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 ما الذي یجب أن تفعلھ في المحكمة" النزاعات بین مالك العقار والساكن:"
 (مالحظات ومعلومات)

 
 Provincial) ومحكمة المقاطعة (Masters’ Chambersیمكن أن یتم نظرھا في غرف الخبراء (

Court( 
سوف نقوم بتقدیم المزید من المعلومات عن  .ودك بمعلومات إضافیةھناك العدید من الموارد المتاحة عبر اإلنترنت، والتي یمكنھا أن تز

  .ھذه الموارد في نھایة ھذا الفیلم

أقام دعوى ضدك مالك العقار الذي یملك المكان الذي تسكن فیھ،  .قد تتواجد ھنا ألنك أحد السكان وتقوم باستئجار العقار الذي تسكن فیھ
  .في المحكمة، ویطلب من القاضي أمراً قضائیاً 

 یمكن لمالك العقار أن یطلب من القاضي أمراً قضائیاً في الحاالت التالیة:
 عقار ألمر قضائي:أسباب طلب مالك ال

 عجز الساكن عن سداد مبلغ اإلیجار في الموعد المحدد؛ •

 قیام الساكن بشيء غیر قانوني في العقار المؤجر؛ •

 قیام الساكن بإصابة أو تھدید السكان اآلخرین أو مالك العقار أو أشخاص آخرین یقیمون في العقار المؤجر؛ •

 قیام الساكن بإتالف العقار المؤجر؛ •

 الساكن ال یحافظ على نظافة العقار المؤجر؛ أو •

 .الساكن لم یترك العقار المؤجر في نھایة فترة عقد اإلیجار •

أما المستند اآلخر، وُیطلق  .ما یطلبھ مالك العقار من القاضي توضح األولى .قدم إلیك مالك العقار مستندین قبل تاریخ جلسة المحاكمة
العقار، ولكن لدیك الفرصة لتسرد للقاضي الوقائع من  قد ال توافق على ما یقولھ مالك .علیھ إفادة خطیة، ویوضح أسباب ھذا الطلب

 .وجھة نظرك

الیوم، یرید القاضي أن یسمع ما حدث بینك وبین مالك العقار قبل اتخاذ قرار بما یجب القیام بھ، وسوف یرغب القاضي في االستماع 
 .إلیكما، أنت ومالك العقار، قبل اتخاذ القرار

بعد أن یستمع  .بمجرد أن ینتھي مالك العقار من الحدیث، یحین دور الساكن في الحدیث .ار أوالً في قاعة المحكمةسوف یتحدث مالك العق
 .القاضي لكل من الساكن وملك العقار، یستطیع القاضي أن یتخذ عدة قرارات

 القرارات الممكنة التي یمكن للقاضي اتخاذھا:
 ؛یمكن للقاضي أن یأمر بضرورة سداد مبلغ اإلیجار، ویحدد توقیت السداد •

ن للقاضي أن یأمر الساكن بمغادرة العقار المؤجر، ویحدد الفترة الزمنیة المتاحة للساكن قبل أن یغادر، وعادًة ما یمنح یمك •
 وماً للمغادرة؛ أو 14إلى  10القاضي ما بین 

 .لقاضي أن یأمر الساكن بدفع بعض من تكالیف التقاضي لمالك العقاریمكن ل •



Supported by:  

                               

 أھم ما یجب أن تتخذ قراراً بشأنھ قبل أن تتحدث إلى القاضي:
 ما الذي تطلبھ من القاضي الیوم؟ •

 ھل ترید اإلقامة في العقار؟ •

 إذا كان األمر كذلك، ما الذي تستطیع القیام بھ؟ •

 دد مبلغ اإلیجار غیر المدفوع؟ھل بمقدورك أن تس •

 ھل یمكنك تسویة المشكلة التي أدت لرفع الدعوى في المحكمة؟ •

ن تقوم بھ، یجب أن إذا كنت تدرك بالفعل ما ترید أ .تاج إلى بعض الوقت لنقل حاجیاتك أو لسداد مبلغ اإلیجار غیر المدفوعربما قد تح
توصل ألیة إذا لم تستطع ال .تتحدث إلى مالك العقار أو المحامي الموّكل عنھ قبل الجلسة، وترى إذا ما كان یمكن التوصل ألیة اتفاقیة

 .اتفاقیة قبل الذھاب إلى المحكمة، سوف یتخذ القاضي قراراً بشأن ما یجب أن یتم

 .، قف وتقدم إلى المنصة وقم بسرد الوقائع من وجھة نظرك، وشرح ما ترید من القاضي القیام بھعندما یحین دورك في التحدث

 .كذلك، أبلغ القاضي عن عالقتك الماضیة بمالك العقار

 ھل منحك مالك العقار وقتاً إضافیاً لسداد مبلغ اإلیجار مسبقاً؟ •

 قمت بشيء ما خطأ، فھل حدث ذلك من قبل؟ وما الذي قام بھ المالك حینئذ؟ إذا ما قال مالك العقار أنك •

 ھل یحتجز مالك العقار أي شيء خاص بك؟ •

 .یجب أن تقدم للقاضي أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى یتوفر للقاضي كل المعلومات لیتخذ القرار الصحیح

 .قم بإجابة ھذه األسئلة بشكل واضح ومباشر بقدر المستطاع .قد یطرح القاضي علیك بعض األسئلة

 .المقدمة من مالك العقاركما قد یطلب منك القاضي تحضیر إفادة خطیة، مشابھة لإلفادة الخطیة 

ھناك ُكتاب في قاعة  .نتطوعیة، وھي إقرار كتابي بالوقائع التي یجب أن تقسم علیھا أو تؤكدھا قبل قسم الیمی اإلفادة الخطیةتعتبر 
 .قاعة یمكنھم مساعدتك في تحضیر اإلفادة الخطیةالمحكمة یمكنھم مساعدتك في القسم على اإلفادة الخطیة، كما قد یوجد أشخاص في ال

 .عندما تقوم بتحضیر اإلفادة الخطیة الخاصة بك، تحقق من أنھا تشمل كل الوقائع التي لدیك

ي قد یطلب منك أن تسرد إذا كان القاضي لدیھ المزید من األسئلة بخصوص ما قلتھ في إفادتك الخطیة، أو ما قلتھ في المحكمة، فإن القاض
بمجرد أن تنتھي من سرد الوقائع من وجھة نظرك، وشرح ما ترید  .قم بإجابة األسئلة التي قد یطرحھا علیك .المزید من جوانب القصة

 .بمجرد أن یعلن عن قرارهال تجادل مع القاضي  .من القاضي القیام بھ، یجب أن تجلس وتنتظر حتى یتخذ القاضي قراره

 .شكراً جزیالً لمشاھدة ھذا الفیلم
 


