tcjtupjsiutjlicjqCip:YeaqItI`` liKjesN.njpv˛cjk.n.n.
Tenancy in the ACT:
A General Guide: Language (Mon)
pWmektj tcjtupjsiutj licjqCi p:YeaqItIwW∙ tcjmeTkjkuE ducjl[i˛cj
×W∙bWYmgLi˛cjr``
qWkjg∙WdHj dtuYfuEzku` hW∙g∙WlelcjfuEzkutuY tcjeTkjkuE d,kLi˛hjKLcjlwj
ltUaeK>cjar.zku eku.∙ ltUtcjducjl[˛icjgHj qmJ–lwjkJuvi``
a]k. tLqCi eku.∙ mNihjlicjqCigHj nddHj mNihjektjtcjtupjsiutj bWYqMhjnj
bWYmDrjy.gHj ercjtL˛cja.vi``
spjkuElicjqCituY meqN.wjhuJlwjer.
eqN.wjspjkuElicjqCi (Residential Tenancies Act 1997 (RTA) qPdtnjlwjgHj spjkuE
licjqCi pug‡lik` qiCaluEaqI` qCigek.∙percjmNihj p:YeaqItiItYu
ef[∙lwjeqN.wjr``
eqN.wjesN.njT/,lwjgmLi˛cjw∙W nddHj qWkjg∙WsuEdN. aeK>cjar.qziucj qWkj
mNihjlicjqCigmLi˛cjtuY qPdtnjlwjr``
eqN.wjlicjqCi (RTA) gmLi˛cjw∙W nddHj tcjncjDrjy. (Standard tenancy terms
(STTs) sMtjqmJ–lwjtuY qWkjmNihjlicjqCi quJfaiutj d,ed‡tb
j kjgHj nkuEliKj
aqukjtupjsiutj licjqCi (Standard Tenancy Agreement) q.jw∙W
qucjes.Yew>h.rtuYektjtcjtupjsiutj p:Yar.licjqCir``
liKjaqukjlicjqCibWYmgLi˛cjgHj nkuEew>h.r liKjaqukjtupjsiutj licjqCi
(Standard Tenancy Agreement) rpjspjhuJg,K[êlwjr`` Sg,gHj
tcjtupjsiutjlicjqCi bWYmgLi˛cjgHj nkuEeqN.wj md,ed‡‡bkj atiucj
liKjaqukjtupjsiutjlicjqCiw∙WtuY tLqCiptitjkuEtN,liKjkuEdHj` hW∙ptitjkuEdHjdHj
atiucjeqN.wjehcj md,qPdtnjr``
qWkjzku g∙WdHjtqiuKjsiutj p:YqCizkum∙cjgHjkuJ` atiucjzku kuElwjcC˛hj]qnjgHj
e;∙g∙Wducjsgu$jfuEkuJ q.jwW∙ epL.pjsiutjtuY
atiucjqziucjeqN.wjlicjqCiesN.njT/,lwjgHj qWkjzku gW∙kLi˛hjKLcjlwjtuY gW∙suEdN.
aeK>cjar.zkugHj pMikjezN.jbWYmel.njr``
spjkuElicjqCituY ywjrwiw>d (\pqN.) ktuYdHjk˛Lcjmg, md,a.eq.cjkl,
ap:YRucjeqN.wjDwj (ACT Civil and Administrative Tribunal (ACAT) m.njr``
mNihjlicjqCikuEdHj` tLqCikuEdHj ywjr\pqN. ktuEdHjkL˛cjmg, aeK>cjgW∙eq.cjkl,gHj
a.RucjeqN.wjDwjtuY ptuinjliKjetcjtuYmg, ptuinjgbutjm.njr``
mNihjlicjqCihuJgHj v,gHjer.
mNihjlicjqCihuJwW∙ nddHjmNihj puicj|pJlwj dN.Ydtnj qMwjeqN.wjlicjqCi
atiucjliKjaqukjlicjqCi (S 6, RTA) mdHjr`` bWYsMtjtunj mNihjlicjqCiw∙W
nddHjkuElwjcC˛hjm,]qnj qWkjdtnjdN.Yd∙Mcjzku kumNihjlicjsqCir``
#.njdM∙cjl˛EC mptmjkuE dN.YkWJskjzUtuYlicjm∙cj` dN.YqCikW,B.p∙cjek.∙`
dN.YmNihjp∙cjek.∙tuYm∙cjmWYs∙W` dN.Ya.tjm∙cj mWYK[i˛cjK$ q.jw∙WgHj nkuEeqN.wjepcjcj
h∙WlupjatiucjeqN.wj liKjaqukjlicjqCituY aeK>cjar.tNhj\K.m∙cjr`` ywjr
zkulicjm∙cjdN.YmWYmWY atiucjhuJlwjltUgHjmg, atiucjeqN.wjlicjmcjdN.YgHj
aeK>cjar.tNhjhj klig∙Wm.nj$JtuY q.jluEklig∙Wm.njgHj
r∙cjbHjektjtcjncjlicjdN.Y Occupancy Factsheets hW∙eqcjmg,
ektjaSkjkuErucjmNihjlicjdN.YqCi#.nj Tenants Advice Service m.njr``

