Eviction – Arabic

الإخالء
يجب على مالك العقار �إذا �أراد �إخالءك من العقار:
1ـ توجيه �إ�شعار بالإخالء  Notice to Vacateح�سب
الأ�صول (للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات
�إ�شعارات الإخالء )Notices to Vacate؛
2ـ وتقدمي طلب �إىل املحكمة املدنية والإدارية يف
ڤيكتوريا Victorian Civil and Administrative
 Tribunalلإ�صدار �أمر حيازة ،Possession Order
3ـ و�رشاء مذكرة حيازة  Warrant of Possessionمن
املحكمة Tribunal؛
4ـ و�إعطاء مذكرة احليازة � Warrant of Possessionإىل
ال�رشطة ،التي �ستقوم با�ستعمال املذكرة لإخالئك.
 6ال ي�ستطيع مالك العقار �إجبارك على الإخالء
ُبينة �أعاله .وال
�إىل حني اتخاذه لكافة اخلطوات امل ّ
ي�ستطيع مالك العقار �أو الوكيل العقاري منعك من
دخول العقار �أو القيام �شخ�صي ًا بالإخالء ،فقط
ال�رشطة ميكنها �إخال�ؤك من العقار وفقط عندما
تت�رصف مبوجب مذكرة حيازة Warrant of
تكون
ّ
.Possession

طلبات �أوامر احليازة

هناك �إجراءان ي�ستطيع مالكو العقارات ا�ستعمالهما
لتقدمي طلب �إىل املحكمة  Tribunalلإ�صدار �أمر حيازة
 :Possession Orderالإجراء العادي �أو الإجراء البديل.
والإجراء العادي هو الأكرث �شيوعاً.

الإجراء العادي

ي�ستطيع مالك عقار ا�ستعمال الإجراء البديل حليازة
العقار لل�سببني التاليني فقط:
> م�ستحقات �إيجار مت�أخرة� ،إذا كان قد م�ضى على
ا�ستحقاق دفع �إيجارك �أكرث من  14يوماً؛ �أو
> انتهاء عقد �إيجار حمدد الأجل.
�إذا �أراد مالك العقار ا�ستعمال �إجراء الإخالء البديل
ب�سبب م�ستحقات �إيجار مت�أخرة ،يجب عليه �إر�سال كافة
الوثائق التالية �إليك يف نف�س الوقت:
>	�إ�شعار بالإخالء  Notice to Vacateمبدة  14يوم ًا على
الأقل؛
> ن�سخة عن طلبه �إىل املحكمة لإ�صدار �أمر حيازة
.Possession Order
> ن�سختني عن �إ�شعار االعرتا�ض .Notice of Objection
> بيان ُيبينّ حقوقك بخ�صو�ص �أمر احليازة.
�إذا ا�ستلمت �إ�شعاراً ب�سبب م�ستحقات �إيجار مت�أخرة
با�ستعمال الإجراء البديل وكنت ال تريد �إخالءك فيجب
عليك توجيه �إ�شعار باالعرتا�ض Notice of Objection
�إىل املحكمة قبل ال�ساعة  4بعد الظهر بتاريخ �إنهاء
الإيجار ا ُ
ملبينّ يف الإ�شعار .ويتعينّ عليك االت�صال على
الفور بنقابة امل�ست�أجرين  Tenants Unionللح�صول
على امل�شورة.
�إذا �أراد مالك العقار ا�ستعمال �إجراء الإخالء البديل
ب�سبب انتهاء عقد �إيجار حمدد الأجل ،يجب:
>	�أن يكون قد قام م�سبق ًا بتوجيه �إ�شعار بالإخالء
� Notice to Vacateإليك لهذا ال�سبب؛
> و�إر�سال �إ�شعار �إليك خالل الفرتة املقررة (اعتماداً
على طول مدة عقد الإيجار املحدد الأجل) ب�أنه
يعتزم ا�ستعمال الإجراء البديل .ويجب �أن يت�ضمن
�إ�شعار مالك العقار بعزمه على ا�ستعمال الإجراء
البديل:
> ن�سخة عن طلبه �إىل املحكمة لإ�صدار �أمر حيازة
.Possession Order
> ن�سختني عن �إ�شعار االعرتا�ض .Notice of Objection
> بيان ُيبينّ حقوقك بخ�صو�ص �أمر احليازة.
�إذا ا�ستلمت �إ�شعاراً ب�سبب انتهاء عقد �إيجار حمدد الأجل
با�ستعمال الإجراء البديل وكنت ال تريد �إخالءك فيجب
عليك توجيه �إ�شعار باالعرتا�ض Notice of Objection
�إىل املحكمة خالل � 4أيام عمل .ويتعينّ عليك االت�صال
على الفور بنقابة امل�ست�أجرين Tenants Union
للح�صول على امل�شورة.
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مبوجب الإجراء العادي ،يقوم مالك العقار ب�إر�سال
�إ�شعار بالإخالء � Notice to Vacateإليك ،ويتبعه بن�سخة
من طلبه �إىل املحكمة لإ�صدار �أمر حيازة Possession
 .Orderوال ي�ستطيع مالك العقار تقدمي طلب �إىل املحكمة
لإ�صدار �أمر حيازة � Possession Orderإىل حني قيامه
بتوجيه �إ�شعار بالإخالء ( .Notice to Vacateللمزيد
من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات �إ�شعارات الإخالء
.)Notices to Vacate
�إذا كان مالك العقار قد قام ب�إعطائك �إ�شعار بالإخالء
 Notice to Vacateالنتهاء عقد �إيجار حمدد الأجل �أو
�إ�شعار بالإخالء  Notice to Vacateبدون �إعطاء �سبب ،فال
ي�ستطيع مالك العقار حينذاك تقدمي طلب �إىل املحكمة
�إال يف حال عدم �إخالئك للعقار يف التاريخ املحدد يف
�إ�شعار الإخالء .Notice to Vacate
عند ا�ستالم املحكمة لطلب مالك العقار ،يتم حتديد
موعد جلل�سة بعد �إنتهاء مدة �إ�شعار الإخالء Notice to
� .Vacateأنظر "جل�سات املحكمة" خلف ال�صفحة.

