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 الإ�صدار الثاين

 جمموعة الأحكام ال�صادرة عن

هيئة تنازع الخت�صا�ص والأحكام

واملبادئ امل�صتخل�صة منها

يف الفرتة من 2014/6/1م وحتى 2017/4/30م









ح�رضة�صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه





اإىل طريق احلق والعدل  البيان، وهدانا  الإن�سان وعلمه  احلمد هلّل الذي خلق 

وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد و على اآله و�سحبه الذي جاءبالعدل وق�سى به 

واأر�سى قواعده فقها واجراء.

�سمان  وهو  احلكم.  اأ�سا�س  وجعله  بالعدل  باحلكم  واأمر  هواهلّل،  العدل  اإن 

للدولة:»�سيادة  الأ�سا�سي  النظام  املادة)59(من  ن�ست  كما  واحلريات،  للحقوق 

القانون اأ�سا�س احلكم يف الدولة، و�سرف الق�ساء ونزاهة الق�ساة وعدلهم �سمان 

للحقوق واحلريات«.

لقد جاء التطور الق�سائي للهيئات الق�سائية متفقا مع ما تقت�سيه كل مر حلة، 

وبعد ن�سوج التجربة كان التنظيم الق�سائي  احلديث الذي ب�سدوره تو حد الق�ساء 

قواعدها  واأر�سى  قادها  �ساملة  ق�سائية  نه�سة  ظل  يف  العام،  والدعاء  الإداري، 

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظة اهلّل.

ومما نظمه قانون ال�سلطة الق�سائية - الذي �سدر يف عام 1999-�سوؤون الق�ساة 

وترتيب املحاكم انتهاء باملحكمة العليا كاآخر حمكمة يكون ق�ساوؤها فا�سال مر�سيا 

ملبادئ ت�سرت�سد بها املحاكم تاأ�سي�سا لتطبيق �سليم وفهم �سحيح للقانون.

وبني القانون ذات اآلية ن�سر مات�سدره املحاكم من الأحكام التي تت�سمن مبادئ 

حتى تكون مرجعا جلميع املحاكم مبا فيها املحامة العليا التزاما بق�سائها توحيدًا 

با�ستخال�س  الفني  املكتب  وعهداإىل  الق�سائي،  للعمل  وا�ستقرارًا  الف�سل  لقاعدة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�سالة وال�سالم على اإمام املر�سلني �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم الذي 

ق�سى فعدل و�سن قواعد واأ�س�س الق�ساء والتقا�سي ، واقتدى به �سحابته فاأر�سوا 

مبادئ حياد القا�سي ونزاهة الق�ساء ونظام اجلل�سات ، واإ�سدار الأحكام.

 ، اأمر اهلل ر�سله  ، وبه  ال�سموات والأر�س  ا�سم اهلل و�سفته وبه قامت  والعدل 

واإليه يحتكم النا�س وبه يحكمون وبه يرت�سون ، فطرة اهلل التي فطر النا�س 

عليها .

كاأعلى جهة ق�سائية  العليا  املحكمة  اأن�ساأت  الق�سائية  ال�سلطة  ب�سدور قانون 

اإليها يف م�سائل القانون، وهي ح�سرا:  تخت�س بالف�سل يف الطعون التي ترفع 

بطالن  وقوع  حالة  يف  اأو  تاأويله  اأو  تطبيقه  يف  اخلطاأ  اأو   ، لأحكامه  خمالفة 

اأثر يف احلكم، ويرتتب على ق�ساء املحكمة العليا  اأو يف الإجراءات  يف احلكم 

يف نطاق اخت�سا�سها اإر�ساء ملبادئ تكون هاديا يف فهم القانون وبيان �سحيحه 

ممها ي�سهم يف �سرعة الف�سل يف الق�سايا وا�ستفرار الأحكام والعمل الق�سائي يف 

حماكم ال�ستئناف واملحاكم البتدائية.

ومما اخت�س به القانون املحكمة العليا لي�س �سمان الف�سل العادل يف الأحكام 

، واآية  اإىل الق�ساء  اأ�سحابها و�سمان اللجوء  اإىل  ، بل و�سول احلقوق  فح�سب 

ذلك هو اإن�ساء هيئة خا�سة باملحكمة العليا تتكون من جهتي الق�ساء  العادي ، 

والإداري ، تخت�س بالف�سل  يف تنازع الخت�سا�س والأحكام ، وتف�سل يف التنازع 

يف  الق�ساء  جهتي  من  حكمني  �سدور  اأو  الدعاوى،  طبيعة  من�ساأة  يكون  الذي 

ومو�سوع واحد مما يتعذر معه تنفيذهما معا.

لقد �سدر عدد من جمموعات الأحكام الق�سائية من هيئة تنازع الخت�سا�س 



د.اإ�سحاق بن اأحمد البو�سعيدي
رئي�س املحكمة العليا

نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء
رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء

دورية  جملة  ي�سدر  كما  املخت�سة،  الدوائر  روؤ�ساء  من  منهاواعتمادها  املبادئ 

لالأحكام الق�سائية املختارة والبحوث املنتقاة.

اإذ نحتفل بالعيد الوطني ال�سابع والأربعني املجيد فاإننا نعرب عن  ونحن اليوم 

امتناننا و�سكرنا العميق لباين نه�سة عمان باإهداء ثمرة من ثمرات العمل الق�سائي 

وخال�سة ما اأر�سته املحاكم من مبادئ يف العمل املدين واجلزائي والتجاري، واملبادئ 

املبينة للق�ساء يف الديات والأرو�س، لكل امل�ستغلني بالعدالة والباحثني،بلوغا لغاياته 

وهورد احلقوق ودفع املظامل.

مقدرة  جهود  من  مابذلوه  على  للق�ساة  ال�سكر  توجيه  اإل  ي�سعنا  ل  اخلتام  يف 

اأ�سفرت عن مبادئ واأحكام اأثروابها الفقه، وال�سكر للمكتب الفني رئي�سا واأع�ساء 

وفهر�ستها  وتبويبها  للمبادئ،  وا�ستخال�سهم  وتدقيقهم  �سربهم  على  وموظفني 

ومتابعتهم لطباعتها.

واهلّل املوفق وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

د. اإ�سحاق بن اأحمد بن نا�سر البو�سعيدي

رئيـ�س املحـكـمـة العـلـيـا

نـائب رئي�س املجلـ�س الأعـلى للق�ساء

رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء

املحاكم  اإىل  اللجوء  من  الأطراف  بتمكني  العدالة  حتقيق  يف  اأ�سهمت  والأحكام 

املخت�سة قانونا بنظر املنازعات اأو بيان الأحكام التي يتعني تنفيذها.

