Breaking a lease – Arabic

�إنهاء عقد الإيجار
�إذا كان لديك عقد �إيجار حمدد الأجل (يدعى عادة
 )leaseوكنت تريد االنتقال من العقار قبل نهاية املدة
املحددة للعقد ،قد تكون قادراً على �إنهاء عقد �إيجارك
يتعي عليك توخي
من خالل �إحدى الطرق التالية ،ولكن نّ
احلذر لأن بع�ض طرق �إنهاء عقود الإيجار ميكن �أن
ينجم عنها دفع تكاليف.

املوافقة املتبادلة

ميكن �إنهاء �أي عقد �إيجار باتفاق متبادل بني مالك
العقار وامل�ست�أجر .ونن�صح ب�ش ّدة �أن يكون االتفاق
بي ب�أنك لن تكون م�س�ؤو ًال عن �أية تكاليف
خطياً ،و�أن ُي نّ
ويتعي
�إ�ضافية �أو دفع تعوي�ضات ب�سبب �إنهاء العقد.
نّ
�أن تقوم �أنت ومالك العقار �أو الوكيل العقاري بتوقيع
االتفاق ،وت�أكد من احتفاظك بن�سخة عن االتفاق.

عند �إخالل مالك العقار

�إذا �أخ ّل مالك العقار ب�أي من "واجباته" مبوجب قانون

الإيجارات ال�سكنية ل�سنة Ressidential Tenancies 1997
 ،Act 1997قد تكون قادراً على �إنهاء عقد �إيجارك يف

النية بالإخالء Notice
4ـميكنك �أي�ض ًا �إر�سال �إ�شعار ّ
 of Intention to Vacateمبدة  14يوم ًا �إىل مالك

العقار �إذا كنت قد �أر�سلت �إليه �إ�شعار �إخالل بالواجب
 Breach of Duty Noticeمرتني قبل ذلك لنف�س
الإخالل بالواجب وقام مالك العقار بالإخالل بهذا
الواجب ملرة ثالثة.
للمزيد من املعلومات ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين
� Tenants Unionأو �أنظر ن�رشة معلومات عندما تريد
مغادرة العقار  When you want to leaveون�رشة
معلومات توجيه �إ�شعار �إخالل بالواجب �إىل مالك العقار
.Giving your landlord a Breach of Duty Notice

التنازل عن عقد الإيجار

عو�ض ًا عن �إنهاء عقد �إيجارك قد يكون من الأكرث
�سهولة التنازل عن عقد �إيجارك �أو "حتويله" �إىل
م�ست�أجر �آخر .ولكن هذا اخليار لي�س �أب�سط الطرق دائماً،
حيث يتطلّب منك احل�صول على موافقة مالك العقار،
وحتديث عقد الإيجار ،والرتتيب لنقل عربون ال�ضمان
بحيث ال تكون م�س�ؤو ًال عن امل�ست�أجر الآخر .و�إ�ضافة
�إىل ذلك بو�سع مالك العقار حتميلك تكاليف معقولة
لإعداد التحويل خطي ًا ولكن ال ي�ستطيع حتميلك تكاليف
�إن�شاء عقد �إيجار جديد مع امل�ست�أجرين اجلدد .للمزيد
من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات التنازل عن الإيجار
والت�أجري من الباطن .Assignment and sub-letting

�ضائقة �شديدة

�إذا حدث �شيء غري متوقع وبقا�ؤك يف العقار �إىل
حني انتهاء املدة املحددة يف العقد �سي�سبب لك
�ضائقة �شديدة ،ميكنك تقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
 Administrative Tribunalلتخفي�ض مدة عقد الإيجار
ويتعي عليك الطلب
وال�سماح لك ب�إنهاء ا�ستئجارك.
نّ
من املحكمة اال�ستماع �إىل ق�ضيتك ب�أقرب وقت ممكن.
ويجب عليك اال�ستمرار بدفع �إيجارك كاملعتاد �إىل حني
عقد اجلل�سة� .إذا كنت تعتزم تقدمي طلب ب�سبب �ضائقة
�شديدة يجب عليك القيام بذلك قبل االنتقال من العقار.
وللمطالبة بحدوث �ضائقة �شديدة ،يتطلّب منك �أن تثبت
للمحكمة:
> حدوث تغيرّ غري متوقع يف ظروفك (مثل فقدك
لعملك) و�سوف تعاين من �ضائقة �شديدة �إذا ا�ستمر
اال�ستئجار.

