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األبوة

اللوائح القانونية املتعلقة باالعرتاف والكشف والطعن.
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تَلْميٌح:

  ميكن أن تنهار األبوة البيولوجية والقانونية. والد الطفل ليس دامئا والده باملعنى

القانوين.

 يقدم هذا الكتيب ملحة أولية عن إجراءات االعرتاف باألبوة القانونية والطعن

 فيها وإقرارها. 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 عن طريق البحث عن محامني عىل مواقع نقابات

 املحامني املختصة دوسلدورف، هام وكولونيا

www.rak-dus.de

www.rechtsanwaltskammer-hamm.de

www.rak-koeln.de

كام ميكنك البحث عن محامني متخصصني يف قانون األرسة، عىل سبيل املثال

أيضا. 

 يجوز تقديم املساعدة لذوي الدخل املنخفض لتنفيذ اإلجراءات القانونية يف ظل

 ظروف معينة. بالتايل، فإن الطرف معفى من دفع املحكمة، كام أنه ميلك رسوماً

 قانونية أو ميكنه سداد التكاليف عىل أقساط. ويف إجراءات محكمة األرسة،

  تسمى هذه املساعدة املساعدة من أجل التكاليف اإلجرائية. اكتشف املزيد يف

نرشة "املساعدة القانونية" وعىل                           )خدمة املواطنني)

إذا مل تتخذ املحكمة قراًرا آخر، فإن األب القانوين للطفل هو

• الرجل الذي تزوج من أمه وقت الوالدة

• الرجل الذي تزوج من أمه أثناء الحمل لكنه تويف قبل الوالدة

 • الرجل الذي أقر األبوة بشكل صحيح

• الرجل الذي حددت محكمة األرسة أبوته.

ميكن أيًضا إثبات األبوة من خالل تبني طفل.

:Hamm und Köln ,Düsseldorf

www.justiz.nrw



2

االعرتاف باألبوة

 إذا مل يكن للطفل أب قانوين ألن األم، عىل سبيل املثال، غري متزوجة وقت

 الوالدة، ومل يتم بعد االعرتاف باألبوة أو إثباتها يف املحكمة، ميكن للرجل أن

يعرتف باألبوة )حتى قبل والدة الطفل). ليك يدخل االعرتاف حيز النفاذ، يجب

أن توافق األم. 

 ال تُشرتط موافقة الطفل إال إذا مل يكن من حق األم الحصول عىل رعاية أبوية

  للحصول عىل املوافقة عىل االعرتاف باألبوة. وتبعاً لسن الطفل، ال ميكن أن

  مُينح موافقته يف مثل هذه الحاالت إال من قبل املمثل القانوين )مثل الويص) أو

مبوافقته فقط.

 حالة خاصة: إذا كانت األم أو زوجها قد تقدمت بطلب الطالق

 يف املحكمة قبل الوالدة، يجوز لرجل آخر أن يعرتف باألبوة )حتى

  نهاية سنة واحدة بعد أن يصبح قرار الطالق نهائيا). يجب أن

توافق األم وزوجها عىل ذلك.

 يجب أن يكون االعرتاف واملوافقة عىل حد سواء مصدقني علناً، عىل سبيل

 املثال، أمام كاتب عدل أو كاتبة عدل أو أمام مكتب الشباب )وهو ليس

  إجراًء قضائياً!). إذا رفضت األم أو رمبا الطفل إعطاء موافقتهام ، فإن األب

البيولوجي لديه فقط خيار تحديد األبوة من قبل املحكمة.
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 مالحظة: ال ميكن للمتربع بالحيوانات املنوية التقدم بطلب:

 إلعالن األبوة إذا كان الطفل قد أنجب من قبل تلقيح اصطناعي

  مبساعدة طبية وفقا ألحكام قانون تسجيل املتربعني بالحيوانات

املنوية.

النقض

 يجوز إلغاء اإلعالن املتعلق باالعرتاف باألبوة إذا مل يكن قد دخل بعد سنة

 بعد صدور اإلعالن )مثالً ألن األم مل توافق أو أن أبوة رجل آخر مل تطعن

  فعلياً). من أجل فعالية االعرتاف باألبوة ، ليس من املهم بشكل أسايس أن

يكون الشخص الذي يعرتف هو أيًضا األب الورايث للطفل.

االستثناء: حظر االعرتاف التعسفي

 إذا مل يكن التقدير أو التصديق بأنه األب البيولوجي للطفل، فال يجوز له أن

 يعرتف عىل وجه التحديد باألبوة لغرض أنه أو الطفل أو األم قد يدخلون

 أملانيا أو يحصلون عىل حق اإلقامة. وباملثل ، ال يجوز للشخص املعرتف به

  تقديم الترصيح بحيث يكتسب الطفل الجنسية األملانية وبالتايل يُسمح له

بدخول أملانيا أو اإلقامة فيها.

تحديد األبوة قضائيا

 إذا مل يكن هناك أبوة قانونية أخرى ، ميكن للمحكمة تحديد أبوة األب

  الورايث. وإذا اعترب رجل آخر هو والد الطفل ، فيجب تنفيذ إجراءات

االستئناف مسبًقا.

