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FAQs

ﺳواﻟﮭﺎی ﻣﺗداول در اﻣور ﺷﮭری ،ﺷﮭروﻧدی و اﺳﮑﺎن
 SACATﭼﯾﺳت؟

دﯾوان رسیدﮔﯽ به اﻣور اداری و شھروندی.

ﮐﺎرکرد  SACATﭼﯾﺳت؟

 SACATنوﻋﯽ دﯾوان دادرﺳﯽ در استرالیای جﻧوبی است که قادر
است در حدود ﻣشخﺻﯽ از قاﻧون به حل و فصل بﻋﺿﯽ دعاوی
(ادعا ها یا ﻣراﻓﻊه های قاﻧونی) ﮐﻣﮏ و رسیدگی نﻣﺎید .این
رسیدﮔﯽ می تواند از طریق کنﻓرانس (گفتﻣﺎن طرفین ﺑرای حل
ﻣشکل در محل دﯾوان با حضور ﻣﺳﺋولین و بدون دادرسی)،
میاﻧﺞیگری و یا از طریق صدور رای در پی استماع دﻋﺎوی در
مکان دﯾوان دادرسی انﺟﺎم شود .بازبینی برﺧﯽ ﺗﺻمیﻣﺎت دولت
نیز یکی دیگر از کارﮐرد های SACATاست.

چگوﻧﮫ مﯾﺗوان با  SACATدر تماس ﺑود؟
ﺗﻠفن:

1800 723 767

ایمیل:
ﭘﺳت:

sacat@sacat.sa.gov.au
GPO Box 2361 Adelaide SA 5001

آدرس  SACATدر کجاﺳت؟
مکانھﺎ:
-

Adelaide CBD: Level 4, 100 Pirie Street,
Adelaide 5000

-

Collinswood: Level 8, 85 North East Road,
Collinswood

 SACATﺑﮫ ﭼﮫ ﻧوع ﺷﮑﺎﯾﺎت ﯾﺎ دﻋﺎوی رﺳﯾدگﯽ
ﻣﯾﮑﻧد؟

•

رﺿﺎیت نامه های ﭘزشکی و درﻣﺎنی

•

دریافت حق ﺳرپرستی

•

دﻋﺎوی و شکایات ﻣرﺗبط به امور اسکان اﻓراد

•

امور ﻣرﺗبط به ساﻟمت روان

•

ﺑﺎزنگری رای های ﺻﺎدره در دﯾوان
دادرﺳﯽ )(SACAT

•

ﺑﺎزنگری برﺧﯽ از ﺗﺻمیﻣﺎت دولت در سطح ایالتی

ﭼﮕوﻧﮫ مﯽ ﺗواﻧم درﺧواﺳت ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم
 SACATﻧﻣﺎﯾم؟
دادﺧواست ها باید از طریق
ارائه شوند.

ﺗﺎرنﻣﺎی SACAT

به صورت آنالین

http://www.sacat.sa.gov.au/application-form

در ﺻورت نیاز به ﮐﻣﮏ ﺑرای کامل کردن دادخواست خود به
ﺻورت آنالین ،لطفا با دﯾوان دادرﺳﯽ به شماره 1800 723 767
تﻣﺎس بگیرید و یا حضورا به محل دﯾوان دادرﺳﯽ در طبقه 4
ﺷﻣﺎره  100خیابان  Pirieدر آدالید ﻣراجعه نﻣﺎیید.
در آﻧﺟﺎ یکی از کارمندان یا داوطلبان ﺑر اساس آنچه می گویید
ﻓرم دادخواست را ﺑرای تان تکمیل می نﻣﺎید.
ﻋﻣوﻣﺎ ارائه دادخواست به دﯾوان دادرﺳﯽ ھزینه ﺑر است .ﺑرای
ﮐسب اطالعات بیشتر در ﻣورد هزینه دادرﺳﯽ ،ﮐﺳر ھزینه و یا
ﺷرایط ارائه دادخواست به صورت رایگان به آدرس زیر
ﻣراﺟﻊه نﻣﺎیید.
A guide for landlords about dealing
with abandoned goods.pdf
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•

اﻣور اداری و اﺟرایی

•

دﺳﺗورالعمل های ﻣراقبتی درﻣﺎنی از پیش ﺗﻊﯾﯽن شده

ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐسﯽ ﺧواھﺎن (ﻣﺗﻘﺎضﯽ ﯾﺎ ﻣدعﯽ) ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود؟
ﻋﻣوما شخص تنظیم کنﻧده دادﺧواست به ﻋﻧوان ﺧواهان
(متﻗﺎﺿﯽ) ﺷﻧﺎخته می شود.

ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐسﯽ ﺧواﻧده (ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎ ﻣدعﯽ ﻋﻠﯾﮫ) ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯾﺷود؟
ﺧواﻧده (پاﺳﺦگو) ﮐسی است که دادﺧواست ﻋلیه او ارائه شده
است .آنھﺎ عﻣوﻣﺎ در ﻣﺦاﻟفت با دادﺧواست در طول مدت
رسیدﮔﯽ به پروﻧده (دادرسی) به اثبات نظر خود می ﭘردازند.

ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدگﯽ دﯾوان ﭼﮕوﻧﮫ اطﺎﻟﻊ رﺳﺎنﯽ
ﻣﯾﺷود؟
ﻓراخوان جلسه دادرسی توسط دﯾوان ﺑرای طرفین دادرسی ارسال
میﮔردد .این ﻓراﺧوان احتماال به هﻣراه یک کپی از مدارکی است
که ﻣمکن است در طول جلسه دادﮔﺎه مد نظر ﻗرار گیرند.
ﺗﺎریخ ،زﻣﺎن و محل ﺑرگزاری جلسه از طریق ﻓراﺧوان اطالع
رﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد.

آﯾﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ شرﮐت ھﺳﺗم؟
مگر در شرایط ذیل ،ﮐلیه طرفین موظف به ﺷرکت حضوری و یا
در شرایط خاص ،از طریق ﺗﻠفن می ﺑﺎشند.
•

•

فاصله محل سﮐونت شﻣﺎ تا ﻣرﮐز ﺷﮭر آدالید بیش از
ﯾﮏ ساعت رانندﮔﯽ باﺷد یا
دﭼﺎر بیماری ھستﯾد که مانع از شرکت شما در جلسه
ﺷود ( اﻟزم به ارائه گواهی ،مانند :گواهی ﭘزشک) یا

•

در ﺑﺎزداشت ﺑﺎشید ،یا

•

در ﺳفر و خارج از ایالت استرالیای جﻧوبی ﺑﺎشید
(اﻟزم به ارائه مدرک ،مانند ﺑرنامه ﺳفر یا ﺑلیط های
ﺳﻔر ﺷﻣﺎ)

در ﺻورت درﯾﺎﻓت ﻓراﺧوان شرﮐت در ﺟﻠﺳﮫ دادﮔﺎه
ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﮐﻧم؟
اﮔر پس از دریافت ﻓراﺧوان ﺷرکت در جلسه دادﮔﺎه ﻧسبت به
ﻣوارد زیر سوال ویا نیاز به ﮐﻣﮏ داشتید با دﯾوان دادرسی
تﻣﺎس بگیرید:
• مترﺟم (به صورت رایگان ﺑرای شﻣﺎ ﻓراهم می شود)
• اﮔر نگران امنیت خود یا دیگر حاﺿران در جلسه
بوده و نیاز به نیروی امنیتی بیشتری دارید ،یا
•

اﮔر به دلیل ﻣﻌﻠولیت یا هر دلیل خاص دیگر ورود
شﻣﺎ به ﺳﺎختﻣﺎن دشوار باﺷد یا امکان پذیر نﺑﺎﺷد.

اگر نتواﻧم حضور پیدا کنم چه میشود؟
به ﻣﺢض دریافت ﻓراخوان ﺑرای ﺷرکت در جلسه دادﮔﺎه و یا
کنﻓرانس باید درخواست خود را مبنی ﺑر تﻋویق یا حضور از
طریق ﺗﻠفن ارائه نﻣﺎیید.
نامه تﻗﺎﺿﺎ ﺑرای تﻋویق یا حضور از طریق ﺗﻠفن ،باید ضمن داشتن
شﻣﺎره شناﺳﺎﯾﯽ یا پروﻧده  SACATدر خود ،دالیل ناﺗوانی
شﻣﺎ ﺑرای ﺷرکت در جلسه را توضیح دھد.
ﺷرکت شخص در کنﻓرانس یا جلسه دادﮔﺎه از طریق لینک
ویدﯾویی یا ﺗﻠفن ،یکی از انﺗﺧﺎب های  SACATبه جای تﻋویق
است که ﻣمکن است در نظر ﮔرفته شود.

اگر وﻗت دادگاه در ساعات کاری ﻣن ﺗﻧظیم ﺷود ،چه
ﺑﺎید کرد؟

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری دﯾوان دادرﺳﯽ ھر روز از  9ﺻﺑﺢ ﺗﺎ 5
ﺑﻌدازظﮭر است و کار رسیدﮔﯽ به دادﺧواست ها تنھﺎ در این
زﻣﺎن امکانپذیر است .در صورت ﺗداخل زﻣﺎن در نظر گرفته
ﺷده از طرف دادﮔﺎه با ساعات کاری ،شما موظف ھستید ﺑرای
حضور در جلسه دادﮔﺎه هﻣﺎهنگی اﻟزم را با ﮐﺎر ﻓرﻣﺎی خود
انﺟﺎم دهید.

