قانون إجيار العقارات
رقم ( )5لسنة 2013

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد االطالع على القانون األساس ي املعدل لسنة ،2003
وعلى قانون تقييد إيجارات (دور السكن) رقم ( )44لسنة  1940وتعديالته ،
وعلى قانون تقييد إيجارات ( العقارات التجارية ) رقم ( )6لسنة  1941وتعديالته ،املعمول بهما في محافظات غزة
وعلى قانون املالكين واملستأجرين رقم ( )62لسنة  1953وتعديالته املعمول به في محافظات الضفة،
وعلى القانون املدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2012م،
وعلى مجلة األحكام العدلية،
وعلى قانون الهيئات املحلية رقم ( )1لسنة ،1997
وبنا ء على إقرار املجلس التشريعي ،
صدر القانون التالي :
تعاريف
املادة ()1
لغاي ااات تطأيا ااذ حك ااام ا ا ا القا ااانون يك ااون للكلما ااات واأللفا ااا التالي ااة حيوما ااا وردت فا ااي ا ا ا القا ااانون املعا اااني
املخصصة لها دناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
ً
املؤجر  :مالك العين املؤجرة  ،و من ينوب عنه  ،و من يخول قانونا بإبرام عقد اإليجار .
ً
ً
ً
املستأجر  :املنتفع بالعين املؤجرة سواء كان شخصا طأيعيا و اعتأاريا.
املأجور  :العقار محل عقد اإليجار .
األجرر  :الأادل املتفاذ عليااه باين املاؤجر واملسااتأجر فاي عقاد اإليجااار ويشامل يضاا مقاباال ا خادمات والزياادة فااي
األجرة في حال وجود اتفاق على ذلك.
نطاق تطبيق القانون
ماد ( ) 2
 - 1تساارأ حكااام ا ا الق ااانون علااى جميااع العق ااارات املااؤجرة ألغ ارار الس ااكن و ألغ ارار تجاريااة و ص ااناعية و
ً
حرفية و مهنية التي ال تقل مدة إيجار ا عن ثالثين يوما .
 - 2يستونى من سريان ا القانون ما يلي:
 .مالك الدولة العامة وا خاصة.
ب .األراض ي الزراعية واملنشآت التابعة لها.
ج .األراض ي الفضاء .
د .راض ي الوقف وعقاراته.
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ا .العقارات املؤجرة من رباب العمل إلى العاملين لديهم بحكم ارتأاطهم بالعمل و بسبأه.
و .األم اااملن املا ااؤجرة ألغ ا ارار اسا ااتومارية كالشا ااقذ املفروة ااة وغا اارو الفنا ااادق والصا اااالت و ما اااملن العا اارر
واملسارح.
ز .أ جزء من العقار يؤجر لشخص و شخاص بهدو تقديم خدمات للعقار و املنتفعين به.
 - 3ت نظم حكام تأجير العقارات الواردة في الفقرات ( ا  ،و ،ز) من ه املادة بقرار من مجلس الوزراء.
عقود اإليجار وتسجيلها
مادة ()3
ً
 - 1تبرم عقود اإليجار ا خاضعة ألحكام ا القانون ملتابة م تضمنة جميع الشروط املتفذ عليها.
 - 2يجب ن تتضمن عقود اإليجار العناصر األساسية التالي اة:
ً
اسام املااؤجر  ،اسام املسااتأجر  ،وجنسااي هما  ،و مان يمولهمااا قانوناا وعنوانهمااا  ،و رقاام بطاقاة الهويااة و بطاق اة
التعري اف  ،وم اادة اإليج ااار وقيم ااة األج اارة  ،ومليفي ااة داأه ااا  ،و وص اااو امل ااأجور  ،والغاي ااة م اان الت ااأجير ،وإمض اااء
الطرفين.
.1
.2
.3

