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حقوق خانواده برای زنان در اونتاریو

حقوق کیفری و خانواده

یک قانون خانواده برای تمام زنان 
حقوق خود را بشناسید.
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حقوق کیفری و خانواده
هدف از تدوین این کتابچه ارائه اطالعات پایه ای درباره امور حقوقی است. 

این کتابچه جایگزینی برای کمک و مشاوره حقوقی فردی نیست. اگر با مسائل 
حقوق خانواده درگیر هستید، بهتر است که جهت آگاهی به گزینه های موجود 

و حفظ حقوق خود هرچه زودتر مشاوره حقوقی بگیرید. برای کسب اطالعات 
بیشتر درباره یافتن و پرداختن هزینه وکیل، به کتابچه »دریافت کمک در 

مسائل حقوق خانواده« مراجعه کنید. همچنین می توانید وبینارهای ما را درباره 
»جستجوی وکیل حقوق خانواده«، »هنگام ایراد اتهام در یک نزاع خانوادگی 
- چه باید انتظار داشت« و سایر موضوعات حقوق خانواده و امور مربوط به 
حقوق کیفری ببینید. همه این منابع در وب سایت ما به نشانی زیر در دسترس 
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انواع بسیاری از خشونت علیه زنان وجود دارد. خشونت شامل اذیت و آزار 
 است که ممکن است فیزیکی، جنسی، عاطفی، روانی و مالی باشد. اذیت و 
آزار وقتی اتفاق میافتد که فرد بر قربانی اعمال زور و کنترل کند. اگر شما 
 مورد اذیت و آزار قرار گرفتهاید، این تقصیر شما نیست و شما مسبب این 

رفتار نیستید. 

چه نوع اذیت و آزارهایی جرم هستند؟
در کانادا بعضی از انواع اذیت و آزار خالف قانون هستند. از جمله:

· تعرض خانگی یا نسبت به شریک عاطفی
· تعرض جنسی

· مزاحمت

اغلب زنان قربانی این جرائم هستند. معموال فرد آزارگر کسی است که قربانی 
او را میشناسد. یک زن در زمان جدایی و فروپاشی رابطه در معرض خطر 

بیشتری برای خشونت قرار دارد. 

تعرض assault زمانی صورت میگیرد که آزارگر به عمد و بدون رضایت 
فرد دیگر علیه وی به زور فیزیکی متوسل میشود یا شروع به آن میکند یا تهدید 
به اعمال زور علیه فرد میکند. تعرض جرم است، حتی اگر شما به لحاظ جسمی 

آسیب نبینید. 

تعرض می تواند شامل موارد زیر باشد:
· سیلی زدن

· هل دادن
· لگد زدن
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· مشت زدن
· چاقو زدن

· پرتاب کردن یک شیء که ممکن است به شما آسیب برساند یا شما را 
بترساند.

تعرض خانگی domestic assault به تعرضی گفته می شود که میان 
دو فرد دارای رابطه نزدیک عاطفی اتفاق می افتد، فارغ از اینکه جنس، گرایش 

جنسی یا هویت جنسی دو نفر چیست. کافی است که دو شریک عاطفی با هم 
رابطه نزدیک عاطفی داشته باشند، ولو اینکه قانونا با هم ازدواج نکرده باشند یا 

با همدیگر زندگی نکنند. تعرض خانگی خالف قانون است.

هر کس - شما، شریک عاطفی تان، فرزندانتان یا سایر شاهدها مانند دوستان 
و همسایه ها- می تواند با پلیس تماس بگیرد و یک تعرض خانگی احتمالی را 

گزارش دهد. 

تعرض جنسی sexual assault شامل عمل جنسی یا تماسی است که 
برخالف رضایت شما صورت می گیرد. رضایت به معنی آن است که شما 

آزادانه با عمل یا تماس جنسی موافقت  کنید. اگر شما در شرایطی که به دلیل 
مصرف الکل یا مواد کنترل خود را به طور جدی از دست داده اید یا خواب یا 
غیرهوشیار هستید در اعمال جنسی مشارکت کنید، براساس قانون موافقت و 

رضایت شما آزادانه محسوب نمی شود. 

