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م 1974لسنة  50قانون رقم 
(1) 

 بشأن رد العقارات املصادرة واملغصوبة أو التعويض عنها

 

 ،باسم الشعب

 ،جملس قيادة الثورة
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
 .شأن التعويض عن األموال املصادرة واملغصوبة. يف م 1963لسنة  12وعلى القانون رقم  -

 .بشأن التطوير العمراين .م 1972لسنة  116وعلى القانون رقم  -

 .وبناء على ما عرضه وزير اإلسكان، وموافقة رأي جملس الوزراء

 :أصدر القانون اآلتي

 ( 1مادة ) 

نزعرا ملك تارا يف عارد االلررتالل ة أو  تررد العقراراا الرو ررودرا أو اتتصربا ألسربا  س اسر
 كله وفقاً أللكام هذا القانون.  يطايل إىل مالكاا أو ورثتام أو يعوضون عناا، وذلكاإل

إىل مالكرره أي تعررويض عررن مصررادرته أو  ر أو التعررويض عنرره أال يكررون قررد أديويشرر ل لرررد العقررا
 تصبه أو نزع ملك ته.

 ( 2مادة ) 
 تقدم طلباا الرد أو التعويض من املالك السابق للعقار أو من ورثته.

 

 ( 3مادة ) 
 -:رائسة وزيرر اإلسكران وعضوية كل منجلنة بتتوىل الفصل يف طلباا الرد والتعويض 

 وزير الزراعة واإلرالح الزراعي. -
 وزير اخلزانة. -
 رئ س ديوان احملاسبة. -
 رار منه دون لاجة  إلجراء آخر.ردل بقرن حماكم االستئناف يندبه وزير العرمستشار م -

 ولرئ س اللجنة ند  أمني سر هلا.
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 ( 4مادة ) 
مبامتاا أن جتري ما تراه الزماً من التحق قاا مبا يف ذلك مناقشرة أررحا   للجنة يف سب ل الق ام

الشررأن وتكلرر فام بتقرردا مررذكراا أو مسررتنداا، ومسرراع الشرراود بعررد للفاررم ال مررني، ونررد  ذوي 
كمرا وروز هلرا تشرك ل جلران فرع رة   ،اخلربة، وكذلك االطالع على األوراق واملستنداا لرد  أيرة جارة

 إبعداد ما تراه من دراساا أو فحوص أو معاينة أو أية أعمال أخر . أو فن ة تعاد إل اا
ل بقرررار مررن رئ سرراا وينررد  للعمررل  ررا عرردد كرراف مررن مررو في وزارة ويكررون للجنررة أمانررة تشررك
 أو اجلااا العامة. ااإلسكان أو تريها من الوزارا

 ( 5مادة ) 
إلسركان واملرافرق احملاف رة املةتصرة مديريرة ا أمانرة اللجنرة أو إىل تقدم طلباا الرد والتعرويض إىل

وذلرررك مقابرررل إيصررررال يوضرررا ف ررره اسررررم الطالرررن واريررر  تقرررردا الطلرررن وب ررران مبررررا أرفرررق معررره مررررن 
 مستنداا.

وعلررى مررديرإلا اإلسرركان واملرافررق أن ي ررل يف بايررة كررل أسرربوع مررا قرردم هلررا مررن طلبرراا إىل أمانررة 
 اللجنة.

ف ه ملةص لب اانهتا كما يعرد لكرل طلرن ملر  وتق د الطلباا يف سجل خاص هلذا الغرض يثبا 
 خاص حيرر على تالفه اسم الطالن واري  تقدا الطلن.

 ( 6مادة ) 

جلسررة لن رهررا، وعلررى تعرررض الطلبرراا علررى رئرر س اللجنررة لسررن اريرر  تقررد اا ل حرردد أقررر  
خطررار رررالن الشررأن مبوعررد اجللسرة  طررا  مسررجل مصررحو  بعلررم الورررول وذلررك أمانرة اللجنررة إ

 هذا املوعد بسبعة أإلم على األقل. قبل
 وللجنة أن أتذن ملقدم الطلن يف لضور اجللسة الو ين ر ف اا طلبه إما بنفسه أو بوك ل عنه.

