زما� در مسائل حقو�ق
محدودیتهای ن
خانواده در ب�یس
ق
حقو� در خانواده هستید ،طبق قانون از حقوق خایص برخوردارید .با این حال ،برای حفظ حقوق خود ،باید به
درگ� یک موضوع
اگر ی
ن
محدودیتهای زما� خایص توجه نمایید.
این جدول برخی از مهلتها و محدودیتهای ن
زما� را مشخص کرده که ممکن است برای شما ِاعمال شود .البته فقط بعنوان مرجع و
اطالعات ارائه شده و توصیه ن
قانو� نیست .شما باید در مورد هر ت
مهل� که ممکن است برای ش�ایط شما ِاعمال شود و اینکه چه مراحیل
را باید طی نمایید با یک وکیل مشورت کنید.
ق
حقو� باشید .در زیر برخی از سازمانها عنوان شده
اگر فکر میکنید که مهلتتان به پایان نزدیک شده ،مهم است که فوراً در پ� مشاوره
که ممکن است بتوانند به شما کمک کنند.
(اکسس پرو بونو)accessprobono.ca :
■ِ Access Pro Bono

■( Justice Access Centresمراکز ت
دس�یس به عدالت)gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac :
■( Family Duty Counselوکیل رایگان خانواده)lss.bc.ca/legal_aid/familyDutyCounsel :
■( Family Law Lineخط حقوق خانواده)lss.bc.ca/legal_aid/FamilyLawLINE :
مشکل ن
قانو�

گام مورد نیاز

محدودیت ن
زما� یا آخرین مهلت

حمایت فرزند  -در مواردی که هیچ حکم یا توافقنامه فعیل در مورد حمایت از فرزند وجود ندارد

برای حمایت از فرزند یک حکم
میخواهید.

اس.�.یس،۲۰۱۱.
قانون حقوق خانواده ،ب
ث ،۱۲۵.س۱۴۹.
[]S.B.C. 2011, c. 125, s. 149
از والد ن
نات� فرزند میخواهید که
حمایت کند.
قانون حقوق خانواده ،س۱۴۷)۴( .
[)]s. 147(4

برای حمایت فرزند خود به دیوان
عایل �یس ،و یا دادگاه ن
استا�
ب
ب�یس مراجعه نمایید.

برای دریافت حمایت از والد ن
نات� برای
فرزند خود به دیوان عایل ب�یس ،و یا
دادگاه ن
استا� ب�یس مراجعه نمایید.

کم� ،یا اگر فرزند  ۱۸ساله یا ت
برای فرزندان  ۱۸سال یا ت
بیش� است و
به دلیل اینکه به صورت تمام وقت در مدرسه تحصیل میکند یا به
ناتوا� همچنان وابسته است ،هیچ محدودیت ن
دلیل بیماری یا ن
زما�
وجود ندارد.
با این حال ،برخورداری از حمایتهای عقبافتاده فرزند (که حمایت
فرزند معطوف به گذشته ی ز
ن� نامیده میشود) ممکن است به سه
سال قبل از ی ن
اول� درخواست آن محدود شود ،بنابراین هرچه زودتر
به دادگاه مراجعه نمایید.
ظرف یک سال پس از آخرین کمک والد ن
نات� ،برای حمایت از فرزند
اقدام کنید.

مشکل ن
قانو�

محدودیت ن
زما� یا آخرین مهلت

گام مورد نیاز

حمایت فرزند  -در مواردی که یک حکم یا توافقنامه فعیل در مورد حمایت از فرزند وجود دارد
تغی� داده ،به حالت
میخواهید حکم فعیل را ی
تغی� مبلغ
تعلیق درآورده یا پایان دهید (مثالً ،ی
تغی� در تنظیمات امور
تغی� درآمد یا ی
به دلیل ی
ن
والدی�).
قانون حقوق خانواده ،س ۱۴۸)۳( .و س۱۵۲ .
[]s. 148(3) and s. 152

محدودیت ن
زما� ندارد ،اما شما را تشویق میکنیم که
در ارسع وقت به دادگاه مراجعه نموده تا برای دریافت
حمایتهای معطوف به گذشته فرزندتان با مشکل مواجه
نشوید.
حمایتهای معطوف به گذشته فرزند ممکن است به سه
سال قبل از ی ن
اول� اقدام شما محدود شود.

