قانون رقم  46لسنة  1975م

()1

يف شأن األراضي القزمية
باسم الشعب،،
جملس قيادة الثورة،،

بعد االطالع على اإلعالن الدستوري.
وعلى القانون رقم  33لسنة  1970م .يف شأنن ااةأة اارا أل العراع أة ،ا عأدا ولقأانون رقأم 4
لسنة  1973م.

وبناء على ما عر ه وزةر العراعة واإلصالح العراعل ،وموافقة جملس الوزراء.
أصدر القانون اآلتي-:
مادة ( ) 1

يف تطب ق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة مبقتضاه ومأا تأدا القرةنأة علأى الأالذ كلأ -
ةقصد وارا ل القعم ة :اارا أل العراع أة كاا ا سأاحاا الصأسوة سأواء مانأم مسأت قرة أو قابلأة
بطب عتها لالست قار يف اإلنتاج العراعل ،واليت ال تشكل بأذااا وحأدة تنتاة أة تكفأل لصأاحبها دالأال
ةوفر له مع شة مرمية – وةرتتب على بقائها حبالتها ت رارا و صادر الطب ع ة للعراعة.
وةص أأدر بتددة أأد ا س أأاحة م أأع اارز ال أأيت تعتأ أ قعم أأة يف م أأل منطق أأة قأ أرار م أأع وزة أأر العراع أأة
واإلصالح العراعل بناء على عرز مع اللجنة ا نصوص عل ها يف ا ادة  7مع هذا القانون.
مادة ( ) 2

على مالك اارا أل القعم أة سأواء أمانأم مفأرزة أم علأى الشأ وع أن ةوفقأوا أو أاعهم مأع ح أ
تدارة هذه اارا ل تعاون ا ف قا ب نهم ،أو أتةوها لواحأد مأنهم أو أم أر أو للسأو مأا مراعأاة أال ةقأل
القدر ا ؤةر للفرد الواحد عع وحدة صاحلة لالستسالا العراعل ا نتج.
مادة ( ) 3

أأالك اارا أأل القعم أأة أن ةتفقأأوا ف قأأا ب أأنهم علأأى اق أأا ملك تهأأا والتصأأرذ ف هأأا ت بعضأأهم،
على وةه ةكفل للقتصرذ تل أه االنتفأاع بتقلأ قطعأة مأع اارز تكأون صأاحلة لالسأتسالا العراعأل
ا نتج.
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مادة ( ) 4

تكا ةتفق ا الك على حتدةد طرةقة إلدارة اارا ل القعم ة أو اق ا ملك تهأا طبقأا احكأام هأذا
القانون ،وةب على مل منهم عرز اامر على اللجنة ا نصوص عل ها يف ا ادة ( .) 7
مادة ( ) 5

تكا مانم ملك ة اارز لشخص وملك ة ما عل هأا مأع أشأجار لشأخص آالأر وةأب أم ملك أة
هذه ااشجار ال اارز تكا مانم حرفته ااساس ة العراعة وبشر أن ةقأوم بأدفا تعأوةد عأادا
ال السرس.
مادة ( ) 6

تكون ااولوةة بني مالك اارا ل القعم ة يف استئجارها أو متلكها على الندو اآليت:
 – 1مع ةشتسل ولعراعة وةكون قادرا على الق ام واعقاا العراع ة.
 – 2مع هو أم ر عائلة وةصدر بتددةد نطاق العائلة قرار مع وزةر العراعة واإلصالح العراعل.
 – 3مع هو أقل ماال.
 – 4مع ختتاره أغلب ة مالك اارا ل القعم ة.
 – 5مع ميل أم حصة يف مساحاا اارز القعم ة.
وجيأأب أال ةرتتأأب علأأى أتةأأو أو متل أ اارا أأل القعم أأة ز دة احل أأازة أو ا لك أأة علأأى احلأأدود
ا عقولة واليت ةصدر بتددةدها قرار مع وزةر العراعة واإلصالح العراعل بنأاء على توص ة مع اللجنأة
ا نصأوص عل هأا يف ا أادة (  ) 7مع هذا القانأون.
مادة ( ) 7

تشأأكل بقأ أرار م أأع وزةأأر العراع أأة واإلص أأالح العراعأأل جلن أأة ل أأة يف مأأل م أأع مراقب أأاا ا أأدماا
العراع أأة بر سأأة ا أأل وزارة العراعأأة واإلصأأالح العراعأأل وعضأأوةة ا أأل لكأأل مأأع الوحأأدة ااساس أ ة
لالحتأأاد االش أرتامل العأأرص ا ختصأأة واللجنأأة الشأأعب ة للبلدةأأة ا ختصأأة ومصأألدة التسأأج ل العقأأاري
والتوث ق.
وتتو هذه اللجان اقرتاح مساحة اارز اليت تعت قعم ة يف مل منطقة وفدص طلبأاا تدارة أو
اق أأا ملك أأة اارا أأل القعم أأة واالت أأار مأأع تتأأوافر ف أ هم أولوةأأة االنتفأأاع وسأأتئجار أو متل أ هأأذه
اارا ل وتةراء عقل اا التجق ا وحتدةد الوحدة الواةب أتةوها أو متلكها.
وةصأأدر بتع أأني اإلةأراءاا الأأيت تتبأأا يف تقأأدا الطلبأأاا أمأأام اللجنأأة وم ف أأة البأأم ف هأأا وااسأأس
والضأواب الالزمأأة لتجق أا اارا أأل وم ف أة حتدةأأد الوحأداا ا نتجأأة وقواعأد تداراأأا ،قأرار مأأع وزةأأر
العراعة واإلصالح العراعل.
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وتعأأرز توصأ اا اللجنأأة علأأى الأأوزةر ،وةكأأون قأراره يف هأأذا الشأأنن طائ أأا وغأأو قابأأل للطعأأع ف أأه
أمام أةة ةهة قضائ ة.
مادة ( ) 8

