Assignment & subletting – Arabic

التنازل عن الإيجار
والت�أجير من الباطن

التنازل عن الإيجار

التنازل عن الإيجار  assignmentهو قيام امل�ست�أجر
بتحويل كامل حقه يف عقار م�ست�أجر �إىل �شخ�ص
ال �إذا قام م�ست�أجر بتوقيع عقد �إيجار )(lease
�آخر .فمث ً
ملدة � 12شهراً ولكن قرر ترك العقار بعد � 6أ�شهر،
ميكنه �إيجاد �شخ�ص �آخر لالنتقال �إىل العقار واحللول
مكانه يف عقد الإيجار .ويح ّل امل�ست�أجر اجلديد مكان
امل�ست�أجر الأ�صلي ويقوم بدفع الإيجار مبا�رشة �إىل
مالك العقار ،وتكون لديه كافة حقوق وم�س�ؤوليات
امل�ست�أجر الأ�صلي.
وقبل قيامك بالتنازل عن حقك يف الإيجار يجب عليك
احل�صول على موافقة مالك العقار (�أنظر "حقك يف
التنازل عن الإيجار �أو الت�أجري من الباطن" خلف هذه
ال�صفحة).
وقبل مغادرتك العقار اطلب من مالك العقار �أو الوكيل
العقاري �إزالة ا�سمك من عقد الإيجار و�إ�ضافة ا�سم
ويتعي عليك �أي� ًضا طلب معاينة
امل�ست�أجر اجلديد،
نّ
العقار .ومالك العقار والوكيل العقاري غري ملزمني
بالقيام ب�أي من هذه الأمور ،ولكن من اجلدير طلب ذلك
لكي ال تكون م�س�ؤو ًال عن �أية �أ�رضار �أو خ�سارة مالية
ت�سبب بها امل�ست�أجر اجلديد .وتنطبق نف�س الن�صيحة
على امل�ست�أجر اجلديد لكي ال يكون م�س�ؤو ًال عن �أ�رضار
�أو خ�سارة مالية ت�سبب بها امل�ست�أجر الأ�صلي.

التنازل عن الإيجار وعربون ال�ضمان

الت�أجري من الباطن

الت�أجري من الباطن هو قيام م�ست�أجر بتحويل جزء
(ولي�س كل) من حقوقه مبوجب عقد �إيجار �إىل �شخ�ص
�آخر .ويدعى امل�ست�أجر الأول امل�ست�أجر الرئي�سي
وامل�ست�أجر الثاين امل�ست�أجر الثانوي .ويدعى العقد
بينهما عقد �إيجار من الباطن .sub-lease

م�ست�أجر ثانوي �أو خُم ّول بال�سكن؟

من الناحية القانونية لكي تكون م�ست�أجراً يجب �أن
تكون لديك "حيازة خال�صة" لكامل العقار �أو جزء
يتم
فقد
منه .ويعني ذلك ب�أنه �إذا انتقلت �إىل �سكن قائم
ّ
اعتبارك بب�ساطة خُم ّو ًال بال�سكن بدون حقوق ا�ستئجار.
و�إذا كنت ت�شارك ال�سكن يف منزل مع مالك العقار ف�أنت
تعترب خُم ّو ًال بال�سكن.

التتمة خلف ال�صفحة...
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�إذا كنت �ستتنازل عن حقك يف الإيجار وكان عربون
ال�ضمان با�سمك ،فيجب عليك �أنت وامل�ست�أجر اجلديد
�إعالم هيئة عربون �ضمان الإيجارات ال�سكنية
 Residential Tenancies Bond Authorityوذلك بتعبئة
ا�ستمارة حتويل امل�ست�أجر Tenant Transfer form
(متوافرة لدى نقابة امل�ست�أجرين � Tenants Unionأو
هيئة �ش�ؤون امل�ستهلك يف ڤيكتوريا Consumer Affairs
 .)Victoriaللمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات
عربون ال�ضمان .Bonds
 6ت�أكد من ا�ستالمك لعربون ال�ضمان �أو ح�صتك
من عربون ال�ضمان من امل�ست�أجر اجلديد قبل توقيع
ا�ستمارة حتويل امل�ست�أجر و�إيداعها.

