Civil Resolution Tribunal
دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ )ﺳﯽ آر ﺗﯽ(
ﺑﮫ دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ )  – Civil Resolution Tribunalﺳﯽ آر ﺗﯽ( ﺧوش آﻣدﯾد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ دﻋﺎوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻼک
آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ )ﮐﺎﻧدوﻣﯾﻧﯾوم( ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ،در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،ﺣل ﮐﻧﯾد.
ﺣﺗﻣﺎ ً از ﮔزﯾﻧﮫ ی »ﻣرورﮔر راه ﺣل« ) (Solution Explorerﺷروع ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣرورﮔر اﺑزاری آﻧﻼﯾن ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ،ﻣدﯾرﯾت و ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ار اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﺳت .ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﯾن اﺑزار ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در زﻣﺎن و ھزﯾﻧﮫ ی ﺧود ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﮐﻧﯾد.
اﮔر »ﻣرورﮔر راه ﺣل« ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﺷﻣﺎ ﻧﮑرد ،آﻧﮕﺎه زﻣﺎن آن اﺳت ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد ﺣل اﺧﺗﻼف ﺳﯽ آر ﺗﯽ را ﺷروع ﮐﻧﯾد.

ﺷﯾوه ی ﮐﺎر ﺳﯽ آر ﺗﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت:
 .1ﺷروع ﺑﮫ اﻗدام
اﺑﺗدا از اﺑزارھﺎ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ،و اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ راﯾﮕﺎن »ﻣرورﮔر راه ﺣل« اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد» .ﻣرورﮔر راه ﺣل« ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﻣرورﮔر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داﻧش ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﯾﺎ ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت را در
اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد.

 .2درﺧواﺳت ﺣل اﺧﺗﻼف از ﺳﯽ آر ﺗﯽ
اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺣل اﺧﺗﻼف ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی ﺧود ﺷﻣﺎ و دﻋوﯾﺗﺎن درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺳﭘس ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻠﻐﯽ
]ﺑرای اطﻼع از ھزﯾﻧﮫھﺎ وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد[ را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد درﮔﯾر اطﻼع ﻣﯽ دھﯾد .ﺳﺎﯾر اﻓراد درﮔﯾر در دﻋوی
ﻓرﺻت طرح دﻋوی ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد داﺷت.

ﺑرای ﺷروع ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﮐﻧم؟
ﻓرم درﺧواﺳت را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ درﺑﺎره ی ﺧودﺗﺎن و دﻋوی ﺧود ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑدھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺑﭘردازﯾد .اﮔر
ﺗوان ﭘرداﺧت اﯾن ﻣﺑﻠﻎ را ﻧدارﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .اﮔر درآﻣد ﮐﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ از اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ
ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ی اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﯾر اﻓراد درﮔﯾر در دﻋوی ﻗرار ﺑدھﯾد.

اﺑﻼﻏﯾﮫ را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺳﺎﯾر طرف ھﺎی ﺣﺎﺿر در دﻋوی ﺧود ﺑرﺳﺎﻧم؟
ﻣﺎ ﭼﻧد ﮔزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺗﺣوﯾل اﺑﻼﻏﯾﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذارﯾم .اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾﻣﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر اﯾن ﮐﺎر ﺟواب
ﻧداد ،درﺑﺎره ی راه ھﺎی دﯾﮕر ھم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺳت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﺣﺿوری اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺑﮫ طرف دﯾﮕر.

اﮔر آن ھﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧدھﻧد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗﺣوﯾل اﺑﻼﻏﯾﮫ ﭘﯾروی ﮐرده اﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﺳﯽ آر ﺗﯽ اﺛﺑﺎت ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺑﻼﻏﯾﮫ را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ طرف دﯾﮕر داده اﯾد ،ﯾﮏ ﻋﺿو ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﮑم ﻏﯾﺎﺑﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧد ﮐﮫ دﻋوی را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﻣﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽ دھد.

در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ از راﯾﺎﻧﮫ ،ﺗﺑﻠت ،ﯾﺎ ﮔوﺷﯽ ھﺎی ھوﺷﻣﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼطور؟
ﺑﮭﺗرﯾن راه اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن اﺳت .ﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد آن را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ دوﺳت ﻣﻌﺗﻣد ﯾﺎ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ در اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﮔر ﺑﺎز ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
از ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺳت و ﺗﻠﻔن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم.
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آﯾﺎ ﺑﺎﯾد دﻋوی ﺧود را در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣطرح ﮐﻧم؟
اﮔر دﻋوی ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل طرح در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﯾﺎ دﯾوان اﺳت ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﭘروﻧده ﺑﺎﯾد در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ
ﻣطرح ﺷود .ﭘس از اﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت ،دادﮔﺎه ﯾﺎ دﯾوان ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻋوی ﺷﻣﺎ را ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗوت ادﻟﮫ ﺗﺎن ،رد ﮐﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣدت ﻣرور زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﯾن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎرﺷﯽ ﻣﻌﮑوس اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﭘروﻧده در دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣطرح ﺷده ﺑﺎﺷد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ی ﻣدت ھﺎی ﻣرور زﻣﺎن در
 www.civilresolutionbc.caﻣوﺟود اﺳت.

 .3ﻣذاﮐره
وﻗﺗﯽ ﭘروﻧده ی ﺷﻣﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﻣذاﮐره ی ﺳرﯾﻊ داده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد دﻋوی را ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺻﺣﺑت
ﮐردن ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ دﺳت ﯾﺎﺑﯾد.

ﻣذاﮐره ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﯾﺎن ﺧود را از طرﯾﻖ ﮔﻔﺗﮕو درﺑﺎره ی آن ھﺎ ﺣل ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ راھﯽ ﻓراھم
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓراﯾﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﺑﺎﺷد .در
ﺻورت ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺧواھﯾم ﺑود.

اﮔر ﮐﺳﯽ در ﻣذاﮐره ﺑدرﻓﺗﺎری ﮐﻧد ﭼﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد؟
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ طرح دﻋوی اﻣر ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ای اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎﯾد اﻓراد ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .رﻓﺗﺎر
ﻧﺎﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،اﻋﺿﺎ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺣﺎﺿر در دﻋوی ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ راھﯽ ﺑرای ﮔزارش ﺑدرﻓﺗﺎری در طول
ﻣذاﮐره در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺧواھﯾم داد .اﮔر ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯾﻔﺗد ،ﻣذاﮐره ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

 .4ﺗﺳﮭﯾل
ﭘس از ﻣذاﮐره ،ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر طرﻓﯾن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑرﺳﯾد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑر آن ﺗواﻓﻖ دارﯾد.
ﺗواﻓﻘﺎت را ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﮑم ﮐرد .اﯾن اﺣﮑﺎم ھﻣﺎﻧﻧد اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ دارﻧد.

ﺗﺳﮭﯾل ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﺗﺳﮭﯾل ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭘروﻧده ﺗﺎن در ﺳﯽ آر ﺗﯽ .ﺑﯾﺷﺗر آن اﺧﺗﺻﺎص ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ آن ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﻧد .ﻣﺷﺎوران ﻣﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ھﻣﮫ در اﯾن ﻓراﯾﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ
ﺑﯽ طرف ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﮐﺳﯽ ﺟﺎﻧﺑداری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت درﺑﺎره ی ﭘروﻧده ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎزﺧورد ﺑدھﻧد.

اﮔر ﻧﺗواﻧﯾم دﻋوی را در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗﺳﮭﯾل ﺣل ﮐﻧﯾم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
اﮔر ﻧﺗواﻧﯾد ﺑر ﺳر راه ﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﯾد ،ﻣﺷﺎور ھﻣﮫ را ﺑرای ﻓراﯾﻧد رأی دﯾوان آﻣﺎده ﺧواھد ﮐرد .در ﻓراﯾﻧد رأی دﯾوان،
ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾوان ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﺷواھد و ﻻﯾﺣﮫ ھﺎی طرﻓﮭﺎی دﻋوی را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺳﭘس در ﻣورد ﻧﺗﯾﺟﮫ ی دﻋوی
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ی ﻓراﯾﻧد رأی دﯾوان ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑرای آﻣﺎده ﺷدن اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
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اﺳﺗرداد )ﭘس ﮔرﻓﺗن( دﻋوی ﭼﯾﺳت؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓراﯾﻧد ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت دﻋوی را در ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﺷروع ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد اﻣﺎ ﻗﺑل از ﻓراﯾﻧد رأی دﯾوان ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﺳﺗرداد ﯾﺎ ﭘس
ﮔرﻓﺗن دﻋوی ﺧود ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺗرداد ) (withdrawalﺑدھﯾد .اﺳﺗرداد در واﻗﻊ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود .اﺳﺗرداد ﭘروﻧده ﻓﻘط ﻗﺑل از آﻏﺎز روﻧد دادرﺳﯽ ﺑرای ﺻدور رأی دﯾوان اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
اﺳت.

