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مرسوم ملكي
(1)

 

 بقانون بشأن أمالك الدولة الخاصة

 

 حنن إدريس األول ملك اململكة الليبية 
 .من الدستور 64بعد االطالع على املادة  -
 .وبناء على ما عرضه علينا وزير املالية وموافقة رأي جملس الوزراء -

 رمسنا مبا هو آت
 ( 1مادة ) 

يقصد أبمالك الدولة اخلاصة يف تطبيق أحكام هذا القانون العقارات العينيةة وريةا املبنيةة واققةو  
لنافةذة االعينية ريا املنقولة اململوكة للدولة بصةتتاا خصصةاا اعتبةارعا عامةاا مبولةو القةوانر والقةرارات 

 .سواء أكانت حتت تصرفاا التعلي أو حتت تصرف أخصاص آخرين
 ( 2مادة ) 

 وجوز لملك األموال اخلاصةة اململوكةة للدولةة أو األخةصاص االعتباريةة العامةة  لتقةادم أو ك ةو ال
 .أي حق عيين علياا كما ال وجوز التعدي علياا

 (2)( 3مادة ) 

تتةةوو وزارة اكسةةكان واألمةةالك اقكوميةةة إدارة عقةةارات الدولةةة اخلاصةةة ولايتاةةا وتتةةوو كةة  هي ةةة 
 .اختصاصاا إدارة العقارات اخلاصة اململوكة هلا ولايتااأو مؤس ة عامة يف حدود 

 ( 4مادة ) 
شةل  عقةاراا مةن أمةالك الدولةة واألخةصاص االعتباريةة العامةة بلةا تةرخي  مةن ا اةة يال وجوز ملةن 

 .املالكة عند نتاذ هذا القانون أن ي تمر يف خلله بعد إنذاره  لطريق اكداري
عقاراا مناا دون ترخي  من ا اة املالكة وفقةاا ألحكةام اللةوا   وال حيق ألحد أن يشل  م تقبالا 

 .اليت تصدر يف هذا الشأن
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 (3)( 5مادة ) 

يلةةةكم كةةة  كةةةالد قكةةةم املةةةادة ال ةةةابقة أبداء ضةةةعد ألةةةر املبةةة  عةةةن العقةةةار الةةةذي يشةةةلله بةةةدون 
وتتةوو سةلطات األمةن ترخي  وذلك اعتباراا من اتريخ إنذاره وتكال يده عن العقار  لطريةق اكداري 

 تنتيذ ذلك.
ويتم تقدير األلر بقرار من وزير اكسكان واألمةالك اقكوميةة أو ر ةيس اهلي ةة أو املؤس ةة العامةة 
حب ةةو األحةةوال وحيصةة  بطريةةق اقيةةك اكداري ووجةةوز أن تتبةة  كةةذلك إلةةراءات اقيةةك اكداري يف 

هةةا مةةن اهلي ةةات واملؤس ةةات العامةةة و ةةن اسةةتيتاء األلةةرة امل ةةت قة عةةن أمةةالك الدولةةة اخلاصةةة أو ريا 
 وريا ذلك من املبالغ امل ت قة عن هذه األمالك. املباعة أمالكاا

 ( 6مادة ) 
وجةةرإ إصةةالس واسةةتبمار وتوزيةة  وبيةة  وللةةا أمةةالك الدولةةة اخلاصةةة وفقةةاا للةةوا   الةةيت يصةةدرها 

 (4)جملس الوزراء بناء على عرض وزير اكسكان واألمالك اقكومية.
 ( 7ة ) ماد

 2م  عدم اكخالل أبية عقوبة أخةد يةن  علياةا قةانون آخةر يعاقةو علةى كالتةة أحكةام املةادتر 
من هذا القانون  قبس مدة ال تكيد على سنة وبلرامة ال تكيد على ما يت لنيه أو إبحةدإ هةاتر  4و

قةانون بلرامةة ال وةاوز العقوبتر ويعاقو على كالتة أحكام اللوا   اليت تصدر تنتيذاا ألحكام هةذا ال
 عشرة لنياات.

 (5)( 8مادة ) 

يكةةةون ملةةةواتي وزارة اكسةةةكان واألمةةةالك اقكوميةةةة واهلي ةةةات واملؤس ةةةات العامةةةة الةةةذين يصةةةدر 
أو املؤس ةةة العامةةة حب ةةو  بت ديةةدهم قةةرار مةةن وزيةةر اكسةةكان واألمةةالك اقكوميةةة أو ر ةةيس اهلي ةةة

 األحوال ك  يف حدود إختصاصه صتة رلال الضبط القضا ي يف تنتيذ أحكام هذا القانون.
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 ( 9مادة ) 

هةذا القةانون، ويعمة  بةه مةن اتريةخ نشةره يف  أحكةام على وزير اكسكان واألمالك اقكومية تنتيةذ
 (6).ا ريدة الرمسية

                                                                                

 هة. 1380البانية  مجادي 2 الم العامر يف صدر بقصر دار ال
 م. 1965سبتمرب  28املوافق 

 إدريس بأمر الملك                                         

 حسن مازق                               عمر الباروني                  
 رئيس مجلس الوزراءوزير المالية                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 


