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PhÀn Gi§i ThiŒu: 
 
Quy‹n tài liŒu này cung cÃp các chi ti‰t t°ng quát vŠ ly thân, ly dÎ và luÆt gia Çình ª 
Ontario,  nhÜng không toàn diŒn.  VÀn ÇŠ gia Çình thÜ©ng rÃt phÙc tåp, bån nên tham khäo 
š ki‰n cûa luÆt sÜ vŠ quyŠn l®i cûa mình.  
 
Hôn Nhân 
  
LuÆt pháp có phân biŒt cho nh»ng c¥p sÓng chung ho¥c k‰t hôn chính thÙc tÙc là   cu¶c 
hôn nhân h®p pháp theo thû tøc pháp lš ho¥c tôn giáo công nhÆn. 
 
H®p ÇÒng hôn nhân (marriage contract/prenuptial agreement) là m¶t væn kiŒn pháp lš gi»a 
hai bên Ç‹ thÕa thuÆn nh»ng ÇiŠu khoän trong các vÃn ÇŠ nhÜ chia tài sän, tiŠn tr® cÃp nuôi 
dÜ«ng, bÃt Ç¶ng sän n‰u hôn nhân Ç° vª Ç‹ tránh nh»ng tranh chÃp sau này. 
 
Thông thÜ©ng h®p ÇÒng hôn nhân ÇÜ®c kš trÜ§c khi thành hôn nhÜng cÛng có th‹ kš sau 
khi Çã thành hôn.  Væn kiŒn phäi kš k‰t trÜ§c nhân chÙng.  Bån nên tham khäo š ki‰n pháp 
luÆt cûa luÆt sÜ trÜ§c khi kš.    
 
H®p ÇÒng hôn nhân cÛng có m¶t sÓ gi§i hån nhÜ bån không th‹ dàn x‰p quyŠn nuôi con và 
thæm con ho¥c không th‹ tÜ§c quyŠn cÜ ngø cûa ngÜ©i phÓi ngÄu trong cæn nhà thu¶c tài 
sän gia Çình v.v. 
 
SÓng Chung 
  
SÓng chung là khi bån sÓng chung v§i m¶t ngÜ©i bån Ç©i nhÜ v® chÒng nhÜng không Çæng 
kš k‰t hôn chính thÙc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú thích:  vào næm 2004-2005,  có m¶t sÓ tòa tÌnh bang trong Canada bao gÒm 
Ontario Çã h®p pháp hóa cho phép nh»ng c¥p ÇÒng tính có quyŠn k‰t hôn chính 
thÙc.  Chính phû Canada Çang xúc ti‰n thay Ç°i luÆt hôn phÓi Ç‹ h®p pháp hóa cho 
các c¥p ÇÒng tính ÇÜ®c phép k‰t hôn chính thÙc.  Do Çó, tài liŒu này cÛng áp døng 
cho nh»ng c¥p ÇÒng tính k‰t hôn h®p pháp trong Ontario.  
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Nh»ng trÜ©ng h®p sÓng chung së không có cùng quyŠn l®i nhÜ nh»ng ngÜ©i k‰t hôn chính 
thÙc vŠ quyŠn chia tài sän.  Theo LuÆt Gia ñình, n‰u hôn nhân Ç° vª trong trÜ©ng h®p k‰t 
hôn chính thÙc, tài sän cûa hai bên së ÇÜ®c chia ÇŠu cho m°i bên.  NhÜng LuÆt Gia ñình 
không áp døng cho trÜ©ng h®p sÓng chung, nên khi chia tay thì tài sän së: 
 
• cûa ai nÃy gi» 
• không có quyŠn tranh giành phÀn tæng giá trÎ tài sän trong th©i gian sÓng chung 
• không có quyŠn t¿ Ç¶ng ÇÜ®c ª låi trong cæn nhà t° Ãm gia Çình mà bån không ÇÙng 

tên, do Çó, n‰u bån sÓng chung trong cæn nhà do ngÜ©i bån Ç©i cûa bån có Ç¶c quyŠn sª 
hºu, thì khi Ç° vª, bån phäi xin trát tòa cho phép bån ti‰p tøc ª låi trong cæn nhà Çó. 

• N‰u bån có Çóng góp vào phÀn tài sän cûa ngÜ©i bån sÓng chung, bån së phäi  kiŒn tøng 
Ç‹ tranh giành phÀn Çóng góp cûa bån trong tài sän Çó. 

 
Trong trÜ©ng h®p sÓng chung, bån có quyŠn Çòi tiŠn cÃp dÜ«ng cho mình n‰u: 
 
• Bån Çã sÓng chung hÖn 3 næm, ho¥c 
• ít hÖn 3 næm nhÜng có con v§i nhau (con ru¶t ho¥c xin nuôi chung) 

 
N‰u ngÜ©i bån sÓng chung không chÎu cÃp dÜ«ng, bån së phäi kiŒn lên tòa Ç‹ Çòi tòa quy‰t 
ÇÎnh sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng cho mình.  NhÜng vŠ phÀn con cái thì cha hay mË t¿ Ç¶ng có trách 
nhiŒm trã tiŠn cÃp dÜ«ng nuôi con mình.  Xin tham khäo møc cÃp dÜ«ng cho con cái trong 
tài liŒu này Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t. 
 
