
  

 

  

 

 Disability Rights Californiaمنظمة  
دلیل المساعدة الذاتیة للمستأجرین الذي یواجھون  

 خطر الطرد 
 

   Arabic -  7168.14رقم المنشور    ،2021مایو  

األشخاص الذین یذھبون إلى المحكمة بدون (   بأنفسھمیوفر ھذا الدلیل معلومات عامة لمساعدة المتقاضین  
عملیة االحتجاز غیر ") الطرد " المعروف أیًضا باسم ( على فھم عملیة االحتجاز غیر القانوني ) محام 

على الرغم من أن ھذا . القانوني ھي العملیة القانونیة التي یجب على المالك أن یمر بھا لطرد المستأجر 
از غیر القانوني، إال أنھ الدلیل ال یمكن أن یغطي جمیع االحتماالت الواردة في إجراءات عملیة االحتج 
یوفر جدول المحتویات .  تمت صیاغتھ للمساعدة في تقدیم فھم أساسي لحقوق المستأجر أثناء ھذه العملیة

في ( والمخططات االنسیابیة لعملیة االحتجاز غیر القانوني والوصف السردي  ) 2و  1في الصفحتین  ( 
 . التنقل بین أقسام ھذا الدلیلمراجع شاملة للرجوع إلیھا أثناء  )  5إلى   3الصفحات من  

 
إذا كنت مستأجًرا وتحتاج إلى مساعدة، فیمكنك االتصال بمركز المساعدة الذاتیة التابع لمحكمتك المحلیة،  
حیث یمكنك الحصول على المساعدة في تقدیم استمارات المحكمة، بما في ذلك االستمارات المطلوبة في  

یمكن لمركز المساعدة الذاتیة التابع للمحكمة أن یقدم لك المشورة القانونیة،  ال . عملیة االحتجاز غیر القانوني
ولكن یمكنھ تزویدك بمعلومات عن المنظمات القانونیة األخرى التي قد تكون قادرة على تمثیلك أمام  

 . المحكمة أو تقدیم المشورة القانونیة إلیك
 

 : ھنا دة الذاتیة اعثر على موقع المحكمة المحلیة ومعلومات مركز المساع
court.htm?query=browse_courts-my-https://www.courts.ca.gov/find . 

 
ولھذا السبب، في  .  في بعض األحیان في حاالت الطرد، قد یكون المالك قد استعان بمحام لتمثیلھ  –ملحوظة 

لإلشارة إلى المالك إذا لم یكن  " المالك / محامي المالك "جمیع أنحاء ھذا الدلیل، سیتم استخدام المصطلح  
 .  للمالك محاٍم، أو محامي المالك إذا كان للمالك محامٍ 

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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 عامة نظرة  .1
  ) االحتجاز غیر القانوني(مخطط انسیابي لعملیة الطرد . أ.1

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رئیس  أیام، سیرسل  9–7بعد   – الطرد
أیام،   7–5بعد .  الشرطة إعالًما بالطرد 

سیعود رئیس الشرطة ویجبر الجمیع  
لن  . دقائق 5على الخروج في غضون 

 . یُمنَح المستأجر وقتًا لحزم أمتعتھ 
 الخسارة الفوز الطرد 

 البقاء ودفع اإلیجار المستحق

 . ال تشمل أیام المحكمة أیام السبت واألحد وأیام عطالت المحاكم* 
 .الیوم التالي=  1یوم إعالم المستأجر بالقضیة، الیوم =  0الیوم 

 أیام محكمة 5 –إذا تم اإلعالم ذاتیًا 
 أیام محكمة 5+ أیام تقویمیة  10 –إذا كان اإلعالم بالقضیة بدیالً ألحد أفراد األسرة 

 أیام محكمة  5+ أیام تقویمیة  10 –إذا تم تعلیق اإلعالم بالقضیة على منزل المستأجر وتم إرسال النسخة بالبرید 
 

 بدون رد

أیام من  10في غضون حوالي  – المحاكمة
تقدیم الرد، یجب أن تتلقى خطابًا بتاریخ 

سیتم تعیین تاریخ . المحكمة المحدد للمحاكمة
 .یوًما تقریبًا 21المحاكمة في غضون 

وثائق المحكمة التي یجب تقدیمھا إلى المستأجر أو أحد أفراد األسرة قبل أن یبدأ المالك في  – االستدعاء والشكوى
 . نبغي تقدیم ھذه المستندات إال بعد انتھاء صالحیة اإلعالمال ی. قضیة االحتجاز غیر القانوني

 الرد

 الحكم الغیابي

یمكن أن تحدث قبل  – التسویة
 .المحاكمة أو أثناءھا

 

أیام عمل  5للمستأجر 
 !للرد* بالمحكمة 

احتمال وقف التنفیذ 
 وإلغاء الحكم الغیابي

. احتجاز غیر قانوني في المحكمة، یجب علیھ تزوید المستأجر بإعالم خطيقبل أن یتقدم المالك بشكوى  – اإلعالم
مثل دفع إیجار غیر مدفوع، أو  –یوًما، لتنفیذ إجراء ما  90–3یمنح اإلعالم المستأجر فترة زمنیة معینة، بین 

 . معالجة مخالفة لعقد اإلیجار، أو ترك المبنى
 

إذا لم تكن متأكًدا مما إذا . ن تحدث عندما یتبع المالك قوانین الطردیصف ھذا القسم اإلجراءات المفترض أ: مالحظة
 .كان المالك یتبع قوانین الطرد، فیجب علیك استشارة محامي للدفاع عن دعوى الطرد
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   )االحتجاز غیر القانوني(نسخة سرد لعملیة الطرد . ب .1

إذا لم تكن  . عندما یتبع المالك قوانین الطرد یصف ھذا القسم اإلجراءات المفترض أن تحدث : مالحظة
 .  متأكًدا مما إذا كان المالك یتبع قوانین الطرد، فیجب علیك استشارة محامي للدفاع عن دعوى الطرد 

 
قبل أن یتقدم المالك بشكوى احتجاز غیر قانوني في المحكمة، یجب   – اإلعالم المقدم من المالك 1الخطوة 

یوًما، لتنفیذ    90-3یمنح اإلعالم المستأجر فترة زمنیة معینة، بین  .  المستأجر بإعالم خطي علیھ تزوید 
إذا كانت  . مخالفة لعقد اإلیجار، أو ترك المبنى ) إصالح(مثل دفع إیجار غیر مدفوع، أو معالجة  – إجراء ما 

إلیجار غیر المدفوع،  لدیك أسئلة حول إجراءات الحمایة من اإلخالء بسبب انتشار فیروس كورونا بسبب ا
  :بزیارة  وقواعد اإلشعارات الخاصة، فتفضل 

housing-https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus   
 

إلى المستأجر  ) أو إعطاؤھا(ھذه ھي وثائق المحكمة التي یجب تقدیمھا   – االستدعاء والشكوى 2الخطوة 
ال ینبغي تقدیم ھذه المستندات حتى  . أو أحد أفراد األسرة قبل أن یبدأ المالك في قضیة االحتجاز غیر القانوني

  بمجرد أن یتلقى المستأجر االستدعاء والشكوى، یكون أمام – تحذیر . تنتھي انتھاء صالحیة اإلعالم
یمكن أن  . ، وھي نموذج من المحكمة، وتقدیمھا إلى المحكمة"إجابة"للرد بـ  *   أیام عمل محكمة 5المستأجر 

یمكن العثور على موقع  .  یساعد مركز المساعدة الذاتیة للمحكمة المحلیة المستأجرین في ملء ھذا النموذج 
 :  المحكمة المحلیة ومعلومات االتصال بھا ھنا 

court.htm?query=browse_courts-my-https://www.courts.ca.gov/find 
 

یوم إعالم المستأجر بالقضیة،  =   0الیوم . ال تشمل أیام المحكمة أیام السبت واألحد وأیام عطالت المحاكم *  
إذا تم تقدیم  . أیام عمل محكمة لتقدیر رد  5إذا تم اإلعالم ذاتیًا تكون أمام المستأجر . الیوم التالي=  1الیوم 

أیام   5+ أیام تقویمیة  10، یكون أمام المستأجر  ")إعالم بدیل ("الشكوى واالستدعاء ألحد أفراد األسرة 
م تعلیق اإلعالم بالقضیة على منزل المستأجر وتم إرسال النسخة بالبرید، یكون  إذا ت . عمل محكمة لتقدیم رد 

 .أیام عمل محكمة للرد  5+ أیام تقویمیة  10أمام المستأجر 
 

 تصدر المحكمة الحكم غیابیًا وتطرد المستأجر.  –  إذا لم یقدم المستأجر رًدا. أ . 3الخطوة 
ھذا یعني أن  . أجر إذا لم یقدم رد على الشكوى واالستدعاءیجوز أن تصدر المحكمة حكًما غیابیًا ضد المست

أیام من صدور الحكم الغیابي، سیرسل رئیس الشرطة   9-7بعد . المستأجر قد یتم طرده تلقائیًا دون محاكمة
لن  . دقائق  5أیام، سیعود رئیس الشرطة ویجبر الجمیع على الخروج في غضون  7-5 وبعد   إشعاًرا بالطرد،

التراجع  "و  " وقف التنفیذ " ھناك أشكال محتملة لإلغاثة تُعرف باسم .  یُمنَح المستأجر أي وقت لحزم أمتعتھ 
ومحددة،  ومع ذلك، فإن أشكال اإلغاثة ھذه نادرة  .  إذا كان ھناك سبب قانوني لعدم تنفیذ اإلخالء " عن الحكم 

 . لذلك یجب على المستأجرین استشارة محامي لقضیة اإلخالء
  

https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing
https://www.courts.ca.gov/find%E2%80%93my%E2%80%93court.htm?query=browse_courts
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 التسویة أو المحاكمة  –  إذا قدم المستأجر رًدا. ب.  3الخطوة 
 

 .  یصل المستأجر والمالك إلى اتفاق  – التسویة 
 أو

بتاریخ  أیام من تقدیم الرد، یجب أن یتلقى المستأجر خطابًا  10عادة، في غضون حوالي   –  المحاكمة
مع  . یوًما من تقدیم المستأجر للرد  21سیتم تعیین تاریخ المحاكمة بعد حوالي .  المحكمة المحدد للمحاكمة 

ذلك، یجب أال یفترض المستأجر أنھ سیتلقى إشعاًرا في الوقت المناسب، لذلك یجب علیھ التحقق من األمر  
 .  لدى المحكمة استباقیًا لمعرفة تاریخ المحاكمة

 
نفس إجراء نشر اإلعالم والجدول الزمني   –  فسیُطَرد المستأجر   –  مستأجر القضیة بالمحاكمةإذا خسر ال

 . أ . 3للطرد الموضح في الخطوة  
 

 . فسیبقى المستأجر ویدفع اإلیجار  – إذا ربح المستأجر القضیة بالمحاكمة 
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 نموذج الرد ونماذج المحكمة األخرى –الرد على االستدعاء والشكوى  .2
.  یشرح ھذا القسم النماذج التي یتم تقدیمھا عادة إلى المحكمة بعد أن یتلقى المستأجر االستدعاء والشكوى 
.  ھناك أیًضا روابط توفر موارد إضافیة حول طریقة ملء النماذج ومكان الحصول على مساعدة إضافیة

 :  حول النماذج التالیة سیوفر ھذا القسم مزیًدا من المعلومات 

 الرد  •
 )  اختیاري(مرفق بالرد  •
 دلیل التسلیم   •
 ) اختیاري(طلب المحاكمة أمام ھیئة محلفین  •
 ) اختیاري(اإلعفاء من الرسوم  •

 :الرد 

 : إلى المحكمة من أجل ما یلي" رد "للرد على دعاوى المالك ضده في االستدعاء والشكوى، یجوز للمستأجر تقدیم 

 و   إنكار أي دعاوى كاذبة أدلى بھا المالك في الشكوى، •
 .  ذكر أي دفاعات قد تكون لدیھ تجاه قضیة الطرد  •

إذا لم یتم تقدیم أي رد على الشكوى، یمكن للقاضي أو موظف المحكمة أن یأمر بإصدار حكم غیابي، وبعد  
 .  یوًما، یمكن لرئیس الشرطة طرد المستأجر خارج المنزل  14-12حوالي  

  یمكن العثور على النموذج الفارغ ھنا.  أنشأت المحكمة نموذج رد 
105-form/UD-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc 

في دلیلنا حول كیفیة الرد على دعوى  : العثور على إرشادات مفصلة حول طریقة ملء نموذج الرد ھنا  یمكن 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- :اإلخالء الموجودة ھنا 

attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf  یوجد دلیل موضح لطریقة الرد على ،
how-sheet-https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-  :دعوى طرد یوجد 

lawsuit-eviction-an-answer-to  . 

یوضح للمستأجرین طریقة إكمال نموذج اإلجابة   یمكن العثور على مقطع فیدیو تعلیمي قصیر عبر اإلنترنت 
 . https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s :ھنا 

انظر قسم  (أو یسلم نسخة من رده للمالك " یعطي " بمجرد أن یقدم المستأجر الرد إلى المحكمة، فإن المستأجر 
 ).  أدناه" دلیل التسلیم "

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-105
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file%E2%80%93%20attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file%E2%80%93%20attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s
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 ): اختیاري(مرفق بالرد 

یدرج بعض المستأجرین دفاعات قانونیة إضافیة غیر موضحة في نموذج الرد على المحكمة عن طریق  
 Attachment 3l Attachment: یمكن العثور على قالب للمرفق ھنا. تقدیم مرفق مع إجابتھم

)StateWide (pdf . عالمة اختیار أمام   بعد مراجعة المرفق والدفاعات بعنایة، یمكن للمستأجر وضع
حول   DRCھذا في دلیل  PDFیمكن أیًضا العثور على ملف  . المربعات التي یعتقد أنھا تنطبق علیھ
:  طریقة الرد على دعوى اإلخالء ھنا

-an-answer-to-how-sheet-https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact
lawsuit-eviction . 

 دلیل التسلیم 

في كالیفورنیا، یمكن للمستأجر إرسال  . ك أو محامي المالكإلى المال) تسلیمھا( یجب تقدیم نسخة من الرد 
عاًما ولیس   18یجب أن یقوم بالتسلیم لشخص یزید عمره عن . المستندات إلى المالك عن طریق البرید 

 .  والتوقیع علیھ " دلیل التسلیم "یحتاج ھذا الشخص إلى إكمال نموذج  . طرفًا في دعوى اإلخالء

 :  الفارغ ھنا" ل التسلیم دلی"یمكن العثور على نموذج  
030-form/POS-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc  .  یمكن العثور على إرشادات مفصلة

:  وأیًضا ھنا ھذا على الجانب الخلفي من نموذج دلیل التسلیم  " دلیل التسلیم" حول طریقة إكمال نموذج  
-https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file

attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf  . 

