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 دعاوی کوچک: راهنمای دادگاه
تان، مرتکب تبعیض علیه شما معلولیتنحوه اقامه دعوی علیه مؤسسه خصوصی یا موجری که به دلیل 

 شودمی

چرا باید برای اقامه دعوی در خصوص تبعیض از دادگاه دعاوی کوچک استفاده 
 کنم؟

در  یدتوانتان مرتکب تبعیض علیه شما شود، میاگر یک مؤسسه خصوصی یا موجر به دلیل معلولیت
دادگاه فدرال یا دادگاه ایالتی علیه آنها اقامه دعوی کنید یا یک شکایت اجرایی را به یک نهاد فدرال یا 

توانید از طریق دالر یا کمتر باشد، می ۱۰۰۰۰ایالتی تسلیم نمایید. اما اگر ادعای شما برای مبلغ 
 نمایید.  دعوی دادگاه دعاوی کوچک علیه آنها اقامه

شکایات تسلیم شده به دادگاه دعاوی کوچک سریع و کم هزینه است. قوانین ساده و  روند رسیدگی به
 غیر رسمی هستند. و شما به وکیل نیاز ندارید.

 از این کتابچه راهنما برای کسب اطالعات درباره موارد زیر استفاده کنید:

 ؟کنندکدام قوانین از شما محافظت می -
 کدر دادگاه دعاوی کوچ دعوی نحوه اقامه -
 های دادگاهی مورد نیاز برای تسلیم شکایت و اقامه دعوی نزد دادگاه دعاوی کوچکفرم -

 کنند؟کدام قوانین از من محافظت می

خصوصی که پذیرای عامه مردم است، مثل یک  کند که اگر یک مؤسسهقانون کالیفرنیا تصریح می
توانید علیه علیه شما شود، می تان مرتکب تبعیضرستوران، هتل، یا مطب پزشک، به دلیل معلولیت

« های دچار معلولیتقانون آمریکایی»همچنین، یک قانون فدرال موسوم به  آن مؤسسه شکایت کنید.
(ADA, Americans with Disabilities Actنیز از شما محافظت می ) .کند 

 قوانین کالیفرنیا در این خصوص کدام هستند؟

 کنند:مینه از شما محافظت میسه قانون اصلی کالیفرنیا در این ز

از قانون  51قسمت ای با شما نسبت به سایر افراد فاقد معلولیت بدتر رفتار کند، اگر مؤسسه -
 California Civil Code [the Unruh Civilمدنی کالیفرنیا )قانون حقوق مدنی اونرو()

Rights Act])، .1از شما محافظت خواهد کرد  

ای ورود شما به یک قسمت عمومی یا استفاده از آن را برای شما سخت کند اگر مؤسسه -
از قانون مدنی  54.1قسمت )مثل یک درب یا سرویس دستشویی غیر قابل دسترسی(، 

تان مانع ای به دلیل معلولیتد کرد. همچنین، اگر مؤسسهاز شما محافظت خواه کالیفرنیا
از استفاده شما از کاالها یا خدمات خود گردد، این قسمت از قانون از شما محافظت 

                                      
 «بازگشت به سند اصلی»و بعد از آن ، 51قانون مدنی کالیفرنیا قسمت  1
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۲ 

اجازه ندادن به شما برای استفاده از حیوانی که به منظور  به عنوان مثال:خواهد کرد. 
ی که به دیگر مشتریان عرضه کمک به شما همراهتان است یا عدم ارائه همان خدمات

همچنین، این قسمت از قانون به موجران و سایر ارائه دهندگان خدمات  شود به شما.می
  2شوند.تان علیه شما تبعیضی قائل دهد که به دلیل معلولیتمسکن اجازه نمی

 FEHA, Fair Employment and Housingعادالنه )قانون استخدام و مسکن  -
Act)  کلیه مالکان مسکن را از هر گونه تبعیض یا آزار و اذیت علیه هر شخصی به دلیل

گیری جنسی، خاستگاه ملی، نیاکان، وضعیت نژاد، رنگ پوست، مذهب، جنسیت، جهت
  3دارد.وی باز میخانوادگی، منبع درآمد، یا معلولیت 

دهند و نیز ارائه هایی که به عامه مردم خدمات میتوانید یک مؤسسه خصوصی یا سایر سازمانمی
 دهندگان خدمات مسکن )یا کارکنان آنها( را به دلیل نقض این قوانین تحت پیگرد قرار دهید.

 قوانین فدرال در این خصوص کدام هستند؟

ADA،  به ویژه فصلIIIدهند )مثل ، به مؤسسات خصوصی که به عامه مردم خدمات می
های حمل و نقل تحت مالکیت بخش ها، و سیستمفروشیها، خردهها، فروشگاهها، هتلرستوران

 IIIهمچنین، فصل  تان علیه شما تبعیض قائل شوند.دهد که به واسطه معلولیتخصوصی( اجازه نمی
فصل  4باشند.داند برای افراد دچار معلولیت قابل دسترسی ؤسسات را ملزم میاین گونه م ADAاز 
II  ازADA  5است.هم حاوی الزاماتی مشابه برای ادارات و مراکز خدماتی ایالتی و محلی  

از شما در برابر تبعیض در اجاره و خرید  (FHA, Fair Housing Actقانون مسکن عادالنه )
کند که تبعیض عبارت است از پرهیز صراحتاً بیان می FHA  6کند.مییک واحد مسکونی محافظت 

ها زمانی که چنین تغییراتی جهت ها و شیوهاز انجام تغییرات منطقی در قوانین و مقررات، رویه
گیری از مسکن برای افراد دچار معلولیت ضروری های برابر و امکان بهرهفراهم نمودن فرصت

سازد که با انجام تغییرات منطقی در واحدهای موجران را مکلف می FHAبه همین ترتیب،   7باشد.
های برابر و امکان مسکونی و مقررات مربوطه )زمانی که چنین تغییراتی جهت فراهم نمودن فرصت

 8کنند.گیری از مسکن برای افراد دچار معلولیت ضروری باشد( موافقت بهره

                                      
 «بازگشت به سند اصلی»، 54.1قانون مدنی کالیفرنیا قسمت  2
 «بازگشت به سند اصلی». 12955 ( قسمتCal. Gov. Codeقانون دولت کالیفرنیا ) 3
 «بازگشت به سند اصلی» 12182. قسمت   United States Code) U.S.C(42 ,.از قانون ایاالت متحده 4
5 42 U.S.C بازگشت به سند اصلی»و بعد از آن. ، 12131. قسمت» 
 «بازگشت به سند اصلی» (f)3604. قسمت U.S.C 42 رجوع کنید به 6
7 42 U.S.C 3604. قسمت(f)(3)(B) «بازگشت به سند اصلی» 
8 42 U.S.C 3604. قسمت(f)(3)(A) «بازگشت به سند اصلی» 

file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote2
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote2
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote3
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote4
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote4
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote5
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote5
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote6
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote7
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote8
file:///C:/Users/Qoqnus/Downloads/Footnote8


 دعاوی کوچک راهنمای دادگاه
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( تخطی کند، ADAهای دچار معلولیت )اگر یک مؤسسه از قانون آمریکایی
 چطور؟ 

تحت پیگرد  ADAدهد که آن مؤسسه را به خاطر نقض مفاد قانون کالیفرنیا این اجازه را به شما می
  9است.یک قانون فدرال  ADAقرار دهید، گرچه 

شود که: امکان استفاده برابر و کامل از کاالها، شناخته می ADAیک مؤسسه به شرطی ناقض 
 خدمات، امکانات، و امتیازات خود را برای شما فراهم نسازد؛ یا

)مگر آنکه این اقدام با هدف شما را به استفاده از امکانات مجزا یا متفاوت مجبور کند  -
 شود(؛ یا دسترسی شما برای همان کاالها و خدماتی صورت گیرد که به دیگران ارائه می

تان علیه شما تبعیض قائل از پیمانکاران یا کارکنانی استفاده کند که به واسطه معلولیت -
 شوند.می

ارت دادگستری ایاالت متحده ای که وزسایت ویژه، به وبADAبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 
 Disability Rights California( رجوع کنید یا با www.ada.govتخصیص داده ) ADAبه 

 تماس بگیرید. 

