حل اختالفات خانواده :حل و فصل مسائل خانواده در خارج از
دادگاه
طالق و جدایی میتواند دشوار باشد ،به خصوص اگر کودکی داشته باشید .ممکن است در مورد تصمیمات متفاوتی که باید
در مورد ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی به کودک و مسائل مالی اتخاذ کنید ،تحت فشار روحی باشید.
این گفتار



اطالعات کلی در مورد انواع مختلف فرآیند حل اختالفات خانواده را به شما ارائه داده ،و
به شما در درک گزینههای موجود برای چارهجویی جهت توافق با شریک سابقتان بدون مراجعه به دادگاه کمک
میکند.

در این صفحه








حل اختالفات خانواده
دریافت اطالعات حقوقی و مشاوره حقوقی
زمانی که ممکن است حل اختالفات خانواده مناسب نباشد  -ایمنی و سایر نگرانیها
تفاوت بین مذاکره ،میانجیگری و قانون همکاری
چگونه بتوانید درباره انتخاب بهترین روش حل اختالف برای خانواده خود تصمیم بگیرید
چه زمانی الزم است که به دادگاه مراجعه کنید
خدمات حقوقی خانواده در استان شما

حل اختالف خانواده
"فرآیند حل اختالفات خانواده" یک اصطالح جدید در قانون طالق است .این اصطالح برای توصیف شماری از فرآیندهای
خارج از دادگاه به کار میرود که خانوادهها میتوانند برای حل مسائلی مانند پرورش کودک ،حمایت از کودک و برای
بعضی از خانوادهها ،موضوعات مربوط به امالک استفاده کنند .مذاکره ،میانجیگری ،قانون همکاری و داوری انواع
روشهای حل اختالفات خانواده است که در زیر توضیح داده شده است.
استفاده از حل اختالفات خانواده :تعهدات قانونی جدید
در تاریخ  ۲۱ژوئن  ۲۰۱۹مجلس در قانون طالق تغییراتی ایجاد نمود که روی حل اختالفات خانواده تأثیر میگذارد .این
تغییرات از تاریخ  ۱ژوئیه  ۲۰۲۰اعمال میگردد.
گزینههای حل اختالفات خانواده مانند میانجیگری که نیازی به مراجعه شما به دادگاه ندارد ،از قبل وجود داشته است .آنچه
جدید اضافه شده این است که طبق قانون طالق ،در صورتی که مناسب باشد ،باید سعی کنید تا مسائل قانونی خانوادگی خود
را با استفاده از روشهای حل اختالفات خانواده حل و فصل نمایید( .پیوند به لیست وظایف هنگامی که موجود باشد).
مشاوران حقوقی اکنون وظیفه دارند که شما را به عنوان موکلشان ،تشویق كنند تا مسائل خود را با استفاده از فرآیندهای
حل اختالفات خانواده حل و فصل كنید ،مگر نامناسب بودن آن محرز باشد.

روشهای زیادی وجود دارد که افراد میتوانند بر مبنی آن در مورد جدایی یا طالق تصمیم بگیرند .شما باید در مورد این
که استفاده از چه روشی برای شما و خانوادهاتان بهتر است ،تصمیم گیری نمایید .در هر حال ،مهم نیست چه روندی پیش
میگیرید ،مهم این است که بهترین مصلحت کودکانتان را در نظر بگیرید.
مزایای حل مسائل با توافق
حل مسائل با توافق در مقایسه با تصمیم قاضی در مورد آنها دارای مزایای بسیاری است:





نیازهای کودکانتان را میشناسید
حل اختالف خانواده میتواند از دادگاه ارزانتر و بسیار سریعتر صورت گیرد
این امر میتواند برای کودکانتان که شاهد همکاری والدین خود هستند مفید باشد
کاربرد بعضی از روشهای حل اختالفات خانواده میتواند به توانایی شما در برقراری ارتباط با یکدیگر کمک
کند

طبق قانون جدید طالق ،والدین وظیفه دارند کودکان خود را از درگیریهای مربوط به پرورش کودک و حمایت از کودکان
دور نگاهدارند .اطالعات بیشتر در مورد وظایف طرفین در اینجا موجود است (برگه اطالعات  -وظایف طرفین).

بر اساس قانون طالق مشاور حقوقی کسی است که صالحیت ارائه مشاوره حقوقی یا در صورت نیاز نمایندگی شما را به
عهده گیرد .این افراد شامل وکال ،و البته سایر افرادی که در استان شما دارای صالحیتند ،میشود .به عنوان مثال ،در كبك
دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشاوره حقوقی مربوط به قانون خانواده ارائه دهند.

