
 חק הקרקעות העותומני
 מיום 7 רמדאן 1274 (הגיריה)

 (21 אפריל 1858)

א ו ב  מ

 &עיף 1
 1. הקרקע במדינה העותומנית נמנית על חמישה סוגים, והם:
 א) קרקע ״מולק״, דהיינו קרקע המוחזקת בקנין בעלות שלמה.

 ב) קרקע ״מירי* י*
 ג) , קרקע ״מווקופה״, דהיינו קרקע הקדש!

 ד) קרקע ״מתרוכה״5
 ה) קרקע ״מוואת״, דהיינו קרקע מתה.

Art . 1er. La terre est classée, en 
Turquie, en cinq catégories, comme 
suât: 
/1° La terre taulk', propr ié té appar-

' tenant, de la manière la plus absolue, 
aux particuliers, 

2° La terre 'mir i ' , domaine public, 
propriété de l'Etat. *־ 

3° La terre 'mevkoufé', bien de main-
.morte, non sujette à mutation. 

4° La terre 'm־etrouké\ laissée (pour 
l'usage public). 

5° La terre 'mévat' morte. 

Article 1. Land in the Ottoman 
Empire is divided into classes as? 
follows: 

(I) "Mulk" land, that is land pos
sessed in fu l l ownership; 

(II) "Mirie" land; 

( I I I ) "Mevqufe" land; 

(IV) "Metrouke" land; 

(V) "Mevat" land. 

 פעיףן 2
 2. קרקע ״״מולק״ היא מארבעה סוגים:

 א) שטחים (לבנין בתים) ?תחומי ערים או כפרים, וכן חלקות אדמה בשטח שאינו
 עולה על מחצית הדונם, הנמצאות בגבולי ערים וכפרים, והנחשבות כמשלימות

 לבתי מגורים $

 אל׳ר/40׳ 483*5 פל׳ר/7, 291; אס״ק/40, 5483
 ת״א ת״א 371/48 פסקים מ. ד. 268.

 סעיף 2: ע״ק 44/36 קפ׳ד/9, 5898 ע״א 55/40
 פל׳ר/291/7, אס׳ק/40 483; ע.מ.מ. 58/39
 אל׳ר/41 357; ע״א 206/40 אלד/41 11; ת״א
 371/48 פסקים ד. מ. 5268 ע״א היפה 88/50
י (תמציות) 22? ת״ק 1/48, ז  פסקים ה. מחו

זי 302.  פסקים ד. מחו

 אסמכתאות

 יע״א 99/34 — קפ׳ד/9׳ 895, פ״פ 5.8.5.35 ת״א
 ת״א — 371/48 פסקים — מ. ד. 268; ת״ק

 ים, 9/39 פל׳ר/7, 318.
 ׳סעיף 1: ע״ק 72/34 — אל׳ר/38 — 5191 ע״ק
 44/36 — קפ׳ד/898/9; עמ״מ 56/38 אל׳ר/40
 5277 ע״א 206/40 אל׳ר/41 — 11; ע״א 55/40
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 ב) קרקע שהופרדה מקרקע ״מירי ונהפכה ע״י המלכות כדת לקרקע ״מולק״ כדי•
 שהחזקתה תהיה על דרך הקנין השלם?

 ג) קרקע ״עושריה״;
 ד) קרקע ,,חראג׳יה׳,.

 קרקע ״עושריה״ היא קרקע, שנתחלקה בעת הכיבוש ונמסרה לקנינם של הכובשים 3
 וקרקע ״חראגייה,׳ היא קרקע, שהושארה בידי התושבים המקוריים שאינם מוסלימיים,
 שנים הם מסי הקרקע: האחד ״חראג׳ אל מוקאסמה״, הנגבה מיבול הקרקע בהתאם;
 לתנובתה, ושיעורו מעשירית עד מחצית; והשני ״אלחראג׳ אלמווזף״, אשר היטלו נקבע׳

 ונקצב בממון.
, של כל קרקעות ה״מולק׳,, כלומר, גופן וזכות הבעלות עליהן, היא לבעליהן/  ה״רקבה,

 הן עוברות בירושה כמטלטלים, וחלים עליהם דיני הווקף, חמשכון, המתנה והמצרנות.
 במותו של בעל קרקע ״עושריה״ או קרקע ״חראג׳יה׳, ללא יורשים חוזרת הקרקע:

 לאוצר המדינה (ביודאל~מאל) ודינה כדיו קרקע מירי.

Art . 2. (Les terres mulk ou de pro
pr i é t é privée sont de quatre sortes: 

1° Celies qui se trouvent dans l ' i n -
.térieur des communes (koura) et can
tons (kassaba), et celles qui, s'éten-
•dant sur la Hisère de ces •circonscrip
tions, dans un pér imètre d'un demi-
deunum au plus, sont considérées com-
:me complément d'habitation. 

2° Celles •qui, distraites du domaine 
tpublic, ont été données à t i tre mulk 
valide (en toute propriété) à te! i n 
d iv idu spoîur en jouir en pleine pro
p r i é t é (milkiet) -selon les preserip ׳
•sions de la loi 1 religieuse. 

3° ,Les terres de dîme (uchrié), 
*c'est-à-dire celles qui, partagées lors 
 ,de la conquête, entre les vainqueurs׳>
leur ont été données en toute pro
priété, 

4° Celles dites Mcharadjié', qui, à la 
-même époque^ ont été laissées et 
confirmées dans la possession des i n 
digènes (non musulmans). 

Le tribut (kharadj) de la terre est 
!de deux sortes: 

'Kharadj-i-moukassemé* (impôt pro
portionnel), qui, selon l'importance 
des produits du sol, peut s'élever du 
d ix ième jusqu'à la moitié de la récolte. 

Article 2. Mulk land is ,of four kinds: 
Sites (for houses) wi (I׳) th in towns 

or villages, and pieces •of land! of an 
extent -not exceeding half a donum, 
situated on the confines of towns and 
villages,, which can be considered as 
appurtenant to dwelling houses. 

( I I ) Land separated from State land 
and made mulk i n a valid way, to be 
possessed in the different ways of 
absolute ownership according to the 
Sacred Law. 

( I I I ) Tithe-paying land, which was 
distributed at the time of conquest 
among the victors, and given to them 
in fu l l ownership. 

(IV) Tribute-paying land, which (at 
the sam e period) was left and con
firmed i n the possession of •fche non-
Moslem inhabitants. The tribute i m 
posed on these lands is of two kinds: 

(a) "Kharaj-i-moukasseme,", which 
is proportional, •and is levied to the 
amount of from one tenth, to one-half 
of the crop, according to the yield 
of the soil. 

(b) "Kharaj-lnmouvazzef", which is 
fixed and appropriated to the land. 

The owner of Mulk has the legal 
ownership. 
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 היות ודיניהם של ארבעת מיני קרקע המולק הנזכרים 'למעלה מפורטים בםפרי
 ה״פיקה׳/יהרי לא יעסוק בהם חוק קרקעות זה.

4 Kharadj־i-mouvazzaf (impôt fixe), . 
à payer à forfait chaque armée. 

L a pleine proprié té de la terre mulk 
appartient au propriétaire, elle se 
transmet par voie d'héritage, comme 
tout autre bien; et les dispositions de 
la l o i telles ÇLue la mise en vakouf, 
le gage ou hypothèque, la donation, 
la préemption (choufa) l u i sont appli
cables. 

Toute terre 'uchrié ' ou 'kharadjié' , 
au décès sans hérit ier de son! pro
priétaire, fait retour au domaine pu
blic (Beit-ul-Mal) et devient ainsi 
'rniri ' . 

•La législation et la procédure rela
tives à ces quatre sortes de terres 
mulk, se trouvant dans les livres de 
jurisprudence religieuse (fiqh), ne 
seront pas traitées ici . 

I t devolves by inheritance like mo
vable property, and all the provisions 
of the' Mejelle, such • as - those wi th 
regard to dedication pledge? or mort
gage, gift, preemption, are applicable 
to i t . 

Both tithe-paying and tribute-paying 
land become State land when the 
owner dies without issue, and land 
becomes vested in the Treasury (Beit-
ul-mal). 

The provisions and enactments which 
are applicable to the four ikinds of 
mulk land are stated in the books 
of the Cacred Law, and w i l l not there
fore be dealt w i th i n this Code. 

 פעי!* 3
 3. ה״רקבה״ של קרקע ״מירי״ שייכת לאוצר המדינה, והיא כוללת שדוודזריעה,
 שדות מרעה, מרעייקיץ (יאילק), מרעי־חורף (קישלאק), חורשות וכיוצא בזה, שזכות

 ההחזקה בהם ואכילת פירותיהם ניתנות מטעם המדינה.
 לפנים' •היתה ההחזקה בקרקע מירי נעשית, במקרה מכירה או נטישה, ברשיונם של
 ה״תימאר׳, וה״זועמה״, שנחשבו לבעלי הקרקע, או ברשיונם של ה״מולתזימיף
 והי׳מוחצילין״. אולם שיטה ־זו בוטלה בסופו של דבר, וההחזקה נעשית עתה ברשיונם

A r t . 3. Les terres 'mi r i ' •relèvent 
entièrement du domaine public Ce 
sont les champs^ lieux de campement 
et de parcours d'été et d'hiver, les 
forêts et autres domaines, dont le 
Gouvernement donnait la jouissance 
par fermage, et qui s 'acquéraient 
autrefois, en cas de venté ou de va
cance, moyennant la permission et la 

Article 3, State land, the legal owner
ship of which is vested i n the Treasury, 
comprises arable fields, meadows^ sum
mer and winter pasturing -grounds, 
woodland and the like, the enjoyment 
of which is granted by the Govern
ment. 

Possession of such land was for
merly acquired, in case of sale or .of 

 ת״ק ים. 43/43 ב. פמץ/44, 374* ע״א 181/35'
 — קפ׳ד/9, 777.

 םעיף 3: ע״א 55/40, פל׳ר/7, 291 אםק/40,
 483; ע״ק 83/27? קפ׳ד/2, 749? ע״ק 44/36,
 קפ״ד/9. 898 — אס׳ק/37, 359 קל׳ר/242ן
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 של פקידים המתמנים לכך מטעם המדינה. למחזיקי הקרקע ניתנים שטרי-טאבו הנושאים
 ,בראשם את דגבדהמלכות (טוגרא). ״טאבו״ הוא הסכום המשתלם למפרע למדינה,

 באמצעות פקידיה, תמורת זכות ההחזקה.

concession délivrées par les feudataires 
de 'timars' et de 'zia!mets', considérés 
comme maî t r e du sol (sabibi erz) } et, 
plus tard, par celles des 'multezims' et 
'mouhassils'. Cet ordre d e choses étant 
aboH la pessession de ces sortes d'im
meubles s'acquerra, dorénavant, mo
yennant la permission et la concession 
de l'agent ad hoc du Gouvernement. 
Les acquéreurs de ces possessions re
cevront un titre ;possessoire dit 'tapou' 
revêtu du *toughra' impérial. Le 'tapou' 
est un 'mouadjelé (payement anticipé), 
qui se fait en échange du droit de 
possession, et qui est versé entre les 
mains de l'agent compétent pour le 
compte du trésor. 

being left vacant, iby permission of o r 
grant by feudatories (sipahis) of " t i -
rnars" and "ziamets" as lords of the 
soil, and later through the "multe-
zkns" and "muhassils". 

This system was abolished and pos
session of this k ind of immovable-
property w i l l hence forward be ac
quired by leave of •and grant by the 
agent of the Government appointed 
for the purpose. Those who acquire 
possession w i l l receive a title-deed 
bearing the Imperial Cypher. 

The sum paid in advance (muajele). 
for the right of possession which is. 
paid to the proper Official for the• 
account of the State, is called the 
Tapou fee. j 

 פעין5 4
 4. קרקע ״מווקופה״ שתים:

 א. קרקע מולק אמיתי שהוקדשה בהתאם לשרע? הרקבה וכל זכויות. ההחזקה
 בקרקע זו שייכות להקדש. בקרקע כזאת נוהגים לפי תנאי המקדיש, יהיו אשר
 יהיו, ולא בהתאם לחוקים, ועל כן אין חוק זה מטפל בקרקע מווקופה ממין זה.

!Art. 4. Les terres 'mevkoufé' sont 
de deux sortes: 

1° Celles qui, étant réellement mulk 
dans l'origine, sont devenues vakouf 
par l'accomplissement des formalités 
prescrites par le 'ehériat ' (loi re l i 
gieuse). La propriété (rakaba) de ces 
terres, qui exerce sur elles tous les 

Article 4. Mevqufe or •dedicated; 
land is of two kinds: 

(I) That which having been t rue 
mulk originally was dedicated i n ac
cordance wi th the formalities pres
cribed by the -Sacred Law. The legal, 
ownership and all t h e rights of pos
session over this land /belong to the 

 אל׳ר/44, 5104 עי׳א 120/46 פסקים א. 320;
 ע״א 137/46, אל׳ר/47, 672.

 ע״ק 3/29 קפ׳ד/5 1846? ע״ק 38/30 קפ׳ד/5
ד 1860/5? ע״ק 72/34 ׳  1850* ע״ק 70/32 קפ
 אל׳ר/38 191? ע״ק 68/35, קפ׳ד/8 552,
 קל׳ר/1. 160? ע״ק 44/36, קפ׳ד/9. 898,
 קל׳ד/2, 42* עמ.ג7. 56/38 פליד/7, 105,

 אפ׳ק/40> 277

 אסמכתאות
 <םעיו* 4: ע״א 75/26, קפ׳ד/41, 5? ע״א 189/37
 אל׳ר/37> 434? ע״א 5/38 אל׳ד/38, 155?
 ע״א/74/40 אל׳ר/40, 240? ע״א 5/40
 פל׳ר/7, 291? אסק/40, 483? ע״א' 100/40
 אל׳ד/40, 477? ע״א 108/41 אל׳ר/41, $400
א 136/41, אל׳ר/42> 122? ע״א 124/43 ״  ע
 :אל׳ד/45 36? ע״א 251/43 פל׳ר/10, 646,
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 ב. קרקע שהופרדה מקרקע מירי והוקדשה על ידי השולטנים או על ידי אחרים
 ברשיונם. הקדש ממין זה הוא הקדשת המעשרות והמסים של אותה קרקע
 לתכלית מסוימת על ידי השלטונות. קרקע מווקופה ממין זה אינה הקדש אמיתי
 (ווקף ^צחיח). מרבית קרקעות ההקדש במדינה היא ממין זה. הרקבה כקרקע
 כזאת, ממין ״תחציצאת״, שייכת למדינה, כמו בקרקע מירי* על כן יחולו עליה
 הדינים, שיפורטו לקמן בשלמותם* אלא שבקרקע מירי שייכים מסי העברה
 וירושה ומחיר קרקע נטושה (מחלול) לאוצר המדינה, ואילו בקרקע ״תחציצאת,,

 שייכים הם להקדש.

 דיני קרקע מירי, שיפורטו להלן, יחולו גם על קרקע מווקופה ממין זה * על כן בכל
 מקום בחוק זה, שידובר בו על קרקע מווקופה, תהיה הכוונה למין,,תחציצאת״.

 קיים עוד סוג קרקע מווקופה והוא קרקע שהבעלות עליה היא לאוצר המדינה וכן

droits et tous les droits qui en résul
tent appartiennent au Ministère de 
TEvtkaf, elles ne sont point régies par 
la lo i civile (cânoun), mais uniquement 
d'après le dispositif des conditions 
établies p a r le fondateur; le présent 
Code n'est pas applicable à ce genre 
de vakoufs. 

2° Les terres qui, distraites du- do
maine public ont été converties en 
vakoufs, soit par les sultans, soit par 
tous autres, avec l'autorisation souve
raine. ,Comme cette sorte de vakoufs 
n'est que l'attribution par le Gouver
nement d'une partie des revenus pu
blics, telle que la dîme et les redevan-
ces ruçoum', à une destination quel
conque, ce genre de vakoufs n'est 
donc pas un vakouf réel et proprement 
dit. A u reste la plupart des vakoufs 
de l'Empire sont de ce genre et com
me cette catégorie de terres, devenue 
vakouf subsidiairement par suite de 
la destination spéciale à laquelle elle 
a• été affectée, dépend du Beit-ul-Mal, 
tout aussi que les terres purement et 
primitivement 'uchrié' , elle suit la 
procédure civile^ dont on trouvera 
ci-après le détail. Seulement, les droits 
de 'firâgh' (vente), 'd ' intikal ' (trans
mission par l 'héritage), et Je pr ix 

Ministry of Evqaf. I t is not regulated 
by civi l lav/ but solely by the con
ditions laid down by the founder The 
Code .therefore does not apply to this 
kind of mevqufe land. 

( I I ) Land which being separated 
from State land has been dedicated 
by the• Sultans, or by others wi th the 
•Imperial sanction. The dedication * of 
this land consists i n the fact that some 
of the State imposts, such as the tithe 
and other taxes on the land so se
parated have been appropriated by 
the Government for the benefit of 
some object. Mevquf e land of this 
kind is not true waqf. Most of the 
mevqufe land an the Ottoman Empire 
is of this ikind. The legal ownership 
of land which has been so dedicated 
(of the takhisisat category) belongs 
as i n the case of purely -State land 
to the Treasury, and the provisions 
ard enactments hereinafter contained 
apply to i t in their entirety. !Provided 
that, whereas in the case of purely 
State land the fees for transfer, suc
cession and the price- for acquiring 
vacant land are paid into the public 
Treasury, for this k ind of mevqufe 
land such fees shall be paid to the 
vaqf concerned. 
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 המעשרות והמסים שייכים למדינה ורק זכות השימוש ואכילת חפירות הוקדשו לתכלית
 מסוימת* או שהבעלות עליה היא לאוצר המדינה אולם זכות השימוש ואכילת חפירות
ד עם המעשרות והמסים הוקדשו לתכלית מסוימת. בקרקע מווקופה ממין זה לא ח  בה י
 יחולו דיני העברה וירושה* מחזיקים בה ומעבדים אותה מטעם ההקדש עצמו או ע?*

 דרך ההחכרה, ומשתמשים בהכנסותיה לפי תנאי ההקדש.

.d'acquisition des terrains vacants, qui 
lorsqu'il s'agit de -propriétés pures et 
•simples de l'Etat, sont versés au t r é 
sor public, doivent, pour ces sortes 
de vaikoufs ê t re versés à la caisse de 
l'administration du vakouf. 

La législation ci-après, qui régit les 
terres vakoufs toutes les fois que, dans 
le présent Code, i l sera question de 
terres 'mevkoufé', c'est de celles-ci 
qu'on voudra parler c'est-à-dire de 
terres devenues vakoufs subsidiaire-
ment, et par " suite d'une destination 
spéciale, à laquelle elles auront, été 
affectées. 

Parmi ces ,vakoufs i l s'en trouve 
encore d'autres qui se divisent en 
•deux classes: 

L'une appartenant à l'Etat, quant 
au fond, et dont la d îme et les autres 
'ruçoumât ' reviennent à l'Etat, le droit 
de possession (c'est-à-dire le p r i x 
d'achat pour obtenir la jouissance) 
étant seul affectera une destination 
donnée. 

L'autre appartenant à l'Etat, quant 
au îondt et dont la dîme, les autres 
revenus et le droit de possession (le 
prix d'achat pour la jouissance) sont 
affectés à u n e destination déterminée. 
Les dispositions civiles (kanounié) re
latives à la vente et à la transmission 
(par héritage) ne sont pas applicables 
à ces sortes de terres; elles n e peu
vent être cultivées et mises en état 
de rapport que par l'administration 
même du vakouf, ou par voie de loua
ge, et lè produit en est employé selon 
les dispositions du fondateur. 

The provisions hereinafter contained 
wi th regard to State land are also 
applicable to anevqufe land, therefore, 
whenever i n this Code •reference is 
made to mevquf e land, this land which 
has been so dedicated is being unders
tood as being referred to. 

But there is another k ind of such 
dedicated land o f which the legal 
ownership is vested i n the Treasury 
(Beit-ul-mal and the tithes and taxes 
thereon belong to the State and of 
which only the right of possession 
has beet! appropriated for the benefit 
of some object, or the legal ownership 
is vested i n the Treasury •and the 
tithes and taxes as wel l as the. right 
of possession have been appropriated 
for the benefit of some object. 

To such dedicated land the provi
sions of the c iv i l law w i t h regard to 
transfer and succession do not apply; 
i t is cultivated and occupied by the 
Evqaf Authorities, directly or by 
letting i t and the income is spent ac
cording to the directions of the dedi
cator. 
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 פעי!* 5

 5• קרקע ״מתרוכה״ נמנית על שגי סוגים:
 א) קרקע שהושארה־ לציבור, כגון דרך ציבורית ;

 ב) קרקע שהוקצתה לכל תושבי כפר או עיר, או כפרים וערים, כגון מקומות
 המרעה המוקצים לתושבי הכפרים והערים. ׳

Ar t . 5. Les terres 'metrouké ' sont de 
deux sortes: 

1° Celles (mahmié) qui, comme la 
voie publique, par exemple, sont lais
sées à l'usage commun des populations. 

2° Celles (murefeké) ־ qui comme 
les pâturages, sont laissées pour le ser
vice de la générali té des habitants / 
d'une commune et d'un canton ou de 
plusieurs !communes et cantons réunis. 

Article 5. Land left for the use of 
public (metrouke) is of two kinds: 

(I) That ,which is •left for the general 
use of the public, l ike a public high
way for example; 

( I I ) That which is assigned for the 
inhabitants generally of a village or 
town, or of several villages or towns-
grouped together as for example pas* 
tures (meras). 

 שעין? 6

 6. קרקע ״מוואת״ (מתה) היא קרקע שוממה, שאין איש מחזיק בה, ולא הושארה
 זלא הוקצתה לציבור, •והיא נמצאת כה רחוקה מכפר או עיר עד שאין שומעים בה את
 קולו הרם של אדם בקצה היישוב ; דהיינו, במרחק מיל ומחצה או מהלך מחצית השעה

 מקצה היישוב.

A r t . 6. Les terres 'mévat ' sont les 
terrains vagues qui, n 'é tant en la pos
session de personne et n'ayant pas 
été laissées ,ou affectées à la popula
tion, s'étendent lo in des communes et 
cantons, à une distance d'où l a voix 
humaine ne peut •se faire entendre du 
point ext rême des endroits habités, 
c'est-à-dire un mille et demi, ou en
viron la distance d'une demi-heure. 

Dead land Cmevat) is land which is 
occupied by no one, and has not been 
left for the use of the publjc. I t is 
such as lies at such a distance from 
a village or town from which a loud 
human voice cannot make itself heard 
at the nearest• point where there are 
inhabited places, that is a rnile and 
a half or about half an hour's dis-

> 

tance from such. 

 ׳אסמכתאות
 ־סעיך 5: ע״ק 72/34 אל׳ר/38, /191; ע״ק םעיף 6: ע״א 55/40; 217/42; 153/46; ת״ק

 44/36; ע״א 55/40 פל׳ר/7, 5291 ע״א 4/50 חיפה 15/33.
 פסקים ד. עליון, 309.
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 טעיןמ 7

 7. חוק הקרקעות הזה נחלק לשלושת שערים:
 א) השער הראשון דן בקרקע ״מירי״; •

 ב) השער השני דן בקרקע ״מתרוכה׳/ בקרקע ״מוואת״ וכן בהרי הפקר (״אל1
 ג׳יבאל אל-מובאחה״).

 ג) השער השלישי׳ דן בשונות.

Art . 7. Le présent Code est divisé 
en trois livres: 

Livre 1er. Domaine public: 'erazii-
mirié vè •mevkoufé\ 

Livre I I . Terres abandonnées et ter
res mortes: 'erazii-metrouké vé mévat*. 

Livre I I I . Diverses sortes de pro
priétés non classées 1dans les catégories 
précédentes. 

Article 7. This Code is divided into 
three Books. 

Book I . — State Land. "Arazl Mirie". 
Book. I I . — Land which has been 

left for the public, "Arazi Me-
trouke", and "Araz i Mevat". I n 
thic Book jebali moubaha w i l l 
also be dealt wi th . 

Book I I I . — Miscellaneous kinds of 
land not clasified i n the prece
ding categories. 



 השער הראשון

 קרקע מירי
 ובו ארבעה פרקים

: ההחזקה , ק א ר  פ
: ההעברה , ק ב ר  פ
: הירושה , ק ג ר  פ

: קרקע נטושה (מחלול). , ק ד ר  פ

ק א׳ ר  פ

 צורת ההחזקה בקרקע מירי

 פעיף! 8
 8. אין מוםרים ואין מעבירים את הקרקע כולה של כפר או עיר לכלל תושביהם
 ואף לא לאחד, או שניים, או שלושה, שנבחרו על ידם, אלא מוסרים ומעבירים קרקע

 לכל תושב ותוש.ב ליחוד, ונותנים לו שטר־טאבו המראה את זכות החזקתו.

LIVRE 1er. 
Domaine public 
CHAPITRE 1er. 

Terres domainiales (miri) 
Acquisition et possession (tessarouf). 

A r t . S. La totalité des terres d'une 
commune ou d'un canton ne peut ê t re 
concédée, en bloc à l'ensemble de 
ses habitants, ou bien, par voie de 
choix, à un ou deux d'entre eux. Ces 
terres sont concédées à !chaque habi
tant séparément, et on l u i fait remise 
d'un titre possessoire (tapou), établis
sant son droit de possession. 

BOOK I 

CHAPTER I 

Article 8. The whole land of a v i l 
lage or of •a town cannot be granted 
in its entirely to a l l of the inhabitants, 
nor to one or two persons chosen 
from amongst them. Separate pieces 
are granted to each inhabitant and a 
t i t le deed is given to each showing 
his right of possession. 

 קפ׳ד/4, $1270 ע״ק 121/26, קפיד/4, 271 ן
ד/  ע״ק 5/27, קפ׳ד/4, 1528; ע״ק 59/27, קפ׳

 1532/4; ע״ק 40/37.

 אסמכתאות
 סעיף 8: עי׳א 99/34 אל׳ר/43, 239; ע״א 52/42
 אל׳ר/42 440; ע׳יא 416 /44 אל׳ד/46, 313;
 ע״א 289/46 אל׳ר/47 144; ע״ק 57/25



 16 חוקי הקרקעות

 פן$י1* 9

 0. בקרקע מירי הראויה לזריעה ולחרישה, מותר לזרוע חטה, שעורה, אורז,
 פואה ותבואות אחרות; ומותר לזרוע בה הן על דרך ההשכרה והן על דרך ההשאלה?
 אולם אסור להובירה אלא מפאת אחד הצידוקים האמיתיים המפורטים בפרק הדן בקרקע

 נטושה (מחלול).

Art . 9 Les terres m i r i susceptibles 
de culture et de labour pourront re
cevoir directement ou indirectement, 
par voie de louage ou de prêt , toutes 
sortes de cultures, telles que blé, orge, 
riz, 'boïa' (garance), et autres grains. 
Elles ne pourront rester incultes, à 

-moins d'excuses valables, déterminées 
au titre (déshérence) et dûment cons
tatées. 

Art icle 0. State land may be 
sown w i t h a l l kinds of crops such 
as wheat, barley, rice  ,madder (boia) ״
and other cereals, I t may be let on 
lease or loaned for the purpose of 
being sown but i t must not be left 
uncultivated, except for sound and 
duly established reasons set out in׳ the 
chapter headed Escheat of State Land. 

 העין? 10

 10. דין שדות המרעה, שהיו קוצרים את עשביהם מקדמת דנא ונותנים מעשר
 מיבולם, כדין שדות המזרע, ומחזיקים בהם על פי שטריטאבו. למחזיק בלבד *זכות
 ההנאה בעשב אשר בהם, והרשות בידו למנוע בעד אחרים ליהנות ממנו. בשדות מרעה

 כאלה מותר לחרוש ולזרוע ברשיון הפקיד.

Art. 10. Les prairies, dont l'herbe 
est fauchée ah antiquo, et sur le pro
duit desquelles la dîme est payée, 
sont considérées comme terre cultivée; 
la possession en est donnée par ta-
pou; le possesseur seul peut t irer pro
f i t de d'herbe qui y croît, et peut em
pêcher tout autre d'en jouir. Ces prai
ries, moyennant l'autorisation de l'au
torité compétente peuvent ê t re la
bourées et mises en culture. 

Article 10. Meadow land and 
crop of which is harvested by ah an-
tiquo usage, and on the produce of 
which tithe is taken is reckoned as 
cultivated land. Possession of i t is 
given by title-^dejed. The possessor 
alone can profit from the herbage 
which grows there, and can prevent 
all others from making use of i t . I t 
can be broken up and put under 
cultivation by leave of the Official. 

 אסמכתאות
 *עיף 9: ע״א 117/40 ב.

ב, 672.  &עיף 10 : ע״ק 18/32 קפ״ד/
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 פעי!? 11
 11. עשב הקרוי ״קילימבה״, הגדל בשדה המוחזק"על פי שטר־טאבו, שהובירוהו
 *לצרכי מנוחתו והחלפת כוחו, זכות ההנאה ממנו רק. למחזיק, ורשאי הוא למבוע בעד

 אחרים להכנס או לרעות בהמותיהם בו.
: ״קילימבה״ בטורקית הוא עשב הגדל בקרקע שחוברה לצרכי מנוחה. ה ר ע  ה
Art . 11. Le possesseur par tapou 

d'un champ en jachères peut seul tirer 
profit de l'herbe d i t e 'kilimba' qu'i l 
y croît, selon le besoin. I l peut intçr-
dire aussi' •l'entrée dudit champ à 
quiconque voudrait y introduire des 
bestiaux pour la paisson. 

Article 11. The possessor by־ 
title-deed of an arable field which 
is left fallow i n •accordance wi th its 
needs can alone derive profit from 
the herb called "kilimba" which grows, 
there. He can also refuse admission 
to the field to anyone wishing to< 
pasture cattle there. 

 העין5 12
 12. החזיק אדם בקרקע, אין הוא יכול להשתמש בעפרה לעשיית רעפים ולבנים
 1בלי רשיון הפקיד; ואם עשה־ כן, ישלם המחזיק לאוצר המדינה את ערכו המקומי של

 העפר, בין אם היתה זאת קרקע מירי, ובין אם היתה קרקע מווקופה.
Art. 12. Personne, sans la permission 

préalable de l 'autorité compétente, ne 
peut travailler la terre dont i l a la 
possession, pour en faire des briques 
ou des tuiles. En cas de •contravention, 
que cette terre soit m i r i ou mevkoufé, 
le •contrevenant devra payer pour 
compte du trésor, le pr ix de la terre 
ainsi employée par lu i , selon la va-
leur qu'elle aura sur les lieux. 

Article 12. No one without 
the leave of the Official f i r s t 
obtained can dig «up the land in his. 
possession for the purpose of making, 
bricks or tiles. Should he do so, whe
ther the land is State land or mevqufe 
land, t h e offender shall pay the price 
of the soil thus used by him, accord
ing to its local value, into the Trea
sury. 

 פעיףו 13
 13. החזיק אדם בקרקע על פי שטר־טאבו, רשאי הוא למנוע בעד אחרים לעבור

 זבד! ללא זכות, אלא אם כן היתה בידם זכוודמעבר מקדמת דנא.
Article 13. Every possessor of" 

land by ti t le deed can prevent 
another (from passing over it, but i f 
the latter has an ab antique right of' 

Ar t . 13. Tout possesseur de terre 
par tapou peut empêcher qui que ce 
soit de traverser son! terrain si on n'y 
a pas droit; mais s'il existe, ab anti-
quo, un droit de passage, ledit pos
sesseur ne pourra s'y opposer. 

way he cannot prevent him. 

א 167/43 אל׳ר/43 682,* ״  אל׳ד/41 220; ע
א 13/44 אל׳ד ״  ע״א 310/43 אל׳ר/44 632; ע
 /44 330; עי׳א 325/46 פסקים עליון ב 485?
 ע״א 253/47 פסקים א 5270 ת״א 255/49 פס

 קים ו. מ. 178.

 :אסמכתאות
 ־סעיף 13 : עי׳ק 87/27 קפ״ד/2 $726 ע׳יק 43/28
 קפ׳ד/2 669; ע״א 115/37 אל׳ר/37 541; ע״א
 37/38 אל׳ר/38 5115 ע״א 218/38 אל׳ר/38
 5124 ע״א 182~185 אל׳ר/40 343; ע״א 80/41
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 מעיף 14

 14. אסור לאדם, בשרירות לבו, לעשות תעלת מים או גורן או להשתמש בכל צורה
 שהיא בקרקע שבהחזקתו של אחה בלי רשותו וידיעתו של המחזיק.

A r t . 14. Personne •sans l'aaitorisa-
tion et l'entremise du possesseur, ne 
peut couper arbitrairement le terrain 
d'aûtrui^ y faire des meules ou tout 
autre acte arbitraire de possession. 

Article 14. No one can arbi
t rar i ly !make a water channel or 
a threshing floor on• the land of ano** 
ther, nor do any other arbitrary act 
of possession on i t without the sanc
tion- and knowledge of t h e possessor. 

 &עיף 15

 15. קרקע המוחזקת בשותפות הניתנת לחלוקה, באופן שכל אחד מהשותפים יפיק
 הנאה מחלקו המופרד, ודרשו השותפים או חלק מהם חלוקה, תחולק הקרקע על ידי
 הפקיד ויוקצו חלקים לכל אחד מהם לפי עדית, בינונית וזיבורית, בהגרלה חוקית או
 בדרכים צודקות אחרות, בנוכחותם או בנוכחות באי כוחם החוקיים. אם אין הקרקע
 ניתנת לחלוקה ממשיכים להחזיק" בה במשותף כפי שהיה קודם לכן, ואין להשתמש בה

 בצורת חלוקת-הנאדרלפי-התור (מוהאיה).

Art . 15. Lorsqu'une terre possédée 
par plusieurs personnes est susceptible 
d'être divisée, c'est-à-dire lorsque 
chaque portion peut donner séparé
ment autant de revenu que si elle con
tinuait d e faire partie de l'ensemble, 
et si le partage est demandé par l 'un 
au •moins des copossesseurs,. les parts 
seront formées en tenant compte de 
leur valeur et réparties par tirage au 
sort selon les prescriptions du droit 
religieux ou de toute autre manière 
équitable; ce partage est fait en p ré 
sence des intéressés ou de leurs re
présentants, et par les soins des auto
rités compétentes qui attribuent à 
chacun sa part. Si les terres sont re
connues n'être pas susceptibles de par
tage, elles devront rester dans l ' indi
vision; dans ce cas, on ne pourra pas 
recourir au partage de la jouissance 
(mouhaïa). 

Article 15. I f any land pos
sessed in individual shares by se
veral persons is capable of being 
divided, that is to say i f each portion 
can yield separately as much produce 
as i f i t continued to form part of the 
whole , i f partition is demanded by 
the co-possessors^ or by one or more 
of them, shares shall be parcelled 
out, according to their value, and 
distributed by lot an accordance wi th 
the provisions of the Sacred Law, or 
in any other equitable manner. Th.e 
partition shall be made i n the pre
sence of the interested parties or their 
representatives by the Official, who 
shall allot to each his share. 

I f the land is incapable of being 
divided i t must remain undivided. I n 
this event partition of enjoyment 
(mouhaia) that is possession by the 
co-possessors in turn cannot be res
orted to. 
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 םעין? 16

 16. לאחר חלוקת קרקע בהתאם לסעיף הקודם, ולאחר שכל אחד מהשותפים סימן
 את תחומי חלקו והחזיק בו בנפרד, אין אחד מהם יכול לבטל את החלוקה הקו*4מוג

 ולדרוש חלוקה חדשה.

Art. 16. Après le partage de la terre, 
dans les formes déterminées au p ré 

céden t article, quand chacun des co-
jpossesseurs, ayant fixé ses limites, au
ra reçju *tradition' de la partie l u i 
?échéant, et quand i l en! sera entré en 
.possession, aucun d'eux ne sera plus 
habile à demander l'annulation du 
:premier partage pour faire procéder 
à une nouvelle répart i t ion. 

Article 16, After partition i n 
manner described i n the preceding 
Article and after each co-possessor 
has set his boundaries and entered 
into possession of the share which 
has fallen to h im none of them can 
annul the partition which has taken 
place and demand the making of 
another. 

 םעיףו 17
 17. אין לעשות חלוקת קרקע בלי רשיונו ובלי ידיעתו של הפקיד, ובלי נוכחות;
 המחזיקים בה או באי־כוחם החוקיים. נעשתה החלוקה בצורה כזאת — הריהי חםדוד־

 תוקף.

Art . 17. Le partage de la terre ne 
l>eut avoir l ieu sans l'autorisation et 
l e ministère de l 'autorité •compétente, 
n i en l'absence du possesseur ou de 
son mandataire, sous peine d'être con
s idéré nul et non avenu. 

