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قوانين خانواده در جزيره پرنس ادوارد
Family Law on PEI
پايان يک رابطه میتواند دوران بسيار دشواری باشد .ھمچنين ممکن است يک درمان يا يک
تصميم مثبت و موجب آرامش باشد .برای بيشتر خانوادهھا ،سر در آوردن از گام بعدی ،ممکن
است گيجکننده باشد .اين دفترچه ،در زمينهی نکات واطالعاتی که شما ھنگام جدايی يا طالق
نياز داريد ،توضيح میدھد.
دوستان و خانواده ممکن است اطالعات نادرستی در مورد حقوق قانونی
در زمينهی فرزندان ،حمايتھا و قوانين مالکيت در کانادا به شما بدھند.

زوجھای ازدواجکرده ) ُمز َد َوج(

Married Spouses

ھمسرانی که از نظر قانونی ازدواج کردهاند ،میتوانند "جدايی" يا "طالق" راانتخاب کنند .پايان دادن قانونی به ازدواج،
نياز به “طالق” دارد .اگر زوجی که ازدواج کردهاند ،از ھم جدا شوند ولی طالق انجام نشود ،آنھا ھمچنان از نظر
قانونی “متأھل”* ولی “جدا”** محسوب میشوند.+
* Married | ** Separated
+ھريک از اين عنوانھا دارای بار قانونی و حقوقی مھم و مستقلی است که نياز داريد به ھريک آگاه باشيد.

زدَوج(
زوجھای بدون ازدواج )غير ُم َ

Unmarried Spouses

زوجھا يا ھمسرانی که بدون ازدواج با ھم زندگی میکنند )در انگليسی اغلب "کا ِمن ال"* يا ُعرفی خوانده میشوند( ،نياز
به طالق ندارند .در زندگی مشترک عرفی )کا ِمنال( ،تنھا “جدايی”** ،خودبهخود به رابطه پايان میدھد.
*Common-Law | ** Separation
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طبق “قانون خانواده جزيره پرنس ادوارد”* ،برای اھداف حمايت
کودک و ھمسر ،يک “زوج عرفی” زمانی “ھمسر” شمرده
میشوند که به مدت  ٣سال يا بيشتر به حالت زناشويی )با رابطهی
جنسی( با ھم زندگی کنند و يا ضمن اينکه با ھم زندگی مشترک و
رابطهی زناشويی دارند ،والدين طبيعی يا سرپرست قانونی )پدر/
مادرخواندگی( يک يا چند فرزند نيز باشند.
* PEI family law
توجه داشته باشيد که اگر با برنامهھای ملی دولت کانادا ،مانند
مھاجرت ،پناھندگی ،شھروندی* ،يا اداره امور مالياتی** سروکار
داشته باشيد ،آنھا چه بسا تعبير متفاوتی برای ھمسران عرفی
)کامنال( داشته باشند .برای مثال ،سازمان امور مالياتی کانادا**
زوجھا را با تنھا يکسال سابقه زندگی مشترک“ ،ھمسر” محسوب میکند.
* IRCC | **CRA

جدايی
Separation
يـشــن( قانونی ھمسران متأھل از زمانی محاسبه میشود که آنان “جدا
ـــر ِ
طبق تعريف قانون طالق کانادا* “جدايی” ِ
)سپَ ِ
و دور”** شروع به زندگی کنند .مالک جدا و دور بودن“ ،تصميم” يک ھمسر است که نخواھد با يکديگر زندگی کنند.
تصميم به اين که يک ھمسر ديگر نخواھد به عنوان “متاھل” با ھم زندگی کنند ،بايد از طرف آن ھمسر به ديگری اعالم
شود.
شما نياز نيست اقدام ديگری انجام دھيد تا “جدايی” خود را قانونی کنيد .گاه زن و شوھر اين امکان را ندارند که بالفاصله
در مکان جداگانه زندگی کنند؛ در اين صورت ،شما میتوانيد از نظر قانونی “جدا” تلقی شويد ،ولی کماکان در ھمان
منزل خانوادگی زندگی کنيد .مثالھايی از”جدا و دور” زندگیکردن اين که در اتاقھای جداگانه بخوابيد و با ھم غذا
نخوريد.
*Canada’s Divorce Act | ** Separate and Apart

توافقنامهھای جدايی
Separation agreements
توافقنامه جدايی يک قرارداد قانونی است که بين ھمسران )متاھل يا مجرد( در زمان جدايی يا پس از آن میتواند تنظيم و
امضا شود .اين توافقنامه به طور معمول شامل تعيين تکليف دارايی زوج و مسايل مربوط به مديريت فرزندان میشود.
اين توافقنامه ھنگام جدايی يا طالق بايسته و اجباری نيست ،اما ھمواره ايدهی پسنديدهای است که موضوعاتی چون
چگونگی تقسيم دارايی و مواجھه با مسايلی چون سرپرستی فرزندان ،نوشته شود .فراموش نکنيد که در توافقنامه ،تاريخ
دقيق جدايی را به طور واضح ذکر کنيد .در آينده که قرار باشد به دادگاه مراجعه کنيد ،اين تاريخ میتواند مھم باشد.
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تنظيم توافقنامهی جدايی به وکيل نياز ندارد ،اما خيلی از مردم از يک وکيل کمک میگيرند .اگر اين قرارداد را
خودتان مینويسيد ،خوب است پيش از امضا ،با يک مشاور قضايی بیطرف مشورت کنيد.
توافقنامهای قانونی است که ھر دو ھمسر آن را در حضوردستکم يک شاھد امضا کنند که شاھد نيز آن را امضا کند.
شاھد بايد حداقل  ١٨سال داشته باشد و بايد از سالمت روحی و روانی )کفايت عقلی*( برخوردار باشد .الزم نيست که
شاھدھا از شرايط توافقنامهی شما اطالع داشته باشند ،بلکه آن ھا تنھا به عنوان “شاھد امضا کردن” شما در آنجا
امضاکنندگان قرارداد ،از کفايت عقلی )سالمت
حضور دارند .ممکن است روزی از شاھد خواسته شود که تأييد کند
ِ
کامل روحی-روانی( برخوردار بوده و ھيچيک به خاطر تھديد يا اجبار ناچار به امضای قرارداد نشدهاند.
*Mentally competent
زمانی که توافقنامه امضا شود ،تبديل به يک قرارداد و پيماننامهی قانونی میشود .مھم است که شما “پيش از امضای

