
 کنید؟آیا بعد از جدایی یا طالق نقل مکان می
 

 
با این حال، . بود، تغییر کرده است« دسترسی»و « حضانت»، که قبالً در مورد قانون طالققوانین فرزندپروری در 

 .شودتا آن زمان، قانون فعلی اعمال می. شوندنمیاعمال  2021 مارس 1تا این تغییرات 
 

 .شوداعمال می 2021 مارس 1 این صفحه اطالعاتی در مورد قوانین جدیدی دارد که بر روی اقدامات بعد از
 

جدید شامل یک چارچوب برای هدایت والدین طالق گرفته یا در حال طالق، متخصصان حقوق خانواده و  قانون طالق 

 دادگاه در شرایطی که یکی از والدین قصد دارد
 

   یافرزند خود را جابجا کند 
  از فرزندش دور شود 

 
 :قوانینی وجود دارد درمورد

  مراحل جدیدی که وقتی که یکی از والدین قصد نقل مکان دارد باید انجام دهد 
 تواند نقل مکان کند یا خیردادگاه چطور تصمیم خواهد گرفت که آیا کودک می. 

 
این قوانین به منظور کمک به والدین در رابطه با توافق در مورد نقل مکان و در صورت امکان جلوگیری از مراجعه به  

 .دادگاه است
 

 در این صفحه
 

 چیست؟« نقل مکان»
 چه زمانی باید در مورد قصد نقل مکان اطالع دهید

 باید به چه کسی اطالع دهید
 شوددر این اطالعیه چه چیزی باید گفته 

 ترسیداستثنائات مربوط به اطالعیه در صورتی که از ایمنی خود یا فرزندتان می
 افتدپس از اطالعیه نقل مکان چه اتفاقی می

 تواند نقل مکان کند یا خیردادگاه چطور تصمیم خواهد گرفت که آیا کودک می
 های سفر برای گذراندن زمان فرزندپروریهزینه

 



 

 چیست؟« نقل مکان» 
 

بسته به اینکه آیا نقل مکان .  شوندنظر گرفته نمی در« نقل مکان» هاجاییهمه جابه

های فرزندپروری و یا نقل مکان کودک به شکل قابل توجهی روابط فرد دارای مسئولیت

 .قوانین مختلفی دارد قانون طالقکودک را تحت تاثیر قرار خواهد داد یا خیر، 
 

به طور کلی به این معنی است که برنامه زمانبندی فرزندپروری کودک به  «نقل مکان»

جایی یک والد همراه با به عنوان مثال، جابه. این جابجایی دیگر کارا نخواهد بود دلیل

جایی والد از جابه.  شودنقل مکان تلقی می فرزندش از نیوفاوندلند به انتاریو به طور کلی

دلیلش فاصله بین خانه . باشد مکاننقل تواندنیوفاوندلند به انتاریو بدون فرزندش نیز می

 .و خانه فعلی کودک و نحوه تأثیر آن بر برنامه زمان فرزندپروری استجدید والد 
 

گاهی اوقات حتی یک . توجه به هر وضعیت و تأثیر آن بر کودک حائز اهمیت است

جایی در مسافت کوتاه در صورتی که تاثیر قابل توجهی بر برنامه فرزندپروری بگذارد جابه

 .باشد« نقل مکان»تواند می

 
 باید در مورد قصد نقل مکان اطالع دهیدچه زمانی 

 
تان برای نقل مکان را های فرزندپروری حکم دادگاه دارید، باید برنامهبرای مسئولیت قانون طالقدر صورتی که طبق 

 .اطالع دهید
 

 .باید اطالع دهید که آیا قصد دارید با فرزند خود نقل مکان کنید یا بدون او
 

 باید به چه کسی اطالع دهید 
 

 :باید برنامه خود برای نقل مکان را به افراد ذیل اطالع دهید
 

 های فرزندپروریشخصی با مسئولیت 
 شخص دارای تماس طبق حکم تماس 

 
ترتیبات فرزندپروری بعد از جدایی یا برای کسب اطالعات بیشتر درمورد فرزندپروری و احکام تماس، به گزاره برگ 