در ﺻورت وجود ھریک از موارد فوق و یا ھر دلیل ﻣرﺗبط
دیگری که ﺑر اساس آن خود را موظف به ﺷرکت نﻣﯽ دانید باید
کﺗبا به دﯾوان نامه نوشته و درﺧواست حضور از طریق ﺗﻠفن را
ارائه نﻣﺎیید
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اﮔر این ﻣسأله ﺑرای شما امکانپذیر نیست باید ﺗرتیبی دهید که
ﺷﺦص دیگری از سوی شما در جلسه حضور یافته و شﻣﺎ را
نﻣﺎیندﮔﯽ ﻧماید .این شخص تنھﺎ پس از تایید و موافقت دیوان
دادرﺳﯽ قادر به نﻣﺎیندﮔﯽ شﻣﺎ در ﺟﻠسه خواھد بود.
در صورت عدم ﺷرکت ،چه اتفاﻗﯽ خواهد اﻓﺗﺎد؟ اﮔر
بﺧواهید ﻧسبت به رای دادﮔﺎه (که در زﻣﺎن عدم حضور شﻣﺎ
ﻣمکن است صادر شده باﺷد) تﻗﺎضای تﺟدید نظر یا ﺑﺎزنگری
نﻣﺎیید ،باید ضمن ارائه ﻣستندات ،دالیﻟﯽ موجه ﺑرای اثبات
ناﺗوانی در ﺷرکت در جلسه (از دست رفته) ارائه دهید.
در ﺻورت ﻋدم ﺷرﮐت ،دﯾوان دادرﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺿﻣن
ﺑرﮔزاری جلسه در غیاب شﻣﺎ رای خود را نیز صادر نﻣﺎید.

ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدگﯽ ﺑﮫ دادﺧواﺳت (دادرسﯽ) ﭼﮕوﻧﮫ
برﮔزار ﻣﯾﺷود؟
دادﮔﺎه نیست ،مﻗﺎﻣﺎت (اﻋﺿﺎء یا ﻣﺳﺋولین)
از آﻧﺟﺎ که SACAT
دﯾوان دادرسی ﻣﻠزم به رعایت ﻗوانین حاکم ﺑر ارائه شھﺎدت یا
روال های دادرسی نیستند .با این حال ،ﺟﻠسات رسیدﮔﯽ باید
کامال به دور از ﻏرض ورزی ﺑرﮔزار شده و در آن به طرفین
ﻓرصتی ﺑرابر ﺑرای ارائه مطﺎلب شان داده شود.
در جلسات رسیدﮔﯽ ،پیش از آنکه به شﻣﺎ اﺟﺎزه ارائه شھﺎدت
داده شود باید ﻗﺳم (کتاب آسﻣﺎنی خود) خورده و یا سوگند (به
کتاب قاﻧون) یاد نﻣﺎیید .عﻣوﻣﺎ شخص ﺧواهان (متﻗﺎضی) اولین
ﻧﻔری خواھد بود که از وی خواسته می شود تا مطالب خود را
ﺑرای دادﮔﺎه بیان کند و به طرف دیگر فرصت داده ﺧواهد شد
که ﭘﺎسخ خود را ارائه نﻣﺎید.
در جلﺳﺎت رسیدﮔﯽ نیازی به وکیل نﺧواهید داشت .در مﻗﺎبل
اعﺿﺎء دﯾوان اﻟزم نیست در حالت ایستاده ﺻﺢبت کنید و به
راحﺗﯽ می توانید اﯾﺷﺎن را "ﺧﺎنم" یا " آﻗﺎ" خطاب نﻣﺎیید.
اﮔر ﺑرای بیان مطﺎلب خود در دﯾوان دادرسی راحت نیستید ،می
ﺗوانﯾد مطﺎلب خود را نوشته ،به دادﮔﺎه ﺗﺳلیم و از ﺷﺦص
ﻣﺳﺋول در دﯾوان بﺧواهید تا مطﺎلب شﻣﺎ را با صدای ﺑلند
بﺧواند.
اﮔر با آنﭼﮫ توسط شخﺻﯽ ﮔفته می شود ﻣﺧﺎلفت دارید ،ﺻﺢبت
ھﺎی اﯾﺷﺎن را قطع ننﻣﺎیید .در اتمام ﺻﺢبت های فرد ،ﺑرای
بیان مطﺎلب خود از مﺳﺋول دﯾوان ﮐسب اﺟﺎزه نﻣﺎیید.

سوگند به کتاب قانون یعنﯽ چه؟
اعاﻟم می کنﯾد که در طول جلسه ﺣﻖیقت و نه چیزی جز ﺣﻖیقت
را ﺧواهید ﮔفت.

ﻗﺳم به کتاب آسمانﯽ یﻋنﯽ چه؟
ﻗسﻣﯽ است که به کتاب ﻣﻖدس خواهید ﺧورد و بر اساس آن
اعاﻟم میکنﯾد که در طول جلسه ﺣﻖیقت و نه چیزی ﺟز ﺣﻖیقت
را ﺧواهید ﮔفت.