رضایت ممکن است شفاهی یا در عمل ابراز شود. کسی که عمل جنسی یا 
تماس را آغاز می کند باید قدم های منطقی را برای اطمینان از رضایت طرف 

دیگر بردارد. 

در کانادا، شریک عاطفی شما حتی اگر شما با او ازدواج کرده باشید، ممکن 
است به تعرض جنسی متهم شود. تعرض جنسی جرم محسوب می شود حتی اگر 
شما به لحاظ جسمی آسیبی نبینید. تعرض جنسی می تواند شامل موارد زیر باشد:

· بوسه ناخواسته
· تماس جنسی ناخواسته

· عمل دخول با توسل به زور
· اجبار به انجام اعمال جنسی با استفاده از تهدید یا گفتن اینکه اگر شما 
به حرف او گوش نکنید، اتفاق بدی برای شما یا فردی که به او عالقه 

دارید خواهد افتاد. 
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معموال تعرض جنسی توسط کسی صورت می گیرد که قربانی او را میشناسد. 
اگر شریک عاطفی شما شما را مجبور کند که بدون رضایت خود اعمال جنسی 

انجام دهید، این امر می تواند تعرض جنسی تلقی شود. 

مزاحمت Stalking وقتی است که شخصی که شما نخواهید هیچ تماسی با 
وی داشته باشید، کارهایی انجام بدهد که شما را بترساند. مزاحمت جرم است 
حتی اگر عامل این کار به شما آسیب فیزیکی نرساند. مزاحمت خالف قانون 

است و به آن مزاحمت کیفری criminal harassment گفته می شود. 
شخص در صورت مزاحمت به شیوه های زیر ممکن است قانون را نقض کند:

· شما را تحت نظر و تعقیب قرار دهد؛
· برای شما هدایای ناخواسته بفرستد؛

· به اموال شخصی شما صدمه برساند یا تهدید به صدمه رساندن بکند؛
· درحالیکه می داند شما نمی خواهید، با شما تماس بگیرد یا تالش کند که 

با شما تماس بگیرد؛
· برخالف میل شما برای شما پیغام های متعدد بفرستد؛

· از طریق افراد دیگر برای شما پیغام های ناخواسته بفرستد؛
· تهدید کند که به شما یا اعضای خانواده  یا حیوان خانگی تان آسیب 

می رساند؛
· هریک از موارد فوق را از طریق تلفن، نامه یا یادداشت یا شخصا 

انجام دهد.

اگر کسی مزاحم شماست، تمام اعمال او را که موجب ترساندن شما می شود، 
همرا با مکان و زمان آن یادداشت کنید. این یادداشت ها کمک می کند تا پلیس و 

دادگاه را متقاعد کنید که مزاحم شما قانون را نقض کرده است.

قانون چگونه می تواند کمک کند؟
ممکن است شما و فرزندانتان بالفاصله پس از جدایی با خطرات فراوانی از 

سوی شریک زندگی خود مواجه شوید. اگر به فکر ترک همسر یا شریک 
زندگی آزارگر خود هستید، با انجام اقداماتی می توانید به حفظ امنیت خود کمک 

کنید. این اقدامات ممکن است شامل حرف زدن با پلیس، یک سازمان محلی 
زنان یا خانه امن زنان و تهیه یک برنامه ایمنی باشد. 

درگیر کردن پلیس   .1
اگر می ترسید یا احساس امنیت نمی کنید، اگر شریک عاطفی شما به شما تعرض 

کرده یا تهدید به تعرض کرده است یا اگر مورد تعرض جنسی واقع شده اید، 
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می توانید برای کمک با پلیس تماس بگیرید. نیروهای پلیس در کانادا موضوع 
را مورد بازرسی قرار می دهند و اگر باور کنند که مدارک کافی مبنی بر وقوع 

جرم وجود دارد، ایراد اتهام می کنند. 

