
 

 

  اشارات بتدوين المتعلقة القانونية النصوص بعض وتعديل إلغاء

  العقاري السجل في العقارية العينية الدعاوى وإشارات االحتياطية القيود

 

 

 3/4/1999 في صادر - 76 رقم قانون

 

  

  النواب، مجلس أقر

  :نصه التالي القانون الجمھورية رئيس وينشر

  

  

 إ� العقاري السجل في مسجل عقار على عقاري عيني بحق احتياطي قيد أي يدون � -1 المادة
  :ا/تية ل.حكام وفقا

  .الصحيفة على تسجيله تاريخ من شھر بمھلة القيد مفعول ويبطل صك، الى با�ستناد -1

 حكما ويرقن عليھا المتفق المھلة بانقضاء القيد مفعول ويبطل الع.قة ذوي اتفاق الى با�ستناد -2
  .تسجيله تاريخ على رأشھ ستة بانقضاء

 وجود محل لھا التابع المدنية ا�بتدائية المحكمة رئيس عن صادر قضائي قرار الى با�ستناد -3
  .العقار

 اشارتھا وتسجل الدعوى تقدم لم اذا شھرين مھلة بانقضاء حكما ويرقن القيد مفعول يبطل -  
  .المھلة ھذه خ.ل العينية العقار صحيفة على

/ 74 /المادة �حكام وفقا عقاريا عينيا حقا يتناول عقد أي تسجيل دون يحول مانع وجود حال في -4
 القانونية لمفاعيله منتجا ا�حتياطي القيد ويستمر 15/3/1926 تاريخ/ 188 /الرقم القرار من

  .تسجيله تاريخ على سنة مرور بعد حكما القيد يرقن ا�حوال مطلق وفي. المانع ازالة حتى

 تدوين تاريخ من اعتبارا العيني الحق تسجيل رتبة تعين السابقة الفقرات في المبينة ا�حوال في -5
 تسجيل تم إذا او القيد لھذا المحددة المھلة انقضاء قبل بشأنه الدعوى اقيمت اذا ا�حتياطي القيد
  .للعقار العينية الصحيفة على نھائيا العيني الحق ھذا

 بناء أو وحكما تلقائيا العقاري السجل أمين يرقن نھائيا الحق يلتسج يتم لم او الدعوى تقم لم اذا -6
  .المادة ھذه في المبينة ا�حتياطية القيود مصلحة ذي كل لطلب

  .لتبليغه حاجة دون العقاري السجل أمين قرار ينفذ -  

  

  

  :لبنانية ليرة م.يين وعشرة مليون بين تتراوح بغرامة يعاقب -2 المادة



 ا�ولى المادة من) 4 -3 -2 -1 (الفقرات �حكام مخالفة بصورة احتياطي قيد اشارة يدون من كل -
  .القانون ھذا من

 عشر خمسة مرور بعد المثبتة بالمستندات المرفق ا�حتياطي القيد ترقين بطلب البت يھمل من كل -
  .المصلحة ذي قبل من الشأن بھذا الطلب تقديم على يوما

  .التأديبية حقةالم. دون العقوبة فرض يحول �  

  

  

 رئيس من بقرار إ� عقاريا عينيا حقا يتناول طارئ طلب او دعوى أي اشارة تسجل � -3 المادة
  .المختصة المدنية المحكمة

 يتخذ الذي المختصة المدنية المحكمة رئيس الى ا�شارة بوضع الطارئ الطلب أو الدعوى تقدم -
  .برفضه أو الطلب ھذا بإجابة قرارا

 لمدة بموضوعه احتياطي قيد اشارة وضع المدنية المحكمة رئيس يقرر الطلب رفض حال في -
  .المدة ھذه انقضاء بعد حكما القيد ھذا ويرقن شھر

 من ا�شارة وضع طلب رفض أو بإجابة القاضي المختصة المدنية المحكمة رئيس قرار يبلغ -
  .الدعوى في الفرقاء

  .تبلغه تاريخ من أيام ثمانية مھلة خ.ل يستأنفه ان القرار ھذا من متضرر لكل -

  .القرار تنفيذ ا�ستئناف تقديم و� ا�ستئناف مھلة توقف � -

 أو الدعوى اشارة شطب اما تقرر ان ا�ستئناف اسباب جدية لھا تبين اذا ا�ستئناف لمحكمة -
 شطب طائلة حتت لتقديمھا ومھلة مقدارھا تحدد مصرفية او نقدية بكفالة أو كفالة بدون تدوينھا
  .المحددة المھلة خ.ل تقديمھا عدم حال في ا�شارة

  .العادية غير أو العادية الطعن طرق من طريقة أية ا�ستئناف محكمة قرار يقبل � -

  .لتبليغه حاجة دون أصله على بشطبھا أو ا�شارة بوضع ا�ستئناف محكمة قرار ينفذ -

 ا�شارة شطب يحول � 15/3/1926 بتاريخ الصادر /188 /القرار من/ 47 /المادة لنص خ.فا -
  .البدلي بالتعويض المطالبة حق ا�قتضاء عند للمدعي ويبقى بالدعوى النظر متابعة دون

  

  

 من 29و 26و 25 المواد تعدل ا�سكان قانون من/ 26 /المادة بأحكام ا�حتفاظ مع -4 المادة
 القرار من 142و 141و 140 المواد ىوتلغ 15/3/1926 بتاريخ الصادر/ 188 /رقم القرار

 التي أو القانون لھذا المخالفة ا�حكام جميع تلغى كما 12/11/1930 بتاريخ الصادر/ 3339 /رقم
  .مضمونه مع تأتلف �

  

  

  .الرسمية الجريدة في نشره فور القانون بھذا يعمل -5 المادة

  

  1999 نيسان 3 في بعبدا        

  لحود إميل: ا�مضاء        

  الجمھورية رئيس عن صدر

  الوزراء مجلس رئيس

  الحص سليم: ا�مضاء
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