برگه اطالع رسانی
خرجی کودک
این برگه اطالع رسانی حاوی اطالعاتی کلی درباره خرجی کودک بر اساس قانون طالق می باشد.
می توانید به این راهنمای منتشر شده توسط وزارت دادگستری نیز مراجعه کنید معیارهای فدرال خرجی کودک:راهنمای
گام به گام .این راهنما در  8گام ساده برای تعیین میزان خرجی کودک به شما کمک خواهد کرد.
خرجی کودک چیست؟
"خرجی کودک" پولی است که یک ولی بعد از جدائی یا طالق به ولی دیگر می دهد تا فرزندان را از لحاظ مالی تأمین
نماید.
آیا هر دو ولی بعد از جدائی یا طالق مسئولیت تأمین مالی فرزندان خود را بر عهده دارند؟
بله .فرزندان شما از لحاظ قانونی حق دارند از پشتیبانی و حمایت هر دو ولی برخوردار باشند و هر دوی شما از لحاظ
قانونی مسئول ارائه این پشتیبانی و حمایت هستید .جدائی یا طالق تغییری در این مسئولیت مستمر و ادامه دار شما نمی
دهد.
اگر نخواهم از ولی دیگر خرجی کودک دریافت کنم چطور؟
خرجی کودک حق فرزندان است و طبق قانون مستحق دریافت آن می باشند .قضات در صورتی که از وجود ترتیبات الزم
برای ادامه حمایت مالی فرزندان مطمئن نباشند ممکن است از صدور حکم طالق خودداری نمایند.
خرجی کودک چگونه محاسبه می شود؟
خرجی کودک با استفاده از معیارهای خرجی کودک محاسبه می شود .معیارهای خرجی کودک یک مجموعه مقررات و
تعدادی جدول می باشد .آنها قانون هستند.
ما معیارهای فدرال خرجی کودک (مقررات مطابق با قانون طالق) و معیارهای استانی/منطقه ای (مقررات مطابق با
قوانین استان یا منطقه) را داریم .تصمیم گیری در مورد اینکه از کدام باید استفاده شود به وضعیت بستگی دارد:


معیارهای فدرال خرجی کودک (معیارهای فدرال) در تمام موارد طالق قابل اعمال هستند مگر آنکه هر دو ولی در
یک استان مشخص زندگی کنند .نیو برانزویک ،منیتوبا و کبک استان های مشخصی هستند که در صورت زندگی هر
دو ولی در آنها ،معیارهای مخصوص به خود را دارند.



اگر والدین هیچگاه با هم ازدواج نکرده باشند و وقتی که والدین متأهل از هم جدا می شوند ولی طالق نمی گیرند از
معیارهای استان یا منطقه استفاده خواهد شد.

