When you get a Breach of Duty Notice – Arabic

عندما تح�صل على �إ�شعار خرق الواجب
�إذا �إعتقد مالك العقار �أنك مل تلبي واحدة �أو �أكرث من
واجباتك مبوجب قانون الإيجارات ال�سكنية لعام
 ،)Residential Tenancies Act 1997(1997فب�إمكانه �أن
يعطيك �إ�شعار خرق الواجب.

ما هي واجبات امل�ست�أجرين؟

ماذا يجب �أن يت�ضمن �إ�شعار خرق
الواجب؟

من �أجل �أن يكون �صاحلا ،يجب على �إ�شعار خرق
الواجب:
> �أن يو�ضح ما هو الواجب �أو الواجبات مبوجب
القانون التي يعتقد املالك �أنك قد خرقتها
> �إعطاء تفا�صيل عن اخل�سائر �أو الأ�رضار الناجمة عن
اخلرق
> يو�ضح �أنه مطلوب منك �إ�صالح اخلرق و�/أو دفع
التعوي�ضات
> �إبالغك ب�أنه يجب �أن ال تكرر اخلرق

�أوامر التعوي�ض واالمتثال

�إذا تقدم مالك العقار بطلب �إىل املحكمة املدنية
والإدارية الفيكتورية (Victorian Civil and
 )Administrative Tribunalللح�صول على �أمر التعوي�ض
و�/أو االمتثال ،يجب �أن ير�سل لك ن�سخة من ا�ستمارة
الطلب اخلا�صة به .ثم �سوف تتلقى �إ�شعارا من املحكمة
حول جل�سة اال�ستماع تبلغك عن وقت وتاريخ ومكان
اجلل�سة� .إذا كنت ترغب يف الطعن مبطالبات املالك �سوف
حتتاج للذهاب �إىل جل�سة املحكمة� .إذا مل تذهب �إىل جل�سة
اال�ستماع� ،سوف مت�ضي اجلل�سة قدما بدونك ومن
املحتمل جدا �أن ينجح املالك يف مطاليبه �ضدك.
يف جل�سة اال�ستماع باملحكمة �س ُتعطى لك الفر�صة
للطعن مبطالبات املالك و�/أو تخفي�ض مبلغ التعوي�ض.

التتمة خلف ال�صفحة...
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تو�ضح القائمة التالية واجبات امل�ست�أجر مبوجب هذا
القانون .وفقا لتلك الواجبات ،يجب على امل�ست�أجر:
> �أن ال ي�سبب �إزعاج �أو يتدخل يف �سالم �أو راحة �أو
خ�صو�صية امل�ست�أجر املجاور
> احلفاظ على العقار يف حالة نظيفة ب�شكل معقول
> �أن ال ي�رض بالعقار �أو املناطق امل�شرتكة
> �أن ال ي�ضيف جتهيزات (مثل عالّقات ال�صور) �أو
�إجراء تعديالت على العقار دون موافقة املالك
> �إ�ستعادة العقار �إىل حالته الأ�صلية قبل �أن ينتقل
منه �إذا مت �إجراء �إ�ضافات �أو تعديالت
> توفري املالك مبفتاح عند تغيري �أو �إ�ضافة قفل �إىل
باب خارجي �أو نافذة
> ال�سماح للمالك بدخول العقار عندما يعطي �إ�شعارا
خطيا منا�سبا
�إ�شعار خرق الواجب هو �إ�شعار ر�سمي يجب مبوجبه �أن
توقف ‘خرق واجبك’ كم�ست�أجر و�/أو تدفع تعوي�ضات
يف غ�ضون  14يوما من تاريخ ا�ستالم الإ�شعار� .إذا
مل تقم بذلك ،قد يتقدم املالك بطلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية الفيكتورية (Victorian Civil and
 )Administrative Tribunalللح�صول على �أمر لكي تفعل
ذلك.