 .  األصلي إلى المحكمة " الرد "المكتمل ونموذج  " دلیل التسلیم"بعد إكمال التسلیم، یحتاج المستأجر إلى تقدیم :  تنبیھ

   : طلب إجراء محاكمة أمام ھیئة محلفین

للمستأجرین خیار الفصل في قضیتھم من ھیئة محلفین، وھم مجموعة من األشخاص من الجمھور تفصل في  
المحاكمة أمام ھیئة محلفین محاكمة أمام ھیئة محلفین، ویجب على المستأجرین  تسمى . القضیة، أو من قاٍض 

تسمى المحاكمة التي یفصل فیھا القاضي  . الذین یریدون إجراء محاكمة أمام ھیئة محلفین أن یطلبوا ھذا مقدًما
المحلفین  ھناك مزایا وعیوب على حد سواء للمحاكمات أمام ھیئة ".  قضائیة"وبدون ھیئة محلفین محاكمة 

إذا لم یكن المستأجر متأكًدا من نوع المحاكمة المفضل لھ إجراءھا، فیمكنھ استشارة  . والمحاكمات القضائیة 
 .  محامي الطرد 

 
إذا كان المستأجر یرید المحاكمة أمام ھیئة محلفین، بدالً من المحاكمة القضائیة، للفصل في قضیتھ، فیمكنھ  

ھذا ھو نموذج المحكمة  .  ، أو یمكنھ تقدیم مستند منفصل " الرد " في    طلب إجراء محاكمة أمام ھیئة محلفین 
.  form/UD-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-150: القیاسي لطلب المحاكمة أمام ھیئة محلفین 

 :  طلب محاكمة أمام ھیئة محلفین مرفق ھنا نموذجي یمكن استخدامھ أیًضا ل   Wordویوجد مستند  
یمكن للمستأجر ملء األقسام الموجودة بین قوسین ومظللة  .  docx)(ین  طلب نموذج محاكمة أمام ھیئة محلف

   وتعدیل أي من النموذجین قبل تقدیمھما إلى المحكمة. 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_6__Attachment_3l_Attachment_StateWide.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_6__Attachment_3l_Attachment_StateWide.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/POS-030
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-150
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx
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إذا قرر المستأجر طلب إجراء محاكمة أمام ھیئة محلفین في مستند منفصل، ولیس في رده، فسیلزمھ تقدیم  
دلیل  "راجع قسم . المالك، وتقدیم النسخة األصلیة إلى المحكمةنسخة من ھذا المستند إلى المالك أو محامي 

أعاله للحصول على إرشادات حول طریقة إكمال عملیة االستالم وإعداد نموذج دلیل التسلیم  " التسلیم 
 .  وتقدیمھ
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 : طلب اإلعفاء من الرسوم

للمستأجرین طلب اإلعفاء من الرسوم  یجوز . ھناك تكالیف محكمة یجب دفعھا لتقدیم المستندات إلى المحكمة
 .  إذا لم یتمكنوا من تحمل الرسوم عن طریق ملء النماذج الالزمة

:  یمكن العثور على نسخ فارغة من نماذج اإلعفاء من الرسوم الثالثة ھنا 
001-form/FW-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc ؛ 
002-form/FW-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc ؛ 
003-form/FW-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc  . 

 
إرشادات مفصلة حول طریقة ملء ھذه النماذج  یمكن العثور على 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-:ھنا 
s.pdfattachments/Link_9_Instructions_on_FW_Form . 

ویقدَّم إال إذا طلب   " طلب التنازل عن الرسوم اإلضافیة : FW-002"یجب أال یُكَمل النموذج  : مالحظة
طلب   FW_001"  المستأجر محاكمة أمام ھیئة محلفین، وإال فإن المستأجر یحتاج فقط إلى تقدیم نموذج 

 ".  للتنازل عن رسوم المحكمة  FW_003طلب  "و  " التنازل عن رسوم المحكمة 

ال یحتاج المستأجر إلى تقدیم نسخ من نماذج اإلعفاء من الرسوم إلى المالك أو محامي المالك، بل  : مالحظة
 .  یجب علیھ تقدیمھا إلى المحكمة فقط 

 : مصادر المساعدة 

لذھاب إلى مركز  إذا احتاج المستأجر إلى المساعدة في تقدیم رده، أو في ملء أي نماذج أخرى، فیمكنھ ا
 .  المساعدة الذاتیة المحلي التابع لمحكمتھ، أو مقدم المساعدة القانونیة للدفاع بشأن قضایا الطرد 

 : یمكن العثور على معلومات االتصال بالمحاكم المحلیة ھنا
court.htm?query=browse_courts-my-https://www.courts.ca.gov/find  . 

:  یمكن العثور على ورقة إحالة للمساعدة القانونیة للدفاع عن اإلخالء ھنا 
-https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file

with_SR_edits.pdf-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020   

   ماذا یحدث بعد أن یقدم المستأجر رده؟

أیام من تقدیم الرد، یجب أن یتلقى المستأجر خطابًا بتاریخ المحكمة المحدد   10في غضون حوالي 
بعد ذلك، سیتم حل دعاوى الطرد بشكل  . یوًما تقریبًا 21سیتم تعیین تاریخ للمحاكمة في غضون  . للمحاكمة

 .  راجع األقسام التالیة لمعرفة المزید حول كل من ھذه العملیات . عام إما عن طریق تسویة أو محاكمة 

  

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-001
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-002
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-003
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf
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 التسویات والوساطة  .3
یقدم ھذا القسم معلومات عن ثالث طرق یمكن من خاللھا حل دعوى الطرد دون االضطرار إلى المثول  

یمكن أن تكون جمیع ھذه  .  التسویات، وحل النزاعات بالطرق البدیلة، والوساطة  – أمام المحكمة وھي 
ر إلى المرور  العملیات الثالث مفیدة لكال الطرفین في عملیة الطرد للتوصل إلى اتفاق دون االضطرا

یبدأ ھذا القسم بوصف طبیعة التسویة،  . بضغوط المحاكمة والتقید بالوقت والشك في حیثیات المحاكمة
وطریقة طلب التسویة، واألمور التي یجب مراعاتھا عند التوصل إلى اتفاقیة تسویة، وبعض أمثلة التسویة  

لم یتم التوصل إلى تسویة، ومعلومات حول   ینتھي ھذا القسم ببعض األشكال الممكنة لإلغاثة إذا. الشائعة
 . الحلول البدیلة لفض النزاع والوساطة

 ما المقصود بالتسویة وكیف أطلبھا؟ 

في ھذه الحالة، المستأجر ومالك العقار في دعوى احتجاز غیر   –اتفاقیة التسویة ھي طریقة یمكن لألطراف 
 .  ة محلفین للفصل في المحاكمةحل الدعوى بأنفسھم، بدالً من وجود قاض أو ھیئ –قانوني 

التي تُعقَد بشكل عام قبل  "  جلسة التسویة اإللزامیة " تطلب بعض المحاكم من األطراف المشاركة فیما یسمونھ 
على سبیل المثال، قد تكون  .  یمكن أن تكون جلسات التسویة اإللزامیة غیر رسمیة للغایة.  بدء المحاكمة 

أو قد تأخذ شكال رسمیًا أكثر،  . في الردھة خارج قاعة المحكمة محادثة مدتھا خمس دقائق بین األطراف
 . وتحدث في قاعة المحكمة حیث یدیر القاضي المحادثة بین الطرفین 

من خالل دفع أتعاب   –نظًرا ألن المالك الذین دخلوا في عملیة الطرد قد استثمروا األموال فیھا عادةً 
فلیس من المحتمل أن یتواصل أصحاب العقارات مع المستأجرین للتسویة   – المحكمة وربما أتعاب المحاماة 

ومع ذلك، قد یكون من المفید للمالك الوصول إلى تسویة، بدالً من إنفاق المزید من المال على  .  بأنفسھم 
ر مھتًما بتسویة القضیة، بدالً من الدخول في متاھات  ولھذه األسباب، إذا كان المستأج.  إجراءات المحاكمة

حتى إذا طلبت المحكمة عقد جلسة تسویة  .  المحاكمة، فقد یرغب المستأجر في االتصال بالمالك لطلب تسویة 
 .  إلزامیة، فال یزال بإمكان المستأجر محاولة تسویة القضیة مع المالك قبل عقد الجلسة 

على سبیل  .  محادثة غیر رسمیة أو بعرض یصل إلیھ الطرفان بعد تفاوض یمكن أن تبدأ مفاوضات التسویة ب
ویجوز للمالك  . المثال، یجوز للمستأجر تقدیم عرض، یرد علیھ المالك أو محامي المالك بالقبول أو الرفض 

أیًضا تقدیم عرض مقابل لعرض المستأجر، ویمكن للمستأجر قبول ذلك العرض أو رفضھ أو تقدیم عرضھ  
 .  المقابل

نظًرا ألنھ من األسھل على األطراف معرفة ما وعد كل جانب بفعلھ إذا كان ذلك كتابیًا، فعادة ما یسجل  
المستأجرون والمالك اتفاقیاتھم كتابیًا، مع تضمین كل مصطلح مھم بالنسبة لھم، والتأكد من توقیع  

وافق على القیام بھ، یمكن للطرف  وبھذه الطریقة إذا لم یفعل أحد الطرفین ما  .  المستأجرین والمالكین علیھا 
 .) انظر أدناه للحصول على أمثلة على شروط التسویة . (اآلخر أن یلجأ إلى المحكمة طلباً للمساعدة

إذا بدا أن المستأجر لن یكون قادًرا على التوصل إلى اتفاق مع المالك، فیمكنھ الدفاع عن نفسھ في المحاكمة  
، ال یمكن  California Evidence Code §1152بموجب   – مالحظة . المحلفینأمام القاضي أو ھیئة 

 .  استخدام عروض تسویة القضیة ضد أي شخص في المحكمة
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 : أمثلة شائعة على اتفاقیة التسویة 

إذا أراد المستأجر المغادرة، فإلیك بعض العناصر التي یجب   :التفاوض على الخروج من المنزل .1
 : التفاوض على اتفاقیة تسویةمراعاتھا عند 

یطلب المستأجرون تحدید الوقت الذي یجب علیھم مغادرة المنزل فیھ، مع العلم أن  : الوقت •
إذا كان من المحتمل أن یغادر المستأجر   – مثال . المالك سیحاول التفاوض لیكون الوقت أعجل

المستأجر أنھ یحتاج  أو إذا علم . یوًما  60یوًما، فقد یرغب المستأجر في طلب   30في غضون  
 .  یوًما   90یوًما، فقد یرغب في طلب   60إلى 

یجوز للمستأجرین التفاوض بشأن التنازل أو المسامحة في اإلیجار المتأخر  : اإلیجار المتأخر  •
في بعض األحیان، یرغب المالك فقط في استعادة المنزل  . وأتعاب المحاماة وتكالیف المحكمة

ویجوز للمستأجرین أیًضا أن  .  المستأجرین المدینین لھم إذا خرجوا منھویوافقون على إعفاء 
یطلبوا من المالك الموافقة على التنازل عن أي إیجار مدینون بھ، على سبیل المثال، إذا لم  

 . یدفعوا اإلیجار ألن شقتھم كانت في حالة سیئة ولم یصلح المالك المشكلة
في التخلي عن مبلغ التأمین الخاصة بھم مقابل التنازل  یمكن للمستأجرین التفكیر : مبلغ التأمین •

 .  عن أو خفض مبلغ أي إیجار أو رسوم أخرى مستحقة
یجوز للمستأجرین التفاوض للتأكد من عدم الكشف عن عن سجل  : عدم تسجیل قضیة الطرد •

سیمنع ھذا ظھور حالة الطرد في السجالت العامة واإلضرار بوضعھم  . المحكمة الخاص بھم 
 .  تماني أو جعل من الصعب علیھم استئجار شقة في المستقبل االئ

 
 : التفاوض على الدفع والبقاء .2

إذا أراد المستأجر البقاء، وكان سبب االحتجاز غیر القانوني ھو عدم دفع اإلیجار أو الرسوم األخرى، فمن  
رسوم أخرى للبقاء   المحتمل أن یضطر المستأجر إلى دفع مبلغ كامل أو جزئي من اإلیجار غیر المدفوع أو 

 .  في الوحدة السكنیة
 
في الشكوى األولیة، من المرجح أن یطلب المالك من المستأجر دفع كل أو معظم اإلیجار المستحق وأتعاب  

قد یكون المستأجر قادًرا على التفاوض إما على التنازل عن ھذه التكالیف أو  .  المحاماة وتكالیف المحكمة
فیما یلي بعض العناصر التي یجب مراعاتھا في ھذه األنواع من  . المطلوب دفعھتخفیض المبلغ 

 : المفاوضات 
 

 . یجوز للمستأجرین دفع جمیع األموال المطلوبة مقابل رد الدعوى: الدفع الكامل •
، إذا  تنبیھ.  یجوز للمستأجرین طلب خطة دفع إذا لم یكن لدیھم كل األموال المطلوبة:  خطة الدفع  •

 . المستأجرین موعد السداد في خطة السداد، فقد یتم إخالئھم دون إشعار آخر فات 
قد یكون المالك أكثر عرضة لإلعفاء عن اإلیجار والرسوم والتكالیف المتأخرة  : التنازل/اإلعفاء  •

على سبیل المثال، إذا لم یدفع  .  إذا كان لدى المستأجرین دفاعات أو أراد المالك إبقاء المستأجر 
المستأجر اإلیجار ألن شقتھ كانت في حالة سیئة ولم یقم المالك بإصالح المشكلة، فقد یطلب  

المستأجر من المالك السماح لھ بدفع إیجار أقل حتى یتم إجراء اإلصالحات، ثم دفع مبلغ  
 . اإلیجار المعتاد عند إصالح الوحدة السكنیة

الدعوى في المحكمة، وللمحكمة عدم   یمكن للمستأجرین التفاوض لرد : عدم تسجیل قضیة الطرد •
 . إظھار سجالت قضیتھم 
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 . إذا لم یلتزم المستأجر بشروط اتفاقیة التسویة، فقد یتم طرده تنبیھ: 
 

 اإلعفاء من مصادرة الوحدة السكنیة ووقف اإلخالء – إذا لم یتم التوصل إلى تسویة 

المحاكمة، فال یزال بإمكانھ أن یطلب من  إذا كان المستأجر غیر قادر على الوصول إلى تسویة، قبل بدء 
یطلب الناس عادةً  .  القاضي السماح لھ بدفع كل ما ھو مستحق حتى یتمكن من البقاء في وحدتھ السكنیة 