تغی� ،تعلیق یا خاتمه حکم یا
برای ی
توافق فعیل به دادگاه مراجعه نمایید.
به همان دادگاهی که حکم قبیل را
صادر کرده مراجعه نمایید.

حمایت همرس  -در مواردی که هیچ حکم یا توافقنامه فعیل در مورد حمایت همرس وجود ندارد
شما خواهان حمایت همرس از همرس سابق خود
هستید ،خواه ازدواج کرده یا حداقل دو سال در
گ
یک رابطهای شبیه به ازدواج با هم زند� کرده
باشید.
قانون حقوق خانواده ،س۱۹۸)۲( .
[)]s. 198(2

ث
حداک� دو
اگر با همرس سابق خود ازدواج نکرده بودید،
جدا� ،درخواست دهید.
سال پس از تاریخ ی
ث
اگر با همرس سابق خود ازدواج کرده بودید ،حداک� دو
سال پس از صدور حکم طالق اقدام کنید( .توجه داشته
باشید که میتوانید فوراً اقدام کنید؛ برای اقدام مجبور
نیستید منتظر طالق بمانید).

برای دریافت حمایت همرس به دیوان
عایل �یس ،و یا دادگاه ن
استا� ب�یس
ب
مراجعه نمایید.

حمایت همرس  -در مواردی که یک حکم یا توافقنامه فعیل در مورد حمایت همرس وجود دارد
تغی� حکم فعیل در مورد
میخواهید حکم فعیل را ی
تغی� دهید (مثالً ،برای برای ی
افزایش پرداختها یا افزایش مدت زمان یا طول
دریافت حمایت همرس به دادگاه
حمایت همرس).
مراجعه نمایید.
قانون حقوق خانواده ،س۱۶۷)۳( .
به همان دادگاهی که حکم قبیل را
[)]s. 167(3
صادر کرده مراجعه نمایید.
میخواهید توافقنامه فعیل را کنار گذاشته یا آن
را تعویض کنید.
قانون حقوق خانواده ،س۱۹۸)۳( .
[)]s. 198(3

تن
گذاش� یا تعویض
برای کنار
توافقنامه فعیل ،به دیوان عایل ب�یس
یا دادگاه استان ب�یس مراجعه نمایید.

محدودیت ن
زما� ندارد ،اما ت
به� است قبل از پایان
پرداختهای حمایت همرس طبق حکم فعیل ،اقدام
شود.
ممکن است هنوز بتوانید بعد از پایان حکم فعیل اقدام
تغی� حکم فعیل دشوارتر
کنید اما در آن صورت شاید ی
باشد.
ث
حداک� دو سال بعد از اینکه متوجه شدید که باید
میدانستید برای طرح این تقاضا دلییل وجود دارد ،اقدام
کنید.

گ
حمایت ی ن
قضا�  -حمایت فرزند یا همرس هنگامی که ییک از ی ن
طرف� خارج از ب�یس زند� کند
ب� ی
میخواهید یک حکم خارجی برای حمایت فرزند
یا همرس که در دادگاه ب�یس ثبت شده است را،
کنار بگذارید.
ن
ن
قضا�،
تحت قانون احکام پشتیبا� یب� ی
اس.�.یس ،۲۰۰۲ .س۱۹)۲( .
ب
[)]S.B.C. 2002, s. 19(2

تن
گذاش� ثبت یک حکم
برای کنار
خارجی ،به همان دادگاه ب�یس که
حکم را ثبت کرده ،مراجعه نمایید.

میخواهید نسبت به حکمی که تحت قانون
ن
پشتیبا� ی ن
قضا� در دادگاه ب�یس صادر
احکام
ب� ی
شده ،درخواست تجدیدنظر دهید.
ن
پشتیبا� احکام ی ن
قضا� ،س۳۶ )۵( .
قانون
ب� ی
[)]s. 36 (5

در مورد حکم ،تصمیم یا دستوری که
توسط ییک از دادگاههای ب�یس ،تحت ظرف  ۹۰روز پس از صدور حکم ،تصمیم یا دستوری که
ن
پشتیبا� ی ن
به عنوان رأی دادگاه ب�یس تلقی شده ،در دادگاه مناسب
قضا�
قانون احکام
ب� ی
درخواست تجدیدنظر دهید.
صادر شده ،درخواست تجدیدنظر
دهید.

