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بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ) 63
لسنة  1970م بشأن األراضي اململوكة للدولة
باسم الشعب،،،
جملس قيادة الثورة،،،

م.

بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر يف  2شوال  1389هـ املوافق  11ديسـرب 1969

وعلــى نــاأون اــالل الدولــا ااارــا الصــادر يف  2مجــادي الثاأيــا  1385هـ ـ املوافــق  28ســمترب
 1965م والقواأني املعدلا له.
وعلى ناأون التسجيل العقاري الصادر يف  2مجادي الثاأيا  1385هـ املوافق  28سـمترب 1965

م والقواأني املعدلا له.

وعلى القاأون رنم  12لسنا  1970م إبأشاء وتنظيم وزارة اإلسكان واملرافق.
وعلى القاأون رنم  63لسنا  1970م بتقرير بعض األحكام ااارا ابألراضي املربلوكا للدولا.
وبناء على اا عرضه وزير اإلسكان واملرافق واوافقا جملس الوزراء.
أصدر القانون اآلتي-:
مادة ( ) 1

تضاف إىل القاأون رنم  63لسنا  1970م املشار إليه اادة جديدة برنم  3اكرراً أصها اآليت:
مادة (  3مكر اًر )

 – 1استثناء ان حكام املواد السابقا ،جيوز ابلنسما ألراضي المنـاء الوانعـا يف ادينـا الميضـاء ،فسـ
عقود بيع راضي احلكواا واألشخاص االعتماريا العااا ايً كاأـ اسـاحا األرا املميعـا إكا كـان
املشتي ند تقاضـى بقصـد المنـاء عليهـا اـن احلكواـا و حـد األشـخاص االعتماريـا العااـا سـواء
ابمسه و ابسم زوجه و والده القصـر يـا امـال علـى سـميل األجـرة املقداـا عـن املمـى تزيـد علـى
لف جنيه.
 – 2وت ـ ول الكيــا املمــى عنــد فس ـ الميــع إىل احلكواــا و الشــخال االعتمــاري العــام ال ـ ي دى
األجرة املقداا.
 - 1أشر بعدد اجلريدة الرمسيا رنم ( )22يف  3اايو 1971م
1

 – 3كربــا يكــون للةكواــا و الشــخال االعتمــاري العــام احلــق يف اســتيباء اــا يزيــد اــن امــال األجــرة
املقداا على نيربا املمى كاته ويف انتضاء يا تعويضـا أتيجـا عـدم تنبيـ كـل و بعـض الشـرو
اليت دفع األجرة اقدااً مبقتضاها.
 – 4ويــرد إىل املشــتي اــا داه اــن مثــن األرا و يــا امــال ىــرى أبقهــا يف إنااــا املمــى تزيــد علــى
املمال اليت تقاضاها ان احلكواا و األشخاص االعتماريا العااا.
ويشــت لــرد ه ـ ه املمــال ن يقــدم املشــتي طلم ـاً بردهــا ىــالل شــهرين اــن ري ـ إبال ــه بق ـرار
البسـ  .وتتــوىل دراســا هـ ه الولمــا والمـ فيهــا جلنــا ىارــا تشــكل وتعتربــد نرارا ــا اــن وزيــر
اإلسكان واملرافق و جها االىتصاص يف األشخاص االعتماريا العااا وكلك حبسب األحوال.
 – 5وال يســري حكــم ه ـ ه املــادة إكا كــان املشــتي نــد نــام وحــدة ســكنيا واحــدة علــى األرا وال
ميلك يف ادينا الميضاء امى آىر ىالفها.
مادة ( ) 2
تزاد إىل سنتني اهلا السنا املنصوص عليها يف املـادتني  1و  4اـن القـاأون رنـم  63لسـنا 1970

م .املشار إليه واليت جيوز ىالهلا فس عقود بيع راضـي احلكواـا و األشـخاص االعتماريـا العاا ـا و
إلغـاء التسجيال العقاريـا اليت جري بشأن تلك األراضي.
مادة ( ) 3

على وزير اإلسكان واملرافق تنبيـ هـ ا القـاأون ،ويعربـل بـه اـن ريـ رـدوره ،وينشـر يف اجلريـدة
الرمسيا.
مجلس قيادة الثورة
النقيب  /امحمد المقريف
قيادة الثورة

العقيد  /معمر القذافي عضو مجلس
رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلسكان والمرافق

ردر يف / 25 :حمرم  1391 /هـ.
املوافـق / 22 :اارس  1971 /م.
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