تﺻﻣﯽم گیری چگوﻧﮫ انجام مﯽ ﺷود؟
ﺗﺻمیم گیری در دﯾوان با در نظر ﮔرفتن ﺷواهد ارائه شده و ﺑر اﺳﺎس
قاﻧون صورت می گیرد .ﺗﺻمیم دیوان ﻣمکن است در
هﻣﺎن روز یا مدتی پس از ﺟﻠسه دادرﺳﯽ به شما اعاﻟم شود.
رای ﺻﺎدره توسط دﯾوان به صورت مکﺗوب به شﻣﺎ ارائه
ﺧواھد ﺷد

آیا مﯽ تواﻧم ﺻدای جلسه رﺳﯾدگﯽ را ضﺑط نمایم؟
ﺻدای جلسه توسط دﯾوان دادرسی ضبط ﺧواھد شد .طرفین یا
ﺣﺿﺎر مﺟﺎز به ضبط صدای جلسه نیستند.
در ﺑرخی ﻣوارد طرفین با ھزینه خود می توانند اﻗدام به ﺧرید
ﺻدای ضبط شده یا روﻧوشت دادرﺳﯽ را نﻣﺎیند.
درﺧواست ﺧرید ضبط شده ی (صوتی/رونوشت) جلسه دادرﺳﯽ
ﺑﺎید ابتدا به تایﯾد دﯾوان برﺳد و در صورت تایید شدن طرفین ﺑﺎید
تعھدنامه ﻋدم ﻧﺷر مﺟدد و ﺑرمال ﺳﺎزی مﺣﺗویات آن را
امﺿﺎء کنند.
درﺧواست ﺑرای ضبط شده صوتی/روﻧوشت ﺟﻠسه باید به
ﺻورت مکﺗوب ارائه شود.

ﮐﻧفراﻧس اﺟﺑﺎری ﭼﯾﺳت؟
کنﻓرانس اجباری جلسه ای خصوﺻﯽ ﺑرای ﺻﺢبت بین طرفین
دادﺧواﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن دﯾوان دادرﺳﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ
ﺷود.
ھدف از ﺑرﮔزاری کنﻓرانس ،درک ﺑﮫتر و روشن سازی مطﺎلب
ﻋﻧوان شده در پرونده بوده و در آن سﻋﯽ میشود دادﺧواست
ارائه شده بدون نیاز به ﺑرگزاری ﺟﻠسه رسیدگی (دادرﺳﯽ) بین
طرفین مورد حل و فصل ﻗرار گیرد.
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آیا میﺗواﻧم درخواﺳت کﻧم تا روﻧوشت کﺗبﯽ یا صوتﯽ
ﮐﻧفراﻧس را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟

•

خیر ،دﯾوان دادرﺳﯽ کنﻓرانس هاﯾﯽ را که در آن طرفین با
یﮐدیگر به صورت خصوصی ﺻﺢبت می کنند را ضبط ﻧمیکند.

Legal Services Commission of South Australia

طرفین ﻣﺟﺎز به ضبط صدا در کنفرانس ها نیستند

ﻣوارد و ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣورد اﻣور اﺳﮑﺎن
آیا میﺗواﻧم از ﯾﮏ وﮐﯾل بخواهم که از طرف من یا به
همراه من برای شرﮐت در این جﻟﺳﺎت حضور یابد؟
دﯾوان دادرسی پیوسته به طرفین دادﺧواست توصیه می کند تا
پیش از حضور در جلﺳﺎت دادرسی و در صورت امکان از
نﻣﺎیﻧده قاﻧونی یا مﺷﺎوره ﺣﻖوﻗﯽ ﻣستقل استﻓﺎده نﻣﺎیند.
ﺑﺎ این حال ،در بﻋضی موارد ،خصوﺻﺎ در دعاوی ﻣرﺗبط به
اسکان افراد ،دادﮔﺎه باید قبل از حضور وکیل ﺷرکت کردن او را
در جلسه تأیﯾد کند.
در ﻣورد شکایات ﻣرﺗبط به اﻣور ﻣسکن ،درخواست ﺑرای داشتن
نﻣﺎیﻧده قاﻧونی باید به صورت کتبی ارائه شده و در آن دالیل
شﻣﺎ ﺑرای داشتن وکیل توضیح داده شود.

کمیسیون خدﻣﺎت حقوقی اسﺗﺮالیای جنوبی
o

ﺗﻞفن:

o

فکس:

o

آدرس:

(08) 8111 5555
(08) 8111 5599
159 Gawler Place, Adelaide SA 5000

http://www.lsc.sa.gov.au
•

خدﻣﺎت امور مشﺗﺮیان و بنگاه های تﺟﺎری

)Consumer and Business Services (CBS
o

ﺗﻞفن:

o

آدرسGround floor, 91 Grenfell Street :
Adelaide

131 882

اگر ناخواسته جلسه ی دادرسﯽ و یا کنفرانسﯽ را از
دﺳت ﺑدهم و یا اینکه اصال از آن اطالع نیاﻓﺗﮫ باشم
ﭼﮫ اﺗﻔﺎقﯽ مﯽ اﻓﺗد؟
اﮔر در دادرسی ﺷرکت نﮐرده اید یا ﻓراﺧوان شرکت در جلسه را
دریافت نﮐرده اید ،ﻣمکن است واﺟد شرایط ﺑرای
ارائه درﺧواست ﺑﺎزبینی به دلیل ﻋدم حضور ﺑﺎشید.
دﯾوان دادرسی باید به این نتﯾﺞه ﺑرسد که عذر شﻣﺎ ﺑرای عدم
حضور ﺑﺞا و قابل قبول بوده است.

