قرارهای مربوط به فرزندپروری
پس از جدایی یا طالق
قوانین مربوط به حضانت و دسترسی به فرزند تحت مصوبه ی قدیمی طالق همزمان با اجرای مصوبه ی جدید طالق در  1مارچ 2021
تغییر کرد.

قرارهای مربوط به فرزندپروری برای دستورات یا توافقاتی که پیش از اجرای قانون جدید
تنظیم شدند
مصوبه ی طالق دارای قوانین بهخصوصی است درباره ی قرارهای مربوط به فرزندپروری برای والدینی که از هم طالق میگیرند.
استان ها و قلمروها به طور عمومی قوانین مشابهی دارند برای والدینی که ازدواج نکرده اند و آن هایی که ازدواج کرده و جدا زندگی
می کنند اما تقاضای طالق نداده اند.

قرارهای مربوط به فرزندپروری تحت مصوبه ی قدیمی طالق« ،حضانت» و «دسترسی» نامیده می شدند .وقتی تغییرات مصوبه ی طالق
در  1مارچ  2021الزماالجرا شدند ،این شروط با گفتمانی جدید جایگزین شدند که بر مسئولیت های والدین نسبت به فرزندان شان و اقدامات
مورد نیاز برای مراقبت از فرزندان تمرکز دارد .قوانین استان یا قلمرو ممکن است از واژگان دیگری برای اشاره به قرارهای مربوط به
فرزندپروری استفاده کند.

دستور قدیمی من تحت مصوبه ی جدید طالق چه معنایی خواهد داشت؟
اگر پیش از  1مارچ  2021به شما دستور «حضانت» یا «دسترسی» تحت مصوبه ی طالق داده شده است ،می توانید به استناد بر
دستور قبلی تان ادامه دهید .ماده های موجود در مصوبه ی جدید به شما خواهند گفت که دستورتان تحت مصوبه ی جدید چه معنایی
دارد:

قبل از  1مارچ 2021

 1مارچ  2021و بعد از آن

حضانت

تصمیمگیری و زمان فرزندپروری ( Decision-making and
)parenting time

دسترسی (زوج)

زمان فرزندپروری ()Parenting time

دسترسی (غیر از زوج)

تماس ()Contact
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برای اطالع از اینکه به دستورات مربوط به «حضانت» و «دسترسی» تحت قانون جدید چگونه پرداخته می شود ،لطفا ً
بخش «دستورات فرزندپروری» را مطالعه بفرمایید.

تغییر دستور من
اگر می خواهید دستور حضانت یا دسترسی خود را که پیش از  1مارچ  2021صادر شده است ،تغییر دهید ،قوانین مصوبه ی جدید
طالق شامل قرارهای فرزندپروری تان خواهد شد .برای مثال اگر می خواهید دستور صادره از دادگاه را برای تغییر میزان زمانی که
هر کدام از والدین با فرزند صرف می کند ،تغییر دهید ،دستور جدیدتان از واژه ی «زمان فرزندپروری» استفاده خواهد کرد و دادگاه
منافع کودک در نظر خواهد گرفت.
عوامل جدیدی را برای تعیین بهترین
ِ
توجه به این نکته مهم است که تغییرات در قانون ،دلیلی برای تغییر در دستور قبلی تان به حساب نمی آید .برای ایجاد تغییر در
دستور صادره تحت مصوبه ی طالق ،طرفین باید نشان دهند که تغییری مهم در زندگی خود یا زندگی فرزندشان به وجود آمده است.
این در مصوبه« ،تغییر در شرایط» نامیده می شود .تغییرات در مصوبه ی طالق به منزله ی تغییر در شرایط نیست.
برای اطالعات بیشتر لطفا ً «قرارهای مربوط به فرزندپروری برای دستورات یا توافقات صورت گرفته یا تغییر داده شده بعد از اجرای
قانون جدید» را مطالعه فرمایید.

