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-٢٥٨ ماده ) نفر يك كردن مجروح يا زدن کتک براي زوربازو از استفاده -

٢٥٦)  

 (٢٨٠-٢٨٣ ،٢٧٩ ماده ) بچه يا بالغ فرد يك كردن زنداني و ربايي آدم -

 (٢٣٥ ،٢٣١-٢٢٩ ماده ) كشي كودك ،قتل به اقدام ،قتل -

-٢٧٣ ماده )مقابل فرد تمايل بدون و اجباري جنسي روابط ،جنسي تجاوز -

٢٧١) 

 ،١٦٣ ،١٥٥ ،١٥١-١٥٣ ماده )قانوني سن زير افراد با جنسي اعمال -

١٧٠ -١٧٢) 

 نامناسب اعمال يا كالم با رواني و روحي خشونت با مرتبط هاي شكني قانون

 رفتار با ارعاب ايجاد ويا كردن منزوي كردن، كنترل به منجر كه خانواده در

 :از است عبارت شوند مي فرد با انساني غير

 (٢٦٤ ماده ) ارعاب ايجاد ويا اذيت و آزار-

 (٢٦٤-١ ماده ) تهديد-

 (٣٧٢ ماده ) تلفني مزاحمت ايجاد با نزاكت از خارج رفتارهاي -

 (١٧٧ ماده )شب در فرد يك شخصي حريم به تجاوز-

 (٤٣٠ ماده ) فساد -

 :خانواده كانون در غفلت با مرتبط هاي شكني قانون

  (٢١٥ ماده ) زندگي هاي نيازمندي نكردن تهيه يا ندادن -

 (٢١٨ ماده ) فرزند كردن رها-

 ويا شود مي فرد يك رفاه و سالمتي تهديد به منجر كه جنايي انگاري سهل -

 (٢١٩-٢٢١ ماده ) شود او مرگ يا شدن زخمي به منجر حتي تواند مي

 :خانواده كانون در مالي استفاده سوء با مرتبط هاي شكني قانون

 (٣٨٠ ماده ) تقلب -

 (٣٣٤ ،٣٢٨-٣٣٠ ،٣٢٢ ماده ) دزدي -

 (٣٣٢ ماده ) خانواده پول تصاحب -

 (٣٤٢ ماده ) اعتباري كارتهاي جعل يا و سرقت -

 (٣٤٦ ماده ) اخاذي -

 (٣٦٦ ماده ) اسناد جعل -
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 بريك ونظارت پرورش و آموزش نگهداري، مراقبت، از اطمينان مسؤليت
 مي كودك مسئول افراد آن از وپس والدين متوجه اول درجه در كودك

 (٢٠٢ ماده از II قسمت جوانان از حمايت قانون.)باشد

 
 والدين قدرت

 و پدر كه حقوقي و ها مسئوليت از است اي مجموعه واقع در والدين اقتدار
 آنها بلوغ سن تا تولد بدو از كنند مي پيدا برابرفرزندانشان در دو هر مادر

  (سال١٨)

  :باشند مي حقوق و مسؤليت داراي مادر و پدر

 فرزندان از نگهداري حق -

 آنها بر نظارت -

 آنها رواني و فيزيكي حمايت -

 وسالمتشان امنيت از اطمينان -

 آنها آموزش -

 مراقبتشان و حفاظت -آنها تغذيه -

 
 فرزند روحي و جسمي سالمت به احترام چهارچوب در بايد والدين اقتدار
  اعمال

 و آنها رفاه به توجه با بايستي كودكان به مربوط گيريهاي تصميم .گردد

 (٣٢-٣٤ ماده مدني، حقوق ) .گيرند انجام حقوقشان به احترام

 از كودكان از حمايت مراقبت، و محافظت به نسبت توجه قابل هاي كاستي

 رفاه به رسيدگي سرويسهاي در تواند مي آنها جايگزينهاي يا والدين سوي

 تواند مي كه كاستيهايي ميان در .ردقرارگي وساطت و بررسي مورد كودك

 :كرد اشاره زير موارد به توان مي نمايد إلزامي را اي مداخله چنين

 و جسمي استفاده سوء جنسي، استفاده سوء رواني، رفتار سوء غفلت، ترك،
 جسمي يا روحي سالمت مشكالت داراي فرزند حاليكه در مراقبت پذيرش عدم