Article 17׳. Partition of land 
c a n n o t take place without the 
leave and knowledge of the Official, 
nor i n the absence of a possessor or 
his agent. Every partition which has 
so taken place is invalid. 

 םעיץ* 18
 18. היו המחזיקים המשותפים בקרקעות, כולם או מקצתם, קטנים או קטנותי

Art. 18. Si un ou plusieurs des co-
possesseurs de l 'un ou l'autre sexe 
sont mineurs le partage des terres en 
leur possession et susceptibles •d 'être 
divisées, conformément à l ' a r t 15, 
aura lieu par l'entremise de leurs tu 
teurs. I l e n sera de même des terres 

Article 18. I f one of seve
ral of co-possessors of either sex 
are minors partition of land i n their 
possession which is capable of being 
divided i n accordance w i t h Article 15 
must be carried out through their 
guardians. So also wi th regard to 

 27; ע׳יא 138/44 אל׳ר/44 721,* ע״א 140/44
 אל׳ר/45 183; ע״א 182/44 אל׳ר/44 801;
 ע״א 355/44 אל׳ר/44 760; ע״א 70/45 אל׳ר/
 45 429; ע״8 130/47 אל׳ר/48 37; ת״ק 1/48־

 פסקים מ. ד 302.

 אסמכתאות
 'סעיף 17: עי׳א 140/44; עמי׳ה 66/38; תייק 1/48
זי 302; ת״א 24/48 פסקים ד  פסקים ד. מחו
 מחוזי 162; ע״א 140/41 אל׳ר/41 554; ע־-׳א
43/ י '  210/41 אל׳ר/41 537,* ע״א 19/43 אל



 חוקי הקרקעות

 ״תחולקנה הקרקעות הניתנות לחלוקה על פי סעיף 15 על ידי אפוטרופסיהם. כן תחולקנה
 •קרקעותיהם של שוטים ושוטות, פתאיכדביותר ופתיוורביותר, על ידי אפוטרופסיהם.

appartenant à־ des individus en é tat 
de folie ou de démence; le partage 
en sera •fait par l'entremise de •leurs 
tuteurs. . 

land possessed by lunatics or imbeeilesv 
of either sex partition must be e f 
fected through their guardians. 

 העין* 19
 19. החזיק אדם על פי שטר־טאבו באדמת יער או באדמת חורשות שיחי אלונים
 ׳(״פרנאליק״), מותר לו לבראה ולעשותה שדדרמזרע. החזיקו אנשים רבים בשותפות
 .באדמה כזאת, אין שותף אחד רשאי לעשות כן בלי רשות יתר השותפים. עבר ועשה כן,

 זכאים שותפיו להיחשב כשותפים גם במקומות שבוראו.

Ar t . 19. Tout individu ayant seul la 
possession, par tapou, de forêts ou de 
'pernallik', peut les abattre pour en 
faire des champs destinés à la culture. 
Mais si ces forêts ou 'pernallik' sont 
en possession collective, l 'un des co-
possesseurs ne peut, sans le consen
tement des autres, abattre tout ou 
partie desdites forêts, ou 'pernallik' 
pour en faire des champs; s'il le fai
sait ceux-ci seraient aussi coposses-
seurs de la partie de terrain ainsi dé
friché. 

Article 19. Any one who has. 
sole possession by • title deed of 
woodland or "pernallik" can clear i t -
in order to tu rn i t into cultivable^ 
land. But i f such woodland or pernal
l i k is in joint possession one co-pos
sessor alone cannot without the con
sent of the others clear a l l or part, 
of i t in order to turn i n into cultivable 
land. Should he do so the other co-
possessors w i l l also be co-possessors•• 
of the land so cleared. 

3  # פ.עיו* >
ם החוקיים, כגון, קטנות, שטות, אלמות, ^ע3^טטנמ0י  20. בהעדר הוכיחה לדיו ש
 שהייה בארצות המרוחקות מרחק ^חוםךבסיע^(מודיודאלל־-םפר), אין שומעים תביעות

 ובנוגע לקרקעות המוחזקות על פי שטריטאבו, שהחזיק בהן אדם עשר שנים בלי(ערעור)

 119; 68/41 אלר/41, 657; 17/41 אלר/41,
 211; 147/41 אלר/41, 428; 216/41 אלי/41,
 579; 220/41 אלר/42, 11; 224/41 לאר/42,
 77; 256/41 אלר/42, 158; 72/42 אלר/42,
 544; 119/42 אלר/42 755; 152/42 אלר/42,
 698; 179/42 אלר/42, 926; 281/42 אלר/43,
 77; 288/42 אלר/43; 477; 21/43 אלר/43,
 331; 53/43 אלר/43, 11; 164/43 אלר/43,
 501; 329/43 אלר/44, 809; 408/43 אלר/44,
 628; 53/44 אלר/44, 552; 106/44 אלר/44,
 818; 138/44 אלר/44, 721; 288/44 אלד/44,

 אסמכתאות
 *סעיף 20; ערעורים אזרחיים. 72/22 קפד/2
 644; 98/27 קפד/1 200; 105/32 קפד/3
 1172; 104/36 קפד/7 93; 184/37 קלר/2
 219; 187/37 אלר/2 127; 26/38 אלר/38
 171; 224/38 אלר/38 116; 226/38 אלר/39
 337; 23/39 אלר/39, 171; 92/39 אלר/40,
 227; 92/39 אלר/39, 442; 57/40 אלר/40,
 147; 76/40 אלר/40, 169; 125/40, אלר/41,
 205; 138/40 אלר/40, 295; 139/40 אלר/40,
 ׳505; 141/40, אלר/8/ 121; 31/41 אלר/41,



 חוקי הקרקעות 21:

^ שומעים תביעות בנוגע לקרקעות החל מהתארין! שבו בטלו הצידוקים; ע א ז י 7 א ^ , ) 
 הדזוקיים הללו עד עשר שנים,* אולם אם חלף המועד הנזכר, איו/שומעים אותן. הודה־•
)) איו bחשיבים  הנתבע כי תפס וזרע את הקרקעות שבידו שלא כחוק וללא זכות ^מלי
 לא את חליפת הזמן ולא את החזקתו: הקרקעות '!הללו תילקחנדד^מנו ותוחזרנה

 לבעליהן. הוספה מיום 11 ג׳מאד־אל-אוול 1305 (12 בינואר 1$02): אין שומעים תביעות:
 נגד מהגרים אחרי שנתיים, בלי צידוק, בקשר להחזקת קרקעות נטושות (מחלול) שנמסרו׳

 להם על ידי הממשלה, ושעיבדו אותן ובנו עליהן בנינים.
 החלטת ועדת המג׳לה: תקופת ההתישנות בתביעות המוגשות על ידי פקידי הקר־,

 קעות לגבי זכות הבעלות (רקבה) בקרקעות מירי היא שלושים ושש שנה (החלטה זד
 אושרה על ידי פקודה מלכותית מיום 22 מוחרם 1330 — 22 בינואר 1598).

Art . 20. Lorsqu'une personne ayant 
droit à la possession d'une terre m i r i 

Taura laissé occuper par !une autre 
pendant dix ans sans la revendiquer 
en justice, et sans pouvoir invoquer 

:-aucune excuse valable telle que la 
violence exercée por l'occupant, la 
minorité, la démence, l'absence pour 

--cause de voyage, les procès tendant 
-.à la restitution de la possession de 
*cette terre ne pourront pas ê t re ac
cueillis. Le délai de dix ans court à 

Article 20. I n the absence of a valid 
excuse according to the •Sacred Law, 
duly proved, such as minority, un
soundness of mind, duress, or absence 
on a journey (muddet-i-sefar) actions 
concerning land of the Kind that is 
possessed by title deed the occupation 
of which has continued without dis
pute for a period of ten years shall 
not be maintainable. Ttfie period of 
ten years begins to run from the time 
when the excuses above-mentioned 

.227 40  ע.מ.ה. המ. 56/38 אלר/
 ת״א ים. 138/46 פסקים מ. ב. 448; 485/33

 קפד/4, 1512.

 סעיף 20. ערעורי קרקעות: 19/23 קפד/4, 1470;.
 45/23 קפד/4 1206; 66/23 קפד/4 1208;־
 128/23 קפד/1 276; 21/24 קפד/4 1528;

 32/24 קפד/4 1209; 56/24 קפד/4 2121;.
ד 1086; /  64/24 ל!פד/2 46*6; 122/24 קפד

 76/25 קפד/4 1472; 81/25 קפד/4 1474;־
 121/46 קפד/2 1271; 135/26 קפד/5 1729;
 65/27 קפד/3 956; 7/28 קפד/2 1668 45/29

 קפד/4 1499; 58/30 788; 7/32־
 קפד/3 1010; 49/32 קפל/4 1221; 20/33
 פלר/2 135; 42/33 קפד/3 813; 46/33

 אלר/37 265; 13/34/ קפד/9 837; 43/36׳
 אלר/37, 36;- 184/37 קלר/2 219; 4/46-

 פסקים ה. מ.

 ערעורים אזרחיים
 אסמכתאות• — לסעיף 20 (המשך)

 805; 289/44 אלר/45, 158; 306/44 אלר/46,
 121; 332/44 אלר/45, 71; 336/44 אלר/45,
 353; 416/44, אלר/46, 131; 208/45 אלר/47,
 440; 231/45 אלר/46, 96; 300/45 אלר/46,
 69; 315/45 אלר/46, 504; 321/45 אל״ר/46,
 396; 49/46 אלר/46, 711; 71/46 אלר/46,
 321* 82/46 אלל/47, 167; 161/46 אלר/47,
 544; 271/46 אלר/47, 372; 324/46—340
 אלר/47, 306; 33/47 פמן/47, 308; 39/47
 פסקים מחוז. ג. 23; 10/49, פסק. ד. מ. (תפד
״ב  ציות) 14, 71? 27/49 פסקיפ בד1951 תשי

.139 
 בג״צ 27/30 קפד/4, 1219; 19/36 אלר/37,
 332; 91/36 אלר/37, 8; 33/42 אלל/42, 257;
 117/44 אלל/44, 607; 81/45 אלר/46, 119.
 תיקי קרקעות 191/21 קפד 1802/5; 5/41,
 פמן/46, ־684; 2/43 המשפט/46, 79—84;

 126/51 פסקים 1951 תשי״א, 384.



 :22 הוקי הקרקעות

 החלטת מועצת־המדינה מיום 29 זי־־אל־זדגיה 1311, מספר 299:
 העביר אדם קרקעותיו לאחר, בלי רשיון הפקיד, ועיבדן מקבל ההעברה במשך עשר
 ישנים בלי ערעור, ולאחר מכן הגישו יורשי המעביר תביעה על הקרקעות המועברות,
 יהדי בהתאם לסעיפים 20, 36 ד78 מחוק הקרקעות, אין שומעים תביעה כזאת, בהתחשב
 ..בעובדת ההחזקה במשך עשר שנים בלי ערעור וכן בהתחשב בהעדר הצידוקים החוקיים
 המפסיקים את מירוץ ההתישנות, ובהעדר הודאה מצד מקבל-ההעברה כי תפס את הקדר

 קעות הללו שלא כחוק ללא זכות (פדולי).

partir du !moment où les excuses ci-
dessus auraient cessé d'exister. Mais, 
si le défendeur reconnaît qu' i l a pris 
possession de la terre et qu ' i l l'a cul
tivée sans droit (fouzouli), i l n'est 
pas tenu compte du délai qui s'est 
écoulé et la terre est remise au légi
time possesseur. 

have ceased to exist. Provided that - i f 
the Defendant admits and confesses, 
that he has arbitrarily (fouzouli) ta
ken possession of and cultivated the-
land no account is taken of the lapse-
of time and possession and the land 
is given back to its proper possessor-

 םעיך215
 21. קרקעות שנתפסו ונזרעו שלא כחוק ללא זכות (פדולי), או באלמות, ושולמו
 *מםיהן מדי שנה בשנה, הרי אם הוחזרו על ידי הפקיד, לאחר משפט, אין זכות לפקיד
 &ו לאדם שהוחזרה לו הקרקע, לקחת דמי פחודקרקע (נוקסאן ארד) או שכר־ראוי מאת
 <חאדם שתפס וזרע את הקרקע שלא כחוק ללא זכות (פלילי)׳ או באלמות. הוא הדין

-לגבי קרקעות של קטנים וקטנות, שוטים ושוטות, פתאיםיביותר ופתיות~ביותר.

Art . •21. Lorsqu'une personne ayant 
pris possession, sans droits (fousoulén) 
ou par violence^ d'une terre tmiri, 
l'aura cultivée et aura payé, chaque 
année, les impôts dûs au fisc, et qu'elle 
devra restituer la terre, après juge
ment et sur l'ordre des autorités, n i 
le fisc n i le demandeur, ayant obtenu 
la restitution, ne pourront réclamer 
du détenteur une indemnité pour ־ la 
moins-value de la terre, après la r é 
colte (noksan-i-erz) (v. 60).. n i run 
droit de louage (idjr־i־missil). Les m ê 
mes dispositions sont applicables à la 
terre appartenant aux mineurs ou à 
des individus en état d'imbécilité et 
de démence. 

Art icle 21. When land which 
has been taken and cultivated 
!unlawfully or by violence and on, 
which the taxes have been paid has 
after t r i a l been restored to the pos
session of the rightful occupier by 
the Official neither Official nor the-
rightful occupier shall •be entiltled to 
claim from the person who unlawfully 
or by violence seized, and -cultivated 
i t either damages for depreciation 
(noksan arz) or an equivalent rent, 
(ejr misl) the same provisions apply 
to land belonging to minors, lunatics,, 
and imbeciles of either sex. 

 אסמכתאות
 ?סעיף 21: ע״א 288/43¡ ע״א חיפה 47/38.



 חוקי הקרקעות 23

 פעיףן 22
 22. הוחזרה קרקע, שנתפסה ונזרעה שלא כחוק'ללא זכות (פדולי)" או באלמות,
 זכאי האדם שהוחזרה לו הקרקע לדרוש, באמצעות הפקיד, עקירת •הזריעות ושאר הירקות

 אשר נזרעו על ידי ה״פדולי״ או האלם, אם נבטו׳ אד אין הוא זכאי לקחתם לעצמו.
 תוספת מיום 22 גימאד־אל-אוול 1302 (7 ניסאן שנת 300!) : אם טרם נבטו הזרעים,

 יתן מי שהוחזרה לו הקרקע לזורע זרעים דומים לאלה שנזרעו, וירכוש אותם לעצמו.

Art . 22 Lors de la restitution dès 
terres prises et cultivées, arbitraire
ment ou par violence, l ' individu qui 
aura réclamé sa terre pourra faire en
lever, par ! ,entremise de l 'autorité 
compétente, les semailles ou herbages 
que l'usurpateur aura pu y jeter ou 
y faire -croître; i l n'a nul droit de se 
les approprier. 
Supplément à l'art. 22. 15 Djem. I 1302. 

Lah-i-Kav., vol. I I I , p. 130. 
Lorsque les semailles ne sont pas 

encore sorties du sol au moment de 
i:׳. restitution, le demandeur prendra 
possession de la terre avec les semen
ces à la condition d'en payer la va
leur à celui qui les aura semées. 

Article 22. On restitution ol 
land taken and cultivated arbitra
r i l y or by force the person who has 
reclaimed the land can have the seeds 
or crops which the usurper has sown or 
caused to grow there removed' through 
the Official^ te has no right to take 
them for himself. 

Addition. 15 Jemazi'ul Evvel, 1302. 
When the seeds have not yet issued 
from the soil at the time of restitution 
the claimant shall take possession of 
the land wi th the seeds as they are 
on condition that >he pays their value 
to h im who has sown them. 

 מעי!? 23
 23. השכיר אדם את הקרקעות שבהחזקתו או השאילן, אין השוכר או השואל רוכש
 ׳לו זכות חזקה (חאק קראר) בהן בעטיית זריעתן והחזקתן במשד תקופה ארוכה, כל

Article 23. A person who takes land 
from the possessor under a lease or 

Art. 23. Tout individu qui, des mains 
du possesseur aura reçu une terre à 

א 604/50 — פסקים ג. מ. (תמציות) 40. ״  ת
 בג״צ: 37/49 פסקים ה, עליון 287.

 סעיף 23: ע״א 18/32 קפד/2 672; 105/32
 קפד/3 1172,- 70/38 אלר/38 280; 24/40
 קפד/4 1518; 64/32 קפד/3 1098; 49/34
 קפד/8 682; 14/36 אלר/37 58; 29/36

 אלר/37 325.
 בג״צ 53/46 אלר/47 — 10.

 אלר/40 $240 235/40 &לר/41, $18 246/41
 אלר/42 474; 167/42 אלר/42 5715 26,4/43

 אלר/43 751; 449/44 אלד/45 339.
 ע״ק 34/28 קפד/4 1216* עי׳ק 61/28 קפד/4
 1481; 64/24 קפד/2 646; 54/36, ע״ק 18/32.

 בג״צ 27/30 קפד/4 1219.

 אסמכתאות
 סעיף 22. ערעורים אזרחים: 29/29 קפד/5
 $1799 46/30/ קפד/3 1091; $112/39 אלר/39,
 517; 424/41 אלר/41 121; 431/41 אלר/44
 $591 200/42 אלר/42 $972 308/44 אלד/45,
 266; 74/46 המשפט/46 126; 18/47 אלר/47
 527ר 42/47 פמן/47 274; 64/48' פסקים ב.
 עליון 326;. 31/49 פסקים ג. מ. (תמצית) $13
 3/50 פמן/י 125; 96/50 פסקים עליון ב. $106
 115/51 פסקים מ. ו\$16 185/51 פסקים ד. מ.
;22 ( ת )  (תמצית) 88; 181/52 פסקים מחוז. ז

 180/52 פסקים מח. ז. (תמציות) 20.
 ע״ק 41/29 קפד/3 1064; 29/29 קפד/5 $1799

ב 761. / ד פ  57/32 קפד/3 $1098 58/33 ק



 24 חוקי הקרקעות

 זמן שהוא מודה כי חינו שוכר או שואל. במצב כזה אין מחשיבים את חליפת הזמן,-
 והמחזיק זכאי בכל עת לקחת ולתפוס את קרקעותיו בחזרה מידי השואל או השוכר.

;-titre de louage ou de prêt, n'acquiert 
nullement u n , •droit de permanence sur 
ladite terre, par le fait du long espa
ce de temps pendant lequel i l l'aura 
••cultivée et en aura joui, dès qu ' i l s'en 
reconnaît locataire ou emprunteur..Con-
séquemment comme on ne tient pas 
compte du temps, le possesseur de la 

terr!e aura toujours le droit de re־
prendre sa propriété des mains du 
locataire ou emprunteur. , 

loan acquires no permanent right 
over the land by reason of the length 
of time for which he cultivates and 
possesses i t , so long as he acknowled
ges himself a lessee or borrower. Con
sequently no account is taken of lapse 
of time and the possessor w i l l always 
have the •right to take back his pro
perty from the lessee or borrower. 

 פעין? 24

 24. מקומות שהוקצו מקדמת דנא בתור מרעי־קיץ ומרעי־חורף לכפר אחד,־ או־
 שלושה כפרים, או חמישה כפרים — מלבד מרעי־הקיץ ומרעי־החורף המיוחדים, שההח
 זקה בהם היא על פי שטר~טאבו אם בנפרד ואם בשותפות — אינם נבדלים במאומה;
 מאדמות מזרע. כל הוראות החוק שנזכרו ושייזכרו חלות עליהם בשלמותן, וגובים מבעלי׳
 שני הסוגים הללו מסי מרעדרקיץ (יאילקייה) ומסי מרעהרחורף (קישלאקייה), לפי י

 היבול.

Art, 24. Les pâturages d'hiver (kich-
..lak) et d'été ((yailak) à l'exception 
de ceux qui sont abandonnés à l'usage 

.commun d'un ou plusieurs villages, 
,ne diffèrent en rien des terres m i r i 
'.ordinaires, lorsqu'ils sont ab antiquo 
possédés par tapou, à t i t re particu
lier ou par indivis. Toutes les dispo

sitions applicables aux terres m i r i le 
.sont également à ces pâturages d'hi-
 .ver et d'été׳

Les deux espèces de 'yailaks' et de 
"'kichlaks' (c'est-à-dire ceux des com
munes et des particuliers) sont sou-

*mis aux droits sur les pâturages dits 
'•*yailakié' et 'kichlakié' proportionnel
lement à leur rapport. 

Article 24. Places which have 
been used as winter (kishlak) 
a n d summer (yaylak) pasturing 
grounds ab antique other than those 
that are appropriated to the common 
use of one or several villages, differ 
i n nothing from cultivable land when 
they are possessed by title-deed ;by 
one person exclusively or by several 
persons jointly. A l l enactments herein
after applicable to. State land, are 
equally applicable to such pasturing 
grounds. From the owners of both 
kind's of pasturing grounds (whether 
those of communities or private per
sons) are taken dues called "yaylakie", 
and "kislakie", in proportion to the 
yield. 
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 סעין? 25 י

 25. אין אדם המחזיק בקרקע רשאי לנטוע בה כרמים ועצי פרי למיניהם ולעשותה
 בוסתן או גן בלי רשיון הפקיד. אם עשה כן, זכאית הממשלה לעקרם תוך שלוש שנים.
 חלפו שלוש שנים והחלו העצים להניב פרי, יניחום במצבם. עצי פרי שניטעו בלי רשיון
 וחלפו עליהם שלוש שנים, או שניטעו ברשיון הפקיד, לא ייחשבו בכפופים לקרקע, אלא
 יהיו קנין בעליהם. בכל שנה יילקח מעשר מהיבול. לא יוטל מס קבוע (מוקאטעה) על

 הקרקעות של כרמים וגנים כאלה אשר לוקחים מעשר מיבול עציהם.

Art , 25, Personne sans la permission * 
clés autorités compétentes, ne peut 
planter dans une terre en sa posses
sion des vignes ou des arbres f ru i 
tiers, pour en faire un vignoble ou un 
verger. •Si ces plantations ont été fai
tes sans autorisation, le fisc a le droit 
de les faire enlever pendant un délai
de trois ans . A u bout de ce temps, 
les arbres étant en état de porter des 
fruits, devront ê t re laissés en place. 
Les arbres plantés avec l'autorisation 
du fisc et ceux qui, ayant été plan
tés sans autarisation, auront été lais
sés e n place pendant trois ans ne sont 
pas considérés comme une dépendance 
du sol, mais ils appartiennent en plei
ne propriété (mulk) au possesseur 
du sol. La dîme seule est perçue an
nuellement sur le produit; i l ne peut 
être imposé de redevance fixe (mou-
kataa) sur le sol de ces sortes de v i 
gnobles et vergers sur le produit des
quels la dîme est payée. 

Article 25. No one can plant 
vines or frui t trees on land in 
his possession and make i t a vineyard 
or orchard without the leave of the 
Official. Should he do so the State 
has the right, for 3 years, to have 
what has been planted removed. At 
the end of that period trees which 
have reached a fruit-bearing state 
must be left as they are. Trees and 
vines planted w i t h the leave of the 
Official and those planted without 
leave which have been left for 3 years, 
are not considered as subject to the 
land but belong i n f u l l ownership to 
the possessor of 1he land. But tithe is 
taken of the produce annually. Fixed 
rent (moukataa) shall not be char
ged on the sites of such vineyards 
and orchards on the produce of which 
tithe is taken. 

 העי!* 26
 26. אדם המרכיב או מטפח עצים הגדלים מאליהם בדרך הטבע בקרקעות שהוא
 מחזיק בהן בנפרד או בשותפות, נעשים העצים הללו קנינו הפרטי. אין השותף או הפקיד

Art . 26. Tout individu qui greffera 
eu élèvera des arbres venus naturel
lement sur la 'terre en sa possession^ 
à titre unique ou collectif, en acquerrë 
la propriété mulk, et n i l 'autorité com
pétente, pas plus que le possesseur, 
ne pourront s'ingérer dans la proprié-

Article 2ff. Everyone who grafts 
or cultivates trees standing na
turally on land in his possession, wi th a 
sole or joint title, acquires ful l (mulk) 
ownership on them, and neither the 
Official nor the joint possessor can in
terfere wi th the ownership of such 



 26 חוקי הקרקעות

 יכולים להתערב בבעלותו על העצים הללו* אולם לוקחימ מן היבול השנתי את המעשר
 החוקי בלבד.

té desdits arbres sur le produit an- ׳ 
nuel desquels la dîme seule sera per
çue. 

trees. But tithe shall be taken'on their 
annual produce. 

 מעיף! 27

 27. אםור לאדם זר להרכיב או לטפח עצים הגדלים מאליהם בדרך הטבע בקרקעות
 שמחזיק בהן אחה ולרכשם על ידי כד בקנינו, בלי רשות המחזיק. אם רצה להרכיב או
 לטפח,־ רשאי המחזיק בקרקע למנוע בעדו. ואם הרכיבם, זכאי המחזיק, באמצעות הפקיד,

 לכרות את העצים ממקום הרכבתם.

Art , 27. Nu l étranger n'a le droit 
de faire acte de propriétaire en gref
fant ou cultivant, sans l'autorisation 
du possesseur du sol, les arbres ve
nus naturellement sur la terre d'au-
t ru i ; si l 'étranger à cette propriété 
veut faire cette .greffe ׳ou -culture, le 
possesseur du sol a le droit de l'en 
empêcher. Si la greffé a eu lieu, le 
possesseur du • sol est en droit, par 
l'entremise de l 'autorité compétente, 
de faire enlever lesdits arbres de l'en
droit où ils auront été (greffés. 

Article 27. No one has the right 
to graft or cultivate *trees stan
ding naturally on the land of another 
without the leave of the possessor of 
the land. I f he attempts to do so the 
possessor can prevent him. I f the graf
ting has taken place the possessor of 
the land has the right, through the 
Official to • have the trees cut ־ down 
from the place where they have been 
grafted. 

 םע>ץ* 28
 28. כל העצים, בין שהם עצי פרי ובין שהם עצי סרק, כגון: מהלול, אגוז, ערמון
 ועצי אלון, הגדלים מאליהם בדרד הטבע על קרקעות מירי, כפופים לקרקע, והנאתם
 למחזיק בהן, ולוקחים מעשר חוקי למדינה מיבול עצי הפרי. עצים כאלה הגדלים מאליהם
 בדרך הטבע, אסור למחזיק בהם וכן לזר לכרתם או לעקרם* ואם עשה כן, נוטלים

 לטובת המדינה את ערך העצים כשהם עומדים מן האדם יאשר כרתמ או עקרם.
: הסיפא של סעיף 28 תוקנה על פי פקודה'מלכותית מיום 16 שוואל 1286, ה ר ע  ה

Art , 28. Tout arbre fruitier et non 
fruitier sans exception, savoir: l a val
lonnée (palamoud), le noyer, le châtai
gnier, le charme (gueurgen), et le 
chêne (meche)} venu naturellement 
sur un terrain m i r i suit la condition 
de la terre; le produit revient au pos
sesseur du sol: la dîme légale seule-

Article 28. A l l trees without 
exception, whether fruit-bearing or 
not,, such as "palamud" trees, wulnut 
trees, chestnut trees, yoke elms, and 
oak trees, growing naturally on State 
land are Subject to' the land; the pro
duce goes to the possessor of the site, 
but tithe is taken of the produce of 
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 שקבעה כי ערך העצים כשהם עומדים ישולם למחזיק בקרקע ולא למדינה. יותר מאוחר,
 קבעה פקודה מלכותית מיום 18 רביע אוול שנת 1293 את זכותו של המחזיק בקרקע מירי

 לכרות עצי פרי ועצי סרק שגדלו מאליהם בדיד הטבע.

ment (uchuricheri) est plélevée sur la 
récolte, pour compte du m i r i . Les ar
bres venus naturellement ne peuvent 
être coupés, ni enlevés par le posses
seur du sol, ni par qui que ce soit. 
Quiconque couperait ou enlèverait Tun 
ûe ces arbres serait passible, envers 
le miri, du payement de la valeur de 
l'arbre sur pied. 

the fruit-bearing trees by the State. 
Trees standing naturally can neither 
be cut nor uprooted either by the pos
sessor of the site or anyone else. Who
ever cuts or uproots any such trees-
shall be liable to pay the State the stan
ding value of the tree. 

 מעיף5 29
 29. נטע אדם ברשות הפקיד עצי סרק בקרקע שהוא מחזיק בה והפכה לחורשת
 יער, יהיו העצים קנינו, ורק הוא לבדו זכאי לכרתם או לעקרם. כרתם אחר — יהא מחויב
 לשלם את ערכם כשהם עומדים. דמי שכירות קרקע (איג׳ארה זמין); השווים למעשר יוטלו

 על אדמת יער כזאת בהתחשב עם הביקוש והמקום.

Art , 29. Tout individu qui a planté 
des arbres fruitiers, avec permission 
de l 'autorité compétente, sur la terre 
en sa possession en a la propriété 
mulk; l u i seul a la faculté de les cou
per et de les faire arracher. Toute 
autre personne qui voudrait en faire 
la coupe devrait en rembourser la va
leur. I l est imposé sur ces sortes de 
bois en redevance foncière (idjâréi-
zémîn) équivalant à la dîme^ en tenant 
compte, suivant l'emplacement, du plus 

ou moins de valeur de l'immeuble. 

Article 29. Everyone who, wi th 
leave of the Official, plants non-
fruit-bearing trees on land i n his pos
session and makes i t woodland (kurou) 
has fu l l ownership of them, he alone 
can cut them down or uproot them. 
Anyone who cuts them down must 
pay their standing value. On this kind 
of woodland a ground-rent (i jarae-i-
zemin) is charged, equivalent to tithe, 
taking into consideration the value of 
the site according to its situation. 

 &עי1? 30
 30. היערות בהם גדלים עצים מאליהם בדרך הטבע, שהיו המחזיקים חוטבים בהם
-מימי דור ודור, או בזכות החזקה שעברה אליהם מאחרים — מלבד הרי הפקר (ג׳יבאל

Art. 30. Hormis les forêts des mon
tagnes 'mubâh' et celles affectées à 
-l'usage des communes, la coupe des 
arbres venus naturellement dans les 
bois destinés à l'affouage (kori) , qui, 
passés de père en fils ou achetés de 
tiers, sont possédés par tapou, est r é -

Article 30. Woodland not being 
woodland on the mountains (je-
bali moubaha) or forests and woodland 
appropriated to the use of inhabitants 
of villages, on which the trees growing 
naturally are destined for fuel, and 
which has devolved by succession or 
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 מובאחה)׳ והחורשות והיערות שהוקצו לתושבי הכפרים — ניתנת התחזקה בחם על פי
 שטר~טאבו. רק המחזיק לבדו רשאי לכרות את העצים. רצה אדם זר לכרתם יכול הוא
 למונעו באמצעות הפקיד, ואם כבד כרתם, ישלם למדינה את ערך אותם העצים כשהם
 עומדים. דמי שכירות קרקע (איג׳ארה זמין) השווים למעשר יוטלו על אדמודיער כזאת.

 הדינים החלים על שאר הקרקעות יחולו גם על יערות כאלה.

servée au possesseur seul de ces bois. 
Si tout autre veut faire cette coupe, 
le détenteur peut l 'empêcher, par 
l'entremise de l 'autorité compétente; 
si la coupe a eu lieu, la valeur sur 
pied des arbres coupés sera remboursée 
pour compte du mii'i. Pour, ce qui est 
du sol de ces bois, le m i r i perçoit 
T'idjâréi-z'émîn', équivalant à la dîme. 
La procédure applicable à ces forêts 
est celle des terres mi r i . 

has been bought from a third person, 
is possessed by titledeed,. and the pos
sessor alone can cut the trees thereon. 
I f anyone else attempts such cutting 
the possessor, through the Official, can 
stop him. I f the cutting has taken 
place, the standing value of the trees 
cut shall be paid to the State. A ground 
rent equivalent to the tithe is taken 
by the State for the site of such wood
land. The same procedure as is apli-
cable to State land is applied to this 

kind of woodland. 

 פעי!? 31
 31. אסור להקים ולהוסיף בנינים חדשים על קרקעות מירי בלי רשיון הפקיד,

 ואם נעשה הדבר, אפשר להרסם לפי הוראת המדינה.

Ar t . 31. L'édification de toute nbu-
velle construction (mudjed-deden) sur 
une terre m i r i doit ê t r e autorisée par 
les autorités compétentes. Les bât i -
ments élevés sans autorisation pourront 
être abattus par les autorités. 

Article 31. No one can erect 
a new building on State land 
without previously obtaining the leave 
of the Official. Buildings erected wi th 
out leave may be pulled down by d i 
rection of the State, 

 פעיף! 32
 32. רשאי המחזיק בקרקע מירי להקים, ברשיון הפקיד, בנינים כפי הצורך, כגון:י
 בתי משק (גייפתליק), טחנות, דירים לצאן, צריפים, אסמים, רפתות לבקר, מתבנות

 וחצר־משק. י
 דמי שכירוחדקרקע שנתיים (איג׳ארה זמין) השווים למעשר יוטלו על אותם השטחים,

Ar t , 32. Si le possesseur d'une terre 
•miri est dans la nécessité, selon les cir
constances, d'y faire des construc-
tions^ i l pourra, moyennant la permis
sion du Defter-Khané, y •faire bât ir 
•des fermes, moulins, enclos, hangars, 
granges écuries, greniers à paille, ber-

Article 32. With the leave of 
the Official a possessor of State land 
can erect,, in accordance w i t h the ne
cessity of the case, farm buildings such 
as mills, mandras, sheds barns, tables, 
straw-stores, and pens upon i t . A 
ground-rent, equivalent to the tithe, is 
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 בהתאם לערכם ומקומם. אולם כדי להקים רובע או כפר חדשים על ידי בניית בתי
-מגורים חדשים על קרקע פנויה, שאין עליה סימני בנין, יש צורך בפקודה מלכותית

 מיוחדת, ורשיונו של הפקיד בלבד אינו מספיק לכך.
: הסעיפים 28, 29, 30, 31, 32 הוחלפו על ידי סעיף 5 לחוק החזקת נדלי׳נ ה ר ע  ה

 •משנת 1331.

geries^ etc. Quant aux terrains bruts, 
sur lesquels i l n'existe aucun vestige 
de construction et où l 'on voudra bât i r 
un quartier ou un village, on devra 
obtenir un Iradé; car, dans ce cas, la 
permission de l 'autorité est insuffisante 

assessed and apropriated for the site,, 
according to the value of the situation. 
But for building a new quarter or v i l 
lage by erecting new dwelling houses• 
on ,bare land, a special Imperial decree 
must be obtained; in such a case the 
leave of the Official alone is not suffi
cient. 

 &עיף? 33

 33. אסור לקבור מתים בקרקע המוחזקת על פי שטר״טאבו, לא למחזיקים בה ולא
 1לזרים. עברו וקברו, הרי אם עוד לא נימוקה הגויה, יעבירנה הפקיד למקום אחר, ואם

 .נימוקה הגויה, יישרו את מקום הקבר.

Art . 33. Personne, n i possesseur n i 
autre, ne pourra enterrer un cadavre 
dans une terre possédée par un tapou; 
en cas de contravention le cadavre, 
s'il n'est déjà rédui t en poussière, sera 
exhumé, par l'entremise de l 'autorité 
compétente, et t ransporté ailleurs; s'il 
n'en reste plus rien, le terrain qui le 
recouvrait sera nivelé. 

Article 33. Neither the possessor, nor 
a stranger,, can bury a< corpse on land 
held by title-deed (ba tapou). I n case 
of contravention of this provision if' 
the corpse is not already reduced- to 
dust i t shall be exhumed by the Offi
cial and removed to another place; i f 
nothing is left of i t the ground which 
covered i t shall be levelled. 

 םעיןע 34

 34. קרקעות מידי המוחזקות על פי שטריטאבו, בין על ידי יחיד ובין בשותפות,
 *חולו עליהן דיני שאר הקרקעות הוא הדין לגבי קרקעות מירי שהופרדו עבור גרנות

 ובריכות מלח. גובים מס קרקע שנתי השווה למעשר מהגרנות ובריכות המלח הללו.

