قانون رقم  10لسنة  1970م

()1

بشأن تقرير بعض األحكام اخلاصة
باملساكن احلكومية للدولة
باسم الشعب،
جملس قيادة الثورة،

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري رقم  1الصادر يف  2شوال  1389هـ .املوافـ  11ديسـرب1969م.
 وعلــى قـ ـرار جملــق ق ـ ـادة الثـ ـورة الصـ ـادر يف  27شــعنان  1389هـ ـ .املواف ـ  8نــوفرب  1969م.بشأن إجيار األماكن.
 وعلــى قــانون مــالل الدولــا ااارــا الصــادر يف  2مجــادي الثان ــا  1385هـ ـ .املواف ـ  28ســنترب 1965م .املعدل ابلقانون رقم  24لسنا 1968م.
 وعلى قرار جملق الوزراء الصـادر يف  13حمرم  1386هـ .امل ـواف  3مـايو  1966م .بشـأن الحةـاب ع املساكن احلكوم ا.
 وبناء على ما عرضه وزير اإلسكان والنلدايت وموافقا ر ي جملق الوزراء.أصدر القانون اآلتي:
مادة ( ) 1

جيوز فسخ عقود ب ع املساكن احلكوم ا ّايا كان يرريخ إبرام،ا ،وكلف يف األ ـوال اآلت ا-:

والا :إكا كان املشرتي ميلف منىن آخر يصلح لسكناه هو و سرته ويقع يف حمـل إقامته العاديا.

اثن ا :إكا كان املشرتي قد اشرتى مـن احلكومـا و إ ـدى اا ـات و املتسسـات العامـا مسـكنا آخـر
ّايا كان موقعه ،وسواء ا  الشراء ابلتات و ابلواسـوا ويف هـته احل ـالا يكـون للربشـرتي ن اتـار
املسكن التي حيتفظ به ،ويتم الفسخ ابلنسنا إىل غريه.
اثلثا :إكا كان املشرتي قد صل من املصرف الصناعي العقاري الل يب على قـر بقصـد إقامـا منـىن
آخر للسكىن ،سواء ا  كلف ابلتات و ابلواسوا ،على ن يكون قد ا  إنشاء املنىن.
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مادة ( )2

يــتم الفســخ املنصــو
القرار مسننا.

عل ــه يف املــادة الســابقا بق ـرار مــن وزيــر اإلســكان والنلــدايت ويكــون هــتا

ويرد إىل املشرتي التي يتقرر فسـخ عقـد ب ـع املسـكن املن ـع لـه مـا داه مـن ىـن ،ويعفـى مـن داء
مقابل انتفاعه به يف املدة السابقا على الفسخ.
مادة ( ) 3

إكا كــان املشــرتي قــد ىــرى علــى نفقتــه إضــافات و إنشــاءات ىديــدة و حتس ـ نات يف املســكن
فإنـه يســتة عن،ــا تعويتـا ،تتـوىل حتديــد ق ربتــه جلنــا تشــكل بقـرار مــن وزيــر اإلســكان والنلــدايت وال
يكون قرار اللجنا يف هتا الشأن هناحّا إال بعد اعترباده من وزير اإلسكان والنلدايت.
مادة ( ) 4

()2

ال تســري كــام ق ـرار جملــق ق ــادة الثــورة الصــادر يف  27مــن شــعنان  1389هـ ـ املواف ـ  8مــن
نــوفرب 1969م .بشــأن إجيــار األمــاكن علــى األمــاكن املربلوكــا للدولــا واا ــات االعتناريــا العامــا و
التابعا ألوقاف تديرها الدولا و إ دى هته اا ات.
ويصدر بتنظ م هته األماكن وحتديد ىرهتا و سناب إهناء إجيارها وطريقـا إخالح،ـا وغـري كلـف مـن
األ كام املتعلقا هبا قرار من جملق الوزراء.
مادة ( ) 5

علــى وزيــر اإلســكان والنلــدايت تنف ــت هــتا القــانون ،ويعربــل بــه مــن يرريــخ رــدوره ،وينشــر يف
اجلريدة الرمس ا.
مجلس قيادة الثورة
العقيد /معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
الرئيس /امحمد المقريف
وزير اإلسكان والبلديات
ردر يف 19 :كي القعدة  1389هـ.
املوافـ  27 :يناير 1970م.
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