توافق” ،به طور کامل متن قرارداد را درک کرده و با شرايط مندرج در آن موافق باشيد.
شما نياز نداريد که “قرارداد جدايی” را در دادگاه ثبت کنيد .اين يک قرارداد خصوصی بين دو زوج است .اين قرارداد
در صورتی که بعدھا اختالفنظر و انکاری بروز کند ،میتواند در دادگاه استفاده شود.
برای مالحظهی چکليست و راھنمای گام به گام در تنظيم “توافقنامهی جدايی” ،به نشريات اين انجمن تحت عنوان “چه
چيزھايی را بايد در توافقنامه جدايی گنجاند؟”* مراجعه کنيد
?*What Do I Include in a Separation Agreement

تقسيم اموال
Division of Property

اعتقادات فرھنگی فراوان در مورد حقوق ھمسران ھنگام و بعد از ازدواج وجود
دارد .برای مثال ،در فرھنگھايی که به مھريه اعتقاد دارند ،ممکن است در
صورت تقاضای طالق از طرف زن ،او حق خود را نسبت به دريافت مھريه از
دست بدھد مگر اينکه بتواند ثابت کند شوھرش گناهکار بودهاست .اين رسوم ممکن
است مطابق با قوانين کانادا نباشد.

ھمسران ازدواجکرده ) ُمزدوج( :قانون میگويد که ارزش ھر دارايی که در دوره زندگی مشترک حاصل شده )و ھنوز
ھست( به طور مساوی بين زن و شوھر تقسيم میشود .بدھیھا نيز بهطور مساوی تقسيم میشوند .با اين حال ،اگر يک
تقسيم  ۵٠/۵٠برای خانواده شما مطلوب نيست ،زن و شوھر میتوانند خود در مورد ھرگونه تقسيم نابرابر اموال به
توافق برسند و يا يک قاضی می تواند دربارهی تقسيم نامساوی دارايی حکم بدھد .ھمسران میتوانند با توجه به شيوه ھای
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فرھنگی خود ،برای تقسيم دارايی به توافق برسند .اين توافق بايستی در يک توافقنامه جدايی که توسط يک وکيل امضا
چگونگی اِعمال قوانين کانادا ،مشاوره حقوقی
شود ،درج گردد .اگر اموال در يک کشور ديگر باشد ،مھم است که درباره
ِ
داشته باشيد.
ھمسران ازدواجنکرده )غير ُمزدَوجُ ،عـرفی( :قانون تقسيم مساوی اموال برای ھمسران عرفی جاری نيست .چنين
زوجھايی وقتی از ھم جدا میشوند ،فردی که نام او روی سند يا مدرک خريد باشد ،يگانه مالک آن است .ھمسرعرفی
مسوول بدھیھای آن ديگری نيست ،مگر اين که بدھی به نام ھر دو باشد يا بابت آن ،ضمانت کرده باشد .با اين حال ،شما
و ھمسرتان میتوانيد روی ھر نوع تقسيم اموال و بدھی ،به توافق برسيد ،يا يکی از طرفين میتواند در دادگاه،
دادخواست رسيدگی به تقسيم اموال و بدھیھا را مطرح کند .اگر شما وقت يا پول خود را برای دارايی که به نام ھمسرتان
است صرف کردهايد ،شايد بخواھيد با يک وکيل در مورد طرح يک دادخواست برای گرفتن سھم خود از ارزش آن
دارايی ،صحبت کنيد .حقوق بازنشستگی ،ممکن است از طرف کارفرما يا دولت برای ھمسران ازدواج نکرده قابل تقسيم
باشد .مھم است از مسوول امور بازنشستگان اطالعات الزم در اين مورد را بگيريد .برای اطالعات بيشتر در مورد
زوجھای ازدواجنکرده ،جزوهی “زندگی باھم”* از سری انتشارات انجمن اطالعات حقوق اجتماعی** را مالحظه کنيد.
*Living Together | ** CLIA

آيا میتوانم ھمسر سابق خود را وادار به ترک خانهی خانوادگی کنم؟
ھر دو ھمسر حق يکسان در مورد زندگی کردن در منزل خانوادگی را دارند و ھيچکدام از دو طرف نمیتواند ديگری را
وادار به ترک خانه کند ،مگر اين که دادگاه حکم کرده باشد.

پشتيبانی از ھمسر
Spousal Support

در بعضی فرھنگھا ،امتياز پشتيبانی مالی ھمسر ممکن است به “تقصير” مرتبط
باشد .به عنوان مثال ،اگر زن رابطه نامشروع داشته باشد ،ممکن است نتواند
درخواست پشتيبانی مالی بکند ،يا اگر يک ازدواج قبل از دوره سه سالهی تعھد
اسپانسر* به پايان برسد ،ممکن است اسپانسر تصور کند که موظف نيست
پشتيبانی از ھمسر يا فرزند را ادامه دھد .اين موارد از نظر قوانين کانادا درست
نيست.
Three year sponsorship period+
+در مواردی که ھمسر با قانون اسپانسرشيپ ازدواج و مھاجرت کرده باشد،
ضامن حمايت
شخص اسپانسر به طور قانونی برای يک دوره زمانی سه ساله،
ِ
مالی اوست.
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“پشتيبانی از ھمسر” )اسپوزال ساپورت( مبلغی است که يک ھمسر پس از جدايی يا طالق ،برای کمک به ھزينهھای
جاری به ھمسر سابق خود میپردازد .اين مبلغ از سوی ھمسری که درآمد بيشتری دارد به طرف دارای درآمد کمتر
پرداخت میشود .پشتيبانی از ھمسر به صورت خودبهخودی نيست و نياز به درخواست دارد .ھمسری که درخواست
پشتيبانی میکند ،بايد اثبات کند که شايستگی اين امتياز را دارد .در اين صورت انتظار میرود يکی از ھمسران سابق
کار کند و پولی بهدست بياورد )اگر توانايی دارد( .در ازدواج عرفی )غيرمزدوج( يک شريک در صورتی میتواند
درخواست پشتيبانی مالی کند که دستکم ٣سال زندگی مشترک و يا يک فرزند باھم داشته باشند .شريک زندگی عرفی
برخالف ھمسر مزدوج بايستی دادخواست حمايت مالی را طی مدت دو سال ازجدايی ارائه دھند .پرداختھای پشتيبانی
مشورتی دادگستری کانادا برای حمايت ھمسر”* باشد .وکيلھا
مالی ھمسر ،شايد -نه بايد -بر اساس خط مشی “راھنمای
ِ
و قاضیھا بايد عوامل مختلفی را برای تصميمگيری در مورد ضرورت پشتيبانی ھمسر ،محدودهی مناسب و مدت آن
در نظر بگيرند.
*Justice Canada’s Spousal Support Advisory Guidelines