قرارهای مربوط به فرزندپروری برای دستورات یا توافقاتی که بعد از اجرای قانون جدید
صورت گرفته یا تغییر داده شده اند
مواد مربوط به فرزندپروری در مصوبه ی جدید طالق بر مسئولیت های والدین نسبت به فرزندان شان و اقدامات مورد نیاز برای مراقبت
از فرزندان تمرکز دارد.
اگر می خواهید دستور فرزندپروری برای تان صادر شود یا به دنبال تغییر دستور قبلی حضانت و دسترسی یا توافق حاصل شده در
پیش از  1مارچ  2021هستید ،اطالعات زیر شامل حال تان می شود.

دسترسی ذکر شده در مصوبه ی طالق در  1مارچ  2021تغییر کردند.
مواد مربوط به حضانت و
ِ
لطفا ً در نظر داشته باشید:
 برای دستورات صادره از دادگاه یا توافقات حاصل شده
پس از  1مارچ  :2021قوانین مصوبه ی جدید طالق
اعمال خواهند شد.
 برای دستورات صادره از دادگاه یا توافقات حاصل
شده قبل از  1مارچ  :2021می توانید به استناد بر
دستور قبلی دادگاه یا توافق ادامه دهید .اگر می
خواهید دستور دادگاه یا توافقی را که پیش از 1
مارچ  2021حاصل شده بود ،تغییر دهید ،قوانین
مصوبه ی جدید طالق اعمال خواهند شد.

 تغییرات در قانون ،دلیلی برای تغییر در دستور قبلی
تان به حساب نمی آید .برای ایجاد تغییر در دستور
صادره تحت مصوبه ی طالق ،طرفین باید نشان
دهند که تغییری مهم در زندگی خود یا زندگی
فرزندشان به وجود آمده است .این در مصوبه،
«تغییر در شرایط» نامیده می شود .تغییرات در
مصوبه ی طالق به منزله ی تغییر در شرایط نیست.
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قرارهای مربوط به فرزندپروری
قرار مربوط به فرزندپروری ،برنامه ای است که توسط شما یا دادگاه برای مراقبت از فرزندان تان پس از جدایی یا طالق تهیه می شود .این
شامل قرارهایی می شود درباره ی محل زندگی کودک و تعیین فر ِد مسئول برای تصمیم گیری های مهم راجع به مسائلی مانند مدرسه ای که
کودک به آن می رود ،تعلیمات مذهبی او (در صورت وجود) ،مراقبت های پزشکی و غیره.
مصوبه ی طالق دارای قوانینی است درباره ی قرارهای مربوط به فرزندپروری برای والدینی که از هم طالق می گیرند .استان ها و
قلمروها به طور عمومی قوانین مشابهی دارند برای والدینی که ازدواج نکرده اند و آن هایی که ازدواج کرده و جدا زندگی می کنند اما
تقاضای طالق نداده اند .قوانین استان یا قلمروی شما ممکن است از واژگان دیگری برای اشاره به قرارهای مربوط به فرزندپروری استفاده
کند.

فرآیندهای حل مناقشات خانوادگی
فرآیند ح ّل مناقشات خانوادگی ،روندی است در خارج از دادگاه که توسط طرفین در مورد دعوای خانوادگی برای رفع هرگونه مشکلی به
کار گرفته می شود .این شامل مذاکره ،میانجیگری و قانون خانواده مشترک می شود.
مزایای زیادی برای ح ّل مشکالت از طریق توافق به جای دادرسی در دادگاه وجود دارد .ح ّل مناقشه در خارج از دادگاه می تواند کمهزینه
تر بوده و زمان کمتری ببرد و طرفین اغلب می توانند تسلط بیشتری بر تصمیماتی که برای زندگی شان گرفته می شود ،داشته باشند .والدین
اغلب بهترین افراد برای تصمیم گیری راجع به فرزندان شان هستند چرا که آن ها را بهتر از هر کسی می شناسند.
مواد ذکر شده در مصوبه ی جدید طالق ،والدین را تشویق می کند تا از فرآیندهای ح ّل مناقشات خانوادگی برای تمرکز روی منافع
فرزندان شان استفاده کرده و تالش به ح ّل زودهنگام و خارج از دادگا ِه مناقشات شان کنند .والدین یک وظیفه ی جدید دارند تا تالش به
ح ّل اختالفات شان از طریق فرآیندهای ح ّل مناقشات خانوادگی کنند اما این تنها در صورتی است که انجام چنین کاری مناسب باشد.
این فرآیندها در برخی موقعیت ها مانند وقتی که سابقه ی خشونت خانوادگی وجود داشته است ،احتماالً مناسب نخواهند بود .اگر تجربه
ی خشونت خانوادگی را داشته اید باید به دقت بررسی کنید که آیا فرآیندهای ح ّل مناقشات خانوادگی گزینه ی مناسبی برای تان هستند یا
خیر.
شاید بهتر باشد درباره ی گزینه های ح ّل مناقشات خانوادگی که برای حفاظت از افرادی طراحی شده که تجربه ی خشونت خانوادگی را
داشته اند ،با یک وکیل یا میانجی صحبت کنید.
برای اطالعات بیشتر درباره ی خشونت خانوادگی لطفا ً تهیهی طرح را مطالعه فرمایید.