 داند؟می« معلولیت»قانون کالیفرنیا چه چیزی را یک 

قانون کالیفرنیا از افراد در برابر تبعیض به دلیل اختالالت جسمی یا ذهنی واقعی یا ادراک شده که 
این شامل اختالالت جسمی یا   10کند.میسازند، محافظت نیل به یک فعالیت حیاتی عمده را مشکل می

، هپاتیت، HIV/AIDSهای مزمن یا ادواری مثل فقط، موارد زیر است: بیماری ذهنی از قبیل، اما نه
صرع، حمالت ناگهانی بیماری، دیابت، افسردگی بالینی، اختالل دو قطبی، فلج چندگانه، و 

 های قلبی.بیماری

آیا یک مؤسسه خصوصی ملزم به تهیه امکانات الزم به دلیل معلولیت من 
 باشد؟می
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ها یا شما، تأمین برخی از دستگاهبه کند که مؤسسات شاید ملزم به کمک تصریح می ADA شاید.
های کمکی برای شما، رفع موانع، تأمین مترجمان زبان اشاره واجد صالحیت، یا تغییر فناوری

 برابر به کاالها و خدمات آنها برخوردار گردید.های خود به نحوی باشند که بتوانید از دسترسی شیوه
ها نباید با توجه به سرمایه مؤسسات و احتماالً ها و تعدیلکند که این کمکاما در عین حال تصریح می

های تجاری های گزاف به آنها شوند یا ماهیت اصلی فعالیتهای مادر آنها، موجب تحمیل هزینهشرکت
همچنین، اگر شخص  آید.های به ندرت پیش میبه هر حال، چنین موقعیت  11دهند.آنها را تغییر 

متقاضی تغییرات و امکانات ویژه تهدیدی برای سالمت یا ایمنی دیگران محسوب گردد یا نیازهای 
مؤسسات تجاری ممکن است ملزم به  وی با تأمین امکانات منطقی قابل رفع یا کاهش نباشد، باز هم

  12نباشند.تأمین امکانات منطقی برای وی 

  ای در کالیفرنیا اقامه دعوی کنم؟مؤسسه هرتوانم علیه آیا می

ای و این یعنی هر مؤسسه  13کنید.اقامه دعوی « ای در کالیفرنیاهر گونه مؤسسه»توانید علیه می بله.
 دهد، از جمله، به عنوان مثال: که به عامه مردم خدمات می

 هاهای خودپرداز، پمپ بنزینها، تئاترها، متصدیان دستگاهها، فروشگاهرستوران

 ها، مطب پزشکان، دفتر وکالها، کلینیکبیمارستان -
های تفریحی متصدیان وسایل حمل و نقل عمومی اعم از هواپیما، قطار، اتوبوس، کشتی -

 )هواپیماها قوانینی متفاوت دارند(
ها، و مؤسسات ارائه دهنده خدمات تلفن، و اتصاالت مدارس خصوصی، پرورشگاه -

 های مخابراتی ویژه ناشنوایان دستگاه
(TDD, Telecommunications device for the deaf و پایانه تایپ از راه )

 (TTY, Teletype Terminalدور )
 ها ها، یا تفرجگاههای بدنسازی، شهر بازیباشگاه -
های های بین راهی، یا سایر مراکز اقامتی )مگر آنکه تعداد اتاقها، هتلها، مسافرخانههتل -

 قابل اجاره آنها کمتر از پنج واحد باشد و مالک آنها در آنجا ساکن باشد(

 دعوی های مذهبی اقامههای کامالً خصوصی یا سازمانتوانید علیه مؤسساتی مثل باشگاهشما نمی
به هر حال، صرفاً به دلیل اینکه یک باشگاه الزاماتی برای عضویت دارد، قانون آن را یک   14کنید.

، باشگاه باید یک مؤسسه غیر انتفاعی ADAشناسد. عموماً، برای معافیت از باشگاه خصوصی نمی
ثل تواند میزبان رویدادهایی عمومی مباشد و فقط به اعضاء و مهمانان آنها خدمات دهد؛ همچنین، نمی

آوری بودجه برای احزاب سیاسی باشد. های اجتماعی، یا جمعها، برنامهتورنمنت
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 مؤسسات باید چه امکانات منطقی را فراهم سازند؟ 

 وسایل یا خدمات کمکی

اگر دچار معلولیت باشید، مؤسسات خصوصی باید اقدامات الزم را برای برقراری ارتباط مؤثر با 
مثل هر شخص ان فراهم سازند. این بدان معنا است که شما حق دارید شما و هم ارز ارتباط با دیگر

 در رو و نوشتاری برابر برخوردار شوید.  دیگری از ارتباطات رو

اگر برای برقراری ارتباط مؤثر به وسایل و خدمات کمکی نیاز داشته باشید، مؤسسه باید آنها را 
 برای شما فراهم سازد، مثل:

 مترجمان زبان اشاره واجد صالحیت،  -
 های صوتی خدمات ترانویسی مثل ترانویسی آنی فایل -

(CART, Captioned audio real-time transcription) ، 
 های کمک شنیداری، دستگاه -
 برداری، های مخصوص یادداشتمنشی -
 های زبده مخصوص خواندن، منشی -
 متون ضبط شده، و -
 مطالب به خط بریل  -
 الکترونیکیمطالب  -
 های قابل دسترسیمطالب کتبی با فرمت -

به عنوان مثال، یک بیمارستان موظف است یک مترجم زبان اشاره یا یک سیستم ترانویسی آنی را 
برای ارتباط با بیماری که دچار اختالالت شنیداری است تأمین کند. )ترانویسی آنی به زمانی اطالق 

یا یک مدرسه خصوصی ممکن است  شود.(ایش داده میود که متن گفتار روی یک صفحه نمشمی
های الکترونیکی مطالب کتبی یا هایی جایگزین مثل نسخهملزم به ارائه مطالب درسی به فرمت

  15باشد.آموزان دچار اختالالت بینایی های صوتی یا تصویری آنها برای دانشنسخه

 تغییرات/امکانات منطقی

دهند و نیز ارائه دهندگان خدمات مسکن باید در های خصوصی که به عامه مردم خدمات میشرکت
های خود ایجاد کنند تا امکان دسترسی ها و روشها، رویهصورت لزوم تغییراتی را در سیاست

به عنوان مثال، شاید الزم باشد که یک مؤسسه خصوصی از   16گردد.معلوالن به خدمات آنها فراهم 
های خود مبنی بر ممنوعیت ورود حیوانات، برای حیواناتی که افراد معلول به عنوان حیث سیاست

زرگ ملزم به تأمین کنند استثناء قایل شود؛ یا ممکن است یک بانک بکمک از آنها استفاده می
ها به صفحات دارای های خودپرداز قابل استفاده برای معلوالن باشد، مثل تجهیز این دستگاهدستگاه

خط بریل یا امکانات ترانویسی.

