وظایف والدین و دیگران
وظایف والدین و دیگران :تعهدات قانونی جدید
در ژوئن  ،2019دولت کانادا تغییراتی را در قانون طالق ایجاد کرد .بعضی از این تغییرات برای والدین و دیگران که وظیفه
فرزندپروری یا مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده دارند یا کسانی که طرفین یک موضوع دادگاهی تحت قانون طالق هستند ،وظایف
جدیدی را ایجاد میکند .این تغییرات همچنین وظایف جدیدی را برای مشاوران حقوقی ایجاد میکند .این تغییرات از  1مارس 2021
اعمال میشود.

در کلیه موارد حقوقی خانواده که مربوط به کودکان باشند ،عمل کردن بر طبق مصلحت کودک اولویت شماره یک است.
قانون طالق جدید وظایفی را برای والدین و دیگران تعیین میکند تا آنها بتوانند همواره ،از جمله هنگام مداخله دادگاهها ،در جهت
مصلحت کودک عمل کنند.
بعالوه تغییرات ایجاد شده در قانون طالق شامل وظایف جدیدی برای مشاوران حقوقی میشود تا به والدین و دیگران کمک کنند
وظایف خود تحت این قانون را برآورده کنند.
این سند



اطالعاتی را در مورد هر وظیفه به شما خواهد داد و
به شما کمک میکند بدانید چگونه به بهترین نحو به تعهدات قانونی خود عمل کنید

در این صفحه








عمل کردن بر طبق مصلحت کودک
محافظت از کودکان در برابر اختالفات خانوادگی
استفاده از روند حل اختالفات خانوادگی
ارائه اطالعات کامل ،دقیق و بهروز
پیروی از دستورات
دادن گواهی
وظایف مشاوران حقوقی

طرفین مشمول قانون طالق پنج وظیفه دارند

 اگر طبق قانون طالق
جدید حکم تماس داشته
باشید ،این وظایف در
مورد شما نیز اعمال
میشود.
 اگر همسر کسی نیستید
اما به جای پدر یا مادر
قرار میگیرید یا قصد
دارید به جای پدر یا مادر
بایستید ،این وظایف در
مورد شما نیز اعمال
میشود.

 )1عمل کردن بر طبق مصلحت کودک
تصمیم گیری در جهت مصلحت کودک مهم است .مصلحت کودک آزمایشی است که دادگاهها هنگام تصمیم گیری در مورد
پروندههای کودکان اعمال میکنند و اکنون این آزمایش طبق قانون طالق جدید یک وظیفه اساسی است.
طبق قانون طالق جدید اگر وظیفه فرزندپروری ،مسئولیت تصمیم گیری یا تماس با کودک داشته باشید ،باید هنگام انجام مسئولیتهای
خود بر طبق مصلحت آن کودک عمل کنید.
قانون طالق جدید شامل یک لیست از عوامل خاص است تا شما و دادگاه بتوانید تعیین کنید در یک وضعیت خاص مصلحت کودک
در چیست .این عوامل عبارتند از :مثل نیازهای


کودکان ،توجه به سن و مرحله رشد آنها ،مانند نیاز آنها به ثبات







رابطه با هر یک از والدین
روابط آنها با خواهر و برادر ،پدربزرگ و مادربزرگ و دیگر افراد مهم در زندگی آنها
ترتیبات مراقبت قبل از جدایی و طرحهای آینده مراقبت از کودک
دیدگاهها و ترجیحات
تربیت و میراث فرهنگی ،زبانی ،مذهبی و معنوی ،از جمله تربیت و میراث بومی

سایر عوامل عبارتند از توانایی و تمایل هر یک از والدین برای




مراقبت از کودک
حمایت از رابطه کودک با والدین دیگر
همکاری و ارتباط در مورد مسائل فرزندپروری

همچنین عوامل دیگری نیز وجود دارد که ممکن است بر ایمنی کودک تأثیر بگذارند مانند


هرگونه خشونت خانوادگی و تأثیر آن بر
 oتوانایی و تمایل هر شخص دخیل در آن رفتار خشونتآمیز برای مراقبت از کودک و برآوردن نیازهای او ،و
 oمناسب بودن صدور حکمی كه افراد را ملزم به همكاری در زمینه مسائل مؤثر بر كودك كند
هرگونه جریان ،حکم ،شرط یا اقدام مدنی یا کیفری موجود که مربوط به ایمنی ،امنیت و رفاه کودک باشد



هنگام تصمیم گیری درباره کودک خود ،این عوامل را در نظر بگیرید .به عنوان مثال ،اگر مدرسه جدیدی را انتخاب میکنید ،شما و
والد دیگر باید تصمیم خود را بر اساس اینکه کدام مدرسه بهترین گزینه برای کودکتان است اتخاذ نمایید .اگر شما و والدین دیگر
نتوانید توافق کنید ،یک قاضی برای تصمیم گیری به همین عوامل فوق توجه میکند.

