قانون اإلرث.
لوائح الخالفة القانونية والتعسفية
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يجب طرح السؤال عام سيحدث ملمتلكاتك بعد املوت اآلن .يحتوي هذا الكتيب
عىل نظرة عامة أولية ألهم األسئلة املتعلقة بقانون املرياث .هذه معلومات
عامة  ،لكنها ليست معلومات ملزمة .عىل وجه الخصوص  ،ال ميكن أن تحل
املعلومات الواردة يف هذا الكتيب محل املشورة القانونية أو التوثيق يف الحاالت
الفردية .لإلجابة عىل أسئلة قانونية محددة  ،ال سيام لصياغة وصية أو صياغة
عقد مرياث  ،يجب عليك طلب املشورة من محامٍ أو كاتب عدل.
ميكنك العثور عىل محامني باستخدام البحث عن املحامني عىل املواقع
اإللكرتونية لنقابات املحامني املسؤولة يف دوسلدورف وهام وكولونيا
:Düsseldorf, Hamm und Köln
www.rak-dus.de
www.rechtsanwaltskammer-hamm.de
www.rak-koeln.de
كام ميكنك البحث هناك عن محامني مختصني بقانون املرياث ،عىل سبيل املثال.
ميكنك البحث عن كتاب العدل عىل مواقع الويب الخاصة بـ Rheinische
وكذلك  Westphalianوالغرفة الفيدرالية لكتاب العدل:
www.rnotk.de
www.westfaelische-notarkammer.de
www.notar.de
الخالفة القانونية
من حيث املبدأ  ،ال يرث سوى أقارب وأزواج الرشاكة املدنية املسجلة .يرتبط
مبعنى قانون املرياث األشخاص الذين لديهم آباء مشرتكون أو أجداد أو أجداد
أجداد أو حتى أسالف مشرتكون بعيدون.
يذهب مصطلح "األقارب" إىل أبعد مام تعتقد غال ًبا! القانون لديه ما مجموعه
خمسة أوامر مرياث .لكن يف املامرسة العملية  ،عادة ما يرث األقارب املقربون
فقط .ألن الرتتيب األدىن للمرياث عادة ما يستبعد األعىل من خط الخالفة .إذا مل
يكن هناك زوج وال رشيك حياة وال يوجد أقارب  ،تصبح الدولة الوريث الرشعي.

الوصية (الخالفة الطوعية(
إذا كنت تريد أن تقرر بنفسك من سريثك  ،فعليك عمل وصية .وينطبق اليشء
نفسه إذا كنت تريد تقسيم األصول (مثل مجموعة أو لوحة) بني ورثتك .عادة
ما يوىص بعمل وصية .يجب عليك مراعاة بعض املتطلبات الرسمية.
الوصية الخاصة
يجب أن تكون الوصية مكتوبة بخط اليد بالكامل وموقعة .وإال فهي باطلة يف
األساس .من املهم مالحظة تاريخ الكتابة عىل الوصية .الوصية الجديدة تلغي
وصية قدمية كل ًيا أو جزئ ًيا .إذا وجدت العديد من الوصايا  ،فيجب أن يكون
واض ًحا أي الوصايا هي األحدث  ،ألن هذه الوصية فقط هي التي تعكس
الوصية األخرية .إذا كان التاريخ مفقودًا يف الوصية  ،فسيصبح من الصعب جدًا
تحديد ذلك .هذا ميكن أن يعني أن الوصية تعترب باطلة وأن الخالفة القانونية
)غري املرغوب فيها) تحدث.
نقض الوصية
من حيث املبدأ  ،ميكنك إلغاء الوصية يف أي وقت .للقيام بذلك  ،ميكنك ببساطة
متزيقها أو إضافة إضافة مكتوبة بخط اليد مثل "غري صالحة" .باإلضافة إىل ذلك ،
يتم إبطال الوصية السابقة تلقائ ًيا مع كل وصية جديدة .ومع ذلك  ،ينبغي
مالحظة االستثناءات املتعلقة بإلغاء الوصية املشرتكة (انظر أدناه(.
الوصية العامة
يف الحاالت األكرث تعقيدًا  ،قد يكون من املفيد وضع وصية عامة  -تُعرف أيضً ا
باسم الوصية التوثيقية .ترصح عن وصيتك األخرية إىل كاتب العدل شفويا أو
كتابيا .يتم االحتفاظ رسم ًيا بوصية التوثيق (أو العامة) وفتحها بعد الوفاة .هناك
رسوم لتحرير وصية التوثيق .ميكن أن يكون هذا املال يتم إنفاقه بشكل جيد إذا
كان يتجنب نزاع املرياث.

