
  

 

  

 

 سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا 
ید  راھنمای خودیاری برای مستأجرھایی کھ با مشکل خلع 

 مواجھ ھستند 
 

   Farsi - 7168.16، نشریھ شماره 2021تاریخ مھ 

روند) قرار  (افرادی کھ بدون وکیل بھ دادگاه می  نفسھفی این راھنما اطالعاتی عمومی در اختیار متداعیان 
دھد تا از فرآیند تصرف غاصبانھ (کھ ھمچنین «خلع ید» نام دارد) مطلع شوند. فرآیند تصرف  می

ید مستأجر، آن را طی کند. این راھنما بااینکھ  غاصبانھ فرآیندی قانونی است کھ صاحبخانھ باید برای خلع 
ر اقدامات تصرف غاصبانھ را پوشش دھد، برای کمک بھ درک مقدماتی  ھا د تواند تمامی احتمال نمی 

ھای فرآیند  )، و نمودار2و   1حقوق مستأجر حین این فرآیند نوشتھ شده است. فھرست مطالب (در صفحھ 
دھد تا در طی این  اندازی کلی بھ شما می)، چشم 5تا   3تصرف غاصبانھ و شرح روایی (در صفحات 

 کنید.   راھنما بھ آن مراجعھ 
 

توانید با مرکز خودیاری دادگاه محلی خود تماس بگیرید تا برای  اگر مستأجر و نیازمند کمک ھستید، می 
ھای دادگاه از قبیل موارد الزم در تصرف غاصبانھ کمک دریافت کنید. مرکز خودیاری دادگاه  تکمیل فرم 

ھای قانونی کھ شاید بتوانند نماینده  سازمان تواند درباره سایر تواند بھ شما مشاوره حقوقی دھد، اما می نمی 
 شما باشند یا مشاوره حقوقی دھند، اطالعاتی بھ شما دھد.

 
سایت دادگاه محلی خود و اطالعات مرکز خودیاری را در اینجا بیابید:  وب 

court.htm?query=browse_courts-my-ourts.ca.gov/findhttps://www.c . 
 

ید، ممکن است صاحبخانھ وکیلی بھ نمایندگی از خود استخدام کرده ھای خلعگاھی در پرونده   -  توجھ
باشد. بھ این دلیل، در سرتاسر این راھنما برای اشاره بھ صاحبخانھ درصورتی کھ وکیل نداشتھ باشد 

اده از «صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ» و در صورتی کھ وکیل داشتھ باشد از وکیل صاحبخانھ استف 
 خواھیم کرد. 

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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 مرور کلی .1
 ید (تصرف غاصبانھ) .الف. نمودار فرآیند خلع 1

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

روز بعد، نماینده   9الی  7 -  بستن درب
ای برای تخلیھ منتشر  قانون اعالمیھ 

روز بعد، نماینده قانون   7الی  5کند. می
ا مجبور بھ خروج طی  بازگشتھ و ھمھ ر

کند. بھ مستأجر فرصتی برای  دقیقھ می  5
 آوری وسایل داده نخواھد شد. جمع 

 باخت  برد  بستن درب  

 ماندن و پرداخت بدھی اجاره 

 شود.  *روزھای دادگاه شامل شنبھ، یکشنبھ و تعطیالت دادگاه نمی 
 = روز بعد.  1= روز ارائھ خدمات بھ مستأجر، روز  0روز 

 روز دادگاھی  5 - اگر شخصاً خدمات دریافت کند 
 روز کاری  5روز تقویمی +  10  - اگر خدمات برای عضوی از خانوار جایگزین شود 

 روز دادگاھی   5روز تقویمی +   10 - اگر بھ منزل مستأجر ارسال و نسخھ رونوشت پست شود 
 
 
 
 
 

 پاسخ

روز از زمان    10طی حدوداً   -  دادرسی
بایگانی پاسخ، باید نامھ را بھ تاریخ دادگاه  

روز   21دریافت کند. دادرسی طی حدوداً 
 تعیین خواھد شد. 

اسناد دادگاه کھ باید پیش از اینھ صاحبخانھ بتواند پرونده قضایی تصرف غاصبانھ را   – ھا و شکایت احضاریھ 
شروع کند، بھ مستأجر یا یکی از اعضای خانواده تحویل داده شود. این اسناد نباید تا پیش از انقضای اعالمیھ  

 ارسال شوند.  

 بدون پاسخ  

 محاکمھ غیابی 

ممکن است پیش از یا حین   –  توافق 
 دادرسی رخ دھد. 

«تأخیر در اجرا» یا   
»ابطال» احتمالی محاکمھ  

 غیابی

ای کتبی بھ صاحبخانھ  پیش از اینکھ صاحبخانھ شکایت تصرف غاصبانھ در دادگاه کند، باید اعالمیھ   – اعالمیھ 
ده، رفع نقض  نشاز قبیل پرداخت اجاره پرداخت  -روز برای اقدام  90الی  3دھد. اعالمیھ زمانی معین، بین 

 دھد.  می  - نامھ، یا تخلیھ مکان اجاره

ید قرار است صورت گیرد. اگر  دھد کھ ھنگام پیروی صاحبخانھ از قوانین خلعتوجھ: این بخش آنچھ را شرح می 
 ید مشورت کنید. مدافع خلع کند، باید با وکیل ید را دنبال می مطمئن نیستید کھ صاحبخانھ قوانین خلع 

روز* دادگاھی   5مستأجر 
 برای پاسخ فرصت دارد! 



 5 شود.  این نشریھ مشاوره حقوقی نیست و جایگزین مشاوره حقوقی محسوب نمی 
 

   ید (تصرف غاصبانھ) نسخھ روایی.ب. فرآیند خلع 1

ید قرار است  دھد کھ ھنگام پیروی صاحبخانھ از قوانین خلع توجھ: این بخش آنچھ را شرح می 
کند، باید با وکیل مدافع  ید پیروی می صورت گیرد. اگر مطمئن نیستید کھ صاحبخانھ از قوانین خلع 

 ید مشورت کنید.  خلع 
 

پیش از اینکھ صاحبخانھ شکایت تصرف غاصبانھ در دادگاه   –  اعالمیھ از طرف صاحبخانھ 1مرحلھ 
از قبیل   - روز برای اقدام  90الی  3ای کتبی بھ مستأجر دھد. اعالمیھ زمانی معین، بین کند، باید اعالمیھ 

دھد.  می  - نامھ، یا «تخلیھ» (خروج از) مکان نشده، «رفع» (جبران) نقض اجارهپرداخت اجاره پرداخت 
نشده، و قوانین اعالمیھ  در تخلیھ برای اجاره پرداخت  19 -رباره حفاظت دربرابر کووید اگر سؤالی د 

  سایت زیر دیدن کنید:ویژه دارید، لطفاً از وب 
inghous-https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus 

 
این موارد اسناد دادگاه ھستند کھ باید پیش از اینھ صاحبخانھ بتواند   –  احضاریھ و شکایت 2مرحلھ 

پرونده قضایی تصرف غاصبانھ را شروع کند، بھ مستأجر یا یکی از اعضای خانواده تحویل داده شود.  
مستأجر احضاریھ و شکایت  ھنگامی کھ  – این اسناد نباید تا پیش از انقضای اعالمیھ ارسال شوند. ھشدار 

برای دادن «پاسخ» فرصت دارد کھ یک فرم دادگاھی است و    روز دادگاھی*  5را دریافت کند، مستأجر 
تواند برای تکمیل کردن این فرم بھ  باید آن را بھ دادگاه تحویل دھد. مرکز خودیاری دادگاه محلی می 

توانید در اینجا بیابید:  را می  سایت دادگاه محلی و اطالعات تماس مستأجران کمک کند. وب 
court.htm?query=browse_courts-my-https://www.courts.ca.gov/find 

 
بھ مستأجر،    = روز تحویل 0شود. روز روزھای دادگاه شامل شنبھ، یکشنبھ و تعطیالت دادگاه نمی * 

روز دادگاھی برای ارائھ پاسخ فرصت   5= روز بعد. اگر شخصاً تحویل داده شود، مستأجر  1روز 
روز   10ھا بھ عضوی از خانواده تحویل داده شد (تحویل جایگزین)، دارد. اگر شکایت و احضاریھ 

ر نصب و نسخھ  روز دادگاھی برای ارائھ پاسخ فرصت ھست.  اگر بر سر در منزل مستأج 5تقویمی + 
 روز دادگاھی برای ارائھ پاسخ فرصت ھست.  5روز تقویمی +  10 - رونوشت پست شد 

 
 محاکمھ غیابی و بستن درب   -.الف اگر مستأجر فرم «پاسخ» را ارسال نکند 3مرحلھ 

تواد علیھ مستأجر حکم  دادگاه می  ھا ارائھ ندھد،در صورتی کھ مستأجر پاسخی بھ شکایت و احضاریھ 
روز بعد از   9الی  7ید خواھد شد.  غیابی صادر کند. یعنی مستأجر بھ طور خودکار بدون دادرسی خلع 

روز بعد، نماینده   7الی  5 و ،  یعد نصب خواھد کرد ای برای خلع محاکمھ غیابی، نماینده قانونی اعالمیھ 
جر فرصتی برای  دقیقھ خارج شوند. بھ مستأ   5کند طی قانون بازخواھد گشت و ھمھ را مجبور می 

ید وجود داشتھ باشد، اشکال  آوری وسایل داده نخواھد شد. اگر دلیلی قانونی برای عدم اجرای خلع جمع 
شوند. بااینحال،  بالقوه مصونیت وجود دارد کھ با عناوین «تأخیر در اجرا» و «باطل کردن» شناختھ می 

ید  نابراین، مستأجران باید با وکیل خلع این اشکال مصونیت نادر بوده و وابستھ بھ مورد خاص ھستند، ب
 مشورت کنند. 

  

https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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 توافق یا دادرسی  - .ب اگر مستأجر پاسخ را ارسال کرد 3مرحلھ 
 

 کنند.  مستأجر و صاحبخانھ با یکدیگر توافق می  –  توافق 
 یا 

ای با تاریخ دادگاه را  مستأجر باید نامھ  روز از زمان ارسال پاسخ،  10عموماً، طی حدوداً   دادرسی
روز پس از ارسال پاسخ توسط مستأجر تعیین خواھد شد. بااینحال،   21دریافت کند. دادرسی برای حدوداً 

قبل برای بررسی با   مستأجر نباید فرض کند کھ بھ موقع اعالمیھ را دریافت خواھد کرد، بنابراین باید از
 دادگاه و اطالع از تاریخ دادرسی خود اقدام کند.  

 
ای کھ  ھمان اعالمیھ  –  شوددرب منزل روی مستأجر بستھ می  –  اگر مستأجر در دادرسی بازنده شود

 .الف شرح داده شده است. 3دھد و در مرحلھ بندی بستن درب را شرح می رویھ و زمان 
 

 .کندمانده را پرداخت می ماند و اجاره عقب مستأجر در خانھ می   – باشد  اگر مستأجر در دادرسی برنده
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 ھای دادگاھیفرم «پاسخ» و سایر فرم -ھا و شکایت  پاسخ بھ احضاریھ .2
دھد کھ معموالً پس از دریافت احضاریھ و شکایت توسط مستأجر بھ  ھایی را توضیح می این بخش فرم 

شوند. ھمچنین پیوندھایی در اینجا ارائھ شده کھ منابع بیشتری درباره نحوه تکمیل این  دادگاه ارسال می 
خش اطالعات بیشتری  دھند. این بھایی برای دریافت کمک و راھنمایی بیشتر ارائھ می ھا و مکان فرم

 دھد:  ھای زیر ارائھ میدرباره فرم 

 پاسخ   •
 ضمیمھ پاسخ (اختیاری)   •
 گواھی تحویل   •
 تقاضای دادرسی با حضور ھیئت منصفھ (اختیاری)  •
 معافیت از ھزینھ (اختیاری) •

 پاسخ: 

«پاسخ»  تواند فرم ھا، مستأجر می علیھ خود در شکایت و احضاریھ   ھای صاحبخانھ برای پاسخ بھ دعوی 
 را بھ دادگاه ارسال کند، جھت:

 رد ھرگونھ اظھارات غلط صاحبخانھ در شکایت، و   •
 ید دارد.  بیان ھرگونھ دفاعی کھ نسبت بھ خلع  •

توانند دستور محاکمھ غیابی دھد، و حدوداً  اگر ھیچ پاسخی برای شکایت ارسال نشود، قاضی یا منشی می 
 تواند مستأجر را از منزلش بیرون کند.  روز بعد، نماینده قانونی می  14الی   12

آدرس بیابید:   توانید در این دادگاه یک فرم پاسخ ایجاد کرده است. فرم خالی را می
105-form/UD-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc . 

توانید در اینجا بیابید:  ھای مفصل درباره نحوه تکمیل فرم پاسخ را می دستورالعمل
-https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file

attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf  در راھنمای ما، اطالعات درباره نحوه ،
ید را در اینجا بیابید:  پاسخ بھ دعوی خلع 

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

توانید بیابید کھ نحوه تکمیل فرم پاسخ را بھ  در اینجا یک ویدئوی آموزشی کوتاه را بھ صورت آنالین می 
 . https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8sدھد: ن نشان می مستأجرا

ھنگامی کھ مستأجر فرم شکایت را بھ دادگاه ارسال کند، مستأجر یک نسخھ از فرم پاسخ خود را برای  
 دھد (بخش گواھی تحویل در ادامھ را ببینید).  کند» یا تحویل می اش «ارسال می صاحبخانھ 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-105
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/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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 ضمیمھ پاسخ (اختیاری): 

کنند کھ در فرم پاسخ  بیشتری اضافھ می ھای قانونی  ای بھ پاسخ، دفاعیھ برخی از مستأجران با ارسال ضمیمھ 
پس  .  اف) دی | ضمیمھ ایالتی (پی 3ضمیمھ  توانید قالب ضمیمھ را بیابید:  است. در اینجا می   دادگاه فھرست نشده 

شود،  کند برای وی اعمال می می   تواند کادرھایی را کھ فکر ھا، مستأجر می از بررسی دقیق ضمیمھ و دفاعیھ 
د:  شو ید یافت می درباره نحوه پاسخ بھ دعوی خلع   DRCھمچنین در راھنمای    PDFعالمت بزند. این  

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

 گواھی تحویل: 

باید یک نسخھ از پاسخ برای صاحبخانھ یا وکیل صاحبخانھ ارسال شود (تحویل داده شود). در کالیفرنیا،  
تواند اسناد را از طریق نامھ بھ صاحبخانھ خود تحویل دھد. تحویل باید توسط شخصی باالی  مستأجر می 

فرم «گواھی تحویل» را  ید نداشتھ باشد. این فرد باید سال صورت گیرد کھ نقشی در این دعوی خلع  18
 تکمیل و امضا کند.  

 توانید فرم خالی «گواھی تحویل» را بیابید:  در اینجا، می 
030-form/POS-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc . توانید دستورالعمل مفصل درباره  می

«گواھی تحویل» را در پشت فرم گواھی تحویل و ھمچنین در اینجا بیابید:  نحوه تکمیل فرم 
-https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file

uctions.pdfattachments/Link_7_POS_Instr  . 

شده و فرم اصلی «پاسخ» را بھ  : پس از تحویل، مستأجر باید ھر دو فرم «گواھی تحویل» تکمیل احتیاط
 دادگاه ارائھ دھد.  