واإثراء للعمل الق�سائي، ت�سدر الهيئة هذا العدد من جمموهة الأحكام واملبادئ 

اأن تكون عونا للق�ساة  اآملني  اإ�سافة للمجموعات ال�سابقة  امل�ستخل�سة منها ، وهو 

وامل�سغلني مبهنة القانون عموما.  
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جل�سة يوم االثنني  املوافق 2014/6/20م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا,  رئي�س الهيئة , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ

ال�سيخ. د. عبد اهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابــي   نائب رئي�س املحكمة العليـــــــا

نــائب رئي�س املحكمة العليـــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي            

 ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي       رئيــــــ�س حمكمــــة الق�ســـــاء    

االإداري       

نـــــائب رئي�س املحكمة العليــا علي بن �سامل بـــن علي النعمانـــــــي            

نـــــائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ. خالد بن را�سد بـــن �سعيد املنــــوري     

قا�ســـي املحكمـــة العليـــا م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي              

نائب رئيــ�س حمكمـــة الق�سـاء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي         

االإداري       

م�ست�سار مبحكمـــــة الق�ســاء     نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي       

االإداري       

م�ست�سار مبحكمـــــة الق�ســاء    عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي       

االإداري       

م�ست�ســار مبحكمـــة الق�ســاء    اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــــــي          

االإداري       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(

طلب  التنازع رقم )1( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة 

قرار اإداري)  تو�سيف( – تنازع ) مدين – اإداري – معيار (

اإثبات  - طلب  يف  عامة  �سلطة  الأي  ممار�ستها  خارج  االإدارة  جهة  من  قرار  �سدور 

التملك �سواء تعلقت مبرياث �سرعي اأم بو�سع يد ملدة طويلة اأم ب�سك �سرعي اأم 

ب�سهادة ال�سهود اأم بغري ذلك, فاإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات االإدارية 

منازعة  فيه  املنازعة  وتكون  بنظرها,  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س  التي 

مدنية حول اإثبات امللكية ينعقد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة 

الق�ساء العادي وفقًا حلكم املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية.
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ينعقد االخت�سا�س  يف النزاع ب�ساأن قرار اإداري �سادر عن وزير االإ�سكان  بامللكية  -

اإىل الق�ساء العادي وفقًا الأحكام قانون ال�سلطة الق�سائية وقانون االأرا�سي امل�سار 

اإليهما �سلفًا.  

اأواًل- يف االإجراءات

بتاأريخ 2014/3/10م اأودع املحامي .....  املقبول للمرافعة اأمام املحكمة العليا من 

مكتب .......للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - ب�سفته وكيال عن الّطالب- الطلب 

املاثل  اأمانة �سّر الهيئة عري�سة الطلب املاثل ب�سفته وكيال عن مقدم الطلب مبوجب 

وكالة م�سدق عليها من الكاتب بالعدل بوالية امل�سنعة بتاأريخ 2014/2/24م طالب 

يف ختامها احلكم بتعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل , واإلزام 

 , املحاماة  اأتعاب  مقابل  عماين  ريال  خم�سمائة  500ر.ع  مبلغ  الطلب  �سدهم  املقدم 

وبتاأريخ 23و2014/3/24م قام حم�سر الهيئة باإعالن املقدم �سدهم الطلب ب�سورة 

منه مرفقًا بها �سورة �سوئية من احلكمني املتنازع ب�ساأنهما, وخالل االأجل القانوين 

العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول   ....... املحامي  اأودع  2014/4/6م  بتاأريخ  اأي 

الثالث  �سده  الطلب  مقدم  عن  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة   .... مكتب  من 

اأمانة �سر الهيئة مذكرة طلب يف ختامها بتفوي�س اأمر احلكم لعدل الهيئة مع حفظ 

حقوق املقدم �سده الطلب , كما اأودع املحامي ذاته وبعد االأجل القانوين املقرر للرد 

اأمانة �سر الهيئة  2014/5/8م عن املقدم �سده الطلب الرابع  اأي بتاأريخ  والتعقيب 

مذكرة ت�سمنت م�سمون املذكرة ذاتها املقدمة عن املقدم �سده الطلب الرابع , يف حني 

مل ترد على الطلب كل من وزارة االإ�سكان ووزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه.

وبعد انق�ساء مدة التعقيب- املقررة بع�سرة اأيام- قدم مقدم الطلب تعقيبه على الرد 

املقدم �سده الطلب ) الثالث والرابع( وبانق�ساء مدة التعقيب املقررة اأحيل الطلب 

بتاأريخ 2014/5/21م اإىل االأمانة الفنية للهيئة الإعداد تقرير ب�ساأنه , ا�ستنادا اإىل 

املادة )15( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88( يف �ساأن هيئة تنازع االخت�سا�س 

واالأحكام , فقامت االأمانة الفنية بتح�سري الطلب املاثل واأعدت تقريرًا يت�سمن راأيها 

الهيئة  نظرت  ذلك  بعد   , الهيئة  الدكتور/رئي�س  ال�سيخ  ف�سيلة  اإىل  قدمته  ب�ساأنه 

الطلب وقررت اإ�سدار احلكم بجل�سة اليوم .

الهيئة

بعد االطالع على االأوراق واإمتام املداولة قانونًا .

ال�سكلية املقررة  اأو�ساعه  ا�ستوفى جميع  املاثل فاإنه قد  اإنه عن �سكل الطلب  وحيث 
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قانونا فيكون مقبوال �سكاًل.

 – وامل�ستندات  االأوراق  – ح�سب  تتلخ�س  الطلب  وقائع  فاإن  املو�سوع  اإنه عن  وحيث 

املحكمة  اأمام   )2012/119( رقم  الدعوى  قام  واأن  �سبق  املاثل  الطلب  مقدم  اأن  يف 

االبتدائية بامل�سنعة )الدائرة املدنية( مبوجب عري�سة اأودعت اأمانة �سر املحكمة 

بتاأريخ 2012/9/2م طالب يف ختامها احلكم اأوال وب�سفة م�ستعجلة :

جنوب  مبحافظة  لالإ�سكان  العامة  )املديرية  االأوىل  عليها  املدعى  اجلهة  1-باإلزام 

الباطنة ( بوقف اأي ت�سرف قانوين على االأر�س حمل النزاع .      