الوصية املشرتكة
ميكن لألزواج  /الرشكاء املسجلني وضع وصية مشرتكة .املتطلبات الرسمية
أقل رصامة من الوصية املكتوبة بخط اليد .يكفي أن يكتب أحدهام
الوصية باليد .ومع ذلك  ،يجب أن يوقع كالهامعىل الوصية .باإلضافة إىل
ذلك  ،ال ميكن للزوجني  /رشكاء الحياة  ،كقاعدة عامة  ،إلغاء الترصفات
يف الوصية املشرتكة مبفردهم بعد وفاة اآلخر (ثم يتحدث أحدهم عن
ترصفات متبادلة(.
املحتوى املحتمل للوصية
من حيث املبدأ  ،ميكنك أن تحدد بحرية يف وصية من يجب أن يتلقى
ماذا من أصولك وتحت أي ظروف .نظ ًرا لوجود العديد من الطرق لتنظيم
اإلرث وتوزيع الرتكة بني الورثة يف الوصية  ،فمن املستحسن طلب املشورة
القانونية أو إعداد وصية عامة (موثقة(.
الجزء اإلجباري
ميكن أن تستبعد الوصية الورثة الرشعيني من املرياث  ،أي أنهم محرومون
من املرياث .دامئًا ما يُحرم املرياث القانوين إذا مل يتم إدراجه كإرث يف
الوصية .نظ ًرا ألنه من الظلم أن األطفال أو األزواج أو الرشكاء وكذلك اآلباء
(الذين كانوا سيصبحون ورثة قانونيني بدون إرادة) يتلقون شيئًا  ،فقد
أدخل املرشع ما يسمى بالحق يف جزء إلزامي.
أولئك الذين يحق لهم الحصول عىل جزء إجباري ال يصبحون ورثة  ،لكن
يحق لهم الحصول عىل مدفوعات نقدية تساوي نصف قيمة الجزء
القانوين من املرياث.
ال ميكن سحب الجزء اإلجباري إال يف حاالت استثنائية خاصة جدًا  ،عىل
سبيل املثال إذا حاول نجل املويص قتله  ،عىل سبيل املثال حاول قتله  ،أو
كان مذنباً بارتكاب جرمية ضد املويص.

عقد املرياث
يختلف عقد املرياث عن الوصية يف املقام األول يف أن األحكام املوضوعة
هناك ال ميكن إلغاؤها من جانب واحد .غالبًا ما تكون هناك حاجة
عملية لذلك .عىل سبيل املثال  ،غالبًا ما يكون ابن حريف أو رائد أعامل
يعمل لحسابه الخاص عىل استعداد للعمل يف أعامل والده فقط إذا
كان مضمونًا مبوجب عقد املرياث أنه سيكون أيضً ا خليفة والده .يجب
توقيع عقد املرياث من قبل كاتب عدل مع حضور كل من املويص
والوريث يف نفس الوقت.
رفض املرياث
بصفتك وريثًا  ،فأنت تتبع خطى املويص قانونيًا .ومن ثم فإن األصول
املوروثة تشمل الدين .إذا كان الدين يتجاوز االئتامن  ،كانت الرتكة
مثقلة بالديون.
إذا كنت ال ترغب يف قبول املرياث بسبب الديون (أو ألي سبب آخر( ،
ميكنك رفض املرياث.
تبلغ فرتة اإللغاء العادية ستة أسابيع و تبدأ عند حدوث املرياث وأنت
تعلم ذلك وألي سبب ورثت (الوصية  /عقد املرياث أو الخالفة
القانونية(.
إذا كان املتوىف قبل وفاته يقيم يف الخارج فقط أو إذا كان الورثة قد
كانوا .يف الخارج يف بداية الفرتة  ،فإن الفرتة تصبح ستة أشهر.

