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 :الناشر
 والنشر التحرٌر

 المرأة مكتب لٌنز، البلدى لسلمجا
 القدٌم المحافظة بمكت

  لٌنز  4041،  1 بالتس هاوبت
Magistrat Linz, Frauenbüro 

Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4041 Linz 
 المستقل المرأة مركز :والنشر الطبع وحقوق النص

Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz 
 بلوخل جٌرترودٌه :التصمٌم
 والمركزٌة الشخصٌة الخدمات :الطباعة

 2016:  الرابعة ةالطبع
 

 :القانونً الضمان
 :مسؤولٌة أدنى دون فقط أولً توجٌه هً الكتٌب هذا فً الواردة المعلومات جمٌع إنّ 

 .المعلومات لتوضٌح شخصٌة قانونٌة بمشورة ٌُوصى
 .الشخصٌة القانونٌة المشورة عن ُتؽنً ال المعلومات هذه ألن

 !مجانا المعلومات لمناقشة مٌعاد حددى
 .النساء وإلى من – وسرٌة مجانٌة
 6022000 /732  المستقل المرأة مركز
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 الزدعم لٌنزز مدٌنة فً رأة الم مكتب ٌقدم"

 والطزالق االنفصزال موضزو  فزً للنساء
 المزؤهلٌن، التعزاون شزركاء لهزا وٌزوفر
 بالوضزع ٌتعلزق فٌمزا القلزق وأن خاصزة
 لكثٌر بالنسبة كبٌرة مشكلة ٌشكل القانونً

 .النساء من
ز مزن الجدٌزدة الطبعزة ٌّ  النصزاحح)  بكت
 للتعزاٌ  تزوجٌهً دلٌزل هزو ( القانونٌزة
 والشزراكة واالنفصزال والطالق والزواج
 الشزروط عزن مزوجزا   ٌقزّدم  .المسزجلة
 ."واإلنفصال للعالقات القانونٌة

 
 

 لوجر كالوس
 محافظ عاصمة الوالٌة لٌنذ

 
 لحٌزاة ا أوضزا  فزً المزرأة دعزم إنّ 

 لمكتزب المتنوعزة لمهزاما أحد هو الصعبة
  .الطزالق أو االنفصزال حزاالت فً المرأة
 المختّصزة المعلومزات تكزون مزا ا   كثٌزر

ٌّما وال مفقزودة للزتحكم والقابلزة  فٌمزا سز
ٌّزب ٌعتبزر  .القزانونى باألساس ٌتعلق  الكت
 اإلرشزادٌة الخطزوط ٌقزّدم مسزاعد دلٌزل

 إلزى باإلضزافة الحزالى القزانونً للوضزع
 عنزاوٌن تسزاعد  .ٌزةالقانون اإلرشزادات
 النسززاء العملٌززة والنصززاحح االتصززال

ٌّد بشكل التعامل على المتضررات  مع ج
 ."األزمة

 
 

 شوبٌسبرجر إٌفا
 المدٌنة مجلس عضو
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 :القارئة عزٌزتً
ٌّب هذا ٌقّدم أن ٌنبؽً  وٌزتم   ." القزانون ؼابة" فى األّولً التوجٌهً الدلٌلى الكت

 بالحٌزاة ٌتعلزق فٌمزا تنشز  التزً األساسزٌة النقزاط مزع مزوجزة بطرٌقزة التعامزل
   .الجزنس نفزس مزن لشخصزٌن (  المسزجلة(  الشزراكة أو واج الزز أو المشزتركة
 وحزل والطزالق اإلنفصزال علزى المترتبزة القانونٌة للتوابع خاصا اهتماما وٌولى
 .المسجلة الشراكة

 تعزدٌل أدخلهزا التزً التجدٌزدات إلزى 2013 األخٌزرة النسزخة فزً اشزرنا وقزد هزذا
ٌّزب هزذا فزً أعرضزنا  .التسزمٌة وحزق الطفزل حزق قزانون  القضزاء أحكزام الكت

 التؽٌٌزرات إلزى ونشزٌر االتصزال وحقزوق الحضزانة مجزاالت فزً المتؽٌزرة
 .   2017  المٌراث قانون إصالح خالل من المستقبلٌة

ٌّزب ٌخصزص مسزتقل فصزل فزً:  جدٌزد  المعزا  تقسزٌم"   2 النقطزة تحزت الكت
 .الوالدٌن بٌن   "ٌارىاإلخت التقاعدي

 الزواج موضو  على للتعرؾ الفرصة جمعه تمّ  الذي المحتوى ٌمنحك أن ٌجب
 بزه؟ أهتم أن ٌجب الذي ما حقوقً؟ هً ما  :مثل أسحلة وٌعالج األسرة، وقانون

 نشزٌر ! بعالمزة احً؟نهز بشزكل بزالطالق أقزوم أن المثزال سبٌل على بإمكانً هل
 الخاطحزة القانونٌزة المعلومزات إلزى أٌضزا   ونشزٌر ربزاألكث المتداولزة األسزحلة إلزى

 .الشاحعة
 .ُتستبدل أن ٌنبؽً وال القانونٌة النصٌحة ٌُستبدل ال بالكتٌ هذا

 حقوقزك عزن لمحزة اإلرشزادٌة الخطزوط هزذه طرٌزق عزن قزدمنا قزد أننزا نتمنزى
 .وواجباتك

 المستقل المرأة مركز فرٌق
 

 المستقل المرأة مركز
Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz 

 0732602200  : تلٌفون
hallo@frauenzentrum.at 

www.frauenzentrum.t 
Afz Autonemes Frauenzentrum  

 

 !موعد تحدٌد بعد االستشارات
 :تلٌفونٌا لالتصال

 من الخمٌس ، 12 الساعة إلى 9 الساعة من للجمعة االثنٌن من
ا 4 الساعة إلى ظهرا 1 الساعة  مساء 

  :  www.frauenzentrum.t اإلنترنت طرٌق عن اإلستشارات
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 :المشتركة الحٌاة     1
 للسزوابق ووفقزا    .المشزتركة للحٌزاة عزام قزانونً تعرٌزؾ النمسزاوي القانون ٌعرؾ ال

ٌُفترض الطوٌل المدى على الزواج ٌشبه تشارك عن عبارة الشراكة فإنّ  القضاحٌة،  و
 إلزى األسزاس فزً النمسزاوي القزانون ٌشزٌر .والجزنس السزكن فً تشارك وجود ُمسبقا  

 الحٌاة على تنطبق التً تلك بعض أن بٌد ، مختلفٌن جنسٌن من األزواج بٌن التعاٌ 
 مفعزول سزرٌان بزدء ومع .الجنس نفس من شراكة لتشمل نطاقها توسٌع تم التشاركٌة
  مزن اعتبزارا  (  المسجلة الشراكة قانون)   1المسجلة الشراكة بش ن االتحادي القانون

 المشزاركة تزذهب  .شزراكتهم ٌسزجلوا أن الجزنس نفزس مزن للشزركاء ٌمكزن 2010/1/1
 فقط انهكو من أبعد المسجلة

 نفس من األزواج مع ٌتناسب قانونً وجود تمثل أخرى جهة فمن كٌةتشار حٌاة
 .( ٌلٌها وما 31 صفحة أنظر " المسجلة المشاركة" حول المعلومات من لمزٌد) الجنس
 إلبزرام محزدودة إمكانٌزة فهناك   .المشتركة الحٌاة القانون ٌؽطً بالكاد ذلك مع

 أمزر وهزذا  .والنفقزة الملكٌزة جوانزب علزى االتفزاق فٌهزا ٌُمكزن شزراكة عقزود
 مزن  .شزقة شزراء أو منززل بنزاء فزً معزا الشرٌكان ٌقوم عندما فمثال ضروري
 أو عملزه(  المزرأة ؼالبزا(  الشزركاء أحزد ٌتزرك عنزدما االتفزاق أٌضزا   المستحسن

 تربٌزة أجزل مزن( جزز  عمزل إلزى مضزطرا ٌكزون أن)  إلزى مضزطرا ٌكزون
 .األطفال
 حزق أي المنزلٌزة باألعمزال القزاحم شزرٌكةلل أو للشزرٌك لزٌس اإلتفزاق هزذا بزدون
 .بالنفقة

 
 للوالدٌن حتى التقاعدٌة للمعاشات اإلخٌارى التقسٌم عن معلومات تجد  :نصٌحة
 .11 رقم صفحة  فى المتزوجٌن ؼٌر

 
 دخل 2017/1/1 بتارٌخ  .للشركاء المٌراث فً قانونً حق أي حالٌا   ٌوجد ال

 وبالتالً  .التنفٌذ حٌز للشركاء ستثناحًاال اإلرث تنظٌم على ٌنص الذي التعدٌل
 :  عندما ة/الشرٌك ٌرث

 
 مسجلون شركاء أو الزوجة أو الزوج األطفال، مثل شرعٌون ورثة ٌوجد ال  -

  ؛ إخوة أو والدان أو بعقد
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفهوما   أنش  المسجلة الشراكة قانون  .الشراكة خالل من واحدة هً "المسجلة الشراكة "مفهوم 1
 .الجنس أساس على المفاهٌم هذه صٌاؼة عن ٌُستؽنى أن ٌمكن وأوسع أصح بشكل قانونٌا
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 سنوات ثالث آخر المتوفى اآلخر مع عا  قد الشرٌكة أو الشرٌك كان إذا - 
 ألسباب ممكنة ؼٌر امع المعٌشة تكن مالم(  مشترك منزل فً وفاته قبل

  . ( االمكانٌة عدم أو مثال صحٌة
 

 حاالت أجل من المالً الت مٌن ٌكون أن المشتركة الحٌاة فً ٌنبؽً :نصٌحة
 .الحٌاة على الت مٌن وصٌة ٌوجد ذلك إلى باإلضافة منفصال ، الوفاة
 :للشراكة القانونٌة التدابٌر توجد أٌن
 ٌلٌه وما 20 الصفحة انظر عٌٌنالشر ؼٌر األطفال بحضانة ٌتعلق بما ←
 فى 2 رقم مادة. ) المشتركة الحٌاة فً لإلنجاب طبٌة بمساعدة اإلنجاب ←

 2015). لعام التؽٌٌر قانون

 الشرط . ة/الشرٌك وفاة بعد الدخول حق اإلٌجار قانون فً ٌوجد ←
 على سنوات ثالث لمدةالشقة  هذه فً سوٌا سكنا قد ٌكونا أن هو األساسً
 .الجنس نفس من الشركاء على أٌضا   ساري القانون وهذا  .األقل

 نفس من سواء المتزوجٌن للشركاء الممكن من أصبح 2002 عام من ←
 بموجب مشتركة سكنٌة ملكٌة على الحصول مختلؾ جنس من أو الجنس
 .50:50  ثابت معدل القانون ٌفترض  .اإلسكان قانون

(  20:80 المثال سبٌل على) للشرٌكٌن المالٌة األسهم اختالؾ حالة فً : نصٌحة
 .الوفاة أو االنفصال حالة فً التوزٌع معدل ٌنظم والذي إضافى بعقد ٌُوصى

 .الحق وقت فً النزاعات تجنب ٌُمكن الطرٌقة ذهبهو
 ة/للشرٌك المشترك الت مٌن إمكانٌة هو العام االجتماعً الضمان قانون ←

  .أشهر عشرة عن تقل ال دةلم أسرٌة حٌاة الشرٌكٌن بٌن ٌكون ،عندما
 أن الممكن ومن مقابل بدون المنزلٌة باإلدارة الشرٌكة أو الشرٌك وٌقوم
 . الجنس نفس من الشركاء على أٌضا   المشترك الت مٌن ٌنطبق

 حالٌا   ٌعتنً علٌه ؤمنالم الشخص كان إذا مجانً المشترك الت مٌن هذا      
 أنه أو األسرة، نفس فً ٌشونٌع الذٌن القصر األطفال من أكثر أو بطفل
 ٌُرجى  .األقل على سنوات أربع لمدة الماضً فً بطفل باالعتناء قام

 .بك الخاص الصحً الت مٌن مراجعة
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 الحصول العامل ؼٌر للشرٌك ٌحق ، البطالة ضد الت مٌن قانون بموجب ←

 من استفسر فضلك من  .المدفوعة البطالة الستحقاقات عاحلٌة إعانة على
 .العمل تبمك
 الدخل، حدود فً الشرٌكٌن دخل ٌُدرج الطارحة، المساعدة حالة وفى ←

 .الصرؾ ٌُخفق ما وكثٌرا  
 فً المساعدة على الحصول طلب ألن الطلب، تقدٌم ٌُستحسن ذلك مع: نصٌحة
ٌّم سوؾ الطوار  حاالت  على الت مٌن فً إضافً مجانً ت مٌن كطلب ٌق
 .المعا 
 وٌنطبق  .ب قواله اإلدالء ٌرفض أن للشرٌك ٌحق ةالجناحٌ الحاالت وفً ←

 على 2010 عام منذ ٌنطبق نفسه وهذا . الشراكة انتهاء بعد أٌضا   هذا
 .المدنٌة الدعاوى فً باألقوال اإلدالء

 للشركاء، العادي ؼٌر المٌراث حق على لالطال   :اإلرث قانون فً←
 . 7  رقم الصفحة انظر

 :الشراكة فسخ عدب الخدمة عن التعوٌض مبادئ
 الممتلكزات لتقسٌم خاصة قواعد أي الشراكة فسخ ٌطبق ال الطالق، عكس على
 الممتلكزات تقسزٌم فزإنّ  وبالتزالً . المتبادلزة الحقزوق اسزتخدام عزن التعزوٌض أو

