
 

 

حل اختالفات خانواده: حل و فصل مسائل خانواده در خارج از 

 دادگاه
 

ی داشته باشید. ممکن است در مورد تصمیمات متفاوتی که باید کودکبه خصوص اگر  ،دشوار باشد تواندمیطالق و جدایی 

   ید.باشفشار روحی  تحتو مسائل مالی اتخاذ کنید،  کودک یبات مربوط به حضانت و دسترسی بهتتردر مورد 
 

  گفتاراین 

 وهدادارائه  به شما را هخانواد اتحل اختالف فرآیندلی در مورد انواع مختلف اطالعات ک ، 

  بدون مراجعه به دادگاه کمک  تانسابق شریکتوافق با  جویی جهتچارهموجود برای  هایگزینهبه شما در درک

 .کندمی

 

 در این صفحه 
 خانواده اتحل اختالف 

 دریافت اطالعات حقوقی و مشاوره حقوقی 

 هانگرانیایمنی و سایر  -مناسب نباشد  دهحل اختالفات خانواممکن است ی که نزما 

 همکاریگری و قانون میانجی ،تفاوت بین مذاکره 

  یدریگبتصمیم  خودباره انتخاب بهترین روش حل اختالف برای خانواده در یدتوانبچگونه 

 به دادگاه مراجعه کنیدکه الزم است  چه زمانی 

 خدمات حقوقی خانواده در استان شما 

 

 حل اختالف خانواده

از فرآیندهای  شماریاین اصطالح برای توصیف  است. قانون طالقخانواده" یک اصطالح جدید در  اتیند حل اختالفآ"فر

حمایت از کودک و برای  ،کودک پرورش برای حل مسائلی مانند توانندمی هاخانوادهکه  رودکار میبه خارج از دادگاه 

و داوری انواع  همکاریقانون  ،گریمیانجی ،. مذاکرهداستفاده کننموضوعات مربوط به امالک  ،هاخانوادهبعضی از 

 است که در زیر توضیح داده شده است. دهاختالفات خانوا حلهای روش

 خانواده: تعهدات قانونی جدید اتاختالف استفاده از حل

. این گذاردمیخانواده تأثیر  اتحل اختالف روید که نموایجاد تغییراتی  قانون طالقدر  مجلس ۲۰۱۹ژوئن  ۲۱ تاریخ در

 .   دگردمیعمال ا   ۲۰۲۰ژوئیه  ۱ تاریخ تغییرات از

 

 چهآن. وجود داشته است ندارد، از قبلزی به مراجعه شما به دادگاه که نیا گریمیانجیمانند  دهحل اختالفات خانوا هایگزینه

مسائل قانونی خانوادگی خود سعی کنید تا باید  ،مناسب باشد ، در صورتی کهقانون طالقکه طبق است این  اضافه شدهجدید 

 (.هنگامی که موجود باشدپیوند به لیست وظایف ) ید.ماینو فصل حل خانواده  اتحل اختالف هایرا با استفاده از روش

 یندهایآفرتشویق كنند تا مسائل خود را با استفاده از  ،شانوکلشما را به عنوان مکه مشاوران حقوقی اکنون وظیفه دارند 

 نامناسب بودن آن محرز باشد. مگر ،كنید و فصل حل هخانواد اتحل اختالف

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsdpo-fiopa.html


ن ایدر مورد جدایی یا طالق تصمیم بگیرند. شما باید در مورد  آنر مبنی ب توانندمیزیادی وجود دارد که افراد  هایروش
پیش  مهم نیست چه روندی ،حالدر هر د. نمایی گیریتصمیم  ،بهتر است اتانبرای شما و خانواده یشرواز چه  استفادهکه 
 .انتان را در نظر بگیریدکودکمهم این است که بهترین مصلحت  گیرید،می

