BAŞVURULACAK YERLER
Polis merkezleri, jandarma karakolları
Aile Mahkemeleri
Sağlık kuruluşları
Cumhuriyet Savcılığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlükleri
Nüfus Müdürlükleri
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Adli Yardım Büroları
Kadın Örgütleri

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻴﻬﺎ

 اﳌﺨﺎﻓﺮ اﻟﺪرﻛﻴﺔ, ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻮزارة ﺷﺆون اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻮس
ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
اﳌﻨﻈامت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ACİL TELEFONLAR
Polis imdat - 155
Jandarma - 156
Ambulans – 112
Alo 183 (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
Alo Baro – 444 26 18
Yabancılar İletişim Merkezi (YIMER) - 157

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

اﻹﻳﺬاء

Birlikteliği
Sarsıcı Durum

ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون

ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻄﻮارئ

155 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
156 - ﺣﺮس اﻟﺤﺪود
112 - اﻹﺳﻌﺎف
 )ﺧﻂ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ183 أﻟﻮ
(ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
444 26 18 ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
157 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

Hayata
Kast

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

Akıl Hastalığı

ﻣﺮض ﻋﻘﲇ

ارﺗﻜﺎب ﺟﺮميﺔ
أو اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ دينء

Zina

اﻟﺰﻧﺎ

Evlilik İçi
Tecavüz

0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

Suç İşleme
ya da Haysiyetsiz
Yaşam Sürme

اﻻﻏﺘﺼﺎب ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ

MEDENİ HAKLARIMIZ:
BOŞANMA SÜRECİ
www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

Geçici koruma altındaki herkes,
yurtdışında evlenmiş olsa bile,
Türkiye’de kanunlar çerçevesinde
tanımlanmış durumlar söz konusu
olduğunda eşinden boşanma
hakkına sahiptir.

Terk

اﻟﻬﺠﺮ

:اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻼق

ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ان ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎن ﻣﺘﺰوﺟﺎ
ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧني
.اﳌﺤﺪدة ﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

Hangi durumlarda
eşinizden boşanma hakkına
sahip olursunuz?
● TERK Eşiniz evi terk ettiyse ya da sizi evinizi
terk etmeye zorluyorsa,
● AKIL HASTALIĞI Eşinizin akli dengesi
yerinde değilse ve hastalığının tedavisi
olmadığına dair elinizde bir sağlık raporu
varsa,
● BİRLİKTELİĞİ SARSICI DURUM Madde
bağımlılığı, kumar, borçlanma, şiddete maruz
bırakılma gibi eşinizle birlikteliğinizi imkânsız
hale getiren olumsuz bir tavır ya da durum
varsa,
● HAYATA KAST Eşiniz size karşı ağır
yaralama, bıçaklama, zehirleme gibi ölüme yol
açabilecek, aynı zamanda hukuki zeminde suç
olarak tanımlanan ve ceza davası açılmasını
gerektiren bir eylem sergilerse,
● EVLİLİK İÇİ TECAVÜZ Rızanız olmamasına
rağmen eşiniz tarafından cinsel ilişkiye
zorlandıysanız ya da tecavüze maruz
bırakıldıysanız ve elinizde bu olayın sizde
ortaya çıkardığı ﬁziksel ya da psikolojik hasarı
belgeleyen bir sağlık raporu varsa,
● SUÇ İŞLEME YA DA HAYSİYETSİZLİK Eşiniz
dolandırıcılık, tecavüz gibi küçük düşürücü bir
suç işlemiş veya alkol/madde bağımlılığı,
kadın ticareti yapma gibi haysiyetsiz
eylemlerde bulunduysa,
● ZİNA Eşinizin zina yaptığını öğrendiğiniz
andan itibaren 6 ay içinde ve zina eyleminin
üzerinden 5 yıl geçmeden önce,