 وهذا  .العام المدنً القانون ألحكام وفقا   هو تمعلمجا فً االستحقاقات وتعوٌض
 الجنس نفس من شركاء مع ٌتعامل الفسخ ذاه كان إذا عما النظر بؽض صحٌح

 .مختلؾ جنس من أو
 بعالقزات ٌتعلزق فٌمزا تعاقدٌة ترتٌبات أي اتخاذ ٌتم ولم متباٌنة العالقة كانت إذا

 و موقفزه بوضوح ٌثبت أن ٌُمكنه الذي الشخص ٌُستحسن أن وٌفترض الملكٌة،
 عقزد فزً الزذي هزو المسزت جر . علٌزه ٌحصل من هو الشًء صاحب  .إنجازاته
 لزٌس هزو لمزن ٌمكزن وال ، الخزروج اآلخزر الشزخص علزى وٌجزب اإلٌجزار،
  .  المالك بموافقة إال الشقة ٌتسلم أن العقد فً مست جرا  

 تنزدرج وهزً  .المشزتركة الحٌزاة فصزل بعد المنزلٌة باإلدارة المطالبة ٌمكن وال
 تردادهااسز ٌمكن ال وبالتالً منها، الؽرض تحقٌق تم التً الراحة خدمات تحت
   .خدمة عقد إبرام تم إذا إال
 
 



10

 
 
 

  10 

 
 

 الخزدمات تكزالٌؾ اإلٌجار، الؽذاحٌة، المواد)  الٌومٌة الحٌاة لنفقات بالنسبة حتى
  كان فإذا  .االنفصال بعد تعوٌض فال ( العطلة فً االجازات تكالٌؾ وأٌضا  

 

 ثمرُتست التً واألموال الجارٌة المصروفات ، المثال سبٌل على ٌتحمل، الشرٌك
 بالتعوٌض ٌطالب أن الجارٌة النفقات دفع الذي للشخص ٌجوز المنزل فً ؼالبا  
 .االنفصال حالة فً

 

 الحٌاة خالل الجارٌة النفقات لتكالٌؾ العادل التقاسم إلى انتبه ذلك مع  :نصٌحة
 .القاحمة المشتركة

 

 االنفصال؟ حال فً استرداده ٌمكن الذي ما
 ٌمكزن ال اآلخزر، ٌملكزه الزذي المنززل بنزاء فزً لالمزا الشزرٌكٌن أحزد استثمر إذا

  .مكتوبزة إٌصزاالت هنزاك كان إذا المالك ؼٌر طرٌق عن إال المبلػ هذا استرداد
 وتحدٌد التحوٌل طرٌق عن ولكن ا   نقد المالٌة المبالػ تسلٌم عدم المستحسن من

 ٌملكزه الزذي المنززل بنزاء فزً خزدمات الشزركاء أحزد قزدم إذا . بوضزوح المرجع
ٌّة لألجور األدنى بالحد فقط المطالبة ٌمكنه آلخر،ا  .العمل خدمات مقابل الجماع
 

 .بالتعوٌض المطالبة االنفصال حالة فً ٌُنصح : نصٌحة
 

 اآلخر كان إذا الشقة أو المنزل قٌمة فً الزٌادة فً ة/الشرٌك ٌشارك ال: تنبٌه
 .فقط واألتعاب المال استرداد ٌستطٌع الوحٌد، المالك هو

 

 لمزدة مشزتركة حٌزاة الشزخص عزا  لزو حتزى الززواج قزانون تطبٌزق الٌمكزن  ! 
 مزرور بعزد الززواج مزع مسزاواة هنزاك لٌس سنوات عشر أو خمس أو ثالث
 .معٌن وقت

 

 الزوجٌة الممتلكات تقسٌم حالة فً كما األسرة، قانون حماٌة أحكام ُتطبق ال   !
 .الزوجٌة اإلقامة بمكان ٌتعلق فٌما الطالق بعد

 

 على أٌضا  (   11 الصفحة)التقاعدٌة للمعاشات الطوعً التقسٌم خٌار ٌنطبق   !
 .المتزوجٌن ؼٌر األم و األب
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 :الوالدٌن بٌن الطوعً التقاعدي المعاش تقسٌم  :ثانٌة نصٌحة  2
 علزى أو لتسزدٌد ، 2015 عزام فً التقاعدٌة للمعاشات الطوعً التقسٌم إدخال تم

 رعاٌزة فتزرة خزالل الوالزدٌن بزٌن التقاعدٌزة تالمعاشزا خسزاحر تخفٌزؾ األقزل
 وؼٌر المتزوجٌن الوالدٌن بٌن الطوعً التقاعدي المعا  تقسٌم ٌمكن .األطفال
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 ٌرعزى ال الزذي الوالزدٌن ألحزد ٌجزوز الزوالدة بعزد األولزى األربعزة السنوات فً

 الخمزس السزنوات فزً  )المتعزددة للزوالدات بالنسزبة(  وٌعمزل ؽالزبال فى وٌخدم
 لحسزاب الجزحزً رصزٌده مزن 50%  إلزى ٌصزل مزا ٌنقزل و ٌسزتقطع أن األولزى
 .التقاعدي المعا 
 فزً حالٌزا   مناقشزتها تجزري التزً التقاعدٌزة المعاشزات إلصزالح وفقزا   :جدٌدد

 فزً سزنوات سزبع إلزى أربزع مزن "التقاعزد معاشزات" تمدٌزد سزٌتم الحكومزة،
 مخطزط إصزالح بعزد سزنة14 أقصزاها مزدة بعزد ممكنزا   هزذا وسزٌكون .المسزتقبل
 . معا األطفال لجمٌع التقسٌم
 الٌززال القانونٌزة النصزاحح من الجدٌدة الطبعة لتسلٌم النهاحً الموعد مع : تنبٌه

 .بعد متوفر ؼٌر التقاعدي المعا  قانون إصالح مشرو 
 تقسزٌم طرٌزق عزن االشزتراكات لقاعزدة نويالسز األقصزى الحزد تجزاوز ٌجوز ال

 تزنجم ال التزً التقاعدٌزة المعاشزات اعتمادات تحوٌل ٌمكن ال .التقاعدى المعا 
 .المثال سبٌل على البطالة استحقاقات مثل مربح، عمل عن
 وٌزتم سزنوات سبع الطفل ٌبلػ عندما التقاعدي المعا  تقسٌم تطبٌق ٌجب:  هام
 إلى ذلك نقل

 .التقاعدٌة الت مٌن مؤسسة
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 :الزواج قانون   3

 الزواج 3 –1

 والززواج . الجزنس فزً مختلفٌن شخصٌن بٌن ملزم ثناحً عقد إبرام ذلك وٌبرر
 والمسزاعدة الالحزق واللقزاء والوالء المشترك والعٌ  الكامل التعاٌ  على ٌُجبر

 الزدعم قزدٌمت فزً متبزادل التززام إلزى المسزاعدة بتقزدٌم االلتززام ٌزؤدي .  المتبادلة
 ومزا والمهنٌزة المالٌزة المشاكل المرض،) الصعبة الحاالت فً والجسدي العقلً
 .(ذلك إلى

ز الزوجٌزة االلتزامزات وتشزمل  ٌرعزى الزذي ة/الززوج بمسزاعدة االلتززام اأٌض 
 .مناسب بشكل األطفال
 العمزل، المنزلٌزة، اإلدارة سزٌما وال المشزتركة، الزوجٌزة الحٌزاة تصزمٌم ٌنبؽزً
 .(المشاركة فً المساواة مبدأ) المتبادل باالتفاق طفالاأل رعاٌة
 ٌتعزٌن . المبزدأ حٌزث مزن الزوجٌن بٌن خالفات إلى مرارا   المالٌة اإلدارة تؤدي
 اآلخزر وٌلتززم المعٌشزٌة األسزرة أمزور إدارة ٌعمزل ال الزذى ة/الشزرٌك علزى

 عقولزةم المسزاعدة تبقزى مزدى أي فزإلى الموازنزة، من البد ذلك ومع .بالمساعدة
 ورعاٌزة المٌزانٌة أعباء هً ما أخرى ناحٌة ومن كامل، بدوام العمل جانب إلى

 .المنزلٌة اإلدارة لشركاء بالنسبة األطفال
 كالهما كان إذا  . المهنٌة واألعباء الشخصٌة الظروؾ فً داحما   النظر ٌجب  !

 .توافق إٌجاد ٌمكن ٌعمل
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 : التسمٌة قانون  :أستطالع
 مززدوج اسزم علزى الحصزول ( العزاحالت جمٌزع فزً وبالتزالً(  لألطفزال ٌُمكزن

 األطفزال حقزوق تؽٌٌزر بشز ن 2013 قزانون ٌزنص كمزا والزدٌهم ألقزاب باسزتخدام
  .مشزترك لقزب علزى للحصزول مختلفزة خٌزارات الززوجٌن تمزنح ثزم  .والتسزمٌة

 أن ة/للززوج وٌمكزن  .سزابقا   كزان كمزا مشزترك كإسزم الزوج لقب ٌكون أن ٌُمكن
 .المشترك باللقب لقبه ٌستبدل

 مززدوج كاسزم اختٌارهزا اآلن ٌمكزن الززوجٌن لكزال األلقزاب أن هزو دجدٌ هو ما
 للعاحلة المشترك االسم ٌت لؾ أن الٌمكن وعموما ،  .شرطة اإلسمٌن بٌن وٌكون

   .لألسرة المزدوج االسم اختٌار على اإلجما  ٌجب .جزءٌن من إال
 ب سزماء ٌحتفظان مانهفإ للعاحلة، مشترك اسم على ةوالزوج الزوج ٌتفق لم وإذا

 تؽٌر . دون السابقة أسرهم
 التجدٌزد ودخل    2013/4/1من  إبتداٌءا تؽٌٌر سابقا   المتزوجٌن بإمكان أصبح
ٌّزز القزانونً باالسزم المتعلزق  علزى هزذا ٌنطبزق و.    2013/9/1فزً  التنفٌزذ ح
 .1 /4 / 2013   قبل ُولدوا الذٌن األطفال

 الوالزدٌن بزٌن المتبزادل باالتفزاق أساسً بشكل الطفل أسرة اسم ٌحدد أن بؽًوٌن
 لزم إذا أو العاحلزة اسزم علزى الوالزدان ٌتفزق لزم وإذا المشزتركة بالرعاٌزة المكلفزٌن
 أحزد كزان إذا  .أمزه عاحلزة اسزم علزى الطفزل ٌحصزل للطفزل، األسزرة اسزم ٌُحزدد

 .التسمٌة حق لها/له فإن الرعاٌة عن الوحٌد المسؤول هو الوالدٌن
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  :االنفصال 3 - 2

 ٌكزون أن وٌمكزن  .الززواج بقزاء مزع المنزلٌزة الشزراكة إلؽزاء ٌعنزً االنفصزال
 .المتبادل باالتفاق االنفصال

 مخالفزة ٌُشزكل الزوجٌزة مكزان وتزرك االبتعاد فإن اتفاق، هناك ٌكن لم إذا ولكن
ٌّة سوء على ويٌنط الذي أو المبرر ؼٌر الهجر  .جسٌمة زوجٌة  سزببا   ٌشزكل ن
 .للطالق
 الطزالق إجزراءات وفزً  .الززوجٌن بزٌن فزراق اتفزاق ابزرام ٌُمكزن  :نصدٌحة
   .نٌزة سزوء أو لزه مبزرر ال تزرك بوجزود االدعزاء من األخٌر هذا ٌحمً الالحقة،
 االنفصزال، بعزد األسزرة رعاٌزة علزى أٌضزا   الفصزل اتفزاق ٌزنص أن ٌجزوز

ٌُمكن والزوجة األطفال  )والزوجة لإلطفال لنفقةبا المطالبة إلى باإلضافة(  أن و
 .األطفال مع التواصل حق على أٌضا   ٌنص

 

  :مؤقتا   منفصلة شقة على الحصول 1-2-3

 القزانون مزن 2 فقزرة 92 المزادة بموجزب مؤقزت منفصزل سكن على الحصول إنّ 
 رٌكالشز مزع التعزاٌ  أن مسزبقا   ٌَفترض وهذا  .للنزا  مؤقتة تسوٌة هو المدنى
  .مقبول ؼٌر أمر

 اإلعاقزات تعزد  .التزدبٌر هزذا تبزرر العنؾ أو االعتداءات أو الخطٌرة التهدٌدات
 علزى للحصزول ا   مهم سببا   للقضاء بالنسبة المشتركة الحٌاة عن الناجمة النفسٌة
   .داحمة صحٌة ب ضرار ٌهدد هذا كان إذا منفصل سكن

 الزوجٌزة منززل فزً القانونٌة ٌرؼ العالقات أو الكحول بإدمان القضاء وٌعترؾ
 الزوجٌزة شزقة فزً البقزاء ٌشزكل عنزدما هامزة شخصزٌة ك سزباب الززوج ِقَبزل من

 إلزى مؤقتزا   منفصلة شقة على للحصول طلب تقدٌم وٌجب داحمة صحٌة أخطارا  
    .المحلٌة المقاطعة محكمة
 أٌضا   بل ، فحسب الماضً فً السلوك على تحكم أن المحكمة على ٌتعٌن وال
 ذلك فً بما األسرة ظروؾ جمٌع مراعاة مع والمستمر الحالً السلوك لىع

 .الطفل مصلحة
 الموافقة ٌمكن ال مؤقتا   منفصلة شقة على الحصول طلب خالل من : انتبه  !

