صفحة الوقائع

أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم  1تثبيت اإليجار والتحكم فيه
مقدمة
تتوفر برامج تنظيم اإليجار يف العديد من املجتمعات يف والية نيويورك حيث تعرف باسم التحكم يف اإليجار وتثبيته .هناك وجهان لتنظيم اإليجار؛ وهام
حامية املستأجرين يف املباين ذات امللكية الخاصة من الزيادات غري القانونية لإليجار والسامح لل ُم َّلك صيانة املباين الخاصة بهم ويف نفس الوقت تحقيق
مكاسب معقولة.
التحكم يف اإليجار هو أقدم نظامي تنظيم اإليجار .حيث يرجع تاريخه إىل العجز يف اإلسكان الذي حدث فور انتهاء الحرب العاملية الثانية ويطبق بصفة عامة
عىل املباين التي أُنشئت بعد  .1947يغطي تثبيت اإليجار بصفة عامة املباين التي أُنشئت بعد  1947وقبل  ،1974والشقق التي أُزيلت من برنامج التحكم
يف اإليجار .ويغطي أيضً ا املباين التي تحصل عىل االستحقاقات الرضيبية  ،J-51و 421-aو .421-gتحتوي برامج االستحقاقات الرضيبية هذه عىل القواعد
الخاصة بها التي تحدد الشقق الخاضعة للتغطية .تعرف عملية تثبيت اإليجار خارج مدينة نيويورك باسم  ،ETPAوهو اختصار لكلمة قانون حامية
املستأجرين يف حاالت الطوارئ ،ويرسي هذا القانون يف بعض املناطق يف مقاطعات ناسو ،وويستشسرت ،وروكالند .مع وجود ترشيع قانون تثبيت اإلسكان
وحامية املستأجرين ( )HSTPAالصادر يف  14يونيو  ،2019ميكن ألي جهة يف والية نيويورك أن تسن تثبيت اإليجار ،وذلك يف حالة إصدار "إعالن حالة
طوارئ" بشأن الشقق املتاحة وفقًا للجهة املعنية ومبوجب قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( )ETPAلعام  .1974ميكن إصدار "إعالن حالة
الطوارئ" إذا كان معدل الشقق الشاغرة يف األماكن السكنية أو يف فئة أماكن سكنية معينة ضمن البلدية أقل من خمسة باملائة.
تقع مسؤولية توفري والحصول عىل استبيان األماكن السكنية لتحديد تواجد الحالة الطارئة.
قبل  14يونيو  2019كانت ترتكز قوانني اإليجار الخاصة بإلغاء القيود التنظيمية عىل الشقق عىل تجاوز اإليجار لحد معني أو ترتكز عىل تجاوز دخل
السكان والقيمة اإليجارية لحدود معينة .مبوجب قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( ،)HSTPAأُبطلت مناذج إلغاء القيود التنظيمية هذه يف 14
يونيو .2019
تثبيت اإليجار
يوفر تثبيت اإليجار وسائل حامية للمستأجرين بخالف القيود املوضوعة عىل مبلغ زيادات اإليجار .يحق للمستأجرين الحصول عىل الخدمات املطلوبة،
وتجديد إيجارهم ،وعدم طردهم من املنزل إال يف الحاالت التي يسمح بها القانون .يجوز تجديد عقود اإليجار ملدة سنة أو سنتني ،بحسب اختيار املستأجر.
يجوز للمستأجرين تقديم شكاوى باستخدام عدة مناذج من إنشاء شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيجب عىل شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع
( )DHCRتقديم الشكوى للاملك ،وجمع األدلة ،وإصدار أمر كتايب يجوز استئنافه.

) (09/2020متت املراجعة فيي

الموقع اإللكترونيwww.hcr.ny.gov :