   تقاضای محاکمھ با حضور ھیئت منصفھ:

گروھی از افراد عامھ کھ درباره   -توانند تقاضا کنند کھ پرونده آنھا توسط ھیئت منصفھ  مستأجرھا می 
یا توسط یک قاضی داوری شود. محاکمھ با حضور ھیئت منصفھ، دادرسی    -کنند گیری می پرونده تصمیم 

یش آن را درخواست  ھیئت منصفھ نام دارد و مستأجرانی کھ بھ این نوع دادرسی تمایل دارند باید از پ 
شود، دادگاه توسط قاضی نام  ای کھ توسط قاضی و بدون حضور ھیئت منصفھ قضاوت می دھند. محاکمھ 

دارد. دادرسی ھیئت منصفھ و دادگاه توسط قاضی ھر دو مزایا و معایبی دارند. اگر مستأجر مطمئن  
 ید مشورت کند.  تواند با وکیل خلع نیست کھ کدام نوع را طلب کند، می 

 
تواند در فرم  اگر مستأجر برای تعیین نتیجھ پرونده خود بھ جای قاضی خواھان ھیئت منصفھ است، می

«پاسخ» خود برای دادرسی ھیئت منصفھ درخواست دھد یا سندی جداگانھ ارسال نماید. این فرم  
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-استاندارد دادگاه برای تقاضای دادرسی ھیئت منصفھ است: 

150-form/UD  در اینجا یک سند الگوی .Word   توان از آن برای درخواست  پیوست شده کھ می
مستأجر  . Demand for Jury Trial Template (docx(دادرسی ھیئت منصفھ نیز استفاده نمود. 

 .  شده را پر کند یا فرم را پیش از ارسال بھ دادگاه ویرایش کند ھای دارای پرانتز و مشخص تواند بخش می 

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://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-150
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx
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اگر مستأجر تصمیم بگیرد در سندی جداگانھ بھ جای فرم پاسخ خود برای دادرسی ھیئت منصفھ تقاضا  
کند، باید یک نسخھ رونوشت از این سند را بھ صاحبخانھ یا وکیل صاحبخانھ خود تحویل دھد و نسخھ  

زی و ارسال فرم  ساھای نحوه تحویل و آمادهاصلی را بھ دادگاه ارسال کند. برای اطالع از دستورالعمل
 گواھی تحویل بخش «گواھی تحویل» در باال را ببینید.  
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 تقاضای معافیت از ھزینھ: 

ھایی بھ دادگاه پرداخت شود. چنانچھ مستأجرھا استطاعت  برای ارائھ مدارک بھ دادگاه، باید ھزینھ 
 یت از ھزینھ کنند.  توانند درخواست معافھای الزم را نداشتھ باشند، می پرداخت ھزینھ برای تکمیل فرم 

توانید بیابید:  ھایی خالی از سھ فرم معافیت از ھزینھ را می در اینجا نسخھ 
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  . 

 
توانید در اینجا بیابید:  ھا را می میل این فرم ھای مفصل درباره نحوه تکدستورالعمل

-https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file
ms.pdfattachments/Link_9_Instructions_on_FW_For . 

ھای اضافی تنھا در صورتی باید پر و ارسال شود کھ  : تقاضا برای معافیت از ھزینھ FW-002توجھ: فرم  
، تقاضای  FW_001مستأجر تقاضای دادرسی ھیئت منصفھ دارد، درغیر اینصورت مستأجر تنھا باید فرم « 

 دگاه» را ارسال کند.  ھای دا ، دستور معافیت از ھزینھ FW_003ھای دادگاه» و « معافیت از ھزینھ 

ھای معافیت ھزینھ را بھ صاحبخانھ یا وکیل صاحبخانھ  ھایی از فرم توجھ: نیازی نیست کھ مستأجر نسخھ 
 ھا را تنھا باید بھ دادگاه ارسال کند.  خود تحویل دھد، این فرم 

 از کجا کمک بگیریم: 

تواند بھ مرکز  اگر مستأجر برای تکمیل فرم پاسخ خود یا ھر فرم دیگری بھ کمک نیاز دارد، می
 ید رجوع کند.  دھنده مساعدت حقوقی در زمینھ مدافعھ خلع خودیاری محلی دادگاه خود یا ارائھ 

توانید در اینجا بیابید:  ھای محلی را می اطالعات تماس برای دادگاه 
court.htm?query=browse_courts-my-https://www.courts.ca.gov/find  . 

توانید بیابید:  ید را در اینجا می برگھ ارجاع برای مساعدت حقوقی در زمینھ مدافعھ خلع
-https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file

with_SR_edits.pdf-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020  . 

   شود؟پس از اینکھ مستأجر فرم پاسخ خود را ارسال کرد، چھ می 

ای با تاریخ دادگاه را دریافت کند. دادرسی  مستأجر باید نامھ روز از زمان ارسال پاسخ،   10حدوداً  طی
ید عموماً یا با توافق و یا  ھای خلع روز بعد تعیین خواھد شد. پس از آن، دعوی  21وی برای حدوداً 

 ی زیر را ببینید.  ھادادرسی حل خواھد شد. برای آشنایی بیشتر با ھرکدام از این فرآیندھا بخش 

  

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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 توافق و وساطت  .3
ید ممکن است با آنھا و بدون رفتن بھ دادرسی حل  این بخش درباره سھ روشی کھ دعوی خلع 

توافق، حل اختالف جایگزین و وساطت. ھر سھ فرآیند ابزارھایی سودمند   -دھد شود،اطالعاتی ارائھ می 
توافقی بدون متحمل شدن تنش، صرف زمان و عدم  ید جھت رسیدن بھ  برای ھر دو طرف در فرآیند خلع 

ھا، نحوه تقاضا برای توافق،  شود: شرح توافق قطعیت دادرسی ھستند. این بخش با موارد ذیل آغاز می
ھای رایج توافق. این بخش با  مواردی کھ ھنگام رسیدن بھ توافق باید در نظر داشت، و برخی از مثال 

صورت عدم رسیدن بھ توافق و اطالعات مربوط بھ حل اختالف  برخی از اشکال احتمالی مصونیت در  
 رسد.جایگزین و وساطت بھ پایان می 

 توافق چیست، و چگونھ درخواست فرآیند توافق دھم؟ 

اش در دعوی تصرف  در این مورد مستأجر و صاحبخانھ   - توافق روشی است کھ طرفین با آن  
گیری  ع بھ قاضی یا ھیئت منصفھ برای تصمیم توانند خودشان دعوی را بھ جای ارجا می   - غاصبانھ  

 در دادرسی حل کنند.  

کنند  شود ملزم می می  ھا طرفین را بھ شرکت در آنچھ کھ «مذاکره توافق اجباری» نامیدهبرخی از دادگاه
تواند غیررسمی  شود. مذاکرات توافق اجباری می و عموماً این فرآیند پیش از شروع دادرسی انجام می 

ای بین طرفین در سالن خارج از اتاق دادگاه باشد.  ای پنج دقیقھ تواند مکالمھ ی مثال، مذاکره میباشد. برا
 تواند خیلی رسمی باشد و در اتاق دادگاه صورت گیرد و قاضی مکالمھ را راھبری کند. یا می 

با پرداخت   - اند ردهک معموالً برای آن ھزینھ اند،ید شدهھایی کھ وارد فرآیند خلع از آنجایی کھ صاحبخانھ 
چندان رایج نیست کھ صاحبخانھ برای توافق بین خود با    -ھای وکیل ھزینھ دادگاه و احتماالً ھزینھ

مستأجر گفتگو کند. بااینحال، ممکن است توافق بھ دلیل جلوگیری از صرف ھزینھ بیشتری برای دادرسی  
توافق بھ جای جنگیدن در دادرسی باشد، ممکن   بھ نفع صاحبخانھ باشد. بھ این دالیل، اگر مستأجر مایل بھ 

است بخواھد برای درخواست توافق با صاحبخانھ گفتگو کند. حتی اگر دادگاه مذاکره توافق اجباری را  
الزامی کرده باشد، ممکن است مستأجر ھمچنان قبل از مذاکره برای توافق با صاحبخانھ خود درباره  

 پرونده تالش کند.  

تواند با گفتگوی غیررسمی یا با پیشنھاد شروع شود بدین صورت کھ دو طرف  مذاکرات توافق می 
تواند پیشنھادی دھد و  پیشنھاداتی ارائھ دھند و پیشنھاد مقابل را دریافت کنند برای مثال، مستأجر می 

تواند در مقابل پیشنھاد مستأجر  صاحبخانھ یا وکیل وی با بلھ یا خیر پاسخ دھد. صاحبخانھ نیز می 
تواند آن را بپذیرد، رد کند یا پیشنھاد خود را در مقابل  نھادی بھ او بازگرداند و صاحبخانھ نیز می پیش 

 ارائھ دھد.  

تر است، مستأجر و  کھ اطالع از آنچھ ھر طرف برای انجام آن تعھد داده بھ صورت کتبی سادهاز آنجایی 
امل ھر شرط مھم برای آنھا بوده و ھم  نویسند کھ شصاحبخانھ معموالً توافق خود را بھ صورت کتبی می 

صاحبخانھ و ھم مستأجر آن را باید امضا کنند. بھ این صورت، اگر یکی از طرفین کاری کھ برای انجام  
ھایی از  تواند برای کمک بھ دادگاه مراجعھ کند. (برای مثال آن توافق کرده را انجام ندھد، طرف دیگر می 

 شرایط توافق ادامھ را ببینید.) 
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تواند در جلسھ دادرسی با حضور  می  ر مشخص شد کھ مستأجر قادر بھ توافق با صاحبخانھ خود نیست، اگ
، از  1152بر مبنای قانون شواھد کالیفرنیا بخش   - قاضی یا ھیئت منصفھ از خود دفاع کند. توجھ 

 توان علیھ کسی در دادگاه استفاده نمود.  پیشنھادات برای توافق در پرونده نمی 

 ھای رایج توافق: مثال 

در اینجا مواردی ھست کھ باید در  اگر مستأجر مایل بھ نقل مکان باشد، مذاکره برای نقل مکان:  .1
 مذاکره برای توافق درنظر گرفت:

: مستأجرھا برای زمانی کھ نیاز دارند تا بتوانند نقل مکان کنند درخواست فرصت  زمان •
خواھد کرد برای کم کردن این فرصت مذاکره   کنند، با آگاھی از اینکھ صاحبخانھ تالشمی

روز نقل مکان کند، ممکن است بخواھد   30اگر مستأجر بتواند احتماالً طی  -کند. مثال 
روز زمان نیاز دارد،  60داند کھ بھ  روزه دھد. یا اگر مستأجر می  60تقاضای فرصتی 

 روزه دھد.   90ممکن است بخواھد تقاضای فرصتی 
ای کھ بدھکار  پوشی یا بخشش اجاره توانند برای چشم : مستأجران می ھ اجاره سررسید گذشت •

خواھند  ھا فقط میھای دادگاه مذاکره کنند. گاھی صاحبخانھ ھای وکیل یا ھزینھ ھزینھ ھستند،  
ھای  مکان کند، با بخشیدن اجارهبگیرند و در صورتی کھ مستأجر نقل  کھ آپارتمان را پس 

توانند اگر مثالً بھ این دلیل اجاره را  ند. مستأجران ھمچنین میکنسررسید گذشتھ موافقت می 
اند کھ شرایط آپارتمان بد بوده و صاحبخانھ مشکالت آن را رفع نکرده است، پرداخت نکرده 

 ای کھ بدھکار ھستند موافقت کند. پوشی از ھر اجاره از صاحبخانھ بخواھند کھ با چشم 
مقابل بخشش یا کاھش مقدار ھرگونھ مبلغ اجاره یا  توانند در : مستأجران میسپرده وثیقھ  •

 اند، گذشتن از سپرده وثیقھ خود را مدنظر قرار دھند.   بدھی دیگری کھ پرداخت نکرده
توانند برای اطمینان از اینکھ اسناد دادگاھی آنھا محرمانھ اس،  : مستأجران می یدعدم ثبت خلع  •

ید در اسناد عمومی و صدمھ بھ اعتبار آنھا یا دشوار  مذاکره کنند. این کار مانع از نمایش خلع 
 شود.  شدن اجاره آپارتمانی در آینده برایشان می 

 
 مذاکره برای «پرداخت و ماندن»:  .2

ھای دیگر باشد،  نشده یا ھزینھ اگر مستأجری مایل بھ ماندن باشد و علت تصرف غاصبانھ اجاره پرداخت 
نشده یا ھرگونھ ھزینھ دیگری را  احتماالً مستأجر مجبور خواھد بود کھ برای ماندن در واحد مبلغ پرداخت 

 بھ طور کامل یا بخشی از آن را پرداخت کند.  
 

نشده،  احتماالً از مستأجر درخواست دارد کھ ھمھ یا بخشی از اجاره پرداخت در شکایت اولیھ، صاحبخانھ 
پوشی یا بخشش این  ھای دادگاه را بپردازد. مستأجر ممکن است بتواند برای چشم ھای وکیل یا ھزینھ ھزینھ 
کرات تر مذاکره کند. در اینجا مواردی عنوان شده تا در این نوع از مذاھا و یا پرداخت مبلغی کم ھزینھ 

 مدنظر داشتھ باشید: 
 

توانند ھمھ مبلغ درخواستی را در قبال مختومھ کردن دعوی  : مستأجرھا میپرداخت کامل •
 بپردازند. 
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توانند تقاضای  ھا اگر تمامی مبلغ درخواستی را ندارند، می : مستأجر پرداخت شرایطی  •
، اگر مستأجر در پرداخت شرایطی یک نوبت پرداخت را  احتیاطپرداخت شرایطی کنند. 

 ید شود. انجام ندھد، ممکن است بدون اطالعیھ قبلی خلع 
اشتن مستأجر  د : اگر مستأجرھا دفاعی داشتھ باشند یا صاحبخانھ قصد نگھ پوشی/بخششچشم •

اجاره، ھزینھ یا مبالغ بدھی قبلی را ببخشد، بیشتر   احتمال اینکھ صاحبخانھ  را داشتھ باشد، 
است. مثالً اگر بھ این دلیل کھ آپارتمان در وضعیت نامناسبی قرار داشتھ و صاحبخانھ  

مشكالت را برطرف نكرده مستأجر اجاره را پرداخت نکرد، ممكن است مستأجر از 
بخواھد اجاره کمتری تا زمان انجام تعمیرات پرداخت كند، سپس ھنگامی کھ   صاحبخانھ 

 آپارتمان تعمیر شد ھمان مبلغ معمول خود را پرداخت كند. 
توانند برای مختومھ شدن پرونده در دادگاه و محرمانھ شدن  : مستأجران می یدعدم ثبت خلع  •

 اسناد پرونده آنھا توسط دادگاه مذاکره کنند. 
 