ٌّة شقة من النهاحً الخروج على  توافق أن للمحكمة ٌمكن بل .الزوج
 .فقط المؤقت الخروج على
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  :الطالق أنواع  3-3

 ( :واج الز قانون من 55 المادة) الطرفٌن بموافقة الطالق 1-3-3

 نصزؾ لمزدة ألؽٌزت قد المشتركة الزوجٌة الحٌاة أن هذا الطالق خٌار وٌفترض
 الشزراكة إبطزال ن إ  .فٌهزا رجعزة ال بصزورة الززواج فشزل األقزل علزى سزنة

  الزوجٌزة الواجبزات و الحقزوق ولكزن المنفصزل، العزٌ  (فقط)تعنً ال الزوجٌة
 بشزكل مزاتهحٌا الزوجزة و الزوج ٌعٌ  : إلٌها ٌُنظر ٌعد لم(  12 صفحة انظر)

  البعض بعضهما عن مستقل
 هزذه وتشزمل . الطزالق نتزاحج علزى اتفقزا قزد الززوجٌن أن هزو آخزر شزرط وثمزة

 :ماٌلً التدابٌر
 جمٌعا؛ القاصرٌن لألطفال بالنسبة األولى بالدرجة واإلقامة الحضانة ←
 ؛ برعاٌتهم أساسً بشكل معنً الغٌر الوالدٌن أحد مع اصلالتو ترتٌبات ←
 األطفال؛ نفقة ←
 الزوجة؛ نفقة ←
ٌّة والدٌون واالدخار الممتلكات توزٌع ←  .الزوج
 المحلٌزة المحكمزة لزدى بالتراضزً طلزب تقزدٌم معزا والزوجزة الززوج على ٌجب

 يالضزرور مزن المقاطعزات محزاكم معظزم وفً  )مشترط سكن آخر) المختصة
 .مسبق موعد تحدٌد

 رقم الهاتؾ طرٌق عن الموعد اإلقلٌمٌة المحكمة خدمة مكتب فً االستفسار ٌُرجى 
 إلزى ظهزرا الواحزدة السزاعة مزن الجمعزة إلزى االثنزٌن مزن  05/760121-12300

 .الظهر بعد 3 : 30 الساعة
 .كتابٌا   أو شفوٌا المحكمة إلى الطالق على االتفاق طلب ٌُقدم أن ٌُمكن
 ٌُثبتزا أن بالتراضزً الطزالق قبزل والزوجزة الززوج علزى ٌجزب 2013/2/1منزذ

 حزول" مؤسسزة أو مناسزب شزخص مزن مشزورة علزى حصزال مزانهب  للمحكمزة
 وفقزا   الوالزدٌن استشزارات "للطزالق نتٌجة القّصر ألطفالهم الخاصة االحتٌاجات

 .  "أ1 فقرة 95 رقم مادة العاحالت لقانون
 تطلب ممكنا ، المتبادل باالتفاق الطالق ٌعد لم وٌةاألب المشورة هذه بدون:  هام

 .االستشارات هذه على الحصول فى إثباتات تقدٌم ؼالبا   المحاكم
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 قاحمزة (www.justiz.gv.at)  االتحادٌة للوزارة الرحٌسٌة الصفحة على تجد
 وفقزا   األبوٌزة المشزورة ألداء معَتمدون منهأ ٌُعتقد الذٌن واألفراد المنظمات بتلك
 .العاحالت قانون من أ1 فقرة 95 رقم للمادة
 تزارٌخ ٌُحزدد الطلزب، تقزدٌم مزن أسزابٌع ستة إلى أربعة بعد الحاالت معظم وفً

 تصزحٌح أو مراجعزة فرصزة التعٌزٌن هزذا وٌتزٌح .الطزالق إلجزراءات المحكمزة
 كزال سزؤال وسزٌتم .أخزرى نقزاط وإضزافة تحرٌرٌزا أو شزفوٌا المقّدمزة االتفاقزات
ٌُعلن الطالق فإن ذلك على أّكدا وإذا الطالق، ٌرٌدان فعال كانا ذاإ ما الزوجٌن  س

 وحتزى  . ٌوما   عشر أربعة تبلػ التى االستحناؾ فترة بعد المفعول نافذ ٌصبح و
    .الطالق طلب سحب الممكن من ٌزال ال الفترة هذه انتهاء
 الطعزن حزق عزن التنزازل للطرفٌن ٌجوز مكتوبا، المقّدم الطالق اتفاق كان وإذا

 طلزب سزحب الحالزة هزذه فزً ٌمكزن وال فزورا، للطزالق القزانونً النفزاذ وٌكزون
 .الحق وقت فً الطالق
 بزٌن المتبزادل باالتفزاق الطزالق علزى الحصزول الطرفزان رؼزب إذا: نصدٌحة
 تزدخل من ٌجوز الطالق، على المترتبة النتاحج على ٌتفقا لم قد ولكن الزوجٌن،
 الوساطة هذه تكون أن وممكن الطالق ىف للوساطة آخرون أشخاص أو شخص
 محاٌزدان وسزٌطان ٌعمزل الحزاالت معظزم وفزً  .النزاعات لتسوٌة وأٌضا مفٌدة
ٌُشكل  .الطالق لتبعات للطرفٌن مقبول حل إلٌجاد الزوجٌن مع  أساسزا   ذلزك وَس

 الكشزؾ فزً ونزاهزة طوعزا   الطزرفٌن مزن ٌتطلب و الطالق تسوٌة فً للوساطة
 .مالٌةال الوساحل جمٌع عن
 فزً تكلفزة واألقزل األسزر  الطالق ٌكون قد بالتراضً الطالق أن حٌن فً    !

 . حسنة أو منفعة داحما   لٌست انهّ فإ الحاالت، من كثٌر
 الضزمان حزق فقزدان إلزى ذلك ٌؤدي قد  :النفقة عن التنازل عند الحذر ٌجب    

 ! االجتماعً
 .مقدما   الشخصٌة باالستشارة ٌنصح ولذلك   

 ( :  الزواج قانون من 49 المادة ( ذنب نتٌجة الطالق  2-3-3

 الحٌاة استحالة إلى تؤدي زوجٌة أخطاء ارتكب إذا مدانا   الزوجٌن أحد ٌُعتبر
 ة/الزوج ٌستطٌع الزوجٌة، الحٌاة أستمرار استحالة إلى تؤدى والتى الزوجٌة

 للمحكمة الطالق دعوى رفع الزوجٌة بخط  علمه من أشهر ستة ؼضون فً
 .المختّصة
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 : الممكنة األخطاءالزوجٌة

ٌّزة بسزوء أو سزبب بزدون الزوجٌزة شزقة هجزرة  العالقزة الزوجٌزة، الخٌانزة ، ن
 أو لزألم سزواء المعاملزة سزوء) العنزؾ، الكحزول، تعزاطً السزلبٌة، الزوجٌزة
 بالترفٌزه االهتمزام عزدم بالنفقة، االلتزام عن التخلً واإلذالل، السب ،( لألطفال
 .لخإ... المشترك
 االشتراك أن ذلك وٌعنً المستعصٌة الزوجٌة الحٌاة استحالة القانون هذا ٌناسب
 أن ٌُمكن ال ذلك ومع  .موجودا   ٌعد لم الزوجٌن بٌن والجسدي والعقلً الروحً
 هذا مثل ارتكب قد علٌه المدعى كان إذا أي الزوجٌن، أحد طرٌق عن إال ُتدّمر

 مثزال  .واج الزز فزً االستمرار مدعًال على المستحٌل من ٌجعل الذي السلوك
  .طالق دعوى ترفع األم ابنته، معاملة ٌُسًء األب  :ذلك على

 ٌرفزع أن المحتمزل ومزن المزعزوم، السزلوك سزوء ٌُثبزت أن المدعً على وٌجب
 المحكمة تحكم  .المعاملة بسوء أٌضا   الشرٌك ٌتهم مضادة دعوى علٌه المدعى
 إلزى العاحزدة السزلوكٌات االحتٌزاط باب من موتستخد للطرفٌن العام السلوك على
 .أشهر ستة من أكثر قبل ما
 !الضرر طالق السابق فً كما ٌوجد   !

 الشزدٌدة النفسزٌة واألضزرار الجسزدي بزالعنؾ والتسزبب الزوجٌزة الخٌانزة    
 .الخطٌرة الزوجٌة واألخطاء

 عزوٌضولت الزوجٌة النفقة حق أجل من األساسً المعٌار هً األضرار هذه    
 !( التكالٌؾ تعوٌض 38 صفحة انظر) الطالق إجراءات تكالٌؾ

 (55  رقم مادة الزواج قانون) سنوات ثالث منذ األسرى التفكك بسبب الطالق  3-3-3
 وعنزدما منفصزلة بٌوت فً الزوجان ٌعٌ  عندما المنزلٌة، المشاركة تعلٌق ٌتم

 مشاركة بٌنهما ٌكون ال وعندما اقتصادٌا ، البعض بعضهم عن مستقلٌن ٌكونان
 .جنسٌة
 الطزالق دعزوى ٌرفزع أن الززوجٌن مزن لكزل ٌمكزن سزنوات ثزالث انقضزاء وبعد
 ثزالث عن ٌقل ال ما بسبب) تعوٌضها الٌمكن التً العمٌقة االضطرابات بسبب
 .الطالق لهذا الخلفٌة هً األضرار هذه تكون(. انفصال سنوات

 :الطعن فً علٌها المدعً أو علٌه الُمدعى حق
 الطزالق فزً الرؼبزة تمزنح ال أن المحكمزة مزن ٌطلزب أن علٌزه المزدعً ستطٌعٌ

  المدعً ٌحدد عندما
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 سٌؤثر والطالق  .الفساد أو ٌارنهلال سببا   (سبب بدون الترك أو المؽادرة( مثال
 تتضزمن  . بزالزواج المزدعً اسزتمرار مزن علٌزه المزدعى علزى أصزعب بشزكل

 هزذه تززن أن المحكمزة وعلزى . لمزرضا أو المزالً الوضزع المحتملزة األسزباب
 .االعتبار بعٌن ت خذها وأن الزواج ومدة الزواج وصحة العمر، :األسباب
 أٌة وعلى  .الرفض إلى تؤدي فقط الخاصة المصاعب ، العملٌة الممارسة ومن
 .الطالق منح ٌجب االنفصال من سنوات ستة بعد حال

 أو ٌعملزن ال اللزواتً النسزاء حماٌزة إلى أساسا   الطالق من الشكل هذا ٌهدؾ   !
 األطفزال، وتربٌزة المنززل إدارة بسزبب طوٌلزة لفترة فقط جزحً بدوام ٌعملن

 ٌُعتمد لألرملة التقاعدي والمعا  التقاعدي المعا  استحقاقات فإنّ  وبالتالً
 . كامال

  "وحٌزدا وبقزى" المعزا  فزً الحزق هزذا علزى ٌعتمزد الززوجٌن أحزد كزان وإذا    
 أن المهجزور ة/للشزرٌك ٌنبؽزً ال  .بنفسزه الطزالق ٌطلب أن له الٌنبؽً فإنه
 .نفسها االنفصال فترة فً للطالق سببا   ٌحدد
 :اإلجراءات فً علٌه المدعى للطرف ضرورٌتان خطوتان
 :ب ن المحكمة إلى طلبا   ٌقّدم أن علٌه المدعى الطرؾ على ٌتعٌن

 كذلك الزواج؛ ٌارهنا فً  )األؼلبٌة أو بالكامل(  أخط  قد المدعً أن - 1
 .الزواج قانون من 3 فقرة 61 المادة حسب الذنب فً الحكم ٌُنطق - 2

 علٌزه المزدعى الطزرؾ فزإن المحكمزة، قبزل مزن الشزكل ذابهز الحكزم صزدر وإذا
 ٌزتم ال الطزالق وبعزد لزذلك نتٌجزة  .نفقزة لها أى القانونً الزواج بموجب محمً
 حسزاب  .المعزالٌن وفزاة بعزد ، ة/المعزال ة/الززوج توظٌزؾ معقولٌزة فزً النظزر
 نفقزة دفعزة آخزر أو الطزالق اتفزاق أسزاس علزى لزٌس األرملزة معزا  أو األرامل
 مراجعة ٌُرجى 60 % إلى 40 % لطرٌقة وفقا   القاحم الزواج حالة فً كما ولكن

 .المختّصة الت مٌن مؤسسة
 : إذا ُتطّبق التقاعد قانون و النفقة فً االمتٌازات هذه
 .كذلك .األقل على سنة 15 استمر قد الزواج كان ←
 .الطالق قرار صدور وقت األربعٌن سن بلػ قد المطالبة صاحب ٌكون أن ←

 .ا   عاجز كان إذا أو
 .الشرعٌٌن األٌتام ألطفالهما معا  ٌتواجد أو
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 :مثال

 بموافقدة الطدالق  )واج الدز قدانون من 49 المادة )ضرر نتٌجة العادي الطالق
 :الطرفٌن
 المعٌزل، وفاة حالة وفً شهرٌا ٌورو 150 قدرها نفقة على تحصل لقةمط امرأة
 معزا  حسزاب عنزد المبلزػ هزذا التقاعدٌزة للمعاشزات التز مٌن مؤسسزة تتحمزل
 .األرملة
 الدزوج بخطد  الحكدم مدع االنفصدال مدن(  األقل على) سنوات ثالث بعد الطالق