وظایف والدین
والدین و سایر افرادی که تحت مصوبه برای صدور دستور درخواست می دهند ،وظیفه دارند تا:
 هرجا که مناسب بود تالش به ح ّل مشکالت از
طریق فرآیند ح ّل مناقشات خانوادگی کنند.

 به پر کردن زمان فرزندپروری بپردازند ،به انجام
مسئولیت های مربوط به تصمیمگیری بپردازند یا با
فرزند طبق دستور تماس و به شیوه ای که در
راستای حفظ منافع کودک باشد در ارتباط باشند.

 طبق ملزومات مصوبه ی طالق ،اطالعات کامل،
صحیح و بهروز فراهم کنند.

 از کودک در برابر کشمکش های ناشی از جلسات
دادرسی حفاظت کنند.

 از دستورات دادگاه تا وقتی که دیگر اجرایی
نباشند ،پیروی کنند.
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بهترین منافع کودک
شما می توانید با هر نوع قرارهای مربوط به فرزندپروری موافقت کنید اما تمرکزتان باید بر این باشد که چه کاری به بهترین شکل به
صالح فرزندتان است .اگر نمی توانید بر قرارهای مربوط به فرزندپروری موافقت کنید و یک قاضی باید برای تان تصمیم گیری کند،
اساس تصمیم قاضی باید تنها بر صالح کودک باشد.

عدم وجود پیشفرضها
قانون جدید شامل هیچ پیشفرضی درباره ی قرارهای مربوط به فرزندپروری نمی شود چراکه اساس همه ی تصمیم های مربوط به
پرورش فرزند باید تنها بر صالح کودک مورد نظر باشد .برای مثال قانون جدید شامل پیشفرضی مبنی بر اینکه والدین زمان
مساوی برای بودن در کنار فرزندان شان دارند ،نمی شود.

عوامل مربوط به بهترین منافع
ماده های مصوبه ی جدید طالق شامل فهرست عواملی برای تعیین بهترین منافع کودک می شوند که به والدین ،متخصصان حوزه ی عدالت
خانواده و قضات برای تشخیص صالح کودک در یک مورد خاص کمک می کنند.

توجه اصلی
ماده های جدید شامل شده در مصوبه بیان می کنند که دادگاه باید توجه اصلی را معطوف به امنیت فیزیکی ،احساسی و روانی
کودک و نیز ایمنی و رفاه او کند.
این یعنی امنیت ،ایمنی و رفاه فرزندتان مهمترین چیزی است که دادگاه م ّد نظر قرار خواهد داد.

عوامل دیگر
دادگاه ها همچنین باید یکسری عوامل دیگر را در نظر بگیرند ،مانند:







نیازهای فرزند با در نظر گیری سن و مرحله ی رشد او مانند نیاز به ثبات
رابطه ی فرزند با هر کدام از والدین
رابطه ی فرزند با خواهرها و برادرها ،پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و سایر افراد مهم در زندگی او
قرارهای مربوط به مراقبت از فرزند پیش از جدایی و برنامه های آتی برای مراقبت از او
دیدگاه ها و ترجیحات فرزند
تربیت و میراث فرهنگی ،زبانی ،مذهبی و روحی فرزند شامل تربیت و میراث بومی

