال والطالق
نظرة عامة عىل إجراءات الطالق.

www.justiz.nrw

يقدم هذا الكتيب ملحة أولية عن القضايا القانونية الرئيسية يف سياق الطالق.
وهذه مؤرشات عامة ،ولكنها ليست معلومات ملزمة .وال ميكن ،عىل وجه
الخصوص ،أن يحل تقديم هذا الكتيب محل املشورة القانونية عىل أساس كل
حالة عىل حدة .لإلجابة عىل أسئلة قانونية محددة ،يرجى االتصال مبحام .ميكنك
العثور عىل ذلك من خالل البحث عن محامني عىل مواقع نقابات املحامني
املختصة دوسلدورف ،هام وكولونيا :Hamm und Köln ,Düsseldorf
www.rak-dus.de
www.rechtsanwaltskammer-hamm.de
www.rak-koeln.de
كام ميكنك أيضا 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 ( www.justiz.nrwخدمة املواطنني(.
رشوط الطالق
ينظم القانون املدين أساساً رشوط الطالق وعواقبه .وكقاعدة عامة ،ينطبق قانون
الطالق األملاين أيضا عىل األزواج األجانب إذا كانوا يعيشون يف أملانيا ومل يتخذوا
بالفعل خيارا آخر من القانون .ويفسخ عقد الزواج يف املحكمة بناء عىل طلب
أحد الزوجني أو كليهام إذا مل يكن قد تحقق.
يعترب الزواج فاشالً إذا مل يعد الزوجان موجودًا بالفعل وال ميكن توقع استعادته.
ال يهم سبب الفشل أو من املسؤول عنه.
وفقًا للقانون  ،يفرتض فشل الزواج إذا
• الزوجان منفصالن ملدة ثالث سنوات أو
• انفصل الزوجان ملدة عام واحد ("سنة االنفصال") و
• كال الزوجني يتقدمان بطلب الطالق أو
• يتقدم أحد الزوجني بطلب الطالق ويوافق اآلخر عىل طلب الطالق.

ال ميكن الطالق إال إذا كان الزوجان يعيشان منفصلني ملدة سنة واحدة عىل
األقل ،إال يف حاالت املشقة .ويبدأ االنفصال عندما ينتقل أحد الزوجني من
مسكنهام املشرتك أو ينشئ الزوجان مناطق حياة منفصلة داخل املسكن وال
يعودان يديران أرسة معيشية مشرتكة ،وال سيام أنهام مل يعودا يديران معا.
استثناء :الحاالت املعقدة
إذا مل تنته سنة االنفصال بعد ،يجوز أن يكون الزواج طالقاً استثنائياً إذا كان
يسمى "حالة مشقة" :ولهذا الغرض ،يجب أن تكون هناك أسباب خطرية بوجه
خاص يف شخص الزوج اآلخر ،تجعل من غري املعقول انتظار سنة االنفصال.
االجراءات
محاكم األرسة املوجودة يف املحاكم املحلية هي املسؤولة عن إجراءات الطالق.
يتم تحديد الوالية القضائية املحلية عىل وجه الخصوص وفقًا ملا إذا كان الزوجان
لديهام أطفال م ًعا ومكان إقامتهام املعتاد األخري.
يبدأ اإلجراء بخطاب طلب .يجب تقديم الطلب من قبل محام.
إذا وافق الزوج اآلخر عىل الطالق  ،ميكنه  /ميكنها املوافقة عىل طلب الطالق
دون متثيل قانوين .يف حالة الطالق بالرتايض (خاصة بدون منازعات النفقة أو
امللكية)  ،لذلك يكفي أن يقوم أحد الزوجني بتوكيل محام.
تحدد محكمة األرسة موعدًا للجلسة حيث يتعني عىل الزوجني عاد ًة املثول
شخص ًيا واالستامع إليه.
يف حالة الطالق  ،يجب عىل محكمة األرسة  ،يف ظل ظروف معينة  ،التعامل
أيضً ا مع املسائل الالحقة  ،عىل سبيل املثال ب -البت يف معادلة املعاش والنفقة
بعد الزواج فيام يسمى بالشبكة .تبت املحكمة يف طلب الطالق واألمور الالحقة
بقرار .ميكن تقديم شكوى ضد هذا (مع التمثيل القانوين)  ،بشكل عام يف
غضون شهر واحد من اتخاذ القرار كتاب ًيا يف محكمة األرسة (محكمة املقاطعة(.
تبت املحكمة اإلقليمية العليا املختصة يف الشكوى.
وإذا كان كال الزوجني ممثالً مبحامٍ  ،فإنهام ال يزاالن يستطيعان التنازل عن
الطعون والطعون املتبادلة يف تاريخ ما بعد صدور قرار الطالق ،مام يضمن
الحكم الصادر يف محكمة االستئناف االبتدائية عىل الفور.
وإال فإن الطالق يصبح ،من حيث املبدأ ،نهائيا إذا انقضت املهلة الزمنية لتقديم
االستئناف واالستئناف املتبادل دون أن يكون أحد الزوجني قد طعن يف قرار
الطالق.
مبجرد أن يصبح الطالق نهائيا ،متنح املحكمة الزوجني شهادة بوضع قانوين من
تلقاءهام.

