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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا ﴿

  ﴾ مِنْكُمْ تَزَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ

 [.92: النساء]
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 االهداء
 

 *الى ابي *وامي *واخوتي*

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 

 فتمؾ ثمرة مف ثمار غرسيما الطيب الكريـ.....

 ربنا اتمـ عمييما عفوؾ ...انؾ سميع عميـ.....

 

***** 
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 الشكر والثناء 

الٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي 

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة  حامد محمود محمدوقدوتً , االستاذ 

بتوجٌهات سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها االثر 

 الحاسم فً انجاز هذا البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

انون ــ فً كلٌة القانون والعلوم كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم الق

السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة 

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة  ٌفوتنعودة إبراهٌم التمٌمً , كما ال

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 اقرار المشرف

( جرى تحت اشرافً فً حقوق االرتفاق) بـاشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم 

فً  سجامعة دٌالى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهو جزء من نٌل شهادة البكالورٌو

 القانون.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 -التوقيع:                                                             

 محمد حامد محمودم.م  -المشرف:                                               

 2017/   /      التاريخ                                                      

 

 

 

 



 
 

7 

 المقدمة

لقد مّف اهلل سبحانو عمى أىؿ اإلسالـ خاصة والبشرية عامة فجعؿ في فقياء     
المسمميف عمى مر العصور مف يدرؾ حاجات مجتمعاتيـ، فيجتيدوا في صياغة 

مف  والقانوف وفقًا لمتطمبات العصر،وما جاءت بو الشريعة والقانونية األحكاـ الفقيية
رعاية المصالح والحقوؽ، ودرأ المفاسد والمظالـ، ولقد حظيت سائر الحقوؽ بالدراسة 
والبحث مف فقيائنا األجالء، ومف تمؾ الحقوؽ حؽ االرتفاؽ المتعمؽ بتحصيؿ منافع 

مف الحقوؽ قد أخذ اليـو طابعًا  العقارات بأنواعيا الخاصة والعامة، ومع أف ىذا النوع
فيو ال تزاؿ قاصرة عف الوفاء بما يتطمبو ىذا  القانونية مختمفًا، إال أف الكتابات الفقيية

العصر، الذي جدت فيو أنواعًا مف حقوؽ االرتفاقات التي آلت إلى أنواع مف 
ف كانت  المشكالت والمخالفات بسبب غياب النظاـ المستمد مف الشرع المطير، وا 
بعض النظريات القانونية في ىذا الجانب متوفرة اليـو إال أنيا ال يمكف أف تعبر عف 

 الرأي الفقيي، المستمد مف أصوؿ التشريع في الكتاب والسنة.

ومسائؿ االرتفاؽ يكتنفيا شيء مف التداخؿ والغموض، صرح بذلؾ بعض الفقياء 
وى الحيطاف والطرؽ المتقدميف، حيث قاؿ حساـ الديف الشييد:" وجدت مسائؿ دع

ومسيؿ الماء مف أصعب المسائؿ مرامًا، وأعسرىا التئامًا"ولئف كانت مسائؿ االرتفاؽ 
صعبة ومعقدة في ذلؾ الوقت فيي اليـو أصعب، وأكثر إشكااًل، فقد تعددت أنماط 
المعامالت والعادات واألعراؼ، واستجدت ألواف كثيرة مف الحقوؽ المتعمقة بحؽ 

ارات الخاصة والعامة، مما يعني ضرورة مراجعة ما كتبو الفقياء االرتفاؽ في العق
 المتقدموف مع مراعاة ىذا التغير أو التحوؿ في عصرنا الحاضر.

ولعؿ ىذا البحث يعتبر إضافة جديدة إلثراء بعض جوانب موضوع حؽ االرتفاؽ، 
ع ومساىمة في تتبع بعض صيغو وتطبيقاتو المعاصرة، موقنًا بأف بحث ىذا الموضو 
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يحتاج إلى دراسة أكثر توسعًا وعمقًا وتحمياًل، ومقارنة بما ىو موجود ومعموؿ بو في 
، وفي ضوء ذلؾ قسمنا بحثنا ىذا الى ثالث مباحث، األوؿ ماىية األنظمة الدولية

 .حؽ االرتفاؽ، والثني احكاـ واثر حؽ االرتفاؽ، والثالث طرؽ انقضاء حؽ االرتفاؽ

 أهمية البحث: 

لبحث في دراسة ماىية حؽ االرتفاؽ وما يتناولو مف تعريؼ وشروط تكمف أىمية ا
وخصائص وانوع الف حؽ االرتفاؽ يعتبر مف اىـ حقوؽ التي تحد مف منفعة عقار 
عمى عقار غيره وكذلؾ تبرز أىمية البحث فيما يتعمؽ بالتزامات المالؾ لمعقار 

 المرتفؽ والمرتفؽ بو.

 هدف البحث:

 الحؽ،ييدؼ البحث الى دراسة تعريؼ حؽ االرتفاؽ والى معرفة احكاـ واثار ىذا 
الى السند الذي أنشأ بمقتضاه وييدؼ الى تحديد احكاـ حؽ االرتفاؽ وذلؾ لرجوعو 

 السند مف احكاـ. وحؽ االرتفاؽ والى عرؼ الجية فيما ال يتعارض مع ما تضمن

 هيكمية البحث:

بحث حؽ االرتفاؽ والذي قسمناه الى ثالثة مباحث في تطرقنا مف خالؿ دراستنا في 
المبحث األوؿ تكممنا عف ماىية حؽ االرتفاؽ والمبحث الثاني عف حكاـ واثار حؽ 

 االرتفاؽ والمبحث الثالث تكممنا عف طرؽ انقضاء حؽ االرتفاؽ.

 

 

 



 
 

9 

 المبحث االول

 ماهية حقوق االرتفاق

اف االرتفاؽ حؽ يحد مف منفعة عقار  ، حيثالحقوؽتعتبر حقوؽ االرتفاؽ مف اىـ 
 ، وىومرتفؽاف يكوف ىناؾ عقار  ، ويجباخرلفائدة عقار غيره يممكو شخص 

ال ينشأ حؽ االرتفاؽ اال  حيث، االرتفاؽالعقار الذي تعود عميو الفائدة مف حؽ 
سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث بياف  وليذا، االنتفاعلمصمحة عقار بخالؼ حؽ 

شروطو وخصائصو في المطمب  واىـ، االوؿاؽ في المطمب تعريؼ حؽ االرتف
 الثالث.وانواع حقوؽ االرتفاؽ في المطمب ، الثاني

 المطمب االول

 تعريف حق االرتفاق

ومرافؽ  واالستعانة، واالنتفاعىو االتكاء عمى مرفؽ اليد  المغة:حق االرتفاق في 
 .(1)الدار مصاب الماء ونحوىا 

بأنو االتكاء عمى مرفؽ اليد اي متكأ ومنال او مجتمعا  المغة:وعرفو اخروف في 
فيو معنى االنتفاع واالستعانة بموضع اليد لالتكاء  ، واالرتفاؽلالرتفاؽوموضعا 

، بالشيءىنا نجد اف االرتفاؽ يدور حوؿ معنى االستعانة واالنتفاع  ومف، عميو
 .(2) أنعمو ، وارفقوبوانتفعت  اي، بالشيءفيقاؿ اتفؽ  واالنتفاع

                                                           
, دار صادر للنشر والتوزٌع ,  1ابن منظور ,محمد بن مكرم بن منظور المصري , لسان العرب , ط  (1)