A r t , 34. [Comme modifié, Djiz . - i -
Kav. p. 482.] Le terrain distrait d'une 
terre m i r i pour servir d'emplacement 
de 'khîrmen', et dont la possession est 

Article 34. L a n d separated 
from State land to be used as a 
threshing floor, the possession of which 
has been granted by title-deed wi th a 

 •אסמכתאות
 סעיף 33: ע״א 25/40 אלד/9140; 28/40 אלר/40

.148-
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: דאה פקודת המלח, חוקי א״י פרק ק״ל, המסדירה את עניו שדות המלח־׳ ה ר ע  ה
 ואת המס המשתלם על ייצור. המלח.

donnée ordinairement par tapou, à 
titre particulier ou commun suit la lé 
gislation des autres terres mi r i . 

joint or seperate title, follows the pro
cedure applicable to other State land. 
I n this class are ranked also salt-pans 

, which are separated from State land. 
For such threshing floors and salt-pans 
a ground rent, equivalent to the tithe, 
is taken annually. 

 פעין* 35
 35. הקים אדם שלא כחוק׳ ללא זכות (פדולי) בנינים או נטע כרמים ועצים על
 קרקע המוחזקת כחוק בידי אחר, זכאי המחזיק להרוס את הבנינים ולעקור את הכרמים
 והעצים, באמצעות הפקיד. הוא הדין לגבי שותף שהקים בנינים ונטע עצים שלא כחוק
 ללא זכות (פדולי) על כל הקרקע המשותפת, בלי רשות יתר השותפים. אולם אם החזי?
 אדם בקרקע לפי שטר כדין באחד מאופני ההחזקה, כגון על ידי העברה מאחר, או עלי
 ידי קבלתה מהמדינה בתור קרקע שנחשבה נטושה, או על ידי ירושה מאביו ואמו, והקים
 עליה בנינים ונטע עליה עצים, ולאחר מכן הופיעו עוררים והוכיחו את זכותם לקרקע,

A r t / 35. 1° Si quelqu'un élève arbi
trairement des constructions, ou plan
te des vignes et des arbres (fruitiers) 
sur •un terrain en la possession légitime 
d'une autre personne, celle-ci a le droit 
de faire abattre les bâtisses et enlever ־ 
les vignes et les arbres par l'entre
mise de l 'autorité compétente; 

2° S i quelqu'un fait des constructions 
et des plantations sur les terrains 

•possédés, à t i tre commun, par l u i et 
des :tiers, et ce sans y être autorisé 
par ses possesseurs, ceux-ci procéde
ront de la façon indiquée au premier 
paragraphe du présent article pour 
ce qui concerne la partie qui leur 
revient; 

3° Si quelqu'un muni d'un titre légal 
ou juste obtenu par l'une des causes 
amenant la possession, savoir: l'achat 
d'une autre personne ou du mi r i , la 
supposition que le terrain est vacant 
(mahloul), ou enfin la transmission 
par héritage paternel ou maternel; si 
donc quelqu'un ayant fait des cons-

Article 35. (i) I f any one ar
bi trar i ly erects buildings, or plants 
vineyards or fruit-trees on land i n the 
lawful possession of another the latter 
has the right to have the buildings pul
led down and the vines and trees up
rooted through the Official. 

,(ii) I f any one erects buildings or 
plants trees on t h e entirety of land 
held under a joint title by himself and 
others without being authorized so to 
do by his co-possessor, the latter can 
proceed in the manner pointed out in 
the preceding paragraph so far as their 
share is concerned. 

(i i i ) I f any one erects buildings or 
plants trees on land which he pos
sesses by a lawful title which he has 
obtained "by one of the means of ob
taining possession, as for instance by 
transfer from another person or from 
the State, supposing that the land was 
vacant (mahloul), or by inheritance 
from his father or his mother, and 
there afterwards comes forward an-
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 והיה שווי הבנינים כשהם הדוסים •להעצים כשהם עקורים יתר על שווי הקרקע — ישלמו
 את השווי הממשי של הקרקע למי שהוכיח את זכותו, והקרקע עצמה תישאר ביד בעל
 הבנלנים להעצים. אבל אם חלה שללי הקרקע יתר על שללי הבניגים להעצים, ישלמו את
 שווים כשהם הרוסים ועקורים לבעליהם, ואילו הבנינים והעצים יישארו בידי, בעל
 הקרקע. הקים אחד השותפים בנינים או נטע עצים על חלק הקרקעות המשותפות, בלי
 רשות השותפים — יחלקו את הקרקעות בהתאם לסעיף 15 * ואם נפלו הבנינים והעצים

 בחלקו של השותף הזה ינהגו בו כמנהג הזה.
tructions ou plantations sur le terrain 
dont i l se trouve ainsi possesseur, i l 
survient ensuite une autre personne 
prétendant avoir droit au sol sur le-
quel se trouvent lesdites •bâtisses et 
plantations> on vérifiera l'existence 
do ce droit; et, après l'avoir constatée, 
si la valeur des bâtiments à démolir 
ou des arbres à enlever dépasse celle 
du sol, payement sera fait au deman-
deur du pr ix réel du sol, lequel res-
tera alors entre les mains du propr ié-
taire •des bâtiments et plantations. Si, 
au contraire, le sol vaut davantage^ le 
pr ix des constructions ou des arbres 
sera compté à leur propriétaire, après 
quoi ils feront retour au demandeur 
possesseur du sol; 
- 4° Enfin, quelqu'un fait des construc-
tions ou plantations sur certaines par-
ties de terrains possédés en commun 
par l u i et des tiers, et ce sans l'auto-
risation de ses copossesseurs, i l sera 
procédé au partage de ces terrains 
conformément aux •dispositions de l'art. 
15; si le sol des constructions du plan-
tations échoit à l 'un des copossesseurs, 
or. procédera comme i l est d i t au § 2 ^ 
du présent article. 

other person claiming to have the right 
to the site on which the buildings or 
trees are situated, and proves his right 
to it , i n that case i f the value of the 
buildings or of the trees, i f they were 
to be uprooted, exceeds that of the 
site payment shall be made to the suc
cessful claimant of the value of the 
site ,which shall then remain i n the 
hands of the owner of the buildings 
or trees. I f on the contrary the value 
of the site is greater than that of the 
building or trees then the value of the 
buildings or of the trees as they stand 
shall be paid to their owner and they 
shall be transferred to the successful 
claimant of the site. 

(iv) I f anyone erects buildings or 
plants trees on a part of land which is 
possessed in common by himself and 
others without the leave of his copos-
sessor, the land shall be partitioned i n 
conformity w i th the provisions of 
Ar t . 15, and i f the site of the buildings 
or trees falls to the share of one of the 
other co-possessors the said procedure 
shall be likewise applied. 



ק ב׳ ר  פ

 צורת ההעברה בקרקע מירי

 פעיץ* 30
 36. המחזיק בקרקעות מירי על פי שטר טאבה רשאי להעבירן לכל מי שירצה,
 ברשיון הפקיד, הן בחינם והן בתמורה מסוימת. העברת קרקעות מירי בכללותם בלי
 .רשיון.הפקיד וידיעתו, אין לה תוקף, וההחזקה של מי־שהעבירדלו תלויה בכל מקרה

Article 36. A possessor by t i t le-
deed of State land can, w i th the• 
leave of the Official, transfer i t to an-

Transfert (firagh) des terres m i r i 
Ar t . 36. Tout possesseur d'un terre 

!miri peut avec l'autorisation des au
torités, la transférer à qui i l veut, à 
titre gratuit ou pour un pr ix convenu. 
Le transfert accompli, sans l'autorisa
tion et la participation des autorités, 
est nul . .La validité du droit de pos
session de l 'acquéreur demeure subor
donnée à l'assentiment des autorités; 
ainsi, s'il vient à mourir sans que l'as
sentiment ait été accordé, celui qui 
a transféré la terre (farigh) peut en 
reprendre la possession.. Si ce dernier 
meurt en laissant des hér i t iers quali
fiés pour receuillir la succession des 

^terres m i r i } ceux-ci héri tent du fonds. 
S'il n'y a pas -d'héritiers aptes à re־" 
cueillir *cette successon la terre est 
transférée de nouveau contre la va
leur du tapou. Lacquéreur (mefroug 
ounleh) reprendra le pr ix d'achat sur 
la succession du cédant (farigh). La 
mutation de la terre est donc subor
donnée toujours à la permission de l ' a u 

torité. Tout transfert oit être accom
pagné du consentement de l 'acquéreur 
ou de son mandataire. 

other, by way of gift, or for a f ixed 
price. Transfer of State land without 
the leave of the Official is void. The 
validity of the right of the transferee 
to have possession depends i n any case-
on the leave of the Official, so that i f 
the transferee dies without the leave-
having been given the transferor (fa
righ) can resume possession of i t as be
fore. I f the latter dies (before the 
leave is obtained), leaving heirs qua
lified to inherit State land as hereafter-
appears they inherit i t . I f there are no 
such heirs i t becomes subject to the 
right of tapou (mustahiki tapou) and 
the transferee (mufroughunleh) shall 
have recourse to- the estate of the 
original vendor to recover the pur 
chase money. I n the same way ex
change of land is in any case depen
dent on the leave of the Official. Eve
ry such transfer must take place with-
the acceptance of the transferee or his-
agent. 

 ״אסמכתאות
א 83/32 קפד/3 968? 173/34 ״  י&עיף 36: ע

 W/7 5156 132/38 ע״ק 83/27.
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 ברשיון הפקיד. מת מי שהעבירו לו קרקע בלי רשיון, ׳יופל המעביר להמשיך להחזיק את
 קרקעו כבתחילה. ^מת המעביר והניח יורשים, כפי שיבואר לקמן, תעבור הקרקע להם

 בירושה;. ואם אין יורשים כאלה, תיעשה הקרקע נתונה לדין טאבו (מוסתחיקת־אכד י
 טאבו), ומי שהעבירן לו את הקרקע בלי רשיון יקבל את הכםף ששילם מתוך עזבון
 המעביר. הוא הדין לגבי חליפין בקרקעות, שבכל המקרים תלויים הם ברשיונו של
 הפקיד. בעת שהמחזיק מעביר קרקעות ברשיון הפקיד, דרושה נוכחותו של מי~שמעביריכר

 לו או של םדכוחו לשם קבלתי ההעברה.

 העין* 37
 37. היות ורשיון הפקיד מספיק הוא להשלמת ההעברה בקרקעות מירי, הרי שאם
 העביר אדם את קרקעו לאחר ברשיון הפקיד, ומת המעביר לפני,שקיבל מיישהעבירדלו
 את שטר~הטאבו, •נחשבת ההעברה בהרתוקף, ואין רואים ,את הקרקע כנטושה (מחלול).

Art . 37. Pour Tachât des terres m i -
r i la permission de l 'autorité étant 
seule requise, si le cédant (farigh), 
muni de cette permission, vient à dé
céder avant que l 'acquéreur ait put 
retirer le t i tre de tapou, la vente 
•malgré cela, est bonne et valable, et 
la terre ne peut être considérée com
me vacante. 

Article 37. The leave of the Official 
being the sole requirement for the 
transfer of State land, i f the transferor, 
having obtained leave, dies before the 
transferee has obtained his title-deed, 
the transfer is nevertheless valid, and 
the land cannot be deemed to be vac
ant. 

 הןןיף 38
 38. העביר אדם את הקרקע שלו לאחר בחינם, בלי לנקוב תמורתה, הרי כשם שאין
 הוא זכאי לאחר מכן לדרוש תמורת אותה קרקע, כן לא יהיו יורשיו זכאים לעשות זאת
 לאחר מותו. אולם אם העביר אותה ברשיון הפקיד, על תנאי תשלום תמורה מסויימת,
 ולא שולמה אותה תמורה על ידי מי-שהעביררילו למעביר, זכאי המעביר או יורשיו לאחר

A r t . 38. [Comme modifié le 23 Ram. 
1286, Djiz.-i-Kav., p. 484.3 Lorsqu'un 
transfert d'immeubles a été effectué 
à titre gratuit n i le cédant n i ses hé
ritiers ne sont admis, en cas de décès, 
à réclamer le pr ix d'achat. Mais si 
le transfert ayant été fait en présence 

Article 38. I n case of a transfer by 
way of gift, that is without any price 
being specified, neither the transferor 
nor his heirs i n case of his death,, can 
claim any purchase money. But i f a ׳ 
transfer has taken place wi th leave 
of the Official i n consideration of a 

 סעלף 38: עי׳א 135/42 אלר/42 723; 281/42
 אלר/43 77; 168/43 אלל/43 595; 348/45

 אלר/46 741.
/ 77/31 קפד/5 1831. צ ״ ג  ב
 עי׳ק 157/23 קפד/3 1939.

 אסמכתאות
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 מותו, לקבל בחזרה את הקרקע ממי שהעבירו לו או מיורשיו. במקרה ששולמה התמורה
 לא תישאר זכות לתביעת החזרת הקרקע.

 הערה: הסיפא לסעיף זה תוקנה על ידי פקודה מלכותית מיום 7 רג׳ב 1295,
 כר: לא שלם מי״שהעבירדלו את התמורה למעביר לאחר ביצוע ההעברה בתמורה
 וברשיון הפקיד, זכאי המעביר או יורשיו לאחר מותו לתבוע אותה ממי־שהעבירדלו, או

 מיורשיו לאחר מותו, או מהמחזיק בעזבונו.

des autorités contre le payement d'une 
somme déterminée i l n'en reçoit pas 
le montant, ledit cédant et ses héri
tiers ont le droit de se faire restituer 
la terre, soit de l 'acquéreur, soit, en 
cas de décès, des hérit iers jusqu'à 
concurrence du montant de la succes
sion. 

definite sum, and the amount has not 
been received, the transferor or in
case of his death, his heirs entitled to 
inherit have the right to have the land 
restored by the transferee,, or his heirs 
in case of his death. I f however the 
price has been paid they have no right 
to bring an action for re-transfer. 

 &ן$יף! 39
 39. העביר אדם קרקע, הן בחינם והן בתמורה מסוימת, ברשיון הפקיד ובהעברה

 בודתוקף, והחלטית, שוב אין הוא יכול לחזור בו מהעברתו.

Art . 3#. Toute personne qui, dans 
la forme valable et définitive, et avec 
permission de l'autorité > aura vendu 
sa terre gratis ou pour une valeur 
déterminée, ne pourra plus revenir 
sur cette vente. 

Article 39. No one who i n a valid 
and definite way wi th leave of the 
Official has parted wi th his land, gra
tuitously or for a fixed price, can go 
back on such a transaction. 

40 
 40. העביר אדם קרקע לאחר ברשיון הפקיד, ולאחר מכן העבירה שנית לאדט

 אחר בלי רשות מי־שהעבירדלו, לא תהיה ההעברה השניה בודתוקף.

' A r t . 40. Si un individu, après avoir 
transféré sa terre, avec permission de 
l 'autorité, la revend à une autre per
sonne sans l'autorisation de l 'acqué
reur, ce second transfert ne sera pas 
valable. 

Article 40. I f anyone, having trans
ferred his land wi th the leave of the 
Official,, transfers i t to another wi th 
out the leave of the first transferee 
this second transaction in void. 

 אסמכתאות
 סעיף 40: ע״א 144/46 אלר/46 754.
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 פעיך> 41
 41. החזיק אדם בקרקע בשותפות עם אחרים, אין הוא רשאי להעביר את חלקה.
כן, זפאי״  חיגם או תמורת תשלום, בלי רשות שותפו ושותפדלתשמיש (כליט) ; ואם עשה׳
 אותו שותף, במשך תקופה של חמש שנים, לרכוש אלתו חלק מהאדם שרכשו, בתשלום
 המחיר^הראוי (בדל-אל־מיסל) בעת הדרישה. בתום תקופת חמש השנים תפקע זכות
 הדרושה, אף אמ ד,יל קילפלם באותה תקופה צידלקים כגון, קטנלת, שטות ושהייה בארצות

 המרוחקות מרחק של תחוכדנסיעה (מלדיתראכדספר). אללם אם ליתד אלתו שותף עלי
 זכותו בעת ההעברה, בין על ידי מתן רשות ובין על ידי מירוב לקבל את החלק בעת:

 שהוצע לו, שוב אינו יכול לתבוע לאחר מכן.
 תוספת מיום 19 שעבאן 1291 (18 ספטמבר 1290) (דסתור כרך שלוש, עמוד 457)::

Art . 41. Celui qui est ce-possesseur 
*ou coïntéressé (cherig ve khalit) d'une 
terre mir i , ne peut céder sa part à 
un tiers gratuitement ou contre paye
ment, qu'avec l'autorisation de ses co-
«possesseurs ou avec celle des coïn-
téressés, s'il en existe. Si la cession 
a eu lieu sans l'autorisation de ces 
derniers, le 'chérik' ou 'khalit ' peut, 
pendant cinq ans, réclamer de l 'acqué
reur (mefroughounleh) la restitution 
de la terre, en l u i payant la valeur 
de la terre au moment de la demande. 
Le droit de réclamer la terre s'éteint 
à l'expiration du délai fixé, même 
si celui à qui i l appartenait a été em
pêché de l'exercer par des circonstan
ces telles que la minorité, la folie ou 
l'absence. Mais> si l 'intéressé a donné 
.son assentiment au transfert ou si, des 
.offres de cession l u i ayant été faites, 
i l les a repoussées, i l ne peut plus 

Article 41. The owner of an un
divided share in State land cannot 
transfer his share, by way of gift or 
in consideration of payment, without 
the leave of the persons joint ly inte
rested. I f he dos so the latter have the 
right, wi th in 5 yrs., to claim from the 
transferee the restitution of his share, 
or, paying him its value at the time of 
the claim. The right of claiming back 
the land lapses at the expiration of 
the said term, even i f there exist the 
excuses recognised by law, viz., mino
r i ty ,unsoundness of mind, or absence 
on a journey. 

But i f any person jointly interested 
at the time of the transfer has given 
his consent to i t or has refused to take 
the share i n question although offered 

 אלל/95 492; 33/45 אלל/45 459; 69/45
 אלל/46 114; 26/46 אלר/46 335; 88/46
 אלל/47 105; 110/46 אלר/46 680; 134/46
 אלל/47 415; 198/46 אלל/48 22; 220/46
 אלר/47 153; 253/46 אלל/47 82; 253/46
 אלר/47 82; 287/46 אלל/47 155; 289/46
 אלר/47 144; 121/47 אלר/48 3; 26/49;

 פםקים עליון ד. 10.

 ערעורי קרקעות: 13/25 קפד/4 1515; 5/27
 קפד/4 1528; 59/27 קפד/4 1532; 39/31
 קפד/4 1438; 29/36 אלר/37 325; 44/32
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 מת השותף או השותף־ילתשמיש (כלים) תוך תקופת חמש השבים, זכאים יורשיו
 י לרכוש את הקרקע בדרך הנזכרת ממי־שהעבירדלו. מת מי~שהעבירדלו יהיו השותף
 והשותף־לתשמיש (כלים) זכאים לקבל את הקרקע מיורשיו. מתו השותף או השותף
 ׳ לתשמיש (כליט) וגם מיישהעבירדלו, יהיו יורשי השותף או יורשי השותף־לתשמיש
 <(כליט) זכאים לרכוש את הקרקע בדרך הנזכרת לעיל מיורשיו של מיישהעביררלו את

 י הקרקע.
faire valoir e ul tér ieurement aucune 
revendication sur le fonds. 

Supplément à l'article 41. 19 Chab. 
1291. Dust, vol. I I I , p. 457. 

Ar i s t , vol. V p. 248. 
Si dans l'espace de cinq années 

l'associé venait à mourir, ses hé r i 
tiers qui auront droit de possession 
demanderont cette propriété à l 'acqué- ' 
reur; si ce dernier venait à mourir, 
le coïntéressé demandera la propriété 
aux héritiers de l 'acquéreur; si l'as
socié et l 'acquéreur mourraient en 
même temps, les hérit iers de l'associé 
demanderont cette possession aux hé 
ritiers de l 'acquéreur. 

to him, he cannot afterwards maintain-
any claim. 

Addition. 19 Sha'ban 1291. I n the event, 
of the person joint ly interested dying 
wi th in the said period of 5 years his. 
heirs, having the right of succession, 
shall have the right to claim possession, 
of the property from the transferee or 
his heirs in the event of the death o f 
both the person jointly interested and 
of the transferee the heirs of the f o r 
mer shall have the right to claim pos
session from the heirs of the latter. 

 םןןיןן 42
 42. רצה אחד משלושה שותפים או יותר להעביר את חלקו לשותף אחה אין
 ׳להעדיף שותף אחד על פני האחרים: אם דרשו השותפים האחרים את החלק זכאים הם
 לקבלו במשותף. שותף שהעביר את חלקו במלואו לאחד משותפיו, זכאים השותפים

 האחרים לקבל כל אחד את חלקו היחסי. הוראות הסעיף הקודם חלות גם עליהם.

Art . 42. Si, parmi trois associés ou 
plus, i l s'en trouve un qui veuille 
transférer sa part i l ne pourra être 
fait aucune préférence entre les coïn-
téressés. Si ces derniers veulent ac
quérir cette part ils peuvent la pren
dre en commun. Si l 'un des coïntéres-
sés peuvent prendre, sur cette part, 
la portion afférente à chacun d'eux. 
Les dispositions de l'article précédent 
sont aussi applicables à celui-ci. 

Article 42. I f amongst three or more 
co-possessors there is one who wishes 
to transfer his share, he may not give 
preference to anyone of those inte
rested. I f the latter wish to acquire-
the share they can take i t i n common. 
I f one co-possessor disposes of the 
whole of his share to one of the other 
co-possessors the other can take their 
proportionate shares i n i t . The pro
visions of the preceding Article are-
applicable i n this case. 

 ע״ק •13/25 קפד/4 1515; 59/27 קפד/4 1532.
 אסמכתאות
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 מעין* 43
 43. העביר אדם שלא כחוק ללא זכות (פדולי)' קרקעות של אחר או של שותפו,.
 ברשיון הפקיד, אולם בלי יפוי-כוח להעביר מאת המחזיק בהן, זכאי המחזיק בקרקעות

 הללו, אם לא אישר' את ההעברה לאחר מכן, לקבל את קרקעותיו בחזרה, באמצעות,
 הפקיד, מידי האדם שקיבל את ההעברה ותפס אותן שלא כדין.

Art . 43. Si quelqu'un transfert ar
bitrairement, avec permission de m l 'au
torité, mais sans mandat ad hoc du׳ 
possesseur, la terre d'un tiers ou de 
son associé, et si ledit transfert n'est 
pas confirmé par le possesseur celle-
ci sera reprise, par l'entremise de 
l 'autori té compétente, de quiconque 
er aura fait, de la sorte, l'acquisition 
arbitraire. 

Article 43. I f anyone, wi th leave of 
the Official, but without the authoriz
ation of the possessor, arbitrarily dis
poses of land of a third person or of 
his co-possessor, and i f the transaction 
is not ratified by the possessor, the lat
ter shall have the right, through the 
Official to recover the land from 
whomsoever i t has become vested in 
consequence of the arbitrary act. 

 &עיף! 44
 44. המחזיק בקרקע, שיש עליה עצים או בנינים, הנמצאים בבעלותו של אחר,
 והמוהזקת ונעבדת בכפיפות להם, אינו יכול להעבירה לאחר, בין בחינם בין בתמורה,

 כל עוד בעל העצים והבנינים דורש לקבלה בשווי הטאבו (טאבדאל~מיסל)/ העבירה*

Art . 44. Le possesseur de tout ter
rain sur lequel se trouvent des ar
bres et constructions mulk, terrain dont 
la culture et la possession suivent la 

•condition desdits arbres et bâtiments, 
ne peut transférer ce terrain gratis 
ou pour sa contre-valeur t à personne 
autre que le propriétaire desdits ar
bres -ou bâtiments, si celui-ci demande 
à en devenir acquéreur, moyennant 
l׳i formalité de tapou. Si le transfert 
est fait à tout autre, ledit propriétaire 
.aura, pendant dix ans, la faculté de 

Article 44. The possessor of any land 
on which there are mulk trees or build
ings, land of which the cultivation and 
possession are subordinate to (tebsiyet) 
the trees and buildings, cannot part 
wi th the land by way of gift or for a 
price, to anyone othe than the owner 
of the trees or buildings, i f he claims 
to have i t transferred to h im on pay
ment of its tapou value (tapou-i-misl). 

Should such transfer however take 
place ,the owner of the trees or build
ings shall, for ten years, have the right 
to claim the land, and to take i t on 
paying the value at the time when he 

ק 102/24 קפד/2 245; 94/25 קפד/4 516; ״  ע
 173/26 קפד/5 1843; 96/27 קפד/5 1740;
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 המחזיק לאחר, זכאי בעל העצים והבנינים לתבעה, במשך עשר שנים ולקחתה גמחלד'
 ־הראוי, (בדל-אל~מיסל), בעת הדרישה. בעניו זה אין תוקף לצידוקים של קטנות, שטות

 ושהייה בארצות המרוחקות מרחק של תחוכדנסיעה (מודיהדאכדספר).
réclamer en sa faveur l'adjudication 
de ce terrain au même pr ix que celui' 

auquel i l aura été vendu. 

made t h e claim (bedl־i-misil). The e x 
cuses of minority, unsoundness of" 
mind, and absence on a journey are• 
not applicable to this case. 

 &?$י[5 45
 ׳ 45. אדם המחזיק בקרקעות, המוחזקות על פי שטר טאבו, בתוך תחומי כפר אחד,
 ץהעבירן לאחד מתושבי כפר אחר, זכאים בני אותו הכפר שבו* נמצאות הקרקעות,

 •״הנצרכים להן, לתבוע אותן תוך שנה אחת, תמורת המחיר הראוי (בדליאל-מיסל).
A r t . 45. Si le posseseur par tapou 

Article 45. I f the possessor by ti t le-
deed of land lying within the boun-
daries of a village has transfered i t to׳ 
an inhabitant of another village the in -
habitants of the former place who are 
in need of (zarourat) land have, for 
one year, the right to have the land 
adjudged to them at the price at which 

i t has been sold. 

des terrains sis dans les circon
scriptions d'une Commune eu a fait 
le transfer à une personne résidente 
dans une autre commune, les habi
tants de celle ou se trouvent les 
dits terrains et auxquels ils pour
raient être neçessairs ont, une an
née durant la facullté de réclamer 
en leur faveur l'adjudication de ces 
terrains au même pr ix que celui 
auquel i l auraient été verdus. 

 &עיך* 46
 •48. המצרנות הנוהגת בקרקעות מולק אינה נוהגת בקרקעות מירי ומווקופה, דהיינו,
 אדם שהעביר את קרקעותיו שבהחזקתו לאחר בתמורה מסוימת, אין שכנו שעל מיצריו

 זכאי לתבען לאמור: ,,אני אקחן באותו מחיר׳/

Art . 46. Le droit de choufa applica
ble aux terres mulk ne l'est pas aux 
terres m i r i et vakouf, c'est-à-dire que, 
si quelqu'un a aliéné pour un certain 
pr ix un terrain l u i appartenant' son 
voisin ne peut le réclamer en disant 
4je le prends pour le même prix' . 

Article 46. The right of pre-emption . 
(shoufaa) which is applicable to mu lk -
land,, is not applicable to State or 
mevqufe land, that is to say i f any 
•one has alienated land which belongs 
to h im for a fixed price, his immediate 
neighbour cannot claim i t by saying ׳ 
" I w i l l take i t at the same price". 

 י.אסמכתאות
 >םעיף 45: ת״ק 30/29 קפד/4 1543. ע״א 229/40 אלר/41 166? 195/46 אלד/47

 ע׳יק 36/27 פל״ר/1 149; ע״ק 59/27 קפד/4 150* 220/46 אלד/47 153.
 1532; 64/32 קפד/3 1098.
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 העיף 47.
 47. קרקעות שהועברו לפי מספר הדונמים והאמות, מתחשבים בהם ; אולם קרקעות
 שהועברו עם ציון וקביעת הגבולות, הרי, בין שהוזכרו הדונמים והאמות ובין שלא הוזכרו,
 אין מתחשבים בהם, אלא בגבולות בלבה למשל, אדם שהעביר את קרקעותיו לאחר, עם
 ציון וקביעת הגבולות באמרו, שיש בהן עשרים וחמישה דונם ולאחר מכן התברר שיש
 שלושים ושנים דונם, אין הוא רשאי לטעון נגד מיישהעבידדלו ולבקש ממנו הפרשת
 שבעת הדונמים והחזרתם לו, או לדרוש ממנו תוספת ממון. הוא הדין אם מת המעביר
 לאחר ההעברה, אין ילדיו, אביו ואמו יכולים לטעון כנגד מיישהעבירדלו. וכן אם התברר,

Art . 47. Quand i l s'agit de terres re
connues comme ayant la contenance 
d'un nom׳bre déterminé de deunums 
et de dira, ce chiffre sera seul pris 
en considération. Mais s'il s'agit ^ de 
transfert des terrains dont on aura 
indiqué et déterminé les limites, i l 
n'importe plus de connaître le nombre 
de deunums et de dira de leur conte
nance, et l 'on tient compte unique
ment des limites. Ainsi par example, 
si un terrain transféré, dont le pro
priétaire aura indiqué et déterminé 
les limites, tout en -disant qu' i l a une 
contenance de vingt-cinq deunums, se 
trouve en avoir trente-deux, cedit 
propriétaire ne poura intenter d'ac
tion contre l 'acquéreur distraire sept 
deunums de ce terrain pour les re
prendre, ou enfin exiger un supplé
ment sur le p r ix d'achat; et s'il décède 
une fois le transfert accompli, ses 
descendants ou ascendants ne• seront 
pas non plus admis à poursuivre. De 
même, si le terrain ne contenait que 
dix-huit deunums, l 'acquéreur ne se
rait pas admis à réclamer, sur le pr ix 

Article 47. When there is a question 
as to land sold as being of a definite 
number of donums or pics the figure 
alone is taken into consideration. But 
in the case of land sold wi th boun
daries definitely fixed and indicated 
the number of donums or pics contained 
within them are not taken into consi
deration whether mentioned or not, 
the boundaries alone are taken into 
account. So for example i f a piece of 
land which has been sold,, of which 
the owner has fixed and indicated the 
boundaries, saying that they contained 
25 donums, is found to be 32 donums, 
such owner cannot claim from the 
purchaser either the separation and 
return of 7 donums of the land or an 
enhancement of the purchase money,, 
nor i f he dies after the transfer can 
his ascendants or descendants prosecute 
such a claim. Similarly i f the piece of 
land only contains 18 donums the 

 160/43 אלר/44, 651; ע״א 187/43 אלר/644;
 עי׳א 213/44 אלר/46, 256; ע״א 318/44
 אלר/46, 211; ע״א 169/45, אלר/46, 143;

 ע״ק 15/28, קפד/4 1475.

 אסמכתאות
 םעיף 47 : ע״א 59/39 — פמן/39~121; עי׳א
 138/40 אלר/40, 294, 261/40, אלר/41, 36;
 עי׳א 145/41, אלר/41, 651; ע״א 60/42 —
 אלד/42, 352; ע״א 60/42 אלר/42, 352; ע׳יא
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 שהקרקעות הנזכרות יש בהן שמונה עשר דונם בלכה אלן מי־שהעבירדלו לכול לדרוש
 בחזרה את הסכום היחסי מן.התמורה עבור שבעת הדונמים.

d'achat la restitution d'une somme 
équivalant aux sept deunums en ques
tion. 

transferee cannot claim the refund of 
a sum of money equal to the value of 
the seven donums. 

 &?$י(£ 48
 48- העביר אדם את קרקעותיו לאחר, הרי מאחר שהעצים הגדלים מאליהם בדרך
 הטבע הולכים אחר הקרקע, הם נכללים בהעברה בכל המקרים. אולם עצי מולק הנמצאים
 באותן הקרקעות אינם נכללים במכר, ואין מי״שהעבירדלו זכאי לתפסם, אלא אם כן

 הוזכרו בשעת ההעברה.

Ar t . 48, Les arbres venus naturelle
ment sur le terrain d'un individu qui 
en a fait la vente suivent la condition 
du sol, et doivent entrer dans ce trans
fert. Toutefois, si, lors du transfert, 
le cédant a dénoncé l 'état mulk des 
arbres existant sur ce terrain, Taqué-
reur ne pourra en prendre possession 
avant qu'ils aient fait l'objet d'une 
vente spéciale. 

Article 48. Trees growing na
turally on the land of a person who 
has sold it , being subject to the soil, 
are included in the sale. 

But unless the transferor has sold 
the mulk trees on the land, mentioning 
them at time of the sale, the transferee 
has no right to take possession of 
them. 

 >£?{יף5 49
 49. בעלי עצים, כרמים ובנינים מולק, שנטעום והקימום באמצעות הפקיד, על
 קרקעות המוחזקות על פי שטר טאבו, אם הם מוכרים אותם לאחר, עליהם להעביר גם
 את הקרקעות באמצעות הפקיד לאדם שקנה את העצים, הכרמים והבנינים. הוא הדין

 לגבי חורשות, שאדמתן מירי ועציהן מולק.

Ar t . 49. Quand le propr ié ta i re . d'ar'-
bres, vignes ou bâtiments mulk ) plan
tés ou élevés u l tér ieurement sur un 
terrain de tapou, a transféré, avec le 
concours de l 'autorité, on fait trans
férer également le -sol, toujours avec 
le même concours, à lacquéreur des
dits arbres vignes ou bâtiments. On 
procède de la même manière lorsqu'il 

t s'agit de forêts dont le sol est m i r i et 
les arbres mulk. 

Article 49. When the owner of mulk 
trees, vines or buildings, planted ,or 
built w i th the leav e of the Official 
subsequently to his taking possession, 
on land held by title-deed has sold 
them ,he is bound to transfer the 
ground through the Official to the 
purchaser of the trees, vines or build
ings. The same result follows*in the 
case of woodland of which the ground 
is State land and the trees mulk. 
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 םעיןש 50
 .50 קטן וקטנה, שוטה ושוטה, פתייביותר ופתידדביותר, שהעבירו את קרקעותיהם
 לאחרים — אין העברתם העברה. העבירו ומתו לפני שהתבגרו או לפני שנשתפה הרי
 אם יש להם יורשים חוקיים תועברנה הקרקעות אליהם, הפי שיפורט לקמן, ואם אין —

 תהיינה הקרקעות הללו נתונות לדין טאבו (מוסתהיקאודאל-טאבו).

Art . 50. Le transfert •des terres m i r i 
accompli par des impubères (saghir), 
des fous (medjnoun), ou des faibles 
d'esprit (ma'touh), n'est pas valable. 
Si le transfert a été accompli et si ce
l u i qui a cédé la terre meurt avant 
d'avoir atteint l'âge -de puber té (bu-
lough), ou avant sa guérison, la terre 
passe à ses !héritiers et, à leur défaut, 
retourne au fisc qui la cède à nou
veau contre le pr ix du tapou. 

Article 50. Persons who have not 
attained the age of puberty, lunatics 
and imbeciles of either sex cannot 
transfer their land. I f any such person 
does so and dies before the age of pu
berty or before recovery the land pas
ses to his heirs who have the right 
of succession as hereinafter appears, 
and failing them i t becomes subject 
to the right of tapou. 

 העין* 51
 51, קטן וקטנה, שוטה ושוטה פתי־ביותר ופתידדביותר, אינם יבולים לקבל קרקעות
 בהעברה. אולם אם ברור שהדבר הוא לטובתם ולתועלתם, יבולים אפוטרופסייהם הטבעיים

 או הממונים לקחת עבורם קרקע, מפוח אפוטרופסותם.

Art . 51. Les individus de l 'un et de 
l'autre sexe en état, de minorité, folie 
ou démence ne peuvent acquérir Tou
tefois, s'il y a pour eux profit ou 
avantage constaté, •leurs tuteurs ou 
curateurs peuvent, en cette dite qua-
liiéf acquérir en leur nom. 

Article 51. Persons of either sex . 
who are minors, lunatics or imbeciles 
cannot buy land Nevertheless i f i t is 
shown that i t is their profit or advan
tage their natural or appointed guard
ians can ,in their capacity as such, buy 
land in their name. 

 8עיף* 52
 52. קרקעות שעברו לרשותם של קטן או קטנה בירושה מאביהם• ומאמם, או בדרך
 אחרת, אין אפוטרופסיהם הטבעיים והממונים יבולים להעבירן* לאחרים או לעצמם,

A r t . 52. [Comme modifié.]• Les tu
teurs des mineurs de l 'un et de l'au-

Article 52. Natural and appointed 
guardians of minors of either sex can-

ק 52/35 קפד/9, 740; ע׳יק 39/32, ״  סעיף 52: ע
 קפד/5, 1746; ע״א 236/43, אלר/43, 822;
 ע״א 76/45, אלר/45, 489; ע״א 89/45 אלר/45
 489; ע״א 297/46; אלר/47, 575; ע.מ.ה.מ.

 41/42 אלר/43״ 487.