تعويضات التقاعد
يف حالة الطالق ،يعترب توزيع األدوار للعمل وإدارة األرسة املعيشية ورعاية
األطفال التي اختارها الزوجان يف األصل أمرا ً فاشالً .ولذلك ،يجب تصحيح
املعاش التقاعدي بأثر رجعي فيام يتعلق بفرتة الزواج.
وإال فإن الزوج األقل توظيفا واألكرث وقائية سيكون أسوأ حاال يف وقت الحق
من الشيخوخة.
من أجل تجنب مثل هذه العيوب  ،يتم بشكل عام معادلة املعاشات
التقاعدية .ووفقًا ملفهومها  ،فإن جميع استحقاقات املعاشات التقاعدية
املكتسبة أثناء الزواج مقسمة بالتساوي .يجب عىل الزوجني إبالغ محكمة
 10املرسل إليهام عن استحقاقات املعاش التقاعدي  Vاألرسة يف االستبيان
املتاحة لهم  ،عىل سبيل املثال من تأمني املعاش القانوين أو نظام معاشات
الرشكة.
تطلب املحكمة بعد ذلك معلومات من مقدمي املعاشات التقاعدية املعنيني
حول مقدار املستحقات التي نشأت .قد يستغرق األمر عدة أسابيع أو شهور
حتى تتوفر جميع املعلومات.
إذا مل يكن أي من الزوجني يحمل الجنسية األملانية  ،ولكن ينطبق قانون الطالق
األملاين (انظر أعاله)  ،يجب أن يتم تعديل املعاش وفقًا للقانون األملاين ،
• إذا كان معروفا لقانون أحد الزوجني الدولة أو
• يطلب أحد الزوجني التنفيذ فيام يتعلق بحق محيل وال يتعارض مع تطبيق
اإلنصاف.
وبدال من التنفيذ القضايئ للتعويض عن املعاش التقاعدي ،يجوز للزوجني
أن يتفقا عىل خطة لتعويض املعاش التقاعدي .ويجب أن تُذكر االتفاقية
باعتبارها تسوية قضائية من جانب محكمة األرسة .وترد تفاصيل التعويض
عن املعاش التقاعدي يف قانون التعويض عن املعاش التقاعدي (VersAusglG).

نفقة الزوج بعد االنفصال والطالق
بعد االنفصال  ،يحق للزوج الذي يقل دخله أو ال دخل له أن يحصل
عىل نفقة شهرية مقارنة بالزوج األفضل دخال.
وقد تظل مطالبات النفقة للزوجة ذات الدخل املنخفض قامئة حتى
بعد الطالق النهايئ .غري أن هذا يجب أن يُلبى بظروف معينة ال تسمح
للمعالني بتوفري سبل عيشهم.
يعتمد ما إذا كان أحد الزوجني  ،وإىل أي مدى وألي فرتة من الوقت ،
يستحق مطالبات النفقة ضد اآلخر عىل العديد من العوامل الفردية
والتقييامت القضائية التي ال ميكن تعميمها .قانون الصيانة هو مجال
قانوين معقد للغاية .لذلك من املستحسن االتصال مبحام.
ويف إجراءات النفقة القضائية ،يكون متثيل الزوجني من قبل محام أو
محام رضورياً دامئاً ،ما مل تكن اإلجراءات مؤقتة.
كمسألة تتبع موضوع الطالق  ،ال ميكن املطالبة بالنفقة بعد اإلنفصال
إال للفرتة التي تيل الطالق نهائ ًيا .يجب متابعة مطالبة النفقة يف إجراء
منفصل كسب التعويض.

