Complaints about landlords and real estate agents – Arabic

ال�شكاوى حول �أ�صحاب العقارات
والوكالء العقاريين

يرتكب مالك العقار �أو الوكيل خمالفة �إذا مل يوفرا لك
الوثائق الالزمة يف بداية الإيجار مبا يف ذلك:
> بيان احلقوق والواجبات (كتيب من دائرة �ش�ؤون
امل�ستهلكني يف فيكتوريا ()Consumer Affairs Victoria
> ن�سخة موقعة من عقد الإيجار اخلا�ص بك
> ن�سختني موقعتان من تقرير احلالة (�إذا دفعت
العربون)
> الإ�سم الكامل والعنوان و�أرقام الهاتف والفاك�س
للمالك �أو الوكيل
> رقم الطوارئ للإ�صالحات العاجلة الذي ميكن
ا�ستخدامه خارج �ساعات العمل
> حيث يتم ا�ستخدام وكيل ،بيانا ب�ش�أن ما �إذا كان
ب�إمكانهم ال�سماح �أو عدم ال�سماح بالإ�صالحات
العاجلة (و�إذا كان الأمر كذلك ،احلد الأق�صى للتكلفة
التي ميكن �أن ي�سمحوا بها ورقم هواتفهم �أو الفاك�س
للإ�صالحات العاجلة)
قد ت�شمل املخالفات الأخرى:
> حماولة طردك ب�شكل غري قانوين (�أي دون �أمر
ق�ضائي تنفذه ال�رشطة)
> عدم �إعطائك �إي�صاال بدفعات الإيجار

كيفية تقدمي �شكوى

ماذا يقول القانون

يحدد قانون الإيجارات ال�سكنية لعام 1997
()Residential Tenancies Act 1997حقوق وم�س�ؤوليات
امل�ست�أجرين و�أ�صحاب العقارات يف فيكتوريا� .إذا
كان املالك �أو وكيله خمالفا مبوجب القانون ،ميكن
مقا�ضاتهم يف حمكمة ال�صلح من قبل دائرة �ش�ؤون
امل�ستهلكني يف فيكتوريا ،و�إذا �أدينوا ميكن تغرميهم.
ومع ذلك ف�إن الأمر مرتوك لك لعمل �شكوى والطلب
من دائرة �ش�ؤون امل�ستهلكني ب�أن تقوم برفع دعوى
ق�ضائية.
 6احلد الزمني للمقا�ضاة هو �إما � 12شهرا �أو 3
�سنوات (وفقا للمخالفة) ،ابتداء من تاريخ ارتكاب
املخالفة .ومع ذلك نو�صي ب�إتخاذ �إجراءات على
الفور.

املخالفات من قبل �أ�صحاب العقارات
والوكالء العقاريني

خدمة الت�سوية للوكيل العقاري

خدمة الت�سوية للوكيل العقاري يف دائرة �ش�ؤون
امل�ستهلكني فيكتوريا (Consumer Affairs Victoria’s
)) Estate Agent Resolution Service (EARSتتعامل مع
ال�شكاوى املتعلقة بوكالء العقارات يف فيكتوريا .وقد
مت �إن�شاء اخلدمة مل�ساعدة امل�ستهلكني ،مبا يف ذلك
امل�ست�أجرين الذين هم يف نزاع مع الوكيل .ميكنك
االت�صال ﺒ  EARSعلى .1300 737 030 %
ميكن �أن تقوم  EARSبتوفري املعلومات وامل�شورة
وت�سوية املنازعات� .إذا مل يكن بالإمكان التو�صل �إىل
ت�سوية ،قد تقوم  EARSب�إحالة النزاع �إىل االمتثال
والتنفيذ يف دائرة �ش�ؤون امل�ستهلكني فيكتوريا
(Affairs Compliance and Enforcement at Consumer
.)Victoria

تقدمي �شكوى مكتوبة

�إذا كنت تعتقد �أن مالك العقار �أو الوكيل ارتكبوا
خمالفة ،ميكنك الكتابة �إىل �ش�ؤون امل�ستهلكني
فيكتوريا (راجع الر�سالة العينة خلف ال�صفحة) .تذكر
�أن ترفق ن�سخ من �أية وثائق ذات ال�صلة .ميكنك �أي�ضا
تقدمي �شكوى خطية على الإنرتنت على
.www.consumer.vic.gov.au

التتمة خلف ال�صفحة...
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act sheet

�إذا كنت تعتقد �أن مالك العقار �أو الوكيل العقاري
ت�رصف ب�شكل غري قانوين �أو غري مهني ،يجب �أن تفكر
يف تقدمي �شكوى ر�سمية.