   .47, ص1791مصر , 
 .169, ص1775, مكتبة لبنان للنشر , 1محمد بن ابً بكر عبد القادر , مختار الصحاح , ط   (2)
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فأنو عبارة عما يرتفؽ بو ويختص بما ىو مف التوابع كالشرب  االصطالح:اما في 
 .(1)ومسيؿ الماء 

 .(2)وعرفو اخروف : بأنو ىو حؽ مقرر عمى عقار لمنفعة عقار لشخص اخر 

( " بانو 876اما في القانوف فقد عرفو القانوف المدني العراقي حؽ االرتفاؽ في المادة)
قار لفائدة عقار اخر لشخص اخر ويجوز اف يترتب االرتفاؽ يجعؿ حدا لمنفعة ع

 وىو، الماؿعمى ماؿ عاـ اذا كاف ال يتعارض مع االستعماؿ الذي خصص لو ىذا 
االوؿ العقار المرتفؽ او العقار المخدـو ويسمى  ويسمى، اخرحؽ عيني عمى عقار 

 .(3)العقار الثاني العقار المرتفؽ بو او الغقار الخادـ 

يرد عمى العقار  وىو، مستقالوحؽ االرتفاؽ ال يجوز التصرؼ فيو او الحجز عميو 
العقار بالطبيعة ولو كاف ممموكا  عمى، مستقالبالطبيعة حتى ولو كاف ممموكا عميو 

مقررا لمصمحة عقار اخر شرط اف يكوف العقار ممموكيف  ويكوف، عامةممكية 
مف سمطات المالؾ الذي لو  يحد النو، واحدلشخص  وليس، مختمفيفلشخصيف 

مجاورة الالمرور في ارض الغير ومف امثمة حقوؽ االرتفاؽ حؽ ، الممكية التامة
وحؽ المسيؿ المياه الطبيعية مف  ، ررة لمصمحة ارض محبوسة عف الطريؽ العاـقالم

 . (4)االرض العالية الى االراضي الواطئة 

 

 

 

                                                           
 .52ابن منظور , محمد بن مكرم , مصدر سابق , ص   (1)
 .133, ص1793, دار الفكر العربً , بٌروت , 1ٌعقوب الفٌروز ابادي , القاموس المحٌط , طمحمد بن    (2)
 ( القانون الدنً االعراقً.996انظر : نص المادة )   (3)
 .299, ص2212, منشورات الحلبً الحقوقٌة , 1د. نبٌل ابراهٌم سعد , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , ط   (4)
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 المطمب الثاني

 حق االرتفاق وخصائصشروط 

 الفرع االوؿ : شروط حؽ االرتفاؽ  

مف خالؿ بياف تعريؼ حؽ االرتفاؽ الوارد اعاله يتبيف انو لقياـ حؽ االرتفاؽ البد 
 مف توافر شروط وىي: 

اوال  : اف يكوف التكميؼ مقررا عمى عقار معيف : حتى تكوف اماـ حؽ ارتفاؽ البد 
يتقرر اال عمى العقار وال  مف وجود عقار بطبيعتو يتقرر عميو حؽ االرتفاؽ النو ال
لمنقولة ولو كانت عقارا يسوغ ترتبو عمى االشخاص وال عمى االشياء ا

 .(1)بالتخصيص

اف يكوف التكميؼ مقررا لمنفعة عقار اخر معيف :حيث اف المقصود مف حؽ  ثانيا:
ولذلؾ  ، االرتفاؽ ىو منفعة العقار المقرر لو حؽ االرتفاؽ ال منفعة صاحب العقار

يطمؽ عمى العقار المرتفؽ " العقار المخدـو او المتسمط وعمى العقار المرتفؽ بو 
 .  (2)العقار الخادـ 

اف يكوف العقار المرتفؽ والعقار المرتفؽ بو لمالكيف مختمفيف : فحؽ االرتفاؽ  ثالثا:
اال  بطبيعتو يقتطع مف سمطة مالؾ او يحد منيا وبالتالي ال يتعود اف يثبت ىذا الحؽ

لشخص اخير غير المالؾ اذ لو اف العقار ممموكيف لمالؾ واحد ما كاف ثمة ضرورة 

                                                           
, 2222, مطبعة الوراقة  الوطنٌة , مراكش , 1الرتفاق فً القانون المغربً , طد.محمد مؤمن , حقوق ا   (1)

 .94ص
, 2221, دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1, ط2د مأمون الكزبري, الحقوق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌة , ج   (2)

 .299ص
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النشاء حؽ ارتفاؽ المالؾ يممكو بصورة محمقة فمو اف يفعؿ ما يشاء في عقاراتو 
 .(1)ويحدث ما يراه مف ممرات او مجاري او محالت ضمف ممكيتو

لعقارات فيي مورد لو اذا توافرت اما ا ، واف وعاء حؽ االرتفاؽ ال يرد عمى المنقوالت
 فييا الشرطاف التالياف : 

ػ يجب اف تكوف مف العقارات بطبيعتيا )كاالرض والبناء( وال يشترط اف يكوف 1
العقاراف متعاقبيف اذ مف الجائز اف يشغؿ عثار بحؽ ارتفاؽ لمنفعة عقار ناء عتو 

 كارتفاؽ المجرى وحؽ اغتراؼ الماء وارتفاؽ ىوائي.

يكوف العقار الذي يتقرر عميو حؽ االرتفاؽ اف يكوف قابال لمتداوؿ اما اذا كاف ػ واف 2
فاالصؿ انو ال يجوز اف يكوف  ، غير قابؿ لمتداوؿ باف كاف مف االمالؾ العامة

محال يرد عمييا حؽ االرتفاؽ وذلؾ باف االمواؿ العامة ال يجوز التصرؼ فييا او 
 .(2)ىي القاعدة بيذا الشأف الحجز عمييا او لمالكيا بالتقادـ وىذه

 الفرع الثاني : خصائص حؽ االرتفاؽ :  

وعمى ضوء بياف تعريؼ حؽ االرتفاؽ وبياف شروطو تستطيع اف تبر خصائص حؽ 
 االرتفاؽ فيما يمي: 

اوال : انو حؽ عيني عقاري : حؽ االرتفاؽ حؽ عيني اصمي يخوؿ صاحب العقار 
وحؽ االرتفاؽ ال يرد اال عمى عقار  ، فقة بوالمرتفؽ سمطة مباشرة عمى العقار المرت

                                                           
, دار احٌاء التراث العربً , 1ط,   7هوري , الوسٌط فً شرح القانون المدنً , جعبد الرزاق احمد السن   (1)

 .351, ص  1796
, مطبعة الداودي , دمشق , 1محمد وحٌد الدٌن سوار , شرح القانون المدنً , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , ط   (2)

 .496, ص1795
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ولذلؾ فيو حؽ دائما  ، يحد مف منفعتو لفائدة عقار غيره ممموؾ لشخص اخر
 .(1)عقاري

 ثانيا : حؽ االرتفاؽ حؽ لو طابع الدواـ :

االصؿ اف حؽ االرتفاؽ يدـو  بدواـ العقاريف المرتفؽ والمرتفؽ بو كما اف ىذا الحؽ 
المرتفؽ والعقار المرتفؽ بو وال ينفصؿ عنيا فيما يجري عمييا مف يتبع كؿ مف العقار 

كما ال يجوز التصرؼ فيو مستقال عف العقار اال بالتخمي عنو فحؽ  ، تصرفات
فيظؿ  ، االرتفاؽ يتبع العقار المرتفؽ بو باعتباره مف االعباء التكاليؼ الممحقة بو

