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م  1977لسنة  38قانون رقم 
(1) 

 بتقرير بعض األحكام اخلاصة بامللكية العقارية

 ،باسم الشعب

 ،جملس قيادة الثورة

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري
 .وعلى القانون املدين

سىىىربت    28هىىىى املوا ىىى   1385خىىى   مجىىىا ي اآ 2وعلىىىى وىىىانون التلىىىري  العقىىىاري ال ىىىا ر   
 .م 1965

سىىربت    28هىىى املوا ىى   1385خىى   مجىىا ي اآ 2وعلىىى وىىانون  اىىالل الدولىىا ااارىىا ال ىىا ر   
 .م 1965

 .وبناء على اا ع ضه رئيس جملس الوزراء واوا قا ر ي هذا اجمللس
 :أصدر القانون اآلتي

 ( 1مادة ) 

كان اتريخ بدئها واه ىا كانىم اىد ا،  لى    اليد  و احلياز  املكلربا،  يً ال جيوز استنا اً إىل وضع 
 . عاء به  اام  يا جهاي ح  عينىي عليه،  و تلريله  و اال ي عقار  و كلب  

م مللكيىىىا عقىىىاراا اكتلىىىربم 1951 كتىىىوب   7وتلغىىىى كا ىىىا التلىىىريالا الىىىً  ىىىم اعتربىىىاراً اىىى  
 نا  إىل وضع اليد  و احلياز .تابالس

 ( 2اا   ) 
يقع ابطال ك  خت يص  و انح لل لكيا مت ا  امللتع  ي  لع الئهم اقاب  خيانا الوط  وتلغى  

 .لكياامجيع التلريالا الً  م هلذه امل
 ( 3مادة ) 

اى  للى   لل ىا ت  اللىابقت  ويلىت ى تعو  إىل الدولا الكيا العقاراا الىً  لغىي تلىريلها طربقىاً 
 ءاا حتقيى  امللكيا  و تلريلها غش:اب إج اوبش ط  ن ال يكون ود ش

اىىىر ا بىىىع اىىى   1600املالىىى ،  و اىىىا الىىىاحته    ( العقىىىار  و ا ىىىاء اىىى  العقىىىار امل  ىىىص للىىىكى
 .لعقار ي لح للكناه األراضي الفضاء إلا مل يك  االكاً 
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بنفلىه  هب ( العقار  و ا ىاء اى  العقىار امل  ىص لنشىاط املالى  الترىاري  و احلى   إلا كىان يرباشى  
 .رزوه األساسي وكان ا در

ج ( الىىىاحا اىىى  األراضىىىي الاراعيىىىا لىىىد ها وزيىىى  الاراعىىىا واإلرىىىال  الاراعىىىي حلىىىب نىىىوع األر  
وط يقا استغالهلا إلا كان املال  يارعها بنفله وكانم ح  تىه األساسىيا الاراعىا، علىى  ن ي اعىى 

 .ال  و س ته  لل  التحديد  ن تكف  غلا األر  التوى الئقاً للحيا  لل 
امللىرلا وربى  الع ى   ىذا القىانون  و غىل امللىرلا إلا كانىم  بتىا  ا  ( العقاراا اوضوع الت ى  ا

 .م 1977يناي   31املوا    هى. 1397رف   11التاريخ ورب  
 ( 4مادة ) 

يلتام  رحاب العقاراا الذي   لكوها اى  امللىتع  ي  اقابى  خيانىا الىوط  و رىحاب العقىاراا 
ابالسىىىتنا  إىل وضىىىع اليىىىد  و احليىىىاز ، والىىىً اسىىىت نيم اىىى   .م1951 كتىىىوب   7امللىىىرلا اعتربىىىاراً اىىى  