إذا واجھوا صعوبات في العیش، ولكن لیس  ) 1179§قانون اإلجراءات المدنیة  " (اإلعفاء من المصادرة"
 : على ھذا اإلعفاء، یجب على المستأجر ما یلي للتأھل للحصول . لدیھم دفاعات قانونیة 

 
 أن یكون اإلیجار مستحقًا بحلول تاریخ المحاكمة؛ و  .1
 أن یكون قادًرا في الواقع على دفع جمیع اإلیجارات المستقبلیة ؛ و  .2
 . أن یكون قادًرا على دفع أتعاب المحامي وتكالیف المحكمة وغیرھا من التكالیف .3

 
لى الوصول إلى تسویة، وأمرت المحكمة بطرده، فیجوز للمستأجر أیًضا أن  إذا كان المستأجر غیر قادر ع

یوًما، ولكن یمكن للمالك طلب الدفع مقابل   40الطرد لمدة تصل إلى ) أو تأجیل" (تعلیق" یطلب من المحكمة 
إال إذا كان المالك  " وقف التنفیذ " مالحظة، ال یمكن للمستأجر طلب ) .CCP §1176. ( تلك األربعین یوًما

یمكن للمستأجر  . إلى المالك) إشعار خطي مسبقًا( من طرف واحد حاضًرا في تاریخ المحاكمة أو قدم إشعاًرا 
التحقق من إجراءات المحكمة المحلیة مع كاتب قاعة المحكمة أو على موقع المحكمة المحلیة إذا كانت لدیھ  

بسبب المشقة  " وقف التنفیذ " إذا طلب المستأجر ." حدة السكنیةبالبقاء في الو" أسئلة حول كیفیة تقدیم إشعار 
على  .  الشدیدة، یجب على المستأجر إحضار جمیع سجالتھ واألدلة األخرى التي تثبت المشقة إلى المحكمة 

سبیل المثال، یمكن للمستأجر إحضار السجالت الطبیة التي تظھر المدة التي كان محتجًزا خاللھا في  
 . المستشفى 

 
 المقصود بالحل البدیل لفض المنازعات والوساطة؟ ما 

ھو المصطلح المستخدم لجمیع طرق حل الدعاوى القضائیة التي ال  )  ADR( الحل البدیل لفض النزاع 
اختیاریة أو غیر رسمیة للغایة، وبعضھا   ADRقد تكون بعض عملیات . تتضمن المحاكمة أو إصدار حكم 

 .  اآلخر قد یكون إلزامیًا ورسمیًا

الوساطة ھي مناقشة رسمیة مع كال جانبي الدعوى  . وساطة ھي نوع من الحلول البدیلة لفض المنازعات ال
 .  في محاولة لمحاولة حل جزء من الدعوى أو حلھا كلھا 

 التكلفة 

ومع ذلك، إذا أحضر المالك محامیًا  .  إذا قدمت المحكمة الوساطة، فال توجد تكلفة للمشاركة في الوساطة
 . للوساطة، فسیؤدي ذلك إلى زیادة أتعاب المحامي الخاصة بالمالك، والتي قد یكون المستأجر مسؤوالً عن دفعھا
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كیف للمستأجر أن یعرف ما إذا كانت الوساطة أو خدمة أخرى لتسویة المنازعات معروضة أو مطلوبة في  
 محكمتھ؟ 

لمحكمتھ المحلیة أو وكالة المساعدة القانونیة  یجب على المستأجر التحقق من مركز المساعدة الذاتیة التابع 
 .  لمعرفة الممارسات المحلیة لمحكمتھ وأي متطلبات للوساطة أو غیرھا من أسالیب تسویة المنازعات البدیلة 

 ما الذي سیحدث خالل الوساطة؟ 

ن، قد یكون  في بعض األحیا . سیتحدث الوسیط مع كال الجانبین لمساعدتھما على فھم وجھات نظر بعضھما البعض 
 . الطرفان في الغرفة مع الوسیط، وفي بعض األحیان قد یكون ھناك طرف واحد فقط في الغرفة مع الوسیط 

 السریة

االستثناء الوحید  .  تكون المناقشات أثناء الوساطة سریة وال یمكن استخدامھا كاعترافات في المحكمة 
 . Cal.  أثناء اإلجراءات الجنائیة  للمناقشات التي تُستَخَدم في المحكمة المناقشات التي تتم

Evidence Code 1119 . 
 

 من یكون الوسیط؟ 

الوسیط لیس قاضیًا، لكنھ یكون في بعض األحیان  . الوسیط ھو طرف ثالث حاصل على تدریب خاص 
  فلن، %100وكان أحد األطراف مصیبًا بنسبة  %100حتى لو كان أحد األطراف مخطئًا بنسبة .  محامیًا 

.  لن یقرر الوسیط قانونیة النزاع أو عدالتھ . الوسیط محاید . ینحاز الوسیط إلى جانب من أي من الطرفین
 . سیطرح الوسیط أسئلة كل جانب لمحاولة التوصل إلى اتفاق بین الطرفین 

 ما ھي نتیجة الوساطة؟ 

التسویات المتفاوض علیھا، إذا توصل المستأجر إلى اتفاق بشأن كل النزاع أو جزء  تماًما كما ھو الحال مع 
یجب أن تتضمن االتفاقیة شروًطا حول طریقة حل  . منھ، فسیكون من األفضل إذا سجلوا اتفاقھم كتابیًا 

قاعدة  على سبیل المثال، تضمین شروط حول إخفاء سجل قضیة اإلخالء بشكل دائم وفقًا ل( الدعوى القضائیة 
ال یتعین على    – تنبیھ ).  حتى إذا كانت الوساطة تتم خارج قاعة المحكمة  2.551محكمة كالیفورنیا  

إذا لم یتوصل المستأجر إلى  . المالك أو الوسیط / المستأجر قبول شروط التسویة التي یقترحھا محامي المالك 
 .  اتفاق، ستعود قضیتھ إلى المحكمة وكأن الوساطة لم تحدث أبًدا
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 ما فائدة المشاركة في الوساطة؟ 

إذا واجھ المستأجر صعوبة في محاولة حل قضیتھ مع المالك، فقد یكون الوسیط قادًرا على مساعدة  
.  إذا لم یتوصل المستأجر إلى اتفاق، فال یزال بإمكانھ المثول أمام المحكمة . المستأجر في التواصل مع المالك

ما ھو مھم   – من خالل عملیة الوساطة  – ق، فقد یتعلم المستأجر حتى إذا لم یتوصل المستأجر إلى اتفا
 .  للطرف اآلخر لحل الدعوى، مما قد یساعد المستأجر على تسویة القضیة في نھایة المطاف

 ماذا لو احتاج المستأجر إلى تسھیالت معقولة للمشاركة في الوساطة؟ 

"  التسھیالت المعقولة في المحكمة"المعنون  7 إذا قدمت محكمة المستأجر وساطة، فیمكنھ الرجوع إلى القسم 
 . 37في الصفحة 
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 االستطالع .4
في ھذه الحالة   –االستطالع ھي كلمة لإلجراء القانوني في دعوى قضائیة، الذي یطلب فیھ الطرفان  

یرید كال الطرفین في  .  من بعضھما البعض المستندات والمعلومات واالعترافات  – المستأجر ومالك العقار 
دعوى قضائیة ھذه المعلومات من الجانب اآلخر حتى یتمكنوا من استخدامھا في المحاكمة لمحاولة إثبات  

 .  دعواھم، أو استخدامھا لمحاولة الوصول إلى تسویة قبل المحاكمة 

بما في ذلك الخطوات والجداول الزمنیة لالستطالع،   –  یوفر القسم التالي معلومات عن عملیة االستطالع 
 . أمثلة لألنواع المختلفة لطلبات االستطالع، واالعتراضات التي یمكن تقدیمھا لطلبات االستطالع وأوصاف و

ھذا یعني أنھ سیتعین على المستأجر التوقیع،  . یجب التحقق من جمیع الردود على طلبات االستطالع –  تنبیھ 
د دقیقة وأن ردوده حقیقیة  تحت طائلة عقوبة الحنث بالیمین، على أن جمیع المعلومات الواردة في المستن

 .  وصحیحة 

 الجدول الزمني لالستطالع في قضیة االحتجاز غیر القانوني 

 :  یبدأ االستطالع

 أیام من تقدیم المالك للمستأجر االستدعاء والشكوى أو   5 بعد  •
 .  أوالً أیام من تقدیم المستأجر رده على دعوى االحتجاز غیر القانوني، أیھما یحدث   5 بعد  •

 : یجب إكمال االستطالع 

 .  المحاكمة بخمسة أیام تقویمیة قبل •

لتجنب العواقب . كال الطرفین مطالب بالرد على االستطالع الذي تم تقدیمھ لھ بشكل صحیح –  تنبیھ
عملیة االستطالع إعداد ردوده على ھذه الطلبات وتقدیمھا قبل المواعید  الوخیمة، یجب على المستأجر في  

 .  النھائیة القانونیة 

ومع ذلك، إذا اتفقا على موعد  . یجوز للمستأجر والمالك االتفاق أیًضا على مواعید نھائیة مختلفة لالستطالع
ریق البرید اإللكتروني أو النص  نھائي مختلف لالستطالع، فمن األفضل أن یتم توثیق االتفاقیة كتابیًا عن ط

 . أو الخطاب 

 كیف یرسل المستأجر ردوده على طلبات االستطالع؟ 

.  عبر البرید والتوقیع على دلیل التسلیم ")  تسلیمھا("یجب أن یكلف المستأجر شخًصا آخر بإرسال الردود  
أن یكون الشخص الذي  یجب .  دلیل التسلیم ھو إقرار مكتوب بأن الشخص قد قدم أوراقًا أو سلمھا لشخص ما 

یسلم األوراق ویوقع على دلیل التسلیم للمستأجر مقیًما أو موظفًا في المقاطعة التي تقدم فیھا خدمات  
 ).  7في الصفحة "  دلیل التسلیم "راجع (عاًما أو أكثر  18المراسلة عبر البرید ویجب أن یكون عمره 
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 أدلى ببیانات كاذبة في الردود؟ ماذا یحدث إذا لم یستجب الطرف لطلبات االستطالع أو 

یجوز للقاضي أن یفرض غرامات ضد ھذا الطرف، أو یثبت علیھ ازدراء المحكمة، أو یأمر الطرف بدفع  
 . أتعاب محامي الطرف اآلخر، أو یحكم في القضیة قبل حدوث المحاكمة 

 كم من الوقت یجب أن یستغرقھ المستأجر للرد على طلبات االستطالع؟ 

 : نیة مختلفة، اعتماًدا على طریقة استالم المستأجر للطلب ھناك جداول زم 

أیام تقویمیة   5إذا سلم شخص ما طلبات االستطالع إلى المستأجر یًدا بید، فسیكون أمام المستأجر  •
 .  من تاریخ استالم الطلب للرد 

وإذا أرسل شخص ما إلى المستأجر طلبات االستطالع عن طریق البرید السریع، فسیكون أمام   •
 .  أیام من تاریخ إرسال الطلبات بالبرید للرد  7المستأجر 

وإذا أرسل شخص ما إلى المستأجر طلبات االستطالع عن طریق البرید العادي، فسیكون أمام   •
 .  بالبرید للرد أیام من تاریخ إرسال الطلبات  10المستأجر 

أیام من تاریخ تقدیم المستأجر لطلبات االستطالع للرد على   10أو  7أو  5أمام المالك أیًضا  –  مالحظة
یًدا بید أو برید سریع أو  (طلبات استطالع المستأجر، اعتماًدا على طریقة تسلیم طلبات استطالع المستأجر 

 . ، الموضحة أعاله)برید عادي

 الردود على طلبات االستطالع؟ ما الھدف من 

یجوز استخدام الردود إلثارة أسئلة حول مصداقیة الطرف الذي یرد على الطلبات، أو لعرض القضایا التي  
ھذا ھو سبب أھمیة الرد على لالستطالع،  .  یمكن لفت انتباه القاضي إلیھا أثناء المحاكمة أو وضع قیود علیھا 

والتأكد من أن الطرف اآلخر یتبع القواعد في طلب االستطالع    واالستعانة بمستشار قانوني إن أمكن،
 .  الخاص بھ 

 ما ھي أنواع االستطالعات المختلفة؟ 

 : ھناك خمسة أنواع من االستطالعات 

 . أسئلة مكتوبة یجب الرد علیھا كتابةً  –االستجوابات  .1
 . المادیة طلبات مراجعة المستندات أو األدلة  –  طلبات االطالع على النسخ المادیة .2
 .  طلبات االعتراف بصحة حقیقة ما  – طلبات االعترافات  .3
 . المقابالت الشخصیة حول وقائع القضیة  –  طلب اإلفادة .4
طریقة لطلب مستندات أو معلومات أو مقابلة أو من شخص لیس طرفًا في    –مذكرات االستدعاء  .5

 .  الدعوى 

 . التفصیل أدناه موضًحا باألمثلةیتم شرح كل نوع من أنواع االستطالعات الخمسة بمزید من 
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بشكل عام، ال یجوز ألي من الطرفین طلب  .  أسئلة مكتوبة یجب الرد علیھا كتابةً  –  االستجوابات .1
ومع ذلك، في حالة  . 2030.30قانون اإلجراءات المدنیة  . استجوابًا من الجانب اآلخر 35أكثر من 

التي سیحتاج المستأجرون إلیھا اإلجابة على  ، و"نموذجیة" االحتجاز غیر القانوني، ھناك استجوابات 
 .  35جمیع طلباتھا، حتى لو كان ھناك أكثر من 

أو الطرف الذي یرفع  " المدعي "في دعاوى االحتجاز غیر القانوني، یكون المالك ھو   – مالحظة 
 . ، الطرف الذي یتم رفع الدعوى ضده"المدعى علیھ "القضیة، والمستأجر ھو  

 : االستجوابات الشائعةفیما یلي أمثلة على 

 " متى استحوذ المدعى علیھ على الوحدة المؤجرة؟ " .أ
 " ھل فشل المدعى علیھ في دفع اإلیجار في الوقت المحدد؟" .ب 
 ."  یرجى ذكر أي شروط للوحدة المؤجرة تنتھك القانون المحلي والوالئي والفیدرالي" . ج

ال یحتاج  . بط في االستجواب سوف یرغب المستأجر في إیالء اھتمام وثیق لما یتم سؤالھ عن بالض 
باإلضافة إلى ذلك، قد یفكر المستأجر في االعتراض  .  المستأجر إلى تقدیم معلومات لم تُطلَب منھ 

إذا كان المستأجر ال  ). انظر قسم االعتراضات على طلبات االستطالع أدناه (على االستجوابات 
المدعى علیھ معلومات كافیة للرد  لیس لدى " یعرف إجابة سؤال في االستجواب، فیجوز لھ أن یقول  

 ."  على الطلب رقم [الرقم]

محاولة للنظر في المستندات أو األدلة المادیة األخرى التي   –  طلبات االطالع على النسخ المادیة .2
الموعد  . 2031.510إلى  2031.010قانون اإلجراءات المدنیة . یتعین على الجانب اآلخر إثباتھا 

 .  CCP 2031.260في   خمسة أیامالنھائي الذي مدتھ  

 : فیما یلي أمثلة لطلبات االطالع على النسخ المادیة 

 ." قدم جمیع الصور التي بحوزتك عن األضرار الناتجة عن المیاه في الوحدة" .أ
 ." قدم أي إخطارات في حوزتك أرسلھا إلیك المالك" .ب 

 
الضروري إثباتھا في  محاولة لالعتراف بصحة حقیقة ما، لذلك لیس من  – طلبات االعترافات  .3

طلبًا فقط لالعتراف بھا من الجانب اآلخر،    35بشكل عام، یجوز ألي من الجانبین تقدیم . المحاكمة
قانون اإلجراءات المدنیة  . وال یشمل ذلك االعتراف بصحة نسخ من المستندات كنسخ أصلیة

)b2033.030(  . 

