
  

Divorce - Tamil   

தகவல் தாள் 
 

 

இந்தத் தகவல் தாளில், கனடாவில் மத்திய அரசின் விவாகரத்துச் 
சட்டத்தின் கீழ், ஒரு விவாகரத்ததக் ககாருவது பற்றிய பபாதுவான 
தகவல்கள் உள்ளடங்குகின்றன. துதைவர்களில் எவகரனுபமாருவர் 
விவாகரத்துக் ககாரி விண்ைப்பிப்பதற்கு முன்பாக குதறந்தபட்சமாக 
ஒரு வருட காலமாவது ஒரு கனடிய மாகாைத்தில் அல்லது 
பிராந்தியத்தில் வசித்தால் மட்டுகம இந்தச் சட்டம் அவருக்குப் 
பபாருந்துவதாக அதமயும்.    

 

நீங்கள் அல்லது உங்களது துதைவர் கனடாவில் வசிப்பவராக 
இல்தலபயனில், இந்த விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் ஒரு 
விவாகரத்ததக் ககாரிப் பபற்றுக்பகாள்ள முடியாது. எனினும், நீங்கள் 
ஒரு சில தகுதிவிதிகதளப் பூர்த்திபசய்வரீ்களாயின், வதரயறுக்கப்பட்ட 
சூழ்நிதலகளில், சிவில் விவாகச் சட்டத்தின்  கீழ், உங்களுதடய 
திருமைத்தத நீங்கள் முடிவுக்கு பகாண்டு வரலாம். 
 

விவாகரத்து என்றால் என்ன? 

 

விவகாரத்து என்பது திருமைமானவர்கள் தங்களது திருமை 
ஒப்பந்தத்தத முறித்துக்பகாள்வதற்கு கமற்பகாள்ள கவண்டிய 
சட்டபூர்வமான பசயல்முதறயாகும். திருமைமான தம்பதியினர் 
மாத்திரகம ஒரு விவாகரத்ததப் பபற்றுக்பகாள்ளலாம் மற்றும் ஒரு 
நீதிமன்றத்தால் மட்டுகம ஒரு விவாகரத்ததப் பபற்றுக்பகாடுக்க 
முடியும். அந்தச் பசயல்முதற முடிவதடந்த பின்னர், ஒரு நீதிமன்றம், 
நீங்கள் திருமை ஒப்பந்தத்தத முறித்து விவாகரத்துச் பசய்தவர்கள் 
என்பதத எடுத்துக்கூறும் வதகயில் ஒரு விவாகரத்துச் சான்றிததை 
வைங்கும்.   

 

விவாகரத்து 
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எத்தககய சட்டங்கள் விவாகரத்திற்கு ப ாருந்துகின்றன?  

 

விவாகரத்துச் சட்டம் மத்திய அரசின் சட்டமாகும். இந்தச் சட்டம் 
கனடாவில் விவாகரத்ததக் ககாரும் திருமைமாகிய 
தம்பதியினருக்கும் அல்லது ஏற்கனகவ விவாகரத்துச் 
பசய்துள்ளவர்களுக்கும் பபாருந்தும். ஒரு விவாகரத்ததப் 
பபறுவதற்காக விதிக்கப்படுகின்ற நிபந்ததனகள் தவிர, விவாகரத்து 
வைக்குகளின் கபாது குைந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் பதாதக, 
துதைவர்களுக்கு வைங்கப்படும் உதவித் பதாதக மற்றும் குைந்தத 
வளர்ப்புக்கான ஏற்பாடுகள் கபான்ற விஷயங்கதளயும் இது 
குறிப்பிடுகின்றது. திருமைச் பசாத்துக்கதளப் பிரிப்பது கபான்ற சில 
விஷயங்களுக்கு மாகாை அல்லது பிராந்தியச் சட்டங்கள் பபாருந்தும்.  

 

மாகாை அல்லது பிராந்தியச் சட்டங்கள், திருமைமாகி பிரிகின்ற 
ஆனாலும் விவாகரத்திற்காக விண்ைப்பிக்காதவர்களுக்கும், மற்றும் 
திருமைமாகாமல் கூடி வாழ்ந்து பிரிகின்றவர்களுக்கும் பபாருந்தும். 
இந்தச் சட்டங்கள் பபாதுவாக சில வித்தியாசங்களுடன், விவாகரத்துச் 
சட்டத்தின் கீழ் காைப்படும் விதிமுதறகதள ஒத்ததவயாகும். இந்தச் 
சட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கதள உங்களது மாகாை அல்லது பிராந்திய 
நீதி அதமச்சிலிருந்து அல்லது ததலதம வைக்குதரஞரிடமிருந்து  

பபற்றுக்பகாள்ளலாம்.    