 ) املياه  االإقليمية وموارد  البلديات  الثانية )وزارة  املدعى عليها  الوزارة  باإلزام   -2

بوقف ما يرتتب على قرار املخالفة رقم )2012/21( .

رقم  الق�سائي  احلكم  اأ�سل  بتقدمي  االأوىل  عليها  املدعى  الوزارة  باإلزام   -3

مهمته  تكون  هند�سي  خبري  بانتداب   -4 العقاري  بال�سجل  املودع   )1981/145(

وبيان   الواقع  اأر�س  على  ومطابقته   )1981/145( رقم  الق�سائي  احلكم  ا�ستقراء 

مدى تطابقه مع �سند التملك .

 ثانيا ويف املو�سوع :

بتمليك املدعي امل�ساحة التي ن�س عليها احلكم الق�سائي وتعديل �سند التملك باإ�سافة 

امل�ساحة االآيلة اإليه من احلكم الق�سائي .

عماين  ريال  اآالف  ثالثة  3000ر.ع  مقداره  ومبلغًا  امل�ساريف  عليهم  املدعى  باإلزام 

مقابل اأتعاب املحاماة .

الكائنة بقرية .....بوالية  النزاع  الزراعية حمل  ان االأر�س  �سند دعواه  وذكر يف 

2011/2/16م  بتاأريخ  وفاته  وبعد   ...... الفا�سل  الأخيه  ملكًا  كانت  امل�سنعة 

ال�سرعي( يف �سقيقه املدعي وزوجته ).......( وقد  انح�سر الورثة )وفق االإعالم 

تنازلت الزوجة عن ن�سيبها ل�سالح املدعي الذي اأ�سبح ميتلك قطعة االأر�س مبفرده 

االإدارية  اجلهة  عن  ال�سادرة  امللكية  ل�سند  وفقا  مربعًا(  مب�ساحة)76322.66مرتًا 

بجل�سة  امل�سنعة  حمكمة  عن  ال�سادر  ال�سرعي  الق�سائي  واحلكم  عليه,  املدعى 

�سند  يف  الواردة  االأر�س   م�ساحة  لكون  وبالنظر  اإنه  قائال  واأردف   , 1981/9/22م 

امللكية جاءت اأقل من امل�ساحة الواردة يف احلكم الق�سائي , فقد بادر اإىل ا�ستكمال 

اإجراءات متلك اجلزء املتبقي من امل�ساحة املبينة يف احلكم والبالغ م�ساحتها  باقي 

اجلهة  متنعت  واإذ  ميلكها  التي  الزراعية  لالأر�س  واملال�سقة  مربعًا(  مرتًا   8282(

االإدارية املدعى عليها االأوىل عن اتخاذ االإجراء الالزم يف هذا االأمر, االأمر الذي 

بعري�سة  واأرفق   , البيان  اآنفة  له بطلباته  للحكم  املاثلة  اإقامة دعواه  اإىل  به  حدا 
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الدعوى  �سورًا �سوئية لعدد من االأوراق وامل�ستندات .

وقد تدوول نظر الدعوى اأمام املحكمة املذكورة على النحو الثابت مبحا�سر جل�ساتها 

بنظر  والئيا  اخت�سا�سها  بعدم   : اأواًل  املحكمة  حكمت  2013/6/11م  وبجل�سة   ,

الدعوى وباإحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري مب�سقط لالخت�سا�س واأبقت الف�سل 

يف امل�ساريف , ثانيا : باإثبات ملكية املتدخل الهجومي االأول والثاين وفق الوارد يف 

حيثيات احلكم .

وقد �سيدت املحكمة ق�ساءها يف البند االأول من منطوقه على اأ�سا�س اأن اأ�سل النزاع 

يف جوهره يدور حول القرار االإداري الذي �سدر عن وزارة االإ�سكان, والذي ت�سمن 

متليك املدعي م�ساحة من االأر�س الزراعية مقدارها  )76322.66مرت مربع(  كائنة 

مبنطقة ...... بوالية امل�سنعة ورف�س متليك باقي امل�ساحة وبالتايل فاملنازعة  هي 

منازعة تخت�س بها حمكمة الق�ساء االإداري وفقا للقانون.

االإداري, حيث قيدت  الق�ساء  اإىل حمكمة  الدعوى  اأحيلت  لهذا احلكم فقد  ونفاذًا 

نظرها  وتدوول  2013/7/31م,  بتاأريخ  )13/886ق(  برقم  الدعاوى  بجدول 

وبجل�سة  جل�ساتها,  مبحا�سر  الثابت  النحو  على  الثالثة  االبتدائية  الدائرة  اأمام 

دون  الدعوى  بنظر  ا  والئيًّ اخت�سا�سها  بعدم  املحكمة:«  حكمت  2013/11/10م 

اإحالة, واألزمت املدعي امل�ساريف«.

ملكيته  بتثبيت  احلكم  يطلب  املدعي  اأن  اأ�سا�س  على  ق�ساءها  املحكمة  �سيدت  وقد 

لقطعة االأر�س الواقعة يف مربع ....... بوالية امل�سنعة البالغ م�ساحتها )8282م2(, 

بتاأريخ  امل�سنعة  حمكمة  من  ال�سادر  ال�سرعي  احلكم  مبوجب  مورثه  اإىل  اآلت  والتي 

1981/9/22م, واإ�سافتها اإىل �سند ملكية اأر�سه املال�سقة لها الكائنة يف ذات املربع 

والبالغ م�ساحتها )76322,66م2(, واإذ رف�ست اجلهة االإدارية املدعى عليها االأوىل 

اإ�سغاالت  اأي  بها  توجد  وال  ف�ساء,  اأر�س  كونها  املنازعة  حمل  االأر�س  قطعة  متليكه 

الدولة  اإىل  ملكيتها  تعود  وبالتايل  1970م,  عام  يناير  من  االأول  قبل  ما  اإىل  تعود 

وفقًا للفقرة )ب( من املادة االأوىل من القرار ال�سلطاين رقم )83/5(, مما يبني معه 

اإثبات ملكيته لالأر�س حمل  اأن حمور النزاع بني املدعي ووزارة االإ�سكان يدور حول 

الدعوى, وتعد مطالبته باإ�سافة م�ساحة االأر�س املتنازع عليها اإىل �سند ملكية اأر�سه 