التتمة خلف ال�صفحة...
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وقت ُمبكّر .وي�رسي ذلك �إذا:
> مل يقم مالك العقار بالت�أكد من �أن العقار نظيف
ب�شكل معقول و�شاغر يف الوقت املفرت�ض �أن تنتقل
فيه �إىل العقار.
> مل يقم مالك العقار بالت�أكد من "متتعك الهادئ"
بالعقار.
> مل يحافظ مالك العقار على العقار بحالة جيدة.
> مل يقم مالك العقار بتزويد �أقفال حمكمة للأبواب
والنوافذ اخلارجية للعقار� ،أو مل يقم ب�إعطائك مفتاح
عند تغيريه لقفل.
> مل يقم مالك العقار با�ستبدال جهاز مياه ُمعطّ ل
بجهاز تقدير .A
عينة يتطلّب منك اتخاذها لإنهاء
وهناك خطوات ُم ّ
ا�ستئجارك قبل انتهاء مدة عقد �إيجار حمدد الأجل
ب�سبب �أي من الإخالالت بالواجب الواردة �أعاله من قبل
مالك العقار.
1ـاخلطوة الأوىل هي �إر�سال �إ�شعار �إخالل بالواجب
� Breach of Duty Noticeإىل مالك العقار لإعالمه
ب�أنه يجب عليه ح ّل امل�شكلة (و�إذا كان مالئم ًا دفع
تعوي�ض لك) خالل  14يوماً.
2ـ�إذا مل يقم مالك العقار بذلك ميكنك تقدمي طلب �إىل
املحكمة املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian
 Civil and Administrative Tribunalلإ�صدار �أمر
بالتقيد .Compliance Order
ّ

التقيد Compliance
يتقيد مالك العقار ب�أمر ّ
3ـ�إذا مل ّ
النية بالإخالء Notice of
 Orderميكنك �إر�سال �إ�شعار ّ
 Intention to Vacateمبدة  14يوماً.

> ال�ضائقة التي �ستعانيها �إذا مل ينتهي اال�ستئجار
�سيكون �أثرها عليك �أعظم من ال�ضائقة التي �سيعانيها
مالك العقار �إذا انتهى اال�ستئجار.
وقد ال يزال يتطلّب منك دفع تعوي�ض ملالك العقار �إذا
�أنهيت عقد الإيجار ب�سبب �ضائقة �شديدة� .أنظر التكاليف
�أدناه.

ال�ضائقة ال�شديدة والعنف العائلي

�إذا كنت "�شخ�ص ًا حممياً" مبوجب �أمر تدخل ب�سبب عنف
عائلي ،وبحاجة �إىل االنتقال من العقار حلماية نف�سك
�أو �أوالدك ،ميكنك تقدمي طلب �إىل املحكمة Tribunal
لتخفي�ض مدة عقد �إيجارك املحدد الأجل وال�سماح لك
ب�إنهاء ا�ستئجارك على �أ�سا�س �ضائقة �شديدة.
�إذا مت �إبعادك من عقار م�ست�أجر ب�سبب �أمر يتعلق
بعنف عائلي ،فلك احلق �أي�ض ًا بتقدمي طلب �إىل املحكمة
لتخفي�ض مدة عقد �إيجارك املحدد الأجل وال�سماح لك
ب�إنهاء ا�ستئجارك على �أ�سا�س �ضائقة �شديدة.

التخ ّلي عن حيازة العقار

�إذا مل تكن �أي من الطرق الواردة �أعاله لإنهاء عقد �إيجار
خياراً متاح ًا لك ،ميكنك �إنهاء عقد �إيجارك املحدد
الأجل بالتخلّي عن حيازة العقار .ويتم القيام بذلك
عادة بتوجيه �إ�شعار �إىل مالك العقار ب�أنك �ستخلي
النية بالإخالء Notice
العقار (على �سبيل املثال �إ�شعار ّ
 )of Intention to Vacateو�إعادة املفاتيح عند انتقالك
منه.