 (2)( 7مادة ) 

تصررردر قرررراراا اللجنرررة مسرررببة، وال يصرررا انعقررراد اللجنرررة إال وضرررور أتلب رررة أعضرررائاا، وتكرررون 
 األرواا.مداوالهتا سرية وتصدر قراراهتا أبتلب ة 
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 ( 8مادة ) 

تفصل اللجنة يف أرل لق مقدم الطلن، فإذا قررا ثبوته تولا تقريرر رد العقرار أو تقردير ق مرة 
ويقررردر  ،( مرررن هرررذا القرررانون 10( و )  9التعرررويض عنررره وسرررن األلررروال وفقررراً أللكرررام املرررادتني ) 

ووفقراً  ،املشرار إل ره .م 72لسرنة  116ام القرانون رقرم رالتعويض علرى أسراق ق مرة العقرار وفقراً أللكر
 ن أو نزع امللك ة.حلالته يف اري  املصادرة أو الغص

اً، ويعلررن لصررالن الشررأن  طررا  مسررجل مصررحو  ويكررون القرررار الصررادر برررفض الطلررن بائ  رر
 بعلم ورول.

 ( 9مادة ) 

يف  ني أو ورثرررتام إذا كرران يف ملرررك الدولررة وال يشررررع يف االنتفرراع برررهيرررد العقررار إىل مالكررره السررابق
ترض من أتراض املنفعرة العامرة، وتتروىل اجلارة املةتصرة إبدارة العقرار تنف رذ قررار الررد خرالل مردة ال 
جتاوز ثالثني يوماً من اري  إبالتاا به، وذلك دون إخالل مبا قد يوجرد مرن لقروق للغرري يف االنتفراع 

  العقار أو استغالله.
آا أو  مرررة احلال رررة ملرررا أضررر   إل ررره مرررن منشرررويلترررزم أررررحا  احلرررق يف اسررر داد العقرررار أبداء الق

(  3ن أو نرررزع امللك رررة وتتررروىل اللجنرررة املنصررروص عل ارررا يف املرررادة ) أترررراض بعرررد املصرررادرة أو الغصررر
 تقدير هذه الق مة.

ل ره إبيرداع قررار الررد مبصرلحة التسرج ل العقراري والتوث رق دون ويتم تسج ل العقار اسم مرن رد إ
 تحق رسوم عن هذا التسج ل.لاجة إىل إجراء آخر، وال تس

 ( 10مادة ) 

يف املادة السرابقة، ترىد  إىل أررحا  الشرأن مبرالع التعرويض الرو  عل اا يف تري احلالة املنصوص
 ( وذلك عن طريق احملاف ة الو يتبعاا العقار. 3يددها اللجنة املنصوص عل اا يف املادة ) 

لررة مرر مراعرراة التعررادل برني ق مررة كرل مررن العقررار ووروز أن يررتم التعرويض ع نرراً بعقرراراا دلوكرة للدو 
 والتعويض، وذلك وفقاً ملا تقرره اللجنة املشار إل اا.
 ( 11مادة ) 

 يف م زان رة التعويضاا النقدية يف لدود االعتماداا املال ة الو ختصص هلذا الغررض سرنوإل ً  تىد 
 قرار من اللجنة. بق اا الو يصدر  اذلك طبقاً للقواعد والشرول واألسالدولة، و 
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 ( 12مادة ) 

 املشار إل ه. .م 1963لسنة  12يلغى القانون رقم 
 ( 13مادة ) 

 ويعمل به من اري  نشره. هذا القانون يف اجلريدة الرمس ة، ينشر

                                                  

 مجلس قيادة الثورة                                                                          
 حمد جلودالرائد / عبد السالم أ                                                 

 رئيس مجلس الوزراء                                                       
 المهندس / محمد أحمد المنقوش
 وزير اإلسكان والمكلف بالمرافق

 هر. 1394/ / شعبان 29 :ردر يف
 م. 1974/ تمرب/ سب 16 :قراملواف

 


