قانون رقم ( ) لسنة 1027

بشأن تعديل بعض أحكام قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم ( )2للعام 2991م
بعد االطالع على :
القانون األساسي الفلسطيني لسنة 3002م وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1للعام  1991بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحالت
وقانون األراضي العثماني لسنة 1321هـ
قانون األراضي (المعدل) رقم  32لسنة 1922م،
قانون (تسوية حقوق ملكية) األراضي رقم  9لسنة 1931م
قانون التصرف باألموال غير المنقولة الصادر  1221هـ
قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم  19لسنة 1922م.
قانون رقم  31لسنة  1921بشأن تنظيم المدن،
القانون المدني الفلسطيني رقم ( )1لسنة 3013م،
وبنا ًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  3012/01 /19م،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا ً للمصلحة العامة،
أصدرنا القانون اآلتي:
مادة ()2
تضاا

قااان ت تمك ال بقاتااااش بقاااح بقمما(ش ا ( )2قسان  2991ماادة مساتمد تمماام ا ( )20مكا

بقنم بقتاقي:

لكا

 .2قغا اش تابيح هذب بقاان ت بناء لك اكب ادمه بقماقل بتسجيم بنايتا اه أ ااات اه:

ةصا أ تابياح نااا مات بقجها بقمةتصا ؛ مفا ةة

تعتب بأل ض بقماا لكيها بقبنا س بء كانش ماصاك لكا

بناء لك بإلف بة تسجم بقبنا أ بقاا تاس ماقكيها تا ة بقاان ت قدى دبئ ة تسجيم بأل بضي.
تا ة بقاان ت؛
ً
 .1يكتة ماد بقاكب بدفع س مت نست م نصيته في بأل ض بقماا لكيها بقبنا فح بقتاقي:
أ )%2( .س إف بة مسامي.

ب )%2( .س تسجيم.

مادة ()1

 .2تاد بقاكتاش بقماا إقيها في بقمادة ( )2مت هذب بقاان ت إق

ئ س سكا بأل بضي.

 .1تنا إج بءبش تاد اكتاش بقتسجيم قكبنا اش تم جب تعك ماش تصد لت ئ س سكا بأل بضي.
بقمادة ()2

تعد بنتهاء إج بءبش بإلف بة بقتسجيم بقمبين في بقمادة ( )1مت هذب بقاان ت؛ ا
فاي صاام ف ي م ا قماادة ( ا أ ااا
لك

تعكااح نسااةه مناه لكا تاااب بقبنا ا

ب بش بإلف بة بقتسجيم أت اد بلت بضه تاقتفصيم إق

القانون المقر بجلسة القراءة الثانية بتاريخ 7492/40/91م.

ئ س ساكا بأل بضاي بناا إلا(ت

أ ا ب مسااجد ياادل ف ااه كام ماات قااه بلتا بض

ئ س سكا بأل بضي أ بقمف ض مت بكه ة(ل ستيت
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ي مااا ماات تااا
اع .

بإللاا(ت فااي بقصاام ف  ،فاااذب بناضااش بقماادة ق ا اااد أمااد بلت بض ااً تعتب ا

تاكم تم جب أمكا هذب بقاان ت قجن بلت بضاش لك

ا ب بش بإلف ا بة بقتسااجيم

مادة ()4

ب بش بإلف بة بقتسجيم مك ن مت :مسجم بأل بضي مناد ب

لت بة ة بقمك بقممكي بقمسام بقمك م قكنا في معام(ش بإلف بة بقتسجيم باللت بضاش بق ب دة لكيها بصدب

بقا ب بش بقمناست تاأنها.
مادة ()5

كم اةص تصفته صامب مح في بأل ض بقمف ةة بقمسجك

فح هذب بقاان ت؛ يج ة قه ة(ل ساتيت ي مااً مات تاا

بإلل(ت قكعام في بقصم ف أت عت ض تاستدلاء ةاي ادمه إق
بأل بضي يبيت ف ه جه بلت بضه.

ئ س سكا بأل بضي متااا ة أ ب بساا مساجم

مادة ()1

ميم ئ س سكا بأل بضي باللت بضاش م(مااته لكيها إق قجن باللت بضاش بقماكك تم جب هذب بقاان ت بقتاي

قهااا بقمااح فااي إلااادة بقكا ا
صد بقا ب بذقل.

لك ا بأل ض بقمسااجك بالسااتماإ إق ا بقبيناااش ت فااع ت ص ا اتها ق ا ئ س سااكا بأل بضااي
مادة ()7

تصد بقجهاش بقمة ق ان ناً بقك بئح بألنام بق(ةم قتنفيذ أمكا هذب بقاان ت.
يكغ كم ما يتعا ض مع أمكا هذب بقاان ت.

مادة ()8
مادة ()9

لك جم ع بقجهاش بقمةتص  ،كم ف ما يةصه ،تنفيذ أمكا هاذب بقااان ت ،عمام تاه تعاد ( ايت ي مااً مات تاا

ناا

في بقج دة بق سم .

:

/

 1027/م (د .

صد في مدين غةة بتا

بقم بفح :

/

 2418 /هج .

ئ س بقسكا بق ان بقفكساين
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