�إذا �أردت ت�أجري عقار من الباطن ،يجب عليك �أو ًال
احل�صول على موافقة خطية من مالك العقار (�أنظر
"حقك يف التنازل عن الإيجار �أو الت�أجري من الباطن"
خلف هذه ال�صفحة) .و�إذا كنت تفكر ب�أن ت�صبح
يتعي عليك طلب ر�ؤية املوافقة
م�ست�أجراً ثانوي ًا نّ
اخلطية من مالك العقار �إىل امل�ست�أجر الرئي�سي.
وقد يكون الت�أجري من الباطن جلزء من العقار �أو
لكامل العقار .وال يجوز �أن تكون مدة عقد الإيجار
من الباطن مع امل�ست�أجر الثانوي �أطول من مدة عقد
�إيجار امل�ست�أجر الرئي�سي مع مالك العقار .وميكن �أن
ي�سكن امل�ست�أجر الرئي�سي يف نف�س الوقت مع امل�ست�أجر
الثانوي �أو قد ال ي�سكن معه يف العقار� .إذا كان
امل�ست�أجر الرئي�سي ي�سكن يف العقار ولكي يكون عقد
الإيجار من الباطن �صحيح ًا يجب �أن يكون وا�ضح ًا �أن
امل�ست�أجر الثانوي له "حيازة خال�صة" جلزء من العقار
على الأقل (�أنظر م�ست�أجر ثانوي �أو خُم ّول بال�سكن
خلف هذه ال�صفحة).
�أمثلة على حاالت ت�أجري من الباطن:
> عند قيام امل�ست�أجر الرئي�سي ،الذي ي�ست�أجر عقاراً
من املالك مبوجب عقد �إيجار حمدد الأجل �أو دورياً،
بت�أجري غرفة �أو غرف لأجل "احليازة اخلال�صة"
ل�شخ�ص �آخر.
> عند قيام امل�ست�أجر الرئي�سي ،الذي لديه عقد �إيجار
ملدة � 12شهراًً ،بت�أجري العقار ل�شخ�ص �آخر ملدة
�شهرين �أثناء وجوده خارج ا�سرتاليا.
ويعترب ب�أن امل�ست�أجر الرئي�سي قد �أبرم عقد �إيجار �آخر
مع امل�ست�أجر الثانوي ويف نف�س الوقت الإبقاء على
عقد �إيجاره الأ�صلي مع مالك العقار.
والعالقة بني امل�ست�أجر الرئي�سي وامل�ست�أجر الثانوي
هي نف�س العالقة بني مالك عقار وم�ست�أجر ،وتنطبق
كافة احلقوق وامل�س�ؤوليات .فمث ًال يقوم امل�ست�أجر
الثانوي ب�إعالم امل�ست�أجر الرئي�سي عن �أية ت�صليحات
مطلوبة للعقار ،وميكنه �إجراء مطالبة بتعوي�ض �ضد
امل�ست�أجر الرئي�سي �إذا مل يتم القيام بهذه الت�صليحات
وتكبد امل�ست�أجر الثانوي خ�سارة مالية نتيجة لذلك.
ّ

يتم
� 6إذا ا�ست�أجرت غرفة ميكن قفل بابها قد ّ
مما يعني ب�أنه لديك حقوق
اعتبارك م�ست�أجراًًّ ،
ا�ستئجار .و�إذا كانت الغرفة م�ستقلة مع منافعها (مثل
بنغلو � ،bungalowأو غرفة لها مدخل منف�صل) فعلى
يتعي
الأرجح �أن تعترب م�ست�أجراً� .إذا كان هناك نزاع ،نّ
عليك تقدمي طلب �إىل املحكمة املدنية والإدارية يف
ڤيكتوريا Victorian Civil and Administrative Tribunal
التخاذ قرار حول ما �إذا كنت م�ست�أجراً �أو خُم ّو ًال
بال�سكن.
ُخولني بال�سكن طلب النظر يف نزاعاتهم
بو�سع امل ّ
يف الئحة املطالبات املدنية  Civil Claims Listيف
املحكمة مبوجب قانون التجارة العادلة ل�سنة 1999
يتعي عليهم �إدراك ب�أنه
 ،Fair Trading Act 1999ولكن نّ
لي�ست لديهم نف�س حقوق امل�ست�أجرين مبوجب قانون
الإيجارات ال�سكنية ل�سنة Residential Tenancies 1997
.Act 1997

حقك يف التنازل عن الإيجار �أو الت�أجري
من الباطن
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ال ميكنك التنازل عن الإيجار �أو الت�أجري من الباطن
بدون موافقة خطية من مالك العقار ،ومن ناحية �أخرى
ف�إن مالك العقار ال ميكنه عدم �إعطاء موافقة ب�شكل غري
معقول .و�إذا قام بذلك ميكنك تقدمي طلب �إىل املحكمة
لإ�صدار �أمر ب�أن موافقة مالك العقار غري مطلوبة.
للمزيد من املعلومات ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين.
وال ي�ستطيع مالك العقار �أو الوكيل العقاري فر�ض ر�سم
لقاء املوافقة على تنازلك عن الإيجار �أو الت�أجري من
الباطن .ولكن ي�ستطيع فر�ض ر�سم على �إعداد تنازل
خطي عن عقد الإيجار .للمزيد من املعلومات ات�صل
بنقابة امل�ست�أجرين.
�إذا قمت بالتنازل عن �إيجارك �أو بالت�أجري من الباطن
بدون موافقة مالك العقار ،ي�ستطيع مالك العقار
توجيه �إ�شعار بالإخالء مبدة  14يوم ًا 14-day Notice
 to Vacateوتقدمي طلب �إىل املحكمة لإخالئك� .إذا
يتعي عليك االت�صال بنقابة
ا�ستلمت �إ�شعاراً بالإخالء نّ
امل�ست�أجرين للح�صول على امل�شورة.
 6يف بع�ض احلاالت قد يكون من الأف�ضل �إنهاء
�إيجارك عو� ًضا عن التنازل عن الإيجار �أو الت�أجري من
الباطن .للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات
�إنهاء عقد الإيجار � ،Breaking a leaseأو ن�رشة
معلومات عندما تريد مغادرة العقار When you want
� ،to leaveأو ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين للح�صول على
امل�شورة.