پس از دریافت اخطار ثبت ،ظرف  ۳۰روز به همان دادگاه
ب�یس که حکم را ثبت کرده ،مراجعه نمایید.
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مشکل ن
قانو�

محدودیت ن
زما� یا آخرین مهلت

گام مورد نیاز

والدی� یا زمان تماس  -ن
ن
زما� که یک حکم یا توافقنامه فعیل وجود دارد
انکار امور
ییک از والدین یا رسپرستان ،حکم دادگاه
ن
والدی� یا زمان تماس را به ناحق
درباره امور
جو� ،به معنای
ه
چار
خواهان
شما
و
انکار کرده
ی
ن
ج�ان امور والدی� یا زمان تماس هستید.
ب
قانون حقوق خانواده ،س۶۱ .
[]s. 61
ن
پشتیبا�
حکم

ن
پشتیبا� فعیل را تمدید
میخواهید یک حکم
کنید.
قانون حقوق خانواده ،س۱۸۷)۲( .
[)]s. 187(2

جو� در مواردی که امور
برای چاره ی
ن
والدی� یا زمان تماس به ناحق نادیده
ن
والدی� یا تماس با فرزند،
گرفته شده ،به دادگاه مراجعه نمایید .ظرف  ۱۲ماه پس از انکار امور
اقدام کنید.
به همان دادگاهی که زمان امور
ن
والدی� یا تماس را مقرر کرده ،مراجعه
نمایید.
ن
پشتیبا� به دادگاه
برای تمدید حکم
مراجعه نمایید.
به همان دادگاهی که حکم قبیل را
صادر کرده مراجعه نمایید.

ن
پشتیبا� فعیل ،درخواست دهید.
قبل از پایان حکم
ن
پشتیبا� فعیل به پایان رسیده باشد،
اگر مدت حکم
ن
هنوز هم میتوانید برای یک حکم پشتیبا� جدید
درخواست دهید.

تقسیم اموال و بدهی  -در مواردی که برای تقسیم اموال و بدهی هیچ حکم یا توافقنامهای وجود ندارد
برای تقسیم اموال ،بدهیها یا حقوق
گ
بازنشست� حکم میخواهید.
قانون حقوق خانواده ،س۱۹۸)۲( .
[)]s. 198(2

برای صدور حکم جهت تقسیم
اموال یا بدهی خانواده یا تقسیم
گ
حقوق بازنشست� به دیوان عایل ب�یس
مراجعه نمایید.

ث
حداک� دو
اگر با همرس سابق خود ازدواج نکرده بودید،
جدا� ،درخواست دهید.
سال پس از تاریخ ی
ث
حداک�
اگر با همرس سابق خود ازدواج کرده بودید،
دو سال پس از صدور حکم طالق اقدام کنید( .توجه
داشته باشید که میتوانید فوراً اقدام کنید؛ برای اقدام
مجبور نیستید منتظر طالق بمانید).

تقسیم اموال و بدهی  -در مواردی که برای تقسیم اموال و بدهی یک حکم یا توافقنامهای وجود دارد
میخواهید توافقنامه فعیل را کنار گذاشته
یا آن را تعویض کنید (مثالً ،به این دلیل که
نمیدانستید این توافقنامه ناعادالنه است یا
همرس سابق شما اموال خود را اعالم نکرده
باشد).
قانون حقوق خانواده ،س۱۹۸)۳( .
[)]s. 198(3
گ
طرح بازنشست� کانادا
گ
میخواهید مزایای طرح بازنشست� کانادا
که ممکن است برای شما یا همرس سابق شما
موجود باشد را تقسیم کنید.
گ
طرح بازنشست� کانادا ،ر.س.ث ،۱۹۸۵ .ث.
ث ،۸ -س( ۵۵.۱ .الف)( )۱۱و (ث)
[)]R.S.C. 1985, c. C-8, s. 55.1(a)(ii) and (c

تن
گذاش� یا تعویض
برای کنار
توافقنامه مربوط به تقسیم اموال
یا بدهی خانواده یا تقسیم حقوق
گ
بازنشست� ،به دیوان عایل ب�یس
مراجعه نمایید.