 אסמכתאות
 סעיף 51: ע״א 273/40 אלר/42, 956; ע״א
 160/42, אלד/42, 589; ע״א 88/43 אלר/43,
 204; ע״א 236/43, אלר/43, 822; ע״א 283/44,
 אלר/44, 799; ע״א 69/45, אלר/45, 489; ע״א
 76/45, אלר/45, 489; ע״א 297/46, אלר/47,

 575? ע״ק 109/22, קפד/5, 1776.
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 בטענה של סילוק חוב, הוצאות מחיה או כל צורך אחר. אם העבירון לאחרים או לעצמם,
 הרי משהגיעו הקטן והקטנה לבגרות, ונעשו מוכשרים להחזיק בהן, זכאים,הם תוך עשר
 שנים, לקבל ולתפוס את קרקעותיהם בחזרה, באמצעות הפקיד, מאת מי ששם ידו עליהן.
 אם מתו לפני הגיעם לבגרות, הרי אם יש להם יורשים חוקיים, תעבורנה הקרקעות אליהם.
 אם אין להם יורשים חוקיים, תהיינה הקרקעות נתונות' לדין טאבו (מוסתחיקאודאכד
 טאבו). אולם משקלם (ג׳יפתלקים) של קטן וקטנה, שהוברר כי אין האפוטרופסים הטבעיים
 והממונים יכולים לנהלם בלי הפסדים, וכן שהוברר כי ערך הבנינים שבהם הוא כזה
 שהריפתם תגרום הפסד מלא לקטנים, ויש צורר למכרם בהתאם לדיני השרע, וכן אם
 הוכח כחוק כל הפרדת הבנלנלם מן הקרקע תחלה גם הלא לרעתם, ישיגו תעודודהיתר
 מטעם השרע, ואז אפשר יהיה למכור את הבנינים לחד עם הקרקעות תמורת ערכם הראוי

tre sexe ne peuvent transférer •ou ac
quérir, sous prétexte de payement de 
dettes, dépense d'entretien^ ou tout 
autre, les terres transmises directe
ment à leurs pupilles par héritage, ou 
celles qui, à tous autres titres, se
raient passées en leur possession. A u 
cas contraire leursdits pupilles peu
vent, dix années durant, après leur 
majorité ou après ê t re devenus ha
biles à posséder, réclamer du déten
teur de leurs terres, et ce par l'en
tremise de l 'autorité la restitution 
et la mise en jouissance de leurs 
biens. S'ils décèdent avant leur majo
rité, ces terres passeront à leurs hé
ritiers directs; et, à défaut de ceux-
ci, elles seront soumises à la forma
lité du tapou. (Mais lorsqu'il est dé
montré que des fermes (tchiftliks) 
appartenant à des mineurs ne peuvent 
être administrées • par des tuteurs que 
d'une façon onéreuse pour le pupile 
et que, les constructeurs et dépen
dances de la ferme ayant une certai
ne importance, i l serait nuisible au 

, pupille de les laisser se détér iorer et 
diminuer de leur valeur et que dans 
ces circonstances, la vente en serait 
prescrite par la lo i religieuse, s'il est 
établi qu'en vendant séparément >les 
constructions et les dépendances de 
la ferme on ferait un act nuisible 
aux intérêts du mineure i l est permis 

not transfer to another or to them
selves land which has devolved on 
their wards by inheritance, or in any 
way came into their possession, under 
pretext of payment of debts, expense 
of maintenance or otherwise. Should 
they do so the wards have the right, 
for ten years after attaining their ma
jor i ty or after having become capable 
of having possession,, to reclaim from 
the possessor through the Official the 
restoration and possession of property. 
I f they die before attaining their ma
jor i ty the land w i l l pass to their heirs, 
and i n default i t w i l l become subject'to 
the right of tapou. But when i t is 
shown that chiftliks belonging to m i 
nors of either sex cannot be managed 
by their guardians except in a manner 
which occasions loss to the wards, and 
that, the appurtenances of the chiftlik 
being valuabe, i t would be injurious 
to the wards to leave them to be des
troyed or lost, and that, in these cir
cumstances the sale of i t would be 
sanctioned by the Sheria Law, i f i t 
is proved that retention of the land ; 

alone would, by reason of its being 
separated from the buildings and other 
appurtenances, be injurious to the inte- ' 
rests of the minor the sale of the land 
and its appurtenances at the true value 
is allowed after getting a hud jet from 
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 והאמיתי. אחרי מכר כזה לא יהיו הקטן והקטנה זכאימ לקבל בחזרת ולתפום את הקרקעות
 והבנינים הללו, לאחר הגיעם לבגרות. הוא הדין לגבי קרקעות של שוטה ושוטה, פתי*

 ביותר ופתידרביותר.

de vendre le tout ensemble à son 
pr ix réel, après en avoir obtenu ! ,au
torisation -du tribunal religieux. Le 
transfert ayant été ainsi accompli, le 
mineur ne pourra pas, après sa ma
jorité, réclamer la restitution de la 
ferme ou de ses •dépendances. On 
procédera de même pour les terres 
des fous' ou des faibles d'esprit. 

the Sheria Court. When a sale has 
been effected under these conditions 
minors w i l l have no right to claim the 
restitution of the chiftlik or its appur
tenances after attaining their majority. 
The same provisions apply to the land 
of lunatics and imbeciles. 

 &עיףן 53
 53. קטן וקטנה, שוטה ושוטה, פתי־ביותר ופתידרביותר, שהחזיקו בגנים וכרמים,
 שניטעו בהם עצים וגפנים בקרקעות מירי ומווקופה, יחד עם הבנינים שהוקמו עליהן —
 יכולים אפוטרופסיהם הטבעיים או הממונים למכרם לאחרים בהתאם לתנאי השרע,

 ויכולים הם להעביר גם את הקרקעות שעליהן נמצאים נכסי המולק הללו.

Art . 53. Si le possesseur maie ou 
femelle d'arbres et vignes, devenus 
vergers et vignobles ainsi que de 
constructions sur un terrain m i r i qui 
n'en constitue que l'accessoire dont 
la vente est permise par le Chériat, 
leurs tuteurs peuvent vendre ses, i m 
meubles !ainsi que le terrain. 

Article 53. When persons of either 
sex who are minors, lunatics or imbe
cile possess trees or vines which have 
become orchards or vineyards, or 
newly erected buildings on State or 
mevqufe land their natural or appoin
ted guardians can sell such orchards,, 
vineyards or buildings on Sheria mu~ 
saveghat conditions and they can also 
sell the land on which they are as be
ing subordinate to them. 



, ק ג ר  פ
 דרכי הירושה בקרקעות מירי

 &עי|* 54
 54. במות המחזיק או המחזיקה בקרקעות מירי ומווקופה, תעבורנה קרקעותיהם
 בירושה לבניהם ובנותיהם בחינם ללא תמורה, בחלקים שווים, בין שהם נמצאים במקום
 הקרקעות ובין בארץ אחרת. היה זכר בלבד או נקבה בלבד, הרי גם הם יורשים את
 הקרקעות בחינם ללא תמורה, באופן בלתי תלוי. מת המחזיק בקרקעות והיתה אשתו

 מעוברת, משאירים אותן עד שתלד.
: חוקי הירושה במידי תוקנו ביום 17 מוחרם 1284 (21 במאי 1867) וביום ה ר ע  ה
 3 רביע אחר 1331. החוק משנת 1331 מופיע בתור תוספת מס. 2 לפקודת הירושה 1923.

CHAPITRE m . 
Transmission par . héritage (tevsi-

intikal) des terres m i r i 
Ar t , 54. Lors du décès du posses

seur mâle ou femelle de terres m i r i 
ou mevkoufé, les terres en sa pos
session passent, par portions égales, 
gratis, et sans formalités d'achat, à 
ses enfants des deux sexes, présents 
sur les lieux ou habitant d'autres 
contrées. Si le décédé ne laisse que 
des garçons^ ou des filles, les uns ou 
les autres en héri teront de même, 
seuls, et sans formalités d'achat. Si 
le possesseur •de la terre laisse, à 
son décès, sa femme en état de gros
sesse, la terre reste dans le statu quo 
jusqu'à la délivrance. 

CHAPTER I I I 

DEVOLUTION OF STATE LAND BY 
INHERITANCE. 

Article 54. On the death of a pos
sessor of State or mevqufe land of ei
ther sex the land devolves in equal 
shares, gratuitously and without pay
ment of any price, upon his children 
of both sexes, whether residing on־ the 
spot or i n another country. I f the de
ceased leaves only sons or only 
daughters, the one or the other inherit 
absolutely without the formality of 
purchase. I f the deceased leaves his 
wife pregnant the land remains as i t 
is un t i l the bir th. 

 &ן$יןמ 55
 55. מחזיק או מחזיקה בקרקעות מירי ומווקופה, שמתו בלי להשאיר ילדים, תעבורנה
 הקרקעות בירושה בהתאם לסעיף הקודם לאביהם אם יש להם אב, או לאמם, אם אין

 להם אב.
Art . 55. [Cet article a été remplacé 

par l'art. 1er et de la lo i du 17 Mouh. 
1894 •ainsi que par la disposition du 
29 Bob. I I 1289 (v. X i l X 1 ) . ] 

Article 55. State and mev
qufe land of which the ,owner dies 
without leaving children passes gra
tuitously as above to the father or i f 
he leave none to the mother. 

 107/41; 108/41 אלר/41, 400* ע״א 213/51
 פ״ד 366.

 אסמכתאות
 םעיף 54: ע״א 203/40 אלר/40, 428; ע״א
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 &עין* 56
 56. ילדי חמת או תמתח, שחיו מקצתם נמצאים ומקצתם נעדרים היעדרוודמוחלטת
י מוסרים את הקרקעות לילדים הנמצאים $ הופיע הנעדר תוך  {ג׳בה מונקטעאח״) -
 שלוש שנים מיום מות אביו או אמו, או אם הוסח שהוא בחיים, הריהו מקבל את חלקו

 בקרקעות. הוא הדין לגבי יורשים שהם האב והאם.
Art. 56. Si partie des enfants du 

défunt, mâle ou femelle, existent et 
sont présents^ et si l'autre manque, 
dans les conditions dites disparition 
*absolue (ghaibeti-munkatia), les ter
res sont 1données aux enfants p ré 
sents et existants. Toutefois, sjî, l'ab
sent reparaî t dans le terme de trois 
ans à partir du décès de son père ou 
de sa mère; ou bien s'il est avéré 
qu'il existe encore, i l prendra sa 
part. On procédera de la même façon 
quand i l s'agira du père ou de la 
mère.. 

Article 56. I f some of the children of 
the deceased are present and some ab
sent under conditions called ghaibet-i-
munqata (absolute disappearance) the 
land• devolves on the present l iving 
children: Provided that i f the absent 
one reappears wi th in three years from 
the death of his parent or is proved to 
be sti l l alive, he takes his share in the 
land. These provisions apply also in 
the ase of a father or a mother. 

 פעייףן 57
 57. קרקעותיו של מי שנעדר העדרוחרמוחלטת במשד שלוש שנים, ולא ידוע החי
 הוא אם מת, תעבורנה בירושה כאמור בסעיף הקודם לילדיו 5 ואם איו'לו ילדים —
 לאביו ? ואם אין לו אב — לאמו. ואם אין לו שום אחד מהללו, תהיינה הקרקעות נתונות
 לדין טאבו (מוסתחיקאודאנדטאבו), כלומר, אם היו בעלי זכות טאבו, כפי שיפורש לקמן,
 תימסרנה לחם בשווי הטאבו* ואם לא היו — תועברנה הקרקעות במכירה פומבית

 למרבים במחירן.
Ar t . 57. Les terres de l ' individu 

dont on ignore l'existence ou le dé
cès, et qui aura disparu, dans les 
mêmes conditions, durant l'espace de 
trois «années, passeront dans l'ordre f i 
xé * d i t à l'art. 55, * à ses enfants; à 
leur défaut à son père; et si celui-ci 
n'existe plus, à sa mère . S'il n'y a 
aucun héritier, la terre sera soumise 
à la formalité du tapou; c'est-à-dire, 
que si, dans les conditions énuméreés 
ci-après^ i l y a des héri t iers collaté
raux, cette terre leur sera concédée, 
moyennant la taxe de tapou. S'il n'y 
en a pas, elle sera adjugée aux en
chères, au plus offrant. 

Article 57. The land of a person who 
is not known to be alive or dead and 
who has disappeared under the afor-
said conditions for three years shall 
pass as stated i n the preceding Article 
to his children and i n default to his 
father and failing him to his mother. 
I n default of such heirs the land be
comes subject to the right of tapou, 
that is to say that i f under the condit
ions hereinafter set forth there are 
persons having the right of tapou, the 
land w i l l be granted to them on 
paying the tapou value. I f there be 
no such heirs i t w i l l be put up to 
auction and adjudged to the highest 
bidder. 
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 פעיףן 58
 58. חייל הנמצא בארץ אחרת בשירות פעיל, יורש את קרקעות אביו, אמו או
 ילדיו, בין אם ידוע שהוא בחיים ובין אם נעדר היעדרותימוחלטת וכל עוד לא הוכח
 מותו כחוק, אין למסור את הקרקעות הללו לאיש. ואם נמסרו כך, והופיע החייל בכל עת
 לאחר מכן, יהיה זכאי לקבל את קרקעות הירושה מכל מי שתימצאנה ברשותו, ולתפסן
 ולהחזיק בהן. כדי לשמור על זכויות האוצר, תימסרנה הקרקעות הללו לעיבוד לקרוביו
 ולנאמניו המטפלים ברכושו? ואם אין לו קרובים או נאמנים — תימסרנה הקרקעות

 לעיבוד לאחדים* וכך תובטח גביית המסים החלים עליהן.

Ar t . 58. [Comme modifié.] Le sol
dat employé à l'armée, en service ac
t i f dans une autre contrée, que son 
exisitence soit connue ou qu' i l ait 
disparu, dans les conditions du 'ghai-
beti-munkatia', !hérite des terres lais
sées par son père, sa mère, son 
grand-père, sa grand'mère, sa soeur, 
son épouse ou ses enfants. Elles ne 
peuvent ê t re concédées à personne 
avant la constatation légale (religieu
se) de son décès. La vente même eût-
elle été faite, si cet héri t ier reparaî t , 
à quelque époque que ce soit, i l a le 
droit de reprendre ladite terre, son-
patrimoine, des mains de quiconque 
en sera détenteur, et d'en prendre 
possession. Toutefois, et dans le seul 
but de sauvegarder les intérêts du 
Trésor, quant à la redevance payable 
par la te r ré si le soldat dont i l est 
parlé n'a n i parent n i représentant 
pour gérer son bien, sa terre sera 
confiée à un tiers, afin de la mettre 
en rapport et d'assurer ainsi le p ré 
lèvement des droits. 

Article 58. A soldier i n the Army 
actually serving in another country 
whether he is known to be alive or 
has disappeared under ghaibat-i-mun-
qata conditions, succeeds to the land 
left by his father, mother, grandfather, 
grandmother, sister, wife or child. I t 
cannot be granted to another without 
proof of his death in accordance w i t h 
the Sheria Law. Even i f transfer takes 
place and !the soldier heir reappears 
at any time he has the right to reco
ver the land which devolved upon him 
from whomsoever is in possession of 
it , and to take possession of i t . Provi
ded that, solely wi th a view to safe
guarding the rights of the Treasury, 
the land of such soldiers is caused to 
be cultivated by his relatives, or per
sons to whom he has entrusted his mo
vable property and goods, or failing 
them by a third person, and thus the 
collection and payment of the dues are 
ensured. 

\ 



 פרק ד׳
s 

 קרקעות מירי נטושות (מחלול)

 םעיף* 59
 59- - מתו המחזיק או המחזיקה בקרקעות, בלי ילדים או אב או אם — תינתנה

 הקרקעות לאנשים הבאים:
 1) לאחי המת, משני הוריו או מאביו — בשווי הטאבו (טאבו — ימיםל), דהיינו
 במחיר מסויים, שייקבע על ידי מומחים חסרי פניות, מבחינת פוריותן ומקומן. זכותו

 לדרוש את הקרקעות קיימת לו במשך עשר שנים.
 2) לאחותו, משני הוריו או מאביו, בשווי הטאבו — אם אין אח משני הוריו
 או מאביו — בין שהיא גרה באותו כפר או באותה עיר שבהם נמצאות הקרקעות, בין

 שהיא גרה במקום אחר. זכות התביעה קיימת לה במשך חמש שנים.
 3) לבן־בנו אר לבת־בנו בחלקים ש|ווים, .בשווי הטאבו — אם אין לו אחות

 משני הוריו או מאביו. זכות התביעה קיימת להם במשך עשר שנים.
 4) לבעל או לאשה, בשווי הטאבו — אם אין למת בן או בת מבנו. זכות התביעה

 קיימת להט במשך עשר שנים.

CHAPITRE IV . 
Concession des terres m i r i tombées 

en déeshérence (m&hloul). 
[La lo i de 1284 ( ( X I X 1 ) ayant ad

mis au* droit de succession à titre gra
tui t la plupart des catégories d'ayants 
droit au tapou (hakk-i־tapou sahibi) 
énumérées dans ce chapitre, le nom
bre de ces catégories d'ayants droits 
se trouve réduit à trois.] 

L'art. 59. [Conume modifié.] Lors
qu'un possesseur de terre m i r i vient 
à décéder sans laisser d'héritiers qua
lifiés par la l o i du 17 Mouh. 1284, la 
terre sera donnée moyennant la ta
xe de tapou, c'est-à-dire pour un pr ix 
fixé par des experts impartiaux, con
naissant l'entendue et la contenance 
de la terre, ses limites et sa valeur 
relative proportionnée, selon la, lo
calité, à son rendement: 

1° Par portions égales, aux indivi 
dus qui auraient hér i té d'arbres et 
de constructions mulk, se trouvant 

CHAPTER I V 

Article 59. When a possessor (of ei
ther sex) of State land dies without 
leaving heirs qualified to succeed un
der the Law of 17 Muharram, 1284, the 
land w i l l be given on payment of the 
tapou value, that is to say for a price 
to be fixed by imperial experts who 
know the extent,, dimensions, bound-
ries and value of the land, according 
to its productive capacity and situation; 

(i) I n equal shares to those who 
have inherited <any mulk, trees or bui l 
dings which are on the land. Their 
right to claim lasts for ten years. 

(ii) To co-possessors, or those ha
ving a joint interest. Their right to 
claim lasts for five years. 

(ii i) To such inhabitants of the loca
li ty, where the land is as are in need 
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 5) לאחיו ולאחותו מן האם, בשווי הטאבו — אם אין למת בעל או אשה. זכות התביעה
 קיימת להם במשך המש שביט.

 6) לבן־בתו או לבת־בתו, בחלקים שווים, בשווי הטאבו — אם אין לו אה או
 אחות מן האם. זכות התביעה קיימת להם במשך חמש שנים.

 7) ! אם אין למת בן או בת מבתו, והיו על הקרקעות הללו עצים או בנינים מולק —
 תינתנה הקרקעות, בתשלום שווי הטאבו, בחלקים שווים, לאלה היורשים את העצים או

 הבנינים. זכות התביעה קיימת להם במשך עשר שנים.
 אין זכות טאבו לקרובים אחרים מלבד אלה שצוינו לעיל.

 8) באין יורשים הנזכרים לעיל, תינתנה הקרקעות בשווי הטאבו לשותפים ולשותפים—
 לתשמיש (כליט) באותה קרקע. זכות התביעה קיימת להם במשך חמש שנים.

 9) באין שותפים ושותפיבדלתשמיש (כליט), תינתנה הקרקעות בשווי הטאבו לאלה
 מתושבי הכפה שבו נמצאות הקרקעות, הנזקקים להן. זכות התביעה קיימת להם במשד
 שנה אחת. היה מספר הנזקקים לקרקע מבין תושבי הכפר גדול, וכולם דורשים באופן
 שווה את הקרקעות הנתונות לדין טאבו (מוסתחיקודאט-טאבו) כאמור, תחולקנה הקרקעות
 הללו — אם אין נזק בחלוקתן — ותינתן לכל אחד מהן חלקה. ואם יש נזק בחלוקתן —
 תינתנה לנזקקים ביותר לקרקע. נזקקו כולם באופן שווה, נותנים את הקרקעות למי
 ששירת למעשה בגופו בצבא ואחר סיום שירותו חזר לביתו. בהעדר אדם כזה, יופל פור
 ביניהם והן תינתנה לזוכה. לאחר נתינת הקרקעות הללו; בצורה׳ כזאת, לא תהא לשום

 אדם זכות דרישה ותביעה עליהן באיזה אופן שהוא.

sur la terre. Leur droit de revendi
cation est de dix années. 

2° Aux associés ou coïntéressés; 
leur droit de revendication est de cinq 
années. 

3° A ceux des habitants de la lo
calité à qui elle peut être nécessaire. 
Leur droit •de revendication dure ,une 
année. Lorsquje plusieurs habitants 
ont besoin de la terre, et revendi
quent leur droit au tapou, la terre 
est partagée entre eux, si le partage 
peut se faire sans inconvénients. Si 
la terre n'est pas susceptible de par
tage, elle est donnée à celui des •ha
bitants qui en a le plus besoin. Si 
plusieurs en ont un égal besoin celui 
qui aura servi dans l 'armée sera p ré 
féré aux autres. A défaut de ce motif 
de préférence on procédera à un t i 
rage au1 sort. 

Après avoir été ainsi adjugée la 
terre ne pourra plus être réclamée 
par aucun autre acquéreur. 

and want of i t (zarourat va iht iyaj) . 
Their right to claim lasts for one year. 
When several such inhabitants claim a 
right to take the land so to be disposed 
of as aforesaid i f there is no obstacle * 
to partition and i f no damage w i l l re
sult from it, the land is divided into 
shares, and a share is given to each of 
them. But i f the land cannot be d iv i 
ded, or i f damage w i l l result from d i 
vision i t is given to the inhabitant who 
needs i t most. I f several have equal 
need of i t one who has personally and 
actually served in the Army and has 
returned home after completing his 
time w i l l be preferred to the others. I n 
default of such recourse shall be had 
to drawing lots and the land w i l l be 
given to h im on whom the lot falls. 
After being so alloted no other person 
can lay claim to the land. 
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 &ןןין* 60
 60. מת אחד המחזיקים או המחזיקות בקרקעות ללא יורשים חוקיים, כלומר ללא
 ילדים או אב או אם, וכן ללא בעלי זכות טאבו, כאמור לעיל, או שישנם כאלה ובטלה
 זכותם על ידי סירובם לקחתן בשווי הטאבו —־ תיעשינה הקרקעות נטושות (מהלול);
 ותעמודנה למכירה פומבית ותימסרנה למרבה במחירן. היו בעלי זכות הטאבו קטן וקטנה,
 שוטה ושוטה הרי ביטול זכותם, בין על ידם, בין על־ידי אפוטרופסיהם הטבעיים או

 הממונים, אינו ביטול. •

Art . 60. [Commet modifié.] Si le 
possesseur mâle ou femelle de la ter
re décède sans héri t iers directs, c'est-
à-dire sans laisser les !héritiers indi
qués par l'art. 1er de la lo i du 17 
Mouh. 1284 (v. XIX*) ayant droit au 
tapou; ou si, en ayant laissé, ceux-ci 
encourent la déchéance de leur droit 
au tapou, par 'leur refus d'acquérir 
la terre moyennant la taxe de ta
pou, la terre alors devient pu
rement et simplement 'vacante'; elle 
est mise, aux enchères et adjugée au 
plus offrant. Si les ayants droit au 
tapou sont en état de minorité ou de 
démence, la déchéance ne peut être 
invoquée n i contre eux n i contre leurs 
tuteurs. 

Article 60. I f a possessor of land, of 
either sex, dies without direct heirs, 
that is to say without leaving heirs as 
designated by Ar t . 1 of the Law of 17 
Muharram, 1284, nor any persons ha
ving the right to take the land on pay
ment of the tapou value as above 
mentioned, or i f having left such per
sons they have forfeited their right by 
refusing to pay the tapou value, the 
land becomes purely and simply va
cant (mahlul), and i t is put up to au
ction and adjudged to the highest bid
der. 

I f those who have the right to acq
uire possession of the land on payment 
of its tapou value are minors, or of 
unsound mind, forfeiture of the right 
cannot be alleged against them or 
their guardians. 

 הןןיןמ 61
 61. התקופות הקבועות לגבי תביעות בעלי זכות הטאבו הנזכרים לעיל, מתחילות
 •מתאריך מות המחזיקים או המחזיקות בקרקעות. בעלי זכות הטאבו זכאים לקבל את
 הקרקעות הללו מאת השלטונות, לאחר תשלום שווי הטאבו בזמן הדרישה, בכל עת במשך

Art , 61. Les délais oi-dessus établis 
en faveur des collatéraux pour la re
vendication courent à partir du décès 
du possesseur mâle ou femelle de la 
terre; et, pendant cette période, que 
la terre ait été ou non donnée à une 
autre personne, lesdits collatéraux 

Article 61. The above mentioned 
periods of time for claims run from 
the death of the possessor of the 
land. During the currency of the said 
periods, whether the land has been 
given to someone else or not, those 
having the said right of tapou, can 

 אסמכתאות
 סעיף 60: ע״ק 30/35 אלד/37, 488,* ת״ק 191/21

 קפד/5 1802.
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 התקופות הללו, בין אם נמסרו הקרקעות הללו לאחרים או לא. חלפו התקופות הקבועות
 או ביטלו בעלי זכות הטאבו את זכותם שוב אין נזקקים לתביעותיהם. הצידוקים כגון
 קטנות, שטות ושהייה בארצות המרוחקות מרחק של תחוכדנסיעה (מודיךךאס~ספר), איד

 מתחשבים בהם.
 כלומר, אם חלפו התקופות הקבועות וחיו קיימים הצידוקים הללו בטלה זכות הטאבו.

auront la faculté de se la faire concé
der par le mi r i , moyennant la taxe de 

.tapou incombant à la terre, au jour 
de la demande. Ces délais écoulés, 
ou bien les collatéraux ayant encouru 
déchéance de leurs droits, les récla
mations qu'ils pourront présenter en 
vertu de leur droi t à tapou ne seront 
point admises. Les motifs d'excuse 
tels que minorité > folie ou séjour en 
voyage dans une contrée éloignée, ne 
sont pas valables dans les procès en 
revendication de droit à tapou. Si, 
par ces motifs on a laissé pér imer 
les délais, i l y a à leur• expiration, dé
chéance du droit de tapou. 

have the land granted to them by 
the State on payment ,of the tapou 
value at the time when the claim 
is made. After the expiration of the 
said periods, or i f those who have 
such rights have forfeited them no 
claim concerning such rights shall be 
any longer maintainable. Excuses 
such as minority unsoundness of 
mind, or absence do not apply in res
pect of claims ׳of right of Tapou, and 
after the expiration of the prescri-
bed periods, notwithstanding the ex
istence of any of these excuses^ the 
right of tapou lapses. 

 &ן$יף! 62
 $2 אחד מבעלי זכות הטאבו השווים בדרגה, שאיבד את זכותו על ידי הימנעותו
 'לקחת את תלקו בקרקעות הנטושות, בשווי הטאבו — באים האחרים ולוקחים את כל

 הקרקעות הללו בשווי הטאבו.

Ar t . 62. Si, parmi des collatéraux 
à égal «degré, ׳il s'en trouve qui encou
rent la déchéance de ces droits par 
leur refus de prend*^ moyennant 
le tapou, la portion qui leur échoit 
dans les terres vacantes sur lesquelles 
ils ont droit à tapou, les autres peu
vent prendre ces terres en totalité, en 
acquittant, bien entendu, cette dite 
taxe. 

Article 62 I f one of those who have 
a right of tapou of the same degree 
refuses to taKe nis share of the va
cant land on payment of its tapou 
value and thus lose his right over it , 
the others can take the entirety of 
the land on payment of the tapou 
value. 

 פעיף 63
 63. אם אין אפשרות להעביר את הקרקעות הנטושות לבעלי זכות טאבו, שהם קטן
 או קטנה, שוטה או שוטה, או הנמצאים בארצות המרוחקות מרחק של תחום־נסיעה (מודיוד
 אכדספר), אין מעכבים ואין דוחים את העברת הקרקעות בשווי הטאבו. אם נמצאו בעלי
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 זכות טאבו בדרגה שווה או פחותה להם — תינתנה להם הקרקעות בשווי הטאבו, בתנאי־
 כי תהא הזכות קיימת להם לתבען בתקופות הקבועות. אם אין בעלי,זכות כאלה, ,או

 שביטלו את זכותם, תינתנה הקרקעות במכירה פומבית למרבה במחירן.
Art . 63. Si les terres vacantes sur 

lesquelles les collatéraux des deux 
sexes en état de minorité ou de folie, 
ou se trouvant en voyage dans une 
contrée éloignée, ont droit à tapou, 
n'ont pu leur ê t re transférées, ces 
terres, sauf la faculté réservée aux 
dits collatéraux de faire valoir leur 
droit à revendication dans les délais 
fixés ad hoc, suivant les divers de
grés, seront données, selon les règles, 

• et moyennant la taxe de tapou aux 
collatéraux du même degré ou du 
degré inférieur; à défaut, ou en cas 
de déchéance, la terre sera mise aux 
enchères et adjugée au plus offrant. 

Article 63. I f minors, persons of 
unsound mind, or persons who are 
absent who have a right of tapou 
over vacant land, have not been able 
to take the land, the disposal of the 
land is not stopped nor postponed 
but i t is given, on payment of the 
tapou value, to those who have a 
right of tapou of the same degree as 
that •of those who have not taken 
it, or to those who have a right of 
a lower degree, preserving for the 
first mentioned, according to their 
degree, their right to assert their 
claim within the prescribed period. 
li there are no such persons^ or i f 
they have lost their right, the land 
v / i l l be put up to auction. 

 פעיןמ 64
 64. בעלי הדרגה הראשונה מבין תשע הדרגות של בעלי זכות הטאבו, שביטלו׳
 את זכותם על ידי הימנעותם לקחת את הקרקעות הללו בשווי הטאבו — תוצענדו
 הקרקעות לבעלי הדרגה השניה, ואם גם הם נמנעו לקחתן, תוצענה לבעלי כל אחד מבעלי׳
 הדרגות האחרות עד לדרגה האחרונה. נמנעו כולם לקחתן — תינתנה הקרקעות במכירה•
 פומבית למרבה במחירן. מת אחד מבעלי זכות הטאבו לפני שהשתמש בזכותו, אין זכות,

 הטאבו עוברת לצאצאיו אחריו ולא ליורשיו האחרים.

Art . 64. [Comme modifié.] Si l'ayant 
droit au tapou du premier degré, dans 
les trois classes désignées ci-dessus, 
perd ses droits par son refus de pren
dre, moyennant tapou, la terre sur 
laquelle i l a droit de tapou, celle-ci 
sera proposée à l'ayant droit 
du second degré, et en cas de refus 
au troisième degré. Si tous enfin la 
refusent, elle sera mise aux enchè
res et adjugée au plus offrant. Si l'a
yant droit au tapou décède avant 

-d'avoir revendiqué le tapou, son dit 
droit de tapou ne passe pas à ses 
.enfants, eu à ses autres héri t iers . 

Article 64. I f persons having rights 
of tapou in the first of the three deg
rees enumerated above lose their 
rights by refusal to take the land 
over which they have the r ight on 
payment of the tapou value, i t shall 
be offered to those of the subsequent 
degrees successively i n turn. I f they 
al l refuse i t , i t shall be put up to 
auction and adjudged to the highest 
bidder. 

I f anyone who has the right of at-
pou dies before having exercised i t 
the right does not pass to his children 
or other heirs. 
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 &ן£יף1 65
 65. קטן וקטנה, שוטה ושוטה, פתי~ביותר ופתידדביותר, שהיו בעלי מות טאבו,
 יכולים אפוטרופסיהם הטבעיים והממונים לקבל עבורם את הקרקעות, שיש להם בהו זכות

 טאבו, בשווי הטאבו, אם הדבר הוא לטובתם ולתועלתם.

Art  Si des individus en état de 65״ .
minorité, de folie ou de démence se 
trouvent parmi les ayant droit au 
tapou, et s'il y a avantage, pour leurs 
intérêts à acquérir la terre sur la
quelle ils ont droit à tapou, leur tu 
teurs ou curateurs feront cette acqui
sition pour leur compte, moyennant 
la taxe de tapou. 

Article 65. I f anyone of those who 
havê  a right of tapou are minors, 
lunatics, or imbeciles i n whose inte
rest i t is advantageous to acquire the 
land over which they have such-
right their natural or appointed guar
dians •shall acquire i t on their behalf 
on paying the tapou value. 

 &$ין£ 66

 66. המחזיק בקרקעות, שיש עליהן עצים ובנינים מולק השייכים לזר, המעובדות
 ומוחזקות בכפיפות לעצים ולבנינים הללו, ומת המחזיק בהן בלי להשאיר בעלי זכות
 טאבו, כפי שנזכרו לעיל, — תהא לאותו אדם זכות קדימה על פגי כל האחרים, ואם
 ידרוש^ העברת הקרקעות בשווי הראוי (בדל־אל־מיםל), !מעבירים לו אותן. ואם ניתנו
 לאחר בלי שהוצעו לו, קיימת לו זכות תביעה ודרישה, במשד עשר שנים, להעברת

 הקרקעות הללו בשווי הראוי (בדל־יאל-מיסל) בזמן התביעה.

Art . 66. Si le possesseur d'une terre 
mise en culture, et possédée comme 
faisant suite aux arbres et construc
tions existant sur le sol, et apparte
nant en mulk à un étranger ( à la 
famille), vient à décéder sans laisser 
de. callatéral dans l'une des catégo
ries d'ayant droit à tapou ci-dessus 
énumérées, cet é t ranger aura la p ré 
férence sur tout autre; s'il demande 
cette terre, elle l u i sera concédée 
pour le montant *de sa valeur. Si on 
la donnait à un tiers sans la l u i avoir 
proposée, i l aurait droit, pendant dix 
années, à la demander et à la récla
mer pour le montant de sa valeur, 
au jour de la demande. 

Article 66. I f a possessor of land 
which is possessed and cultivated as 
subordinate to mulk trees or •buil
dings upon i t belonging to another 
who is a stranger as regards family, 
dies without leaving anyone w i th a 
right of tapou as stated above, the 
said stranger shall have preference 
to any other person, i f he claims the 
land i t shall be granted to h im on 
paying the tapou value. I f i t is given 
to a third person without being of
fered to h im he shall have the right 
for ten j ears to claim it׳ , and to ׳ re
cover i t on payment of its value at. 
the date of the claim. 
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 מעיןמ 67 < -
בצבא הסדיר (עסאקר ניזאמייה),  67. בעלי זהות טאבו, ששירתו למעשה בגופם;
 יקבלו חמישה דונמים חינם ללא תמורה מתוך הקרקעות שיש להם בהו זכות טאבו..
 עבור העורף על חמישה דונמים ינהגו בהתאם להוראות החוק, כיתר בעלי זכות טאבו.
 תוספת מיום 25 מוחרם 1287: הזכות לקבל חמישה דונמים חינם מתוך הקרקעות
 שיש בחן דין טאבו כוללת גם קצינים בצבא הסדיר, וקצינים וחיילים מקבלי קצבה.
 אולם אלה שעברו את גיל הצבא ונמצאים במילואים, בין אם הם משרתים במילואים
 למעשה או לא, יקבלו שנים והצי דונמים כל אחר, ללא תמורה, מתוך הקרקעות שיש
 להם בהן זכות טאבו, אלה שנכנסו לצבא הסדיר בתור חליפים (בני תמורה) אין להם

 זכות מאת.

Art . 67. Aux soldats ayant droit 
à tapou ayant fait un service actif 

>et personnel, dûment constaté, de cinq 
années dans l 'armée régulière, i l sera 
accordé, gratuitement et sans contre-
valeur, •une étendue de • terrain de 
cinq deunums dont le droit à tapou 
leur sera concédé; pour tout ce qui 
dépassera les cinq deunums, les dis
positions de la lo i (civile) leur seront 
appliquées de la même manière qu'aux 
autres ayant droit à tapou. 

Suplément à l'art. 67. 26 Mouh. 1287. 
Djiz.-i-Kav., p. 482. 

Le privilège d'avoir 5 deunums à 
l i t r e gratuit •dans les terres sur les
quelles ils ont ׳dro!it à tapou est accor
dé non seulement aux officiers de 
l 'armée régulière mais aux officiers 
en retraite, aux soldats de réserve de 
recrutement. Les soldats passés dans 
la réserve auront droit à 2V2 deunums 
des terres sur lesquelles leur droit 
à tapou est reconnu qu'i׳ l se trouvent 
-au service ou non. 

•Sont privés de ce privilège ceux 
qui se sont libérés du service moyen-
-nant la taxe d'exemption. 

