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ਰਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ 
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 ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਰਕਿੇਂ ਕਿਨਾ ਹੈ ਬਾਿੇ 
ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਰਕਤਾਬਚਾ “ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਹੁਾਡੀ 
ਸਮੱਰਸਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ” ਦਿੋੇ। ਤਸੁੀਂ “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। 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਿਆਹ ਕੀ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਰਿਆਹ ਦੀ ਰਿਧੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਰਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਅਰਜਹੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹਨ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨਾ ਦੋਿੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। 
ਰਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਸੈਟ ਇਸ ਬਾਿੇ ਗੱਲ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ 
ਰਿਆਹ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਰਨਯਮਾਂ ਦਾ ਦੂਸਿਾ ਸੈਟ ਇਸ ਬਾਿੇ ਗੱਲ ਕਿਦਾ 
ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਹ ਦੀ ਰਿਧੀ ਰਕਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

1) ਓਨਾਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਕੌਣ ਰਿਆਹ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਿੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਰਕ ਕੌਣ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਹ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ 
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਿੇ ਮੁੱਿ ਰਨਯਮ ਹਨ ਰਕ ਰਕਸ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਹ 
ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: 

a) ਓਨਾਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ, ਰਿਆਹ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

·  ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਿਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਿੇਂ ਮਾਰਪਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਪ੍ਸਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ 
ਤੋਂ ਰਲਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਸਿੇ ਪ੍ਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਿੱਚ ਉਮਿ ਸੰਬੰਧੀ ਿੱਿਿੇ 
ਰਨਯਮ ਹਨ। 

b) ਕੈਨੇਡਾ ਭਿ ਰਿੱਚ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਪਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ। ਰਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜਹੀ 
ਰਿਧੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਸ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ 
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ਫੌਜਦਾਿੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾ ਿਹੇ 
ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

c) ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੀ ਿੀ ਅਰਜਹੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਹੜਾ 
ਰਿਆਹ ਕਿਨ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਮਿ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਕ 
ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ,ਜਾਂ ਰਲੰਗ ਕੀ ਹਨ। 

d) ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਿੂਨ ਜਾਂ ਗੋਦ 
ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਿਾ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ, 
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਬੱਚੇ, ਪੋਤਾ –ਪੋਤੀ/ਦੋਹਤਾ ਦੋਹਤੀ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਿਾ, 
ਮਤਿੇਅ ਭਿਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਕਿਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਹੈ। 

e) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਿ ਰਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਆਹ 
ਨਹੀਂ ਕਿਿਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਿੱਿਣਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੌਲੀਗੈਮੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

·  ਜੇ ਅਤੀਤ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਕਸੀ ਹੋਿ 
ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਹੁਣ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਿਕੇ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। 
(ਤਲਾਕ ਬਾਿੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)। 

f) ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੋਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਰਕ ਰਿਆਹ 
ਕਿਿਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਆਹ 
ਕਿਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਸਰਹਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਨੰੂ “ਰਗਆਨਿਾਨ ਅਤੇ 
ਸੂਰਚਤ ਸਰਹਮਤੀ” ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ। 

·  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਆਹ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜਹੀ ਰਿਧੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਉਣਾ, ਉਸ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਫੌਜਦਾਿੀ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾ ਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਿਆਹ ਕਿਨ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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2) ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਹ ਦੀ ਰਿਧੀ ਦੀਆਂ ਆਿਸ਼ੱਕਤਾਿਾਂ 
ਰਨਯਮਾਂ ਦਾ ਦੂਸਿਾ ਸੈਟ ਇਸ ਬਾਿੇ ਗੱਲ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਹ ਦੀ ਰਿਧੀ 
ਰਕਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਰਿਆਹ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਿਆਹ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਾਂਤ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਰਜਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰਿਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਦੋਿੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਨਾਲ ਰਿਧੀ ਰਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਿਨੈੱਟ ਿਾਹੀਂ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣਾ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਿੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ 
ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਿੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਜਸ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਧੀ 
ਕਿਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਹੈ। 

ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਹ ਕਿ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ 
ਉਸ ਨਗਿ, ਸ਼ਰਹਿ ਜਾਂ ਨਗਿ ਪਾਰਲਕਾ ਰਿਚਲੇ ਸਿਕਾਿੀ ਦਫਤਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਰਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਸ 
ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਜਹੀ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਰਤੰਨ (3) ਮਹੀਰਨਆਂ ਲਈ ਿੈਧ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹਸਤਾਿਿ ਕਿਿਾਉਣ ਲਈ 
ਰਲਆਉਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਆਹ ਦੀ ਰਿਧੀ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਓਨਟਾਰਿਓ ਭਿ ਰਿੱਚ 
ਰਕਧਿੇ ਿੀ। 

ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਰਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਰਿਆਹ 
ਕਿਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਹੋਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਿਰਮਕ ਰਿਧੀ ਜਾਂ ਰਸਿਲ (ਗੈਿ-
ਧਾਿਰਮਕ) ਰਿਧੀ ਰਿੱਚ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

· ਧਾਿਰਮਕ ਰਿਧੀ: ਇੱਕ ਧਾਿਰਮਕ ਅਰਧਕਾਿੀ ਜੋ ਰਕ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਿਰਜਸਟਿਡ ਹੈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਪੈਸਟਿ,ਪਾਦਿੀ, ਯੂਹੁਦੀ 
ਪਾਦਿੀ (Rabbi) ਜਾਂ ਇਮਾਮ। 

· ਰਸਿਲ ਰਿਧੀ: ਇੱਕ ਜੱਜ, ਜਸਰਟਸ ਆਫ ਦ ਪੀਸ, ਰਸਟੀ ਕਲਿਕ,  
ਜਾਂ ਅਰਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਿ ਰਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਕ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰਿਆਹ ਕਿਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਰਿਜ ਸਿਟੀਫੀਕੇਟ (marriage certificate) ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ 
ਸਿਕਾਿੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਹੇ 
ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਸਿਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੋ ਅਰਜਹੇ ਲੋਕ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਹ ਦੀ ਰਿਧੀ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਮੈਰਿਜ ਲਸੰਸ ਤੇ ਹਸਤਾਿਿ ਕਿਦੇ ਹਨ, 
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ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਧੀ ਕਿਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਰਿਅਕਤੀ ਹਸਤਾਿਿ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਿੇ ਹੋਏ 
ਮੈਰਿਜ ਲਸੰਸ ਨੰੂ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਰਿਕਾਿਡ ਆਰਫਸ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ, 
ਇਸ ਆਰਫਸ ਨੰੂ ਸਿਰਿਸ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਦੂਸਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਿੱਚ ਕਿਿਾਏ ਗਏ ਰਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? 
ਰਜਆਦਾਤਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਆਹਾਂ ਨੰੂ 
ਇਥੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ 
ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਿੇ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਧੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਹ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨਾ ਿੀ ਜਿੂਿੀ 
ਹੈ ਰਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਰਕਸ ਨੰੂ ਰਿਆਹ ਕਿਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਹੈ (ਉੱਤੇ 
ਸਮਝਾਇਆ ਰਗਆ)।

ਪੌਲੀਗੈਮੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਿੱਿਣਾ (ਰਜਸ  
ਨੰੂ “ਪੌਲੀਗੈਮੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਨਾ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ”ੈ) ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਅਰਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਜਥੇ ਪੌਲੀਗੈਮੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਿਲ ਇੱਕ ਹੋਿ ਰਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਰਿਆਹ ਨੰੂ ਹੀ ਇਥੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। 

ਇਥੇ ਪੌਲੀਗੈਮੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੌਜਦਾਿੀ ਪਰਿਣਾਮ ਅਤੇ 
ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਣਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ,ਦੋਿੇਂ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚੰਤਤ ਹੋ ਰਕ ਪੌਲੀਗੈਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਕ੍ਰਮਨਲ ਿਕੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਿੇ 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ। 
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ਜੇ ਮੈਂ ਰਕਸੀ ਅਰਜਹੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰਕ ਇੱਕ 
ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਨੇਡੀਅਨ 
ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ?
ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਕਿਨਾ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ 
ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦਾ। ਅਰਜਹੀਆ ਂਿਾਸ ਕਿਾਿਾਈਆ ਂਹਨ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ 
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ ਜਿਿੂੀ ਹੈ। 
ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਹੇ ਹਏੋ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤ ੇਕਈੋ ਿਾਸ ਪਰ੍ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਿ ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ 
ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਪਾਂਸਿਰਸ਼ਪ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, 
www.cic.gc.ca ਤ ੇਰਸਟੀਜ਼ਨਰਸ਼ਪ ਐਡਂ ਇੰਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 
ਿੈੱਬਸਾਇਟ ਦੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ “ਪ੍ਿਾਸੀ, ਿਰਿਊਜੀ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਿੁਤਬਾ ਔਿਤਾਂ ਲਈ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ” ਬਾਿੇ ਸਾਡਾ ਰਕਤਾਬਚਾ ਿੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਅਲਰਹਦਗੀ 
ਤਲਾਕ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਆਹ ਿਤਮ ਕਿਦੇ ਹੋ। 
ਅਲਰਹਦਗੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਜਹੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਰਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰਜਹੜੇ ਰਿਆਹ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਕਿਨ ਅਤੇ 
ਿੱਿ ਿੱਿ ਜੀਿਨ ਜੀਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਿੱਿਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ 
ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਿੀ। ਪਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਨਾਲ 
ਰਿਆਹ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ।