Ly Thân: 
 
Ly thân là n‰u bån không sÓng chung v§i ngÜ©i phÓi ngÄu vì s¿ Ç° vª trong quan hŒ gia 
Çình và không có cÖ h¶i trª låi v§i nhau.  Bån có th‹ ly thân nhÜng sÓng chung trong m¶t 
cæn nhà, nhÜng trÜ©ng h®p này rÃt khó Ç‹ chÙng minh s¿ ly thân. 
 
Nh»ng nhân tÓ Ç‹ kh£ng ÇÎnh ly thân là:  bån ngû phòng riêng, không có quan hŒ tình døc, 
æn uÓng riêng, quän lš tiŠn båc riêng và công khai quan hŒ ly thân trong phåm vi xã giao 
cûa mình.  NhÜng n‰u còn ª chung ÇÎa chÌ khi ly thân thì së rÃt khó Ç‹ kh£ng ÇÎnh ngày ly 
thân khi giäi quy‰t Ç‰n vÃn ÇŠ chia tài sän. 
 
Trong trÜ©ng h®p quy‰t ÇÎnh d†n ra riêng, bån nên quy‰t ÇÎnh: 
 
• ai là ngÜ©i ª låi trong cæn nhà? 
• tiŠn trang träi sinh hoåt trong nhà së do ai phø trách? 
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• sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng hàng tháng 
• thÜÖng lÜ®ng vŠ tranh chÃp chia tài sän 
• thÕa thuÆn các ÇiŠu khoän vŠ con cái  
 
Bån có th‹ sº døng các phÜÖng pháp sau Çây Ç‹ giäi quy‰t tranh chÃp: 
 
1. hai bên t¿ giäi quy‰t vÃn ÇŠ b¢ng miŒng ho¥c t¿ vi‰t trên giÃy t©, nhÜng phÜÖng pháp 

này khó giäi quy‰t tranh chÃp vì không có giá trÎ trên luÆt pháp. 
2. tìm luÆt sÜ lÆp h®p ÇÒng ly thân chính thÙc, h®p ÇÒng së liŒt ra nh»ng ÇiŠu khoän thÕa 

thuÆn và hai bên kš k‰t trÜ§c nhân chÙng cûa mình nên có hiŒu l¿c trên pháp luÆt.   
3. thÜa ra tòa Ç‹ tòa phán nh»ng tranh chÃp gi»a hai bên 
 
TÓt h‰t là hai bên nên thÜÖng lÜ®ng Ç‹ giäi quy‰t tranh chÃp và lÆp h®p ÇÒng chính thÙc  
Ç‹ bäo Çäm ÇiŠu khoän ÇÜ®c h®p pháp hóa.  KiŒn tøng thÜ©ng tÓn th©i gi© và tÓn kém.  
Hai bên cÛng có th‹ xº døng nh»ng dÎch vø hòa giäi trung gian nhÜ Alternative Dispute 
Resolution trong tòa Ç‹ tìm ngÜ©i giúp vŠ thÜÖng lÜ®ng (mediation) hay tr†ng tài phân xº 
(arbitration).  Trong trÜ©ng h®p thÜÖng lÜ®ng, thì k‰t quä së do s¿ thÕa thuÆn cûa song 
phÜÖng, n‰u vÃn ÇŠ ÇÜa cho tr†ng tài phân xº, thì k‰t quä së do ngÜ©i tr†ng tài quy‰t ÇÎnh.  
Quy‰t ÇÎnh này có hiŒu l¿c trên luÆt pháp. 
 
H®p ÇÒng ly thân 
 
H®p ÇÒng ly thân là m¶t væn kiŒn pháp lš Ç¥t ra theo s¿ thÕa thuÆn cûa song phÜÖng Ç‹ 
giäi quy‰t các vÃn ÇŠ tranh chÃp khi ly thân.  N¶i dung së änh hÜªng Ç‰n quyŠn l®i cûa bån 
và con cái, do Çó, bån nên tham khäo š ki‰n luÆt sÜ Çåi diŒn cûa mình trÜ§c khi kš Ç‹ bäo 
vŒ quyŠn l®i mình.  Bån nên cân nhÃt k› càng trÜ§c khi kš h®p ÇÒng.  M°i bên ÇŠu có 
trách nhiŒm phäi cung cÃp tài liŒu chính xác cûa mình khi lÆp h®p ÇÒng và m°i bên nên có 
luÆt sÜ Çåi diŒn cho mình Ç‹ tránh mâu thuÄn.   
 
Ly dÎ 
 
Dù bån ly thân bao lâu Çi n»a bån vÅn phäi xin ly dÎ ÇÍ k‰t thúc hôn nhân h®p pháp chÙ 
không có t¿ Ç¶ng ly dÎ sau m¶t th©i gian ly thân .  Bån chÌ  có quyŠn tái hôn sau khi có trát 
tòa ly dÎ.   Bån phäi cÜ ngø ít nhÃt 12 tháng ª Ontario thì m§i có quyŠn n¶p ÇÖn xin ly dÎ 
tåi toà trong tÌnh Ontario.    
 