Article 67. To those having a right 
of tapou who shall be proved to have 
served actually and personally, for 
five years i n the regular army, there 
shall be granted gratuitously and 
without any payment five donums 
of the land over which there is a 
right of tapou. I n respect of anything 
more than five donums they shall 
be subject to the same provision of 
the law as others having a right of 
tapou. 

ADDITION. 25 Muharram 1287: 
The privilege of having five donums 
of the land over which they have a 
right of tapou given to them gra
tuitously is accorded to officers i n 
the regular army, and to retired 
officers and private soldiers who are 
on pension. To' those who have com
pleted the mil i tary age and passed 
into the reserve, whether they are ac
tually serving i n the reserve or not, 
there shall foe given gratuitously two 
and a half donums of the land over 
which they have a right of tapou. 
Those who joined the regular army 
as substitutes are not entitled to this 
privilege. 

 , העין* 68
ר  68. המחזיק באדמודמזרע ואינו מעבדה לא בעצמו ולא על.ידי אחרים, על די
 ההשאלה או ההחכרה, אלא מובירה שלוש שנים רצופות, בלי אשר יוכיח קיום אחד
 הצידוקים האמיתיים, כגון: ,:, .
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 א) חוברת האדמה לשם שבתון ומנוחה לשנה או שנתיים, בהו/אם לדרגת כושרה,
 או אף לתקופה ארוכה יותר, במקרים יוצאים מהכלל בשל המקום: או

 ,אבדטאבו), בין אם נמצא המחזיק במקום האדמה ובין אם הוא נמצא במקום המרוחק
 ב) חוברת האדמה עקב הסתחפותה, לאחר שחזרו המים, לשם החזרת כושרה: או
 ג) דבר היות המחזיק שבוי~מלחמד״ תהא האדמה נתונה לדין טאבו (מוסתחיקוד
 .אט^טאבו, בין אם נמצא המחזיק במקום האדמה, ובין אם הוא נמצא במקום המרוחק
 ׳מרחק תחוברנסיעה (מודירדאס-ספר). דרש המחזיק הקודם לתיתה לו מחדש, תינתן לו
 מחדש בשווי הראוי (בדל~אל~מיסל) — לא דרש כן, תועבר במכירה פומבית למרבה

 :במחירה.
Article 68. Except for one of the 

following reasons, duly established, 
namely: — 

Ar t . 68. Tout champ qui, sans l 'un 
des motifs ci-après dûment consta
tés, savoir: 

Repos de la terre pendant un ou 
deux ans ou même plus, suivant le 
besoin, mais dune façon toute excep
tionnelle, et selon les localités. 

Obligation de laisser pendant un cer
tain temps le terrain qui aura été 
couvert par les eaux dans un état i n 
culte après leur retraite^ jusqu'à ce 
qu'il devienne susceptible de culture. 

Ou, enfin, captivité du possesseur 
en temps de guerre. — Hormis ces 
conditions, tout champ qui ne sera 
pas cultivé directement par le pos
sesseur, ou indirectement par voie de 
prê t ou de louage, et qui restera en 
non-rapport pendant trois années 
consécutives, sera soumis à la forma
lité du tapoUj que le possesseur soit 
sur les lieux, ou en voyage dans une 
contrée éloignée. Si l'ancien posses
seur désire l 'acquérir de nouveau, ce 
champ l u i sera laissé moyennant le 
tapou de sa valeur. S'il n'en fait pas 
la demande, ce champ sera mis aux 
enchères, et adjugé' au plus offrant. 

(i) Resting the soil for one or two-
years, or even more i f owing to its 
exceptional nature and situation it* 
is requisite; 

(i i) Obligation to leave land which-
has been flooded uncultivated for a 
time after the water has subsided i n 
order that i t may become cultivable;• 

( i i i ) Imprisonment of the posse
ssor as a prisoner of war; land which 
has not been cultivated, either d i 
rectly, by the possessor, or indirectly, 
by being leased or loaned^ and• re
mains unproductive for three years' 
consecutively becomes subject to the' 
right of taopu, whether the possessor 
be i n the locality or absent. I f the 
former possessor wishes to recover 
the land, i t shall be given to him 
on payment of its tapou value. I f he-
does not claim i t i t shall be put up 
to auction and adjudged to the h i g h 
est bidder. 

 םעיןמ 69
 69. החזיק אדם בקרקעות, ונסתחפו והציפון המים במשד תקופה ארוכה, ושבו
 המים לאחר מכן — לא תהיינה נתונות לדין טאבו, אלא המחזיק הקודם ימשיך להחזיק
 בהן ולתפסן. מת המחזיק — ילדיו, או אביו או אמו, יחזיקו בהן ויתפסון. אין כאלה,

 278/50 אלר/41, $97 ע׳יא 122/41 אלר/41,
.421 

-אסמכתאות
 >סעיף 68: ע״א 153/46 אלר/47, 551! ע״א
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 ,תינתנה הקרקעות בשווי הטאבו לבעלי זכות טאבו. אם שבו המים ונעשו הקרקעות
 שוב ראויות לעיבוד, ולא השתמשו בהן המחזיק או יורשיו על הדרך האמורה, אלא
 הובירון במשך שנים רצופות בלי צידוק, תהיינה הקרקעות נתונות לדין טאבו (מוסתחיקתי

 אנדטאבו).

Art . 69, [Comme modifié.) La terre 
,possédée par qui que ce soit/ qui, 
pendant un long •espace de temps, 
aura •été inondée, et d'où les eaux se 
seront ensuite retirées, n'est pas sou
mise, pour ce fait à la formalité de 
tapou; l'ancien possesseur la met en 
rapport et l'administre comme par 
le passé. Si l'ancien possesseur est 
mort, ses héritiers, indiqués par l'art. 
1er de la lo i 17 Mouh. 1284?, auront 
la possession et la jouissance à leur 
défaut sera donnée, contre le paye
ment du tapou, aux ayants droit au 
tapou. Mais, si, lors de la retraite 
des eaux, et' quand le terrain peut 
être mis en culture, le possesseur ou 
ses héritiers, comme i l est dit plus 
haut ne l'administrent pas, et, sans 
excuse valable, le• laissent en non-rap
port pendant trois années consécuti
ves, i l sera alors soumis à la formalité 
du tapou. 

Article 69. Land, by whomsoever i t 
is possessed, which has been flooded' 
for a long time and on which the wa
ter afterwards subsided does not fo r 
this reason become subject to the 
right of tapou, the former co-possessor 
keeps i t i n his possession and under 
his control as before. I f the former 
possessor is dead his heirs shall have-
possession and enjoyment of i t , and 

tai l ing them i t shall be given on 
payment of the tapou value, to those 
who have the right of tapou. But i f 
on the water subsiding, and when the• 
land can be cultivated the possessor 
or his heirs do not enter into posse׳
ssion of i t , and leave i t unproductive 
for three years without valid exc
use i t shall then become subject to 
the right of tapou. 

 םעיןן 70

 70. העביר אד& לאחר את קרקעו, אחרי שהזניחה והובירה שנתיים רצופות ללא
 ־צידוק, או שמת ועברה הקרקע לילדיו, לאביו, או לאמו והובירה לאחר מכן מי-שהעבירדלו

Art . 70. [Comme modifié.] Ne sera 
pas soumise à^la formalité du tapou 
toute terre qui, sans excuse valable, 
et après avoir été abandonnée ou 
laissée en non-rapport pendant deux 
années par le possesseur, aura ensuite 
été transférée par l u i ; ou qui à ra i 
son du décès de celui-ci, aura passée 
à ses héritiers, •et sera laissée sans 
motif, par le nouvel acquéreur ou 

Article 70. I f land which has been 
abandoned and left unproductive by 
the possessor for two consecutive ye
ars without} valid excuse is then 
transferred by him, or, owing to 
his death devolves on his heirs^ and 
is left uncultivated as before for a 
further one or two years by the 
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 את הקרקע או היורשים שנה אחת או שנתיים, ללא צידוק, לא תהיה הקרקע נתונה לדיך
 טאבו (מוסתחיקודאט~טאבו).

ses héritiers directs, pendant une ou transferee or by the heirs without 
deux années encore, à l 'état d'incul- valid excuse i t shall not become sub-
ture où elle était déjà sous le précé- ject to the right of tapou. 
dent possesseur. 

 םןןיףג 71
 71. המחזיק בקרקעות שהוכחה הוברתן האמור במשד שלוש שנים רצופות ללא
 צידוק, ומת לאחר תום התקופה הזאת, ולפני שניתנו הקרקעות על ידי הפקיד לאחר, והשאיר
 ילדים, אב או אם — לא יירשו המה את הקרקעות הללו בחינם, אלא בשווי הטאבו. אך אם
 סירבו לקחתן כן, או אם מת המחזיק ללא יורשים — לא יפנו לבעלי זכות הטאבו. והקרקעות

 תינתנה במכירה פומבית למרבה במחירן.

Art . 71. [Comme modifié.] Si le 
possesseur de la propriété dont l 'état 
d'inculture pendant trois années con
sécutives, et sans excuse valable^ au
ra été constaté, décède au bout de 
trois ans révolus sans avoir vendu 
la terre par l'entremise de l 'autorité, 
et laisse après l u i des héritiers, ceux-
ci ne. pourront héri ter gratuitement 
de ces propriétés. On leur proposera 
de les prendre moyennant le tapou; 
et s'ils refusent, ou si le possesseur 
desdites propriétés est décédé sans 
héri t iers directs, on n'ira pas recher
cher ayants droit au tapou; la terre 
sera mise aux enchères et adjugée 
au plus offrant. 

Article 71. I f a possessor of land, 
who shall be shown to have left the 
land uncultivated for three consecu
tive years without valid excuse, dies 
after the expiration of the three 
years, without the land having been g i 
ven by the Official to another, leaving 
heirs, they cannot inherit the land 
gratuitously; but i t shall be offered 
to them on payment of the tapou val
ue. I f they refuse it, or i f the pos
sessor died without heirs having the 
right to succeed, search shall not be 
made for persons having the right 
of tapou; the land shall be put 
up to auction and adjudged to the 
highest bidder. 

 פןןיןמ 72
י כולם או מקצתם — מפאת צידוקי  72. תושבי כפר או עיר, שנטשו את מולדתם —
 אמיתי, לא תהיינה הקרקעות שהחזיקו בהן נתונות לדין טאבו (מוסתחיקודאנדטאבו).

Art . 72. Si tous ou partie des ha
bitants d'une ville ou village quittent 
le pays pour un motif légitime, la 
terre en' leur possession n'est pas 
pour ce fait soumise à la formalité du 
"tapou; mais si l'abandon du pays a 
l ieu sans motif valable, ou si les ha-

Article 72. I f all, or a portion of, 
the inhabitants ׳of a village or town 
leave their country (vatan) for a 
legitimate reason, the land i n their 
possession does' not become subject 
to the right of tapou. I f however their 
abandonment of their country has ta-
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 אולם אם נטשו את חארץ ללא צידוק, או לא חזרו למולדתם במשך שלוש שנים מלוט
 שבטל הצידוק האמיתי שהכריחם לנטוש אותה — ועל ידי כד הוברו קרקעותיהם בלי-

 סיבה — אזי תהיינה" הקרקעות נתונות לדין טאבו (מוסתחיקודאכדטאבו).

bitants n'y reviennent pas d'ans le 
délai de trois années, à partir du jour 
où les motifs légitimes qui les ont 
contraints à s'éloigner ont cessé; et 
s'ils laissent •ainsi la terre en non-
rapport, elle sera soumise alors à 
la formalité du tapou. 

ken place without legitimate rea
son or i f they do not return for three 
years from the day when the legit i
mate reason which constrained them 
to go away ceased and the land has 
thus been left unproductive without 
reason i t shall then become sub
ject to the right of tapou. 

73 
 73. הקרקעות של חיילים בצבא~המלכות, המשרתים למעשה בגופם בארצות
 אחרות, בין אט הן בידי שוכר ושואל ובין אם נשארו מוברות, לא תהיינה נתונות בשום
 פנים לדין טאבו (מו0תהיקת״אט~טאבו) כל עוד לא הוכח מותם של המחזיקים. אם ניתנו
 הקרקעות לאחר, יוכלו החיילים, לאחר תום מועד שירותם וחזרתם לארצם, לקחת

 את קרקעותיהם מידי כל מי שתהיינה ברשותו.

Art , 73. La terre possédée par le 
soldat employé dans d'autres contrées 
dans un service personnel et actif 
à l'armée^ que cette terre soit cultivée 
sous forme de louage ou de prêt, ou 
qu'elle reste dans le statu quo et en 
non-raport, ne peut nullement être 
soumise à la formalité du tapou, tant 
que le décès du posseseur n'aura pas 
été constaté. Si, par hasard, elle avait 
été donnée à un tiers, ce soldat, en 
retour dans ses foyers à la f in de son 
temps de service, pourra le repren
dre de quiconque en serait détenteur. 

Article 73. Land possessed by a 
soldier actually and personally em
ployed in the army i n another count
ry, whether i t be under lease or loan 
or left uncultivated, shall not, become 
subject to the right of tapou so long 
as the death of the possessor has not 
been proved. I f by chance i t has been 
given to another, the soldier on re
turning home at the expiration of his 
time of service, can recover i t from 
whomsoever is i n occupation of i t . 

 &עיף* 74 ־
 74. ירש אדם קרקעות מהוריו או מילדיו, הזכרים או הנקיות, והוא נמצא במקום
 המרוחק במרחק תחום״נסיעה (מודיודאס ספר) אך ידוע שהוא בחיים ואין הוא מופיע
 בעצמו ומחזיק בקרקעות שירש, או אינו מייפה את כוחו של איש בכתב או בצורה אחרת

Art . 74. [Comme modifié.] Si un 
individu de l 'un ou l'autre sexe dont 
l'existence est connue, et qui se trou
ve en voyage dan un autre pays, 

Article 74. I f a person who is 

known to be alive and who is absent 

inherits land from his father, mother, 
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 •לעבדן, אלא מזניחן ומובירן במשך שלוש שנים רצופות, בלי צידוק־ —
 הללו נתונות לדין טאבו (מוסתחיקרראכדטאבו).

 תהיינה הקרקעות

hérite d'une terre provenant de la 
succession de ses père et mère, de 

ses enfants, de ses frères et so ém
et du conjoint et s'il ne vient pas 
lui-même mettre en rapport la terre 
dont i l a hérité, ׳ou s'il ne donne pas 
à quelqu'un, par écrit ou autrement, 
le mandat de la mettre en rapport, 
et la laisse pendant trois années con
sécutives en non-rapport^ sans motif 
légitime, elle sera soumise à la for
malité du tapou. 

brother sister, or spouse, and neither 
comes himself to personally take pos
session of the land he has inherited, 
nor gives anyone authority •by w r i t 
ing or otherwise, to cultivate it, and 
leaves i t unproductive for three con
secutive years without valid excuse i t 
shall become subject to the right of 
tapou. 

 העין* 75
 75. מתו המחזיק או המחזיקה בקרקעות, והיו יורשים נעדרים העדרוודמוחלטת(גייבה
 ׳מונקטעה) ודבר חייהם או מותם לא נודע, תהיינה הקרקעות נתונות לדין טאבו
 (מוסתחיקודאט~טאבו). אם הופיעו היורשים תוך שלוש שנים מיום מות אותו אדם,
 תהא להם הזכות לתפוס את הקרקעות הללו בחינם; אולם אם הופיעו לאחר חלוף

 שלוש שנים, שוב לא נותרה להם זכות הדרישה והתביעה.

Art . 75. Si au décès du possesseur 
de la terre, de l 'un ou l'autre sexe, 
en ignore si l 'héritier direct absent 
dans les conditions du 'ghaibéti-mun-
aktia', est mort ou vif, ladite terre 
sera soumise à la formalité du tapou. 
Toutefois, si l 'héritier reparaî t dans 
la délai de trois années, à compter 
du jour du décès de la personne 
dent i l hérite, i l a le droit de pren
dre, sans frais, possession de la terre; 
s'il ne reparaî t qu'après l'expiration 
de ce terme, i l n'est plus habile à 
faire valoir ses droits. 

Article 75. I f on the death of a 
possessor of land, of either sex, i t is 
unknown whether an heir wi th right 
of succession who is absent under 
conditions of ghaibet-i-munqata (ab
solute disappearance) is dead or alive 
the land shall become subject to the 
right of tapu Provided that i f the 
heirs re-appear wi thin three years 
of the day on which the person whose 
heir they are died, they shall have the 
right to take possession of the land 
without payment. I f they appear after 
the expiration of that period they 
cannot make any claim nor bring an 

action. 

 העיף! 76
 76. קרקעות של קטן וקטנה, שוטה ושוטה, פתי-ביותר ופתידרביותר, לא תהיינה
 נתונות לדין טאבו בשום פנים ואופן עקב הוברתן. אם אין אפוטרופוסיהם הטבעיים או
 הממונים מעבדים את הקרקעות הללו, בעצמם או על ידי אחרים, אלא הם מובירים אותן,
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 1יבקשם הפקיד לעבדן, בעצמם או על ידי אחרים. אם ממאנים חמד, או נמנעים מלעשר. כן,

 >שכירן הפקיד לכל הרוצה לשכרן, בדמי השכירות הראויים, וזאת כדי למנוע את הוברתן.
 ׳דמי השכירות הקבועים המשתלמים על ידי השוכר ימסרו לאופוטרופםים הטבעיים׳ או
 •הממונים, עבור הקטן והקטנה, השוטה והשוטה!, הפתי־ביותר והפתיה־ביותר, ולאחר
 התבגרותם או השתפותם של הללו, יוכלו לקבל בחזרה את קרקעותיהם מידי השוכר.

Art . 76, La terre possédée par des 
individus de l 'un ou ! ,autre sexe, en 
état de minorité, démence ou folie, 
ne peut,' en aucun cas, ê t re soumise, 
pour fait d'inculture, à la formalité 
du tapou. Si les tuteurs la laissent en 
état d'inculture, soit indirectement, 
sans excuse valable, pendant trois 
années consécutives, lesdits tuteurs 
seront invités par l 'autorité compé
tente à la cultiver eux-mêmes ou à 
la faire cultiver par des tiers. S'ils 
ne le• peuvent ou s'ils s'y refusent, 
cette terre, dans le seul but di'être 
préservée, de l 'état d'inculture, sera 
donnée en location par l 'autori té 
compétente, moyennant la taxe ' i d -
jaré' , à ceux qui en feront la de
mande. La location fixée, et payable 
par le locataire, sera versée entre 
les mains des tuteurs pour compte 
de leurs pupilles, mineurs fous ou 
en état de démence; à l 'époque de la 
majorité ou de la guérison de ces 
derniers, ceux-ci retireront leursdi-
tes terres des mains des locataires. 

Article 76. Land possessed by per
sons, of either sex, who are minors, 
lunatics or imbeciles can never be
come subject to the right of tapou by 
reason of its being left uncultivated. 
I f their natural or appointed guard
ians leave i t uncultivated or do not 
cause i t to be cultivated for three con
secutive years without valid excuse, 
the guardians shall be requested by the 
Official to cultivate the land themselves 
or by means of others. I f they decline 
to do so i t shall be let by the Official 
to anyone wishing to lease i t on pay
ment of the estimated rent, solely for 
the purpose of preserving i t from 
remaining uncultivated. The fixed 
rent received from the lessee shall be 
paid to the guardians on behalf of 
their ward's. When the wards attain 
their majority, or are cured, they can 

recover their land from the lessee. 

 מעיך( 77
 77. אם הוכח כי בעל זכות טאבו מן הדרגה הראשונה תפס בחשאי ובסתר קרקעות
 נטושות (מחלול), והחזיק בהן ללא חוק ובלי זכות (פדולי) במשד פחות מעשר שנים,
 בלי שנמסרו לו על ידי השלטונות, תינתנה לבעל זכות טאבו אחר, שעוד לא תם מועד

Art . 77. S'il est constaté qu'un col
latéral au premier degré ne l'ayant 
pas acquise du mi r i , recèle et détient 
une terre vacante dont i l a la jouis
sance et la possession depuis un laps 
de temps moindre de dix ans, cette 

Article 77. I f i t is shown that a 
person having the right of tapou of 
the highest degree over vacant land 
has secretly and arbitrari ly occupied i t , 
without having had i t transferred to 
him by the State, for less than ten 
years, the land shall be granted to 
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 זכותו בהתאם לדרגתו. אט לא נמצא כזה, או שנמצא וויתר על זכותו/ תועברנה במכירת
 פומבית למרבה במחירן. אם האדם, שהוכח נגדו כי עיבדו ותפסו ללא חוק ובלי זכות
 (פדולי) במשך פחות מעשר שנים כאמור לעיל, היה אדם זר, תילקחנה הקרקעות הללו
 מידיו ותועברנה לבעל זכות טאבו בתשלום שווי הטאבו באותו זמן. אם לא נמצא בעל

 זכות טאבו, או שוויתר על זכותו, תינתנה במכירה פומבית למרבה במחירן.

terre l u i sera concédée moyennant le 
payement de la taxe de tapou due׳ à 
l 'époque où i l a retenu la terre. S'il 
ne veut pas l 'acquérir, et s'il y a un 
autre collatéral dont les délais fixés 
par la catégorie à laquelle i l appar
tient ne soient pas expirés, la terre 
l u i sera concédée. S'il n'y en a pas, 
ou si les ayants droit existants sont 
déchus de leurs droits, la terre sera 
misie aux enchères et adjugée au 
plus offrant. S'il est constaté que l ' i n 
dividu qui, de la sorte, a pris et cul
tivé arbitrairement la terre, pendant 
moins de, dix ans, est un étranger 
(à la famille), la terre sera ret irée de 
ses mains et concédée à l'ayant dron 
&v- tapou dû à l'époque où elle a été 
retenue arbitrairement. * 

him on payment of its tapou value at 
that time. I f he does not wish to 
acquire it , and i f there is any other 
person having a right of tapou i n res
pect of whom the period of time 
applicable to the degree to which he 
belongs has not expired, i t shall be 
granted to him. Failing such persons, 
or i f being such persons they have 
lost their right, the land shall be put 
up to auction and adjudged to the 
highest bidder I f i t is shown that 
the person who has so arbitratily 
occupied and cultivated the land for 
less than ten years as mentioned 
above is a stranger, the land shall be 
taken from him and given to h im 
who has the right of tapou ׳on pay
ment of the tapou value at the time 
of h ŝ taking i t . Failing such person, 
or i f he has forfeited his right the 
land shall be put up to auction and 
adjudged to te highest bidder. 

 &ן$ין1 78
 78. עיבד אדם והחזיק בקרקעות מירי י ומווקופה במשך עשר שנים, בלי ערעור
 (בילא ניזאע), הרי שהוכ^זכו-תבהזקתו (חק-קראר) אין נפקא מיניה אם היה בידו שטר
 בדיתוקף מעיקרא או לא היה, ואין רואים את הקרקעות הללו נטושות (מחלול), אלא נותנים
 בידו שטר~טאבו מחודש בחינם. אבל אם הכיר הוא והודה, שתפס את הקרקעות הללו ללא
י אין מתחשבים עם חליפת הזמן, והקרקעות תוצענה ר ה . ^ נ  זכות, ^

 לו בשווי הטאבו * ואם ממאן הוא, ׳תינתנה במכירה פומבית למרבה במחירן.

 ע״א 71/46 אלר/46 811,״ ע״ק 56/24 קפד/4,
 1212« ע״ק 71/25 קפד/57/1,» ע״ק 81/25
צ ״ ג  קפד/4 1474; ע״ק 135/26 קפד/5 1729; ב
 107/40 אלד/41, 59; בג״צ 160/51 פסקל דלן

.270 ,1 

 אסמכתאות
 סעיף 78 : עי׳א 64/24 קפד/2 646; ע״א 35/27
 קפד/3, 1093; ע״א 189/37, אלר/37, 434;
א 65/40 אלר/40, ״ א 57/40 אלר/40, 146; ע ״  ע
 168; ע״א 21/93; אלר/43, 331; ע״א 230/45,
 אלר/46, 12; ע״א 356/45, אלר/46, 199;
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 תמצית מהחלטת מועצת המדינה (שורה־אד־דוולה) מיום 30 קאנוךאוול (דצמבר)!
 1322, מספר 3006: אם תבע אדם זכוודחזקה (חקךאל-קראר), הרי בהסתמך על סעיף'8
 לחוק על הוראות שטרי הטאבו, שניתן לו תוקף בצו המלכותי מיום 7 שעבאן להסתמך
 על אחת מדרכי ההחזקה, דהיינו, ירושה, רכישה מאחר, או קבלה מאדם מוסמך.׳ אט לא
 הסתמך על אחת הדרכים הללו/וטעו, כי עיבד את הקרקע באופן כללי במשך תקופה

^ "  ארוכה, אין ימחשיבים את זכות^חזקתו (חק~אל~קראר) כמוכחת. 6 י

 תמצית פסק־דין בית המשפט לתמיי־ז מיום 28 במאי 1329 מספר 807, שנתפרסם
 בעתון המשפטי עמוד 5031:

 תמצית פסק־דין בית המשפט לתמייז מיום 21 דצמבר 1329:
 רישום היוקלמה אינו מספיק להוכחת הבעלות.

 תמצית פסק־דין בית המשפט לתמייז מיום 9 בספטמבר 1337 :
 לאחר ששואלים את האדם הטוען החזקה בלי ערעור בקרקעות נשוא~הסכסוך, על
 איזה דרך משלושת הדרכים המפורטות בסעיף 8 לחוק על הוראות שטרי הטאבו מיום 7
 שעבאן 1276, הוא מסתמך — עליו לתקן את תביעתו, -ואם לא לתקן, כלומר אם לא: יסמוך
 את החזקתו על אחת מהדרכים הנזכרות בסעיף הנ״ל, מחוייבים לדחות א,ת תביעתו

 לזכוודחזקה (חלךאל-קראר).

 תמצית החלטת בית המשפט לתמייז ביום 23 באוקטובר 1330 : אין מקבלים טענה
 לזכוודחזקה (חלראל קראר) המסתמכת על העברה שאינה בודתוקף בעיני החוק (קובץ

 פסקי דין של תמייז, משפטים אזרחיים, משנת 1330, עמוד 243).

Art , 78. Le droit de permanence 
sera acquis à toute personne qui, 
pendant une période de dix années, 
aura possédé et cultivé sans conteste 
des terres " m i r i ou mevkoufé, que 
cette personne ait ou non entre ses 
mains un titre légal ou juste, la ter
re ne peut dès lors . être considérée 
comme vacante, et on doit l u i déli
vrer, sans frais, un nouveau tapou. 
Cependant, si cette personne déclaré 
et reconnaît que, la ' terre étant va
cante, elle s'en est emparée sans droit, 
i l ne sera tenu alors nul compte de 
la préemption^ et proposition sera 
faite à cette personne d'acquérir la 
terre, moyennant la taxe de tapou; si 
elle refuse, la terre sera mise aux 
enchères et adjugée au plus offrant. 

Article 78. Every one who has• 
possessed and cultivated * State or 
mevqufe land for ten years without 
dispute (bila niza) acquires a right by 
prescription and whether he has a 
val id title-deed or not the land can
not be regarded as vacant, and he 
shall be given a new title-deed gra
tuitously. Nevertheless i f such person 
admits and confesses that he took, 
possession of the land without any 
right when i t was vacant,, the land 
shall be offered to h im on payment 
of the tapou value, without taking in
to account the lapse of time; i f he 
does not accept, i t shall be put up 
to • auction and adjudged to the high
est bidder. 
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 &עיף! 79

62 

 79* תפס אדם ועיבד קרקעות מירי ומודקופח נטושות (מחלול) ללא זכות ושל**
 כחוק (פדולי), כמפורט בשני הסעיפים הקודמים, ושילם את מסיחן במלואם, אין גובים,

 ממנו דבר בתור פחחרקרקע (נוקסאךארד) או דמי^שכירות ראויים.

Art, 79. I l ne sera rien réclamé, à 
titre de louage ou de moins-value de la 
terre, de toute personne qui, s'étant 
emparé arbitrairement de terres va
cantes m i r i ou mevkoufé, les aura m i 
ses en culture, comme i l est dit aux 
deux précédents articles, et qui aura 
acquit té les droits dûs par la terre. 

Artcile 79. Nothing shall be re
covered in respect of diminution i n 
value (noksan arz) or by way of rent 
(ejri misl) from a person who has 
arbitrarily occupied and cultivated va
cant State or mevquife land, as 
stated in the two preceding Articles 
and regularly paid the imposts on i t 

 פעיןמ 80

 80. מת אדם שזרע שדהו״ ולא השאיר יורשים בעלי זכות ירושה, והעביר הפקיד
 את השדה לבעל זכות טאבו או לדורש אחר י׳־־ ייחשבו הנבטים שעלו באותו שדה כחלק
 מעזבון המת או המתה, והאדם שלקח את השדה אינו זכאי להכריח את היורשים לסלק
 את הנבטים, או לדרוש מהם דמי שכירות. הוא הדין לגבי העשב הגדל על ידי השקאה

 מביטה. אולם העשב שנבט באופן טבעי מבלי עמלו של המת, אינו עובר ליורשים.

Ar t . 80, Si le possesseur d'un champ 
Ctarla) décède après l'avoir ense

mencé, sans laisser d'héritier directs, 
ledit champ est concédé par l 'autorité 
compétente soit à des collatéraux 
(ayant droit au tapou), soit à .tout 
autre •acquéreur. Les semences qui 
seront déjà sorties de la terre dans 
,ce champ seront considérées comme 
faisant partie de la succession du pos
sesseur de l 'un ou l'autre sexe dudit 
champ; l 'acquéreur n'a le droit n i de 
les faire arracher, n i de réclamer de 
la succession aucun louage pour cet 
objet. I l en sera de même de l'herbe 
qu'on fait croître par la culture ou 
par l'arrosage. Quant à l'herbe qui 
aura poussé naturellement, sans l ' i n 
tervention du travail du défunt, él
ue passera pas à ses héritiers. 

Article *80. I f a possessor of a field 
dies after sowing it , leaving no heirs 
entitled to succeed to> it , the Official 
grants i t to a person who has a right 
of tapou over it , or to some other 
applicant. The crops which have al
ready oome up i n the field shall be 
reckoned as part of the estate of the 
deceased possessor, and the purcha
ser has neither the right to have them 
removed nor to claim any rent from 
the heirs. The same provisions apply 
to herbage which grows by cultiva
tion or irrigation as to sown crops. 
As to herbage which has come up 
naturally without any labour on the 
part of the deecased, i t does not pass 
to the heirs. 
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 &עיף1 81 *
 81. עצים וכרמים מולק, שניטעו ברשיון הפקיד על קרקעות מירי המוחזקות על פי
 שטר־טאבו, ונעשו לבוסתנם וגנם, וכן בניני מולק שהוקמו עליהן, עוברים במות הבעלים
 ליורשיהם, כמו יתר נכסי המולק שלהם. גובים רק מס ירושה לפי השווי הנערך של
 שטחי העצים, הכרמים והבנינים הללו, ומעבירים ליורשים בחינם קרקעות בהתאם לחלקם
 בירושה בעצים, בכרמים ובבנינים. וכן מתקנים את הרישומים בספרי האחוזה (דפתר־

 כאנה), ורושמים הערה בשולי שטרי הטאבו שבידי הבעלים.
 הערה: לפי סעיף 3 להוראות חוק הטאבו מיום 7 שעבאן 1276 אין רושמים שום הערות

 בשולי שטרי הטאבו, אלא נותנים שטרי טאבו חדשים.

Art. 81. [Comme modifié par la lo i 
sur les tapous (CV 2 ) . ] Si le propr ié
taire de bâtiments mulk, ainsi que 
d'arbres ou de vignes également mulk, 
dont i l aura fait ensuite des vigno
bles et vergers, élevés et plantés avec 
permission de l 'autorité, sur des ter
rains m i r i en sa possession, par ־ta-
pou, vient à décéder, ses héri t iers 
héri teront à titre de mulk desdits 
arbres, vignes et bâtiments; et ils 
n'auront à acquitter seulement que 
les frais de ,succession (intikal) sur 
la valeur fixée du sol occupé par ces 
arbres, vignes et bâtiments. Ce sol se
ra concédé gratuitement à chacun des 
héritiers^ proportionnellement à la 
part l u i revenant desdits arbres, jar
dins et bâtiments; après quoi, l'ins
cription des registres déposés (Defter-
Khîané) sera modifiée en conséquence 
et les titres délivrés. 

Article 81. Vineyards and gardens 
made on the State land possessed by 
title-deed by planting, after taking 
possession mulk trees and vines the
reon wi th the leave of the Official, 
as •also mulk buildings newly erected 
thereon pass on the death of the owner 
of the trees, vines or buildings to the 
ownership of his heirs in the same 
way as his other mulk property. A fee 
in the nature of succession duty 
(intiqal) shall alone be charged upon 
the assessed value of the land upon 
which the trees are and the land shall 
be granted gratuitously to the heirs 
in proportion to the shares of the 
trees, vines and buildings which they 
respectively inherit, and the records 
in the registers deposited at the Dex
ter Khane shall be amended accor
dingly and a note thereof made in 
the margin of the title-deeds given to 
the parties. 

 מעין? 82
 82. טחנות, גדרות צאן, רפתות ושאר בניני מולק, שהוקמו על קרקע מירי המוחזקת
 על פי שטר טאבו, ונחרבו בלי להשאיר סימן לבנין — תהיה הקרקע של הבנינים
 הללו נתונה לדין טאבו (מוסתחיקודאנד טאבו). דרשה בעל הבנינים נותנים לו אותה —
 לא דרשה, נותנים אותה לאחר. אולם אם עברה קרקע כזאת לפני כן בירושה מהוריו

 אסמכתאות אלד 103/1940׳, עי׳א 206/1940 אלד 11/1941;
ף: ע״א 147/1922 קפד 1/21; עי׳ק 22/1935 י בג׳יצ 77/1946 אלד 21/1947; ע״א 228/1943  סעי
א 137/1942 אלד 713/1942; 7 / ק 32/1922 קפד 1/20; ^לר 587/1944; ע ״  אלד 605/1937; ע

א 127/1940 אלד 440/1940. / 7 י 518/1947 ן ע״א 54/1940 ע ל  ע״א 309/1946 א
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 או ילדיו של בעל הבנינים, או שיאה להחזקתו בדרך אחרת, והוא משלם את העוכירות
 הקבועה עבורה (איג׳ארה מקטועה) למלכות — איו לוקחים ממנו את הקרקע ואין

 מעכבים בעדו להחזיק בה.

A r t . 82. Si des moulins, enclos, ber
geries ou autres bâtiments mulk, 
construits è. posteriori sur un terrain 
mir i , sont ensuite tombés en ruines, 
et ne laissent plus de vestiges de cons
truction, le sol sur lequel ils exis
taient est soumis à la formalité du 
tapou; i l sera concédé au propriétaire 
de ces constructions, si celui-ci le de
mande; sinon i l sera adjugé à un 
autre. Toutefois, si׳ ce terrain a passé 
en la possession du propriétaire ־ de 
ces bâtiments, par voie d'héritage des 
père et mère des grand-père et grand' 
mère, des enfants des frères et soeurs 
et des conjoints, et s'il en acquitte 
le louage fixe au m i r i on ne pourra 
l'en dessaisir n i l u i en enlever la pos
session. 

Ar t . 82. I f mills, enclosures, sheepfolds 
or ether mulk buildings built on State 
land possessed by title-deed have fal
len into ru in and leave no traces of 
building, the site on which they stood 
becomes subject to the right of ta
pou and w i l l be given to the owner 
of the structures i f he claims i t , i f not, 
to another. Provided always that i f 
such land has passed i n possession 
of 'the owner of the structures by 
inheritance, from his father, mother, 
grandfather, grandmother, children 
of the brothers ,or sisters or from his• 
spouse, or otherwise, i f he pays the 
fixed rent for i t to the State he can
not be turned out or deprived of the 
possession of i t . 

