Defending a compensation claim – Arabic

الدفاع �ضد مطالبة تعوي�ض

كيف يت ّم �إجراء املطالبة

�إذا كنت ال تزال ت�سكن يف العقار و�أراد مالك العقار
املطالبة بتعوي�ض منك ،لقاء خ�سارة عانى منها نتيجة
لإخالل بواجب مبوجب قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة
 ،1997فيجب عليه توجيه �إ�شعار �إخالل بالواجب �إليك
 .Breach of Duty Noticeللمزيد من املعلومات �أنظر

.When you get a Breach of Duty Notice
و�إذا كنت قد انتقلت من العقار فال يتطلب من مالك
العقار توجيه �إ�شعار �إخالل بالواجب �إليك ،وميكنه
تقدمي طلب مبا�رشة �إىل املحكمة املدنية والإدارية يف
ڤيكتوريا .ويجب على مالك العقار �إر�سال ن�سخة عن
طلبه �إىل املحكمة �إليك ،ويتعينّ �أن يت�ضمن الطلب مبلغ
التعوي�ض الذي يريده وما هي الأ�شياء التي يطالب
بتعوي�ض من �أجلها.
�إذا كان مبلغ التعوي�ض نف�س مبلغ عربون ال�ضمان �أو
�أقل منه ،يتعينّ على مالك العقار �إجراء مطالبة مقابل
عربون ال�ضمان .للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة
معلومات عربون ال�ضمان .Bonds
و�إذا كان املبلغ الذي يطالب به مالك العقار �أكرب من
عربون ال�ضمان فبو�سعه �إجراء مطالبة مقابل عربون
ال�ضمان ومطالبة تعوي�ض يف نف�س الوقت.

املوافقة على الدفع

�إذا قررت دفع مطالبة مالك العقار� ،أو تفاو�ضت مع
مالك العقار �أو الوكيل العقاري على دفع مبلغ �أقل
مما يطالب به ،فيجب عليك احل�صول على ر�سالة من
ّ
مالك العقار �أو الوكيل العقاري تبينّ بو�ضوح املبلغ
الذي اتفقتما على دفعه وكيفية دفعه ،وت�أكيد ب�أنهما
لن يقوما ب�إجراء �أية مطالبات �إ�ضافية �ضدك يف
امل�ستقبل .ويتعينّ عليك �أي�ض ًا احل�صول على �إي�صال.

الدفاع �ضد مطالبة

�إذا مل توافق على دفع تعوي�ض وقام مالك العقار
بتقدمي طلب �إىل املحكمة فعليه �إقناع املحكمة:
> ب�أنه قد عانى من خ�سارة مالية �أو �أ�رضار بالعقار؛
> ب�أن اخل�سارة �أو الأ�رضار قد جنما عن �إخاللك بعقد
الإيجار �أو بقانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة 1997؛
> ب�أن املبلغ الذي يطالب به معقول.
ويجب على مالك العقار تقدمي �أدلة لدعم مطالبته،
ويجب عليه �أن ُيريك �أو ُيعطيك ن�سخ ًا عن �أي وثائق �أو
�صور يقدمها �إىل املحكمة .و�سوف تتيح لك املحكمة
الفر�صة لعر�ض وجهة نظرك .و�إذا قمت بتقدمي �أية
وثائق �أو�صور فيجب عليك �أي�ض ًا �أن ُتريها ملالك العقار
�أو الوكيل العقاري.
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�إذا كان مالك العقار يعتقد ب�أنه قد عانى من
خ�سارة نتيجة لإخاللك بعقد �إيجارك )� ،(leaseأو
بقانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة Residential 1997
 ،Tenancies Act 1997قد يقوم بتقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
 Administrative Tribunalللمطالبة بتعوي�ض.
وت�شمل املطالبات ال�شائعة من قبل مالكي العقارات:
> التكاليف املرتتبة على �إنهاء عقد الإيجار.
> خ�سارة �إيجار �إذا غادرت العقار بدون توجيه �إ�شعار
ح�سب الأ�صول.
>	�أ�رضاراً حلقت بالعقار امل�ؤجر �أو بتجهيزاته �أو
املزودة مع العقار.
بال�سلع ّ
> الإخفاق يف ترك العقار نظيف ًا ب�شكل معقول.
>	�إيجارات غري مدفوعة.
ويقوم مالك العقار عادة باالنتظار �إىل حني مغادرتك
للعقار قبل �إجراء مطالبة بتعوي�ض ،ويقوم بتقدمي طلب
مطالبة بتعوي�ض فقط �إذا كان املبلغ الذي �سيطالب به
�أكرب من عربون ال�ضمان .ومن ناحية �أخرى ي�ستطيع
مالك العقار �إجراء مطالبة تعوي�ض يف �أي وقت خالل
فرتة الإيجار� ،أو لغاية � 6سنوات بعد حدوث ال�رضر �أو
اخل�سارة.
 6احل ّد الأق�صى ملطالبات التعوي�ض التي ت�ستطيع
املحكمة  Tribunalالنظر فيها هو � 10آالف دوالر,
و�إذا ما �أراد مالك العقار املطالبة مببلغ يزيد عن 10
�آالف دوالر ،فيتطلب منه احل�صول على موافقتك �أو
عليه الذهاب �إىل حمكمة البداية Magistrates' Court
�أو حمكمة �أعلى .وباملقابل قد يكون با�ستطاعة
مالك العقار �إجراء مطالبة مبوجب قانون التجارة
العادلة ل�سنة  Fair Trading Act 1999 1999الذي
لديه اخت�صا�ص مايل غري حمدود .ات�صل بنقابة
امل�ست�أجرين للح�صول على امل�شورة �إذا قام مالك
العقار ب�إجراء مثل هذه املطالبة.