 .مراجعه کنید طالق
 
 
 
 

 در این اطالعیه چه چیزی باید گفته شود
 

 شودجابجایی که نقل مکان محسوب نمی
 

به  -کنند نخواهد داشت در صورتی که جابجایی تأثیر قابل توجهی بر روابط کودک با افرادی که اطالعیه را دریافت می 

 :دیگر اطالع دهید( اشخاص)باید به شخص -ها درون شهرستان یا شهر شما عنوان مثال، برای بیشتر جابجایی
 تاریخ نقل مکان 

 پس از: به یاد داشته باشید

، اصطالحات  2021 مارس 1

« دسترسی»و « حضانت»
استفاده  قانون طالقدیگر در 

 .شوندنمی
 
صفحه )برگ وقتی این گزاره 

به احكام دادگاه برای ( وب

« های فرزندپروریمسئولیت»
اشاره دارد، هم شامل حکم قدیمی 

و « حضانت»مربوط به 

شود و هم احكام می« دسترسی»

زمان »جدید والدین كه 

و « فرزندپروری

« های تصمیم گیریمسئولیت»
 «.دهندرا اختصاص می

 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fact-fiches.html
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 آدرس جدید شما 
 اطالعات تماس جدید شما 

 
تماس دارند، بدانند که کودک در کجا زندگی این امر به خاطر این است که سایر افرادی که مسئولیت فرزندپروری یا حکم 

 .کند و کودک را کجا سوار و کجا پیاده کنندمی
 

 شودجابجایی که نقل مکان محسوب می
 

به عنوان مثال،  -کنند داشته باشد اگر جابجایی تأثیر قابل توجهی بر روابط کودک با افرادی که اطالعیه را دریافت می 

شود و باید از قوانین مربوط به نقل محسوب می« نقل مکان»پس  -دیگر کارا نخواهد بود  برنامه زمانبندی فرزندپروری

 .پیروی کنید قانون طالقمکان تحت 
 

 :اگر قصد نقل مکان دارید، باید 

  از جابجایی اطالع دهید روز قبل 60 حداقل 

  تمام اطالعاتی را که باید در اطالعیه  اطالعیه نقل مکانفرم . جزئیات خاص مربوط به جابجایی را ارائه دهید

 :خواهداین فرم اطالعاتی درمورد موارد ذیل را از شما می. دهدوارد کنید به شما نشان می
o  دهدچه زمانی جابجایی رخ می 
o آدرس جدید شما 
o ت تماس شمااطالعا 
o  در صورت رخ دادن نقل مکان، برای کمک به حمایت از روابط کودک با افراد گیرنده اطالعیه فکر

 .کنید فرزندپروری و هر گونه برنامه تماس ممکن است چطور تغییر کندمی
 

 

 ترسیداستثنائات مربوط به اطالعیه در صورتی که از ایمنی خود یا فرزندتان می

بخواهید تا قوانین اطالعیه را تغییر دهد. توانید از دادگاه در صورت داشتن ترس درمورد امنیت خودتان یا فرزندتان، می 

 توانید بدون گفتن به طرف دیگر )معموالً والد دیگر( به دادگاه درخواست بدهید.می

تواند مجاز باشد، خشونت خانوادگی را ای از وضعیتی که در آن تغییر در قوانین اطالعیه میبه عنوان نمونه قانون طالق

زند. دادگاه برای حمایت از درخواست شما برای اعمال استثنا در قوانین اطالعیه، به مدارکی در مورد خشونت مثال می

 خواهد داشت. ، گزارش پلیس، عکس( نیاز911خانوادگی )مثل، تماس با 

 
 افتد بعد از دادن اطالعیه تغییر مکان، چه اتفاقی می 

چنانچه احتمال برود جابجایی تأثیر قابل توجهی بر برنامه زمانبندی فرزندپروری داشته : به یاد داشته باشید

 .پیروی کنید نقل مکانشود، بنابراین باید از قوانین اطالعیه باشد، نقل مکان محسوب می
 

این امر . الزم استباز هم اطالعیه نقل مکان  حتی در صورتیکه والد بدون فرزندش نقل مکان کند،: به یاد داشته باشید