امل�ستقر عليه  كان  وملا  امللكية,  اإثبات  اآثار  من  اأثر  لها هي جمرد  املال�سقة  الزراعية 

امللكية  اإثبات  حول  النزاعات  اأن  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  وكذا  املحكمة  ق�ساء  يف 

حمكمة  اخت�سا�س  بعدم  الق�ساء  معه  يتعني  مما  العادي,  الق�ساء  بنظرها  يخت�س 

الق�ساء االإداري بنظر الدعوى املاثلة, وباإحالتها اإىل املحكمة املخت�سة, وحيث اإنه 
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االإجراءات  قانون  من   )112( املادة  حلكم  اإعمااًل  املخت�سة  للمحكمة  االإحالة  عن 

بامل�سنعة  االبتدائية  باملحكمة  املدنية  الدائرة  اأن  الثابت  فاإن  والتجارية,  املدنية 

ق�ست بجل�سة 2013/6/11م بعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر الدعوى واإحالتها اإىل 

هذه املحكمة, اإذ ال يجوز قانونًا اإعادة اإحالتها اإليها مرة اأخرى, مما يتعني معه احلكم 

و�ساأنه يف رفع  اإحالة, واملدعي  الدعوى دون  املحكمة والئيًا بنظر  بعدم اخت�سا�س 

دعواه اأمام هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام.

عليهما,  الطعن  مواعيد  بفوات  نهائيني  اأ�سبحا  اإليهما  امل�سار  احلكمني  كال  اإن  وحيث 

واإزاء تخلي كل من جهتي الق�ساء العادي والق�ساء االإداري عن نظر النزاع فقد اأقيم 

الطلب املاثل بغية تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة بنظره.

وحيث اإّن مناط قبول طلب الف�سل يف تنازع االخت�سا�س وفقًا للفقرة ) اأ ( من املاّدة 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ادر  ال�سّ واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  من   )2(

من  حمكمتني  اأمام  واحد  مو�سوع  عن  رفعت  قد  الدعوى  تكون  اأن  هو   )2008/88(

املحاكم املن�سو�س عليها يف قانون ال�ســــلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري واأي 

كالًّ  اأّن  ثبت  واإذ  عنها,  كلتاهما  تخّلت  اأو  عنها  اإحداهما  تتخّل  ومل  اأخرى,  حمكمة 

من املحكمة االبتدائية بامل�سنعة - الدائرة املدنية - وحمكمة الق�ســاء االإداري - 

الدائرة االبتدائية الثالثة - قد تخّلتا عن نظر النزاع املعرو�س عليهما تاأ�سي�سًا على 

تني والئيًا بنظره, فاإّن ذلك يعّد تنازعًا �سلبّيا يف االخت�سا�س مّما  اأّنهما غري خمت�سّ

ة بنظر الدعوى. يتوافر معه قبول طلب تعيني اجلهة الق�سائّية املخت�سّ

االخت�سا�س  �سوء  يف  يتّم  اإّنا  دعوى  اأّي  بنظر  ة  املخت�سّ املحكمة  تعيني  اإّن  وحيث 

الوالئي املنوط بها املحدد بالقانون الذي ينّظمها.

ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( املادة  الأحكام  وفقًا  اإنه  وحيث 

 )2009/3( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  واملعدل   )99/91( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 

يقدمها  التي  الدعاوى  بينها  ومن  االإدارية  اخل�سومات  يف  بالف�سل  املحكمة  تخت�س 

ال�سادرة من  النهائية  والقرارات  النهائية,  االإدارية  القرارات  ال�ساأن مبراجعة  ذوو 

ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  الأحكام  وطبقًا  ق�سائي,  اخت�سا�س  ذات  اإدارية  جلان 

اخل�سومات  عدا  فيما   - فاإنه   )99/90( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية 

الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  املحاكم  تخت�س   - االإدارية 

والدعاوى  ال�سخ�سية  االأحوال  ودعاوى  التحكيم  وطلبات  والتجارية  املدنية 

اإليها طبقًا للقانون  العمومية والعمالية وال�سريبية واالإيجارية وغريها التي ترفع 

اإال ما ا�ستثني بن�س خا�س.
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اإليه على اأن:«  وتن�س املادة )2( من مر�سوم اإ�سدار قانون ال�سلطة الق�سائية امل�سار 

واملحكمة  ال�سرعية  املحاكم  اأمام  املنظورة  الدعاوى  املخت�سة  املحكمة  اإىل  حتال 

ال�ساأن  ذوو  ويخطر   , ر�سوم  وبغري  بحالتها  وذلك   , اجلزائية  واملحاكم  التجارية 

باالإحالة.

التي  والطلبات  الدعاوى  نظر  يف  االأرا�سي  �سوؤون  وجلان  االإيجارات  جلان  وت�ستمر 

رفعت اإليها قبل تاأريخ العمل بالقانون املرافق ».

وتن�س املادة )8( من قانون االأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )80/5( على 

اأن: » ت�ستثنى من اأمالك الدولة االأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد العمانيني 

اأو ميلك لهم طبقًا الأحكام هذا القانون«.

وتن�س املادة )21( من القانون امل�سار اإليه على اأنه: » مع عدم االإخالل بحق التداعي 

اأمام املحاكم ال�سرعية املخت�سة واإجراءاته تخت�س الوزارة بنظر الطلبات اخلا�سة 

مبلكية االأفراد وامل�سار اإليها يف املواد 12 و13 و14 و17 من هذا القانون, ... ».

كما تن�س املادة )16( مكررًا من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/32( بتعديل بع�س 

اأحكام قانون االأرا�سي على اأن: » على املواطنني اأن يتقدموا بطلبات اإثبات امللك وتعيني 

احلدود اإىل جلان �سوؤون االأرا�سي املخت�سة يف مديريات ودوائر االإ�سكان والكهرباء 

واملياه باملحافظات واملناطق, وال تقبل الطلبات التي تقدم يف االأرا�سي البي�ساء, كما 

ال تقبل الطلبات التي تقدم بعد م�سي �ستة اأ�سهر من تاأريخ العمل باأحكام هذا املر�سوم 

اإال يف املباين القدمية واالأموال اخل�سراء التي ت�سقى من االأفالج , وتلك التي ت�سقى 

من االآبار ويعود تاأريخ االدعاء عليها اإىل االأول من يناير 1970م ».