للجنة يف سب ل حتق ق مصألدة اإلنتأاج العراعأل أن توصأل بب أا مأل أو بعأد اارز القعم أة ةأ ا
علأأى صأأاحبها ت أحأأد ا أأالك اوأأاورةع أو الشأأرماء علأأى الشأ وع مقابأأل يأأع نقأأدي أو تعأأوةد ع أ
ةتم حتدةده وفقا للقادة التال ة.
مادة ( ) 9

ختتص بتقدةر يع اارا ل القعم ة اليت ةتقأرر اق عهأا أو التعأوةد الع أ ا سأتدق عنهأا ومأذل
ق قة السرس ا قلومة لسو صاحب اارز ،جلان تشأكل بقأرار مأع وزةأر العراعأة واإلصأالح العراعأل،
علأأى أن ةراعأأى يف تشأأك ل مأأل منهأأا أن تضأأم عناصأأر فن أأة مأأع كوي ا أ ة يف تقأأدةر ق قأأة اارا أأل
العراع ة.
وال ةكون تقدةر ال قع أو التعوةد طائ ا تال وعتقاده مع وزةر العراعة واإلصأالح العراعل.
مادة ( ) 10

جيأأوز لكأأل م أعارع ةقأأا عل أأه االالت أأار لتقل أ أرز قعم أأة بقصأأد اق أأا ملك أأة هأأذا النأأوع مأأع
اارا ل أن ةنتفا بقرز طوةل ااةل مع الدولة ةكفل لتسط ة نصف يع اارز ا شرتاة.
وةصدر بقواعد منح هذه القروز وحتدةد شروطها قرار مع جملس الوزراء.
مادة ( ) 11

تعاا ااسوار الرتاب ة ( الطواص ) ومأا يف حكقهأا ا سأتخدمة لضأب احلأدود بأني اارا أل القعم أة
اليت ةتقرر تداراا أو اق ا ملك تها طبقا احكام هذا القانون.
مادة ( ) 12

تكا وقأا مأا ةأؤدي ت اعئأة اارز العراع أة ت مسأأاحاا قعم أة سأواء مأان كلأ بسأبب ا أوا

أو الوص ة ،وةب على كوي الشنن أن ةتفقوا الالا ستني ةوما مع اترةخ الوفاة على مع ةتو مأنهم
تدارة اارز أو مع تؤوا تل ه ملك تها ،فإكا تعذر االتفاق رفا اامر ت اللجنة احملل أة ا ختصأة بنأاء

على طلأب أحأد كوي الشأنن أو مراقبأة ا أدماا العراع أة ا ختصأة للفصأل فأ قع تأؤوا تل أه اارز

على سأب ل التأنةو أو التقلأ  ،فأإكا ةوةأد مأع ةشأتسل مأنهم ولعراعأة قأررا اللجنأة أتةأو اارز
ت أحد ا ستدقني مأع أهأاا ا نطقأة ،وتكا رغأب الورثأة يف ب أا اارز و ةوةأد ب أنهم مأع ةسأتط ا

الوفاء بباقل اانصبة قررا اللجنة ب عها مبراعاة مراتب ااولوةة ا نصوص عل ها يف ا ادة ( .) 6
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مادة ( ) 13

اارا ل القعم ة اليت ال ةق م أصداهبا ف ها ،أو ال ةقومون بعراعتهأا ،وتأروم مأا مسأاحاا أالأرم
مع بئر واحدة تعت ملها وحدة زراع ة ،وتتم تداراا طبقأا لسسأس والضأواب ا قأررة يف شأنن اارز
القعم ة واليت ةصدر بتددةدها قرار مع وزةر العراعة واإلصالح العراعل.
مادة ( ) 14

ال تسأأري أحكأأام هأأذا القأأانون علأأى اارا أأل القعم أأة الواقعأأة داالأأل طططأأاا ا أأدن تال ف قأأا
ةتعلق أبعقاا اإلدارة سواء ولتنةو أو غوه.
مادة ( ) 15

ما عدم اإلالالا أبةة عقوبة أشد ةقضل هبا قانون العقووا أو أي قانون آالر ةعاقأب وحلأبس مأدة
ال ااوز سنة وال تقل عع ثالثأة أشأهر وبسرامأة ال اأاوز ثالثأة آالذ دةنأار وال تقأل عأع يسأقائة دةنأار،
أو إبحدم هاتني العقوبتني مل مع خيالف أحكام هذا القانون.
مادة ( ) 16

ةكأأون أأووفل وزارة العراعأأة واإلصأأالح العراعأأل الأأذةع ةصأأدر بتددةأأدهم قأرار مأأع وزةأأر العراعأأة
واإلصأأالح العراعأأل ولرةأأاا احلأأرس العراعأأل والشأأرطة واحلأأرس البلأأدي أ مانأأم رتأأبهم أو درةأأاام،
صفة الضب القضائل ف قا ةتعلق إبثباا اجلرائم اليت تقا و خالفة احكام هذا القانون.
وةكون هلم هبذه الصفة سلطة تةقاذ ااعقاا ا خالفة ولطرةق اإلداري.
مادة ( ) 17

علأى وزةأأر العراعأة واإلصأأالح العراعأأل تنف أذ هأأذا القأأانون ،وةعقأل بأأه مأأع اترةأخ نشأأره يف اجلرةأأدة
الرمس ة.
مجلس قيادة الثورة
الرائد  /عبد السالم أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء

محمد علي تبو
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
صدر يف / 8 :مجادي ااو  1395هأ.
ا وافأق / 20 :ماةو  1975م.
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