 مزایای حل مسائل با توافق

 دارای مزایای بسیاری است: هاآنقاضی در مورد  ائل با توافق در مقایسه با تصمیمحل مس

  شناسیدمیانتان را کودکنیازهای 

  صورت گیرد ترسریع و بسیار ترارزاناز دادگاه  تواندمیحل اختالف خانواده 

  که شاهد همکاری والدین خود هستند مفید باشد نتاناکودکبرای  تواندمیاین امر 

 به توانایی شما در برقراری ارتباط با یکدیگر کمک  تواندمیخانواده  اتحل اختالف هایروشبعضی از  کاربرد
 کند

و حمایت از کودکان  کودک پرورشمربوط به  هایدرگیریان خود را از کودکوالدین وظیفه دارند  ،ون جدید طالقطبق قان
 وظایف طرفین(. -اطالعات بیشتر در مورد وظایف طرفین در اینجا موجود است )برگه اطالعات  .دارنددور نگاه

 

 و مشاوره حقوقیحقوقی دریافت اطالعات  

در  متفاوت و به طرق مختلف اوقاتدر  تواندمیپیچیده باشد. یک مشاور حقوقی  تواندمیمسائل مربوط به حقوق خانواده 
 موارد زیر را توضیح دهند توانندمی هاآنطول جدایی یا طالق به شما کمک کند. 

   قانونی شما و سایرین هایمسئولیتحقوق و 
  شما هایگزینه 
  به یکدیگر مرتبط باشند توانندمیچگونه مسائل حقوقی 
   هادادگاهنحوه کار 
  ودنم و فصل خانواده حل اتحل اختالففرآیند به دادگاه و از طریق مراجعه را مسائل  توانمی عیسرحد چه تا 
 مزایا و معایب رسیدن به توافق یا حکم دادگاه 

 تواندمیبا یک مشاور حقوقی صحبت کنید. او  نامهتوافقیا  کودک پرورش طرحهرگونه امضای  از پیش شودمیتوصیه 
 موضوع مهمی را که ممکن است فراموش کرده باشید را به شما توضیح دهد.

از شما کتبی یا حکم دادگاه را  نامهتوافقپزشکان و ادارات دولتی یک نسخه از  ،مدارسممکن است که  دارید، انیکودکاگر 
د و چه کسی ا از مدرسه تحویل بگیرکودک ر دتوانمیکه کدام یک از والدین  دنکمی مشخص هاآن رایب ند. این مدرکهخواب

شفاف برای اطمینان از این که اسناد  توانندمیاتخاذ کند. مشاوران حقوقی  را ان شما تصمیمات مهمکودکدر مورد  تواندمی
 به شما کمک کنند. ،باشدفهم  قابل یآسان به و

شما را به  نمایندگیدر صورت نیاز یا  صالحیت ارائه مشاوره حقوقیبر اساس قانون طالق مشاور حقوقی کسی است که 

، در كبك شود. به عنوان مثال، میندصالحیت و البته سایر افرادی که در استان شما دارای، . این افراد شامل وکالعهده گیرد

 مشاوره حقوقی مربوط به قانون خانواده ارائه دهند. توانندیمدفاتر اسناد رسمی 

 



کمک مشاور  ،یا بیماری روانی جدی وجود داشته باشد اعتیادآور سوء مصرف مواد ،در مواردی که خشونت خانوادگی
پیوند به ر اینجا موجود است )باشد. اطالعات بیشتر در مورد خشونت خانوادگی د ایویژهدارای اهمیت  تواندمیحقوقی 

 .(هنگامی که موجود باشد برگه اطالعات

 ایمنی  هاینگرانی -مناسب نباشد  هخانواداختالفات  حلممکن است ی که نزما

د. به ناسب نباشگی ممکن است معدم تعادل قدرت یا خشونت خان ،درگیری زیاد مانند اتاختالف خاصی از شمارو فصل حل 

در یک  هر دوانشان را وقتی کودکخود یا نظرات  تواندنمیباشد، والد دیگر  کنترل کنندهاگر یکی از والدین  ،عنوان مثال

 اتاق هستند اظهار کند.  

