ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ – ਮੋਟਰ ਗੁੱ ਡੀ ਦੇ

ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਵਚ ਲੁੱਗੀ ਸੁੱ ਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਵਸਵਲ
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਟਿਵਿਊਨਲ

1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਵਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਟਿਵਿਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਵਿਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਵਵਚ ਮੋਟਰ ਗੁੱ ਡੀ ਦੇ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਵਚ ਲੁੱਗੀ ਸੁੱ ਟ (ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ) ਦੇ ਿਹਤ ਸਾਰੇ ਕਲੇ ਮ ਹੁੱ ਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੈਨੇਵਿਟਸ ਿਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਿਾਲਟ ਅਤੇ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੁੱ ਕ ਦੇ ਡੈਮਜ
ੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁੱ ਟ “ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱ ਟ” ਹੈ।

1 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਾਅਦ ਵਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਲਈ, ਵਿਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਵਵਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੈਨੇਵਿਟਸ
ਵਵਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਸਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੁੱ ਡੀ ਦੀ ਸੁੱ ਟ ਦੇ ਿਹਤੇ ਝਗੜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੈ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਕ ਪਿਿੰਧਕੀ ਵਟਿਵਿਊਨਲ ਹੈ, ਕੋਰਟ (ਅਦਾਲਤ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ, ਸੀ ਆਰ

ਟੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਮੈਂਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਨਰਪੁੱ ਖ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਿੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਗੁੱ ਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਵਚ ਿਹਤੀਆਂ ਸੁੱ ਟਾਂ (ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ) ਦੇ ਝਗਵੜਆਂ,
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਰੈਟਾ ਪਿਾਪਰਟੀ ਦੇ ਝਗਵੜਆਂ, 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮਾਂ,
ਅਤੇ ਸਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਅਪਰੇਵਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਵਧਤ ਖਾਸ ਝਗਵੜਆਂ ਿਾਰੇ ਿੈਸਲੇ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ, ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਝਗਚਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਿੀ ਸੀ ਦੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਝ ਵਹੁੱ ਸੇ ਸੰ ਵਵਧਾਨ ਦੇ ਵਵਰੁੱ ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕੋਰਟ ਔਿ

ਅਪੀਲ ਨੇ ਵਿਰ ਇਸ ਿੈਸਲੇ ਵਵਚ ਸੋਧ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟੋ

ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਝਗਵੜਆਂ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਕੋਰਟ ਔਿ
ਅਪੀਲ, ਅਪੀਲ ਿਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਿੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਦੰ ਦੀ।
ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.civilresolutionbc.ca `ਤੇ ਜਾਉ।

ਕੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹਤ ਹੀ ਵੁੱ ਡੇ ਮੈਵਰਟ ਆਧਾਵਰਤ ਮਕਾਿਲੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਲੋਂ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੂਿੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਨਯਕਤ

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਕਾਿਲੇ ਵਵਚ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਸੌਟੀ, ਿਹਤ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਜਾਂਚ, ਿੈਸਲੇ ਵਲਖਣ ਦੇ ਅਵਿਆਸ ਦੀ ਗਮਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਪੈਨਲ ਇੰ ਟਰਵਵਊ, ਰੈਿਰੈਂਸ ਚੈੱਕ, ਅਤੇ
ਹੋਰ ਛਾਣਿੀਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਟਿਵਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਆਰ
ਟੀ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ (ਕੋਡ ਔਿ ਕੰ ਡਕਟ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਲੋਂ ਝਗਿੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਚਹਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗੁੱ ਲਿਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੱ ਲ ਛੇਤੀ ਕੁੱ ਢ
ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਨਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਿੀ ਸੀ ਨਾਲ
ਿੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ `ਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੈਨੇਵਿਟਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੀ ਸੀ ਵਵਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ
ਤਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਿੈਨੇਵਿਟਸ ਦੀ ਿਜਾਏ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਰਾਹੀਂ

ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੂਿੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਵਜੁੱ ਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। 1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਗੁੱ ਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਵਚ ਲੁੱਗੀ ਸੁੱ ਟ ਦੇ ਕਲੇ ਮਾਂ
ਲਈ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਝਗਵੜਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ
ਵਕਸਮਾਂ ਲਈ, ਤਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੋਂ ਆਵਗਆ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਵਚ ਸਾਡਾ
ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਤਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਮੇਰਾ ਕਲੇ ਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਨਰਪੁੱ ਖ ਿੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਿ ਤਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱ ਸ ਸਕਦਾ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕੰ ਨੀ ਕ ਸੰ ਿਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਿ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਵਕਆਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਲੋਂ ਝਗੜੇ
ਦਾ ਹੁੱ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਝਗਿੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਵਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲਸ਼
ੂ ਨ ਵਟਿਵਿਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਦਾ ਮਕਸਦ, ਝਗਵੜਆਂ ਦੇ ਹੁੱ ਲ ਵਜੰ ਨਾ ਵੀ ਸੰ ਿਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਵਨਰਪੁੱ ਖਤਾ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਪੁੱ ਜਤ ਵਵਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਝਗੜਾ ਵੁੱ ਖਰਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ
ਹੁੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ `ਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਧਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਵਚ ਪਵਹਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
`ਤੇ ਪਹੰ ਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਵਚਲੇ ਮਸਵਲਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿੂਤ ਕੀ ਹਨ।
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ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਜੇ ਮੈਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗੁੱ ਲਿਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਵਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੁੱ ਲਿਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਪਹੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵਦਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ
ਆਰਡਰ ਵਵਚ ਿਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਦਦ (ਫਾਚਸਲਟੀਟੇਸ਼ਨ) ਚਵਿ ਚਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼਼ਰਰੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ (ਿਾਵਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਵਵਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਕੇਸ

ਮੈਨੇਜਰ ਵਕਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਪਹੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਵਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ
ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਨਾ ਪਹੰ ਚ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਿਰ ਤਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਿਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ
ਯੋਗ ਿੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ
ਮੇਰੇ ਝਗਿੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਨਾ ਪਹੰ ਚ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਿਰ ਤਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਦਾ
ਿੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰ ਿੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਵਚ ਮਾਹਰ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਵਵਆਪਕ, ਮੈਵਰਟ-ਆਧਾਵਰਤ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਨਯਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੁੱ ਡੀ ਦੇ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਵਚ ਲੁੱਗੀ ਸੁੱ ਟ (ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ) ਦੇ ਝਗਵੜਆਂ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਿਰ
ਵਕੀਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਨੱਜੀ ਸੁੱ ਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਵਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਿਹਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਵਚ, ਹਾਂ। ਵਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਟਿਵਿਊਨਲ ਐਕਟ ਇਹ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੰ ਵਤਮ ਿੈਸਲੇ ਅਤੇ
ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਵੈੱਿਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ

ਉਪਲਿਧ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧਰ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਵਿਕਰਮੰ ਦ ਹੋਵੇ ਵਕ ਅੰ ਵਤਮ ਿੈਸਲੇ ਜਾਂ
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ਆਰਡਰ ਵਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿਾਈਵੇਸੀ ਜਾਂ ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਨਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ
ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਹਰ ਕੁੱ ਢੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਮਨਾਮ ਰੁੱ ਖੀ ਜਾਵੇ।

ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ, ਜੇ ਿੈਸਲੇ ਵਵਚ ਕੋਈ ਨਾਿਾਲਗ (19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਵਅਕਤੀ) ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਨਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਵਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਮਨਾਮ
ਰੁੱ ਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਵਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿੇਤਦਾਰੀ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੋਟਰ ਗੁੱ ਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਵਚ ਲੁੱਗੀ ਸੁੱ ਟ ਦੇ ਝਗਵੜਆਂ ਿਾਰੇ ਵਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਟਿਵਿਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ

ਟੀ) ਦੇ ਿੈਸਵਲਆਂ ਦਾ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਵਰਵੀਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਾਵ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਦੀ
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿੀ ਸੀ ਦੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚਜਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਦੱ ਤਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ!
www.civilresolutionbc.ca `ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਰਮ ਵਰਤੋ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ
1-844-322-2292 `ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ (ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਚ ਮਿਤ)।
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