                                      
15 28 C.F.R بازگشت به سند اصلی» 36.303. قسمت» 
 «بازگشت به سند اصلی». (B)(3)(f)3604. قسمت U.S.C 42؛ 36.302. قسمت C.F.R 28 رجوع کنید به 16
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۶ 

اگر به ایجاد یک تغییر فیزیکی )مثل تعبیه رمپ ویژه معلوالن یا دستگیره( در آپارتمان یا منزل خود 
ا باید اجازه چنین تغییراتی را به شما بدهد، مشروط به اینکه این تغییرات نیاز داشته باشید، موجر شم

چنین هزینه به هر حال، در اکثر موارد، خود شما مسئول پرداخت  به نحوی مناسب انجام گیرد.
   17بود.تغییراتی خواهید 

 هزینه تغییرات یا امکانات را از من مطالبه کند؟تواند آیا مؤسسه می

تواند هزینه امکانات یا تغییرات منطقی در دهد نمیای که به عموم مردم خدمات میخیر. مؤسسه
اند را از شما مطالبه های خود که به دلیل معلولیت شما ضروری بودهها، یا شیوهها، رویهسیاست

تواند در ازای اجازه دادن به شما برای استفاده از حیوان به عنوان مثال، یک مؤسسه نمی 18کند.
 ای را مطالبه نماید.کمکی خود یا پذیرش همراه شما، از شما هزینه

دهد یا یک ارائه دهنده خدمات ای که به عموم مردم خدمات میآیا مؤسسه
 مثل موجر، موظف به تأمین همه امکانات/انجام همه تغییرات الزم است؟مسکن، 

 دهد یا یک ارائه دهنده خدمات مسکن، مثل موجر،ای که به عموم مردم خدمات میخیر، مؤسسه
 موظف به تأمین امکاناتی نیست که:

 دهند )تغییر اساسی(، یا ماهیت اصلی مؤسسه را تغیر می -
 کنند. گیر یا هزینه گزاف( را به آن تحمیل میمورد )مثل یک مشکل چشمباری بی -

حتی اگر مؤسسه یا ارائه دهنده خدمات مسکن به دلیل بار مالی یا تغییرات اساسی موظف به تأمین 
مفید امکانات یا انجام تغییرات الزم نباشد، باید سعی کند امکاناتی را پیدا یا فراهم نماید که برای شما 

 باشد. 

های کمکی ها یا فناوریترین دستگاهیک مؤسسه یا ارائه دهنده خدمات مسکن ملزم به ارائه پیشرفته
پذیر های مورد استفاده ارتباط مؤثر را برای شما امکانها یا فناورینیست، مشروط به اینکه دستگاه

شما الزم است، قانون ماهیت  سازند. در تعیین اینکه چه وسایل و خدمات کمکی برای ارتباط مؤثر
ها و خدمات موجود، و مدت و پیچیدگی ارتباطات الزم را مد نظر قرار معلولیت شما، دستگاه

  19دهد.می

دهد قانوناً مجاز است به واسطه ای که به عموم مردم خدمات میآیا مؤسسه
 ت و کاالهای خود را از من مضایقه کند؟معلولیتم خدما

تواند کاالها و کند که یک مؤسسه خصوصی به شرطی میتصریح می ADA گاهی بله، اما به ندرت.
خدمات خود را از شما مضایقه کند که شما تهدیدی مستقیم برای سالمت و ایمنی دیگران محسوب 

                                      
17 42 U.S.C 3604. قسمت(f)(3)(A) .«بازگشت به سند اصلی» 
18 28 C.F.R 36.301. قسمت(c) «بازگشت به سند اصلی» 
19 28 C.F.Rبه سند اصلی بازگشت»، 54.1، قانون مدنی کالیفرنیا قسمت 36.303، 36.302های . قسمت» 
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۷ 

برای تعیین اینکه   20شود.می برای سالمت و ایمنی دیگران تعریف این به عنوان خطر جدی شوید.
شوید، مؤسسه باید پرونده شما را به صورت ویژه بررسی کند و آیا شما تهدیدی مستقیم محسوب می

موجود یا بهترین  یباید از دانش پزشکمؤسسه  بر اساس وضعیت فردی شما، قضاوتی عادالنه نماید.
 کنند استفاده نماید:شواهد عینی قابل دسترسی که موارد زیر را لحاظ می

 ماهیت، مدت، و شدت خطر؛ -
 احتمال وقوع صدمات؛ و  -
 آیا تغییرات منطقی یا تأمین وسایل و خدمات کمکی به رفع یا کاهش این خطر کمک -

  21کند.می

آیا مضایقه خدمات مسکن از من یا صدور حکم تخلیه برای من به دلیل معلولیتم 
 امری قانونی است؟

به  22کرد. تان از شما مضایقهتوان یک واحد مسکونی قابل دسترسی را به دلیل معلولیتعموماً، نمی
دهد، یک ارائه دهنده خدمات مسکن به ای که به عموم مردم خدمات میهر حال، همانند مؤسسه

ای را برای شما صادر کند که تواند خدمات مسکن را از شما مضایقه یا حکم تخلیهشرطی می
قیم تان موجب شود، چه با استفاده از امکانات و چه بدون استفاده از آنها، شما تهدیدی مستمعلولیت

  23شوید.برای سالمت و ایمنی دیگران محسوب 

 در دادگاه دعاوی کوچک ینحوه اقامه دعو

 در این قسمت، درباره موارد زیر توضیح داده خواهد شد:

 (Small Claims Court Basicsهای دعاوی کوچک )اصول اولیه دادگاه -
 دعوی نحوه طرح -
 آمادگی برای دادگاه -
 بعد از رسیدگی -
نیاز به کمک بیشتر دارید؟ -

                                      
20 28 C.F.R بازگشت به سند اصلی». 36.104. قسمت» 
21 28 C.F.R قسمت .(b)-36.208(a) .«بازگشت به سند اصلی» 
22 42 U.S.C 3604-(2). قسمت(f)(1) .«بازگشت به سند اصلی» 
23 .C. 3604(f)(9).42 U.S «بازگشت به سند اصلی» 
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۸ 

 های دعاوی کوچکصول اولیه دادگاها

 دادگاه دعاوی کوچک چیست؟

ای کم حل و فصل دادگاه دعاوی کوچک دادگاهی است که در آن اختالفات به سرعت و با هزینه
( Plaintiff« )شاکی»کند شخصی که اقامه دعوی می می هستند.قوانین ساده و غیر رس شوند.می

  24شود.می ( نامیدهDefendant« )متهم»گردد شخصی که علیه وی اقامه دعوی می شود.نامیده می

 در دادگاه دعاوی کوچک به دلیل تبعیض اقامه دعوی کنم؟ متوانآیا می

یا قانون مسکن عادالنه یا هریک از قوانین  ADAتوانید به دلیل نقض قوانین فدرال مثل می بله.
کنند، شکایتی را علیه یک مؤسسه )و/یا یکی از کالیفرنیا که از شما در برابر تبعیض محافظت می

 کارکنان مؤسسه( تسلیم کنید.

توانید به دلیل نقض هریک از قوانین کالیفرنیا توسط یک مؤسسه، شکایاتی میتوجه داشته باشید: 
  25کنید. توانید فقط یک غرامت را دریافتیجداگانه تسلیم نمایید، اما در نهایت م

                                      
فوریه  24)تاریخ آخرین رجوع  http://www.courts.ca.gov/1256.htm، دادگاه دعاوی کوچک، اصول اولیه 24

 «بازگشت به سند اصلی» .(2015
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۹ 

 توانم برای چه چیزی درخواست کنم؟کوچک، می در دادگاه دعاوی

 نمایید. غرامتتوانید درخواست . اگر شکایت خود را به دادگاه دعاوی کوچک تسلیم کنید، میغرامت

 توانم درخواست کنم؟چه مبلغی را می

دالر هر  ۴۰۰۰( برابر خسارت واقعی شما، یا ۳کنید که به سه )« غرامتی»توانید درخواست می
بنابراین، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شما مورد تبعیض قرار  کدام که بیشتر باشد، بالغ گردد.