كسب التعويض
الكسب هو املبلغ الذي تتجاوز به األصول النهائية للزوج يف وقت
تقديم طلب الطالق ما يسمى األصول األولية يف وقت الزواج .إذا مل
يتوصل الزوجان إىل أي اتفاق آخر (عن طريق عقد الزواج املوثق أو
تسوية املحكمة)  ،فإنهام يعيشان يف نظام امللكية ملجتمع املكاسب
أثناء الزواج .قد تنطبق لوائح أخرى عىل الرعايا األجانب .ال يتم دمج
األصول يف حالة مجتمع املكاسب ؛ تظل األصول الخاصة بالزوجني
مستقلة قانونًا .يف حالة الطالق  ،ميكن للزوج الذي حقق رب ًحا أقل
بني الزواج واإلخطار بطلب الطالق أن يطالب بتعويض من اآلخر  ،أي
نصف الربح الذي حققه اآلخر خالل تلك الفرتة
مثال عىل الحساب:
كسب الزوجة 50000 :يورو
كسب الزوج 20000 :يورو
.ميكن للزوج أن يطلب من الزوجة  15000يورو نصف الفرق
وقد يتبني أن تقييم الوظائف التي تنتمي إىل األصول األولية والنهائية
وكيفية تقييمها بشكل ملموس أمر بالغ الصعوبة يف الحاالت الفردية،
بحيث يُستحسن أيضا التامس املساعدة القانونية .إذا أراد أحد الزوجني
تقديم طلب من املحكمة لدفع تعويض عن الكسب أو للدفاع عن
نفسه ضد هذه املطالبة ،وعىل أية حال ،يجب أن ميثله محام.

املنزل الزوجية
إذا مل يتمكن الزوجان ،يف حالة االنفصال ،من االتفاق عىل من ينتقل من
بيت الزوجية ،يجوز للزوج أن يشرتط تخصيص منزل الزوجية من الناحية
القضائية لالستخدام الوحيد لفرتة االنفصال .وكثريا ً ما يطلب
ذلك يف إجراء منفصل خارج املجموعة.
تكاليف إجراءات الطالق
من حيث املبدأ ،يتحمل الزوجان التكاليف القانونية إلجراءات الطالق،
مبا يف ذلك الحاالت الالحقة ،إىل النصف .ومن حيث املبدأ ،يتحمل كل زوج
بنفسه تكاليف املحامني املكلفني .ومع ذلك ،يجوز للمحكمة أيضا إعادة
توزيع التكاليف.

تتوقف التكاليف القانونية والقانونية اإلجاملية املتكبدة يف إجراءات
الطالق يف املرحلة االبتدائية إىل حد كبري عىل ما يسمى بالقيمة اإلجرائية
التي تحددها املحكمة .وتتوقف القيمة اإلجرائية للطالق يف املقام األول عىل
دخل الزوجني .وهو يشكل األساس لتحديد التكاليف ،ولكنه ليس هو نفس
التكاليف املستحقة الدفع فعال .وترتتب عىل كل حالة الحقة تكاليف قانونية
وقانونية إضافية
تغيري االسم بعد الطالق
الطالق وحده ال يغري اسم الزوج املطلق .وإذا أراد أحد الزوجني قبول اسمه
قبل الزواج بعد الطالق ،فعليه أن يقدم إقرارا ً مصدقاً عليه من الجمهور إىل
مكتب التسجيل.

نص الجزء الخلفي من الكتيبات
:صادر عن
وزارة العدل
والية شامل الراين وستفاليا
مكتب العالقات يف العدلية
دوسلدورف 40190
بتاريخ :ترشين األول 2020
ميكن االطالع عىل جميع الكتيبات والنرشات التي توزعها وزارة العدل عىل املوقع التايل( www.justiz.nrw :خدمة املواطنني(.
كام ميكنك طلب جميع املنشورات عرب الهاتف خالل أيام األسبوع بني الساعة  8:00و 18:00
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