�سوؤون  جلان  تبت   « اأن:  على  اإليه  امل�سار  املر�سوم  من   )1( مكررًا   )16( املادة  وتن�س 

اأ�سهر  �ستة  جتاوز  ال  مـدة  خالل  اإليها  املقدمة  الطلبات  يف   ... املخت�سة  االأرا�سي 

اأن تتثبت بكل الطرق من �سحة االدعاءات  من تاأريخ تقدمي الطلب , وعلى اللجان 

على  ومعاينتها  االأرا�سي  اإىل  االنتقال  ولها  االأ�سلية,  ال�سكوك  اإال  ب�ساأنها  تقبل  وال 

 , االإدارية  اجلهات  بكافة  واملخت�سني  اخلرباء  من  تراهم  مبن  واال�ستعانة  الطبيعة 

وترفع هذه اللجان تو�سياتها اإىل الوزير املخت�س التخاذ القرار ب�ساأنها خالل �سهر 

من تاأريخ رفعها ... ويجوز التظلم للوزير خالل ثالثة اأ�سهر من �سدور القرار اأو عدم 

الرد » ؛ كما ت�سمن املر�سوم املذكور اإ�سافة مادة جديدة اإىل قانون االأرا�سي برقم 

دعاوى  يف  النظر  املخت�سة  الق�ساء  جلهات  يجوز  ال   «  : اأنه  على  تن�س  مكررًا   )23(

اأو  االأرا�سي  قانون  ب�ساأنها  ت�سري  التي  االأرا�سي  على  احلدود  تعيني  اأو  امللك  اإثبات 

الف�سل فيها, قبل التقدم بالطلبات املن�سو�س عليها يف املادة الثانية من هذا املر�سوم 
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اإىل جلان �سوؤون االأرا�سي املخت�سة ... كما ال يجوز لها النظر يف هذه الدعاوى اإال 

بعد التظلم اإىل الوزير من القرارات ال�سادرة يف �ساأنها ». 

وحيث ي�ستفاد من الن�سو�س املتقدمة اأن القانون حدد اإجراءات خا�سة الإثبات ملكية 

املواطنني لالأرا�سي التي يدعون ملكيتها , تتمثل يف وجوب تقدميهم طلبات اإثبات امللك 

والبت  الطلبات  هذه  بنظر  تخت�س  التي  االأرا�سي  �سوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني 

فيها بعد اأن تتثبت بكل الطرق من �سحة االدعاءات, واالنتقال اإىل موقع االأرا�سي 

اأجاز  كما  واملخت�سني,  اخلرباء  من  تراهم  مبن  واال�ستعانة  الطبيعة  على  ومعاينتها 

اأو عدم  اأ�سهر من تاأريخ �سدور القرار  القانون للمواطن التظلم للوزير خالل ثالثة 

هذا  يف  املرفوعة  الدعاوى  يف  النظر  املخت�سة  الق�ساء  بجهات  ناط  ثم  عليه,  الرد 

ال�ساأن, االأمر الذي يتعني معه حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة بالنظر يف دعاوى 

اإثبات امللك ومنها الدعوى حمل طلب التنازع املاثل.

وحيث اإن قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

)2008/88( ين�س يف املادة )2( على اأن: » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي: 

اأ _ الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س 

اأخرى,  حمكمة  واأية  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 

تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها.

ب _ ............................................................. » . 

وحيث اإن امل�ستقر عليه يف ق�ساء الهيئة اأن معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر دعاوى 

ا  االأرا�سي يتمثل يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه, فاإذا كان مو�سوع القرار اإداريًّ

باعتباره �سادرًا يف نطاق �سالحيات ال�سلطة العامة التي خولها القانون جلهة االإدارة 

فاإن املنازعة فيه تكون منازعة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة الق�ساء 

االإداري ا�ستنادًا اإىل اأحكام املادة )6( من قانونها, اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألة 

من م�سائل القانون اخلا�س, و�سدر هذا القرار من جهة االإدارة خارج ممار�ستها الأي 

�سلطة عامة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املرتكن اإليها يف طلب 

اإثبات التملك �سواء تعلقت مبرياث �سرعي اأم بو�سع يد ملدة طويلة اأم ب�سك �سرعي اأم 

ب�سهادة ال�سهود اأم بغري ذلك, فاإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات االإدارية التي 

تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها, وتكون املنازعة فيه منازعة مدنية حول 

اإثبات امللكية ينعقد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي 

وفقًا حلكم املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية.
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االأوراق  مطالعة  من  الثابت  كان  وملا   _ املاثل  الطلب  على  تقدم  ما  بتطبيق  اإنه 

وامل�ستندات وبا�ستقراء اأ�سباب احلكمني الذي وقع ب�ساأنهما التنازع ال�سلبي _ يبني 

يف جالء اأن مقدم الطلب ميتلك قطعة االأر�س الزراعية الكائنة مبربع .... بوالية 

امل�سادق   )......( رقم  ال�سرعي  ال�سك  مبوجب  )76322,66م2(  مب�ساحة  امل�سنعة 

1981/9/22م,  بتاأريخ  ال�سرعية  امل�سنعة  مبحكمة  العدل  الكاتب  دائرة  من  عليه 

وزارة  عن  بامل�ساحة  امللكية  �سك  له  �سدر  وقد   ,)......( رقم  البيع  عقد  ومبوجب 

�سوؤون االأرا�سي والبلديات )وزارة االإ�سكان حاليًا( بتاأريخ 1984/9/17م, وحيث ورد 

للجهة االإدارية �سكوى من املواطنني ........ )املقدم �سدهما الطلب الثالث والرابع( 

اإن مدير دائرة  تفيد وجود تداخل الأر�س املدعي مع االأر�س اململوكة لهما, وحيث 

على  املوقع  مبعاينة  قام  بامل�سنعة  لالإ�سكان  العامة  باملديرية  وامل�ساحة  التخطيط 

الطبيعة ورفعه م�ساحيًا وتبني له بالفعل وجود م�ساحة زائدة يف ملكية مقدم الطلب 

اإنه مل يقدم  املذكورين, وحيث  املواطنني  ملكية  مقدارها )8282م2( متداخلة مع 

لالإدارة ما يفيد �سند ملكيته لهذه امل�ساحة الزائدة كما تبني لها عدم وجود اأي اآثار 