ؿ مع العقار الى مف تنتقؿ اليو مثقال بحؽ االرتفاؽ فينتقؿ مع العقار الى مف تنتق
وتقصد بطابع الدواـ الذي يتصؼ بو حؽ االرتفاؽ اف ىذا الدواـ  ، ممكية ىذا العقار

ولذلؾ نجد اف االرتفاؽ يسقط بعدـ  ، واف كاف ليس مف جوىره اال انو مف طبيعتو
 . (2)االستعماؿ كما اف طبيعتو ال تأبى التأميف بأجؿ معيف وينتيي بانقضاء االجؿ

 ثالثا : حق االرتفاق حق غير قابل لمتجزئة : 

كما انو يثقؿ العقار  ، ويقصد بذلؾ اف حؽ االرتفاؽ مقرر لفائدة العقار المرتفؽ كمو
 ، فإذا جزئ العقار المرتفؽ يعني االرتفاؽ مستحقا لكؿ جزء منو ، المرتفؽ بو كمو

وىذا ىو  ، زء منوواذا جزئ العقار المرتفؽ بو يعني حؽ االرتفاؽ واقعا عمى كؿ ج
 .(3)االصؿ

 

 

                                                           
, هوري , بغداد , مكتبة السن1, ج1ٌنٌة االصلٌة , طد. محمد طه البشٌر, د. غنً حسون طه , الحقوق الع   (1)

2212 ,243 . 
 .273, ص 1795, دار الفكر العربً , االسكندرٌة , 1د. حسن دٌرة , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , ط   (2)
 .251د. محمد طه البشٌر , د.غنً حسون طه , مصدر سابق , ص   (3)
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 رابعا : حؽ االرتفاؽ يتقرر عمى عقار لمصمحة عقار غيره ممموؾ لشحص اخر : 

ينشئ حؽ االرتفاؽ عالقة بيف ممموكيف لمالكيف مختمفيف ما يكوف مف مقتضاه 
يحميؿ احدىما بعبئ او تكميؼ عيني استثنائي وتحقيؽ مصمحة او منفعة عينية 

فحؽ  ، فأنو يمـز اف يكوف العقاراف ممموكيف لشخصيف مختمفيفلمعقار االخر ولذلؾ 
االرتفاؽ بطبيعتو يقتطع مف سمطة المالؾ او يحد منيا وبالتالي ال يتصور اف يثبت 

ومف ثـ يجب اف يكوف التكميؼ عمى عقار  ، ىذا الحؽ اال لشخص اخر غير المالؾ
رر عمى عقار لصالح فاف جوىر حؽ االرتفاؽ ىو التكميؼ الذي يتق، لفائدة عقار
ويسمى العقار المقرر  ، ويسمى العقار المستفيد العقار المرتفؽ المخدـو ، عقار اخر

 .(1)عميو التكميؼ العقار المرتفؽ بو او العقار الخادـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

,  , منشأة المعارف , مصر1د. معتز كامل مرسً , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , حق االرتفاق , ط   (1)

 .394, ص2224االسكندرٌة , 
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 المطمب الثالث

 انواع حقوق االرتفاق

او مظيره  ، او بحسب طبيعة ىذا المضموف ، تتنوع حقوؽ االرتفاؽ بتنوع مضمونيا
 الى ثالثة انواع وكاالتي : 

 اوال : االرتفاقات االيجابية واالرتفاقات السمبية : 

واالرتفاؽ االيجابي  ، وينقسـ االرتفاؽ تبعا لمضمونو الى ارتفاؽ ايجابي وارتفاؽ سمبي
ىو الذي يخوؿ صاحب العقار المرتفقا او المخدـو سمطة القياـ باعماؿ ايجابية عمى 

اما االرتفاؽ  ، مثؿ االرتفاؽ بالمرور او بأعتراؼ المياه ، تفؽ بو او الخادـالعقار المر 
السمبي ىو الذي يمتنع معو صاحب العقار المرتفؽ بو او الخادـ اف يقـو باعماؿ 

فيو يتمحض عف حرماف صاحب العقار  ، معينة في عقار كاف يحؽ لو القياـ بيا
و كاالرتفاؽ بعدـ الى البناء الى ما المرتفؽ بو او الخادـ مف استعماؿ بعض سمطات

 .(1) او ارتفاؽ عدـ المطؿ ، يجاوز ارتفاعا معينا

 ثانيا : االرتفاقات المستمرة واالرتفاقات غير المستمرة : 

ومعيار التفرقة بيف ىذه االرتفاقات يكمف في مدى الحاجة الى تدخؿ االنساف 
خؿ متجدد مف جانب صاحب اي فيما اذا كاف استعماؿ يحتاج الى تد ، لمممارستو

وعمى ذلؾ فاالرتفاؽ المستمر ىو الذي ال يحتاج  ، العقار المرتفؽ مف عدمو
ومثؿ ذلؾ  ، استعمالو الى تدخؿ متجدد مف قبؿ صاحب العقار المرتفؽ او المخدـو

بالجممة  ، او بعدـ البناء ، او المسيؿ ، او بالمجرى ، او بالشراب ، االرتفاؽ بالمطؿ
كؿ االرتفاقات السمبية تعتبر ارتفاقات مستمرة وكذلؾ بعض االرتفاقات االيجابية وال 

                                                           
 .471د. محمد وحٌد سوار , مصدر سابق , ص   (1)
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يغير مف ىذه الطبيعة المستمرة الحاجة الى تدخؿ االنساف في البداية بالنسبة لبعض 
اما االرتفاقات غير المستمرة يحتاج استعمالو  ، االرتفاقات إلكاف استعماليا بعد ذلؾ

دد مف جانب صاحب العقار المرتفؽ او المخدـو اذ بيذا التدخؿ الى تدخؿ متج
ومف  ، المتجدد يستشعر بالعبء االستثنائي الذي يتمثؿ العقار المرتفؽ بو او الخادـ

 .(1)او يرعى الماشية ، او باعتراؼ المياه ، امثمتو االرتفاؽ بالمرور

 ثالثا : االرتفاقات الظاىرة واالرتفاقات غير الظاىرة : 

بأف  ، يكمف معيار التقسيـ فيما اذا كانت ىناؾ عالمة خارجية تدؿ عميو مف عدموو 
ولذلؾ فأف ارتفاقا معينا  ، او ال تكوف ليذه العالمة ، تكوف لالرتفاقات عالمة ظاىرة

فاالرتفاؽ  ، وال يكوف كذلؾ في اخرى تبعا لظروؼ الواقع ، قد يكوف ظاىرة في حالة
ويكوف غي ظاىر اذا  ، كاف لو طريؽ مخطط يمارس فيوبالمرور قد يكوف ظاىرا اذا 

واالرتفاؽ بالمجرى يكوف ظاىرا اذا كانت لو  ، لـ يكف الطريؽ محددا بعالمة خارجية
ويكوف غير ظاىر اذا كاف الماء يجري في انابيب  ، قناة مكشوفة تجري فيو المياه

ولكف بعض االرتفاقات ال يكوف اال ظاىرا كاالرتفاؽ  ، مدفونة في باطف االرض
قد ال يتصور وجود دوف نافذة او شرفة او نحو ذلؾ مف العالقات الخارجية  ، بالمطؿ

وقد تكوف ىناؾ ارتفاقات بطبيعتيا غير ظاىرة الى االرتفاقات السمبية ، التي تدؿ عميو
 .    (2)كاالرتفاؽ بعدـ البناء 

 

 

 
                                                           

 .132محمد مؤمن , مصدر سابق , ص   (1)
 .497معتز كامل مرسً , مصدر سابق , ص   (2)
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 المبحث الثاني