ث
حداک� دو سال بعد از اینکه متوجه شدید که باید
میدانستید برای طرح این تقاضا دلییل وجود دارد،
اقدام کنید.

گ
برای تقسیم مزایای طرح بازنشست�
کانادا [ ]CPPبه رسویس کانادا
[ ]Service Canadaمراجعه نمایید.

اگر با همرس سابق خود ازدواج نکرده بودید ،ظرف چهار
جدا� یا هر زمان با رضایت هر دو همرس
سال از تاریخ ی
سابق اقدام کنید.
اگر با همرس سابق خود ازدواج کرد ه بودید ،همه وقت
یع� تا ن
ن
زما� که هر دو همرس در قید حیاتند ،یا ظرف
سه سال از مرگ همرس سابق اقدام کنید.
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مشکل ن
قانو�

گام مورد نیاز

محدودیت ن
زما� یا آخرین مهلت

درخواست تجدیدنظر
نها� که در
میخواهید نسبت به یک حکم ی
ن
استا� ب�یس صادر شده ،درخواست
دادگاه
تجدیدنظر دهید.
قانون حقوق خانواده ،س۲۳۳ .
[]s. 233

اعالمیه درخواست تجدیدنظر را در
دیوان عایل ب�یس ثبت كنید.

میخواهید نسبت به یک حکم کارشناس
قضا� [ ]masterدر دیوان عایل ب�یس
ارشد ی
درخواست تجدیدنظر دهید.
ی ن
قوان� خانواده دیوان عایل ،دستورالعمل
 ،۱۰۵/۲۰۱۹قاعده (۲۲ - ۷)۸.۱
[)]Reg. 105/2019, Rule 22-7(8.1

اعالمیه درخواست تجدیدنظر را در
دیوان عایل ب�یس ثبت كنید.

میخواهید درخواست تجدیدنظر کنید یا برای
درخواست تجدید نظر در مورد حکم ض
قا� که
در دیوان عایل ب�یس صادر شده است ،اجازه
بگ�ید.
ی
قانون دادگاه تجدیدنظر ،س.ب.ث ،۱۹۹۶ .ث.
 ،۷۷س۱۴)۱( .
[)]R.S.B.C. 1996, c. 77, s. 14(1

در دادگاه تجدیدنظر ،درخواست
تجدیدنظر یا درخواست اجازه برای
تجدیدنظر را ثبت كنید.

ظرف  ۴۰روز پس از روز صدور حکم توسط دادگاه
ن
استا� ب�یس ،اعالمیه تجدیدنظر خود را ثبت كنید.
�ض
(توجه داشته باشید که قا ممکن است همان روزی
که شما در دادگاه ض
حا� شدید حکم را صادر کند ،و یا
گ�ی و حکم خود را به تاریخ دیگری
ممکن است تصمیم ی
موکول نماید).
گ�ی
ظرف  ۱۴روز پس از روز صدور حکم یا تصمیم ی
قضا� ،اعالمیه تجدیدنظر خود را
توسط کارشناس ارشد ی
ثبت كنید.

ظرف  ۳۰روز پس از روز صدور حکم دیوان عایل ب�یس،
درخواست تجدید نظرکرده و آنرا ابالغ کنید ،البته اگر
دستوری برخالف آن مقرر نشده باشد.

مارس ۲۰۲۱
ت
دف� ما در قلمرو واگذار نشده ملل اسکووسونمش (اسکوامیش)
[� ،])Skwxwu7mesh (Squamishتسیل-ووتوت (بوورارد)
یک ِام (موسکوویم)
[ ])Tsleil-Waututh (Burrardو زوم 
[ ])xʷməθkʷəy̓əm (Musqueamواقع شده است.

516 Richards St, Vancouver, BC V6B 3A2
236-317-9000 | intake@womenslegalcentre.ca
womenslegalcentre.ca

اسپانیا� در ت
دس�س است.
پنجا�،
ی
ترجمه این سند به زبانهای ماندارین ،فاریس ،ب
ق
ق
حقو� نیاز دارید،
حقو� نیست .اگر شما یا کیس که برای شما مهم است به مشاوره
این سند شامل مشاوره
لطفاً با یک وکیل مشورت کنید.
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