كونسيرتاسيون -فام

حقوق و واجبات
المستأجر

إعداد تٌان مٌنػ
متدربة من كلٌة الحقوق

تشرٌن األول ٢٠٠۷

كونسيرتاسيون -فام جمعٌة ال تهدؾ للربح  ،تأسست رسمٌا فً أٌلول .١٩٨٢
رسالتها أن توفر للمرأة خدمات اجتماعٌة و نشاطات تهدؾ إلى تحسٌن وضعها المعٌشً و مساعدتها على
االندماج فً المجتمع.
تستقبل كونسيرتاسيون -فام سنوًٌا متدربتٌن من كلٌة الحقوق -جامعة مونتلاير  ،تقدمان بشكل مجانً
معلومات عن حقوق وواجبات المواطنٌن و تحٌٌان محاضرات إلعطاء معلومات قانونٌة و تحضران
كتٌبات لمراجع قضائٌة.
ضمن إطار مشروع إعادة إحٌاء منطقة « لورنسٌان -ؼرونٌه » فً بوردو -كارتٌٌه ڤٌل هٌأت المتدربات
كتٌب و هدفه اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بحقوق المستأجر وواجباته .
حتى نعٌش بسالم فً المجتمع ٌجب احترام حقوق الكل و الفرد .كما ٌجب على كل الناس التحلً بحسن
النٌة  ،كما نص المشرع فً المادة  ٦من القانون المدنً لكٌبٌك .الواجب ذاته ٌطبق على المالكٌن و
المستأجرٌن .من جهةٌ ،رٌد المستأجرون االستفادة القصوى من مسكنهم حسب ما ٌتراءى لهم  ،لكن من
الجهة األخرى ٌجب أال ٌستؽلوا أو ٌتعدوا على حقوق المالك .لدى المستأجرٌن إذﴽ واجبات ٌجب أن
ٌحترموها أٌضً ا.
ؼل األمر بعض األشخاص  ،ونتٌجة لذلك ،من الجوهري أن
فً كل حاالت العقود  ،مثل عقد اإلٌجارٌ ،ست
ٌعرؾ المرء حقوقه وواجباته ،حتى ٌتجنب استؽالل اآلخرٌن له ،وال ٌرتكب بدوره االستؽالل ذاته دون
إرادته.
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حقوق المستأجرٌن
استالم المسكن :عند االستالمٌ ،جب أن ٌكون المسكن فً حالة جٌدة فً التارٌخ المحدد و لحظة تسلم
المستأجر للمفاتٌح.
اإليجار :ال ٌمكن للمالك أن ٌلزم المستأجر بدفع إٌجار أكثر من شهر واحد إال فً حالة التأخٌر .أٌضا ال
ٌمكن للمالك أن ٌطالب بمبالػ إضافٌة بشكل إٌداع أو بحواالت مصرفٌة(شٌكات) بتوارٌخ الحقةٌ .ستطٌع
المستأجر المطالبة بإٌصال ٌؤكد تسدٌده المبلػ و ٌجب المحافظة على هذا اإلٌصال لمدة ال تقل عن ٣
سنوات .فً حال أن المستأجر ال ٌدري إلى من ٌدفع اإلٌجار ( مثال :فً حال وفاة المالك) بإمكان
المستأجر أن ٌودع المبلػ فً مدٌرٌة اإلسكان (رٌجً دو لوجمان) لكً ٌتفادى أي تأخٌر.
زيادة اإليجار :على المالك أن ٌُعلم خطًٌا المستأجر عن رؼبته فً زٌادة اإلٌجارٌ .ستطٌع المستأجر أن
ٌناقش المالك فً زٌادة اإلٌجار و إذا لم ٌتمكن الطرفان من االتفاق فإن مدٌرٌة اإلسكان ( رٌجي دو
لوجمان) تحدد سنوًٌا نسبة الزٌادة و التً تجدونها على موقعها االلكترونً ابتداء من شهر شباط  .عند
رفض مستأجر زٌادة اإلٌجار فهو لٌس مرؼما على ترك المسكنٌ .مكن رؼم ذلك تجدٌد العقد على أن
ُتحدد قٌمة اإلٌجار فٌما بعد .إذا كان المستأجر ال ٌرٌد تجدٌد العقد أو ٌرفض الزٌادة ،علٌه أن ٌُبلػ عن
قراره خطًٌا خالل شهر من تسلمه بالغ الزٌادة و إال فإن العقد سوؾ ٌتجدد تلقائًٌا و على المستأجر التقٌد
بدفع اإلٌجار الجدٌد حال بدء العقد الجدٌد.
تخمين زيادة اإليجار:
فً حال عدم وجود تصلٌحات كبٌرة :
فً حال عدم وجود تؽٌٌر
فً الضرائب
مساكن ؼٌر مدفأة
مساكن مدفأة بالكهرباء
مساكن مدفأة بالؽاز
مساكن مدفأة بالمازوت