tcjsMtj`` liKjK:pj$wjwW∙ rnjtMajkuE mNihjlicjqCi (liKjaqukjlicjqCi) qkjkj
mdHjr``
tcjtupjsiutjlicjqCihuJgHjmuer.
tcjtupjsiutjlicjqCiw∙W nddHj liKjaqukjeqN.wjmWY qPlwjsMtjqm–Jr`` nddHj
liKjaqukj tupjlwjsiutj a]k. mNihjlicjqCieku.∙tLqCi (w>)
gek.∙mNihjlicjsqCitaj mdHjr`` liKjaqukjtcjtupjsiutjlicjqCiwW∙
nkuEK[êlwjepcjcjkuEdHj` nkuEhuJlwjkuEp>cjkuEdHj` nkuEtN,liKjeku.∙huJlwjkuEp>cj
quJ/>q.jkuEdHj dHjtcjncjqPdtnjlwj mdHjr`` /uinjr zkuh∙Wg∙WK[êlwj
nkuEtN,liKjkuJelwj atiucjeqN.wjlicjqCi (STTs) esN.njT/,lwjgHj
zkukligW∙lwj percjsuEdN.rr`` Sg,gHj rnjtMajkuE g∙WdHjqkjqJaT∙kjapcj
k.l\pqN. percjlicjqCi m∙kjk˛LcjtuY ektjlwjtN,liKjaqukjgHj
dHjkqpjKuihjmWYr``
mN,mikjg∙WbHjektj tcjncj liKjtcjtupjsiutjlicjqCimg, a.bHjektj p:Ywpjq.j
gek.∙kuEkqpjlicjqCi#.nj Tenants’ Union Website (www.tenantsact.org.au)
m.njr`` ywjr mikjgW∙pl∙cjbsuipjkEudN.Ym∙cjgm, ektjaSkjkuek.njRucjtuY
nêRucjpl∙cjbsuipj$. h∙Wektj]qnjr`` tcjncjtupjsiutjlicjqCi#.njgHj bWYmgLi˛cjetHj
tLqCi (w>) RucjlicjsqCitaj md,ptitjkuEtN,liKjr` Sg, qWkjzku gW∙g∙Wlwj
tcjncj;.mjmj\p\ptuY gW∙tJlwj qziucjeqN.wjtajgHj ektjlwjmWYmUkuJgHj
dHjkqpjKuihjr``

p:YliKjaqukjlicjqCigHjmup>lupjm∙cjer.
p:YliKjaqukjlicjqCigHj tcjncjn.n.gHj bHjlwjK[i˛tjtjpLi˛tjtjvi`
bNtjapuicja\K.licjqCi` c˛Chjm,]qnjlicjqCi` tcjncjd,kuE]qnj` aKicjd,kuE]qnj
eku.∙ tcjncjtNhjhj` tcjetMcjcjtajgHj sW∙qtivi``
liKjeqN.wjlicjqCi#.nj RTA apuidj (9) esN.njT/,lwjgHj liKjaqukjlicjqCi
(tcjtupjsiutj) gm˛LicjwW∙ ywjr dsuEds,m∙cjkuE liKjeqN.cjlicjqCi#.njmg,
tcjtupjsiutjtajgHj hW∙lupjaew>cjeqN.wj qPdtnjh∙WgW∙r``
ywjr tcjtupjsiutjlicjqCigHj e;∙hW∙lupjaew>cjeqN.wjmg,
atiucjrucjn.Ys.eqN.wjDwjpercjaupjDupjekcjk.v,;˛cjkW.nj (ACAT) qPsMtjqmJ–
ehcj dHjdtnjm.njr`` huitjgHjr` ywjr tcjtupjsiutjlicjqCigHj
e;∙descjebLcjm∙cjkEu eqN.wjlicjqCi#.nj STTs (mptmjkuE
d,kelcjsutjqkwjl, (k.fkj) tCYapjqCigHjmg, h∙Wd,kuEeqN.wjtuY
mNihjlicjqCieku.∙tLqCi quJ/>lp„ a.Rucjn.Ys.eqN.wjtuY qPdtnjmg,ehcj
tcjtupjsutjq.jwW∙ lupjaew>cjeqN.wjm.njr`` tcjtupjsiutjq.jw∙W
dHjtcjtNhj\K.mWYmWYtuY nkuEtcjncj “TpjlupjkL˛cj” qPsMtjqmJ–tuY
atiucjliKjeqN.wjapiucj (8) p:Y RTA gHjmg, hW∙d,ektj
eqN.wjkuinjgsiutjqkjkjr``
ywjraKicjektjtcjtupjsiutjlicjqCigHj tLiqCitupjsiutjtuY pelwjkuEqCi`
sutjkuEkep>tjmWYmWYmg, d,qPdtnjK[êlwj nkuEtN,liKjr` ywjr
tcjncjgm˛Licj$ajgHj h∙WgW∙K[êlwjmg, bWYmgt.pjaKicj K[êptuinj$.liKjku tLqCi`
RucjlicjsqCi`(quJtcjncj ekL.njlwj` sMtjtCYekL.njlwjtuY
ektjlwjmUkwjpImWYtN,kuJvi)``