فرزندان
Children

ی والدين(
سرپرستی و دسترسی )برنامهريز ِ

)Custody and Access (Parenting Arrangements

در بعضی فرھنگھا ،وقتی يک خانواده از ھم میپاشد ،رسم است که فرزندان با پدر زندگی کنند .در برخی
جوامع ديگر ،فرزندان طالق با مادر زندگی میکنند .ممکن است مھاجرين جديد ندانند که در کانادا ،ھر دو ھمسر
حق يکسانی نسبت به فرزندان دارند .يک زن ممکن است نگران از دست دادن حق سرپرستی بچه به شوھرش
باشد به اين دليل که مرد درآمد بيشتری دارد .وقتی يک خانوادهی مھاجر از ھم پاشيده میشوند ،ممکن است
نگرانی وجود داشته باشد که يک ھمسر بخواھد به کشور مبدأ برگردد و فرزند را بدون اجازه ھمسر ديگر با خود
ببرد )فرزندربايی**(.
** Parental abduction
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سرپرستی چند نوع دارد*:
 سرپرستی مشترک؛ ھر دو والد )پدرومادر( ،حق قانونی برای تصميمگيریھای مھم در مورد فرزند را دارند.
ميزان زمانی که فرزند با والدين میگذراند ،میتواند متفاوت باشد .اين نوع سرپرستی ،معمولترين نوع در جزيره
پرنس ادوارد است.
 سرپرستی فردی )يک والد(؛ يک والد حق قانونی برای گرفتن تصميمھای بزرگ درباره فرزند و والد ديگر تنھا
حق دسترسی به کودک را دارد .اين نوع سرپرستی در جزيره پرنس ادوارد معمول نيست.
 سرپرستی تقسيمشده )تفکيکی(؛ سرپرستی فرزندان بين والدين تقسيم میشود که ھر والد سرپرستی يک يا چند
فرزند را دارد .سرپرستی جداگانه در جزيره پرنس ادوارد معمول نيست.

)*Types of custody (Joint custody, Sole custody, Split custody
شما و والد ديگر میتوانيد برای سرپرستی و دسترسی فرزندان به يک توافق مشترک برسيد و يا میتوانيد از يک وکيل
يا يک ميانجی کمک بگيريد.
اگر شما اين نگرانی را داريد که والد ديگر يا ساير اعضای خانواده ،فرزندتان را از کانادا بيرون ببرند يا آنھا را پنھان
کنند ،میتوانيد اقدامھايی انجام دھيد .به “اداره گذرنامه کانادا” )پاسپورت کانادا( بگوييد که شما راضی به صدور
گذرنامه برای فرزندتان نيستيد )اگر شھروند کانادا ھستند( و از آنھا بخواھيد که نام فرزندتان را در “ليست کنترل
پاسپورت” بگذارند.
منابعی برای اطالعات بيشتر در پيشگيری از فرزندربايی:
 پاسپورت کانادا )اداره گذرنامه کانادا( تماس رايگان:
1-800-567-6868
افراد با مشکل شنوايی:
1-866-255-7655
 فرزند ربايی بين المللی :راھنما برای والدين جا مانده:
www.travel.gc.ca
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واحد مشاور کودکان آسيب پذير ،واحد بينالملل ،تماس رايگان در کانادا:



مرزبانی کانادا )بُردِرکانادا( اگر فرزندان شما شھروند کانادا نيستند ،تماس رايگان:
1-800-461-9999
سفارتخانه کشور خود و يا آژانسی که گذرنامهھای بچه را صادر کرده نيز میتوانيد تماس بگيريد.

1-800-387-3124



حمايت فرزند
Child Support
در بعضی از کشورھا ،فرزندانی که والدين آنھا ازدواج قانونی نکردهاند ،ممکن است حق حمايت و ارث نداشته
باشند .بعضی ممکن است تصور کنند که اگر ھيچ وقت با ھمسرشان زندگی نکردهاند ،مجبور به تأمين ھزينه و حمايت
مالی فرزند نيستند .ولی بر اساس قانون کانادا ،ھر دو والد بايد در ھزينهھای بزرگ کردن فرزندان سھيم باشند ،حتی
اگر ازدواج نکرده يا باھم زندگی نکرده باشند .در کانادا ،چيزی به عنوان کودک نامشروع وجود ندارد.
در سراسر کانادا ،والدين میتوانند از دستورالعملھای حمايت مالی فرزندان ،برای محاسبهی مبلغی که والد بدون
سرپرستی بايد بپردازد ،استفاده کنند:
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/cst-orpe.html
طبق دستورالعملھا ،ولو پدرومادربه يک اندازه از فرزند مراقبت کنند ) ۴٠٪يا بيشتر( ،ولی يکی از والدين که درآمد
باالتری دارد ،گاه بايد مبلغی برای مخارج فرزند به والد ديگر بپردازد.
در جزيره پرنس ادوارد ،حمايت از فرزند تا ١٨سالگی )سن بلوغ کامل( ادامه دارد .اگر کودک معلوليت يا بيماری دارد
و يا تمام وقت دانشگاه میرود ،اين حمايت میتواند بيشتر ادامه يابد.
پرداختی ماھيانه،
دستورالعملھا “ھزينه پايه” پرداختی ماھانه برای حمايت از فرزند را تعيين میکند .عالوه بر مبلغ
ِ
يک والد میتواند درخواست پول بيشتری برای “ھزينهھای مخصوص” مانند ھزينه درمان مشخص ،خرج تحصيل،
فعاليتھای فوق برنامه ،مھد کودک و ساير ھزينهھا داشته باشد .اگر وضعيت تغيير کند ،برای مثال ميزان درآمد والدی
که مسوول ھزينه کودک است افزايش يا کاھش چشمگيری داشته باشد ،ھر کدام از والدين میتوانند از دادگاه درخواست
کنند که دستور مقرر برای حمايت مالی تغيير کند.
شما به مجرد “جدايی” ،میتوانيد درخواست حمايت مالی فرزند را مطرح کنيد .برای راھنمايی رايگان درباره
درخواست دستور حمايت مالی فرزندان ،با “اداره دستورالعملھای حمايت از فرزندان”* تماس بگيريد:
شارلوت تان
902-368-6220