 

கனடாவில் நான் ஒரு விவாகரத்கத எவ்வாறு 
ப ற்றுக்பகாள்ளலாம்? 

 

நீங்கள் ஒரு விவாகரத்ததப்  பபற்றுக்பகாள்ள கவண்டுபமன்றால், 
அதற்காக நீங்கள் அல்லது உங்களது துதைவர் வசிக்கும் 
மாகாைத்திலுள்ள அல்லது பிராந்தியத்திலுள்ள ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு 
ஒரு விண்ைப்பத்தத சமர்ப்பிக்க கவண்டும். ஒரு மாகாைம் மற்றும் 
பிராந்தியத்தின் விவாகரத்து விண்ைப்பப் படிவங்களும், 
நதடமுதறகளும் மற்பறாரு மாகாைம் மற்றும் பிராந்தியத்தில் 
இருந்து வித்தியாசமானதாக இருக்கலாம். உங்களுதடய மாகாைத்தில் 
அல்லது பிராந்தியத்தில் ஒரு விவாகரத்திற்காக எவ்வாறு 
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விண்ைப்பிக்கலாம் என்ற விபரங்கதள  உங்களது மாகாை அல்லது 
பிராந்திய நீதி அதமச்சிலிருந்து அல்லது ததலதம 
வைக்குதரஞரிடமிருந்து  பபற்றுக்பகாள்ளலாம்.  

 

ஒரு விவாகரத்கதப் ப றுவதற்கு எனக்கு ஒரு காரணம் 
அவசியமா?  

 

ஒரு விவாகரத்ததப் பபறுவதற்கு, பின்வரும் மூன்று முதறகளில் 
ஒரு முதறயில், உங்களது திருமைம் முறிந்துள்ளது என்பதத நீங்கள் 
சுட்டிக்காட்ட கவண்டும்.  

 நீங்களும் மற்றும் உங்களுதடய துதைவரும் குதறந்தபட்சம் 
ஒரு வருட காலமாவது பிரிந்து வாழ்ந்துள்ளரீ்கள், அல்லது  

 உங்களுதடய துதைவருடன் பதாடர்ந்து கசர்ந்து வாை முடியாது 
என்ற அளவுக்கு அவர் உங்கதள உடலியல் ரீதியாகவும் மற்றும் 
மன ரீதியாகவும் பகாடுதமப்படுத்தியுள்ளார், அல்லது  

 உங்களுதடய துதைவர் கசாரம் கபாயுள்ளார்.  

 

நான் விண்ணப் ிப் தற்கு காத்திருக்க வவண்டுமா?  

 

நீங்களும் மற்றும் உங்களது துதைவரும் பிரிந்திருக்கின்றரீ்கள் என்ற 
காரைத்தினால் உங்களது திருமைம் முறிந்துள்ளது என்று ககாரும் 
பட்சத்தில், நீங்கள் பிரிந்து வாழ்பவர்களாக இருந்தால் 
விண்ைப்பிப்பதற்காக காத்திருக்க கவண்டிய அவசியமில்தல. 
எனினும், உங்களது விவாகரத்து அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், 
நீங்களும் உங்களது துதைவரும் குதறந்தபட்சம் ஒரு வருட 
காலமாவது பிரிந்து வாழ்ந்திருக்க கவண்டும்.  

 

உடல் ரீதியாகவும் மற்றும்/அல்லது மன ரீதியாகவும் நீங்கள் 
பகாடுதமப்படுத்தப்பட்டுள்ளரீ்கள் அல்லது உங்கள் துதைவர் கசாரம் 
கபாயுள்ளார் என்ற காரைத்தினால் உங்களது திருமைம் முறிந்துள்ளது 
எனக் ககாரும் பட்சத்தில், நீங்கள் எந்த கநரத்திலும் விவாகரத்திற்காக 
விண்ைப்பிக்கலாம்.   
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 ிரிந்து வாழ்ந்த  ின்னர் நாங்கள் மீண்டும் ஒன்றாக வாழ 
முயற்சித்தால் என்ன நிகழும்?  

 

ஒரு வருடம் பிரிந்துள்ளரீ்கள் என்ற அடிப்பதடயில் நீங்கள் 
விவகாரத்திற்காக விண்ைப்பிக்கும் பட்சத்தில், நல்லிைக்கத்தத 
அதடவதற்காக மீண்டும் 90 நாட்கள் கசர்ந்து வாைலாம். அந்த முயற்சி 
பயனளிக்கவில்தலபயனில், அந்தக் காலத்தத ஒன்றாகக் 
கைித்திருக்கவில்தல என்ற அடிப்பதடயில் விவாகரத்ததப் 
பபற்றுக்பகாள்வதற்கான ஒரு பசயல்முதறதய நீங்கள் பதாடரலாம்.   