 احكام وأثار حق االرتفاق

واف ليذه  ، تعتبر حقوؽ االرتفاؽ مف اىـ الحقوؽ العينية االصمية بعد حؽ الممكية
وقد تناوؿ الفقياء  ، الحقوؽ اىمية بالغة مف خالؿ تنظيميا بمقتضيات قانونية

عف حقوؽ  ، بالتأليؼ والدراسة مف حيث طرؽ انشائيا واالحكاـ المتعمقة بيا
ذا سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث بياف احكاـ حؽ االرتفاؽ في المطمب ولي ، والتزامات

 واثار حؽ االرتفاؽ في المطمب الثاني . ، االوؿ

 المطمب األول

 احكام حق االرتفاق

اف احكاـ حؽ االرتفاؽ تتعمؽ بحقوؽ والتزامات مالؾ العقار المرتفؽ ومالؾ العقار 
 المرتفؽ بو وعميو فأف احكاـ االرتفاؽ ىي : 

 ػ حقوؽ والتزامات مالكي العقاريف :1

حيث انو ينشئ حؽ االرتفاؽ حقوقا والتزامات عمى كؿ مالكي العقاريف سواء العقار  
 .(1)المرتفؽ او العقار المرتفؽ بو

 وىنا نبيف كؿ مف : ، فأف لمالؾ العقار حقوؽ تثبت لو ويتحمؿ التزامات

ر المرتفؽ اف يجري ما ىو أ ػ حقوؽ مالؾ العقار المرتفؽ : فأف لصاحب العقا
حيث اكد  ، وما يمـز لمحفاظ عميو ، ضروري مف االعماؿ الستعماؿ حؽ االرتفاؽ

القانوف العراقي المدني بأف يحؽ لصاحب العقار حؽ االرتفاؽ اف يقـو بجميع 
                                                           

, مكتبة الدار البٌضاء للنشر والتوزٌع , 1د. محمد مؤمن , حقوق االرتفاق فً القانون المغربً , ط   (1)

 .146ص, 1775
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فحؽ االرتفاؽ بالمرور يقوؿ مالؾ  ، االعماؿ الضرورية الستعماؿ حقو وصيانتو
في رصؼ الطريؽ وتعبيده ليكوف صالحا لممرور وحؽ االرتفاؽ العقار المرتفؽ الحؽ 

 ، بالمجرى عمى عقار الغير يخوؿ صاحبو اف يحفر قناة تجري فيو المياه الى ارضو
وييدؼ المشرع مف ىذا المقتضى تدعيـ فعالية حؽ االرتفاؽ باعطاء مالؾ العقار 

 .(1)المرتفؽ الرسائؿ الالزمة في استعماؿ حقو

اما االعماؿ غير  ، ف ىذه االعماؿ ضرورية الستعماؿ الحؽوينبغي اف تكو 
 ، الضرورية لالستعماؿ ولو كانت غير مضرة بالعقار المرتفؽ فيو فميس لو اجرائيا

وتقدير كؿ ذلؾ مسألة يفصؿ فييا قاضي  ، وليس لو كذلؾ اقامة التحسينات
عماؿ وىو اف الموضوع ويتقيد مالؾ العقار المرتفؽ بشرط فقط في مباشرتو ليذه اال

فمو كاف ىناؾ مثال حؽ المسيؿ وكاف اجراء  ، يكوف االستعماؿ بأقؿ ضرر منو
المياه بأنابيب مف حديد اقؿ ضرر مف استعمؿ انابيب مف فخار فأنو ممـز باستعماؿ 

 .(2)االنابيب الحديدية 

بمزايا ب ػ التزامات مالؾ العقار المرتفؽ : تقع عمى عاتؽ مالؾ العقار تغير تمتعو 
مثاؿ ذلؾ  ، ومنافع الرتفاؽ عدة التزامات عما ينص عمييا القانوف او بمقتضى العقد

ومف بيف االلتزامات الممغاة عمى عاتؽ  ، اراء تعويض مناسب مقابؿ حؽ االرتفاؽ
مالؾ العقار المرتفؽ االلتزاـ باداء نفقة االعماؿ الالزمة الستعماؿ حؽ االرتفاؽ 

الف االصؿ ىو اف نفقات  ، جد اتفاؽ يقضي بخالؼ ذلؾىذا ما لـ يو  ، وصيانتو
اال انو اذا  ، االعماؿ الالزمة الستعماؿ حؽ االرتفاؽ يتحمميا مالؾ العقار المرتفؽ

                                                           
, 2221, دار المطبوعات الجامعٌة , االسكندرٌة , 1د. رمضان ابو السعود , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , ط   (1)

 .534ص
 .295مصدر سابق , ص د. نبٌل ابراهٌم  سعد ,  (2)
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تتوزع ىذه النفقات عمى  ، كانت ليذه االعماؿ نافعة ايضا لمالؾ العقار المرتفؽ بو
 .(1)الطرفيف كؿ نسبة ما يعود عميو مف فائدة 

 التزامات مالؾ العقار المرتفؽ بو :ػ حقوؽ و 2

كما ىو الشأف بالنسبة لمالؾ العقار المرتفؽ فاف لمالؾ العقار المرتفؽ بو مجموعة 
 مف الحقوؽ وجعمت عمى عاتقو مجموعة مف االلتزامات وىي: 

أ ػ حقوؽ مالؾ العقار المرتفؽ بو : اف حؽ االرتفاؽ ىو خدمة يؤدييا العقار المرتفؽ 
وال ، ويجعمو مثقال بتكميؼ لفائدة الثاني ، ومنفعة االوؿ ، رتفؽ فيوبو لمعقار الم

فاالرتفاؽ ال يمنعو مف ، يترتب عمى ذلؾ حرماف مالؾ العقار الرتفؽ بو مف ممكو
او مف اىـ الحقوؽ ، ممارسة سمطاتو عمى عقاره مف استعماؿ واستغالؿ وتصرؼ

حيث انو ، وضع االرتفاؽالتي يتمتع صاحب العقار المرتفؽ بو ىو حقو في تغير م
امكنو اف يعرض عمى ، اذا صار وضع االوؿ اشد كمفة عمى الممؾ المرتفؽ بو

صاحب الممؾ االخر مكانا بسيولة المكاف االوؿ الستعماؿ حقوقو وال يمكف ليذا 
 .(2)االخير اف يرفض ذلؾ 

ىو ب ػ التزامات مالؾ العقار المرتفؽ بو : حيث يمتـز صاحب العقار المرتفؽ بو 
االخر بو مجموعة مف االلتزامات سواء كانت ىذه االلتزامات مقررة بالعقد المنشئ 

ومف ىذه االلتزامات ىو االمتناع عف اعاقة ، لحؽ االرتفاؽ والمنشأة بموجب القانوف
استعماؿ حؽ االرتفاؽ وحيث يترتب عمى مالؾ العقار المرتفؽ بو اف يعرقؿ استعماؿ 

                                                           
 1799, منشورات الحلبً الحقوقٌة , بٌروت ,  1د . اسعد دٌاب ,ابحاث فً التأمٌنات العٌنٌة, ط   (1)

 .126,ص
 .129د. سعد دٌاب , مصدر سابق , ص    (2)
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يضع ما يمنع مرور الماء المجرى او اف يحرث صاحب حؽ االرتفاؽ كحقو كأف 
 . (1)ويكوف ىذا االلتزاـ عاما ، االرض المثقمة بارتفاؽ المرعى

ومف ىذه االلتزامات ايضا ىو االمتناع عف تغير موضع حؽ ااالرتفاؽ فالقاعدة ىي 
انو ليس لمالؾ العقار المرتفؽ بو اف يغير او يطالب بتغير الوضع القائـ او اف 

