ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਕਲੇ ਮ ਲਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਕਲੇ ਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ
ਸਦਾ ਸਮ� ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਲੇ ਮ ਨੂ ੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੇਸ
ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂ ੰ “ਿਲਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ” ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਉਲਟੀ ਿਗਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ
ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਮ� ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਲੇ ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਿਲਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਕਾਨੂ ੰਨ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁ ਝ ਕਲੇ ਮਾਂ ਲਈ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਂ
ਿਮ�ਿਸਪਲਟੀ ਿਵਰੁੱਧ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਸਰਫ 30 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁ ਝ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਕਾਮੁਕ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਲੰਗਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵਚਲੇ ਲੋ ਕ, ਜਾਂ ਿਨਰਭਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚਲੇ ਲੋ ਕ।
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ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ਲ
ੋ ੂ ਸ਼ਨ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵਚਕਾਰ ਕੁ ਝ ਫਰਕ ਹਨ।
ਜਦ� ਤੁ ਸ� ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲ� ਕਲੇ ਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੁਕ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁ ਸ� ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ਲ
ੋ ੂ ਸ਼ਨ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਵਲ� ਝਗੜੇ ਦਾ (ਿਡਸਿਪਊਟ) ਨੋ ਿਟਸ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ
24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨੋ ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੀ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਰ ਟੀ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਿਵਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ
ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਤ `ਤੇ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ।

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਵਲ� ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ `ਤੇ, ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤ� ਨਾਂਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁ ਸ� ਆਪਣਾ ਕਲੇ ਮ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਿਜਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਕਲੇ ਮ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਗ ਸਿਕਆ ਸੀ।
ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂ ਜੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁ ਝ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ
ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ:
•

ਮੇਰੇ ਕਲੇ ਮ ਲਈ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਿਕੰਨੀ ਹੈ?

•

ਮੇਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲਟੀ ਿਗਣਤੀ ਕਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ?

•

ਮੇਰੀ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਕਦ� ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

•

ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਅਸ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁ ਸ� ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਤ� ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਤ `ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲਟੀ ਿਗਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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ਤੁ ਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਚਲੋ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ
ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਉ।
2. ਕੇਸ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ – ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਦ� ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਕੇਸ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਮਦਦ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ?
ਤੁ ਸ� ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟਾਂ `ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ
•

http://www.clicklaw.bc.ca/global/search?k=limitation period `ਤੇ
ਕਿਲੱਕਲਾਅ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (“ਿਲਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ” ਸਰਚ ਕਰੋ)

•

http://www.cbabc.org/For-the-Public/Lawyer-Referral-Service `ਤੇ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ – ਲੌ ਈਅਰ ਰੈਫਰਲ

•

http://www.cbabc.org/For-the-Public/Dial-A-Law/Scripts/SmallClaims-Court `ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ – ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ
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