> التم�سك �أو بيع �أي من الب�ضائع اخلا�صة بك لأنك
مدين بالإيجار
> عدم �إيداع العربون اخلا�ص بك مع �سلطة عربون
الإيجارات ال�سكنية (Residential Tenancies Bond
 )Authorityخالل � 10أيام عمل من دفعه
> حماولة فر�ض ر�سوم على �أ�شياء ال يحق لأ�صحاب
العقارات �أو الوكالء ب�أن يفر�ضوا ر�سوم عليها (مثل
تفتي�ش العقار �أوعقد الإيجار �أو البطاقة الأوىل لدفع
الإيجار �أو �إعداد و�إ�ستخدام اخل�صم املبا�رش)
> دخول عقارك امل�ؤجر من دون تلبية متطلبات
الإ�شعار املنا�سب والدخول �أو بدون وجود عذر
مقبول (راجع �صحيفة حقائق اخل�صو�صية Privacy
ملزيد من املعلومات)
> عدم �إطاعة �أمر من املحكمة املدنية والإدارية
الفيكتورية (Victorian Civil and Administrative
)Tribunal
ملزيد من املعلومات حول خمالفات �أ�صحاب العقارات
والوكالء العقاريني ،ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين
(.)Tenants Union

يجب �أن ترد عليك دائرة �ش�ؤون امل�ستهلكني يف غ�ضون
ب�ضعة �أ�سابيع للت�أكيد من �أنها تلقت ر�سالتك� .إذا �أبلغتك
انها لن تقوم بالتحقيق يف االمر وتريد املزيد من
امل�شورة ،ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين� .إذا قررت التحقيق،
�سوف تت�صل بك للح�صول على بيان ر�سمي.
�إذا قررت دائرة �ش�ؤون امل�ستهلكني املقا�ضاة ،قد ت�ضطر
�إىل الذهاب �إىل املحكمة ك�شاهد وتقدمي الأدلة يف
جل�سة اال�ستماع.

ر�سالة عينية لل�شكوى

فيما يلي منوذج لر�سالة عينية لل�شكوى �إىل دائرة
�ش�ؤون امل�ستهلكني فيكتوريا:
Consumer Affairs Victoria
GPO Box 123
Melbourne VIC 3001

(�إ�سمك)
(عنوانك احلايل)
(التاريخ)
�سيدي �أو �سيدتي،
�شكوى حول (املالك/الوكيل العقاري)
املالك�( :إ�سم وعنوان املالك املخالف �إن وجد)
الوكيل العقاري�( :إ�سم وعنوان الوكيل العقاري
املخالف �إن وجد)
املبنى( :عنوان العقار امل�ؤجر)
ب�صفتي (امل�ست�أجر/امل�ست�أجر ال�سابق) للعقار املذكور
�أعاله� ،أود تقدمي �شكوى حول ت�رصفات (ا�سم مالك
العقار و�/أو الوكيل العقاري)� .أعتقد �أنه كان هناك
خرق لقانون الإيجارات ال�سكنية Residential( 1997
�( )Tenancies Act 1997أدرج �أرقام مواد القانون �إذا كنت
تعرفها).
(قم بو�صف الإجراءات �أو الأحداث التي �أدت �إىل �شكواك،
مبا يف ذلك الأ�سماء ،والعناوين ،والتواريخ الخ).
جتدون طيه مرفقا ن�سخا من الوثائق التالية (قم بو�ضع
الئحة ب�أية وثائق ذات �صلة مرفقة بالر�سالة).
�أرجو منكم التحقيق يف هذه امل�س�ألة على وجه ال�رسعة
مع بهدف املالحقة الق�ضائية .و�إنني �أتطلع �إىل ردكم
يف وقت مبكر� .إذا كنتم بحاجة اىل املزيد من �أي
معلومات يرجى االت�صال بي على (رقم هاتفك احلايل).
تف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
(توقيعك)

�أين ميكنك تقدمي �شكوى؟

بالإ�شافة اإىل الت�شال ب  EARSو/اأو الكتابة اإىل �شوؤون
امل�شتهلكني فيكتوريا )،(Consumer Affairs Victoria
لديك اأي�شا احلق يف تقدمي �شكوى حول مالك العقار اأو
الوكيل اإىل:
> تكاف ؤ� الفر�ص الفيكتورية ومفو�ضية حقوق الإن�سان
يف فيكتوريا (& Victorian Equal Opportunity
)Human Rights Commission of Victoria
( 1300 292 153 %للم�ضايقة �أو التمييز)
> مفو�ض اخل�صو�صية الفيدرايل (Federal Privacy
1300 363 992 % )Commissioner
(ل�سوء �إ�ستخدام املعلومات ال�رسية)
>��رشطة فيكتوريا
(للأفعال �أو ال�سلوك اجلنائي)
للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة التابع لنقابة
امل�ست�أجرين  Tenants Unionـ � (03) 9416 2577 %أو
ات�صل ﺒ  EARSعلى .1300 737 030 %

هذه املعلومات دليل فقط ،ويتعنّني عدم ا�صتعمالها بديالً عن امل�صورة القانونية املتخ�ص�صة.
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