  26کنید.دالر دریافت  ۴۰۰۰اید، باید حداقل گرفته

توانید هر تعداد شکایت به مبلغ می ید.دالر درخواست کن ۱۰۰۰۰توانید بیش از در شکایت خود نمی
توانید دو شکایت که موضوع آنها اما در هر سال تقویمی، فقط می دالر را تسلیم نمایید. ۲۵۰۰حداکثر 

  27کنید. دالر است را تسلیم ۲۵۰۰درخواست غرامتی بیش از 

توانید شکایت خود را به بخش دالر اقامه دعوی کنید می ۱۰۰۰۰اگر بخواهید برای مبلغی بیش از 
( تسلیم کنید، یا اینکه شکایت خود را در دادگاه دعاوی Superior Courtمدنی دادگاه عالی )

 پوشی کنید.دالر چشم ۱۰۰۰۰کوچک طرح نمایید و از حق خود نسبت به هر مبلغی بیش از سقف 
صورت طرح دعوی خود در دادگاه عالی، به احتمال زیاد به وکیلی نیاز خواهید داشت تا به در 

توانید از دادگاه درخواست کنید که در دادخواهی خود، می نمایندگی از شما در دادگاه حضور یابد.
  الزحمه وکیل توسط مؤسسه صادر نماید.حکمی مبنی بر بازپرداخت حق

 دادگاه درخواست دهم؟توانم برای حکم آیا می

توانید درخواست حکم دادگاه )حکم ممنوعیت( مبنی بر انجام یا خیر. در دادگاه دعاوی کوچک نمی
 عدم انجام کاری توسط مؤسسه نمایید، مثل: 

 قابل دسترسی کردن ساختمان، -
 آموزش کارکنان در خصوص آگاهی از نیازهای معلولین، -
 معلولیت، یا های شخصی به مشتریان دچار ارائه کمک -
 آمیز. خاتمه دادن به یک شیوه و/رویه تبعیض -

اگر خواهان صدور چنین احکامی باشید، باید شکایت خود را یا به دادگاه عالی کالیفرنیا )دادگاه 
[( یا دادگاه بخش ایاالت متحده )دادگاه state court] California Superior Courtایالتی( )
 [( تسلیم کنید.federal court] U.S. District Courtفدرال( )

                                      
 «بازگشت به سند اصلی». (a)52قانون مدنی کالیفرنیا قسمت  26
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Court, How Much Can You Sue for In Small Claims Court ،)
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۱۰ 

 توانند شکایتی را تسلیم کنند؟آیا همه می

الزم را داشته باشید، به این معنا « صالحیت قانونی»سال سن و  ۱۸برای تسلیم شکایت، باید حداقل 
شرکت کنید.  که بتوانید ماهیت شکایت و روند دادگاه را درک و به طور کامل در این روند

بشناسد، باید از دادگاه « فاقد صالحیت قانونی»سال باشد یا دادگاه شما را  ۱۸اگر سنتان کمتر از 
الحی حقوقی و به معنای این طاص« فاقد صالحیت قانونی»بخواهید وکیلی را برای شما تعیین کند. 

بزرگسال واجد صالحیت  توانید بدون استفاده از یکاست که شما به دلیل یک بیماری روانی، نمی
  28کنید.قانونی اقامه دعوی 

شود، و معموالً یکی از والدین، نامیده می« قیم منصوب برای افراد محجور»این نماینده اصطالحاً 
 خویشاوندان یا دوستان بزرگسال شخص شاکی است.

 Application and Appointment of Guardian ad litem, formبرای این منظور، فرم 
Civ-010 .توانید از طریق این نشانی فرم را دریافت کنید: می را تکمیل کنید

http://www.courts.ca.gov/documents/civ010.pdf  

 تسلیم شکایت وجود دارد؟ آیا مهلت خاصی برای

اید، شکایت خود را به دادگاه ( سال از تاریخی که مورد تبعیض قرار گرفته۲بله. باید ظرف دو )
 دعاوی کوچک تسلیم نمایید. 

 البته استثنائاتی هم وجود دارد، مثالً اگر زمانی تبعیض روی داده باشد که:

 متهم خارج از ایالت بوده؛  -
 بوده؛  سال ۱۸کمتر از  سن شما -

 شما در زندان بوده؛ یا -
  29باشید.شما از نظر ذهنی فاقد صالحیت قانونی بوده  -

 توانم وکیل داشته باشم؟آیا می

یک  توانید قبل یا بعد از دادگاه بااما می توانید وکیل داشته باشید.خیر. در دادگاه دعاوی کوچک نمی
 وکیل مشورت کنید.

 آیا موظف هستم که شکایت خود را به دادگاه دعاوی کوچک تسلیم کنم؟

اما تسلیم آن  ه بخش ایاالت متحده هم تسلیم نمایید.گاتوانید آن را به دادگاه عالی کالیفرنیا یا دادخیر. می
 به وکیل نیاز ندارید.و شما  قوانین ساده و غیر رسمی هستند. تر است.به دادگاه دعاوی کوچک آسان

                                      
، (Small Claims Court, Basics)دادگاه دعاوی کوچک، اصول اولیه  28
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۱۱ 

 نحوه طرح دعوی

نخست، تصمیم بگیرید که آیا طرح دعوی نزد دادگاه دعاوی کوچک ارزش وقت و تالش شما را 
اما تهیه شکایت،  گیرد.های دادگاه دعاوی کوچک به سرعت و سهولت انجام میدارد. دادرسی

تواند مدت زیادی طول بکشد. آوری مدارک الزم و تسلیم آنها به دادگاه و اخذ رأی میجمع

 چگونه بفهمم که آیا پرونده خوبی دارم؟

هایی که در دادگاه دعاوی کوچک مورد رسیدگی های تبعیض، سایر انواع پروندهعالوه بر پرونده
 :به مربوطگیرند عبارتند از اختالفات قرار می

 خسارات مالی یا صدمات شخصی ناشی از سوانح رانندگی؛  -
 های رد و بدل شده بین مستأجر/موجر؛ الضمانوجه -
 خسارات وارد شده به ملک توسط همسایه؛  -
 اختالفات با پیمانکاران در خصوص کارهای مربوط به تعمیر یا بهسازی خانه؛  -
 وصول بدهی؛  -
 اختالفات مربوط به انجمن مالکان خانه؛ و  -
  30دیگر. بسیاری از مسائل -

توانید درخواست تجدید نظر بدهید مگر آنکه اگر شما شاکی باشید، نمی های تجدید نظر:درخواست
کند  دعوی اگر شخص دیگری علیه شما اقامه باشد.متهم نیز متقابالً علیه شما شکایتی را طرح کرده 

این بدان معنا است که اگر شما شاکی  توانید درخواست تجدید نظر بدهید.و شما محکوم شوید، می
د به رأی دادگاه یتوانکرده باشید و رأی به نفع شما صادر نشود، نمی دعوی باشید و علیه متهمی اقامه

 اعتراض نمایید.

دهید، از دادگاه عالی یک دادگاه دعاوی کوچک درخواست تجدید نظر می وقتی نسبت به رأی
در این صورت، یک جلسه  خواهید که رأی صادره توسط دادگاه دعاوی کوچک را تغییر دهد.می

  31نمایید.شود و باید مجدداً در آن جلسه ادعای خود را مطرح دادرسی دیگر برای شما برگزار می

 چگونه شکایتی را تسلیم کنم؟

 سعی کنید قبل از طرح علیه وی هستید صحبت کنید. وینخست، با شخصی که در صدد اقامه دع
مذاکره با طرف مقابل قبل از طرح دعوی  ، مشکل را طی مذاکره با طرف مقابل حل کنید.دعوی

برای طرح دعوی در  زمان طرح پرونده در دادگاه بکاهد.تواند از استرس و تردید شما در می
بنویسید که حاوی ادعا و « تقاضانامه»توانید یک تماس تلفنی بگیرید یا یک محضر دادگاه، می
سایت زیر برای دریافت کمک و راهنمایی در خصوص نوشتن تقاضانامه، از وب خواسته شما باشد.

 .http://www.courts.ca.gov/11145.htmدیدن کنید: 
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تقاضانامه خود را از طریق پست سفارشی بفرستید تا بتوانید ثابت کنید که متهم آن را دریافت کرده 
 است.

 SC-100, Small Claimsاگر متهم همچنان از پرداخت غرامت به شما خودداری کند، فرم 
Case Order to go to Court توان از نشانی زیر دریافت را تکمیل کنید. فرم مذکور را می

 .http://www.courts.ca.gov/1017.htmکرد: 

دادرسی را به منشی ساعت و روز  ( تسلیم نمایید.Court Clerkرا به منشی دادگاه ) SC-100فرم 
اگر ترجیح بدهید که دادرسی در روزی خاص )مثالً شنبه( یا هنگام شب  شما اعالم خواهد کرد.