کسی که می گوید قربانی جرم بوده  است و یک درخواست رسمی به پلیس 
ارائه می دهد )که اغلب »طرح شکایت-شکوائیه« خوانده می شود( »شاکی« 

 complainant نامیده می شود. کسی که علیه او ایراد اتهام شده است 
)که همچنین جرم کیفری خوانده می شود( »متهم« accused نامیده می شود. 

گزارش خشونت خانگی  .2
وقتی پلیس به محل وقوع حادثه میان دو شریک عاطفی می رسد، باید ابتدا 

شرایط را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که آیا تعرضی اتفاق افتاده است یا خیر 
و چه کسی متجاوز یا مهاجم اصلی بوده است. اگر با پلیس صحبت می کنید مهم 

است که حقیقت را بگویید. 

در اونتاریو اگر پلیس باور کند که شواهدی وجود دارد که شخصی شریک 
 عاطفی کنونی یا پیشین خود را مورد تعرض قرار داده است، باید علیه او 

اعالم جرم کند، ولو اینکه کسی که مورد تعرض واقع شده موافق نباشد. به این 
 Mandatory Charging Policy امر سیاست الزامی ایراد اتهام

گفته می شود. 

اگر پلیس باور داشته باشد که یک زن شریک خود را مورد تعرض قرار داده، 
علیه وی ممکن است ایراد اتهام شود. بعضی اوقات اگر برای پلیس روشن 
نباشد که چه کسی مهاجم اصلی بوده است، هر دو طرف ممکن است متهم 
شوند. به این امر ایراد اتهام دوطرفه dual charging گفته می شود. 

در اونتاریو یک دادگاه ویژه پرونده های خشونت خانگی را رسیدگی می کند که 
دادگاه خشونت خانگی Domestic Violence Court نامیده می شود. 

وکیل دولت که نماینده دادستان Crown Counsel خوانده می شود و 
سایر کارمندان دادگاه، برای فهمیدن خشونت میان دو شریک عاطفی آموزش 

ویژه دیده اند. 

دادگاه خشونت خانگی در صورتی که بداند برای اولین بار جرمی واقع شده یا 
بدون سالح یا آسیب فیزیکی شدید بوده است، ممکن است با اتهامات به شیوه 
متفاوتی برخورد کند. اگر مرتکب جرم، اتهام تعرض را بپذیرد و در جلسات 
مشاوره برای درک و پایان دادن به خشونت خانگی شرکت کند، ممکن است 
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با سابقه قضایی روبرو نشود. به این برنامه مشاوره، برنامه پاسخ به تعرض 
 Partner Assault Response Program (PAR) خانگی

گفته می شود. اگر متهم برنامه را به پایان نرساند، یا در مورد دیگر پرونده های 
جدی تر، دادستان پرونده را به دادگاه خواهد فرستاد. 

 (V/WAP) برنامه کمک به قربانی/شاهد  .3 
Victim/Witness Assistance Program

اگر علیه شریک شما اعالم جرم شود، برنامه کمک به قربانی/شاهد اونتاریو 
)V/WAP( می تواند قربانی یا شاهدهای تعرض خانگی، تعرض جنسی یا 

مزاحمت کیفری )مزاحمت( را مورد حمایت قرار دهد. 

کارکنان )V/WAP( در تمامی مراحل دادگاه به شما اطالعات ارائه می دهند 
و به شما کمک می کنند که مدارک خود را در صورت ارجاع پرونده به دادگاه 
آماده کنید. این کارکنان همچنین می توانند ترتیب حضور مترجم را بدهند یا به 

شما کمک کنند که خدمات اجتماعی حمایتی را پیدا کنید. برای یافتن این برنامه 
در نزدیکی محل زندگی خود با خط حمایت قربانی به شماره:

2447-314-416 در تورنتو یا 
شماره رایگان 2888-579-888-1 تماس بگیرید. 