م�ست�أجر ثانوي �أو م�ست�أجر �شريك؟

�إن جمرد م�شاركة �شخ�ص ال�سكن مع �شخ�ص �آخر يف
منزل �أو �شقة ال يعني بال�رضورة �أنه م�ست�أجر من
الباطن .وهناك عادة بع�ض احلرية حول ما �إذا كان
م�ست�أجر يعترب م�ست�أجراً ثانوي ًا �أو م�ست�أجراً �رشيكاً.

امل�ست�أجرون ال�رشكاء هم كافة الأطراف املوقعة مع ًا
على عقد �إيجار واحد ،ولديهم حقوق مت�ساوية ومالك
عقار واحد .وباملقابل ف�إن الظروف التي ميكن �أن ت�شري
�إىل وجود حالة ت�أجري من الباطن هي:
> عند قيام م�ست�أجر بتوقيع عقد �إيجار خطي مع مالك
العقار وعدم قيام ال�شخ�ص الآخر بذلك.
> انتقال م�ست�أجر �إىل العقار قبل م�ست�أجر �آخر ،وقيام
امل�ست�أجر الأخري بدفع عربون �ضمان �إىل امل�ست�أجر
الأول.
> قيام م�ست�أجر بتح�صيل قيمة الإيجار من م�ست�أجر
�آخر ودفعه �إىل مالك العقار.
> عندما يكون م�ست�أجر واحد م�س�ؤو ًال عن كافة
التعامالت مع مالك العقار (مثل طلبات الت�صليحات،
وتوجيه الإ�شعارات).
وال يعترب �أي من هذه الظروف لوحده كافي ًا لإثبات
وجود ترتيبات ت�أجري من الباطن ،لأن الو�ضعية
القانونية تعتمد على الوقائع بالن�سبة لكل حالة بح ّد
ذاتها .وبينما لي�س من الوا�ضح دائم ًا ما �إذا كانت هناك
ترتيبات ت�أجري من الباطن ف�إن الفرق بني الت�أجري من
الباطن واال�ستئجار امل�شرتك قد يكون �رضوري ًا �إذا ما
ن�ش�أ نزاع بينك وبني م�ست�أجر �آخر.
وميكن النظر يف النزاعات بني م�ست�أجر رئي�سي
وم�ست�أجر ثانوي يف املحكمة املدنية والإدارية يف
ڤيكتوريا ،وينطبق عليها قانون الإيجارات ال�سكنية
ل�سنة  .1997ولكن املحكمة ال ميكنها النظر يف
النزاعات بني امل�ست�أجرين ال�رشكاء�( .أنظر �أدناه).

احل�صول على امل�شورة حول اال�ستئجار
امل�شرتك

ال تقدم نقابة امل�ست�أجرين امل�شورة حول النزاعات بني
امل�ست�أجرين ال�رشكاء ،ولكن نقدم بع�ض املعلومات
للم�ست�أجرين ال�رشكاء يف ن�رشة معلومات املنازل
امل�شرتكة � ،Shared Householdsأو ن�رشة معلومات
احلفاظ على الزمالة بني زمالء ال�سكن Keeping the
.Mates in Housemates

و�إحدى الطرق حل ّل النزاعات بني امل�ست�أجرين ال�رشكاء
هي مركز ح ّل النزاعات Dispute Settlement Centre
باالت�صال على الرقم � (03) 9603 8370 %أو الرقم
( 1800 658 528 %مكاملة جمانية) ،ولكن يجب على
كال طريف النزاع املوافقة على ح�ضور جل�سة التوفيق.
�إذا كنت بحاجة �إىل م�شورة قانونية ميكنك االت�صال
باحتاد املراكز القانونية املجتمعية Federation
 of Community Legal Centresعلى الرقم (03) %
 ،9652 1500حيث بو�سعهم �إحالتك �إىل مركز قانوين
يف منطقتك .وتقدم هذه املراكز م�شورة قانونية
جمانية للعمالء امل�ؤهلني (لي�ست كل املراكز القانونية
قادرة على تقدمي امل�شورة حول الق�ضايا املتعلقة
باال�ستئجار).

للمزيد من املعلومات ات�صل هاتفياً بخط امل�شورة
التابع لنقابة امل�ست�أجرين .(03) 9416 2577 %

ويتعي عدم ا�ستعمالها بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة.
هذه املعلومات دليل فقط،
نّ
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