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مقدمة

إن حق االنتفاع القانوين بصيغته  التي ورد فيها يف عدة تقنينات عربية هو مستورد من القانون  
املدين الفرنيس  ) ومنها التقنني العقاري اللبناين ، ثم املدين املرصي والتقنينات املستمدة منه كاملدين 
السوري والعراقي والكويتي والبحريني ، عىل اختالفات قليلة بينها .  وسوف أشري إليه بـ )حق 

االنتفاع القانوين ( واقترص عىل ما يتصل بالعقارات.  
وقد وقع كثري من اللبس يف أذهان بعض املشتغلني يف التمويل اإلسالمي حول حقيقة )حق االنتفاع 

القانوين ( لتشابه اسمه مع بعض حقوق انتفاع وردت يف الفقه ، رغم  اختالفاته الجوهرية عنها.
 

صور  بسائر  واستغالله  الغري  يخص  يشء  استعامل  يبيح  حق  هو  القانوين:  االنتفاع  حق  مفهوم 
االستغالل املباحة للاملك األصيل . مع االلتزام باعادته اىل مالكه بعد ذلك . فهو يقترص يف األصل 

عىل األموال االستعاملية أي التي ال تستهلك . و سنقترص يف هذا البحث عىل العقارات.   

حق االنتفاع يف القانون املدين املرصي - ورشح العالمة  السنهوري1
أوال : هو حق عيني ،  لذلك يستوفيه املنتفع مبارشة من اليشء دون توسط من مالك اليشء الذي ، 
»...ليس ملتزما قـِبـَل املنتفع بتمكينه من االنتفاع كام يلتزم املؤجر نحو املستأجر. بل كل ما عىل 
املالك هو أن ال يتعرض للمنتفع يف مبارشة حقه، وال يلتزم نحوه بيشء. فإذا احتاجت العني إىل 

إصالح مل يلتزم املالك أن يقوم به كام يلتزم املؤجر...” )السنهوري - الوسيط، ج 9 ص 1201(،
ثانيا: يسقط حتام مبوت املنتفع 

إن حق االنتفاع ينتهي حتام مبوت املنتفع، بخالف حق املستأجر فإنه يف األصل ال ينتهي مبوت 
املستأجر.ومع أن حق االنتفاع يجوز أن يحدد له أجل قصري أو طويل ،وال يلزم أن يدوم طوال حياة 

املنتفع، فإنه ينتهي حتام مبوته ولو قبل انقضاء األجل.
ثالثا: ينتهي أيضا بهالك العني 

1 . اإن اأكرث ما �صاأذكره عن حقيقة حق االنتفاع القانوين و خ�صائ�صه  م�صتمد من الو�صيط لل�صنهوري مع بع�ص الت�صرف ، ج 9 �ص 1200 وما يليها. 

وهذا الق�صم من الورقة هو اخت�صار ملا كتبته للموؤمتر الفقهي  الرابع قبل �صنتني، اعيده هنا تي�صريا على القارئ، اإذ تعتمد عليه الورقة احلا�صرة.
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قلة أهمية حق االنتفاع القانوين 

ينوه األستاذ السنهوري بقلة أهمية حق االنتفاع القانوين يف مرص ، وأهميته الكبرية يف فرنسا قائال: 
» إذا كان لحق االنتفاع أهمية كبرية يف فرنسا، فإن ذلك يرجع إىل أن التقنني املدين الفرنيس قرر 
حاالت هامة فيها يكسب الشخص حق االنتفاع يف مال غريه، وهذه هي حاالت حق االنتفاع املقررة 
بحكم القانون وتسمى بحقوق االنتفاع القانونية. فاملادة 384 مدين فرنيس تجعل لألب ولألم، عىل 
ترتيب خاص، حق االنتفاع يف أموال األوالد حتى يبلغوا سن الثامنية عرشة. ....وقد جعلت قوانني 
فرنسية متعاقبة، حق االنتفاع ملن بقي حيا من الزوجني يف بعض أموال الزوج اآلخر، فشاع مبوجب 
الحق تنظيام  بتنظيم هذا  الفرنيس  التقنني املدين  التعامل، وتكفل  االنتفاع يف  هذه األحكام حق 

مفصال.
»أما يف مرص فاألمر يختلف، إذ ال يوجد يف القانون املرصي حقوق انتفاع قانونية. ويندر يف العمل 
أن يرتب شخص عىل ماله حق انتفاع لشخص آخر بعقد أو بوصية، ومتى كان حق االنتفاع نادرا 
عىل هذا النحو فإنه يندر تبعا لذلك أن يكسب بالشفعة أو بالتقادم مادام أنه ليس موجودا من 
لنفسه بحق  له، ويحتفظ  أو لزوجته ماال  الشخص ألوالده  يبيع  أن  األصل. والذي يقع غالبا هو 
االنتفاع يف هذا املال طول حياته. وحتى يف هذا الفرض، كثريا ما يعترب التعامل غري متعلق بحق 
انتفاع جدي، وإمنا يعترب وصية مسترتة أراد بها املويص التحايل عىل أحكام املرياث والوصية، وقد 
نصت املادة 917 مدين ] املرصي[ رصاحة عىل هذه القرينة القانونية وإن قررت أنها تقبل إثبات 

العكس. 
»من أجل ذلك مل يسهب التقنني املدين املرصي، عىل خالف التقنني املدين الفرنيس، يف تفصيل أحكام 

حق االنتفاع، واقترص عىل إيراد مبادئه الجوهرية، ونجاريه يف ذلك”. أ.هـ. 
)الوسيط ، ج 9 ص 1209 – 1210(

كيفية اكتساب حق االنتفاع القانوين 
ينشأ  حق االنتفاع القانوين  بأحد عدة أسباب ، نذكر منها ثالثة :

•  بحكم القانون  يف حاالت فصلها القانون الفرنيس كام سلف ، وال نظري لها فيام نعلم يف الترشيعات 
العربية  لتناقضها البني  مع أحكام الرشيعة اإلسالمية يف ملكية القارص الصغري، ويف اإلرث. 

• وقد ينشأ حق االنتفاع بعقد تربع  كام يف الوصية اوالهبة. 
•  كام ميكن أن ينشأ حق االنتفاع بعقد معاوضة . ومن صورها:

أ- أن يبيع املالك العني ،ويحتفظ لنفسه بحق االنتفاع بها مدى حياته.  وميكن التذرع بذلك للتحايل 
عىل أحكام املرياث والوصية كام نقلت عن  السنهوري .

ب- وقد ينشئ مالك العني حق االنتفاع  بها آلخر بعقد معاوضة . 
ج- وقد ينقل من حصل عىل حق االنتفاع  بأي سبب ، حقه  آلخر  بعقد معاوضة .
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مناقشة  فقهية لحق االنتفاع املكسوب بعقد معاوضة
إن ابرز مخالفتني رشعيتني يف حق االنتفاع القانوين اذا كسب بعوض هي أن فيه غررا فاحشا وظلام 

بيناً . 
 أما الغرر ، فألن » املميز الجوهري ]لحق االنتفاع القانوين[.. هو أنه ينتهي حتام مبوت املنتفع.. 
متى  يعرف  ال  فإنه  يحدد،  مل  أو  أجل  االنتفاع  لحق  »فسواء حدد   .) )السنهوري،ج 9/ص 1200 

ينتهي، إذ قد ميوت املنتفع قبل انقضاء هذا األجل...« )املرجع نفسه ص 1204(.
أقول: وهذا هو املربر الجوهري لرفضه فقها ، يف الحاالت الثالث )أ( و )ب( و)ج(  ألنه ينطوي فيها 

جميعا عىل غرر فاحش يفسد عقود املعاوضات. 2 
وأما الظلم ، فألن مالك العقار غريملزم قانونا بأي يشء تجاه املنتفع ، حتى وال إصالح العني إن 

تعطلت عن توليد املنافع املنتظرة. وإن إعفاء  املالك من هذا االلتزام:
مقبول فقهاً فيام أحسب يف انتفاع مصدره التربع  من مالك اليشء ، إذ ما عىل املحسنني من سبيل.  
وال أستبعد أن يكون هذا هو الحكم يف مذهب مالك يف العمرى ، مثال لو تصدعت  الدار املعمرة  