ywjr zkuh∙WkL,siutj` hW∙tupjsiutj` hW∙k˛LihjKLcj ltUtcjncjmWYmWY pRUmWYmWYmg,
k.lluEelwj lPTpkjsMtjtY ltUtN,liKjgHjvi`` ektjaSkjkuRucj TAS
tuY a.tjaRuJabcjm.njr``

lMihj]qnjducjl[˛icjgHj puEnêkuE (/kjnêkuE) bNtjcC˛hj]qnjlicjqCiapiucja\K. (4)
adiutj ektjh∙Wg∙WtuY` ]qnjsuEducj d,kuEc˛ChjlicjqCigHjpLnj
puEnêkuEbNtjapiucja\K.cC˛hjlicjqCi mWYgituektjh∙WgW∙r`` (cl 28).

aKicjd,ektjtcjtupjsiutjlicjqCilajbNtj/iutjluEer.

cC˛hjtNhjhj mptmjkuE c˛Chjd,kuEqWkjkqaj` qWkjsMIsMtjqCi`
qWkjfnjznjtN,liKjlicjqCitajgHj aeK>cjektjhW∙mYW` suEdN.lwj nkuEeqN.wjr``

tcjtupjsiutjlicjqCigHj bNtjapiucja\K.kuinjgsiutjkuEdHj` Sicjektj bNtjaKicjzku
d,licjm∙cjkuEdHj ektjtcjtupjsiutjm.njr``
tcjtupjsiutj ektjbNtjapiucja\K. tCYgitukuinjgsiutjgHj qPdtnjsMtjtCYlicj`
tCYlicjqCiaiutja.gHjtuY (bWYmgLi˛cjetHj bNtja]k. (6) gitu h∙Weqcj (12) gitu
ektjtupjsiutjtuY sMtjtCY titjqCigHj K[êlwjkL,kL,r`` ywjr
tcjtupjsiutjlicjlwjqCigHj hW∙huJlwj sMtjtCYlupj`titj puitjtjkutjtjmg, /uinjr
aKicjlicjlwjqCiaiutja.kuJelwj tcjtupjsiutjlicjlwjqCigHj
Skjlicja.gW∙m.njr`` tcjtupjsiutjlicjqCigHj p:YaKicjlicjqCigHj s∙WlwjmUdm[i˛cjtuY
nddHjmNihjSkjlicjm∙cja.pLnj q.jwW∙ a]k.mNihj/>lp„ ektjkL,siutjtuY
Skjlicjm∙cja.m.njr` bWYmg˛LicjetHj qCialuEaqImg, Skjlicja.
lajlajm.njr``
aKicjektjlwjtcjtupjsiutjgHj aiutja.mg, mNihjlicjqCikuEtLqCigHj
kelcjektjtcjtupjsiutjtMipLnjtuY kelcjsMtjpuicj\K.ektj
aKicjtCYm.njpLnjr`` Sg,gHj tCqCigHj rpjhrtjmN,aetcjtuY kuESkjTpjlicjqCi `
kuESkjTpkjsMtjtY h∙Wg∙W` aeK>cjh∙WmWYqkjkjr`` ywjrmN, h∙Wd,siutj`
h∙WmWYpMikjmg, zkuzkuVH.siutjtuY lPTpkjsMtjtY TpjlicjqCigHjvi`` /uinjrzku
h∙Wd,siutjTpkjsMtjtuY SkjlicjqCigHjkuJelwj tLqCigHj aluEaluEe;∙
aeK>cjg∙WTe;cjptitjeT.∙ nêqCih∙WmWY$Jr``
tLqCigHj k.laKicjsMtjpuicj\K.lwj aKicjlicjqCiaiutja.mg, aeK>cjTpuitjeT.∙
tcjtupjsiutjlicjqCih∙WgW∙` Sg, mNihjlicjqCigHj k.lsMtjapiucja\K.tCYaiutja.tuY
hW∙mikjSkjlicjmg, aeK>cjTpiutjeT.∙tcjtupjsiugHjg∙Wr`` ywjrtLqCigHj
mikjg∙WTpiutjeT.∙ tcjtupjsiutjliKjaqukjlicjlwjqCimg,
atiucjqziucjeqN.wjlicjqCi T/,hiutjfuE atiucjtcjncj ap:YliKjeqN.wj STT
gHjtuYehcj aeK>cjTpuitjeT.×W∙r`` spjkuEtcjncjwWtuY
a.bHjektjp:YliKjesN.njT/, kutjTpiutjtcjtupjsiutjlicjqCi Ending a Tenancy
and Breaking a Lease m.njr``
mNihjq.jluEektjtcjtupjsiutjlicjqCier.
spjkuElicjqCituY mNihjq.jluE ektjtcjtupjsiutej r.` v,gHjer.gHjd,kL,lwjr``
ap:Yar. ektjtcjtupjsiutjlicjqCigHj mNihjducjl[i˛cjkuEcChj]qnjsritjqCigHj
dHjmNihjducjl[i˛cj ltUliKjaqukjlicjqCir`` tcjtupjsiutjliKjaqukjgHj
/uinjrzku|p∙cjtitja. nêqCigHjkuJelwj ywjrsMtjtCYapiucja\K.lwjgHj
hW∙aiutja.$Jmg, dHjt.l[i˛cj mNikjducjl[i˛cjlicjqCigHjr`` ywjrmN,ektjlwj
tcjtupjsiutj licjqCinkuEsMtjtCYapiucja\K.tuY titjeT.∙nêqCigHj
kL.sMtjtCYhW∙aiutj$Jmg, cC˛hjm,d,kelcjelYm]qnjHj k:cjbWYmel.njr``
spjkuEtcjncjwW∙tuY a.bHjektjliKjesN.njT/, kutjTpiutjtcjtupjsiutjlicjqCi
Ending a Tenancy and Breaking a Lease m.njr``
ywjrmN,p∙cjet.YkuEv,tNhjtuYlicjqCimg, bHjlwjtcjncjesN.njT/,lwj
spjkuEp∙cjet.YtuYlicjqCimWYsW∙ Share Housing Booklet: Crowed House – A Legal
Guide to Share Housing in the ACT m.njr``
tcjncjetMcjcjmgLi˛cjgHj sMIsMtjkL,kL,vi` s∙WqtituY tcjncjaiutjquJgHj e;∙bbWYkuE
liKjqziucjeqN.wjlicjqCikuJh.gHj sMIsMtjvi``
tcjncjgm˛LicjgHj |p∙cjektj\phjhj`mWYalnjDwjg∙Wh.
atiucjeqN.wjlicjqCi#.njp:YeaqItImg, ]qnjducjl[i˛cj (]qnjgrmj) eku.∙
tcjtupjsiutj suEducjtuYlicjqCitajgHj kL.h∙W∙gW∙TpkjliKjaqukj
aeK>cj|p∙cjqL.Y×W∙r`` (TA s15, and STT cl 24).