 .به خاطر این است که ممکن است جابجایی تأثیر قابل توجهی بر رابطه کودک با آن والد داشته باشد
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 همچنان سعی کنید به توافق برسید  

 
در خارج از دادگاه مانند  هحل اختالف خانواداز والدین انتظار دارد که تالش کنند با استفاده از فرآیندهای  قانون طالق

مذاکره و میانجیگری مسائل مربوط به فرزندان خود از جمله نقل مکان احتمالی کودک را حل و فصل نمایند، مگر اینکه 

این کار مناسب نباشد. به طور کلی بهتر است والدین خودشان به راه حلی برسند، زیرا شما فرزندان خود را بیشتر 

 باشید. ن است قاضی تصمیمی بگیرد که یکی از شما یا دو نفرتان دوست نداشتهشناسید. بعالوه ممکمی

 
 :فاکتورهای زیادی وجود دارد که باید به آنها فکر کنید تا ببینید آیا نقل مکان به مصلحت کودک است یا خیر، از جمله

 
 فرزندپروری والد جابجا نشده را جبران هایی وجود دارد که بتوان بخشی از زمان اگر نقل مکان اتفاق بیفتد، آیا راه

 کرد، مثالً زمان فرزندپروری اضافی در تابستان و سایر تعطیالت مدرسه؟
 توان تا زمان بزرگتر شدن کودک نقل مکان را به تأخیر انداخت؟آیا می 
 تواند به مکان جدید نقل مکان کند؟آیا والد دیگر نیز می 
  تواند در عوض به محل زندگی فعلی کودک نقل را دارد، آیا شریک او میاگر والد قصد پیوستن به شریک جدیدش

 مکان کند، تا برنامه فرزندپروری نیازی به تغییر نداشته باشد؟
 

 
در یا پس از تاریخ مشخص شده در اطالعیه نقل  تواندمیدر صورتی  شخصی که قصد کرده با کودک خود نقل مکان کند

 :مکان کند که
 

روز پس از  30 های فرزندپروری که اطالعیه نقل مکان را دریافت کرده است، ظرففرد دیگر با مسئولیت (1

 ودریافت اطالعیه به جابجایی کودک اعتراض نکند، 
 .اینکه نقل مکان شدنی نیستنداشته باشد مبنی بر  وجود هیچ حکم دادگاهی  (2

 
 قانون طالقتواند ایده خوبی باشد، با اینکه روز شده، میقید کردن برنامه فرزندپروری و محل اقامت جدید در حکم دادگاه به

در صورتی که شما و شخص دیگر دارای مسئولیت فرزندپروری موافقت کنید، توافق تقریبا به راحتی . چنین الزامی ندارد

چنانچه حکم دادگاه را به روز نکنید، ممکن است مدارس و سایر مراجع ذیصالح با مشکل . شودادگاه افزوده میبه حکم د

 .روبرو شوند و اجرای توافقنامه جدید، در صورت لزوم، دشوار است
 
 

 در صورتی که با برنامه نقل مکان فرزند خود موافق نباشید، دو روش برای اعتراض شما وجود دارد

 اگر هر دو والدین با نقل مکان کودک موافق باشند، نیازی به اعتراض یا درخواست دادگاه نیست.

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fsfdr-firdf.html


اگر با این برنامه نقل مکان کودک خود موافق نباشید و نتوانید با فرد دیگر  

روز پس  30 ظرفهای فرزندپروری به توافق برسید، باید دارای مسئولیت

 .العیه اعتراض کنیداز دریافت اط
 

 :دو روش برای اعتراض وجود دارد 
 

تان توانید با دادن اطالعات خاص مربوط به اعتراضمی .1

 اعتراض به نقل مکان فرم. به فرد دیگر، اعتراض کنید

همه اطالعاتی را که باید در اعتراض خود بگنجانید به 

 دهد؛ یاشما نشان می
می توانید برای جلوگیری از نقل مکان به دادگاه   .2

 درخواست بدهید
 
به محض اعتراض، تا زمانی که قاضی تصمیم بگیرد نقل مکان به مصلحت 

 .کودک است یا خیر، نقل مکان امکان پذیر نیست
 

 :خواهد این موارد را توضیح دهیداز شما می مکان اعتراض به نقلفرم  
  اینکه شما به نقل مکان اعتراض دارید 
 علت اعتراض شما 
  نظرات شما در مورد پیشنهاد زمان فرزندپروری، تماس و مسئولیت تصمیم گیری 