 ید شود. گر مستأجر از شرایط توافقنامھ پیروی نکند، ممکن است خلع ا احتیاط:
 

 ید از منزل مصونیت از محرومیت و خلع -اگر توافقی حاصل نشد  

تواند از قاضی بخواھد برای اینکھ در واحد  اگر مستأجر قادر بھ توافق نبود، پیش از شروع دادرسی می 
پرداخت کند. افراد اگر با مشکلی مواجھ شده اما ھیچ دفاعیھ قانونی  خود بماند ھمھ مبالغ بدھی خود را  

) دارند.  1179مدنی بخش  معموالً تقاضای «مصونیت از محرومیت» (قانون رویھ  نداشتھ باشند،
 مستأجر باید برای اینکھ واجد شرایط چنین مصونیتی باشد: 

 
 داشتھ باشد؛ نشده را تا تاریخ دادرسی ھمھ مبلغ اجاره پرداخت  .1
 ھای آینده باشد؛ و گرایانھ قادر بھ پرداخت ھمھ اجاره بھ طور واقع  .2
 ھا باشد. ھای وکیل، دادگاه و سایر ھزینھ قادر بھ پرداخت ھزینھ  .3

 
ید وی داده شده، ھمچنین مستأجر  اگر مستأجر نتوانستھ بھ توافق برسد، و توسط دادگاه حکم بھ خلع 

روز کند، اما صاحبخانھ   40ید بھ مدت تی» (یا بھ تأخیر انداختن) خلع تواند از دادگاه تقاضای «فرصمی
.) توجھ، اگر  1176روز را مطالبھ کند. (قانون رویھ مدنی کالیفرنیا بخش  40تواند ھزینھ آن  می

(اعالمیھ قبلی کتبی) بھ صاحبخانھ داده   جانبھیک ای  صاحبخانھ در تاریخ دادرسی حاضر باشد یا اعالمیھ 
تواند تنھا درخواست «تأخیر در اجرا» دھد. مستأجر اگر سوالی در مورد نحوه  ، مستأجر می شده باشد 

ھای دادگاه محلی خود را از طریق منشی دفتر  تواند رویھ اطالع دادن برای "تأخیر" داشتھ باشد، می 
خیر در  سایت دادگاه محلی بررسی كند. اگر مستأجری بھ دلیل مشکالت شدید خواھان "تأدادگاه یا وب 

اجرا" است، باید تمام سوابق و سایر شواھد خود را برای اثبات مشکالت بھ دادگاه بیاورد. مثالً مستأجر  
 تواند سوابقی پزشکی را مبنی بر این کھ چھ زمانی در بیمارستان بوده نشان دھد.می

 
 حل اختالف جایگزین و وساطت چیست؟ 

ھای حل و فصل دعاوی کھ شامل  ھمھ راه   ) اصطالحی است کھ برایADRحل اختالف جایگزین ( 
ممکن است اختیاری یا خیلی   ADRھای شود. برخی از رویھ دادرسی یا رأی دادگاه نیست استفاده می 

 ھا ممکن است اجباری و رسمی باشند.  سایر روش،غیررسمی باشند 



 14 شود.  این نشریھ مشاوره حقوقی نیست و جایگزین مشاوره حقوقی محسوب نمی 
 

وساطت یکی از انواع حل اختالف جایگزین است. وساطت یک مذاکره رسمی با ھر دو طرف دعوی در  
 جھت تالش برای حل و فصل تمام یا بخشی از دادخواست است.  

 ھزینھ 

ای ندارد. با این حال، اگر صاحبخانھ وکیلی  اگر دادگاه وساطت را ارائھ دھد، مشارکت در وساطت ھزینھ 
الزحمھ وکالت صاحبخانھ خواھد شد کھ ممکن است مستأجر  ین امر باعث افزایش حق بھ وساطت بیاورد، ا

 مسئول آن باشد. 

چگونھ مستأجر بداند کھ وساطت یا خدمات حل اختالف دیگری در دادگاه وی ارائھ شده یا ضروری  
 است؟

دادگاه محلی   مستأجر باید از طریق مرکز خودیاری دادگاه محلی یا دفتر امداد حقوقی خود از اقدامات 
 خود و ھرگونھ الزامات ضروری برای وساطت یا سایر اشکال حل اختالف جایگزین مطلع شود.  

 در ھنگام وساطت چھ اتفاقی خواھد افتاد؟ 

ھای یکدیگر را  شخصی بھ عنوان واسطھ با ھر دو طرف صحبت خواھد کرد تا بھ آنھا کمک کند دیدگاه 
واسطھ در اتاق باشند، و گاھی فقط یک طرف با واسطھ    درک کنند. گاھی ممکن است ھر دو طرف با

 در اتاق باشد. 

 محرمانگی 

تواند بھ عنوان اعتراف در دادگاه استفاده شود. تنھا استثناء  مذاکرات حین وساطت محرمانھ است و نمی 
 . 1119ھا و گفتگوھا بھ دادگاه ھنگام دادرسی کیفری است. قانون شواھد کالیفرنیا در ورود بحث 

 
 واسطھ چھ کسی است؟ 

واسطھ یک شخص ثالث است کھ آموزش تخصصی دیده است. واسطھ قاضی نیست، اما گاھی اوقات  
با طرف دیگری باشد، واسطھ    %100اشتباه کند و حق  %100وکیل است. حتی اگر یکی از طرفین 

طرف است. واسطھ درباره قانونی بودن یا  واسطھ بی   نخواھد گرفت. طرف ھیچکدام از طرفین را 
گیری نخواھد کرد. واسطھ در تالش برای رسیدن بھ توافقی میان ھر دو  منصفانھ بودن منازعھ تصمیم 

 سؤاالتی از ھرکدام خواھد پرسید.  طرف، 

 نتیجھ وساطت چیست؟ 

شده، اگر مستأجر در بخشی یا ھمھ منازعھ بھ توافق برسد، بھترین کار این  ھای مذاکرهرست مانند توافقد 
است کھ توافق خود را کتبی کنند. توافق باید شامل شرایطی درباره نحوه حل دعوی (مثالً شرایط مربوط  

حتی اگر وساطت   2.551رنیا بھ مھر و موم کردن دائمی اسناد دادگاھی خلع ید طبق قانون دادگاھی کالیف
مستأجر مجبور بھ پذیرش شرایط توافقی کھ   –  احتیاطدر خارج از اتاق دادگاه صورت گیرد) است. 

دھند، نیست. اگر مستأجر بھ توافق نرسد، طوری کھ  صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ یا واسطھ پیشنھاد می 
  گردد.نداده پرونده آنھا بھ دادگاه بازمی  اصالً وساطتی رخ 
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 چرا در وساطت شرکت کنیم؟ 

اش دچار مشکل شده باشد، ممکن است واسطھ  اگر مستأجر در تالش برای حل پرونده خود با صاحبخانھ 
توانند بھ  بتواند برای ارتباط با صاحبخانھ بھ مستأجر کمک کند. اگر مستأجر بھ توافق نرسد، ھمچنان می 

از آنچھ   -از طریق فرآیند وساطت   - تواند مستأجر می دادرسی بروند. حتی اگر مستأجر بھ توافق نرسد، 
کھ برای طرف دیگر مھم است برای حل دعوی مطلع شود، این کار ممکن است بھ مستأجر کمک کند در  

 نھایت بھ توافق برسد.  

 شود؟ اگر مستأجر بھ تطبیق معقولی برای مشارکت در وساطت نیاز داشتھ باشد، چھ می

ھای معقول در  با عنوان "تطبیق  7توانند بھ بخش وساطت ارائھ دھد، می   اگر دادگاه مستأجر خدمات 
 مراجعھ کنند.  37دادگاه" در صفحھ  
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 مقدمات دادرسی .4
در این   - مقدمات دادرسی اصطالحی برای مراحل قانونی در یک دادخواست است، کھ در آن طرفین 

خواھند. ھر دو طرف در  از یکدیگر اسناد، اطالعات و اعتراف می  - مورد مستأجر و صاحبخانھ آنھا 
بات پرونده  خواھند تا بتوانند از آن در دادگاه برای اث یک دادخواست این اطالعات را از طرف مقابل می 

 خود یا در تالش برای مذاکره در مورد توافق قبل از دادرسی استفاده کنند.  

شامل مراحل و جدول زمانی   - شود در بخش زیر اطالعات مربوط بھ روند مقدمات دادرسی ارائھ می 
ھایی  اعتراض ھای مقدمات دادرسی، و ھایی از انواع مختلف درخواست برای مقدمات، توضیحات و نمونھ 

 ھای مقدمات دادرسی کرد.توان نسبت بھ درخواست کھ می 

ھای مقدمات دادرسی باید تأیید شود. یعنی مستأجر باید تحت مجازات  ھا بھ درخواست ھمھ پاسخ  - احتیاط 
 ھای آنھا درست و صحیح است.  شھادت دروغ امضا کند کھ تمام اطالعات ارائھ شده در سند دقیق و پاسخ 

 مانی مقدمات دادرسی تصرف غاصبانھ برنامھ ز

 شود:  مقدمات دادرسی در این زمان آغاز می 

 ھا و شکایت را بھ مستأجر تحویل داد یا  از اینکھ صاحبخانھ احضاریھ  پس روز  5 •
از اینکھ مستأجر پاسخی بھ دادخواست تصرف غاصبانھ ارسال کرد، ھرکدام کھ   پس روز  5 •

 تفاق افتد.  اوال

 دادرسی باید در این زمان تکمیل شود: مقدمات 

 .  دادرسی پیش ازپنج روز تقویمی   •

ھر دو طرف ملزم بھ پاسخ بھ مقدمات دادرسی ھستند کھ بھ درستی بھ آنھا تحویل داده شده    – احتیاط
است. برای جلوگیری از عواقب شدید، مستأجر در مراحل مقدمات دادرسی باید قبل از مھلت قانونی  

 ھا را تھیھ و ارائھ دھد.  است پاسخ این درخو

ھای متفاوتی برای مقدمات دادرسی موافقت کنند. با  توانند برای مھلت مستأجر و صاحبخانھ ھمچنین می 
این حال، اگر آنھا برای مھلت دیگری موافقت کنند، بھترین کار این است کھ توافقنامھ بھ صورت کتبی از  

 ، متن یا نامھ مستند شود. طریق ایمیل 

 کند؟ھای مقدمات دادرسی را ارسال می ھای خود بھ درخواست جر چگونھ پاسخ مستأ

مستأجر باید از شخص دیگری بخواھد کھ پاسخ را از طریق نامھ ارسال کند («تحویل دھد») و گواھی  
تحویل را امضا کند. گواھی تحویل یک اظھارنامھ کتبی است، مبنی بر این کھ فرد مدارک را بھ شخصی  

کند  یا تحویل داده است. شخصی کھ مدارک گواھی تحویل را برای مستأجر ارائھ و امضا می  ارسال کرده
سال یا بیشتر سن داشتھ باشد (بھ   18باید در شھرستان محل ارسال نامھ ساکن یا کارمند باشد و باید 

 مراجعھ کنید).   7«گواھی تحویل» در صفحھ 
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ھا اظھارات نادرستی ارائھ دھد،  سخ ندھد یا در پاسخ ھای مقدمات دادرسی پااگر یک طرف بھ درخواست 
 افتد؟چھ اتفاقی می 

ممکن است قاضی حکم جریمھ علیھ طرف را صادر کند، طرف را موجب اخالل در نظم دادگاه تشخیص  
دھد، طرف را بھ پرداخت حق الزحمھ وکالت طرف مقابل محکوم کند یا پیش از وقوع دادرسی در مورد  

 گیری کند. تصمیم پرونده قبل 

 ھای مقدمات دادرسی چقدر زمان دارد؟ مستأجر برای پاسخگویی بھ درخواست 

 ھای زمانی مختلفی وجود دارد:بستھ بھ نحوه دریافت درخواست توسط مستأجر، برنامھ

روز   5ھای مقدمات دادرسی را حضوری بھ مستأجر ارائھ دھد، مستأجر اگر کسی درخواست  •
 تقویمی از تاریخی کھ تحویل گرفتھ برای پاسخ فرصت دارد.  

ھای مقدمات دادرسی را از طریق پست پیشتاز بھ مستأجر ارسال کند،  اگر کسی درخواست  •
 خ فرصت دارد.  روز برای پاس  7ھا مستأجر از زمان پست شدن درخواست 

ھای مقدمات دادرسی را از طریق پست عادی ارسال کند، مستأجر از تاریخ  اگر کسی درخواست  •
 روز برای پاسخ فرصت دارد.   10ارسال درخواست 

روز از تاریخی کھ مستأجر مقدمات را ارائھ کرده، بستھ بھ   10یا   7، 5ھمچنین صاحبخانھ    - توجھ 
روش تحویل مستأجر (تحویل حضوری، پست پیشتاز یا عادی) کھ در باال توضیح داده شد، برای پاسخ بھ  

 تقاضای مستأجر برای مقدمات دادرسی فرصت دارد. 

 ھا بھ مقدمات دادرسی چیست؟ کاربرد پاسخ 

دھنده، یا معرفی یا  ؤاالتی درمورد صحت یا قابلیت اعتماد طرف پاسخ توان برای طرح س ھا می از پاسخ 
توانند در طی دادرسی برای قاضی مطرح کنند، استفاده شود. بھ ھمین دلیل  محدود کردن مواردی کھ می

پاسخ بھ مقدمات دادرسی، دسترسی بھ مشاور حقوقی در صورت امکان، و اطمینان از اینکھ طرف مقابل  
 د برای مقدمات دادرسی پیرو قوانین بوده حائز اھمیت است.  در درخواست خو

 انواع متفاوت مقدمات دادرسی چگونھ است؟ 

 پنج نوع مقدمات دادرسی وجود دارد: 

 سؤاالتی کتبی کھ باید کتباً بھ آنھا پاسخ داده شود.  -استیضاحی  .1
 درخواست بررسی اسناد یا شواھد فیزیکی.  - درخواست برای «تولید»  .2
 ھایی برای واقعیتی کھ بھ صحت آنھا اعتراف شده است.  درخواست  -رای «اعتراف» درخواست ب .3
 ھایی حضوری درباره حقایق یک پرونده. مصاحبھ  –ھا استشھاد  .4
راھی برای درخواست اسناد، اطالعات، یا مصاحبھ از فردی کھ طرف دادخواست   -حکم احضار   .5

 نیست.  

 ل با مثال در ادامھ توضیح داده شده است.  ھر کدام از انواع مقدمات دادرسی بھ طور مفص
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سؤاالتی کتبی کھ باید بھ صورت کتبی بھ آنھا پاسخ داده شود. عموماً، ھرکدام از   -  استیضاحی .1
  2020.30کند. قانون رویھ مدنی سؤال استیضاحی بھ طرف دیگر ارسال می  35طرفین تنھا 

حال، در تصرف غاصبانھ «فرم» سؤاالتی وجود دارد کھ مستأجر باید حتی اگر بیشتر از  بااین 
 جواب دھد.   تا بود آنھا را 35

 
در دادخواست تصرف غاصبانھ، صاحبخانھ «مدعی» یا طرفی است کھ دادخواست   - توجھ 

 علیھ»، یعنی طرفی است کھ پرونده علیھ او مطرح شده است.«مدعی دھد و مستأجر  می

 در اینجا مثالی از سؤاالت رایج آمده است: 

a.  درآمد؟»علیھ «چھ زمانی واحد استیجاری بھ تصرف مدعی 
b.  است؟»ای را بھ موقع پرداخت نکرده علیھ تابحال اجاره«آیا مدعی 
c.  کننده قوانین محلی، ایالتی و فدرال «لطفاً ھر شرایطی را در واحد استیجاری کھ نقض

 است، فھرست کنید.»  

