
 

 

 باسم الشـعب            
 محكمــة النقــض             

 الدائرة المدنيـة             

 دائرة " األحد " )أ( المدنية              

 ــــــــــــــــ         
 كمةـــــنائـب رئيس المح            /  محمد شياوى عبد ربو  القاضىبرئاسة السيد  

 عـــبد الــــــعزيز فـرحات      ،     أيـــمن يــحيى الرفـــــــــــاعـى            / القضاة وعضوية السادة 

                 يس المحكمةـــواب رئـــــــــن   ـــتـــحى يـــــــوسف      ارق فـــــــط                         
 الخالوىمحمد عبد المنعم و                                        

 
 .     ……وحضور رئيس النيابة السيد / 

 .  ..…………وأمين السر السيد / 

 فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاىرة .
 . 5034سنة  ينايرمن  52الموافق  ىـ  3412سنة  ولاألربيع من  52فى يوم األحد 

 
 الحكم اآلتـى :أصدرت 

 
 ق . 25لسنة  5032فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 

 
 الـــــمـــــرفـــوع مـــن
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 " الوقائع "                                         
استئناف " مأمورية  ....... استئناف ُطِعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة 5005/.../...فى يـوم 

بصحيفة  وذلكق  15لسنة  ....االستئناف رقم فـى  5005/.../... الصـادر بتـاريخ " .......... 
 واإلحالة. الحكم بقبول الطعن شكاًل وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيو ونطمب فييا الطاعن
 مذكرة شارحة . ونالطاعن أودع وفى اليوم نفسو

 بصحيفة الطعن . مأعمن المطعون ضدى5031/.../...،  5005/.../...وفى 
 . فيوالمطعون نقض الحكم بأبدت فييا الرأى  ةثم أودعت النيابة مذكر 

جمسة حددت لنظره ُعِرض الطعن عمى المحكمة فى غرفة مشورة ف 5031/.../...وبجمسة 
وبيا سمعت الدعوى أمام ىذه الدائـرة عمى ما ىو مبين بمحضر الجمسة حيث  5034/..../...

 .أرجأت إصدار حكميا لجمسة اليوم والمحكمة  اعمى ما جاء بمذكرتي  النيابة تصمم

 ـحـكمــةــمــالـ
 ------  

والمرافعة ، وبعد  ،المقـرر  قاضىالع عمى األوراق ، وسماع التقرير الذى تاله السيد الطاالبعد 
 المداولة .

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعو الشكمية . 
 فى أنوحيث إن الوقائع ـــــ عمى ما يبين من الحكم المطعون فيو وسائر األوراق ــــــ تتحصل 

مدنى محكمة  3992لسنة  .......المطعون ضدىن أقمن عمى الطاعنين بصفاتيم الدعوى رقم 
 ة ذمتين منيا ، وقمن المبالغ المبينة بالصحيفة وببراءبتدائية بطمب الحكم بوقف تحصيل اال ........
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نتفاعين بأرض النزاع ا ابلالطاعنين بصفاتيم يطالبونين بتمك المبالغ كقيمة إيجارية مق نبيانًا ليا إ
الممموكة لمدولة والتى يضعن اليد عمييا بإقامة مبان لين عمييا رغم قيامين بسداد تمك القيمة لمييئة 

يم ولم تحول إلييم الحق فى بتسميم تمك األرض لمطاعنين بصفاتالعامة لمسكك الحديدية التى قامت 
 ىة بما ال يحق ليم مطالبتين بيا ، كما أن المطالبة بتمك المبالغ قد سقطت بالتقادم الخمساإلجار 

ذ  122طبقًا لنص الفقرة األولى من المادة  تخذوا ضدىن إجراءات الحجز امن القانون المدنى ، وا 
فقد أقمن الدعوى لمقضاء لين بطمباتين  ،المبالغ رغم عدم أحقيتيم فييا والتبديد لتحصيل تمك 

سالف اإلشارة إلييا . ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون 
ختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى استئنافيًا بإلغائو وبعدم اضى ضدىن إلى طمباتين بحكم قُ 