.4

.5
.6

املادة ()4
تساجل عقااود االيجااار بعااد التوقيااع عليهاا مااام املوصااف املخااتص لاادي الهيئاة املحليااة التااي يقااع املااأجور ضاامن
نفوذ ا.
ً
يكون تسجيل عقود اإليجار املبرمة قأل نفاذ ا القانون إختياريا بعد اإلقرار بها مام املوصف املختص.
ً
تساتوفي الهيئاة املحليااة مان املاؤجر رسااما بنساأة خمساة باملائااة مان مقادار جاارة ةاهر واحاد فق ا وملارة واحاادة
ً
عنااد تسااجيل عقااد اإليجااار يااا كان ا ماادة اإليجااار ةااريطة ن ال يقاال املألااي املسااتوفى عاان خمسااة دنااانير و م اا
يعادلها بالعملة املتداولة.
ً
يجااب عل ااى امل ااؤجر تس ااجيل عق ااد اإليج ااار بالهيئ ااة املحلي ااة خااالل ثالث ااين يوم ااا م اان ت اااري إبرام ااه  ،وإذا ل اام يق اام
بالتسااجيل خااالل املاادة امل ا كورة  ،يغا صارم بواقااع نصااف دينااار عاان كاال يااوم تااأخير ،بشاارط ن ال تزيااد عاان م ااائتي
ً
دينارا باإلضافة لرسوم التسجيل املقررة في الفقرة ( )2من ه املادة.
ال يجوز تسجيل عقد اإليجار إذا لم يتضمن حد العناصر األساسية الواردة في الفقرة ( )2من املادة (.)3
ت نظم إجراءات تسجيل عقود اإليجار لدي الهيئات املحلية بموجب تعليمات تصدر عن وزير ا حكم املحلي.

املاد ()5
يكون لعقد اإليجار املسجل لدي الهيئات املحلية قوة السند التنفي أ في إحدي ا حاالت التالية:
 .1املطالأة بتنفي عقد اإليجار.
 .2املطالأة باألجرة املستحقة .
 .3املطالأة بتسليم املأجور حال ان هاء مدة اإليجار.