Evliliğinizi sürdürmekten vazgeçme hakkına
sahipsiniz, boşanma talebiyle ilgili mercilere
başvuruda bulunabilirsiniz.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻄﻼق؟
● اﳌﻐﺎدرة إذا ﻏﺎدر أﺣﺪ اﻟﺰوﺟني اﻟﺒﻴﺖ او إذا
،اﺟﱪ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟني اﻵﺧﺮ ﻋﲆ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻴﺖ
 اذا ﻛﺎن اﺣﺪ اﻟﺰوﺟني ﻳﻌﺎين:● اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
و ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻳﺜﺒﺖ، ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ
.ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻼج
 اذا ﻛﺎن:● اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
أﺣﺪ اﻟﺰوﺟني ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻳﻦ وﻳﺴﺒﺐ ا
ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔﻛﺎﻹدﻣﺎن ﻋﲆ
اﳌﺨﺪرات أو ﻟﻌﺐ اﻟﻘﻣﺎر أو اﻟﺪﻳﻮن أو ﰲ ﺣﺎل
،ﺗﻌﺮض أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻳﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪي أﺣﺪ:● أﻓﻌﺎل ﻣﻬﺪدة ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﺰوﺟني أﻓﻌﺎل ﺷﻨﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ
 اﻟﻄﻌﻦ،اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻣﺜﻞ اﻟﴬب اﳌﱪح
 اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻢ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻦ،ﺑﺎﻟﺴﻜني
،أﻓﻌﺎل ﺗﺆدي اﱃ ﻣﻮت اﻟﺸﺨﺺ
● اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل
اﺟﺒﺎر أﺣﺪ اﻟﺰوﺟني ﻋﲆ اﻟﺠامع ﻣﻦ دون رﺿﺎ
او ﺣﺪوث اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻻﻣﺮ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪوث أﴐار ﺟﺴﺪﻳﺔ
.وﻧﻔﺴﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ
● ارﺗﻜﺎب ﺟﺮميﺔ او ﻋﺪم اﺣﱰام اﻟﺬات إذا ﻛﺎن
اﻟﺰوج ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋامل ﻏري ﴍﻳﻔﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﱰام
 اﻹدﻣﺎن، اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ،اﻟﺬات ﻣﺜﻞ اﻻﺧﺘﻼس
. ﺗﺠﺎرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻟﻜﺤﻮل/ﻋﲆ اﳌﺨﺪرات
 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﻚ ﺑﺤﺪوث6  ﺧﻼل:● اﻟﺰﻧﺎ
 ﺳﻨﻮات ﻋﲆ ﺣﺪوث واﻗﻌﺔ5  و ﻗﺒﻞ ﻣﺮور،اﻟﺰﻧﺎ
.اﻟﺰﻧﺎ
 ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻟﺰوﺟني اﻧﻬﺎء،ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
.ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق

Boşanma davası
nasıl açılır?
● Gerekli Belgeler: Boşanmak istediğinizi beyan
eden bir dilekçe yazmalısınız. Dilekçenin yanı sıra
bir boş dosya, tebligat pulu, dava açma ücretini
hazır etmeniz gerekir.
● İlgili Mahkeme: Gerekli belgelerle beraber ikamet
adresinizin bulunduğu bölgedeki Aile
Mahkemesine başvurmalısınız. Bölgede Aile
Mahkemesi bulunmuyorsa aynı dava Asliye Hukuk
Mahkemesinde açılır.
● Baro Desteği: Avukatınız olmadan dava sürecini
başlatabilirsiniz. Ancak hak kaybı yaşamamak için,
maddi durumunuz uygun değilse ücretsiz destek
için bulunduğunuz ilin Barosuna başvurarak,
avukat yardımı alabilirsiniz.

Boşanma sürecinde hangi
haklara sahipsiniz?
● Aile Konutu Şerhi: Hâkim boşanma davası
süresince ortak konutun ve eşyaların eşlerden birinin
ve çocukların kullanımına ayrılmasına karar verebilir.
● Maddi ve Manevi Tazminat: Evliliğin sona
ermesinde daha az veya eşit oranda kusurlu
olduğunuzu kanıtlarsanız, boşanma davası sırasında
veya davanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde
maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.
● Yoksulluk Nafakası: Boşanma nedeniyle
yoksulluğa düşecekseniz, dava sırasında tedbir ve
boşanma kararı kesinleştikten sonra da yoksulluk
nafakası talep edebilirsiniz.
● İştirak Nafakası: Ayrıca, çocukların velayeti
kendisine verilmemiş taraf, mali gücü oranında,
çocuğun geçim ve eğitim masraflarına katılmakla
yükümlüdür.
● Mal Rejimi: Tapusu veya ruhsatı kimin üzerine
olursa olsun, resmi nikâh tarihi ne olursa olsun,
evlilik boyunca edinilen mallar kadın ve erkek
arasında eşit olarak paylaştırılır.
● Çocukların Velayeti: Hâkim, çocuğa kimin daha
iyi bakacağına inanıyorsa velayeti ona verir.
Genellikle çocukların anneleriyle kalmalarına,
kardeşlerinse birlikte büyümeleri için bir arada
kalmalarına karar verilir.