سامرسايد

902-888-8188
*Child Support Guidelines Office
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طالق
Divorce
ترس از طالق میتواند ريشه در ارزشھای فرھنگی يا مذھبی داشته باشد .در برخی فرھنگھا ،فقط مرد میتواند
فرآيند طالق را آغاز کند .اگر زن طالق بگيرد ،ممکن است ھيچوقت نتواند خانوادهاش را ببيند .زنان طالقگرفته،
ممکن است شأن مناسبی نداشته باشند .آنھا چهبسا از نظر اقتصادی مستقل نباشند و طالق ،بار سنگينی بر دوش
خانوادهی ايشان بگذارد .طالق در کانادا ممکن است در کشور مبدأ زوج به رسميت شناخته نشود .ممکن است زنان،
بخصوص در حين فرآيند حمايت مھاجرتی )اسپانسرشيپ( ،با تھديدھای ناشی از طالق کنترل شوند .در اين بخش،
قانون و مقررات طالق در کانادا شرح داده میشود.
مقررات برای طالق در کانادا در چھارچوب “قانون اجرايی طالق”* آمده است .ھر کدام از ھمسران میتواند درخواست
طالق کند .نيازی نيست که شما نشان دھيد چه کسی مقصر است .تعيين مقصر ھيچ مزيتی ايجاد نمیکند .ولو ھمسرتان
با طالق موافق نيست ،شما میتوانيد از قاضی درخواست طالق کنيد .ھمسر شما نمیتواند شما را وادار به ماندن در
زندگی زناشويی بکند .شما نمیتوانيد بدون اطالع ھمسرتان طالق بگيريد .ھمسرتان بايد فرصت مالحظهی درخواست و
مدارک طالق شما را داشته باشد و بايد قادر به جوابدادن باشد.
*Divorce Act
طالق تنھا با يک “حکم طالق”* که توسط قاضی صادر شود ،محقق میشود و ازدواج تنھا با اين حکم میتواند به پايان
برسد .در کانادا ازدواج مجدد پيش از آن که ازدواج قبلی به صورت قانونی خاتمه يابد ،غيرقانونی است .در عين حال
در دوره “جدايی” ،ھرچند وضعيت قانونی شخص “متاھل” است ،اما میتواند وارد رابطه جديدی شود و يک زندگی
مشترک عُرفی را با ھرکسی آغاز کند.
*Divorce Judgment
برای شروع روند طالق در کانادا ،شما يا ھمسرتان بايد حداقل يک سال در کانادا
زندگی کرده باشيد .شما اگر در کشور ديگری ازدواج کردهباشيد ،میتوانيد در کانادا
طالق بگيريد .الزم نيست که شما شھروند کانادا باشيد تا طالق بگيريد .برای
دادخواست طالق ،در استان محل اقامت اقدام کنيد .برای طالق گرفتن در جزيره پرنس
ادوارد ،شما يا ھمسرتان بايد حداقل ٣۶۵روز گذشته )يک سال( را در اين جزيره
زندگی کرده باشيد.
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در کانادا اگر زندگی مشترک به يکی از سه دليل خراب شده باشد ،میتواند تقاضای طالق انتخاب شود:
 يک سال جدايی
 رابطه جنسی نامشروع ھمسر
 خشونت جسمی يا روحی از سوی ھمسر
اکثر مردم کانادا بعد از يک سال جدايی ،طالق میگيرند .طالق به دليل
زنا يا خشونت در جزيره پرنسادوارد کمياب است.

يک سال جدايی
One Year Separation
قانون اجرايی طالق بيان میکند که يک راه برای اثبات خاتمهی ازدواج ،قطع رابطهی ھمسران و يکسال زندگی “دور
و جدا” از ھم است .شما میتوانيد روند طالق را قبل از پايان يک سال جدايی آغاز کنيد ،ولی تا تکميل اين مدت ،حکم
طالق صادر نمیشود .برای اطالعات بيشتر ،صفحه ٢را مالحظه کنيد.
دوره جدايی بايد يک سال مداوم و متصل به زمانی باشد که حکم طالق اعطا میشود .با اين حال ،قانون اجرايی طالق
اجازه میدھد ھمسران در دوران جدايی ،رابطهی جنسی آزمايشی با ھدف تالش برای بازگشت به زندگی داشته باشند.
در صورتی که شما کمتر از ٩٠روز در دوره يک سالهی جدايی ،رابطهای به عنوان “جماع آزمايشی” داشته باشيد،
وقفهای در جدايی يک ساله محسوب نمیشود.

خيانت ھمسر
Adultery Committed by the Other Spouse
)زنا( است .شما نمیتوانيد بهخاطر خيانت خود،
يک راه ديگر برای اثبات
گسستگی ازدواج ،اثبات خيانت ھمسر ِ
ِ
درخواست طالق کنيد ،بلکه اين دادخواست میتواند به دليل خيانت ھمسر باشد .در دادگاه بايد برای ادعای خود برھان
محکم داشته باشيد.

خشونت وظلم روحی و جسمی ھمسر*
Mental or Physical Cruelty Committed by the Other Spouse
راه سوم برای اثبات گسستن ازدواج ،خشونت و ظلم است .ظلم میتواند روحی يا جسمی باشد ،ولی بايد باھم بودن را
ناممکن کرده باشد .شما بايد در دادگاه برھان معتبر ارائه نماييد.