التكاليف

�إن �إنهاء عقد �إيجار على �أ�سا�س �ضائقة �شديدة �أو
بالتخلّي عن حيازة العقار قد يكون ُمكلفاً ،حيث بو�سع
مالك العقار املطالبة بتعوي�ض لقاء �أية تكاليف معقولة
تطلّب منه دفعها نتيجة لإنهائك عقد الإيجار.
وت�شمل التكاليف التي قد تكون م�س�ؤو ًال عنها:
>	�أتعاب �إعادة الإيجار (عادة �إيجار �أ�سبوع �أو
�أ�سبوعني) ،ويجب �أن يعتمد ذلك على الأتعاب التي
ُيطالب بها الوكيل العقاري مالك العقار ،لذا من
املفيد طلب ن�سخة عن الفاتورة.
> تكاليف �إعالن معقولة.
> بدل �إيجار �إىل حني انتقال م�ست�أجرين جدد �إىل
العقار �أو �إىل حني انتهاء املدة املحددة لعقد الإيجار
(�أيهما يحدث �أوالً).
 6الأمر الذي لن يقوم مالك العقار �أو الوكيل العقاري
ب�إعالمك عنه هو �أنه يتطلّب منك فقط دفع �أتعاب
�إعادة الت�أجري على �أ�سا�س ن�سبي ،مما يعني ب�أنه
يتطلّب منك فقط تغطية �أتعاب الفرتة املتبقية من عقد
الإيجار .فمث ًال �إذا تركت العقار بعد � 7أ�شهر من عقد
�إيجار ملدة � 12شهراً ،فيعني ذلك حوايل  %40فقط من
الفرتة املتبقية من عقد الإيجار ،لذا يتطلّب منك دفع
 %40فقط من �أتعاب �إعادة الت�أجري.

التعامل مع التكاليف

يتعي عليك توجيه
�إذا كنت تريد �إنهاء عقد �إيجارك نّ
�إ�شعار خطي ب�أطول فرتة قدر الإمكان (احتفظ بن�سخة
من ر�سالتك) .ومن املفيد تبيان التاريخ امل�ضبوط الذي
�ستغادر فيه العقار ،وب�أنك تريد من مالك العقار �أو
الوكيل العقاري �إيجاد م�ست�أجر جديد .ويتطلّب من مالك
العقار اتخاذ كافة اخلطوات املعقولة لإيجاد م�ست�أجر
جديد ب�أقرب وقت ممكن .وكلما �ساعدت يف �إيجاد
م�ست�أجر جديد (مثل �إتاحة العقار للمعاينة� ،أو الإعالن
عن العقار بنف�سك) كان من الأقل ترجيح ًا �أن يتطلّب
منك الدفع.
يتعي �أن تقوم بدفع �إيجار فقط لغاية اليوم الذي
 6نّ
�ستغادر فيه العقار .ومبجرد انتقال امل�ست�أجرين اجلدد
�إىل العقار ميكنك حينذاك دفع تعوي�ض ملالك العقار
عن �أي �إيجار خ�رسه.
يتعي عليك الت�أكد من قيام مالك العقار �أو الوكيل
نّ
العقاري باتخاذ خطوات لإعادة ت�أجري العقار بعد
قيامك بتوجيه الإ�شعار ،ومعرفة التاريخ الذي �سينتقل
فيه امل�ست�أجرون اجلدد .ويقع على مالك العقار واجب
الإبقاء على خ�سارته عند �أدنى ح ّد ممكن ،لذا �إذا قام
ب�أي �شيء جلعل �إيجاد م�ست�أجر جديد �أكرث �صعوبة (مثل
زيادة الإيجار)� ،أو مل يقم ببذل �أي جهد لإيجاد م�ست�أجر
يتعي �أن ال يتطلّب منك
جديد ،ميكنك املجادلة ب�أنه نّ
دفع كامل مبلغ التعوي�ض الذي ُيطالب به.
 6حتقق من ق�سم عقارات للإيجار يف ال�صحف
الرئي�سية وقوائم عقارات للإيجار املتوافرة لدى
الوكيل العقاري .و�إذا كان بو�سعك ا�ستخدام الإنرتنت،
ميكنك التحقق بزيارة موقع الوكيل العقاري على
يتم الإعالن عن العقار� ،أو �إذا كان
الإنرتنت� .إذا مل ّ
ُمعلن ًا عنه ب�إيجار �أعلى ،احتفظ بن�سخة عن ذلك كدليل
على �أن مالك العقار مل يحاول �إبقاء خ�سارته عند
�أدنى ح ّد ممكن.
�إذا كنت تعتقد ب�أن التكاليف التي ُيطالب بها مالك
العقار غري معقولة ،ال توافق على الدفع .ويتطلّب من
مالك العقار حينذاك �إجراء مطالبة �ضد عربون ال�ضمان،
�أو تقدمي طلب �إىل املحكمة املدنية والإدارية يف
ڤيكتوريا Victorian Civil and Administrative Tribunal
للح�صول على تعوي�ض .ويجب على مالك العقار
توجيه �إ�شعار �إليك مبطالبته ،و�سوف تتاح لك الفر�صة
لعر�ض وجهة نظرك حول امل�س�ألة للمحكمة .للمزيد
من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات الدفاع �ضد مطالبة
تعوي�ض  Defending a compensation claimون�رشة
معلومات عربون ال�ضمان .Bonds
للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة التابع لنقابة
امل�ست�أجرين  Tenants Unionـ .(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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