  توجھ کند. الزم نیست درباره  شود،می  مستأجر باید بھ آنچھ دقیقاً در سؤاالت استیضاحی پرسیده
تواند اعتراض بھ سؤاالت  براین، مستأجر می چیزی کھ پرسیده نشده اطالعات ارائھ دھند. عالوه 

ھای سؤاالت مقدمات دادرسی را در  استیضاحی را مدنظر قرار دھد (اعتراض بھ درخواست 
علیھ اطالعات  مدعی تواند بیان کند «بخش بعدی ببینید). اگر مستأجر پاسخ سؤاالت را نداند، می 

 .»  برای پاسخ بھ سؤال [شماره] ندارد  کافی

تالشی برای بررسی اینکھ طرف دیگر چھ اسناد یا شواھد فیزیکی برای    – تقاضا برای تولید  .2
در قانون   روزه  5مھلت . 2031.510تا  2031.010تأیید پرونده خود دارد. قانون رویھ مدنی 

 .  2031.260رویھ مدنی 

 :ھایی از تولید آمده است در اینجا مثال 

a.  .«تمامی تصاویری را کھ از مشکل آب در واحد دارید، ارائھ دھید» 
b.  ای کھ دارید و توسط صاحبخانھ برای شما ارسال شده را ارائھ دھید». «ھر اعالمیھ 

 
تالشی برای اینکھ صحت یک حقیقت احراز شود تا ضرورتی برای تأیید    – تقاضا برای اعتراف  .3

درخواست برای تصدیق   35آن در دادرسی وجود نداشتھ باشد. عموماً ھر طرف ممکن است تنھا 
ھای رونوشت برابر اصل نیست.   طرف دیگر ارسال کند کھ شامل درخواست برای تصدیق نسخھ 

 .  )b2033.030(قانون رویھ مدنی 

 الی در اینجا آمده است: مث

a.  بھ آدرس   123علیھ در واحد «تصدیق کنید کھ مدعیMain Street ،Salinas  ،
California 93905  «.ساکن است 

i.   «اگر مستأجر در پاسخ بھ تقاضای تصدیق موضوعی صحت آن را «تصدیق
 تواند مبنی بر عدم صحت آن بحث و جدل کند.  کند، در زمان دادرسی نمی 
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ای کوچک  (خانھ  Main Street ½ 123مثالً مستأجر در واقع در  .1
کند و این واحد غیرقانونی است. در زمان  پشت خانھ اصلی) زندگی می

تواند از قاضی درخواست کند کھ غیرقانونی بودن  دادرسی، مستأجر نمی 
را بررسی کند، زیرا طبق اعتراف قبلی   Main Street ½ 123واحد 

 ½ 123کند نھ در زندگی می  Main Street 123مستأجر وی در  
Main Street  . 

صحت دارند    % 100ھای مستأجر بھ «تقاضای اعتراف»، تنھا باید اظھاراتی را کھ در پاسخ 
تواند خطرناک  «تصدیق» کند، و اظھاراتی را کھ صحت ندارند، رد کند. تقاضای اعتراف می 

تواند از دادگاه درخواست کند  د، صاحبخانھ می اگر مستأجر بھ موقع بھ آنھا پاسخ ندھباشد، زیرا 
(تقاضا از قاضی برای اینکھ «فرض شود  کھ حکم کند مستأجر ھمھ چیز را تصدیق کرده است 

 ھا در دادرسی علیھ مستأجر استفاده کند.   شده») و سپس از این اعتراف ھا تصدیق درخواست 

تواند از طرف  ھایی حضوری درباره حقایق یک پرونده. ھر طرف می مصاحبھ  – ھااستشھاد .4
دھنده) ملزم  دیگر درخواست استشھاد کند. ھر فردی کھ از او استشھادیھ خواستھ شده (شھادت 

دھنده ممکن است برای پاسخ  خواھد بود کھ برای گفتن حقیقت حین استشھاد قسم بخورد. شھادت 
  ضمایم داشتھ باشد. بھ سؤاالت نیاز بھ دیدن 

 
مستأجری کھ از او استشھادیھ خواستھ شده تنھا باید سؤالی را پاسخ دھد کھ از او پرسیده شده  

داند شود، بھ جای این فرض کھ می . ھمچنین، اگر مستأجر متوجھ سؤال نمیاست و نھ بیشتر 
بندی دوباره سؤال  تواند برای تکرار یا جملھ پرسد، می صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ چھ چیزی می 

تواند بھ سؤاالت اعتراض کند و درخواست فرصت رفتن بھ  درخواست کند. مستأجر ھمچنین می 
 سرویس بھداشتی یا تغذیھ/آب کند. 

 
دھنده بھ  دھند. درصورتی کھ شھادت ھا معموالً استشھاد گرفتن را در دفتر خود انجام میوکیل 

تشھاد دارد باید ھزینھ آن را بپردازد. معموالً  مترجم شفاھی نیاز دارد، طرفی کھ درخواست اس 
کند و متن مصاحبھ را برای  یک گزارشگر در دادگاه حضور دارد کھ مصاحبھ را ضبط می 

شود، دھد. گزارشگر دادگاه از طرفی کھ از او شھادت گرفتھ می فروش در دسترس قرار می
ی کند. امضای متن شھادت بھ  پوش خواھد پرسید کھ آیا مایل است از امضای خود روی متن چشم 

اند. عموماً مستأجر  این معناست کھ واژگان نوشتھ شده واژگانی ھستند کھ حین شھادت بیان شده 
دھد این  کھ نشان می -تواند پیش از امضا کردن پوشی کند. مستأجر می نباید از امضای خود چشم 

ندن، بازبینی و اصالح در  یک نسخھ از شھادت را برای خوا -اند واژگان در شھادت بیان شده
 صورت لزوم تھیھ کند. 

 
ممکن است تاریخ استشھاد حداقل پنج روز پس از ارسال اعالمیھ استشھاد تعیین شود، اما  

 . 2025.270استشھاد باید پنج روز پیش از دادرسی انجام گیرد. قانون رویھ مدنی 
 

ا مصاحبھ از فردی است  حکم احضار راھی برای درخواست اسناد، اطالعات، ی  - حکم احضار .5
 کھ طرف دادخواست نیست.  
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  تطبیق معقول:

تواند برای صحبت درباره تطبیق معقول بھ  اگر مستأجر برای استشھاد خود بھ تطبیق نیاز دارد، می
صورت مکتوب بھ صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ درخواست دھد یا با آنھا تماس بگیرد. بھ یاد داشتھ باشید  

 معلولیت برای درخواست تطبیق نیازی بھ افشای تشخیص(ھای) پزشکی خود ندارند. کھ افراد دچار 

 اعتراض بھ درخواست مقدمات دادرسی

تواند بھ درخواست مقدمات دادرسی درصورتی کھ مبنای قانونی داشتھ باشد، اعتراض کند.  مستأجر می 
حال، شایان ذکر است کھ پس از  ھای رایج آمده است. بااین ھایی از انواع متفاوت اعتراض در ادامھ مثال 

توانند  رت، آنھا می اعتراض مستأجر ھمچنان باید بر اساس دانش خود بھ تقاضا پاسخ بدھد، در این صو
 اظھار کنند کھ اطالعات کافی برای پاسخ بھ درخواست ندارند.  

 
 شش اعتراض رایج بھ مقدمات دادرسی بھ شرح ذیل است:

 : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ تقاضای اطالعاتی را دارد کھ بھ دادخواست مرتبط نیست. ارتباط  •
عاتی را دارد کھ بھ اطالعات  : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ تقاضای اطالربط/حریم خصوصی •

 شناساگر ھویت فردی یا اطالعات خصوصی مربوط است.
• Overbroad and unduly burdensome  صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ تقاضای اطالعات :

 ای دارد کھ تولید آنھا دشوار است. از اندازه بیش 
ھ گفتن چیزی کند کھ  : صاحبخانھ یا وکیل صاحبخانھ سعی دارد مستأجر را وادار بزنیگمانھ  •

 خارج از دانش یا حیطھ تجربھ وی است. 
پرسد کھ چند بخش دارد و  : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ سؤالی از مستأجر می سؤال ترکیبی •

 ھای جداگانھ است.مستلزم پاسخ 
پرسد کھ قبالً  : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ ھمان سؤالی را از مستأجر میداده شدهپرسیده و پاسخ  •

 پاسخ داده است. بھ آن  

 
ھرکدام از این شش اعتراض بھ مقدمات دادرسی کھ در باال فھرست شد، در ادامھ بھ تفصیل با مثال شرح  

 اند.  داده شده

 
: صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ تقاضای اطالعاتی را دارد کھ بھ دادخواست مرتبط نیست.  ارتباط  •

ام رئیسش چیست درحالی کھ رئیس  پرسد کھ ن صاحبخانھ از مستأجر می  مثالً در استیضاح، 
تواند اینگونھ باشد:  مستأجر ھیچ ارتباطی با مسکن وی ندارد. نمونھ پاسخ مستأجر می 

اعتراض دارد چراکھ تقاضای اطالعاتی را دارد کھ بھ این   9علیھ نسبت بھ سؤال شماره «مدعی 
 است.  Crystal Garciaشده، نام رئیس من  ھا مرتبط نیست. با توجھ بھ اعتراض گفتھ رویھ 
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پرسد کھ بھ اطالعات شناساگر ھویت فردی مانند  : صاحبخانھ سؤالی می ربط/حریم خصوصی •
شماره تأمین اجتماعی مستأجر، تاریخ تولد، شماره گواھینامھ رانندگی، یا اطالعات خصوصی از  

تواند بر  می قبیل وضعیت مھاجرت یا اطالعات پزشکی و معلولیت خاص مربوط است. مستأجر 
)  2) ارتباط، این اطالعات بھ تصرف غاصبانھ مربوط نیست، و ( 1این مبنا اعتراض کند: (

شده شخصی مستأجر ھستند. مثالً در  حریم خصوصی، زیرا این موارد اطالعات حفاظت 
پرسد. نمونھ پاسخ  استشھاد، وکیل صاحبخانھ از مستأجر شماره تأمین اجتماعی وی را می 

گونھ باشد: «من بر مبنای ارتباط و حریم خصوصی بھ این سؤال اعتراض دارم.»  تواند اینمی
 مستأجر نیازی بھ پاسخ بھ سؤاالت درباره اطالعات خصوصی شخصی خود ندارد.  

 
از   : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ تقاضای اطالعات بیش بار زحمت اضافی و بیش از اندازه •

. مثالً در تقاضا برای تولید، صاحبخانھ ھر یادداشت  ای دارد کھ تولید آنھا دشوار است اندازه
کند.  سال دریافت کرده از وی تقاضا می  30پزشکی را کھ مستأجر تابحال برای معلولیتش طی 

  9علیھ نسبت بھ «درخواست تولید» شماره تواند اینگونھ باشد: مدعی نمونھ پاسخ مستأجر می 
اندازه است، و تقاضای اطالعاتی از سی سال   ازاعتراض دارد چراکھ بار زحمت اضافی و بیش  

ھایی،  ماه گذشتھ شروع شده است. باتوجھ بھ چنین اعتراض  8قبل دارد درحالی کھ اجاره تنھا از 
دھد و از ارائھ بقیھ  ھای دو پزشک قبلی کھ اخیراً دریافت کرده را ارائھ می علیھ یادداشت مدعی 

 کند. اسناد خودداری می 
 

انھ یا وکیل صاحبخانھ سعی دارد مستأجر را وادار بھ گفتن چیزی کند کھ  : صاحبخ زنیگمانھ  •
پرسد  وکیل صاحبخانھ از مستأجر می  خارج از دانش یا حیطھ تجربھ وی است. مثالً در استشھاد،

حتی با اینکھ صاحبخانھ جواب تماس آنھا را نداده   -داد کھ اگر صاحبخانھ جواب تماس آنھا را می 
زنی با توجھ  تواند اینگونھ باشد: «اعتراض، نیاز بھ گمانھ نمونھ پاسخ مستأجر می کردند؟ چھ می  -

کردم و از او درخواست  ام درباره چکھ کردن شیر صحبت می بھ چنین اعتراضی، با صاحبخانھ 
نباید مجبور بھ پاسخ بھ سؤالی   ھرگز کردم کھ آن را تعمیر کند.» توجھ: در دادگاه، مستأجر می

تواند  زنی دارد. البتھ در استشھاد، قاضی حضور ندارد بنابراین مستأجر می باشد کھ نیاز بھ گمانھ 
تواند اعتراض  زنی است و بھ سؤال پاسخ ندھد. یا مستأجر میاعتراض کند و بگوید کھ این گمانھ 

 ای نزند. کند و چیزی بگوید کھ بھ پرونده صدمھ 
 

پرسد کھ چند بخش دارد و  : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ سؤالی از مستأجر می ل ترکیبیسؤا •
ھای جداگانھ است. مثالً در تقاضا برای تصدیق، وکیل صاحبخانھ بگوید:  مستلزم پاسخ 

صدای   2020آوریل   3و   2020مارس   9ھنگام تاریخ کند کھ در شب علیھ تصدیق می «مدعی 
را در منزل خود جشن و میھمانی برگزار کرده بود.» نمونھ پاسخ  موسیقی را بلند کرده است، زی

سؤالی ترکیبی است. با توجھ بھ   9تواند اینگونھ باشد: «اعتراض، درخواست شماره مستأجر می 
 شود.» چنین اعتراضی، سؤال رد می
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قبالً  پرسد کھ : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ ھمان سؤالی را از مستأجر میداده شدهپرسیده و پاسخ  •
«پس اجاره ماه نوامبر را   پرسد بھ آن پاسخ داده است. مثالً در استشھاد، وکیل صاحبخانھ می 

پرسد «آیا اجاره نوامبر را  دھد، سپس بعداً وکیل می پرداخت نکردید؟» و مستأجر پاسخ می 
بھ  تواند با گفتن «اعتراض، سؤال پرسیده و پاسخ داده شده است» پرداخت نکردید؟» مستأجر می 

 سؤال دوم اعتراض کند و مجبور بھ پاسخ دوباره بھ سؤال دوم نیست. 
 

تواند عنوان  توجھ: اگر مستأجری حین استشھاد نام اعتراضی را بھ سختی بھ یاد آورد، ھمچنان می 
کند «اعتراض» و علت آن اعتراض را بھ بیان خود توضیح دھد. قاضی ممکن است این موضوع را  

 مدنظر قرار دھد.  
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 مقدمھ  -ف. دادرسی ال .6
شروع دادرسی. این   -افتد دھد کھ بعد از پایان فرآیند مقدمات دادرسی چھ اتفاقی می این بخش توضیح می 

شدن مستأجر قبل از دادرسی، از جملھ مواردی کھ   رود، چگونگی آماده بخش بھ مبانی آنچھ انتظار می
 ازد. پرد باید برای دادرسی بیاورد و نحوه ورود بھ دادگاه می 

 دادگاه توسط قاضی یا دادگاه با حضور ھیئت منصفھ؟ 

روند، از این امکان  وفصل پرونده از طریق توافق بھ دادرسی می مستأجرانی کھ در نھایت بھ جای حل 
برخوردار ھستند کھ تقاضا کنند پرونده آنھا توسط ھیئت منصفھ یا توسط یک قاضی داوری شود. ھیئت  

حضور ھیئت منصفھ،  کنند. محاکمھ با  گیری می منصفھ گروھی از افراد عامھ است کھ درباره پرونده تصمیم 
دادرسی ھیئت منصفھ نام دارد و مستأجرانی کھ بھ این نوع دادرسی تمایل دارند باید از پیش آن را درخواست  

،» («تقاضای  ھای دادگاھی فرم «پاسخ» و سایر فرم   - ھا و شکایت  را ببینید. پاسخ بھ احضاریھ   2دھند (بخش  
وسط قاضی و بدون حضور ھیئت منصفھ قضاوت  ای کھ ت دادرسی با حضور ھیئت منصفھ»). محاکمھ 

شود، دادگاه توسط قاضی نام دارد. دادرسی ھیئت منصفھ و دادگاه توسط قاضی ھر دو مزایا و معایبی  می 
 ید مشورت کند.  تواند با وکیل خلع دارند. اگر مستأجر مطمئن نیست کھ کدام نوع را طلب کند، می 

ھا از راه دور  ھا ھنوز در حال برگزاری دادرسی از دادگاه، برخی 19-احتیاط: بھ دلیل شیوع کووید
»  Zoomای یا فضای برنامھ « ھستند. ممکن است دادگاه دادرسی را از طریق تلفن، در برنامھ رایانھ 

برگزار کند کھ از طریق رایانھ، تلفن یا دستگاھای دیگر دارای اینترنت یا از طریق خدمات تلفن قابل  
ھای دادرسی از راه دور  توانند برای کسب اطالعات بیشتر درباره رویھ می دسترس است. مستأجران  

 دادگاه خود با منشی دادگاه محلی خود یا دفتر خودیاری دادگاه محلی تماس بگیرند. 