٪٠,٨٠
٪١,١٠
٪٠,٤٠
٪١,٤٠

فً حال وجود تؽٌٌر فً
الضرائب (ارتفاع
الضرائب إلى )٪٥
٪١,٥٠
٪١,٨٠
٪١,١٠
٢٪,١٠

مالحظةٌ :جب إضافة  ۷٪عن كل زٌادة فً الضرائب بنسبة ٪٥
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فً حال وجود أعمال تصلٌح أو ترمٌم أو تجدٌد قد تمت خالل السنةُ ،تعتمد نسبة ٪٤,٢للتسوٌة .بشكل
واقعً  :ألجل كل  ١٠٠٠دوالر صرفها المالك ٌ ،وجد زٌادة  ٣,٥٠دوالر تقسم على كل المساكن
المستفٌدة من هذه التصلٌحات ٌوجد نموذج ٌساعد على حساب هذه الزٌادة على موقع االنترنٌت التابع
لمدٌرٌة اإلسكان ووثٌقة توزع اعتبارً ا من ۷شباط كل عام  .لمعرفة المراجع المتعلقة باألمر انظروا إلى
نهاٌة الكتٌب .أرقام الجدول السابق ال تمثل سوى تخمٌن للعام  ،٢٠٠۷نسبة الزٌادة تتؽٌر كل عام.
حق االستمتاع المريح في المسكن ٌ :حق للمستأجر االستفادة من مسكنه بدون إزعاجات متجاوزةٌ .جب
على المستأجر إخبار المالك عن األضرار الزائدة الحد .إذا بقٌت بعض المشاكل بدون حلٌ .ستطٌع
المستأجر التوجه إلى المالك عن طرٌق رسالة ٌحدد فٌها مهلة محددة و معقولة على المالك أن ٌتصرؾ
قبل فوات أوانها إلٌقاؾ األضرارٌ .جب إرسال الرسالة بواسطة البرٌد المسجل مع بٌان استالم وعلى
المستأجر االحتفاظ بنسخة عنه  .إذا لم ٌتصرؾ المالك بإمكان المستأجر أن ٌطلب تدخل مدٌرٌة اإلسكان.
عند التدخلٌ ،مكن أن ٌطالب المستأجر بتخفٌض قٌمة اإلٌجار إذا لم ٌكن منتفعً ا بشكل كلً من مسكنه .كما
ٌمكنه أٌضًا أن ٌطالب بعطل و ضرر إال إذا كان المؤجر قادرً ا على إثبات أنه قد حاول بشتى الطرق
إٌقاؾ األضرار .خالل هذا الوقت من المستحسن االحتفاظ بالثبوتٌات  ،حتى كتابة الئحة بأسماء الشهود.
كوميسيون دو ال انظر المادة، ١٨٥١المادة  -١٨٥٤أل١-.والمادة ١٨٥۹من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك.
)كونستروكسيون دو كيبيك)