دریافت اطالعات حقوقی و مشاوره حقوقی
مسائل مربوط به حقوق خانواده میتواند پیچیده باشد .یک مشاور حقوقی میتواند در اوقات مختلف و به طرق متفاوت در
طول جدایی یا طالق به شما کمک کند .آنها میتوانند موارد زیر را توضیح دهند







حقوق و مسئولیتهای قانونی شما و سایرین
گزینههای شما
چگونه مسائل حقوقی میتوانند به یکدیگر مرتبط باشند
نحوه کار دادگاهها
تا چه حد سریع میتوان مسائل را از طریق مراجعه به دادگاه و فرآیند حل اختالفات خانواده حل و فصل نمود
مزایا و معایب رسیدن به توافق یا حکم دادگاه

توصیه میشود پیش از امضای هرگونه طرح پرورش کودک یا توافقنامه با یک مشاور حقوقی صحبت کنید .او میتواند
موضوع مهمی را که ممکن است فراموش کرده باشید را به شما توضیح دهد.
اگر کودکانی دارید ،ممکن است که مدارس ،پزشکان و ادارات دولتی یک نسخه از توافقنامه کتبی یا حکم دادگاه را از شما
بخواهند .این مدرک برای آنها مشخص میکند که کدام یک از والدین میتواند کودک را از مدرسه تحویل بگیرد و چه کسی
میتواند در مورد کودکان شما تصمیمات مهم را اتخاذ کند .مشاوران حقوقی میتوانند برای اطمینان از این که اسناد شفاف
و به آسانی قابل فهم باشد ،به شما کمک کنند.

در مواردی که خشونت خانوادگی ،سوء مصرف مواد اعتیادآور یا بیماری روانی جدی وجود داشته باشد ،کمک مشاور
حقوقی میتواند دارای اهمیت ویژهای باشد .اطالعات بیشتر در مورد خشونت خانوادگی در اینجا موجود است (پیوند به
برگه اطالعات هنگامی که موجود باشد).

زمانی که ممکن است حل اختالفات خانواده مناسب نباشد  -نگرانیهای ایمنی
حل و فصل شمار خاصی از اختالفات مانند درگیری زیاد ،عدم تعادل قدرت یا خشونت خانگی ممکن است مناسب نباشد .به
عنوان مثال ،اگر یکی از والدین کنترل کننده باشد ،والد دیگر نمیتواند نظرات خود یا کودکانشان را وقتی هر دو در یک
اتاق هستند اظهار کند.
میانجیگرهای مورد تأیید و دیگر متخصصان حقوقی خانواده برای کمک به تعیین روند حل اختالف متناسب با شرایط،
درباره خشونت خانوادگی و سایر عوامل از شما سؤاالتی خواهند پرسید .اگر در مورد حل اختالفات خانواده نگرانیهایی
دارید ،برای یافتن یک راه حل ممکن موضوع را با آنها در میان بگذارید.

تفاوتهای بین مذاکره ،میانجیگری ،قانون همکاری و داوری
برای حل اختالفات حقوقی خانواده ،راههای مختلفی خارج از دادگاه وجود دارد .مذاکره ،میانجیگری و قانون همکاری در
قانون جدید طالق ذکر شده است .اما اشکال دیگری برای حل اختالفات خانواده نیز وجود دارد .بعضی از استانها داوری
را برای حل اختالفات خانواده مجاز میدانند.
تصمیمگیری در مورد تعیین بهترین روش برای شما ،بستگی به وضعیتتان دارد.

مذاکره
مذاکره با کمک یا بدون کمک مشاور حقوقی انجام پذیراست .این روش شامل بحث و گفتگو بین شما و همسر سابقتان در
جهت سازش یا توافق بر سر موضوعات مربوط به جدایی و طالق است.
برنامه پرورش کودک به طور اجمالی بیان میکند که چگونه والدین کودکان خود را بعد از جدایی یا طالق پرورش دهند.
برنامههای پرورش کودک توضیح میدهد که چگونه والدینی که با هم زندگی نمیکنند ،در هر دو خانه به کودکان خود توجه
داشته و برای ایشان تصمیمهای مهم اتخاذ کنند .شما میتوانید از طریق هر یک از روشهای حل اختالفات خانواده به یک
برنامه پرورش کودک دست یابید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامههای پرورش کودک :پیوند لیست بررسی
پرورش کودک را وارد کنید

قانون همکاری
قانون همکاری نوع خاصی از مذاکره است .در قانون همکاری ،شما و شریک سابقتان ،مشاوران حقوقی و سایر متخصصان
(مانند مشاوران مالی ،متخصصان سالمت روانی یا حسابداران) ،با یکدیگر تشریک مساعی کرده تا به توافق برسید .در
طول فرآیند همکاری ،شما و شریک سابقتان موافقت میکنید که به هیچ دادگاهی مراجعه نکنید.

