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ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿੰਡ 
ਰਕਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਰਕਤਾਬਚ ੇਦਾ ਮਕਸਦ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸਰਲਆ ਂਬਾਿ ੇਬਰੁਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤ ੇਰਿਕਲਪ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਮਸਰਲਆ ਂਨਾਲ ਨਰਜੱਠ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਸਫਾਿਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਰਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚਣੋਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਹੱਕਾਂ ਦੀ ਿੱਰਿਆ 
ਕਿਨ ਲਈ ਰਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋਏ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿੋ। ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਿਕੀਲ ਰਕਿੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਰਕਿੇਂ ਕਿਨਾ ਹੈ 
ਬਾਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਰਕਤਾਬਚਾ “ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਰਸਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ” ਦਿੋੇ। ਤਸੁੀਂ “ਘਿਲੇ ੂਇਕਿਾਿਨਾਰਮਆਂ” 
ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਕਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ “ਲਰੁਕੰਗ ਫਾਿ ਏ ਫਮੈਲੀ ਲਾਅ 
ਲੌਇਿ”, “ਪ੍ਪੌਿਟੀ ਿਾਇਟਸ ਐਡਂ ਔਬਲੀਗਸ਼ੇਨਜ਼ ਆਫ ਮਰੈਿਡ ਐਡਂ ਕੋ-ਹੈਬੀਰਟੰਗ 
ਪਾਿਟਨਿਜ਼” ਅਤ ੇਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਦਸੂਿ ੇਰਿਰਸ਼ਆ ਂਤ ੇਸਾਡ ੇਿਬੈੀਨਾਿ ਿੀ 
ਦੇਿਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਸਾਿ ੇਸਾਧਨ www.onefamilylaw.ca ਤੇ 
ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤ ੇਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੰਡ ਕਿਨੀ ਪਏਗੀ ਰਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਿਾਿ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਰਜਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਸ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸ ਨੰੂ ਰਕਹੜੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਰਮਲੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਰਜਸਦਾ ਮਾਲਕ 
ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਹੈ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਘਿ, ਕਾਿ, ਰਨਜੀ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਿਸਤੂਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 
ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਦੂਸਿੇ ਰਨਿੇਸ਼। ਜਾਇਦਾਦ ਰਿੱਚ ਕਿਜ਼ ੇਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਕਿਜ਼ਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਿਾਪਸ ਕਿਨ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੇ ਉਧਾਿ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। 
ਕਿਰਜ਼ਆਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਘਿ ਤੇ ਮਾਿਟਗੇਜ, ਕਾਿ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੋਨ। 

ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਜਮੀਨ, ਇੱਕ 
ਕਾਿੋਬਾਿ,ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਰਨਿੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਿੰਡਦੇ  
ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਜਹੜਾ ਮੁੱਲ ਿਿਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਰਸਆਂ 
ਦੀ ਉਹ ਿਕਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਉਸ ਰਦਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਰਜਸ ਰਦਨ 
ਸਾਥੀ ਿੱਿਿੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਿਾਪਸ ਇਕੱਠੇ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 

ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਨਯਮ 
ਹਨ ਰਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ 
ਿੰਡਣ ਲਈ ਰਨਯਮ ਬਹੁਤ ਜਰਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿੋ। 
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ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਕਿੇਂ 
ਿੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ 
ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋੜੇ 
ਰਜਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ,ਪਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹੱਕ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕਿਨਾ ਪਏ। 

ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋਰੜਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰਕਿੇਂ ਿੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਕਾਨੰੂਨ ਰਿਆਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਿਰਥਕ ਸਾਂਝੀਦਾਿੀ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੇਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ ਰਕ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਿ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਤੌਿ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਿੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, 
ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਬਿਾਬਿ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਿੱਿਿੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਰਨਯਮ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਅਰਜਹੀ ਰਕਸੀ ਿੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਬਿਾਬਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਰਿਆਹ ਦੇ 
ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਸਦੇ ਉਹ ਿੱਿਿੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਿੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। 
ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਹਿੇਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ 
ਰਿਆਹ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਿੱਚ ਹੋਏ ਿਾਧੇ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ 
ਜਿੂਿੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿਿਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ ਰਕ ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਸ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਕਿਨ 
ਿਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਦੂਸਿੇ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਪੈਰਸਆਂ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ “ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ” 
(“equalization payment”) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨੀਕਿਨ 
ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਿੰਡਣ ਦੀ ਰਿਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋਰੜਆਂ ਲਈ, ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀਆਂ ਰਿਚਕਾਿ ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ 
ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਦੀ ਰਿਧੀ ਨੰੂ ਸਮਾਨੀਕਿਨ (equalization) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਿ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਸਟਪੈ 1: ਕਲੁ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਨੈੱਟ ਫਮੈਲੀ ਪ੍ਾਪਿਟੀ) (ਐਨਐਫਪੀ) ਅੰਕਣਾ 
ਹਿੇਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਇਹ ਅੰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕਿਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਿੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਕੰਨੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਸੰਪਤੀ (ਐਨਪੀਐਫ) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਇਹ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ, ਹਿੇਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਕਿਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਿੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਜੰਮ੍ਹਾਂ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰਹਲਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰਿਆਹ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ, ਅਤੇ ਰਫਿ 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ। ਕੁਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੰੂ 
ਿਤਮ ਕਿਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ ਕਿਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਿੀ ਸੰਪਤੀ 
ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿੱਚੋਂ ਰਿਆਹ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ ਕਿਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਿੀ 
ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਮਸਾਲ ਿਾਸਤੇ:

ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਏ - ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਕਿਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ
ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ :  $120,000
ਰਿਆਹ ਦੀ ਤਾਿੀਿ : $50,000
ਅਲਰਹਦਗੀ – ਰਿਆਹ = $70,000
ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਏ ਲਈ ਕੁਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ  
(Net Family Property (NFP)) = $70,000

ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਬੀ - ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਕਿਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ
ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ :  $45,000
ਰਿਆਹ ਦੀ ਤਾਿੀਿ : $25,000
ਅਲਰਹਦਗੀ – ਰਿਆਹ = $20,000
ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਬੀ ਲਈ ਕੁਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ  
(Net Family Property (NFP)) = $20,000

ਸਟੈਪ 2: ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿੱਚ ਿਾਧੇ ਨੰੂ ਬਿਾਬਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ 
ਹਿੇਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ (Net Family 
Property (NFP)) ਦਾ ਅੰਕਣ ਕਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਜਆਦਾ ਐਨਪੀਐਫ ਿਾਲੇ 
ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਲਈ ਉਸ ਰਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੂਸਿੇ ਜੀਿਨ – ਸਾਥੀ, ਰਜਸ ਦਾ ਐਨਪੀਐਫ 
$20,000 ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਮਸਾਲ ਰਿੱਚ, 
$70,000 ਐਨਪੀਐਫ ਿਾਲੇ ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਲਈ ਉਸ ਰਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਸ ਜੀਿਨ - 
ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਰਜਸਦਾ ਐਨਪੀਐਫ $20,000 ਹੈ। 

ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਏ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਿਕਮਾਂ ਰਿਚਲੇ ਫਿਕ ਦੇ ਅੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੀਿਨ - 
ਸਾਥੀ ਬੀ ਨੰੂ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਹ:ੈ 
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ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ – ਜੀਿਨ – ਸਾਥੀ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ 
ਰਿੱਚ ਹੋਏ ਿਾਧੇ ਨੰੂ ਬਿਾਬਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਦੇ ਹਨ 
ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਏ ਐਨਪੀਐਫ =  $70,000
ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਬੀ ਐਨਪੀਐਫ =  $20,000
ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਏ – ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਬੀ = $50,000 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੈ 
$50,000 ਅੱਧ ਰਿੱਚ ਿੰਰਡਆ ਹੋਇਆ = $25,000
ਜੀਿਨ - ਸਾਥੀ ਏ ਨੰੂ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿੱਚ ਜੀਿਨ - 
ਸਾਥੀ ਬੀ ਨੰੂ $25,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ।

ਕਝੁ ਕਸੇਾਂ ਰਿੱਚ, ਜੇ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਕਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 
ਿੱਿਿੀ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, 
ਅਦਾਲਤ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਰਜਆਦਾ ਪੈਰਸਆ ਂਦਾ ਭਗੁਿਾਨ ਕਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਿਆਹ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤ ੇਿੱਡ ੇਕਿਜ਼ੇ ਛਪੁਾਏ ਜਾਂ, ਇੱਕ 
ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕ ੇਕਿਜ਼ੇ ਦੀ ਿੱਡੀ ਿਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਆਮ ਰਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪਿਾਦ 
i) ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਕਲੋ ਦਸੂਿੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ ਕਿਜ਼ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ?
ਕਈ ਿਾਿ, ਇੱਕ ਜੀਿਨ- ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਿਾਲੀ ਸੰਪਤੀ (ਰਜਸ ਨੰੂ 
ਜਾਇਦਾਦ ਿੀ ਕਰਹੰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਕਿਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਆਹ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕਈ ਿਾਿੀ ਇੱਕ ਜੀਿਨ- ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਾਿੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਮੁੱਲ 
ਰਿਆਹ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ 
ਰਿਆਹ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਏ।

ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ 
ਕੁਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਐਨਪੀਐਫ) ਰਸਫ਼ਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਜੋ ਰਕ ਇੱਕ 
ਨੈਗੇਰਟਿ ਨੰਬਿ ਹੋਏਗਾ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਰਜਹੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਿੱਚ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅੰਕਣ ਕਿਨ ਲਈ, 
ਰਸਫ਼ਿ ਜਾਂ ਨੈਗੇਰਟਿ ਐਨਪੀਐਫ ਿਾਲੇ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ 
ਲਈ ਰਸਫ਼ਿ ($0) ਐਨਪੀਐਫ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਨੈਗੇਰਟਿ ਨੰਬਿ ਦੀ ਬਜਾਏ) । ਇਸ 
ਤਿ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਰਜਸ ਕੋਲ ਰਜਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਨੰੂ ਦੂਸਿੇ ਜੀਿਨ-
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ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਿਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ 
ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਪੈਂਦਾ। 

ii) ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ 
ਇੱਕ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਿੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਨਾਲੋਂ ਿੱਿਿਾ ਰਿਹਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਰਿਿਾਹਕ ਘਿ 
(matrimonial home) ਿੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਿ ਹੈ ਰਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪਰਿਿਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਿਿੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਨਯਰਮਤ ਿੂਪ ਨਾਲ ਿਰਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਜੇ ਜੀਿਨ- ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰਿਆਹ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਿਿੀਰਦਆ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਬਿਾਬਿੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਿਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ 
ਤੇ ਦੋਿੇਂ ਜੀਿਨ- ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੀ ਪੂਿੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿਿਾਹ ਨਾ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਰਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 
ਰਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਡੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਰਿਆਹ 
ਦਾ ਇਕਿਾਿਮਾਨਾ ਜਾਂ ਅਲਰਹਦਗੀ ਸਮਝੌਤਾ) ਤੇ ਹਸਤਾਿਿ ਕੀਤੇ ਹਨ ਰਜਹੜਾ 
ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਘਿ ਨੰੂ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚੋਂ ਬਾਹਿ ਿੱਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਪਿ ਜੇਕਿ ਇੱਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਰਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਘਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ 
ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਾਸ ਰਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਜੋ ਰਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਘਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ (Net Family Property (NFP)) ਦੀ ਗਣਨਾ ਰਿੱਚ 
ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ ਘਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਘਿ ਦੇ ਮੁੱਲ 
ਨੰੂ ਰਿਆਹ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਿ ਇੱਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਘਿ ਨੰੂ ਰਿਆਹ ਰਿੱਚ 
ਰਲਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੇ ਤਾਿੀਿ ਤੇ ਿੀ ਘਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸਦੇ ਐਨਪੀਐਫ ਦੇ ਰਿੱਚ ਘਿ ਦਾ ਪੂਿਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਸਿਫ ਰਿਆਹ ਦੇ 
ਦੌਿਾਨ ਹੋਈ ਮੁੱਲ ਰਿਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨੀਕਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਤੇ ਭਾਿੀ ਅਸਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