، تناسب با شرایطحل اختالف م ندمورد تأیید و دیگر متخصصان حقوقی خانواده برای کمک به  تعیین رو هایگرمیانجی

هایی ینگران ه. اگر در مورد حل اختالفات خانواداز شما سؤاالتی خواهند پرسیدخشونت خانوادگی و سایر عوامل  بارهدر

 در میان بگذارید. هاآنرا با  وضوعبرای یافتن یک راه حل ممکن م ،دیدار

 و داوری همکاریقانون  ،گریمیانجی ،بین مذاکره هایتفاوت

در  همکاریگری و قانون میانجی ،مذاکره وجود دارد.خارج از دادگاه های مختلفی راهه، خانوادحقوقی حل اختالفات برای 

داوری  هااستانوجود دارد. بعضی از نیز  خانواده اتقانون جدید طالق ذکر شده است. اما اشکال دیگری برای حل اختالف

 .دانندمیرا برای حل اختالفات خانواده مجاز 

 دارد. تانبستگی به وضعیت، روش برای شما بهترین تعییندر مورد  گیریتصمیم

 مذاکره

در تان بحث و گفتگو بین شما و همسر سابقاین روش شامل  است.پذیرانجام  یا بدون کمک مشاور حقوقی مذاکره با کمک

 عات مربوط به جدایی و طالق است.جهت سازش یا توافق بر سر موضو

. ددهن پرورشان خود را بعد از جدایی یا طالق کودککه چگونه والدین  دکنمی بیانبه طور اجمالی  کودک رورشپبرنامه 
ان خود توجه کودکدر هر دو خانه به  ،کنندنمیزندگی  که چگونه والدینی که با هم دهدمیتوضیح  کودک پرورش هایبرنامه

ک به ی هحل اختالفات خانواد هایروشاز طریق هر یک از  توانیدمیند. شما اتخاذ کن های مهمبرای ایشان تصمیمداشته و 
پیوند لیست بررسی  :کودک پرورش هایبرنامهدست یابید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره  کودک پرورشبرنامه 
 وارد کنیدرا  کودک پرورش

 همکاریقانون 

مشاوران حقوقی و سایر متخصصان  ،تانسابق شریکشما و  ،همکارینوع خاصی از مذاکره است. در قانون  همکاریقانون 
تا به توافق برسید. در  تشریک مساعی کردهدیگر یکبا  ،متخصصان سالمت روانی یا حسابداران( ،)مانند مشاوران مالی
 هیچ دادگاهی مراجعه نکنید.به که  کنیدمیموافقت  تانسابق شریکشما و  ،طول فرآیند همکاری

 گریمیانجی

 پرورشکمک کند تا موضوعات مربوط به  تانسابق شریکبه شما و  تواندمیاست که  طرفبیو میانجی یک شخص ثالث 
ر شناسایی به شما د توانندمی هامیانجیکنید.  و گفتگو بحث هاآنجدایی یا طالق را شناسایی کرده و در مورد  ،کودک

و  هاخواستهمستقیماً  تانسابق شریکشما و گری حین میانجیکنند.  کارممکن  هایحلراه رویموضوعات کمک کرده و 
انتان کودکترین مصلحت به کنیدمیکه فکر  آنچه توانیدمی ،هستید کودک. اگر دارای کنیدمینیازهای خود را به یکدیگر اعالم 

 است را مطرح کنید.

 اگرچهمشاوره حقوقی ارائه دهند.  توانندنمیهمچنین  .کندی نمیرگیشما تصمیم راییا ب گیردنمیمیانجی طرف کسی را 
ترتیبات شامل بهترین که  ایدگیرنده تصمیم تانسابق شریکو در پایان شما  ،کندمیمیانجی به شما در رسیدن به توافق کمک 

 .شودتان میکودکمربوط به حضانت و دسترسی به 
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برای همه افراد مناسب نیست. به عنوان  ،مستقیم با شخص دیگر استگری معموالً مستلزم بحث و گفتگوی از آنجا که میانجی
 برای شما و شخص دیگر امکان شاید ،شته باشدی وجود دامنای هاینگرانیو پیوسته  اگر خشونت خانوادگی رخ داده ،مثال
 وجود نداشته باشد. امن و مفید گریمیانجییک 

