قانون رقم (  ) 10لسنة  1427ميالدية()1

بتقرير بعض األحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد
واإلخالء المتعلقة بالعقارات الـتـي آلت إلى المجتمع
مؤتمر الشعب العام،،،

تنفيذاً لقـرارات املؤمتـرات الشعبيـة األساسية يف دور انعقادها العـاد الاـال لعـا  1427ميالديـة،
والــص غــااملا امل اقــم العــا ل لــؤمترات الشــعبية األساســية وال جــاا الشــعبية والنقــاحتت وا ــادات
والــرواامل اململنيــة امــؤمتر الشــعو العــا يف دور انعقــاد العـ ـاد يف الفــم مـ ـن  25إىل  29شــعباا
املوافـق مـن  25إىل  29الكانوا  1427ميالدية.
 واعد ا طالع ع م إعالا قيا س طة الشعو. وع م الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنساا يف عصر اجللاهري. وع م القانوا املدل. وع م قانوا املرافعات املدنية والاجارية. وع م القانوا رقم )  ( 51لسنة  1976إفرجني اشأا نظا القضاء. وع م القانوا رقم ا  5لسنة  1988إفرجني اشأا إنشاء حمكلة الشعو. وع م القانوا رقم ا  4لسنة  1978إفرجني اشأا امل كية العقارية. وع م القانوا رقم ا  63لسنة  1970إفرجنـي ااقريـر اعـأل األمكـا اخلاغـة حتألرامـي املل و ـةل دولة وع م قانوا أمالك الدولة اخلاغة.
 وع م القانوا رقـم  38لسنة  1977إفرجني ااقرير اعأل األمكـا اخلاغة حتمل كية العقارية. وع م القـانوا رقم  11لسنة  1992إفرجني ااقرير اعأل األمكـا اخلاغة حتمل كية العقارية. وع م القانوا رقم ا  11لسنة  1988إفرجني اشأا السجل العقار ا شما ي. وع ــم القــانوا رقــم ا  12لســنة  1989إفرجنــي اشــأا مص ـ لة الاســجيل العقــار ا ش ـما يوالاوثيق.

 - 1نشر اعدد اجلريد الرمسية رقم ا 2يف  1428/2/21ميالد .

صاغ القانون اآلتي
المادة األولى

تعارب العقارات الص آلت إىل اجملالع حبكم الاشريعات النافذ  ،مسج ة مبصـ لة السـجل العقـار
ا شما ي والاوثيق من اتريخ أي ولة هذ العقارات إليه.
ويكــوا حلكــم الاســجيل هــذا أثــر امل ـ ل كافــة ،وع ــم مص ـ لة الاســجيل العقــار ا ش ـما ي
والاوثيق حتلانسـيق مـع مصـ لة األمـالك العامـة ،اإلـاا اإل ـراءات الانفيذيـة لـذلع مبـا ياعـار مـع
مكم هذا النص.
المادة الثانية

تقبــل أ دعــوى ل لطالبــة حتســالقاق أو تابيــت م كيــة أ عقــار مــن العقــارات الــص آلــت إىل
اجملالع حبكم الاشريعات النافذ  ،سواء اا شاا ملا الدولة أو أمد املواطنأ  أو انت شاار .
لا تقبل دعاوى الطرد واإلخالء املاع قة اا ع العقارات.
المادة الثالثة

تسر أمكا هذا القانوا ع م الدعاوى املنظور أما احملا م وقت نفاا .
المادة الرابعة

يعاقو حتلسجن واغرامة تقل عن مخسة آ ف دينار ل موظـ علـومي مـرر شـملاد أو وثيقـة
ع م خالف احلقيقة ايالً ع م أمكا هذا القانوا.
المادة الخامسة

ي غم ل مكم خيال أمكا هذا القانوا.
المادة السادسة

ينشر هذا القانوا يف اجلريد الرمسية ويف وسائل اإلعال املخا فة ،ويعلل اه من اتريخ نشر .
مؤتمر الشعب العام
غدر يف  :سـرت
املوافـق / 29 :الكانوا  1427 /ميالدية.