بعد  بدء االنتفاع : أن ال  يـُلزم املعمـِر) بالكرس(  بإصالحها إال أن يـطـّوع . 
و معقول عندما يقع االنتفاع بحكم القانون كام يف  فرنسا. )مع مالحظة أنه يخالف أحكام الفقه 
اإلسالمي(.  وغري مقبول فقهاً يف حق انتفاع مصدره املعاوضة، بل هو حينئذ من الظلم وأكل املال 
بالباطل ، أن يستويف املالك العوض الذي يخصه، دون أن يلتزم  تجاه املنتفع بإبقاء اليشء صالحا 

لالنتفاع . 
ملاذا ينتهي حق االنتفاع مبوت املنتفع يف  القانون الفرنيس ؟ 

يقول العالمة السنهوري:
» والحكمة يف انتهاء حق االنتفاع حتام مبوت املنتفع أن هذا الحق يشل إىل حد ما من تداول املال 
فال يتيرس ملالك الرقبة أن يجد مشرتيا لها مفردة من االنتفاع، وال املنتفع يستطيع الترصف يف ملكية 
املال كاملة، فأصبح املال يف وضع اقتصادي غري مرغوب فيه، ولذلك عني املرشع حدا أقىص لهذا 
الوضع، وهو حياة املنتفع، فال ينتقل حق االنتفاع مبوت املنتفع إىل ورثته، بل ينتهي حتام فتعود 
امللكية كاملة لصاحب الرقبة، ويرجع املال إىل وضعه العادي من التداول”. )السنهوري يف الوسيط 

ج9 ص  1203-4، بترصف يسري(
أقول: مع  تقديرنا الكبري لشيخ القانونيني العالمة عبد الرزاق السنهوري رحمه الله ، فإن ما رآه 
حكمة يف انتهاء حق االنتفاع مبوت املنتفع يصدق فقط عىل حاالت منح االنتفاع بحكم القانون يف 
فرنسا ،أو بالتربع  من مالك اليشء.  فتعميم هذا الحكم  إىل حق االنتفاع الحاصل من معاوضة ، 
قد أدخل عليه  غررا فاحشا ليس من الحكمة يف يشء.  بل أراه أهم سبب يشل تداول حق االنتفاع 

نفسه والعقار املثقل بحق االنتفاع . 

بل يظهر للمتأمل أن إقدام أحد عىل رشاء حق انتفاع قانوين بعوض،  هو سفه مايل مبني ، وصفقة 
اقرب اىل املقامرة منها اىل التجارة واالستثامر الرشيد. 

2 . مينع فقها املرتب مدى احلياة الذي م�صدره عقد معاو�صة ، ل�صدة الغرر فيه  )ال�صرير، الغرر واأثره يف العقود، ط 2، 1410هـ، �ص 631-636(. وهذا ي�صبه 

م�صاألتنا حيث )حق االنتفاع مدى حياة  املنتفع(  يقابل  املرتب مدى احلياة.
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القيمة املالية لحق االنتفاع القانوين 
إن مربر وجود هذا الحق يف فرنسا هو  وجود حقوق انتفاع  تنشأ فيها بحكم القانون ، وال وجود 
ملثلها  يف البالد العربية. وحيث إن هذا الحق مهدد بالسقوط  فجأة مبوت املنتفع األول ،أو بهالك 
العني ) مثال تهدم او تصدع املبنى ( ، فإن تقدير قيمته املالية عرضة لغرر كبري يجعله غري صالح 

للتداول.  أضف إىل ذلك ما فيه من ظلم إن اكتسب بعقد معاوضة . 
ولو أردنا  إصالح حق االنتفاع القانوين وإزالة األذى عنه لوجب: 

- أن نستبعد القول ب  )سقوط حق االنتفاع مبوت املنتفع( ،ونجعله قابال للتوريث .
- وأن نستبعد القول بانتهائه  بهالك العني ، بل نحكم بانفساخه حينئذ ملا بقي من مدة العقد ، 

مع رد ما يقابلها من الثمن ان كان املنتفع قد اسلفه . 
- وأن نوسع ، إىل أقىص حد يسمح به الفقه وال يجايف العدالة، أجناس الصيانة التي يجوز للعاقدين 
املعتادة معروف يف عقد  املعتادة وغري  الصيانة  بها دون اآلخر )عىل تفصيل بني   إلزام أحدهام 

اإلجارة ، ويف معيارها الصادر من هيئة املحاسبة يف البحرين(.
فيه وال ظلم. وهو  ،ال غرر  والتداول  التقويم  االنتفاع سويا سهل  لعاد حق  فعلنا ذلك   أننا   لو 
معروف من قديم الزمان باسم عقد اإلجارة !   الذي ميلك به املستأجر منافع املأجور ملدة محددة  

وبعوض، وله أن يترصف فيها ترصف املالك. 

األسئلة الفقهية األربعة الفارقة - حول حق االنتفاع القانوين
والقوانني  املرصي  املدين  القانون  وهي   ، بإيجاز  التالية  العربية  التقنينات  بني  فقهيا  اآلن  أوازن 
العربية القريبة منه : السوري – العراقي – الكويتي – البحريني. والقانون املدين اإلردين والقوانني 
العربية القريبة منه ، واملستمدة من الفقه اإلسالمي: املدين السوداين  واملدين اإلمارايت- واملرشوع 

املرصي لتقنني أحكام الرشيعة يف املعامالت املدنية - واملرشوع العريب املوحد.
وأقترص عىل الجوانب التي هي مصدر االعرتاضات الفقهية عىل حق االنتفاع القانوين ، معربا عنها 

بأربعة أسئلة فارقة ، جميعها تتعلق بالحق املكسوب مبعاوضة :
س1: هل يجيز هذا التقنني كسب حق االنتفاع القانوين باملعاوضة ؟  أم يحرص كسب هذا الحق 

بالتربعات فقط .
س2: هل ينتهي حق االنتفاع العقاري مبوت املنتفع ؟

س3: هل ينتهي حق االنتفاع العقاري بهالك العني؟
س4: هل يعفي مالك العني من تبعات العيوب الخفية، ومن اإلصالحات الجسيمة الالزمة الستمرار 

منافع العني؟
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جدول اجابات األسئلة األربعة الفارقة - يف التقنينات العربية

حوايش الجدول 
)أ( مل يرصح بها نص القانون لكن تستنتج منه.

)ب( لكن إن عـُّوض املالك عن الهالك انتقل حق اإلنتفاع القانوين اىل هذا التعويض.
)ج( أعفى املالك من تبعة العيوب الخفية. لكن ألزمه بالتكاليف غري املعتادة واالصالحات الجسيمة،  

إن كان حق االنتفاع القانوين قد تقرر مبقابل .  
)د( لكن يسمح باالتفاق عىل غري ذلك يف النفقات غري املعتادة واالصالحات الجسيمة. 

) هـ ( استمد من  املدين األردين  مع تعديالت .

س4 س3 س2 س1 التقنني

نعم نعم )ب( نعم نعم املدين املرصي 1948

نعم )أ( نعم )ب( نعم نعم املدين السوري 1949

نعم نعم )ب( نعم نعم املدين العراقي 1951

نعم )أ( نعم )ب( نعم نعم املدين الكويتي 1980

ال )ج( نعم )ب( نعم نعم املدين البحريني 2002

نعم )د( نعم )ب( نعم نعم املدين األردين 1976

نعم )د( نعم )ب( ال )بل يورَّث( نعم املدين االمارايت 1985 ) هـ (

نعم نعم )ب( نعم نعم
املرشوع املدين املرصي بعد 

1980

نعم )د(  نعم )ب( نعم نعم
املرشوع العريب املوحد 

1989)هـ (

تجاهل متاما حق االنتفاع القانوين .

وفصل يف مواده 565 – 573  حقوق االنتفاع باالرض ، وبخاصة تلك التي  
متنحها سلطة عامة. 