iii) ਿੱਿਿੀ ਿੱਿੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ – ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਰਿਿਾਸਤਾਂ 
ਿਾਸ ਤੋਹਰਫਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਸਆਂ ਲਈ ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਿਾਸਤੇ ਿੀ 
ਆਮ ਰਨਯਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਪਿਾਦ ਹਨ। ਆਪਿਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਮਸਾਲਾਂ ਹਨ: ਉਹ 
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ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰਜਹੜੇ ਇੱਕ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ 
ਹੋਿ ਰਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ; ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਬੀਮੇ ਤੋਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਲਾਭ; ਅਤੇ ਰਿਿਾਸਤ। ਰਿਿਾਸਤ ਕੋਈ ਿੀ ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਕੋਈ 
ਰਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਸੀਅਤ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਸਮਾਂ ਰਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਆਹ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਿਦੇ ਹੋ ਆਮਤੌਿ ਤੇ “ਿੱਿਿੀ ਿੱਿੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ” (“excluded 
property”) ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ 
ਕੁਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ (Net Family Property (NFP)) ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਹਰਫਆਂ, ਜੀਿਨ ਬੀਮੇ ਜਾਂ 
ਰਿਿਾਸਤ ਤੋਂ ਪੈਰਸਆਂ ਨੰੂ ਰਿਆਹ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਿਿਚ ਕਿ ਰਦੰਦੇ ਹੋ, ਰਫਿ ਅਕਸਿ 
ਪੈਰਸਆਂ ਦਾ ਸੁਿਾਗ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਫਿ ਿਿਚ ਕਿ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ ਿਕਮ ਨੰੂ ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਐਨਪੀਐਫ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਿੱਿਿਾ ਨਹੀਂ ਿੱਰਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਪਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਿ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਰਿਿਾਸਤ ਨੰੂ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਿਿੀਦਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਨ ਲਈ ਿਿਰਤਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਐਨਪੀਐਫ ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਜੋਰੜਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਿੰਰਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਸਾਥੀ ਰਜਹੜ ੇਰਿਸ਼ਤ ੇਰਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹੰਦ ੇਹਨ ਪਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਿੌ ਤ ੇਰਿਆਹ 
ਨਾ ਕਿਿਾਉਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਿਦ ੇਹਨ ਨੰੂ ਕਈ ਿਾਿੀ “ਕਾਮਨ-ਲਾਅ” ਸਾਥੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਿੀਰਕਆ ਂਨਾਲ ਮਾਨਤਾ 
ਰਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋਰੜਆਂ ਦ ੇਿੱਿਿ ੇਹੋਣ ਤ ੇਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਰਨਯਮ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਿਰਹ ਿਹੇ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਜੋਰੜਆ ਂਤ ੇਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੰੁਦ।ੇ 

ਇੱਕ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੱਚੋਂ ਹਿੇਕ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਰਲਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹਣ 
ਦੌਿਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਿਿੀਰਦਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਿੱਿਿੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਸੇ ਿੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿੱਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਿੰਡਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਦਾ 
ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਿ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਿਿੀਦੀ ਸੀ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਰਮਲਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੇ ਦੋਿੇਂ 
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ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਹੱਸੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿੰਡਣਾ ਚਾਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਿੱਚ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

i) ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ 
ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਰਿਚਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਿੱਚ  
ਰਹੱਸੇ ਦੇ ਉਹੀ ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਉਹ ਘਿ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 
ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹ ਿਹੇ ਸੀ ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਹੈ। 

ii) ਕੋਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਇਹ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ 
ਸਮਝੌਤਾ (cohabitation agreement) ਰਲੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿੱਿਿੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਜ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਿੇਂ ਰਨਪਟੋਗੇ। 
ਇੱਕ ਕੋਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰਲਿਤੀ 
ਿੂਪ ਰਿੱਚ ਰਿੱਚ ਹੈ, ਦੋਿੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਿਾ ਹਸਤਾਿਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਸੇ 
ਅਰਜਹੇ ਰਿਅਕਤੀ ਦੁਆਿਾ ਹਸਤਾਿਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਉਸ ਿੇਲੇ ਦੇਿਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਾਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਹਸਤਾਿਿ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ 
ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਿਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਰਿਚਾਿ ਹੈ।

iii) ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ 
ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਕੋਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕੋਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ 
ਿਹੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਿੰਰਡਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 
ਿੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ 
ਿਿੀਰਦਆ ਸੀ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ  
ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਹੋਏ ਿਾਧੇ ਦੀ ਿਕਮ ਦਾ ਰਹੱਸਾ। 

ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿਨ ਦੇ ਕਾਬਲ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਿਿੇਿ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਰਿਚਲੇ ਿਾਧੇ 
ਰਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਮਸਾਲ ਦੀ ਤੌਿ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਿ ਦੇ ਕੁਝ 
ਰਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਿੋਬਾਿ ਿਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ 
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ਮੁਫਤ ਕਿਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 
ਜਾਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ। 

ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣਾ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਰਿੱਚ ਕੌਣ ਿਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਨੰੂ ਿੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਿੇ 
ਰਨਯਮ, ਇਸ ਤੇ ਿੀ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹਨ ਰਕ ਸਾਥੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ 
ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਸੀ।

i) ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ 
ਰਿਆਹੇ ਹਏੋ ਦਿੋੇਂ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀਆ ਂਨੰੂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣ ਦਾ ਬਿਾਬਿ 
ਹੱਕ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਰੇਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ 
ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਿਿਾਹ ਕੀਤ ੇਰਬਨਾਂ ਰਕ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਟਾਈਟਲ ਰਕਸ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਹੈ। ਦਿੋੇਂ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਦਸੂਿੇ 
ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਘਿ ਨੰੂ ਿਚੇ, ਮਿੌਗਜੇ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ, ਰਕਿਾਏ ਤ ੇਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਬਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ। 

ii) ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਜੋੜੇ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿਾਂ ਬਾਿੇ ਰਨਯਮ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਇੱਕ 
ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ (ਔਟੋਮੈਰਟਕ ਤੌਿ ਤੇ) ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ 
ਰਿੱਚ ਿਰਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਿਲ ਇੱਕੋ ਸਾਥੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਰਿਅਕਤੀ ਦੂਸਿੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਤਾਲੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਘਿ 
ਨੰੂ ਿੇਚ, ਮੌਿਗੇਜ ਕਿ ਸਕਦਾ, ਰਕਿਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਬਲੈਟ ਕਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿ ਜਾਂ ਅਪਾਿਟਮੈਂਟ ਰਕਿਾਏ ਤੇ ਰਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ 
ਿਰਹਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਿਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਰਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹੈ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ 
ਹਸਤਾਿਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

iii) ਜਦੋਂ ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਰਹਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਿਨ-
ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਦੂਸਿੇ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਅਕਤੀ ਜੋ 
ਡਿਦਾ ਹੈ ਫੈਮਲੀ ਕੋਿਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੇ ਆਿਡਿ ਆਫ ਐਕਸਕਲੂਰਸਿ 
ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ (Order for Exclusive Possession) ਲਈ ਮੰਗ ਕਿ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਰਸਿ ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਕੇਿਲ ਇੱਕ ਜੀਿਨ-
ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਬਦਲ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਿੇ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਰਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ 
ਗੁਆ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 
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ਐਕਸਕਲੂਰਸਿ ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਿਡਿ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜਸਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਆਿਡਿ ਦੋਿੇਂ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਘਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਐਕਸਕਲੂਰਸਿ ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਿਡਿ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਉਸ ਿੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਰਕ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਰਸਿ ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਆਿਡਿ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ। 

ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨੰੂ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀ ਦੁਆਿਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਿ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਲੀ 
ਕੋਿਟ ਕੋਲੋਂ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿੋਕ 
ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੁਕਮ (Restraining Order) ਕਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ 
ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਦੂਸਿੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿੱਚ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੂਸਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਦੂਿ ਿਰਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਥੇ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿੁਰਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦ ੇਰਿਿੁੱਧ ਿਕੋ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ 
ਹੁਕਮ (Restraining Order) ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਉਹ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ 
ਹਨ ਜਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹੰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਦ ੇਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈੋ 
ਫਿਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਘਿ ਰਕਿਾਏ ਤ ੇਹ ੈਜਾਂ ਆਪਣਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਕਈੋ 
ਫਿਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਕ ਸੰਪਤੀ ਿਾਸਤ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਟਾਈਟਲ ਤ ੇਰਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਿਕੋ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਸ ਤ ੇਕਈੋ ਪ੍ਭਾਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਰਕ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਣੌ ਹੈ, ਅਤ ੇਘਿ ਦ ੇਮੁੱਲ ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਰਿਜ਼ਿਿਾਂ ਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਰਨਯਮ 
ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਫਸਟ 
ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਿਜ਼ਿਿਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਿਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਿਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਪਿ 
ਫੈਡਿਲ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਰਜਹੜਾ 
ਰਿਜ਼ਿਿਾਂ ਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਸਿਾਏ ਇਸਦੇ ਰਕ ਇੱਕ 
ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਿਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਨਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। 

ਫੈਡਿਲ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੀਿਨ-ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਿੀ ਰਜਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ 
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ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਆਰਦਿਾਸੀ (Indigenous) ਅਤੇ ਗੈਿ – 
ਆਰਦਿਾਸੀ (non-Indigenous) ਔਿਤਾਂ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ 
ਰਜਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਿਿ ਤੇ ਿਰਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਿਿ ਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 