سایر عواملی که دادگاه ها باید در نظر بگیرند شامل توانایی و تمایل هر کدام از والدین برای موارد زیر می شود:
 مراقبت از کودک
ولی دیگر
با
فرزند
ی
 حمایت از رابطه
ِ
 همکاری و ارتباط درباره ی مشکالت مربوط به پرورش فرزند
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دادگاه ها همچنین باید مشکالتی که ممکن است امنیت کودک را تحت تأثیر قرار دهند در نظر بگیرند ،مانند:
 هرگونه خشونت خانوادگی و تأثیر آن بر روی:
 توانایی و تمایل هر کسی که در خشونت خانوادگی سهم داشته برای مراقبت از کودک و برآورده سازی نیاز های او ،و مناسب بودن صدور دستوری که نیازمند همکاری افراد در ح ّل مشکالت تأثیرگذار بر کودک است دادرسی مدنی یا کیفری موجود ،دستور ،وضعیت یا اقدامی که مرتبط با امنیت ،ایمنی و رفاه کودک است.

به خاطر داشته باشید:
 این فهرستی محدود نیست .والدین و دادگاه ها می توانند هر عاملی را که مربوط به شرایط کودک می شود در نظر
بگیرند.
 اهمیت هر عامل به وضعیت منحصربفرد فرزندتان بستگی دارد .اما امنیت ،ایمنی و رفاه حال کودک مهمترین
موضوع است.

سایر مالحظات
قاضی همچنین قاعده ای را لحاظ می کند که بر اساس آن کودک باید با هر کدام از والدین به میزانی ارتباط داشته باشد که به نفع او است.
با این حال دادگاه باید امنیت فیزیکی ،احساسی و روانی کودک و نیز ایمنی و رفاه او را قبل از همه چیز در نظر بگیرد .این مخصوصا ً در
موارد خشونت خانوادگی اهمیت ویژه دارد.
اعمال یا رفتار گذشته ی فرد ممکن است در نظر گرفته نشوند مگر آنکه به نحوه ی فرزندپروری ،تصمیمگیری یا تماس با کودک مربوط
شود.

دستورات مربوط به فرزندپروری
برای قرارهای مربوط به فرزندپروری که پس از اجرای قانون جدید تنظیم یا بهروزرسانی شده اند ،دادگاه ها مسئولیت تصمیم گیری
و زمان فرزندپروری را از طریق دستور فرزندپروری و تنها بر اساس بهترین منافع کودک تفویض می کنند.

زمان فرزندپروری
زمان فرزندپروری یعنی وقتی که مسئولیت فرزندتان با شما است .این شامل وقتی می شود که فرزندتان به صورت حضوری تحت
مراقبت شما نیست ،مانند وقتی که فرزندتان در مدرسه یا کودکستان است.
هر فردی در زمان فرزندپروری می تواند وقتی کودک تحت مراقبتش است برای امور روزمره ی او تصمیم گیری کند مگر اینکه
دادگاه بر خالف این دستور دهد .تصمیمات روزمره شامل مواردی مانند وقت خوابیدن کودک و وعده های غذایی او می شوند.
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مسئولیت تصمیم گیری
قانون جدید مفهوم «مسئولیت تصمیم گیری» را به عنوان مسئولیت برای گرفتن تصمیمات بزرگ برای رفاه کودک معرفی می کند.
این شامل تصمیمات برای موارد زیر می شود:





سالمت فرزندتان
تحصیل فرزندتان
زبان ،فرهنگ ،دین و معنویت فرزندتان
فعالیت های فوق برنامه ی قابل مالحظه.

مهم مربوط به رفاه حال کودک تان
این ها مثال هستند .مسئولیت تصمیم گیری شامل برخورداری از اختیار گرفتن تصمیم های ِ
می شود.

دستورات تماس
تماس میان کودک و بقیه از جمله پدربزرگ ها و مادربزرگ ها یا سایر افراد خانواده ی گسترده به طور عمومی در زمان فرزندپروری رخ
می دهد.
ی زمان فرزندپروری یکی از والدین وجود ندارد ولی به صالح کودک است ،اقدام به
دادگاه می تواند در جائیکه امکان برقراری تماس ط ّ
صدور دستور تماس کند .در این صورت ،دستور تماس به کسانی که جزو زوجین نیستند و کودک اجازه خواهد داد که یکدیگر را مالقات
کرده یا در تماس بمانند.

