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 " الوقائــع "
الصادر بتاريخ  .....ُطعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف  0228/../..فى يوم 

فيها  تق وذلك بصحيفة طلب 200لسنة  .....،  .... ىرقم ينفى االستئناف 0228/../..
 الحكم بقبول الطعن شكاًل وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــه واإلحالة . ةالطاعن

 مذكرة شارحة وحافظة مستندات . ةالطاعن توفى اليوم نفسه أودع
 .بصحيفة الطعن  ماأعلن المطعون ضده 0228/../..وفى 
 مذكرة دفاع طلب فيه رفض الطعن .األول أودع المطعون ضده  0228/../..وفى 

 ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر رض الطعن على المحكمة فى غرفة عُ  0224/../..وبجلسة 

 فحددت جلسة لنظره .
 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة  0224/ ../..وبجلسة 

ت إصدار الحكم بجلسـة قرر والمحكمة  ــــــاالنيابة العامة على ما جاء بمذكرته تحيث صمم
 وم.ـــــاليــ

 المحكمــة

والمرافعة  المقــرر مستشاراألوراق ، وسماع التقرير الذى تاله السيد البعد االطالع على  
 وبعد المداولة .

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
تتحصل فى  ــــــــعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق  ـــــــــحيث إن الوقائع 

 ةالبتدائية على الطاعنا .....مدنى  0223لسنة  ....الدعوى رقم  أقاماألول  المطعون ضده أن
المتضمن بيع  08/8/2996ببطالن عقد البيع المؤرخ بطلب الحكم . والمطعون ضده الثانى 

المسجل برقم بالعقد ه إنلدعواه وقال بيانا  .مع التسليم ف 3ط  8األخير للطاعنة أرضًا مساحتها 
بنه المطعون ضده الثانى المساحة المبيعة ضمن شهر عقارى الجيزة وهب ال 2982لسنة  ....

إال  ــالواهب ــ مساحة أكبر ، واشترط فى عقد الهبة عدم تصرفه فى المال الموهوب طوال حياته  
  ـــــــةالطاعن ــــــتاستأنف ، اتحكمت المحكمة بالطلب .نه خالف الشرط فأقام الدعوى أ
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التى قضت بعد  ، ....استئناف ق لدى محكمة  200لسنة  ....،  ....الحكم باالستئنافين رقمى 
أودع و  .فى هذا الحكم بطريق النقض  ةالطاعن تطعن. مهما معًا بتأييد الحكم المستأنف ض

أبدت فيها الرأى وأودعت النيابة مذكرة  . طلب فيها رفض الطعنمذكرة المطعون ضده األول 
وفيها التزمت النيابة ، حددت جلسة لنظره المحكمة فى غرفة مشورة  لدى عرضه علىو  .رفضه ب

 رأيها . 
الحكم المطعون فيه بالسبب الثامن من أسباب الطعن على  ىنعالطاعنة توحيث إن 

إذ قضى برفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم القانون  مخالفة
لبيع المطلوب االبتدائية الذى قضى بصحة ونفاذ ذات عقد ا .....مدنى شمال  0222لسنة  ....

فى حين أن ذلك الحكم تم . تأسيسًا على اختالف الخصوم فى الدعويين . الحكم ببطالنه 
فصار بذلك حجة على الكافة ومنهم  . ....شهر عقارى  0220لسنة  .....تسجيله برقم 

عماًل بالمادة التاسعة من قانون الشهر . المطعون ضده األول ولو لم يكن طرفًا فى الحكم 
 بما يعيبه ويستوجب نقضه .   . ارىالعق

على  ةن األصل فى األحكام أن حجيتها قاصر أذلك  .وحيث إن هذا النعى غير سديد 
بتنظيم  2948سنة  224وأن تسجيلها عماًل بأحكام القانون رقم  . أطرافها وخلفهم العام والخاص

نظام  –وعلى ما جرى به قضاء المحكمة  –ألنه . ذلك األصل  ال يغير من. الشهر العقارى 
يجرى وفقًا لألسماء ال بحسب العقارات ، وليست له حجية كاملة فى ذاته ، فهو ال  ىشخص
بل تتم إجراءاته بناًء على طلب أصحاب . ح العقود الباطلة ، أو يكمل العقود الناقصة حيص

ذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع  . الشأن بعدم الجواز الختالف الخصوم فى وا 
نه إف . والحالية موضوع الطعن ، االبتدائية .....مدنى شمال  0222لسنة  28الدعويين السابقة 

 النعى عليه على غير أساس . ويضحى  .يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحاً 
إذ  . نونوحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القا

تأسيسًا على أنها تسقط  ، قضى برفض دفعها بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثالثى
فى حين أن البطالن المدعى به بطالن نسبى ، فتسرى عليه أحكام التقادم  ، بالتقادم الطويل

   بما يعيبه ويستوجب نقضه .  . من القانون المدنى  242الثالثى عماًل بالمادة 
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من القانون  242ذلك أن المشرع حدد فى المادة  .وحيث إن هذا النعى فى غير محله 
المدنى مدة سقوط الحق فى ابطال العقد بثالث سنوات من تاريخ العقد فى حاالت أربع على 

وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة  ، لط والتدليس واالكراهغسبيل الحصر هى نقص األهلية وال
الذى خالف أطرافه شرطًا  دقعلحق فى إبطال الولم ينص على تحديد مدة لسقوط ا. فى كل حالة

ذ  . ومن ثم تكون وفقًا للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد. مانعًا من التصرف  وا 
  فإنه النعى عليه يكون على غير أساس .  .التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

المطعون فيه القصور  ن مما تنعى به الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكمإوحيث 
إذ رفض دفعها بعدم قبول الدعوى  . ومخالفة الثابت فى األوراق، والتناقض  ، فى التسبيب

تأسيسًا على أن صفته توافرت من كونه . النتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده األول فى رفعها 
مانع من نه من تقرر الشرط الأالواهب لألرض موضوع التصرف المطلوب الحكم ببطالنه ، و 

ن مصلحته قائمة ببقاء األرض الموهوبة فى حوزة ابنه المتصرف أالتصرف لمصلحته ، و 
بين من األوراق سنده فى هذا االستخالص ، يدون أن . الموهوب له المطعون ضده الثانى 

والذى يناقض بعضه بعضًا فى شأن المستفيد من الشرط المانع ، ويخالف أيضًا اإلقرار القضائى 
من المطعون ضده األول بصحيفة دعواه من أن الشرط تقرر لمصلحة المتصرف الصادر 

كما ال يرد على دفاعها بأن األخير كان قاصرًا حين النص على الشرط فى عقد  . الموهوب له
الهبة ، وجاوز الخمسين من عمره وقت التصرف بما ينفى أى صفة أو مصلحة للواهب فى رفع 

 نقضه .   بما يعيبه ويستوجب . الدعوى 
 –وعلى ما جرى به قضاء المحكمة  –ذلك أن األحكام  .وحيث إن هذا النعى فى محله 

تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى  ، على أسباب واضحة جلية نيةيجب أن تكون مب
وأن الحقيقة ، الدعوى بما له سند من األوراق والبينات المقدمة لها ، ودون مخالفة للثابت فيها 

ومن شأنه أن يؤدى إلى ، استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون التى 
من قانون  223اإلقرار القضائى وفقًا لنص المادة كما أن  . هاؤ النتيجة التى انتهى إليها قضا

اإلثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى ، وقد يرد 
 فى صحيفة الدعوى ، وهو حجة قاطعة على المقر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيــــه 
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 .برفض الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده األول فى رفعهاقد قضى 
 . ثابتة من كونه الواهب ، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته تهتأسيسًا على أن صف

دون أن يبين سنده فى ذلك االستخالص ، والذى يخالف اإلقرار القضائى لذلك الخصم بصحيفة 
كما . الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثانى 

بنه امصلحة الواهب تتمثل فى بقاء األرض فى حوزة  يناقض ما استطرد إليه فى أسبابه من أن
ودون أن يعرض للقرينة  –وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقررًا لمصلحة األخير  –الموهوب لــــــــه 

وأنه جاوز  . التى ساقتها الطاعنة تأييدًا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصراً 
ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة للرد على باقى أوجه م. الخمسين من عمره وقت التصرف 

  الطعن .  
 


