
   
 

  Spousal Support – Persian 

 

 برگه اطالع رسانی

 
 می باشد. قانون طالقاین برگه اطالع رسانی حاوی اطالعاتی کلی درباره خرجی همسر بر اساس 

 
. در مورد زوج های غیر متأهل یا زوج های عرفی طالق می گیرندشامل حال زوج های متأهلی می شود که  قانون طالق

از هم جدا می شوند و زوج های متأهل که از هم جدا می شوند ولی طالق نمی گیرند، قوانین استانی یا منطقه ای اعمال  که
 خواهند شد.

 
 خرجی همسر چیست؟

 

گاهاً از . "خرجی همسر" پولی می باشد که شخص ممکن است برای تأمین مالی همسر خود بعد از جدائی یا طالق بپردازد
خرجی همسر معموالً ماهیانه پرداخت می شود اما امکان دارد . "نفقه" یا "خرجی زندگی" هم یاد می شودآن بعنوان 

 بصورت یک مبلغ یکجا هم پرداخت شود.
 

 چرا یک شخص شاید مجبور به پرداخت خرجی همسر شود؟
 

منظور و هدف یک شخص در صورتی موظف به پرداخت خرجی همسر خواهد شد که این پرداخت ها با یک یا چند 
 ذکر شده اند مطابقت داشته باشند. آنها بدین شرح می باشند: قانون طالقتأمین مالی همسر که در 

  جبران کردن زحمات همسری که از توانائی کسب درآمد خود در طول ازدواج چشم پوشی می کند؛ 

  جبران کردن زحمات همسری که بطور مستمر و فراتر از هرگونه تعهد حمایت از کودکان به مراقبت از
 کودکان پرداخته است؛ یا

 .کمک کردن به همسری که به دلیل شکست ازدواج دچار نیاز مالی شده است 
 

 مستقل شود. همزمان همسری که خرجی را دریافت می کند متعهد است که در صورت امکان از لحاظ مالی
 

 چه کسانی می توانند خرجی همسر درخواست کنند؟
 

خواستار خرجی همسر شود.  قانون طالقهنگامی که یک زوح متأهل طالق می گیرند، هریک از آنها می تواند بر اساس 
ر توسط همسری که درآمد کمتر دارد درخواست می شود. در هر مورد قاضی چند موضوع در بیشتر موارد، خرجی همس

 را در نظر خواهد گرفت تا ببیند آیا باید خرجی همسر پرداخت شود یا خیر، مانند:

 توانائی، شرایط و نیازهای مالی هر دو نفر؛ 

 مدت زمانی که زوج با هم زندگی کرده اند؛ 

 نقش هر یک در طول ازدواج؛ 
  

 

 خرجی همسر
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 اثر آن نقش ها و شکست ازدواج بر وضعیت مالی هر دو نفر؛ 

 مسئولیت های ادامه دار مراقبت از کودکان، در صورت وجود؛ 

 .هرگونه حکم، توافق یا ترتیبات قبلی درباره خرجی همسر 
 

 خرجی همسر چگونه محاسبه می شود؟
 

برای تعیین مبلغی که در هر مورد عادالنه و  محاسبه خرجی همسر یکی از پیچیده ترین زمینه های قانون خانواده است.
مناسب باشد باید مسائل زیادی در نظر گرفته شوند. اکثر دادگاه ها و کارشناسان قانون خانواده در کانادا برای محاسبه 

معیارهای ، معیارهای فدرال خرجی کودکبرخالف  استفاده می کنند. راهنمای خرجی همسرمعیارهای  خرجی همسر از
قانون محسوب نمی شوند. از آنها برای کمک در محاسبه مقادیر مناسب خرجی همسر برای حکم  خرجی همسرراهنمای 

 های دادگاه یا توافقات و حل و فصل های خارج از دادگاه استفاده می شود.
 

 آیا خودم می توانم از معیارهای راهنمای خرجی همسر برای محاسبه مقدار خرجی همسر استفاده کنم؟
 

برای استفاده همه می باشند. اما از آنجائیکه محاسبه خرجی همسر بسیار پیچیده می  معیارهای راهنمای خرجی همسر
 باشد، بسیار مهم است با یک کارشناس مشورت نمائید.