 ( :واجالز قانون من 61 بالمادة مربوطة 55 المادة) الطالق حكم فً
 – الززوج تزوفً – شزهرٌا ٌزورو 150 قزدرها نفقزة علزى شزهرٌا   المزرأة تحصزل
 عنزد المبلػ من % 60 إلى % 40 من التقاعدٌة للمعاشات الت مٌن مؤسسة تتحمل
 .للمتوفى سَتحقالم المعا  من 60% إلى % 40 من = األرملة معا  حساب

 :الطالق أنواع جمٌع على تنطبق  !
 المستحسن من ولكن ، محام   تواجد فرض ٌوجد ال تداحٌةاإلب المحكمة فً  ←

 المالٌزة النتزاحج شز ن مزن التقلٌزل ٌزتم مزا ؼالبزا   أنزه حٌزث محزامى، تواجزد
 .للطالق

 معتزاد مشزترك إقامزة مكزان (آخزر (علزى المحلٌزة المقاطعة محكمة تعتمد  ←
 ( .اإلقامة محل(

 الٌزوم ٌتزٌح والشزكاوي الطلبات تقدٌم إمكانٌة توجد المقاطعات محاكم فً  ←
 قاضزً إلزى(  12 السزاعة إلزى 8 السزاعة مزن ثالثزاء ٌزوم كزل) الرسزمى
 عزن موعزد تعٌزٌن المهزم مزن المحزاكم بعزض فزً  .المختصزة المحكمزة
 12300-057760121 . : التلٌفون طرٌق

 .سزنوات لبضزع منفصزال عزا  ألنه فقط " تلقاحٌا   الشخص طالق ٌتم "ال    ←
 الطالق ٌحدث وال المحكمة من المصالحة/ قالطال حكم ٌصدر أن ٌجب

 .المحكمة فً دعوى أو طلب تقدٌم بعد إالّ 
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 الٌزوم ٌتزٌح والشزكاوي الطلبات تقدٌم إمكانٌة توجد المقاطعات محاكم فً  ←
 قاضزً إلزى(  12 السزاعة إلزى 8 السزاعة مزن ثالثزاء ٌزوم كزل) الرسزمى
 عزن موعزد تعٌزٌن المهزم مزن المحزاكم بعزض فزً  .المختصزة المحكمزة
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  :الطالق محتوى  4-3
  :عموما   وحضانتهم األطفال 1-4-3

 :المصطلح هذا ٌشمل
 .المباشر اإلشراؾ الجسدٌة، والرفاهٌة الصحة على المحافظة: الرعاٌة
 المٌزول تعزٌزز ، والمعنوٌزة والروحٌزة ةوالعقلٌز الجسزدٌة القزوى تنمٌزة: التربٌدة

 .الخ والتدرٌب والقدرات
 أفضزل  .تعزوٌض علزى وٌحصزل لحزادث تعزرض طفزل :مثزال : األمدوال إدارة

 .وٌتزاٌد المال هذا ٌُستثمر أن وسٌلة
 .القاصر للطفل وؼٌرها أعاله المذكورة بالمساحل ٌتعلق فٌما القانونٌة اإلنابة
 : جانمتزو والدٌهما الذٌن األطفال
 أساسزا    .مشتركة حضانة أطفالهما حضانة القاحم الزواج فً الوالدٌن لكال ٌُمكن
 اآلخزر، عزن مسزتقل بشزكل الطفزل تخزص قرارات اتخاذ الوالدٌن من لكل ٌمكن
 .موافقا   الوالدٌن أحد ٌكن لم إذا فاعال القانونً التمثٌل ٌكون
 الدراسٌة، الدرجات لىع التوقٌع والمدرسة، األطفال رٌاض فً التسجٌل: أمثلة

 .الدرس عن التؽٌب عن االعتذار
 .باالتفاق القرارات اتخاذ على الوالدان ٌُشجع  !

   :الوالدٌن كال موافقة تتطلب القانونً التمثٌل أعمال أٌضا   هناك
 القزانونً الوضزع) االسزم تؽٌٌزر ألوانزه، سزابق وضزع اءنهإ الدٌن، تؽٌٌر : أمثلة
 ( .واضح ؼٌر
 تعتمد هنا  .القاصر الطفل رؼبة إلى النظر ٌجب والتربٌة بالرعاٌة ٌتعلق وفٌما
 .التبّصر على قدرته على ثانٌة جهة ومن جهة من القاصر هدؾ على
 هنزا  .الكمزان الموسزٌقٌة اآللزة ولزٌس القزدم كرة ٌختار عاما   13 سنه طفل: مثال
 .االعتبار بعٌن الطفل رؼبة أخذ ٌجب

 المختصة الوصاٌة محكمة طرٌق عن (سنة 14 من أكثر (قاصر ناضج ٌستطٌع
 .التواصل حق و التربٌة و بالرعاٌة تتعلق طلبات بنفسه ٌقدم أن
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  :الطالق محتوى  4-3
  :عموما   وحضانتهم األطفال 1-4-3
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 هنزا  .الكمزان الموسزٌقٌة اآللزة ولزٌس القزدم كرة ٌختار عاما   13 سنه طفل: مثال
 .االعتبار بعٌن الطفل رؼبة أخذ ٌجب
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 هزذه ضزد والوالزدان معٌنزة، علٌزا بمدرسزة ٌلتحزق أن الطفزل هزذا ٌرٌزد: أمثلزة 
 .األم مزع ٌعزٌ  أن ٌرٌزد وال تربٌتزه علزى األب ٌشزرؾ أن ٌرٌد الطفل .الرؼبة
 .اآلن بعد القانونً التواصل إلى رٌحض أن ٌرٌد ال الطفل
 .عاما   18 لعمر الطفل وصول مع الوالدٌن وصاٌة وتنتهً
 :متزوجٌن غٌر وأم ألب ٌولدون الذٌن األطفال
 التعزاٌ  حالزة فزً وحتزى بزل وحزدها، لزألم الحضزانة تكزون القزانون بموجزب   ←

 – كةمشزتر حضزانة علزى الوالزدان ٌتفزق قزد ذلزك ومع ،ل الطف والد مع القاحم
 .أدناه انظر

 تجزاه للطفزل المالٌزة المطالبزات لجمٌزع أساسٌا   شرطا   باألبوبة االعتراؾ ٌُعتبر  ←
 . )الطفل نفقة المثال سبٌل على(  الطفل والد

 وٌحق القانونٌة الناحٌة من شرعٌٌن أطفال هم متزوجٌن ؼٌر لوالدٌن األطفال  ←
 .ذلك إلى وما والزواج واإلرث التواصل وحقوق النفقة على الحصول للطفل

 والزده ٌتززوج لزم الذي الطفل ٌتحصل أن إمكانٌة هناك 2013/4/1 منذ        
 ( .مشترك)عاحلة اسم على ووالدته

 إلزى شخصزً بشزكل حضزورهم خزالل مزن المتززوجٌن ؼٌزر للوالدٌن ٌمكن جدٌد   !
 السزجالت أمنزاء علزى ٌجزب .  المشزتركة الحضزانة على الحصول تسجٌل مكتب
 الوالدٌن كال تصرٌحات تكون أن وٌجب  .القانونٌة العواقب حول الوالدٌن غإبال

 الحضزانة عزن التراجزع ٌمكزن أسزابٌع الثمانٌزة التهدحزة فتزرة انتهزاء بعزد . متطابقة
    .قانونٌا   فّعالة والحضانة الوالدٌن، كال من أسباب ب ي التصرٌح دون المشتركة

 االستمرار ٌمكن ولكن المحكمة، إلى الوالدٌن وصول دون ٌحول الخٌار هذا    
  .المشتركة الحضانة على الموافقة فً     

 .مشتركة منزلٌة حٌاة ٌعٌشان ال اللذان الوالدٌن ألحد الرحٌسٌة الرعاٌة ُتحدد مهم    
  :الطالق / االنفصال بعد الحضانة  2-4-3

 أو األم مزع آلنا الطفزل وٌعزٌ  القزاحم، الززواج أثنزاء منفصزالن الوالزدٌن أن وحقٌقزة
 المحكمة إبالغ الوالدٌن على ٌجب ذلك مع .المشتركة الوصاٌة ٌؽٌر وال أساسا   األب
  الطفل إقامة مكان الزمن من معقولة فترة ؼضون فً االنفصال عن

 اإلتصزال فى الحق لألم أو لألب( . الوالدة أو الوالد لدى الطفل إقامة مكان) مستقبال
 .الطفل مع المناسب الشخصً
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 ٌتفزق مزالم األمزور ألولٌزاء المشزتركة الرعاٌزة أساسزا   الٌؽٌزر (الطزالق)  وأٌضا
 .الوالدٌن أحد رعاٌة لهما ٌكون أن المحكمة تقرر أو الوالدان

 علزى ٌتعزٌن فإنزه بالتزالً ، قاحمة تزال ال الطالق بعد المشتركة الحضانة كانت إذا و
 عنزد أساسزا   الطفزل رعاٌة ٌتم  .حكمالم أمام الموضو  هذا حول اتفاق إبرام الوالدٌن

 بقزاء مزع المشزتركة الحٌزاة بحزل ٌتعلزق األمزر كزان إذا  .منهمزا المنززل ٌمتلزك مزن
  .هزً كمزا قاحمزة المشزتركة الحضزانة تبقزى الطزالق، حال فً كما المشتركة الحضانة
 الطفزل رعاٌزة سزٌتم منززل أي فزً اتفزاق تقزدٌم األمهزات و اآلبزاء علزى أٌضزا   وٌجزب

 ( .األبوٌن من واحد إقامة مكان)
 الرعاٌزة تبقزى سزوٌا، الرعاٌزة حزق لهمزا الطفزل ووالزدا سدوٌا الحٌداة إنهداء حدث إذا

 الطزرفٌن إتفزاق عزن المحكمزة إخبزار ٌجزب .الطزالق حالزة فزى مزا مثزل مشزتركة
 .الفراق حالة فً ألؼلبٌة فى الطفل إقامة محل تحدٌد بخصوص

 الواجزب مزن ولكزن  .الطفزل مكان تحدٌد فى بالكامل الحق له المكان هذا فى ٌقٌم من
 لكزى وهزذا  .كزاؾ بوقزت اإلقامزة مكزان تؽٌٌزر فزى الشزرو  عند ة /الوالد إبالغ علٌه
 تمنع أن للمحكمة ٌجوز .االنتقال خطة فى رأٌه إلعطاء فرصة اآلخر الطرؾ ٌعطى
 .الطفل مصالح ٌهدد االنتقال هذا كان إذا الخطوة هذه

 فً اآلخرٌن واألقارب األب زوجة أو األب زوج على ٌجب 2013/2/1منذ تارٌخ 
 ٌعٌشزون الزذٌن (أشزقاء ؼٌزر شزابات أو شباب أخوة مثال( الكبار األخوة مثل األسرة،

 لهزم األشزخاص وهزؤالء .الطفزل مصالح حماٌة علٌهم البٌت، فً الوالدة أو الوالد مع
 الحاضزن هزو ذيالز الوالزدٌن أحزد ٌمثلزون قزد منهزإ ٌعنزً وهزذا  .التمثٌزل حزق أٌضزا  

  . ذلك الظروؾ تتطلب عندما فقط ولكن الٌومٌة، الحٌاة شؤون فً الشرعً
 .الروضة من الطفل أخذ أو الرٌاضة، درس عن االعتذار  :أمثلة

 بعزد مزا أو القزاحم الززواج حالزة فزً سزواء الطفزل، مصزلحة وحماٌزة الطفزل ولحماٌزة
 .المشتركة الحٌاة أو الزواج فً االنفصال

 .األسرة محكمة فً الطفل حضانة نقل لتطبٌق ةالفرص هناك
 الحضزانة طلزب تقزدٌم تسزتطٌع الطفزل أم السكن، فصل إلى ٌؤدي الزوج عنؾ :مثال

 فى الحق داحما   له بالحضانة المعنً ؼٌر األب أما  .القاحم الزواج من بالرؼم الوحٌدة
 .الطفل زٌارة وحق الطفل عن معلومات ىعل الحصول

 :لاألطفا حضانة تبدٌل
 أو الطزالق بعزد ٌُقزّدم لزم إذا بالحضزانة المتعلقزة القانونٌزة اإلجزراءات تجزري

  الحضانة بش ن اتفاق االنفصال
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 ٌتفزق مزالم األمزور ألولٌزاء المشزتركة الرعاٌزة أساسزا   الٌؽٌزر (الطزالق)  وأٌضا
 .الوالدٌن أحد رعاٌة لهما ٌكون أن المحكمة تقرر أو الوالدان

 علزى ٌتعزٌن فإنزه بالتزالً ، قاحمة تزال ال الطالق بعد المشتركة الحضانة كانت إذا و
 عنزد أساسزا   الطفزل رعاٌة ٌتم  .حكمالم أمام الموضو  هذا حول اتفاق إبرام الوالدٌن

 بقزاء مزع المشزتركة الحٌزاة بحزل ٌتعلزق األمزر كزان إذا  .منهمزا المنززل ٌمتلزك مزن
  .هزً كمزا قاحمزة المشزتركة الحضزانة تبقزى الطزالق، حال فً كما المشتركة الحضانة
 الطفزل رعاٌزة سزٌتم منززل أي فزً اتفزاق تقزدٌم األمهزات و اآلبزاء علزى أٌضزا   وٌجزب

 ( .األبوٌن من واحد إقامة مكان)
 الرعاٌزة تبقزى سزوٌا، الرعاٌزة حزق لهمزا الطفزل ووالزدا سدوٌا الحٌداة إنهداء حدث إذا