كما  ، تبديؿ الموضع المعيف اصال الستعماؿ حؽ االرتفاؽ بموضع اخريطمب 
فأف حؽ  ، ويمنع مالؾ العقار المرتفؽ بو مف ازالة حؽ االرتفاؽ بسبب تجزئة العقار

العقار ال يقبؿ التجزئة ويترتب عمى ذلؾ انو اذا جزء العقار المرتفؽ يعني االرتفاؽ 
العبء الواقع عمى العقار المرتفؽ بو فأذا مستحقا لكؿ جزء منو عمى اف ال يزيد ذلؾ 

كانت ارض زراعية ليا حؽ المجرى مثال وتجزأت الى عدة قطع فذلؾ يقضي تأميـ 
وليس لصاحب العقار الذي عميو حؽ المجرى اف يعارض  ، حؽ المجرى لكؿ منيا

 . (2)في استفادة اجزاء العقار مف المجرى االف ىذا الحؽ ال يمكف ازالتو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .537د. رمضان ابو السعود , مصدر سابق , ص   (1)
 .232حسن دٌرة , مصدر سابق , ص   (2)
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 المطمب الثاني

 االثار المترتبة عمى قيام حق االرتفاق

اف تحديد احكاـ حؽ االرتفاؽ انما يرجع اوال لمسند الذي نشأ بمقتضاة حؽ االرتفاؽ 
وعمى ضوء  ، والى عرؼ الجية فيما ال يتعارض مع ماتضمنو ىذا السند مف احكاـ

ذلؾ سنتناوؿ ىذا المطمب في فرعيف الفرع االوؿ ىو اثار حؽ االرتفاؽ بالنسبة الى 
والفرع الثاني اثار حؽ االرتفاؽ بالنسبة الى مالؾ العقار  ، مالؾ العقار المرتفؽ

 المرتفؽ بو .

 الفرع االول

 أثار حق االرتفاق بالنسبة الى مالك العقار المرتفق

مقصود ىنا ىو بياف االعماؿ التي يحؽ لمالؾ العقار المرتفؽ مدى حؽ االرتفاؽ وال
فإذا كاف سبب  ، ويتحدد ىذا المدى تبعا لمسبب الذي انشأ حؽ االرتفاؽ ، القياـ بيا

االنشاء ىو العقد او الوصية وجب الرجوع الييا لتحديد ىذا المدى ولقاضي الموضوع 
وحيازة  ، وضع االماكفسمطو تفسير ارادة المنصرؼ عمى ضوء قياـ التصرؼ و 

واذا كاف سبب النشأة ىو  ، االرتفاؽ مع وجوب اف يكوف ىذا التفسير ضيقا
واذا  ، فأف مدى حؽ االرتفاؽ يتحدد بيذا التخصيص ، تخصيص المالؾ االصمي

كاف السبب المنشأ ىو التقادـ فأف مداه يتحدد بحسب ما وردت عميو الحيازة نوعا 
 .(1)وقدرا

ذا الحؽ يجب اف يتضمف كؿ ،  فاذا ىف سبب انشاء حؽ االرتفاؽويرعى انو وأي كا
يتضمف  ، تراؼ المياه مف عيف لمغيرع،  فمثال االرتفاؽ باما ىو ضروري الستعمالو

                                                           
,  1792, بغداد  , 2, ط 2د. عبد المجٌد عبد الحكٌم , الموجز فً شرح القانون المدنً العراقً , ج   (1)

 .356ص
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وبالتالي يكوف حؽ  ، بالضرورة حؽ المرور لتوصيؿ المياه الى االرض  المرتفعة
 .(1)المجرى ىنا ارتفاقا تبعيا لالرتفاؽ االصمي وىكذا

 ( مف .ؽ.ـ.ع :1279اما بخصوص تجزئة العقار المرتفؽ فقد نصت المادة )

عمى اال يزيد ذلؾ  ، ػ اذا جزء العقار المرتفؽ يعني االرتفاؽ مستحقا لكؿ جزء منو1
 في العبء االواقع عمى العقار المرتفؽ بو.

ػ غير انو اذا كاف حؽ االرتفاؽ ال يفيد في الواقع اال بعض االجزاء ولصاحب 2
 .(2)لعقار المرتفؽ اف يطمب زواؿ ىذا الحؽ مف االجزاء االخرىا

 ، ويتبيف مف ىذا النص اف مدى حؽ االرتفاؽ يظؿ كما ىو عند تجزئة العقار المرتفؽ
فإذا تـ قسمة العقار الي سبب الى اجزاء يظؿ االرتفاؽ مستحقا لكؿ جزء يشترط اف 

اما تجزئة  ، العقار المرتفقا بوال يترتب عمى التجزئة زيادة في العبء الواقع عمى 
 (مف ؽ.ـ.ع 1281العقار المرتفؽ بو فقد جاء في المادة)

 بقى حؽ االرتفاؽ واقعا كؿ جزء منو   ، أ ػ اذا جزء العقار المرتفؽ بو

 ، ب ػ غير انو اذا كاف حؽ االرتفاؽ غير مستعمال في الواقع عمى بعض ىذه االجزاء
ؾ العقار كؿ جزء منيا اف يطمب زواؿ ىذا الحؽ فممال ، وال يكف اف يستعمؿ عمييا

حيث  اف اذا حدث وجزء العقار المرتفؽ بو الي سبب فإف  ، عف الجزء الذي لممكو
فإذا كاف مضموف ، اي واقعا عمى كؿ جزء منو ، مدى حؽ االرتفاؽ يظؿ كما ىو

حؽ االرتفاؽ ىو عدـ البناء عمى ساحة معينة مف االرض المرتفؽ بيا ظؿ الوضع 

                                                           
 .359م , مصدر سابق , صعبد المجٌد عبد الحكٌ   (1)
 ( من القانون المدنً العراقً.1297المادة )   (2)
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فيظؿ كؿ جزء مف ىذه المساحة محمال بارتفاؽ  ، كما ىو بعد تجزئة ىذه االرض
 .(1)عدـ البناء

فيجب عمى مالؾ العقار المرتفؽ اال يجاوز حدود ، اما استعماؿ حؽ االرتفاؽ
االرتفاؽ طبقا لمسبب المنشئ ليذا الحؽ سواء مف حيث العقار المرتفؽ وال مف حيث 

حتى ولـ يترتب  ، عمى عقار غير العقار المرتفؽ بووال اف يستعمؿ  ، مضموف الحؽ
وكما يجب عمى ، عمى ىذا االستعماؿ زيادة في العبء الواقع عمى العقار المرتفؽ بو

 ، مالؾ العقار المرتفؽ اال يسئ استعماؿ حؽ االرتفاؽ حتى لـ يجاوز حدود ىذا الحؽ
فإذا ظؿ مالؾ  ، اؽفال يجوز لو احداث اي تغير يؤدي الى الزيادة في عبء االرتف

العقار المرتفؽ بو بما يجب عميو كاف الجزاء ىو في الزامو بإعادة الحالة الى ما 
وايضا التعويض اف كاف لو مقتضى . اما الدعاوي المتحولة لمالؾ  ، كانت عميو

فالمالؾ العقار المرتفؽ دعوى عينية يحمى  ، العقار فيي دعوى االقرار بحؽ االرتفاؽ
تفاؽ وىي دعوى االقرار بحؽ االرتفاؽ يرفقيا مالؾ العقار المرتفؽ بو حؽ االر  ، بيا