 برگزار شود، این موضوع را به منشی دادگاه اطالع دهید. 

اما اگر  توانید فرم مذکور را از طریق پست یا به صورت آنالین تسلیم کنید.ها، میدر برخی از کانتی
خود اشتباه کنید، ممکن است مجبور باشید اشتباهات را اصالح و مجدداً شکایت خود در طرح دعوی 

  32نمایید.را تسلیم 

 شکایتم را به کجا تسلیم کنم؟

در غیر این صورت، دادگاه پرونده  ( خود را به دادگاهی درست تسلیم کنید.SC-100باید شکایت )
 شما را رد خواهد کرد. 

 دهد که:ای را تحت پوشش قرار میشکایت خود را به دادگاهی تسلیم کنید که ناحیه

 محل سکونت یا کار متهم در آن واقع است؛ یا -
 شعبه فرعی یا دفتر اصلی مؤسسه مربوطه در آن واقع است؛ یا -
  33است.ارتکاب تبعیض در آن صورت گرفته  -

 در پرونده من متهم کیست؟

های دادگاه خود نام باید در فرم اید.متهم مؤسسه یا کارمندی است که علیه آن/او اقامه دعوی کرده
 قانونی دقیق متهم را درج کنید. 
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دانید، از مشاور دعاوی کوچک و شما نام قانونی دقیق آن را نمی اگر متهم یک مؤسسه است
(Small Claims Advisorبپرسید که این اطالعات را کجا می ) .توانید بیابید 

توانید از متهمی که نام قانونی دقیق وی در شکایت شما درج شده است غرامت شما فقط می :توجه
در اینجا رهنمودهایی درباره  ی متهم را به درستی درج کنید.بنابراین، الزم است که نام قانون بگیرید.

 نحوه درج صحیح نام متهم ارائه شده است: 

 34باشد… اگر متهم یک 

 شخص: نام، نام وسط، و نام خانوادگی وی را بنویسید.

 زن و شوهر: نام کامل شوهر و نام کامل همسر را بنویسید. 

 James A. Jones and Sally R. Jones مثال:

 اگر نام کوچک همسر را ندانید، بنویسید: 

James A. Jones and Mrs. James A. Jones 

ببینید آیا مؤسسه مزبور یک شرکت سهامی، یک شرکت تضامنی، یا یک واحد تجاری  مؤسسه:
 سپس، توضیحات زیر را بخوانید: ی است.انفراد

نام مالک و نام مؤسسه را در  ای که تحت مالکیت یک نفر قرار دارد(:واحد تجاری انفرادی )مؤسسه
اگر دادگاه به  )شخص( را بنویسید. «individual»بعد از نام مالک، کلمه  شکایت خود درج کنید.

 توانید غرامت خود را از مؤسسه یا شخص بگیرید. نفع شما رأی صادر کند، می

 Sue Smith, individual & Smith Products مثال:

با »)به معنای  «DBA»& کند، عبارت اگر مالک مؤسسه خود را تحت یک نام ساختگی اداره می
 ( را قبل از نام مؤسسه بنویسید. [DBA, Doing Business As]« نام تجاری

 Sue Smith, individual & DBA Continental Candies مثال:

 یا چند نفر قرار دارد(: 2ای که تحت مالکیت شرکت تضامنی )مؤسسه
 نام شرکت تضامنی و هریک از شرکا را بنویسید. 

ک از شرکا یا شرکت توانید غرامت خود را از هریاگر دادگاه به نفع شما رأی صادر کند، می
 تضامنی بگیرید.

 Jim Smith, Individual, & John Jones, Individual, & DBA Smith مثال:
& Jones 

                                      
 Small Claims Court, Figuring How to Nameدادگاه دعاوی کوچک، درک نحوه درج صحیح نام متهم ) 34
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یا « a corporation»نام دقیق شرکت سهامی را بنویسید و بعد از آن عبارت شرکت سهامی: 
«Inc.»  .شرکت سهامی( را درج کنید( 

 .Sally’s Dresses, a corporation or Sally’s Dresses, Inc مثال:

نام افرادی که مالک شرکت سهامی هستند را ذکر نکنید مگر آنکه صراحتاً مشخص باشد که آنها به 
 اند.عنوان شخص و جدای از شرکت سهامی عمل کرده

الکیت م( )شرکتی که تحت Subsidiary of a Corporationت تابعه یک شرکت سهامی )شرک
و نام شرکت  ADBنام شرکت سهامی را بنویسید؛ سپس حروف یک شرکت سهامی قرار دارد(: 

 تابعه.

Lotus Corporation, DBA The Flower Company مثال:

 

 ای هم بپردازم؟آیا باید در ازای تسلیم شکایت هزینه

ماه گذشته تسلیم  12و تعداد شکایاتی بستگی دارد که طی  هزینه به مبلغ غرامت مورد ادعا بله.
 اید.کرده

 فقره شکایت یا کمتر از آن تسلیم کرده باشید: ۱۲ماه گذشته  ۱۲اگر طی 

 هزینه تسلیم شکایت:   مبلغ غرامت مورد ادعای شما:
 دالر ۳۰     دالر ۱۵۰۰دالر تا  ۰

 دالر ۵۰    دالر ۵۰۰۰دالر تا  ۱۵۰۰.۱
 دالر ۷۵    دالر ۱۰۰۰۰دالر تا  ۵۰۰۰.۱

چنانچه مزایای دولتی را دریافت کنید، یک شخص کم درآمد باشید، یا درآمد کافی برای رفع نیازهای 
های دادگاه نداشته باشید، ممکن است از پرداخت همه یا بخشی از پرداخت هزینه و اولیه خانواده خود

معافیت از پرداخت هزینه تسلیم شکایت هستید،  اگر متقاضی های تسلیم شکایت معاف شوید.هزینه
حتماً همزمان با تسلیم شکایت خود به دادگاه دعاوی کوچک، درخواست معافیت خود را نیز ارائه 

 دهید.

ها را تکمیل کنید و تحویل های دادگاه را ندارید، این فرماگر توانایی مالی الزم برای پرداخت هزینه
 دهید:

- Request to Waive Court Fees (form FW-001) 
- Order on Application to Waiver of Court Fees and costs  

(form FW-003) 
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ها را به صورت اینترنتی و با مراجعه به نشانی زیر تکمیل کنید: همچنین، می توانید این فرم
743.htm.http://www.courts.ca.gov/9 35 

 گردد؟متهم چگونه از شکایتی که علیه او تسلیم شده مطلع می

نه خود  -این بدان معنا است که یک نفر  اید.شما باید به متهم اطالع دهید که علیه او اقامه دعوی کرده
همان ابالغ ت( را شخصاً به هریک از مSC-100باید یک نسخه از شکایت تکمیل شده )فرم  -شما 

 کند )بدهد(. 

 چیست؟« ابالغ»مفهوم 

یعنی « ابالغ کردن»یا « ابالغ» مقرراتی سختگیرانه در خصوص ابالغ اوراق دادگاه وجود دارد.
یک  — غیر از شما یا هر شخص دیگری که طرف مقابل شما در پرونده است —زمانی که یک نفر 

دهد که علیه او/آن اقامه دعوی ان دولتی مینسخه از اوراق دادگاه را به شخص، مؤسسه، یا سازم
 رسد:طی ابالغ، موارد زیر به اطالع طرف مقابل می اید.کرده

 موضوع درخواست شما، -
 زمان و مکان دادرسی، و  -
 تواند انجام دهد. اقداماتی که طرف مقابل می -

ها این فرم ابالغ گردد.های دادرسی نباید به طرف مقابل های درخواست معافیت از پرداخت هزینهفرم
  36است. فقط مخصوص دادگاه

 چه زمانی باید شکایت خود را ابالغ کنم؟

  اگر شاکی باشید، فرم مخصوص شکایت شاکی ابالغ شکایت شما بستگی دارد. نحوهبه 
توان از نشانی زیر دانلود ( را ابالغ کنید؛ این فرم را میSC-100فرم )