 به اما رسيده مدرسه سن به مثال   باشد خطر در كودك ايمني همچنين .باشد

 ) است كرده ترك را خود زندگي محل اجازه بدون اينكه ويا رود نمي مدرسه

 (.باشد مي فراري

 
 جدايي زمان در والدين اقتدار

 عنوان به الزم اقتدار از همچنان والدين هردو طالق، يا جدايي صورت در
 شده فرزندان نگهداري براي كه توافقي به توجه بدون ،برخوردارند والدين

 تفاهم به فرزندان به مربوط مهم تصميم يك برسر والدين صورتيكه در .است

 تواند مي است فرزندان نگهداري حق داراي كه والدين از يكي رسند، نمي
 قاضي كندو اعالم قاضي به را تفاهم عدم موضوع اين به رسيدگي درخواست

 .گرفت خواهد را مورد آن در نهائي تصميم فرزندان رفاه و منفعت به باتوجه

 
 خانگي خشونت مورد در حاكم قوانين

 مورد خشونت يا و استفاده سوء گونه هر عليه را افراد كانادا و كبك قوانين

 خانوادگي و زناشويي روابط روي بر قوانين اين .دهد مي قرار خود حمايت

 و زوجين بين خشونت .باشند مي إجرائي و عملي خانه درون در حتي

 قابل اتهام موضوع توانند مي و آيند مي حساب به جرمها از خانگي خشونت

 .باشند كشور جزائي قانون أساس بر بررسي

  :جنسي و فيزيكي خشونت به مرتبط هاي شكني قانون
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 طالق زمان در داراييها و اموال جدايي
 خانوادگي أموال از باشند مي مزدوج رسمي طور به كه كبك مقيم افراد تمامي

 اين .نه يا باشند مي فرزند داراي زوج اينكه به توجه بدون برند، مي سهم

 طول در و اند شده واقع كبك در كه كليدي داراييهاي ارزش تقسيم شامل

 خانه : شامل تواند مي اين .باشد مي اند آمده دست به ازدواج دوران

 ويا بازنشستگي صندوق در شده انباشته مبالغ اتومبيلها، مبلمان، ، خانوادگي

 .وغيره معادل هاي برنامه

 ارثيه :مثال عنوان به )باشند نمي خانوادگي أموال ليست در كه اموالي تقسيم

 قانونی ازدواج بدون زندگي ياشريك زوجين از يكي كه شركتي خانوادگي،
 و است بوده ازدواج از قبل آنها به متعلق كه داراييهايي همه است، مالكش

 در زوجي چنانچه .گيرد مي قرار ازدواج از قبل داراييهاي قوانين تحت.(غيره

 هم باز ، باشند مي طالق حال در كبك ودر اند كرده ازدواج كانادا از خارج

 .گردد مي اعمال آنها براي بيگانه كشور در ازدواج از قبل ي داراييها قانون

 توصيه و باشد پيچيده بسيار تواند مي اموال جداسازي قوانين خالصه طور به

 .شود مشورت حقوقي مشاور بايك آن كامل درك براي شود مي

 
 آن از خارج و كبك در طالق مورد در اجرا قابل قوانين

 نمي شناخته رسميت به كبك در لزوما   كانادا از خارج در طالق كه دانست بايد

 إلزامي طرفين منافع حفظ براي حقوقي مشاور يك با مشاوره .بالعكس و شود

 اگر حتي حال، اين با .باشد نمي آميز مصالحه طالق اگر مخصوصا   است

 كبك در فرزندان و زوجين چنانچه شده، انجام كشور از خارج در طالق
 و أموال تقسيم و فرزندان نگهداري ينهدرزم كبك قوانين كنند، مي زندگي

 يكي چنانچه : باشند آگاه بايستي والدين حال درعين.شد خواهد اعمال داراييها

 از را خود همسر تا كند مسافرت كشور از خارج به فرزندشان با زوجين از
 كشور خاك از خارج در كانادا قوانين ديگر نمايد، محروم خود قانوني حقوق
 جهت كانادا قوانين اعمال براي كودك اين گرداندن زبا و نكرده صدق