حالتيا إلى قاضى الجزئية التى  ............محكمة  3991لسنة  .......التنفيذ فقيدت برقم  وا 
ستأنف الطاعنون بصفاتيم ابيا .  المطالب ة ذمة المطعون ضدىن من المبالغعادت وقضت ببراء

"  ........." مأمورية  ........ق لدى محكمة استئناف  15لسنة  .....ىذا الحكم باالستئناف رقم 
إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثالثية ، وبعد أن قدمت المجنة تقريرىا قضت التى أعادت المأمورية 

طعن الطاعنون ن المطالب بو بالتقادم الخمسى . بسقوط الدي 5005/...../...المحكمة بتاريخ 
بصفاتيم فى ىذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأى بنقض الحكم 

ذ ُعرض الطعن وفييا  ة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظرهعمى ىذه المحكم المطعون فيو ، وا 
 لتزمت النيابة رأييا . ا

وحيث إن الطعن أقيم عمى سبب واحد ينعى بو الطاعنون بصفاتيم عمى الحكم المطعون 
المطالبة بالمبالغ موضوع  فيو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقو ، ذلك أنو قضى بسقوط الحق فى

الخمسى رغم أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة االستئناف أن النزاع بالتقادم 
ن مع الطاعنين بطأراضى الدولة وال يرت األرض التى يضع المطعون ضدىن اليد عمييا من

بصفاتيم بشأن تمك األرض بثمة رابطة عقدية بما يحق ليم مطالبتين بالريع الذى ال تسقط المطالبة 
نطباق اكما أن الحكم حين ذىب فى قضائو إلى ى ، م الطويل دون التقادم الخمسبو إال بالتقاد

صر ذلك عن كامل مدة المطالبة دون أن يق التقادم األخير قضى بسقوط الدين المطالب بو جميعو
عمى ما جاوز مدة الخمس سنوات السابقة عمى رفع الدعوى ، ومن ثم فإنو يكون معيبًا بما يستوجب 

 نقضو . 
إن ىذا النعى فى غير محمو ـــــ فيما يتعمق بالمبالغ المطالب بيا فيما جاوز خمس  وحيث

 وفقًا لصريح  ىسنوات سابقة عمى رفع الدعوى ــــ ذلك أنو لما كان مناط خضوع الحق لمتقادم الخمس
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بالدورية والتجدد أى أن يكون  صافواتمن القانون المدنى ىو  122نص الفقرة األولى من المادة 
كون ىذا الحق بطبيعتو مستمرًا ال ينقطع سواء يد دورية أيًا كانت مدتيا وأن يالحق مستحقًا فى مواع

بين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة كان ثابتًا أو تغير مقداره من وقت آلخر . وكان ال
االستئناف أن المطعون ضدىن ينتفعن بمساحات مختمفة من األرض موضوع الدعوى بإقامة 

عل مادى كن يقمن بسداده إلى الييئة العامة لسكك حديد مصر بصفة مساكن لين عمييا مقابل جُ 
ذ قامت تمك الييئة بتسميم ىذه األرض إلى مديرية اإل سكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت دورية ، وا 

سمائين انتفاع عنيا باالوحدة المحمية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة ليا تمك األرض بربط مقابل 
نتفاع بيا مقابل ما تستأديو منين عن ىذا عد ترخيصًا لين من ىذه الجية باالمما يُ  3922منذ عام 

الذى يتقادم  سمنتفاع من قبيل الر النزاع كمقابل ليذا االعد المبالغ المطالب بيا موضوع الربط ، وتُ 
بخمس سنوات وينتفى عنو وصف الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية والذى ال يسقط إال 

ذ  .نقضاء خمس عشرة سنة اب لتزم صحيح التزم الحكم المطعون فيو ىذا النظر فإنو يكون قد اوا 
جاوزت خمس سنوات سابقة عمى رفع الدعوى وأخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة لفترة المطالبة التى 

بالنسبة ليا ، بما يتعين معو  ىنقضاء مدة التقادم الخمساعمييا لعدم  ةالقانون بالنسبة لمفترة الالحق
 نقض الحكم المطعون فيو نقضًا جزئيًا فى ىذا الخصوص . 

  مفصل فيو ، ولما تقدم . وحيث إن الموضوع صالح ل