 .http://www.courts.ca.gov/1017.htmکرد

 ۲۰روز قبل از تاریخ دادگاه ابالغ کنید )یا  15حداقل  برای ابالغ شخصی: شکایت خود را -
روز قبل از تاریخ دادگاه چنانچه شخص، مؤسسه، یا سازمان دولتی که علیه او/آن اقامه 

 اید خارج از کانتی باشد(. دعوی کرده
 ۳۰ابالغ کنید )یا  روز قبل از تاریخ دادگاه ۲۵برای ابالغ قانونی: شکایت خود را حداقل  -

روز قبل از تاریخ دادگاه چنانچه شخص، مؤسسه، یا سازمان دولتی که علیه او/آن اقامه 
اید خارج از کانتی باشد(. چنانچه شخص، مؤسسه، یا سازمان دولتی که علیه دعوی کرده

کنید، اید خارج از کالیفرنیا باشد یا اگر فرمی متفاوت را ابالغ میاو/آن اقامه دعوی کرده
کنید.  مشاور دعاوی کوچک مشورت برای کسب اطالعات بیشتر، با

                                      
، (Small Claims Court, Fee Waivers)ها دادگاه دعاوی کوچک، معافیت از هزینه 35
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 توانند ابالغ کنند؟چه کسانی می

ابالغ کننده باید  نمایند.توانند اوراق دادگاه را ابالغ یکی از دوستان، مأمور ابالغ، یا کالنتر بخش می
 سال سن داشته باشد و نام وی در پرونده مربوطه درج نشده باشد. ۱۸حداقل 

های دادگاه را پردازید تا فرمای میالزحمهشخصی است که شما به او حق« مأمور ابالغ» -
ابالغ »( ذیل عنوان Yellow Pages« )های دفتر تلفنبخش آگهی»تحویل دهد. در 

 ( جستجو کنید. ”Process Serving“« )هاوراق دادگا
( اگر کانتی شما مارشال داشته باشد( نیز Marshal( )یا مارشال )Sheriffکالنتر ) -

های دادگاه را تحویل دهد. از منشی دادگاه درباره نحوه تماس با کالنتر تواند این فرممی
( را ”Sheriff“« )کالنتر»یا در قسمت کانتی دفترچه تلفن خود ذیل عنوان  سؤال کنید.

ای را به کالنتر بپردازید مگر آنکه الزحمهدر ازای این خدمات، باید حق جستجو کنید.
 های دادرسی شناخته شوید. واجد شرایط معافیت از هزینه

 آیا ابالغ کننده باید مدارکی دال بر ابالغ را به من ارائه دهد؟

 کند باید فرمهای دادگاه را ابالغ میفرمشخصی که حضوراً  بله.
Proof of Service form (SC-104) .سپس شما  را تکمیل و امضاء نماید و به شما تحویل دهد

هنگام تسلیم این فرم، یک کپی از آن که به مهر  باید آن را دریافت و به دفتر منشی دادگاه تسلیم کنید.
 د نگه دارید.دادگاه مهمور شده است را برای سوابق خو

های شما را از طریق پست سفارشی ای را به منشی دادگاه پرداخته باشید تا فرمدر صورتی که هزینه
(Certified Mail محدود ابالغ کند، از او سؤال کنید که آیا رسید پست سفارشی را دریافت کرده )

 است. 

 آیا مهلت خاصی برای ابالغ اوراق دادگاه به متهم وجود دارد؟

روز قبل  ۲۰یا حداقل  روز قبل از جلسه دادرسی به متهم ابالغ شود. ۱۵اوراق دادگاه باید حداقل  ه.بل
چنانچه اوراق دادگاه به موقع به متهم ابالغ  اگر متهم در کانتی دیگری ساکن باشد. ،از جلسه دادرسی

 نشود، دادگاه پرونده شما را به تعویق خواهند انداخت.

 تواند علیه من اقامه دعوی کند؟ام نیز میاقامه دعوی کردهآیا شخصی که علیه او 

این اصطالحاً  تواند نزد دادگاه دعاوی کوچک شکایتی را علیه شما تسلیم نماید.متهم می بله.
Defendant’s Claim (SC-120) اگر چنین اتفاقی بیفتد، دادگاه به صورت  شود.نامیده می

 کرد. همزمان به هر دو شکایت رسیدگی خواهد

تواند شکایت خود را به دادگاه دالر باشد، وی می ۱۰۰۰۰چنانچه مبلغ موضوع شکایت متهم بیش از 
تواند از دادگاه دعاوی کوچک بخواهد که شکایت شما را هم به دادگاه عالی سپس، می عالی تسلیم کند.

 منتقل نماید.
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۱۷ 

 آیا متهم باید ابالغی به من بدهد؟

علیه شما تسلیم نماید، باید حداقل پنج روز قبل از جلسه دادرسی شما، مراتب اگر متهم شکایتی را  بله.
روز قبل از جلسه دادرسی به متهم  ۱۰اما چنانچه اوراق دادگاه شما کمتر از  را به شما ابالغ نماید.

  37کند.تواند تا یک روز قبل از جلسه دادرسی مراتب را به شما ابالغ ابالغ شود، وی نیز می

 شکایت خود را تغییر دهم )اصالح کنم(؟ متوانآیا می

توانید به دفتر منشی دادگاه بله. اگر هنوز اوراق دادگاه به متهم پرونده شما ابالغ نشده باشد، می
برای این منظور،  شود. دعاوی کوچک بروید و درخواست کنید که شکایت شما تغییر داده )اصالح(

شکایت اصالح »بعد از تسلیم  های مربوط به شکایت اولیه خود را همراه داشته باشید.الزم است فرم
 خود، باید آن را به نحوی که در باال شرح داده شد به متهم ابالغ کنید.« شده

ا خطاب به دادگاه بنویسید ای رچنانچه شکایت شما از قبل به متهم یا متهمان ابالغ شده باشد، باید نامه
تواند در این خصوص به مشاور دعاوی کوچک می و برای اصالح شکایت خود کسب اجازه نمایید.

 شما کمک کند.

برای حذف یک یا چند نفر از متهمان، فرم حذف متهمان را تکمیل کنید تا دادگاه بداند که مایل به 
 اقامه دعوی علیه چه کسانی نیستید. 

(Request to Amend Claim Before Hearing, Form SC-114 چنانچه شکایت .)
دعاوی کوچک شما از قبل به متهمان ابالغ شده باشد، الزم است فرم حذف متهمان را به متهمانی که 

چنانچه شکایت شما هنوز ابالغ نشده باشد، الزم نیست  نام آنها از شکایت حذف شده است ابالغ نمایید.
توانید نام متهمان می 38کنید.متهمانی که نام آنها از شکایت حذف شده است را از این موضوع مطلع 

 آنها حذف کنید.  علیه« با امکان طرح مجدد دعوی»یا « بدون امکان طرح مجدد دعوی»را 

یعنی اینکه دیگر قادر نخواهید بود در آینده همان شکایت را علیه « بدون امکان طرح مجدد دعوی»
 همان متهم طرح کنید.

توانید شکایات دیگری را بر پایه همان شکایت طرح یعنی اینکه می« با امکان طرح مجدد دعوی»
 نشده باشد.ها نمایید، مشروط به اینکه مشمول قانون محدودیت

 توانم تاریخ دادگاه خود را تغییر دهم؟آیا می

را تکمیل  Request to Postpone Small Claims Hearing (form SC-150)فرم  بله.
 ۱۰منشی دادگاه در ازای این خدمت  روز قبل از جلسه دادرسی خود تسلیم کنید. ۱۰و آن را حداقل 

دالر از شما مطالبه خواهد کرد. 

                                      
، ms, Being Sued)(Small Claiدادگاه دعاوی کوچک، تحت پیگرد قرار گرفتن  37

http://www.courts.ca.gov/1010.htm  بازگشت به سند اصلی» .(2015فوریه  24)تاریخ آخرین رجوع» 
our Claim or Court Small Claims, Change Yدادگاه دعاوی کوچک، تغییر شکایت یا تاریخ دادگاه ) 38
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۱۸ 

ای را خطاب به دادگاه بنویسید و طی آن علت درخواست خود برای تغییر تاریخ توانید نامهیا می
 دادرسی را شرح دهید. 