•

درﺧواست ﺑﺎزنگری باید به صورت آنالین و ظرف مدت ھفت
روز از دریافت دﺳﺗور دﯾوان ارائه شود.
ﺑروﺷور _ﺑﺎزنﮔری در85ﺑرای کسب اطالﻋﺎت بﯾشﺗر به بخش
ﻣوارد ﻋدم حﺿور_ ﻣراﺟﻊه نﻣﺎیﯾد.

http://www.sacat.sa.gov.au/documents/fact-sheets/factshets-housing/Factsheet-Review-for-nonattandance_updated.pdf
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در ﺻورت ﻋدم رﺿﺎﯾت از رای ﺻﺎدره از SACAT
ﺑﺎﯾد ﭼﮫ کرد؟
ﻣﯽ توانید درخواست ﺑﺎزبینی داخلی که شبیه به درخواست تﺟدید
نظر است را ارائه نﻣﺎیید.

ﺑﺎزﺑﯾنﯽ داﺧلﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺑﺎزبینی داﺧﻠﯽ ﯾﮏ دادﺧواست جدید است که در یک جلسه
ﺑﺎزبینی توسط یکی دیگر از اﻋضاء دﯾوان که ارﺷد تر است
ﻣورد ﺑررسی ﻗرار می گیرد.
در این جلسه در دﯾوان یک مﺳﺋول رسیدﮔﯽ ،ﺗﺻمیم گرفته شده در
جلسه دادرسی قبلی را ﻣورد بررﺳﯽ ﻗرار میدھد و ﻣمکن اﺳت
اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ در ﺻورت وﺟود ،اﺳﻧﺎد ﯾﺎ ﺷواھد ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾز
توسط طرفین ارائه شوند.
نتایج ﻣﺢتمل پس از چنین ﺑﺎزبینی توسط دﯾوان دادرسی عبارتند
از:
• تایید رای قبﻟﯽ ،به این ﻣﻊﻧﯽ که رای قبلی پاﺑرﺟﺎ
ﺧواھد ماند ،یا
•

در ﺻورت واﺟد شرایط ﺑودن میتوانﯾد مبلغ ﮐمتری ﭘرداخت ﮐرده
و ﯾﺎ ﮐﺎل از ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎف ﺷوﯾد .ﺑرای اطﺎﻟﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ھزینه ها
و یا شرایط مﻋﺎفیت از پرداخت ،به تار نﻣﺎی  SACATﻣراجع
کنید و یا از طریق ﺗﻠفن با کارکنان ما تﻣﺎس
بگیرید

در صورت ﻋدم رضایت از نتیجه ﺑﺎزبینﯽ داﺧلﯽ ،چه
مﯽ ﺗوان کرد؟
ﺗﺻمیم ﮔرفته شده در این مقطع دیگر قابل پی گیری در
نخواھد بود .ارائه درﺧواست ﺑﺎزنگری رای ﺻﺎدره به دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ
استرالیای جﻧوبی  Supreme Courtاز ﺣﻖوق شﻣﺎ در این ﻣﻖطع
خواھد بود .ﺑرای کسب اطالعات بیشتر در ﻣورد ارائه
درﺧواست ﺑﺎزنگری به دادﮔﺎه ﻋﺎلی می توانید از طریق ﺗﻠفن با
ﺷﻣﺎره  8204 0289با آن سازمان ﺻﺢبت کنید.

SACAT

ﺣﮑم ﺗواﻓقﯽ (ﺳﺎزش) ﭼﯾﺳت؟
از احکام قابل صدور در دﯾوان دادرﺳﯽ است که بیانگر ثبت
ﺗوافق بین طرفین دادخواست است.

تغﯾﯾر ﺑﺦش یا جنبه ای از ﺗﺻمیم پیﺷﺗر ﮔرفته شده ،یا

• به این نتﯾﺞه رسﯾده شود که ﺗﺻمیم قبﻟﯽ درست نبوده
و ان را با یک رای جدید جایگزین نﻣﺎید و یا از
ﻣﺳﺋول رسیدﮔﯽ قبلی خواسته شود تا مﺟددا پرونده را
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.