إخالء املأجور
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املادة ()6
 - 1ينقض ي عقد اإليجار بان هاء مدته.
 - 2يجب على املستأجر ن يرد املأجور عند ان هاء مدة اإليجار ،فإذا بقا ا تح يده دون حذ كان ملزما ن يدفع
ً
للمؤجر تعويضا تراعى فيه جرة املول وما صاب املؤجر من ضرر.
املادة ()7
يجوز للمؤجر  ،ولو قأل ان هاء مدة عقد اإليجار  ،ن يطلب من املحكمة إخالء املأجور في إحدي ا حاالت اآلتية :
ً
 - 1إذا لم يقم املستأجر  ،بالوفاء باألجرة في ميعاد استحقاقها  ،ما لم يقدم ع را تقأله املحكمة .
 - 2إذا صج ار املس ااتأجر امل ااأجور م اان الأ اااطن  ،و تن ااازل عن ااه  ،و ترمل ااه للغي اار ب ااأأ وج ااه م اان الوج ااوه  ،و ق ااام بتغيي اار
تقسيمات املأجور  ،بغير إذن ملتابي من املؤجر و خالف ةروط العقد.
 - 3إذا رغب املؤجر في دم و تعلية املأنى و اإلضافة إليه و تعديله  ،مراعاة التالي :
ً
 عاادم إمكاني ااة إج اراء التعلي ااة و اإلض ااافة و التع ااديل م ااع بقاااء املس ااتأجر ف ااي امل ااأجور  ،وفق ااا مل ااا تق اادره ا جه ااةاملانحة للترخيص .
ب  -حصول املؤجر على كل التراخيص الالزمة من ا جهات املختصة .
ج  -منح املستأجر مهلة لإلخالء ال تقل عن ثالثة ةهر بعد حصول املؤجر على التراخيص الالزمة.
د  -ن يشرع املؤجر في إجراء األعمال املرخص بها خالل ثالثة ةهر من تاري إخالء املأنى .
فاإذا لام يقاام املاؤجر باألعمااال املارخص لااه بهاا  ،و ق اام بتاأجير املااأجور ملساتأجر خخاار قأال قيامااه بها ه األعمااال ،
يجوز للمستأجر السابذ طلب التعويض إذا كان له مقتض ى .
ا .تكون األفضلية في استئجار العقار بعد إعادة بنائه و تعليته و اإلضافة عليه للمستأجر السابذ.
ً
 - 4إذا كاان املااأجور واقعااا ضامن سااكن املااؤجر ا خااص  ،ورغااب فااي ةاغله بنفسااه  ،و زوجااه و حاد والديااه و حااد
ً
والده و من تلزمه نفقته ةرع اا بشرط مراعاة التالي :
 .إخطار املستأجر قأل ثالثة ةهر .
ً
ب .ن يشاغل املاؤجر و أ ماان األشاخاص امل ا كورين فاي الفقاارة ( )4مان ا ه املااادة املاأجور فعليااا بعاد إخالئااه
من املستأجر وملدة سنة دون انقطاع.
ً
وفااي حااال عاادم قيااام املااؤجر بشااغل املااأجور فعليااا بغياار ع ا ر مقأااول خااالل ثالثااة ةااهر ماان تاااري اإلخ ااالء ،و
ة ااغله مل اادة تق اال ع اان س اانة ،و ف ااي ح ااال قيام ااه بت ااأجيره إل ااى مس ااتأجر خ اار بع ااد إخالئ ااه م اان املس ااتأجر ،ج اااز
للمس ااتأجر طل ااب ا حك اام ب االتعويض  ،وللمحكم ااة املختص ااة ن تق اارر مق اادار التع ااويض املناس ااب عل ااى ن ال
يتجاوز مقدار جرة سنتين.
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مادة ()8
حكام ختامية وانتقالية
ً
 .1تمتاد مادة عقااود االيجاار املبرمااة وفقاا ألحكااام قاانون تقيياد االيجااارات (العقاارات التجاريااة) رقام ( )6لساانة
 1941و حكاام قااانون املااالكين واملسااتأجرين رقاام ( )62لساانة  1953وتعديالتااه املعمااول بااه فااي محافظااات
الضفة ملدة خمس سنوات .
ً
 .2تمتد مدة عقاود االيجاار املبرماة وفقاا ألحكاام قاانون تقيياد االيجاارات (دور الساكن) رقام ( )44لسانة 1940
و حكاام قااانون املااالكين واملساتأجرين رقاام ( )62لساانة  1953وتعديالتاه املعمااول بااه فاي محافظااات الضاافة
ملدة ثالث سنوات .
 .3تطأاذ احكاام الفقارتين ( )2،1مان ا ه املاادة ؛ ماا لام يتضامن العقااد مادة محاددة طاول و رغاب املسااتأجر
ً
في عدم التجديد  ،بشرط ن يكون املستأجر ةاغال للمأجور.
 .4ال يجاوز للماؤجر طلاب زياادة األجارة للعقاود الساارية املفعاول واملشاار اليهاا فاي الفقارات ( ) 3 ،2 ، 1مان ا ه
ً
املادة اال وفقا للضواب واملدد وفي حدود النسب و القيم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة ()9
تستمر املحاملم في الفصل في الدعاوي املرفوعة مامها قأل تاري العمل به ا القانون وفذ القانون القديم.
مادة ()10
تسرأ حكام القانون املدني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ا ا لقانون  ،وبما ال يتعارر مع حكامه .
مادة ()11
 - 1مع مراعاة حكام املادة ( )9من ا القانون يلغى العمل بالقوانين التالية:
 .قانون تقييد إيجارات (دور السكن) رقم ( )44لسنة  1940وتعديالته .
ب .قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) رقم ( )6لسنة  1941وتعديالته.
ج .قانون املالكين واملستأجرين رقم ( )62لسنة  1953وتعديالته.
 - 2يلغى كل ما يتعارر مع حكام ا القانون.
مادة ()12
يصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفي حكام ا القانون
مادة ()13
على جميع ا جهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفي حكام ا القانون ،ويعمل به بعد ةهرين من تاري نشره
في ا جريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاري  2013/ / :ميالدية.
املوافذ  1434 / / :هجرية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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