میانجیگری
میانجی یک شخص ثالث و بیطرف است که میتواند به شما و شریک سابقتان کمک کند تا موضوعات مربوط به پرورش
کودک ،جدایی یا طالق را شناسایی کرده و در مورد آنها بحث و گفتگو کنید .میانجیها میتوانند به شما در شناسایی
موضوعات کمک کرده و روی راهحلهای ممکن کار کنند .حین میانجیگری شما و شریک سابقتان مستقیما ً خواستهها و
نیازهای خود را به یکدیگر اعالم میکنید .اگر دارای کودک هستید ،میتوانید آنچه که فکر میکنید بهترین مصلحت کودکانتان
است را مطرح کنید.
میانجی طرف کسی را نمیگیرد یا برای شما تصمیمگیری نمیکند .همچنین نمیتوانند مشاوره حقوقی ارائه دهند .اگرچه
میانجی به شما در رسیدن به توافق کمک میکند ،در پایان شما و شریک سابقتان تصمیم گیرندهاید که شامل بهترین ترتیبات
مربوط به حضانت و دسترسی به کودکتان میشود.

از آنجا که میانجیگری معموالً مستلزم بحث و گفتگوی مستقیم با شخص دیگر است ،برای همه افراد مناسب نیست .به عنوان
مثال ،اگر خشونت خانوادگی رخ داده و پیوسته نگرانیهای ایمنی وجود داشته باشد ،شاید برای شما و شخص دیگر امکان
یک میانجیگری امن و مفید وجود نداشته باشد.
در بعضی موارد ،استفاده از روشهای میانجیگری دیگر بهتر است .برای مثال در میانجیگری رفت و آمد شما و شریک
سابقتان نیازی به حضور در یک اتاق واحد ندارید .میانجی با یک نفر و سپس با شخص دیگر جداگانه صحبت میکند .شما
و شریک سابقتان بدون این که رو در رو شوید ،با کمک میانجی مذاکره میکنید.
همچنین میانجیگری میتواند با استفاده از فناوریهایی مانند تلفن یا کنفرانس ویدیویی ،بین مکانهای مختلف انجام شود .به
عنوان مثال ،اگر شما و شریک سابقتان در دو شهر مختلف زندگی کنید ،میتوانید از این روش استفاده نمایید.

داوری
در بعضی از استانها ،مسائل مربوط به پرورش کودک و همچنین موضوعات مربوط به حمایت مالی و اموال از طریق
داوری قابل حل است .در داوری ،شما و شخص دیگر موافقت میکنید که به یک شخص بیطرف  -داور -اجازه دهید تا
درباره مسائل حقوقی تصمیم بگیرد.
داوری یک فعالیت خصوصی است و شما و شریک سابقتان مسئولیت پرداخت حقالزحمه داور و همچنین مشاورین حقوقی
خود را بر عهده دارید (در صورت داشتن آنها) .داوری ،نسبت به دادگاه روند غیر رسمیتری محسوب میشود.

هماهنگی برای پرورش کودک
هماهنگی برای پرورش کودک یک فرآیند حل اختالفات خانواده با محوریت بر کودکان است .این روند برای حل و فصل
اختالفات مربوط به پرورش کودک است که پس از توافق یا صدور حکم در مورد زمان پرورش کودک ،تعیین مسئولیتهای
والدین یا تماس بین کودک و سایر افراد مهم در زندگی کودک ،اجرا میشود .هماهنگکنندگان پرورش کودک میتوانند برای
حل اختالفات مربوط به پرورش کودک از تركیب میانجیگری و داوري استفاده كنند .هماهنگکنندگان پرورش کودک
میتوانند وکالی حقوق خانواده ،متخصصان بهداشت روان ،مددکاران اجتماعی ،درمانگرهای خانواده ،میانجیها و داوران
باشند.