چه تفاوتی بین معیارهای فدرال و معیارهای استانی/منطقه ای وجود دارد؟
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تمام استان ها و مناطق دارای معیارهای خرجی کودک هستند که شباهت زیادی با معیارهای فدرال دارد ،به استثنای کبک
که الگوی مخصوص به خود را برای خرجی کودک دارد .قوانین و مقررات شاید در برخی حوزه های قضائی کمی
متفاوت باشند اما همه آنها ،به استثنای کبک از جداول فدرال استفاده می کنند بنابراین مقادیر پایه یکسان خواهند بود.
اگر ولی دیگر و من تصمیم بگیریم خودمان هماهنگی های خرجی کودک را انجام بدهیم ،آیا باید از معیارهای مربوطه
خرجی کودک تبعیت کنیم؟
معیارهای خ رجی کودک ،متن قانونی برای تعیین مقادیر خرجی کودک هستند .بعنوان والدین ،هر دو نفر شما شاید تصمیم
بگیرید که مقادیر خرجی کودک دیگری  -کمتر یا بیشتر  -برای شما و فرزندان تان مناسب تر است .اما اگر از یک قاضی
درخواست کنید که تصمیم بگیرد ،ایشان مقدار خرجی کودک را بر اساس معیارها تعیین خواهد کرد مگر آنکه تسهیالت
خاصی به نفع کودک وجود داشته باشند.
بعنوان مثال اگر یک ولی سهم خود در دارائی مانند منزل خانوادگی یا خودرو را بدون انتظار جبران به ولی دیگر واگذار
کند ،این امر می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به نفع کودک باشد .والدین شاید بخواهند این نوع تسهیالت ویژه را هنگام
تصمیم گیری درباره مقدار خرجی کودک در نظر بگیرند.
پرداخت خرجی کودک چه موقع به پایان می رسد؟
اگر یک حکم خرجی کودک یا توافق نامه کتبی داشته باشد ،شاید تاریخ پایان پرداخت خرجی کودک در آن ذکر شده باشد.
بعنوان مثال شاید در حکم خرجی یا توافق نامه شما ذکر شده باشد که پرداخت خرجی بعد از رسیدن کودک به سن خاصی
پایان خواهد یافت .اگر تاریخ پایان پرداخت خرجی در حکم خرجی کودک یا توافق نامه شما ذکر نشده باشد ،الزام به
پرداخت خرجی کودک تا زمانی که حکم توسط دادگاه تغییر نکرده و یا شما و ولی دیگر توافق خود را تغییر ندهید ادامه
خواهد داشت.
آیا می توانم خرجی کودک را مستقیما ً به فرزند خود پرداخت کنم و نه به ولی دیگر؟
خرجی کودک معموالً به ولی دیگر پرداخت می شود ،نه به خود کودک .در موارد نادر ،قضات شاید دستور بدهند که
خرجی کودک مستقیما ً به کودکی که دیگر از لحاظ سنی صغیر محسوب نمی شود و یا از آن سن گذشته است پرداخت
شود .قضات برای تصمیم گیری در مورد مناسب بودن پرداخت مستقیم ،وضعیت خانواده را بررسی خواهند کرد.
اگر از یک شریک زندگی جدید فرزند داشته باشم ،آیا باز باید به پرداخت خرجی کودک برای فرزندانم از رابطه قبلی
ادامه دهم؟
والدین باید به تأمین مالی فرزندان خود ادامه دهند ،حتی اگر مسئولیت های خانوادگی جدیدی بر عهده گرفته باشند .یک
حکم پرداخت خرجی موجود تا تاریخ پایان ذکر شده در حکم یا تا زمانی که دادگاه حکم را تغییر بدهد به قوت خود باقی
خواهد بود.
طبق معیارهای فدرال ،در صورتی که ادعای عسر و حرج یا دشواری قابل توجه موفقیت آمیز باشد دادگاه شاید مقدار
خرجی کودک را تغییر دهد .شرایطی که می توانند منجر به بروز دشواری قابل توجه شوند شامل مسئولیت تأمین فرزندان
یک رابطه جدید نیز هست .برای تعیین اینکه آیا یک ولی یا کودک دشواری های قابل توجه تحمل می کند یا خیر دو
مرحله وجود دارد:


ابتدا باید نشان دهید که بخاطر شرایطی که دارید ،پرداخت مقدار خرجی کودک تعیین شده برایتان بسیار سخت
است؛
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سپس استاندارد زندگی هر دو خانوار با هم مقایسه خواهد شد تا مشخص شود آیا استاندارد زندگی خانوار ولی
خواستار تغییر خرجی کودک پایین تر از استاندارد زندگی خانوار ولی دیگر است یا خیر.

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

Canada.ca/family-law

اعالمیه سلب مسئولیت :این یک متن حقوقی نیست و مشاوره حقوقی ارائه نمی کند .از آنجایئکه قانون خانواده می تواند پیچیده باشد ،بهتر است افراد درباره
وضعیت خاص خود با یک وکیل قانون خانواده مشورت نمایند .این وکالء بهترین گزینه برای ارائه توصیه های حقوقی درباره حقوق و مسئولیت ها می باشند.
بیشتر انجمن های وکالی استانی و منطقه ای دارای خدمات معرفی وکیل هستند .بعضی وکالء شاید جلسه مشاوره اولیه را رایگان یا با هزینه کمتر انجام دهند و یا
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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