قانون املعامالت املدنية  
السوداين  1984 ) هـ (
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تعليق عىل الجدول 

الجواب الصحيح الذي يوجبه الفقه عن كل سؤال من االسئلة األربعة الفارقة هو: ال.  وأي “نعم” 
هي خطأ. والتقنني الوحيد الذي وفقه الله  لذلك الجواب هو السوداين ، إذ تجاهل متاما  حق 

االنتفاع القانوين، فقال ال ، بلسان الحال.  
أما ما عدا السودان ، فالجدول كله »نعم« ، سوى )الءين( مثينتني ، متيز بإحداهام املدين البحريني، 

وبالثانية املدين االمارايت. 
فجميع التقنينات إال االمارايت قد وقع فيها الغرر الفاحش ،  اذ اجابت )بنعم ( عن السؤالني 1 و 2.  

بل زادت يف الغرر إذ اجابت بنعم ايضا عن السؤال الثالث.
اما املدين االمارايت فقد تحاىش الغرر االكرب،  بفضل الله،  حيث رصح بكسب حق اإلنتفاع القانوين 
باإلرث ، ومل  ينهه مبوت املنتفع . لكن  التقنني املدين االمارايت مل يوفق اىل  تحايش الغرر األقل ، 
حني جعل هالك العني من أسباب انتهاء حق االنتفاع القانوين )مثله يف ذلك مثل  جميع التقنينات 

يف الجدول(. 
وجميع التقنينات إال املدين البحريني قد وقع فيها الظلم ، إذ أجابت )بنعم ( عن السؤال الرابع ،  
فأعفت مالك العني من اإلصالحات الجسيمة ومن تبعة العيوب الخفية. أما املدين البحريني فلم 
يعف  املالك من االصالحات ان كان حق االنتفاع القانوين قد كسب بعوض. فوفق للعدل بفضل 
املكسوب  القانوين  اإلنتفاع  الحكم يف حق  باختالف  الذي رصح  الوحيد  التقنني  بذلك  وهو  الله. 

باملعاوضة،  عن ذلك  املكسوب بالتربع.
حرية ، ولـُغـز فقهي 

ال أكتم القارئ حرييت وتعجبي كيف ذهل عن الغرر الفاحش والظلم  البني يف حق االنتفاع القانوين 
التقنينات ، وبخاصة تلك املستمدة من الفقه. وهم أساتذة  املكسوب بعوض ، من صاغوا هذه 
كبار يف الفقه والقانون، نخالفهم الرأي هنا ، لكن  نجلهم ونقتبس منهم ، مرتحمني عىل من مىض 

وداعني بالخري ملن بقي.
لقد حريين  تتابع هذا  الخطأ بني صانعي هذه التقنيننات،  وهو لغز يطلب حالً وتفسريا.

بقيت متحريا ، ثم انتبهت اىل أن  املرشوع املرصي لتقنني أحكام الرشيعة ،) تحت مادته  1008   
املوافقة للمدين املرصي  م /993 والتي تقيض بانتهاء حق االنتفاع »عىل اي حال مبوت املنتفع« ، 

تقول  مذكرته االيضاحية  )ص 407 ( بأن هذا الحكم يتفق: 
» ..مع ما يقرره  الفقه اإلسالمي  حيث ينتهي حق االنتفاع  بانقضاء األجل املعني ...وهو ينتهي عىل 
اي حال مبوت املنتفع ، فقد استقر راي الحنفية عىل عدم توارث ملكية املنفعة ، وان كانوا يستثنون 
املرور والرشب )البدائع ج7 ص 353 و 354 ( . و ذلك عىل خالف الشافعية والحنابلة ألن املنافع 

تورث عندهم باعتبارها أمواال. وقد نصت املادة 35 من من مرشد الحريان عىل أن :
العني  ، وبهالك  له مدة  له إن كان  املعينة  املدة  ، وبانقضاء  املنتفع  االنتفاع مبوت  ينتهي حق   (

املنتفع بها(.« أ.هـ.
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وهذا أرشدين اىل حل اللغـز :

فمرشد الحريان  لقدري باشا ، هومرشوع تقنني مبني عىل املذهب الحنفي، 
وظاهر عبارة  املادة 35  يدل بادي الرأي عىل أن مذهب الحنفية يؤيد الحكم  بانتهاء حق االنتفاع 
القانوين بهالك املنتفع أو هالك العني املنتفع بها.  و هذا يف تقديري هو مصدر الذهول عام يف هذا 

الحكم  من غرر فاحش. 
لكن  ماذا يعني  الحنفية بكلمة »ينتهي«  يف عبارة  املادة 35 ؟  ال مجاال للشك بأنهم  يعنون 
»انفساخ«  عقد االنتفاع . إذ املذهب هو »انفساخ اإلجارة مبوت أحد العاقدين ..« )الشيخ الوالد 
مصطفى الزرقا، رحمه الله ، املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ، ط 1420 هـ/ 

1999 م  ، ف 3/3، ص 46( . 
ومعلوم ان انفساخ العقد يقتيض رد طرفيه اىل حالهام قبل التعاقد . ففي العقود الفورية كبيع 

سلعة حارضة  يرتادان املبيع والثمن . 
» وأما العقود املستمرة قبل متام تنفيذها، كاإلجارة التي مىض من مدتها قسم وبقي قسم، فإنها 
تقبل الفسخ بالنسبة إىل ما بقي من مدتها دون ما مىض. فإن ما مىض يجري عىل حكم العقد؛ 
ويكون للمؤجر حصة الزمن املايض من األجرة املتَفق عليها«. )الزرقا ، املدخل الفقهي العام ، ط 
1418 هـ ، ج1- ص 597 ( . وعليه  »..إعادة األجرة املسلفة عن املدة الباقية ..” )الزرقا املدخل، 

ج 1 ، ف 7/45، ص 601(. 
فانتهاء حق االنتفاع يعني هنا عند الحنفية  فسخ العقد  ورد العني اىل ربها ، ورد العوض بنسبة 

ما بقي من العقد،  إىل املنتفع أو ورثته. 
فهل هذا هو معنى انتهاء حق االنتفاع القانوين بهالك  املنتفع أو هالك العني؟ 

الجواب بال شك هو : ال ثم ال . بل املعنى القانوين املقصود هو اعتبار هذا الهالك انقضاًء  اللتزام رب 
العني باتاحتها  للمنتفع . فهو مبثابة عقد انتهى بتنفيذ التزاماته من الطرفني. وتعود العني لربها . 

وليس هذا الهالك قانونا هو عارض غري ارادي طرأ وأدى اىل انحالل العقد بانفساخه اثناء تنفيذه، 
كام هو عند الحنفية. وشتان ما بني انتهاء العقد وانقضاء التزاماته بالتنفيذ ، وبني انحالل عقدته 
باالنفساخ لعارض  ينشئ  التزامات جديدة تتولد من االنحالل، كالرتاّد ) الزرقا ، املدخل الفقهي ، 

ج1 الفصل 45 :انحالل العقد ، وبخاصة ، ص 601 (. 
واملدين السوري يف  مادته  936 / 2  أزال اي لبس حيث اجتنب  كلمة ينتهي ، فقال :  “  ويسقط 

هذا الحق حتامً مبوت املنتفع«. 
نتيجة: إن مذهب الحنفية ، عىل التحقيق،  اليصلح سندا للحكم بانتهاء حق االنتفاع القانوين بهالك 

املنتفع أو هالك العني.
ومذهب الحنفية يف هذا املوضوع ، مع أنه مرجوح  يف نظر فقهاء قدامى ومحدثني ،اليؤدي عىل  
أي حال إىل غرر فاحش ، ألنه بالهالك يفسخ العقد ، واليبرته برتا فيظلم املنتفع . بخالف  حق 

االنتفاع القانوين . 
واتطلع اىل سامع راي العلامء األفاضل يف هذا املوضوع.
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نتائج  البحث:

بعقد  بكسبه  السامح  هو  القانوين  االنتفاع  الفاحش يف حق  والغنب  الظلم  ومنبع  العلل  علة  إن 
معاوضة، يف حني ان مقومات هذا الحق القانوين وتفاصيله ال تستقيم رشعاً وعدالً إال عند كسبه 

تربعاً بال عوض )هبة او وصية أووقفا أو عمرى برشوطها الرشعية(. 
ولو منعنا كسب  حق االنتفاع القانوين باملعاوضة التي تفسده ، لشفي من علله ومل يعد فيه مقال. 