اطالعات بیشتر در مورد منافع و مصلحت کودک در اینجا موجود است.
 )2محافظت از کودکان در برابر اختالفات خانوادگی
یکی از مهمترین کارهایی که میتوانید برای کودکان خود انجام دهید ،محافظت از آنها در برابر دیدن یا شنیدن درگیری بین شما
و والد دیگر است.
قانون طالق جدید وظیفه خاصی را برای شما تعیین میکند ،یعنی برای محافظت از فرزندان خود در برابر درگیری که ممکن است
در نتیجه جدایی یا طالق شما اتفاق بیفتد باید تمام تالش خود را به کار گیرید.
برای موفقیت در انجام این وظیفه ،چند نکته در اینجا قید شده است که باید آنها را بخاطر بسپارید:


سعی کنید هنگامی که کودکان صدای شما را میشوند از مجادله یا بحث در مورد جزئیات موضوع دادگاهی خود اجتناب
کنید  -یا تا زمانی که آنها در خانه نیستند صبر کنید و یا سعی کنید به جایی بروید که آنها نتوانند صدای شما را بشنوند



از انتقاد یا شکایت از والد دیگر در مقابل کودکان خودداری کنید
از اینكه فرزندان خود را مجبور کنید احساس كنند باید در مقابل والد دیگر از شما «طرفداری کنند» خودداری
كنید



یک وکیل ،شخص میانجی یا سایر متخصصان حقوق خانواده میتوانند به شما کمک کنند تا با به کار بردن راهکارهایی
بتوانید از فرزندان خود در برابر درگیری محافظت کنید.
 )3استفاده از فرآیند حل اختالف خانواده
«حل اختالف خانواده» اصطالح جدیدی در قانون طالق است .این فرآیند خارج از دادگاه است
که خانوادهها میتوانند برای حل مسائل مربوط به فرزندپروری ،حمایت از خانواده و در بعضی از خانوادهها ،اموال خود از آن
استفاده کنند .نمونههایی از فرایندهای حل اختالف خانوادگی عبارتند از مذاکره ،قانون مشارکت ،میانجیگری و داوری.

طبق قانون طالق جدید شما باید سعی کنید در صورت لزوم با استفاده از فرآیند حل اختالف خانواده مسائل حقوقی خانواده
خود را حل کنید .مثالً ،اگر شما خشونت خانوادگی را تجربه کرده باشید و همواره مسائل ایمنی مطرح باشند یا بطور قابل
توجهی عدم تعادل در قدرت بین شما و شخص دیگر وجود داشته باشد ،ممکن است فرایند حل اختالف خانوادگی مناسب
نباشد.
استفاده از فرآیندهای حل اختالف خانواده نسبت به سپردن وظیفه تصمیمگیری به یک قاضی ،مزایای بسیاری دارد :





شما می دانید که فرزندان شما به چه چیزی نیاز دارند توضیح این نیازها برای قاضی که فقط شناخت اندکی از
خانواده شما در جریان دادگاه دارد ،دشوار است
حل اختالف خانوادگی ممکن است بهصرفهتر و بسیار سریعتر از مراجعه به دادگاه باشد
ممکن است برای فرزندان شما خوب باشد که شاهد همکاری بین والدین باشند
بعضی از فرآیندهای حل اختالف خانوادگی میتواند به بهبود توانایی شما در برقراری ارتباط با یکدیگر کمک
کند

وکیل ،میانجی یا سایر متخصصان حقوق خانواده میتوانند به شما کمک کنند تا تصمیم بگیرید که کدام یک از فرآیندهای
حل اختالف خانوادگی برای شما بهتر است.
همچنین میتوانید وبسایت وزارت دادگستری کانادا را در اینجا جستجو کنید تا ببینید آیا در منطقه شما فرآیندهای حل
اختالف خانواده دولت محور وجود دارد یا خیر.
روشهای زیادی هست که مردم میتوانند در مورد مسائل مربوط به جدایی یا طالق تصمیمگیری نمایند .شما باید در مورد
رویکردی که برای شما و خانواده شما مناسب است تصمیم بگیرید .از هر فرآیندی استفاده کنید فرقی نمیکند ،مهم این است که بر
روی مصلحت فرزندان خود تمرکز کنید .به این گزارهبرگ مراجعه کنید  -حل اختالف خانواده :حل و فصل مسائل حقوقی خانواده
در خارج از دادگاه .