   – حكىىام هىىذا القىىانون طربقىىاً للربنىىد )   ( اىى  املىىا   اللىىابقا، لن يىى  وا إىل الدولىىا هىىم  و ور ىىتهم 
اىىا   ىىع إلىىيهم اقابىى  الت ىى ،   العقىىار،  ىى لا كىىان الت ىى ، بىىدون  –حىىدو  اىىا لي إلىىيهم اىى  إر  
لن يىد ي اىا يعىا ي وي ىا  –  حدو  اىا لي إلىيهم اى  إر   –و ور ته عو ، التام املت  ، إليه  

الدولىا اىا يلىتح  ل ىاحب  العقار ووم الت  ،، و  مجيع األحىواي يلتنىىاي  ىا يى    و يىد ى إىل
 .إلا كان له وجه 11و  10الشأن ا  تعويض طربقا لل ا ت  

 (  5مادة ) 

ت لا  و امحم لىا  ىا العقىاراا اااضىعا ألحكااىه إلا  ال خت   حكام هذا القانون ابحلقوق العينيا امل
 .د مت تلريلها ورب  اتريخ الع   بهكان و

 ( 6مادة ) 
 –لك  ادع مللكيا سابقا لعقار ا  العقاراا الً للم إىل الدولىا طربقىاً هلىذا القىانون،  ن ي لىب 

ه  ون االحترىاج عليى احلكىم لىه بت ربيىم الكيتىه   اواجهىا الدولىا –خالي سنا ا  اتريىخ الع ى  بىه 
 .بلقوط احل   و الدعوى ابلتقا م

   و اإلر  يلىىتند إىل سىىربب اىى   سىىرباب امللكيىىا غىىل احليىىاز  ويشىىرط لقربىىوي اال عىىاء ابمللكيىىا  ن
 .ع  اال  بلربب احلياز 

 ( 7مادة ) 

روي والف وع  و ب  الشى ص ال يعتد   ت ربي   حكام هذا القانون ابلت   اا الً  م ب  األ
 .وجهوز 
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 ( 8مادة ) 

ء جيب إخ ار لوي الشأن إبلغاء سنداا  لكهم ولكى  اى  تتىو    يىه حالىا اى  حىاالا االسىت نا
ب لىىب لالحتفىىاك ةلكيىىا  ،(  ن يتقىىدم خىىالي سىىت  يواىىاً اىى  اتريىىخ إخ ىىاره3املشىىار إليهىىا   املىىا   )

إلجى اءاا الىً حتىد ها  حقيتىه   االحتفىاك بىه وللى  ابألوضىاع وا يى ى العقار  و جاء العقىار الىذي
 .الالئحا التنفيذيا هلذا القانون

وال جيىىوز ح اىىان الشىى ص اىى  االنتفىىاع ابلعقىىار  و جىىاء العقىىار الىىذي يىى ى  حقيتىىه   االحتفىىاك 
 .ه بق ار استنفدا ا احى  ال ع   يهةلكيته إال إلا ر ا ا ها امل ت ا ر ض طلرب

 ( 9مادة ) 

نون،  و يى  ض طلربىه االسىت ناء اى   حكااىه طربقىاً لل ىا   جيوز مل  يعىر  علىى خضىوعه هلىذا القىا
(،  ن يتظلم إىل حمك ا ال عىون العقاريىا خىالي  ال ى  يواىاً اى  اتريىخ إخ ىاره إبلغىاء سىند الكيتىه 3)

 و ر ىىض طلربىىه االسىىت ناء اىى   حكىىام القىىانون، ويلىى ي علىىى الىىتظلم وإج اءاتىىه وال عىى  علىىى احلكىىم 
 .ل    وانون التلري  العقاري  لذال ا ر  يه األحكام املق ر 

 ( 10مادة ) 

يلىىتح   رىىحاب الشىىأن تعويضىىا ع ىىا  وىىااوه علىىى العقىىاراا الىىً للىىم إىل الدولىىا اىى  انشىى ا 
ويقىدر هىذا التعىويض  ، بتا  و غ اس  و  نفقوه ا  ا  و اا ان عا ر ا إىل العقىار وي تىه  و زا  ىا

