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  1027( لسنة  قانون رقم )

 للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة  العامة والعقارات الأراضيبشأن حظر التعدي على 
 

 
 
 

 بعد االطالع على :

 م وتعديالته،3002القانون األساسي الفلسطيني لسنة 

 هـ4321وقانون األراضي العثماني لسنة 

 ،م4322لسنة  32قانون األراضي )المعدل( رقم 

 م.4331لسنة  3قانون )تسوية حقوق ملكية( األراضي رقم 

 هـ. 4224قانون التصرف باألموال غير المنقولة الصادر 

قانون بشأن تملك األموال الخاصة المملوكة للحكومة أو األشخاص االعتبارية العامة وأموال األوقاف الخيرية أو 

 4390( لسنة 2كسب حق عيني عليها والتعدي عليها رقم )

 م.4322لسنة  13انون التصرف في األموال غير المنقولة رقم ق

  م،3043( لسنة 1القانون المدني الفلسطيني رقم )

 م43/1/3042وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، 

 وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

 أصدرنا القانون اآلتي:

 ( 2لمادة )ا
 واألشررصا  للدولرر  اليامرر  واليقررااا  األااضرر علرر  بيررأ أو الدفرراي نرر    رروص مرر  الدفررا ا  الأو  ُيحظررا الديررد 

 صدف  إزال  الديد  اداايًا عل   فق  المديد .عل  الجه  المُ ، و  اليام  االعدنااي 
 (1المادة )
 االعدناايرر  واألشررصا  للدولرر  اليامرر  واليقررااا  األااضرر ال ُيقبررا االدعررال نالدقررادس  رر  ق ررن أ  حرر  ع  رر  علرر  

 . اليام 
 (3مادة )

يياقن نال ج  مدة ال دزيد عل  أابأ   وا  ونغاام  ؛ مأ عدس اإلصالل ن   عقون  أشد     عل ها قا و  آصا  
د  رراا أاد رر  أو مررا ييادلهررا ناليملرر  المدداولرر  قا و ررا أو بقحرردن كرراد   اليقرروبد   قررا مرر   ألرر  أابيرر   عرر  دزيرردال 
 اليامرر  واليقررااا  األااضرر  علرر غ ررا مشرراوص دن أو نرراص أو دفرراي نرر    رروص مرر  أ ررواص الدفررا ا  نرر   وجرر  يررد

ديررد  إذا فرراحن العقونرر  ال ررج  مرردة ال دزيررد علرر  صمرر   رر وا   ودكررو   اليامرر  االعدناايرر  واألشررصا  للدولرر 
ذلرررع اعدمرررادًا علررر   رررل   وظيفيررر  أو ا ررردغالل لل فررروذ أو الوجاكررر   ا رررديمال القررروة أو الدهد رررد نا رررديمالها، أو درررس  

 ودضاع  اليقون     حال  اليود .
 

 ( 4مادة )
 دزيرد ر   ونغاامر  ال  علر يياقن نالحن  مدة ال دزيد ؛ مأ عدس اإلصالل ن   عقون  أشد     عل ها قا و  آصا 

 :قا م   د  اا أاد   أو ما ييادلها ناليمل  المدداول  قا و ا أو بقحدن كاد   اليقوبد   أل  عشاي  عل  
 واليقررااا  األااضر علر  أ  مر   أو الدفراي غ را المشرراوص ديرد حرا  أو  رها أو أعرا  غ راى علرر  ال -أ

ب ررراًل علررر  ذلرررع،  أو الدفررراي غ رررا المشررراوص ديرررد ال ودرررس   اليامررر  االعدناايررر  واألشرررصا  للدولررر  اليامررر 
  .مصد  عاس موظ  ع  اً اي  أو الد ه ا أو اإلعا   فادا ودضاع  اليقون  إذا قا  الدح
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ع  أدال واجنادهس أو اللجا  المشرقل  ألغراا  د ف رذ أحقراس كرذا  الجها  المصدف م أ أو أعاق موظف    -ن
أو الحقروق ممدلكا  الضااا نقاذن  أو مضلل   دادن عل ها اإلأو بيا ا   ن قوالأو أدل   أكا هسالقا و  أو 

 .ودضاع  اليقون     حال  اليود اليام 
 (5مادة) 

ددصذ الجه  المصدف  اإلجاالا  الكف ل  نا داداد ( م  كذا القا و ، 4،3) ادد     جميأ األحوال المذقواة    الم
مقا ررررن أصرررران دحققرررر  مرررر  الدفرررراي أو البيررررأ للااضرررر  واليقررررااا  اليامرررر  للدولرررر  واالشررررصا   أ و  األااضرررر 
 .؛ ما لس يق  قد فدا قااا بد ويدهاالديديا  قامل دكال   إزال   المدا  الشص ودحم ا ، اليام  االعدنااي 

 

 ( 6مادة )
فدوا كذا القرا و  علر  أ  مر   نيد مشاوصالغ ا  دفايالأو  وضأ  دىا دما ب قا شص   بيي  أو اعدناا  

ديًا ويياقرررن ناليقونررر  المحرررددة بهرررذا ديرررم يرررد  يُ  ؛ اليامررر  االعدناايررر  واألشرررصا  للدولررر  اليامررر  واليقرررااا  األااضررر 
 . ما لس يق  قد فدا قااا بد ويدها ؛القا و  

 (7) مادة
 األمرروال دملررع نشرر   2660 ل رر  ( 5) اقررس نقررا و   اليمررا ُ لغرر  نا رردا ال االحقرراس المديلقرر  نرر موال االوقرراي الص ايرر ،

 عل هرررا ع  ررر  حررر  ق رررن أو الص ايررر  األوقررراي وأمررروال اليامررر  االعدناايررر  األشرررصا  أو للحقومررر  المملوقررر  الصافررر 
 وديديالد . عل ها والديد 

 (8) مادة
 .القا و   كذا أحقاس مأ  دياا  ما قا ُ لغ  

 (6) مادة
 .القا و   كذا أحقاس لد ف ذ الالزم  واأل ظم  اللوائح الجها  المصول  قا و اً  فداد

 
 
 

 (20) مادة
 الجايردة  ر   شراى درااي  مر  نر  وُييمرا القرا و ، كرذا أحقراس د ف رذ  صفر ،  يمرا قا المصدف ، الجها  جميأ عل 

 .الا مي 
 

 .ميالدي  1027/:    /       بدااي    غزة مد       فدا                                                   
 .كجاي  2438:    /       /  الموا                                                                        

 الفل    ي  الو  ي  ال ل   ائي                                                                       
 