 )4ارائه اطالعات کامل ،دقیق و بهروز
طبق قانون طالق جدید طرفین وظیفه دارند کلیه اطالعات مورد نیاز تحت قانون طالق مقررات آن را ارائه دهند .علت این امر
این است که والدین و دادگاهها بتوانند بر اساس اطالعات دقیق توافق کنند یا حکم صادر نمایند.
مثالً ،برای کمک به دادگاه در تعیین مقدار منصفانه و دقیق حمایت از فرزند تحت دستورالعمل فدرال حمایت از کودک
(مقررات تحت قانون طالق) ،باید اطالعات کامل ،دقیق و بهروز مربوط به درآمود خود را ارائه دهید .این بدان معنی
است که شما باید



اظهارنامه مالیات بر درآمد خود برای هر یک از سه سال مالیاتی اخیر،
اعالمیههای ارزیابی و ارزیابی مجدد آژانس درآمد کانادا برای هر یک از سه سال مالیاتی اخیر را ارائه دهید.

بسته به شرایط خود ،ممکن است الزم باشد اطالعات دیگری را نیز ارائه دهید ،از قبیل




آخرین اظهارنامه درآمد یا فیش حقوقی یا نامهای از کارفرمای خود مبنی بر میزان حقوق و دستمزد دریافتی خود،
صورتهای مالی شرکت خود ،در صورت خود اشتغالی یا اداره کردن یک شرکت،
اطالعاتی درباره درآمدی که از بیمه کار دریافت کردهاید.

اطالعات بیشتر مربوط به نحوه ارائه اطالعات کامل ،دقیق و به روز درآمد برای اهداف حمایت از کودک دراینجا موجود
است.

درگیری خانوادهها با دادگاههای مختلف
خانوادهها گاهی اوقات به طور همزمان با چند دادگاه مختلف درگیر میشوند .این امر معموالً در موارد خشونت خانوادگی
که سیستم عدالت کیفری ،سیستم حمایت از کودکان و سیستم عدالت خانواده همه درگیرند ،صادق است.
این شرایط ممکن است بسیار چالش برانگیز باشند .به عنوان مثال ،اگر دادگاه خانواده از حکم کیفری مبنی بر عدم امکان
تماس بین والدین ،اطالعی نداشته باشد ،قاضی ممکن است حکم دردگیری بین والدین را صادر کند .این امر ممکن است
پیروی از هر دو حکم را سخت و غیرممکن کند و خطرات ایمنی ایجاد نماید.
برای حل این مسئله ،قانون طالق جدید میگوید که قضات باید هرگونه محافظت مدنی ،حفاظت از کودک یا دادرسی
کیفری یا حکمهای مربوط به زوجین طالق را که در جریان یا در حال تعلیق هستند در نظر بگیرند.
اگر طالق گرفتهاید یا در جریان طالق هستید و خواستار صدور حکم دادگاه برای فرزندپروری ،حمایت از فرزند یا نفقه
شدید ،باید در مورد هرگونه پرونده کیفری یا حفاظت از کودک یا حکمهایی که شامل حال شما یا همسر سابق شما میشود،
یا هرگونه حکم محافظتی یا محدودکننده علیه خود یا همسرتان به داداگاه بگویید.
اطالعات بیشتر در مورد خانوادههای درگیر در بخشهای مختلف سیستم دادگستری در اینجا موجود است.
شما موظف به ارائه کلیه اطالعات الزم خواسته شده به دادگاهها هستید .دادگاهها روشهایی دارند که افراد را مجبور
میکنند اطالعات مورد نیاز تحت قانون طالق و مقررات آن را ارائه دهند ،از قبیل صدور حکم افشا ،اما این کار منجر به تأخیر
میشود که به مصلحت فرزند شما نیست.

 )5پیروی از حکمها
قانون طالق جدید به طرفین تذکر میدهد که پس از آن که دادگاه حکمی را صادر کنند ،باید از آن حکم پیروی کنند.
این یک تعهد جدید نیست ،اما والدین گاهی اوقات به اشتباه فکر میکنند که مجبور نیستند از احکام قانون خانوادهشان
پیروی کنند.
به عنوان مثال ،تا زمانی که حکم دیگر در مرحله اجرا نباشد ،باید نفقه فرزند را پرداخت کنید .یعنی اینکه اگر در حکم
مشخص نشده باشد که چه موقع میتوانید نفقه فرزند را قطع کنید ،مجبورید تا زمانی که دادگاه حکم را تغییر میدهد نفقه فرزند
را بپردازید.