ਪਰਿਿਾਿ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਣਾਅਪੂਿਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ 
ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਸਾਿੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸਰਲਆਂ ਨਾਲ 
ਰਨਪਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨਾ ਪਏ, 
ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਬਾਿੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨੇ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ 
ਿੰਡਣੀ ਪਏ। 

ਹਿ ਸਰਥਤੀ ਲਈ ਿਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਪਿ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ ਲਈ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ। ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਿਕੀਲ ਰਕਿੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 
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ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਿੇਂ ਕਿਨਾ ਹੈ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਫਰਲਊ (FLEW) 
ਰਕਤਾਬਚਾ “ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਰਸਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲੱਭਣਾ” ਦੇਿੋ। 

ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਡਿੋਿਸ ਆਿਡਿ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਆਹ ਿਤਮ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਦੂਸਿੇ ਮਸਰਲਆਂ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿੰਡ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਿਾਨਾਂ ਰਜਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ ਨੰੂ 
ਸਪੁਿਦਗੀ ਰਮਲੇਗੀ ਜਾਂ ਬੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ, ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ 
ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਪਿ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਮਸਰਲਆਂ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਿੀ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੰਪਤੀ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ 
ਪਾਲਣ ਬਾਿੇ, ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਜਾਏ ਰਬਨਾਂ,ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ 
ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਅਲਰਹਦਗੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿੱਚ ਰਲਿਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਚਾਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਅਲਰਹਦਗੀ ਸਮਝੌਰਤਆਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਫਰਲਊ (FLEW) ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਇਟ 
ਤੋਂ ਿੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ, ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਰਬਲਕੁਲ ਪਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ 
ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਮਸਰਲਆਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਿਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਦਸਤਾਿੇਜ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਕੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਡਿੋਿਸ ਲਈ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Application for Divorce) ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਿਿਾਈ ਨੰੂ 
ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਰਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ 
ਕਿੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੇਿੇ। 

ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਰਗਆ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਰਡਿੋਿਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਫਾਇਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਇਕੱਠੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਜੌਇੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਿਲ ਤਲਾਕ 
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ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਿਦਗੀ, 
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ 
ਿੰਡ ਰਕਿੇਂ ਕਿਨੀ ਹੈ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਦਾਿਲ ਕਿ  
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤਲਾਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ,ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਦਿਾਉਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰਿਆਹ ਟੁੱਟ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋਿੋਗੇ। ਅਰਜਹਾ ਕਿਨ ਦੇ ਰਤੰਨ ਢੰਗ ਹਨ: 

1. “ਿੱਿਿੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ” ਿਰਹਣਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਟੁੱਟ ਰਗਆ ਹੈ ਰਦਿਾਉਣ 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 
“ਿੱਿਿੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ” ਿਰਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਿੀ “ਿੱਿਿੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ” ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਘਿ ਰਿੱਚ ਿਰਹਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਹੁਣ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਿਿਤਾਿ ਨਾ ਕਿਦੇ ਹੋਿੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੱਿਿੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਆਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ 
ਤੁਸੀਂ 90 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਿਾਪਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲੇ ਿੀ 
ਿੱਿਿਾ ਹੀ ਮੰਰਨਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਿ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਪਿਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪੂਿੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਿੱਿਿੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ। 

2. ਬਦਕਾਿੀ: ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸੇ 
ਇੱਕ ਨੇ ਬਦਕਾਿੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਕਾਿੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ 
ਦਾ ਰਕਸੀ ਅਰਜਹੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਨਕਟਿਿਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਰਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