(RTA s 15 (1) and STT cl 24).

]qnjducjl[i˛cjhuJgHjmuer.
]qnjducjl[˛icjhuJgHj qWkjg∙WqPdtnjlicjqCigHj apj\p.pjkuE tLqCi`
RucjlicjsqCitajtuY nddHjtcjtupjsiutj gW∙SkjqPsMtjqm–JgHj ]qnjwW∙
d,apj\p.pjlwj p:YRucjTicjdwj]qnjducjl[i˛cjlicjqCi Office of Rental Bonds.
tLqCigHj h∙Wgpjwja.tjmikj ]qnjducjl[i˛cj nêmNihjlicjqCitajr` Sg,
ywjrd,ektj]qnjducjl[i˛cjmg, /kjnêbNtjcC˛hjlicjqCi (4) adiutjtuY
aeK>cjektjhW∙mWYr`` ]qnjducjl[i˛cjw∙W d,kuEmWYw>ehcjtuY SkjektjTpjkuETpj`
Tpjgluicjptuinjh∙Wg∙Wr` Sg,gHj ywjr mNihjlicjqCigHj
ptitjektjeT.∙]qnjducjl[i˛cjgHjtuY kelcjSkjlicjqCigHjpLnjmg, tLqCigHj
aeK>cjkelcja.tj atiucje}tmjgHjm.njr``
k.lmN,kuE]qnjducjl[i˛cjmg, nkuEeqN.wj` atiucjelMcjeqN.wj tLqCigHj
md,ptitjkuEtN,liKjg∙WducjtY]qnjr`` liKjtcjtupjsiutjlicjqCi
kuElwj]qnjuducjl[i˛cjgHj nkuEtN,liKj md,K[êptuinjtuY tLqCigHj md,pl∙cjbsiupj
zercjRucjaluEaqJ spjkuETicjdwjlicjqCi Office of Regulatory Services (Office of
Rental Bonds). mdHjr`` tLqCitaj quJfaiutjgHj bNtj(2) adiutj` RucjlicjsqCimg,
bNtj (4) adiutj v∙cjgW∙siupjRucjaluEaqJgHj md,pl∙cjr`` ywjr tLqCiaj`
RucjlicjsqCitaj lzuYa.nê aKicjapuicja\K.$ajmg, d,ducjtpjd$jm.njr``
ywjr mN,hW∙klig∙WliKjducjtY qkjqJkuElwj]qnjducjl[i˛cjmg,
ektjaSkjkutLqCi` RucjlicjsqCitajtuY a.tjektjtN,liKjqkjqJm.njr``
liKjducjsIercjak.Yar.qziucjdM∙cjqCihuJgHjmuer.
tLqCikuEdHj` RucjlicjsqCikuEdHj mN,|p∙cjlupja.p:YqCigHjtuY bNtjmWYtCYtuYmg,
liKjducjsIercjak.Yar.qziucjdM∙cjqCigHj (w>` liKjeq.cjkl,tcjncj)
elwjek.jgHj />sumjmd,apj\p.pjkuElwjmN,r`` spjkuEliKjducjsIercjtcjncjw∙WtuY
mN,tupjsiutj` tcjncjmN,hW∙tupjsiutjtajgHj K[êptuinjtuY bNtj/>adiutj md,kelcj
plcj$. zercjtLqCi` RucjlicjsqCitajr (STT22)`` liKjducjsIercjtcjncjqCiw∙W
mupelwjlwjqCi` dN.Ypelwjlwj` mUsibdmjtikj q.jwW∙ K[êsMtjlwjr``

