
Séanadh: Beartaímid gur treoir ghinearálta, agus sin amháin, atá san eolas sa 

bhileog seo agus ba cheart duit comhairle ghairmiúil a fháil.  

Ní ghlacaimid le haon fhreagracht as earráidí ná easnaimh.

Cad is colscaradh ann?
Is conradh ceangailteach de réir dlí é an pósadh 
a thugann cearta áirithe do dhaoine. 
Críochnaíonn foraithne colscartha conradh pósta 
agus ceadaíonn sé do cheachtar duine pósadh 
arís. Ní féidir ach le cúirt críoch a chur le 
conradh pósta. 

Cathain is féidir colscartha a dheonú?
Féadfaidh an Chúirt Chuarda nó an Ard-Chúirt 
foraithne colscartha a dheonú má bhíonn 
breitheamh sásta:
-  Gur chónaí an lánúin ar leithligh ar feadh

tréimhse ceithre bliana den chúig bhliana
roimhe seo

-  Nach bhfuil aon ionchas ann go dtiocfar ar
chomhréiteach

-  Go ndearnadh socrú cuí nó go ndéanfar socrú
cuí maidir le gach duine agus aon leanbh
cleithiúnach

Teastaíonn colscaradh uaim. Cén fáth ar 
chóir dom labhairt le m’aturnae?  
Nuair a fhaigheann tú colscaradh, cuirtear 
deireadh le roinnt cearta cosúil le cearta 
oidhreachta agus pinsin. Tá iliomad rudaí 
praiticiúla le breithniú, mar shampla cá háit a 
mbeidh gach duine ina gcónaí agus socru-

ithe do leanaí. Sula gcomhaontaíonn tú cúrsaí le 
d’fhear céile nó do bhean chéile, tá sé 
tábhachtach labhairt le d’aturnae. Cabhróidh 
d’aturnae leat do roghanna a thu-iscint agus 
treoróidh sé tríd an bpróiseas tú.

Roghanna eile seachas colscaradh Próiseas 
dlíthiúil casta is ea colscaradh agus is minic a 
mheastar é mar rogha deiridh. Sula dtosóidh tú 
imeachtaí colscar-tha, cabhróidh d’aturnae leat 
machnamh a dhéanamh ar roghanna eile, mar 
shampla:
-  Comhaontú scartha.
-  Idirscaradh breithiúnach.

Idirghabháil
Is duine neodrach é idirghabhálaí a chu-idíonn 
le lánúineacha atá ag scaradh teacht ar réiteach 
maidir le cúram agus rochtain ar leanaí, 
cothabháil agus cearta maoine. Cinntigh go 
bhfuil do chearta dlíthiúla ar eolas agat sula 
ndéanann tú aon chinneadh tábhachtach. 
Labhair le d’aturnae ar dtús.

Tuilleadh eolais
Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig 
www.poconsol.ie

TREOIR MAIDIR LE COLSCARADH 
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