الطلب

 يجب أن يُطبَّق االعرتاف باألبوة عىل املحكمة املحلية )محكمة األرسة) التي

 يقيم الطفل يف دائرتها إقامة اعتيادية. ميكن تقديم الطلب من قبل األب أو

األم أو الطفل املحتمل
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 وللوالد الذي لديه حضانة أبوية أن يقدم طلبا خطيا إىل مكتب الشباب

  ليك يقدم هذا األخري "مساعدة" للطفل من أجل تحديد األبوة. ثم ميثل

مكتب الشباب الطفل يف اإلجراءات بصفته ممثالً قانونياً.

 ستستمع املحكمة إىل األطراف، وتستمع، عند الرضورة، إىل الشهود،

  وتحصل، كقاعدة عامة، عىل تقرير نسب للحصول عىل قدر كاف من

اليقني بشأن األبوة.

الحكم

إذا اقتنعت املحكمة بأن الشخص املعني هو األب البيولوجي للطفل

تقرر األبوة بأمر. ويجوز الطعن يف القرار.

  كام تبت املحكمة يف تكاليف اإلجراءات، مبا يف ذلك تكاليف تقرير

النسب الذي ميكن الحصول عليه.

 بعد الحكم، مل يعد من املمكن تعديل القرار. غري أنه يجوز للمحكمة

  أن تعيد فتح االجراءات إذا قدم أحد األطراف، عىل سبيل املثال، رأيا

جديدا يتوصل إىل استنتاجات مختلفة.
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التنازع عىل األبوة

  ميكن الطعن يف األبوة القانونية يف املحكمة. و يتعني تقديم طلب

  إىل محكمة األرسة للقيام بذلك. حيث ميكن لألشخاص التاليني التقدم

بالطعن:

• الرجل الذي يعترب األب الرشعي بسبب الزواج من األم أو بسبب

االعرتاف باألبوة ،

• األب البيولوجي املحتمل ، الذي أكد بالقسم أنه كام يعيش مع أم

الطفل خالل فرتة الحمل ،

• االم ،

• الطفل.

فرتة النزاع

 هناك حد زمني ملدة سنتني للطعن يف األبوة: يبدأ من اللحظة التي

 يعلم فيها الشخص الذي يحق له الطعن بالظروف التي تتحدث ضد

  األبوة. ويف أقرب وقت، ترسي الفرتة من والدة الطفل وليس قبل أن

يبدأ االعرتاف به.

 إذا مل يعرتض املمثل القانوين للطفل القارص عىل األبوة يف الوقت

 املناسب ، ميكن للطفل االعرتاض عليها بنفسه بعد بلوغه سن الرشد. يف

  هذه الحالة ، ال تبدأ الفرتة قبل بلوغ الطفل السن القانونية وليس قبل

أن يعلم بالظروف التي تتعارض مع األبوة.

يجب أن تبدأ إجراءات االستئناف بطلب إىل محكمة األرسة.

 ستستمع املحكمة إىل األطراف، وتستمع، عند الرضورة، إىل الشهود،

  وتحصل، كقاعدة عامة، عىل تقرير نسب للحصول عىل قدر كاف من

اليقني بشأن األبوة.

  إذا نجح طلب األب البيولوجي، تقرر املحكمة أيضا أبوته. يتحمل كل

طرف من األطراف )باستثناء الطفل القارص) نصف تكاليف املحكمة.

عليك أن تدفع تكاليفك خارج نطاق القضاء بنفسك.

 إذا رُفض الطلب ألن املحكمة قد وجدت أن مقدم الطلب نفسه أو

 طرف آخر هو األب، فإن املحكمة تنص عىل ذلك يف صيغة صنع القرار.

 ويف هذه الحالة، تبت املحكمة يف التكاليف حسب تقديرها املعقول.

  وميكن الطعن يف قرار املحكمة املحلية أمام املحكمة اإلقليمية العليا

املختصة.



7

رأي الخرباء بشأن النسب البيولوجي

  برصف النظر عن الطعن القضايئ أو اإلجراء اإلعالين، ميكن لآلباء القانونيني

واألطفال أن يوضحوا أقاربهم عىل نفقتهم الخاصة عن طريق آراء الخرباء.

ولهذا الغرض، يجوز

  أ) لألب الرشعي لألم والطفل ،

ب) لألم الرشعية من األب الرشعي والطفل

ج) للطفل أن يطلب من الوالدين القانونيني

 أن تطلب موافقتهم عىل فحص النسب الورايث.والسامح بإخراج عينة

  وراثية مناسبة للفحص عند تقديم الطلب ، تحل محكمة األرسة محل

املوافقة غري املعتمدة وتأمر بالتسامح مع أخذ العينات.

 مالحظة: هذا االدعاء املنفرد للتوضيح متاح فقط ضمن عالقة قانونية

  قامئة بني الوالدين والطفل ، أي ميكن لألب الرشعي فقط طلب شهادة

النسب.

  ال ميكن لألب البيولوجي املزعوم أن يطلب رأي الخرباء مبعزل عن غريه

)خارج إطار الطعن) إذا كانت األبوة القانونية لرجل آخر موجودة.
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  ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف الكتيبات والنرشات من وزارة العدل

www.justiz.nrwيف شامل الراين - وستفاليا وعىل                           )خدمة املواطنني).



ميكن االطالع عىل جميع الكتيبات والنرشات التي توزعها وزارة العدل عىل املوقع التايل:                            )خدمة املواطنني).

 كام ميكنك طلب جميع املنشورات عرب الهاتف خالل أيام األسبوع بني الساعة         و

Nordrhein-Westfalen direkt
u 0211 837-1001

nrwdirekt@nrw.de
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