liKjducjsIercjtcjncjqCigHj sMIsMtjK[˛itjtjpLi˛tjtjtuY ` p:Yhdcj;∙kjm∙cjmWYsidN.Y`
p:Yqkwjk.fkjkLi;∙kjm∙cjmWYsiakWkj` kep>tjluEluJm∙c`j mue;∙liJum∙cjtajgHj
K[êptuinej pcjcjvi`` liKjducjsIercjtcjncjqCiw∙W k.lkelcjapjqCi
ywjr\pqN.mWYmWY m∙kjkL˛cjmg, nddHjqkjqJ g∙WdHjrnjtMajtuY md,s∙Wlwjr``
ywjrzkuqPm.njmg, tkjs∙WlwjbuJRupjkuEdHj (w>` tkjsW∙lwjbWITIawj) kuEdHj
tcjncjepcjcjgHj sMtjlwjKuihjr`` mN,klig∙Wlwj aKicjbNtj/>adiutjtuY
ektjaKicjKiuhjhjtuY sMtjqmJ–lwj K[i˛tjtjpLi˛tjtjvi``
ywjrtLqCikuEdHj` RucjlicjsqCikuEdHj v,tajhW∙kuE tN,liKjpl, qWkjg∙WsMtjqmJ–
ducjsIercjmg, nkuEaluEmN, bWYm\phje\phj r∙cjbuElwjqCigHj K[i˛tjtjpLi˛tjtjtuY
K[êsMtjqm–Jlwjvi`` mN,r∙cjektjpY:wpjq.jRucjpuOtuY tN,liKjducjsIercjqziucjdM∙cjqCi
Condition Report epL.ptitjektjm.njr``

ywjrmN, h∙WtupjsiutjltU tcjncjliKjducjercjqziucjd∙McjqCigHjmg, atiucjmN,esHjsiutj
hW∙;.∙\p` tcjncjK[êlwjey.cjy.m∙cjtajgHj eqCwjgLipjK[i˛tjtjpLi˛tjtjtuY
kL.h∙WgW∙pl∙cj$. zercjtLqCi` RucjmNihjlicjsqCitajgHj giucjs∙WlwjmYWsumjvi``
tcjqtietMcj`` qWkjmN,g∙WdHjqkjqJsMtjqm–JtuY tcjncjar.r.aiutjquJgHj
giucjs∙WlwjmWYsumjvi``
nddHjmNihjlicjqCimWYgHj muaeK>cjaY×W∙er.``
aeK>cjar.mN, klig∙W nddHjmNihjlicjqCimWYgHj K[êa.p:YliKjK:pj$aj` eku.∙
liKjtcjncjlicjqCi bWYmgLi˛cjr`` aeK>cjmN,gm˛Licjtunj
•

tLqCikuEdHj` RucjmNihjlicjsqCikuEdHj hW∙mWYkuEaeK>cj lupjpTuYap::YqCituY
mN,g∙Wm∙cjeq.cjcjr

•

mC,nêatiucjliKjaqukjtupjlwjsiutjtuYmg, aeK>cjv,tajlupjtitj
h∙WmWYtuY mN,g∙Wm∙cjbWYmqL,pW,r

•

qCimN,licjm∙cjgHj md,pelwjpeltjlwj d,d,r,r,r

•

qCigHjluJa.mWYmWYq.jmg, tLqCigHj md,pelwjkuE\phjhjr

•

cC˛hjm,]qnjmN,kuElwjgHj liKjtN,ducjtY]qnj klig∙Wr

•

ywjrc˛Chjm,]qnjlicjqCigHj ektjpuEtuinjgm, tLqCigHjbNtj(8)adiutj
md,duEducjkuEqmJ–tuY p:Yp˛iWcj (12) gitugHj ]qnjcC˛hjlicjqCi
gLi˛cjnêmWYw>tuY a.tjgluicjptuinjh∙WgW∙r

•

ywjr]qnjc˛ChjlicjqCigHj gLi˛cja.bNtjb/tjmg, md,ektjaeK>cj
kelcjeqCwjgLipja]k.tLqCikuEmN,r