چگونه میتوان در مورد انتخاب بهترین روش حل اختالف خانواده خود تصمیم گرفت
هنگام انتخاب بهترین روش حل اختالفات خانواده برای خودتان ،باید موارد زیادی را در نظر بگیرید .نشریه برنامهریزی
شامل اطالعات مفیدی در مورد پرورش کودک پس از جدایی و طالق است .به عنوان مثال ،شاید الزم باشد تا میزان درگیری
که بین شما و والد دیگر وجود دارد را مد نظر بگیرید.
همچنین ممکن است به این نتیجه برسید که بهترین گزینه برای شما و خانوادهاتان این است که از شخصی ،مانند یک قاضی
یا داور بخواهید که برایتان تصمیمگیری کند.

چه زمانی الزم است که به دادگاه مراجعه کنید
اگر شما و شریک سابقتان نمیتوانید به توافق برسید یا فقط قادرید روی بعضی از موضوعات توافق کنید ،ممکن است به
شخص دیگری جهت تصمیمگیری برای شما نیاز داشته باشید.
داوری روشی است که به شما امکان میدهد تا شخص دیگری برای شما تصمیم بگیرد.

همچنین میتوانید به دادگاه بروید .مراجعه به دادگاه به این معنی است که از یک قاضی درخواست مینمایید تا در مورد راه
حلهایی که برای شما و خانواده شما مناسب است تصمیم بگیرد .نباید از دادگاه انتظار داشته باشید که سریعا ً برای شما حکم
صادر کند .این امر میتواند مدت زیادی طول بکشد.
در دادگاه مراحل زیادی وجود دارد که بر حسب محل زندگیاتان ممکن است متفاوت باشد .حتی اگر در نهایت به دادگاه
مراجعه کنید ،دادگاه شما و شریک سابقتان را تشویق میکند که در صورت امکان از طریق روش دیگری به توافق برسید.
در حقیقت ،خود قاضی ممکن است به حل مسائل با روندی مانند کنفرانس حل و فصل در خارج از دادگاه مبادرت کند .در
کنفرانس حل و فصل ،بدون طی مراحل بعدی در دادگاه ،قاضی گزینههایی که بتواند بعضی یا تمام اختالفات را حل کند به
شما و شریک سابقتان ارائه میدهد.
بعالوه ،امکان دارد که دادگاههای استانی شما و شریک سابقتان را وادار کنند تا قبل از عملکرد دادگاه ،در فرآیند حل
اختالف دیگری شرکت کنید.
چنانچه نتوانید اختالفات خود را حل کنید ،قاضی یک جلسه دادرسی یا محکمه برگزار میکند و سپس یک حکم دادگاه صادر
میکند .شما باید طبق حکم دادگاه عمل کنید.
میتوانید از دادگاه بخواهید توافقی که بین خودتان انجام شده را نیز در حکم دادگاه درج نماید .این "حکم رضایت" خوانده
میشود زیرا شما و شریک سابقتان با آن موافقت کردهاید .این روند بسیار سادهتر از زمانی است که طرفین به توافق نرسند.
به یاد داشته باشید
ممکن است اختالفات خود را در خارج از دادگاه از طریق حل اختالفات خانواده حل کنید ،اما فقط دادگاه حق اعطای حکم
طالق را دارد .به محض این که قاضی حکم طالق را اعطا کند ،دادگاه یک گواهی طالق صادر میکند به این مفهوم که
شما دیگر در ازدواج هم نیستید.
ممکن است دالیل دیگری برای دریافت حکم دادگاه وجود داشته باشد .به عنوان مثال ،اگر بخواهید توافقنامه شما در استان
یا کشور دیگری به عنوان حکم دادگاه شناخته شود ،باید به دادگاه مراجعه کنید.

خدمات حقوقی خانواده در استان شما
خدمات حقوقی خانواده یا دولتی (هزینه آن توسط دولت پرداخت میشود) یا خدمات خصوصی (توسط شما پرداخت میشود)
هستند که به افراد کمک میکنند تا با مسائلی که ناشی از جدایی یا طالق است ،مقابله کنند .استانها و سرزمینها خدمات
حقوقی خانواده مانند جلسات اطالعرسانی در مورد میانجیگری و پرورش کودک دارند که میتواند برایتان مفید باشد .به
عالوه میتوانید خدمات مفید دیگری را در وب سایت دولت استانی یا سرزمینی خود بیابید .متخصصان بخش خصوصی نیز
میتوانند خدمات حل و فصل اختالفات خانوادگی را در استان یا سرزمین شما ارائه دهند.

پیوندهای مربوط





برنامهریزی :راهنمایی برای ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی به کودک پس از جدایی یا طالق
چک لیست برنامه پرورش کودک
به ابزار برنامه پرورش کودک دسترسی پیدا کنید
دستورالعملهای حمایت از کودکان دولت فدرال :گام به گام

