Text zur elterlichen Sorge

محضر بشأن إعالم الحضانة األبوية للوالدين الغير متزوجين
أعلم الموثق السييد .............المولقوة ..............والسييد..............المولقوة ............قبق (قبق القودة )
توثي اإلعالن بح الحضانة وفقا للقانون األلماني كما يلي:
من له حق الحضانة األبوية عندما يكون الوالدان غير متزوجين؟
لو أن الوالدين لم يقدما إعالنا بح الحضانة ،ود يتوافر قرار قضائي بخصوص تنظيم ح الحضانة ،فقي
ه ق الحالققة تكققون األم البالغققة ه قي الوحيققد المسققتحقة للحضققانة األبويققة .وإذا لققم يرغ ق األبققوان الغيققر
متزوجين أن يمارسا ح الحضانة األبوية معا وباتفاق ،يج على ك واحد منهما أن يقدم تصقريحا موثققا
بالحضانة  ،وه ا معنا أن يعلنا أن كال منهما يريد أن يمارس ح الحضانة األبوية مع الشريك األخر ،مع
العلم أنه ليس من الضروري توافر حيا مشتركة بين األبوين ألج تحقي ه ا األمر.

ه ادعالنات يمكن أن توث في حضور كال الوالدين ،أو بانفصال ك طرف على حقد  ،ود
تبدأ الحضقانة المشقتركة مقع تققديم اإلعقالن منفقرةا قبق الوققق الق ي يققوم فيقه ال قرف ال قاني
بتقديم توثيقه .وحتى ه ا الحين فإن م ه ا اإلعالن من قب أحد األبوين يتم ال عقن فيقه – إد
أمققام كات ق عققدلي – مققن خققالل إعققالن موث ق  .وفققي حالققة عققدم التواف ق بققين األبققوين بهقق ا
الخصققوص ،فإنققه يمكققن ل ق ل وك ق لك ل ق م أن يتقققدما ب ل ق أمققام المحكمققة بخصققوص نق ق
الحضقانة المشققتركة علقى كققال األبققوين .ويمكقن للمحكمققة أن تققحمر بتبريقر الحضققانة المشققتركة
بشك كام أو محدوة ،طالما أن ذلك د يتعقار مقع مصقلحة ال فق  .ويفتقر هق ا الشقرط
من الوجهة القانونية ،لقو أن ال قرف األخقر مقن األبقوين لقم يق كر أمقام المحكمقة أسقبال وجيقه
تعبر عن عدم رغبة ال ف في الحضانة المشتركة وأن ه األسبال غير وجيهة.
وتبقققى ممارسققة ح ق اإللتقققاف مققع ال ف ق بعققد اإلنفصققال أو ال ققالق بققين األبققوين ةون مسققاس
بعالقة ح الحضانة لك طرف (سواف الرعاية المفرة ل م أو الرعاية المشتركة).
ماذا يجب مراعاته عند تقديم إعالن الرعاية؟
يشترط لتفعيق إعقالن الحضقانة تقوافر أبقو سقارية قانونيقا ،ويجق أن يققوم األبقوان بتققديم إعالنقات بحق
الحضانة شخصيا ،وتقديم إعالن الحضانة ممكن أن يتم مسبقا قب ودة ال ف .
ويج توثي إعالن الحضانة رسميا ،وتحرر الوثيقة عاة لدى ةائر رعاية األطفال والقاصرين مجانقا أو
لدى كات عدلي.
ود يمكن تدوين شرط أو تحديد فتر زمنيقة فقي إعقالن حق الحضقانة ،ود يمكقن أن يققوم الوالقدان بتقسقيم
الحضانة المشتركة ،بمعنى أن يظ ح تقرير اإلقامة أو فرع أخر منه محتفظ بقه ألحقد األبقوين .وبمجقرة
البدف في الحضانة األبوية المشتركة ،فإن اإلعالن بح الحضانة د يتم ال عن فيه ويقدم لمر واحد فقط.
ويكون اإلعالن بح الحضانة غير ناف لو أن قرار المحكمة قام مسبقا بتنظيم الحضانة األبوية .ومن المهم
معرفته :إن الحضانة األبوية المشتركة د يتم تغييرها إد من خالل محكمة األحوال الشخصية.

كيف يكون األمر لو أن أحد األبوين قد مات؟
عند موت أحد األبوين في حالة الحضانة المشتركة تبقى الحضانة األبوية من نصقي ال قرف
الحي منهما.
أمققا إذا مققات المسققلول عققن الحضققانة األبويققة بمفققرة  ،تقققوم المحكمققة بنق ق الحضققانة األبويققة
لل رف اآلخر الحي منهما ،ما لم يتعار ذلك مع مصلحة ال ف .
كيف تبدو الممارسة العملية للحضانة األبوية المشتركة؟
ك من األبوين مسلودن عن رفاهية ال ف بققدر متسقاوي .وإن التفقاهم المتبقاةل بقين األبقوين فقي األمقور
الهامققة بالنسققبة لل فق ويعققد مققن الضققروريات .ويجق أن تتخق القققرارات المصققيرية ،كاإللتحققاق بروضققة
األطفال م ال ،وقضايا المدرسة وتغيير اإلقامة والقضايا الصحية ،بالتفاهم المتباةل بين األبوين.
أما بخصوص القرارات المتعلقة بالشلون الحياتية اليومية فإن المسلول عن ح اتخاذ القرار فيهقا بمفقرة
هو الشخص ال ي يعيش لديه ال ف .