 کارھایی کھ پیش از دادرسی باید انجام داد 

 مستأجر باید:  پیش از دادرسی،

فھرست شاھد  خھ از آن بھ دادگاه ارائھ دھد. فھرستی از شاھدان خود را بھ صاحبخانھ و یک نس   .1
محتوی نام و شماره تماس افرادی است کھ مستأجر قصد دارد از آنھا بخواھد در دادگاه یا از طرف  

آنھا در دادرسی تحت سوگند صحبت کنند یا شھادت دھند. در صورتی کھ مستأجر بھ تصدیق  
تھ باشد، ممکن است فھرست شاھد شامل این افراد  ای نیاز داشصاحبخانھ یا شاھدان او برای تأیید نکتھ 

تواند از  نیز باشد. مستأجر مجبور نیست برای شھادت بھ ھمھ افراد فھرست شاھد زنگ بزند، اما نمی 
 افرادی کھ در فھرست شاھد نیستند بخواھد کھ شھادت دھند. 

 
صاحبخانھ و وکیل صاحبخانھ تحویل  ھای ھیئت منصفھ و فرم رأی ھیئت منصفھ را بھ  دستورالعمل  .2

مستأجران باید با مرکز خودیاری محلی خود یا دفتر    داده و یک نسخھ را بھ دادگاه ارائھ دھید. 
ھای  ھای دادگاه محلی خود را دنبال کنند. ممکن است دستورالعمل مساعدت حقوقی تماس بگیرند و رویھ 

برخی از کشورھای دارای دادرسی آنالین و از راه    - نامھ داخلی» داشتھ باشد. مثالً  قاضی آنھا «آیین 
شوند کھ مستندات دادرسی در دراپ باکسی در ساختمان دادگاه قرار گیرد یا بھ دادگاه دور ملزم می 

 ایمیل شود، ھمچنین باید بھ صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ ایمیل شود یا بھ آنھا تحویل داده شود.  
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 بخواھد:   مستأجر ممکن است  پیش از دادرسی،

ھایی کھ قرار است ارائھ دھد، و اسناد یا شواھدی کھ برای تأیید آن نیاز دارد، فکر  درباره استدالل  .1
تواند سودمند باشد. از نظر  اند، میھایی کھ مطرح نموده . نگاھی بھ فرم پاسخ برای دیدن دفاعیھ کند

یاورند مفید است، زیرا  برخی از مستأجران نوشتن رئوس مطالب اساسی کھ با خود بھ محاکمھ ب
تواند شامل این  کنند. رئوس مطالب میخواھند بیان کنند فراموش نمی اینگونھ نکات اصلی را کھ می

استدالل آنھا چیست و برای کدام قسمت از استداللشان چھ شواھدی دارند یا از کدام   موارد باشد: 
مود. برای کسب اطالعات بیشتر،  اظھارات خود یا شاھدانشان برای اثبات آن استفاده خواھند ن

«شواھد و مدارک» و «شاھدھا» تحت بخش «چھ چیزی بھ جلسھ دادرسی بیاوریم» را ببینید کھ از  
 شود.  شروع می   23صفحھ 

 
کنند صاحبخانھ قرار است ارائھ دھد، و اسناد یا شواھدی کھ برای  ھایی کھ فکر می درباره استدالل  .2

اید نگاھی بھ شکایت صاحبخانھ برای اطالع از اینکھ چرا ادعا  . شتأیید آن نیاز دارد، فکر کند 
ید شود، سودمند باشد. ممکن است این کار از نظر مستأجران سودمند باشد،  کنند مستأجر باید خلع می

توانند برای پاسخ آماده  چراکھ نسبت بھ آنچھ باید انتظار داشتھ باشند کمی آسوده خواھند شد و می 
اش قصد دارد ادعایی نادرست کند، اگر از این ادعا  داند کھ صاحبخانھ ستأجر می شوند. مثالً اگر م 

 تواند با شواھدی آماده شود کھ تأیید کند این ادعا نادرست است.  باخبر باشد می 
 

. برای  تعیین اینکھ آیا برای مشارکت در فرآیند دادگاھی بھ مترجم شفاھی یا تطبیق معقول نیاز دارند  .3
 اطالعات بیشتر، بخش «اصول اساسی دادگاه» در ادامھ را ببینید.  

 
ونقل و/یا مرخصی از محل کار برای حضور  تعیین اینکھ آیا بھ ھماھنگی مراقبت از کودک و/یا حمل  .4

 . برای اطالعات بیشتر، بخش «اصول اساسی دادگاه» در ادامھ را ببینید.  در دادگاه نیاز دارند یا خیر 

 ساسی سالن دادگاهاصول ا

عبور از شناساگر    مستأجران باید زود بھ دادگاه برسند. مستأجران باید زمان کافی برای رسیدن، زمان:
فلز، یافتن سالن دادگاه خود، یافتن پرونده خود در «برگھ فراخوان»، و ھماھنگی با منشی پیش از اینکھ  

گاھشان کنند، داشتھ  شده برای تاریخ داد ھا در زمان تعیین قاضی یا منشی شروع بھ فراخوانی پرونده 
باشند. برگھ فراخوان یک برگ کاغذ است کھ روی در سالن دادگاه چسبانده شده یا روی دیوار مجاور در  

ھایی را کھ آن روز تاریخ دادگاه دارند،  ھا و شماره پرونده سالن دادگاه سنجان شده و نام تمامی پرونده
 کند. اعالم می 

 
جای اینکھ حضوری باشد از راه دور است، مستأجران ھنوز مایل  اگر دادرسی بھ  دادرسی از راه دور:

ھستند اطمینان حاصل کنند کھ پیش از شروع دادگاه زمان کافی برای آماده شدن دارند. مثالً ممکن است  
نیاز باشد مستأجران فضایی را برای دسترسی بھ دادرسی آماده کنند، چھ تلفن باشد چھ رایانھ و ھرگونھ  

قرار است استفاده کنند از قبیل ارتباط اینترنتی در صورت لزوم آزمایش کنند. مستأجران  فناوری را کھ 
 باید تا حد امکان از فضایی استفاده کنند کھ آرام و خصوصی باشد.  

 : مستأجران باید سعی کنند لباس آراستھ بپوشند.  لباس و پوشش 
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از کودک وجود نداشتھ باشد. ھرکسی کھ  ممکن است در سالن دادگاه امکانات مراقبت  مراقبت از کودک: 
گر است باید ھنگامی کھ قاضی بر کرسی نشستھ است سکوت کند؛ در غیر  در دادگاه را مناظره 

خواھد سالن را ترک کنند.  اینصورت مأموری کھ نقش نگھبان امنیتی در اتاق دادگاه را دارد از آنھا می 
ات مایل نیستند تمرکز خود را با ھرگونھ  قض - ھمین امر برای دادرسی از راه دور صادق است 

 زمینھ تماس، از جملھ کودکان از دست دھند.  سروصدا در پس 
 

تواند برای تقاضای مترجم شفاھی با سالن دادگستری  مستأجرھا می  : پیش از تاریخ دادگاه،مترجم شفاھی 
تند یا ھنگام ورود بھ  توانند در روز دادرسی بھ محض اینکھ توانس محلی تماس بگیرند. مستأجران می 

دادگاه بھ منشی دادگاه اطالع دھند کھ بھ مترجم احتیاج دارند. اگر قاضی پرونده را فراخواند و مترجم در  
 تواند از قاضی درخواست کند تا رسیدن مترجم صبر کنند. آنجا حضور نداشت، مستأجر می 

 
 ر ادامھ را ببینید.  : لطفاً بخش «تطبیق معقول در دادگاه» د تطبیق معقول در دادگاه

 
 چھ چیزی بھ جلسھ دادرسی بیاوریم 

مستأجران باید تمامی شواھد خود را بھ ھمراه بیاورند و منظم باشند، و از شاھدان خود بخواھند در زمان  
 شان در دادگاه حضور داشتھ باشند.  جلسھ دادرسی دادگاھی 

 
نسخھ رونوشت از تمامی شواھد بیاورند. زیرا   2نسخھ اصلی و  1مستأجران باید حداقل  – شواھد 

اصلی را دارد و یک نسخھ رونوشت را دریافت خواھد کرد. قاضی نسخھ    صاحبخانھ حق دیدن نسخھ
تواند از نسخھ رونوشت حین دادرسی استفاده کند. اگر  اصلی را دریافت خواھد کرد و مستأجر می 

تواند پیش از تاریخ دادرسی برای اطالع از نحوه بررسی  گیرد، مستأجر می دادرسی از راه دور انجام می
 ی با منشی دادگاه گفتگو کند.  اسناد طی دادرس

 
 توانند بھ دادگاه بیاورند:  ھایی از شواھدی کھ مستأجران می مثال 

 
 تصاویری از ایرادات و وضعیت نامطلوب در آپارتمانشان؛  •
 اسناد دولتی یا تجاری؛   ھایی تأییدشده از ھر گزارش مؤسسات درمانی،نسخھ  •
ھای نقدشده، دھنده چک اجاره؛ مثالً گزارش بانکی نشان ھمھ رسیدھای اجاره یا رسید پرداخت  •

 فیش حوالھ پولی یا رسیدھا؛ و تھ 
خود داشتھ   ھرگونھ نامھ، اعالمیھ، پیامک یا مکاتبات صندوق پستی کھ مستأجر با صاحبخانھ  •

سانی درباره  ای را کھ برای درخواست تعمیرات یا اطالع توانند ھر نامھ است. مثالً مستأجران می 
اند بھ ھمراه بیاورند. مستأجران ھمچنین  گونھ مشکل در ساختمان بھ صاحبخانھ خود دادهھر
چراکھ تمبرھای پستی تاریخ پست را نشان   ھای نامھ را ھمراه داشتھ باشند، توانند پاکت می
 دھد نامھ را چھ کسی برای چھ کسی ارسال کرده است.دھند و خود پاکت نشان میمی

 
توانند بھ این دلیل کھ تمام مدارک خود را بھ ھمراه ندارند (یا بھ درستی  نمی : مستأجرھا  احتیاط

اند) دادرسی را بھ تعویق بیندازند. مستأجران باید در تاریخ  برای دادرسی اینترنتی ارسال نشده 
 دادرسی خود آماده باشند.  

 



 26 شود.  این نشریھ مشاوره حقوقی نیست و جایگزین مشاوره حقوقی محسوب نمی 
 

ی پاسخ بھ سؤاالت و  شاھدھا باید در شروع دادرسی در دادگاه حضور داشتھ باشند و برا – شاھدھا
تواند بھ جای آوردن ھمسایھ خود برای شھادت بھ  شھادت دادن در دسترس باشند. مثالً مستأجر نمی 

ای از وی بیاورد. علت این است کھ امکان بازجوئی نامھ از سوی طرف مقابل وجود ندارد.  دادگاه، نامھ 
توانند حکم احضاریھ ارسال کنند.  نیایند، می  اگر مستأجران نگران این ھستند کھ شاید شاھدانشان بھ دادگاه

توانند حکم احضاریھ را از دفتر منشی دادگاه بگیرند و از فردی بخواھند کھ حکم را پیش  مستأجران می 
 از دادرسی بھ شاھدھا تحویل دھد. 

اگر شاھدھا چنین درخواستی کنند، ممکن است مستأجرھا مجبور بھ پرداخت ھزینھ شھادت دادن و مسیر  
نامھ دولتی بخش  اند. آیین دالر/روزانھ بعالوه مسافتی کھ واقعاً سفر کرده  35شده آنھا باشند. (طی

.) اگر مستأجر، صاحبخانھ یا شاھد صاحبخانھ خود را بھ عنوان شاھد خود بخواند، مجبور نیست  68093
 شده توسط صاحبخانھ یا حق شھادت صاحبخانھ خود را پرداخت كند. طی  ھزینھ مسافت 

 فرھنگ فضای دادگاھی - ثبت ورود و صحبت در دادگاه 

فراخوان روی درب سالن دادگاه یا دیوار مجاور درب نصب شده باشد.   ممکن است برگھ  .1
مستأجرھا باید بھ دنبال شماره پرونده یا نام خود باشند و شماره روی برگھ فراخوان را بخاطر  

 بسپارند.  
 

گیرد تا حضور خود را بھ منشی دادگاه اعالم کند،  سپس مستأجر وارد شده و در صف قرار می  .2
علیھ بودن خود را اطالع دھد. در این زمان، مستأجران  شماره فراخوان خود در دادگاه و مدعی 

کنند کھ مترجم در صورت نیازشان در دسترس باشد. در صورت  ھمچنین با منشی ھماھنگ می
تواند اطالع دادگاه از ارائھ درخواست تطبیق معقول توسط خود را با  امکان، ھمچنین مستأجر می

 ماھنگ کند. منشی ھ
 

ھای  پس از ثبت ورود، مستأجران باید بنشینند و از خاموش یا روی حالت سکوت بودن تلفن  .3
تواند  ھمراه خود اطمینان حاصل کنند. اگر مستأجر خیلی زود حضور پیدا کرده و مایل باشد، می 

فصل  واز صاحبخانھ یا وکیل صاحبخانھ خود بخواھد در راھرو خارج از سالن دادگاه برای حل 
شود.) بااینحال،  شروع می  9کھ از صفحھ بخش توافق را ببینید پرونده خود صحبت کنند. ( 

ھنگامی کھ قاضی بر کرسی نشستھ است، مستأجران حتماً باید در سالن دادگاه حضور داشتھ  
نشیند؛ «بر کرسی نشستن» بھ  باشند. («کرسی» جایگاه جلوی دادگاه است کھ قاضی آنجا می 

 اضی در جایگاه است).  معنای نشستن ق
 

شوند.  توانند، بلند می شود، ھمھ افراد حاضر در سالن کھ می وقتی قاضی وارد سالن دادگاه می  .4
نشینند. وقتی قاضی بر کرسی نشستھ است، قاضی، طرفینی کھ در  نشیند، ھمھ میوقتی قاضی می 

 باید صحبت کنند. اند و منشی دادگاه تنھا افرادی ھستند کھ مقابل قاضی فراخوانده شده 
 

ایستد و نام  ، مستأجر در صورت توانایی در جای خود می شود وقتی پرونده مستأجر فراخوانده می  .5
کند. سپس مستأجر بھ جایگاه باال  علیھ" را بیان می خانوادگی خود را با صدای بلند یا "مدعی 

 ایستد.  تھ می را نوش  علیھ» رود و در صورت توانایی جلوی تابلویی کھ عنوان «مدعی می
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a.  تواند از  اگر مستأجر بھ مترجم احتیاج داشتھ باشد و مترجم حضور نداشتھ باشد، می
 قاضی تقاضای مترجم کند. 

b.  وفصل  اگر ھنوز مستأجر فرصتی برای صحبت با صاحبخانھ خود جھت تالش برای حل
کند   تواند از قاضی درخواست پرونده نداشتھ و مایل است این فرصت را داشتھ باشد، می

چند دقیقھ برای صحبت با صاحبخانھ و وكیل صاحبخانھ در مورد دادخواست بھ وی  
فرصت دھد. سپس مستأجر و صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ بھ راھرو یا در صورت وجود  

كنند. ھنگامی کھ طرفین صحبت خود را بھ پایان  ای رفتھ و با ھم صحبت می اتاق جداگانھ 
کنند تا دوباره پرونده  و نزد منشی دادگاه ثبت ورود می   رساندند، بھ داخل سالن بازگشتھ

 آنھا در مقابل قاضی فراخوانده شود. 
 