ਫੈਡਿਲ ਕਾਨੰੂਨ ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ:
· ਦੋਿੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਜੋ 

ਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਿਰਧਆ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਹੱਸੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ;

· ਅਦਾਲਤ ਐਕਸਕਲੂਰਸਿ ਔਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਿਡਿ (Exclusive 
Occupation Order) ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੰੂ 
ਜੋੜੇ ਦੇ ਿੱਿਿੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਘਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ;

· ਜੇ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਚਕਾਿ ਜਾਂ ਘਿ ਰਿੱਚ ਰਹੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਘਿ ਰਿਚਲੇ ਰਕਸੇ ਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਿੱਰਿਆ ਕਿਨ 
ਿਾਸਤੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਪ੍ੌਟੈਕਸ਼ਨ 
ਆਿਡਿ (Emergency Protection Order) ਬਣਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੰੂ 90 ਰਦਨਾਂ ਲਈ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਘਿ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਘਿ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਿੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਦੂਿ ਿਰਹਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। 
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ਰਿਜ਼ਿਿਾਂ ਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਆਰਦਿਾਸੀ 
(Indigenous)ਔਿਤਾਂ ਿਾਸਤੇ ਫਰਲਊ (FLEW) ਰਕਤਾਬਚਾ, “ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਭਾਜਨ ਰਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ,ਦੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਿੈਬੀਨਾਿ, 
“ਪੋ੍ਟੈਕਰਟੰਗ ਰਿਰਮੰਨਜ਼ ਿਾਇਟਸ ਟੂ ਦ ਫੈਮਲੀ ਹੋਮ ਆਨ ਰਿਜ਼ਿਿ” ਿੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਸਾਿੇ ਸਾਧਨ www.onefamilylaw.ca ਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਹਨ।  
ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੱਗਿੀਆਂ ਰਿੱਚ ਰਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਚਾਿ ਫਰਲਊ (FLEW) ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜਿੂਿੀ ਨਹੀਂ ਰਕ ਉਹ ਪ੍ਾਂਤ ਦੇ ਰਿਚਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਤੀਰਬੰਬਤ ਕਿਨ। 
ਹਾਲਾਂਰਕ ਲਾਅ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੁਆਿਾ ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦੱਤੀ  
ਗਈ ਹੈ, ਜਿੂਿੀ ਨਹੀਂ ਰਕ ਇਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਚਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਤੀਰਬੰਬਤ ਕਿੇ। 
ਰਹੰਸਾ ਦਾ ਿਤਿਾ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੌਿੀ ਿਤਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਿੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸੇ 
ਜਾਣਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਿਤਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਿਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿਾਸਤੇ ਫਰਲਊ 
(FLEW) ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਓ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਿਰਹ ਿਹੀ ਫਿੈਂਚ ਬੋਲਣ ਿਾਲੀ (francophone) ਔਿਤ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿੱਚ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ  
ਇੱਕ ਿਕੀਲ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਲੀਗਲ ਕਲੀਰਨਕ ਜਾਂ 1-877-336-243, ਟੀਟੀਿਾਏ 
1-866-860-7082 ਤੇ ਫੇਮਏਡ (Femaide) ਸਪੋਿਟ ਲਾਇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਫਿੈਂਚ ਰਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨੀਆਂ ਹਨ ਬਾਿੇ ਹੋਿ  
ਜਾਣਕਾਿੀ www.onefamilylaw.ca ਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਂ  
www.undroitdefamille.ca ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 



ਪੰਜਾਬੀ* ਰਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ੇ 
1. ਝਗਰੜਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਾਂ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ (PJB 001) 

2. ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ (PJB 002) 

3. ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (PJB 003) 

4. ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ (PJB 004) 

5. ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ (PJB 005) 

6. ਘਿੇਲੂ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ (PJB 006) 

7. ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਸਾਲਸੀ (PJB 007) 

8.  ਪ੍ਿਾਸੀ, ਿਰਫ਼ਊਜੀ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਿੁਤਬਾ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ  
(PJB 008) 

9. ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਰਸਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ (PJB 009) 

10. ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਭਾਜਨ ਰਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ(PJB 010) 

11. ਰਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ (PJB 011) 

12. ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (PJB 012) 

*  ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ ਅਨੇਕ ਫਾਿਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੋਿ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ www.onefamilylaw.ca ਦੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਿਾਧੂ ਸਮੱਗਿੀ ਿੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

The views expressed in these materials are the views of FLEW 
and do not necessarily reflect the views of the funders.