ظاهرة للملك تعود اإىل ما قبل االأول من يناير من العام 1970م ح�سبما يتطلب قانون 

االأرا�سي رقم )1980/5( يف هذا ال�ساأن, وعليه وجهت اإليه اجلهة املخت�سة اإنذارًا 

باإزالة االإ�سغاالت املقامة على قطعة االأر�س هذه, ثم تبعته بتحرير حم�سر خمالفة, 

وبتاأريخ 2012/9/5م متت االإزالة, واإذ اأقام مقدم الطلب دعواه حمل طلب التنازع 

املاثل مبتغيًا من ورائها تثبيت ملكيته على قطعة االأر�س حمل املنازعة على �سند من 

القول اإنه ميتلكها مبوجب ال�سك ال�سرعي امل�سار اإليه, وعليه يغدو النزاع القائم بينه 

مبراجعته  تخت�س  اإداري  بقرار  يتعلق  ال  وجوهره  حقيقته  يف  االإ�سكان  وزارة  وبني 

حمكمة الق�ساء االإداري ,واإنا هو نزاع حول امللكية ينعقد االخت�سا�س بنظره اإىل 

جهة الق�ساء العادي وفقًا الأحكام قانون ال�سلطة الق�سائية وقانون االأرا�سي امل�سار 

اإليهما �سلفًا.  

اأن ق�ست  لها  املدنية - قد �سبق  الدائرة  اإن املحكمة االبتدائية بامل�سنعة -  وحيث 

بعدم اخت�سا�سها, مما يتعني معه الق�ساء باخت�سا�سها بنظر الدعوى مو�سوع الطلب 

املاثل.

بتعيني  تنازع االخت�سا�س واالأحكام  ادر من هيئة  ال�سّ اإّن من مقت�سى احلكم  وحيث 

ة بنظر الدعوى هو اأن تلتزم هذه املحكمة املعينة بنظرها.     املحكمة املخت�سّ

فلهــذه االأ�ســباب

حكمت الهيئة: باخت�سا�س املحكمة االبتدائية بامل�سنعة )الدائرة املدنية( بنظر 

الدعوى حمل الطلب املاثل.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/20م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا,   رئي�س الهيئة , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابــــي  

نــائب رئي�س املحكمة العليــــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي         

رئيـــ�س حمكمــــة الق�سـاء االإداري  ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي        

نـــائب رئي�س املحكمة العليـــا علي بن �سامل بـــن علي النعمانـــي            

نــائب رئي�س املحكمة العليـــا ال�سيخ. خالد بن را�سد بـــن �سعيد املنـــــــوري  

قا�سـي املحكمـــة العليـــا   م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي             

نائب رئيــ�س حمكمة الق�سـاء     �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي       

االإداري       

م�ست�سار مبحكمــة الق�ســـاء االإداري  نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي      

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســـاء االإداري عبد اهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيـــدي     

م�ست�ســار مبحكمـــة الق�ســـاء    اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــــــي         

االإداري       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2(

طلب التنازع رقم )3( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة 

 ملكية ) اإجراءات( - نزاع) اخت�سا�س – ق�ساء عادي(  

اإجراءات خا�سة الإثبات ملكية املواطنني لالأرا�سي التي يدعون  - حدد القانون  

ملكيتها, تتمثل يف وجوب تقدميهم طلبات اإثبات امللك وتعيني احلدود اإىل جلان 

�سوؤون االأرا�سي املخت�سة بالوزارة , التي تخت�س بنظر هذه الطلبات والبت فيها 

بعد اأن تتثبت بكل الطرق من �سحة االدعاءات , واالنتقال اإىل موقع االأرا�سي 

كما   , واملخت�سني  اخلرباء  من  تراهم  مبن  واال�ستعانة  الطبيعة  على  ومعاينتها 

اأجاز القانون للمواطن التظلم للوزير خالل ثالثة اأ�سهر من تاأريخ �سدور القرار 

النظر يف دعاوى  العادي املخت�سة  الق�ساء  , ثم ناط بجهات  الرد عليه  اأو عدم 

التي ت�سري ب�ساأنها قانون االأرا�سي  اأو تعيني احلدود على االأرا�سي  امللك  اإثبات 

املعرو�سة عليها والف�سل فيها, االأمر الذي يتعني معه حتديد اجلهة الق�سائية 
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املخت�سة بالنظر يف الدعوى حمل طلب التنازع املاثل .

معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى - يف �سوء ما ا�ستقرت عليه اأحكام  -

مو�سوع  كان  فاإذا   , فيه  املطعون  القرار  طبيعة  حتديد  يف  يتمثل  الهيئة-  هذه 

خولها  التي  وال�سالحيات  للوزارة  العامة  ال�سلطة  نطاق  يف  �سدر  اإداريا  القرار 

اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها  لها القانون فاإن املنازعة فيه تكون منازعة 

اإذا كان  اأما   , ملحكمة الق�ساء االإداري ا�ستنادا اإىل اأحكام املادة )6( من قانونها 

القرار يف �سوء  القانون اخلا�س و�سدر هذا  م�سائل  يتعلق مب�ساألة من  مو�سوعه 

ما اأ�سفر عنه فح�س الوقائع املادية لطلب اإثبات متلك املتمثلة يف واقعة مرياث 

غري  اأو  ال�سهود  �سهادة  اأو  �سرعي  �سك  اإىل  اأو  طويلة  ملدة  اليد  و�سع  اأو  �سرعي 

االإدارية  القرارات  عداد  من  يخرج  القرار  هذا  فاإن   , االإثبات  و�سائل  من  ذلك 

التي تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عن�سر ال�سلطة 

العامة يف اإ�سداره مما اأفقده اأهم مقوماته , وتكون املنازعة فيه منازعة مدنية 

حول اإثبات امللكية ينعقد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء 

العربة يف  اإن  اإذ  ؛  الق�سائية  ال�سلطة  املادة )8( من قانون  العادي وفقا الأحكام 

القرار لي�س ب�سدوره من جهة اإدارية فح�سب بل يجب اأن يكون اإداريا مب�سمونه 

وفحواه.

اأواًل- يف االإجراءات

بتاأريخ 2014/4/23م اأودع املحامي ...... ) املقبول للمرافعة اأمام املحكمة العليا( 

الّطالب-  عن  وكيال  ب�سفته   - القانونية  واال�ست�سارات  للمحاأماة  الدكتور  مكتب  من 

موقعة  ب�سحيفة   , واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  �سّر  اأمانة  لدى  املاثل  الطلب 

منه , طالبا يف ختامها الف�سل يف حالة التنازع يف االخت�سا�س بني حمكمة الق�ساء 

)الدائرة  بالدقم  االبتدائية  واملحكمة  الثالثة(  االبتدائية  )الدائرة  االإداري 

املدنية( , وذلك بتعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى والئيًا القائمة بينه وبني 

وزارة االإ�سكان , وقد اأرفق بالطلب �سورًا من امل�ستندات االآتية :

 �سند الوكالة م�سدقًا عليه من دائرة الكاتب بالعدل ب�سناو.