لكنه حينئذ يفقد أهميته يف الصناعة املالية التي مدارها عىل املعاوضات ال عىل التربعات. 
والحقيقة هي أن هذه الصناعة غنية عن هذا الحق  مبا عندها من العقود الكثرية ، ومام ميكن 
ابتكاره موافقا للفقه. ونصيحتي للصناعة ان تنتبه اىل تعبري املدين املرصي والتقنينات األربعة التي 
تابعته بأن هذا الحق “ ينتهي حتام مبوت املنتفع “  أو نحو ذلك ، مام يعني قانونا أن هذا الحكم 
هو من النظام العام الذي ال يسمح مبخالفته . ففي الوضع الحارض  أقرتح الترصيح يف العقود التي 
تستخدم تعبري “ حق االنتفاع«  ، بأنه ال يتصل  عىل اإلطالق بحق االنتفاع القانوين، اجتنابا ألي 

لبس لو حصل نزاع قضايئ .
وعىل من يرى يف حق االنتفاع القانوين  فائدة  للصناعة أن يأيت بأمثلة محددة لهذا العقد: 

-  تخلو من  الغرر الفاحش والظلم، حتى ميكن قبولها فقها.
-  وال تغني عنها حقوق االنتفاع املعروفة فقها .

وهيهات !         
 لذلك أقول يف  حق االنتفاع القانوين :

هذا ما يرس الله بيانه ، فله الحمد اوال وآخرا ، والصالة والسالم عىل رسوله الكريم معلم الخري .

ملفـفاً شيئا  كان   « انتفاع  وحق 
غناؤه عديم  حق  من  عدمتك 
تجارًة انتفاع  حق  تشرتي  وإن 
بائعاً تـُلـْف  فال  تبتغي عدالً  فإن 

فكشـّفه التمحيص حتى بدا ليا «
الهيا املال  مثـّر  من  به  يغّر 
ليـٍل قد حـَملت دواهيا فحاطُب 
فال تلف شاريا تبتغي رشداً  وإن 
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ملحق
مواد حق االنتفاع القانوين يف التقنينات العربية

التقنينات 
1 - يف القانون املدين املرصي  1948
2- يف القانون املدين السوري 1949
3 - يف القانون املدين العراقي 1951
4- يف القانون املدين الكويتي 1980

5 - يف القانون املدين البحريني 2001
6- يف القانون املدين األردين 1976

7 - يف القانون املدين االمارايت 1985
8 - يف املرشوع املدين املرصي بعد  1980

9 - يف املرشوع العريب املوحد عىل أساس الفقه اإلسالمي 1989
10 - يف قانون املعامالت املدنية  السوداين 1984

1 - يف القانون املدين املرصي  1948

مادة 984  
)1( حق األنتفاع يكسب بعمل قانوىن أو بالشفعة أو بالتقادم . )2( ويجوز أن يوىص بحق األنتفاع 

ألشخاص متعاقبني اذا كانوا موجودين عىل قيد الحياه وقت الوصيه كام يجوزللحمل املستكن .
مادة 985

يراعى ىف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق األنتفاع وكذلك األحكام املقررة ىف املواد 
األتية :

مادة 986
تكون مثار الشئ املنتفع به من حق املنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية 

من املادة 993.
مادة 987

)1( عىل املنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة 
حسنة . )2(وللاملك أن يعرتض عىل أى استعامل غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعة الشئ فاذا 
اثبت أن حقوقه ىف خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فان مل يقدمها املنتفع أو ظل عىل 
الرغم من اعرتاض املالك يستعمل العني استعامال غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعتها فللقاىض 
أن ينزع هذه العني من تحت يده وأن يسلمها اىل اخر يتوىل ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن 

يحكم بانتهاء حق االنتفاع دون اخالل بحقوق الغري .
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مادة 988
)1( املنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض عىل العني املنتفع بها من التكاليف املعتادة وبكل 
النفقات التى تقتضيها اعامل الصيانة . )2( اما التكاليف غري املعتادة واألصالحات الجسيمة التى ] 
مل ؟ [ تنشأ عن خطأ املنتفع فانها تكون عىل املالك . ويلتزم املنتفع أن يؤدى للاملك فوائد ما أنفقه 
ىف ذلك فان كان املنتفع هو الذى قام باالنفاق كان له اسرتدادرأس املال عند انتهاء حق االنتفاع .

مادة 989
)1( عىل املنتفع أن يبذل من العناية ىف حفظ الشئ ما يبذله الشخص املعتاد . )2( وهو مسئول 

عن هالك الشئ ولو بسبب اجنبى اذا كان قد تأخر ىف رده اىل صاحبه بعد انتهاء حق األنتفاع .

مادة 990
اذا هلك الشئ او احتاج اىل اصالحات جسيمة مام يجب عىل املالك ان يتحمل نفقاته او اىل اتخاذ 
اجراء يقيه من خطرمل يكن منظورا فعىل املنتفع أن يبادر باخطار املالك وعليه اخطاره ايضا اذا 

استمسك اجنبى بحق يدعيه عىل الشئ نفسه .

مادة 991
)1( اذا كان املال املقرر عليه حق األنتفاع منقوال وجب جرده ولزم املنتفع تقديم كفاله به فان مل 
يقدمها بيع املال املذكور ووظف مثنه ىف رشاء سندات عامة يتوىل املنتفع ارباحها .)2( وللمنتفع 
الذى قدم كفاله أن يستعمل األشياء القابلة لألستهالك وامنا عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه ىف 

األنتفاع وله نتاج املواىش بعد أن يعوض منها مانفق من األصل بحادث مفاجئ .

مادة 992
)1( ينتهى حق االنتفاع بانتهاء األجل املعني فان مل يعني له أجل عد مقررا لحياة املنتفع , وهو 
بها  املنتفع  األرض  كانت  واذا   )2(  . املعني  األجل  انقضاء  قبل  املنتفع  أى حال مبوت  ينتهى عىل 
مشغوله عند انقضاء األجل أو موت املنتفع بزرع قائم تركت األرض للمنتفع أو لورثته اىل حني 

ادراك الزرع , عىل أن يدفعوا اجرة األرض عن هذه الفرتة من الزمن .

مادة 993
)1( ينتهى حق االنتفاع بهالك الشئ اال انه ينتقل من هذا الشئ اىل ماقد يقوم مقامه من عوض . 
)2( واذا مل يكن الهالك راجعا اىل خطأ املالك فال يجرب عىل اعادة الشئ ألصله ، ولكنه اذا اعاده رجع 
للمنتفع حق األنتفاع اذا مل يكن الهالك بسببه . وىف هذه الحالة تطبق املادة   989 الفقرة الثانية .

994 -- ينتهى حق االنتفاع بعدم االستعامل مدة خمس عرشة سنة .
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2- يف القانون املدين السوري 1949

 مادة 936
1 ـ االنتفاع. هو حق عيني باستعامل يشء يخص الغري واستغالله.

. 2 ـ ويسقط هذا الحق حتامً مبوت املنتفع. 3 ـ وال يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.

 مادة 937
ينشأ حق االنتفاع مبجرد إرادة اإلنسان. وميكن إنشاؤه ألجل أو برشط.

مادة 938
يجوز يف األمور العقارية. إنشاء حق االنتفاع عىل الحقوق التالية: 1 ـ امللكية. 2 ـ الترصف. 3 ـ 

السطحية. 4 ـ اإلجارتني. 5 ـ اإلجارة الطويلة.

يف حقوق االستعامل واالستغالل العائدة للمنتفع

مادة 943
للمنتفع حق االستعامل القائم باستخدام العقار الستمتاعه الذايت أو لصالحه الشخيص. ويكون هذا 
الحق شامالً شمول حق مالك العقار. ويدخل يف ذلك استعامل حقوق االرتفاق وكذلك حق الصيد 

والقنص. ما مل يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق االنتفاع.