ويجب أن يُعلن القرار أمام محكمة الوصايا ،سواء بالنسبة ملحارض
محكمة الوصايا أو يف شكل منوذج مصدق علنيا .ولذلك فإن مجرد
توجيه رسالة إىل محكمة الوصايا ال يكفي.
إذا كنت ال تريد أو ال ميكنك الذهاب إىل محكمة إثبات الوصايا بنفسك
 ،فيجب أن يكون إخالء املسئولية موثقًا وتأكد من استالمه من قبل
محكمة إثبات الوصايا خالل املوعد النهايئ.
محكمة التحقق من صحة الوصايا
محكمة إثبات صحة الوصايا هي املحكمة الجزائية الكائنة يف محل
إقامة املويص وقت وفاته .إذا مل يكن مكان اإلقامة املعتاد للمويص يف
أملانيا وقت الوفاة  ،فإن املحكمة التي يقع فيها املويص آخر مكان إقامة
اعتيادي له يف
أملانيا هي املسؤولة.
إذا مل يكن األمر كذلك  ،فإن محكمة مقاطعة شونبريج يف برلني هي
املسؤولة  ،إذا
• كان املويص أملاين الجنسية أو
• إذا كان العقار يقع يف أملانيا.
مالحظة :ميكنك أيضً ا تقديم إعالن االستبعاد إىل محكمة إثبات صحة
الوصايا التي يف منطقتك بشكل معتاد .ثم يتم إحالته إىل محكمة إثبات
صحة الوصايا املختصة .ومع ذلك  ،يجب استالمه هناك خالل فرتة إخالء
املسؤولية.
فتح الوصية:
إذا كانت هناك وصية  ،يتم فتحها من قبل محكمة املقاطعة ويتم
إخطار األطراف املعنية (أي الورثة الرشعيني  ،والورثة املعينني يف الوصية
 ،واملنفذين  ،واملفوضني  ،والذين يتمتعون بامتيازات مبوجب الرشوط).
تقوم محكمة الوصايا واإلرث بإبالغ املرياث إىل مكتب الرضائب  ،الذي
يتعني عليه تحصيل رضيبة املرياث .إذا وقعت األرض يف الحوزة  ،فسيتم
إبالغ السجل العقاري املسؤول.
أي شخص لديه وصية مل يتم وضعها يف عهدة رسمية خاصة ملزم
بتسليمها إىل محكمة الوصايا فور علمه بوفاة املويص.

شهادة املرياث
شهادة املرياث هي دليل عىل حق املرياث تجاه أطراف ثالثة  ،عىل سبيل
املثال قد تكون صادرة عن محكمة الوصية بنا ًء عىل طلب الوريث أو
الوريث املشارك أو الويص .يف التعامالت القانونية  ،يُفرتض  -حتى يثبت
العكس  -أن الشخص الذي تم تسجيله يف شهادة املرياث له حقًا حق
املرياث.
تتم حامية رشكاء األعامل الذين يثقون يف صحة شهادة املرياث بحسن نية
حتى إذا تبني الحقًا أن شهادة املرياث غري صحيحة وتم سحبها .ومع
ذلك  ،غالبًا ما تكون شهادة املرياث غري مطلوبة.
يحق للبنوك وبنوك التوفري السامح ألولئك الذين يع ّرفون عن أنفسهم
عىل أنهم ورثة من خالل وصية املتويف (والتي ميكن أن تكون أيضً ا مكتوبة
بشكل خاص) بالحصول عىل رصيد ائتامين من حساب املتويف والسجل
االفتتاحي املرتبط .ومع ذلك  ،غالبًا ما تكون شهادة املرياث
مطلوبة.

مجتمع الورثة
إذا كانت الرتكة مملوكة ألكرث من شخص واحد  ،فإنهم يشكلون ما يسمى
مبجتمع الورثة .يجب عىل هذا املجتمع إدارة الرتكة بشكل مشرتك .لذلك ،
يُسمح فقط بالترصف املشرتك يف األشياء الفردية للعقار  ،عىل سبيل املثال بيع
السيارة أو تأجري قطعة من املمتلكات الخاصة
بالعقار .غالبًا ما تنشأ املشاكل عندما يختلف الورثة فيام بينهم.
يتم حل جامعة الورثة من خالل ما يسمى بالنزاع .من حيث املبدأ  ،ميكن
ألي وريث مشارك طلب النزاع  ،ما مل يتم استبعاد نزاع املرياث يف الحاالت
الفردية .كجزء من النزاع  ،سيتم تقسيم الرتكة .هذا ال ينجح دامئًا باالتفاق
املتبادل .يف بعض األحيان يجب اتخاذ إجراء من املحكمة
املدنية.
املزيد من املعلومات حول قانون املرياث متاح أيضً ا عىل اإلنرتنت من خالل
صفحة خدمة املواطنني لبوابة العدالة لوالية شامل الراين  -وستفاليا عىل
.www.justiz.nrw

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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