وك واحد من األبوين يتولى مسلولية التربية بمفرة  ،لو كان ال ف يقيم معه .وينصح بال بع بالتفاهمات.
وعدم الرضا بالتربية من قب أحد األبوين يم عبح على ال ف .
ويمكن استشار ةار رعاية األطفال والقاصرين أو أحد مراكز ادستشار الخاصة بالتربية في حالة وجوة
اختالف في وجهات النظر أو سوف فهم أو اختالف في المواقف ادساسية .أما إذا لم يتف األبوان في
قضايا تم أهمية كبير بالنسبة لل ف  ،فإنه يمكن في ه الحالة التواص مع محكمة األحوال الشخصية.
وبعد ادستماع إلى األبوين وك لك ادستماع إلى ةار رعاية األطفال والقاصرين فإن ه ا ينق الصالحية –
إذا اقتضق الضرور – في اتخاذ القرار في المسحلة المتنازع عليها إلى أحد طرفي األبوين ،وهو د يتخ
قرارا بنفسه في ه المسحلة.
ويعققد ه ق ا مققن الحكمققة بصققفة خاص قة لققو أن اإلقامققة بالنسققبة لل ف ق كانققق منظمققة مسققبقا قب ق ذكققر أسققبال
الحضانة المشتركة .وه ا األمر ممكن في الحالة المعتقاة لقدى ةار رعايقة األطفقال والقاصقرين مقن خقالل
توثي اإللتزام بالنفقة واجبة النفاذ.
أما إذا كان هناك نزاع بعد تبرير أسبال الحضانة المشتركة حول سقف النفقة المدفوعة نقدا ،فإنقه فقي هق
الحالة يح ألحد األبوين تم ي ال ف في الم البة بالنفقة ،وهو في ه الحالة الشخص ال ي يتواجد ال ف
في حضانته .ومعنى ه ا في الحالة المعتاة  :هو أحد األبوين ال ي يعيش ال ف في حضانته.
ويح له أيضا أن يتقدم ب ل مسقاعد ةار رعايقة األطفقال والقاصقرين لتم يق ال فق فقي الحصقول علقى
النفقة .علما ان أحد األبوين ال ي يققوم علقى رعايقة ال فق  ،لديقه الحق بالحصقول علقى اإلستشقار والقدعم
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أي اسم عائلة يحمله الطفل وهل يمكن لهذا اإلسم أن يتغير؟
يمكن أن تكون القضايا المتعلقة بادسم صعبة من الناحية القانونية ،وذلك عندما يرغ األبوان في ترتيبات
خاصة ،حتى وإن تعلق ذلقك بققوانين األسقماف فقي القدول األجنبيقة .وتققدم ةار رعايقة األطفقال والقاصقرين
معلومات ةقيقة به ا الخصوص.
وإذا لم يتعل األمقر بترتيبقات أخقرى ،وكق لك د يوجقد مبقرر ققانوني يتعلق بحق فقي الحضقانة المشقتركة
والخاصة باألبوين غير المتزوجين ،فإن ال ف يحمق اسقم عائلقة أحقد األبقوين المسقتح بمفقرة الحق فقي
الحضانة ،أى األم.
وفي حالة حضانة األم باعتبار المستحقة الوحيد لق لك يمكقن لل فق أن يحصق علقى اسقم األل بموافقتقه،
وذلك بناف على طل تقدمه األم.

إذا تم إعالن الحضانة األبوية المشتركة قب ودة ال ف  ،فإنقه يبققى هنقاك شقهر للوالقدين بعقد
موعد الودة لتحديد اسم العائلة لل ف  .ويحدث ذلك من خالل اإلعالن أمام مصقلحة األحقوال
المدنيققة ،وذلققك بققحن ال فق سققوف يحصق علققى اسققم العائلققة بققالودة  ،اسققم األل أو األم وقققق
اإلعالن .وتحديد األبوين ه ا لإلسم ملزم ويسقرى علقى األطفقال األخقرين المشقتركين بينهمقا،
طالما أن الحضانة األبوية المشتركة قائمة لهلدف األطفال.
أما إذا لم يقتم تبريقر الحضقانة األبويقة المشقتركة إد بعقد ودة ال فق ويحمق هق ا ال فق اسقم
العائلة ،فإن قرار اسم عائلة ال ف يمكن أن يقتم بالتسقوية الوةيقة مقن جديقد خقالل ثالثقة أشقهر
فقط بعد تقديم إعالن الحضانة أو باألحرى بعد النق القانوني للحضانة المشتركة بين األبوين.
وهق ا اإلعققالن ملققزم ويسققري علققى األطفققال األخققرين المشققتركين بينهمققا ،طالمققا أن الحضققانة
األبوية المشتركة قائمة لهلدف األطفال.
ومن األمور الهامة :د يسمح بالخلط بين كلتا المهلتين! وفي حالة اإلعقالن عقن حق الحضقانة
قب ودة ال ف  ،فقإن الوالقدين لقيس لقديهما إد شقهر واحقد لتحديقد اإلسقم بعقد القودة  .أمقا إذا
اتخ ا قرارا من خقالل اإلعقالن أمقام مصقلحة الشقلون المدنيقة ،فإنقه د تتقوافر إمكانيقة أخقرى
للتفاهم بشحن تعدي اإلسم ،فليس هناك اسم عائلة لل ف "للتجربة".

أؤكد فيما يلي بحنه قد تم إعالمي وحصلق على نسخة من التوثي .
في................
______________________________ ______________________________

وتوقيع األل
توقيع األم
لقد تم تسليم الوثيقة الم كور أعال باليد وتم اعتماة التوقيعات الخ ية.
 ،......في............
______________________________
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