Bån phäi ÇÜa ra chÙng c§ bån h¶i Çû m¶t trong ba ÇiŠu kiŒn sau Ç‹ xin ly dÎ: 

Divorce and Family Law in Ontario – Vietnamese  4 



• Bån Çã sÓng ly thân ít nhÃt m¶t næm, ho¥c 
• ngÜ©i phÓi ngÄu cûa bån ngoåi tình, ho¥c 
• bån bÎ ngÜ©i phÓi ngÄu ngÜ®c Çäi 
 
Bån không cÀn s¿ ÇÒng š cûa ÇÓi phÜÖng Ç‹ xin ly dÎ n‰u bån Çû ÇiŠu kiŒn.   
 
N‰u có con cái trong s¿ Ç° vª này, tòa së b¡t bu¶c phäi có dàn x‰p h®p lš vŠ trách nhiŒm 
chæm sóc con trÜ§c khi trát tòa ly dÎ ÇÜ®c cÃp phát.  N‰u không dàn x‰p vŠ con cái, tòa së 
bu¶c ÇÜa vÃn ÇŠ ra tòa Ç‹ xét x» và quy‰t ÇÎnh.  NgÜ©i phÓi ngÄu không th‹ ép bån thÕa 
thuÆn ho¥c kš væn kiŒn,  nhÜng có quyŠn ÇÖn phÜÖng n¶p ÇÖn xin ly dÎ.   
 
 Khi thû tøc ly dÎ Çã hoàn tÃt thì không th‹ Çäo ngÜ®c låi tÙc là bån không th‹ xin hûy trát 
tòa ly dÎ, nhÜng nh»ng vÃn ÇŠ liên quan Ç‰n con cái, cÃp dÜ«ng thì có th‹ thay Ç°i.  Bån 
nên tham khäo š ki‰n luÆt sÜ vŠ nh»ng vÃn ÇŠ này.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Chú thích: 
 
N‰u bån quy‰t ÇÎnh xin ly dÎ ª nÜ§c ngoài, bån nên tham khäo š ki‰n luÆt pháp Ç‹ 
nh© luÆt sÜ nghiên cÙu luÆt cûa hai quÓc gia Ç‹ xem thû tøc nÜ§c Çó có phù h®p 
ÇiŠu kiŒn hay không, cho ví dø nhÜ luÆt Canada së không công nhÆn giÃy ly dÎ 
nÜ§c ngoài cÃp cho bån, n‰u cä hai bên ÇŠu không phäi là cÜ dân ª nÜ§c Çó lúc xin 
ly dÎ vì trái v§i luÆt ly dÎ Canada.   
 

  

 
 
QuyŠn l®i và nghïa vø 
 
a. quyŠn nuôi con và thæm vi‰ng  
 
Dù bån có k‰t hôn hay sÓng chung nhÜng có con, thì cha mË vÄn có trách nhiŒm phäi chæm 
nom cho con mình.   Khi chia tay thì vÄn phäi thu x‰p vÃn ÇŠ nuôi nÃng con cái.  Quy‰t 
ÇÎnh d¶c quyŠn nuôi là m¶t loåi phÜÖng pháp Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ nuôi con, và con së 
sÓng v§i bên cha hay mË ÇÜ®c giao quyŠn nuôi con.  QuyŠn nuôi con n‰u giao cho bên nào 
thì bên Çó có Ç¶c quyŠn quy‰t ÇÎnh vŠ các phÜÖng diŒn sinh hoåt, giáo døc, tôn giáo, y t‰ .. 
cho ÇÙa trÈ và bên kia së t¿ Ç¶ng ÇÜ®c quyŠn thæm con.  
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Bån cÀn Ç¥t ra m¶t phÜÖng án chæm sóc bao gÒm chia ra th©i khóa bi‹u Ç‹ quy‰t ÇÎnh ai së 
có bao nhiêu thì gi© v§i con và ai làm quy‰t ÇÎnh cho viŒc gì.  PhÜÖng án này có th‹ ghi ra 
không nhÃt thi‰t phäi theo phÜÖng thÙc nào, nhÜng cÛng có th‹ chính thÙc Ç¥t ra trong h®p 
ÇÒng ly thân ho¥c trong lŒnh do tòa phán quy‰t. 
 
N‰u có tranh chÃp vŠ quyŠn nuôi con, vÃn ÇŠ së phäi ÇÜa ra tòa tranh tøng.  N‰u cÀn thì tòa 
có quyŠn yêu cÀu š ki‰n cûa chuyên gia nhÜ cán s¿ xã h¶i, bác sï tâm lš, tâm thÀn Ç‹ làm 
thÄm ÇÎnh Ç¶c lÆp.  Nh»ng chuyên gia này së phÕng vÃn tÃt cä nh»ng ngÜ©i liên quan bao 
gÒm ÇÜÖng s¿, ÇÙa trÈ và nh»ng ngÜ©i quen bi‰t trong gia Çình và làm m¶t báo cáo Ç¶c lÆp 
và ÇŠ nghÎ ai là ngÜ©i tÓt nhÃt Ç‹ ÇÜ®c giao quyŠn nuôi con và thæm vi‰ng. 
 