 

எங்களுக்கு குழந்கதகள் இருந்தால் என்ன பசய்யலாம்? 
 

பபற்கறார்கள், குைந்ததயின் பராமரிப்புக்கான உதவித் பதாதகக்கும் 
குைந்தத வளர்ப்புக்கான ஏற்பாடுகளுக்கும்  உடன்படுவார்களாயின் அது 
சிறந்ததாக இருக்கும். எனினும், ககாரிக்தகயின் கபரில், நீதிமன்றம் 
விவாகரத்துச் பசயல்முதறயின் ஓர் அங்கமாக இந்த 
விஷயங்களுக்கான ஆதைகதளப் பிறப்பிக்கலாம்.    

 

திருமைத்தின் மூலம் பிறந்த எந்த ஒரு குைந்ததக்கும் நியாயமான 
குைந்ததப் பராமரிப்பு ஏற்பாடுகதள நீங்கள் கமற்பகாண்டுள்ளரீ்கள் என 
ஒரு நீதிமன்றம் திருப்தியதடயும் பட்சத்தில் மட்டுகம உங்களுக்கான 
விவாகரத்தத அந்த நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
 

என்னால் வழக்குகரஞருக்கான கட்டணத்கத வழங்க முடியாத 
 ட்சத்தில், எனது விவாகரத்து பதாடர் ான உதவிககள நான் 
எங்கிருந்து ப ற்றுக்பகாள்ளலாம்?   

 

நீங்கள் நீதிமன்றம் பசல்வதற்கு முன்னர் உங்களுக்கும், உங்களது 
துதைவருக்கும் இந்தப் பிரச்சிதனகளில் சிலவற்தற அல்லது 
அதனத்து பிரச்சிதனகதளயும் தீர்ப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவும் 
வதகயில் அதமந்த சமரசம் கபான்ற குடும்ப நீதிச் கசதவகதள 
உங்களது மாகாை அல்லது பிராந்திய பிரிவுகள் பகாண்டிருக்கக்கூடும்.  
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நீதிமன்றத்தில் எனக்கு நாவன வாதிட முடியுமா? 
  

குடும்பச் சட்டம் சிக்கல் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். உங்களுதடய 
நிதலதமக்குப் பபாருத்தமான கவறுபட்ட சட்டங்கதள நீங்கள் 
அறிந்திருந்தால் மாத்திரம் கபாதாது. உங்களுதடய மாகாைத்திலுள்ள 
அல்லது பிராந்தியத்திலுள்ள நீதிமன்ற நதடமுதறகதளயும் நீங்கள் 
அறிந்திருக்க கவண்டும். உங்களுக்காக நீங்ககள வாதாட கவண்டுமா 
என்பததத் தீர்மானிப்பதற்கு முன்னர், ஒரு தடதவயாவது 
வைக்குதரஞர்  ஒருவரிடம் பசன்று உங்களுதடய குடும்ப சட்டப் 
பிரச்சிதனகள்  பதாடர்பான  சட்ட ஆகலாசதனதயப் 
பபற்றுக்பகாள்வது நல்லபதாரு கயாசதனயாகும். இலவசமாக அல்லது 
குதறந்த கட்டைத்தில் சுருக்கமான சட்ட ஆகலாசதனதய 
வைங்கக்கூடிய குடும்பச் சட்டம் பதரிந்த ஒரு வைக்குதரஞரிடம் 
உங்கதள பரிந்துதர பசய்து அனுப்பும் வைக்குதரஞர் பரிந்துதர 
கசதவகள் உங்களுதடய மாகாைம் அல்லது பிராந்தியத்தில் 
இருக்கக்கூடும். 
 

ஒரு விவாகரத்து எப்வ ாது அமுலுக்கு வரும்? 
 

பபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், நீதிபதி விவாகரத்தத வைங்கும் 
நாளிலிருந்து 31 நாட்களுக்குப் பின்னர், ஒரு விவாகரத்து அமுலுக்கு 
வரும். நீதிமன்றம் விவாகரத்தத வைங்கிய பின்னர், பிரிந்த 
துதைவர்கள் அந்த விவாகரத்ததயும், அது அமலுக்கு வரும் 
காலத்ததயும் உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு விவாகரத்துச் சான்றிததைக் 
ககாரலாம்.  

  

எனது விவாகரத்துச் சான்றிதழின்  ஒரு  ிரதிகய என்னால் 
எவ்வாறு ப ற்றுக்பகாள்ளலாம்?  