بقي ا املنش ا  و الغ اس  و اا  نفقوه ا  ا  و اا،  و ةقدار الاي     وي ا العقار بلىربب هىذه 
 .املنش ا  و الغ اس  و اا  نف  ا  ا  و اا   اتريخ تللي ه إىل الدولا  ي القي ت   و 

شىأن وىد وربضىه  رىحاب الاي اى  وي ىا التعىويض امللىتح  طربقىاً للفقى   اللىابقا اىا يكىون ىويلتن
 .ا  ريع اد  استغالهلم للعقار

 (  11مادة ) 

يتىىوىل تقىىدي  التعىىويض املن ىىو  عليىىه   املىىا   اللىىابقا بقىى ار رىىائي،  نىىا  و  ك ىى  تشىىك  بقىى ار 
اىى  وزيىىى  العىىىدي ب وسىىىا وىىىا  وعضىىىويا رئىىيس اللرنىىىا الشىىىعربيا للربلديىىىا  و مل اوربىىىا خىىىدااا الاراعىىىا 

األحىىىواي واىىىدي  اإل ار   و رئىىىيس اكتىىىب التلىىىري  العقىىىاري والتو يىىى   واإلرىىىال  الاراعىىىي  لىىىب
 .امل تص

وللرنىىا  ن تلىىتع  ةىى  تىى ى االسىىتعانا بىىه اىى  ااىى اء، وت ىىدر و ارهىىا بعىىد مسىىاع  وىىواي  رىىحاب 
 الشأن، وجيب  ن يكون الربرباً.

 ( 12مادة ) 

إوى اراً خىالي سىت  يواىاً  على ك  حائا لعقىار مل يلىر  حىر اتريىخ الع ى   ىذا القىانون،  ن يقىدم
اىى  اتريىىخ رىىدور الالئحىىا التنفيذيىىا إىل ا هىىا اإل اريىىا الىىً حتىىد ها هىىذه الالئحىىا، ع ىىا لىىوزه اىى  
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 .عقاراا
 .إلا تو   الوغه 11و 10ويلتح  هدالء احلائاون تعويضاً يقدر و قاً لل ا ت  

 ( 13مادة ) 

الىىوزراء وجيىىب  ن تتضىى   علىىى األخىىص  ت ىىدر الالئحىىا التنفيذيىىا هلىىذا القىىانون بقىى ار اىى  جملىىس
تنظىىىيم تلىىىليم العقىىىاراا اااضىىىعا ألحكااىىىه إىل الدولىىىا واإلوىىى اراا الىىىً يلتىىىام لوو الشىىىأن بتقىىىد ها 
وا هىىىىاا امل ت ىىىىا بتلقىىىىي ال لربىىىىاا واإلوىىىى اراا الواجىىىىب تقىىىىد ها والربىىىىم  يهىىىىا و وضىىىىاع االنتفىىىىاع 

 .هاا امل ت ا ام تللي ها إىل ا ابلعقاراا املشار إليها إىل ح  
 ( 14مادة ) 

اىىع عىىدم اإلخىىالي ليىىا عقوبىىا  شىىد، يعاوىىب ابحلىىربس وبغ ااىىا ال أىىاوز  لىى ائا  ينىىار  و إبحىىدى 
هات  العقوبت ، ك  ا  تقدم بربياانا غل رحيحا اىع عل ىه بىذل ، ت تىب عليهىا انتفاعىه  و انتفىاع 

 .غله لحكام هذا القانون
 ( 15مادة ) 

 .كام هذا القانونك  حكم خيالف  ح  يلغى 
 (  16مادة ) 

 .يع    ذا القانون ا  اتريخ ردوره، وينش    ا  يد  ال مسيا
 مجلس قيادة الثورة                                   

 الرائد / عبد السالم أحمد جلود                         محمد علي الجدي      
 رئيس مجلس الوزراء                            وزير العدل              
 

   محمد علي التبو                           عمر دوردة         دأبو زي
 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي                               وزير البلديات     

 
 هى. 1397/ ربيع األوي  10ردر   
 م. 1977   اي  28املوا   

 


