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Orientation to Ontario

ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ CAD 
35,000.00 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਿਸਿਵਲ 
ਿਵਵਾਦ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਅਤੇ 
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 
ਦਾਅਵੇਦਾਰ) ਕੁੱਲ ਿਮਲਾਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਿਕਸ 
ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਜ�ਦੇ ਹਨ?
ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਛੋਟੇ 
ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਬਕਾਇਆ ਪਿੈਸਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 
ਿਜਵ�:

• ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤ� ਜ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤੇ

• ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
• ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
• ਅਢੁੱਕਵ� ਫ਼ੰਡ (NSF) ਦੇ ਚੈਕ

ਨੁਕਸਾਨ� ਲਈ ਦਾਅਵੇ, ਿਜਵ�:

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

�ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ 
ਮਾਲੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿਨਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕਰਨ ਤ� ਮਨਹ੍ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਦਾਅਵਾ ਕਦ� ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤਸੁ� ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਉਡੀਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਸਮ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪੱਕਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਦੀ ਿਕਹੜੀ 
ਿਮਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜ� 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸਬੂਤ ਲੋੜ 
ਪਏਗੀ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ 
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜੇ 
ਗਵਾਹ ਅਤੇ/ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, NSF ਚੈਕ, ਿਰਕਾਰਡ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ) ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਜ� ਗਵਾਹ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਅਜੇ ਵੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਕੇਸ 
ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 
ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ 

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
ਛਟੋ ੇਦਾਅਿਵਆ ਂਬਾਰ ੇਅਦਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਜ� 
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 
ਬਹਤੁ ੇਪੜਾਵ� ਲਈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਪਏਗਾ।  ਉਹ ਫ਼ੀਸ� ਵੀ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਗਵਾਹ� ਦੀ ਪਸ਼ੇੀ (ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ੇ ਹਣੋ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਨੇਤੀ) ਅਤ ੇਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ 
ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨਾ ਪਣੈਾ ਹ,ੈ ਿਜਹਨ� 
ਨੰੂ ਤਸੁ� ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਲੁਾਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� 
ਅਲਾਵਾ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਿਵਜ਼ੁਅਲ ਭਾਸ਼ਾ 
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• ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ
• ਡਰ੍ਾਈ ਕਲੀਨਰ ਵਲ� ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਪੜੇ
• ਿਨਜੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ 
ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ�, ਿਜਵ� ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਤ� ਫ਼ਰ੍�ਚ ਅਤੇ 
ਫ਼ਰ੍�ਚ ਤ� ਅੰਗਰ੍ਜ਼ੇੀ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਅੰਗਰ੍ਜ਼ੇੀ ਜ� ਫ਼ਰ੍�ਚ ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਉਹ ਿਧਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ “ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ” ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ; ਇਹ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗੂ 
(ਇਕੱਠੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਮੈਨੰੂ ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ 
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੁ� ਜ� ਤ� 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿਲਆਓ ਜ� ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਅਦਾਲਤ 
ਿਵਜ਼ਅੁਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਿਮਆਰੀ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਦਰ ਜ� ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ (ਿਜਹੜੀ ਵੀ 
ਘੱਟ ਹੈ)  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਗਾਈਡ ਜ� 
ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਸਮਰਥ (ਅਪੰਗ) ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤਸੁ� ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ 
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਰਿਵਸ �ਟਾਰੀਓ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

Service Ontario Publications
50 Grosvenor Street
Toronto, ON
M7A 1N8 
ਟੋਲ ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-668-9938
TTY ਟੋਲ ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-268-7095

ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ: attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/
courts/guides 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮ� ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜ� ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਿਕਵ� ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
ਹ�?
ਜੇ ਤਸੁ� �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜ� ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਪੈਰਾ 
ਲੀਗਲ  ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� 
ਤੁਸ� ਲਾੱਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੁ� lawsocietyreferralservice.ca 
'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਕੇ ਰਫ਼ੈਰਲ ਸਰਿਵਸ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਿਵਸ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜ� 
ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਦਾ ਨ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ� 
ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਵਾਸਤੇ 30 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਮਫ਼ੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ 416-947-5255 ਜ� 
1-855-947-5255 (ਟੋਲ ਫ਼ਰ੍ੀ) 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� 
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ� 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜ� ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ 
ਇੱਕ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਵ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਇੱਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ� ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।