وىنا ال يشترط  ، وكذلؾ دعوى الحيازة المتعمقو بحؽ االرتفاؽ ، او اي حائز لو
وعمى ذلؾ ، لكسب االرتفاؽ بالتقادـ او بتخصيص المالؾ االصمي اف يكوف مستمرا

و بدعوى منع التعرض ودعوى فحؽ االرتفاؽ حتى ولو كاف غير مستمرا يمكف حمايت
فحؽ االرتفاؽ الظاىر ىو وحده ، وقؼ االعماؿ الجديدة طالما كاف ىذا الحؽ ظاىرا

يجوز كسبي التقادـ ويجوز في نظر البعض االلتجاء الى دعوى استرداد الحاالت 
التي يظير فييا بوضوح اف عمال مف اعماؿ العنؼ قد انتزع مف صاحب حؽ 

 .(2)لحقز االرتفاؽ حيازتو ليذا ا

 

                                                           
 .299رمضان ابو السعود , مصدر سابق , ص   (1)
 .355, ص1779, بغداد ,  1د. سعٌد عبد الكرٌم , الوجٌز فً شرح القانون المدنً العراقً , ط   (2)
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 الفرع الثاني

 أثار حق االرتفاق بالنسبة لمالك العقار المرتفق به

عمى اف ال  ، ػ واجبات مالؾ العقار المرتفؽ بو : حيث اكد القانوف المدني العراقي1
يجوز لمالؾ العقار المرتفؽ بو اف يعمؿ شيئا يؤدي الى االنتقاص مف استعماؿ حؽ 

 ، وال يجوز لو بوجو خاص اف يغير مف الوضع القائـ ، االرتفاؽ او جعمو اكثر مشقة
واذا كاف ، او اف يبدؿ بالوضع المعيف اصال الستعماؿ حؽ االرتفاؽ موضعا اخر
او اصبح ، الموضع الذي عيف اصال قد اصبح مف شأنو اف يزيد عبء االرتفاؽ

لعقار ويالحظ مف اف مالؾ ا ، االرتفاؽ مانعا احداث تحسينات في العقار المرتفؽ بو
حيث يمتـز عموما  ، المرتفؽ بو ال يقع عميو في االصؿ سوى عدة واجباب سمبية

باالمتناع عف اي عمؿ يؤدي الى االنتقاص مف حؽ االرتفاؽ او جعمو اكثر مشقة او 
استثناء مف ذلؾ قد يمتـز ىنا المالؾ بالقياـ باعماؿ ايجابية كقيامو بعمؿ اضافي 

فع النفقات الالزمة الستعماؿ حؽ االرتفاؽ يقتضيو استعماؿ حؽ االرتفاؽ ود
 .(1)والمحافظة عميو

واف تـ تعيف الموضع الذي يستعمؿ فيو حؽ االرتفاؽ فاالصؿ اف يبقى كما ىو دوف 
 ، فال يممؾ مالؾ العقار المرتفؽ تغيره دوف موافقة مالؾ العقار المرتفؽ بو ، تغير

االرتفاؽ ويجوز لمالؾ العقار  حتى ولو لـ يترتب عمى ىذا تغير اية زيادة في عبء
 المرتفؽ بو اف يطمب تغير الوضع االصمي حؽ االرتفاؽ اذا توفر شرطاف : 

فقد يثبت اف ، اوليما : اف تتحقؽ فائدة لمالؾ العقار المرتفؽ بو مف جراء ىذا التغير
الموضع المتفؽ عميو مف قبؿ اصبح مف شأنو زيادة في عبء االرتفاؽ واصبح مانعا 

 اجراء تحسينات بالعقار المرتفؽ بو.مف 

                                                           
 .291د. محمد طه البشٌر, غنً حسون , مصدر سابق , ص   (1)
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وذلؾ بأف  ، ثانييما : اف ال يكوف في ىذا التغير الحاؽ الضرر بمالؾ العقار المرتفؽ
يكوف في استعماؿ االرتفاؽ في الموضع الجديد تحقيؽ سيولة ويسر كالتي كانت 

فإذا توافرت تمؾ  ، وقاضي الموضوع ىو الذي يثبت في ذلؾ، موجودة مف قبؿ
فال يحؽ لمالؾ العقار المرتفؽ رفضا تغير الموضع االاصمي الستعماؿ حؽ  الشروط
 .(1)االرتفاؽ

، فيي دعوى انكار حؽ االرتفاؽ، اما الدعاوي المخولة لمالؾ العقار المرتفؽ بو
فمالؾ العقار الذي يدعى الغير اف لو عميو حؽ ارتفاؽ دعوى عينية ىي دعوى انكار 

ـ بأف عقاه خالي مف ىذا التكميؼ ويكفي لممدعي اف حؽ االرتفاؽ ويطالب فييا الحك
يثبت اوال انو مالؾ لمعقار وحيث يددعمو في دعواه الظاىر وىو افتراض خمو عقاره 

كما يجوز رفع دعوى االنكار ايضا لمطالبة بانتقاص حؽ ، مف التكاليؼ العينية
لمالؾ العقار  يجوز ، وكذلؾ دعاوي الحيازة، االرتفاؽ وارجاعو الى حدوده الحقيقية

الذي يدعى الغير تحممو بارتفاؽ لصالحو اف يرفع دعاوي الحيازة ليحمي حيازتو 
او وقؼ االعماؿ الجديدة  ، فيطمب منع تعرض الغير لو ، لمعقار مف ىذا االدعاء

 .(2)ستعمؿ فيو ما يدعيو مف حؽ ارتفاؽاو استرد او الموضع الذي ي، التي يقوـ  بيا

 

 

 

 

 

                                                           
   .267د. اسعد دٌاب , مصدر سابق , ص (1)
 .374, مصدر سابق , ص السنهوريعبد الرزاق    (2)
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 المبحث الثالث

 طرق انقضاء حق االرتفاق

، وبينا ايضا احكاـ واثار حؽ االرتفاؽ، بعد اف بينا ماىية حقوؽ االرتفاؽ وخصائصو
وعمى ضوء ذلؾ قسمنا بحثنا الى  ، فالبد لنا اف نبيف كيفية انقضاء حؽ االرتفاؽ

وفي ، تكممنا في المطمب االوؿ:الطرؽ الخاصة النقضاء حؽ االرتفاؽ، مطمبيف
 : الطرؽ العامة لنقضاء حؽ االرتفاؽ. المطمب الثاني

 المطمب األول

 الطرق الخاصة النقضاء حق االرتفاق

 ينقضي حؽ االرتفاؽ باحد الطرؽ االتية : 

 اوال: استحالة استعماؿ حؽ االرتفاؽ : 

ينقضي حؽ االرتفاؽ اذا اصبح استعمالو مستحيال بسبب تعبير حدث في احد 
( مف القانوف المدني العراقي بقوليا"ينقضي 1283وعمى ىذا نصت المادة) ، العقاريف

ويعود اذا ، حؽ االرتفاؽ اذا تغير وضع االشياء الى وضع يمكف معو استعماؿ الحؽ
  .(1)عادت االشياء الى وضع يمكف معو استعماؿ الحؽ" 

فال يكفي اف يكوف ، ويشترط في االستحالة في االستعماؿ اف تكوف استحالة مطمقة
وينوي  ، ياء اف يصبح االرتفاؽ اكثر مشقةفي الوضع المادي لالشمف شأف التغير 

او الى فعؿ صاحب العقار المرتفؽ او ، اف تكوف ىذه االستحالة ناشئة عف قوة قاىرة
وعمى ذلؾ فإف تغيير الوضع  ، والى فعؿ الغير ، الى فعؿ صاحب العقار المرتفؽ بو