فترة عقد اإليجار:على المالك أن ٌضمن أهلٌة استخدام المسكن للؽرض الطبٌعً لوجوده (السكن) و ٌحافظ
علٌه لهذا الهدؾٌ .جب أن ٌتأكد أٌضا أن عدد الشاؼلٌن لهذا المسكن ٌحترم الشروط الطبٌعٌة للراحة و
النظافة.
انظر المادة  -١٨٥٤أل ، -٢.المادة ،١٨٦٤المادة  ١٩٢٠من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك.
حالة المسكن:ال ٌمكن للمستأجر تؽٌٌر حالة المسكن( مثال :إزالة جدار).
انظر المادة  ١٩١٠من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك
غاية المسكن :ال ٌمكن للمستأجر تؽٌٌر ؼاٌة السكن( مثال :مكتب ،حضانة).
انظر المادة  ١٨٥٦من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك
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واجبات المستأجرٌن
اإليجارٌ :جب على المستأجر دفع اإلٌجار فً التارٌخ المتفق علٌه ،إن لم ٌكن هناك اتفاق ،لٌكن األول من
الشهر .لن ٌكون المالك مضطرً ا لقبول شٌك شخصً دون اتفاق مسبق بذلك.
انظر المادة  ١٨٥٥من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك.
التصليحات  :على المستأجر أن ٌتحمل مسؤولٌة التصلٌحات المستعجلة و الضرورٌة  ،قبل القٌام بهذه
التصلٌحات  ،علٌه فً كل مرة أن ٌسعى لالتصال بالمالك ٌ .جب علٌه أٌضً ا التخفٌض من كلفة التصلٌح و
على المالك أن ٌسدد المصارٌؾ المعقولة.
انظر المادة  ١٨٦٥و المادة  ١٨٦٤من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك.
خالل فترة عقد اإليجار :على المستأجر أن ٌستعمل المسكن بحرص وعناٌة وأن ٌصلح كل عطل تسبب
به .وٌشمل ذلك كل توابع المسكن وحاالت استخدامه.إذا كان هنالك خلل أو تدهور وجب على المستأجر
أن يُعلم المالك حتى ٌتحاشى الخسائر اإلضافٌة.انظر المادة  ١٨٥٥من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك.
حالة المسكنٌ :جب على المستأجر المحافظة على المسكن فً حالة جٌدة واحترام قواعد األمان والنظافة.
انظر المادة  ١٨٥٥من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك
الغاية من استعمال المسكن :ال ٌحق للمستأجر تؽٌٌر ؼاٌة المسكن أو شكلهً ،إذا هو الٌستطٌع هدم حائط
أو تحوٌل المسكن إلى صالون حالقة .انظر المادة  ١٨٥٥من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك .
حق االستمتاع المريح :على المستأجر أن ٌتصرؾ بطرٌقة ال تقلق راحة المستأجرٌن اآلخرٌن أو المالك.
هذا ٌشمل جمٌع األشخاص الشاؼلٌن لهذه األمكنة حتى الذٌن لهم حق المرورٌ .مكن مدٌرٌة اإلسكان أن
تلؽً عقد اإلٌجار بطلب من المالك أو أن تنبه المستأجر .انظر المادة  ١٨٥٥من قانون هٌئة البناء فً
كٌبٌك
القفل :الٌحق للمستأجر أن ٌؽٌٌر األقفال أو أن ٌحدث تؽٌٌراً ٌحد من إمكانٌة الدخول إلى المسكن أال
بموافقة المالك .انظر المادة  ١٨٥٥من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك
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تفقد المسكنٌ :جب على المستأجر السماح  :بتفقد المسكن ،زٌارته من قبل الشاؼل المحتمل ،وضع
اإلعالن  ،زٌارة مالك محتمل والتصلٌحات الواجب القٌام بها .خالل مدة العقد على المالك إبالغ المستأجر
قبل زٌارة المسكن بـأربع وعشرٌن ساعة ألن من حقه التأكد من حالة المسكن .هذا التبلٌػ ٌمكن أن ٌكون
شفهٌا ً أو كتابٌا ً .تطبق هذه القاعدة لؽرض إجراء التصلٌحات داخل المسكن عدا المستعجلة والضرورٌة (
تسرب هام فً التمدٌدات ،شرارة داخل علبة توزٌع الكهرباء) .الحاالت األخٌرة ٌجب أن تلبى فوراً دون
تبلٌػ مسبق للمستأجرٌ .جب أن تتم التصلٌحات ما بٌن الساعة السابعة صباحا ً والسابعة مسا ًء إال فً
الحاالت الطارئة .لدى بٌع المسكن تبقى واجبات المالك الجدٌد هً ذاتها .انظر المادة :انظر المادة ١٨٥٥
من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك
علٌق
زيارة المسكن :فً اللحظة التً ٌصل فٌها تبلٌػ إلؽاء اإلٌجار أو عدم تجدٌد العقد ،بإمكان المالك ت
لوحة إعالن ( لإلٌجار) وٌمكنه أن ٌسمح للناس بزٌارة المسكن.بكل األحوال ٌجب علٌه أخذ موافقة
المستأجر للدخول إلى المسكنٌ .مكن أن ٌكون هذا التبلٌػ شفهٌا ً أو كتابٌا ً ولٌس هناك أي مهلة مفروضة.
ٌجب أن تتم الزٌارات مابٌن الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساءٌ .مكن للمستأجر أن ٌشترط وجود
المالك أو من ٌمثله أثناء الزٌارة .و فً الحالة العكسٌة ٌحق للمستأجر رفض الدخول.
في نهاية العقد :على المستأجر أن ٌسلم المسكن بالحالة التً استلمه فٌها ،أٌضا أن ٌخلً المسكن من
األثاث ومن كل اإلنشاءات التً أضافها .إال إذا كان المستأجر الجدٌد ٌرؼب االحتفاظ بها فً هذه الحالة
علٌه أن ٌدفع تعوٌضا عنها .انظر المادة  ١٨٥٥من قانون هٌئة البناء فً كٌبٌك