 : إلیك مثال 

 ،Main Street ، Salinas 123اعترف بأن المدعى علیھ یقیم في العنوان " .أ
California 93905 ". 

المستأجر، بأن ھذا صحیح رداً على طلب االعتراف، فال یجوز لھ أن  " اعترف "إذا  . ط
 .  یعارض أو یجادل بأن ھذا غیر صحیح في المحاكمة 
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  Main Street ½ 123لنفترض أن المستأجر یعیش بالفعل في العنوان  .1
أثناء  . وھو وحدة غیر قانونیة ) منزل صغیر خلف المنزل الرئیسي(

المحاكمة، لن یتمكن المستأجر من مطالبة القاضي بالنظر فیما إذا كان  
یشیر إلى وحدة غیر قانونیة ألنھ وفقًا    Main Street ½ 123العنوان 

 Main 123العتراف المستأجر المقدم مسبقًا، یقیم المستأجر في 
tStree ولیس في ،Main Street123 ½   . 

ببیانات صحیحة بنسبة  " االعتراف"في ردود المستأجر على طلبات االعتراف، ال یحتاج إال إلى 
إذا لم یرد  یمكن أن یكون طلب االعتراف خطیًرا، ألنھ . البیانات غیر الصحیحة " رفض "و  ،100%

المستأجر علیھ في الوقت المناسب، یجوز للمالك أن یطلب من المحكمة أن تحكم بأن المستأجر  
ثم استخدام ھذه االعترافات    ")اعتبار الطلبات معترف بھا"یطلب من القاضي (یعترف بكل شيء 

 .  في المحاكمة ضد المستأجر

یجوز ألي من الجانبین أن یطلب إفادة من  .  المقابالت الشخصیة حول وقائع القضیة  –   طلب اإلفادة .4
أن یقسم على قول الحقیقة  ) صاحب اإلفادة( سیُطلب من أي شخص یلي بمعلومات . الجانب اآلخر

  .قد یحتاج صاحب اإلفادة إلى إلقاء نظرة على األدلة للرد على األسئلة . أثناء اإلفادة
 

اإلجابة على السؤال الذي یتم طرحھ علیھ وال  ال یجب على المستأجر الذي یُطلب منھ اإلفادة إال 
أیًضا، إذا لم یفھم المستأجر السؤال، فیمكن للمستأجر أن یطلب تكرار سؤال أو  . شيء أكثر من ذلك

قد یعترض  . المالك / إعادة صیاغتھ، بدالً من افتراض أنھ على درایة بما یسألھ محامي المالك  
 . الطعام / احات للذھاب إلى الحمام أو الماء المستأجر أیًضا على األسئلة، ویطلب استر

 
یجب على الطرف الذي یطلب اإلفادة أن یدفع أجرة  . عادة ما یقوم المحامون باإلفادات في مكاتبھم

عادة ما یكون ھناك كاتب محكمة حاضًرا، یسجل  . المترجم الفوري إذا احتاج إلیھ صاحب اإلفادة
سیطلب كاتب المحكمة من الطرف الذي یدلي باإلفادة ما  . المقابلة ویوفر نسخة من المقابلة للشراء

یشیر التوقیع على محضر اإلفادة إلى أن الكلمات  .  إذا كان یرغب في التنازل عن توقیعھ على النص 
بشكل عام، یجب على المستأجرین عدم التنازل عن  .  المكتوبة ھي الكلمات التي ذكرت أثناء اإلفادة 

لحصول على نسخة من اإلفادة لقراءتھا ومراجعتھا وتصحیحھا، إذا لزم  یمكن للمستأجر ا. توقیعاتھم
 . حیث یشیر إلى أن تلك كانت الكلمات التي أفاد بھا  – األمر، قبل التوقیع علیھا 

 
قد یتم جدولة اإلفادات في موعد ال یقل عن خمسة أیام بعد تسلیم إعالم طلب اإلفادة، ولكن یجب  

 . 2025.270قانون اإلجراءات المدنیة . أیام من المحاكمةتقدیم اإلفادات قبل خمسة 
 

مذكرات االستدعاء ھي طریقة یستخدمھا طرف ما لطلب مستندات أو   –  مذكرات االستدعاء .5
 .  معلومات أو مقابلة أو من شخص لیس طرفًا في الدعوى

  : التسھیالت المعقولة

أو   / و  المالك / إذا كان المستأجر یحتاج إلى تسھیل لإلفادة، فیجوز لھ تقدیم الطلب خطیًا إلى محامي المالك 
تذكر أن األفراد ذوي اإلعاقة ال یحتاجون إلى  .  المالك لمناقشة التسھیالت المعقولة  /االتصال بمحامي المالك  
 . لطلب التسھیالت ) تشخیصاتھم( الكشف عن تشخیصھم 
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 ات على طلبات االستطالع االعتراض

فیما یلي أمثلة  . یجوز للمستأجر االعتراض على طلبات االستعراض إذا كان لدیھ أساس قانوني لالعتراض 
ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنھ بعد تقدیم االعتراض، قد یظل  . ألنواع مختلفة من االعتراضات الشائعة

ھ أو، إذا مضطًرا للرد، فیمكنھ التأكید على أنھ لیس لدیھ  المستأجر مضطًرا للرد على الطلب بناًء على معرفت
 .  معلومات كافیة للرد على الطلب 

 
 : ستة اعتراضات شائعة ھي

 . المالك معلومات ال تتعلق بالدعوى /یطلب محامي المالك : المالءمة •
الشخصیة أو  المالك أسئلة تتعلق بمعلومات التعریف  / یطرح محامي المالك  :  الخصوصیة  / المالءمة  •

 . المعلومات الخاصة 
المالك الحصول على الكثیر من   /یطلب محامي المالك  :  معلومات كثیرة ومرھقة بشكل غیر مالئم  •

 . المعلومات التي سیكون من الصعب جًدا تقدیمھا
المالك إقناع المستأجر بقول شيء خارج نطاق معرفتھ أو   / یحاول محامي المالك  :  تخیل المعلومات  •

 . خبرتھ خارج نطاق 
المالك المستأجر سؤاًال یحتوي على أجزاء متعددة تتطلب   / یسأل محامي المالك : السؤال المعقد  •

 . إجابات منفصلة
المالك المستأجر نفس السؤال الذي أجاب   / یسأل محامي المالك : سؤال مطروح سابقًا وتم الرد علیھ  •

 . علیھ بالفعل

 
ئعة المذكورة أعاله بمزید من التفصیل أدناه، موضح  یتم شرح كل من اعتراضات االستطالع الستة الشا

 .  باألمثلة

 
على سبیل المثال، في أحد  .  المالك معلومات ال تتعلق بالدعوى / یطلب محامي المالك : المالئمة •

یمكن أن  .  االستجوابات، یسأل المالك المستأجر عن اسم رئیسھ في العمل، وال عالقة لرئیسھ بمسكنھ
ألنھ   9یعترض المدعى علیھ على االستجواب رقم : "النموذجیة للمستأجر كما یلي تكون الردود 

رھنا باالعتراض المذكور، اسم رئیسي ھو كریستال  . یطلب معلومات ال عالقة لھا بھذه اإلجراءات 
 ". جارسیا 

 
یطرح المالك أسئلة تتعلق بمعلومات التعریف الشخصیة، مثل رقم الضمان  :  الخصوصیة  / المالءمة  •

الجتماعي للمستأجر أو تاریخ میالده أو رقم رخصة القیادة أو المعلومات الخاصة مثل حالة الھجرة  ا
المالءمة، ألن  ) 1: ( یمكن للمستأجر االعتراض على أساس . أو اإلعاقة المحددة أو المعلومات الطبیة

شخصیة  الخصوصیة ألنھا معلومات ) 2( و  المعلومات لیست ذات صلة باالحتجاز غیر القانوني،
على سبیل المثال في اإلفادة، یطلب محامي المالك من المستأجر رقم الضمان  .  محمیة للمستأجر 

أنا أعترض على ھذا السؤال على  : "یمكن أن یكون الرد النموذجي كما یلي.  االجتماعي الخاص بھ 
 .  لشخصیة ال تلزم المستأجر اإلجابة على السؤال بتقدیم معلوماتھ ا".  أساس المالءمة والخصوصیة
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المالك الحصول على الكثیر من   /یطلب محامي المالك  :  معلومات كثیرة ومرھقة بشكل غیر مالئم  •
على سبیل المثال، في طلب المعلومات المادیة،  .  المعلومات التي سیكون من الصعب جًدا تقدیمھا

.  عاًما   30لمدة یطلب المالك مالحظة من كل طبیب تلقاھا المستأجر بشأن إعاقتھ التي یعاني منھا 
یعترض المدعى علیھ على طلب األدلة المادیة  : " یمكن أن تكون الردود النموذجیة للمستأجر كالتالي 

باعتباره غیر محدد ومرھق وغیر مناسب، ألنھ یطلب معلومات منذ ثالثین عاًما ولم یبدأ   9رقم 
رھنًا بمثل ھذه االعتراضات، تقدم المدعى علیھا آخر  . أشھر فقط  8عقد اإلیجار الخاص بي إال منذ 

 ". مالحظتین لطبیب تلقتھا مؤخًرا وتحجب المستندات المتبقیة
 

المالك إقناع المستأجر بقول شيء خارج نطاق معرفتھ أو   / لمالك  یحاول محامي ا:  تخیل المعلومات  •
على سبیل المثال، في إفادة ما، یسأل محامي المالك المستأجر عما كان سیفعلھ  . خارج نطاق خبرتھ 

یمكن أن تكون  . لو كان المالك رد على مكالمتھ على الرغم من أن المالك لم یرد على مكالمتھ 
.  أعترض، ھذا السؤال یستدعي تخیل معلومات غیر مؤكدة: "جر كالتالي الردود النموذجیة للمستأ

".  رھنا بمثل ھذا االعتراض، كنت سأخبر المالك عن الصنبور المسرب وأطلب منھ إصالحھ
.  یضطر المستأجر أبًدا لإلجابة على سؤال یدعو إلى تخیل معلومات  أال في المحكمة، یجب : مالحظة

قاض حاضر، لذلك یمكن للمستأجر االعتراض وذكر ما یتخیلھ من   ومع ذلك، في اإلفادة، ال یوجد 
أو یمكن للمستأجر أن یعترض ویقول شیئًا ال یضر بوضعھ  . معلومات وعدم اإلجابة على السؤال

 . في القضیة
 

المالك المستأجر سؤاًال یحتوي على أجزاء متعددة تتطلب   / یسأل محامي المالك : السؤال المعقد  •
تقر المدعى علیھا  : " على سبیل المثال، في طلب االعتراف، یقول محامي المالك. منفصلةإجابات 

ألنھا كانت تقیم    2020أبریل  3و 2020مارس  9بأنھا عزفت موسیقى صاخبة في منتصف لیل 
  9أعترض، السؤال رقم : "یمكن أن تكون الردود النموذجیة للمستأجر كالتالي."  حفالت في المبنى

 . بھذا االعتراض، أنكر حدوث ھذارھنا . معقد 
 

المالك المستأجر نفس السؤال الذي أجاب   / یسأل محامي المالك : سؤال مطروح سابقًا وتم الرد علیھ  •
إذن لم تدفع إیجار شھر نوفمبر،  "على سبیل المثال، عند اإلفادة، سأل محامي المالك .  علیھ بالفعل
یمكن  "  ھل دفعت إیجار شھر نوفمبر؟ " فیجاب المستأجر، ثم یسأل المحامي الحقًا " ألیس كذلك؟

"  أعترض، فالسؤال مطروح سابقًا وتم الرد علیھ "للمستأجر االعتراض على السؤال الثاني بقولھ  
 . ولیس علیھ اإلجابة على السؤال الثاني مرة أخرى 

 
أثناء اإلفادة، فال یزال بإمكانھ ذكر  إذا واجھ المستأجر صعوبة في تذكر اسم اعتراض : مالحظة

 .  ویجوز للقاضي أن یضع ذلك في الحسبان .  وسبب االعتراض بكلماتھ الخاصة "  االعتراض "
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 مقدمة  –  المحاكمة. أ .6
یتطرق القسم إلى اإلجراءات .  بدایة المحاكمة   – یشرح ھذا القسم ما سیحدث بعد انتھاء عملیة االستطالع 

المتوقعة، وكیف یمكن للمستأجر االستعداد قبل المحاكمة، بما في ذلك ما یجب تقدیمھ للمحاكمة،  األساسیة 
 .  وكیفیة الوصول إلى المحكمة

 محاكمة قضائیة أم محاكمة أمام ھیئة محلفین؟ 

ن  یجوز للمستأجرین الذین ینتھي بھم األمر إلى المحاكمة، بدالً من تسویة القضیة من خالل اتفاقیة تسویة، أ
یتم الفصل في قضیتھم من قبل ھیئة محلفین، وھي مجموعة من األشخاص من الجمھور الذي یفصل في  

تسمى المحاكمة أمام ھیئة محلفین محاكمة أمام ھیئة محلفین، ویجب على  . القضیة، أو من قبل قاض 
نموذج    – والشكوى   الرد على االستدعاء. 2القسم  "انظر (المستأجرین الذین یریدون ذلك أن یطلبوھا مسبقًا 

تسمى المحاكمة التي یفصل فیھا  ") طلب إجراء محاكمة أمام ھیئة محلفین " "الرد ونماذج المحكمة األخرى
ھناك مزایا وعیوب على حد سواء للمحاكمات أمام ھیئة  . القاضي وبدون ھیئة محلفین محاكمة قضائیة 

ا من نوع المحاكمة المفضل لھ إجراءھا، فیمكنھ  إذا لم یكن المستأجر متأكدً . المحلفین والمحاكمات القضائیة 
 .  استشارة محامي الطرد 

، فإن بعض المحاكم تعقد المحاكمات عن بُعد فقط. قد تعقد  COVID-19تنبیھ: نظًرا لظروف وباء  
، التي یمكن  " Zoomالمحكمة محاكمات عبر الھاتف أو عبر برنامج كمبیوتر أو من خالل منصة " 

خالل جھاز كمبیوتر أو ھاتف أو أي جھاز آخر متصل باإلنترنت أو من خالل الوصول  الوصول إلیھا من 
إلى خدمة الھاتف. یمكن للمستأجرین االتصال بالكاتب في المحكمة المحلیة، أو مكتب المساعدة الذاتیة  

  التابع للمحكمة المحلیة للحصول على مزید من المعلومات حول إجراءات جلسة االستماع عن بُعد في
 المحكمة. 