 1 pg. #01من 4

يف حالة مخالفة حقوق املستأجر ،يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRتقليل اإليجار وفرض عقوبات مدنية ضد املالك .يجوز تقليل اإليجارات
يف حالة عدم الحفاظ عىل تقديم الخدمات .يف حاالت اإليجار غري املستحق ،يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRتقييم عقوبات الفوائد أو
تعويضات مضاعفة مستحقة الدفع لصالح املستأجر.
زيادات اإليجار
يقوم كل مجلس من مجالس إرشادات اإليجار (مجلس يف مدينة نيويورك ومجلس يف املقاطعات؛ ناسو ،وويستشسرت ،وروكالند) بوضع معدالت زيادة اإليجار
يف الشقق الخاضعة للتثبيت .توضع معدالت اإلرشاد هذه مرة كل عام وترسي عىل عقود التجديد التي تبدأ يف  1أكتوبر من كل عام أو بعد ذلك .بداية من
 14يونيو  ،2019مل يعد هناك معدل ترشيعي للشقق الشاغرة أو معدل للشقق الشاغرة صادر من مجلس إرشادات اإليجار .ومع ذلك يجوز تطبيق معدل
إرشاد لعقد إيجار الشقة الشاغرة ملدة سنة أو سنتني ،وذلك يف حالة ترصيح مجلس اإلرشادات بذلك.
ميكن زيادة اإليجارات يف مدينة نيويورك وكذلك يف املجتمعات التي يغطيها قانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ ( )ETPAيف أثناء مدة عقد اإليجار
باستخدام أحد الطرق الثالثة التالية ،وذلك طوال املدة التي يسمح بها العقد لتحصيل الزيادة أثناء مدة العقد:
1.إذا قام املالك ،بعد الحصول عىل موافقة كتابية من املستأجر املقيم بالشقة ،بزيادة الخدمات أو املعدات ،أو أجرى تحسينات عىل الشقة؛
2.إذا قام املالك ،بعد موافقة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRبرتكيب تحسينات رئيسية كبرية يف كل املبنى؛ أو
3.يف حاالت صعوبة الحصول عىل موافقة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
اإليجار غري املستحق
بالنسبة للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار ،ميكن إصدار أمر بحق الم َُّلك يف رد اإليجارات الزائدة التي تم تحصيلها بناء عىل نتيجة اإليجار غري املستحق .يف
حالة تيقن شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRمن حصول املالك عىل إيجار غري مستحق عىل نحو متعمد ،فقد يؤدي ذلك إىل تقييم تعويضات
مضاعفة (ثالثة أضعاف) تكون واجبة الدفع للمستأجر .بعد مترير قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( ،)HSTPAمتت زيادة إمكانية تحصيل
اإليجار غري املستحق من أربع إىل ست سنوات ومتت زيادة املدة العامة ملراجعة تاريخ اإليجار (يخضع ذلك لبعض االستثناءات) من أربع إىل ست سنوات.
قبل مترير قانون تثبيت اإلسكان وحامية املستأجرين ( )HSTPAكانت تُراجع الشكاوى املقدمة وفقًا للقوانني السارية وقت تقدميها ،األمر الذي أدى إىل
كون مراجعة اإليجار محدودة عىل أربع سنوات.
تخفيضات اإليجار من أجل الخدمات املخفضة
يجوز تقليل اإليجار إذا مل يقدم املالك الخدمات املطلوبة ،أو يُج ِر إصالحات رضورية لشقة فردية أو للمبنى ككل .من األمثلة عىل هذه الظروف عدم وجود
تدفئة /ماء ساخن ،واملناطق املشرتكة غري الصحية (القاعات ،والبهو) ،وأقفال األبواب املكسورة .إذا حصل املستأجر عىل تخفيض إيجار من شعبة اإلسكان
وتجديد املجتمع ( ،)DHCRفال ميكن للاملك تحصيل أي زيادات إيجار حتى تُستعاد الخدمات وتقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبإعادة
اإليجار.
املضايقة
يحظر القانون مضايقة املستأجرين الخاضعني لتنظيم اإليجار .من املمكن أن ت ُرفض زيادات اإليجار القانونية إذا أُدين الم َُّلك بارتكاب أفعال متعمدة إلجبار
املستأجر عىل ترك الشقة وميكن أيضً ا أن يتعرضوا لعقوبات مدنية وجنائية .تُفرض غرامات عىل الم َُّلك الذين يُدانون بتهمة مضايقة املستأجر.
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تسجيل اإليجار
يجب عىل املالك تقديم طلب تسجيل أويل وذلك يف غضون  90يو ًما بعد خضوع الشقة ألول مرة لتثبيت اإليجار .وبعد التسجيل األويل ،يجب عىل الم َُّلك
تقديم بيان تسجيل سنوي يوضح اإليجار يف  1أبريل لكل وحدة وتقديم نسخة من منوذج تسجيل الشقة للمستأجرين.
التحكم يف اإليجار
يعمل التحكم يف اإليجار عىل وضع حدود عىل اإليجار الذي يجوز للاملك تحصيله من تأجري الشقة ويقيد حق املالك يف طرد املستأجرين .ويحق أيضً ا
عتب املستأجرون "قانونيني" .يجوز للمستأجرين تقديم
