ازدواج ،خانواده ،آموزش وپرورش اطفال
)(Dari

نکاح
عقد نکاح درآلمان در اداره سجل احوال صورت میګیرد .عقد نکاح که از طرف کشیش یا امام صورت
بګیرد ،قابل قبول نمیباشد .در وقت عقد نکاح از زن یا مرد نمایندګی نمودن مجاز نیست و ازدواج جبری
هم مجاز نیست.
حقوق مساوی زن ومرد
از نګاه حقوق آلمان زن ومرددرزندګی زناشوهری خود حقوق مساوی دارند.
هرکدام آنها از نګاه
حقوقی مساویانه فیصله میکنند که کی کارخارج ازمنزل را به عده بګیرد و کدام
شان کار خانه وسرپرستی اطفال را .اینها باالی یکدیګرحق حکم کردن را
ندارند .همچنان در تربیت وپرورش اطفال مادروپدر حقوق مساوی دارند.

بازداشت والدین برای اطفال مشترک شان
اطفال حق مسالمت آمیز تربیت وپرورش ،صحت،پرورش وتعلیم را
دارند .اګراین حقوق اطفال از طرف یکی از والدین مراعات نشود
درآنوقت اداره جوانان و محاکم خانواده حق مداخله را دارند .در
صورت اختالف مادروپدر ،محکمه فامیل میتواند ،حق بازداشتی را
به یکی از والدین ویا به یک فرد سومی انتقال بدهد.این شخص حق
بازداشتی و سرپرستی آن طفل را به عده میګیرد.

طالق و فیصله های بعدی آن
به اساس قوانین آلمان زن ومرد حق دارند ،درصورت که زندګی زنا شوهری شان شکست یابد،
درخواست طالق را نمایند و باید
حد اقل  ۱سال از یک دیګر جدا زندګی کرده باشند .مهم نیست که
ګناه کدام آنها در شکست زندګی زناشوهری بود .محکمه خانواده
هم در باره نګهداری و سرپرستی مالی اطفال حکم میکند ،که
اطفال بعد از جداشدن والدین از همدیګر نزد کدام شان زندګی نمایندو کدام آنها درآن منزل بماند ،البته
درصورت که والدین هم نظریه نباشند ،محکمه این فیصله را به عده میګیرد.
حفاظت از خشونت
نه زن ونه مرد در زندګی زناشوهری باید خشونت ها را از قبیل:
ضربه وارد نمودن ،تخلف کردن و توهین سنګین نمودن را تحمل
کند .وظیفه پولیس است که اګر خشونت صورت بیګیرد ،مداخله
نموده و به فدا شده کمک نماید .محکمه خانواده حق دارد که برای
یک مدت معین منع تماس زن یا مرد را حکم نموده و یکی از انهارا از منزل خارج سازد.

در مورد فيلم "در آلمان زندگی کردن يعنی :برابری حقوقی زن و مرد ".در صفحەی انترنتی
 . www.justiz.bayern.deدر اين فيلم در سە دقيقە بطور قابل فهمی نشان دادە میشود کە يک
زن در آلمان از چە حقوقی هم بە لحاظ شغلی و هم در حوزة خصوصی برخوردار است .بەويژە
موضوعات "برابر حقوقی مردان و زنان"" ،حفاظت در مقا بل خشونت در زندگی مشترک و
خانوادگی" و "حقوق زن در خانوادە و تربيت بچە" مورد بحث قرار میگيرند.