 ما یجب القیام بھ قبل المحاكمة

 : قبل المحاكمة، قد یجب على المستأجرین ما یلي

تحتوي قائمة الشھود على أسماء ومعلومات  تسلیم قائمة الشھود للمالك وتقدیم نسخة إلى المحكمة.  .1
بعد القسم    االتصال الخاصة باألشخاص الذین ینوي المستأجر أن یدلوا بشھادتھم أو إفادة أمام المحكمة

قد تشتمل ھذه القائمة على شھود المالك أو المالك إذا احتاج المستأجر إلیھم  . وبالنیابة عنھم في المحاكمة 
ال یتعین على المستأجرین استدعاء جمیع األشخاص الموجودین في  .  لإلدالء بشھادتھم إلثبات مسألة ما 

ادة من أشخاص لیسوا مدرجین في قائمة  قائمة الشھود لإلدالء بشھادتھم، لكن ال یمكنھم طلب الشھ
 . الشھود 

 
  تقدیم تعلیمات ھیئة المحلفین ونموذج الحكم إلى محامي المالك / المالك وإرسال نسخة إلى المحكمة.  .2

یجب على المستأجرین االتصال بمركز المساعدة الذاتیة المحلي أو وكالة المساعدة القانونیة واتباع  
  – على سبیل المثال .  متاح مع تعلیمات القاضي" أمر مستدیم "قد یكون ھناك  .  إجراءات المحكمة المحلیة 

المحاكمة في   تتطلب بعض المقاطعات التي تعقد محاكمات عن بُعد عبر اإلنترنت وضع مستندات 
صندوق حفظ في قاعة المحكمة أو إرسالھا بالبرید اإللكتروني إلى المحكمة، إلى جانب إرسالھا بالبرید  

  .  المالك أو تسلیمھا إلیھ  / اإللكتروني إلى محامي المالك 
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 : قبل عقد المحاكمة، قد یرغب المستأجرون فیما یلي

تندات، أو الشھود الذین یحتاجون إلیھم للمساعدة  التفكیر في الحجج التي یخططون لتقدیمھا، أو المس .1
.  قد یكون من المفید إلقاء نظرة على نموذج اإلجابة لمعرفة الدفاعات التي یقدمونھا. في إثبات حججھم

یجد بعض المستأجرین أنھ من المفید كتابة مخطط أساسي یحضرونھ معھم للمحاكمة حتى ال ینسوا  
یمكن أن یتضمن المخطط التفصیلي تفصیل لحقیقة حجتھم، ولكل  .  ھا النقاط الرئیسیة التي یریدون طرح

  " األدلة"راجع  .  وأجزاء األدلة أو األقوال التي یدلون بھا ھم أو الشھود إلثبات حجتھم  –نقطة منھا
للحصول على مزید من   23الذي یبدأ في الصفحة " ما یجب إحضاره للمحاكمة "ضمن قسم "  الشھود "و

 .  المعلومات 
 

التفكیر في الحجج التي یعتقدون أن المالك قد یقدمھا، وما ھي المستندات أو الشھود التي قد یحتاجون   .2
قد یكون من المفید النظر في الشكوى المقدمة من المالك لمعرفة سبب   إلیھا للمساعدة في دحض ذلك.

لك یمكنھم الشعور براحة  قد یجد المستأجرون ھذا مفیًدا ألنھم بعد ذ . مطالبتھم بضرورة إخالء المستأجر 
على سبیل المثال، إذا علموا أن المالك  . أكبر حول ما یمكن توقعھ، ویمكن أن یكونوا مستعدین لالستجابة

 .  سیدعي شیئًا غیر صحیح، فیمكن للمستأجر أن یستعد بأدلة، إن وجدت، تثبت أنھ غیر صحیح 
 

حة معقولة للمشاركة في إجراءات  تحدید ما إذا كانوا سیحتاجون إلى مترجم فوري أو وسائل را .3
 .  أدناه للحصول على مزید من المعلومات " أساسیات قاعة المحكمة "راجع قسم  . المحكمة 

 
أو إجازة من العمل لیتمكنوا   /و  أو النقل  /و  تحدید ما إذا كانوا سیحتاجون إلى تنسیق رعایة األطفال .4

 .  اه للحصول على مزید من المعلومات أدن " أساسیات قاعة المحكمة"راجع قسم . من حضور المحاكمة 

 أساسیات قاعة المحكمة 

یحتاج المستأجرون إلى وقت كاٍف  . یحب على المستأجرین الوصول مبكرا إلى قاعة المحكمة  الوقت:
للوصول، والخضوع للفحص من أجھزة الكشف عن المعادن، والعثور على قاعة المحكمة الخاصة بھم،  

، وتسجیل الوصول مع الكاتب قبل أن یبدأ القاضي أو الكاتب  "قائمة القضایا "والعثور على قضایاھم على  
قائمة القضایا ھي ورقة یتم لصقھا على باب  . حاكمتھم في استدعاء القضایا في الوقت المحدد في مواعید م

قاعة المحكمة أو مثبتة على الحائط بجوار باب قاعة المحكمة توضح جمیع أسماء القضایا وأرقام القضایا  
 . المحدد لھا تواریخ محاكمة في ذلك الیوم 

 
ون یرغبون في التأكد من  إذا كانت المحاكمة بعیدة ولیست شخصیة، فال یزال المستأجر  المحاكمات عن بعد: 

على سبیل المثال، قد یحتاج المستأجرون إلى إعداد المساحة  . منحھم الوقت الكافي لالستعداد قبل بدء المحكمة
التي سیذھبون إلیھا للوصول إلى جلسة االستماع، سواء كان ذلك من ھاتفھم أو جھاز الكمبیوتر الخاص بھم،  

یجب على المستأجرین،  . بما في ذلك اتصالھم باإلنترنت، إذا لزم األمر  واختبار أي وسیلة تقنیة سیستخدمونھا،
 .  بأقصى ما في وسعھم، محاولة التأكد من أن المساحة التي سیستخدمونھا ھادئة وتحقق لھم الخصوصیة

 .  یجب على المستأجرین محاولة ارتداء مالبس أنیقة: الزي
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یجب على كل شخص یحضر في  .  قد ال تكون ھناك رعایة أطفال متوفرة في دار المحكمة  رعایة األطفال:
قاعة المحكمة أن یكون ھادئًا عندما یكون القاضي على المنصة وإال فسیطلب الحاجب، الذي یشبھ حارس  

  – عد وینطبق الشيء نفسھ على جلسات االستماع عن بُ .  األمن في قاعة المحكمة، منھ مغادرة قاعة المحكمة 
 .  لن یرغب القضاة في تشتیت انتباھھم بسبب أي ضجیج في الخلفیة في المكالمة، بما في ذلك األطفال

 
قبل موعد المحكمة، یمكن للمستأجرین االتصال بالمحكمة المحلیة لطلب االستعانة بمترجم  : المترجم الفوري

المحكمة بأنھم بحاجة إلى مترجم فوري في  في یوم جلسة االستماع، یمكن للمستأجرین إخبار كاتب . فوري
إذا نطق القاضي رقم القضیة ولم یكن المترجم  . أقرب وقت ممكن، أو عند دخولھم إلى قاعة المحكمة 

 . الفوري موجوًدا، یمكن للمستأجرین أن یطلبوا من القاضي انتظار وصول المترجم الفوري 
 

 .  الوارد أدناه " التسھیالت المعقولة في المحكمة"یرجى مراجعة قسم  :  التسھیالت المعقولة في المحكمة 
 

 ما یجب إحضاره إلى المحاكمة

یجب أن یكون مع المستأجرین جمیع أدلتھم وأن یرتبوھا، وأن یحضر شھودھم في المحكمة في وقت جلسة  
 .  المحكمة الخاصة بھم 

 
ألن المالك  .  بق األصلیجب على المستأجرین إحضار نسخة أصلیة واحدة على األقل ونسختین ط  –الدلیل 

سیحصل القاضي على النسخة األصلیة ویمكن  . لھ الحق في رؤیة األصل وسیحصل على نسخة واحدة
إذا كانت المحاكمة تُعقَد عن بعد، فیجوز للمستأجر الرجوع  . للمستأجر استخدام نسخة واحدة أثناء المحاكمة 

 .  ة المستندات أثناء المحاكمةإلى كاتب المحكمة قبل موعد المحاكمة لمعرفة طریقة مراجع
 

 :  فیما یلي بعض األمثلة على األدلة التي یمكن للمستأجرین تقدیمھا للمحكمة 
 

 صور فوتوغرافیة للعیوب أو أشكال القصور في شقتھم؛ و  •
 نسخ مصدقة من أي تقاریر لوزارة الصحة أو السجالت الحكومیة أو السجالت التجاریة؛ و  •
اإلیجار أو إثبات دفع اإلیجار؛ على سبیل المثال، كشوف الحسابات المصرفیة التي  جمیع إیصاالت  •

 تظھر الشیكات المدفوعة، أو كعوب الحواالت المالیة، أو اإلیصاالت و 
.  أیة رسائل أو إخطارات أو رسائل نصیة أو اتصاالت برید صوتي بین المستأجرین ومالك العقار  •

إحضار أي رسائل قدموھا إلى المالك یطلبون فیھا إصالحات   على سبیل المثال، یجوز للمستأجرین 
یجوز للمستأجرین أیًضا تضمین أظرف، ألن الطوابع  . أو إبالغ المالك بأي مشكالت في الشقة 

 . البریدیة تُظھر تاریخ اإلرسال البریدي وتُظھر المغلفات المرَسل إلیھ والمرِسل
 

أو بسبب عدم  (سبب عدم امتالكھم لجمیع األدلة ال یجوز للمستأجرین تأجیل المحاكمة ب :  تنبیھ
یجب أن یكون المستأجرون  ). تقدیمھا بشكل صحیح بالنسبة إلى المحاكمات التي تُعقَد عبر اإلنترنت 

 .  جاھزین في مواعید المحاكمة
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یجب أن یكون الشھود حاضرین في المحكمة في بدایة المحاكمة، ومتاحین لإلجابة على األسئلة    – الشھود
على سبیل المثال، ال یمكن للمستأجر إحضار خطاب من جاره بدالً من إحضار جاره إلى  .  اإلفادة بشھادتھمو

إذا شعر  . ھذا ألنھ ال یمكن للطرف اآلخر سؤال الشاھد بشأن محتوى الرسالة . المحكمة لإلدالء بشھادتھ 
تأجرین إصدار مذكرات  المستأجرون بالقلق من أن شھودھم قد ال یحضرون إلى المحكمة، فیجوز للمس

یجوز للمستأجرین الحصول على مذكرات استدعاء من مكتب كاتب المحكمة ومن ثم طلب من  .  استدعاء لھم
 . شخص آخر تسلیم مذكرات االستدعاء لشھودھم قبل المحاكمة

قد یتعین على المستأجرین دفع مقابل المسافة التي یقطعھا الشھود والرسوم المفروضة علیھم إذا طلب  
 القانون الحكومي  . دوالًرا في الیوم باإلضافة إلى تكلفة المسافة المقطوعة بالفعل 35. (لشھود ھذاا

ال یتعین على المستأجرین أن یدفعوا مقابل المسافة المقطوعة من المالك أو رسوم شھود  .) 68093رقم 
 . المالك إذا قالوا أن المالك أو شاھد المالك ھم شھود لھم

 السلوك في قاعة المحكمة  –الدخول إلى قاعة المحكمة والتحدث فیھا 

یجب على  .  قد تكون ھناك قائمة قضایا معلَّقة على باب قاعة المحكمة أو على الحائط المجاور للباب  .1
 .  المستأجرین البحث عن رقم الحالة أو االسم الخاص بھم وتذكر الرقم الموجود في قائمة القضایا 

 
ب المستأجر من الباب ویصطف في طابور إلخبار كاتب المحكمة أنھ حاضر،  بعد ذلك، سیذھ .2

في ھذا الوقت، یؤكد المستأجرون أیًضا للكاتب  . ویخبره برقم قضیتھ، وأن صفتھ ھي المدعى علیھ
إذا كان ذلك ممكنًا، یجوز للمستأجر أیًضا  .  أن المترجم الفوري متاح إذا كان المستأجر بحاجة إلیھ

ب المحكمة أن المحكمة على علم بطلب التسھیالت المعقولة للمستأجر المقدم إلى  التأكید لكات
 . المحكمة

 
بعد تسجیل الوصول، یجب على المستأجرین الحصول على مقعد والتأكد من أن ھواتفھم المحمولة   .3

إذا وصل المستأجرون في وقت مبكر جًدا، فیجوز  . إما مغلقة أو مضبوطة على الوضع الصامت 
رغبوا في ھذا، أن یطلبوا من المالك أو محامي المالك التحدث في الردھة خارج قاعة   لھم، إذا

ومع ذلك، یجب على  .)  9، بدًءا من الصفحة انظر قسم التسویة. (المحكمة لمحاولة تسویة قضیتھم
"  المنصة ". ("على المنصة " المستأجرین التأكد من وجودھم في قاعة المحكمة عندما یكون القاضي 

وجود القاضي على  " كتب الموجود في مقدمة قاعة المحكمة وفوقھ یجلس القاضي؛ وتعني ھي الم
 ).  أنھ یجلس على المنصة" المنصة

 
.  عندما یأتي القاضي إلى قاعة المحكمة، یقف كل فرد، قادر على الوقوف، في قاعة المحكمة .4

