
AB 3088   :  ن مستاجر مصوب   2020قانون تسکی 

 خالصه

 

،  1 تاری    خ در  ن اجاره مصوب   AB3088 شماره   قانون نیوسوم  فرماندار  سپتامبر  را امضا کرد. این قانون:    2020، ویژه تسکی 

 

o تر(کم واحد یا    4دهد )ها بسط م خانهبعضن مقررات حمایتی رهن موجود برای صاحبان امالک را به صاحب 

o کند زمان تغیب  وام را محدود م حق توقیف و هم 

o  ن کنندگان وام را مجاب به ارایه اطالعات خاص درباره علت رد تغیب  وام م  کند. تامی 

o  از مستاجریتن که قادر به پرداخت اجاره به علت تاثب  مایل ناشی ازCOVID-19 صدور  نبودند، در مقابل  

 حکم تخلیه محافظت م کند. 

 COVIDدر برابر حکم تخلیه به علت کاهش درآمد ناشی از    محافظت

ن  از صدور خانه را صاحب • اجاره منع   2020آگوست  31و  2020مارس  1حکم تخلیه برای مستاجری که نتوانسته از بی 

 کند، اگر: م

 بدهد.   COVID-19ای به مالک در رابطه با تاثب  منفن وضعیت مایل خود به علت  مستاجر اظهارنامه  (1

% متوسط درآمد منطقه 130ممکن است از مستاجرین »پردرآمد«، که مستاجریتن هستند که بیش از  (2

ن درخواست شود مداریک دال بر تایید وضعیت مایل وخیم به علت    بدهند.    COVID-19دارند نب 

 

ن  • ، در  2021ژانویه  31و  2020سپتامبر  1از صدور حکم تخلیه مستاجر توسط مالک به علت عدم پرداخت کرایه بی 

ی م   کند که مستاجر ییک از موارد زیر را انجام دهد: مواردی جلوگب 

قرار   COVID-19تحت تاثب  منفن  او  مستاجر یک اظهارنامه به مالک در این رابطه بدهد که وضعیت مایل (1

 گرفته است. 

% متوسط درآمد منطقه دارند  130ممکن است از مستاجرین »پردرآمد«، که مستاجریتن هستند که بیش از   (2

ن درخواست شود مداریک دال بر تایید وضعیت مایل وخیم به علت   بدهند.  COVID-19نب 

ن 25، 2021ژانویه  31مستاجر باید تا  (3 را   2020ژانویه  31و  2020سپتامبر  2% مبلغ اجاره معوقه بی 

دازد.  توان از آن به عنوان علت  توان از طریق دادگاه مبالغ کوچک وصول کرد و نم % باقیمانده را م 75ببر

 ارایه کرد.  2021مارس  31توان قبل از صدور حکم تخلیه استفاده کرد. شکایت مطالبات کوچک را نم 

ند، م خانهصاحباز  •   15خواهد یک اعالمیه از هایی که سیع دارند حکم تخلیه مستاجر را به علت عدم پرداخت بگب 

روزه( ارایه کنند و باید یک فرم اظهارنامه خایل به مستاجر جهت امضا بدهند تا ایشان   3روز قبل )بر خالف اعالمیه 

ی    ح علت عدم پر   داخت داشته باشد.  فرصت تشی

ها را ترجمه کرده و آنها را در تارنمای خود به آدرس  نیازمند رعایت الزامات ویژه صدور ابالغیه است، ما فرم  •

)www.marincounty.org/renterlandlord(  .ارایه خواهیم کرد 

 ( Just Causeتخیط )

را    2109موسوم به قانون محافظت از مستاجرین مصوب    AB1482« را حسب  just causeاین قانون محافظت » •

 دهد، البته با چند استثنا: به تمام سکنه بسط م  2021فوریه  1تا 

o های قضایی که در خط حوزه ( مشی تخلیه یک سیستم تخیطJust Cause دارند مثل )  مارین، شهر سن(

فا   کس( مشمول رعایت فرمان محیل هستند. رافائل، شهر فب 

http://www.marincounty.org/renterlandlord


o  حوزه های موضوعAB1482   در مارین شامل: بلورده، کورت مادرا، الرکسپور، میل ویل، نواتو، راس، سن

 آنسلمو، سوسالیتو، تیبورون

 ، شامل موارد زیر است: AB1582اصالحیه  •

o  اییط است که برای رعایت مقررات سالمت و ایمتن  »عدم قصور« مربوط به بازپروری عمده مربوط به شی

وری است.   ضن

o  د که با خریداری قرارداد دارند که قصد دارد در آن  ها و کاندوهای تک خانواری در نظر م استثنایی برای خانه گب 

 سکونت کند.  

 

)سکونت     ABw1482ماه در یک واحد بوده است، تخلیه »عدم قصور« طبق مفاد    12مستاجری که بیش از  در رابطه با   •

مالک یا سکونت بستگان نزدیک یا خروج ملک از بازار اجاره( مستلزم آن است که مالک کمک هزینه تغیب  مکان را به مبلغ  

 یک ماه اجاره پرداخت کرده یا از مبلغ کرایه یک ماه ضفنظر کند. 

 سایر مفاد 

قانوین افزایش جریمه مالک به علت   •  درخواست تخلیه غب 

o 2500-1000  مواردی که مستاجر اظهارنامه تاثب  مایل ارایه کرده است. دالر در 

  COVID-19به علت  2021جویانه در مقابل مستاجری که نتواسنته از تا فوریه ها را از اتخاذ اقدام تالفن خانهصاحب •

 کند.  کرایه پرداخت کند، منع م 

 کند. وارد زیر محدود م را در م COVIDتر مرتبط با  های بیشقدرت حوزه قضایی در تصویب محافظت  •

o  تواند مهلت بازچرداخت را تمدید کند نم  2021بعد از مارس 

o  های جانتر یا دیگری به علت عدم پرداخت کرایه به علت نم تواند محافظتCOVID  .تصویب کند 

 