 .باشد مي دشوار بسيار او سرپرستي

 
 كودك از وحمايت نفقه

 كه باشد مي فرزندان رفاه از كردن حاصل اطمينان واقع در نفقه از هدف

 براساس .بيفتد خطر به مالي مشكالت إيجاد با جدايي از پس است ممكن

 مي وابسته يكديگر به را خانواده يك افراد كه غذائي نياز رفع بودن إلزامي

 سقف يك زير يكديگر با كه كساني يا همسران فرزندان، و مادر و پدر ) سازد

 ديگري از تواند مي زوجين از يكي ،(قانونی ازدواج بدون كنند مي زندگي

 و درمان و بهداشت پوشاك، مسكن، غذائي، مواد )نيازها اين رفع درخواست

 تحت فرزندان و خود معاش امرار براي بايستي كه مبلغي نمايد، را.(غيره

 .گردد مي مشخص آمد در أساس بر است نياز تكفل

 
 والدين قدرت و فرزندان حقوق

 شده گرفته نظر در بزرگساالن و كودكان براي برابر حقوقي كانادا قانون در

 بالغ، افراد به نسبت كودكان وضعف وابستگي  جبران براي عالوه به است،

 .است گرفته نظر در نيز مكمل دستياري يا كمك آنها براي

 ويا مادر و پدر ،قانونی ازدواج بدون خود زندگي شريك شوهر، يا زن

 .خاص سني شرايط با فرزندان

 فرد سن به بستگي موضوع اين باشد، مي سال ٣ حداقل كفالت زمان مدت

 در كفيل يا ضامن تعهدات .دارد كفيل با وي خويشاوندي رابطه و شده كفالت

 اين حين در اگر حتي ماند خواهد باقي خود قوت به همچنان كفالت مدت طول

 .پذيرد صورت طالق يا جدايي مدت

 تأمين به شود مي متعهد كفيل يا ضامن فرد خانواده، عضو يك كفالت در

 احتياجات و مسكن لباس، غذا، )قبيل از كفالت مورد فرد أوليه نيازهاي

  .كفالت دوره طول رايب (شخصي

 الزم هاي راهنمايي و اطالعات دادن به شود مي متعهد كفيل فرد همچنين

 فرد مسئول كفيل افراد حاليكه در.كبك جامعه در فرد ادغام سازي آسان براي

 و جسمي رفاه به احترام به مكلف همچنين آنها باشند، مي خود كفالت مورد
 در مرد و زن بين روابط بر حاكم قوانين أساس بر كفالت مورد فرد روحي

 .باشند مي كانادا

 نمي كفيل فرد گذارد، وخامت به رو شده كفالت فرد و كفيل فرد رابطه چنانچه
 كار اين انجام به تهديد تواند نمي حتي كند، اخراج كانادا از را شخص تواند

  .نمايد

 از بسياري .دارند را كانادا از كسي اخراج قدرت مهاجرت مقامات تنها

 زوجه يا زوج كفالت تحت كه قانونی ازدواج بدون  زندگي شريك يا همسران
 بايستي كه معني بدين باشند مي مشروط دايم اقامت قانون تحت هستند خود

 .باشند داشته مشترك زندگي يكديگر با سال ٢ مدت براي حداقل

 و ناشوييز خشونت علت به خود كفيل از شده كفالت فرد چنانچه حال اين با
 جدا او از خود ضامن توسط شده اعمال توجهي بي يا خانوادگي خشونت يا

 به است خشونت،ممكن .نمايد شرط اين ابطال به درخواست تواند مي شود،

 شده اعمال خانواده أعضاء از يكي يا فرزندانشان ويا كفالت مورد شخص خود

 .باشد

 
 وجدايي طالق

 .پذيرد پايان زوجين از يكي مرگ با ويا طالق با تواند مي رسمي ازدواج

 در .شود اعالم باطل دادگاه بوسيله تواند مي رسمي ازدواج يك همچنين

 سن :مثال طور به ) باشد نشده اعمال الزم شرايط از سري يك صورتيكه

 وجود طالق براي دليل سه.(غيره و زوجين آگاهانه و آزادانه رضايت قانوني،

 براي كه داليلي .كند صدق زوجين از يك هر ربارهد تواند مي داليل واين دارد

  :از عبارتند نمود استناد آنها به توان مي طالق

 كنند؛ زندگي جدا يكديگر از يكسال مدت براي وشوهر زن .١

 ؛(وفايي بي) باشد كرده خيانت ديگري به اززوجين يكي .٢

 زوج به روحي آسيب يا و فيزيكي شتم و ضرب مرتكب زوجين از يكي .٣

 (.خانگي خشونت ) شود ديگر

 چنانچه .ندارد مقابل طرف تأييد به نيازي زوجه يا زوج يك جدايي، براي

 هزينه پرداخت براي حقوقي كمك از تواند مي است، مالي مشكل دچار كسي

 مي راضي جدايي به هردو كه شوهري و زن مقابل، در .نمايد استفاده وكيل

 فرايند موضوع وأين نمايند طالق درخواست مشترك طور به توانند مي باشند

 .نمايد مي تَر وآسان تَر خرج كم را طالق

 
  طالق يا جدايي از پس فرزندان از مراقبت

 .باشند مي فرزندان از نگهداري حق داراي والدين از يك هر جدايي زمان در

 در دارند، والدين دو هر به نياز فرزندان كه گيريم مي نظر در ما كبك، در
  اين در قاضي نرسند، توافق به ها بچه نگهداري درباره مادر و پدر صورتيكه