 و شریکشما  رفت و آمد میانجیگریدر گری دیگر بهتر است. برای مثال میانجی هایروشاستفاده از  ،موارددر بعضی 
. شما کندمینیازی به حضور در یک اتاق واحد ندارید. میانجی با یک نفر و سپس با شخص دیگر جداگانه صحبت  تانسابق
 .کنیدمیشوید، با کمک میانجی مذاکره  رو در روبدون این که  تانسابق شریکو 

مختلف انجام شود. به  ایهمکانبین  ،مانند تلفن یا کنفرانس ویدیویی هاییفناوریبا استفاده از  تواندمی گریمیانجیهمچنین 
 د.نماییاز این روش استفاده  توانیدمی ،کنیددر دو شهر مختلف زندگی  تانسابق شریکاگر شما و  ،عنوان مثال

 داوری

از طریق  والامحمایت مالی و و همچنین موضوعات مربوط به  کودک پرورشمسائل مربوط به  ،هااستاندر بعضی از 
اجازه دهید تا  -داور - طرفبیکه به یک شخص  کنیدمیشما و شخص دیگر موافقت  ،قابل حل است. در داوری داوری

 درباره مسائل حقوقی تصمیم بگیرد.
 

داور و همچنین مشاورین حقوقی  الزحمهحقمسئولیت پرداخت  تانسابق شریکداوری یک فعالیت خصوصی است و شما و 
 .شودمحسوب می یتررسمیغیر  روند دادگاه، نسبت به (. داوریهاآندارید )در صورت داشتن  بر عهدهخود را 

 

 کودک پرورشهماهنگی برای 
است. این روند برای حل و فصل  انکودکبر با محوریت  هاختالفات خانواد یند حلآیک فرکودک  پرورشهماهنگی برای 

 هایمسئولیتتعیین  ،کودک پرورش زمان در مورداست که پس از توافق یا صدور حکم  کودک پرورشاختالفات مربوط به 
 یبرا توانندمی کودک پرورش کنندگانهماهنگ. شودمیوالدین یا تماس بین کودک و سایر افراد مهم در زندگی کودک، اجرا 

 کودک پرورش کنندگانهماهنگو داوري استفاده كنند.  گریمیانجی از تركیب کودک پرورشحل اختالفات مربوط به 
ن و داورا هامیانجی ،درمانگرهای خانواده ،مددکاران اجتماعی ،متخصصان بهداشت روان ،وکالی حقوق خانواده توانندمی

 باشند.

 در مورد انتخاب بهترین روش حل اختالف خانواده خود تصمیم گرفت توانمیچگونه 

 ریزیبرنامهه یر. نشرا در نظر بگیریدموارد زیادی  ، بایدتانخانواده برای خود اتختالفهنگام انتخاب بهترین روش حل ا
درگیری  یزانم شاید الزم باشد تا ،پس از جدایی و طالق است. به عنوان مثال کودک پرورشعات مفیدی در مورد شامل اطال

 .را مد نظر بگیریدوجود دارد  والد دیگرکه بین شما و 

مانند یک قاضی  ،شخصیاین است که از  اتانرین گزینه برای شما و خانوادهبهتد که همچنین ممکن است به این نتیجه برسی
 .گیری کندتصمیم تانبرایکه  بخواهید یا داور

 به دادگاه مراجعه کنید که ی الزم استچه زمان

ممکن است به  ،کنیدتوافق روی بعضی از موضوعات  یدبه توافق برسید یا فقط قادر توانیدنمی تانسابق شریکاگر شما و 
 باشید.نیاز داشته شما برای  گیریتصمیمجهت شخص دیگری 

