Shared households – Arabic

المنازل الم�شتركة
لي�ست كل ترتيبات املنازل امل�شرتكة واحدة ،فعندما
تقوم مب�شاركة ال�سكن يف منزل �أو �شقة مع �أ�شخا�ص
�آخرين فقد تكون ترتيبات ا�ستئجار م�شرتك تكون فيها
لدى كافة امل�ست�أجرين حقوق مت�ساوية� ،أو قد تكون
م�ست�أجراً من الباطن من �شخ�ص �آخر� ،أو قد تكون
لديك اتفاقية خُم ّول بال�سكن ولكن بدون �أية حقوق
كم�ست�أجر.
وميكن �أن حتدث امل�شاكل عند م�شاركتك ال�سكن مع
وخا�صة �إذا كنت قد انتقلت �إىل منزل
�أ�شخا�ص �آخرين،
ّ
م�شرتك قائم .وقد تكون هناك �شكوك حول و�ضعيتك
القانونية ،كما �أن قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة
 Residential Tenancies Act 1997 1997ال يغطي حقوق
وم�س�ؤوليات امل�ست�أجرين ال�رشكاء بخ�صو�ص العالقة
ُخولني
بني بع�ضهم البع�ض ،وال ُينظم اتفاقيات امل ّ
بال�سكن.

اال�ستئجار امل�شرتك

الأ�سماء املد ّونة يف عقد الإيجار

�إذا كنت م�ست�أجراً �رشيك ًا يتعينّ عليك الت�أكد من �أن
دونة يف عقد الإيجار� ،أو
�أ�سماء كافة امل�ست�أجرين ُم ّ
مت �إعالم مالك العقار �أو الوكيل العقاري خطي ًا
ب�أنه قد ّ
عن �أية تغيريات حدثت منذ توقيع عقد الإيجار يف
البداية .ومن الأفكار املفيدة االحتفاظ بن�سخ عن �أية
مرا�سالت مع مالك العقار �أو الوكيل العقاري حيث
ميكن �أن حتتاجها يف امل�ستقبل ال�ستعمالها �أدلة.

الإيجار والفواتري

�سوف يتطلب منك و�ضع نظام لدفع الإيجار والفواتري.
وعادة يقوم �شخ�ص واحد باال�ضطالع مب�س�ؤولية
دفع الإيجار �أو الفواتري .وميكن �أن تن�ش�أ امل�شاكل عند
�إخفاق ذلك ال�شخ�ص بت�سديد دفعة �أو �إخقاق �سكان
املنزل الآخرين بدفع ح�صتهم� .إذا كنت قد دفعت
ح�صتك من الإيجار ولكن م�ست�أجر �آخر مل يقم بدفع
ح�صته ،ي�ستطيع مالك العقار البدء ب�إجراءات ق�ضائية
لإخالئكم من العقار �إذا ت�أخر دفع الإيجار لأكرث من
 14يوماً ،ولن يقوم مالك العقار باتخاذ الإجراءات
الق�ضائية فقط �ضد ال�شخ�ص الذي مل يقم بالدفع.