 
 مورد خرجی همسر اعمال می شوند؟قوانین مالیاتی چگونه در 

 

برای آگاهی از اینکه آیا می توانید مبالغ خرجی پرداخت شده یا دریافت شده را در فرم اظهارنامه مالیات جزو درآمد خود 
 مراجعه کنید. اداره مالیات کانادامنظور یا از درآمد خود کسر نمائید به اطالعات ارائه شده از سوی 

 
 آیا باید خرجی کودک و خرجی همسر را همزمان پرداخت کنم؟

 

اولویت با   قطالانون قدر بیشتر موارد، افراد خرجی کودک و خرجی همسر را همزمان پرداخت می کنند. اما بر اساس 
پرداخت خرجی کودک است. این یعنی که اگر یک شخص پول کافی برای پرداخت خرجی همسر و خرجی کودک ندارد، 

 پول ابتدا برای پرداخت خرجی کودک اختصاص داده خواهد شد.
 

 خرجی همسر تا چه مدت باید پرداخت شود؟
 

مسائلی مانند مدت زمانی که زوج با هم زندگی کرده اند یا سن مدت زمان پرداخت خرجی در هر مورد متفاوت است اما 
. آنها در زمان جدائی در آن اثر دارند. در بعضی موارد شاید خرجی همسر فقط برای مدت زمان محدودی پرداخت شود

یگری بدهد و در موارد دیگر خرجی همسر می تواند ادامه پیدا کند مگر آنکه تغییری در شرایط ایجاد شود و دادگاه حکم د
 یا توافق ها برای گنجاندن آن تغییرات عوض شوند.

 
م پرداخت خرجی همسر را متوقف کنچه موقع می توان   
 

اگر دارید خرجی همسر را که در یک توافق یا حکم دادگاه نوشته شده است پرداخت می کنید، باید به پرداخت آن ادامه 
 دهید مگر آنکه:

  دادگاه حکم شما را عوض کند؛ 

 شما و همسر سابق تان بر سر عوض کردن توافق قبلی خود اتفاق نظر دارید؛ یا 

 .شرایط متوقف کردن پرداخت ها مطابق آنچه که در حکم یا توافق ذکر شده حاصل آمده باشد 
 
یک دادگاه فقط زمانی حکم خرجی همسر را عوض خواهد کرد که تغییری مهم در شرایط هریک از زوجین رخ داده باشد 

تواند این کار را توجیه نماید. بعنوان مثال اگر پرداخت کننده خرجی بعد از صدور حکم پرداخت خرجی شغل خود را و ب
از دست بدهد و دیگر قادر به پرداخت مبلغ دستور داده شده در حکم نباشد، دادگاه می تواند تصمیم به تغییر دادن حکم 

 پرداخت خرجی بگیرد.

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/toc-tdm.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/toc-tdm.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments/
http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html


 

3 
Spousal Support – Persian 

 
ک توافق خرجی همسر دارید و تغییری برای یکی از شما رخ بدهد، می توانید توافق خود را اگر شما و همسر سابق تان ی

برای گنجاندن این این وضعیت جدید عوض کنید. اما قبل از اینکه بتوان تغییری در توافق داد باید شما و همسر سابق تان 
 هردو با تغییرات پیشنهادی موافق باشید.

 
اگر در حکم یا توافق شما صراحتاً نوشته شده باشد که پرداخت خرجی همسر باید در تاریخ مشخصی یا در صورت وقوع 
رخداد خاصی پایان یابد، پرداخت خرجی می تواند در آن مقطع به پایان برسد. بعنوان مثال اگر در حکم یا توافق شما ذکر 

به پایان می رسد، تعهد شما برای پرداخت خرجی همسر در آن  2020دسامبر  1شده باشد که پرداخت خرجی همسر در 
 تاریخ به پایان خواهد رسید.

 
 

دا اکوتاه یا از وب سایت ما در آدرس زیر می توانید اطالعات رایگانی درباره طالق و جدائی از دادگستری کان فیلم در این
 بدست آورید:

 

law-Canada.ca/family 
 

 
 

این یک متن حقوقی نیست و مشاوره حقوقی ارائه نمی کند. از آنجایئکه قانون خانواده می تواند پیچیده باشد، بهتر است افراد درباره  اعالمیه سلب مسئولیت:

این وکالء بهترین گزینه برای ارائه توصیه های حقوقی درباره حقوق و مسئولیت ها می باشند.  قانون خانواده مشورت نمایند. وضعیت خاص خود با یک وکیل

بعضی وکالء شاید جلسه مشاوره اولیه را رایگان یا با هزینه کمتر انجام دهند و یا  هستند. خدمات معرفی وکیلبیشتر انجمن های وکالی استانی و منطقه ای دارای 

 افراد ممکن است بخواهند برای دریافت کمک در برخی زمینه های وضعیت خاص خود تنها چند بار با یک وکیل مشورت کنند.
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