طالق نزاعی و غيرنزاعی )اختالفی و توافقی(
Contested and Uncontested Divorces
طالق نزاعی )اختالفی( يعنی دو ھمسر روی شرايط طالق توافق ندارند.
برای مثال آنھا شايد در مورد سرپرستی فرزند يا مالکيت خانه به نظر
مشترک نرسند.
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اگر ھمسران خودشان ،يا با کمک وکيل و ميانجی ،در مورد شروط طالق به توافق نرسند ،ممکن است الزم شود که به
دادگاه مراجعه کنند .اگر طالق به جلسه دادگاه کشيده شود ،تصميم درباره موضوعات مورد اختالف با قاضی خواھد
بود.
طالق توافقی )بدون نزاع( يعنی دو ھمسر روی ھمهی شرايط طالق توافق داشته باشند .طالق غير نزاعی در ساختمان
دادگستری ثبت میشود ،يک قاضی بررسی میکند و حکم طالق توسط قاضی صادر میشود .نيازی به جلسه دادگاه
نيست .تکميل روند طالق توافقی میتواند بين  ٣تا  ۶ماه طول بکشد .يک طالق نزاعی معموال بيشتر طول میکشد.
ھمسران در طالق توافقی ممکن است نياز به استخدام وکيل نداشته باشند ،ولی مشاوره حقوقی ھميشه پيش از امضای
مدارک قانونی توصيه میشود.
برای طالق توافقی ،میتوانيد از بسته طالق توافقی* در وبسايت انجمن اطالعات حقوق اجتماعی استفاده کنيد .در اين
بسته ھمه فرمھا و دستورالعملھای الزم برای روند طالق توافقی در جزيره پرنس ادوارد فراھم شده است .برای
اطالعات بيشتر درمورد خريد اين بسته ،با ما تماس بگيريد.
*Uncontested Divorce Kit
ايميل:
clia@cliapei.ca
تلفنھا:
902-892-0853 | 1-800-240-9798

ساير جزئيات مھم:
حمايتی فرزند “اجباری” است .اگر درخواست طالق مطرح شده
 اگر فرزندان وابسته به والدين داريد ،تأمين ھزينهِ
ولی ھزينه حمايت مالی فرزند پرداخت نشده باشد ،قاضی ممکن است دادخواست طالق را رد کند ،تا زمانی که
موضوع حمايت مالی فرزندان مقرر و اقدام شود.
 وقتی روند طالق شما کامل شود ،دادگاه يک گواھینامه طالق* صادر میکند .اين گواھی را در کنار ساير مدارکمھم خود نگھداری کنيد ،زيرا اداره ثبت احوال کانادا** برای اخذ گواھی ازدواج مجدد آن را خواھد خواست و مدرک
طالق محسوب میشود .اگر گواھینامه طالق گم شود ،صدور مجدد )المثنی( مستلزم پرداخت ھزينه است.
* Certificate of Divorce | ** Vital Statistics
‐اگر شما طالق گرفتيد يا جدا شديد ،ايدهی خوبی است که يک وصيتنامه جديد تنظيم کنيد .اگر از قبل وصيتنامه
داريد ،ممکن است بخواھيد نام ھمسر سابقتان را از آن حذف کنيد .اگر ازدواج مجدد کنيد ،وصيتنامه قبلی ديگر اعتبار
ندارد و باطل میشود .برای اطالعات بيشتر راجع به وصيت نامه ،به نشريه انجمن با عنوان وصيتنامه* مراجعه
کنيد.
*Wills
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لغو ازدواج
Annulments
مذھبی يک ازدواج ،اين ابطال تنھا در محل عبادت
لغو ازدواج میتواند ابطال مذھبی يا ابطال قانونی باشد .برای لغو
ِ
شما میتواند باشد .اين نوع لغو را قانون به رسميت نمیشناسد .اگر شما يک ابطال مذھبی ازدواج اخذ کنيد ولی طالق
قانونی يا لغو قانونی ازدواج نداشته باشيد ،شما ھمچنان از نظر قانون متأھل محسوب میشويد.
اگر خواستار ابطال مذھبی ازدواج خود ھستيد ،در مورد روند آن با رھبر مذھبی خويش صحبت کنيد.
ابطال قانونی ازدواج يعنی يک ازدواج از ھمان آغاز باطل شود .اگر شما حکم ابطال
قانونی ازدواج را بگيريد ،به طالق نيازی نداريد .حکم ابطال قانونی ازدواج در شرايط
خيلی نادری صادر میشود.
در شرايط بسيار ويژهای ابطال قانونی ازدواج میتواند صادر شود:
 عدم تکميل ازدواج :وقتی يکی از ھمسران دچار ناتوانی دائمی جنسی باشد يا نخواھد
ھيچ رابطه جنسی داشته باشد و ھمسرش در اين مورد پيش از ازدواج اطالعی نداشته
باشد ،ازدواج کامل نشده اشت .اگر ھمسران حتی يک بار ،بعد از ازدواج با ھم رابطه جنسی داشته باشند ،ازدواج
تکميل محسوب میشود.
 ازدواج منسوبين فاميلی درجه يک :اگر ھمسران رابطه خانوادگی بسيار نزديک يا فرزندخواندگی داشته باشند.
 ازدواج زير سن قانونی :اگر ھمسران زير سن ١٨سال ،بدون مجوز قانونی ازدواج کرده باشند.
 ازدواج تحت فشار و تھديد :ازدواجی که به خاطر تھديد ،اجبار ،يا ترس از امنيت صورت گرفته باشد.
 عدم قابليت روانی و ذھنی :زمانی که ھمسرقابليت ذھنی کافی برای ورود به يک قرارداد و تعھد قانونی را نداشته
باشد.
 ازدواج سابق :اگر وضعيت تاھل ھمسر در زمان اين ازدواج ،به طور قانونی “متاھل” بوده باشد.
 عدم اعالم رضايت :اگر يک يا ھر دو ھمسر در موقع ازدواج ،توانايی ابراز رضايت خود را نداشته باشند.
ممکن است دليلھای ديگری نيز برای ابطال قانونی ازدواج وجود داشته باشد .اگر گمان میکنيد میتوانيد برای يک
ابطال قانونی ازدواج اقدام کنيد و مايل ھستيد که موضوع را دنبال کنيد ،نياز به مشاوره حقوقی خواھيد داشت.