از شرایط آزادی یا ضمانت آزارگر خود مطلع باشید  .4
اگر آزارگر شما دستگیر شده و به تعرض خانگی، تعرض جنسی یا مزاحمت 

کیفری متهم شده باشد، پلیس ممکن است او را با شرایط خاصی آزاد کند یا متهم 
را تا زمان جلسه دادرسِی درباره ضمانت Bail hearing در زندان نگه 
دارد. ضمانت Bail به آزادی موقت متهم پیش از محاکمه گفته می شود. در 

جلسه دادرسی درباره ضمانت دادگاه تصمیم می گیرد که آیا متهم باید تا زمان 
محاکمه اش در زندان بماند یا با ضمانت تا پایان محاکمه آزاد شود. ضمانت 

Bail به آزادی موقت متهم پیش از محاکمه گفته می شود. 

فرد متهم که با ضمانت آزاد می شوند می تواند تا پایان محاکمه در جامعه 
بماند، اما این منوط به شرایطی است و ممکن است وی مجبور به تبعیت از 

 Conditions of قوانین سخت گیرانه ای شود. این شرایط شرایط آزادی
Release یا شرایط ضمانت Bail Conditions نامیده می شوند. بعضی 

از این شرایط که متهم اغلب مجبور به پیروی از آنهاست به قرار زیراند:
· باید از قربانی دور بماند )یا از وی دوری کند، مگر در صورت رضایت 

قربانی برای تماس(؛



حقوق خانواده برای زنان در اونتاریو

www.onefamilylaw.ca7

· نباید با قربانی حرف بزند، تماس بگیرد، پیامک بفرستد، ایمیل بزند، یا از 
 طریق اشخاص دیگر پیغام بفرستد یا هرگونه تماس دیگری با قربانی 

داشته باشد؛ 
· باید سر ساعت معینی خانه باشد؛

· نباید الکل یا مواد مخدر مصرف کند؛
· مجاز به داشتن یا حمل سالح نمی باشد؛

· باید مکان دیگری برای زندگی پیدا کند. 

شرایط ضمانت همچنین ممکن است تماس میان متهم و فرزند/فرزندان او را محدود کند. 

اگر شما از متهم می ترسید، می توانید به پلیس، مددکار حامی قربانی/شاهد، نماینده 
دادستان )وکیل دولت( یا قاضی بگویید. دادگاه می تواند شرایط مفصلی برای متهم تعیین 

کند، یا تا پایان محاکمه او را به زندان بفرستد. 

a( شرایط آزادی متهم چقدر طول می کشد؟
در اکثر موارد دادگاه شرایط آزادی را تا پایان محاکمه و بررسی همه اتهامات 

لغو نخواهد کرد. اگر دادگاه بخواهد این شرایط را قبل از محاکمه تغییر دهد، 
نخست شما باید در جریان قرار بگیرید. اگر شما درباره شرایطی که برای 

شخص آزارگر شما تعیین شده است نگرانی یا سؤالی دارید، باید به پلیس یا 
مددکار حامی قربانی/شاهد یا نماینده دادستان بگویید. 

b( اگر شرایط آزادی متهم با حکمی که از دادگاه خانواده صادر شده در تعارض 
باشد، چه می شود؟ 

معمول است که دادگاه کیفری در جریان پرونده حقوقی شما در دادگاه خانواده یا 
احکام صادره از این دادگاه نباشد. ممکن است دادگاه خانواده حکم داده باشد که 

پدر/مادری که متهم شده است می تواند با فرزندان شما زمان بگذراند. در پرونده 
کیفری، یکی از شرایط آزادی ممکن است این باشد که طرف دیگر باید از شما 

و فرزندانتان دوری کند. در صورت وقوع این امر دانستن اینکه چه باید کرد 
دشوار است. مهم است که به هر دوی دادگاه های خانواده و کیفری در مورد دو 

پرونده خود اطالع دهید. در پرونده کیفری می توانید به مددکار حامی قربانی/
شاهد، نماینده دادستان یا قاضی درباره احکام دادگاه خانواده اطالع بدهید. 