ﻣﺧﺗوﻣﮫ ﮐردن ﭼﯾﺳت؟
اﮔر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دادرﺳﯽ ﺑرای ﺣل دﻋوی ﺷﻣﺎ در ﺳﯽ آر ﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ دﻋوی را ﺑدون ﯾﮏ ﺗواﻓﻖ ﯾﺎ
ﺻدور رأی ﻣﺧﺗوﻣﮫ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ طرﻓﮭﺎی دﻋوی ﻣواﻓﻘت ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .ﻣﺧﺗوﻣﮫ ﮐردن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﻣﯾم ﻗطﻌﯽ
ﺑرای دﻋوی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﻣﺧﺗوﻣﮫ ﮐردن را ﻗﺑل از ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺳﯽ آر ﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد .در ﺑرﺧﯽ
ﻣوارد ،ﻣﺛﻼً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن از روﻧد دادرﺳﯽ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺳﮭﯾل ﮔر ﭘروﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد آن
را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی دﯾوان ارﺟﺎع دھد و ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﭘروﻧده ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺧﺗوﻣﮫ اﻋﻼم ﺷدن ﯾﺎ ﺷروع روﻧد
دادرﺳﯽ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان ﺑدون ﺣﺿور آن طرف ﺑﺎﺷد.

 .5روﻧد ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﯾد ،ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﺳﺗﻘل ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﺑراﺳﺎس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ طرﻓﯾن اراﺋﮫ داده اﻧد در ﻣورد ﻧﺗﯾﺟﮫ ی دﻋوی ﺷﻣﺎ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ھم ﻣﺎﻧﻧد رأی دادﮔﺎه ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

روﻧد ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان ﭼﯾﺳت؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ دﻋوی ﺧود را ﺣل ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﭘروﻧده وارد روﻧد دادرﺳﯽ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺗرا ﻓﻌﯽ
اﺳت .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻋﮭده ی ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی دﯾوان ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻزم اﻻﺟرا ﺑرای دﻋوی ﺷﻣﺎ ﺑﮕﯾرد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﺿو دﯾوان ﻣﻣﮑن اﺳت آراﯾﯽ ﺑرای طرﻓﮭﺎی دﻋوی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ را ﺷﺎﻣل ﺷود.

روﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری دﯾوان ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد؟
در روﻧد ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان ،ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾوان ادﻋﺎھﺎ و ﺷواھد طرﻓﯾن دﻋوی را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﮑﺗوب اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗوان از ﺗﻠﻔن و وﯾدﯾو ھم اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﻋﺿو دﯾوان ﻗﺎﻧون را در ﻣورد ﺷواھد اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت دﻋوی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺣﮑم دادﮔﺎه ﻻزم اﻻﺟرا و اﺟﺑﺎری اﺳت.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم از وﮐﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم؟
در دﻋوی اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺟﺎﻧب ﺧودﺗﺎن ﺣرف ﺑزﻧﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،داﺷﺗن وﮐﯾل ﯾﺎ دوﺳت
ﻣﻌﺗﻣد ﯾﺎ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده در ﮐﻧﺎرﺗﺎن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣذاﮐره ،ﺗﺳﮭﯾل ،و روﻧد ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺻﻐﯾر ﯾﺎ ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ وﮐﯾل ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺧودﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺻﻐﯾری
ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در ﯾﮏ دﻋوی آﺳﯾب ﺟﺳﻣﯽ درﮔﯾر ﺷده اﯾد ،اﻟزاﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﮐﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺧودﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر دﻻﯾل دﯾﮕری دارﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ دوﺳت ﻣﻌﺗﻣد ﯾﺎ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺻﺣﺑت ھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ھر ﻣرﺣﻠﮫای درﺧواﺳت اﺟﺎزه ﮐﻧﯾد .ﺳﯽ آر ﺗﯽ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد.
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ﻓراﯾﻧد ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﺑﮫ اﻓراد اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﺗﺎ دﻋﺎوی ﺧود را در زﻣﺎن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،و ﺑﮫ روش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای
آن ھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت ﺣل ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد ،و در وﻗت ﻣﺣدودی ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﮔر
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓﮑر ﮐردن ،ﻣﺷورت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﻌﺗﻣد ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﺷﺎوره ی ﺣﻘوﻗﯽ دارﯾد ،ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

 .6ﭘس از روﻧد ﺗﺻﻣﯾم دﯾوان
ﻣﺎ ﭘس از آﻧﮑﮫ دﻋوی ﺷﻣﺎ در ﺳﯽ آر ﺗﯽ ﺣل ﺷد ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﯾد در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﺧواھﯾم ﮔذاﺷت.
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