المنصة، یجب أال یتحدث أحد  عندما یكون القاضي على . وعندما یجلس القاضي، یجلس الجمیع
سوى األشخاص الذین یجب أن یتحدثوا وھم القاضي واألطراف الذین تم استدعاؤھم أمام القاضي  

 . وكاتب المحكمة
 

عندما یُنادى برقم قضیة المستأجر، یقف المستأجر إذا كان قادًرا على ذلك، ویقول اسمھ األخیر   .5
لمستأجر إلى المنصة ویقف، إذا كان قادًرا على  ثم یصعد ا". المدعى علیھ "بصوت عاٍل أو یقول  

 ).  المدعى علیھ(ذلك، أمام الالفتة المكتوب علیھا 
إذا كان المستأجر بحاجة إلى مترجم فوري ولم یكن أحدھم موجوًدا، فیجوز للمستأجر أن   .أ

 . یطلب من القاضي مترجًما فوریًا 
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لة تسویة القضیة ویرغب في  إذا لم یكن لدى المستأجر فرصة للتحدث مع المالك حول محاو .ب 
ھذه الفرصة، فیجوز للمستأجر أن یطلب من القاضي السماح لھ ببضع دقائق للتحدث مع  

المالك   / ثم یذھب المستأجر ومحامي المالك  .  المالك ومحامي المالك بشأن الدعوى القضائیة 
اء  بمجرد انتھ. إلى الردھة أو غرفة منفصلة، إن وجدت، ویتحدثان مع بعضھما البعض 

األطراف من الحدیث، یعودون إلى الداخل ویراجعون كاتب المحكمة للنداء برقم قضیتھم  
 . أمام القاضي مرة أخرى

 
عندما یكون الطرفان أمام  ".  فضیلتك "و "  أیھا القاضي "األلقاب المناسبة لمخاطبة القاضي ھي : مالحظة

یجب على المستأجر، إذا استطاع  . ض القاضي، من المفترض أن یتحدثا إلى القاضي ولیس إلى بعضھما البع
على سبیل المثال، أنت  .  المالك / ذلك، النظر إلى القاضي أثناء حدیثھم، وعدم التحدث إلى محامي المالك 

بدالً  .  على المنصة أمام القاضي ویقول محامي المالك للقاضي أنك وافقت على المغادرة من الوحدة السكنیة 
أیھا  : "إلى المحامي، یمكنك أن تقول شیئًا كما یلي للقاضي" تحدث عنھ ال، لم أغادر، ما الذي ت "من قول  

ما قلتھ ھو أنني قد أكون على استعداد للمغادرة إذا . القاضي، إن ما ادعاه محامي المالك غیر صحیح 
ھل یمكن أن تتاح لي الفرصة  . منحوني مزیًدا من الوقت، لكن لم تتح لنا الفرصة لمناقشة ھذا األمر بعد 

 " قشة ھذا األمر مع المالك ومحامیھ في الردھة؟ لمنا
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 خطوة بخطوة  – المحاكمة .ب .6
یقدم ھذا القسم مخطًطا تسلسلیًا عاًما لطریقة سرد كل من المستأجر والمالك لجوانب القصة، وطریقة تقدیم  

 . األدلة أثناء المحاكمة، بما في ذلك الشھود 

   ما الذي یحدث بعد ذلك ومن الذي سیتصرف؟

بعد ذلك، یعرض  . دعواه بالكامل أوالً ) المدعي(سیعرض المالك . یمكن أن تنتھي محاكمات اإلخالء بسرعة 
تُسنح الفرصة لكال الطرفین التباع نفس الخطوات لمحاولة إثبات  . دعواه بالكامل) المدعى علیھ(المستأجر 

 : ھذه الخطوات ھي . صحة دعوى كل منھما

وما  )  المالك أو المستأجر(ملخص موجز لحجة الطرف التي تدعم فوزه بالقضیة  –البیان االفتتاحي  .1
 . ینوي إثباتھ أو دحضھ في المحاكمة

فرصة للطرف إلحضار األشخاص للتحدث في المحكمة، واستدعاء الشھود، والتحدث   – شھادة الشھود  .2
 .  الوثائق األخرى عن المعلومات التي یعرفونھا، أو لتأكید الصور أو 

على سبیل المثال، المستأجر یستجوب شاھًدا  (طرح أسئلة على شھود الطرف اآلخر   –مناقشة الشاھد  .3
 ).  أحضره المالك للتحدث 

 .  حان الوقت الستجواب شاھد الطرف بعد أن یستجوب الطرف اآلخر شھادتھ  – إعادة مناقشة الشاھد  .4
 .  فرصة لتقدیم أدلة وثائقیة  – عرض الدلیل  .5
فرصة لكال الطرفین لتقدیم ملخص لحجتیھما، حول ما أثبتتھ األدلة أثناء   – مرافعات الختامیة ال .6

 .  المحاكمة، والسبب الذي یجب أن یتفق القاضي أو ھیئة المحلفین معھم ألجلھ

كل خطوة مشروحة بمزید من التفاصیل أدناه لكل من المالك والمستأجر، ومع الشرح تأتي أمثلة ونصائح  
أو تقدیم المرافعات الختامیة في عملیات   / و  لن یسمح بعض القضاة بإلقاء البیانات االفتتاحیة: مالحظة . مفیدة

ولكن إذا حصل أحد الطرفین على فرصة إللقاء بیان افتتاحي، على سبیل المثال، یجب إعطاء  . اإلخالء
أو اختیار عدم إلقاء البیان  " ازل التن"قد یظل من حق الطرف  – الطرف اآلخر فرصة إللقاء بیان افتتاحي 

 . االفتتاحي، ولكن یجب أن یكون قد أُعِطي الفرصة إللقاء بیان افتتاحي 

 دعوى المالك –  1الجزء 

.  أو إثبات سبب لوجوب طرد المستأجر – أثناء محاكمة اإلخالء، ستتاح للمالك الفرصة األولى لعرض دعواه
أثناء عرض دعوى  . أو تقدیم األدلة /و  تدعاء الشھود لعرض دعواه، یجوز للمالك أو محامي المالك اس 

أو تدوین مالحظات غیر صحیح أو غیر مكتمل الصحة   / المالك، یجب على المستأجرین االستماع بحرص و
ستتم  . سیساعدھم ذلك على االستعداد لمناقشة الشاھد وتقدیم االعتراضات . محامي المالك / یقدمھ المالك 

 .  عتراضات أدناه في العنصر رقم أربعة مناقشة الشاھد وتقدیم اال 
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سیبدأ المالك عرض دعواه من خالل تقدیم ملخص أساسي عن سبب وجوب طرد  البیان االفتتاحي:  .1
 .  المستأجر

 
سیستدعي المالك الشھود ویطرح األسئلة التي یعتقد أنھا ستساعد في إثبات سبب وجوب طرد   الشھود: .2

أثناء  . محامي المالك المستأجر لإلدالء بشھادتھ للمساعدة في إثبات دعواه  / قد یستدعي المالك . المستأجر
قیلت، إذا كان لدیھ   محامي المالك لشھودھم، یجوز للمستأجر االعتراض على األشیاء التي / تقدیم المالك  

إذا قال  . ، یجوز للشاھد أن یجیب على السؤال"مرفوض "إذا قال القاضي  . أساس قانوني لالعتراض 
انظر مزید من المعلومات أدناه حول تقدیم  . (، ال یجوز للشاھد اإلجابة على السؤال"مقبول"القاضي  

   ).ض إضافیةللحصول على أمثلة اعترا 18االعتراضات أثناء المحاكمة والصفحة  
 

باستثناء تقدیم االعتراضات، إذا قاطع المستأجر الطرف اآلخر أو تحدث أثناء عرض  :  االعتراضات .3
غیر  " اعتراضات المحاكمة النموذجیة ھي . الطرف اآلخر لدعواه فسینزعج القاضي وقد یوبخ المستأجر

یكرر الشاھد ما قالھ  " ( السماع شھادة مبنیة على "، أو )السؤال المطروح ال یتعلق بالقضیة" (مالئم 
مثال على الشھادة  ). شخص آخر خارج المحكمة إلثبات أن ما قالھ ذلك الشخص ھو ما حدث بالفعل

أخبرني جار المستأجر في عدة مناسبات أن المستأجر  : "المبنیة على السماع من المالك سیكون كما یلي 
 .  ار حاضًرا كشاھد في المحكمةعندما ال یكون الج"  كان یصدر صوتًا مرتفعًا في اللیل

 
عندما یسأل محامي المالك شاھد  : فیما یلي مثال على طریقة اعتراض المستأجر أثناء شھادة شاھد ما

أعترض، ھذا سؤال یدعو إلى  "یقول المستأجر بصوت مرتفع  . المالك عن سبب قیام المستأجر بشيء ما 
حالة  "  لیقرر"ك السؤال وینتظر القاضي مباشرة بعد أن یسأل المال" تخیل معلومات غیر مؤكدة

في ھذه الحالة، سیقول القاضي  ). یقرر ما إذا كان یوافق على االعتراض أو یرفضھ(االعتراض 
 . ، مما یعني أن شاھد المالك ال یمكنھ اإلجابة على السؤال ألن المستأجر قدم اعتراًضا صحیًحا"مقبول "

 
المالك من طرح أسئلة على الشاھد مباشرة، سیُمنَح   / بعد انتھاء محامي المالك   مناقشة الشاھد: .4

إن الھدف من مناقشة  . وھذا ما یسمى بمناقشة الشاھد .  المستأجر فرصة لطرح األسئلة على نفس الشاھد 
التخفیف من  الشاھد ھو إما إبراز شيء قالھ الشاھد قد یساعد في إثبات دعوى المستأجر، أو محاولة 

 .  ضرر ما قالھ الشاھد على دعوى المستأجر 
 

المالك   /من المفید أن یدون المستأجرون مالحظات حول ما یقولھ الشاھد عندما یطرح محامي المالك  
وبھذه الطریقة،  .  األسئلة، وأن یكتب أي نقاط یرغب المستأجر في أن یوضحھا الشاھد أو یجیب علیھا

 .  طرح أسئلة لمناقشة الشاھد، سیكون مستعًداعندما یحین دور المستأجر ل 

 

لیس من المفترض أن یسأل الطرف الذي یباشر االستجواب الشاھد عن مواضیع جدیدة، بدالً  : ملحوظة 
من ذلك، من المفترض أال یسأل الشاھد إال عن الموضوعات التي تمت مناقشتھا أثناء مناقشة الشاھد  

المالك عن موضوع قد یكون مفیًدا   / سؤال شاھد محامي المالك  ھذا یعني أنھ إذا لم یتم. االفتتاحیة 
للمستأجر، فسیتعین على المستأجر االنتظار للسؤال عن ھذا الموضوع حتى یحین دور المستأجر  

 .  بعد ذلك، یمكنھ استدعاء ھذا الشخص كشاھد لھ، وسؤال الشاھد عن ھذا الموضوع.  لعرض دعواه 
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ع اإلیجار فقط، ولكن لیس عن ظروف شقة المستأجر السیئة عند  سأل المالك الشاھد عن دف: مثال
في وقت الحق،  . أثناء استجواب المستأجر، یمكنھ طرح أسئلة تتعلق بدفع اإلیجار. االستجواب األول

عندما یحین دور المستأجر لعرض دعواه، یجوز للمستأجر استدعاء ھذا الشخص كشاھد لھ لسؤالھ عن  
 . مستأجر الظروف السیئة في شقة ال

 
إعادة  "بعد أن ینتھي المستأجر من مناقشة الشاھد، یجوز لمحامي المالك إجراء : إعادة مناقشة الشاھد .5

ثم  ).  بمعنى، استجواب الشاھد نفسھ مرة أخیرة حول إجابات الشاھد أثناء المناقشة" (مناقشة الشاھد 
 .  أخرى واستدعاء شھود آخرین للمالكسیعفي القاضي الشاھد وقد یستمر محامي المالك في تقدیم أدلة 

 
المالك في عرض دعواه، یجوز لھ أیًضا عرض أدلة وثائقیة   / خالل دور محامي المالك :  عرض األدلة  .6

من أمثلة األدلة الصور أو رسوم  . كمستندات یعتقد أنھا ستساعد في إثبات سبب وجوب طرد المستأجر
 .  الشیكات المرفوضة 

 
المالك إلى القیام ببعض األشیاء للتأكد من أن   / حكمة، یحتاج محامي المالك عند تقدیم الدلیل إلى الم

األدلة بشكل صحیح، فال یمكن للقاضي أو  " إدخال "إذا لم یتم ". تم إدخالھ في محضر القضیة"الدلیل 
 .  ھیئة المحلفین النظر فیھا عند اتخاذ قرارھم النھائي

 
  / سیحتاج محامي المالك  . ة األصلیة ویجب إعطاؤه نسخة منھا أوالً، یُسَمح للمستأجر باالطالع على األدل

المالك أیًضا إلى مطالبة المالك أو غیره من الشھود باإلجابة على األسئلة المتعلقة باألدلة الوثائقیة إلثبات  
یُسمح للمستأجرین باالعتراض على األدلة التي یتم قبولھا بناًء على  . مصدر المستند وأنھ نسخة صحیحة 

المالك من إظھار مصدر المستندات أو یثبت أنھا نسخ   /إذا لم یتمكن محامي المالك  " اس قانوني أس"
 . صحیحة 

 
أدناه للحصول على مزید من المعلومات حول تقدیم األدلة في  " دعوى المستأجر  – 2الجزء "راجع  

 .  المحكمة
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 : دعوى المستأجر –  2الجزء 

 :  القضائیة، یجب علیھ أن یثبت أن المالكحتى ال یخسر المستأجر الدعوى 
 

 فشل في إثبات دعواه أو  ) 1(
 .  یثبت أن المستأجر لدیھ دفاعات تمنع فوز المالك بدعواه )  2(

 
 . تُنَفَّذ الخطوات في دعوى المستأجر بنفس الترتیب والطریقة المتبعة في دعوى المالك 

 
المدعي، أو تقدیم جمیع الشھود، وإدخال جمیع األدلة التي  " استراحة "بعد  مالحظة: اقتراح رفض الدعوى.  