 الطزرفٌن إتفزاق عزن المحكمزة إخبزار ٌجزب .الطزالق حالزة فزى مزا مثزل مشزتركة
 .الفراق حالة فً ألؼلبٌة فى الطفل إقامة محل تحدٌد بخصوص

 الواجزب مزن ولكزن  .الطفزل مكان تحدٌد فى بالكامل الحق له المكان هذا فى ٌقٌم من
 لكزى وهزذا  .كزاؾ بوقزت اإلقامزة مكزان تؽٌٌزر فزى الشزرو  عند ة /الوالد إبالغ علٌه
 تمنع أن للمحكمة ٌجوز .االنتقال خطة فى رأٌه إلعطاء فرصة اآلخر الطرؾ ٌعطى
 .الطفل مصالح ٌهدد االنتقال هذا كان إذا الخطوة هذه

 فً اآلخرٌن واألقارب األب زوجة أو األب زوج على ٌجب 2013/2/1منذ تارٌخ 
 ٌعٌشزون الزذٌن (أشزقاء ؼٌزر شزابات أو شباب أخوة مثال( الكبار األخوة مثل األسرة،

 لهزم األشزخاص وهزؤالء .الطفزل مصالح حماٌة علٌهم البٌت، فً الوالدة أو الوالد مع
 الحاضزن هزو ذيالز الوالزدٌن أحزد ٌمثلزون قزد منهزإ ٌعنزً وهزذا  .التمثٌزل حزق أٌضزا  

  . ذلك الظروؾ تتطلب عندما فقط ولكن الٌومٌة، الحٌاة شؤون فً الشرعً
 .الروضة من الطفل أخذ أو الرٌاضة، درس عن االعتذار  :أمثلة

 بعزد مزا أو القزاحم الززواج حالزة فزً سزواء الطفزل، مصزلحة وحماٌزة الطفزل ولحماٌزة
 .المشتركة الحٌاة أو الزواج فً االنفصال

 .األسرة محكمة فً الطفل حضانة نقل لتطبٌق ةالفرص هناك
 الحضزانة طلزب تقزدٌم تسزتطٌع الطفزل أم السكن، فصل إلى ٌؤدي الزوج عنؾ :مثال

 فى الحق داحما   له بالحضانة المعنً ؼٌر األب أما  .القاحم الزواج من بالرؼم الوحٌدة
 .الطفل زٌارة وحق الطفل عن معلومات ىعل الحصول

 :لاألطفا حضانة تبدٌل
 أو الطزالق بعزد ٌُقزّدم لزم إذا بالحضزانة المتعلقزة القانونٌزة اإلجزراءات تجزري

  الحضانة بش ن اتفاق االنفصال
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 زمنٌزة فتزرة ؼضزون فزً  )الوالزدة أو الوالزد إقامزة مكان) المستقبلٌة الرعاٌة أو

 المشزارك أو الحضزانة عن المسؤول الوالدٌن أحد طلب إذا أٌضا   ولكن معقولة،
 .)المشتركة الحضانة(نةالحضا فً
 المسدؤولٌة مرحلدة "ٌُسزمى بما الراهن الوقت فً المحكمة ت مر أن الممكن من

 ترتٌبزات هزً االختبزار مرحلزة  .األقزل علزى أشهر ستة لمدة " المؤقتة األبوٌة
 رعاٌزة عزن األساسزً المسزؤول األبزوٌن، أحزد المحكمة ُتكلؾ .الحالٌة الحضانة
 وتربٌزة برعاٌزة االلتززام امكانٌزة مزع الكافً اصلالتو حق اآلخر وتمنح الطفل،
 المحكمزة تقزرر  )تمدٌزدها الممكزن مزن التزً)  المحزددة الفتزرة انتهاء مع .الطفل
 .للطفل األساسٌة الرعاٌة عن مسؤوال لٌكون الوالدٌن من أي وتحدد أخٌرا  
 اسزتمرارٌة االعتبزار بعزٌن األخزذ مزع الطفزل، مصزلحة هزو هنزا القزرار معٌزار
 أساس وٌستند .التربوٌة األبوٌن مهارات عن فضال الشخصٌة والرعاٌة ٌةالترب
 أداء ذلزك فزً بمزا للوالزدٌن المؤقتزة المسزؤولٌة فترة فً الخبرة إلى القرار اتخاذ
    .الطفل نفقة
 حضزانة أمزر علزى للحصزول المحكمزة إلزى بطلزب التقدم الوالدٌن من لكل ٌمكن
 .جدٌد
 .الطفل إقامة مكان تحدٌد فً المبدأ حٌث نم للطفل األصلً للحاضن ٌحق: هام

 بموافقة إال الخارج فً اإلقامة ٌجوز وال  .بعد األولٌة الرعاٌة تحدٌد ٌتم لم إذا 
 .المحكمة موافقة أو ة/الوالد

 بخطزؾ ٌتعلزق فٌمزا  2الهزاي التفاقٌزة االمتثزال فى النزا  تجنب أجل من      !
 االنتقزال فزً ترؼزب كنزت إذا اآلخزر الوالد موافقة بطلب ننصحك األطفال

 .الطفل مع البالد خارج إلى
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 الفورٌزة العزودة ضزمان إلزى الدولٌزة المدنٌة الجوانب بش ن الدولٌة الهاي اتفاقٌة دؾته  2
 .متعاقدة دولة فً متعاقدة ؼٌر بصورة احتجازهم أو نقلهم تم الذٌن لألطفال
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  :االتصال حق  3-4-3
 رحٌسزً بشزكل الرعاٌزة عن مسؤول الؽٌر الوالدٌن أحد بٌن الشخصً التواصل

 شزرط إن  .والطفزل الوالزدٌن بزٌن مسزتقرة عالقزة علزى بنزاء ٌكزون الطفزل وبٌن
   .االتصال حق من ٌتجزأ ال جزء هو والسلوك السٌرة حسن
 علزى الطفزل تحزرٌض أو المهزٌن مالكزال عزن االمتنزا  الوالزدٌن كزال على ٌتعٌن
 .اآلخر ة/الوالد
 وأن التواصل على ٌحافظ أن على الطفل لرعاٌة ة/الرحٌسً ة/الوالد تشجٌع وٌتم

 .الرعاٌة عن مسؤول الؽٌر اآلخر والوالد الطفل بٌن سلبا   الٌؤثر
 بمعزل أي المحاكم، خارج االتصال ترتٌبات على االتفاق للوالدٌن ٌمكن مبدحٌا  
 الحزدٌث فزً الرؼبزة عزدم أو التواصزل عزدم أن ؼٌزر المحكمزة أو السزلطة عزن

 ولهزذه .المحكمزة أو (والشزباب األطفزال رعاٌزة وكالة(  مع مكتوبا   اتفاقا   ٌتطلب
 األسزرة لمحكمزة االتصزال لحزق القضزاحٌة للتسزوٌة طلزب تقزدٌم ٌمكزن الؽاٌزة

  .للطفل المعتاد اإلقامة محل حٌث (المقاطعة محكمة)  المختصة
 ضزروري تؽٌٌرهزا ولكزن إلؽاؤهزا ٌمكزن وال احٌةنه لٌست القانونً االتصال ترتٌبات

 لحقزوق الملمزوس التحدٌزد ٌوّجزه أن وٌجزب الطفزل مصزلحة علزى خطزرا   كزان إذا
 الطفزل عمزر هزً القزرار معاٌٌر .الطفل لمصلحة الفردٌة الحالة حسب داحما   االتصال
  .المكانٌة والمسافة المهنٌة الفرص أٌضا   ولكن ، بالوالدٌن الحالً التعلق ونو 

 : القانونً االتصال لتطبٌق األساسٌة التوجٌهٌة المبادئ
 أقصزر مسزافات فزً سزنوات 3 إلزى 2 مزن الصزؽار لألطفزال بالنسزبة االتصزال ٌكون
 . سزاعات 3 إلزى 2 لمزدة األسزبو  فزً مزرتٌن المثزال سزبٌل علزى .أقصر لفترة ولكن
 الحالٌزة السزندات علزى اعتمزادا   واحزدة للٌلزة اإلقامة على مسبقا   االتفاق ٌتم أن وٌمكن
  . منفصال ٌعٌ  الذي للوالد
 كانزت وكلمزا االتصزاالت بزٌن أطول المسافة كانت كلما سنا   أكبر األطفال كان وكلّما
 ٌومزا   14 لمزدة االتصال حق على االتفاق تم إذا .أطول الزمنٌة الواحد االتصال فترة
 خزالل األقزل علزى األسزبو  خزالل آخزر ٌزوم إضزافة ٌجزب األسزبو  اٌزةنه عطلزة فً

 المسزؤول ؼٌزر– الوالزد مشزاركة أجل من األسبو  اٌةنه عطلة اتصال دون األسبو 
 .الٌومٌة الطفل بحٌاة- أساسً بشكل الطفل رعاٌة عن

 لمزدة لالتصزال األسزبو  اٌزةنه عطلزة ترتٌزب ٌتم ما ؼالبا   ، المدارس ألطفال بالنسبة
 أن ٌنبؽزً أٌضا   هنا ولكن( األحد ٌوم مساء حتى الظهر بعد ماتكون لبا  ؼا(  ٌوما   14
 .األسبو  خالل واحد ٌوم إضافً اتصال هناك ٌكون
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 والفصزح المزٌالد وعٌزد األعٌزاد فزً( االتصزال حزق ٌُنظم أن ٌجب الحاالت جمٌع فً

 .الطفل لمصلحة ا   وفق الطفل مٌالد وعٌد  (الصٌؾ وعطلة الفصل اٌةنه وعطلة
 الٌومٌة للرعاٌة مطابقا   ) األسبو  اٌةنه) عطلة أوقات فً االتصال ٌكون أن ٌنبؽًو

 الواجبزات إنجزاز و المدرسة، من األسبو  أٌام فً إحضاره) ، سواء حد على للطفل
 أكثزر بزه االتصزال ٌُجزري الزذي ة/الوالزد ٌكزون أن ٌنبؽزً لزذلك، نتٌجزة.   )المدرسزٌة
 المسزؤول ة/الوالزد أعبزاء مزن ٌخفؾ وهذا  .تربوٌةوال األبوٌة المسؤولٌة فً مشاركة

 .أساسً بشكل الرعاٌة عن
 واتصزالهم للوالزدٌن األسزرٌة الحٌزاة كانزت إذا ، التواصزل فً الحق لهم األجداد حتى

 ؼٌزر األخزوة مثزل الثالثزة الدرجزة مزن األشزخاص .ٌُززعج ال الطفزل مزع الشخصزً
 كزان إذا الشخصزً، باالتصال الحق ملدٌه هؤالء للوالدٌن السابقٌن الشركاء األشقاء،
 .الطفل لمصلحة هذا كان وإذا بالطفل عاطفً ارتباط هناك

 االتصزال فزً الطفزل حزق ٌنفزذ أن ٌمكزن الجدٌزد، الطفزل حزق قزانون إصزدار منزذ    !
 ذلزك ٌناسزب أن شزرٌطة باالتصزال، راؼزب الؽٌزر الوالزدٌن أحزد ضزد الشخصزً
 .الطفل مصلحة

 ومزع  .أساسً بشكل االتصال حق ٌفقد ال( الطفل نفقة)  دفعب ٌقوم ال الذي الوالد   !
 كمعٌزار مسزتقبال بزارتاإلع فزى ابهز سزٌ خذ الطفزل لنفقزة المنزتظم الزدفع إنّ  ذلزك

 .الحضانة فً القرار إلصدار
 :الجدٌدة اإلجرائٌة القواعد

 سزنة 14 عن أعمارهم تقل الذٌن األطفال رعاٌة خدمات توفٌر ٌمكن 2010 عام منذ
 المحكمزة أمزام شخصزً ونزاطق مخزتص موظزؾ ٌعتبزر والزذى األطفال، تخدم والتً
 .مبه واالتصال األطفال بحضانة تتعلق للؽاٌة صعبة حاالت لوجود
ا ٌمكن ، الطفولة بحقوق المتعلق الجدٌد للقانون نتٌجة  إصزدار  2013/2/1مزن إبتزداء 
 التعجٌزل و النزاعزات حزدة تخفٌزؾ إلزى ٌزؤدي أن ٌجزب ممزا مرفقزة إضزافٌة تزدابٌر

 أخصاحٌون المحكمة لدى ٌكون ما ؼالبا ، المثال سبٌل فعلى األسرة قانون بإجراءات
 حزل إلزى التوصل ٌحاولون و المحاكمة أثناء انهٌدعمو و األسر ٌرافقون اجتماعٌون

 ٌسزاعدون منهّ فزإ األثنزاء هزذه فً المحكمة تعٌنهم الذٌن لألشخاص بالنسبة أما . ودي
 .الطرفان علٌه ٌتفق حل إٌجاد إلى واألسر الطفل عودة على واشرافهم بحضورهم

 هزؤالء  .باألطفال اإلتصال نظام لتنفٌذ الزٌارة عند مرافقٌن تعٌن أن للمحكمة ٌجوز
 وٌسزاعد وترجٌعزه الطفزل إحضزار كٌفٌزة ومراقبة الزٌارة أثناء التواجد فى الحق لهم

 .الطرفٌن علٌها ٌوافق حل إلى للتوصل العاحلة
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  الطفل نفقة  4-4-3
 أخزرى أمزور وتشزمل . للطفزل الكاملة الحٌاة احتٌاجات لتؽطٌة مخصصة الطفل نفقة
   .الترفٌهٌة واألنشطة والتعلٌم السكن وتكالٌؾ الطبٌة والرعاٌة والمالبس الؽذاء مثل