ﭼﮫ کسﯽ مﯾﺗواند درخواﺳت بازبینﯽ پروﻧده را ارائه
ﻧﻣﺎﯾد؟
ھریک از طرفین ذی نﻓﻊ می توانند اﻗدام به درخواست ﺑﺎزبینی
داﺧﻠﯽ نﻣﺎیند .عﻣوﻣﺎ ﯾﻊنی هر ﮐسی که رای صادر شده ﺑر او
ﺗﺎثیر ﮔذار بوده است

آﯾﺎ درﺧواﺳت ﺑﺎزﺑﯾنﯽ داﺧلﯽ ھزﯾﻧﮫ بر اﺳت؟
ﺑله ،و این مبلغ باید پیش از ﺑررسی ﭘرداخت و یا از ﭘرداخت
ﻣﻌﺎف ﮔردد.

در ﭼﮫ ﻣواردی مﯽ ﺗوان از ﺣﮑم ﺗواﻓقﯽ (ﺳﺎزش)
استﻓﺎده نمود؟
در شرایط ذیل:
• قسط بندی ﺑرای پرداخت دﯾون ﻣﻊوقه ،یا
•

قسط بندی ﺑرای پرداخت قﺑوض عقب افتاده آب ،یا

•

دﺳﺗور ﭘرداخت مبلغ ودیعه (ضﻣﺎنت ﻣﺎلی) جهت حل
و فصل شکایت در دﯾوان دادرﺳﯽ ،یا

• درﺧواست به دﯾوان جهت ﺗﻎییر مﻓﺎد رای پیشتر
ﺻﺎدر ﺷده در دﯾوان دادرﺳﯽ

آیا هیچ ﻓرﻣت از پیش نﮔﺎرش ﺷده ای برای
درﺧواﺳت ﺣﮑم ﺗواﻓقﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن
اﺳﺗﻔﺎده کرد؟
ﻓرمت موجود را میﺗوانید از آدرس زیر دریافت نﻣﺎیید:
http://www.sacat.sa.gov.au/aboutsacat/publications-and-resources/forms
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در چه زﻣﺎن مﯽ تواﻧم درخواﺳت حضور ضابط
ﻗضایﯽ (مجری حﮐم تخلﯾﮫ) را اراﺋﮫ دهم؟
ﮔر پس از صدور حکم تﺧلیه ﻣﺳﺗﺎﺟر توسط  ، SACATﻣﺳﺗﺎﺟر
ﺣﺎضر به تﺧلیه داوطلبانه ﻣلک نشود میﺗوانید از اختیارات
ﺿﺎبط قﺿﺎیی  SACATﺑرای تﺧلیه ﻣﻠﮏ استﻓﺎده نﻣﺎیید.
تنھﺎ ضابطین (ﻣﺟریان حکم تﺧلیه)  SACATاختیار تﺧلیه
امالک
از ﻣﺳﺗﺎجر یا ساکنین را دارند.
درﺧواست ﺑرای ﻣﺟری حکم تﺧلیه باید ظرف مدت  14روز
پس از صدور حکم تﺧلیه ارائه شود.
ﮐلیه درخواست ها در این مورد باید به صورت کتبی بوده و
ﺑسته به ﻧوع حکم به هﻣراه یک اظهاریه قاﻧونی Statutory
 Declarationﺗﺳﻠﯾم ﺷوﻧد.
ﻧﻣونه آﻣﺎده اظهاریه قاﻧونی را میتوانید از ﺗﺎرنﻣﺎی
 www.sacat.sa.gov.auو با ﮐلیک ﺑر روی & Decisions
 reviewsو سپس  Enforcing a decisionپیدا کنید.

ﺿﺎﺑط ﻗﺿﺎیﯽ (ﻣﺞری اﺣﮑﺎم) ﮐﯾﺳت؟
ﻣﺟری احکام یکی از کارمندان  SACATمی ﺑﺎشد که اختیار
ﺗﺳﻠﯾم اﺣﮑﺎم و دادن اﺧطﺎر ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﯾوان دادرﺳﯽ را دارا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد\.
ﺿﺎبط قﺿﺎیی دارای اختیارات الزم ﺑرای اﺟرای حکم تﺧلیه
ﺻﺎدر شده توسط دﯾوان دادرسی می باﺷد .ضابط قﺿﺎیی با
موﺟر (یا نﻣﺎیﻧده او) ﺗماس گرفته و هﻣﺎهنگی های اﻟزم را
اﻧﺟﺎم میدھد.

در پﯽ درخواﺳت حضور ضابط قضایﯽ از سوی
ﻣوجر یا نمایﻧده او چه اتﻓﺎقﯽ روی ﺧواھد داد؟
دﯾوان در ابتدا ﺻﺎﻟﺢیت ارﺟﺎع ماموریت به ضابط قﺿﺎیی را
ﺗﺎیید می نﻣﺎید.
وظائف توسط دﯾوان به ﻣﺟریان احکام ﻣﺢول شده و در پی آن
مجریان راسا با صاحبان ملک تماس گرفته و هماهنگی های
اﻟزم ﺑرای حضور در مکان ملک و اجرای حکم تﺧلیه را اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دهند.