 
تا زمانی که را دریافت کردید، یا در اعتراض به نقل مکان درخواستی به دادگاه ارائه شده است،  اعتراض به نقل مکاناگر 

 .توانید کودک را جابجا کنیددادگاه اجازه ای برای جابجایی صادر کند نمی

 

 تواند نقل مکان کند یا خیردادگاه چطور تصمیم خواهد گرفت که آیا کودک می

 تواند نقل مکان کند یا خیر.دادگاه بر اساس مصلحت كودك تصمیم خواهد گرفت که کودک می 

 

 

 عوامل مصلحت کودک 

ترتیبات برگدهد )به گزارهعوامل مختلفی وجود دارد که دادگاه برای تعیین مصلحت کودک مورد بررسی قرار می

 مراجعه کنید(.  همچنین عوامل دیگری وجود دارد که دادگاه باید در پرونده نقل مکان بررسی کند.فرزندپروری

گیری در مورد پرونده یک عامل کافی نیست و دادگاه با در نظر گرفتن شرایط شما هر یک از عوامل را برای تصمیم

 کند.بررسی می

 در پرونده نقل مکان، عوامل دیگری که دادگاه بررسی خواهد کرد عبارتند از: 

خواهد بداند علت برنامه جابجایی چیست. به عنوان مثال، آیا برای شغل جدید، یا دادگاه می - دلیل نقل مکان .1

 همراهی با شریک زندگی جدید، یا برای حضور یافتن کودک در مدرسه خاصی است؟

 

مثالً، ارتباطات خانوادگی کودک با جامعه فعلی و جامعه پیشنهادی جدید چه  -بر روی کودک  نتأثیر نقل مکا  .2

 هستند؟

 دو نکته در مورد اعتراض: 

فقط اعتراض به برنامه نقل مکان  .1

خودتان امکان پذیر است؛ یکی  فرزند

تواند با برنامه والد از والدین نمی

 دیگر برای جابجایی مخالفت کند.

 

فقط شخص دارای مسئولیت  .2

تواند اعتراض کند. فرزندپروری می

تواند به فرد دارای حکم تماس نمی

کودک اعتراض کند. برنامه نقل مکان 

در صورتی که اجازه نقل  با این حال،

تواند برای تغییر مکان داده شد، می

 حکم تماس درخواست کند.
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خواهد بداند که مثالً آیا کودک با دادگاه می -که هر یک از والدین با کودک دارد  زمان فرزندپروری و ارتباطی .3

 کودک ارتباط بسیار اندکی دارد. هر دو والدین روابط قوی یکسانی دارد یا اینکه یکی از والدین با

 

آیا شخصی که قصد نقل مکان دارد از قوانین اطالعیه پیروی کرده است   .4

ریزی شده جایی درست برنامهخواهد بداند که آیا جابه_دادگاه می یا خیر؟

است و آیا به والد دیگر اطالع داده شده یا به او فرصت پاسخگویی به 

پیشنهاد داده شده است.  در صورت عدم پیروی از این قوانین، ممکن است 

 دادگاه این موضوع را منفی بپندارد.

 

ر اینکه کودک مبنی بتوافقنامه یا حکم داوری وجود دارد ، آیا حکم دادگاه .5

قرار است در مکان خاصی زندگی کند. مثالً، اگر شما و والد دیگر 

گوید کودک باید به زندگی خود در یک شهر توافقنامه جدایی دارید که می

 خاص ادامه دهد، این عاملی است که دادگاه آن را بررسی خواهد کرد.