  .النفقزة بزدفع ملزمزا   ٌكزون أن األطفال برعاٌة ؼالبا   الٌهتم الذي ة/الوالد على وٌتعٌن
 النفقزة هزذه بت دٌزة ٌرعزاهم و وٌزربٌهم األسزرة فزً باألطفال ٌعتنً الذي ة/الدالو ٌقوم
 الرعاٌزة السزكن، تزوفٌر الرعاٌزة إطزار فزً تنزدرج  .طبٌعٌزة خزدمات شزكل علزى

 .المرض حالة فً والعناٌة الرقابة المالبس، تنظٌؾ الطعام، إعداد الشخصٌة،
 أو االنفصزال وقزت مزن مختصال الشباب رعاٌة مكتب من النفقةبهذه  المطالبة ٌمكن

 مخزتص موظزؾ مزن أو)  .المحكمزة مزن أو األطفزال رعاٌزة مكتزب مزن الطزالق
 .طلب تقدٌم طرٌق عن وهذا(لهذا

 .طلب تقدٌم فى أٌضا الحق لهم قّصر ٌصبحوا لم الذٌن األطفال
 هزو األسزاس . (الماحزة فزى) بطرٌقزة تسزمى وهزى للطفزل النفقزة لتحدٌزد طرٌقزة هنزاك
 (شهر 12 إلى الخاصة المدفوعات تسدٌد)  المعال للوالد لصافًا الدخل متوسط

 %  18سنوات  6 - 10 من       %  60 سنوات 6 سن حتى الوالدة من

 %  22 سنة 15 فوق     %  20سنه  10 - 15 من

 هزذه تؤخزذ أن فٌنبؽزً المطلوبزة بالنفقزة تتعلزق أخزرى التزامزات هنزاك كزان وإذا
  2 و .سزنوات 10 مزن أقزل آخر طفل لكل %  1 خصم مٌت االعتبار بعٌن االلتزامات

 ة/الطلٌزق نفقزة التززام االعتبار بعٌن ٌؤخذ أن ٌجب .سنوات 10 من أكثر ألطفال% 
 %3 إلى%   0 من

 تنشز  و الحالٌة الشهرٌة النفقة تتجاوز حاجة العاجلة االستثناحٌة النفقات عن ٌنتج وقد
 إلزى داحمزا   ٌحتزاج هذا ولكن الالزمة اصةالخ الحالة تؤدي وؼالبا   .منتظم ؼٌر بمعدل
 .  التكالٌؾ على دلٌل

 :مثزل الصزحٌة الرعاٌزة وتكزالٌؾ األسزنان وعزالج األسزنان تقزوٌم  :خاصزة متطلبات
  .وؼٌرها الفٌزٌاحٌة المعالجة أو النطق معالجة

 الجلٌزد، علزى اإلنززالق دورات األطفزال، رٌزاض تكزالٌؾ  :خاصزةؼٌزر  متطلبزات
 ( .المعٌل الوالد ٌوافق لم ما)  خاصة مدرسة تكالٌؾ الجلٌد، على اإلنزالق معدات
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 فٌزتم المعزالٌن، لألشخاص للضرٌبة الخاضع الدخل على تعتمد التً العاحلة إعانة أما

 مقزدار وٌعتمزد .لزذلك وفقزا   النفقزة تخفزٌض ٌمكن حٌث النفقة، مدفوعات من ابهاحتسا
 تحدٌده وٌجب النفقة التزامات ومبلػ ٌبةللضر الخاضع الدخل مقدار على االستقطا 

 .حالة كل فً منفصل بشكل
 : www.jugendwohlfahrt.at على الحساب خٌار تجد: نصٌحة

.(Werkzeuge: Familianbeihilfenrechner) 

 :األطفال نفقة حول الخاصة لألسئلة شخصٌة باستشارة نوصً
 :خالل بالنفقة االلتزام :المثال سبٌل على
 المدنٌة دمةالخ وجود ←
 الطوعٌة االجتماعٌة السنة ←
 التخصصٌة الدراسة / الجامعة ←
 التدرٌس ←

 :الزوجة نفقة  5-4-3
   .بالنفقة تطالب أن للزوجة ٌجوز والطالق، االنفصال أو القاحم الزواج من كل فً

 تضمٌن وٌجب  .الموظفٌن دخل صافً النفقة متوسط هو النفقة احتساب فً األساس
. اإلٌجززار إٌززرادات مثززل العقارٌززة والممتلكززات واإلكرامٌززات ضززافًاإل العمززل

  .بكاملها ُتحتسب الشهري 14 أو 13 المرتب )الخاصة المدفوعات)
 متوسزط علزى (الخزاص مبهلحسزا العزاملٌن) المستقلٌن للموظفٌن الدخل تقرٌر وٌعتمد
 .ماضزٌةال الثالثزة المالٌزة السزنوات مزن (الضزراحب خصم بعد) للشركة الربح صافً
 سزبٌل علزى(  الخاص السحب من ٌكون أن ٌجب لذلك للربح الخاص السحب تجاوز
 (.الشركة لسٌارات الخاص االستخدام النقدي، السحب : المثال
 :للحساب مساعد كتوجٌه المئوٌة النسبة
 علزى األطفزال لرعاٌزة هزا/تفرؼزه بسزبب( دخزل لزه لٌس الزوجٌن أحد كان إذا  ←
 )المثال سبٌل

   :النحو هذا على له لنفقةا ُتحتسب
 :النفقزة )حسزاب مبسزط بزدفع لززمالم دخزل مزن 33 % ) النفقة بدفع الملزم دخل نـم

 معزال طفزل لكزل(  وجزد إن آخزر دخل باإلضافة  x :12 14الشهري  الدخل صافً
 % . 4خصم سٌتم
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ٌزورو شزهرٌا  صزافً   1400صزافٌا  دخزال الرجل ٌكسب طفلٌن، مع بٌت رّبة : مثال
 نفقة وهذاٌورو  408=  (33%-8%) %   25× ٌورو  1633=  12:   14× 

 .اآلخر الطرؾ
 الزدخل مزن%   40 ب تتحزدد التكمٌلٌزة النفقزة فزإنّ  دخزل، منهما لكل كان وإذا  ←

 بعٌن النفقة التزامات تؤخذ أن وٌجب  .المعالٌن األشخاص دخل خصم مع المشترك،
 .أخرى مرة االعتبار

 صافً دخل على ٌحصل والرجل ٌورو 800 صافً دخل ىعل تحصل امرأة : مثال
 : الرعاٌة تحت طفالن هناك ٌورو، 1400
 ٌورو 1633=  12  : 14× ٌورو  1400

 ٌورو 933=  12  : 14× ٌورو  800
 ٌورو 821% ( =   8 -%  40)      %  32×  2566دخل العاحلة 

 ٌورو 933 للمرأة الخاص الدخل خصم
 .قةالنف استحقاق للمرأة لٌس
 ُتفتزرض .القزاحم الززواج أثنزاء أساسزً بشزكل الزوجٌزة بالنفقزة المطالبزة توجزد   !

 الوحٌد الشخص أن  )األسفل فً االستثناءات انظر) الطالق بعد بالنفقة المطالبة
   .مطلّق الخط  عن المسؤول وؼالبا  

 النظزر بصزرؾ الززوجٌن موافقة على االتفاق ٌمكن بالتراضً الطالق حالة فً    !
 .الخط  عن
 فزً المطلزق ة/الززوج حتزى ٌعنزً وهزذا خطز ، دون النفقزة إمكانٌزة أٌضزا   هنزاك ولكن
 .باالتفزاق الزوجٌزة ماتهحٌا صمما قد الزوجٌن أن هو الشرط و.النفقة حق له الؽالب
 .الملموسة الحٌاة الحتٌاجات وفقا   النفقة احتساب ٌتم

 :المثال سبٌل لىع هنا نشرحها ، القضاٌا من مجموعتٌن القانون ٌذكر
 وقزت فزً .األطفزال تربٌزة لصزالح مهنتهزا عزن الززوج مع باالتفاق المرأة تتخلى(  1

 الحصزول فزً الحق لها ← .سنتٌن العمر من البالػ المشترك بطفلهما متهت الطالق
 .الخامسة سن الطفل بلوغ حتى المحدودة الزوجة نفقة على

 خزروج حتزى عمل أي تمارس ال أن اأطفالهم والدة بعد الزوج مع الزوجة تتفق ( 2
   عند تبلػ  .أوالدها
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 مهنزً تزدرٌب أو للزدخل مزدّرة عمزل فزرص تزوفر لعزدم ا   ونظزر .عامزا   48 الطزالق
 المحدودة بالنفقة الحق لها← كافٌة عمل فرص لدٌها تتوفر ال ، عمرها عن فضال
 .سنوات ثالث لمدة

 الذاتً الت مٌن تطبٌق وٌجب  .الصحً الت مٌن تشمل ال الطالق بعد الزوجة نفقة    !
 وإال قزانونً بشزكل الطزالق طلزب ٌُقزدم أن بعزد أسزابٌع ستة ؼضون فً الطوعً
 .أشهر ثالثة اتهمد انتظار فترة هناك ستكون

 انظر)  مسجلة شراكة ت سٌس أو جدٌد من بالزواج الطالق انتهاء بعد النفقة حتى   !
 .النفقة لحق مؤقت تعلٌق إلى دٌدةالج الشراكة تؤدي (ٌلٌها وما 13 الصفحة

  :والدٌون الزوجٌة المدخرات و الزوجٌة الممتلكات تقسٌم 6-4-3 
 ( :التوزٌع كمٌة = (  التوزٌع ؼرض

 :الزوجٌة الممتلكات
 وشزقة  (ؼٌرهزا و الموبٌلٌزا) المنززل أثزاث مثزل المتحركزة وؼٌزر المتحركزة األشزٌاء
 .الزوجٌة

 :الزوجٌة المدخرات
  .منه اإلنتفا  والممكن كان مهما مقٌ ذو شًء كل
 ابهاكتسزا تزم التزً الحٌزاة على الت مٌن مطالبات منزلً، رصٌد ادخار، رصٌد  :مثال
 .التقاعدٌة المعاشات مخصصات أساسا   التوزٌع هذا ٌشمل وال القاحم، الزواج خالل
  :الّدٌن
 المرتبطزة أو الممتلكزات بشزراء المرتبطزة الزوجٌزة الحٌزاة بتكزالٌؾ المرتبطة الدٌون

  .التوزٌع عند أٌضا   االعتبار بعٌن تؤخذ أن ٌجب .بالمدخرات
  (شقة منزل، أرض، قطعة)  الزواج فً المكتسبة الممتلكات التوزٌع فً ٌندرج وال

 هذه ُخصصت إذا إال التوزٌع فً ثانٌة أطراؾ من الهداٌا ُتدرج وال  .والمٌراث
 إلزى ُتضزاؾ ( مزثال اآلباء)  األقارب من ٌهاف المشكوك الهداٌا .الزوجٌن لكال الهداٌا
  العطاءات بتقدٌم ٌتعلق الذي الجزء ذلك
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 والتزً الززواج فزً الززوجٌن أحزد أدخلزت بز موال شزراؤها تزم التزً األؼزراض حتزى
 فزً تزدخل ال( البزداحل) ثالزث طزرؾ قبزل مزن لها/له أعطٌت أو باإلرث علٌها حصل
 التً الزاحدة القٌم أما .بوضوح محدودة تزال ال البداحل أن هو والشرط التوزٌع إطار
 طرٌق عن ة/الزوج ٌكتسبه الذي المنزل فً االستثمار أي)  التقسٌم من استبعادها تم

 ( .المٌراث
زن فضزال  القابلزة المخصصزات فزً تنزدرج فلزن البنزود، هزذه مزن اآلتٌزة اإلٌزرادات ع 
 زٌادة المثال سبٌل على(  راآلخ الزوج من مساهمة طرٌق عن ذلك تم إذا إال للتقسٌم

 .الطالق تارٌخ من  )القاحم الزواج قبل من سكنٌة شقة قٌمة فً
 سزنة ؼضزون فزً المحكمزة فزً الممتلكزات لتقسزٌم دعزوى إقامزة خٌار للطرفٌن ٌكون
 .(توافقى( توزٌع بعد ٌتم لم إذا واحدة
 :الدٌون عن المسؤولٌة تحدٌد
 تعزدٌل خٌزار فهنزاك قزرض علزى حصزال قد الرحٌسٌٌن المدٌنٌن الزوجٌن كال كان إذا

 المزدٌن بوصزفه بالزدفع ملزمزا   الززوجٌن أحزد ٌكزون بحٌزث المحكمزة مزن بز مر العقزد
 عنزدما الخٌزار هذا إلى ٌتوجه أن ) مثال البنك) للداحنٌن ٌمكن .ٌُعفى واآلخر الرحٌسً
 البداٌزة مزن التنفٌزذ كزان أوإذا بالتنفٌزذ، ملتززم ؼٌزر سزابقا   ة/الرحٌسزً ة/المزدٌن ٌكزون

 .لإللتزام ا   تقٌٌد النموذج هذا ٌقدم منه مٌحوسا  
 الكفٌزل علزى متبقٌزة مخزاطر هنزاك ولكزن للمسزؤولٌة، تحدٌزدا   النمزوذج هزذا ٌقزدم