                                                           
 ( .1751( لسنة )42قانون المدنً العراقً رقم )   (1)
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دوف اف يترتب عميو انقضاء ىذا المادي لالشياء وقد ادى الى تعطيؿ استعماؿ الحؽ 
وبناء عميو اذا عادت االشياء الى وضع يمكف معو استعماؿ االرتفاؽ اخذ  ، الحؽ

، حؽ االرتفاؽ سيرتو االولى بشرط اال يكوف ىذا االستعماؿ اكثر مشقة مف ذي قبؿ
 .(1)وال يشترط في ىذه الحالة اف يقود االشياء الى وضعيا االصمي تماما 

 ثانيا : زوال منفعة االرتفاق : 

فإف لصاحب العقار المرتفؽ بو اف يتحرر مف  االرتفاؽ كمو او بعضو اذا فقد 
االرتفاؽ كؿ منفعة لمعقار المرتفؽ او لـ تبقى لو غير فائدة محدودة ال تتناسب  مع 
ر االعباء الواقعة عمى العقار المرتفؽ بو فإذا كاف االرتفاؽ حؽ مرور ثـ اصبح لمعقا

جاز  لمالؾ ، المرتفؽ نتيجة فتح شارع جديد اخر الى الطريؽ العاـ اقرب وايسر
ولو بدوف موافقة مالؾ العقار المرتفؽ بو اف يطالب تحرير عقاره مف حؽ االرتفاؽ 

فإذا كاف ، العقار المرتفؽ عمى اف يدفع ليذا االخير تعريفا مناسبا اذا كاف لو مقتضى
 .(2)ية فيجب اف يعوض عنيا مف يستفيد مف زواليا في وجود االرتفاؽ فائدة اضاف

 ثالثا : اتحاد الذمة : 

فاذا اصبح ، االرتفاؽ حؽ يحد مف منفعة عقار لمصمحة عقار غيره يممكو مالؾ اخر
العقاراف المرتففؽ والمرتفؽ بو ممموكيف لشخص واحد انقضى االرتفاؽ النو ال يمكف 

عمى انو اذا زاؿ اتحاد الذمة زواال اف يكوف لشخص حؽ ارتفاؽ عمى عقار يممكو 
فإف حؽ االرتفاؽ يعود الى ما كاف عميو قبؿ البيع لزواؿ ، يستند اثره الى الماضي

لكف اذا زاؿ سبب اتحاد الذمة زواال رجعيا فاف ، السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة
قار كأف يكوف سبب اتحاد الذمة شراء مالؾ احد العقاريف الع ، حؽ االرتفاؽ يعود

                                                           
 .321, ص 1765ضة العربٌة , القاهرة , , دار النه2د.اسماعٌل غانم , صور الملكٌة , ط   (1)
 .323صد.اسماعٌل غانم , مصدر سابق ,    (2)
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االخر ثـ يفتح عقد البيع وما يقتضيو ذلؾ مف اعاده المتعاقديف الى الحالة التي كاف 
 .(1)عمييا قبؿ التعاقد 

 المطمب الثاني

 الطرق العامة إلنقضاء حق االرتفاق 

 ينقضي حؽ االرتفاؽ وفقا لطرؽ العامة االتية : 

 اوال : انقضاء حق االرتفاق بناءا عمى ارادة االطراف :

انقضاء حؽ االرتفاؽ بناءا عمى ارادة االطراؼ ال يمكف تصوره اال في االرتفاقات اف 
االرادية اما بخصوص االرتفاقات الطبيعية فيي تقـو عمى اعتبارات طبيعية بسبب 

وليذا فإف وجود ىذه ، امكنة العقارات وضضعيا بالنسبة الى بعضيا البعض
العقار المرتفؽ او مالؾ العقار المرتفؽ  االرتفاقات وزواليا ال يستند الى ارادة مالؾ

وكذلؾ االمر بالنسبة لالرتفاقات القانونية ال يعتمد في وجودىا وزواليا عمى  ، بو
وتقتضي االرتفاقات االرادية اما بناءا عمى ارادة الطرفيف معا او ، ارادة اطرافيا

ي ويتطور ينتيوفي ىذه الحالة فإف االرتفاؽ ، بالتنازؿ عنو ممف لو مصمحة فيو
 .(2)العقار بصفة نيائية

 ثانيا : انقضاء االجل وتخفيف الشرط الفاسخ : 

يمكف اف يحدد اجؿ لحؽ  ، ولذلؾالمعيفتنفي حقوؽ االرتفاؽ بانقضاء االجؿ 
عمى الرغـ ، بحيث ينقضي االرتفاؽ بحموؿ ىذا االجؿ، االرتفاؽ في السند المنشئ لو

مف اف الدواـ ىو مف طبيعة حؽ االرتفاؽ واف خصيمو الدواـ ىذه اذا كانت مف 

                                                           
, 1764, دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1, ط1د. حامد مصطفى , الملكٌة العقارٌة فً العراق , ج   (1)

 .275ص
(2)

 .223,ص1795, مطبعة المعارف , بغداد, 1, ط1د. عبود عبد اللطٌف البلداوي , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , دراسة مقارنة , ج   
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فيجوز باتفاؽ خاص توقيتو بمدة ، طبيعة حؽ االرتفاؽ فأنيا ليست مف مستمزماتو
  .(1)معينة محددة ينقضي بانقضائيا اال اذا انفؽ عمى تجديد ىذه المدة 

 ثالثا: انقضاء حق االرتفاق بعدم االستعمال : 

 ، وىي خمسة عشر سنة، وينقضي حؽ االرتفاؽ لعدـ االستعماؿ المدة المقررة قانونا
ويخضع سقوط االرتفاؽ لعدـ االستعماؿ خالؿ المدة لقواعد الوقؼ او  ، ايا كاف نوعو

مقررا لمصمحة  واذا كاف حؽ االرتفاؽ، االنقطاع المقرر في  شأف التقادـ المسقط
واذا ، عيف موقوفة فأف مدة سقوط ىذا الحؽ لعدـ االستعماؿ ىي ستة وثالثوف سنة

ممؾ العقار المرتفؽ عدة شركاء عمى الشيوع فاف انتفاع احدىـ باالرتفاؽ يقطع التقادـ 
كما اف وقؼ التقادـ لمصمحة احد الشركاء يجعمو موقوفا لصالح  ، لمصمحة الباقيف

المشرع في ىذا الحكـ عمى قاعدة نسبية اثر وفؽ التقادـ  وقد خرج، سائرىـ
واف حؽ االرتفاؽ يخضع لقاعده سقوط الحؽ العيني بعدـ استعمالو مدة ، وانقطاعو

 ، لكف اذا كاف االرتفاؽ ايا كاف نوعو مستمرا او غير مستمر ، خمسة عشر سنو
مدة التقادـ مف ويبدأ حساب عدة حساب ، ايجابيا او سمبيا ، ظاىرا او غير ظاىر

 ، في االرتفاؽ غير المستمر ، الوقت الذي يقع فيو اخر عمؿ مف اعماؿ االستعماؿ
كما ينقطع ويقؼ سريانو باالسباب ذاتيا التي  ، بمعاودة االستعماؿوكذلؾ ينقطع 

واف عدـ االستعماؿ يؤدي الى سقوط حؽ ، تسري عمى التقادـ المسقط في االلتزامات
ويمكف تعديؿ كيفية  ، ي ايضا الى تعديؿ الكيفية التي يستعمؿ بيافإنو يؤد ، االرتفاؽ