 

جدید  خانه محل . دادگاهآیا پیشنهاد تغییر ترتیبات فرزندپروری منطقی است .6

کند که سفر به محل جدید و بررسی می کندپیشنهادی کودک را بررسی می

کودک به منظور گذراندن وقت با او برای والدی که نقل مکان نکرده 

پذیر است. دادگاه همچنین میزان سهولت بردار و امکانچقدر هزینه

ن و شان را بررسی خواهد کرد. سبازگشت کودک به محل اقامت قبلی

شخصیت کودک، همراه با قوانین هواپیمایی، قطار و اتوبوس در مورد 

 سفر کودکان، همگی عوامل مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند.
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خواهد بداند که آیا والدی که پیشنهاد نقل مکان کرده در گذشته از پذیرش مثالً، دادگاه می اند یا خیر.پیروی کرده

توان مشکالت آینده را پیش بینی کرد. همچنین زمان فرزندپروری خودداری کرده است یا خیر. با این کار می

تفاده از زمان فرزندپروری قصور ممکن است دادگاه بخواهد بداند آیا والدی که قصد نقل مکان ندارد سابقاً در اس

 یا نفقه فرزند را پرداخت نکرده و والد دیگر را در معرض خطر مالی قرار داده است یا خیر.کرده 

 

 چه کسی باید اثبات کند که آیا نقل مکان به مصلحت کودک است یا خیر 

طرفین در مورد نحوه تصمیم گیری دو قانون دیگر برای ارتقای ثبات برای کودک و دادن راهنمایی به  قانون طالق

 های نقل مکان دارد.درمورد پرونده

ممکن است  به یاد داشته باشید:

دادگاه در موارد خاص، مثالً در 

مواردی که خشونت خانوادگی رخ 

داده است، استثنائاتی را برای 

 قوانین اطالعیه اعمال کند.

 

تصمیمی است که  حکم داوری

توسط یک داور)شخصی غیر از 

قاضی، که همسران توافق کرده اند 

تواند برایشان تصمیم بگیرد( می

شود. قوانین استانی تعیین گرفته می

تواند در یک کند که چه کسی میمی

پرونده حقوقی خانوادگی داوری 

 کند.

 



 زمان فرزندپروی برابر

با کودک داشته باشند  زمان فرزندپروری نسبتاً برابریاگر هر دو والد 

)مسئولیت تقریباً یکسانی برای مراقبت از کودک داشته باشند(، شخصی که 

قصد دارد با کودک نقل مکان کند باید توازن احتماالت را ثابت کند )به این 

 معنی که به احتمال زیاد( جابجایی به مصلحت کودک است.

 مراقب اصلی مشخص

قسمت اعظم زمان مکان کند،  اگر شخصی که قصد دارد با کودک نقل

را با کودک داشته باشد، والد دیگر باید توازن احتماالت را  فرزندپروری

ثابت کند )به این معنی که به احتمال زیاد( جابجایی به مصلحت کودک 

 .نیست

 

 های سفر برای گذراندن زمان فرزندپروریهزینه 

و والد نقل مکان نکرده برای کنار هم بودن سفر کنند که  اتفاق بیفتد، ممکن است الزم باشد کودک نقل مکان اگر

 هایی مانند هزینه سفر با هواپیما یا قطار و هزینه هتل را در پی دارد.هزینه

 ها باید بین والدین تقسیم شود و چگونه.دهد حکم کند که آیا این هزینهبه دادگاه امکان میقانون طالق  

 

 

 های مرتبطلینک 

 راهنمای ترتیبات فرزندپروری پس از جدایی یا طالق ریزی:برنامه 

 چک لیست برنامه فرزندپروری 
 دسترسی به ابزار برنامه فرزندپروری 

 برگ فرزندپروریهگزار 

 طالق و خشونت خانوادگی 
 حل اختالف خانواده: حل و فصل مسائل حقوقی خانواده در خارج از دادگاه 

این دو قانون دیگر فقط در مواردی اعمال  

 شوند که:می

  ،ترتیبات فرزندپروری در حکم دادگاه

توافقنامه یا حکم داوری قید شده باشد، 

 و

 .والدین از آن پیروی کنند 

ا دلیلش این است که، در این موارد، دادگاه ی 

اند که مصلحت کودک والدین قبالً تصمیم گرفته

در چیست و اکنون شخصی پیشنهاد تغییر این 

 ترتیبات زندگی را داده است.
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