Tòa së cæn cÙ vào nh»ng dº kiŒn và quy‰t ÇÎnh cho quyŠn l®i cûa ÇÙa trÈ.  LuÆt pháp tin 
r¢ng ÇÙa trÈ cÀn ÇÜ®c s¿ Çoái hoài và chæm sóc cûa cha và  mË trong bÃt cÙ trÜ©ng h®p 
nào.  Tòa së tham khäo hành vi cûa cha mË và cách dåy d° con cái khi quy‰t ÇÎnh giao 
quyŠn nuôi con. 
 
Toà së cân nh¡c nh»ng nhân tÓ cho quyŠn l®i cûa ÇÙa trÈ nhÜ: 
 
• nh»ng phÜÖng án do cha mË Ç¥t ra khi ly thân (ai sÓng v§i ÇÙa trÈ? ai dÄn cháu Çi các 

bu°i hËn nhÜ bác sÏ, ai dÄn cháu Çi h†c và liên hŒ v§i thÀy cô trong  trÜ©ng) 
• mÓi quan hŒ gi»a cha mË và ÇÙa trÈ 
• khä næng chæm nom 
• tình trång sÙc khÕe cûa cha mË 
• cách sÓng cûa cha mË và con cái 
• quan hŒ gi»a thân nhân bên cha và mË ÇÓi v§i ÇÙa trÈ 
• quan hŒ gi»a ÇÙa trÈ và anh chÎ em 
• nguyŒn v†ng cûa ÇÙa trÈ (tùy tu°i tác và s¿ chºng chåc) 
 
Tòa không xem mÙc thu nhÆp cûa m°i bên khi phán xét vŠ quyŠn nuôi con. 
  
ñ‹ khuy‰n khích cho cha và mË ti‰p tøc gÀn gûi v§i con cái, tòa së cho bên cha mË không 
có quyŠn nuôi con së t¿ Ç¶ng ÇÜ®c quyŠn thæm con trØ khi h† có hành Ç¶ng uy hi‰p Ç‰n an 
toàn cûa ÇÙa trÈ nhÜ hành hung con cái, thì tòa së tÜ§c quyŠn thæm con Ç‹ bäo vŒ s¿ an 
toàn cho ÇÙa trÈ.   
 
Dù bån không có quyŠn nuôi con, nhÜng bån vÄn có quyŠn thæm con và cæn cÙ vào th©i 
khóa bi‹u trong phÜÖng án chæm nom, bån së có th©i gian gÀn gûi và sÓng v§i con bu°i 
tÓi, ho¥c cuÓi tuÀn, ho¥c ngày lÍ hay phép hè v.v. tùy theo s¿ dàn x‰p cûa hai bên trong 
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phÜÖng án.   Bån cÛng có quyŠn nhÆn ÇÜ®c tin tÙc vŠ sÙc khÕe, h†c hành và vÃn ÇŠ trong 
s¿ trÜªng thành cûa con cái.  Bån có quyŠn yêu cÀu tòa Çòi hÕi s¿ ÇÒng š cûa bån ho¥c 
phäi thông báo cho bån khi mang ÇÙa trÈ r©i khÕi tÌnh bang hay d†n nhà.  N‰u bån thÜÖng 
t°n con cái hay không tuân lŒnh tòa, bån có th‹ bÎ tòa tÜ§c quyŠn thæm con. 
 
QuyŠn nuôi con chung cÛng là m¶t phÜÖng pháp Ç‹ dàn x‰p vŠ viŒc chæm nom con cái, cä 
hai bên cha mË së có bình Ç£ng quyŠn quy‰t ÇÎnh cho con cái, nhÜng chÌ dành cho nh»ng 
trÜ©ng h®p hai bên vÄn còn quan hŒ tÓt ÇËp và có th‹ thÜÖng lÜ®ng Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ.  
cha mË së t¿ s¡p x‰p th©i gian con ª v§i ai và cä hai bên chia ÇŠu th©i gian gÀn gûi v§i con 
cái cÛng nhÜ trách nhiŒm nuôi dåy. 
 
Có nhiŠu phÜÖng pháp Ç‹ giäi quy‰t bÃt ÇÒng giºa cha mË trong viŒc nuôi dåy.  Không 
nhÃt thi‰t phäi tìm luÆt s¿ kiŒn tøng ho¥c nh© tr†ng tài quy‰t ÇÎnh m†i tranh chÃp, mà có 
th‹ tìm phøc vø cûa cÓ vÃn gia Çình, bác sï tâm lš trÈ em, cán s¿ xã h¶i  Ç‹ giúp Ç« giäi 
quy‰t vÃn ÇŠ. 
 
b. TiŠn cÃp dÜ«ng 
 
Cha mË có trách nhiŒm phäi nuôi con sau khi ly thân ho¥c ly dÎ. Hai bên phäi dàn  
x‰p vŠ vÃn ÇŠ cÃp dÜ«ng.  ThÜ©ng thì bên cha hay mË có Ç¶c quyŠn nuôi con së có quyŠn 
Çòi bên kia cung cÃp tiŠn cÃp dÜ«ng cho con cái.  Trong trÜ©ng h®p có quyŠn nuôi con 
chung thì con ª v§i bên nào nhiŠu th©i gi© nhÃt thì bên Çó së có quyŠn Çòi bên kia cÃp 
dÜ«ng cho con.    
 