اید را حضوراً یا از ای که خطاب به دادگاه نوشتهیا نامه SC-110همچنین، باید یک نسخه از فرم 
 سایر شاکیان پرونده خود ابالغ کنید. طریق پست به کلیه متهمان و

تکمیل شده یا نامه  SC-110روز وقت داشته باشید، فرم  ۱۰اگر قبل از جلسه دادرسی خود کمتر از 
تکمیل شده یا نامه خود را به سایر  SC-110خود را به دفتر منشی دادگاه ببرید و یک نسخه از فرم 

 ر پرونده ذکر شده است ابالغ نمایید.اشخاصی که نامشان د

 «(ادامه دادرسی»یا در جلسه دادرسی شرکت کنید و از قاضی درخواست تاریخی جدید )به نام 
  39کنید.

 نحوه آمادگی برای دادگاه

 چه مدت باید منتظر بمانم تا جلسه دادرسی برگزار شود؟

تا  ۲۰پرونده شما بین  اگر علیه شخصی اقامه دعوی کرده باشید، باید شخصاً در دادگاه حضور یابید.
  40گرفت. روز بعد از تاریخ تسلیم شکایتتان مورد رسیدگی قرار خواهد ۷۰

 توانم شهود خود را به دادگاه بیاورم؟چگونه می

را  SC-107توانید فرم یا می توانید از شهود درخواست کنید که داوطلبانه در دادگاه حضور یابند.می
توان در نشانی فرم مذکور را می منشی دادگاه آنها را به دادگاه احضار خواهد کرد. تسلیم نمایید.

ca.gov/1017.htmhttp://www.courts. .یافت 

دالر  ۳۵توانند روزی شهود غیر کارشناس می ای را مطالبه نمایند.الزحمهتوانند از شما حقشهود می
 های ایاب و ذهاب به دادگاه.سنت به ازای هر مایل برای هزینه ۲۰از شما مطالبه نمایند، به عالوه 

توانید از شهود ها، میجویی درهزینهصرفهبرای  الزحمه شهود کارشناس خیلی زیاد است.حق
 «گواهی»این را اصطالحاً  کارشناس بخواهید اطالعات مورد نیازتان را کتباً به شما بدهند.

  41نامند.می

                                      
 Claims, Change Your Claim or Court Smallدادگاه دعاوی کوچک، تغییر شکایت یا تاریخ دادگاه ) 39
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۱۹ 

 افت کنم؟توانم سوابق یا اوراق مربوطه را برای اثبات ادعای خودم دریچگونه می

منشی دادگاه به شخصی که سوابق و اوراق مربوطه را در اختیار  را تسلیم نمایید. SC-107فرم 
  42بفرستد. دارد ابالغ خواهد کرد که یک نسخه از آنها را به دادگاه بیاورد یا

 استفاده کنم؟  توانم از میانجیگریآیا می

 (mediation) دانند که نخست از میانجیگری ها شما را ملزم میدر واقع، برخی از دادگاه بله.
گردد که یک میانجی آموزش دیده با شاکی و متهم میانجیگری به زمانی اطالق می استفاده کنید.

میانجیگری  متقاعد سازد.کند آنها را به حل و فصل پرونده در خارج از دادگاه مذاکره و سعی می
هایی از پرونده ۸۰%و حدود  تر باشد.تر و آسانتواند نسبت به حل و فصل پرونده در دادگاه سریعمی

 شوند.روند خارج از دادگاه حل و فصل میکه به میانجیگری می

جی به در صورت تمایل به استفاده از میانجیگری، از مشاور دعاوی کوچک بخواهید که در یافتن میان
درخواست کنید تاریخ میانجیگری قبل از تاریخ دادرسی شما در دادگاه دعاوی کوچک  شما کمک کند.

توانید در تاریخ مقرر به دادگاه به این ترتیب، اگر میانجیگری ناموفق باشد، هنوز هم می باشد.
  43کنید. مراجعه

 و کار میانجیگری به چه نحوی است؟ ساز 

در صورت تمایل به استفاده از میانجیگری، از مشاور دعاوی کوچک بخواهید که شما را به یک 
گیرید و میانجی با متهم)ان(. اگر هر دو طرف با میانجی معرفی کند. سپس، شما با میانجی تماس می

کنید پرونده خود را حل و رفت و سعی میطرف خواهید میانجیگری موافقت کنند، شما به مکانی بی
دهد. آنچه طی جلسه فصل نمایید. میانجی روندی که مورد استفاده قرار خواهد داد را شرح می

گویید خصوصی و محرمانه است. اطالعات کسب شده طی جلسه میانجیگری قابل میانجیگری می
 انجیگری شرکت کنند. توانند در روند میاستناد و پذیرش در دادگاه نیست. وکال می

حل پیشنهاد شده طی جلسه هاکشد. و اگر با راکثر جلسات میانجیگری چندین ساعت طول می
اگر متهم از  ای کتبی را تهیه کنید.میانجیگری موافقت کنید، میانجی به شما کمک خواهد کرد توافقنامه

  44کند.اجرا توانید از دادگاه بخواهید آن را مفاد توافقنامه پیروی نکند، می

 اگر من و متهم توافق کنیم که پرونده قبل از جلسه دادرسی حل و فصل شود، چطور؟

فرم مذکور را  را به منشی دادگاه تسلیم نمایید. Request for Dismissalکافی است یک فرم 
یا در جلسه دادرسی  یافت. http://www.courts.ca.gov/1017.htmتوان در نشانی می

اید.نده خود را حل و فصل کردهوحضور یابید و به قاضی بگویید که پر

                                      
 (Small Claims Court, Going To Court)دادگاه دعاوی کوچک، رفتن به دادگاه  42

http://www.courts.ca.gov/1013.htm  بازگشت به سند اصلی» .(2015فوریه  24)تاریخ آخرین رجوع» 
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۲۰ 

 افتد؟در جلسه رسیدگی چه اتفاقی می

 دقیقه قبل از جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته باشید. ۳۰ -

شهود، رسیدها، و کلیه شواهدی که برای اثبات ادعای خود نیاز دارید را همراه داشته  -
 باشید. 

 بعد از باز شدن درب سالن دادگاه، وارد شوید و حضور خود را به منشی اعالم کنید. -
 ید که باید چه اقداماتی انجام دهید.رفتار سایر شاکیان را مشاهده کنید تا بدان -
 زنند، به جلوی سالن دادگاه بروید.وقتی اسم شما را صدا می -
ی خود را در همان أقاضی به سخنان طرفین دعوی گوش خواهد داد. ممکن است قاضی ر -

  45نماید.جلسه دادرسی اعالم کند یا بعداً آن را از طریق پست به شما ابالغ 

 بعد از دادرسی

 شوم؟چگونه از رأی دادگاه مطلع می

را حضوراً یا از طریق  SC-200و  Notice of Judge’s Decision, SC-130دادگاه یک 
این فرم حاوی رأی دادگاه است. الزم است رأی دادگاه را به طور  پست به شما ابالغ خواهد کرد.