 إلزى المسزؤولٌة تحدٌزد طلزب ٌقزدم  .بالزدفع ملزمزا   ٌكزون أن ٌجزب ولكزن االفتراضزً
 .تؽٌٌرب ٌقوم بدوره والبنك البنك قرار إرسال المحكمة وتطلب المحكمة
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 :المسجلة الشراكة   4

  :القانونٌة واآلثار المبررات  1-4
 علزى ٌقزوم وهو  .المتبادلة وااللتزامات والحقوق االستمرارٌة حٌث من الزواج مثل
 وٌجزب  .الجزنس نفزس من راشدٌن شخصٌن بٌن ملزم عقد المسجلة 3 الشراكة إبرام
 .الشرٌكٌن لكال شخصً وبحضور إلدارٌةا المحلٌة السلطة أمام العقد هذا تسجٌل
 الشزركاء بزٌن والثقزة الوطٌزدة والعالقزة المشزتركة بالحٌزاة المسزجلة الشزراكة وُتلززم
  .المتبادلة والمساعدة الالحق والتعامل
 فزً الحزال هزو كمزا والتوظٌزؾ المنزلٌزة اإلدارة والسزٌما المسزجلة، الشزراكة تشزكٌل
   .المشاركة فً المساواة مبدأ للمساهمات لالكام والتوازن باالتفاق ٌتم الزواج
 تقزدٌم الممكزن مزن ولكزن  .أساسزً بشزكل السابقة ب سماحهم المسجلٌن الشركاء ٌحتفظ
 اسزم اعتمزاد أو الشزرٌك لقزب قبزول الممكزن فمن لذلك  .التدبٌر مع االسم تؽٌٌر طلب

 السزلطة هزو االسزم تؽٌٌزر عزن المسزؤول الشزرٌكٌن كزال ألقزاب مزن تشزكل مززدوج
 .المحلٌة اإلدارٌة
 واألطفال المسجلة الشراكة
 نفزس مزن لزألزواج اآلن الممكزن مزن أصزبح 2013 عزام فزى التبنزً تؽٌٌرقزانون منزذ

 ( .اآلخر الطرؾ طفل تبنى) .اآلخر الطرؾ طفل تبنً سوٌا الجنس
 نفس من لألزواج أٌضا متاحا (األؼراب)  األطفال تبنً حق أصبح  2016/1/1منذ 

 نفزس لزدٌهم المثلٌزٌن األزواج أو مختلفزٌن جنسٌن من األزواج أن نًٌع هذا  .الجنس
 .طفل لتبنً القانونٌة الشروط
 .المسجلة الشراكة فً أٌضا ممكن طبٌة بمساعدة اإلنجاب فإن ذلك إلى باإلضافة
 الطفل مصلحة دعم و لحماٌة ذلك كان إذا(  ة/الشرٌك ابن( تبنً إمكانٌة عن النظر بؽض
  ٌعٌ  الذي
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 وفقزا علٌها الحفاظ ٌتم التً المسجلة الشراكة قانون أنش ه قانونً مصطلح هو المسجلة الشراكة مفهوم 3

 1 نقطة أنظر  للجنس( . وفقا ال للقانون )وبالتالً
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 بطرٌقزة الحضزانة ممارسزة فزً المسزاعدة و الشزركاء هزؤالء مزع المنززل نفزس فزً
 للشزراكة القانونٌزة اآلثزار فزإن ذلزك عزن فضزال.   )المسزاعدة تقزدٌم واجزب(  بةمناسز

 .الزواج آثار كبٌر حد إلى تعادل المسجلة
 : على المثال سبٌل على ذلك ٌنطبق
 القاحمة الشراكة أثناء المنزل إدارة عن المسؤول ة/للشرٌك النفقة ←
 االجتماعً الضمان و واإلجتما  العمل قانون ←
 الضراحب ونقان ←
 اللجوء قانون و األجانب قانون ←
 المٌراث قانون ←
 (األرمل / األرملة معا  ؼرار على( الورثة معا  ←

 

  :المسجلة الشراكة حل / االنفصال  2-4
 إمكانٌزة .معزا بزالعٌ  أٌضزا ُملِزَمزة المسجلة الشراكة فإن الزواج، فً الحال هو كما
 القدرة عدم بسبب مؤقتا منفصلة شقة على صولالح عن فضال ، انفصال اتفاق إبرام
 14. صفحة انظر .أكثر معا التعاٌ  على

 حزل سزٌتم المسزجلٌن الشزركاء أحزد لوفاة نتٌجة المسجلة الشراكة اءنهإ حالة باستثناء
  .المحكمة من بقرار الشراكة
 :ماٌلً تشمل و الطالق إمكانٌات نفس هً المسجلة الشراكة حل إمكانٌات

 ( :المسجلة الشراكة قانون من 5 فقرة 15 المادة) لتراضًبا الحل ←
 األقل على المسجلة الشراكة فً الشركاء بٌن المشتركة الحٌاة ُتعلق أن الشرط
 ٌمكزن ال لشزراكتهما مستعصزً ٌزارنهبا الشزرٌكٌن كزال واعتزراؾ سزنة نصزؾ

 ومزن  .الشزراكة لحزل بطلزب المحكمزة إلزى كالهمزا ٌتقزدم أن ٌجزب .تعوٌضزه
 المترتبة والممتلكات بالنفقة ٌتعلق فٌما المسجلون الشركاء ٌتفق أن يالضرور

 ( .الفصل( الحل على
 (:المسجلة الشراكة قانون من 1 فقرة 15 المادة)ضرر نتٌجة الحل←

 جلب ٌتم عندما المحكمة فً دعوى برفع ممكن المسجلة الشراكة عقد فسخ إن
 ضزرر نتٌجزة الطزالق انظر) .الشراكة تدمٌر إلى أدت أخطاء  بارتكاب المتهم
 ( 16 صفحة
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 15 المدادة)  سدنوات ثالث منذ المشتركة المنزلٌة الشراكة إلغاء بسبب الحل ←
 ( :المسجلة الشراكة قانون من 3 فقرة
 دعوى رفع للشرٌك ٌمكن سنوات، ثالث مدى على المنزلٌة الشراكة إلؽاء بعد

   .إصالحه ٌمكن ال عمٌق خلل نتٌجة المسجلة الشراكة لحل قضاحٌة
 أن أي النقض علٌه المدعى للطرؾ ٌمكن ال الزواج، قانون من العكس على و

 .سنوات ثالث دام انفصال بعد الحل قرار تمنح المحكمة
  :المسجلة الشراكة حل ونتائج محتوى 3-4 
 بالنفقزة ٌتعلزق فٌمزا الحزل ونتزاحج محتزوى ٌُزنظم بالتراضزً الشزراكة حزل إطزار فزً

 للشزرٌك أساسزً بشزكل النفقزة وحزق والزدٌون والمزدخرات الشراكة تممتلكا وتوزٌع
  .المسزجلة الشزراكة حزل بعزد القاحمزة الشزراكة خزالل بالفعل المنزل إدارة ٌتولى الذي
 : التالٌة النفقة التزامات المسجلة الشراكة قانون ٌعرؾ

 بمزا النفقزة حزق علزى المسزجلة الشراكة قانون ٌنص الزواج، قانون إلى استنادا ←
 أحزد لزدى وحٌزد خطز  علزى بنزاء المسزجلة الشزراكة حزل تزم إذا بالضزرر ٌتعلزق

 .الشركاء
 تقدم أن المحكمة على ٌتعٌن المسجلٌن للشركاء المتساوٌة الشراكات حالة وفً ←

 النفقة التزام ٌكون أن ٌمكن و .الذاتً باالكتفاء المتمتع ؼٌر للشرٌك النفقة حق
 .بوقت محدد هذا

 .الشركاء بٌن النفقة على االتفاق ٌمكن لتراضًبا الحل مع ←
 ومزا 27 الصزفحة الزى انظزر الحساب و النفقة عن أكثر تفاصٌل على وللحصول     

 .ٌلٌها
 الممتلكزات، مزال رأس توزٌزع)  الممتلكزات بتوزٌزع المتعلقزة األحكزام صزٌاؼة تم كما

   .واج الز لقانون وفقا   )الدٌن المدخرات،
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 .بالشراكة المتعلقة الدٌون مسؤولٌة تقٌٌد إمكانٌة على أٌضا   ذلك وٌتطبق
 قزرار علزى الشزركاء بزٌن بالتراضزً التوزٌزع أمزور لترتٌزب أولوٌزة القزانون وٌعطزً
 إلزى التوزٌزع بطلزب التقزدم ٌمكزن متبزادل، اتفزاق إلزى التوصزل تعزذر وإذا ، المحكمزة
 .المسجلة راكةالش لحل القانونً التدخل بعد واحدة سنة ؼضون فً المحكمة
 بشدة ٌنصح المسجلة، الشراكة حال فً الممتلكات توزٌع عن المعلومات من لمزٌد
 !الشخصٌة المشورة طلب
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 (2016/1/1 بتارٌخالمحكمة  ) تكالٌف 5

  مجانا       :القانونً التواصل طلبات
 مجانا              :الحضانة طلبات
 : بالتراضً الطالق
 ٌورو     279             ق :    الطال طلب

 ٌورو  279             : التسوٌة مفاوضات
 )الطرفان ٌتقاسمها ؼالبا)                                  

 وهزذا الحقزوق هزذه مثزل إلثبزات أو (شزقة أرض، قطعزة) لعقزار ملكٌزة نقزل تزم إذا *
 .وٌور 418 إلى التكالٌؾ ترتفع الطالق تسوٌة من كجزء
 ٌورو  279           : الطالق دعوى
 مقابل بدون               :األطفال نفقة تحدٌد
 النفقة مبلػ على طبقا التكالٌؾ دتتحد                    :اآلخر الطرف نفقة
 ٌورو  320           : الممتلكات توزٌع طلب
 ٌورو  78      : مؤقتا المنفصل السكن مشروعٌة فً البت طلب

 
 : القانونٌة مساعدةال
 له الالزمة بالنفقة الضرر دون اإلجراءات تكالٌؾ دفع من الطرفٌن أحد ٌتمكن لم إذا

 .المختصة المحكمة من القانونٌة المساعدة طلب الممكن فمن ، وألسرته
 .والخبراء والمترجمٌن والشهود المحكمة رسوم من الطرؾ القانونٌة المساعدة تعفً
 .مجانا   ستضاؾ اإلجراءات هذه فإن اإلجراءات، فً مطلوبا   نونًالقا التمثٌل كان إذا

 فً  .المعنٌة القضٌة عن المسؤول القاضً من ٌصدر القانونٌة المساعدة منح وقرار
 المالٌزة الحالزة اسزتعراض سزٌتم القانونٌزة المسزاعدة مزنح مزن سزنوات ثزالث ؼضزون
 تسدٌد فٌجب واضح لبشك الدخل حالة تحسنت إذا  .مرات عدة الطلب مقدم للطرؾ
 .السابق المبلػ

 ربزح حزال فزً اآلخر للطرؾ القانونً التمثٌل تكلفة القانونٌة المساعدة تؽطً ال    !
 .القضٌة األخٌر
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 الموكل المحامى تكالٌف   6

 سزبٌل علزى) المحزامً مزع القزانونً التمثٌزل رسزوم علزى االتفزاق ٌمكن أساسً بشكل
 ٌكزن لزم إذا (مقطزو  رسزم علزى االتفزاق ٌزتم ما ا   رناد أو محدد ساعة معدل  :المثال
 الرسوم ومعاٌٌر المحامى، تعرٌفات لقانون وفقا   التكالٌؾ احتساب سٌتم اتفاق، هناك
 .العدل كاتب قانون أو العامة
 المتعلقزة الخزدمات علزى خاصزة بصزفة للمحامٌن الجمركٌة التعرٌفات قانون وٌنطبق

 التً التكالٌؾ مبلػ أٌضا   المحكمة تحسب القانون، الهذ ووفقا  .القانونٌة باإلجراءات
 ٌمكن المحامً تعرفة قانون فً القانونٌة الخدمات تنظم لم إذا الخاسر الطرؾ ٌدفعها

 ٌنظمهزا التزً الخزدمات تزوفٌر تزم إذا العامزة الرسزوم لمعزاٌٌر وفقزا   ابهاحتسا للمحامً
 .للتسوٌة قانونال هذا استخدام وٌمكن العقود إنشاء مثل التعرفة قانون
 : المحامً تعرفة قانون
 ونزو  الزدعوى قٌمزة أى المحزامً تعرٌفزات لقزانون وفقزا   التمثٌل تكالٌؾ مقدار ٌعتمد

  اإلنجاز،
 زادت فكلمزا  :للنقزا  القابلزة المطالبة بمقدار( المحامً أتعاب) الدعوى قٌمة وتقاس
 فٌهزا لزٌس التزً لزدعوىل بالنسزبة .القزانونً التمثٌزل رسزوم أٌضزا   زادت الدعوى قٌمة

 معٌنزة مبزالػ القزوانٌن تزوفر  (الطزالق دعزوى)  المثزال سبٌل على مال مقابل مطالبة
 .ٌورو 4360 الزوجٌة األمور دعوى عن ثم. للدعوى

 .الطرفٌن لدخل طبقا األطفال ونفقة الزوجٌة نفقة لحساب النزا  قٌمة مبلػ تقدٌر ٌتم
 =  تكزون النززا  قٌمزة فزإن إذا ٌزورو، 300 المطلزوب النفقزة مبلزػ كزان إذا  :مزثال)

300x 12 = 3600 ٌورو( . 
 