LuÆt pháp Ç¥t ra bäng Ãn ÇÎnh tiŠn cÃp dÜ«ng con cái (child support guidelines tables),   
             
SÓ tiŠn cÃp dÜ«ng së cæn cÙ vào: 
 
• sÓ lÜÖng hàng næm cûa ngÜ©i trã 
•  sÓ lÜ®ng con cái 
• mÙc sinh hoåt cûa tÌnh bang nÖi ngÜ©i cÃp dÜªng Çang cÜ ngø  
 
N‰u ÇÙa trÈ có nh»ng nhu cÀu Ç¥c biŒt nhÜ tiŠn giº trÈ, l§p h†c nhåc, chi phí y t‰, các 
chÜÖng trình h†c kèm, bån có th‹ yêu cÀu ÇÜ®c trä thêm cho nh»ng chi tiêu này.  Trong 
møc sÓ 7 cûa bäng pháp ÇÎnh sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng có liŒt ra danh sách nh»ng loåi chi tiêu 
này.  Cha mË së phäi chÎa trách nhiŒm vŠ nh»ng khoäng chi tiêu này theo t› lŒ cûa mÙc thu 
nhÆp mình.  SÓ tiŠn cÃp dÜ«ng Çôi khi cÛng có th‹ ÇiŠu chÌnh Ç‹ tránh mang låi khó khæn 
vŠ tài chánh cûa ngÜ©i trã trong m¶t sÓ trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt nhÜng rÃt hi‰m hoi. 
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ñây là ví dø cûa tiŠn tr® cÃp con cái trên luÆt pháp : 

SÓ tiŠn cÃp dÜ«ng hàng tháng t°ng sÓ thu nhÆp næm rÒi 
cûa ngÜ©i trã cÃp ÇÜ«ng SÓ lÜ®ng trÈ em 

1 ÇÙa                         2 ÇÙa                           3 ÇÙa                          4 ÇÙa                      

$19,800         $160              $283                 $386               $472 
$19,900         $161              $284                 $388               $474 
$20,000        $163               $285                 $390               $476 

 
M°i tÌnh bang có m¶t bäng pháp ÇÎnh sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng riêng.  Bån nên tìm chi ti‰t tåi 
mång vi tính:  http://canada.justice.gc.ca/en/ps/sup/grl/Pdftab.htm
 
c. TiŠn cÃp dÜ«ng cho phÓi ngÅu: 
 
Khác v§i tiŠn cÃp dÜ«ng cho con cái, luÆt pháp không Ç¥c ra m¶t mÙc tiŠn cÃp dÜ«ng cho 
phÓi ngÄu.  Bån phäi tranh tøng Ç‹ tòa phán sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng cæn cÙ theo s¿ cÓng hi‰n 
cûa ngÜ©i phÓi ngÄu trong cu¶c hôn nhân này.  Trong các trÜ©ng h®p có m¶t bên ª nhà 
chæm sóc cho con Ç‹ bên kia Çi làm, thì luÆt pháp së xem nhÜ cä hai bên ÇŠu có ÇÒng cÓng 
hi‰n trong hôn nhân. 
 
LuÆt ly dÎ chÌ áp døng cho nh»ng trÜ©ng h®p k‰t hôn chính thÙc.  Khi phán quy‰t vŠ tiŠn 
cÃp dÜ«ng cho phÓi ngÄu sau khi ly thân, së cæn cÙ vào: 
 
• th©i gian sÓng chung bao lâu? 
• vai trò cûa bån trong hôn nhân là gì? 
• con së ª v§i ai? 
• mÙc thu nhÆp cûa hai bên là bao nhiêu? 
• tu°i tác cûa hai bên? 

 
SÓ tiŠn cÃp dÜ«ng cÛng cæn cÙ vào nhu cÀu, mÙc thu nhÆp và tài sän cûa m‡i bên Ç‹ quy‰t 
ÇÎnh mÙc tiŠn và th©i  hån cÃp dÜ«ng bao lâu.  LuÆt gia Çình cÛng áp døng các nhân tÓ trên 
khi phán vŠ cÃp dÜ«ng cho nh»ng c¥p sÓng chung mà không có k‰t hôn chính thÙc. Bån 
nên tham khäo š ki‰n luÆt sÜ trong vÃn ÇŠ này. 
 
