قانون رقم (  ) 4لسنة  1978م ()1
بتقرير بعض األحكام الخاصة بالملكية العقارية
األمانة العامة ملؤمتر الشعب العام،،،
تنفيذذً ل راذذت و و يتت ذذيمتو ذذشعت و ريتذذختذيا رذذر نذذًدمت
آلخت  1398يذ .ت فق ممتوس  1978م.

ليو ختامتليذذمت رختذذمتل

ذذمتو و ي ذ

صيغ القانون اآلتي-:
مادة ( ) 1

()2

ركل مت طن لغ سن رتشد حلق علك مسكن يتتط إلقمتما فيه أي حيمتزة قطختذا أو
رذنمتء مسكن عليهمت ،ي س ثىن من شتط لتغ سن رتشد من كمتن يم أل ت ن.

ذمتحلا

يتخت رب ملكيا سكن مادسا ال جيتز سمتس هبمت إال رلمنفختا رختمتما.
مادة ( ) 2

()3

مادة ( ) 3

مذ عذذدم إلخذذام احكذذمتم ذذت ل  )5 ،4 ،2 ،1تذذشيم رلديرذذا ملكيذذا ذذذمتل ختذذدة رلسذذكن يرذذت
كمتن س ختممتهلمت غري يً رغت  ،يكًرك ذمتل غري ختدة رلسذكن ي سذ ثىن ذمت تاذدم مذمت سذ ختمله
اك ت طنتن ألغت مهنهم أي حتفهم أي ذنمتع هم ،كمذمت تذشيم رلديرذا ملكيذا ألو ضذ رفاذمتء
ختدة أي رصمتحلا رلذنمتء يذرك اصد إعمتلة عليكهمت إىل ت طنني س حاني.
ي مجي ذ ألحذذت م ت ذ م أل لترذذا أ ل كذذمتن مترذذك هلذذًت رختاذذمتو و عذذد ملذذتك منهذذمت ر ش ذ مت
الع ذمتو ا رختمتما ،ي جلهمتو رتطنيا ذ و رنف رختمتم ،يممت علكه رسفذمتو و.
مادة ( ) 4

()4

ال جيتز رلمت طن يرت كمتن م زيجذمتل اكثذت مذن مذتأة ي حذدة علذك أكثذت مذن مسذكن أي حيذمتزة أكثذت
متحلا رذنمتء مسكن عليهمت.
من قطختا أو
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مادة ( ) 5

()5

مادة ( ) 6

()6

ال جيتز ن ملك مسكنمتل يفامتل ألحكمتم يً رامت تن أن صتف فيه ابرذي أي رذتين أي غذري ذرذك
من ر صتفمتو رنمتقلا رلملكيا أي رر تتتب حاتقمتل عينيا على رختامتو إال ختد سد ل كمتمل رثمن.
ي سذ ثنمتء مذذن أحكذذمتم رفاذذتة رسذذمت اا جيذذتز رلممترذذك أن سذ ذدم مسذذكنه أي ذذ
جد د ل ،يذرك حلمتالو آلتيا-:

ذذدالل منذذه مسذذكنمتل

 – 1إذ يق ضمن ميتتيعمتو نفختا رختمتما.
 – 2إذ كمتن غري متحل رلسكن.
 – 3إذ أ ذح غري م نمتسب م عدل أفت ل ألستة.
 – 4إذ غري مترك مكمتن إقمتم ه رختمتل ا.
يتذني رائحا ر نفيً ا هلً رامت تن رات عد ي ريتتيط ختلاا طذيق أحكمتم يًت متلة.
مادة ( ) 7

جيتى

شأن رختامتو و رر آرت رلديرا نصت

عليهمت

متلة  )3ممت أييت-:

أ ) علك سمتكن يكًرك ذمتل غذري ختذدة رلسذكن ي ألو ضذ رفاذمتء ختذدة أي رصذمتحلا رلذنذمتء إىل
نفخت ذذا رختمتم ذذا رليت ذذختب م ذذمت حي ذذمتل إري ذذه م ذذن
ذذت طنني سذ ذ حاني يجي ذذتز أن ص ذذع ألغ ذذت
ألو ض ًكتوة.
ب ) تذذد و  -ص ذذلحا ريت ذذختب  -س ذذمتكن ي ذ ذذمتل غذذري خت ذذدة رلس ذذكن ملتك ذذا أي ذذشجتة رغ ذذري
ت طنني.
يال خت د ابر صتفمتو رت ولة على رختاذمتو و ذًكتوة
إل و و يمكمتتب ر سجيل رختامتو ابجلممتيري ا.