یرید إدخالھا لمحاولة إثبات دعواه حول سبب وجوب إخالء المستأجر، یجوز للمستأجر أن یطلب من  
 Cal. Code of Civil Procedure.  القاضي رفض الدعوى من خالل تقدیم اقتراح رفض الدعوى

§581c  . یمنح"سوف  ". فضیلتك، أنا أطلب رفض الدعوى " على سبیل المثال، یجوز للمستأجر أن یقول  "
القاضي أو یوافق على طلب رفض الدعوى إذا وجد القاضي أن المالك ال یمكنھ إثبات دعواه بناًء على  

عوى، فلن یتعین على  إذا وافق القاضي على طلب رفض الد . األدلة التي تم االستماع إلیھا حتى اآلن 
إذا رفض القاضي طلب رفض الدعوى، فال یزال لدى  . المستأجر عرض دعواه ألن الدعوى ستنتھي 

 .  المستأجر الفرصة لعرض دعواه، التي تسمى الدفاع 
 

یجد معظم الناس، بما في  . سیعرض المستأجر دعواه على القاضي أو ھیئة المحلفینالبیان االفتتاحي:  .1
المحلفین، أنھ من السھل فھم المعلومات إذا تم سردھا بترتیب زمني، أي بترتیب   ذلك القاضي وھیئة

لن یرغب المستأجر إال في تضمین التفاصیل ذات الصلة بالدعوى، وشرح سبب أھمیة ھذه  . حدوثھا 
سیحتاج المستأجر إلى اإلجابة على أسئلة  . یجوز للقاضي مقاطعة المستأجر بطرح أسئلة علیھ. التفاصیل

 .  ضي ثم یواصل سرد دعواهالقا
 

قد یرغب المستأجر الذي قد یشعر بالقلق بشأن نسیان شيء ما أو الخروج عن المسار  : مالحظة
بھذه الطریقة، إذا قاطعھ  . الصحیح في حالة مقاطعتھ، في إحضار مالحظات أو موجز لما یرید قولھ

 . الستكمال النقطة التي توقف عندھاالقاضي بسؤال، فیمكنھم إلقاء نظرة على مالحظاتھ  
 

غالبًا ما یجد المستأجر أنھ  .  ستتاح للمستأجر الفرصة لتقدیم شھوده، تماًما كما قدم المالك شھوده : الشھود .2
من المفید كتابة أسئلتھ أو النقاط التي یرید أن یتحدث عنھا الشاھد مسبقًا حتى ال یضطر إلى تذكر كل  

 .  شيء لحظیًا
 

ال یجز للشھود أن یذكرو للقاضي إال األشیاء  . أجر كل من شھوده واحًدا تلو اآلخرسیستدعي المست
یجوز للشھود أیًضا أن یشھدوا على األشیاء التي رأوھا أو سمعوھا أو  .  المتعلقة بأسباب طرد المستأجر

عین على  بدالً من ذلك، سیت. ال یجوز للشھود بدء التحدث من تلقاء أنفسھم . اشتموھا أو شعروا بھا فقط 
لن یستجوب القاضي شھود  . المستأجر طرح أسئلة على الشھود لیتمكنوا من مشاركة المعلومات 

ومع ذلك، قد یكون لدى القاضي بعض األسئلة للشھود إما أثناء استجواب المستأجر  .  المستأجر للمستأجر 
لقضیة أیًضا أي  سیدخل المستأجر في محضر ا.  للشاھد أو بعد انتھاء المستأجر من استجواب الشاھد 

 .) انظر القسم التالي حول إدخال األدلة. (دلیل یریده من خالل شھوده أثناء قیام الشاھد باإلدالء بشھادتھ
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أو ھیئة المحلفین أن یكونوا على درایة بھویة الشاھد، وصلتھ   / و  غالبًا ما یكون من المفید للقاضي
فیما یلي عینة  ". إرساء األساس"ا ما یسمى وھذ . بالشخص الذي دعاه كشاھد، وكیف یعرفون ما یعرفھ

من مجموعة األسئلة التي تقدم مثاالً على طریقة إرساء األساس للمعلومات التي یحاول المستأجر إقناع  
 : الشاھد بمشاركتھا 

 
 ما اسمك؟   •
 ؟ 123في شارع  9ما عالقتك بالشقة  •
 ھل كنت داخل الوحدة من قبل؟ •
 ھل كان ھناك حمام بالوحدة؟   •
 ھل استخدمت الحمام؟   •
 ھل حدثت مشكالت في الحمام عندما حاولت استخدامھ؟   •
 . یرجى وصف المشكالت  •

 
كما ھو موضح في ھذا المثال، لكي یدلي أحد الجیران بشھادتھ حول ظروف الحمام، سیرغب القاضي  

یساعد  .  لتي عرف بھا معلوماتھ عن الحمام أو ھیئة المحلفین أوالً في معرفة ھویة الشاھد، والطریقة ا
 .  ھذا القاضي أو ھیئة المحلفین على تحدید مدى مصداقیة الشاھد والمعلومات التي قدمھا

 
عندما  .  المالك االعتراض على أسئلة المستأجر  / أثناء تقدیم المستأجر لشھوده، یجوز لمحامي المالك 
إذا قال القاضي  . االعتراض قبل المتابعة یحدث ھذا، ینتظر المستأجر أن یقرر القاضي حالة 

، ال یجوز للشاھد اإلجابة  "مقبول "إذا قال القاضي  . ، یجوز للشاھد أن یجیب على السؤال"مرفوض "
"  إعادة صیاغة ("من المحتمل أن یسمح القاضي للمستأجر بطرح السؤال بطریقة أخرى . على السؤال

 ).  السؤال
 

الشھادة المبنیة على  "البیان التالي ھو مثال على  ". شھادة مبنیة على السماع "االعتراض الشائع ھو  
لتجنب مشكلة الشھادة المبنیة على السماع،  ". قال لي السباك إن شقتي غیر صالحة للسكن ": "السماع

ظروف السباكة  یمكن للمستأجر االتصال بالسباك كشاھد ویطلب من السباك شرح األسباب التي تمنع 
 . المالك الفرصة الستجواب السباك /عندھا ستتاح لمحامي المالك .  في شقة المستأجر السكن فیھا

 
  / بعد انتھاء المستأجر من طرح أسئلتھ على كل شاھد، سیكون لدى محامي المالك : مناقشة الشاھد .3

إال بطرح أسئلة حول نفس  المالك  / ال یُسمح لمحامي المالك  . المالك فرصة الستجواب شھود المستأجر
المالك عن موضوع مختلف،   /إذا سأل محامي المالك  . الموضوعات التي طرحھا المستأجر أسئلة حولھا

 ".  خارج نطاق الدعوى"فیمكن للمستأجر االعتراض على السؤال باعتباره  
 

طرح أسئلة   المالك، یجوز للمستأجر / بعد االستجواب من قبل محامي المالك : إعادة مناقشة الشاھد .4
یجب على المستأجر قصر أسئلتھم على  ". إعادة مناقشة الشاھد "وھذا ما یسمى  . متابعة لشاھده

  / على سبیل المثال، إذا قام محامي المالك .  الموضوع الذي كان المالك یسأل عنھ للتو في االستجواب 
ه یمكنھ أن یقول شیئًا مفیًدا  المالك بقطع بیان الشاھد األوسط للمستأجر، أو كان المستأجر یعلم أن شاھد 

 . حول ھذا الموضوع، فیمكن للمستأجر طرح ھذا السؤال عند إعادة مناقشة الشاھد 
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ھناك طریقة یتعین على األطراف تقدیم األدلة بھا للتأكد من أن األدلة    :إدخال الدلیل في محضر القضیة:  .5
یقدم القسم التالي أمثلة على طریقة  .  المحلفین التي قدموھا للمحاكمة یمكن أن ینظر فیھا القاضي أو ھیئة 

 . إدخال المستأجرین لألدلة في محضر القضیة 

 1المثال 
 : لم یدفع المستأجر اإلیجار ألن المالك لم یحل المشاكل في شقتھ 

في الجزء الخلفي من كل  . نسخ من كل صورة ووثیقة یرید استخدامھا  3یستخرج المستأجر   .أ
من الصفحة األولى من المستند، یكتب المستأجر دلیل المدعى  صورة أو في الجزء األمامي 

في الصورة أو المستند التالي، یكتب  ). أسیكون اسم جمیع النسخ الثالث الدلیل ( أعلیھ 
في الصورة أو المستند التالي،  ). على جمیع النسخ الثالث (  ب المستأجر مستند المدعى علیھ 

 . ، وھكذا)ى جمیع النسخ الثالث عل ( ج یكتب المستأجر دلیل  المدعى علیھ 
 . لم أدفع اإلیجار بسبب الظروف السیئة ولم یقم المالك باإلصالحات : یقول المستأجر للقاضي  .ب 
المالك، ثم یقدم نسًخا من   /یقدم المستأجر نسًخا من الصور أو المستندات إلى محامي المالك   . ج

 .  الصور أو المستندات إلى القاضي
لع المستأجر على الصور  .د  واحدة تلو األخرى مع القاضي ویخبر القاضي بالمعلومات التالیة   یّطِ

 : حول كل صورة
  في وقت التقاط الصورة تصویر عادل ودقیق للظروفیذكر المستأجر أن الصورة ھي   .1

على الرغم  . ( بما یظھر في الصورة المستأجر على درایة أو للظروف اآلن، وأن  / و
  من من أنھ لیس من الضروري إدخال الصورة كدلیل، إال أن المستأجر مستعد لتوضیح 

 ).  تم التقاطھا ومتى التقط الصورة  
عند  " على سبیل المثال، یقول المستأجر،  .  یذكر المستأجر ما یظھر بالضبط في الصورة .2

تشر في كل  تشغیل الماء، یتسرب الماء تحت الحوض وعلیك جمعھ في دلو حتى ال ین 
 ". یمكنكم رؤیة دلوي األصفر تحت الحوض .  مكان

یتحرى المستأجر الدقة في  .  یذكر المستأجر طول المدة التي استمرت خالھا المشكلة  .3
یقدم المستأجر أي دلیل لدیھ حول الوقت الذي قد تكون المشكلة بدأت فیھ، مثل  .  كالمھ

 . تقاریر المفتش الصحي 
یذكر المستأجر الحقائق ذات  .  المالك بالمشكلة  /مدیر  یذكر المستأجر عندما أبلغوا ال .4

مرة أخرى ھنا، یتحرى  . الصلة، مثل عدد المرات التي أخبروا فیھا المالك عن ذلك
، یقول  "طوال الوقت "على سبیل المثال، بدالً من اإلجابة    – المستأجر الدقة في كالمھ

اتصلت بالسید   2020نوفمبر   9في "أو  " كل یومین لمدة شھر كامل"المستأجر  
.  نوتاغود المالك وتركت رسالة برید صوتي، إلخباره عن التسریب في البرید الصوتي

، أرسلت رسالة نصیة إلى السید المالك وطلبت المساعدة في  2020نوفمبر   10في 
، أرسلت رسالة برید إلكتروني إلى  2020نوفمبر  11في . حل مشكلة تسریب الماء

، 2020نوفمبر   12وفي .  دة في حل مشكلة تسریب الماءالسید المالك وطلبت المساع 
.  4"دلیل المدعى علیھ "أرسلت إلى السید المالك ھذه الرسالة بالبرید، الممیزة بعبارة 

،  2020نوفمبر  12یمكنك االطالع على إیصالي الصادر من مكتب البرید بتاریخ 
دلیل  "تم تمییز ھذا اإلیصال بعبارة .  وھو دلیل إضافي على إرسال رسالتي البریدیة 

 ." 5المدعى علیھ 
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 یطلب المستأجر من القاضي "إدخال الصور في محضر األدلة."   .5
على سبیل المثال، یخبر  .  یذكر المستأجر ما إذا كان المالك قد أصلح المشكلة أم ال  .6

 . االمستأجر القاضي إذا كان المالك قد وعد بإصالح المشكلة، لكنھ لم یفعل ذلك أبدً 
إذا لم یتسبب المستأجر أو عائلة المستأجر أو األصدقاء في المشكلة، فسیخبر المستأجر   .7

على سبیل المثال، إذا كانت ھناك صراصیر، .  القاضي، ویقدم المعلومات ذات الصلة
نقوم بإخراج القمامة عندما  . أنا وعائلتي ال نترك الطعام مكشوفًا"فسیقول المستأجر، 
نحن  .  ونقوم بتخزین سلة القمامة في خزانة حتى ال تكون مكشوفةتمتلئ سلة القمامة 

 ." أیًضا نغسل أطباقنا بعد كل وجبة وال نترك األطباق في الحوض طوال اللیل 
على سبیل المثال،  .  یخبر المستأجر القاضي بمدى تأثیر المشكلة على المستأجر وعائلتھ  .8

حوض، من المجھد للغایة غسل  بسبب تسریب ال "بالنسبة للتسریب، قد یقول المستأجر،  
علینا أن نواصل الخروج إلى الفناء لتفریغ الدلو وعلینا التخلص من طعامنا  . األطباق 

ثم یتعین علینا تنظیف حوض االستحمام  . وحمل أطباقنا إلى حوض االستحمام لغسلھا
أخشى أن  : أو بالنسبة للصراصیر، قد یقول المستأجر على سبیل المثال ". بشكل متكرر

لدّي طفلة ال تزال تحبو ولعابھا یسیل على األرض وال  . نشر الصراصیر المرض ت
 ". أریدھا أن تلمس موضع مرور الصراصیر

بالنسبة لجمیع األدلة األخرى مثل التقاریر الصحیة، والخطابات التي قدمھا المستأجر إلى   . ه
المالك، ثم یقدم   / المالك، وما إلى ذلك، سیقوم المستأجر أوالً بتقدیم نسخ إلى محامي المالك  

مرة أخرى، سیشرح المستأجر للقاضي طبیعة المستندات والمستندات التي  . نسًخا إلى القاضي 
إدخال المستندات  "بعد شرح األسباب، سیطلب المستأجر  . عد المستأجر على إثبات دعواهتسا

 ". في محضر األدلة

 2المثال 
إذا رفعت المالكة دعوى ألنھا أعطت المستأجر إخطاًرا لمدة ثالثة أیام في الیوم الثالث من الشھر، لكن  

 :  لیوم الذي یدفع المستأجر فیھ اإلیجار عادةً المستأجر حاول دفع اإلیجار في الیوم الثامن من الشھر وھو ا
 ". عادةً ما أدفع إیجاري في الثامن  من الشھر وتقبلھ المالكة " یقول المستأجر للقاضي  .أ

المالك ثم القاضي جمیع إیصاالت اإلیجار التي تثبت أنھ دفع   / یُظھر المستأجر محامي المالك  .ب 
 .  الشھر، ولیس في األول من الشھر اإلیجار دائًما أو عادةً في الیوم الثامن من 

لدى المستأجر جدول جاھز یوضح األیام التي دفع فیھا اإلیجار عن العام الماضي أو أكثر   . ج
ویخبر القاضي أن كل دفعة من المدفوعات والتواریخ على الجدول تمثل األوقات والتواریخ  