)» و «جناب قاضی  Judgeھای مناسب برای مخاطب قرار دادن قاضی «قاضی ( توجھ: نام 
 )Your Honor  است. وقتی طرفین در مقابل قاضی حضور دارند، باید با قاضی صحبت کنند «(

گر مستأجران توانایی این کار را دارند، باید بھ قاضی نگاه کنند و ھنگام صحبت  نھ با یکدیگر. ا 
قاضی را مخاطب قرار دھند، و با وکیل صاحبخانھ/صاحبخانھ صحبت نکنند. مثالً در جایگاه ھستید  

اید. بھ جای اینکھ بھ  گوید کھ شما با رفتن از خانھ موافقت کرده و وکیل صاحبخانھ بھ قاضی می 
زنی»، باید اینگونھ بھ قاضی  ویید «نھ من موافقت نکردم، درباره چھ چیزی حرف می وکیل بگ 
گوید کھ من نگفتم. چیزی کھ من گفتم این  جناب قاضی، وکیل صاحبخانھ چیزی را می « بگویید:  

دادند، شاید مایل بھ نقل مکان بودم، اما ھنوز فرصتی برای  بود، کھ اگر وقت بیشتری بھ من می 
ام و وکیلشان  باره با صاحبخانھ توانم فرصتی برای گفتگو در این ایم. آیا می باره نداشتھ ن گفتگو در ای 

 » در راھرو داشتھ باشم؟ 
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 مرحلھ بھ مرحلھ -ب. دادرسی  .6
خانھ و نحوه  این بخش مسیری مرحلھ بھ مرحلھ و کلی از نحوه روایت داستان توسط مستأجر و صاحب 

 دھد. ھ شاھدھا ارائھ میارائھ شواھد در طی دادرسی، از جمل

   افتد؟ھا ھستند و چھ اتفاقی در چھ زمانی میافراد برجستھ کدام 

دھد.  تواند بھ سرعت پیش رود. مالک (مدعی) ابتدا کل پرونده خود را ارائھ می ید می ھای خلع دادرسی
برای تالش و  دھد. ھر دو طرف فرصت دارند کھ  علیھ) کل پرونده خود را ارائھ میسپس مستأجر (مدعی 

 اثبات پرونده خود مراحل یکسانی را طی کنند. این مراحل شامل موارد زیر است: 

شرح مختصری از استدالل طرف دعوی برای اینکھ چرا باید برنده این دادخواست   -بیانیھ آغازین  .1
 (صاحبخانھ یا مستأجر) باشد، و قصد دارند در دادرسی چھ چیزی را تأیید یا تکذیب کنند. 

فرصتی برای طرف دعوی تا افرادی را با عنوان شاھد برای صحبت درباره   - شاھد  گواھی  .2
 داند یا تأیید تصاویر یا سایر اسناد بھ دادگاه بیاورد.  اطالعاتی کھ می 

پرسیدن سؤاالتی از شاھد طرف دیگر (مثالً مستأجر از شاھدی کھ صاحبخانھ   - بازجوئی از شھود  .3
 .  پرسد)برای صحبت آورده، سؤال می

زمان پرسیدن سؤال از شاھد خود، پس از اینکھ طرف دیگر از شاھد    -بازجوئی دوباره از شھود  .4
 بازجوئی کرد.  

 فرصتی برای ارائھ کردن شواھد مستند.   - ارائھ شواھد  .5
باره ارائھ دھند  ای از استدالل خود را در این فرصتی برای ھر دو طرف تا خالصھ  - استدالل نھایی  .6

چھ چیزی از طریق شواھد تأیید شد و چرا قاضی یا ھیئت منصفھ باید با آنھا  کھ در طی دادرسی 
 موافق باشند.  

در ادامھ، ھر مرحلھ برای صاحبخانھ و مستأجر بھ تفصیل ھمراه با مثال و نکات سودمند شرح داده  
دھند. اما  ید نمی ھای پایانی را در خلع شود. توجھ: برخی قضات اجازه ارائھ بیانیھ آغازین و/یا استدالل می

مثالً اگر فرصتی برای ارائھ بیانیھ آغازین بھ یکی از طرفین داده شود، باید بھ طرف دیگر نیز فرصت  
پوشی» از ارائھ بیانیھ  ھمچنان ممکن است یک طرف تصمیم بھ «چشم  -ارائھ بیانیھ آغازین داده شود 

 آغازین داشتھ باشد، اما باید فرصت ارائھ بھ آنھا داده شود. 

 دعوی صاحبخانھ  -  1بخش  

  - ید شود یا اثبات اینکھ چرا مستأجر باید خلع   -ید، اولین فرصت برای ارائھ دعوی در طول دادرسی خلع 
تواند شاھدھا را  در اختیار صاحبخانھ خواھد بود. وکیل صاحبخانھ یا صاحبخانھ برای ارائھ دعوی می 

جران باید ھنگام طرح دعوی صاحبخانھ با دقت گوش  فرابخواند و یا شواھد و مدارک را ارائھ دھد. مستأ
یادداشت   دھد و درست نیست یا كامالً حقیقت ندارد،دھند و/یا ھر آنچھ را کھ صاحبخانھ/ وكیل ارائھ می 

ھا  کند تا برای بازجویی آماده شوند و اعتراض کنند. بازجویی و اعتراض كنند. این کار بھ آنھا کمک می
 ه چھار مورد بحث قرار گرفتھ است.  در ادامھ در بخش شمار
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دعوی   ید شود،صاحبخانھ با ارائھ شرحی ساده از علت اینکھ چرا مستأجر باید خلع بیانیھ آغازین:   .1
 خود را شروع خواھد کرد.  

 
پرسد کھ از نظر وی در اثبات دلیل  خواند و سؤاالتی را می صاحبخانھ شاھدھا را فرا می  شاھدھا: .2

ید مستأجر مؤثر ھستند. حتی ممکن است وکیل صاحبخانھ/صاحبخانھ برای اثبات پرونده خود  خلع 
مستأجر را برای شھادت دادن فرابخوانند. در ھنگام معرفی شاھدھا توسط صاحبخانھ/وکیل  

تواند بھ موارد گفتھ شده  ، می تأجر اگر مبنایی قانونی برای اعتراض داشتھ باشد صاحبخانھ، مس
تواند بھ سؤال پاسخ دھد. اگر قاضی بگوید  اعتراض کند. اگر قاضی بگوید «رد شد»، شاھد می 

تواند بھ سؤال پاسخ دھد. (برای اطالعات بیشتر در مورد اعتراض در طی  «تأیید شد»، شاھد نمی 
   مراجعھ کنید). 18ھای بیشتر اعتراض بھ صفحھ  را ببینید و برای مثال  دادرسی ادامھ

 
: بھ غیر از ھنگام اعتراض، قطع صحبت طرف مقابل یا صحبت ھنگامی کھ طرف دیگر  ھااعتراض .3

دھد، از نظر قاضی پسندیده نیست و ممکن است مستأجر را مؤاخذه کند.  دعوی خود را ارائھ می 
شده مربوط بھ پرونده نیست) یا  تند از: «ارتباط» (سؤاالت مطرح اعتراضات دادرسی رایج عبار 

ھای  ھای شخص دیگری در خارج از دادگاه است تا ثابت کند گفتھ «تواتر» (شاھد در حال تکرار گفتھ 
ای از اظھارات تواتر توسط صاحبخانھ اینگونھ خواھد بود:  آن شخص مطابق با واقعیت است). نمونھ 

ھنگام سروصدای این مستأجر بلند است»  دین مورد بھ من گفتھ كھ شب «ھمسایھ مستأجر در چن
 کھ ھمسایھ بھ عنوان شاھد در دادگاه حضور ندارد.  درحالی

 
در اینجا مثالی از نحوه اعتراض یک مستأجر در زمان شھادت یک شاھد آورده شده است: وكیل  

انجام داده است. مستأجر بالفاصلھ  پرسد كھ چرا مستأجر كاری را صاحبخانھ از شاھد صاحبخانھ می 
کند «اعتراض،  پس از طرح سؤال صاحبخانھ و انتظار برای «حکم» قاضی با صدای بلند بیان می

زنی» (تصمیم درباره اینکھ آیا با اعتراض مخالف یا موافق است). در این حالت، قاضی  گمانھ 
پاسخ بدھد، زیرا اعتراض مستأجر  تواند بھ سؤال گوید «تأیید شد»، یعنی شاھد صاحبخانھ نمی می

 معتبر بود. 
 

بالفاصلھ پس از پایان یافتن سؤاالت صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ از شاھد، بھ    بازجوئی از شھود: .4
شود تا ھمان سواالت را از شاھد بپرسد. این امر بازجوئی از شھود نام  مستأجر فرصتی داده می 

تواند بھ پرونده مستأجر  یزی است کھ شاھد گفتھ و می دارد. ھدف از بازجوئی از شھود یا تأکید بر چ
 تواند بھ دعوی مستأجر بزند.  آنھا می ای کھ گفتھ کمک کند یا تالش برای کاھش صدمھ

 
گوید  برداری مستأجرھا از آنچھ كھ شاھد در پاسخ بھ سؤاالت صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ می یادداشت 

سودمند است. بھ این   برای آنھا پاسخ دھد یا تشریح کند،ای کھ مایل ھستند شاھد  و نوشتن ھر نکتھ 
 صورت، مستأجر در نوبت خود برای بازجوئی از شاھد آماده است.  
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کننده از شاھدان در مورد موضوعاتی جدید بپرسد، بلکھ باید  بنا نیست کھ فرد بازجوئی  توجھ: 
ده از آنھا بپرسد. یعنی اگر از  موضوعاتی را کھ ھنگام بازجوئی مستقیم با شاھدھا بحث و گفتگو ش

شاھد صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ در مورد موضوعی کھ برای مستأجر سودمند است سؤالی پرسیده  
رسد جھت پرسیدن درباره آن  نشده باشد، مستأجر باید تا زمانی کھ نوبتش برای ارائھ دعوی می 

د خود فرابخواند، و درباره  تواند این شخص را بھ عنوان شاھموضوع صبر کند. سپس، مستأجر می 
 آن موضوع از وی سؤال کند.  

 
مثال: صاحبخانھ فقط در مورد پرداخت اجاره از شاھد سؤال پرسید، اما در مورد شرایط نامناسب  

تواند سؤاالتی  آپارتمان مستأجر در بازجوئی سوال نکرد. در طی بازجویی مستأجر از شھود، می
، رسد تا پرونده خود را ارائھ دھد وقتی نوبت بھ مستأجر می   ھا را بپرسد. سپسمربوط بھ پرداخت 

تواند این شخص را بھ عنوان شاھد خود فرابخواند تا از وی در مورد شرایط نامناسب آپارتمان  می
 مستأجر سوال کند. 

 
تواند  : پس از پایان بازجویی مستأجر از شاھد، وکیل صاحبخانھ می بازجوئی دوباره از شھود  .5

ھایی بپرسد کھ  وباره» را انجام دھد (یعنی برای آخرین بار از ھمان شاھد درباره پاسخ «بازجوئی د 
تواند بھ  کند و وكیل صاحبخانھ می حین بازجوئی ارائھ کرده بود). سپس قاضی شاھد را مرخص می 

 ارائھ شواھد دیگر و فراخوانی شاھدھای دیگر برای صاحبخانھ ادامھ دھد.  
 

تواند  : صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ ھنگام نوبت برای ارائھ دعوی خود، ھمچنین می ارائھ شواھد .6
ید  کند بھ اثبات اینکھ چرا مستأجر باید خلع شواھد مستندی را بھ صورت ضمیمھ ارائھ دھد کھ فکر می 
 ھایی از ضمائم باشد.  تواند مثال شود کمک خواھد کرد. تصاویر یا مبالغ چک برگشتی می

 
ھ شواھد و مدارک در دادگاه، صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ باید برای اطمینان از اینکھ  ھنگام ارائ

شواھد «وارد سوابق شده است»، چند کار را انجام دھد. اگر شواھد و مدارک بھ درستی «وارد»  
 گیری نھایی لحاظ کنند.  توانند آن را در تصمیم نشود، قاضی یا ھیئت منصفھ نمی 

 
زه دیدن ضمائم داده شده و سپس یک نسخھ از ضمائم باید بھ وی داده شود.  ابتدا، بھ مستأجر اجا

ھمچنین برای وکیل صاحبخانھ/صاحبخانھ ضرورت دارد کھ صاحبخانھ یا سایر شھود بھ سؤاالتی  
درباره شواھد مستند پاسخ دھند تا ثابت کند کھ سند از کجا آمده و نسخھ رونوشت درست و حقیقی  

نھ/صاحبخانھ نتواند نشان دھد كھ این اسناد از كجا آمده یا رونوشت آنھا  است. اگر وكیل صاحبخا
درست و حقیقی است، مستأجران مجاز بھ اعتراض بھ شواھد پذیرفتھ شده برحسب «پایھ و اساس»  

 ھستند. 
 

پرونده مستأجر»   -  2برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ورود مدارک بھ دادگاه بھ بخش «قسمت 
 عھ کنید.  در ادامھ مراج
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 دعوی مستأجر  -  2بخش  

 مستأجر برای اینکھ در دادخواست بازنده نباشد باید نشان دھد کھ صاحبخانھ:  
 

 یا    ) قادر بھ اثبات دعوی خود نیست،1(
 شود.  ) مستأجر دفاعی دارد کھ مانع از بردن صاحبخانھ می2(

 
 شود. صاحبخانھ دنبال میمراحل دعوی مستأجر بھ ھمان ترتیب و روال مراحل در دعوی 

 
پس از اینکھ مدعی «بھ استراحت رفت» یا ھمھ شاھدان خود را ارائھ داد و  توجھ: پیشنھاد رد دعوی.  

وارد    -یعنی اینکھ چرا مستأجر باید خلع ید شود -ھمھ شواھدی را کھ قصد داشت برای اثبات دعوی خود 
نامھ. رویھ مدنی  تواند با پیشنھاد رد دعوی از قاضی بخواھد کھ دعوی را رد کند. آیین کرد، مستأجر می 

تواند بگوید، «جناب قاضی، احتراماً پیشنھاد رد دعوی را دارم.»  . مثالً مستأجر می 581cیفرنیا بخش کال
تواند دعوی خود را برمبنای شواھد تاکنون شنیده شده اثبات کند،  اگر قاضی دریابد کھ صاحبخانھ نمی 

مجبور بھ ارائھ دعوی   تواند با «رد دعوی» موافقت کند. اگر با این پیشنھاد موافقت شود، مستأجرمی
رسد. اگر قاضی پیشنھاد رد دعوی را رد کند، مستأجر ھمچنان  خود نیست، چراکھ دادخواست بھ پایان می 

 برخوردار است.    -شود کھ دفاع نامیده می -از فرصت ارائھ دعوی خود 
 

اگر  کند. مستأجر روایت را از سمت خود برای قاضی یا ھیئت منصفھ تعریف می بیانیھ آغازین:  .1
اند، درک اطالعات برای اغلب  یعنی بھ ترتیبی کھ اتفاق افتاده اطالعات با ترتیب زمانی بیان شود،  

تر خواھد بود. مستأجران تنھا الزم است جزئیاتی را کھ  افراد از قبیل قاضی و ھیئت منصفھ آسان 
. ممکن است  مربوط بھ داستان آنھا است اضافھ کنند، و علت اھمیت آن جزئیات را توضیح دھند 

قاضی برای پرسیدن سؤاالت حرف مستأجر را قطع کند. مستأجر باید بھ سؤاالت قاضی پاسخ دھد و  
 سپس بھ ادامھ روایت داستان از سمت خود بپردازد.  