مادة 947
1ـ  يحق للمنتفع أن يتنازل عن حقه مجاناً أو ببدل. ما مل يكن يف صك إنشاء االنتفاع أحكام تخالف 
ذلك. 2 ـ ويظل حق االنتفاع بعد التنازل قامئاً يف شخص املتنازل. ولذلك ال يكون املتنازل يف حل من 

التزامه تجاه مالك الرقبة. 3 ـ ويسقط حق االنتفاع مبوت املتنازل. ال مبوت املتنازل له.

مادة 949
1 ـ تكون عىل عاتق املنتفع: الرضائب العقارية املختلفة. وكذلك الرتميامت الالزمة لصيانة العقار. 
2 ـ أما التصليحات الكبرية، أي التي تتعلق بتجديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غري 

عادية. فإنها ترتتب عىل مالك الرقبة. 

مادة 950
1 ـ إن مالك الرقبة واملنتفع غري ملزمني بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه أو قضاء وقدراً. 2 ـ إال 
أنه إذا حدث االنهدام عىل أثر كارثة وكان العقار املهدوم كله أو بعضه مؤمناً. فيجوز بناء عىل 

طلب مالك الرقبة أو املنتفع استعامل التعويض املدفوع لتجديد بناء العقار أو ترميمه.
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3 - يف القانون املدين العراقي 1951

1 – اسباب كسب املنفعة 
مادة 1249 

يصح ان متلك منافع االعيان دون رقبتها سواء كانت االعيان عقاراً او منقوالً. 

مادة 1250 
يكسب حق املنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم. 

2 – حقوق املنتفع والتزاماته 

مادة 1251 
يراعى يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق االنتفاع، وكذلك االحكام املقررة يف املواد 

اآلتية: 

مادة 1252 
للمنتفع ان يستعمل اليشء املنتفع به وتوابعه، وله ان يستويل عىل مثاره مدة انتفاعه به وله نتاج 

املوايش، وعليه ان يعوض منها ما نفق من االصل. 

مادة 1253 
1 – للمنتفع ان يترصف يف حقه معاوضة او تربعاً، ما مل يكن يف السند الذي انشأ هذا الحق احكام 

تخالف ذلك. 
2 – ويبقى حق االنتفاع بعد الترصف فيه قامئاً يف شخص املنتفع، ويسقط مبوته ال مبوت من تلقى 

املنفعة منه. 

مادة 1254 
1 – عىل املنتفع ان يستعمل اليشء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية يف حفظه ما يبذله 
الشخص املعتاد، وهو مسؤول عن هالكه ولو بغري تعد اذا كان قد تأخر رده اىل صاحبه بعد انتهاء 

حق االنتفاع. 
2- وللاملك ان يعرتض عىل استعامل غري مرشوع او غري متفق مع طبيعة اليشء، فإذا اثبت ان حقوقه يف 
خطر جاز ان يطالب بتقديم تأمينات فان مل يقدمها املنتفع او بقي عىل الرغم من اعرتاض املالك يستعمل 
العني استعامالً غري مرشوع او غري متفق مع طبيعتها فللمحكمة ان تنزعها من يده وتسلمها اىل عدل يتوىل 

ادارتها وللمحكمة تبعاً لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق االنتفاع دون اخالل بحقوق الغري. 
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مادة 1255 
1- املنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض عىل العني املنتفع بها من التكاليف املعتادة وبالنفقات 

التي تقتضيها اعامل الصيانة. 
2 – اما التكاليف غري املعتادة واالصالحات الجسيمة التي مل تنشأ عن خطأ املنتفع، فانها تكون عىل 
املالك بال جرب عليه، ويلتزم املنتفع ان يؤدي للاملك فوائد ما نفقة يف ذلك، كل هذا ما مل يوجد 

اتفاق يقيض بغريه. 

مادة 1256 
اذا كان املال املقرر عليه حق االنتفاع منقوالً وجب جرده، ولزم املنتفع تقديم كفالة بإعادته بعد 
او  عامة  مثنه يف رشاء سندات  املذكور ووظف  املال  بيع  يقدمها  مل  فإذا  به،  االنتفاع  مدة  انتهاء 

بطريقة اخرى فيستويل املنتفع عىل الربح من ذلك.

3 – اسباب انقضاء حق املنفعة 

مادة 1257 
ينتهي حق املنفعة بانقضاء االجل املعني له فان مل يعني له اجل عد مقرراً مدى حياة املنتفع وهو 

ينتهي عىل كل حال مبوت املنتفع حتى قبل انقضاء االجل املعني. 

مادة 1258 
1 – ينتهي حق املنفعة بهالك اليشء غري ا نه اذا عوض املالك عن الهالك انتقل حق املنفعة اىل 

هذا التعويض. 
2 – واذا مل يكن الهالك راجعاً اىل خطأه املالك فال يجرب عىل اعادة اليشء اىل اصله ولكنه اذا اعاده 
رجع للمنتفع حق املنعفة اذا مل يكن الهالك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من املادة 1255 يف هذه 

الحالة. 

مادة 1259 
ينتهي حق املنفعة اذا اجتمع يف شخص واحد صفتا املنتفع واملالك غري انه ال يعد منتهياً ان كان 

للاملك مصلحة يف بقائه ان كانت الرقبة مرهونة. 

مادة 1260 
ينتهي حق املنفعة بعدم االستعامل مدة خمس عرشة سنة. 
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4- يف القانون املدين الكويتي 1980

املادة رقم 944- املدين الكويتي
يكسب حق االنتفاع بترصف قانوين او مبقتىض الحيازة.

املادة رقم 945
يراعى يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق االنتفاع وكذلك االحكام املقررة يف املواد 

االتية.

املادة رقم 946
من  الثانية  الفقرة  احكام  مراعاة  مع  انتفاعه  مدة  بنسبة  للمنتفع  به  املنتفع  الشئ  مثار  تكون 

املادة 952

املادة رقم 947
ادارة  يديره  له وان  اعد  بها وبحسب ما  التي تسلمه  الشئ بحالته  ان يستعمل  املنتفع  1- عىل 

حسنة.

- وملالك الرقبة ان يعرتض عىل أي استعامل غري مرشوع او غري متفق مع طبيعة الشئ ، فإذا اثبت 
ان حقوقه يف خطر جاز له ان يطالب بتقديم تأمينات ، فإن مل يقدمها املنتفع او ظل رغم اعرتاض 
مالك الرقبة يستعمل العني استعامال غري مرشوع او غري متفق مع طبيعتها ، فللقايض ان ينزع هذه 
العني من تحت يده وان يسلمها اىل آخر يتوىل ادارتها ، وله تبعا لخطورة الحال ان يحكم بانتهاء 

حق االنتفاع دون اخالل بحقوق الغري.

املادة رقم 948
1- املنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض عىل العني املنتفع بها من التكاليف املعتادة ، وبكل 

النفقات التي تقتضيها اعامل الصيانة.
- وهو مسئول عن هالك الشئ ولو بسبب اجنبي اذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده اىل صاحبه 

بعد انتهاء حق االنتفاع ، اال ذا اثبت ان الشئ كان يهلك ولو يف يد املالك.

املادة رقم 949
1- عىل املنتفع أن يبذل من العناية يف حفظ اليشء ما يبذله الشخص العادي.

- وهو مسئول عن هالك اليشء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده إىل صاحبه 
بعد انتهاء حق االنتفاع ، إال إذا ثبت أن اليشء كان يهلك ولو يف يد املالك.
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املادة رقم 950
اذا هلك الشئ او تلف او احتاج اىل اصالحات جسيمة ، او اىل اتخاذ اجراء يقيه من خطر مل يكن 
منظورا ، فعىل املنتفع ان يبادر باخطار املالك وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى اجنبي استحقاق الشئ 

نفسه.

املادة رقم 951
اذا كان املال املقرر عليه حق االنتفاع منقوال ، وجب جرده ولزم املنتفع تقديم تأمني كاف ، فإن 

مل يقدم املنتفع التأمني جاز للقايض ان يأمر بوضع املال يف يد امني يتوىل ادارته لحساب املنتفع.