حكم املحكمة االبتدائية بالدقم )الدائرة املدنية( يف الدعوى رقم )2013/89( 

بجل�سة 2013/12/1م املقامة من مقدم الطلب �سد اإدارة االإ�سكان بالدقم القا�سي 

الق�ساء  حمكمة  اإىل  بحالتها  واإحالتها   , الدعوى  بنظر  والئيًا  اخت�سا�سها  بعدم 

االإداري لالخت�سا�س .
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حكم الدائرة االبتدائية الثالثة مبحكمة الق�ساء االإداري يف الدعوى رقم )224( 

2014/3/2م القا�سي بعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر  ل�سنة )14( ق�سائية بجل�سة 

الدعوى دون اإحالة.

من  ب�سورة  الطلب  �سدها  املقدم  االإ�سكان  وزارة  اإعالن  مت  2014/4/29م  وبتاأريخ 

عري�سة الطلب ومرفقاته , ومل تقدم اأي رد عليها  .

وبتاأريخ 2014/5/20م اأحال ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة ملف هذا الطلب 

اإىل االأمانة الفنية لتتوىل حت�سري املنازعة واتخاذ ما يلزم ب�ساأنه, حيث قامت االأمانة 

بتح�سري الّطلب املاثل واأعّدت تقريرا ت�سمن راأيها ب�ساأنه قّدمته اإىل رئي�س الهيئة , 

بعد ذلك نظرت الهيئة هذا الّطلب على النحو املبنّي مبح�سر اجلل�سة , وقّررت اإ�سدار 

احلكم فيه بجل�سة اليوم , وبها �سدر احلكم واأودعت م�سودته امل�ستملة على اأ�سبابه 

ومنطوقه عند النطق به . 

الهيئــة

بعد االطالع على االأوراق, واإمتام املداولة قانونًا.

وحيث اإن الطلب املاثل ا�ستوفى جميع اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانونا فيكون مقبوال 

�سكال .

ل يف اأّن مقدم الطلب كان قد اأقام الدعوى  وحيث اإّنه عن وقائع الّطلب املاثل فتتح�سّ

فيها  طلب  بالدقم  االبتدائية  باملحكمة  املدنية  الدائرة  اأمام   )2013/89( رقم 

احلكم باإلزام وزارة االإ�سكان بتمليكه م�ساحة  )6000م2( �ستة اآالف مرت مربع وفقا 

ملا قررته اللجنة املحلية ل�سوؤون االأرا�سي بوالية الدقم, على �سند من اأن هذه اللجنة 

وقفت على االأر�س ووافقت على متليكه امل�ساحة املذكورة , اإاّل اأنه تفاجاأ حينما راجع 

�ستمائة  )600م2(  اإىل  الوزارة  وكيل  من  بقرار  ُقل�ست  امل�ساحة  باأن  االإ�سكان  وزارة 

مرت مربع فقط , وبجل�سة 2013/12/1م ق�ست املحكمة املذكورة بعدم اخت�سا�سها 

والئيًا بنظر الدعوى , واإحالتها بحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري لالخت�سا�س , 

واأبقت الف�سل يف امل�ساريف .

متعلقة  الدعوى  اأن  على  اإليه  امل�سار  ق�ساءها  بالدقم  االبتدائية  املحكمة  و�سيدت 

طلبًا  ولي�س   , املذكورة  املحلية  اللجنة  من  املعتمدة  امل�ساحة  املدعي  متليك  بطلب 

اإداري يخ�سع لتقدير اجلهة املخت�سة من  , واأن طلب التمليك هو قرار  باإثبات ملك 

حيث توفر �سوابط ا�ستحقاق التمليك املعتمد من اللجنة املحلية من عدمه , ويكون 

االخت�سا�س بالطعن يف القرار ال�سادر يف ذلك منعقدًا والئيًا ملحكمة الق�ساء االإداري,  

اإىل  بحالتها  واإحالتها  الدعوى  بنظر  والئيًا  اخت�سا�سها  بعدم  الق�ساء  اإىل  وانتهت 
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حمكمة الق�ساء االإداري لالخت�سا�س .

وتنفيذا حلكم االإحالة املذكور با�سرت الدائرة االبتدائية الثالثة مبحكمة الق�ساء 

 , ق�سائية   )14( ل�سنة   )224( برقم  قيدت  التي  الدعوى  نظر  مب�سقط  االإداري 

 , اإحالة  الدعوى دون  2014/3/2م ق�ست بعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر  وبجل�سة 

اأن املدعي يطعن يف قرار رف�س وزارة االإ�سكان تثبيت ملكيته  و�سيدت ق�ساءها على 

الكائنة  اآالف مرت مربع  �ستة  الدعوى مب�ساحة )6000م2(  االأر�س مو�سوع  لقطعة 

مبنطقة �ساي بوالية الدقم وفقًا لتو�سية اللجنة املحلية ل�سوؤون االأرا�سي ال�سادرة 

امل�ساحة لكونها  اإن وزارة االإ�سكان رف�ست متليكه كامل  اإذ   , 2010/10/25م  بتاأريخ 

اأر�س ف�ساء وال توجد بها اأي اإ�سغاالت تعود اإىل ما قبل االأول من يناير عام 1970م 

, وبالتايل فاإن ملكيتها تعود اإىل الدولة وفقًا للفقرة )ب( من املادة االأوىل من القرار 

ال�سلطاين رقم )83/5( , االأمر الذي يتبني معه اأن حمور النزاع بني املدعي ووزارة 

اأحكام  اأن  ومبا   , الدعوى  حمل  لالأر�س  املدعي  ملكية  اإثبات  حول  يدور  االإ�سكان 

هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام والدائرة اال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء االإداري 

ا�ستقرت اأحكامهما على اأن النزاعات املتعلقة باإثبات امللكية يخت�س بنظرها الق�ساء 

والئيًا  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  بعدم  الق�ساء  معه  يتعني  فاإنه   , العادي 

بنظر هذه الدعوى دون اإحالة , تاأ�سي�سا على اأنه ال يجوز اإحالة الدعوى مرة اأخرى 

اإىل الق�ساء العادي كونه �سبق له نظرها وق�سى بعدم اخت�سا�سه .