 تا شخص دیگری برای شما تصمیم بگیرد. دهدمیداوری روشی است که به شما امکان 
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تا در مورد راه  یدماینمیبه دادگاه بروید. مراجعه به دادگاه به این معنی است که از یک قاضی درخواست  توانیدمیهمچنین 
نباید از دادگاه انتظار داشته باشید که سریعاً برای شما حکم  .شما مناسب است تصمیم بگیردکه برای شما و خانواده  هاییحل

 .  بکشدطول  زیادی مدت تواندمیصادر کند. این امر 

به دادگاه  در نهایت ممکن است متفاوت باشد. حتی اگر اتانزندگی حلجود دارد که بر حسب مدر دادگاه مراحل زیادی و

که در صورت امکان از طریق روش دیگری به توافق برسید.  کندمیرا تشویق  تانسابق شریکدادگاه شما و  ،کنیدمراجعه 

. در مبادرت کندمانند کنفرانس حل و فصل در خارج از دادگاه  ندیبا رومسائل به حل قاضی ممکن است خود  ،در حقیقت

به ی یا تمام اختالفات را حل کند بعض تواندبکه  هاییگزینه قاضی، دادگاه طی مراحل بعدی دربدون  ،کنفرانس حل و فصل

 .ددهمیارائه  تانسابق شریکشما و 

حل  فرآینددر  ،دادگاه وادار کنند تا قبل از عملکردرا  تانسابق شریکشما و  یاستان هایدادگاهامکان دارد که  ،بعالوه

 .دکنیرکت شدیگری اختالف 

صادر حکم دادگاه یک و سپس  کندمیبرگزار محکمه یا جلسه دادرسی یک قاضی  ،چنانچه نتوانید اختالفات خود را حل کنید

 کنید. عملدادگاه  حکمطبق . شما باید کندمی

د. این "حکم رضایت" خوانده نمایحکم دادگاه درج  در نیزشده را  انجام ی که بین خودتاناز دادگاه بخواهید توافق توانیدمی

 از زمانی است که طرفین به توافق نرسند. ترساده. این روند بسیار ایدکردهبا آن موافقت  تانسابق شریکزیرا شما و  شودمی

 به یاد داشته باشید

حکم  اعطایاما فقط دادگاه حق  ،خانواده حل کنید اتممکن است اختالفات خود را در خارج از دادگاه از طریق حل اختالف
به این مفهوم که  کندمیگواهی طالق صادر یک دادگاه  ،دنک اعطاقاضی حکم طالق را  به محض این کهطالق را دارد. 

 نیستید.هم ج وازددر اشما دیگر 

شما در استان  نامهتوافق خواهیدباگر  ،ممکن است دالیل دیگری برای دریافت حکم دادگاه وجود داشته باشد. به عنوان مثال
 ادگاه مراجعه کنید.باید به د ،یا کشور دیگری به عنوان حکم دادگاه شناخته شود

 خدمات حقوقی خانواده در استان شما

( شودمی( یا خدمات خصوصی )توسط شما پرداخت شودمی)هزینه آن توسط دولت پرداخت  دولتیخانواده یا  حقوقیخدمات 

خدمات  هاسرزمینو  هااستانمقابله کنند.  ،تا با مسائلی که ناشی از جدایی یا طالق است کنندمیکه به افراد کمک هستند 

به مفید باشد. تان برای تواندمیکه دارند  کودک پرورشگری و رسانی در مورد میانجیمانند جلسات اطالعی خانواده حقوق

. متخصصان بخش خصوصی نیز بیابید ی خودیا سرزمین یدولت استان خدمات مفید دیگری را در وب سایت توانیدمی عالوه

 خدمات حل و فصل اختالفات خانوادگی را در استان یا سرزمین شما ارائه دهند. توانندمی

 پیوندهای مربوط

 پس از جدایی یا طالق کودک به رتیبات مربوط به حضانت و دسترسیراهنمایی برای ت :ریزیبرنامه 

  کودک پرورشچک لیست برنامه 

  دسترسی پیدا کنید کودک پرورشبه ابزار برنامه 

 مگابه  گام فدرال:دولت های حمایت از کودکان دستورالعمل 
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