مغادرة منزل م�شرتك

يتعينّ �أن تقوموا ب�إبرام اتفاقية حول مدة الإ�شعار
الذي يجب توجيهه �إذا ما �أراد �أحد امل�ست�أجرين
مغادرة املنزل �أو �إذا طُ لب منه املغادرة .ومرة �أخرى
ف�إن قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة 1997ال يغطي
امل�شاكل بني امل�ست�أجرين ال�رشكاء يف مثل هذه
مدون ًا يف عقد
احلاالت .و�إذا كان ا�سم �أحد امل�ست�أجرين ّ
الإيجار فال يزال ذلك امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال مبوجب العقد،
حتى ولو مل يعد ي�سكن يف العقار� ،إىل حني انتهاء
الإيجار ومغادرة اجلميع للعقار� ،أو �إىل حني �إبرام
عقد �إيجار جديد .وهذه �إحدى �أكرث النواحي �صعوبة
لال�شرتاك يف منزل ،ويتعينّ على امل�ست�أجرين عند البدء
بالإيجار االتفاق حول كيفية التعامل مع مثل هذه
امل�شاكل.
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اال�ستئجار امل�شرتك هو �أكرث �أنواع اتفاقيات املنازل
امل�شرتكة �شيوعاً ،ويحدث عندما تكون �أ�سماء �شخ�صني
مدونة يف عقد الإيجار.
�أو �أكرث ّ
املدونة �أ�سما�ؤهم يف عقد
ويكون امل�ست�أجرون ال�رشكاء ّ
الإيجار "م�س�ؤولني جمتمعني ومنفردين" مبوجب العقد،
تكبد مالك العقار خ�سارة �أو �أ�رضار
ويعني ذلك ب�أنه �إذا ّ
فيمكنه مالحقة �أي منهم �أو جميعهم بكامل املبلغ
الذي يطالب به.
وال ينتهي اال�ستئجار امل�شرتك �إال عند قيام كافة
امل�ست�أجرين ال�رشكاء مبغادرة العقار و�إعادة املفاتيح.
و�إذا انتقلت من منزل م�شرتك قبل انتهاء فرتة
اال�ستئجار وكان ا�سمك ال يزال مدون ًا يف عقد الإيجار،
فقد تكون م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سارة �أو �أ�رضار حتدث بعد
مغادرتك للعقار.

و�سيتم
�إذا كان �أحد امل�ست�أجرين �سيرتك املنزل
ّ
ا�ستبداله مب�ست�أجر �آخر ،يتعينّ عليك �شطب ا�سم
امل�ست�أجر املغادر وا�ستبداله با�سم امل�ست�أجر اجلديد.
 6ميكنك الطلب من مالك العقار �أو الوكيل العقاري
معاينة العقار وتعبئة تقرير جديد حلالة العقار،
ولكنهما غري ملزمني على القيام بذلك .و�إذا اختارا
عدم القيام بذلك فمن الأفكار املفيدة التقاط �صور
حلالة العقار ال�ستعمالها دلي ًال �إذا دعت احلاجة.
ويتعينّ �أي�ض ًا يف نف�س الوقت تعبئة ا�ستمارة حتويل
عربون �ضمان م�ست�أجر  ،Bond Tenant Transferوهذه
اال�ستمارة متوافرة لدى هيئة عربون �ضمان الإيجارات
ال�سكنية � ،Residential Tenancies Bond Authorityأو
مكاتب الوكالء العقاريني ،ونقابة امل�ست�أجرين Tenants
.Union