به همین ترتیب ،اگر دادگاه برنامه فرزندپروری ویژهای را حکم کند ،نمیتوانید بی دلیل به طور یک جانبه والد دیگر را
از گذراندن زمان فرزندپروری منع کنید.
در صورت عدم پیروی از حکم ،ممکن است عواقب حقوقی جدی به وجود آید .مثالً ،ممکن است دادگاه حکم اهانت به
دادگاه را علیه شما صادر کند .دادگاه سپس میتواند مجازاتهای مختلفی را اعمال کند ،من جمله




پرداخت جریمه به دادگاه
پرداخت پول به طرف دیگر برای هزینههای دادرسی او (به عنوان مثال هزینههای وکالت)
حبس ،در موارد شدید

ممکن است گاهی اوقات نخواهید از حکم دادگاه پیروی کنید زیرا در زندگی شما یا فرزندتان تغییری ایجاد شده است که
حکم دادگاه آن را پوشش نمیدهد .ممکن است معتقد باشید که حکم دادگاه دیگر به مصلحت فرزند شما نیست.
در این شرایط ،باید به دادگاه مراجعه کنید و برای اعالم وضعیت جدید درخواست تغییر حکم بدهید .تا زمانی که حکم
تغییر میکند ،باید از حکم اولیه دادگاه پیروی کنید.

دادن گواهی
مهم است که وظایفتان را مرور کنید و به راحتی بگویید آنها را درک میکنید.

طبق قانون طالق جدید ،هر بار که سندی را در دادگاه ثبت میکنید  -خواه یک پرونده
قضایی را شروع کند یا به یکی پاسخ دهد  -باید تأیید کنید که هر یک از پنج وظیفه خود
تحت قانون طالق را درک میکنید.
این امر در مورد هر یک از طرفین هر پرونده دادگاهی صادق است .باید تأیید کنید که
آیا وکیل دارید یا خودتان وکیل خود هستید.

به یاد داشته باشید  -وظیفه شما این
است که
)1
)2
)3
)4

)5

در جهت مصلحت فرزندان خود
عمل کنید
از وارد شدن فرزندان خود به
درگیری جلوگیری کنید
حل اختالف را امتحان کنید،
مگر اینکه مناسب نباشد
کلیه اطالعات مورد نیاز در
پرونده دادگاه خود را ارائه
دهید
از حکم دادگاه پیروی کنید

وظایف مشاوران حقوقی
طبق قانون طالق جدید ،مشاور حقوقی حرفهای کسی است که صالحیت دادن مشاوره حقوقی یا نمایندگی شما را در پروندههای تحت
این قانون دارد .در بعضی از استانها ،ممکن است دفتر اسناد رسمی یا دستیار وکیل دادگستری نیز درگیر شود.
بعالوه تغییرات ایجاد شده در قانون طالق وظایف جدیدی را برای مشاوران حقوقی تعیین میکند تا به شما کمک کنند به وظایف
خود تحت این قانون عمل کنید .به عنوان مثال ،مشاوران حقوقی موظفند



موکالن خود را تشویق کنند تا برای حل و فصل مسائل خانوادگی خود از فرآیندهای حل اختالف خانواده استفاده کنند،
مگر اینکه این کار به وضوح نامناسب باشد
موکالن خود را از خدمات دادگستری خانوادگی که میتوانند به آنها در حل مسائل خانوادگی یا انجام تعهدات خود تحت
قانون طالق کمک کنند مطلع سازند.

مشاوران حقوقی همچنین موظفند وظایفتان را برای شما توضیح دهند ))https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html

اطالعات بیشتر در مورد خدمات دادگستری خانواده در اینجا موجود است.
مشاوران حقوقی همچنین وظیفه دارند گواهی بدهند که به وظایف خود مطابق با قانون طالق عمل کردهاند.

لینکهای مرتبط







برنامهریزی :راهنمای ترتیبات فرزندپروری پس از جدایی یا طالق
چک لیست برنامه فرزندپروری
ابزار برنامه فرزندپروری
گزارهبرگ فرزندپروری
گزارهبرگ حل اختالف خانواده
گزارهبرگ طالق و خشونت خانوادگی