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻚ رﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﻄﻼق؟
 ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﺘﺐ ﻃﻠﺐ ﻳﺒني رﻏﺒﺘﻚ:● اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ
 وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺠﻬﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎﻟﻄﻼق
. أﺟﺮة رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى، ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ،ﻓﺎرغ
 ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﴎة:● اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ
 إذا مل ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﴎة ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ.اﻷوراق اﻟﻼزﻣﺔ
.ﻓﱰﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻘﻀﻴﺔ دون وﺟﻮد:● دﻋﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني
 ﺣﺘﻰ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﺤﻘﻮق.اﳌﺤﺎﻣﻲ
و إن ﻛﺎن وﺿﻌﻚ اﳌﺎدي ﻻﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺷﺨﴢ
ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣني ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﱃ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
.وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ مبﺴﺎﻋﺪة اﳌﺤﺎﻣﻲ

çocukları
görme hakkı
Boşanma davası devam ederken
çocukları görmekle ilgili sorun
yaşanıyorsa mahkemeye bu durum
dilekçe ile bildirebilir ve tedbir
niteliğinde ara karar (velayet
istemiyle birlikte) talebinde
bulunulabilirsiniz.

ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻼق ميﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ واﺑﻼﻏﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺧﺬ
اﻟﺘﺪاﺑري وﺳﻴﻌﺘﱪ اﻻﻣﺮ ﻛﻘﺮار ﻣﺆﻗﺖ
()ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ متﺘﻠﻜﻬﺎ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻼق؟
 ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان:● وﺿﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻋﲆ ﺳﻜﻦ اﻻﴎة
ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﴈ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻼق ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﺒﻴﺖ واﻻﺛﺎث
.واﻷﻃﻔﺎل ﻟيك ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻓﻴﻪ
 إن ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ اﺛﺒﺎت:● اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎدي و اﳌﻌﻨﻮي
أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼري اﻟﺬي أدى إﱃ اﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ
،ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎدي و اﳌﻌﻨﻮي
ﺧﻼل ﻓﱰة اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ أو ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
.اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎيئ
 إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﺑﻮﻗﻮﻋﻚ ﰲ:● ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ
 ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑري ﰲ ﻓﱰة،ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺮ
اﳌﻘﺎﺿﺎة وﻃﻠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻼق
.ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ
 و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﻏري اﳌﻮﻛﻞ:● ﻧﻔﻘﺔ اﻻﺷﱰاك
ﺑﻮﺻﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻻﺷﱰك ﰲ ﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻄﺮف اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓري
.ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل
 ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺎﺑﻮ أو:● ﻧﻈﺎم اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
 ﻳﺘﻢ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ، اﻟﱰﺧﻴﺺ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺰواج ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎو
.ﺑني اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
 ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ:● ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل
 ﻋﲆ اﻻﻏﻠﺐ.اﻟﺬي ﻳﺠﺪه ﻣﻤﻬﺪا و ﻗﺎدرا ﻋﲆ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ
. ﻟيك ﻳﻌﻴﺶ اﻻﺧﻮان ﻣﻊ ﺑﻌﺾ،ﻳﻘﺮر إﻋﻄﺎء اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻼم

ﺣﻖ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ
اﻷﻃﻔﺎل

ayrılık kararı
Dava açan eş, dilerse boşanma
dilerse ayrılığa karar verilmesini
isteyebilir. Dava boşanmaya ilişkinse,
ancak ortak hayatın yeniden
kurulması olasılığı bulunduğu
takdirde hâkim bir yıldan üç
yıla kadar ayrılık kararı
verebilir.

ﻗﺮار اﻻﻧﻔﺼﺎل

إن اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ اﻟذي ﻳﺮﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻄﻼق
ميﻜﻨﻪ ان ﻳﻄﻠب اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻄﻼق او
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻄﻼ.اﻹﻧﻔﺼﺎل
ق ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﴈ اﻻﻧﻔﺼﺎل
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﻳﻦ ﰲ ﺣﺎل رؤﻳﺘﻪ
أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺸﱰﻛﺔ
.ﻣﺎ ﺑﻳﻦ اﻟﺰوﺟﻳﻦ ﺑﺪل اﻟﻄﻼق