تان یا اعمال را بخوانید، چون در محافظت از حقوق SC-200-INFOکامل بخوانید، و سپس فرم 
 ی به نفع شما صادر شده باشد و چه به ضرر شما. أآنها به شما کمک خواهد کرد، چه ر

در این صورت،  غرامتی را به طرف مقابل بپردازد. ممکن است رأی دهد که یکی از طرفین قاضی
و شخصی که  ( است.judgment debtor« )بدهکار پرونده»شخصی که باید غرامت را بپردازد 

  46باشد.می (judgment creditor« )بستانکار پرونده»کند غرامت را دریافت می

 رأی به نفع من صادر شود، ظرف چه مدت غرامت خود را دریافت خواهم کرد؟اگر 

 روز )دوره تجدید نظر( منتظر بمانید تا بتوانید غرامت خود را دریافت کنید. ۳۰باید 

 کند؟آیا دادگاه غرامت را برای من وصول می

برای کسب اطالعات  وصول غرامت خود انجام دهید. توانید برایخیر. اما اقداماتی وجود دارد که می
توانید از نشانی زیر دریافت این فرم را می )ابالغ رأی قاضی( را مطالعه کنید. SC-130بیشتر، 

. http://www.courts.ca.gov/documents/sc130.pdfکنید: 

                                      
 (Small Claims Court, Your Trial)دادگاه دعاوی کوچک، دادرسی  45
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۲۱ 

 تواند نسبت به رأی دادگاه درخواست تجدید نظر دهد؟هم میآیا مت

روز بعد از دریافت ابالغ رأی قاضی  ۳۰وی تا  تواند درخواست تجدید نظر دهد.فقط متهم می بله.
 ( مهلت دارد تا درخواست تجدید نظر کند. SC-130)فرم 

یا « محاکمه جدید»درخواست تجدید نظر نسبت به رأی صادره در دادگاه دعاوی کوچک یک 
این بدان معنا است که پرونده از نو توسط یک قاضی جدید مورد رسیدگی  است.« دادرسی جدید»

چون این پرونده جدید در بخش  گیرد؛ بنابراین، باید کل ادعای خود را از نو ارائه دهید.قرار می
دادگاه دعاوی کوچک( ( )و نه در Civil Division of the Superior Courtمدنی دادگاه عالی )

گیرد، شما )و طرف مقابل( مجاز هستید وکیلی را با خود بیاورید تا به مورد رسیدگی قرار می
تا زمانی که پرونده در مرحله تجدید نظر قرار  47کند.صحبت  جدید نمایندگی از شما در دادرسی

لزم به پرداخت غرامت تعیین شده توسط دادگاه دعاوی کوچک نخواهد بود.شاکی دارد، متهم م
اما شاکی  تواند نسبت به رأی صادره در خصوص شکایت خود درخواست تجدید نظر کند.نمی
  48دهد.تواند نسبت به رأی صادره در خصوص شکایت متهم درخواست تجدید نظر می

 نیاز به کمک بیشتر دارید؟

 توانید درخواست کمک کنید؟از چه کسانی می

  !با یک مشاور دعاوی کوچک در کانتی خود مشورت کنید. رایگان است

از طریق نشانی زیر، مشاور دعاوی کوچک را در کانتی خود بیابید: 
http://www.courts.ca.gov/9498.htm  

 Contra Costaسایت کانتی کنترا کوستا )توانید از راهنمای مجازی موجود در وبهمچنین، می
County :به نشانی زیر استفاده کنید )courthelp.org-http://cc  که شما را در هر مرحله از
سایت بروید و روی زبانه به این وب کند.یت به دادگاه دعاوی کوچک راهنمایی میتسلیم شکا

 ( کلیک کنید.small claims« )دعاوی کوچک»

تان در خصوص هایسشها و پاسخگویی به پرتوانند در تهیه فرمهای دادگاه میهمچنین، گاهی منشی
توانند مشاوره حقوقی بدهند. اما آنها وکیل نیستند و نمی کمک کنند.های محلی به شما های دادگاهرویه

                                      
، (Small Claims Court, Appeals)های تجدید نظر اه دعاوی کوچک، درخواستدادگ 47

http://www.courts.ca.gov/1016.htm  بازگشت به سند اصلی» .(2015فوریه  24)تاریخ آخرین رجوع» 
 What To Do After the Court Decidesد از صدور رأی دادگاه دعاوی کوچک انجام داد )اقداماتی که باید بع 48

Your Small Claims Case ،)http://www.courts.ca.gov/documents/sc200info.pdf  تاریخ آخرین(
 «بازگشت به سند اصلی» .(2015فوریه  24رجوع 
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تواند با ارجاع پرونده شما به ای مثبت با منشی دادگاه داشته باشید. وی میهمیشه سعی کنید رابطه
  49نماید.کند، روند رسیدگی به پرونده شما را تسریع ها رسیدگی میقاضی که سریع به پرونده

 اگر به زبان انگلیسی مسلط نباشم، چطور؟

تواند یک مترجم ( هفته قبل از جلسه دادرسی از منشی دادگاه بپرسید آیا دادگاه می۱حداقل یک )
توانند مترجم شفاهی رایگان را برای شما ها، میشفاهی را برای شما تأمین کند. در برخی دادگاه

های دادرسی باشید. در غیر این صورت، خودتان تأمین کنند، به شرطی که مشمول معافیت از هزینه
از یک کودک یا شاهد به عنوان مترجم شفاهی استفاده  باید یک مترجم شفاهی را همراه داشته باشید.

زمان دیگری شما این حق را دارید که برای یافتن مترجم شفاهی مناسب، تاریخ دادرسی را به  نکنید.
 موکول کنید. 

 How to Use a Courtاهی دادگاه )فنحوه استفاده از مترجم شلطفاً به بروشوری تحت عنوان 
Interpreter):که در نشانی زیر موجود است، رجوع کنید ، 

CutUseInterpreter.pdf.-http://www.courts.ca.gov/documents/Tri50  

 های دادگاهی مورد نیاز خود را از کجا دریافت کنم؟فرم

به دادگاه محل سکونت خود یا کتابخانه حقوق کانتی خود مراجعه یا آنها را از نشانی زیر دانلود 
 د: ینمای

http://www.courts.ca.gov/1017.htm  

 اگر به امکاناتی خاص نیاز داشته باشم، چطور؟

دانند که امکانات منطقی های ایالتی )و نهادهای دولتی( را ملزم میقوانین کالیفرنیا و فدرال دادگاه
 ,MC-410اگر دچار معلولیت و نیازمند کمک هستید، فرم  د.مناسب را برای معلوالن فراهم سازن

Request for Accommodations by Persons with Disabilities and Order 
)موجود در نشانی زیر( را تکمیل و تسلیم کنید: 

ments/mc410.pdfhttp://www.courts.ca.gov/docu.  نباید برای این گونه امکانات
 ای از شما اخذ شود.هزینه

درخواست خود برای امکانات خاص را بالفاصله بعد از تسلیم شکایت خود، و حداقل یک هفته حتماً 
 قبل از تاریخ دادرسی، ارائه دهید تا دادگاه وقت کافی برای تأمین آنها داشته باشد. 

                                      
فوریه  24)تاریخ آخرین رجوع  http://www.courts.ca.gov/1256.htm، (Small Claims)دعاوی کوچک  49

 «اصلیبازگشت به سند » .(2015

 
 (Small Claims Court, Going To Court)دادگاه دعاوی کوچک، رفتن به دادگاه  50

http://www.courts.ca.gov/1013.htm  بازگشت به سند اصلی» .(2015فوریه  24)تاریخ آخرین رجوع» 
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 هایی از امکانات خاص عبارتند از: مثال

 مترجمان زبان اشاره؛ -
کمک از ناحیه دیگران )مثل یک وکیل( اگر به واسطه معلولیت به چنین کمک نیاز داشته  -

 باشید؛
 کنید؛اجازه دسترسی به حیوانی که به عنوان کمک از آن استفاده می -
 دسترسی؛ های قابلدریافت مطالب با فرمت -
حضور تلفنی در جلسه دادرسی اگر به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی خود قادر به حضور  -

  51نباشید.فیزیکی 

تماس  Disability Rights Californiaبرای کسب اطالعات بیشتر راجع به امکانات دادگاه، با 
ها: راهنمای امکانات منطقی برای دسترسی به دادگاه بگیرید و نشریه زیر را درخواست نمایید:

 Access to the Courts: A Guide to Reasonable Accommodationsمعلوالن )
for People with Disabilities) 5026.01، نشریه شماره 

                                      
; www.courts.ca.gov/1077.htm، (Services at Your Court)خدمات در دادگاه  51

-with-persons-for-QandA-fairness-http://www.courts.ca.gov/documents/access
disabilities.pdf  بازگشت به سند اصلی» .(2015فوریه  24)تاریخ آخرین رجوع» 
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