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ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਲਕਰਾਯਦਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ: ਅਦਾਿਤ ਲਿਚ ਕੀ ਕਰੀਏ
(ਇਹਨਾ ਝਗਲੜਆਂ ਦੀ ਸੁਨਿਾਯੀ ਮਾਸਟਰਸ ਚਾਮ੍ਬ੍ਰ੍ਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਦਾਿਤ, ਦੋਿਾਂ ਲਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)
ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਕ੍ਯੂੰਵਕ ਯਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਹੋ ਵਿਸਨੇ ਿਗਹ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ
ਵਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹ ਰਹੇਂ ਹੋਂ. ਯਾਨ ਵਿਰ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਿੋ ਉਸ ਿਗਹ ਦਾ ਮਾਵਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪ੍ੇਰਟੀ ਵਕਰਾਏ ਤੇ
ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨਯ , ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਨਯ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਿੱ ਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਯਆ ਹੈ.
ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਜੱ ਜ ਨੂ ਓਰ੍ਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:
* ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਸਮੇ ਵਸਰ ਵਕਰਾਯਆ ਨਾ ਦੇਿੇ.
*ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਵਕਰਾਯ ਉੱਪ੍ਰ ਵਲੱਤੀ ਿਗਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨਯਨੀ ਕਮ ਕਰੇ.
*ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਕਰਾਯਦਾਰਾਂ ਨਯ, ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਨਯ ਯਾਨ ਵਕਰਾਯ ਉੱਪ੍ਰ ਵਲੱਤੀ ਿਗਹ ਤੇ ਰਹੂੰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਯ
ਯਾਂ ਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਿੇ ਯਾਂ ਧਮਕੀ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ.
*ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਨੇ ਵਕਰਾਏ ਉੱਪ੍ਰ ਵਲੱਤੀ ਿਗਾਹ ਨਯ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੁਂਚਾਯਾ ਹੈ.
* ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਵਕਰਾਯ ਉੱਪ੍ਰ ਵਲੱਤੀ ਿਗਹ ਨਯ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ; ਯਾਂ ਵਿਰ
* ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਏਗਰੀਮੇੇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਯਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਗਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ.
ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨਯ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ੇਹ੍ਲਾਂ ਦੋ ਡੋਕੁਮੇੇੰਟ ਵਦੱ ਤੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਵਸਯ੍ਾ
ਹੋਿੇਗਾ ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਿੱ ਿ ਤੋ ਕੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਦਯਸਰਾ ਡੋਕੁਮੇੇੰਟ ਵਿਸਨਯ ਅਵਿਦਦਾਵਿਤ ਕਹੂੰ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਚ
ਉਸਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੇ ਹੋਣਗੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਨਾਲ ਸੇਹ੍ਮਤ ਨਾ ਹੋਿੋ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨਯ ਿੱ ਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਕਸ਼ ਰਖਣ ਦਾ ਪ੍ਯਰਾ ਮੋਕਾ ਵਮਲੁਗਾ.
ਅੱ ਿ ਿੱ ਿ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ੇਹ੍ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਿਾਂ ਪ੍ਾਕ੍ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੁ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿੇਗਾ.
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ੇਹ੍ਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਦੀ ਿਾਰੀ ਆਿੇਗੀ. ਿਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ ਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੇ ਵਿਰ
ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਨਯ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਵਦੱ ਤਾ ਿਾਿੇਗਾ. ਦੋਿੇਂ ਪ੍ਕਸ਼ ਦੇ ਬਯਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਿੱ ਿ ਆਪ੍ਣਾ ਿੈਸਲਾ ਦੇਿੇਗਾ.

ਜੱ ਜ ਲਕਸ ਤਰਹ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
* ਿੱ ਿ ਯਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਓਰ੍ਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਕਰਾਯਆ ਪ੍ਯਰਾ ਵਦੱ ਤਾ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਦੱ ਤਾ ਿਾਿੇ;
* ਿੱ ਿ ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਨਯ ਿਗਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਓਰ੍ਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਿਗਹ ਕਦੋਂ
ਤਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਵਿਯਾਦਾਤਾਰ ਿੱ ਿ ੧੦ - ੧੪ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਮਹੋਲਤ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ.
* ਿੱ ਿ ਵਕਰਾਯਦਾਰ ਨਯ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍੍ਭਾਯੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਓਰ੍ਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ .
ਜੱ ਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ੍ਿਣ ਤੋਂ ਪੇਹ੍ਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਿਾਂ ਿੱ ਿ ਲਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ:
* ਤੁਸੀਂ ਿੱ ਿ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
* ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਗਹ ਤੇ ਰਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ?
* ਅਗਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਣਿਾਸਤੇ ਵਤਯਾਰ ਹੋ ?
*ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਯਰਾ ਬਕਾਯਾ ਵਕਰਾਯਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?
* ਵਿਸ ਿਿਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋਏ ੁਂ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਸ੍ਆ ਨਯ ਹੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਾਯਦ ਤੁਹਾਨਯ ਅਪ੍ਪਪ੍ਨਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਯਾਨ ਵਕਰਾਯ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ
ਤੁਹਾਨਯ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਯਾਨ ਉਸਦੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ
ਕਰਿਾਯੀ ਤੋ ਪ੍ੇਹ੍ਲਾਂ ਗੱ ਲ ਕਰ ਲੋ , ਅਤੇ ਸ਼ਾਏਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸਹਮਤੀ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਿਾਿੋਂ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਤੀਿੇ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰ ਿੱ ਿ ਿੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਿੇਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨਯ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਿਾਰੀ ਆਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ , ਮੇਿ ਕੋਲ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਕਸ਼ ਰਖੋ ਅਤੇ ਿੱ ਿ ਨਯ ਦੱ ਸੋ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਿੱ ਿ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਇਸਦੇ ਨਾਿ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱ ਜ ਨੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਰਸ਼ਤੇ ਰਾਰੇ ਿੀ ਦੱ ਸੋ.
* ਕੀ ਤੁਹਾਨਯ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਨੇ ਵਕਰਾਯਆ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਿ੍ਾਦਾ ਸਮੇ ਦੀ ਮਹੋਲਤ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ ?
*ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਕਹ ਵਰਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਿਾਕ੍ ਪ੍ੇਹ੍ਲਾਂ ਿੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਨੇ ਉਸ ਿੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
* ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਿ ਕਬਿੇ ਵਿਚ ਹੈ?
ਤੁਸੀੂੰ ਿੱ ਿ ਨਯ ਿ੍ਾਦਾ ਤੋ ਿ੍ਾਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਿੋ ਤਾਕੀ ਿੱ ਿ ਨਯ ਸਹੀ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ .
ਿੱ ਿ ਤੁਹਾਨਯ ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਪ੍ੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਨਾ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਿਾਬ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਦੇਿੋ.
ਿੱ ਿ ਤੁਹਾਨਯ ਅਵਿਦੇਵਿੱ ਟ ਤਯਾਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਤਰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਵਲਕ ਨੇ ਤਯਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਅਵਿਦੇਵਿੱ ਟ ਇਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਵਲਖੇ ਹੋਏ ਤਥਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਮਸ਼ਨਰ
ਓਿ ਓਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਿੀ ਮੋਿਯਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨਯ ਐਸੇ ਲੋ ਗ ਿੀ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਹੜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਿਦੇਵਿੱ ਟ ਤਯਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਦੇਵਿੱ ਟ ਤਯਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਿੱ ਲ ਧਯਾਨ ਰਖਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਥ
ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੋ.
ਅਗਰ ਿੱ ਿ ਨਯ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਵਿਦੇਵਿੱ ਟ ਵਿਚ ਵਲਖੇ ਹੋਏ ਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਦੱ ਤੇ ਬਯਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਿਾਲ ਪ੍ੁਛਣਾ ਹੋਿੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨਯ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸੁਨਾਣ ਨਯ ਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਿਾਬ ਦੇਿੋ. ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਕਸ਼ ਰਖ ਦੇਿੋਂ ਯਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਨੀ ਦਸ ਦੇਿੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੱ ਿ ਨਯ
ਇਹ ਿੀ ਦਸ ਦੇਿੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਿਾਿੋ ਅਤੇ ਿੱ ਿ ਨਯ ਆਪ੍ਣਾ
ਵਨਰਣਾ ਸੁਨਾਣ ਦੋ. ਿਦੋਂ ਿੱ ਿ ਿੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱ ਿ ਨਾਲ ਬੇਹ੍ਸ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ .
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