 
توجھ: مستأجران کھ ممکن است با قطع شدن حرفشان نگران فراموشی یا گم شدن رشتھ کالمشان  

وس مطالبی را گھ قصد دارند بیان کنند با خود بھ ھمراه بیاورند. بھ  توانند یادداشت یا رئ باشند، می 
جایی کھ  توانند برای ادامھ از ھمان صورت، اگر قاضی حرف آنھا را با سؤالی قطع کند، میاین 

 ھای خود بیاندازند.  حرفشان قطع شده بود، نگاھی بھ یادداشت 
 

تا شھود خود را معرفی کند. معموالً   مستأجر درست مانند صاحبخانھ فرصت خواھد داشت  شھود: .2
خواھند شاھد درباره آنھا صحبت کند، مفید  برای مستأجرھا از قبل نوشتن سؤاالت یا نکاتی کھ می 

 است زیرا مجبور نیستند ھمھ چیز را در لحظھ بھ خاطر بسپارند.  
 

توانند مواردی را بھ  مستأجر در ھر زمان یک کدام از شاھدھا را فرا خواھد خواند. شاھدھا تنھا می 
توانند برای مواردی کھ  ید مستأجر است. شاھدھا ھمچنین تنھا می قاضی بگویند کھ مربوط بھ دلیل خلع 

ا اجازه شروع صحبت بھ  اند شھادت دھند. شاھدھاند یا احساس کردهاند، بوییده اند، شنیدهشخصاً دیده 
خودی خود ندارند. در عوض، مستأجر باید از شاھدان خود سؤاالتی بپرسد و از آنھا بخواھد  

اطالعات را بھ اشتراک بگذارند. قاضی از طرف مستأجر از شاھد مستأجر سؤال نخواھد پرسید.  
چند   از شاھد، حال، قاضی ممکن است یا حین پرسش مستأجر یا پس از پایان پرسش مستأجربااین 
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سؤال از شاھدھا داشتھ باشد. مستأجر ھمچنین از طریق شاھدان خود در عین حال کھ درحال شھادت  
ھستند، ھرگونھ مدرکی را مایل باشد ارائھ خواھد داد. (بھ قسمت بعدی درباره وارد کردن مدارک  

 مراجعھ کنید.) 
 

نامد و  دارند کھ آنھا را شاھد می  اغلب دانستن اینکھ چھ کسی شاھد است، چھ ارتباطی با شخصی
برای قاضی و/یا ھیئت منصفھ سودمند است. این امر   اند،دانند مطلع شده چگونھ از آنچھ می 

گذاری  ای از مجموعھ سؤاالت آورده شده کھ نحوه پایھ گذاری» نام دارد. در اینجا نمونھ «پایھ 
 خواھد بھ اشتراک بگذارد.دھد کھ مستأجر سعی دارد از شاھد ب اطالعاتی را نشان می 

 
 نام شما چیست؟   •
 دارید؟  123در خیابان  9شما چھ ارتباطی با آپارتمان پالک  •
 اید؟آیا قبالً داخل واحد بوده  •
 آیا حمام داشت؟   •
 آیا از حمام استفاده کردید؟   •
 ھیچگونھ مشکلی داشت؟   آیا ھنگامی کھ قصد استفاده از حمام داشتید،  •
 د.لطفاً مشکالت را شرح دھی  •

 
ای درباره شرایط حمام شھادت دھد،  ھمانطور کھ در این مثال نشان داده شد، برای اینکھ ھمسایھ 

خواھند بشنوند کھ شاھد کیست، و چگونھ از موضوعی کھ درباره  قاضی یا ھیئت منصفھ ابتدا می 
ینان شاھد  کند قابلیت اطم اند. این موضوع بھ قاضی یا ھیئت منصفھ کمک می دانند مطلع شده حمام می 

 دھد، تعیین کنند.  و اطالعاتی را کھ ارائھ می 
 

تواند بھ سؤاالت مستأجر اعتراض  حین ارائھ شھود توسط مستأجر، وکیل صاحبخانھ/صاحبخانھ می 
کند تا قاضی درباره اعتراض حکم  افتد، مستأجر پیش از ادامھ صبر می کند. زمانی کھ این اتفاق می

تواند بھ سؤال پاسخ دھد. اگر قاضی بگوید «تأیید شد»،  ، شاھد می کند. اگر قاضی بگوید «رد شد»
تواند بھ سؤال پاسخ دھد. قاضی بھ مستأجر احتماالً اجازه خواھد داد کھ سؤال را بھ شکل  شاھد نمی 

 بندی سؤال را عوض کند»)  دیگری بپرسد («جملھ 
 

کش بھ من گفتھ کھ  «لولھ  ای از تواتر است:تواتر یک اعتراض رایج است. اظھارات زیر نمونھ 
کش را  تواند شخص لولھ مستأجر می  آپارتمانم قابل سکونت نیست.» برای جلوگیری از مشکل تواتر، 

کشی باعث شده آپارتمان  بھ عنوان یک شاھد بخواند و از او بخواھد توضیح دھد چرا وضعیت لولھ 
کش  بازجوئی مقابل از لولھ مستأجر غیرقابل سکونت شود. صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ سپس فرصت  

 را خواھد داشت. 
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  : پس از اینکھ مستأجر پرسیدن سؤاالت از ھر شاھد را بھ پایان رساند،بازجوئی از شھود .3
صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ فرصتی برای بازجویی از شھود مستأجر خواھد داشت. صاحبخانھ/وکیل  

صاحبخانھ تنھا اجازه پرسیدن سؤاالتی مربوط بھ ھمان موضوعاتی کھ مستأجر پرسیده بود، دارد.  
تواند با عنوان  بخانھ درباره موضوع متفاوتی سؤال بپرسد، مستأجر میاگر صاحبخانھ/وکیل صاح

 «خارج از حیطھ» بھ سؤال اعتراض کند.  
 

تواند دنبالھ  : پس از بازجوئی از شھود توسط صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ، مستأجر می بازجوئی مجدد .4
ر باید سؤاالت خود را بھ  سؤاالت را از شاھد خود بپرسد. این امر «بازجوئی مجدد» نام دارد. مستأج

موضوعی محدود کند کھ صاحبخانھ در بازجوئی مجدد درحال پرسیدن بود. مثالً اگر  
داند صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ اظھارات شاھد مستأجر را در میانھ صحبتش قطع كند، یا مستأجر می 

را در بازجوئی  تواند آن سؤال تواند صحبت مفیدی در مورد موضوع کند، مستأجر می شاھد وی می 
 مجدد بپرسد. 

 
آورند توسط  برای اطمینان از اینکھ شواھدی کھ طرفین بھ دادگاه می  : وارد کردن شواھد در سوابق .5

قاضی یا ھیئت منصفھ قابل لحاظ است، طرفین باید از طریق این روش شواھد را ارائھ دھند. بخش  
 دھد.ن را ارائھ می ھایی درباره نحوه وارد کردن شواھد توسط مستأجرابعدی مثال 

 1مثال  
 کند: مستأجر اجاره را پرداخت نکرده زیرا صاحبخانھ مشکالت ساختمان را رفع نمی 

A.  کند. مستأجر پشت  نسخھ تھیھ می  3خواھد استفاده کند، مستأجر از ھر عکس و سندی کھ می
علیھ» (در ھر سھ نسخھ  مدعی  Aنویسد «ضمیمھ  ھر عکس یا جلوی صفحھ اول سند می 

علیھ»  مدعی Bنویسد «ضمیمھ شود). مستأجر در عکس یا سند بعدی می قید می  Aھ ضمیم
علیھ» (در  مدعی  Cنویسد «ضمیمھ  (در ھر سھ نسخھ). مستأجر در عکس یا سند بعدی می

 ھر سھ نسخھ). 
B.  گوید: «من بھ دلیل وضعیت بعد و اینکھ صاحبخانھ مشکل را رفع  مستأجر بھ قاضی می

 ام». داخت نکردهکند، اجاره را پرنمی 
C.  دھد و  ھایی رونوشت از تصاویر یا اسناد را بھ صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ می مستأجر نسخھ

 دھد.  ھایی را بھ قاضی می سپس نسخھ 
D.  کند و اطالعات زیر را در رابطھ با ھر  مستأجر یک بار دیگر تصاویر را با قاضی مرور می

 دھد: تصویر بھ قاضی می 
است کھ   در زمانی  شرحی دقیق و منصفانھ از وضعیت   گوید این عکسمستأجر می  .1

مستأجر با آنچھ در تصویر  عکس گرفتھ شده و/یا از آنجایی کھ وضعیت فعلی است 
(اگرچھ وارد کردن تصویر در شواھد ضروری نیست،   آشنا است.  نشان داده شده،

 گرفتھ بود، آماده است.   در چھ زمانی ھا را عکس   چھ کسی مستأجر برای پاسخ اینکھ 
کند. مثالً مستأجر  داده شده، بیان می  مستأجر آنچھ را کھ دقیقاً در تصویر نشان  .2

کند و مجبور  کنید، آب از زیر سینک چکھ می گوید، «ھنگامی کھ آب را باز می می
توانید سطل زرد من را  ھستید آب را با سطلی جمع کنید تا ھمھ جا پخش نشود. می 

 بینید.» زیر سینک ب 



 34 شود.  این نشریھ مشاوره حقوقی نیست و جایگزین مشاوره حقوقی محسوب نمی 
 

کند کھ این مشکل برای چھ مدتی وجود داشتھ است. مستأجر باید  مستأجر عنوان می  .3
دقیق صحبت کند. مستأجر ھرگونھ شواھدی کھ درباره زمان احتمالی شروع این  

 کند. ھای بازرس بھداشت را نیز اضافھ می از قبیل گزارش مشکل دارد،
کند.  مستأجر زمانی را کھ بھ مدیر/صاحبخانھ درباره مشکل اطالع داده، عنوان می  .4

مستأجر حقایق مرتبط را مانند تعداد دفعاتی کھ بھ صاحبخانھ در این باره اطالع داده  
مثالً بھ جای پاسخ    - کند  کند. دوباره اینجا، مستأجر دقیق صحبت می اضافھ می 

  ، 2021نوامبر    9یان در طی یک ماه کامل یا « گوید روز درم «ھمیشھ»، مستأجر می 
صاحبخانھ تماس گرفتم و پیامی صوتی برای وی گذاشتم، در این    Notagoodبا آقای  

، بھ آقای  2020نوامبر    10پیام صوتی بھ او درباره چکھ کردن اطالع دادم. در  
 صاحبخانھ پیام دادم و از او برای مشکل چکھ کردن تقاضای کمک کردم. در  

، بھ آقای صاحبخانھ ایمیل دادم و از او برای مشکل چکھ کردن  2020نوامبر    11
بھ آقای صاحبخانھ این نامھ را    2020نوامبر    12تقاضای کمک کردم. و در تاریخ  
توانید رسیدی کھ  علیھ مشخص شده است. می مدعی   4ارسال کردم کھ با عنوان ضمیمھ  

را ببینید کھ تأیید دیگری بر ارسال    2020نوامبر    12ام بھ تاریخ  از دفتر پست گرفتھ 
 علیھ مشخص شده است.»مدعی   5ام است. این رسید با عنوان ضمیمھ  نامھ 

 کند کھ تصاویر را «وارد شواھد کند.»  مستأجر از قاضی تقاضا می .5
کند کھ آیا صاحبخانھ مشکل را رفع کرده است یا خیر. مثالً،  مستأجر عنوان می  .6

کھ صاحبخانھ قول رفع مشکل را داده اما ھرگز این کار  گوید  مستأجر بھ قاضی می 
 را نکرده است. 

اگر مشکل توسط خانواده یا دوستان مستأجر ایجاد نشده باشد، مستأجر این موضوع   .7
کند. مثالً اگر سوسک در  گوید و اطالعات مربوطھ را اضافھ میرا بھ قاضی می 

گذاریم. ما  در فضای باز نمی  ام غذایی گوید «من و خانوادهخانھ باشد، مستأجر می 
گذاریم  بریم و سطل زبالھ را در کابینتی می شود بیرون می زبالھ را ھنگامی کھ پر می 

ھنگام در  شوییم و ظرفی شب تا در فضای باز نباشد. ھمچنین ظروف را ھر وعده می
 گذاریم.» سینک باقی نمی 

گذارد  اش می جر و خانواده گوید کھ این مسئلھ چھ تأثیری بر مستأ مستأجر بھ قاضی می  .8
ھا  «بھ دلیل چکھ کردن سینک، شستن ظرف   گوید مثالً مستأجر برای موضوع چکھ می 

خیلی پر دغدغھ است. ما مجبوریم پیوستھ سطل را برای تخلیھ بھ بیرون در حیاط  
ھا را برای شستن بھ وان  ھایمان را از غذا پاک کنیم و ظرف ببریم و مجبوریم ظرف 

ھا،  و بعد مجبوریم وان حمام را بھ دفعات بیشتری بشوییم. یا برای سوسک   حمام ببریم. 
ھا موجب شیوع بیماری شوند. من  گوید: «من نگرانم کھ سوسک مستأجر مثالً می 

ھایش روی زمین است و  بازی نوزادی دارم کھ باید روی زمین حرکت کند و اسباب 
 اند لمس کند.» ھا بوده خواھم جایی را کھ سوسک نمی 

E. ھایی کھ مستأجر بھ صاحبخانھ داده و  ھای بھداشت، نامھبرای ھمھ شواھد دیگر مانند گزارش
ھایی را بھ  ھایی را بھ صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ و سپس نسخھ غیره، مستأجر ابتدا نسخھ 

قاضی خواھد داد. دوباره، مستأجر برای قاضی توضیح خواھد داد کھ این اسناد چھ ھستند و  
ای، مستأجر  کنند کھ چھ چیزی را ثابت کند. بعد از این توضیح زمینھ کمک می بھ مستأجر 

 را خواھد کرد.  تقاضای «وارد کردن اسناد در شواھد»
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 2مثال  
 ام  ماه داده است، 3ای سھ روزه در اگر صاحبخانھ بھ این دلیل شکایت طرح کرده کھ بھ مستأجر اعالمیھ 

 کند:  کند کھ معموالً ھم در آن تاریخ پرداخت می ام ماه پرداخت می 8اما مستأجر اجاره را در 
A.  م و  کن ام ماه پرداخت می 8ام را در روز گوید، من معموالً اجاره مستأجر بھ قاضی می

 پذیرد. صاحبخانھ آن را می 
B. اش را نشان مستأجر بھ صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ و سپس قاضی تمام رسیدھای اجاره

کنند، نھ روز ام ماه پرداخت می 8کند ھمیشھ اجاره خود را در روز دھد کھ تأیید می می 
 ام ماه. 1

C.  اجاره را چھ زمانی  دھد طی سال گذشتھ یا بیشتر مستأجر نموداری آماده کرده کھ نشان می
ھا در نمودار  ھا و تاریخ گوید کھ ھرکدام از پرداخت اند و بھ قاضی می پرداخت کرده

 اند. نمایانگر زمان و تاریخی ھستند کھ اجاره در آن زمان پرداخت کرده
D.  دھد.مستأجر برای وارد کردن رسیدھا و نمودار در شواھد تقاضا می 

 
توانند در بازجوئی از شھود یا مستأجر سؤاالتی درباره اسناد  توجھ: صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ می 

 بپرسند.  
 