املادة رقم 952
1- ينتهي حق االنتفاع بانقضاء االجل املعني ، فإن مل يعني له اجل عد مقررا لحياة املنتفع ، وهو 

ينتهي عىل أي حال مبوت املنتفع.
- واذا كانت االرض املنتفع بها مشغولة عند انقضاء االجل او موت املنتفع بزرع قائم ، تركت االرض 

للمنتفع او لورثته اىل حني ادراك الزرع ، عىل ان يدفعوا اجرة االرض عن هذه الفرتة من الزمن.

املادة رقم 953- املدين الكويتي
ينتهي حق االنتفاع بهالك الشئ ، غري انه اذا قام مقام الشئ عوض ما ، فإن حق االنتفاع ينتقل اليه. 

5 - يف القانون املدين البحريني 2001

) مادة ( 913
حق االنتفاع یكسب بترصف قانوين أو مبقتىض الحيازة .

) مادة ( 914
یراعى يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق االنتفاع وكذلك األحكام املقررة يف املواد 

اآلتية .

) مادة ( 915
الثانية من  الفقرة  أحكام  مراعاة  انتفاعه مع  مدة  بنسبة  للمنتفع  به  املنتفع  اليشء  مثار  تكون 

املادة ) 921 (.

 ) مادة ( 916
) أ ( عىل املنتفع أن یستعمل اليشء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن یدیره إدارة 

حسنة .
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) ب ( وملالك الرقبة أن یعرتض عىل أي استعامل غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعة اليشء ، فإذا 
أثبت أن حقوقه يف خطر جاز له أن یطالب بتقدیم تأمينات ، فإن مل یقدمها املنتفع أو ظل رغم 
اعرتاض مالك الرقبة یستعمل العني استعامال غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعتها فللقايض أن 
ینزع العني من تحت یده وأن یسلمها إىل آخر یتوىل إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن یحكم 

بانتهاء حق االنتفاع دون إخالل بحقوق الغري .

) مادة ( 917
) أ ( املنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما یفرض عىل العني املنتفع بها من التكاليف املعتادة ، وبكل 

النفقات التي تقتضيها أعامل الصيانة .
ب ( وال یجرب مالك الرقبة عىل أداء التكاليف غري املعتادة وال االصالحات الجسيمة ولو حصلت بغري 

خطأ املنتفع ، وذلك ما مل یكن حق االنتفاع قد تقرر مبقابل ، أو اشرتط غريه .

) مادة ( 918
) أ ( عىل املنتفع أن یبذل من العنایة يف حفظ اليشء ما یبذله الشخص املعتاد .

ب ( وهو مسئول عن هالك اليشء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذاره عن رده إىل 
صاحبه بعد انتهاء حق االنتفاع ، إال إذا أثبت أن اليشء كان یهلك ولو يف ید املالك .

) مادة ( 919
اتخاذ إجراء یقيه من خطر مل  ، أو إىل  إذا هلك اليشء أو تلف أو احتاج إىل إصالحات جسيمة 
یكن منظورا، فعىل املنتفع أن یبادر بإخطار املالك ، وعليه إخطاره أیضا إذا ادعى أجنبي استحقاق 

اليشء نفسه .

) مادة ( 920
إذا كان املال املقرر عليه حق االنتفاع منقوال ، وجب جرده ولزم املنتفع تقدیم تأمني كاف . فإن مل 
یقدم املنتفع التأمني ، جاز للقايض ، أن یأمر بوضع املال يف ید أمني یتوىل إدارته لحساب املنتفع .

وإذا شمل حق االنتفاع أشياء ال یمكن استعاملها دون استهالكها كان للمنتفع الحق يف استهالكها 
برشط أن یرد مثلها عند انتهاء حقه يف االنتفاع ، وللمنتفع نتاج املوايش بعد أن یعوض منها ما نفق 

من األصل يف حادث فجايئ .

) مادة ( 921
) أ ( ینتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل املعني ، فإن مل یعني له أجل عد مقررا لحياة املنتفع ، وهو 

ینتهي عىل أي حال مبوت املنتفع .
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) ب ( وإذا كانت األرض املنتفع بها مشغولة عند انقضاء األجل أو موت املنتفع بزرع قائم ، تركت 
األرض للمنتفع أو لورثته إىل حني إدراك الزرع ، عىل أن یدفعوا أجرة األرض عن هذه الفرتة من 

الزمن .

) مادة ( 922
ینتهي حق االنتفاع بهالك اليشء ، إال أنه ینتقل من هذا اليشء إىل ما قد یقوم مقامه من عوض .

وإذا مل یكن الهالك راجعا إىل خطأ املالك ، فال یجرب عىل إعادة اليشء ألصله . ولكنه إذا أعاده رجع 
للمنتفع حق االنتفاع إذا مل یكن الهالك بسببه .

) مادة ( 923
) أ ( ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق االنتفاع إذا مل یستعمل مدة خمس عرشة سنة .

) ب ( وإذا كان حق االنتفاع لعدة رشكاء عىل الشيوع ، فاستعامل أحدهم الحق یقطع مدة عدم 
سامع الدعوى ملصلحة الباقني ، كام أن وقف املدة ملصلحة أحد الرشكاء یوقفها ملصلحة اآلخرین .

6- يف القانون املدين األردين 1976

حق االنتفاع 1205
االنتفاع حق عيني للمنتفع باستعامل عني تخص الغري واستغاللها ما دامت قامئة عىل حالها وان مل 

تكن رقبتها مملوكة للمنتفع . 

حق االنتفاع 1206
يكسب حق االنتفاع بالعقد او بالوصية او مبرور الزمان . 

اثار حق االنتفاع 1207
يراعى يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق االنتفاع وكذلك االحكام املقررة يف املواد 

اآلتية . 

اثار حق االنتفاع 1208
مثار الشئ املنتفع به من حق املنتفع مدة انتفاعه. 
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اثار حق االنتفاع 1209
1. للمنتفع ان يترصف يف العني املنتفع بها الترصف املعتاد اذا كان سند االنتفاع مطلقا من كل قيد. 
2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستويف الترصف بعينه او مثله او ما دونه ، وملالك الرقبة 
ان يعرتض عىل اي استعامل غري مرشوع او ال يتفق مع طبيعة اليشء املنتفع به وان يطلب من 

املحكمة انهاء حق االنتفاع ورد اليشء اليه دون اخالل بحقوق الغري. 

اثار حق االنتفاع 1210
1. املنتفع ملزم يف اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العني املنتفع بها واعامل الصيانة.

2. اما النفقات غري املعتادة واالصالحات الجسيمة التي مل تنشا عن خطا املنتفع فانها تكون عىل 
املالك بال جرب عليه . كل هذا ما مل يوجد اتفاق يقيض بغري ذلك .

اثار حق االنتفاع 1211
1. عىل املنتفع ان يعنى بحفظ اليشء املنتفع به عناية الشخص املعتاد .

2. فاذا تلف اليشء او هلك دون تعد او تقصري من املنتفع فال ضامن عليه.

اثار حق االنتفاع 1212
عىل املنتفع ضامن قيمة اليشء املنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة االنتفاع ومل يرده ملالكه 

مع امكان الرد ولو مل يستعمل ذلك اليشء بعد انقضاء املدة وان مل يطلبه املالك. 

اثار حق االنتفاع 1213
1. عىل املنتفع ان يخطر املالك : )أ( . اذا ادعى الغري حقا عىل اليشء املنتفع به او غصبه غاصب . 
)ب(. اذا هلك اليشء او تلف او احتاج اىل اصالحات جسيمة مام يقع عىل عاتق املالك . )ج(. اذا 

احتاج اىل اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا .
2. فاذا مل يقم املنتفع باالخطار فانه يكون مسؤوال عن الرضر الذي يلحق املالك. 

اثار حق االنتفاع 1214
1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من املنقوالت التي ال ميكن االنتفاع بها اال باستهالك عينها وعليه 
رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه يف االنتفاع وعليه ضامنها اذا هلكت قبل االنتفاع بها ولو بغري 

تعديه لكونها قرضا.
2. اذا مات املنتفع باملنقوالت املشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضامن مثلها او قيمتها يف تركته. 