الإجراء البديل

جل�سات املحكمة

�إذا قام مالك العقار بتقدمي طلب �إىل املحكمة لإ�صدار
�أمر حيازة  Possession Orderبا�ستعمال الإجراء
العادي� ،أو كنت تعرت�ض مبوجب الإجراء البديل ،تقوم
املحكمة بتحديد موعد جلل�سة بعد �إنتهاء مدة �إ�شعار
ُوجه �إليك.
الإخالء  Notice to Vacateامل ّ
ويتم �إعالمك عن وقت اجلل�سة وتاريخها ومكانها.

يجب عليك الذهاب �إىل اجلل�سة لتفنيد مطالبة مالك
العقار �إذا كنت ال تريد �إخالءك.

وميكنك �أي�ض ًا الطلب من املحكمة ت�أجيل �أي �إخالء
(لغاية  30يوماً) على �أ�سا�س �ضائقة �شديدة .ولكن
يجب �أن تكون �ضائقتك �أكرب من �أية �ضائقة حلقت
مبالك العقار.
�إذا رف�ض ع�ضو املحكمة طلب مالك العقار لإ�صدار
�أمر حيازة  Possession Orderفال يتطلّب منك مغادرة
العقار .وتذكّ ر ب�أنه �إذا مل تذهب �إىل اجلل�سة فعلى
الأرجح �أن يتم منح �أمر احليازة.
للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
.Administrative Tribunal

مذكرة احليازة

�إذا منح ع�ضو املحكمة �أمر حيازة ،Possession Order
فلدى مالك العقار لغاية � 6أ�شهر ل�رشاء مذكرة حيازة
 ،Warrant of Possessionوالتي متنح ال�رشطة �صالحية
�إخالئك من العقار .ومبجرد �رشاء مذكرة احليازة تكون
�سارية املفعول ملدة حمددة ،عادة  14يوماً.
ولكن �إذا منح ع�ضو املحكمة �أمر حيازة يق�ضي ب�أن
تقوم ب�إخالء العقار يف نف�س يوم اجلل�سة ،بو�سع مالك
العقار �رشاء مذكرة احليازة يف نف�س اليوم ،و�إذا قام
على الفور ب�إعطاء املذكرة �إىل ال�رشطة فيمكن �إخال�ؤك
يف نف�س اليوم.
�إذ مت منح �أمر حيازة ملالك العقار ،ميكنك االت�صال
بال�رشطة املحلية ملعرفة متى تعتزم القيام ب�إخالئك.
�إذا كان على الأرجح �أن يتم �إخال�ؤك من العقار ،فمن
املفيد �أن تقوم ب�إجراء ترتيبات بحيث يكون هناك
وخا�صة �إذا كان من املحتمل �أن
مكان لك للمكوث فيه،
ّ
يتم �إخال�ؤك يف نف�س اليوم �أو ب�إ�شعار ق�صري الأجل� .إذا
مل يكن لديك مكان للمكوث فيه ،يتعينّ عليك االت�صال
بنقابة امل�ست�أجرين  Tenants Unionحيث ميكننا
�إر�شادك �إىل خدمات ال�سكن يف الأزمات.