 &עיףן 83

 88. עצים וכרמים מולק, שניטעו על קרקע מירי המוחזקת על פי שטר~טאבו, ויבשו
 או נעקרו בלי להשאיר סימן — תהיה הקרקע של העצים והכרמים הללו נתונה לדין
 טאבו (מוסתחיקאדדאט״יטאבו). דרשוה בעלי העצים והכרמים נותנים אותם להם — לא

Art . 83. [Gomme modifié.] Si des 
arbres et vignes mulk, plantés sur 
un terrain m i r i , possédé par tapou, 
et dont on a fait a posteriori des v i 
gnobles et vergers, se dessèchent ou 
sont arrachés; et s'il n'en reste plus 
de traces, le sol est alors soumis à 
la formalité du tapou. I l sera donné 
au propriétaire desdits arbres et v i 
gnes, si celui-ci le désire; sinon i l 
sera adjugé à un autre concession
naire. Toutefois, si ce terrain a passé 
en la possession du propriétaire des 
arbres et vignes par voie d'héritage 
des père et mère, des grand 'père et 

Article 83. I f mulk trees and vines of 
a garden ׳or vineyard planted on State 
land held by title deed afterwards* 
wither away or are rooted up, and no 
trace of them is left, the side becomes 
subject to the right of tapou and w i l l 
be given to the owner of the trees or 
vines i f he claims it , i f not to another. 
Provided that i f the site has passed i n 
to the possession of the owner of the 
trees or vines by inheritance from his 
father, mother, grandfather, grandmo
ther, children of his brothers or sisters 
 or from his spouse or in any other׳
way, he cannot be disposed of i t nor 
can his possession vof i t be contested. 
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 דרשוה נותנים אותה לאחר, אולם אם עברה קרקע כזאת לפני כן בירושה מהוריהם או
 ילדיהם של בעלי העצים והכרמים, או שבאה להחזקתם בדיר אחרת, אין לוקחים מהם

 את הקרקע שבהחזקתם ואין מעכבים בעדם להחזיק בה.

grand'mère des enfants cies frères et 
soeurs et des conjoints ou d'une au
tre façon, on ne pourra l'en dessaisir, 
n i l u i en contester la possession. 

way, he cannot be dispossessed of i t 
nor can his possession of i t be contes
ted. 

 העיף 84

 84• 4. מרעי~קיץ (יאיליק) ומרעי~חורף (קישלאק), המוחזקים על פי שטר טאבו,
 שלא השתמשו בהם לרעייה במשך שלוש שנים רצופות, בימי העונה, בלי צידוק, ולא

 שולמו מסיהם, יהיו נתונים לדין טאבו (מוסתהיקחראטיטאבו).

Art . 84. Tout terrain 'yailak' ou 
'kichlak', possédé par tapou, qui, sans 
excuse valable, ne sera pas occupé, 
pendant la saison, durant trois an- ' 
nées, consécutives, et dont on n'aura 
pas acquitté les droits, sera soumis 

. à la formalité du tapou. 

Article 84. Summer and winter pas-
 turing grounds held by title-deed ־

which have not been used for ,three-
years consecutively without excuse, 
and of which the dues have not been 
paid, become subject to ,the right of 
tapou. 

 מעיף 85

 85. כרי־דשא המוחזקים על פי שטר־טאבו, ונהגו מקדמחרדנא ליקח מעשר מיבולם,
 אם לא נקצרו עשביהם ולא שולמו מעשרותיהם וחוברו במשר שלוש שנים רצופות, בלי

 צידוק, יהיו •נתונים לדין טאבו (מוסתחיקודאט־טאבו).

Art . 85. Toute prairie (tchâir) pos
sédée par tapou et sur le produit de 
laquelle on perçoit la dîme ab anti
que, qui, sans excuse valable, n'aura 
pas été fauchée durant trois années 
consécutives, sera laissée ainsi en non-
rapport, et ne payera pas la dîme, 
sera soumise à la formalité du tapou. 

Article 85. Meadow land held by t i 
tle-deed, on the produce of which t i 
the is taken, and has been taken ab 
antiquo, which has not been sown and 
of which ,the tithe has not been paid 
for three years consecutively without 
excuse, and has thus been left unpro
ductive becomes subject to the right 
of tapou. 
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 םעיף 86
 86. רצה בעל זכות טאבו לקבל את הקרקעות שיש לו בהן זכות טאבו בשווי הטאבו

 שלהן, ובא אדם זר והוסיף על שווי הטאבו ובקש להעבירן לו — אין נענים לו.

Art . 86. Si au moment où un ayant 
droit à tapou va devenir, par le fait 
du payement du tapou, acquéreur de 
la terre SUT laquelle i l a droit à tapou, 
un étranger (à la famille) f voulant 
l 'acquérir, se présente, et offre une 
surtaxe de tapou, on ne tiendra nul 
compe de cette offre. 

Article 86. I f when â  person having 
a right of tapou over land desires to 
acquire i t on payment of the tapou 
value, and a stranger to the family 
comes forward and seeks to take i t for 
a sum in excess of the tapou value, 
his offer is not ,taken into considera
tion. 

 מעיף 87
 87. הועברו קרקעות מירי ומווקופה נטושות (מחלול) לאדם בשה* הראוי שנקבע
 במכירה פומבית, ובא אחר והוסיף על המחיר — אין נענים לו,' למרות שלא נמסר עדיין
 שטר הטאבו לראשון, ואין לקחת ממנו את הקרקעות בחזרה. אבל אם אחרי העברת
 קרקעות נטושות (מחלול) לאדם, התברר והוכח כי הן הועברו בתמורה פחותה בהרבה
 משווי הטאבו, דורשים מאותו אדם — תוך עשר שנים מיום ההעברה — להשלים את
 שווי הטאבו כפי שהיה בעת העברת הקרקעות,! ואם לא יעשה כן, יוחזר לו הכסף ששילם

. . A r t . 87. Si après la mise aux enchè
res d'une terre vacante, m i r i ou mev-
koufé, et l'adjudication à qui de droit 
i l se présente un acquéreur offrant-
une surenchère, l'adjudication ne se
ra pas écartée pour ce motif, sous le 
prétexte que le titre possessoire ne 
l u i a pas encore été délivré; et i l ne 
sera pas dessaisi de cette terre; elle 
l u i est acquise. Seulement, «i après 
l'adjudication de, terres vacantes, i l 
est établi et constaté que ladite ad
judication a été faite frauduleusement, 
à un prix inférieur à celui de la taxe 
du tapou, on exigera de l'adjudicataire 
qu'i l complète, pendant dix années, â 
partir du jour de l'adjudication, la ta
xe de tapou au taux de l 'époque à 
laquelle la terre lu i a été adjugée. 
S'il y manque, restitution l u i sera fai-

1 te du prix d'achat versé primitivement 
par lui , et la terre sera adjugée à 
tel acquéreur qui en fera la demande. 
Mais après dix années à partir de la 

Article 87. I f after vacant land, 
whether State or mevqufe land, has 
been put up to auction and adjudged 
to the highes1; bidder another person 
comes forward and offers an en
hanced price, the latter cannot for 
the reason of that the title-deed Has 
net been yet handed over enter in 
and dispossess the former of the land 
which has been adjudged to him. Pro
vided that i f after such land has been 
given to anyone i t is shown that i t 
was given for a price very much less 
than its tapou value, the grantee shall 
be bound within ten years to make up 
the price to the amount of the ta
pou value at the ,time i t was adjud
ged to him. I n default of his doing so 
the purchase money paid by him w i l l 
be returned to him, and the land shall 
be given to the applicant for it . After 
the expiration of the ten years from 
the time when the land was adjudged 
to him he can no longer be interfered 
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 קודם, והקרקעות תועברנה לדורשיהן. אולם לאחר שחלפו עשר שנים מתאריך העברתן,
 שוב אי אפשר להתנגד להחזקתו ולקחת ממנו את הקרקעות בחזרה. הוא" הדין בקרקעות:

 נטושות (מחלול), שהועברו לאחד מבעלי זכות טאבו בשווי הטאבו.

date de l'adjudication, elle ne pour
ra plus être acquise. I l sera procédé 
de la même façon pour les terres va

lantes qui auront été concédées, mo
yennant tapou, à des ayants droit au 
tapou. 

wrth nor can the land be taken from 
him. These provisions apply also to 
those who, having a right of tapou, 
have taken vacant land on payment 
of its tapou value. 

 &עיף 88
 88. אדם המכהן בתור פקיד טאבו באחד הגלילות, אינו יכול לרכוש קרקעות־
 נטושות (מחלול) וקרקעות הנתונות לדיו טאבו (מוסתחיקת-אכדטאבו), במשך זמן כהונתו?
 כמו כן אין הוא יכול להעבירן לילדיו, לאחיו, לאחותו, לאביו, לאמו, לאשתו, לעבדו,
 לשפחתו ולא לאחד מהתלויים בו. אולם יכול הוא להחזיק בקרקעות שעברוי אליו בירושה׳
 מאביו, אמו או ילדיו ן ואם היה בעל זכות טאבו יוכל להחזיק בקרקעות כחוק, באמצעות

 פקיד טאבו של גליל אחר.

Art . 88. (Comme modifié.) L'agent 
du tapou ne pourra dans son district, 
 ,et pendant la durée de ses fonctions־
-acquérir les terres vacantes ou celles 
qui seront soumises à la formalité 
du tapou. I l ne pourra non plus les 
'faire acquérir par ses enfants, frères, 
soeurs, père, mère, épouse esclave 
mâles et femelles, ou* tous autres dé
pendant de sa personne. I l peut seu
lement acquérir la possession des ter
res qui lu i écherront par héri tage et 
s'il est de ceux ayant droit à tapou 
i l peut obtenir possession des terres 
-par l'entremise d'un agent de tapou 
d'un autre kaza. 

Article 88. A tapou official i n a Qa-
za cannot acquire vacant land or land 
which has become subject to the right 
of tapou during the duration of his 
service, ,nor give i t to his children, 
brother, sister, father, mother, wife, 
slave of either sex; or any ׳of his de
pendents. He can only• acquire pos
session of land which has devolved 
upon him by inheritance,. I f he has a 

'r ight of tapou he must obtain posses
sion of the land in the proper way 
through the tapou official of another 
Qaza. 

 םעיף! 89
 98• בנינים, הבנויים על קרקע מירי, שהוקדשו לתכלית מסוימת, אם נהרסו בלי־
 להשאיר להם סימן, ואין הממונה על ההקדש (מותוולי) מתקנם ומשלם למלכות דמי-
 שכירות הקרקע, לוקחים ממנו את הקרקע הזאת ונותנים אותם לדורשיה; אולם אם תיקן־

Art. 89. Si un édifice constitué va- Article 89. I f a building, standing on 
kouf de telle ou telle •oeuvre, et bâti State land dedicated to a certain ob-
:sur un terrain mir i , est tombé en ject falls into ru in leaving no traces 
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 הממונה (מותוולי) את הבנינים ושלם למלכות את דמי~שכירות הקרקע הקבועים, אין
 מתערבים בהחזקתו והקרקע נשארת בידיו. הוא הדין בקרקעות הקדש (מוקופה) שהבנינים

 ־שעליהן הוקדשו לתכלית אחרת. ; ,
ruines au point de ne laisser nul ves
tige; et si l'administrateur du va
kouf ne le fait pas réparer et n'ac
quitte pas envers le m i r i le louage 
(idjâré) de la terre, le sol est ret i ré 
des mains de cet administrateur, et 
donné à telle personne qui en fera la 
demande. Mais si l'administrateur 
fait les réparations nécessaires, ou s'il 
paye au m i r i le louage du sol, on ne 
l 'inquiétera pas, et le sol sera laissé 
entre ses mains. I l en sera de même 
pour les localités dont le terrain est 
rnevkoufé et le bâtiment vakouf d'une 
autre oeuvre. 

and i f the truste e (mutawelli) does 
not repair i t and pay the State the 
ground rent, the place is taken from 
him and given to whomsoever wishes 
to buy i t . But i f the trustee repairs' 
the building or pays the rent,, there-
shall be no interference but i t shall 
remain in his hands. The same pro
visions apply to places where the site-
is mevqufe and the building dedicated 
to another object. 

 פעיף. 90
 90. כרמים וגנים הנםועים על קרקע מירי? שעציהם מוקדשים לתכלית מסוימת,
 ־ ונחרבו ולא נשאר סימן מהעצים והכרמים, והוביר הממונה על ההקדש (מותוולי) את
 הקרקע שלוש שנים רצופות, בלי צידוק, וכן לא שלם דמי שכירות קרקע קבועים ולא
 החזירה לקדמותה על ידי נטיעת עצים וכרמים — תהיה הקרקע נתונה לדין .טאבו
 (מוסתחיקודאכדטאבו). והוא הדין בקרקעות הקדש (מווקופה), שעציהן וכרמיהן מוקדשים

 לתכלית מסוימת.
Art . 90. Si un vignoble ou verger 

dont le sol est mir i , et les arbres ou 
la vigne vakouf de telle ou de telle 
oeuvre est ruiné au point de ne plus 
laisser traces d'arbres ou de vignes; 
et si l'administrateur du vakouf aban
donne ces jardins ou vignobles, sans 
e x c u s e valable, durant t r o i s 
années consécutives, et ne paye pas, 
au mir i , le louage, si enfin^ i l ne ra
mène pas cet immeuble à son état 
primitif, en y faisant de nouvelles 
plantations d'arbres ou de vignes, ce 
terrain sera soumis à -la formalité du 
tapou. I l en sera de même pour les 
localités dont le sol est rnevkoufé, 
et les arbres ou la vigne vakouf d'une 
autre oeuvre. 

Article 90. I f a vineyard or orchard 
on State land, the vines and ,the trees' 
of which are dedicated to a certain 
object, is ruined and no trace of the 
trees and vines remains, and the trus
tee leaves them abandoned for three 
consecutive years without excus e,. 
and does not pay the fixed ground 
rent, and does no״t restore the pro
perty to its original state by planting 
•trees and vines, the land becomes sub
ject to ,the right of tapou. The same 
provisions apply to places where the-
vines are dedicated to another object.. 



1 

 השער השני
 קרקעות מוגרומו״ וקרקעות מתות

 1. פרק א׳ — קרקעות מתרופה;
 2. פרק ב׳ — קרקעות מתות (מוואת).

 ובו שגי פרקים:

 פרק א
 קרקעות מתרוכה

 פעיףן 91
 91• החורשות והיערות הקרויים ״בלטלילף, שהוקצו מקדמת״דנא לעיר אחת אד
 להפר אחד. לחטיבת עצים, רק תושביהם רשאים לחטוב בהם, ואין תושבי ערים אחרות.
 או כפרים אחרים זכאים לחטוב בהם. וכן עצי החורשות והיערות, שהוקצו מקדמחרדנא
 למספר כפרים או למספר ערים לחטיבה, רק תושביהם רשאים לחטים, ואין תושבי עמים
 אחרות או כפרים אחרים זכאים לעשות. כן. אין מטילים שום מס על חורשות ויערות כאלה..
 ׳ הוספה מיום 10 רביע — אל-אוול 1293 (3 במרץ 1292). אם הוכח שתושבי כפר
 אחד חטבו עצים. מתוך הםגודגבול, בחורשות שהוקצו לתושבי כפר אחר, בלי כל זכות,.

BOOK I I 
LAND LEFT FOR THE USE OF THE 

PUBLIC AND DEAD LAND. 
CHAPTER X 

Land left for the us e of the public. 
Article 91. T l ^ trees of woods and 

forests called^ "baltalik" assigned ab 
antiquo for the use and ^or the fuel 
of a town or village shall be cut by 
the inhabitants of such town or v i l -
lage only, no one of another town or 
village can cut wood thfere. So also 
wi th regard to woods and forests as-
signed ab antiquo for the same pur-
pose to several towns or villages, the 
inhabitants of such places alone shall 
cut wood there and not the inhabitants 
of other places. No due shall be ta-
ken in respect of such woods and fo־ 
rests. 
ADDITION: 10 Rabi 'ul Awwal, 1293 

3 March 1292. 
I f i t is proved that the inhabi-

tants of another village have en-

LIVRE DEUXIEME 
'Terres laissées (pour l'usage public) 

et mortes 

CHAPITRE 1er. 
Des terres laissées (pour l'usage, 

public.) 

Art . 91. Les arbres des bois et fo
rets dits 'baltalik' (de coupe), affec
tés, ab antiquo, à l'usage et à l'af
fouage d'une ville ou village,, seront 
coupés par les seuls habitants de ces 
localités; personne autre n'aura le 
droit d'y faire des coupeS} i l en est 
de même des bois et forêts affectés, 

 אסמכתאות סעיך 91: ע״ק 72/1934 אלד 1938א/191.
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 ייגבו ממסייגי הגבול, שחטבו. בלי כל זכות, את ערד העצים החטובים כשהם עומדים,
 ויחלקוהו בין כל תושבי הכפר בעלי זכות החטיבה.

ab antiquo/. pour le même objet, à 
plusieurs villages; les 1habitants d'au-

très localités ne peuvent y faire de 
coupes. Ces bois et forêts ne sont 
frappés d'aucun droit. 

croached upon or cut wood from a 
baltalik assigned to ,the inhabitants of 
a village, having had no right to do 
so, the standing value of the trees, 
which have been cut or uprooted shall 
be collected from those who have-
wrongfully interfered or cut them 

and the money so collected shall be 
divided amongst all the inhabitants•-
of the village who have the right to׳ 
cut wood from ,the baltalik. 

 שעין? 92
 92. חורשות ויערות, שהוקצו לתושבי כפרים, אין מפרידים מהם חלק ואין מעבירים
 .אותו על פי שטר טאבו להחזקתו של אדם, הן בנפרד או בשותפות, לא למטרת פיתוחו
 יועיבודו ולא לשם עשייתו יער. אם נמצא אדם המחזיק בצורה כזאת, הזכות בידי התושבים

 בכל עת למנעו מעשות כן.
Art . 93. On ne peut donner à per

sonne, par tapou, la possession soit 
particulière, soit collective, d'une par
tie de bois ou forêts affectés aux ha
bitants d'un village, pour en faire 
un bois séparé; ou^ aprîèa l'avoir 
abattue, pour mettre le sol en cul
ture. Si quelqu'un en acquiert la pos
session, les habitants peuvent tou
jours la l u i retirer. 

Article 93. Neither individual nor 
joint possession of part of a wood or 
forest assigned to the use of the in
habitants of a village can be given to 
anyone to make i t into a private-

wood or cut i t down and plough up 
the ground for cultivation. I f anyone 
acquires such possession 'the inhabi
tants can at any time stop i t . 

 מעין? 93
 93. שום אדם אינו רשאי להקים בנינים ולנטוע עצים על דרך ציבורית ? עבר ועשה
 — הורסים ועוקרים אותם. כללו של דבר: אין החזקה בדרך ציבורית, בשום פנים ואופן,

 ומונעים את המחזיק מעשות כן.
Art . 93. Personne ne peut élever à 

posteriori, de constructions sur la voie 
publique ou y faire des plantations 
d'arbres. En cas de contravention les 
bâtisses seront démolies et les arbres 
arrachés; en un mot, personne ne peut 
faire acte de propriété sur la voie 
publique et toute contravention à cet 
égard sera aussitôt punie. 

* Article 93. No one shall erect bui l 
dings or plant'trees on a public road« 
I f anyone does so they shall be pulled 
down or uprooted. In general no one-
shall do any act of possession "on a 
public road, and i f anyone does so he-
shall be stopped. 
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 סעיף 94

 94. מקומות שהושארו בתוך כפר או עיר או מחוצה להם לשימושו של הציבור, כגון
 מקומות חניה לעגלות או לאיסוף בהמות, או מקומות תפילה, דיגם כדין דרך ציבורית.
 אין קונים ואין מוכרים אותם, ואין בונים ונוטעים עצים עליהם, ואין מוסרים אותם
 להחזקתו הבלעדית של שום אדם. אם׳ נמצא אדם המחזיק בהם/ זכאים התושבים למנעו

 מעשות כן.

Art. 94. Les édifices destinés au 
culte, ainsi que les places laissés, soit 
dans l'intérieur, soit à l 'extérieur des 
villes et villages pour remiser les 
chariots (arabas) et pour réunir le 
bétail, sont de la même catégorie que. 
la voie publique. Ces emplacements 
ne peuvent être n i achetés n i vendus, 
et Ton ne peut y faire, à posteriori, 
ni constructions n i plantations d'ar
bres; on ne peut en donner la posses
sion à personne; si quelqu'un se l'ar-
rogeait, les habitants de la ville et 
du village pourront y mettre, obstacle. 

Article 94. Places such as those ^as
signed for worship, and open places 
left, either inside or outside towns or 
villages, for. the use of the inhabitants 
for putting vehicles or collecting-cattle 
are treated in the same way as pub
lic roads, and can neither be bought 
nor sold ,trees shall not be planted, 
nor shall buildings be erected, upon 
them. No one can exercise a right of 
exclusive possession over such places. 
I f anyone does so the inhabitants can 
stop him from doing so. 

 םעיףן 95 •

 95. הנ?קומות שהושארו והוקצו מקדמודדנא לשווקים וירידים, והיו רישומים במשרד
 ׳ספרי האחוזה המלכותי (דפתר כאנה), אין קונים ואין מוכרים אותם, ואין נותנים בהם
 ־שטדיטאבו לאדם כדי שיחזיק בהם לבדו אם נמצא אדם המחזיק בהם, ימנעוהו. אולם כל

 •מס הקבוע לגבי מקומות כאלה, ייגבה לאוצר המלכות .

Art . 95. Les localités inscrites au 
Defter-Khané comme étant laissées 
et affectées, ab antiquo, pour les mar
chés et les foires ne peuvent ,être 
vendues n i achetées; on ne peut non 
plus délivrer de titre qui en donne 
la possession exclusive à personne. Si 
quelqu'un voulait s'attribuer cette 
possession, i l y serait mis obstacle; et, 
quelle que soit la quotité du droit 
inscrit au Defter-Khané pour ces sor
tes d'emplacements, elle sera payée 
au Trésor. 

Article 95. Places registered at the• 
Defter Khane as having been left and 
assigned ab antiquo for use as a mar
ket, or for a fair, cannot be bought or 
sold, nor shall a title deed giving a, 
right to exclusive possession of such 
places be given to anyone. I f anyone 
enters into possession of such a place-
he shall b e stopped, and the dues what
ever they may be, for such places shall 
be taken by the Treasury. 
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 םןןיןמ 96
 96. גרנות, שהושארו והוקצו מקדמתידנא לכל תושבי הכפר, אין קונים ואין מוכרים
 אותן, ואין מעבדים אותן, ואין נותנים רשיון לבנות עליהם בנינים כל״שהם. ואין מוסרים
 עליהן שטד־טאבו לאדם כדי שיחזיק בהן במידות או בשותפות. אם נמצא אדם המחזיק
 בהן ימנעוהו התושבים מעשות כן. אין תושבי כפר אחר רשאים להעביר את תבואותיהם

 ולדרשן על גרנות כאלה.

Art . 96. Toute aire à battre (khir-
men iéri) destinée et affectée ab an
tiquo, à tous les habitants d'un village 
en général, ne pourra être vendue ou 
achetée non plus que défrichée et l i 
vrée à l'agriculture; on ne permettra 
pas d'y élever à posteriori, aucune 
bâtisse; la possession n'en peut être 
donnée, par tapou, à titre particulier 
ou collectif. Si quelqu'un voulait s'at
tribuer •cette possession, les habitants 
s'y opposeront. Les habitants d'un au
tre village ne pourront faire trans
porter leurs grains dans ces aires 
pour les y battre. 

Article 96. Threshing floors set a-
part ab antiquo for the inhabitants of 
a place in" general, shall neither be 
sold nor cultivated. No one shall be 
allowed to erect any building thereon. 
Possession thereof cannot be given 

by the title-deed either to an Indivi
dual, or to persons jointly. I f anyone 
takes possession of such a place the 
inhabitants can eject him. Inhabitants 
of other villages cannot bring their 
crops and thresh them on such thresh
ing floor. 

 פעייף. 97
 97. שדות מרעה, שהוקצו מקדמת דנא לכפר, אין רועות בהם אלא בהמות אותו
 כפר. תושבי כפר אחר אינם רשאים לנהוג בהמותיהם אליהם. והוא הדין לגבי שדה״מרעה,
 המשותף מקדמת דנא לשני כפרים או שלושה, או יותר: כל תושבי הכפרים הללו רשאים
 לרעות בו את בהמותיהם במשותף, ואין אחד יכול למנוע את רעהו מלרעות שם, בלי
 להתחשב בגבולות איזה כפר מהכפרים הללו נמצאו שדה המרעה הזה. שדות מרעה,

Art. 97. Dans tout pâturage affecté, 
ab antiquo, à un village, les habitants 
seuls de ce village feront paître leurs 
bestiaux; ceux d'un autre village ne 
pourront y envoyer les leurs. Le jpâ-
tarage attribué, ab antiquo et en com
mun, aux troupeaux de deux, trois 
villages, ou d'un plus grand nombre, 
sera le pacage commun des bestiaux 
de ces villages, quel que sort celui 

Article 97. In a pasturing ground 
(mera) assigned ab antiquo to a v i l 
lage, the inhabitants of such village 
only can pasture their animals. Inha
bitants of another village cannot bring 
their animals there. A pasturing 
ground assigned ab antiquo to a group 
of two, three or more villages in com
mon ,shall be the common pasture of. 
the animals of such villages, no matter 

 «״א 204/1942 אלד 914/1942.
 229/1938, אלד 1938ב/181;

 אסמכתאות
î 4/1278 סעיף 97 : ע״פ 40/1927 קפד 
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 שהוקצו מקדמת דנא לתושבי כפר אחד או לתושבי כפרים־ אחדים במשותף, אלו קונים
 ואין מוכרים אותם, ואין לבנות עליהמירפתות, גדרות צאן ובנינים אחרים; וכן אין
 לעשותם כרמים וגנים על ידי נטיעת גפנים ועצים, אם נמצא אדם שבנה בנינים או נטע.
 עצים, יוכלו התושבים להרםם או לעקרם בכל עת. אין נותנים רשות ורשיון כלל ועיקר
 לעיבודםיוחרישתם כשדותרמזרע. עיבדם אדם — ימנעו בעדו מעשות כן, והם יישארו־

 כמקומות מרעה לצמיתות.

•dans la circonscription duquel i l se 
trouvera; les habitants de ces vi l la-
.ges ne pourront* réciproquement, y 
.mettre obstacle. On ne peut n i vendre 
n i acheter ces sortes de pacages af
fectés, ab antiquo, soit exclusivement 
à un village, soit collectivement à 
plusieurs; on ne pourra y faire, 
à posteriori, n i enclos, n i bergeries, 
n i autres bâtisses; on ne peut non plus 
y faire des vignobles et vergers, en y 
plantant des arbres ou des vignes; si 
quelqu'un y faisait des bâtisses ou 
des plantations, les habitants pour
ront, à toute époque, les faire démolir 
et arracher. I l ne sera donné à per
sonne l'autorisation de défricher cet
te terre et de la mettre en culture 
comme une terre ensemencée. Si quel
qu'un veut la cultiver on y mettra 
empêchement; ce terrain doit rester 
à perpétuité à l 'état de pacage. 

wi th in the boundries of which of ,the 
villages the pasturing ground is si
tuated, and the inhabitants of one of 
the villages cannot stop the inhabi
tants ׳of another of the villages from 
using- i t . Such pasturing grounds as
signed ab antiquo for the use of the 
inhabitants of one village exclusively, 
or of several villages collectively, ca-oi 
neither be bought nor sold, nor can 
sheepfolds, enclosures, nor any other 
buildings be erected upon them; nor 
can they be turned into vineyards or 
orchads by planting vines or trees on 
them. I f anyone erects buildings or 
plants trees thereon, the inhabitants 
may at any time have them pulled 
down or uprooted. No one shall be 
allowed to plough up and cultivate 
such land like other cultivated land. 
I f any one cultivates i t he shall be, 
ejected, and the land shall •be kept 
as a pasturing ground for all time. 

 העין? 98

 98. הקרקעות שהושארו והוקצו למרעה, הרי שטחן שנקבע עבורו מקדמת דנא
 ייקרא מרעה, ואין משגיחים בגבולות ובתחומים שנקבעו או שחודשו לאחר מכן.

Art . 98. Quelle que soit l 'étendue 
déterminée de la terre laissée et re
gardée, ab antiquo, comme pâturage 
(mer'a), cette étendue déterminée 
constitue seule le pacage; on ne tien
dra nul compte des délimitations qui 
pourraient avoir été fixées postérieu
rement 

Artice 98. So much assigned land 
as has been left and assigned as such 
ab antiquo is deemed to be pa
sturing ground. Delimitations sub
sequently made are of no validity. 
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 העין? 99
 99. משק^גיפתלק הנמצא בכפר או עיר, שנהגו בהמותיו, יהא מספרן אשר יהא,
 ולרעות בשדה המרעה של אותו כפר או אותה עיר מקדמת דנא — אין מונעים אותן לרעות
 בג אולם שדות המרעה, שהוקצו מקדמת דנא לשימושם הייחידי של משקי־גיפתלק כאלה,
 אינם קרקעות מתרוכה ממין הקרקעות שהושארו והוקצו מקדמת דנא לתושבי כפרים
 ־וערים. בשדות מרעה כאלה יכול רק המחזיק לרעות את בהמותיו ולמנוע אחרים מלעשות
 •כן. ההחזקה בשדות מרעה כאלה היא על פי שטר טאבו, ויחולו עליהם יתר דיני קרקעות

 ימירי, וגובים מהם מס שנתי השווה למעשר.

Art. 99. Quel-que soit le nombre des 
bestiaux des fermes (tchiftlik) du can
ton ou de la commune, envoyés ordi
nairement au pacage par celles-ci ou 
ceux-là, on ne pourra empêcher que 
le même nombre continue d'y être 
envoyé. 

Quant aux pâturages autres que 
ceux-ci et affectés^ ab antiquo, d'une 
façon exclusive à des fermes (tchif
t l ik ) , attendu qu'ils ne font pas partie' 
des terres metrouké comme les paca
ges laissés et affectés, ab antiquo, aux 
habitants desdits canton et commune, 
le possesseur des pacages de "tchif t l ik" 
y fera seul paître ses troupeaux; i l em
pêchera tous autres d'y entrer pour la 
paisson. La possession de cette der
nière sorte de pacage s'acquiert par 
tapou, et l'on procède de la mêm> fa
çon que pour les autres terres mi r i . 

A r t i c l e 99. Whatever number of ani
mals of a chifthlik situated wi thin a. 
town or village have grazed ab antiqvo-
in the common pasture of a town 
or village, such number cannot be׳ 
prevented from continuing to graze 
there. Pasturing grounds, other than 
common pasturing grounds of towns 
or villages assigned to such chift-
l i k exclusively ab antiquo, are 
not considered as metrouke land, as. 
pasturing grounds left and assigned 
ab antiquo to the inhabitants of 
towns and villages are. In such a 
chiftlik pasturing ground the posses
sor of the Chiftlik to whom i t be
longs can alone pasture his animals. 
He can stop others from bringing 
animals there to pasture. Right of 
possession of this last kind of pastu
ring grounds is acquired by t i t le 
deed, and i t is subject to the same 
procedure as other State land. I n 
respect of such chiftlik pasturing 
grounds a yearly tax is taken, equi
valent to the tithe. 

 פעי(* 100
 100. בהמותיו של תושב כפר, יהא מספרן אשר יהא, שנהגו לרעות בשדה מרעה
 שהוקצו לכפר אחד או לכפרים אחדים במשותף אין למנוע את ולדותיהן מלרעות גם הם

A r t . 100. Quel que soit le nombre des 
bestiaux qu'un paysan est dans l'usa
ge d'envoyer au pacage particulier à 
la commune, ou commun à plusieurs, 
on ne pourra l 'empêcher d'y envoyer 

Article 100. Whatever number of 
animals an inhabitant of a village 
has been accustomed to send to a 
pasturing ground, whether i t be that 
of a single village or common to 
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 בג אסור לשום אחד מתושבי הכפר להביא לשדה המרעה בהמות מן החוץ נוסף לאלה
 שיש לו, אם יהיה בכך משום דוחק לבהמות המקום. אדם שבא לכפר מן החוץ והתנחל
 בו וקנה לו בית מגורים חדש יכול להביא מספר בהמות מן התוץ ולרעותן בשדדרהמרעה
 של אותו כפר, בתנאיי שלא יגרום בכך דוחק ונזק לבהמות הכפר. אדם הקונה את ביתו
 של אחד מתושבי הכפר, שהיה לו מספר בהמות שנהגו לרעות בשדה המרעה של הכפר,

 אין מונעים בעדו לרעות בהמות באותו מספר שהיה לקודמו.

aussi le croît de ces mêmes bestiaux. 
Lorsqu'il y aura gêne pour les bes

tiaux du village, aucun paysan du lieu 
n'aura droit d'y faire venir, pour la 
paisson, des bestiaux autres que les 
siens. Mais si un paysan du dehors 
vient se fixer d'ans la commune et s'y 
bâtit un / ' iour t " (habitation), i l pourra, 
è condition qu'i l n'y ait pas gêne pour 
les bestiaux de la commune, faire ve
nir du dehors des bestiaux qu' i l con
duira au pâturage de la commune. 
Tout paysan qui aura acheté le " iour t" 
d'un habitant de la commune pourra 
envoyer au pâturage communal le mê
me nombre de bestiaux que son pré
décesseur. 

several, the succeeding offspring of 
such animals cannot be prevented 
from grazing there also. A n inhabi
tant of a village has no right to 
bring animals from elsewhere there 
and so prejudice the animals of his 
fellow inhabitants. A person who 
comes from elsewhere to a village 
and takes up his residence there and 
builds' a house can bring animals of 
his own from elsewhere and pasture 
them on the pasturing ground of the 
village, provided that he does not 
prejudice the animals of the village. 
Anyone who acquires the dwelling 
of an inhabitant of a village can 
pasture without hindrance, the same 
number of animals on the pasturing 

. ground of t h e village as did the 
owner of the dwelling. 

 מעי(* 101
 י 101. מרעה קיץ ומרעה חורף (יאליק וקישלאק); הרשומים בספרי האחוזה
 המלכותיים (דפתר כאנה), והוקצו מקדמת דנא לתושבי כפר ביחידות או בשותפות עם
 תושבי שלושה או חמישה כפרים — הרי רק תושבי הכפרים הללו זכאים ליהנות!מעשביהם

Art . 101. Les habitants des localités 
auxquelles ils sont affectés ont seuls 
la jouissance de l'herbe et de l'eau 
des pâturages d'été et d'hiver (yailak 
et kichlak) inscrits sur les registres 
des archives impériales, et affectés, 
ab antiquo, soit à titre exclusif, à une 
seule commune, soit, collectivement à 
plusieurs. Les habitants d'autres com
munes jouissant de l'herbe et de l'eau 
des "yailaks" et "kiehlaks" payeront 

Article 101. The inhabitants of 
the places to which they were as
signed have the sole and exclusive 
enjoyment of the herbage and wa
ter of summer and winter pastures 
registered at the Defter Khane and 
assigned ab antiquo to the inhabi
tants of one village exclusively, or 
to those of several in common. The 
inhabitants of other villages who 
are strangers connot enjoy any be
nefit from the herbage and water 
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 ומימיהם, ואיו תושבי כפרים אחרים רשאים ליהנות מהם. גובים לאוצר המלכות מסי
 ״יאלקיה״ ו״קישלאקיה״ מן התושבים הנהנים מן העשב והמים של מרעי קיץ ומרעי חורף
 כאלה, בהתאם ליכולתם לשלם (תחמול). אין לקנות ואין למכור מרעים כאלה, שהוקצו
 לתושבים, ואין לתתם להחזקה על פי שטר טאבו, ואין לזרעם ולעבדם בלי הסכמת

 התושבים.

au mir i , selon leurs moyens, les droits 

de "yailakie" et "kichlakie". Ces pâ

turages d'été et d'hiver (yailak et kich-

lak) ne pourront être n i vendus n i 

achetés. La possession exclusive n'en 

peut être donnée à personne par ta-

pou; ils ne peuvent être mis en cul

ture sans le consentement des habi

tants. 

of such pasture. Dues called yaylakie 
and kishlakie are taken for the 
State from the inhabitants who en
joy the benefit of the herbage and 
water of this kind of׳ summer and 
winter pasturing grounds according 
to their ability to pay (tehammul). 
These summer and winter pastures 
cannot be bought and sold, nor can 
exclusive possession of them be gi 
ven to anyone by title deed; and 
they cannot be cultivated without 
the consent of the inhabitants. 

 מעין* 102

 102. אין שומעים טענת התישנות בתביעות הקשורות לקרקעות מתרוכה, שהושארו
 והוקצו מקדמת דנא לתושבים, כגון, חורשות, יערות, דרד ציבוריות,־ ירידים, שווקים, גרנות

 ומקומות מרעה, מרעודקיץ ומרעדרחורף.

Art . 102. La prescription ne peut être 
invoquée dans les contestations rela
tives aux terres metrouké, telles que 
bois, forêts, voies publiques, emplace
ments de foires, marchés, meules, pâ
turages, lieux de campement, de par
cours et de vaine pâture d'été et d'hi
ver lesquelles ont été laissées et af
fectées ab antique à la population lo
cale. 