1215 انتهاء حق االنتفاع 
ينتهي حق االنتفاع:

1. بانقضاء االجل املحدد له.
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2. بهالك العني املنتفع بها .
3. بتنازل املنتفع .4. بانهائه بقضاء املحكمة لسوء االستعامل .

5. باتحاد صفتي املالك واملنتفع ما مل تكن للاملك مصلحة يف بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
6. مبوت املنتفع اذا مل ينص القانون عىل غري ذلك . 

1216 انتهاء حق االنتفاع 
اذا انقىض االجل املحدد لالنتفاع او مات املنتفع يف اثنائه وكانت االرض املنتفع بها مشغولة بزرعه 
تركت االرض للمنتفع او ورثته باجر املثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما مل ينص القانون عىل غري 

ذلك.

1217 انتهاء حق االنتفاع 
1. اذا انتهى حق املنفعة بهالك اليشء ودفع عنه تعويض او تامني انتقل حق املنفعة اىل العوض 

ومبلغ التامني .
2. واذا مل يكن الهالك راجعا اىل خطا املالك فال يجرب عىل اعادة اليشء اىل اصله ولكنه اذا اعاده 

رجع للمنتفع حق االنتفاع اذا مل يكن الهالك بسببه ما مل يتفق عىل غري ذلك. 

1218 انتهاء حق االنتفاع 
تنازل املنتفع عن حق االنتفاع ال يؤثر عىل التزاماته ملالك العني املنتفع بها وال عىل حقوق الغري. 

1219 انتهاء حق االنتفاع 
ال تسمع دعوى املطالبة بحق االنتفاع اذا انقضت عىل عدم استعامله مدة خمس عرشة سنة. 

7 - يف القانون املدين االمارايت 1985 

املادة 1333
االنتفاع حق عيني للمنتفع باستعامل عني تخص الغري واستغاللها ما دامت قامئة عىل حالها.

املادة 1334
يكسب حق االنتفاع بعمل قانوين أو بالشفعة أو باملرياث أو مبرور الزمان.

املادة 1335
األحكام املتعلقة بحق االنتفاع باألرايض اململوكة للدولة ينظمها قانون خاص.

2 - آثر حق االنتفاع
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املادة1336
يراعي يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق االنتفاع وكذلك األحكام املقررة يف املواد اآلتية:

املادة 1337
مثار اليشء املنتفع به من حق املنتفع مدة انتفاعه.

املادة 1338
1- للمنتفع أن يترصف يف العني املنتفع بها الترصف املعتاد اذا كان سند االنتفاع مطلقا من كل قيد.

2- فإذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع أن يستويف الترصف بعينه أو مثله أو ما دونه.
3- وملالك الرقبة أن يعرتض عىل أي استعامل غري مرشوع أو ال يتفق مع طبيعة اليشء املنتفع به 

وان يطلب من املحكمة إنهاء حق االنتفاع ورد اليشء إليه دون إخالل بحقوق الغري.

املادة 1339
1- املنتفع ملزم أثناء انتفاعه بالنفقات املعتادة التي يقتضيها حفظ العني املنتفع بها وأعامل الصيانة.

2- أما النفقات غري املعتادة واإلصالحات الجسيمة التي مل تنشأ عن خطأ املنتفع فإنها تكون عىل 
املالك. كل هذا ما مل يوجد اتفاق  يقيض بغري ذلك.

املادة 1340
2- عىل املنتفع أن يعني بحفظ اليشء املنتفع به عناية الشخص املعتاد.

3- فإذا تلف اليشء أو هلك دون تعد أو تقصري من املنتفع فال ضامن عليه.

املادة 1341
عىل املنتفع ضامن قيمة اليشء املنتفع به اذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة االنتفاع ومل يرده ملالكه 

مع إمكان الرد ولو مل يستعمل ذلك اليشء بعد انقضاء املدة وان مل يطلبه املالك.

املادة 1342
1- عىل املنتفع أن يخطر املالك :

أ- اذا ادعى الغري حقا عىل اليشء املنتفع به أو غصبه غاصب.
ب- اذا هلك اليشء أو تلف أو احتاج اىل إصالحات جسيمة مام تقع عىل عاتق املالك.

ج- اذا احتاج اىل اتخاذ إجراءات لدفع خطر كان خفيا.
2- فإذا مل يقم املنتفع باإلخطار فانه يكون مسؤوال عن الرضر الذي يلحق املالك.

املادة 1343
1- للمنتفع أن يستهلك ما ينتفع به من املنقوالت التي ال ميكن االنتفاع بها إال باستهالك عينها 
وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه يف االنتفاع وعليه ضامنها اذا هلكت قبل االنتفاع بها ولو 
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بغري تعديه لكونها قرضا.
2- وإذا مات املنتفع باملنقوالت املشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضامن مثلها أو قيمتها يف تركته.

3- انتهاء حق االنتفاع

املادة 1344
ينتهي حق االنتفاع :

1- بانقضاء خمسني سنة ما مل ينص سند إنشائه عىل مدة أخرى.
2- بهالك العني املنتفع بها.

3- بتنازل املنتفع.
4- بإنهائه بقضاء املحكمة لسوء االستعامل.

5- باتحاد صفتي املالك واملنتفع مبا مل تكن للاملك مصلحة يف بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.
املادة 1345

إذا انقىض األجل املحدد لالنتفاع وكانت األرض املنتفع بها مشغولة بزرعه تركت األرض للمنتفع 
بأجر املثل حتى يدرك الزرع  ويحصد ما مل ينص القانون عىل غري ذلك.

املادة 1346
1- إذا انتهى حق االنتفاع بهالك اليشء ودفع تعويض أو تأمني انتقل حق املنتفع اىل العوض أو 

مبلغ التأمني.
2- وإذا مل يكن الهالك راجعا اىل خطأ املالك فال يجرب عىل إعادة اليشء اىل أصله ولكنه اذا أعاده 

رجع للمنتفع حق االنتفاع اذا مل يكن الهالك بسببه ما مل يتفق عىل غري ذلك.

املادة 1347
تنازل املنتفع عن حق االنتفاع ال يؤثر عىل التزاماته ملالك العني املنتفع بها وال عىل حقوق الغري.

املادة 1348
ال تسمع دعوى املطالبة بحق االنتفاع مبرور الزمان إذا انقضت عىل عدم استعامله مدة خمس 

عرشة سنة.

8- يف مرشوع قانون مدين مرصي - طبقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية أعد بعد 1980 

حق االنتفاع 
مادة 997

 االنتفاع حق عيني يخول املنتفع سلطة استعامل واستغالل يشء غري قابل لالستهالك أو حق للغري، 
وينتهي حتام مبوت املنتفع.

1- إنشاء حق االنتفاع
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مادة 998
يكسب حق االنتفاع بالترصف القانوين أو بالشفعة أو مبقتىض الحيازة عند عدم سامع الدعوى.

مادة 999
يجوز تقرير االنتفاع لشخص اعتباري، برشط إال تزيد مدته عىل ثالثني سنة.

مادة 1000
يراعى يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي أنشاء حق االنتفاع. وكذلك األحكام املقررة يف املواد اآلتية:

مادة 1001
1. تكون مثار اليشء املنتفع به من حق املنتفع عىل قدر مدة انتفاعه. 

2. وإذا كانت األرض املنتفع بها مشغولة بزرع قائم وقت بداية حق االنتفاع، تركت األرض للاملك 
إىل حني إدراك الزرع، عىل أن يؤدي للمنتفع أجرة األرض عن هذه الفرتة من الزمن. وإذا كانت 
األرض مشغولة بالزرع عند نهاية هذا الحق، تركت األرض للمنتفع أو لورثته إىل حني إدراك الزرع، 

عىل أن يؤدوا للاملك أجرة األرض عن هذه الفرتة من الزمن.

مادة 1002
1. للمنتفع أن يترصف يف حقه، ما مل يتفق عىل خالف ذلك. 

2. ويف حالة النزول عن حق االنتفاع يبقى املنتفع ملتزما نحو املالك مبا ترتب يف ذمته من التزامات 
نحوه، ما مل يقبل املالك الترصف.

3. وينتهي حق االنتفاع يف جميع األحوال مبوت املنتفع األصيل.