•

\pqN.spjkuElicjqCim∙kjkL˛cjmg, mN˛∙kuEaeK>cj eq.cjkl, p:YRucjqMicj
bWYmWqL,pW, p:Y ACAT r

•

mC,nêaq∙cjpMicj nêqMicjeqN.wjDrj ACATtuY hiutjh∙WbWYDwjmg,
mN,h∙Wd,ducjTe;cjptitj nêqCi` (ywjr mN,d,ducjTe;cjptitj
nkuEaq∙cjpMicjmg,) ddHjr ddiuKjqN. ezN.jkuE\ghtj ktuEdHjkL˛cjkumN,`
kumNihjtNhjhjtajm.njgHj a.tjp>njducjgu$j
kun.Ys.eqN.wjDrjm.njr``

nddHjmNihjlicjqCimWYgHj mut.l[i˛cjaY×W∙er.
nddHj mNihjlicjqCimWYgHj atiucjqziucjeqN.wjkuJ` atiucjmN,tupjlwjsiutj
TpkjlwjsMtjtY liKjlicjqCikuJgHj t.l[i˛cjmN,×W∙ bNtjd,r,r`
t.li[˛cjtajgHjtunj
•

md,kuEcC˛hjlicjqCiatiucjtupjlwjsiutj

•

md,R∙cjs∙cjTicjdwjmcjmWYqCituY` md,ewcjpY> v∙cjrohW∙g∙W
dHjaKkjaKYusiutj kumNihjqCiercjekMcjSkjtaj

•

md,ewcjpY> pWmekL.nj kemL.njebLtjkuEeqN.wjtuY
md,ed‡tjbkj atiucjtupjlwjsiutjlicjqCi

•

atiucjtupjlwjsiutj liKjaqukjlicjqCi RTA gHj
md,kuEaeK>cjtLqCi` RucjlikjsqCi lupjsMJsMtjap:YqCi

•

huitjnêmN,kuEdHj` k˛MYmN,kuEdHj` rYqCimN,kuEdHj` kLE˛mN,kuEdHj
(ek.njcC.jmN,` mNihjmN,SkjlicjsmWYs∙W) kuEdHj ywjrqCiluJa.
mWYmWYq.jmg, d,kelcjpelwjkuE` hW∙eqcjmg,

atiucjcC˛hj]qnjmaiutj md,pelwjgHj md,elYkuEtLqCi` w> `
RucjlicjsqCitajr
•

md,huJducjsJercj kutLqCi` w> RucjlicjsqCi qWkjgW∙d,pelwj`
d,Tpjkep>tjluJa.

•

ywjrmN,\p∙cjtitjmg, md,kelcjapj\p.pjkuEqCi kutLqCi
atiucjak.Yar. qziucjdM∙cjqCi pktiaeG.ektjlwj
tcjtupjsiutjetajtuY kuEaeK>cjg∙WhuJg, mipjsiutjtcjgu$jkuJvi``

]qnjducjl[i˛cjaYapj\p.pjlwjgHj q.jluEgW∙kelcjektjer.
k.laKicjmN, licjlwjqCiaiutja.mg, kL.hW∙g∙W|p∙cjtitja.gHj
ektjaKicjSicjsMtjtCYkuE kutLqCi` RucjlicjsqCituY
qWkjg∙WkelcjsMJsMtj qziucjdM∙cjqCi atiucjak.Yar. `
q.jluEe;∙tNhj\K. ltUaey.cjal.qCi
aKicjslicjlwjetajgHjvi`` ywjrtcjncjtMikuEe]tmjetajgHj
e;∙tNhj\K. ey.cjy.m∙cjmg, mN,kelcjr∙cj liKjducjsJercjtcjncj
kuipjkL.etajgHj mue;∙tNhj\K.m∙cjgHj sMJsMtjvi``
spjkuEtcjncjepcjcj ltU]qnjducjl[i˛cjgjHtuY a.r∙cjektj p:YliKjtN,
Tenancy Factsheet: Bond r``

|p∙cjtitja.kL.`\phjhj` w> d,ducjTe;cjptitjmg, mudHjer.
spjkuEtcjncjgmLi˛cjtuY a.r∙cjektj liKjtN,tcjncjepcjcjp:Y

Ending

ywjrtcjncjtajgHj mN,h∙WkL,siutjmg, ektjaSkjkuERucj
a.tjaRuJabcjvi``

TAS

and Tenancy & Breaking a Lease and Eviction in the ACT.