هام:
قبل توقٌع العقدٌ ،جب أخذ الوقت الكافً والتأنً فً قراءة نصه .فإذا وُ جدت مقاطع ؼٌر واضحة فً
النص ،على الطرؾ المقابل أن ٌوضحها ،كذلك ٌجب التأكد من أن كل ما ترٌده موجود بشكل واضح فً
العقد (.مثال :أن ٌُعاد دهان الجدران وأن ٌنظؾ السجاد وأن تتؽٌر األقفال قبل استالم المسكن).
إذا كانت لؽة العقد لًست لؽتك األصلٌة و لدٌك صعوبات فً فهمها اصطحب معك شخصا ً باستطاعته أن
ٌترجم لك هذا العقد بشكل مالئم وأن ٌتأكد من استٌعابك لحقوقك وواجباتك
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مراجع
Régie du logement
Montréal, Laval et Longueuil (Bail)
514-873-2245
Autres régions (Bail)
1 800-683-2245
www.rdl.gouv.qc.ca
Allocation logement
Aide financière pour les familles à
faibles revenus : 514-864-7020
Régie du bâtiment du Québec
514-873-0976
Service de plainte de la ville de
Montréal : 514-280-4330
Comité logement Rosemont
Information juridique
514-597-2581
Comité logement Ahuntsic-Cartierville
Information générale
514-331-1773
Regroupement d’organismes du
Montréal ethnique pur le logement
Aide pour trouver un logement
514-341-1057
TANDEM : Évaluation du niveau de
sécurité extérieur de votre domicile
514-335-0545
Concertation-Femme
Service d’information juridique par des
stagiaires en droit
514-336-3733

مديرية اإلسكان
)الڤال و لونؽوي(عقد إٌجار،مونتلاير
514-873-2245
)باقً المناطق (عقد إٌجار
1 800-683-2245
www.rdl.gouv.qc.ca
مخصصات لإليجار
مساعدة مالٌة للعائالت ذات الدخل المنخفض
514-864-7020
مديرية األبنية في كيبيك
514-873-0976
الشك وى فً بلدٌة مونتلاير
ا
خدمة
514-280-4330
لجنة سكن روزمون
معلومات قانونٌة
514-597-2581
كارتييه ڤيل-لجنة السكن في أهانتسيك
معلومات عامة
514-331-1773
تجمع جمعيات مونتلاير المتعددة الجنسيات للسكن
مساعدة للحصول على سكن
514-341-1057
اتندم
تقٌٌم لدرجة األمن خارج مسكنك
514-335-0545
كونسيرتاسيون –فام
خدمة معلومات قانونٌة
مقدمة من متدربات من كلٌة الحقوق
514-336-3733

لالتصال بنا
Concertation-Femme
Centre l’Acadie
2005, Victor Doré bur.220
Montréal (Québec)
H3M 1S4

 فام-كونسٌرتاسٌون
مركز اآلكادي
٢٢٠ المكتب، فٌكتور دورٌه٢٠٠٥
)مونتلاير ( كٌبٌك

Tél.:514-336-3733:الهاتؾ
Télécopieur : 514-856-2400 :الفاكس
info@concertationfemme.ca
Site web : concertationfemme.ca
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