 . التي دفع فیھا اإلیجار 
 . بیاني في المحضر كدلیلیطلب المستأجر إدخال اإلیصاالت والرسم ال .د 

 
المالك من طرح أسئلة على الشھود أو المستأجر في مناقشة الشاھد فیما   / سیتمكن محامي المالك : مالحظة

 .  یتعلق بالوثیقة 
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   المرافعات الختامیة –  3الجزء 

ین بتقدیم  بعد أن یقدم كل من المالك والمستأجر قضایاھم ودفوعھم بالكامل، یجوز للقاضي السماح لكال الطرف
في ھذا البیان، یخبر المستأجر القاضي أو ھیئة المحلفین باألسباب التي  . أو بیان نھائي" مرافعة ختامیة"

یمكن للمستأجر أیًضا استخدام ھذا الوقت  . تجعل القاضي أو ھیئة المحلفین یتفقون معھ وال یتفقون مع المالك
یذكر المستأجر  . األدلة التي سمعوھا، وسبب أھمیتھا للدفاع عنھلتوضیح للقاضي أو ھیئة المحلفین ما تعنیھ 

ثم یطلب  . الحقائق التي تدعم دفاعاتھم ) 2(الحقائق التي تجعل المالك ال یستطیع إثبات دعواه ضده و) 1(
 .  المستأجرون من القاضي أو ھیئة المحلفین رفض القضیة
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 القرار النھائي وماذا یحدث بعد ذلك .7
 .  القسم الطریقة التي یعرف بھا الطرفان من كسب قضیة الطرد، وماذا یحدث بعد اتخاذ القرار النھائيسیشرح ھذا 

 بیان القرار

سیوضح بیان القرار  ".  بیان القرار "بعد تقدیم المرافعات الختامیة، یمكن للمستأجر أن یطلب من القاضي  
دار قرار مكتوب في محاكمة قصیرة  ال یُطلب من القضاة عادة إص.  أسباب فوز المستأجر أو خسارتھ 

یجب على المستأجر أن یطلب من القاضي بیان قرار قبل أن یحكم  .  ساعات   8تستغرق أقل من یوم أو  
 ). بمعنى، قبل أن یتخذ القاضي قراره(القاضي  

 
 " القرار"أو  " الحكم "

إذا لم یكن  . المستأجر في المحكمة عادة ما یتخذ القاضي أو ھیئة المحلفین قراًرا بشأن القضیة بینما ال یزال 
.  األمر كذلك، فسیتم إخطار المستأجر بالقرار عن طریق البرید، عادةً في غضون أیام قلیلة بعد المحاكمة

 : أربعة بنود " الحكم"سیتضمن قرار المحكمة الكتابي أو 
 

على المستأجر  أو أنھ یجب  ) إذا فاز المستأجر(بیان یوضح أنھ یُسمح للمستأجر بالبقاء في وحدتھ  .1
 ؛)إذا خسر المستأجر( المغادرة

 ما إذا كان یتعین على المستأجر سداد اإلیجار أم ال؛  .2
إذا  . (ما إذا كان یمكن للجانب الفائز الحصول على أموال من الجانب الخاسر مقابل تكالیف المحكمة .3

د التكلفة عن طریق  فاز المستأجر في القضیة وأراد أن یدفع الطرف اآلخر تكالیفھ، فیجوز لھ استردا
:  النموذج متاح ھنا. أیام بعد المحاكمة 10تقدیم نموذج في غضون 

)https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdf و  ؛ 
یمكن أن یحدث ھذا إذا كان  . ما إذا كان یتعین على الجانب الخاسر دفع أتعاب محامي الجانب الفائز .4

ھناك اتفاق إیجار مكتوب بین المالك والمستأجر یسمح بدفع مثل ھذه الرسوم والطرف الفائز قام  
 . ال یحصل المستأجر على أتعاب المحاماة إذا كان یمثل نفسھ .  بتعیین محامٍ 

 
في یوم المحاكمة، فقد تأمرھم  " فاز في القضیة"یجب على المستأجر قراءة القرار بعنایة ألنھ حتى إذا :  تنبیھ

على سبیل المثال، قد یتطلب األمر من المستأجر سداد اإلیجار  .  المحكمة باتخاذ إجراءات أخرى لتجنب الطرد 
إذا كان  . في القضیة " فاز"حتى لو  في تاریخ معین، وإذا لم یفعل ذلك، فال یزال من الممكن طرد المستأجر

 . للمساعدة في فھم ما یعنیھ القرار  DRCالمستأجر ذو إعاقة ال یفھم محتوى القرار، فیمكنھم االتصال بمركز  
 

 ماذا بعد قرار المحكم لحالة الفوز أو الخسارة؟ 

 : في المحاكمة" الفوز"مثال على 
ھ ألنھ أثبت دفاعھ عن انتھاك ضمان السكن،  یقول القاضي إن المستأجر مسموح لھ بالبقاء في وحدت •

 .  أیام  5لكن القاضي أمره بدفع جزء من اإلیجار المتأخر في غضون 
o  سیفوز المستأجر  )وحصل على إیصال( إذا دفع المستأجر اإلیجار في الوقت المحدد ،

 .  بالقضیة ولن یضطر إلى المغادرة
o  وز المالك بالقضیة وسیتعین على  إذا لم یدفع المستأجر اإلیجار في الوقت المحدد، سیف

 .) انظر قسم إشعار اإلخالء الوارد أدناه. (المستأجر المغادرة

https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdf
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 : في المحاكمة" الخسارة "مثال على 

، یعطي ملكیة الوحدة إلى  "حكًما بحیازة الوحدة "المستأجر أثناء المحاكمة، فسیتلقى المالك  " خسر"إذا 
 : الخیارات وللمستأجرین في ھذه الحالة بعض . المالك
 .  یمكنھم طلب المزید من الوقت  .1

o  أو یتعین علیھ المغادرة، فیمكن  " طرده" إذا أخبر القاضي المستأجر في قاعة المحكمة أنھ سیتم
للمستأجرین أن یطلب من القاضي في ھذه اللحظة منحھ المزید من الوقت قبل أن یضطر إلى  

ھذا  ." یوًما للمغادرة 30ب، فضیلتك، أطل: "للقیام بذلك، یمكن للمستأجر أن یقول. المغادرة
 ).  11انظر الصفحة . (أمر المحكمة " وقف تنفیذ " التمدید لوقت المغادرة یسمى 

o  یجب أن یكون المستأجر مستعًدا لشرح سبب حاجتھ إلى مزید من الوقت للمغادرة  .
 . وحدتھقد یتعین على المستأجر أن یدفع للمالك مقابل ھذا الوقت اإلضافي في : مالحظة

o   حتى إذا لم یمنح القاضي المستأجر مزیًدا من الوقت، فلن یحتاج المستأجر إلى الخروج في
 .) انظر أدناه بخصوص إشعار اإلخالء. (نفس یوم المحاكمة 

 ). 11انظر الصفحة . (، إذا كان ذلك مناسبًا "إعفاء من مصادرة الوحدة"یمكن للمستأجر طلب   .2
رار المحكمة، بحیث ال یظھر قرار الطرد في سجل االئتمان  یمكن للمستأجر طلب عدم الكشف عن ق .3

 .  الخاص بھم
 

 اإلشعار باإلخالء 

  خمسة أیام اإلشعار باإلخالء عبارة عن ورقة بیضاء بحروف حمراء تنص على أن المستأجر أمامھ 
لن یتلقى المستأجر إشعاًرا باإلخالء إال بعد أن  . للمغادرة وتوضح التاریخ الذي یجب أن یغادر فیھ المستأجر

 .  سیلصق رئیس الشرطة نسخة من ھذا اإلشعار على باب وحدة المستأجر. یخسر القضیة 
 

بأنھ سیتعین علیھ  بعد أن ینشر رئیس الشرطة إشعار اإلخالء على باب المستأجر، یكون المستأجر على علم 
 . االنتقال عندما یقول رئیس الشرطة أن علیھ االنتقال

 
إذا احتاج المستأجر إلى طلب بضعة أیام إضافیة في وحدتھم ووافق المالك، فیجب على المستأجر الحصول  

یبلغ  على ھذا اإلذن كتابیًا، والحفاظ على ھذا اإلذن جاھًزا إلظھاره لرئیس الشرطة، والتأكد من أن المالك  
 .  یمكن للمستأجر أیًضا االتصال برئیس الشرطة للتحقق من أن المالك أبلغھ .  رئیس الشرطة

 
عندما یأتي رئیس الشرطة، سیمنح المستأجر دقیقتین فقط لمغادرة الوحدة، لذلك لن یكون لدى المستأجر  

دیھ أطفال، أو لدیھ إعاقات،  ال یھم على األرجح ما إذا كان ل.  الوقت الكافي لنقل األثاث أو متعلقاتھ األخرى 
 .  سیتعین علیھم مغادرة الوحدة على الفور . أو مرضى

 
إذا لم تكن ممتلكات المستأجر خارج وحدتھم قبل أن یأتي رئیس الشرطة، فمن المحتمل أن یقوم المالك  

ھ قبل أن  إذا لم یخرج المستأجر متعلقات . بتخزین ممتلكاتھم وسیتعین على المستأجر دفع المال الستعادتھا 
في غضون  یحتجزھا رئیس الشرطة، ویرید منع رمیھا بعیًدا، فیمكن للمستأجر إرسال خطاب إلى المالك 

یجب على المستأجر تأریخ الخطاب في التاریخ الذي یكتب فیھ المستأجر الخطاب،  . یوًما من االحتجاز  18
مالك عبر البرید المسجل، أو تسلیم  واالحتفاظ بنسخة من الخطاب لنفسھ، أو إرسال الخطاب بالبرید إلى ال

 . الخطاب یدویًا ویطلب في الخطاب أن یوقعھ المالك نسخة من المستأجر مع إقرار االستالم 
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 : فیما یلي نموذج للرسالة 

 
 ) التاریخ(

 
 ): المالك / اسم المدیر (عزیزي 

 
للممتلكات التي  قائمة أو وصف . [لم أتمكن من أخذ جمیع متعلقاتي معي قبل أن أضطر إلى الخروج

سأتصل بك قریبًا لتحدید موعد  .  من فضلك ال تتخلص من أي من متعلقاتي .]  تُركت في الوحدة
 . للحصول علیھا 

 
 شكًرا لك،

 
 )اسمك(
 ) العنوان (

 
ال یمكن للمالك أن یتقاضى أكثر   . ومع ذلك، قد ال یزال یتعین على المستأجر الدفع للمالك الستعادة متعلقاتھ 

سیحتاج  . ، وإیجار الوحدة الیومي عن كل یوم یخزن فیھ المالك متعلقات المستأجر "عقولة رسوم نقل م"من  
 . المستأجرون إلى إعطاء المالك عنوانًا یتلقون فیھ بریًدا للمالك إلرسال طلب بالرسوم 

 
بتخلي المستأجر عن  المالك المطالبة   /المالك، فیجوز للمدیر   /إذا لم یقدم المستأجر خطابًا إلى المدیر  : تنبیھ

 . متعلقاتھ
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 التسھیالت المعقولة في المحكمة . 8
 في المحكمة؟ " ما المقصود بالتسھیالت المعقولة 

یُقصد بالتسھیالت المعقولة تغییر في ممارسة أو سیاسة أو إجراء یسمح للشخص ذي اإلعاقة بالتمتع  
 . المحكمةبالمساواة في الوصول إلى إجراءاتھ القانونیة في 

 لماذا قد یحتاج المستأجر إلى طلب تسھیل معقول؟ 

قد یحتاج المستأجر إلى طلب تسھیل معقول ألن أحد إعاقاتھ قد تمنعھ من اإلدالء بشھادتھ في المحكمة أو  
 .  المثول في قضیتھ في المحكمة أو المشاركة في إجراءات المحكمة بطرق أخرى 

ن ذوي اإلعاقة إلى تناول الطعام أثناء وجوده في قاعة المحكمة، أو  على سبیل المثال، قد یحتاج المستأجر م 
قد  . قد یحتاج الشخص الذي یعاني من ضعف إدراكي إلى شخص یساعده في التواصل مع موظفي المحكمة 

یحتاج األشخاص ذوو اإلعاقة اآلخرون إلى المحكمة لتوفیر أجھزة االستماع المساعدة أو شخص یقرأ لھ،  
 .  إلى المحكمة إلعادة تعیین جلسة استماع إلى محكمة یكون الوصول إلیھا أكثر سھولة أو قد یحتاجون

قد یكون بعض األشخاص ذوي اإلعاقة قادرین على طلب تأجیل تاریخ االستماع كتسھیل، على سبیل  
  ومع ذلك، لیس من المضمون أن . المثال، إذا كانت إعاقتھم تؤثر على قدرتھم على المثول أمام المحكمة 

تمنح المحاكم ھذه التسھیالت المعینة، وما لم یكن ھناك مستند مكتوب یفید بأنھ قد تم منح تأجیل، یستمر  
 .  المستأجر في الذھاب إلى جلسة االستماع المقررة مسبقًا 

 كیف یطلب المستأجرون تسھیالت معقولة في المحكمة؟ 

إلى منسق  " MC-410"یم نموذج  یمكن للمستأجر طلب تسھیل معقول في المحكمة عن طریق ملء وتقد 
ADA  التابع لمحكمةADA . ھذا النموذج متاح من ھذا الموقع اإللكتروني =ذ  :
410-form/MC-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc  .وفیما یلي إرشادات توضح طریقة ملئھ  :

INFO-410-form/MC-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc .  یعتبر ھذا النموذج سریًا وال یتم
إذا كانت المحكمة ترید معلومات إضافیة، فیمكن للمستأجر أن یطلب  . المالك  /تسلیمھ إلى محامي المالك  

المالك واألشخاص اآلخرین في   / المعلومات مع القاضي على انفراد، أو بدون محامي المالك  مشاركة ھذه
 . قاعة المحكمة الذین یستمعون إلى المعلومات 

 ھل ھذا یختلف عن التسھیالت المعقولة خارج المحكمة؟ 

ان آخر،  نعم، إذا حصل المستأجرون على تسھیالت معقولة من صاحب العمل أو المالك أو أي شخص أو كی 
لمزید من المعلومات، یمكن للمستأجرین أیًضا  . فقد یرغبون في طلب تسھیالت مماثلة للمشاركة في المحكمة

https://www.courts.ca.gov/14362.htm و  :زیارة الروابط التالیة
-in-Accommodations-https://www.courts.ca.gov/documents/Disability

Courts.pdf-aliforniaC . 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410-INFO
https://www.courts.ca.gov/14362.htm
https://www.courts.ca.gov/documents/Disability-Accommodations-in-California-Courts.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/Disability-Accommodations-in-California-Courts.pdf
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