tuY

pWm;E˛;˛ikjkumNihj
spjkuElicjqCi#.njp:YeaqItIwW∙tuY lsW∙siutj;˛E;˛ikjmNihjgHj
eqN.wjpercj;˛E;˛ikjmNihjeaqItI Discrimination Act 1991 suEdN.lwjr``
(spjkuElicjqCituY` ducjqziucjkuElicj mNihj}t˛∙`mNihj|bo` mNihjhtnj (aeK{.kj)`
mNihjainjT∙cj` mNihjddHjmim` mNihjddHjr∙cjs∙cj`
mNihj×∙WyodiuKjgwjgNo`mNihjdHjek.nj;˛cjarcjtNhjhj` B.q.` q.qn.`
a.yukjmNihj` DrjpetHjpercj;˛cjkW.nj` mNihjwYh∙Wepcj` mNihjm˛∙NkuEyY` w>`
mNihjwYluJtaj` p>lupjp:Yaew>cj;E˛;i˛kjwW∙r)``
ywjrmN,esHjsiutj ducjqziucjkuEtcjncjgmLi˛cjtuY d,ducjpY>t,eT.∙liKj
ptuinjlicjqCimg, ektjaSkjkuERucjaeK>cjmNihj ACT Human Rights
Commission on 6205 2222 (http://www.hrc.act.gov.au/) tajm.njtuY
eku.∙ RucjmNihjwYhW∙epcj Disability Discrimination Legal Service on 6247
(tCYacC.) 9.30 am to 1pm and Thursday (tCY|bopti)
2.30pm to 4.30 pm tuYektjkqpj K[i˛tjtjp˛Litjtjm.njr``

2018 on Tuesday

tcjncjgm˛Licjw∙W dHjtcjqRupj spjkuEaeK>cjmN, eku.∙t.l[i˛cjmN,mdHjr`
ywjrmN,d,SuEm∙c\j pqN.tNhjhj` tcjetMcjc×j mW∙ g,
ektjkqpjbWYetMcjkL,kL,vi`
SkjtuYr∙cjbHja. tcjncjn.n. p:YliKjK:pj$ajvi`

qmg‡eaqItIqWkjmNihjlicjqCi(tIyUeaqItI) Tenants’ Union ACT (TUACT)
tIyUeaqItIw∙W qPsN,ku mNihjlicjqCi pY:eaqItI` mptmjkuE mNihjlicjqCi pug‡lik` mNicjlicjqCigek.∙percjmNihj` mNihjlicjqCim∙cjmWYs∙WkuEtLqCi` kW,B.licjqCi
p:YB.tk“quE` eku.∙ mNihjlicjm∙cjp:YdN.Y kWIzkjed∙>zUtaj p>lupjaiutjr`` RucjpuOgHj dHjgek.∙Rucj qPqziucjkuEeqN.wjlicjqCibWYetMcjtuY nddHjtLpv.eqN.wjj
spjkuElicjqCi#.njgHj nêgek.∙RucjeqN.wjpercjv,;˛cjkW.nj National Association of Community Legal Centres qPsMtjqmJ–lwjr``
percjekcjk.kuEkqpjmNihjlicjqiC (Tenants’ Advice Service)
percjekcjk.kuEkqpjmNihjlicjqCi (ATS) wW∙ s∙lwjp:YRucj ekcjk. qmg‡eaqItIqWkjmNihjlicjqCi(tIyUeaqItI) mdHjtuY ercjtL˛cjkuEkqpj kumNihjlicjqCi
p:YeaqItI hW∙ektjcC˛hjm,]qnjr`` ]qnjc˛C hjek.njRucj` ]qnjgitutajgHj nêRucj]qnjducjl[i˛cjlicjqCi ef[∙slwjaikj]qnjtuY aikj]qnjtajgHj v,tajkuE c˛Chjm,qWkj
rpjspjRucjr``
percjekcjk.kuEkqpjmNihjlicjqCiwW∙ dHjRucjkelcjSkjeS.mj ` kelcjek.jfH˛cjku mNihjqM.njgl.njtajr`` mN,mikjgW∙tkjk[.` qIkLIektjkqpj
percjlicjqCimg, SkjfH˛cjtuY sutjlwj y˛Mzku` gNnfj H˛cjzku p:YfH˛cjRucj 6247 2011 vi` ywjrmN,d,ektj mNihjkL.YaerwjB.q.mg, huJbknjlwjkuJvi``
kL.mN,h∙WgW∙ek.jf˛HcjgHj tcjncjq.jluE mN,d,ektj`mikjg∙WtJlwjgHj a.r∙cjektj p:Ywpjq.jRucjpuO atiuc$
j ajvi` www.tenantsact.org.au
huitjnêkuE mNihja.tjmikj ektjaRuJabcjgLi˛cjm∙cjtuY bNtjpipnjtCYtuYmH rYRucjkelcjek.jf˛Hcj ekajSkjkumN,m.njr`` p:Ywpjq.jpOugHj tcjncjn.n.` nYkYgL.YpRUn.n.`
gl.njqM.njqHjn.n. eku.∙ buJ\pcjliKjn.n. sutjlwjr`` mN,mikjg∙WbHjektj liKjtcjncjn.n. spjkuElicjqCimg, ektjSkjkuRucjpuO nkuEwpjq.jtuY
epL.ptitjtN,liKja.r.njliKj` w> ek.jf˛Hcjku ek.njRucjnkuEgNnj 6247 1026 m.njr``
tcjncjtNhh
j jspjkuElicjqCitajtunj (Other Tenancy Factsheets include):
• aeK>cjlupjtitjqCi` percjpUguE` ]qnjducjl[i˛cj` ekcjk.pelwjqCi` ]qnjeqHjlicjqCi` ]qnjcC˛hjlicjqCigLi˛cjtuinj` yHajef[∙``
• ]qnjcC˛hjlicjqCigLi˛cjtuinjmg,`` ]qnjc˛C hjlicjqCigHj el.njnêbNtjb/tj` TpiutjeT.∙liKjaqukjlicjqCi eku.∙ f∙kjeqN.wjlikjtcjtupjsiutj``
• pWmd,Te;cjpticjnêqCip:YeaqItI`` pWmqW∙r.njqCilicjm∙cjlwj`` pWmducjsuEdN.md,ducjTe;cjptitjnêqCi` Rucjn.Ys.eqN.wjDrjlicjqCi (ACAT)`
liKjtcjncjn.n.``
• tcjncjdHjqkjqJspjkuElicjqCip:YeaqItI` qWkjeqN.wjspjkuE eaqItIeatI` pWmkelcjetcjaerwj tcjhW∙epcjsiutj ltURucjlicjsqCi``
tcjncjmNihjm∙cjp:YqCimWYs∙W` Sg, mNihjducjl[i˛cjlicjqCihW∙eqcj (Occupancy Factsheets for people renting who are not tenants):
• tcjtupjsiutjm∙cjmWYsW∙` lv.tjtupjlwjsiutjm∙cjmWYsW∙` ]qnjkuEcC˛hjlicjqCi` eku.∙ aeK>cjlupjtitj``
• percjd,pelwjqCi` percjd,r∙cjs∙cjqCi` percjd,et.Ysutjkep>tjpMikjezN.j` tcjncjdH\j pqN.` aKicjlicjqCiaiutj eku.∙ tcjd,ducjTe;cjptitj``
ekcjk.tNhjhj RucjtIyUeaqItIekL.njm∙cjgHj (Other work by the TUACT):
• pWmkuEkWtjpv.spjkuEeqN.wjlicjqCi` tcja.tjmikjSwjm˛Chj eku.∙ ekcjk.qIkLIa]k.gek.∙mNihj``
• tkj]t,ptitjliKjtN,licjqCi` tcjncjn.n.spjkuEaeK>cjar.mNihjlicjqCi` t.l[i˛cjmNihjlicjqCi (quJwpjq.j)``
• pWma.tjmikjbtiukjfea.wjku aluEaqJ spjkuEg∙WeqCwjgLipj eqN.wjlicjqCi dHjddiuKjku mNihjlicjqCitajn.n.``
• qWkjmNihjlicjqCitaj gW∙dHjfuEgLi˛cjcjtuY qIkLIeqCwjgLipj g∙LcjtrogW∙Skjbm∙kja.Rupjro spjkuEeqN.cjlicjqCi
dN.YRucjektjaSkj`` CONTACTS:
percjekcjk.kuEkqpjmNihjlicjqiC (Tenants' Advice Service 6247 2011 free legal advice for all ACT renters (tenants and