هﻣﺎهنگی ﺑرای حضور ﮐلید ﺳﺎز در زﻣﺎن اﺟرای حکم تﺧلیه با
ﻣوﺟر ﯾﺎ نﻣﺎیﻧده او می باﺷد.
ﺳﻌﯽ دﯾوان دادرسی ﺑر این است که اﺟرای احکام تﺧلیه در
ﺳریع ﺗرین زﻣﺎﻧﯽ که ﻋمال امکان پذیر است انﺟﺎم شود.
لطفا ◌ً متوجه باشید :مجری حﮐم تخﻟﯾﮫ به صورت خودکار در
زمان مشخص شده در حﮐم برای اجرای تخﻟﯾﮫ حضور نخواهد
یاﻓت .پیش از آن باید روال کاری توﺿﯽح داده شده در باال ،ﮐﮫ
در بﻋضﯽ موارد تا  48ساعت طول مﯽ کشد ،انجام شود.
اطاﻟﻊ رﺳﺎنی به دﯾوان دادرﺳﯽ و ضابطین قاﻧون در مورد
خطرات احتماﻟﯽ در اﺟرای احکام تﺧلیه ﺑسیار ﻣﮭم بوده و این
اﻣر ﺑرﻋﮭده موﺟر یا نﻣﺎیﻧده او می باﺷد.
حضور ﻣﺞری ﺗﺧلیه  SACATهیچ ھزینه ای ﺑرای طرفین
دادﺧواست در بر نﺧواھد داشت.

در ﺻورت ﻋدم پرداﺧت دﯾون ﺗوﺳط ﻣﺳﺗﺎجر ،در ﭼﮫ
شرایطﯽ  SACATاﻗدام به ﺻدور حکم تصرف ﻣﻠﮏ
مﯽ ﻧﻣﺎﯾد؟
در شرایطی که ﻣستاﺟر دﯾون خود را ﭘرداخت نﮐرده و اﻗدام به
ﺗﺧلیه ﻣلک نیز ننﻣﺎید،موﺟر /نﻣﺎیﻧده وی باید ضمن تنظیم ﯾﮏ
اظهاریه قاﻧونی در ﻣورد ﭘرداخت های مﻋوقه و همراه کردن آن
با سابقه به روز پرداختی های مستاجر ،کﺗبا درخواست خود را
ﺑرای ﻣﺞری حکم تﺧلیه ارائه دهند ( .که از طریق ایمیل نیز
امکانپذیر است)
ﻧﻣونه آﻣﺎده اظهاریه قاﻧونی را میتوانید از ﺗﺎرنﻣﺎی
 www.sacat.sa.gov.auو با ﮐلیک ﺑر روی & Decisions
 reviewsو سپس  Enforcing a decisionپیدا کنید.

ﭼﮕوﻧﮓﯽ ﺗصرف ﻣﻠﮏ؟
اﮔر ﺑدون توافق با موﺟریا نﻣﺎیﻧده وی ،ﻣستاجر پس از پایان
ﻣدت ﻗرارداد خود در ﻣلک باﻗﯽ بماند ،پیش از ارائه درخواست
ﺑرای ﮔرفتن حکم تصرف از  SACATموﺟر حق تصرف ﻣﻠﮏ را
نﺧواهد داشت .براﺳﺎس ﻗوانین موﺟر و ﻣﺳﺗﺎﺟر مصوب 1995
) )Residential Tenancies Actدر غیاب حکم تصرف (ﺑدون
حکم صادر شده از  )SACATﺑﺎز پس گیری ﻣلک توسط
موﺟر/نﻣﺎیﻧده به ﻋﻧوان ارتکاب ﺟرم در نظر ﮔرفته ﺧواھد شد.
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در شرایطﯽ که مستاجر ملک را ترک کرده ولﯽ اموال
ﺧود را در آﻧﺟﺎ ﺑﺎقﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾد کرد؟
اﮔر ﻣﺳﺗﺎجر ظرف مدت  28روز اﻗدام به بردن اﻣوال خود
ننﻣود ،موﺟر یا نﻣﺎیﻧده وی ﻣﺟﺎز ﺧواهﻧد بود اموال را فروخته یا
آنھﺎ را دور ﺑریزند (مثل آنکه اموال به موﺟر ﺗﻊلق داشته است).
میﺗوانﯾد بروﺷور حاوی اطالعات بیشتر در مورد اﻣوال رها شده
را از آدرس زیر دریافت نﻣﺎیید:

http://www.sacat.sa.gov.au/documents/fact-sheets/factsheets-housing/A-guide-for-landlords-about-dealing-withabandoned-goods-October-2020.pdf

