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 عقد التأجير التمويمي في فمسطين: األحكام واالنقضاء

 "دراسة تحميمية مقارنة"

 ممخص

تناكلت ىذه الدراسة عقد التأجير التمكيمي في فمسطيف: األحكاـ كاالنقضاء، دراسة تحميمية مقارنة 

مع غيره مف  ـ الفمسطيني بشأف التأجير التمكيمي2014( لسنة 6بيف أحكاـ القرار بقانكف رقـ )

  .القكانيف المقارنة األخرل، كباألخص القانكنيف األردني كالمصرم

كقد تناكؿ الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة أحكاـ عقد التأجير التمكيمي، مف حيث بياف التزامات 

ر كؿ مف كحقكؽ  د ك عقمع القكاعد العامة ل متفقان كالتي جاء بعضيا ، كالمستأجر التمكيميالمؤجِّ

كيعكد السبب في ىذا االختبلؼ إلى  عنيا؛ كميان  اختبلفان  ، كبعضيا اآلخر مختمفان عمكمان اإليجار 

ؿ ىذا االختبلؼ في تحميؿ كيتمثؿ جي ، التمكيمية كطبيعتوالتأجير التمكيمي عقد خصكصية 

فترض أف تككف عمى عاتؽ المؤجر، ال سيما المستأجر التمكيمي العديد مف االلتزامات التي كاف يي 

كضماف المستأجر األضرار التي تصيب العيف محؿ عقد التأجير التمكيمي،  ،بعة اليبلؾتتحمؿ 

ممستأجر عطاء الحؽ لكفي مقابؿ ذلؾ إكاألضرار التي تصيب الغير جراء استخداـ العيف المؤجرة، 

شراء العيف في نياية مدة العقد. كقد بكحؽ المستأجر الرجكع مباشرة عمى المكرد بدعكل مباشرة، ب

التأجير بشأف مع القانكنيف األردني كالمصرم القرار بقانكف بالعديد مف األحكاـ المتفقة  جاء

ليذه القكانيف، كقد أبرزت الدراسة نقاط االتفاؽ  التمكيمي، في حيف جاءت بعض أحكامو مخالفةن 

 كنقاط االختبلؼ ىذه في متف الدراسة، مع ترجيح لبلتجاه األفضؿ منيا. 
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المحددة لو في  المدةانتياء سكاء بفي حيف تناكؿ الفصؿ الثاني انقضاء عقد التأجير التمكيمي، 

كأخيران بياف المسؤكلية المترتبة عمى اإلخبلؿ  متعددة، ألسبابو العقد  أك انتيائو أثناء سرياف، العقد

التمكيمي كالمسؤكلية عقد التأجير قضاء حاالت انتـ تناكؿ كقد  .بتنفيذ العقد كحاالت اإلعفاء منيا

إلى األحكاـ الخاصة الكاردة في القرار بشأف التأجير  خبلؿ بتنفيذ العقد، استنادان ترتبة عمى اإلالم

مجمة األحكاـ الرجكع إلى القكاعد العامة في ببالقانكنيف األردني كالمصرم، ك  التمكيمي مقارنةن 

في القرار  ما ال يكجد نص خاص بشأنياحيثالعدلية، إضافة إلى مشركع القانكف المدني الفمسطيني 

عاـ كشامؿ عف األحكاـ الناظمة لعقد  لخركج بتصكرو اب بقانكف. كقد تمثؿ اليدؼ مف ىذه المقارنة

 .كبياف مدل دقة ىذه األحكاـ كمكاطف ضعفيا كسبؿ معالجتيامف حيث انقضائو،  التأجير التمكيمي

  مفيدة في ىذا الشأف.مف النتائج كالتكصيات ال عددو  مصت الدراسة إلىخك 

 

 

 

 

 

 

 

 