Chú Thích:  B¶ TÜ Pháp Çang hoåt ÇÎnh m¶t bäng chính sách pháp ÇÎnh sÓ tiŠn cÃp dÜ«ng 
cho phÓi ngÅu tÜÖng t¿ nhÜ cho con cái, sÖ b¶ cûa chính sách này hiŒn trong quá trình 
tham khäo v§i  các nghành tÜ pháp nhÜng chÜa áp døng. 
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d. CÜ«ng ch‰ thi hành trã tiŠn cÃp dÜ«ng 
 
B¶ Xã H¶i cûa tÌnh Ontario có thành lÆp m¶t  Væn Phòng CÜ«ng Ch‰ Thi Hành Thu TiŠn 
CÃp DÜ«ng (Family Responsibility Office (FRO) Ç‹ phø trách t¿ Ç¶ng cÜ«ng ch‰ thi hành 
thu tiŠn cÃp dÜ«ng theo h®p ÇÒng thÕa thuÆn ho¥c trát tòa.  TrØ khi bån xin miÍn cÜ«ng 
ch‰, n‰u không thì các lŒnh tòa ho¥c các thÕa thuÆn n¶p vào tòa së t¿ Ç¶ng chuy‹n Ç‰n 
FRO Ç‹ chÃp hành cÜ«ng ch‰ thu tiŠn cÃp dÜ«ng.  H† së thi hành b¢ng cách khÃu trØ tØ 
tiŠn lÜÖng ho¥c các khoän thu nhÆp cûa ngÜ©i trã Ç‹ ÇÜa cho ngÜ©i nhÆn.  N‰u ngÜ©i trã 
trÓn tránh trách nhiŒm, thì h† së bÎ treo b¢ng lái xe, cÃm xin h¶ chi‰u v.v.  
 
Væn phòng này cÛng có th‹ chÃp hành lŒnh tòa ngoài tÌnh bang Ontario. ñ‹ bi‰t thêm chi 
ti‰t, xin liên låc ÇÎa chÌ mång:   
http://www.cfcs.gov.on.ca/CFCS/en/programs/SCS/FamilyResponsibilityOffice
 
e. Chia tài sän 
 
LuÆt Gia ñình quän ch‰ vŠ quyŠn chia tài sän cûa nh»ng c¥p k‰t hôn chính thÙc nhÜng 
không áp døng cho nh»ng trÜ©ng h®p sÓng chung.   
 
Khi hôn nhân Ç° b‹, nh»ng tài sän gÀy d¿ng trong th©i gian k‰t hôn và s¿ gia tæng giá trÎ 
cûa các tài sän mang vào hôn nhân Çã có trÜ§c khi k‰t hôn së ÇÜ®c chia ÇŠu gi»a hai bên.  
Tài sän không nhÃt thi‰t phäi chia làm Çôi nhÜng m‡i bên së ÇÜ®c phân n»a giá trÎ tÜÖng 
ÇÜÖng cûa t°ng sÓ tài sän 
 
Cách tính giá trÎ và n® cûa tài sän có th‹ rÃt phÙc tåp. M‡i tÌnh cÛng có luÆt riêng vŠ cách 
tính toán.  Trên nguyên t¡c, tài sän tích lûy trong th©i gian k‰t hôn Ç‰n ngày ly thân trØ n® 
cûa tài sän së ÇÜ®c chia ÇŠu gi»a hai bên. nó bao gÒm nh»ng tài sän Çã mua sau khi k‰t 
hôn và còn tÒn tåi lúc ly thân cùng v§i mÙc gia tæng giá trÎ cûa tài sän Çã có trÜ§c khi k‰t 
hôn và còn tÒn tåi trong th©i gian hôn nhân Ç‰n khi ly thân. 
 
Tài sän bao gÒm ÇÒ Çåc trong nhà, bÃt Ç¶ng sän, tiŠn båc, tiŠn tích lûy hÜu trí, các loåi ÇÀu 
tÜ, v.v. tiŠn n® thì bao gÒm tiŠn mÜ®n ngân hàng Ç‹ mua nh»ng tài sãn ho¥c Ç¥t c†c hay 
tiŠn n® thÈ tính døng chi tiêu trong gia Çình v.v. 
 
Cæn nhà gia Çình cÜ ngø trong hôn nhân 
 
Trong nhiŠu trÜ©ng h®p, tài sän l§n nhÃt trong hôn nhân së là cæn nhà gia Çình cÜ ngø sau 
khi k‰t hôn.  Trong trÜ©ng h®p k‰t hôn h®p pháp, dù cæn nhà gia Çình chÌ có m¶t bên ÇÙng 
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quyŠn sª hºu, nhÜng cä hai bên ÇŠu t¿ Ç¶ng có quyŠn h®p pháp cÜ ngø trong cæn nhà này 
dù không phäi có chung chû quyŠn, trØ khi có trát tòa phán ai là ngÜ©i Ç¶c quyŠn ÇÜ®c ª 
låi trong cæn nhà khi Ç° vª thì khác. Vì cä hai bên ÇŠu t¿ Ç¶ng có bình Ç£ng chû quyŠn 
trong cæn nhà, nên khi mÜ§n ra, bán ho¥c dùng cæn nhà Ç¥t c†c mÜ®n n® ÇŠu phäi có s¿ 
ÇÒng š cûa hai bên.    
 
