Civil Resolution Tribunal

دﯾﻮان ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ و
ﻣﻦ ﭼﮫ اﺳﺘﻔﺎده ای از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟

دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ) :The Civil Resolution Tribunalﺳﯽ آرﺗﯽ( اوﻟﯾن دادﮔﺎه آﻧﻼﯾن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ و اﻣﻼک
آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾن دﯾوان روش ھﺎی ﺟدﯾدی ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻣﺳﺎﺋل ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺳرﯾﻊ و ﮐم ھزﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺳﯽ آرﺗﯽ
روﯾﮑردی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھﻣﮑﺎری و ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣدل ﺳﻧﺗﯽ دادﮔﺎھﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دﻋﺎوی ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اھداف ﺳﯽ آرﺗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺿﻣن ﺑرآورده ﮐردن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ ،اﻗدام ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد .اﯾن دﯾوان ھدﻓﮭﺎی ﯾﺎد ﺷده را ﺑﺎ اراﺋﮫ ی اطﻼﻋﺎت،
اﺑزارھﺎ ،و ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺣل و ﻓﺻل دﻋﺎوی در ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در  24ﺳﺎﻋت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ،ھﻔت روز ھﻔﺗﮫ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از راﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷد از ﺧدﻣﺎت ﺳﯽ آرﺗﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﺑﺎ طرف دﯾﮕر و/ﯾﺎ ﺳﯽ آرﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺿور ﺑﯽ واﺳطﮫ و ﻓﻌﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ راه ﺣل ﺑﺎ طرف)ھﺎی( دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻓراﯾﻧدی ﺟدﯾد ھﻣراه ﺑﺎ
اطﻼﻋﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻓراھم آورده اﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ راه ﺣﻠﯽ رﺿﺎﯾت ﺑﺧش دﺳت ﯾﺎﺑﯾد .ﻣﺎ ﻓﻘط در
ﺷراﯾطﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و طرف دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﯾن ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑرﺳﯾد.

ﭼرا ﺑﺎﯾد از ﺳﯽ آرﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم؟
ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد ﺟدﯾدی را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﭘر ﻣﺷﻐﻠﮫ ی ﺷﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺣل و ﻓﺻل دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ و اﻣﻼک
آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾم ،ﺧواه ﺷﻣﺎ ﻓردی ﺳﺣرﺧﯾز ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ دﯾر وﻗت ﺑﯾدار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺳﯽ آرﺗﯽ ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل دﻋﺎوی ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺻرف زﻣﺎن ،ھزﯾﻧﮫ ،و اﺿطراب رﻓﺗن ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
در ﺳﯽ آرﺗﯽ اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،و اﮔر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺑزارھﺎی
ﺣل و ﻓﺻل دﻋﺎوی ﻣﺎﻧﻧد ﻣذاﮐره ،ﺗﺳﮭﯾل ،و داوری ﻧﯾز اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد از ﺳﯽ آرﺗﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد؛ در ﻣﻧزل ،ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺣﻠﮫ ﺗﺎن .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﯾﮏ ﻧﻔر ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧده ھم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و طرف دﯾﮕر ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﯾد ،و در ﺻورت ﻟزوم ،ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌدی در ﻓراﯾﻧد ﺣل و ﻓﺻل دﻋﺎوی ﺳﯽ آرﺗﯽ آﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾد.

ﭼﮫ ﻧوع از دﻋﺎوی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧم در ﺳﯽ آرﺗﯽ ﻣطرح ﮐﻧم؟
ﺳﯽ آرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺳﺗره ی ﻣﺗﻧوﻋﯽ از اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻣﺎﻟﮑﺎن اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ را ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ
ﻗرار دھد ،از ﻗﺑﯾل:
ﻋدم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ
اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ از ﺳوی ﺷرﮐت اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از واﺣدھﺎی آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺳﺗﻧد
اﺟرای ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ دﻟﺑﺧواھﯽ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻧد رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳر و ﺻدا ،ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺣل
ﭘﺎرک ،اﺟﺎره ﺑﮭﺎ(
ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺟﺗﻣﻊ آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ در اﺟرای آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود
ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳؤﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﻌﻣﯾرات واﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ
ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ در روش اﺟرای ﺟﻠﺳﺎت ،رأی ﮔﯾری ،ﺛﺑت ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل
ﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ،ﯾﺎ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻼک ﻣﺷﺎع










اﯾن دﯾوان ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺻدور رأی در ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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