occupants)
Tenants' Union (ACT)6247 1026: liKjtN,n.n.` tcjncjlicjqCi` ek.∙DRuJqJkLI`eqCwjgLipjeqN.wjlicjqCi` pRuicjn.n.` ekcjk.licjqCi `
www.tenantsact.org.au
Welfare Rights and Legal Centre: 6218 7977: kuEkqpjspjkuEeqN.wjlicjqCi kumNihj]qnjlupjea.njnjtaj` www.welfarerightsact.org
Office of Regulatory Services (Bonds) 6207 1178: sutj]qnjducjl[icj` kelcjapj\p.pj]qnj` gl.njaerwjd,etcjkutLqCi` RucjlicjsqCin.n.``
6207 0400 & www.ors.act.gov.au
ACT Civil and Administrative Tribunal 6207 1740: ekcjk.eq.cjkl,nkuEeqN.wj` ekcjk.ektjduhjd$j atiucjeqN.wjlicjqCi``
www.acat.act.gov.au
Housing ACT information line: 6207 1150 ACTekcjk.d,qM.njgl.njspjkuEqCialuEaqI tuYr∙cjp:Y www.dhcs.act.gov.au/hcs

tcjncjpercjlicjqCi#.njmUpuicj|pJlwjnkuEgek.∙ (Tenancy Factsheets © April 2013 Tenants’ Union ACT Inc.)
percjekcjk.liKjtN,`Rucjr∙cjs∙cjmNihjlicjqCiwW∙ nêRucjaluEaqI#.nbbWYDrjv,;˛cjkW.njeku.∙percjguJgLJ˛v,;˛cjkW.nj T∙kjpcjlwj]qnjgau∙er.cj``
(The support of the ACT Government through the Dept of Justice & Community Safety is gratefully
acknowledged.)