للمستأجرين الحصول عىل الخدمات األساسية .ال يطلب من الم َُّلك عرض تجديد عقد اإليجار ،حيث يُ َ
الشكاوى ذات الصلة باستخدام عدة مناذج من إنشاء شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRيجب عىل شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ()DHCR
تقديم الشكوى للاملك ،وجمع األدلة وميكنها بعد ذلك إصدار أمر كتايب يجوز استئنافه.
يف حالة مخالفة حقوق املستأجر ،يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRتقليل اإليجار وفرض عقوبات مدنية ضد املالك .يجوز تقليل اإليجارات
يف حالة عدم الحفاظ عىل تقديم الخدمات .يف حاالت اإليجار غري املستحق ،يجوز لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRتحديد اإليجار مستحق
الدفع قانونًا.
زيادات اإليجار
يعمل برنامج التحكم يف اإليجار يف مدينة نيويورك مبقتىض نظام الحد األقىص لقيمة اإليجار األساسية ( .)MBRيُح َّدد الحد األقىص لقيمة اإليجار األساسية
لكل شقة ويُع َّدل كل سنتني ليك تعكس تغيريات تكاليف التشغيل .يحق لل ُم َّلك ،الذين يُقرون أنهم يقدمون الخدمات األساسية وأنهم قد أزالوا كل
املخالفات ،زيادة اإليجار بحسب متوسط أحدث خمس زيادات إيجار سنوية صادرة من مجلس إرشادات اإليجار لتجديدات عقود اإليجار ملدة سنة واحدة
أو  7.5باملائة لكل عام يصلون فيه إىل الحد األقىص لقيمة اإليجار األساسية ( )MBRأيهام أقل .يجوز للمستأجرين االعرتاض عىل الزيادة املقرتحة عىل
أساس تواجد مخالفات يف املبنى أو أن مصاريف املالك ال تشكل رخصة لهذه الزيادة.
تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRيف والية نيويورك بتحديد الحد األقىص للمعدالت املسموح بها لزيادات اإليجار خارج مدينة نيويورك
للشقق الخاضعة للتحكم ويخضع ذلك لبعض حدود الزيادات السنوية التي يصدرها مجلس إرشاد اإليجار .يجوز لل ُم َّلك التقدم بطلب من أجل الحصول عىل
هذه الزيادات دوريًّا.
كام ميكن زيادة اإليجار باستخدام أحد هذه الطرق الثالثة ،سواء داخل مدينة نيويورك أو خارجها:
1.إذا قام املالك ،بعد الحصول عىل موافقة كتابية عن علم من املستأجر املقيم بالشقة ،بزيادة الخدمات أو املعدات ،أو أجرى تحسينات عىل الشقة؛
2.إذا قام املالك ،بعد موافقة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( ،)DHCRبرتكيب تحسينات رئيسية كبرية يف كل املبنى؛ أو
3.يف حاالت صعوبة الحصول عىل موافقة شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR
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اإليجار غري املستحق
سوف تؤدي الشكاوى التي يقدمها املستأجرون للشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار إىل صدور أمر من قبل شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRيحدد
الحد األقىص للقيمة اإليجارية واجبة التحصيل ويوجه برد أي إيجارات غري مستحقة ملدة ال تزيد عن سنتني قبل تقديم الشكوى .يف حالة عدم رد اإليجار،
يجوز للمستأجر اتخاذ اإلجراءات القانونية يف املحكمة من أجل حساب قيمة اإليجار غري املستحق وتطبيق األمر.
تخفيضات اإليجار من أجل الخدمات املخفضة
يُرجى الرجوع إىل القسم أعاله بعنوان تثبيت اإليجار.
املضايقة
يُرجى الرجوع إىل القسم أعاله بعنوان تثبيت اإليجار.
تسجيل اإليجار
ال يطلب تسجيل الشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار سنويًّا يف شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع (.)DHCR

املصادر:
ترشيع تثبيت اإليجار يف مدينة نيويورك
لوائح حامية املستأجر
لوائح اإليجار والطرد يف مدينة نيويورك
لوائح اإليجار والطرد يف والية نيويورك

للحصول عىل املزيد من املعلومات واملساعدة ،ميكنك زيارة مكتب إيجار بورو (.)Borough Rent Office
Lower Manhattan
25 Beaver Street
New York, NY 10004

		Queens
			
92-31 Union Hall Street
		th Floor6
			
Jamaica, NY 11433

					
					
					
					

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

		Brooklyn
		
			 55 Hanson Place
		th Floor6
			
			Brooklyn, NY 11217

					
					
					
					

				 Westchester
75 South Broadway
		
3rd Floor
White Plains, NY 10601

Upper Manhattan
		
			163 W. 125th Street
		th Floor5
			
New York, NY 10027
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