چه کسی می تواند برای دستور مربوط به فرزندپروری یا تماس درخواست دهد:
 زوجین ،ولی یا هر کسی که در حال حاضر نقش پرورشی در زندگی کودک دارد یا به دنبال چنین نقشی است می
تواند برای دستور فرزندپروری درخواست دهد .افراد دیگر بجز زوجین ،برای اینکه برای دستور فرزندپروری
درخواست دهند باید اذن دادگاه ( )leaveرا اخذ کنند .این یعنی به اجازه ی دادگاه نیاز دارند.
 تنها فردی که جزو زوجین نیست می تواند برای دستور تماس درخواست دهد .او باید اجازه ی دادگاه را برای
ثبت درخواست بگیرد.

برنامه های فرزندپروری
ولی دیگر برای مراقبت از فرزندتان چگونه برنامه ریزی
دادگاه به هنگام تعیین بهترین منافع فرزندتان در نظر خواهد گرفت که شما و ِ
می کنید.
قانون جدید ،والدین را تشویق می کند که با حداقل میزان مداخله ی دادگاه به تدوین قرارهای مربوط به فرزندپروری بپردازند.
«برنامه ی فرزندپروری» ابزاری است که والدین ،میانجی ها و وکال برای کمک به تعیین چگونگی تقسیم مسئولیت ها میان والدین
پس از جدایی و طالق از آن استفاده می کنند.
برنامه ی فرزندپروری می تواند بسیار عمومی باشد و صرفا ً برنامه ی زمانی نگهداری از فرزند توسط هر کدام از والدین و تعیین فرد
اختیار تصمیم گیری برای هر کدام از والدین،
تصمیمگیرنده برای کودک را شامل شود .همچنین می تواند بسیار دقیق باشد و حوزه های
ِ
برنامه ی زمانی جزئی برای فعالیت ها و تعطیالت فرزند ،ارتباطات ،مسافرت و سایر جنبه های نگهداری از کودک را شامل شود.
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چنانچه هر دو ولی با یک برنامه ی فرزندپروری موافقت کنند ،قانون جدید الزم می داند که دادگاه مفاد آن را در دستور فرزندپروری یا
دستور تماس شامل کند مگر اینکه به صالح کودک نباشد.
برای اطالعات بیشتر درباره ی برنامه های فرزندپروری لطفا ً از ابزارهای آنالین زیر که به والدین در تدوین برنامه ی فرزندپروری
کمک می کنند در وبسایت وزارت دادگستری کانادا دیدن فرمایید:
 فهرست یادآوری برنامه ی فرزندپروری
این ابزار ،مشکالت عملی را که باید حین تدوین برنامه ی فرزندپروری م ّد نظر قرار داده شوند ،مورد تأکید قرار می دهد.
 ابزار برنامه ی فرزندپروری
این منبع شامل ابزار تعاملی برنامه ی فرزندپروری برای تدوین برنامه ی فرزندپروری شخصیسازی شده می شود.

خدمات عدالت خانوادگی
خدمات عدالت خانوادگی عبارتند از خدمات عمومی یا خصوصی با هدف کمک به مردم برای پرداختن به مشکالتی که از جدایی یا
اطالعاتی فرزندپروری دارند که ممکن
طالق نشأت می گیرد .استان ها و قلمروها خدمات عدالت خانوادگی مانند میانجیگری و جلسات
ِ
است برای تان بسیار مفید باشد .شما می توانید سایر خدمات مفید را در وبسایت دولت استانی یا قلمروی خود پیدا کنید .مشاوران قانونی
تحت مصوبه ی جدید وظیفه دارند موکالن شان را از هرگونه خدمات عدالت خانوادگی که می تواند کمک شان کند ،با خبر سازند.

لینک های مرتبط
 برنامهریزی :راهنمای قرارهای فرزندپروری پس از جدایی یا طالق
 فهرست یادآوری برنامه ی فرزندپروری
 دسترسی به ابزار برنامه ی فرزندپروری
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