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Deutsche Botschaft                                                     لمانيةألالسفارة ا  

Kairo                                                                                                القاهرة 

 

  

بشأن إرشادات  

اجراءات الطالق في مصر   
 

 (٢٠١٥)إصدار: أكتوبر                   

 

 

 :ةس القانونيساأل -١

 

 عليها يترتبأو تلك التي  لبطالنباأو  لفسخباأو  بالطالق سواء انهاء عالقة الزوجيةبشأن  خارج ألمانياالصادرة  االحكام

 صة بكل واليةاإلدارة القضائية المختعندما تتحقق  االتحاديةتنتج آثارها في جمهورية ألمانيا  من عدمه الزواج ثبوت

 .من قانون األسرة المعدل( ١فقرة  السابعةمادة ال) المصادقة عليهامن توافر شروط 

 

للدولة التي ينتمي إليها كال الزوجين وقت صدور القرار، فال يعلق كمة تابعة ا في حالة صدور هذا القرار عن محأم

 شروط االقرار. من توافراإلدارة القضائية المختصة بكل والية االقرار على تحقق 

 

 الخطوات التي يتعين اتباعها في ألمانيا لالعتراف بالطالق الذى تم خارج ألمانيا:  -٢

 

 انعقاد االختصاص: –أ  

 

اإلدارة القضائية المختصة بكل  الصادرة بالخارج بشأن انهاء عالقة الزوجية لدى  األحكام المصادقة على اتطلب قدمت

. باستثناء ذلك ينعقد االختصاص في الواليات التالية االزوجين في نطاقه ألحد المعتادي يقع محل اإلقامة والت والية

 كالتالي:

 اإلقليمية العليا لفرانكفورت ام ماين. لرئيس المحكمة في "هيسن" ينعقد االختصاص  -

 في "نوردراينفيستفالين" ينعقد االختصاص لرئيس المحكمة  اإلقليمية العليا لدوسيلدورف. -

 ساكسونيا السفلى" ينعقد االختصاص لرؤساء المحكمة  اإلقليمية العليا في براونشفايج و سيل أو أولدينبورج." في -

 

أو  لإلدارة القضائية االتحادية فينعقد االختصاص ألي من الزوجينفي ألمانيا  محل إقامة معتادعدم وجود في حالة 

 ام عقد زواج جديد فيها.والية التي سوف يتم إبرفي اللرئيس المحكمة العليا 

 

فيقدم الطلب لدي  ولن يتم إبرام عقد زواج جديد  ألي من الزوجينفي ألمانيا  محل إقامة معتادعدم وجود في حالة 

 برلين(. ١٠٨٢٥، ٢٥-٢١سالتزبورجر شتراسي )برلين اإلدارة القضائية بدائرة 

 

 تقديم الطلب: -ب 

 

ثبات توافر مصلحة يقدم الطلب كل من يستطيع ا .الزواج من عدمهعلى  المصادقةالنظر في  طلبيتم فقط وبناء على 

مرفقاً به المستندات المطلوبة،  فقطتقوم السفارة برفع الطلب الخاص بكم . االعتراف بالزواج من عدمهقانونية له في 

   .محل إقامة معتاد في ألمانيا ألي من الزوجين عدم وجود وذلك حال

في مكتب األحوال الشخصية في ألمانيا أو من خالل اإلدارة القضائية المختصة  الطلب لدى في الحاالت األخرى يقدم

 ابرام عقد زواج جديد هناك. نيةمثالً أو في إطار  األهلية للزواجإطار إصدار شهادة 

 

 المستندات المطلوبة: -ج 
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، وتجدون هذا الطلب على صفحة في آخر صفحة بالطلب الذي سوف تقدمونه تجدون قائمة بكافة المستندات المطلوبة

جدير بالذكر أنه يمكن في بعض الحاالت للسلطات األلمانية المختصة أن  السفارة على االنترنت تحت بند "الطالق".

 .إضافيةتطلب تقديم مستندات 

 

ألمانيا أن يتم التصديق عليها في السفارة  ختصة فيالمجهات الج ألمانيا لدى يتعين عند تقديم شهادات صادرة خاركما 

االلمانية. تجدون المعلومات الخاصة بإجراءات التصديق في االرشادات الخاصة بذلك على صفحة السفارة على االنترنت 

 تحت بند "التصديقات والشهادات والتوثيق".

 

تقوم  السفارة بترجمة هذه المستندات، إنماوال تقوم انية. إضافة إلى ذلك فإنه يتعين ترجمة جميع المستندات إلى اللغة األلم

. تجدون قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين على لديهاالتي قام بها أحد المترجمين المعتمدين فقط بالتصديق على الترجمة 

 تحت بند "معلومات قنصلية إضافية".نترنت صفحة السفارة على اال

لدى الهيئة المختصة في ألمانيا إن كانت تعترف بالمستندات المترجمة خارج كما نرجو من حضراتكم االستفسار 

 .ألمانيا

 

 

 الرسوم: -د

 

يورو وفق كل حالة  ٣٠٥إلى  ١٥تتراوح من  رسوم نظير االحكام المتعلقة بالزواجالمصادقة على يتم النظر في طلبات 

والمصاريف  دعوى المصادقة طرافأل بالنسبة قةالمصادمدى أهمية  يراعى بصفة خاصةالرسوم  تحديدعند ، وعلى حدة

يورو  ١٦٠الرسوم هي قيمة اإلدارية المرتبطة به وكذلك الحالة االقتصادية لمقدمي الطلب. جدير بالذكر ان متوسط 

 .الهيئة األلمانية المختصة بتحصيلها وليس السفارة األلمانيةوتقوم 

 

 

 مدة النظر في الطلب: -و

 

توافر كافة المعلومات المطلوبة لدراسة الطلب وعلى تقديم كافة على  بصفة أساسية لطلبتتوقف مدة النظر في ا

فقط بعد توافر كل ما سبق تبدأ الدراسة النهائية للطلب وإصدار القرار فيها )بعد سداد قيمة لذلك.  الالزمةالمستندات 

لمستندات وسداد الرسوم. لهذا قد يستغرق ا طريقة ارسالالرسوم(. قد يتأخر البت في الطلب وذلك ألسباب ترجع إلى 

 بضعة أسابيع قد تصل إلى بضعة شهور.( ظر في الطلب )وفق كل حالة على حدةالن

 ،بمدة النظر في طلبكمجدير بالذكر أنه ال يتسنى للسفارة األلمانية التأثير على الهيئات األلمانية المختصة فيما يتعلق 
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