 .مجتمعة الدعاوي جمٌع تحسب الحقوق، من بالكثٌر المطالبة تمت إذا
 ٌورو 4360 ( :المحامً تعرفة قانون حسب الدعوى) علٌه المتناز  الطالق: مثال

 ٌورو 3600 النفقة قضٌة       
 ٌورو 7960 تمعةلمجا الدعاوي تكلفة      

 قطعزة  :المثزال سزبٌل علزى كبٌزرة، ممتلكات على التفاوض ٌجري كان إذا : نصٌحة
 من المطالبة، قٌمة ٌمثل الذي المحامً مع اتفاق إلى التوصل المستحسن فمن أرض،

 مبلزػ ولكزن للممتلكات، الفعلٌة القٌمة لٌس الرسوم تقدٌر أساس على االتفاق ٌمكن ثم
 .أقل
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 ال وهزذا .العمٌزل لصزالح مقدمزة خدمزة كزل علزى رسوم فرض ٌتم قد أساسً وبشكل
 مزع الهاتفٌة المكالمات  :المثال سبٌل على أٌضا   ولكن المحكمة فً التمثٌل فقط ٌشمل
 بنزد المسزتخدمة التكزالٌؾ وتختلزؾ .الرسزاحل كتابزة أو السزلطات مزع العمٌلزة/العمٌزل
 رسوم تحسب  :المثال بٌلس على .المحامى أداء طبٌعة على اعتمادا   المبٌن التعرٌؾ
 . 8  التعرٌؾ بند حسب والمكالمات 3  التعرٌؾ بند حسب الدعوى
 (2016/1/1  من اعتبارا  )  علٌه المتناز  الطالق دعوى تكالٌؾ عن أمثلة

 (مضادة دعوة بدون(ٌورو 4360 الدعوى قٌمة
 ٌورو  154.90       : الدعوى
 ٌورو  154.90   : التحضٌرٌة الدعوى مذكرة

 ٌورو 154.90   :  األولى للساعة لتفاوضا
 (ساعة نصؾ لكل المبلػ نصؾ(

 ٌورو 15.90          :  موجزة دعوى مذكرة
 ٌورو193.50            :  االستحناؾ

 المكالمزات االجتماعزات، مثزل اإلضزافٌة، الخزدمات ٌسزمى مزا المحكمزة تكزالٌؾ مزن
 االعتبزار بعزٌن تؤخذ ولكن فردي، بشكل تحصٌلها ٌتم ال وهذه ، الرساحل أو الهاتفٌة

 10170 إلزى المعزدل هزذا وٌصزل ( . القٌاسى المعدل)  مقطوعة إضافٌة رسوم مع
 %  50تتجزاوز التزى النززا  مبلزػ قٌمزة مزن%   60 الزدعوى لقٌمزة بالنسزبة ٌزورو
 ٌضاعؾ ثابت مقر خارج القانونً التمثٌل للمفاوضات، كما الدعاوي لمعظم بالنسبة
 المفاوضزات و لٌنزز فزً هو المحاماة مكتب مكان  :المثال سبٌل لىع. )الجلسة سعر
 االسزتحناؾ علزى الزرد و االسزتحناؾ ٌحسزب  .(تزراون فزً المركزٌة المحكمة فً تتم

 حسزاب ٌُطبزق المكتزب خارج االستحناؾ جلسة تواجدت وإذا . الجلسة اضعاؾ ثالثة
 .الجلسة أضعاؾ األربع
 ال التزً)  المفاوضزات سزاعة و الدعوى كالٌؾت ستكون أعاله المثال حسب وبالتالً
 :ٌلً كما  (المحاماة مكتب مكان خارج تعقد

 ٌورو 194.90       : الدعوى
 ٌورو  185.88  : الجلسة سعر 120 % إلى باإلضافة
 ٌورو 154.90     :  األولى للساعة التفاوض
 ٌورو  92.94   :  الجلسة سعر 60 % إلى باإلضافة
  .نقدٌة نفقات وأي المضافة القٌمة ضرٌبة التكالٌؾ ههذ صافً إلى ٌضاؾ
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 كتعزوٌض القضزٌة ٌكسزب الزذي للطزرؾ المحكمزة تمنحهزا التزً بالتكالٌؾ ٌتعلق فٌما
   .الجلسة شكل على داحما   اإلضافٌة الخدمات تعتبر
 لمعزدل وفقزا   ٌحسزب كزان إذا مزا ( المحزامى) القزانونً الممثزل ٌختزار آخزر جانب من

 .منفرد بشكل إضافٌة خدمة كل فاتورة أو ( لجلسةسعرا)  قٌاسً
 و  .التكزالٌؾ احتسزاب شزكل توضزٌح ٌنبؽزً المحزامى، مزع لقزاء أول فزً : نصدٌحة
 تقٌزٌم بالفعزل الممكزن فمزن وبالتالً .أٌضا   مناسبة تكون قد المؤقتة بالفاتورة المطالبة
 .الدعوى خالل التكالٌؾ مستوى أفضل

 :التكالٌف تعوٌض
 علزى ٌجزب الززوج، نفقزة أو الطزالق دعزوى فزً مثلما المعنٌة المدنٌة اإلجراءات فً

 الرابح والطرؾ .الدعوى ربح الذي الطرؾ ٌعوض أن الدعوى ٌخسر الذي الطرؾ
 نصزؾ بالضزبط هزو ربحزه مزع تتناسزب التزً التكزالٌؾ نسزبة عزن إال تعوٌضه ٌتم لن

 طرفزا وٌتحمل.. قالطال قضٌة فً المحكمة به تنطق أو تمنحه الذي المطلوب المبلػ
  .مناصفة التكالٌؾ الدعوة
 ٌوجزد ال االتصزال دعوى أو الحضانة أو للقّصر النفقة دعوى مثل الدعاوي باستثناء
 .تعوٌض أي باألساس
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 كتعزوٌض القضزٌة ٌكسزب الزذي للطزرؾ المحكمزة تمنحهزا التزً بالتكالٌؾ ٌتعلق فٌما
   .الجلسة شكل على داحما   اإلضافٌة الخدمات تعتبر
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 .الدعوى خالل التكالٌؾ مستوى أفضل

 :التكالٌف تعوٌض
 علزى ٌجزب الززوج، نفقزة أو الطزالق دعزوى فزً مثلما المعنٌة المدنٌة اإلجراءات فً

 الرابح والطرؾ .الدعوى ربح الذي الطرؾ ٌعوض أن الدعوى ٌخسر الذي الطرؾ
 نصزؾ بالضزبط هزو ربحزه مزع تتناسزب التزً التكزالٌؾ نسزبة عزن إال تعوٌضه ٌتم لن

 طرفزا وٌتحمل.. قالطال قضٌة فً المحكمة به تنطق أو تمنحه الذي المطلوب المبلػ
  .مناصفة التكالٌؾ الدعوة
 ٌوجزد ال االتصزال دعوى أو الحضانة أو للقّصر النفقة دعوى مثل الدعاوي باستثناء
 .تعوٌض أي باألساس
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 المستقل المرأة مركز                   
 :وللمرأة من عروض                   

  :قانونٌة استشارة      
 المساكنة / المشتركة اةالحٌ ←
 المرأة دخل ت مٌن فً قانونٌة استشارة  "وقاحً"  ←
 )إلخ الطالق االنفصال،) والزواج العاحلة قانون ←
 )النفقة االتصال، الحضانة،حق(  الطفولة حقوق ←
 الجسدي / الجنسً العنؾ← 

 اجتماعٌة نفسٌة استشارة
 قالطال و االنفصال حاالت فً التربٌة مشاكل ←
 الحٌاة مشاكل فً ←
 العنؾ تجارب ←

 !ا   هاتفً موعد تحدٌد بعد فقط االستشارة مواعٌد
 !وسرٌة مجانٌة االستشارات

 االجتماعً و النفسً و القانونً الدعم
 الجنائٌة الدعاوى فً للضحٌة 

 الجسدي العنؾ ←
 الجنسً العنؾ ←
 (النفسً االرهاب( المطاردة ←
 .الجناحٌة بالقضاٌا عالقة لها التً المدنٌة الدعاوى فً أٌضا   مكنم االجتماعً النفسً الدعم

 :التعلٌمٌة بالعروض الوقاٌة
 النفس عن للدفا  تدرٌبٌة دورات ←
 الذاتٌة المساعدة مجموعات ←
 المتخصصة والمحاضرات المعلومات ←
 الجنسً العنؾ من للوقاٌة عمل ور   -"معنا لٌس" ← 
 المتخصصة المكتبة
 : من مدعمة المستقل المرأة مركز جمعٌة
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 لٌنز مدٌنة فً المرأة مكتب
 الحقٌقٌزة المسزاواة تعزٌزز دؾبهز لٌنز نساء مصالح لٌنز مدٌنة فى المرأة مكتب ٌمثل
 النسزاحٌة للمكاتزب الرحٌسزٌة المهمزة .تمزعلمجا مجزاالت جمٌزع فزً والرجل المرأة بٌن
  .لٌنز مدٌنة نساء ورؼبات واحتٌاجات الهتمامات السٌاسً التنفٌذ هً

. للنسزاء الهٌكلٌزة المسزاو  تواجزه التزً التزدابٌر وٌزدعم لٌنزز فزً المزرأة مكتزب ٌطور
 ( . الدخل ظلم : مثال)

 وخلزق القدٌمزة النمزاذج علزى التؽلزب المهزم مزن الجنسزٌن بزٌن بالمسزاواة ٌتعلزق وفٌما
 اتهزمعلوما و المزرأة وعزً لزٌادة محددة تدابٌر وتتخذ معلمجتا فً بالمرأة جدٌد وعً

 جمٌزع مصزالح وتمثٌزل المزرأة لقضزاٌا اتصزال كنقطزة و.  المرأة ٌخص بما وتوعٌتها
 وٌشزارك التحدٌزد، وجزه علزى النسزاحٌة الشزبكات تشزجٌع ٌجزري لٌنزز، فزً النسزاء

 .اإلقلٌمٌة و المحلٌة الشبكات فً المرأة مكتب فً الموظفون
 25 هزو المزرأة تجزاه العنزؾ لضزد عزالمىال والٌزوم .مارس 8 فً للمرأة العالمً الٌوم
 مزع بالمقارنزة النسزاء فٌزه تعمل الذي السنوي الٌوم األجور فً المساواة ٌوم .نوفمبر
 .الجنسٌن بٌن التمٌٌز مناقشة قبل من كما ٌتم .الرجال

  www.linz.at/ Frauen على الحالٌة العروض
 اتصالكم أو زٌارتكم ٌسعدنا

 1191-70 70 / 0732  : هاتؾ

Altes Rathaus, Hauptplatz 1,4041 Linz 
www.linz.at/frauen E-Mail: frauenbuero@mag.linz.at 
fachebook.com / FrauenStadtLinz 

 
 
 
 
 
 
 



41

 
 
 

  40 
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 وٌشزارك التحدٌزد، وجزه علزى النسزاحٌة الشزبكات تشزجٌع ٌجزري لٌنزز، فزً النسزاء

 .اإلقلٌمٌة و المحلٌة الشبكات فً المرأة مكتب فً الموظفون
 25 هزو المزرأة تجزاه العنزؾ لضزد عزالمىال والٌزوم .مارس 8 فً للمرأة العالمً الٌوم

 مزع بالمقارنزة النسزاء فٌزه تعمل الذي السنوي الٌوم األجور فً المساواة ٌوم .نوفمبر
 .الجنسٌن بٌن التمٌٌز مناقشة قبل من كما ٌتم .الرجال

  www.linz.at/ Frauen على الحالٌة العروض
 اتصالكم أو زٌارتكم ٌسعدنا

 1191-70 70 / 0732  : هاتؾ

Altes Rathaus, Hauptplatz 1,4041 Linz 
www.linz.at/frauen E-Mail: frauenbuero@mag.linz.at 
fachebook.com / FrauenStadtLinz 
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 :لٌنز فً للنساء المهمة العناوٌن   7
 لٌنز مدٌنة فً المرأة مكتب   ←

Altes Rathaus, hauptplatz 1,4041 Linz,  

E-Mail: frauenbuero@mag.linz.at 
www.linz.at/frauen 

 المستقل المرأة مركز  ←
 00 22 60 / 0732 هاتف
Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz 
E-Mail: hallo@frauenzentrum.at 
www.frauenzentrum.at 

 لٌنز فً الشباب و العائلة استشارة معهد  ←
اتف ه 0732 / 70 70-2700 

Rudolfstraße 18/1, 4040 Linz,  
E-Mail: inst.fjb@mag.linz.at 
www.linz.at 

 الشباب و للعائلة االجتماعٌة و التربوٌة المساعدة قسم  ←
 
 
 

 اإلبتدائٌة لٌنز محكمة  ←
 
Fadingerstraße 2 من  المدخل  " Museumstraße 10, 4020 Linz, 050/7601- 0 رقم  

 

 

 العلٌا النمسا فً المحامٌن نقابة  ←
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 األطفال و النساء ضد العنف
 العنف من الوقاٌة مركز  ←

 
 
 
 

 المستقل، المرأة مركز  ←
 بالعنف المختص المركز العلٌا، النمسا فً المرأة طوارئ       
 والبنات النساء ضد الجنسً      

 
 
 
 

  لٌنز النساء بٌت   ←
 
 
 
 

 العلٌا النمسا فً الشباب و األطفال محامً ←
 
 
 
 

 لٌنز األطفال حماٌة مركز  ←
 
 
 
 
 

 العنوان تحت تجدها أخرى مساعدة مؤسسات و عناوٌن
www.linz.at/frauen 
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