جل�سات املراجعة

�إذا وجدت ب�أنه قد مت �إ�صدار �أمر حيازة Possession
 Orderولكن مل تذهب �إىل اجلل�سة ،ميكنك تقدمي طلب �إىل
املحكمة لعقد جل�سة ل�سماع الق�ضية ثانية rehearing
�أو جل�سة مراجعة  .reviewويتطلّب منك القيام بذلك

قبل قيام ال�رشطة ب�إخالئك ،لأنه مبجرد �إخالئك قانون ًا
لي�س لدى املحكمة �صالحية ال�سماح لك بالعودة �إىل
العقار.

و�إذا �أمكن ،يتعينّ عليك تقدمي طلب لعقد جل�سة مراجعة
عاجلة ،وذلك بذهابك �إىل املحكمة �شخ�صياً� .إذا كنت
ت�سكن يف الأرياف �أو كنت غري قادر على الذهاب �إىل
املحكمة ،يتعينّ عليك االت�صال هاتفي ًا باملحكمة
واال�ستف�سار عن كيفية تقدمي طلب لعقد جل�سة مراجعة،
�أو االت�صال بنقابة امل�ست�أجرين .Tenants Union
املحكمة املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا
Victorian Civil and Administrative Tribunal
55 King Street, Melbourne 3000
(03) 9628 9800 %
( 1800 133 055 %مكاملة جمانية)
فاك�س(03) 9628 9822 :

�أوقات العمل� 9.00 :صباح ًا �إىل  4.30بعد الظهر،
االثنني �إىل اجلمعة.
عند تقدميك لطلب عقد جل�سة مراجعة ،يتعينّ عليك
الطلب من املحكمة االت�صال بال�رشطة والطلب منهم
تعليق املذكّ رة �إىل �إ�شعار �آخر .ويتعينّ عليك �أي�ض ًا
االت�صال بال�رشطة بنف�سك لت�أكيد ذلك.
ويتطلّب منك يف جل�سة املراجعة �إقناع ع�ضو املحكمة
ب�أنه كان لديك �سبب وجيه لعدم ح�ضور اجلل�سة
الأ�صلية� .إذا قبلت املحكمة تف�سريك� ،ستقوم ب�إلغاء
القرار ال�سابق ،وال�سماح ب�إعادة اال�ستماع �إىل الق�ضية.
ال يوجد ر�سم على تقدمي طلب لعقد جل�سة مراجعة.

الإخالءات غري القانونية

 6يعترب عمل خمالف للقانون قيام مالك العقار �أو
الوكيل العقاري (�أو �أي �شخ�ص يعمل بالنيابة عنهما)
مبحاولة �إجبارك ج�سدي ًا على الإخالء �أو تغيري
الأقفال .فقط ال�رشطة ميكنها القيام بالإخالء.
�إذا قام مالك العقار �أو الوكيل العقاري بتهديدك
بالإخالء ،يتعينّ عليك تقدمي طلب �إىل املحكمة لإ�صدار
�أمر تقييدي � .Restraining Orderإذا جاء مالك العقار �أو
الوكيل العقاري �إىل العقار وحاول �إخالءك يتعينّ عليك
االت�صال فوراً بال�رشطة.
�إذا مت �إخال�ؤك ب�شكل غري قانوين ،يتعينّ عليك تقدمي
طلب على الفور (�شخ�صي ًا �إذا �أمكن) لعقد جل�سة عاجلة
يف املحكمة .وبو�سع املحكمة �أمر مالك العقار ب�أن
يدعك تعود �إىل العقار.
ويتعينّ عليك �أي�ض ًا �إيداع �شكوى لدى مدير هيئة �ش�ؤون
امل�ستهلك يف ڤيكتوريا Director of Consumer Affairs
 .Victoriaتوجد غرامات قا�سية على الأفراد وال�رشكات
املُدانني بالقيام ب�إخالء غري قانوين.
وميكنك �أي�ض ًا طلب تعوي�ض لقاء �أي �إزعاج �أو تكاليف
�أو �أ�رضار حلقت بحاجياتك نتيجة للأفعال غري
القانونية ملالك العقار .للمزيد من املعلومات �أنظر
ن�رشة معلومات ال�شكاوى حول الوكالء العقاريني
ومالكي العقارات Complaints about estate agents
 .and landlordsون�رشة معلومات املطالبة بتعوي�ض
.Claiming compensation

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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