 

உங்களுதடய விவாகரத்துச் சான்றிதைின் ஒரு பிரதிதய அல்லது 
உங்களது விவாகரத்து பதாடர்பான ஏதனய விபரங்கதள நீங்கள் பபற 
கவண்டுமானால், அவற்தற நீங்கள் அந்த விவாகரத்தத வைங்கிய 
நீதிமன்றத்ததத் பதாடர்புபகாண்டு பபற்றுக்பகாள்ள கவண்டும்.  

 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html
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எந்த நீதிமன்றம் உங்களது விவாகரத்தத வைங்கியது என்பது 
உங்களுக்கு நிச்சயமில்லாத கபாது, விவாகரத்து நதடமுதறகள் 
பதாடர்பான மத்திய பதிவகத்துடன் பதாடர்புபகாள்வதன் மூலம் அதத 
நீங்கள் கண்டறியலாம். ஒரு விவாகரத்து பதாடர்பான விரிவான 
விபரங்கதள அல்லது உங்களது விவகாரத்துச் சான்றிதைின் ஒரு 
பிரதிதய இந்தப் பதிவகத்தினால் வைங்க முடியாது. இந்தப் பதிவகம், 
விவாகரத்தத வைங்கிய நீதிமன்றத்தின் முகவரிதயயும் மற்றும் 
உங்களுதடய விவாகரத்துப் பதிதவ நீதிமன்றம் கதடிக்கண்டுப் பிடிக்க 
உதவும் வதகயில் அந்த விவாகரத்துப் பதிவுக்கான குறிப்பு 
எண்தையும் வைங்கலாம்.   

 

பதிவகத்துடன் பதாடர்புபகாள்வதற்கு:  

• 613-957-4519 என்ற பதாதலகபசி எண்தை அதைக்கவும் அல்லது, 
காது ககளாதவர்கள் 1-800-267-7676 என்ற எண்தைத் பதாடர்பு 
பகாள்ளவும்; அல்லது 

• கதடுதல் ககாரிக்தகப் படிவம் ஒன்தற நிரப்பி அதத அந்தப் 
படிவத்திலுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பிதவக்கவும்.  

 

நீங்கள் அதைக்கும் கபாது உங்களிடம் பின்வரும் விபரங்கள் 
இருக்கின்றனவா என்பததத் தயவுபசய்து உறுதி பசய்து பகாள்ளுங்கள்.  

• உங்களுதடய மற்றும் உங்களின் முந்ததய துதைவரின் முழுப் 
பபயரும் பிறந்த கததி மற்றும்  

• நீங்கள் திருமைம் பசய்த கததி. 
 
 

விவாகரத்து மற்றும்  ிரிதல்  ற்றிய வமலும்  ல தகவல்ககள 
இலவசமாக  கனடாவின் நீதித்துகறயிலிருந்து வரும் இந்தக் 
குறுகிய வடீிவயாவின் மூலம் அல்லது கீழ்க்காணும் எமது 
இகணயதளத்தில்  ிரவவசிப் தன் மூலம் அறிந்துபகாள்ளலாம்:  

 

Canada.ca/family-law 
 
 
 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/self-meme.html
https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
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ப ாறுப்புத்துறத்தல்: இது ஒரு சட்ட நூல் அல்ல மற்றும்  இது சட்ட ஆகலாசதனதய 
வைங்காது. குடும்பச் சட்டம் சிக்கல் வாய்ந்தது என்பதால், தனிநபர்கள் வைக்கமாக குடும்பச் 
சட்டத்திற்கான ஒரு வைக்கறிஞரிடமிருந்து தங்களுதடய நிதலதம குறித்த 
ஆகலாசதனதயப் பபற்றுக்பகாள்வது மிகச்சிறந்ததாகும். இந்த வைக்கறிஞர்கள், 
உரிதமகதளயும், கடதமகதளயும் பற்றிய சட்டரீதியான ஆகலாசதனதய வைங்குவதில் 
சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். பபரும்பாலான மாகாை மற்றும் பிராந்திய வைக்கறிஞர் 
சங்கங்கள் பபாருத்தமான வைக்கறிஞதரப் பரிந்துதர பசய்யும் கசதவகதள வைங்குகின்றன. 
சில வைக்கறிஞர்கள் இலவசமாககவா அல்லது குதறந்த கட்டைத்திகலா ஓர் ஆரம்பக்கட்ட 
சட்ட ஆகலாசதனதய வைங்கலாம் அல்லது தனிநபர்கள் தங்களது குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலயின்  
ஒரு சில அம்சங்கள் பதாடர்பாக ஒரு சில கநரங்களில்  வைக்கறிஞர் ஒருவதரக் 
கலந்தாகலாசிக்க முடிவு பசய்யலாம்.  

.  

 

 

 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html