همچنین باید سعی کنید در اولین زمان ممکن برای دستیابی به راه حل، مشاوره 
حقوقی بگیرید. 
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c(  آیا کسی متهم را قبل از محاکمه زیر نظر خواهد داشت؟
ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد که شخصی می بایست اعمال آزارگر را در 
 Surety زمان آزادی و پیش از محاکمه زیر نظر بگیرد. این فرد ضامن

نامیده  می شود و اغلب کسی است که متهم او را می شناسد. ضامن ممکن است 
مبلغی را به عنوان وثیقه قبل از آزادی متهم بپردازد. اگر متهم شرایط آزادی 

خود را نقض کند، ضامن موظف است به پلیس اطالع بدهد. اگر میدانید که متهم 
این شرایط را نقض کرده است، باید به پلیس، مددکار حامی قربانی/شاهد یا 

نماینده دادستان اطالع بدهید. ضرورتی ندارد که ضامن را در جریان بگذارید.

d( اگر متهم شرایط آزادی خود را رعایت نکند چه خواهد شد؟
اگر نگرانید که متهم ممکن است در حال برنامه ریزی برای آسیب زدن به 

شما باشد، بالفاصله به پلیس خبر بدهید. اگر متهم با ضمانت آزاد باشد و یکی 
از شرایط آزادی را نقض کند، این به منزله سرپیچی از حکم دادگاه است و او 

ممکن است با اتهام کیفری جدیدی مواجه شود. 

دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که متهمی که مدام شرایط آزادی خود را نقض 
میکند، نباید پیش از محاکمه آزاد باشد. ممکن است ضمانت لغو شود و متهم 

بازداشت و تا زمان محاکمه در زندان نگه داشته شود. 

e( پس از محاکمه چه خواهد شد؟ 
اگر متهم در دادگاه مجرم شناخته نشود، آزاد است که بدون هیچ شرایطی به 

جامعه بازگردد. اگر متهم، مجرم شناخته شود، دادگاه ممکن است بسته به نوع 
جرم احکام مختلفی صادر کند. کسی که در دادگاه مجرم به ارتکاب یک جرم 
شناخته شده »محکوم« convicted نامیده میشود. برای آگاهی به اینکه پس 

از محکومیِت متهم چه خواهد شد، از مددکار حامی قربانی/شاهد یا نماینده 
دادستان سؤال کنید. 

از دادگاه تقاضای حکمی کنید که آزارگر را از شما دور نگه دارد  .5
اگر مورد تعرض، تهدید، یا مزاحمت واقع شده اید یا از کسی میترسید، دادگاه 
میتواند دستور بدهد که آزارگر از شما دوری کند، منوط به اینکه دلیل موجهی 
برای نگرانی از اینکه این فرد ممکن است به شما یا فرزندانتان آسیب برساند 

داشته باشید. این مهم است که یک برنامه ایمنی کامل همراه با قرار دادگاه 
داشته باشید. میتوانید از یک خانه امن زنان یا سازمان زنان بخواهید که در 

تهیه برنامه ایمنی به شما کمک کند. شما میتوانید از دادگاه درخواست دو نوع 
قرار به شرح ذیل بکنید.
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i) قرار صلح Peace Bonds – از دادگاه کیفری
اگر میترسید که کسی ممکن است یه شما یا شریکتان یا فرزندتان آسیب برساند 