3. ਦੁਿਰਿਹਾਿ/ਅੱਰਤਆਚਾਿ: ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਤਾਂ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਸਿੀਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਰਸਕ ਤੌਿ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਅੱਰਤਆਚਾਿੀ (ਦੁਿਰਿਹਾਿ 
ਕਿਨ ਿਾਲਾ) ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਿਰਹ ਸਕਦੇ। 

ਬਦਕਾਿੀ ਜਾਂ ਅੱਰਤਆਚਾਿ ਦੀ ਸੂਿਤ ਰਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਲਾਕ ਪਿਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਰਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਦਕਾਿੀ ਜਾਂ ਅੱਰਤਆਚਾਿ/ਦੁਿਰਿਹਾਿ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਰਦਿਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੰੂ ਰਜਆਦਾ ਜਰਟਲ ਅਤੇ ਮਰਹੰਗਾ ਬਣਾ ਰਦੰਦਾ 
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ਹੈ। ਕਈ ਿਾਿੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਸਟਮ ਧੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ 
ਿਾਸਤੇ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿਤਣਾ ਇਹ ਰਦਿਾਉਣ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ “ਿੱਿਿੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ” ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਥਤੀ ਿਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਰਿਕਲਪ ਸਮਝਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ। 

ਕੀ ਦੂਸਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਤਲਾਕ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ 
ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?
ਰਕਸੇ ਦੂਸਿੇ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ 
ਸਿੀਕਾਿ ਕਿਿਾਉਣ ਦੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਢੰਗ ਹਨ। 

1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਿਹੇ ਸੀ, ਰਫਿ 
ਜੇ ਤਲਾਕ ਪਿਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ 
ਜਾਇਜ਼ ਸਿੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

2. ਜੇ ਰਕਸੇ ਦੂਸਿੇ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਰਿਅਕਤੀ ਇਹ 
ਸਾਬਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ “ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੰਬੰਧ” 
ਹੈ, ਰਫਿ ਜੇ ਤਲਾਕ ਪਿਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਿ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਿੀ ਜੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੋਿਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 
ਕੋਈ ਿੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾ 
ਰਿਹਾ ਹੋਏ। 

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ “ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੰਬੰਧ” ਦਿਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਹਨ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਰਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 
ਿਾਪਸ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਰਿਅਕਤੀ ਤਲਾਕ 
ਪਿਿਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਬਹੁਤ 
ਸਾਿਾ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਦਾ 
ਅਸਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜਹੇ 
ਤਲਾਕ ਬਾਿੇ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਰਜਹੜਾ ਦੂਸਿੇ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਪਿਿਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 
ਰਿਚਾਿ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਦੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ 
ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਰਦਿਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਰਿਆਹ ਕਿ ਸਕੋ। 

ਅਰਜਹਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਡਿੋਿਸ ਆਿਡਿ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਪੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਾਂਤ ਜਾਂ ਟੈਿੇਟਿੀ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਿਕੀਲ 
ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਚੱਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ, ਰਜਹੜੀ ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਨੰੂ 
ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਏ। 

