Pets – Arabic

الحيوانات المنزلية
ال ين�ص قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة 1997
يبي
 ،Residential Tenancies Act 1997الذي نّ
احلقوق وامل�س�ؤوليات القانونية ملالكي العقارات
وامل�ست�أجرين ،على �أي �شيء حول اقتناء احليوانات
املنزلية يف العقارات امل�ؤجرة .ولكن العديد من عقود
الإيجار تت�ضمن فقرة "ال حيوانات منزلية "no pets
التي حتظر على امل�ست�أجرين اقتناء حيوانات منزلية.
�إذا كان لديك حيوان منزيل �أو تعتزم اقتناء حيوان
يتعي عليك الت�أكد من موافقة مالك العقار على
منزيل ،نّ
ذلك قبل ا�ستئجارك للعقار.
يتعي عليك الت�أكد من �أن عقد
�إذا وافق مالك العقار نّ
بي ب�أنه ُي�سمح لك باقتناء حيوان منزيل
الإيجار ُي نّ
�أو �شطب فقرة "ال حيوانات منزلية" من عقد الإيجار
املطبوع .بعد موافقة مالك العقار على اقتناء حيوان
منزيل فال ميكنه تغيري ر�أيه.
ولكن حتى مع موافقة مالك العقار على اقتنائك حيوان
منزيل فقد تن�ش�أ امل�شاكل يف بع�ض الأحيان.

الأ�ضرار والإزعاج

تعري�ض �سالمة اجلريان للخطر

�إذا كان حيوانك املنزيل ُي�شكل خطراً على جريانك،
ي�ستطيع مالك العقار توجيه �إ�شعار بالإخالء فوري
ويتعي توجيه مثل هذا الإ�شعار يف الظروف
�إليك،
نّ
الق�صوى ،مثل قيام كلبك مبهاجمة �أوالد اجلريان.
�إذا ا�ستلمت �إ�شعاراً بالإخالء الفوري فال يعني ذلك ب�أنه
يتطلب منك مغادرة العقار� .إذا �أراد مالك العقاء �إخالءك
فعليه تقدمي طلب �إىل املحكمة لإثبات �أن حيوانك
يتعي
خطر� .إذا ا�ستلمت �إ�شعاراً بالإخالء الفوري نّ
عليك االت�صال ب�أقرب وقت ممكن بنقابة امل�ست�أجرين
للح�صول على امل�شورة.

فقرة "ال حيوانات منزلية"

يقوم العديد من امل�ست�أجرين باقتناء حيوانات منزلية
على الرغم من �أن عقد �إيجارهم يت�ضمن فقرة "ال
حيوانات منزلية" ،وذلك � ّإما لأنهم يجدون �صعوبة يف
�إيجاد عقار للإيجار ي�سمح بوجود حيوانات منزلية،
�أو لأنهم قرروا اقتناء حيوان منزيل بعد انتقالهم �إىل
العقار� .إن و�ضعك القانوين يف مثل هذه احلالة غري
وا�ضح.
�إذا عرف مالك العقار �أو الوكيل العقاري ب�أنه لديك
�سيتم �إخال�ؤك �إذا مل
حيوان منزيل ،فقد ُيعلمك ب�أنه
ّ
تتخل�ص منه .هذا لي�س �صحيح ًا دائماً.
وتعتقد نقابة امل�ست�أجرين ب�أنه ال ميكن �إخال�ؤك �إال �إذا
�أثبت مالك العقار ب�أن حيوانك املنزيل ي�سبب الإزعاج
عر�ض �سالمة اجلريان
�أو ُيلحق �أ�رضاراً بالعقار� ،أو ُي ّ
للخطر .ومن ناحية �أخرى قد يقوم مالك العقار بتوجيه
�إ�شعار بالإخالء فقط ب�سبب اقتنائك حليوان منزيل،
ونعتقد ب�أن مثل هذا الإ�شعار غري �صحيح.
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ُيحظر عليك قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة 1997
وعقد �إيجارك �إحلاق �أ�رضار بالعقار امل�ست�أجر �أو
الت�سبب بالإزعاج .والإزعاج هو �أي �شيء ُيعطل
ب�شكل غري معقول متتع اجلريان بعقارهم ،مثل العواء
املتوا�صل ،والروائح الكريهة ،الخ.
�إذا كان حيوانك املنزيل ي�سبب �إزعاج ًا �أو يلحق �أ�رضاراً،
بو�سع مالك العقار توجيه �إ�شعار �إخالل بالواجب
�إليك  ،Breach of Duty Noticeيفيد ب�أنه يجب عليك
�إيقاف حيوانك املنزيل عن الت�سبب بالإزعاج �أو �إحلاق
�أ�رضار بالعقار .و�إذا مل تقم بح ّل امل�شكلة خالل 14
يوماً ،بو�سع مالك العقار تقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
تقيد Compliance
 Administrative Tribunalلإ�صدار �أمر ّ
التقيد ب�إ�شعار
 ،Orderوالذي ي�ستلزم منك قانون ًا ّ
الإخالل بالواجب و�/أو دفع تعوي�ض مايل.
تقيد من املحكمة يتطلب من مالك
وللح�صول على �أمر ّ
العقار �إثبات �أن حيوانك املنزيل ُي�سبب �إزعاج ًا �أو ُيلحق
�أ�رضاراً بالعقار .و�سوف تتاح لك الفر�صة حل�ضور
جل�سة املحكمة والدفاع �ضد ادعاءات مالك العقار.
�إذا مل تقم باتباع �أمر املحكمة ي�ستطيع مالك العقار
توجيه �إ�شعار بالإخالء �إليك مبدة  14يوم ًا 14-day
 Notice to Vacateلإخالء العقار .و�إ�شعار الإخالء ال

يعني ب�أنه يتطلب منك مغادرة العقار� .إذا �أراد مالك
العقاء �إخالءك فعليه تقدمي طلب �إىل املحكمة لإثبات
�أن حيوانك املنزيل ما زال ُي�سبب الإزعاج �أو الأ�رضار،
وميكنك الذهاب �إىل املحكمة وعر�ض وجهة نظرك حول
امل�س�ألة.
وي�ستطيع مالك العقار �أي�ض ًا توجيه �إ�شعار بالإخالء
مبدة  14يوم ًا �إذا كنت قد ا�ستلمت �سابق ًا �إ�شعارين
للإخالل بالواجب لنف�س الإخالل.
�إذا قام مالك العقار بتوجيه �أي من هذين الإ�شعارين
يتعي عليك االت�صال بنقابة امل�ست�أجرين Tenants
�إليك نّ
.Union

وي�ستطيع مالك العقار �أو الوكيل العقاري تقدمي طلب
�إىل املحكمة لأنك خالفت فقرة "ال حيوانات منزلية".
وتعتقد نقابة امل�ست�أجرين ب�أن املحكمة ال ت�ستطيع
قانون ًا �إخالءك لأنه لديك حيوان منزيل ب�شكل خمالف
لعقد الإيجار .ومن ناحية �أخرى قامت املحكمة يف
بع�ض احلاالت ب�إ�صدار �أوامر للم�ست�أجرين ب�إزالة
حيواناتهم املنزلية من العقار.
�إذا قام مالك العقار بتوجيه �إ�شعار �إخالل بالواجب �أو
�إ�شعار بالإخالء �إليك لأنه لديك حيوان منزيل ات�صل
بنقابة امل�ست�أجرين للح�صول على امل�شورة.

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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