Article 102. Lapse of time is not 
taken into consideration i n actions 
relating to land which has been as
signed and left ab antiquo to the 
use of the public, such as woods 
and forests, public roads, sites where 
bazaars and fairs are held, threshing 
floors, and summer and winter pa
sturing grounds. 
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 ־פרק ב׳

 קרקעות מתות (מוואו0

 פעיףן 103
 103. קרקעות מתות (מוואת) הם מקומות. השממה, כגון, הרי טרשים (טשליק),
 שדוודפרא (אוטלק) וחורשוחראלונים (פרנאליק), שלא היו בהחזקת איש על פי שטר
 טאבו, ולא הוקצו מקדמת דבא לתושבי כפרים או ערים, והמרוחקים במרחק כזה מן הכפרים
 והערים, שאין שומעים בהם את קולו הרם של אדם מקצה היישוב. הנזקק לקרקע כזאת
 יכול לפתחה ולעשותה שדה ניר בחינם ברשיון הפקיד — בתנאי שזכות הבעלות עליה (רק

 בה, תישאר בידי האוצר (ביחראל~מאל) ויחולו עליה דיני יתר הקרקעות המעובדות.
 קבל אדם מקום, ברשיון הפקיד, כדי לפתחו, כאמור לעיל, ולא עשה כן, אלא השאירו

CHAPTER 11 
Dead Land (Mevat) 

Article 103. The expression dead 
land (mevat) means vacant (khali) 
land, such as mountains rocky pla-
ces, stony fields, pernallik and gra-
zing ground which is not in pos-
session of anyone by title deed nor 
assigned ab antiquo to the use of 
inhabitants of a town or vilage, and 
lies at such a. distance from towns 
and villages from which a human 
voice cannot be heard at the near-
est inhabited place. Anyone who is 
in need of such land can wi th the 
leave of the Official plough i t up 
gratuitously and cultivate i t on the 
condition that the legal ownership 
(raqabe) shall belong to the Trea-

Des terres mortes (mévat) 
Ar t . 103. On désigne par terres mor

tes les terrains vagues, incultes, tels 
que montagnes, endroits rocailleux, 

. "pernâl l ik" et "otlak" qui ne sont, par 
tapou, en la possession de personne, 
qui ne sont point attribués ab antique 
à l'usage des habitants des cantons et 
communes• et qui sont éloignés des en-

"droits habités à une distance d'où on 
ne peut entendre une forte voix. Tout 
individu auquel ces localités feront 
besoin, pourra, moyennant permission 
de l 'autorité, et à la condition de re
lever pour ce du "Beit-ul-Mal", en fai
re le défrichement et les mettre en 
culture. Les dispositions de la lo i c i 
vile en vigueur pour les terres m i r i 
ensemencées (mezroua) sont égale
ment applicables aux terres "méva t " 
défrichées. Seulement si quelqu'un 

. après avoir obtenu permission de dé-

 551; פס״ד ביהמ׳יש לקרקעות יפו 39/1923,
 שאושר בע״ק 43/1927 שלא פורסם ובזכר
 בע״א 226/1943 אלד $463/1943 ע״א 1944/
 318 אלר 221/1946; ע״א 213/1944 אלד

.256/1946 

 אסמכתאות
 סעיף 103: ע״א 153/1946 אלד 552/1947;
א 217/1942 ״  P"V 35/1927 קפד 3/1093; ע
 אלד 205/1943; ע״א 76/1940 אלר 168/1940;
 ע״א 153/1946 אלד 551/1947; ע״א 226/1943
 אלד 463/1943; ע״א 153/1946 אלד 1947/



 78 חוקי הקרקעות

 במצבו הקודם במשך שלוש שנים ללא צידוק אמיתי, יינתן המקום לאדם אחר. אם פתת
 אדם מקום כזה בלי רשיון ועשהו שדה מזרע, יקחו ממנו את שווי הטאבו של המקום,

 ויעבירוהו לו ויתנו לו שטר-טאבו.

 הערה: לפי פקודת הקרקעות (מתות), 1921 (חוקי א״י פרק 79), תבוא הפיסקח
 דלקמן במקום הפיסקה האחרונה של סעיף 103 מחוק הקרקעות העותומני:

 ״כל המשדד או המעבד כל קרקע שוממה בלא הסכמתו של מנהל מחלקת הקרקעות,
 לא יהא זכאי לקבל שטר קנין על אותה קרקע, ולא עוד אלא שיהא צפוי להיות מובא•

 במשפט על הסגת גבול״.

 לפי הסעיף השלישי לפקודת הקרקעות המתות (ע. ר. 38 מיום 1במרץ 1921) הרי
 כל אדם שעיבד קרקע מתה בלי רשיון חייב להודיע על כך לפקיד ספרי האחוזה ולבקש

 תעודת רישום.

fricher une terre morte ne l 'exécute 
pas et laisse la terre dans le statu quo 
sans excuse valable, pendairt trois an
nées consécutives, elle sera donnée à 
 un autre exploitant. D'autre part, si׳
.quelqu'un, sans la permission de l'au
torité, a défriché et cultivé une terre 
de ce genre, on exigera de l u i pour 
la localité ainsi défrichée, le payement 
du tapou; après quoi, concession l u i 
sera donnée de ce terrain, et remise 
l u i sera faite du titre de tapou. 

sury. The provisions of the law re
lating to other cutivated land shall 
be applicable to this kind of land 
also. Provided that i f any one after 

getting leave to cultivate such land, 
and having had i t granted to him 
leaves i t as i t is for three conse
cutive years without valid excuse, 
i t shall be given to another. 

 םעין* 104

 104. כל אדם רשאי לחטוב עצים וקורות בהרים ובחורשות הנחשבים כהרי הפקד
 (ג׳יבאל מובאחה), ולא הוקצו מקדמת דנא לתושבים, ואין האחד יכול למנוע בעד חברו..

Art . 104. Chacun peut couper du bois 
de chauffage et de construction sur les 
montagnes "mubah", qui ne font pas 
partie des bois et forets affectés ab 
antiquo aux communes; personne, de־ 
part et d'autre, ne peut y mettre em
pêchement. Les arbres .qu'on y coupe 
et les herbes qu'on y recueille ne pa
yent pas la dîme. Nulle partie de ces 
montagnes "mubah" ne peut en être 

Article 104. Anyone can cut wood 
for fuel and for building on moun
tains which are "moubah", which 
are not woods or forests assigned 
ab antiquo to the public, without 
anyone being able to prevent him. 

*Trees cut there and herbage collec
ted there are not titheable. No 
portion of such "moubah" moun
tains can be detached and given pos-
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 אין לוקחים מעשר לא מיבול העשב ולא מהעצים שגחטבו בהם, ואין להפריש שטח כל
 שהוא מהרי הפקר כאלה על מגת לתתו להחזקה על ידי הפקיד, על פי שטר־טאבו, לאדם,

 ביחידות או שותפות כדי לעשותו יער.

 הערה: ראה פקודת היערות, 1926, אשר לפיה רואים את כל החוקים המנוגדים לה.
 כבטלים.

•distraite, n i la possession donnée, par 
tapou, à qui que ce soit, par l 'autorité, 
pour devenir un bois particulier, ou 
'commun à plusieurs. 

session of by title-deed to anyone, 
either individually or jointly, by the 
Official in order that i t may be 
made private woodland. 

 פעיר> 105

 105. מקום מרעה אוטלק, הנמצא בתחומי כפר — מלבד מקומות המרעה, שהוקצר
 לתושבי הכפרים והערים — רועים בו תושבי אותו כפר את בהמותיהם ונהנים מעשביו
 ומימיו, בלי תשלום שום מס. אלא האנשים שיביאו בהמות מן החוץ וירצו ליהנות מעשביו
 ומימיו של אותו מקום מרעה, נוטלים מהם מס~מרעה מתאים למלכות, ואין התושביפ

 רשאים למנוע בעדם או לקחת מהם חלק ממס המרעה שישלמו.

Art , 105. Si en outre des pâturages 
affectés à l'usage des bestiaux du can
ton ou de la commune, i l se trouve 
des "otlak" dans ces mêmes circons
criptions, les habitants, sans avoir à 
acquitter pour cela aucun droit, au-, 
ront la jouissance de l'herbe et de 
l'eau qui s'y trouveront, et ils y en- -
verront brouter leurs bestiaux. Tout 
individu qui faisant venir des bes
tiaux du dehors, voudra profiter de 
l'herbe et de l'eau de 1'" otlak", paye
ra au m i r i un droit de pâturage (res-
mi-otlak) dans une proportion conve
nable. Les paysans ne pourront exclu
re celui-ci, n i pré tendre prélever une 
part sur ce droit. 

Article 105. I f there is a grazing 
ground (otlak within the boundaries 
of a village, other than the pasturing 
grounds asigned to the use of inha
bitants of towns or villages, the i n 
habitants of that village shall have 
the enjoyment of the herbage and 
water there and the right to send 
their animals to graze there, without 
having to pay any fee for so doing. 
Those who pu t in animals from 
elsewhere and profit by the herbage 
and water of the grazing ground 
shall pay the' State a suitable grazing 
fee and the inhabitants of the v i l 
lage cannot prevent them nor 
claim any share of the grazing fee. 

 אסמכתאות
 סעיף 105 : ת״ק שכם 4/1934 קפד 8/485.
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 שונות

 מעיף? 106
 106. עצים הגדלים מאליהם בדרך הטבע בקרקעות מוואת, מתרופה, מירי, מווקופה
 ומולק, אין מחזיקים בהם על פי שטר טאבו. אולם העצים הגדלים מא-ליהם בדריך הטבע
 בקרקעות מירי ומוןקופה, מחזיקים בהם בכפיפות לקרקעות, כפי המפורט בשער על

LIVRE TROISIEME 
Propriétés non classées 

Art . 106. Tout arbre venu naturelle
ment sur terre memlouké, mevkoufé, 
mir i , metrouké et mévat ne peut être 
possédé par tapou. Seulement, les ar
bres venus naturellement en terre m i 
r i ou mevkoufé sont possédés comme 
dépendance de la terre, ainsi qu'i l est 
cîit au Chapitre 1er 

 ההחזקה.
Article 106. Trees growing natu-

rally on Mulk, State, mequfé, me-
trouké or mevat land cannot be 
possessed hy tapou. But trees grow-
ing naturally on State, or mevqufé 
are possessed as being appurtenant 
to the land, as stated in the chapter 
dealing wi th possession. 

 מעין? 107
 107. מכרות זהב, כסף, ברזל, מיני אבנים, גבס, גפרית, אשלג, אלום׳ פחם, מלח
 ושאר מתכות, שנמצאו בקרקעות מידי המוחזקות על ידי אדם כלשהו, שייכים לאוצר
 (בית~אל~מאל). איו המחזיקים בקרקעות זכאים לקחת איזו מתכת שהיא כלל -ועיקר,
 ולא חלק מהמתכות שתתגלינה בהן־. וכן המכרות, שיימצאו בקרקעות מווקופדרתהצי
 צאת, שייכים לאוצר. אין המחזיקים בקרקעות או ההקדש יכולים להתערב ולהתנגד לכד.
 אולם יש לשלם למחזיק את ערך שטח הקרקע שאי-אפשר יהיה לעבדו ולהחזיק בו, מפאת
 הפקת המתכות הנזכרות בקרקעות מירי או בקרקעות מווקופה שנזכרו לעיל. המכרות,

Art . 107. Les mines d'or, d'argent, 
de cuivre, de fer; les diverses carriè
res de pierres de gypse; les mines de 
soufre, de salpêtre, d'éméri, de char
bon, de sel, etc., qu'on découvrira en 
terre mi r i possédé par quiconque, re
viennent au Beit-ul-Mal; le possesseur 
de la terre n'a le droit n i de s'en em
parer, ni.de réclamer sur elles aucune 
part. 

De même, toute mine découverte 
dans une terre mevkoufé de la caté
gorie des takhciçat, c'est-à-dire affec
tée à certaine destination donnée, re
vient aussi au Beit-ul-Bal; le posses--

Article 107. Minerals such as gold, 
silver, copper, iron, different kinds 
of stone, gypsum, sulphur, saltpetre 
emery, coal, salt and other mine
rals found on State land by whom
soever i t is possesed, belong to the 
Treasury. The occupier of the land 
cannot take possession of any of 
them, nor claim any share of any 
mineral which is discovered. Simi
larly all minerals found on mev-
qufe land of the takhsisat kind be
long also to the Treasury; neither 
the ocuppier of the land nor the 
wakf authority can interfere w i t h 
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 •שיימצאו בקרקעות מתרוכה ובקרקעות מוואת — חמישיתם לאוצר והיתר למי שימצאם.
 אולם המכרות שיימצאו בקרקעות שהן הקדש אמתי (ווקף סחיח) שייכים להקדש, וכן
 המכרות, שיימצאו במגרשי מולק בתוך כפרים וערים, שייכים כולם לבעליהם. המתכות
 ־הניתנות להתכה, שתימצאנה בקרקעות עושריה וחראג׳יה — חמישיתן לאוצר (ביודאל־י
 מאל), והיתר לבעלי הקרקע, אולם מתכות שאינן ניתנות להתכה תהיינה שייכות כלן
 •לבעל הקרקע. מטבעות ישנות וחדשות וממונים למיניהם, שבעליהם אינם ידועים, שיימצאו

 .בכל הקרקעות למיניהן — דיניהם כתובים בספרי הפיקה.

 הערה: ראה פקודת המכרות, 1925, וכן המלך במועצה 1922, סעיפים 12 (ב 1)
 131, אשר לפיהם מוקנים המכרות והמינרלים שבכל הקרקעות לנציב העליון, והוא רשאי

 יליתן זכיונות ורשיונות לניצולם.

seur de la terre et le vakouf ne peu
vent exercer aucun acte d'ingérence 
ou d'intervention à cet égard. 

Toutefois, quand i l s'agira de terres 
m i r i et mevkoufé, on devra rembour
ser au possesseur du lieu la valeur du 
terrain pour la portion dudit lieu qui 
cessera par le fait de l'exploitation 
de la mine, d'être placée sous le régi
me de la possession et d'être cultivée. 
Dans les terres metrouké et mévat, le 
cinquième du produit des mines qu'on 
y trouve revient au •Beit-ul-Mal, et le 
reste à l ' individu qui a découvert la 
mine. Dans les terres réellement mev
koufé, les mines reviennent au va-
kouf. Celles qu'on trouvera en terrain 
mulk, dans l ' intérieur des villes et v i l 
lages, appartiendront au propriétaire 
du sol. Celles de matières fusibles, 
existant en terres uchrié ou kbaradjié, 
reviendront, pour le cinquième, au 
Beit-ul-Mal, et pour le reste au pro
priétaire de la terre. Celles qui ne 
sont pas fusibles reviennent, en totali
té, au propriétaire de la terre. Quant 
aux monnaies anciennes et modernes, 
ainsi qu'aux trésors, de toute espèce 
dont le propriétaire est inconnu la lé
gislation qui les régit est consignée en 
détail dans les livres de jurisprudence 
religieuse. 

regard to i t . Provided that in the p 

case of both State and mevqufe 
land the possessor must be indem
nified to the extent, of the value of 
the land whicl} ceases to be in his. 
possession'' and under cultivation 
owing to the working of the mine
rals. I n the case •of metrouke and 
mevat land one fifth of the mine
rals found belongs to the Treasury 
and the rest to the person who 
finds them. I n the case of true wakf 
land the minerals belong to the• 
Wakf. Minerals found in mulk land 
in towns and villages belong ' enti
rely to the owner of the soil. Fusible-
minerals found in tithe paying (ush-
rie) and tribute paying (kaharjie) 
land belong as to one fifth to the• 
Treasury, and the rest to the owner* 
of the soil. As regards ancient, 
and modern coins and treasures of 
all kinds of which the owner is un
known, found in any kind of land, 
the legislation which regula'tes them 
is contained in the books of the 
Sacred Law (fiqh). 
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 םעיף5 108

 108. אין הרוצח יורש את קרקעות הנרצח, ואיו לרוצח זכות טאבו בקרקעות הנרצה
 הוספה מיום 28 רביע אחר 1292 (22 במאי 1291) :

 כן אין המסייע לרוצח יורש את קרקעות הנרצח, ואין למסייע זכות טאבו בקרקעות
 הנרצח.

Art . 108. Le meurtrier ne peut hér i 
ter de la terre appartenant à sa vic
time n i avoir droit à tapou sur ladite 
terre. 

Supplément à l'art. 108. 28 Reb I I 
1292. 

Les complices du meurtrier sont aus
si interdits. 

Article 108. One who slays ano
ther canot inherit land from his 
victim nor can he have any right of 
tapou over his land. 

Addition. 28 Rabia I I , 1292 — 22 
May 1291. 

Nor can the land of the victim de
volve upon those who helped the 
slayer, nor have they any right of 
tapou over the land. 

 מעיף? 109

 109. קרקעותיו של מוסלימי אינן עוברות בירושה לאביו, לאמו או לילדיו, שאינם
 מוסלימים? כן איו קרקעות של לא~מוסלמי עוברות בירושה לילדיו, לאביו או לאמו
 שהם מוסלימים,• אין זכות טאבו ללא־מוסלימי בקרקעותיו של מוסלימי, ואין זכות

 טאבו למוסלימי בקרקעותיו של לזדמוסלימי.
 הערה: ראה פקודת הירושה, 1923 סעיף 24.

Art Comme modifié par la lo) ״.109 . i 
du 17 Mouh. 1284, v. X I X ) . 

La terreau musulman ne peut pas
ser par héritage ׳à ses enfants, petits-
enfants, père ou mère , frère, soeur 
ou conjoint non-musulmans; de même 
la terre d'un non-musulman ne passe 
pas par héritage à ses enfants, petits-
enfants père, ou mère, frère, soeur 
ou conjoint musulmans. 

Le non-musulman ne peut avoir 
droit à tapou sur la terre du musul
man et vice-versa. 

Article 109. The land of Moslem 
cannot devolve by inheritance on a 
child, grandchild, father, mother, 

brother, sister or spouse of his 
who is not a Moslem, nor can' the 
land of one who is not a Moslem 
devolve by inheritance on a child, 
grandchild, father, mother, brother, 
sister or spouse who is a Moslem. 
One who is not a Moslem cannot 
have the right of tapou over the 
land of a Moslem nor can a Mos
lem have the right of tapou over 
the land of one who is not a 
Moslem. 

Note 109—110 ceased to have effect 
S. 10 Land Law (am.) Ord. 1933. 
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 סעיף! 110
 110. קרקעותיו של נתין עותומני אינן עוברות לילדיו, לאביו או לאמו, שחם נתינים,

 זרים, ואין זכות טאבו לנתין זר בקרקעותיו של נתין עותומני.
 הערה: ראה פקודת הירושה, 1923, סעיף 24.

Art, 110. (Comme modifié par la lo i 
du 17 Mouh. 1284. v. X׳ I X ) . 

La terre du sujet ottoman ne passe 
pas par héritage à ses hérit iers sujets 
*étrangers. Le sujet étranger ne peut 
avoir droit à tapou sur la terre d'un 

.sujet ottoman. 

Article 110. The land of an Otto
man subject cannot devolve by i n 
heritance on any heir of his who 
is a foreign subject, nor can a foreign 
subject have a right of tapou over 
land of an Ottoman subject. 

 פעיףו 111
. קרקעותיו של אדם, שעזביאת הנתינות העותומנית׳ אינן עוברות לילדיו, לאביר i l l 
 או לאמו, בין שהם נתינים עותומניים ובין שהם נתינים זרים, אלא הן נעשות מיד קרקעות
 נטושות (מחלול)? ואין חוקרים בבעלי זכות טאבו, אלא נותנים אותן במכירה פומבית למדבמ־

 במחירן.
 הערה: סעיף זה תוקן ע׳י חוק החזקת קרקעות על ידי נתינים זרים, מיום 7 ספרי

 1284 (1867), ואחר כד בוטל. ראה פקודת הירושה, 1923, סעיף 24.

Art . 111. La terre d'un individu qui 
-a fait abandon de la nationalité otto
mane ne passe pas, par héritage, à ses 
•enfants, père ou mère, petits-enfants, 
frères et soeurs, et conjoint sujets 
-ottomans ou étrangers. Elle devient 
vacante par le fait; et, sans recher
cher s'il y a des ayants* droit au tapou, 
 elle est mise aux enchères et adjugée״
-au plus offrant. 

Article 111. The land of a person 
who has abandoned his Ottoman-
nationality without obtaining official 
permission from the Ottoman Go
vernment does not devolve by i n 
heritance on his children, grandchild
ren, father, mother, brothers, sisters, 
or supouse who are foreign subjects, 
but immediately become mahlul and^ 
without enquiry whether there is 
anyone w i th a right of tapou over 
it , i t ds put up to auction and ad
judged to the highest bidder. But 
i f a man abandons his (Ottoman) 
nationality by obtaining permission 
in the proper way his land does not 
become mahlul but remains i n his 
possession as he w i l l enjoy all the 
rights defined by the law giving the 
right of possession to foreigners ,on 
condition that the State of which he 
has become a subject has signed 
the protocol attached to that Law. 
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 העיף! 112
 112. עבד או שפחה, שרכשו קרקע או החזיקו בה ברשות- אדוניהם ובאמצעות
 הפקיד, אין אדוניהם יכולים לקחת קרקעות אלה מידיהם בין לפני צאתם לחפשי בין
 ׳לאחר מכן* ואין להם זכות להתערב בקרקעות הללו בשום צורה, אם מת האדון לפני
 צאת העבד לחפשי, לא תהא זכות גם ליורשים להתערב ולהתנגד לגבי הקרקעות הללו.
 מתו העבד או השפחה לפני צאתם לחפשי, לא תהא זכות גם ליורשים להתערב ולהתנגד
 •לגבי הקרקעות הללו. מתו העבד או המשפחה לפני צאתם לחפשי, אין קרקעותיהם עוברות
 בירושה לשום איש וכן אם לא היו בקרקעות הללו עצים ובנינים מולק, לא תהיה לשום

A r t , 112. Tout esclave mâle ou fe
melle qui du consentement de son 
maître, et par l'entremise de l 'autorité 
compétente, aura acquis la possession 
ou la concession d'une terre, n'en 
pourra être dépossédé par son maître, 
n i avant n i après son afranchissement; 
celui-ci ne pourra faire nul acte d'in
gérence à cet égard. De même, si le 
maî t re décède avant l'affranchissement 
dudit esclave, ses hérit iers ne pourront 
non plus faire acte d'ingérence ou 
d'intervention sur ladite terre. Si l'es
clave mâle ou femelle décède avant 
d'avoir été afranchi, comme sa terre 
n'est transmissible à personne par hé
ritage, personne autre que les asso
ciés, coïntéressés ou habitants qui 
pourraient en avoir besoin, n'aura sur 
elle droit de tapou s'il n'y a pas, sur 
ladite terre, des constructions et des ar
bres mulk. — Si le maître de l'esclave 
a, sur ce terrain, des arbres et bâti
ments mulk, i l aura la préférence sur 
tout autre acquéreur, et jouira, pen
dant dix années de la faculté de re
vendication, moyennant la taxe de ta
pou. — Si l'esclave décède après son 
affranchissement, sa terre passera 
alors, par héritage, à ses enfants, pè  ־
r? ou mère libres. A défaut de ceux-
ci, et s'il n'y a, sur ce terrain, n i ar
bres n i bâtiments mulk, les ayant droit 
au tapou ne seront n i son ancien 
maître, n i ses enfants mais ses pro
pres parents libres; la terre leur sera 
concédée contre payement de la taxe 

Article 112. A slave, of either 
sex, who, wi th the consent of his 
master and through the Official., 
has acquired possession of land can
not either before or after being freed 
be dispossessed of i t by his master 
nor can the latter intermeddle i n 
i t in any way. Nor, i f the. master 
die before the ,slave is freed, can his 
heirs in any way interfere wi th 
such land. I f a slave, of either sex, 
die before being freed, as the land 
cannot devolve on anyone by inhe
ritance, no one except copossessors-
persons jointly interested or inha
bitants of the village who have-
need of i t shall have any right of 
tapou over it, unless there are 
mulk trees or buildings on i t . I f 
there are any mulk trees or build
ings on the land, the master of the 
slave shall have preference over* 
every other person seeking to acquhe-
it, and shall have his right for a 
period of ten years on payment o f 
the tapou value. I f the slave dies 
after being freed the land wi l l - de
volve by inheritance on his free 
heirs. 

Failing them i f there are no mulk 
trees or buildings on the land n e i 
ther his master who freed him nor 
the master's children shall have a 
right of tapou but i t shall be given 
to his own free relations who have 
a right of tapou on payment of the-
tapou value. Failing them i t shall. 
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 אדם זכות טאבו בהן, מלבד לשותפים ולשותפיכדבתשמיש (כליט) ולבני הכפר הנזקקים.
 לקרקע. אולם אם היו בהן בנינים ועצים מולק, תהיה זכות קדימה לאדוניהם"לקבלן תוך׳
 עשר שנים בדמי הטאבו. מתו העבד או השפחה אחרי צאתם לחפשי. עוברות קרקעותיהם
 בירושה לילדיהם, לאביהם או לאמם שהם בני חורין. ואם אין יורשים כאלה ואין בקרקעות
 הללו עצים ובנינים מולק, לא תהא זכות טאבו בהן לאדם שהוציאם לחפשי, או לילדיו, אלא
 תינתנה בדמי הטאבו לאותם הקרובים בני החורין, שיש להם זכות טאבו. ואם לא נמצאו
 כאלה, תינתנה במכירה פומבית למרבה במחירן. אולם אם היו בקרקעות הללו בנינים

 ועצים מולק, תינתנה בדמי הטאבו לבעל זכות הטאבו מבין יורשי הבנינים והעצים מולק..

de tapou. A leur défaut, elle sera mise 
aux enchères, et adjugée au plus of
frant. Si, enfin, i l y a, sur ce terrain, 
des bâtiments et arbres mulk, i l sera 
donné, moyennant la taxe du tapou, à 
celui des hérit iers ayant droit de pre
mier degré au tapou, qui aura héri té 

•de ces arbres et bâtiments mulk. 

be put up to auction and adjudged 
to the highest bidder. But i f there 
are mulk buildings or trees on the 
land i t shall be given on payment 
of the tapou value to such of the 
heirs, having a right of tapou of the 
first degree, who have inherited the 
mulk trees and buildings. 

I I S £)י£?& 
 113. העברת קרקעות מירי ומווקופה, שנעשתה מתוד אונס וכפיה על ידי אדם
 היכול לבצע את איומו — בטלה. קיבל אדם קרקעות על ידי אונם וכפיה והעבירן לאחר ?

 או שמת המקבל, יעברו הקרקעות בירושה לילדיו, לאביו או לאמו % או שמת ללא יורשיםי

Art , 113. (Comme modifié). Le trans
fert de terres " m i r i " et "mevkoufé" 
fait à la suite de la violence d'une 
personne capable d'intimider est nul. 
Si l ' individu qui, par le fait de la con
trainte et de la violence exercée, a 
.acquis ces terres, les revend à un au
tre; ou si, à son décès^ cette terre a 
passé, par héritage, aux hérit iers sus-
indiqués; ou si, décédant sans aucun 

 de ces héritiers, la terre est devenue׳
vacante^ le cédant, objet de la con
trainte, ou, à son décès, ses hérit iers 
susindiqués, pourront formuler une 
•plainte pour contrainte (ikra-davassi). 
, s'il décède sans héri t iers directs, la 

Article 113. Transfer of State and 
mevqufe land brought about by 
duress, exercised by one who is in 
position to give effect to his threads 
is void. I f a person who through 
such duress has become possessed of 
land transfers i t to another, or i f at 
his death i t has devolved by inheri
tance on his heirs as hereinbefore 
designated, or i f on his death wi th
out leaving heirs i t becomes mahlul, 
the transferor, the vic t im of the 
duress, or his heirs after his death 
can bring an action based on the 
duress. But i f he dies without leaving 

 אסמכתאות
 סעיף 113 : ע׳׳א 2/1938 אלד 1938א/165;

 ע.מ.המ. 37/1943 אלד 349/1945.
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 כאלה ונעשו הקרקעות נטושות — יהא זכאי המעביר להגיש תביעה על האונס והכפיה,
 והזכות קיימת גם לילדיו, לאביו או לאמו לאחר מותו אולם אם לא הניח המעביר יורשים

 כאלה איו הקרקעות הללו נחשבות לנטושות, אלא נשארות בידי המחזיק בהן.

terre n'est pas considérée vacante et heirs the land shall not he treated 
elle reste entre le mains de qui elle as mahloul, and' i t remains i n the-
se trouve. hands of the actual possessor. 

 פעיףו 114
 114. העברת קרקעות מירי ומווקופה, שנעשתה בתנאים נפסדים לפי השרע —
 ילמשל תנאי השגחה והדאגה לפרנסתו בריוח של אדם עד מותו — בטלה. קיבל אדם
 *קרקעות בדרך זו ובתנאים נפסדים והעבירו לאחר׳ יהיו המעביר או יורשיו לאחר מותו,

 זכאים להגיש תביעה בדבר התנאי הנפסד.
 תיקון מיום 18 ספר 1306 (12 באקטובר 1304) : העברת קרקעות מירי, המוחזקות
 יעל פי שטר טאבו, על תנאי שידאגו לפרנסתו של המעביר עד יום מותו, היא בודתוקף
 'והתנאי מותר. משנעשתה ההעברה, הרי כל עוד מוכן מקבל ההעברה לפרנס את המעביר
 יבפי שהותנה, אין המעביר יכול לחזור בו ולקבל את הקרקע. טען המעביר, שמקבל ההעברה
 אינו מפרנס אותו בהתאם לתנאי הנזכר, ורצה לקבל בחזרה את הקרקע — תיעשה חקירה
 ודרישה על דבר המצב האמיתי על ידי מומחים ? ואם הוכחה אמיתותה של תביעת

Article 114. Transfer of State or* 
mevqufé land on conditions regard-
eĉ  as unlawful (mufsid) by the• 

Sharia Law, as for instance a trans-
fer on condition that the transferee 
shall look after and maintain the• 
transferor unt i l the death of the 
later, is invalid. Consequently i f any 
one transfers land to another on 
unlawful condition, or i f on the. death 
of the latter i t has devolved b y 
inheritance upon his heirs, the o r i -
ginal transferor, or on his death his 
heirs, has the right to bring an ac-
tion claiming the cancellation of the 
transfer on the ground of illegality 
on payment of its value. 

Amendment of 18 Safar, 1306-12׳ 
October 1304. 

Transfer of State land held b y 
tapou on condition that the trans-

Ar t . 114. Ne sont pas valables la 
vente et la concession des terres " m i r i " 
ou "mevkoufé" à des conditions répu
tées illégales par la lo i religieuse du 
Chéri. 

Modification; 18 Sel 1306, Lah.-i-
Kav., vol. I . p. 33. 

Le transfert d'un immeuble " m i r i " 
possédé par tapou à la condition que 
le cédant sera nourri jusqu'à sa mort 
par l 'acquéreur est valable et cette 
condition est admissible. Le transfert 
une fois accompli et tant que Tacqué-
reur est prêt à nourrir le cédant, ce 
dernier ne pourra pas reprendre la 
terre. Cependant; si le cédant pré tend 
que l 'acquéreur ne le nourrit pas 

אסמכתאות 7 

 נםעיף 114 : בג״צ 77/1931 קפד 5/1813; בגי׳יצ
 19/1932 קפד 5/1744.
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 חמעביר בבית משפט מוסמך — תוחזר לו הקרקע שהעביר. מקבל ההעברה שמת לפגי
 המעביר, חייבים יורשיו לפרנס את המעביר עד יום מותו* ואם לא יפדבסוהו, יהיה זכאי
 לקבל בחזרה את הקרקע מידי היורשים. אם מת מקבל ההעברה ללא יורשים כלל ועיקר,
 לא תינתן הקרקע לאחר, אלא יחזיק בה המעביר כבתחילה., כל ימי היות המעביר בחיים,
 אין מקבל ההעברה או יורשיו זכאים להעביר את הקרל!ע לאחר. מכאן ואילר, תוכרנה
 העברות שנעשו על דרך התנאי האמור. ויכתבו את התנאי האמור בשטר הטאבו אין

 שומעים תביעות בנוגע לתנאי כזה אם לא נרשם בשטר הטאבו.

conformément au contrat et si l 'acqué
reur conteste cette plainte, on s'adres
sera à des experts pour constater les 
faits et si la réclamation du cédant est 
reconnue exacte le tribunal compé
tent l u i restituera la terre. 

Si l 'acquéreur décède avant le cé
dant ses »héritiers ayants droit à mu
tation seron tenus de nourrir ce der
nier jusqu'à sa mort.S'ils n'acquittent 
pas cette obligation le cédant aura le 
droit de reprendre la terre passée aux 
héritiers. Si l 'acquéreur décède sans 
laisser un hérit ier ayant droit à mu
tation la terre ne sera pas donnée à 
autrui mais fera retour au cédant. 
Tant que le cédant est vivant ni l'ac
quéreur n i ses hérit iers ayant droit à 
mutation ne pourront aliéner la terre 
à autrui. 

 Dorénavant les transferts exécutés ־
dans ces conditions seront valables et 
la condition susindiquée sera inscrite 
sur les titres. Les actions intentées au 
sujet des conditions de cette sorte pas 
inscrites dans les titres seront débou
tées. 

feror shall be provided for unt i l 
his death by the transferee is valid 
and the condition is permissible.. 
When the transfer has been carried 
out, and so long as the transferee-
is ready to provide for the transfe
ror, the latter cannot take back the 
land. But i f the transferor claims 
that the transferee is not providing 
for him in conformity wi th the con
tract and i f the transferee disputes 
this, recourse is had to experts to 
ascertain the facts; i f the claim ,of 
the transferor is found to be wel l 
founded by the competent court af
ter trial, the land w i l l be given back 
to him. I f the transferee dies before 
the transferor, the heirs who have 
the right of inheritance to the land 
w i l l be bound to provide for the 
latter unt i l his death. I f they da 
not discharge this obligation the 
transferor shall have the right to 
take back the land that has passed 
to the heirs. I f the transferee dies, 
without leaving heirs wi th the right 
to inherit the land i t shall not be 
given to any one else but shall be 
returned to the transferor as before. 
So long as the transferor lives nei
ther the transferee nor his heir shall 
have power to alienate the land to׳ 
another. Hereafter transfers executed 
wi th such conditions shall be va
l id , and the condition shall be inser
ted in the title-deed. Actions based" 
on such conditions which are not 
so recorded shall not be heard. 
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 פעיץמ 115
 115. החייב, שהחזיק בקרקעות, הרי כשם שאין הנושה שלו יכול לעקלן לשם׳
 פרעון חובו, כן איו הוא יכול לכופו להעבירו. לאחר, כדי שייגבה את חובו מתמוידתן. במותי
 של החייב עוברות הקרקעות ליורשיו, בין שהיו לו נכסים וחפצים אחרים ובין שלא היו.
 אם ־אין יורשים כאלה, תהיינה הקרקעות נתונות לדיו טאבו, ותינתנה בשווי הטאבו לבעל

 זכות טאבו, אם יהיה כזה, או תועברנה במכירה פומבית למרבה במחירן.
 הערה: הוראות סעיף זה בוטלו. ראה סעיף 16 לחוק על החזקת נדל״נ סעיף 294
 לפרוצדורה האזרחית העותומנית וכן סעיפים 49, ד89~118 לחוק ההוצאה לפועל העותומני,

Art . 115. (Comme modifié par la lo i 
du 15 Chev. 1288 v. CIV.) 

Le créancier ne peut s'emparer en 
échange de sa créance de la terre 
possédée par son débiteur; i l ne peut 
non plus le forcer à la vendre pour se 
rembourser de la créance sur le mon
tant, et au décès du débiteur que celui-
ci ait ou non des biens meubles, la ter
re en sa possession passera par hér i 
tage à ses héritiers; s'il n'en laisse pas 
•elle sera soumise au tapou et concé
dée moyennant tapou aux ayants droit; 
à défaut de ceux-ci elle sera mise aux 
enchères et adjugée comme mahloul. 

Cependant si une personne vivante 
a des dettes ses terres pourront être 
vendues à autrui pour payement de 
ces dettes même s'il possède d'autres 
immeubles mulk. 

Article 115. Although a creditor can
not size land in possession of his deb
tor against the debt; he can force the 
latter by taking the appropriate steps 
to sell i t to another and discharge the 
debt out of the purchase money; at the 
death of the debtor whether he has 
any movable property and other ef
fects ׳or not, the land in his possession 
shall pass to his heirs w i th the right 
of inheritance; i f he leave none i t shall 
be subject to the right of tapou, and 
in default of such i t shall be put to 
auction and adjudged to the highest 
bidder. 