ਜੇ ਰਡਿੋਿਸ ਆਿਡਿ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿੈਂਚ ਰਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਤਿਜਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿੈਂਚ ਰਿੱਚ 
ਕਿਿਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਿਕੀਲ ਿੀ ਇਸ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਿਾ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣ ਰਿੱਚ ਧਾਿਰਮਕ ਿੁਕਾਿਟਾਂ 
ਅਦਾਲਤ ਅਰਜਹੇ ਜੋਰੜਆਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਲਾਕ ਪਿਿਾਨ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਰਿਆਹ ਇੱਕ ਰਸਿਲ ਜਾਂ ਧਾਿਰਮਕ ਰਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿ ਕਈ ਧਿਮ 
ਤਲਾਕ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਿ ਹੈ ਕਰਹਣ ਰਕ ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਿਲ 
(ਗੈਿ-ਧਾਿਰਮਕ) ਤਲਾਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਿਰਮਕ ਸਮਾਜ ਰਿੱਚ ਭਾਗ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਧਾਿਰਮਕ ਰਿਧੀ ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਿਾ ਸਕਦੇ। 
ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਮ ਦੇ ਅੰਦਿ ਰਿਆਹ ਕਿਨ ਦੇ 
ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦਾ। ਪਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਹਿ ਰਿਅਕਤੀ (ਉਪਿ 
ਸਮਝਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ) ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਰਸਿਲ ਰਿਧੀ ਨਾਲ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਾਿਰਮਕ 
ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ। ਪਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਜਿੂਿ 
ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਧਾਿਰਮਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਜਾਂ ਇਨਕਾਿ ਨੰੂ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 
ਕਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਿਤ ਸਕਦੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਿਾਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਿਰਮਕ ਸਮਾਜ ਰਿੱਚ ਮੁੜ 
ਕੇ ਰਿਆਹ ਕਿਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਅਦਾਲਤ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਿਾਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਸਪੁਿਦਗੀ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 
ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿ ਦੇਿੇ। 
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ਕਾਮਨ-ਲਾਅ (Common-Law) ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਅਲਰਹਦਗੀ 
ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹਣ ਿਾਲੇ, ਪਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਆਹ ਨਾ ਕਿਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਜੋਰੜਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਿਾਿੀ, “ਕਾਮਨ-ਲਾਅ” (Common-
Law) ਸਾਥੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਸਿੇ ਤੋਂ ਿੱਿਿੇ ਹੋ ਕੇ 
ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਹ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਿ ਪ੍ਾਂਤ ਦੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਰਨਯਮ ਹਨ ਰਕ ਰਕਸ ਨੰੂ “ਕਾਮਨ-ਲਾਅ” ਸਾਥੀ 
ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਕਹੜੇ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ, ਕਾਮਨ-ਲਾਅ 
ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੇ: 

· ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ 
· ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਥਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ 

ਿਹੇ ਹਨ। 

ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਸਪੁਿਦਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੱਿਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ 
ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋਰੜਆਂ ਦੇ ਿੱਿਿੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਿੰਡਣ 
ਬਾਿੇ ਰਨਯਮ ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਿਰਹ ਿਹੇ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਰਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਰਿਸ਼ਤਾ ਿਤਮ ਕਿ ਿਹੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਰਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਿੇ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜਹੀ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਸੰਪਤੀ ਰਿੱਚ ਰਹੱਸੇਦਾਿੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਰਜਸਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਤਹੁਾਡ ੇਰਿਸ਼ਤ ੇਦ ੇਅੰਤ ਤ ੇਪਰਿਿਾਿਕ ਮਾਮਰਲਆਂ ਬਾਿ ੇਫਸੈਲੇ ਕਿਨਾ 
ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਿਿੇ ਹੋ ਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ 
ਪੈਰਸਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਿਾਿ ਬਾਿੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਿੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਤਆਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮਸਰਲਆਂ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ, ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ 
ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਪਤੀ 
ਦੇ ਰਿਭਾਜਨ, ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਰਨਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਤਾਿੀਕ ਦੇ ਨਾਲ 
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ਰਲਿਤੀ ਿੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋਿੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਿਿ ਕਿਿਾਉਣਾ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਰਿਚਾਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਹਿ ਸਾਥੀ ਿਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਿਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ 
ਝਗਰੜਆਂ ਦੇ ਬਦਲਿੇਂ ਹੱਲਾਂ (ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ) ਅਤੇ 
ਅਲਰਹਦਗੀ ਸਮਝੌਰਤਆਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਫਰਲਊ (FLEW) ਿੈੱਬਸਾਇਟ  
ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਿਰਿਹਾਿ 
ਿਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਿਕੀਲ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਿੇ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਿੰਡਣਾ ਹੈ ਬਾਿੇ 
ਮਸਰਲਆਂ ਦਾ ਰਨਪਟਾਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚਣਾ ਰਜਆਦਾ 
ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਅਲਰਹਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, “ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ”, “ਬੱਰਚਆਂ 
ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ”, “ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ”, “ਘਿੇਲੂ 
ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ” ਅਤੇ “ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਭਾਜਨ ਰਕਿੇਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਬਾਿੇ ਸਾਡੇ ਰਕਤਾਬਚੇ ਦੇਿੋ। 

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 ਇਕਿਾਿਨਾਮ ੇ(PJB 006) 

7. ਪਰਿਿਾਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਿੱਚ ਸਾਲਸੀ (PJB 007) 

8.  ਪ੍ਿਾਸੀ, ਿਰਿਊਜੀ 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.