دﻋﺎوی ﺑﯽن ﻣوﺟر/نﻣﺎیﻧده و ﻣﺳﺗﺎﺟر در ﻣورد اﻣوال
رھﺎ ﺷده
در ﺻورت بروز اختالف بین موجر/نﻣﺎیﻧده و ﻣﺳﺗﺎجر در مورد
ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﻣوال رھﺎ ﺷده SACAT ،ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﺻورت دریافت دادخواست از ھریک از طرفین ،با صدور
رای ،ﻣسأله مورد اختالف را حل و فصل نﻣﺎید

اگر حﯾوانات در ملک رھﺎ شده بودﻧد باید چﮐﺎر کرد؟
ﺣﯾوانات به ﻋﻧوان اﻣوال رها شده در نظر ﮔرفته نخواهند شد .در
ﺻورت رها شدن حﯾوانات خانگی و ﻋدم طلب آنھﺎ توسط
ﻣﺳﺗﺎﺟر ،توصیه می شود که موجر ،در صورت امکان
نگهداری ،آنھﺎ را در ﻣلک نگه داشته و با  RSPCAو یا Animal
 Welfare Leagueتﻣﺎس بگیرد و از آنھﺎ تﻗﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ نﻣﺎید.

اگر مستاجر پﯾش از پایان زمان قرار داد ﻣﻠﮏ را ترک
ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر کرد؟
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ که ملک دوﺑﺎره مورد اجاره ﻗرار گیرد ،موجر حق
دارد ،اﺟﺎره بھﺎ از دست رفته ،ھزینه تبلیغ به صورت ﻧسبی
و دیگر ﺧﺳﺎراتی که ﻣمکن است ﺑر اﺳﺎس ﻗرارداد اﯾﺟﺎد شود را
ادﻋﺎ کرده و از ﻣﺳﺗﺎجر طلب نﻣﺎید.

) 94(3), (4), & (5از ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟر و
این شرایط در بخش های
ﻣﺳﺗﺎﺟر  Residential Tenancies Actﻣﺻوب ﺳﺎل 1995
توضیح داده شده است.
پیش از ﺳررسید ﻗرار داد ،در ﻗرارداد های مدت دار
) ،Termﻣﺳﺗﺎﺟر ﻧمی ﺗواند ،ﺑدون ﭘرداخت ھزینه های ﻣربوط به
اﺟﺎره مجدد ملک به موﺟر/نﻣﺎیﻧده ،اﻗدام به ﻓسخ ﻗرار داد خود
نﻣﺎید .مگر آنکه صاﺣﺑﺧﺎنه  /نﻣﺎیﻧده با ﻓسخ زودهنگام ﻗرار داد
و ﻟﻎو ﺗﻊهدات ﻣﺳﺗﺎﺟر ﻣوافقت نﻣﺎید.

(Fixed

در این موارد ،پس از تﺧلیه ،ﻣستاﺟر تا زﻣﺎن اﺟﺎره مﺟدد ﻣلک
ﯾﺎ ﺳررسید مدت قرارداد خود کﻣﺎکان موظف به پرداخت اﺟﺎره
بھﺎ (جبران خﺳﺎرت ﺑرای اجاره بها از دست رفته) خواھد بود.
در ﺻورتی که صاﺣﺑﺧﺎنه ﮐلیه اقداﻣﺎت اﻟزم در جهت اﺟﺎره ﻣﺟدد
ﻣلک را انﺟﺎم دھد ،میﺗواند ﻧسبت به ﮐلیه ﺧﺳﺎرات ﻣرﺗبط
به ﻓسخ زود هنگام ﻗرارداد ادعا نﻣﺎید .پس از اجاره مﺟدد ﻣﻠﮏ،
ﻣوﺟر می تواند چه ﻧسبت به ودیعه ماﻟﯽ چه به صورت ﻣستقیم
ﻧسبت به ﻣﺳﺗﺎﺟر سابق ادعای ﺧسارت نﻣﺎید.

چگونه می توانم ودیعه مستاجر را درﯾﺎفت نمایم؟

پس از صدور حکم  SACATمبﻧﯽ ﺑر دادن پول ودیعه به
موﺟر/نﻣﺎیﻧده ،حکم ﺻﺎدره از طریق ایمیل به ﺳﺎزﻣﺎن خدمات
ﻣشتری و بنﮔﺎه های ﺗﺞاری
)، Consumer and Business Services (CBSکه نھﺎیتا ودیعه
ﻣﺎﻟﯽ را به شما عودت میدهند  ،ارﺳﺎل میشود.
در ﺻورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد نحوه ﺑﺎزگرداندن
ودیعه لطفا با  Consumer and Business Servicesبه شﻣﺎره
 131 882.تﻣﺎس حاصل نﻣﺎیید.
.

 SACATکامل بودن و صﺣﺖ این اطاﻟﻌﺎت را تضمین
نکرده و در صورت اﺗﮑﺎء شما ﺑﮫ این اطاﻟﻌﺎت هیچ
ﻣﺲئولﯾﺘﯽ نمی پذیرد.
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