 ם;^ 116

 116. אין ממשכנים קרקעות מירי ומווקופה. אבל אם העביר אדם תמורת חובו את
 הקרקעות שהוא מהזיק בהן לנושהו, באמצעות הפקיד, או בהעברה חוזרת (פראג־אל-

Art . 116, La terre " m i r é " et "mev-
koufé" ne peut être mise en gage; tou
tefois, si le débiteur, en échange de sa 
dette, et par l'entremise de l 'autorité, 

Article 116. State and mevqufe land 
cannot be pledged; provided always 
that i f a debtor, against the debt and 
through the Official, transfers land i n 

 573/1941; ע״א 70/1938 אלר 1938א/280;
 ע״א 256/1945 אלד 5485/1946 ע״א 1946/
א 63/1946 אלד 1947/ ״  175 אלד 774/1946; ע
א ״ א 149/1945; אלד 28/1946? ע ״  165; ע
 185/1946 פסקים עליונים ב׳/412; ע״ק

 75/1927 קפד 4/1292.

 אסמכתאות
 םעיף 115: בג״צ 86/1934 קפד 9/847.

 סעיף 116 : בג״צ 27/1930 קפד 4/1219; ע״א
א 24/1930 קפד ״  155/1941, אלד 573/1941; ע
 1/397; ע״א 45/1930 קפד 4/1299; עי׳א
 64/1924 קפד 2/646; ע״א 155/1941 אלד
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 וופה), בתנאי שלכשיסלקו תוחזרנה לו הקרקעות, דהיינו, בתנאי שבכל עת שיפרע
 את חובו תהא לו הזכות לקבלונו בחזרה, בין אם נקבע מועד פרעון ובין אם לא נקבע —
 הרי לא יוכל לקבל בחזרה את אותן הקרקעות עד שלא יפרע את חובו: ורק עם פרעון

 החוב במלואו יוכל לקבלן בחזרה.
 הערה: ראה חוק המשכנתאות העותומני משנת 1331, כפי שתוקן.

"transfert à son créancier la terre dont 
i l est "possesseur", à condition que 
celui-ci, la l u i rendra ,à toute époque 
où i l acquittera sa dette, ou s'il en 
fait le transfert à réméré , dit " f i râgb 
bil-vefa", c'est-à-dire qu'à toute épo
que où i l acquittera sa dette, i l aura 
droit de réclamer la restitution de l ' im
meuble, ce débiteur ne peut avant 
l'extinction préalable de sa dette, qu'i l 
y ait ou non fixation de terme, en exi
ger la restitution; i l ne peut reprendre 
la terre qu'après acquittement inté
gral. 

his possession to his creditor, on con
dition that the latter w i l l return i t to 
him whenever he discharges the debt, 
or i f he makes a transfer wi th right 
of redemption called feragh-bil-wafa, 
that is to say that whenever he dis
charges the debt he shall have the 
right to claim re-transfer of the land, 
the debtor cannot without previously 
discharging the debt, whether there be 
a time fixed or not, force a re-transfer 
of the land; he can only have i t back 
after complete discharge. 

 העין* 117
 117. המחזיק בקרקע, שהעבירה לאחר תמורת חובו, על דרך התנאי הנזכר לעיל,
 או בהעברה חוזרת (פרא\דאל~וופה), ומסר לנושהו יפוי כוח בלתי חוזר (ווקאלה
 דווריה), דהיינו, שבכל עת שיבטל אותו מהרשאתו יחזור הנושא וימשיך להיות באיכוחו

Art . 117. Si le débiteur, après avoir 
t ransféré à son créancier, en échange 
de sa dette, la terre dont i l est pos
sesseur soit sous la condition ci-des-
sus énoncée, soit sous la forme de 

Article 117, I f a debtor after trans
ferring land i n his possession to his 
creditor against a debt, whether on the 
above-mentioned condition, or i n the 
form of transfer, wi th right ׳of re-

 ¥ אלד, 1938א/310; ע״ק 46/1933; אלד 1937/
 265; ע״א 133/1938 אלד 1938א/414; ע״א
 404/1943 אלד 695/1944; ע״א 179/1945;
 אלד 708/1945;' ע״א 348/1945 אלד 1946/
 741; בג״צ 107/1945 אלד 437/1946; ת״ק
׳ ג׳/433; ע״א 303/1944  7/49; פסקים מחוז
 אלד 142/1945; בג״צ 33/1942 אלד 1942/
, גי/433; ע״זו ז ו  257; ת״ק 7/1949 פסקים מח
א 324/1946, ״  260/1946 אלד 455/1947; ע
א 147/1941 אלד ״  340 אלד 306/1947; ע
 428/1941; ע״א 156/1941 אלד 583/1941;
 ע״א 102/1940 אלד 180/1940; ע״א 32/1949
 פםקים עליונים ג׳/392; תייק 8/1946 המשפטי

.220 ,  שנת 1948 ע

 אסמכתאות
 םעיף 117: בג״צ 31/1927 קפד 4/1538; ע.מ.חמ.
 S57/193 אלד 402/1940; בג״צ קפמ93/1932
 4/1503; ע.מ.המ. 17/11943 אלד 500/1946;
 ע״ק 135/1923 קפד 4/1489; ע״א 48/1938
 אלד 1938א/327; ע״א 179/1945; אלד 1945/
 S70; בג״צ 40/4928 קפד 1/119; בג״צ /1945
 107 אלד 437/1946; ע״א 156/1941 אלד
 583/1941; ע׳יא 303/1944 אלד 142/1945;
 ע״א 91/1946 אלד 529/1946; ת.י. 355/1950
 פי׳ם מחי ז/40; ע״א 145/1946 אלד 268/1947;
 ע״ק 45/1929 קפד 4/1499; ע״א 92/1938,
 1938א/310; עייק 46/1933 אלד 265/1937;
 ע״א S133/193 אלד 1938א/414; 1943ע״א /
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 בדי להעביר לאחר או לגרום להעביר לאחר את הקרקע בשווי הראוי (בדל מיסל) ולמסור
 את הכסף העודף לחייב, לאחר גכוי החוב; ואם הגיע מועד הפרעון ואין החייב יכול
 לשלם את חובו — יהא הנושה רשאי, בחיי החייב, להעביר את הקרקע או לגרוםילהעברתה,
 באמצעות הפקיד, בשווי הראוי (בדל מיסל) ולגבות את-חובו. אם מסר יפוי כוח לאדם
 אחר, על דרר האמור, יוכל אותו אדם כנזכר לעיל להעביר את הקרקע לאחר, בתום מועד

 ,הפרעון, ולשלם מתמורתה את חובו של החייב.

transfert à réméré, se trouve, au délai 
fixé, dans l'impossibilité d'éteindre sa 
dette, et s'il l ivre audit créancier un 
acte de procuration (ve kialet-i-de-
vrie), c'est-à-dire s'il substitue celui-
ci complètement à lui-même^ en se dé
pouillant de la faculté de l u i retirer 
ledit mandat et l u i donnant pouvoir 
de vendre ou faire vendre les dites 
terres de se rembourser sur le pr ix de 
vente du montant de sa créance et de 
l u i compter le surplus. Dans ces con
ditions le créancier mandataire pour
ra en cas de payement jusuque au 
terme fixé de vendre ou de faire 
vendre ledit champ, du vivant de 
son débiteur, par l'entremise de l'au
torité et se payer du montant de sa 
créance; ou bien si, comme i l a été 
dit, le mandant débiteur a chargé un 
tiers de ses pouvoirs, celui-ci pourra, 
à l'expiration du terme fixé, et en 
vertu de son acte de procuration, ven
dre la terre, et acquitter (entre les 
mains du créancier) la dette de son 
mandant. 

demption (feragh-bil-wafa) finds h im
self unable to discharge the debt at * 
the time agreed upon ,and i f he gives 
the creditor a power of attorney, (wa-
kalt-i-dowrieh) that is to say i f he en
tirely puts the latter in his position, 
without power of revocation, and gives 
him power to sell the land, or cause 
i t to be sold, to repay himself the 
amount of the debt out of the purchase 
money and pay to h im any balance; 
under these conditions, the creditor 
so empowered, in case of non-payment 
at the time agreed, can sell the land 
during the life time of the debtor, 
through the Official and pay himself 
the* amount due to him; or i f the deb
tor has invested a third person w i t h 
such powers, the latter can, at the ex
piration ׳of the agreed period, and i n 
virtue of his power ׳of attorney, sell the 
land and pay the creditor the debt 
due by the debtor, his principia!. 

 &עיף! 118
 118. אדם, שהעביר את קרקעותיו לנושהו, על דרך התנאי הנזכר לעיל, או בהעברה
 חוזרת (פראגראלמופה), ומת והשאיר ילדים, אב או אם, לפני שסילק את חובו במלואו —
 ־יהא הנושה זכאי, או אם מת הנושה, יהיו יורשיו זכאים, לעקל את הקרקעות הללו %

Art . 118. (Comme modifié le 23 Ram. 
1286, Djiz.-i-Kav., p. 520). Si le débi
teur qui a vendu sa terre à son créan
cier, soit sous la condition ci-dessus 
énoncée soit sous la forme de trans
fert à réméré, décède avant l'entier 

Article 118. I f a debtor who has trans-
fered his land to his creditor whether 
upon the above-named condidion or by 
transfer wi th right of redemption, dies 
before his debt has been entirely dis-
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 ׳הילדים, האב והאם של המעביד לא יהיו זכאים לתפוס את הקרקעות הללו, שעברו אליהם
 בירושה, כל עוד לא שילמו את־ החוב במלואו. מת המעביר ללא יורשים כאלה, לא תהיה
 ילנושה, או ליורשיו אחריו הזכות לעקל את הקרקעות, ודינן יהא כדין הקרקעות הנדושות

 (מחלול).
 הערה: הוראות סעיף זה הנוגדות את החוק מיום־ 23 רמדאן 1286. בטלות.

acquittement de sa dette, et laisse des 
héritiers susindiqués, le créancier, et, 
en cas de décès de celui-ci^ tous ses 
héritiers ont droit de mettre saisie -
arrêt sur la terre: et les hérit iers indi
qués par la loi de 1284 du débiteur 
ne peuvent en prendre possession 
avant l'entier acquittement de la dette. 

Si le débiteur vendeur décède sans 
héritiers susindiqués. S'il y a des 
ayants droit à tapou ne sera pas ap
pliquée la disposition'relative à la fi-־ 
xation du prix de tapou par experts 
et la terre sera mise aux enchères; et 
si l'ayant • droit à tapou le désire i l 
pourra prendre "possession" moyen
nant payement du pr ix de l 'enchère; 
du prix touché i l sera retenu• au pro
fi t du Trésor une somme équivalant 

. une année des revenus et le solde 
sera affecté au payement des dettes 
qui n'auront pu être prélevées sur la 
succession du débiteur. Et si l'ayant 
droit à tapou renonce ou si le défunt 
n'a laissé aucun ayant droit, la terre 
sera donnée au requérant au pr ix 
établi aux enchères. En ce cas aussi 
une somme équivalant une année de 
revenus sera retenue au profit du Tré-

x sor et le solde sera affecté au paye
ment des dettes. 

charged ,the said debt like his other-
debts are discharged from his avail
able estate ,and i f he has left none, o r 
insufficient to discharge his debts, a. 
piece of his land sufficient to discharge, 
the debt shall be put up to auction,., 
and .granted to the highest bidder f o r 
the price bid for i t and the debt is dis
charged whether the debtor leaves heirs-, 
entilted to succeed, or to a right of ta~ 
pou, or not. 

 העיף! 119
 119. שומעים תביעות בדרך כלל בקשר עם רמאות ואונאה־גסה '(ג׳בךפאחש)]
 בקרקעות מירי ומוויקופה, בין המעביר ומקבל ההעברה $ אולם לאחר מות המעביר לא•

A r t •119. (Comme modifié). Toute 
action pour dol (tagrir) ou lésion 
(gabn-i-fahich) entre le cédant et l'a-

Article 119. Actions for deceipt (tagh-
r i r ) or excessive deception (ghubni-
fahish) between a transferor and trans-

 :אסנוכתאות 220 5 ת״א 250/1946 פסקים מחוזי די/211ן
׳ ד׳/268. ז ף 119 : תייק 8/1946 המשפט שבת 1948 ע׳ ת״א 371/1948 פסקים מחו י  הע
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 ואין דלו קרקעות נטושות (מחלול) חל על

cheteur au sujet de terres "mevkoufé" 
en général sera reçue en justice; après 

7 le décès du vendeur les actions inten-
tées par ces héri t iers ayant droit à 
mutation (intikal) ne seront pas re-
eues et la terre ne sera pas considérée 
vacante. 

 תהיה זכות תביעה לילדיו, או אביו או אמו,
 הקרקעות הללו.

feree in connection wi th State and 
mevquf e land in general shall be main-
tainable. After the death of the trans-
feror, the heirs having right of succes-
sion shall not have the right to insti-
tute an action and the land cannot be 
treated as mahlul. 

 &עי!מ 120
 £20 העברת קרקעות מירי ומווקופה על ידי שכיב מרע היא בודתוקף. אין
 קרקעות כאלה, שהועברו ברשיון הפקיד, עוברות ליורשים, ולא תהיינה נתונות לדין

 טאבו, כשאין יורשים.

A r t . 120. Est considérée bonne et va
lable le transfert de terre " m i r i " et 
"mevkoufé" faite en état de maladie 
mortelle; la terre ainsi transférée par 
l'entremise de l 'autorité ne passera 
pas, par héritage, aux hérit iers directs; 
et, à leur défaut, elle ne pourra non plus 
ê t re *soumise à la formalité du tapou. 

Article 120, Transfer of State and 
mevqufe land effected i n mortal sick
ness is valid. Land so transferred by 
permission of the Official shall not pass 
by inheritance to the heirs; nor failing 
them, does i t become subject to the 
right of tapou (mustahiki-tapou). 

 &ן$יו$ 121

 121. לא יוכל אדם להקדיש קרקע המוחזקת על ידו על פי שטר טאבו לשום מטרה,
 אלא אם כן נעשתה קנינו המלא והמוחלט על פי פקודה מלכותית (מולקנאמה) מך

 השולטן.

A r t . 121. Personne sans avoir été 
investi au préalable par patente sou
veraine (mulknâmé), de la propriété 
pleine et entière des terres dont i l est 
simplement "possesseur", ne peut les 
constituer "vakouf" de telle ou telle 
oeuvre. 

Article 121. No one can dedicate land 
in his possession by title-deed to any 
object without being previously i n 
vested by Imperial patent (mulkname)' 
wi th the fu l l ownership of the land. 

 אסמכתאות
 סעיף 120: ע״א 147/1941 אלד 428/1941.
 סעיף 121: ע״א 117/1940 אלד 371/1942.
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 י&עין* 122

 122. קרקעות המצורפות לאחד המנזרים מקדמת־דנא, ודבר צירופן נרשה בספרי
 ־האחוזה המלכותיים, אין מחזיקים בהן על פי שטר טאבו, ואין קוניפ. או מוכרים אותן.
 אולם קרקעות, שהחזיקו בהן מקדמררדנא על פי שטר טאבו, ועברו לאחר מכן, באיזו
 דרך שהיא, לידי נזירים, שהחזיקו בהן ללא שטר טאבו, בתור קרקעות מצורפות למנזר —

 יחולו עליהן דיני יתר קרקעות מירי, ומחזיקים בהן על> פי שטר טאבו כמקודם.

Art . 122. Les terres attachées ab an
tique, à une église ou à un monastère, 
et qui sont inscrites, en cette qualité, 
sur les registres des archives impé
riales, ne peuvent être possédées par 
tapou; elles ne peuvent être n i ven
dues n i achetées; par contre, si ayant 
été "possédées" de tout temps par ta
pou, elles ont passé ensuite^ par un 
moyen quelconque, entre les mains des 
moines; ou si elles sont possédées ac
tuellement sans tapou, comme dépen
dant du monastère, on leur applique
ra la législation des terres " m i r i " et, 
comme par le passé, la possession en 
sera donnée par tapou. 

Article 122. Land attached ab antiquo׳ 
to a monastery registered as such i n 
the Imperial archives (Defter Khane) 
cannot be held by title-deed; i t can 
neither be sold nor bought. But i f land 
after, having bee!! held ab antiquo by 
title-deed has afterwards passed by 
some means into the hands of monks; 
or is i n fact held without title-deed, as, 
appurtenant to a monasatery the pro
cedure as to State land shall be applied 
to i t , and possession of i t shall be given, 
by title-deed as previously. 

 פעיףן 123

 123. מימי אגם או נהר קדומים שיבשו, ונגלו לעין קרקעות הראויות לעיבוד,
 ׳נותנים אותן במכירה פומבית למרבה במחירן,.ודיני שאר קרקעות מירי יחולו עליהן.

Art . 123. L'ancien l i t d'un lac .ou 
d'une r ivière qui sera desséché par le 
retrait des eaux, et présentera un ter
rain propre à la culture, sera mis aux 
enchères, adjugé au plus offrant et 
soumis à la législation des terres " m i 
r i " . 

Article 123. I f pieces of land f i t for 
cultivation come into existence by the 
receding of the water from an ancient, 
lake or river they shall be put to auc
tion and adjudged to the highest b id 
der, and shall be subjected to the pro
cedure applicable to State land. 
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 פעיףן 124
m 124. בםכסוכים לגבי זכות שתייה, זכות השקאה ותעלוודמים, מחשיבים רק 

 4הזכויות מקדמת־דנא.

Art . 124. Dans les constatations re
latives aux cours d'eau potable ou d'ir
rigation on tiendra compte unique
ment de ce qui existait ab antiquo. 

Article 124. I n disputes as to rights 
of watering crops and animals (haq-i-
shurb) of irrigation and over water 
channels only ab antiquo usage is taken 
into account. 

 םעין* 125
 125. אסור לרעות בהמות בשדות הקרויים ״קיוקיתרקה׳/ או בכרמים ובגנים, אף
 אם היה קיים מנהג כזה מקדמודדנא, כי אין׳ יושן בנזיקים! ויש להזהיר את בעלי־
 הבהמות, שישמרו עליהן שמירה מעולה, עד לאחר תום הקציר. אם לאחר האזהרה, שולחים
 אותן בעליהן לרעות, והזיקו, ישלמו הבעלים את הנזק. אחרי תום הקציר יורשו הבהמות

 לרעות באותם המקומות שהיו נוהגות לרעות בהם מקדמת דנא.

A r t 125. I l n'est pas permis de faire ^ 
•circuler les bestiaux à travers les v i - J 
gnobles, vergers et champs dits "keuk-
terké". Si même i־ l était d'usage de les 
y faire passer ab antiquo, comme le 
-dommage (fait à autrui) ne peut ja
mais s'appuyer sur la coutume, le pro
prié ta i re des bestiaux sera invité à 

^ veiller, jusqu'après la récolte, à ce 
que son bétai l ne traverse pas ces 
champs; si, malgré cet avis^ i l conti
nue à occasionner ce dommage par 
l'envoi ou le passage de ses bestiaux, 
i l en sera responsable, et devra i n 
demniser le propriétaire du champ. 
Après la récolte, que que soit l'endroit, 
à travers lequel on avait l'habitude 
ab antiquo de faire passer les bes
tiaux, on pourra les y faire passer en
core comme précédemment. 

Article 125. The taking of animals 
through vineyards, orchards, and fields 
called geiuktereke is not allowed. Even 
i f there has been a practice of so taking 
them ab antiquo, as damages cannot 
be of time immemorial. The owner of 
the animals shall be warned to f i rmly 
control his animals unt i l after the crop 
has been removed. I f after the warning 
they cause damage by being sent to 
or put in such places by their owner 
the latter w i l l have to pay compensa
tion. After the crop is removed animals 
can pass over places over which it has 
been the practice ab antiquo to take 
animals. 

 סעיף 125 : ע״ר מס׳ 1173 מיום 26.2.42 תום׳
/ 7  ב׳ 336; עי׳ר 1238 מיום 17.12,42 תום׳ ב
 1571; ע׳־׳ר 1240 מיום 31.12.42 תום׳ ב׳/1648.

 אסמכתאות
 מעיף 124 : ע״א 13/1944 אלד 350/1944; ע״ק
 .43/1928 קפד 2/669; ,ע״א 39/1943 אלד 43/

.238 
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 \ פעיף 126

 126. גבולות של כפה או עיר, הקבועים מקדמהרקא, שנחרבו עד שאין להכירם,*
 הולכים אליהם יחד עם זקני הכפרים והערים הסמוכים, שאפשר לסמוך עליהם, וקובעים

 את ארבעת הגבולות הישנים, על פי השרע, ומחדשים אר& סימניהם הדרושים.
 הערה: סעיף זה בוטל לפי סעיף 10 לפקודת חוק הקרקעות (תיקון)/ לפי הנוסת

 שפורסם בע״ר. מספר 383.

Art . 126. Si les^ marques de l'ancien
ne délimitation des villes et villages 
ont disparu ou sont méconnaissables, 
on choisira, parmi les habitants des 
villages voisins, des personnes 'âgées et 
dignes de confiance, on se rendra avec 
elles sur les lieux, et par l'entremise 
de l 'autorité (religieuse), on détermi
nera les quatre côtés des anciennes l i 
mites; après quoi de nouveaux indi

ces seront placés partout où besoin 
sera. 

Article 126. I f the fixed and disting
uishing ancient boundary marks of 
towns or villages have disappeared or 
axe no longer distinguishable, there 
shall be chosen from among the inha
bitants ׳of the neighbouring towns or 
villages, trustworthy persons of mature 
years who shall go to the spot and 
through mediation of the religious au
thority the four sides of the ancient 
boundaries shall be fixed and new 
marks shall be put where necessary. 

 פעיף 127

 127. גובים מסי מעשר מהכפר, שבגבולותיו גדלו התבואות וכל יבולי הקרקע,
 ואין חשיבות למקום שבו דשו אותם. וכן גובים את המסים 'ודמי השכירות הקבועים
 עבור מרעי הקיץ ומרעי החורף, שדות דשא, גדרות צאן, טחנות, וכיוצא בזה, מהכפר

 שבגבולותיו הם נמצאים.

Art . 127. La dîme des produits ou 
de la récolte, quel que soit le l ieu de 
Taire (khirmen), est due seulement par 
la commune dont dépend la terre d'où 
provient la récolte. Selon le •même 
principe,, les taxes de "vailakié-kich-
lakié" et "ollakié" et sur les enclos, 
moulins, etc., sont, dues par les com
munes dans la circonscription desqu
elles ils se trouvent. 

Article 127. The tithe of agricultural 
produce and crops is regarded as the 
produce of the place wi th in the boun
daries of which the crop was grown 
wherever the threshing floor may be. 
On the same principle the taxes and 
fixed rates on summer and winter pa
stures, grazing grounds,, inclosnres, 
mills and such l ike are charged on the 
villages wi th in the l imits of which 
they lie. 



{ 
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 &?}יף* 128

 128. אם נחרב נהר המשקה שהוודאות, הנמצאים בקרקעות הרשומות בספרי
 האחוזה המלכותיים (דפתר כאבה)/ חייבים זורעי שדות האורז האלה לתקנו, מחזיקים
 את קרקעות שדות^האורז על פי שטר טאבו, כיתר קרקעות המירי; אולם מחשיבים את

 מנהגי המקום מקדמת דנא, בכל הנוגע לשדות אורז.

Art . 128. Si, dans les rizières inscri
tes au Defter-Khané, le cours d'eau 
vient à se détériorer, on le fera répa
rer par l ' individu auquel incombe l'en
semencement de ladite rizière. La 
jouissance s'acquiert par tapou, comme 
pour toute autre terre "mir i " . Seule
ment, on devra respecter les usages lo
caux ab antiquo, relativement aux r i 
zières. 

Article 128. I f the water supply of 
any rice field registered at the Defter 
Khane as such deteriorates, i t must be 
repaired by the person who sows the 
rice field. Possession of rice fields, as 
in case of all other State land, is ac
quired by title-deed. Provided that lo
cal usages observed ab antiquo wi th 
regard to rice fields must be observed. 

 םעיףו 129

 129. קרקעות שנמסרו לפני התנזימאת (ריפורמה קרקעית משנת 1255 הג׳ריה)
 יל״סיפ~אהים״ (שרי צבא שהיו מקבלים קרקע מירי מהשולטן), ל״חצה״ (חיילי ה״סיפ
/ או ל״וינגנה בשטנה״ (חיילים מבולגריה), וכן קרקעות שנמסרו על פי שטר.טאבו  אחים,
 לשומרי יערות — תוחזקנה על פי שטרי טאבו; ובמקרה של העברה, ירושה ומסירה,

 יינהגו בהן דיני יתר קרקעות מירי.

Art . 129. La possession des terres di
tes "khassé", at tr ibuées avant le Tan-
zimat, aux Sipahis et autres, celle de 
"bachtèné", at tr ibuées aux Voïnough-
(han, dont le sytème est aboli; et en
fin celle des terres qui étaient concé
dées par tapou par les agents fores
tiers, également supprimés, s'acquiert 
par tapou; et dans les mutations, telles 
que vente, transmission par héritage 
ou "concession", on suivra la législa
tion foncière. 

Article 129. Possession of land called 
"khasse" assigned before the organiza
tion "tanzimat" to sipahis and others,, 
and of bachtene land assigned to׳ 
voinghs, the system of which has been 
abolished,, and ׳of land granted by tapou 
by woodland officers, which system has• 
also been suppressed, is acquired by 
title-deed, and is subject similarly to׳ 
the procedure applicable to State land 
in respect of transfer, devolution hy 
inheritance, and grant. 

 •אסמכתאות

ופ סעיף 129 : ע״א 133/1941 ו־136/41 (אלד , 1300/2, מי ף 128 : ע״ר מם׳ 1121 תוס  סעי
.(122/1942 1-8.41. 
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 חוקי הקרקעות

 שעין? 130

 130. קרקעות של כפל מיושב, אין לתיתן כולן לאדם אחד לשם סידור משק-
 ג׳יפתליק. אולם אם התפזרו תושבי הכפה כאמור בסעיף 72, ונעשו הקרקעות נתונות לדין
 טאבו (מוסתחקת-אט־טאבו), ואין אפשרות להביא .אכרים חדשים, ליישבם שם ולמסור
 לכל אחד מהם קרקע, ועל ידי כך להחזיר את הכפר למצבו הקודם — מוסרים את הקרקעות

 כולן לאדם אחד, לשניים או שלושה, לשם סידור משלףג׳יפתליק.

Art. 130. Les terres faisant partie du 
territoire d'une commune habitée ne 
peuvent être concédées (ihâlé) uni 
quement à une seule personne pour en 
faire une ferme (tchiftlik,) » mais si 
les habitants de la commune se sont 
dispersés, comme i l est dit plus haut; 
et si la terre devant être soumise à la 
formalité du tapou, on reconnaît l ' im
possibilité d'y faire venir de nouveaux 
agriculteurs, de les établir dans cette 
commune, et de l u i rendre sa physio
nomie primitive en concédant (tefriz) 
les terres par portions isolées, à cha
que agriculteur, on pourra, dans ce 
cas, concéder lesdites terres en bloc, 
soit à une seule personne, soit à plu
sieurs, pour en faire une exploitation 
de labour. 

Article 139. The lands of an inhabited 
Village cannot be granted i n their 
entirety to an individual for the 
purpose of making a chiftlik, but i f the 
inhabitants of a village have dispersed, 
as mentioned above, and the land has 
become subject to the right of tapou, 
i f i t is found impossible to restore i t 
to its former state by bringing new 
cultivators there and setting them in 
the village and granting the land in 
separate plots to each cultivator, in 
such a case the land can be granted as 
a whole to a single person or to 
several for the purpose of making a 
chiftlik. 

 &עין* 131

 131. לפי החוק ג׳פתליק הוא מקום המעובד על ידי צמד בקר ונותן יבול מדי שנה
 בשנה, והיא בערך שבעים או שמונים דונם בקרקע עידית, מאה דונם בקרקע בינונית,
 ומאה ושלושים דונם בקרקע זיבורית, הדונם הוא ארבעים צעד באורך וארבעים צעד
 ברוחב, בצעדים בינוניים, כלומר אלף ושש מאות אמה מרובעת. קרקע שהיא פחותה

A r t . 131. "Tchif t l ik", en termes j u 
diciaires, désigne le chanys de labour 
d'une charrue (de deux boeufs), cul
tivé et moissonné chaque année. Sa 
contenance est, pour la terre de pre-

* Article 131. Chiftlik, i n law, means 
 a tract of land such as needs one yoke ־

of oxen to work i t , which is cultivated 
and harvested every year. Its extent 
is, in the case of land of the first 
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 מדונם אחד נקראת חלקה (קיטעה). אולם מובנו של ג׳יפתליק בקרב העם, כוללי קרקעות
 וכל הבנינים שהוקמו עליהן, הבהמות, הזרעים, כלי־הבקר ויתר מכשירי העיבוד. אם מת
 בעל גייפתליק כזה ולא השאיר יורשים\כלל ועיקר או בעלי זכות טאבו, תמסךנו הממשלה
 במכירה פומבית למרבה במחירו. אולם אם מת ולא השאיר יורשים בעלי זכות ירושה
 במידי אסחאבדחלךאל~אינתי~קאל) ועברו הבנינים, הבהמות, הזרעים ויתר הכלים
 הנזכרים, ליורשים אחרים, שהם, כפי שפורש בשער על קרקעות נטושות (מחלול) בעלי
 זכות טאבו בקרקעות המעובדות והמוחזקות יחד עם הג׳יפתליק — תינתנה להם הקרקעות
 הללו בדמי הטאבג אד אם סרבו, תינתנה הקרקעות י בלבד במכירה פומבית למרבה־

 במחירן, בלי לגעת בנכסים ובמטלטלים שירשו

mière qualité, de 70 à 80 deunums; 
pour celle de seconde de 100; et pour 
celle de troisième, de 130 deunums. 
Le deunum est de quarante pas com
muns (géométriques) en long/־״et en 
large, soit 1.60O pics carrés. Toute por
tion de terrain inférieure au deunum 
est dénommée "ki t 'a" (morceau). 

Mais, vulgairement, on entend par 
" tchif t l ik" la terre, y compris les 'bâti
ments qu'on y a construits, ainsi que 
les animaux, graines, ustensiles de la
bour et autres accessoires nécessaires 
à l'exploitation. Si le propriétaire de 
•ce "tchiftlik" décède sans laisser d'hé
ritier, n i direct n i indirect (ayant 
droit à tapou), sa ferme est mise aux 
enchères par le "mirié", et adjugée 
au plus offrant — S'il ne laisse pas 
d'héritier direct (ayant droit à l ' in -
tikal) sur sa terre, les bâtiments, ani
maux, graines, etc., passent aux colla
t é raux (ayant droit au tapou); ceux-
ci, comme i l est dit au titre de la dés
hérence, auront droit au tapou sur la 
terre possédée et cultivée à titre d'ac-
•cessoire du "tchift l ik", et ils en ac
querront la "possession" moyennant 
payement de la taxe, de tapou. S'ils 
la refusent, celle-ci seulement, sans 
toucher en rien aux immeubles qui se
ront leur propriété mulk héréditaire, 
.sera mise aux enchères, et adjugée au 
plus offrant. 

quality from 70 to 80 dunims; in the 
case of land ׳of the second quality 
from 100 dunims, and in case of 
the third quality from s130t dunims. 
The dunim is 40 ordinary paces 
in length and breadth, that is 
1,600 pics. Every portion of land 
less than a dunim is called a piece 
(kita). But ordinarily speaking "chift-
l i k " means the land of which i t is com
prised, the buildings there, as wel l as 
the animals, grain, implements, yokes 
of oxen and other accessories, built or 
procured for cultivation. I f the owner 
of a chiftlik dies leaving no heir or 
person having a right of tapou, the 
chiftlik is put up to auction by the 
State and adjudged to the highest 
bidder. I f he leaves no heir wi th right 
of inheritance to the land and the 
buildings, animals, grain, and so on 
pass to the other heirs, then the land 
is granted to the latter on payment of 
the equivalent value, as they have a 
right of tapou over the land possessed 
and cultivated as subordinate to the 
chiftlik, as stated in the chapter on 
Echeat. I f they decline to take i t the 
land by itself, appart from such property 
and goods as devovle upon them, shall 
be put up to auction and adjudged to 
the highest bidder. 



 חוקי הקרקעות

 פעיףן 132

 132. כל אדם, שייבש חלק מן הים, ברשיון השולטן, רוכש בו זכות בעלות גמורה.
 אולם אם קבל רשיון ולא מילא אחריו במשד שלוש שנים, אין לו שום זכות בו, ויוכל׳
 אדם אחר לייבשו ולזכות בו ברשיון השולטן. ייבש אדם חלק־ -מן הים בלי רשיון, יהיה
 אותו חלק שייך לאוצר (בית~אל~מאל), ויימכר על ידי הממשלה בשווי הראוי (בדל-אל־י׳

 מיםל) לאותו אדם, ואם סירב, יימכר במכירה פומבית למרבה במחירו.

 סיום

 תוקפו של חוק מלכותי זה הוא מתאריך פרסומו. הפקודות המלכותיות, שהוצאו מאד
 ועד עתה, לגבי קרקעות מירי •וקרקעות מווקופה מסוג תחציצאת, הנוגדות את הוראותיו׳•
 של חוק זה — בטלות. החלטות משייךיאל-איסלאם (ראשי הדת האיסלאמית), שניתנו*

Art . 132. Tout individu qui, muni de 
•l'autorisation souveraine, aura comblé 
un emplacement pris sur la mer, en 
deviendra propriétaire (mâlik); mais 
si, dans le terme de trois ans, à comp
ter du jour de l'autorisation, i l n'en 
fait pas usage, i l sera déchu de ses 

• droits, et toute autre personne, munie 
d'une nouvelle autorisation souveraine, 
pourra, en comblant ce même empla
cement, en devenir propriétaire. Tout 
emplacement pris sur la mer et com
blé sans autorisation, étant la propié-
Mal (du t־té du Beit-ul־ résor public), 
sera vendu par le "mi r i é " à la per
sonne qui l'aura comblé. Si elle re
fuse de l'acheter, ce terrain sera mis 
aux enchères, et adjugé au plus offrant. 

Commandement. — La ,présente lo i 
-aura force et vigueur à partir du jour 
de sa promulgation. Tous décrets sou
verains, anciens ou récents, rendus 
jusqu'à ce jour sur les terres mir ié" 

Ar t . 132. Any person who, wi th the 
Imperial sanction reclaims land from 
the sea becomes absolute owner of i t . 
But i f for three years from the date of 
the Imperial sanction, he does not 
carry out the reclamation, he shall lose 
his rights, and any other person, wi th 
a new Imperial sanction, can by 
similarly embanking become the owner 
of the place. Every reclamation from 
the sea made without sanction is the 
property of the Treasury and shall be 
offered by the State on payment of its 
value to the person who has made it . 
I f he declines to buy it, i t shall be put 
up to auction and adjudged to the 
higgest bidder. 

CONCLUSION. 
This Imperial Law shall come into 

force from the day of its promulgation. 
A l l Imperial decrees, old or recent, 
hereto before issued wi th regard to 
State andmevqufe land of the takhsisat 

 אסמכתאות
 סעיף 132 : ע״י מם׳ 1093 תום׳ 2 מיום

.1.5.1941 



 חוקי הקרקעות

 על פי הפקודות הללו — אין לנהוג ואיו לפסוק על פיהן. חוק מלכותי זה בלבד יהא ברי
 *תוקף במשרדי משייך-אל-איסלאם, במשרדי הממשלה, בבתי המשפט ובמועצות. לא ינהגו
 במשרדי הממשלה, במשרדי ספרי האחוזה וביתר המקומות, על פי החוקים והתקנות

 ׳הישנים הדנים בקרקעות מירי ומווקופה.

ou "mevkoufè", qui seraient contraires 
à la présente loi , sont et demeurent 
abrogés, et les "fetvas" rendus sur 
cesdits décrets restent nuls et sans va
leur. La" présente lo i sera la seule r è 
gle que devront suivre, dorénavent, le 
Cheikh-ul-islamat, les Bureaux impé
riaux, en un mot, tous les tribunaux 
et Conseils. Sont et demeurent ״ abro
gées les lois et ordonnances conservées 
au bureau de notre Divan, aux Archi
ves de l'Etat et autres lieux. 

category which are inconsistent wi th 
this Law are repealed, and fetvas* 
issued by the Sheikhs of Islam based 
on such decrees shall be nul l and 
void. This Law shall be the sole enact
ment which shall henceforward be־ 
followed, by the Department of the 
Sheikh-ul-Islam, the Imperial Offices,, 
and by all Tribunals and Councils. The• 
ancient Laws and Ordinances concern
ing State and mevkufe land shall not 
be observed i n the Imperial Divan 
Office, the Defter Khane or elsewhere. 