رفاذتتني أ،ب) رذر عذت عذن غذري طت ذق

يحتذذدل رائحذذا ر نفيً ذذا قت عذذد يشذذتيط ر مليذذك ي إلل وة نصذذت
يتذني جلها رر ت تىل ذرك كممت حتدل أيرت و ر مليك ني س حاني.
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عليه ذمت

رفاذذتة رسذذمت اا

مادة ( ) 8

ذذمتلة  )3يطت اذذا رسذذد ل يحذذمتالو إلعفذذمتء

ذ م ر ختذذت ل عذذن رختاذذمتو و نصذذت عليهذذمت
ابريتتيط ي رات عد رر حتدليمت رائحا ر نفيً ا.
مادة ( ) 9

حيظذذت علذذى أ شذ ع أن ذذشجت أ عاذذمتو مذذن رختاذذمتو و رذذر لكهذذمت ،علذذى أ ذذه جيذذتز ر شذ مت
الع ذمتو ا رختمتما ي ألش مت الع ذمتو ا ذ و رنف رختمتم أن تذشجت أ ّل مذن رختاذمتو و رذر علكهذمت يفاذمتل
مت تل رائحا ر نفيً ا.
مادة ( ) 10

()7

مادة ( ) 11

تصدو رائحا ر نفيً ا هلً رامت تن ات و من رلجنا ريتختذيا رختمتما.
مادة ( ) 12

 – 1م عدم إلخام ا ا عات ا أشد نع عليهمت أ قذمت تن آخذت ختمتقذب ابحلذذة مذدة ال تاذل عذن
سنا ي غت ما ال تال عن أرف ل نذمتو يال تز ذد علذى سذا آالف ل نذمتو كذل مذن وتكذب مذمت ختتقذل
تنفيً أحكمتم يً رامت تن فختال من ألفختذمتم آلتيا -:
أ ) يدم أي أضت أي أتلف أي أخفى أي غري أ ل من رختامتو و خلمتضختا ألحكمتم يً رامت تن.
ب ) ق ّدم عن يًت رختامتو و يمتانو كمتذ ا أي غري حيحا أي أتخت
يجيذذتز رلمحكمذذا أن تاا ذ وتمذذمتن كذذتم عليذذه مذذن حلاذذت
سنت و.
يال ل تتقي رختات ا
تتتب على فختله من أضت و.
 – 2يتطذذذق رختات ذذا نصذذت
رامت تن.

حلمتالو نصت
عليهذذمت

عليهمت

تاد همت.
د يذذا مذذدة ال تز ذذد علذذى ذذة

رذند أ) إبرز م كتم عليذه ذدف قيمذا مذمت

رفاذذتة  )1علذذى كذذل مذذن ذذمترف حكذذم ذذمتلة  )9مذذن يذذً
مادة ( ) 13

ختمتقب ابرختات ذا نصذت عليهذمت رفاذتة  )1مذن ذمتلة رسذمت اا كذل مذن نذ مذن ملكذني –
دين يجه حق – عن سد ل كل أي ختل أقسمتط مثن رختامتو ملك ره.
يال ل تتقي رختات ا ًكتوة إبرز م ملك سد ل ألقسمتط س حاا.
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مادة ( ) 14

لغى كل حكم مترف أحكمتم يً رامت تن.
مادة ( ) 15

ختمل هبً رامت تن من اتو

ديوت ،ي نيتت

جلت دة رتمسيا.
األمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

دو

 29مجمتل أليم  1398يذ.

ت فق  6 :ممت ت  1978م.