مادة 1003
1. عىل املنتفع أن يستعمل اليشء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له، وأن يديره إدارة حسنة.

2.  وللاملك أن يعرتض عىل أي استعامل غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعة اليشء، فإذا أثبت أن 
حقوقه يف خطر جاز أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن مل يقدمها املنتفع وظل عىل الرغم من اعرتاض 
املالك يستعمل العني استعامالً غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعتها، فللقايض أن ينزع هذه العني 
من تحت يده وأن يسلمها إىل آخر يتوىل إدارتها، بل له تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق 

االنتفاع دون إخالل بحقوق الغري.

مادة 1004
املعتادة، وبكل  التكاليف  املنتفع بها من  العني  انتفاعه بكل ما يفرض عىل  أثناء  املنتفع  1. يلزم 

النفقات التي تقتضيها أعامل الصيانة.
2.  أما التكاليف غري املعتادة واإلصالحات الجسيمة التي مل تنشأ من خطأ املنتفع، فإنها تكون عىل  

املالك بال جرب عليه،  فإذا قام بها املنتفع كان له أن يسرتد ما أنفقه عند انتهاء حق االنتفاع.
مادة 1005

العادي. الشخص  يبذله  ما  اليشء  حفظ  يف  العناية  من  يبذل  أن  املنتفع  عىل   .1 
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2. وهو مسئول عن هالك اليشء، ولو بسبب أجنبي، إذا كان قد تأخر عن رده إىل صاحبه بعد انتهاء 
حق االنتفاع وإن مل يطلبه املالك.

مادة 1006
إذا هلك اليشء أو تلف أو احتاج إىل إصالحات جسيمة مام يجب عىل املالك أن يتحمل نفقاته ، أو 
إىل اتخاذ إجراء يقيه من خطر مل يكن منظوراً، فعىل املنتفع أن يبادر بإخطار املالك. وعليه إخطاره 

أيضاً إذا ادعى أجنبي حقاً عىل  اليشء ذاته.
3. انتهاء حق االنتفاع

مادة 1008
ينتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل املعني، فإن مل يعني له أجل عد مقرراً لحياة املنتفع. وهو ينتهي 

عىل أي حال مبوت املنتفع ، حتى قبل انقضاء األجل املعني.

مادة 1009
1. ينتهي حق االنتفاع بهالك اليشء ، إال أنه ينتقل من هذا اليشء إىل ما قد يقوم مقامه من عوض.

2.  وإذا مل يكن الهالك راجعا اىل خطأ املالك،  فال يجرب عىل إعادة اليشء اىل أصله.  ولكنه اذا أعاده، 
رجع للمنتفع حق االنتفاع اذا مل يكن الهالك بسببه ، ويف هذه الحالة تطبق املادة 1004 الفقرة الثانية.

9 - يف املرشوع العريب املوحد عىل أساس الفقه اإلسالمي 1989

مرشوع قانون املعامالت املالية العريب املوحد عىل أساس الفقه اإلسالمي
 ]املواد 1- 433 )النظرية العامة لاللتزام  ( اعدتها لجنة خرباء  خالل الفرتة 1981 – 1984 ، ثم تابعت 
لجنة مصغرة صياغة سائر املواد ) 434 – 1316 ( وقدم كامال  لألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

عام 1989 [

مادة  1110: 
حق االنتفاع حق عيني أصيل يخول للمنتفع استعامل واستغالل عني مملوكة لغريه 

مادة  1111: 
يكسب حق االنتفاع بالترصف القانوين أو بالحيازة أو بالتقادم

آثار حق االنتفاع
مادة  1112: 

يراعى يف حقوق املنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق االنتفاع وكذلك األحكام املقررة يف املواد اآلتية.
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مادة  1113: 
مثار اليشء املنتفع به من حق املنتفع مدة انتفاعه.

مادة  1114:  
1- عىل املنتفع أن يستعمل اليشء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.

2- وللاملك أن يعرتض عىل أي استعامل غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعة اليشء ، فإذا أثبت 
أن حقوقه يف خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن مل يقدمها املنتفع أو ظل عىل الرغم 
من اعرتاض املالك يستعمل العني استعامالً غري مرشوع أو غري متفق مع طبيعتها ، فللمحكمة أن 
تنـتزع هذه العني من تحت يده وأن تسلمها إىل آخر يتوىل إدارتها ، ولها تبعاً لخطورة الحال أن 

تحكم بانهاء حق االنتفاع دون إخالل بحقوق الغري.

مادة  1115: 
1- املنتفع ملزم يف أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العني املنتفع بها وأعامل الصيانة.

2- أما النفقات غري املعتادة واإلصالحات الجسيمة التي مل تنشأ عن خطأ املنتفع، فإنها تكون عىل 
املالك بال جرب عليه.

3- يرسي أحكام الفقرتني السابقتني ما مل يوجد اتفاق يقيض بغري ذلك.

مادة  1116:
1- عىل املنتفع أن يبذل من العناية يف حفظ اليشء ما يبذله الشخص املعتاد.

2- فإذا تلف اليشء أو هلك دون تعد أو تقصري من املنتفع فال ضامن عليه.

مادة  1117: 
عىل املنتفع ضامن قيمة اليشء املنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة االنتفاع ومل يرده ملالكه 

مع إمكان الرد ولو مل يستعمل ذلك اليشء بعد انقضاء املدة وإن مل يطلبه املالك.

مادة  1118: 
1- عىل املنتفع أن يخطر املالك:

أ- إذا ادعى الغري حقا عىل اليشء املنتفع به أو غصبه غاصب.
ب- ذا هلك اليشء أو تلف أو احتاج اىل إصالحات جسيمة مام يقع عىل عاتق املالك.

ج- إذا احتاج اىل اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا.
د- فإذا مل يقم املنتفع باإلخطار فانه يكون مسؤوال عن الرضر الذي يلحق املالك.

مادة  1119: 
1- للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من املنقوالت التي ال ميكن االنتفاع بها إال باستهالك عينها وعليه 
رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه يف االنتفاع وعليه ضامنها اذا هلكت قبل االنتفاع بها ولو بغري 

تعديه لكونها قرضا.
2- وإذا مات املنتفع باملنقوالت املشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فضامن مثلها أو قيمتها يف تركته.
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مادة  1120: 
ينتهي حق االنتفاع :

1- بانقضاء األجل املحدد له.
2-  بهالك العني املنتفع بها .

3-  بتنازل املنتفع .
4-  بإنهائه بقضاء املحكمة لسوء االستعامل .

5-  باتحاد صفتي املالك واملنتفع ما مل تكن للاملك مصلحة يف بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.
6- مبوت املنتفع إذا مل ينص القانون عىل غري ذلك.

مادة  1121: 
إذا انقىض األجل املحدد لالنتفاع وكانت االرض املنتفع بها مشغولة بزرعه تركت األرض للمنتفع أو 

ورثته  بأجر املثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما مل ينص القانون عىل غري ذلك .

مادة  1122:
1- اذا انتهى حق املنفعة بهالك اليشء ودفع عنه تعويض أو تأمني انتقل حق املنفعة اىل العوض 

ومبلغ التأمني .
2- واذا مل يكن الهالك راجعا اىل خطأ املالك فال يجرب عىل اعادة اليشء اىل صله ولكنه اذا أعاده رجع 

للمنتفع حق االنتفاع اذا مل يكن الهالك بسببه ما مل يتفق عىل غري ذلك .

مادة  1123: 
تنازل املنتفع عن حق االنتفاع ال يؤثر عىل التزاماته ملالك العني املنتفع بها وال عىل حقوق الغري .

مادة  1124: املرشوع العريب املوحد 
ال تسمع دعوى املطالبة بحق االنتفاع مبرور الزمان اذا انقضت عىل عدم استعامله مدة خمس 

عرشة سنة .

10 - يف قانون املعامالت املدنية  السوداين 1984

تجاهل متاما حق االنتفاع القانوين .
وفصل يف مواده 565 – 573  حقوق االنتفاع باالرض ، وبخاصة تلك التي  متنحها سلطة عامة.