راھنمايی حقوقی
Legal Advice
اين ھمواره فکر خوبی است که در زمان جدايی يا طالق ،با يک وکيل صحبت کنيد .به خصوص اگر شما و ھمسرتان
نمیتوانيد روی شرايط طالق موافقت کنيد ،کار درست ھمين است .ھمچنين اگراز روند قانونی سردرنمیآوريد ،يا در
صورتی که نمیتوانيد بخشھايی از يک روند را کامل کنيد ،با يک وکيل تماس بگيريد .خدمات ارجاع به وکيل*
میتواند امکان يک مشاوره کوتاه با وکيل را با ھزينهای اندک مھيا کند .برای دسترسی به اين سرويس ،با انجمن تماس
بگيريد.
* The Lawyer Referral Service
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تلفن:

حل اختالف خارج از دادگاه
Resolving Conflict Outside of Court
اگر شما و ھمسرتان نمیتوانيد با شرايط جدايی يا طالق کنار بياييد ،ممکن است نياز به کمک حرفهای داشته باشيد .قبل
از اين که سراغ دادگاه برويد ،شيوهھای احتمال حل اختالف بيرون از دادگاه برای خانواده را بررسی کنيد:
روش ميانجیگری :شما ،ھمسرتان و يک
ميانجی بیطرف وارد روش ميانجيگری میشويد .ميانجی با بررسی مسايل و
ِ
يافتن زمينهھای مشترک بين شما و ھمسرتان ،ھردو شما را در رسيدن به يک راه حل مشترک کمک میکند .ھدف از
ميانجیگری ،رسيدن به يک موافقتنامهی دوجانبه است .برای پيدا کردن يک ميانجی در منطقهی خود ،میتوانيد به وب
سايت مراجعه کنيد .اگر برای توافق روی شرايط فرزند نياز به کمک داريد ،سرويس رايگان ميانجيگری از طريق
دادگاه خانواده ارائه میشود.
تلفن و وبسايت:
www.mediationpei.com | 902-368-6655
شيوهی ھمکاری :شما ،ھمسرتان ،وکالی ھمکار و گاه پشتيبانان حرفهای مثل شخص حرفهای در امورمالی و يا
متخصص سالمت روان ،توافق میکنند که مشکالت شما را بدون اين که به دادگاه برسد ،حل کنند .اين روند بر اساس
احترام متقابل و به نفع خانواده است .برای اطالعات بيشتر در اين زمينه ،به وب سايت انجمن برويد.
وبسايت:
www.cppei.ca

ساير خدمات حمايتی:
انجمن اطالعات حقوق اجتماعی* :اين انجمن ارائه دھندهی اطالعات
حقوقی ،ارجاع به مراجع ذيربط و ھمچنين نشريات مرتبط با موضوعات
قانونی ،سخنرانیھای عمومی و مطالب عمومی عرضه شده ،به ھر دو
زبان رسمی کانادا میباشد .اين يک خدمت رايگان و محرمانه است .ما
ھمچنين “
سرويس ارجاع به وکيل” را ميزبانی میکنيم ،که يک مشورت
ِ
کوتاه با وکيل در قبال ھزينهای کم را شامل میشود.
*Community Legal Information Association
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وبسايت:
www.cliapei.ca
ايميل:
clia@cliapei.ca
تلفن:
902-892-0853 | 1-800-240-9798
مشاور قوانين خانوادگی* :تحت اين برنامه ممکن است برای افراد کمدرآمد ،نيابت قضايی در زمينهی برخی مسايل
مرتبط با قانون خانواده پذيرفته و پوشش داده شود .مالکھای خاصی اگر داشته باشيد ،پذيرفته میشويد.
*Family Legal Aid
تلفن )نواحی کينگز و کوئينز(:
902-368-6540
تلفن )ناحيه پرينس(:
902-888-8066
دواير دستورالعملھای حمايت کودک* :اين خدمت رايگان شامل اطالعات الزم مالی در مورد ميزان حمايتی که فرزند
شما مشمول میشود ،بر اساس دستورالعملھای پشتيبانی از کودک میباشد .کارکنان اين ادارات به شما درتنظيم
درخواست حمايت مالی ازدادگاه و يا انواع حمايت کودک ،کمک میکنند .اين دفتر ھمچنين فرمھای مختلفی که برای
اقدامات اداری بين مراکزقضايی استانھای مختلف نياز است را دارد .بر اساس قانون مصوب فراناحيهای )بين استانی(
** ،اگر ھمسر شما در يک استان يا کشور ديگر زندگی میکند ،ممکن است بتوانيد دادخواست خود را در جزيره پرنس
ادوارد تکميل کنيد تا به محل اقامت ھمسر ارسال شود.
*Child Support Guidelines Offices | ** Interjurisdictional Support Orders Act
تلفن )شارلوت تان(:
902-368-6220
تلفن )سامرسايد(:
902-888-8188
دفتر مديريت تجديد حسابرسی* :اگر شما يک دستور حمايت کودک يا توافقنامهای دارد که تجديد محاسبهی ساالنه
برای مسايل مالی کودک دارد ،میتوانيد دستور يا موافقتنامه را در اين اداره ثبت کنيد تا تجديد محاسبات ،ھمه ساله
مديريت شود .اگر در حکم يا موافقتنامهی شما حسابرسی قيد نشده باشد ،از اين سرويس نمیتوانيد استفاده کنيد.
*Administrative Recalculation Office
تلفن:

902-368-4109
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برنامهی اِعمال قانون* :جمعآوری و توزيع وجوه مربوط به حمايت مالی کودک و ھمسر تحت اين برنامه صورت
میگيرد .اگر مفاد دستور يا توافقنامه اجرا نشود ،فشار قانونی اِعمال میشود .برای استفاده از اين خدمات ،بايستی
دستور يا موافقتنامه مربوطه را تحت اين برنامه ثبت کنيد.
*Maintenance Enforcement Program
تلفن:
902-368-6010 | 902-894-0383
سرپرستی مثبت از دو خانه* :دورهھا و نشستھای آموزشی رايگان در کاميونيتیھای مختلف جزيره ،برای والدينی که
ِ
نگرانی
ِ
قصد جدايی يا طالق دارند يا فرزندانشان در دو خانه رشد میکنند ،ارائه میشود .اين دورهھا میتواند در چالش
کودکی که در ميدان درگيری والدين گير افتاده ،کمک کند .اگر ھردو والدين در برنامهھا شرکت کنند ،ھريک در نشست
جداگانهای حضور خواھد يافت .در راستای کمک به کودکان طالق ،برنامهھايی نيز برای برخی گروهھای سنی برگزار
میشود تا بتوانند با موضوع جدايی يا طالق والدين ،بھتر کنار بيايند.
*Positive Parenting From Two Homes
تلفن:
902-368-4333 | 1-877-203-8828
پ” يک برنامه تربيت فرزند است که ايدهھا و رويکردھای سالم در رشد کودک و نوجوان
سرپرستی سه “پ”*“ :تريپل ِ
را به والدين ارائه میکند .والدين ھر استراتژی و راه حلی را که برای خانوادهی خود مناسبتر تشخيص دھند ،انتخاب
میکنند.
*Triple P parenting
وبسايت:
www.triplep-parenting.ca/pei
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موسسهھای سالمت روان* :ارائهی خدمات مشاوره به افراد و خانوادهھايی که با چالشھای سالمت روان مواجه ھستند.
*Community Mental Health
تلفن شارلوت تان:
902-368-4430
سامرسايد:
902-888-8180
مانیگيو:
902-838-0960

خشونت خانوادگی
Family Violence
خشونت خانوادگی میتواند اَشکال متفاوتی داشته باشد ،مانند آزارعاطفی ،صدمه جسمی ،آسيب
جنسی ،تحقير فرھنگی و لطمهی مالی .ھرکسی ممکن است قربانی خشونت خانوادگی واقع
شود .در اين بخش در مورد آزار به زن سخن میگوييم ،اما اين اطالعات برای مرد نيز
میتواند صدق کند.

در جزيره پرنس ادوارد -مثل ھمهجای کانادا -ھر شکل از خشونت خوب نيست .اگر شما توسط کسی که بايد دوستتان
بدارد و مراقبتان باشد ،آسيب ببينيد ،اين پذيرفته نيست .در کانادا ،قوانينی برای محافظت از شما در مقابل بیحرمتیھای
جنسی ،جسمی و عاطفی وجود دارد .اگر شما در خانه احساس تھديد و ناامنی میکنيد ،کمک برای شما فراھم است.
افراد آموزش ديدهای ھستند که وضعيت شما را درک میکنند و میتوانند روی موضوع شما کار کنند .در کانادا ،اين
حقوق انسان است که ھرکس آزاد از خشونت زندگی کند.
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اگر کسی به شما يا فرزند شما آسيب میرساند ،میتوانيد با پليس به شماره ناينوانوان ) (٩١١تماس بگيريد .آنھا به
خانه شما میآيند .آنھا با خانواده شما صحبت میکنند .پليس ممکن است اتھام تھديد به ضرب و شتم را بر عليه شخص
پرخاشگر مطرح کند .اگر تھديد به ضرب و شتم جدی باشد ،پليس ممکن است شخص متجاوز را بازداشت کند .آنھا
میتوانند حکم حفاظت اضطراری برای شما درخواست کنند و يا میتوانند شما را به جای امنی ببرند .اگر شما
نمیتوانيد انگليسی صحبت کنيد ،پليس سعی میکند امکان ترجمه برای شما فراھم کند.
وقتی شما برای دستور حفاظت اضطراری درخواست میدھيد ،میتوانيد تقاضا کنيد که در خانه خود اقامت داشته
باشيد ،اگر محل امن باشد و شخص آسيبرسان بايد از شما دوری کند .ممکن است آن شخص پرداخت اجاره يا اقساط
وام را ادامه دھد و سرپرستی فرزند به طور موقت به شما سپرده شود.
شما میتوانيد با سرويس قربانيان تماس بگيريد تا اطالعات الزم را کسب کنيد و برای گرفتن حکم حمايت اضطراری
کمک بخواھيد:
تلفن شارلوت تان:
902-368-4582
تلفن سامرسايد:

902-888-8218

ھمچنين اگر شخص آسيبرسان* به اتھام حمله و ضربوشتم بازداشت شده باشد ،سرويس قربانيان میتواند شما را در
روند قانونی بعدی ياری کند .آنھا مطمئن خواھند شد که شما نسبت به حقوق خود مطلع شدهايد و ھمهچيز را برايتان
توضيح میدھند.
*Abuser
مرکز خدمات پيشگيری از خشونت خانگی جزيره پرنسادوارد ،يک پناھگاه امن اضطراری به نام “اندرسون ھاوس”*
دارد .اگر به شما آسيب رسيده و نياز به يک جای امن فوری داريد ،پناھگاه آندرسونھاوس ممکن است بتواند کمک کند.
اينجا يک خانه امن است برای زنان و فرزندانشان که برای حفظ امنيت ،ناچار به ترک يک رابطه خشونتآميز شدهاند.
پناھگاه اندرسون به زنان و کودکان نيازمند در سراسر جزيره پرنسادوارد خدمت ارائه میکند .اين پناھگاه به صورت
٢۴ساعته و ھرروز ھفته کارکنان فعال دارد .اگر ناچار ھستيد که برای حفظ امنيت ،خانه خود را ترک کنيد ،با پناھگاه
آندرسونھاوس برای کمک و ايجاد يک نقشه امن تماس بگيريد.
*Anderson House
شماره تلفن خانه اندرسون:
902-892-0960 | 1-800-240-9894
اگر در يک موقعيت اضطراری ھستيد و امنيت نداريد ،با پليس به شماره ناينوانوان )(٩١١
تماس بگيريد.
شماره تلفن پناھگاه آندرسون ھم خود يک خط بحران و اضطرار است .ولو اگر ھم نمیخواھيد به
خانه امن بياييد ،میتوانيد تماس بگيريد و در مورد خشونت بپرسيد و اطالعات بگيريد .وقتی که
به خط بحران زنگ بزنيد ،کارمند به شما اطالعات و پشتيبانی میدھد و ھمچنين در صورت
نياز ،شما را به ساير انواع کمک ارجاع میدھد .تماس مردان نيز با خانه امن اندرسون مورد
استقبال است.
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اگر از يک رابطه خشونتآميز خارج میشويد ،شما را از کشور اخراج
نمیکنند ،ولی ممکن است نياز به انجام اقداماتی برای بهروزرسانی وضعيت
مھاجرت خود باشيد .اگر مطمئن نيستيد که جدايی چه تأثيری بر وضعيت
مھاجرت شما در کانادا میگذرد ،با يک وکيل مھاجرت مشورت کنيد.