الت�أجري من الباطن

التخويل بال�سكن Licence

الت�أجري من الباطن هو قيام �أحد امل�ست�أجرين ( ُيعرف
بامل�ست�أجر الرئي�سي) بتحويل جزء (ولي�س كل) الإيجار
�إىل �شخ�ص �آخر .قد يتم ت�أجري غرفة من الباطن �أو
كامل العقار ملدة حمددة تكون �أقل من مدة عقد �إيجار
امل�ست�أجر الرئي�سي.
وترتيبات الت�أجري من الباطن مغطاة بقانون
الإيجارات ال�سكنية ل�سنة ُ :1997ي�صبح امل�ست�أجر
الرئي�سي امل�ؤجر وامل�ست�أجر الثانوي امل�ست�أجر .وميكن
حتميل امل�ست�أجر الرئي�سي م�س�ؤولية �أية خ�سارة
يتكبدها مالك العقار ب�سبب �أفعال امل�ست�أجر الثانوي.
ّ
ويف نف�س الوقت ف�إن م�س�ؤوليات امل�ست�أجر الرئي�سي
جتاه امل�ست�أجر الثانوي هي نف�س م�س�ؤوليات مالك
عقار جتاه م�ست�أجر.
العوامل التي قد ت�شري �إىل وجود ت�أجري من الباطن
مقابل ا�ستئجار م�شرتك:
> امل�ست�أجر الثانوي لديه "حيازة خال�صة" لغرفة �أو
جلزء من العقار.
>	�إي�صاالت الإيجار و�/أو عربون ال�ضمان تكون با�سم
م�ست�أجر واحد فقط.
> يقوم م�ست�أجر واحد بتح�صيل الإيجار من ال�شخ�ص
(الأ�شخا�ص) الآخر ودفعه �إىل مالك العقار.
> م�ست�أجر واحد م�س�ؤول عن كافة التعامالت مع مالك
العقار.
> م�ست�أجر انتقل لل�سكن يف العقار قبل امل�ست�أجر
(امل�ست�أجرين) الآخر ،وقيام امل�ست�أجر (امل�ست�أجرين)
الأخري بدفع عربون �ضمان �إىل امل�ست�أجر الأول.
> م�ست�أجر واحد يقوم بتوقبع عقد �إيجار خطي مع
مالك العقار �أو الوكيل العقاري وال يقوم الآخرون
بذلك.
ويجب �أن ال يقوم م�ست�أجر بالت�أجري من الباطن
لكامل العقار �أو جلزء منه بدون موافقة خطية من
مالك العقار .وبدون املوافقة اخلطية ملالك العقار
يعترب الت�أجري من الباطن باطالً .ومن ناحية �أخرى
يجب �أن ال يقوم مالك العقار بحجب موافقته ب�شكل
غري معقول ،وبو�سع م�ست�أجر تقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
 Administrative Tribunalلإ�صدار �أمر بال�سماح بت�أجري
العقار من الباطن �إذا كان يعتقد ب�أن مالك العقار قد
ت�رصف ب�شكل غري معقول .للمزيد من املعلومات �أنظر
ّ
ن�رشة معلومات التنازل عن الإيجار والت�أجري من الباطن
.Assignment & sub-letting

من الناحية القانونية لكي تكون م�ست�أجراً يجب �أن
تكون لديك "حيازة خال�صة" لكامل العقار امل�ست�أجر
�أو جلزء منه .و�إذا انتقلت لل�سكن يف منزل قائم فقد يتم
اعتبارك بب�ساطة خُم ّو ًال بال�سكن بدون حقوق ا�ستئجار
مبوجب بقانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة  .1997و�إذا
كنت ت�شارك ال�سكن يف منزل مع مالك العقار ف�أنت
تعترب خُم ّو ًال بال�سكن .و�إذا كنت ت�سكن يف غرفة ميكن
يتم اعتبارك م�ست�أجراً ولكن ذلك لي�س
قفل بابها فقد ّ
كافي ًا مبفرده لإثبات وجود حالة ا�ستئجار.
ّخولون بال�سكن طلب النظر يف نزاعاتهم
وي�ستطيع امل ّ
مبوجب قانون التجارة العادلة ل�سنة Fair 1999
 Trading Act 1999يف قائمة املطالبات املدنية Civil
 Claims Listيف املحكمة  ،Tribunalولكن يتعينّ عليهم
مالحظة �أن احلماية مبوجب هذا القانون لي�ست
مب�ستوى قوة احلقوق التي يتمتع بها امل�ست�أجرون
مبوجب قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة .1997

احل�صول على امل�شورة

ال ت�ستطيع نقابة امل�ست�أجرين تقدمي امل�شورة يف
النزاعات بني امل�ست�أجرين يف املنازل امل�شرتكة
لأن العديد من احلاالت ال يغطيها قانون الإيجارات
ال�سكنية ل�سنة  ،1997وال ميكننا االنحياز �إىل �أي
طرف بني امل�ست�أجرين املتنازعني .و�إحدى الطرق
حل ّل النزاعات بني امل�ست�أجرين ال�رشكاء هي مركز ح ّل
النزاعات  Dispute Settlement Centreباالت�صال على
الرقم � (03) 9603 8370 %أو الرقم 1800 658 528 %
(مكاملة جمانية) ،ولكن يجب على كال طريف النزاع
املوافقة على ح�ضور جل�سة التوفيق.

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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