یا اموال شما را تخریب کند، میتوانید قرار صلح بگیرید. قرار صلح همچنین 
“ضمانت یا التزام به رعایت صلح” هم نامیده میشود. این قرار یک قرار دادگاه 
کیفری است که اعمال آزارگر شما را محدود میکند و میتواند به آزارگر دستور 

دهد که هیچ تماسی با شما، خانواده و اموال شما نداشته باشد. برای صدور 
این قرار نیازی نیست که علیه کسی که از او میترسید اعالم جرم شده یا حکم 

محکومیت صادر شده باشد. قرار صلح جرم کیفری نیست، اما سرپیچی از مفاد 
آن جرم به شمار میآید. 

a( قرار صلح چه مدت دوام دارد؟
قرار صلح میتواند حداکثر به مدت یک سال صادر شود. اگر آزارگر شما از 

این قرار تبعیت نکند، یا اگر هنوز دالئل کافی برای نگرانی و ترس وجود 
 داشته باشد، میتوانید درخواست کنید که قرار صلح برای مدت طوالنیتری 

ادامه بیابد. 

b( چگونه میتوان قرار صلح گرفت؟
برای گرفتن قرار صلح به اداره پلیس یا دادگاه محل خود بروید و بخواهید که 
با امین صلح Justice of the Peace (JP) صحبت کنید. یکی از 

فواید تماس با پلیس در مرحله اول این است که پلیس درباره سابقه کیفری فرد 
اطالعاتی دارد )که امین صلح در اختیار ندارد(. 

مهم است که بدانید دادگاه به آزارگر خواهد گفت که شما درخواست قرار صلح 
دادهاید. باید بدانید که ممکن است نیاز باشد که برای دریافت قرار صلح همراه 

با آزارگر در دادگاه حاضر شوید. 

در دادگاه باید سوگند یاد کنید که حقیقت را بگویید و سپس برای امین صلح 
توضیح دهید که چرا از آزارگر میترسید و میخواهید چه محدودیتهایی بر 

آزارگر شما اعمال شود که شما احساس امنیت کنید. آزارگر شما میتواند شرایط 
قرار صلح را بپذیرد یا علیه آن استدالل کند.

اگر امین صلح تشخیص دهد که شما دلیل کافی برای ترس از آسیب به خود، 
شریک عاطفی، فرزند یا اموال خود دارید، میتواند:

· قرار صلح صادر کند و محدودیتهایی اعمال کند که به زعم وی برای 
امنیت شما الزم است؛
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· به آزارگر شما دستور دهد که قرار صلح را امضاء کند؛ و
 · اگر آزارگر شما امضاء نکند، دستور دهد که وی حداکثر یک سال 

به زندان برود.

مهم است که قرار صلح خود را به اداره پلیس ببرید و از آنها بخواهید که 
 Canadian Police این قرار را در مرکز اطالعات پلیس کانادا

Information Centre (CPIC) ثبت کنند. در این صورت اگر 
آزارگر شما شرایط قراری که صادر شده را رعایت نکند، پلیس میتواند 

اطالعات این مرکز را بررسی کند و ببیند که شما یک قرار صلح دارید. 

باید بدانید که امین صلح میتواند درخواست شما برای قرار صلح را رد کند 
یا علیه شما یا هر دوی شما و آزارگر شما قرار صلح صادر کند. اگر دادگاه 

بگوید که شما باید یک قرار صلح را امضاء کنید، ابتدا برای اطمینان نسبت به 
اینکه چه میتوانید و چه نمیتوانید انجام دهید، با وکیل خود صحبت کنید.

ii) قرارهای بازدارنده Restraining Orders - از دادگاه خانواده 
قرار بازدارنده بسیار شبیه قرار صلح است، اما این قرار مختص موقعیتهای 