وضعيت مھاجرت
Immigration Status
مھاجرانی که بيرون از کانادا ازدواج کردهاند ،ممکن است فکر کنند نمیتوانند در دادگاهھای کانادا برای حل مشکالت
حقوق خانواده خود دادخواست بدھند .زنانی که تحت برنامه اسپانسرشيپ )حمايت مالی ھمسر( موفق به مھاجرت شدهاند،
ممکن است گمان کنند که با جدايی از ھمسر ،از کشور اخراج میشوند .مھاجران ممکن است از چالشھايی که ممکن
است در اثر ورود به روندھای قضايی کانادا دچار شوند ،بيمناک باشند.
اسپانسر
مھاجران در کانادا ،حقوقی مشابه ساير افراد در استفاده از دادگاه برای حل کردن مسايل خانواده دارند .ھمسر و
ِ
نمیتواند شما را وادار به ترک کانادا کند ،وقتی که وضعيت شما اقامت دائم باشد.
شخصی که از کسی برای مھاجرت به کانادا حمايت میکند ،بايد يک تعھد و ضمانت مالی را امضا کرده باشد .اگر نظر و
تصميم اسپانسر برای حمايت از شما عوض شود ،بايد پيش از صدور کارت اقامت دائم شما ،به مرکز ارزيابی پرونده
مھاجرت در ميسيساگا اطالع دھد.
CPCMEXTCOM@cic.gc.ca
بعد از اين که شما اقامت دائم کانادا را گرفتيد ،اسپانسر موظف است به مدت سه سال حمايت مالی از شما را ادامه دھد،
ولو اين که از يکديگر جدا شويد يا طالق بگيريد .سيستم مھاجرت ،پناھندگی و شھروندی کانادا ،به درخواست اسپانسر،
شما را مجبور به ترک کانادا نخواھد کرد.
اگر شما يک مھاجر يا پناھنده با اقامت دائم کانادا ھستيد ،تنھا به دليل جدايی از ھمسر ،نمیتوانيد مجبور به ترک کانادا
شويد .اگر اقامت دائم کانادا را نداريد ،يک وکيل مھاجرت میتواند توضيح دھد که چگونه تغيير وضعيت تأھل ،بر حقوق
شما برای اقامت در کانادا اثر خواھد گذاشت.
برای دسترسی به اطالعات فراوانی که برای مھاجران جديد کانادا ھست ،به وبسايت اداره مھاجرت ،پناھندگی و
شھروندی کانادا مراجعه کنيد و يا با تلفن ايشان تماس بگيريد:
وبسايت:
www.cic.gc.ca/english
تلفن:
1-888-242-2100
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منابع ديگر حقوق خانواده در انجمن:
سیالآیاِی )انجمن اطالعات حقوق اجتماعی(* مقادير فراوانی منابع رايگان را به صورت آنالين در وبسايت خود دارد
و ھمچنين جزوات چاپی نيز مھيا کرده است.
*CLIA
ساير انتشارات حقوق خانواده شامل موارد زير است:
 فرزند خواندگی )پذيرش فرزند(
 پدرومادر شدن
 پشتيبانی مالی از کودک :آنچه نياز داريد بدانيد
 روند دادرسی مدنی
 سرپرستی و دسترسی
 روند دادگاه خانواده
 پدربزرگی و مادربزرگی در جزيره پرنس ادوارد
 ارقام مھم درخالل جدايی و طالق
 اطالعات حقوقی برای زوجھای ھمجنس
 زندگی باھم
 اِعمال قانون در نگھداری
 نامھا
 يک برنامهی پدرومادری برای والدين در جزيره پرنس ادوارد
 حل و فصل مسايل بيرون از دادگاه
 حمايت مالی ھمسر :آنچه نياز است بدانيد
 قانون مصوب خانواده در جزيره پرنس ادوارد
 در يک توافقنامه جدايی چه چيزھايی را بگنجانم؟

اين جزوه توسط انجمن اطالعات حقوق اجتماعی جزيره پرنس ادوارد تنھا با ھدف اطالعرسانی و آموزش منتشر شده
است .اين متن شامل اطالعات عمومی در مورد قانون است .اين کتابچه شامل توجيه کامل قوانين جاری در اين حوزه
نيست و ھمچنين جايگزين توصيهھای قانونی نيز نمیباشد.
اگر نياز به توصيه حقوقی داريد ،با يک وکيل تماس بگيريد .اگر وکيلی را نمیشناسيد ،میتوانيد يک وکيل را از طريق
خدمات ارجاع و معرفی وکيل شناسايی کنيد*.
Lawyer Referral Service
تلفن خدمات ارجاع وکيل:
902-892-0853 | 1-800-240-9798
شما میتوانيد يک مشاوره کوتاه با قيمت کم با يک وکيل داشته باشيد.
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ما با سپاس فراوان اعالم میکنيم که اين سند از چاپ PLEIS-NBبه نام Family Law Mattersبرای مھاجران در
نيو برانزويک* استخراج شده است .ما از مطالب PLEIS-NBپس از کسب اجازه استفاده کردهايم.
www.legal-info-legale.nb.ca

انجمن اطالعات حقوق اجتماعی در جزيره پرنس ادوارد )(CLIAيک سازمان خيريه با پشتيبانی مالی وزارت
دادگستری کانادا ،وزارت دادگستری و امنيت عمومی پرنس ادوارد ،موسسه حقوق پرنس ادوارد و منابع ديگر است.
CLIAبه ساکنان جزيره اطالعات قابل فھم و مفيدی در زمينه قانون و سيستم قضايی پرنس ادوارد میدھد.
برای اطالعات بيشتر ،میتوانيد به وب سايت ما www.cliapei.caمراجعه کنيد ،به ما ايميل بفرستيد
 ،clia@cliapei.caيا به شمارهھای  ٩٠٢٨٩٢٠٨۵٣يا  ١٨٠٠٢۴٠٩٧٩٨زنگ بزنيد.
ھمچنين میتوانيد ما را از طريق فيسبوک ،توييتر و يوتيوب پيدا کنيد:
www.facebook.com/CLIAPEI
www.twitter.com/CLIAPEI
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