 هر خاص شرايط و خانواده وضعيت به كار اين براي و گيرد مي تصميم باره

  .شود مي لحاظ حتما   كودك منفعت ميان اين در و نمايد مي دقت والدين از يك

 جنسيتي وبرابري بشر حقوق

 ميان برابري و آزادي و بشر حقوق جهاني أصول براساس كانادا حقوقي نظام

 مردان ،وكبك دركانادا ( مدني قانون١ ماده) .است شده گذاري بنيان مرد و زن

 بر عالوه .باشند مي همانندي تعهدات و حقوق داراي قانون أساس بر زنان و

 با همراه جنسيت بر مبتني تبعيض مختلف شكلهاي همه بردن بين از اين،
 يك كانادا، جامعه در زنان كامل اجتماعي و اقتصادي مدني، سياسي، مشاركت

 .است ملي اولويت

 
 ازدواج

 همسران قانون، براساس .هستند برابر قانونا   زناشويي رابطه در متأهل افراد

 خانواده برأي گيري تصميم و ريزي برنامه در مساوي طور به دارند حق
 و هستند والدين اقتدار اعمال در مساوي حق داراي آنها. باشند داشته دخالت

 .باشند مي رساني كمك و همدلي وفاداري، در متقابل تعهدات داراي

 

 :كبك در رسمي و قانوني ازدواج يك براي الزم شرط ٥

 قانوني رضايت كسب با سال١٦ حداقل يا ) سن سال١٨ حداقل داراي .١

 .است قانوني غير سال١٦ سن از قبل ازدواج ( سرپرستان يا والدين

 كانادا در همسري چند و همسري دو .باشد دونفر بين تنها بايستي ازدواج .٢

  .است غيرقانوني

 شخص با ازدواج تعهد در قانوني طور به نبايستي آينده شوهر و زن .٣

 .باشند ديگري

 با ازدواج ،باشند خانوادگي نزديك نسبت داراي نبايد آينده شوهر و زن .٤

 پسر، دختر، خواهر، برادر، مادر، پدر، )است قانوني غير يك درجه بستگان

 (.بزرگ مادر بزرگ، پدر

 .باشند ازدواج امر در آگاهانه و آزادانه رضايت داراي آينده شوهر و زن .٥

 .است قانوني غير اجباري ازدواج

 عمومي طور به بايستي ازدواج امر به رضايت قانوني، اعتبار منظور به
 قانوني نظر از كه كننده برگذار شخص و شاهد دو برابر در ،شود اعالم

 به احوال ثبت در بايستي ازدواج آن، از پس.باشد ازدواج برگذاري به مجاز

de شده شناخته عمال")يا و ازدواج بدون مشترك زندگي .برسد ثبت

“=facto)كند نمي ايجاد را قانوني ازدواج شرايط همان. 

 .نماييد مراجعه شده ارايه منابع به بيشتر اطالعات كسب براي

 
 مقيم غير افراد ازدواج و كبك از خارج در ازدواج

 كنند مي زندگي كبك در كه شوهري و زن ازدواج، انجام مكان به توجه بدون

 به قانوني طور به كبك در ازدواج آنكه براي .باشند مي كبك قوانين تابع

 كرده ازدواج كبك از خارج در كه شهروندي دو ازدواج شود، شناخته رسميت
 باشد شده ثبت رسمي طور به و داشته همخواني كشور آن قوانين با بايستي اند
 ازدواج براي مجاز خويشاوندي ورابطه ازدواج سن شرايط بايستي عالوه به

 .باشد هشد لحاظ آن در

 در نيز كبك در مبداء كشور در شده گرفته ازدواج مدرك كه شود مي توصيه

 .برسد ثبت به تأهل وضعيت ثبت بخش

 

 کفالت

 باشد مي كانادا دايم اقامت يا شهروندي داراي كه فردي خاصي، شرايط تحت

 :بياورد كانادا به خود كفالت تحت را خود خانواده أعضاء از يكي تواند مي