Trong trÜ©ng h®p Ç° vª mà hai bên không th‹ giäi quy‰t ai nên ª låi trong cæn nhà, thì có 
th‹ ra tòa xin xét xº bên nào có quyŠn ª låi, thÜ©ng thì bên nào có quyŠn nuôi con së có 
quyŠn ª låi và bên kia së phäi d†n ra.  
 
LuÆt Gia ñình có qui ch‰ Ç¥t biŒt vŠ cæn nhà gia Çình cÜ ngø sau hôn nhân.  LuÆt pháp qui 
ÇÎnh dù cæn nhà do m¶t bên Çã mua trÜ§c khi k‰t hôn nhÜng ÇÜ®c dùng Ç‹ làm ch° ª cûa 
gia Çình thì khi Ç° vª, giá trÎ cûa cæn nhà lúc ly thân së ÇÜ®c chia ÇŠu cho hai bên.  TÙc là 
dù bån không ÇÙng tên chû quyŠn cûa cæn nhà, ho¥c bÃt kÿ cæn nhà Çã mua tØ lúc nào thì 
bån vÄn ÇÜ®c chia n»a phÀn giá trÎ cûa cæn nhà.   
 
 
 
 
 
 

Chú Thích:   bån không nhÃt quy‰t phäi chia gia tài ngay lúc bån ly thân, bån nên 
nh§ r¢ng th©i  hån xin chia tài sän së là th©i gian ng¡n nhÃt gi»a 6 næm tØ ngày ly 
thân n‰u chÜa ly dÎ ho¥c 2 næm sau khi ly dÎ.  

 
Các tài sän khác:  
 
T°ng giá trÎ cûa tÃt cä nh»ng tài sän khác tích lûy sau khi k‰t hôn và s¿ gia tæng giá trÎ cûa 
nh»ng tài sän Çã có trÜ§c khi k‰t hôn nhÜng tÒn tåi lúc ly thân së ÇÜ®c chia ÇŠu gi»a hai 
bên sau khi ly thân nhÜng không bao gÒm: 
 
• các t¥ng phÄm nhÆn ÇÜ®c trong hôn nhân mà không phäi do ngÜ©i phÓi ngÄu t¥ng 
• nh»ng di sän thØa k‰ sau khi k‰t hôn 
• thØa k‰ tiŠn bÒi thÜ©ng nhân mång cûa công ty bäo hi‹m   
• tiŠn bÒi thÜ©ng thÜÖng tích cûa bån  
 
N‰u nh»ng sÓ tiŠn trên tÒn tåi riêng thì không ÇÜ®c chia, nhÜng n‰u nh»ng sÓ tiŠn trên 
ÇÜ®c dùng Ç‹ mua cæn nhà gia Çình ª thì giá trÎ cæn nhà së phäi chia gi»a hai bên.  Bån nên 
tham khäo š ki‰n pháp luÆt vŠ vÃn ÇŠ riêng cûa bån. 
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f. VÃn ÇŠ di trú 
 
N‰u bån do v® ho¥c chÒng  bäo länh Ç‰n Canada và Çã trª thành thÜ©ng trú dân.  Thì vÃn  
ÇŠ hôn nhân Ç° b‹ sau Çó së không änh hÜ«ng Ç‰n thân phÆn cûa bån.  NgÜ©i bäo lãnh 
không có quyŠn  hûy bäo lãnh ho¥c trøc xuÃt bån vŠ nguyên quán. 
 
Trong trÜ©ng h®p thû tøc bäo länh chÜa hoàn tÃt và giÃy t© thÜ©ng trú chÜa cÃp,  s¿ Ç° vª 
së änh hÜ«ng Ç‰n hÒ sÖ bäo lãnh n‰u ngÜ©i  bäo lãnh xin hûy bÕ bäo lãnh thì hÒ sÖ bäo 
lãnh së bÎ Çình låi.  Trong trÜ©ng h®p này bån nên tham khäo š ki‰n luÆt pháp. 
 
Ra tòa 
 
N‰u cä hai bên ÇŠu không th‹ thÕa thuÆn giäi quy‰t vÃn ÇŠ thì së phäi kiŒn tøng ra tòa Ç‹ 
phán xét.  Trong trÜ©ng h®p hai bên Çã thÕa thuÆn nhiŠu vÃn ÇŠ nhÜng vÄn còn m¶t sÓ vÃn 
ÇŠ chÜa giäi quy‰t ÇÜ®c, thì có th‹ kiŒn ra tòa Ç‹ giäi quy‰t nh»ng vÃn ÇŠ không th‹ giäi 
quy‰t giºa hai bên mà thôi.   
 
Các vÃn ÇŠ vŠ quyŠn nuôi con và cÃp dÜ«ng së phäi giäi quy‰t gÃp sau khi ly thân, N‰u hai 
bên không th‹ thÕa thuÆn Ç‹ lÆp h®p ÇÒng ly thân, thì së phäi kiŒn ra tòa Ç‹ phán xét, trong 
th©i gian ch© Ç®i kiŒn tøng, bån có quyŠn xin tòa phán trát tòa tåm th©i  vŠ vÃn ÇŠ con cái.  
Trát tòa tåm (interim order) së không änh hÜ«ng Ç‰n vÃn ÇŠ kiŒn tøng cho k‰t quä cuÓi 
cùng.   
 