ن�رشة معلومات عند ا�ستالمك لإ�شعار �إخالل بالواجب

تكبدها
�إذا مل توافق على �أنك م�س�ؤول عن اخل�سارة التي ّ
مالك العقار ،فيجب عليك تبيان الأ�سباب وتقدمي
�أية �أدلة لديك لدعم ادعائك .فمث ًال �إذا كانت الأ�رضار
موجودة عند انتقالك �إىل العقار �أو حدثت بعد انتقالك
منه ،فيتعينّ عليك تقدمي �أدلة بحالة العقار عند
مغادرتك (مثل تقرير حالة العقار� ،أو �صور� /أو �إفادات
من �شهود).
�إذا كان مالك العقار يطالب بتعوي�ض لقاء �أ�رضار حلقت
بالعقار فيجب �أن ت�أخد املحكمة باالعتبار �أي�ض ًا ما �إذا
كانت الأ�رضار هي بب�ساطة نتيجة "اال�ستعمال العادي"
(مثل بلى ال�سجاد مع مرور الزمن نتيجة لال�ستعمال
العادي) وهي م�س�ؤولية مالك العقار ولي�س امل�ست�أجر.
�إذ وافقت على �أن مالك العقار يحق له احل�صول على
تعوي�ض لقاء �أ�رضار حلقت بالعقار ،ولكن كنت تعتقد
ب�أن املبلغ الذي يطالب به غري معقول ،فيتطلب منك
تقدمي �أدلة على ذلك� .إذا كان مالك العقار يطالب
بتكاليف ت�صليحات �أو ا�ستبدال جتهيزات يف العقار،
فيجب عليك احل�صول على ت�سعريات من متاجر �أو
حرفيني لإظهار �أن مالك العقار يحاول املطالبة مببلغ
مبالغ فيه.
وال ي�ستطيع مالك العقار املطالبة بالكلفة الكاملة
ال�ستبدال �شيء مل يكن جديداً عندما حلقه تلف �أو �رضر.
وتتيح املحكمة �أي�ض ًا ح�ساب"نق�ص القيمة نتيجة
مما يعني ب�أنه كلما تقادم
لال�ستهالك ّ "depreciation
�شيء كانت قيمته �أقل.
 6يجب �أن تكون مطالبة مالك العقار متنا�سبة مع
مقدار ال�رضر الذي حدث .فمث ًال ال ميكنه املطالبة
بتكاليف طالء املنزل ب�أكمله عندما يكون ال�رضر
الذي حلق بالطالء يف غرفة واحدة فقط.

�أوامر احلكم بالتعوي�ض

�إذا �أمرت املحكمة ب�أن تقوم بدفع تعوي�ض ملالك
العقار ،فيتعينّ عليك التفكري حول كيف �ستقوم بدفع
املطالبة .وميكنك بعد اجلل�سة حماولة التفاو�ض مع
مالك العقار على خطة للدفع (ت�أكد من �أن �أي اتفاق
هو خطي) �أو حت ّدث مع مر�شد مايل .وميكنك االت�صال
بهيئة �ش�ؤون امل�ستهلك يف ڤيكتوريا Consumer Affairs
 Victoriaعلى الرقم  1300 55 81 81 %للح�صول على
رقم هاتف �أقرب مر�شد مايل �إليك.

للمزيد من املعلومات ات�صل هاتفياً بخط امل�شورة
التابع لنقابة امل�ست�أجرين .(03) 9416 2577 %
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ويتعي عدم ا�ستعمالها بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة.
هذه املعلومات دليل فقط،
نّ
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