ومف ذلؾ اف يستعمؿ صاحب حؽ االرتفاؽ  ، االستعماؿ لحؽ االرتفاؽ بالتقادـ
بالمرور طريقا اخر غير الذي عيف اصال وظؿ يمر مف ىذا الطريؽ مدة خمسة 

  . (2)عشر سنة 

                                                           
(1)

.317, ص1754, بٌت الحكمة ,بغداد , 1العٌنٌة االصلٌة , طذنون , الحقوق الحسن علً    
 

(2)
 .321حسن علً الذنون , مصدر سابق , ص   
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 الخاتمة

 الى النتائج التالية:بعد اف انتيينا مف بحثنا ىذا توصمنا 

 اواًل: االستنتاجات:

اف االرتفاؽ حؽ يحد مف منفعة  الحقوؽ، حيثتعتبر حقوؽ االرتفاؽ مف اىـ  .1
اف يكوف ىناؾ عقار  اخر، ويجبعقار لفائدة عقار غيره يممكو شخص 

ال ينشأ  االرتفاؽ، حيثالعقار الذي تعود عميو الفائدة مف حؽ  مرتفؽ، وىو
 االنتفاعمحة عقار بخالؼ حؽ حؽ االرتفاؽ اال لمص

وحؽ االرتفاؽ ال يجوز التصرؼ فيو او الحجز عميو مستقال،  وىو يرد عمى  .2
العقار بالطبيعة حتى ولو كاف ممموكا عميو مستقال،  عمى العقار بالطبيعة 

 ولو كاف ممموكا ممكية عامة
 يجب اف تكوف مف العقارات بطبيعتيا )كاالرض والبناء( وال يشترط اف يكوف .3

العقاراف متعاقبيف اذ مف الجائز اف يشغؿ عثار بحؽ ارتفاؽ لمنفعة عقار ناء 
 عتو كارتفاؽ المجرى وحؽ اغتراؼ الماء وارتفاؽ ىوائي

ينشئ حؽ االرتفاؽ حقوقا والتزامات عمى كؿ مالكي العقاريف سواء العقار  .4
 المرتفؽ او العقار المرتفؽ بو

ى عقاره مف استعماؿ واستغالؿ فاالرتفاؽ ال يمنعو مف ممارسة سمطاتو عم .5
وتصرؼ، او مف اىـ الحقوؽ التي يتمتع صاحب العقار المرتفؽ بو ىو حقو 

 في تغير موضع االرتفاؽ
اف مدى حؽ االرتفاؽ يظؿ كما ىو عند تجزئة العقار المرتفؽ،  فإذا تـ قسمة  .6

العقار الي سبب الى اجزاء يظؿ االرتفاؽ مستحقا لكؿ جزء يشترط اف ال 
 عمى التجزئة زيادة في العبء الواقع عمى العقار المرتفقا بويترتب 
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ويشترط في االستحالة في االستعماؿ اف تكوف استحالة مطمقة، فال يكفي اف  .7
يكوف مف شأف التغير في الوضع المادي لالشياء اف يصبح االرتفاؽ اكثر 

 مشقة
فاؽ ولو جاز  لمالؾ العقار المرتفؽ بو اف يطالب تحرير عقاره مف حؽ االرت .8

بدوف موافقة مالؾ العقار المرتفؽ عمى اف يدفع ليذا االخير تعريفا مناسبا اذا 
 كاف لو مقتضى

اف انقضاء حؽ االرتفاؽ بناءا عمى ارادة االطراؼ ال يمكف تصوره اال في  .9
االرتفاقات االرادية اما بخصوص االرتفاقات الطبيعية فيي تقـو عمى 

ارات وضضعيا بالنسبة الى بعضيا اعتبارات طبيعية بسبب امكنة العق
 البعض

 ثانيًا: التوصيات

صياغة الحموؿ المتعمقة بمشكالت حؽ االرتفاؽ في الدراسات القانونية بمغة  .1
 عصرية سيمة وموجزة.

عمى الجيات المختصة تشديد العقوبات عمى الجرائـ الواقعة عمى حؽ  .2
 االرتفاؽ ومنيا حؽ المرور والمياه بكافة صورىا واشكاليا.

عمى الجيات المختصة دراسة الجرائـ التي تيدد البيئة الواقعة عمى حؽ  .3
 منيا المياه وصياغتيا عمى شكؿ قوانيف وأنظمة.االرتفاؽ 
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم

، دار صادر  1ابف منظور ،محمد بف مكـر بف منظور المصري ، لساف العرب ، ط .1
 .  1971لمنشر والتوزيع ، مصر ، 

 بيروت، الحقوقية،منشورات الحمبي  ،1في التأمينات العينية، ط دياب، ابحاثاسعد   .2
1988. 

 .1965، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 2اسماعيؿ غانـ ، صور الممكية ، ط .3
، دار النيضة العربية ، القاىرة 1، ط1حامد مصطفى ، الممكية العقارية في العراؽ ، ج .4

 ،1964. 
 .1985، دار الفكر العربي ، االسكندرية ، 1العينية االصمية ، ط حسف ديرة ، الحقوؽ .5
 .1954، بيت الحكمة ،بغداد ، 1حسف عمي الذنوف ، الحقوؽ العينية االصمية ، ط .6
، دار المطبوعات الجامعية ، 1رمضاف ابو السعود ، الحقوؽ العينية االصمية ، ط .7

 .2111االسكندرية ، 
 .1997، بغداد ،  1ح القانوف المدني العراقي ، طسعيد عبد الكريـ ، الوجيز في شر   .8
دار احياء ، 1، ط  9يوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، جسنعبد الرزاؽ احمد ال .9

 . 1986التراث العربي ، 
، 2، ط 2عبد المجيد عبد الحكيـ ، الموجز في شرح القانوف المدني العراقي ، ج .11

 .1971بغداد  ، 
، 1، ط1البمداوي ، الحقوؽ العينية االصمية ، دراسة مقارنة ، جعبود عبد المطيؼ  .11

 .1975مطبعة المعارؼ ، بغداد، 
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، دار النيضة العربية ، 1، ط2مأموف الكزبري، الحقوؽ العينية االصمية والتبعية ، ج .12
 .2111القاىرة ، 

، مكتبة لبناف لمنشر ، 1محمد بف ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط .13
1995. 

، دار الفكر العربي ، 1محمد بف يعقوب الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ط .14
 .1983بيروت ، 

، مكتبة 1، ج1محمد طو البشير، د. غني حسوف طو ، الحقوؽ العينية االصمية ، ط .15
 . 2111الشيوري ، بغداد ، 

، ، مطبعة الوراقة  الوطنية 1محمد مؤمف ، حقوؽ االرتفاؽ في القانوف المغربي ، ط .16
 .2112مراكش ، 

، مكتبة الدار البيضاء 1محمد مؤمف ، حقوؽ االرتفاؽ في القانوف المغربي ، ط .17
 .1995لمنشر والتوزيع ، 

، 1محمد وحيد الديف سوار ، شرح القانوف المدني ، الحقوؽ العينية االصمية ، ط .18
 .1985مطبعة الداودي ، دمشؽ ، 

، منشأة المعارؼ 1االرتفاؽ ، ط معتز كامؿ مرسي ، الحقوؽ العينية االصمية ، حؽ .19
 .2114، مصر ، االسكندرية ، 

، منشورات الحمبي الحقوقية ، 1نبيؿ ابراىيـ سعد ، الحقوؽ العينية االصمية ، ط .21
2111. 

 ثانيًا: القوانين

 ( .1951( لسنة )41قانوف المدني العراقي رقـ ) .1
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