خاِص اذیت و آزار خانگی و خشونت است. قرار بازدارنده قراری است که اگر 
دلیل کافی برای ترس نسبت به امنیت خود یا فرزندانتان داشته باشید می توانید 
از دادگاه خانواده بگیرید. شما میتوانید علیه کسی که با وی در گذشته یا اکنون 

ازدواج کرده اید یا با وی زندگی کرده اید قرار بازدارنده بگیرید، ولو اینکه مدت 
زمان زندگی شما با هم کوتاه بوده باشد. اگر در دادگاه خانواده پروندهای دارید، 

میتوانید در دعوی خود درخواست قرار بازدارنده بکنید. شما بدون داشتن 
پرونده در دادگاه خانواده یا دادگاه کیفری هم میتوانید قرار بازدارنده بگیرید. 

a( قرار بازدارنده چقدر طول میکشد؟
 دادگاه میتواند برای مدت زمان مشخص یا برای همیشه قرار بازدارنده 

صادر کند. این قرار میتواند به مدتی باشد که دادگاه برای تأمین امنیت شما 
ضروری میداند. 

b( چگونه میتوان قرار بازدارنده گرفت؟
برای درخواست قرار بازدارنده باید به دادگاه خانواده بروید و فرم درخواست 

را پر کنید. در بسیاری از شعبه های دادگاه، وکال، دانشجویان حقوق و کارمندان 
دادگاه حضور دارند که میتوانند در مورد فرم به شما کمک کنند.
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شما میتوانید قرار بازدارنده را به تنهایی یا همراه با پرونده خانوادگی خود 
درخواست کنید که درباره سایر موضوعات مانند حضانت فرزند، نفقه حمایتی 

فرزند، نفقه حمایتی همسر یا طالق است. معموال هردوی شما و آزارگرتان 
برای استدالل درباره قرار بازدارنده در دادگاه حضور خواهید یافت. به دلیل 
ازدیاد پرونده در دادگاههای خانواده گرفتن قرار بازدارنده ممکن است ماهها 

طول بکشد. 

c( موارد اضطراری
 urgent در موارد اضطراری میتوانید قرار بازدارنده اضطراری

Restraining Order بگیرید. همچنین میتوانید از دادگاه بخواهید بی 
آنکه ابتدا به آزارگر شما اعالم کند، قرار بازدارنده صادر کند. به این قرار، 

قرار »یک جانبه« ex parte” Order“ میگویند. دادگاه ممکن است تا 
وقتی که آزارگر شما فرصت پاسخ پیدا کند و دادگاه تصمیم نهایی را بگیرد، 

 یک قرار بازدارنده کوتاه مدت صادر کند. قواعد مربوط به قرارهای یک 
جانبه و قرارهای اضطراری سخت گیرانه هستند و بهتر است از یک وکیل 

کمک بگیرید. 

iii) وقتی قرار صلح یا قرار بازدارنده دریافت کردهاید - در موارد اضطراری 
چه باید بکنید؟ 

وقتی قرار صلح یا قرار بازدارنده دریافت میکنید، باید یک نسخه از آن را 
برای خود نگاه دارید. 

محدودیتهایی که دادگاه در قرار صلح یا قرار بازدارنده به آن دستور میدهد 
میتواند شبیه به شرایط ضمانت یا آزادی باشد، مانند:

· عدم تماس با شما یا خانوادهتان، تحت هیچ شرایطی
· دوری گزیدن از شما، خانه، محل کار و مدرسه

· ممنوعیت سالح

اگر فرد آزارگر شما از مفاد قرار دادگاه تبعیت نکند، میتوانید با پلیس تماس 
بگیرید و بگویید که میخواهید نقض یک قرار صلح یا قرار بازدارنده را 

گزارش دهید. از آنجا که این عمل جرم است، پلیس میتواند کسی را که یک 
قرار صلح یا قرار بازدارنده را نقض کرده است، بازداشت و علیه او اعالم 

جرم کند. 
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 The Criminal هیأت خسارات آسیب های کیفری  .6
 Injuries Compensation Board