Dù bån có quyŠn t¿ ra tòa không có luÆt sÜ Çåi diŒn, nhÜng thû tøc kiŒn tøng trong tòa rÃt 
phÙc tåp, tÓt hÖn là bån nên tìm luÆt sÜ Çåi diŒn cho mình.  N‰u bån không có khä næng 
mÜ§n luÆt sÜ, bån có th‹ xin chÙng thÜ pháp lš tåi CÖ Quan Pháp Tr® Ontario (Legal Aid 
Ontario) Ç‹ giúp Ç« trã tiŠn luÆt sÜ ho¥c n‰u bån lÃy ÇÜ®c ÇÖn  tØ cûa tòa cÃp, bån cÛng có 
th‹ Ç‰n tìm Væn Phòng TÜ VÃn LuÆt Gia ñình (Family Law Information Centres) trong tòa 
Ç‹ giúp Çª. 
 
Tòa Gia ñình ª Ontario 
 
M°i tòa có phåm vi riêng Ç‹ x» m¶t sÓ vÃn ÇŠ, Ç‹ giúp cho vÃn ÇŠ kiŒn tøng cûa bån ÇÜ®c 
d‹ dàng hÖn, bån nên tìm hi‹u ch‰ Ç¶ cûa tòa mà bån muÓn x» døng.  Trong Ontario có ba 
loåi tòa gia Çình xº cho nh»ng phåm vi khác nhau.  Bån có th‹ tìm chi ti‰t ª mång vi tính: 
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/
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Tìm LuÆt SÜ 
 
N‰u bån không có khä næng tài chánh Ç‹ mÜ§n luÆt sÜ ho¥c bån Çang lãnh tr® cÃp xã h¶i, 
bån có th‹ Çû ÇiŠu kiŒn xin pháp tr® Ontario Ç‹ giúp trä tiŠn luÆt sÜ.  Thông thÜ©ng cáp cÖ 
quan pháp tr® c¶ng ÇÒng không nhÆn hÒ sÖ vŠ luÆt gia Çình, h† chÌ có th‹ cung cÃp m¶t sÓ 
chi ti‰t t°ng quát vŠ vÃn ÇŠ gia Çình.  Bån nên tìm ÇÎa chÌ cûa chÜÖng trình pháp tr® 
Ontario trong s° ÇiŒn thoåi Ç‹ xin.  Bån cÛng có th‹ truy cÆp tài liŒu vŠ phÜÖng diŒn này 
tåi mång:   http://www.legalaid.on.ca.ca/en/area.asp/
   
Båo l¿c trong gia Çình 
 
ñôi  khi båo l¿c trong gia Çình së dÅn Ç‰n s¿ Ç° b‹ trong gia Çình.  N‰u trong trÜ©ng h®p 
này, nån nhân có th‹ xin ly dÎ ngay mà không cÀn ch© ly thân m¶t næm.  
 
Hành hung phÓi ngÄu ho¥c ngÜ©i bån Ç©i là phåm pháp ª Canada.  
 
N‰u bån và con cái là nån nhân trong båo l¿c gia Çình, bån có quyŠn g†i cänh sát ho¥c lÆp 
tÙc r©i khÕi nhà Ç‹ bäo Çäm an toàn.  Khi cänh sát ÇÜ®c g†i, h† së Ç‰n hiŒn trÜ©ng và n‰u 
h† tin tÜªng có ngÜ©i phåm pháp, h† së cáo t¶i ngÜ©i hành hung và bát lŒnh cÃm không 
cho ngÜ©i Çó vŠ nhà và liên låc v§i nån nhân.  N‰u ngÜ©i bÎ cáo t¶i vi phåm lŒnh cÃm thì 
së bÎ giam gi» cho Ç‰n khi toà phán.   
 
Ÿ Toronto có rÃt nhiŠu cÖ quan c¶ng ÇÒng cung cÃp phøc vø cho nån nhân cûa båo l¿c 
trong gia Çình.  ñÒng th©i cÛng có nhà tåm trú cho nån nhân ª tåm Ç‹ ch© giäi quy‰t vÃn 
ÇŠ.  Bån có th‹ g†i cho ÇÜ©ng dây giúp phø n» bÎ hành hung, The Assault Women's 
Helpline - phøc vø 24 ti‰ng, m‡i tuÀn 7 ngày, nhân viên nói nhiŠu ngôn ng» khác nhau, h† 
së dåy bån nh»ng gì phäi làm khi bÎ hành hung.  Ÿ Toronto xin g†i  416-863-0511 và 1-
866-863-0511 ª khu ngoåi thành. 
 
 
       
 
 
    
       

Tài liŒu này chÌ cung cÃp m¶t sÓ chi ti‰t t°ng quát, luÆt pháp 
có th‹ thay Ç°i.   Bån nên tìm cÓ vÃn pháp luÆt cho vÃn ÇŠ 
riêng cûa bån 

 
Tháng 10, 2006    
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