   ھای پایانیاستدالل  -  3بخش  

ھای خود را بھ طور کامل ارائھ دھند، قاضی  ھا و دفاعیھ پس از اینکھ صاحبخانھ و مستأجر ھر دو دعوی 
ممکن است اجازه دھد ھر دو «استدالل پایانی» یا بیانیھ نھایی ارائھ دھند. در این بیانیھ، مستأجران بھ  

ت کنند و با صاحبخانھ موافقت  دھند کھ چرا باید با وی موافققاضی یا ھیئت منصفھ دالیلی را ارائھ می 
تواند از این فرصت برای توضیح اینکھ شواھدی کھ شنیدند بھ چھ معنا ھستند  نکنند. مستأجر ھمچنین می 

) حقایقی  1و چرا این شواھد برای دفاع وی مھم ھستند بھ قاضی و ھیئت منصفھ استفاده کند. مستأجرھا (
) حقایقی را کھ از  2عوی خود را علیھ وی اثبات کند و (تواند د را مبنی بر این کھ چرا صاحبخانھ نمی 

دھند. مستأجرھا سپس از قاضی یا ھیئت منصفھ درخواست رد  ارائھ می  کند،آنھا پشتیبانی می  دفاعیھ 
 کنند.  دعوی می 
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 دھدحکم نھایی و آنچھ بعد رخ می .7
شوند چھ کسی برنده دعوی است و پس از  دھد کھ چگونھ ھر دو طرف متوجھ می این بخش توضیح می 

 افتد.  اینکھ تصمیم نھایی گرفتھ شد چھ اتفاقی می 

 بیانیھ حکم 

توانند از قاضی تقاضای «بیانیھ حکم» کنند. «بیانیھ حکم»  ھای نھایی، مستأجرھا می پس از ارائھ استدالل 
مدتی کھ کمتر از  ھای کوتاه دھد. قضات معموالً در دادرسی تن مستأجر را توضیح می دالیل بردن یا باخ

کشد، ملزم بھ ارائھ تصمیم کتبی نیستند. مستأجرھا باید پیش از حکم کردن  ساعت طول می  8یک روز یا 
 . قاضی (یعنی پیش از اینکھ قاضی تصمیم خود را بیان کند) از وی برای «بیانیھ حکم» درخواست کنند 

 
 «قضاوت» یا «حکم» 

گیری  قاضی یا ھیئت منصفھ معموالً زمانی کھ مستأجر ھنوز در دادگاه است درباره پرونده تصمیم 
خواھند کرد. در غیر اینصورت، معموالً طی چند روز پس از دادرسی، مستأجر از طریق نامھ مطلع  

 یا «حکم» شامل چھار مورد است:  خواھد شد. تصمیم کتبی دادگاه،
 

یا   کند مستأجر مجاز بھ ماندن در واحد خود است (اگر مستأجر برنده شود)ای کھ عنوان می نیھ بیا  .1
 اینکھ مستأجر باید نقل مکان کند (مستأجر بازنده است)؛

 اینکھ آیا مستأجر باید اجاره را پرداخت کند یا خیر؛  .2
ھای دادگاه دریافت کند  تواند از طرف بازنده پولی برای ھزینھ اینکھ آیا طرفی کھ برنده است می  .3

ھای او را پرداخت کند،  یا خیر. (اگر مستأجر برنده شود و از طرف دیگر بخواھد کھ ھزینھ 
ھا را بدست آورد. فرم در اینجا  روز پس از دادرسی ھزینھ  10تواند با ارسال فرمی طی می

 )؛ و https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdfموجود است:  
ھای وکیل طرف برنده را پرداخت کند یا خیر. این اتفاق زمانی  اینکھ آیا طرف بازنده باید ھزینھ  .4

افتد کھ بین صاحبخانھ و مستأجر توافقنامھ اجاره کتبی نوشتھ شده باشد کھ در آن امکان چنین  می
طرف برنده نیز وکیلی استخدام کرده باشد. مستأجران اگر نماینده    ھایی را فراھم شده و ھزینھ 

 کنند. ھای وکیل را دریافت نمی خودشان باشند، ھزینھ 
 

: مستأجران باید حکم را بھ دقت بخوانند، زیرا حتی اگر در روز دادرسی «برنده» باشند، ممکن  احتیاط
ید اقدامات دیگری انجام دھند. مثالً ممکن  است دادگاه ھمچنان بھ آنھا دستور دھد برای جلوگیری از خلع 

ق بھ این کار  است حکم مستأجر را ملزم بھ پرداخت اجاره تا تاریخی معین کند و اگر مستأجر موف
ید شود. اگر مستأجران دچار معلولیت  حتی اگر برنده پرونده خود باشد ھمچنان ممکن است خلع نشود، 

 تماس بگیرند.   DRCتوانند برای دریافت کمک در درک معنای آن با حکم خود را درک نکنند، می
 

https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdf
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 افتد؟بعد از تعیین برنده یا بازنده چھ اتفاقی می 

 دادرسی: مثال «بردن» در 
کند مستأجر مجاز است در واحد خود بماند زیرا در دفاع خود نقض ضمانت  قاضی عنوان می  •

مانده را  سکونت را ثابت کرده است، اما قاضی بھ وی دستور پرداخت بخشی از اجاره عقب 
 روز داد.   5ظرف 
o ین  اگر یک مستأجر بھ موقع اجاره را پرداخت کند (و رسید دریافت کند)، مستأجر در ا

 مکان نیست.  پرونده برنده است و مجبور بھ نقل 
o   اگر مستأجر بھ موقع اجاره را پرداخت نکند، صاحبخانھ برنده خواھد شد و مستأجر

 مکان کند. (اعالمیھ تخلیھ را در بخش بعدی ببینید.) مجبور است نقل 
 

 مثالی از «باختن» در دادرسی: 
کند، یعنی مالکیت واحد بھ  تصرف» دریافت می  اگر مستأجر در دادرسی «ببازد»، صاحبخانھ «رأی 

 شود. مستأجران در این شرایط چند گزینھ دارند: صاحبخانھ داده می 
 توانند تقاضای زمان بیشتری کنند.  می .1

o  مکان کند،ید» خواھد شد یا باید نقل اگر قاضی در سالن دادگاه بھ مستأجر بگوید کھ «خلع  
مکان کند.  از قاضی تقاضای وقت بیشتری پیش از نقل جا بالفاصلھ تواند ھمان مستأجر می 

روز زمان برای   30تواند بگوید: «جناب قاضی، من تقاضای این منظور مستأجر می بھ 
مکان «تأخیر در اجرای» حکم دادگاه نامیده  جابجایی دارم.» این تمدید زمان برای نقل 

 را ببینید).   11شود. (صفحھ می
o  اینکھ چرا بھ زمان بیشتری برای جابجایی نیاز دارند، آماده  مستأجران باید برای توضیح

باشند. توجھ: مستأجر ممکن است مجبور بھ پرداخت ھزینھ این زمان اضافی ماندن در  
 واحد باشد. 

o  مکان در ھمان روز  حتی اگر قاضی زمان بیشتری بھ مستأجر ندھد، مستأجر ملزم بھ نقل
 عالمیھ تخلیھ ببینید.) دادرسی نیست. (ادامھ را در رابطھ با ا 

  11توانند در صورت تناسب درخواست «مصونیت از محرومیت» دھند. (صفحھ مستأجران می  .2
 را ببینید). 

ید آنھا در سوابق  تا خلع  شده دادگاھی تقاضا کنند، توانند برای اسناد مھروموم مستأجران می  .3
 اعتباری آنھا نمایان نشوند.  

 
 اعالمیھ تخلیھ 

  پنج روز مکان  کند مستأجر برای نقلاعالمیھ تخلیھ برگھ سفیدی با حروف قرمز است کھ عنوان می 
مکان فرصت دارد. مستأجران تا  کند کھ مستأجر تا آن روز برای نقل فرصت دارد و تاریخی را بیان می 

پس از اینکھ در دادخواست بازنده نشوند، اعالمیھ تخلیھ دریافت نخواھند کرد. مأمور قانون یک نسخھ  
 رونوشت از این اعالمیھ را بر درب واحد مستأجر خواھد چسباند.  

 
مأمور قانون اعالمیھ تخلیھ را روی درب واحد مستأجر زد، مستأجر مطلع است کھ ھنگامی  پس از اینکھ 

 مکان است. مکان کند، مجبور بھ نقلکھ مأمور قانون بگوید باید نقل 
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اگر مستأجران نیاز دارند کھ برای چند روز بیشتر ماندن در واحد خود درخواست کنند و صاحبخانھ نیز  
د این اجازه را بھ صورت کتبی بگیرد و برای نشان دادن بھ مأمور قانون آن را  توافق کند، مستأجر بای

آماده داشتھ باشد، ھمچنین اطمینان حاصل کند کھ صاحبخانھ این موضوع را بھ مأمور قانون اطالع داده  
با   توانند برای تأیید اینکھ صاحبخانھ مأمور قانون را مطلع کرده است، است. مستأجران ھمچنین می

 مأمور تماس بگیرند.  
 

بنابراین   ھنگامی کھ مأمور قانون بیاید، تنھا چند دقیقھ بھ مستأجر برای ترک واحد فرصت خواھد داد،
مستأجر فرصتی برای جابجایی اثاثیھ یا سایر اموال را نخواھد داشت. اینکھ فرزندی یا معلولیتی داشتھ  

اشت. مستأجران مجبور ھستند بالفاصلھ واحد خود را  باشند و یا بیمار باشند احتماالً اھمیتی نخواھد د 
 ترک کنند.  

 
اگر مستأجر پیش از آمد مأمور قانون اموال خود را از واحد بیرون نبرده باشد، احتماالً صاحبخانھ اموال  

را ذخیره کند و مستأجر برای پس گرفتن آن مجبور بھ پرداخت مبلغی باشد. اگر مستأجر پیش از بستن  
 أمور قانون اموال خود را بیرون نبرد و بخواھد از دور ریختن وسایل خود جلوگیری کند، درب توسط م

ای بھ صاحبخانھ بنویسد. مستأجر باید تاریخ نامھ را ھمان  نامھ   روز از بستھ شدن درب  18طی تواند می
یق پست  نویسد، یک نسخھ از نامھ را برای خود نگھ دارد، آن را از طرروزی قید کند کھ آن را می 

معتبر بھ صاحبخانھ ارسال کند یا بھ صورت حضوری تحویل دھد. مستأجر باید برای تأیید دریافت،  
 صاحبخانھ را در نامھ ملزم بھ امضای نسخھ نامھ مستأجر کند. 

 
 در اینجا یک نمونھ نامھ آمده است: 

 
 (تاریخ) 

 
 (نام مدیر/صاحبخانھ) عزیز 

 
قادر بھ بردن ھمھ وسایلم با خودم نبودم. [فھرست یا  جابجایی باشم، من پیش از اینکھ مجبور بھ 

جامانده.] لطفاً ھیچکدام از وسایل من را دور نریزید. من برای تعیین وقتی برای  شرح اموال بھ 
 گرفتن وسایلم بھ زودی با شما تماس خواھم گرفت. 

 
 از شما متشکرم، 

 
 (نام شما) 
 (آدرس)
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مستأجران برای پس گرفتن وسایل خود ملزم بھ پرداخت مبلغی بھ   ھمچنان ممکن است بااینحال،  
و ھزینھ اجاره روزانھ واحد   تواند بیشتر از «ھزینھ جابجایی معقول» نمی  . صاحبخانھصاحبخانھ باشند 

دارد، پولی دریافت کند. مستأجر باید بھ صاحبخانھ آدرسی  برای ھر روزی کھ دارایی مستأجر را نگھ می 
 ھا دھد. رسال درخواست ھزینھ پستی برای ا

 
تواند مدعی شود کھ مستأجر  ای بھ مدیر/صاحبخانھ ندھد، مدیر/صاحبخانھ می : اگر مستأجر نامھ احتیاط

 اموال خود را رھا کرده است.
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 تطبیق معقول در دادگاه. 8
 تطبیق معقول جیست؟ 

دھد دچار معلولیت این امکان را می تطبیق معقول تغییری در یک عمل، سیاست یا رویھ است کھ بھ فرد 
 ھای حقوقی خود در دادگاه بھره ببرد. تا از دسترسی برابری در رویھ 

 مستأجران برای تقاضای تطبیق معقول ممکن است بھ چھ چیزی نیاز داشتھ باشند؟

حضور در   ھایش مانع از توانایی شھادت در دادگاه،ممکن است مستأجر بھ این دلیل کھ یکی از معلولیت 
درخواست تطبیق   شود،اش بھ ھر شکلی می ھای دادگاھی دادرسی خود در دادگاه یا مشارکت در رویھ 

 معقول دھد.  

ادگاه نیاز بھ خوردن غذا داشتھ  مثالً مستأجری کھ دچار ناتوانی است ممکن است ھنگام حضور در سالن د 
باشد، یا فردی دچار نقص ادراکی بھ شخصی پشتیبان برای کمک در ارتباط با پرسنل دادگاه نیاز داشتھ  

ھای شنوایی  باشد. سایر افراد دچار معلولیت نیز ممکن است نیاز داشتھ باشند دادگاه برای آنھا دستگاه
دگاه دادرسی را مجدداً بھ سالنی انتقال دھد کھ امکان دسترسی آن  کمکی یا خواننده نیاز داشتھ باشند، یا دا

 بھتر باشد.  

برخی افراد دچار معلولیت مثالً اگر ناتوانی آنھا بر امکان حضورشان در دادگاه اثرگذار باشد، ممکن  
ن  است بتوانند استمرار تاریخ دادرسی را بھ عنوان یک تطبیق درخواست کنند. بااینحال، موافقت با ای 

شده نیست و مستأجر مجبور است در ھمان زمان دادرسی قبلی  ھای خاص توسط دادگاه تضمین تطبیق 
 مراجعھ کند مگر اینکھ سندی کتبی مبنی بر موافقت با استمرار داشتھ باشد.  

 دھند؟ مستأجران چگونھ تقاضای تطبیق معقول در دادگاه می 

ھای دادگاه  سالن  ADA» بھ مسئول ھماھنگی  MC-410تواند با پر کردن و ارسال فرم « مستأجر می 
سایت موجود است:  محلی خود تقاضای تطبیق معقول کند. فرم در این وب 

410-form/MC-https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc ھای نحوه پر کردن این فرم  . دستورالعمل
. این فرم  INFO-410-form/MC-https://selfhelp.courts.ca.gov/jccجا آمده است: در این

شود. اگر دادگاه اطالعات بیشتری  محرمانھ درنظر گرفتھ شده و بھ صاحبخانھ/وکیل صاحبخانھ داده نمی 
د تقاضا کند کھ بھ صورت خصوصی یا بدون حضور صاحبخانھ/وکیل  توانبخواھد، مستأجر می 

 صاحبخانھ و سایر افراد حاضر و شنونده در سالن دادگاه اطالعات را با قاضی درمیان بگذارد. 

 آیا این امر با تطبیق معقول خارج از دادگاه تفاوت دارد؟

بلھ، اگر مستأجر از کارفرما یا صاحبخانھ خود یا فرد یا نھاد دیگری تطبیق معقول دریافت کرده باشد،  
ممکن است بخواھد برای شرکت در دادگاه تقاضای تطبیق مشابھی را دھد. برای کسب اطالعات بیشتر،  

توانند از پیوندھای زیر دیدن کنند:  مستأجران ھمچنین می 
 https://www.courts.ca.gov/14362.htm  و 
-in-Accommodations-https://www.courts.ca.gov/documents/Disability

pdfCourts.-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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