هیأت خسارات آسیب های کیفری یک نهاد تصمیم گیرنده است که میتواند به 
قربانیان جرائم خشن مانند تعرض خانگی، تعرض جنسی و مزاحمت خسارت 
بپردازد که به آنها در مواجهه با تاثیرات جرم کمک کند. تاثیرات جرم میتواند 

فیزیکی یا روانی باشد و باید تقریبا جدی باشد. حتی اگر آزارگر شما متهم یا 
محکوم به جرمی نشده باشد، شما میتوانید درخواست جبران خسارت خود را به 

این هیأت بدهید. 

 هیأت ممکن است به شما خسارت بپردازد، در صورتی که جرم باعث شده 
باشد که شما:

· برای معالجه پزشکی خود یا مشاوره روانشناسی پولی پرداخته 
باشید؛

· برای معالجه یا مشاوره مجبور به پرداخت هزینه سفر شده باشید؛
· درآمد خود را از دست داده باشید؛
· درد و ناراحتی تجربه کرده باشید.

میتوانید با تکمیل فرم درخواست خسارت به صورت آنالین یا کتبی به این هیأت 
درخواست بدهید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره این هیأت از وبسایت 

www.cicb.gov.on.ca دیدن کنید یا با شمارههای زیر تماس بگیرید:
در تورنتو 416-326-2900

شماره رایگان 1-800-372-7463
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دیدگاههای بیان شده در این کتابچه نقطه نظرات FLEW است و لزوماً منعکس کننده 
دیدگاههای دولت استانی نیست. 

اگرچه این اثر با حمایت مالی بنیاد حقوق اونتاریو تهیه شده است، محتویات آن لزوماً 
منعکس کننده دیدگاههای این بنیاد نیست. 

خطر بروز خشونت در زمان به پایان رسیدن رابطه بیشتر است. اگر با خطری فوری 
مواجهید، با ۹۱۱ تماس بگیرید. اگر شما یا کسی که می شناسید در خطر است، برای 

کسب اطالع در مورد دریافت کمک از سایت FLEW دیدن کنید. 
اگر یک زن فرانسوی زبان ساکن اونتاریو هستید، حق دارید که در روند رسیدگی 
دادگاه خانواده، از خدمات به زبان فرانسه برخوردار شوید. برای کسب اطالعات 

بیشتر درباره حقوق خود با یک وکیل، کلینیک حقوقی اجتماعی یا خط تلفن حمایتی 
 Femaide با شماره  2433-336-877-1 یا 1-866-860-7082 

تماس بگیرید.
 می توانید از وبسایت ما به آدرس www.onefamilylaw.ca یا 

 www.undroitdefamille.ca اطالعات بیشتری درباره نحوه دسترسی 
به خدمات به زبان فرانسه به دست آورید. 



موضوعات حقوق خانواده در دسترس*
)FAR 001( 1. حقوق خانواده و روش های حل اختالف جایگزین

)FAR 002( 2. حقوق خانواده و حمایت از کودک

)FAR 003( 3. نفقه حمایتی فرزندان
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)FAR 008( 8. مسائل حقوق خانواده برای زنان مهاجر، پناهنده و بدون وضعیت قانونی

)FAR 009( 9. دریافت کمک در مورد مسائل حقوق خانواده
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)FAR 011( 11. ازدواج و طالق

)FAR 012( 12. نفقه حمایتی همسر

*  این کتابچه به چندین زبان و فرمت  در دسترس است. لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر 
از www.onefamilylaw.ca دیدن کنید. همچنین می توانید در سایت ما منابع 

بیشتری را ببینید که برای آگاهی از حقوقتان براساس حقوق خانواده مفید است. 

دیدگاه های بیان شده در این کتابچه نقطه نظرات FLEW است و 
لزوماً منعکس کننده دیدگاه های حامیان مالی آن نیست. 