> �إبالغك ب�أنه �إذا مل ت�ستجب وفقا لذلك ،ف�إن املالك
قد يتقدم بطلب للح�صول على �أمر للتعوي�ض و�/أو
االمتثال من املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية
()Victorian Civil and Administrative Tribunal
> �إبالغك ب�أن املالك ميكن �أن يعطيك �إ�شعارا من 14
يوما للإخالء يف حالة خرق الواجب نف�سه للمرة
الثالثة ،ويف كال املنا�سبتني ال�سابقتني ح�صلت على
�إ�شعار �صالح خلرق الواجب.
> �أن يتم ت�سليمه لك �شخ�صيا� ،أو �إذا مت �إر�ساله عن
طريق الربيد ،ال�سماح ليومني عمل ا�ضافيني لت�سليم
الربيد
> �أن يتم �إ�ستخدامه فقط خلرق الواجب مبوجب
قانون الإيجارات ال�سكنية لعام Residential(1997
 )Tenancies Act 1997ولي�س لأي �سبب �آخر
 6هناك فرق بني خرق الواجب وخرق اتفاق عقد
االيجار (الإيجار) اخلا�ص بك .على �سبيل املثال ،قد
يكون الإحتفاظ باحليوانات الأليفة خرقا التفاق
االيجار اخلا�ص بك ولكن لي�س خرق للواجب مبوجب
قانون الإيجارات ال�سكنية لعام Residential( 1997
 .)Tenancies Act 1997ال ميكن ملالك العقار �أن يقدم
�إ�شعار خرق الواجب خلرق �رشط يف عقد الإيجار
اخلا�ص بك ،ولكنه ميكن �أن يتقدم بطلب �إىل
املحكمة للح�صول على �أمر �إمتثال.

يف حني �أن املالك يجب عليه �إقناع املحكمة ب�أنك
خرقت قانون الإيجارات ال�سكنية لعام 1997
( )Residential Tenancies Act 1997وتقدمي دليل يثبت
ادعائه ،ينبغي �أن تكون م�ستعدا للدفاع عن نف�سك
(مثل من خالل جلب �صور �أو �شهود �أو �إفادات �شهود).
ملزيد من املعلومات راجع �صحائف الدفاع عن املطالبة
بالتعوي�ض )(Defending a compensation claim
واملحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية (The Victorian
)� ،Civil and Administrative Tribunalأو ات�صل بنقابة
امل�ست�أجرين ) (Tenants Unionللح�صول على امل�شورة.

�إ�شعار الإخالء

�إذا �إعتقد مالك العقار ب�أنك مل تقم ب�إ�صالح اخلرق
خالل  14يوما بعد �إعطاءك خرق واجب الإ�شعار،
فيمكنه �أن يعطيك �إ�شعارا ثانيا و�/أو التقدم بطلب �إىل
املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية (The Victorian
) Civil and Administrative Tribunalللح�صول على
�أمر امتثال� .إذا �أ�صدرت املحكمة �أمرا يف �صالح املالك
ومل تقم بتنفيذه ،ميكن للمالك �أن يعطيك �إ�شعارا مدته
 14يوما للإخالء.
 6ميكن ل�ش�ؤون امل�ستهلكني فيكتوريا (Consumer
 )Affairs Victoriaاملقا�ضاة لعدم االمتثال لأمر
املحكمة ،وهذا ينطبق على كل من الأوامر النقدية
وغري النقدية .يف وقت طباعة هذه الوثيقة ،ف�إن
الغرامة هي  2442.80دوالر بالإ�ضافة �إىل 610.70
دوالر يوميا حتى يتم تنفيذ الأمر ،وت�صل �إىل حد
�أق�صى قدره  7328.40دوالر.
ميكن للمالك اي�ضا ان يعطيك �إ�شعارا مدته  14يوما
للإخالء دون الذهاب �إىل املحكمة يف حالة خرقت
بالواجب نف�سه للمرة الثالثة ،ويف كال املنا�سبتني
ال�سابقتني تكون قد ح�صلت على �إ�شعار �صالح خلرق
الواجب.

�إعطاء مالك العقار اخلا�ص بك �إ�شعار
خرق الواجب

كم�ست�أجر ميكنك ان تعطي مالك العقار �إ�شعار خرق
الواجب �إذا �إعتقدت �أنه خرق بواجبه مبوجب قانون
الإيجارات ال�سكنية لعام Residential Tenancies( 1997
 .)Act 1997راجع �صحيفتي حقائق �إعطاء مالك
العقار اخلا�ص بك �إ�شعار خرق الواجب (Giving your
) landlord a Breach of Duty Noticeوال�شكاوى حول
�أ�صحاب العقارات والوكالء العقاريني (Complaints
) about landlords and real estate agentsملزيد من
املعلومات
للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة التابع لنقابة
امل�ست�أجرين  Tenants Unionـ .(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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