وحيث اإن احلكمني امل�سار اإليهما اأ�سبحا نهائيني بفوات مواعيد الطعن عليهما , ونظرا 

 , املعرو�سة عليهما  الدعوى  العادي واالإداري عن نظر  الق�ساء  لتخلي كل من جهتي 

فقد رفع الطالب االأمر اإىل هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام للف�سل يف هذا التنازع 

, وذلك بتعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة بنظر تلك الدعوى .

وحيث اإّن مناط قبول طلب الف�سل يف تنازع االخت�سا�س وفقا للفقرة )اأ( من املاّدة 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ادر  ال�سّ واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  من   )2(

من  حمكمتني  اأمام  واحد  مو�سوع  عن  رفعت  قد  الدعوى  تكون  اأن  هو   2008/88

املحاكم املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري واأية 

اأّن كال  حمكمة اأخرى , ومل تتخّل اإحداهما عنها اأو تخّلت كلتاهما عنها , واإذ ثبت 

من حمكمة الق�ساء االإداري واملحكمة االبتدائية بالدقم قد تخّلت عن نظر النزاع 

, فاإّن ذلك يعّد تنازعا  ة والئيا بنظره  اأّنها غري خمت�سّ املعرو�س عليها تاأ�سي�سا على 

ة  املخت�سّ الق�سائّية  اجلهة  تعيني  طلب  قبول  معه  يتوفر  مّما  االخت�سا�س  يف  �سلبّيا 

بنظر الدعوى .



– 15 –

االخت�سا�س  �سوء  يف  يتّم  اإّنا  دعوى  اأّي  بنظر  ة  املخت�سّ املحكمة  تعيني  اإّن  وحيث 

الوالئي املنوط بها املحدد بالقانون الذي ينّظمها .

فوفقا الأحكام املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

2009/3 تخت�س املحكمة بالف�سل يف  99/91 املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  رقم 

اخل�سومات االإدارية ومن بينها الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات 

اخت�سا�س  ذات  اإدارية  جلان  من  ال�سادرة  النهائية  والقرارات   , النهائية  االإدارية 

باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  الأحكام  وطبقا   , ق�سائي 

املحاكم  تخت�س   - االإدارية  اخل�سومات  عدا  فيما   - فاإنه   99/90 رقم  ال�سلطاين 

وطلبات  والتجارية  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 

وال�سريبية  والعمالية  العمومية  والدعاوى  ال�سخ�سية  االأحوال  ودعاوى  التحكيم 

واالإيجارية وغريها التي ترفع اإليها طبقًا للقانون اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س«, تن�س 

حتال   « اأن  على  اإليه  امل�سار  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  اإ�سدار  مر�سوم  من   )2( املادة 

اإىل املحكمة املخت�سة الدعاوى املنظورة اأمام املحاكم ال�سرعية واملحكمة التجارية 

واملحاكم اجلزائية , وذلك بحالتها وبغري ر�سوم , ويخطر ذوو ال�ساأن باالإحالة.

التي  والطلبات  الدعاوى  نظر  يف  االأرا�سي  �سوؤون  وجلان  االإيجارات  جلان  وت�ستمر 

فتن�س  الدعوى  ملو�سوع  وبالن�سبة   ,« املرافق  بالقانون  العمل  تاأريخ  قبل  اإليها  رفعت 

 «  : اأن  على   80/5 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االأرا�سي  قانون  من   )8( املادة 

ت�ستثنى من اأمالك الدولة االأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد العمانيني اأو 

ميلك لهم طبقًا الأحكام هذا القانون, وتن�س املادة )21( من القانون امل�سار اإليه على 

اأنه : » مع عدم االإخالل بحق التداعي اأمام املحاكم ال�سرعية املخت�سة واإجراءاته 

تخت�س الوزارة بنظر الطلبات اخلا�سة مبلكية االأفراد وامل�سار اإليها يف املواد )12( 

و)13( و)14( و)17( من هذا القانون , ... » .

كما تن�س املادة )16( مكررا من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/32( بتعديل بع�س 

امللك  اإثبات  بطلبات  يتقدموا  اأن  املواطنني  على   «  : اأن  على  االأرا�سي  قانون  اأحكام 

االإ�سكان  ودوائر  مديريات  يف  املخت�سة  االأرا�سي  �سوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني 

االأرا�سي  يف  تقدم  التي  الطلبات  تقبل  وال   , واملناطق  باملحافظات  واملياه  والكهرباء 

العمل  تاأريخ  من  اأ�سهر  �ستة  م�سي  بعد  تقدم  التي  الطلبات  تقبل  ال  كما   , البي�ساء 

باأحكام هذا املر�سوم اإال يف املباين القدمية واالأموال اخل�سراء التي ت�سقى من االأفالج 

, وتلك التي ت�سقى من االآبار ويعود تاأريخ االدعاء عليها اإىل االأول من يناير 1970م 

. «
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وتن�س املادة )16( مكررا )1( من املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه على اأن : » تبت جلان 

�سوؤون االأرا�سي املخت�سة... يف الطلبات املقدمة اإليها خالل مـدة ال جتاوز �ستة اأ�سهر 

من تاأريخ تقدمي الطلب.

وعلى اللجان اأن تتثبت بكل الطرق من �سحة االدعاءات وال تقبل ب�ساأنها اإال ال�سكوك 

االأ�سلية, ولها االنتقال اإىل االأرا�سي ومعاينتها على الطبيعة واال�ستعانة مبن تراهم 

اإىل  اللجان تو�سياتها  من اخلرباء واملخت�سني بكافة اجلهات االإدارية, وترفع هذه 

الوزير املخت�س التخاذ القرار ب�ساأنها خالل �سهر من تاأريخ رفعها ... ويجوز التظلم 

للوزير خالل ثالثة اأ�سهر من �سدور القرار اأو عدم الرد » .

 )23( برقم  االأرا�سي  قانون  اإىل  جديدة  مادة  اإ�سافة  املذكور  املر�سوم  ت�سمن  كما 

مكررا ن�ست على اأنه : » ال يجوز جلهات الق�ساء املخت�سة النظر يف دعاوى اإثبات امللك 

فيها  الف�سل  اأو  االأرا�سي  قانون  ب�ساأنها  ت�سري  التي  االأرا�سي  على  احلدود  تعيني  اأو 

, قبل التقدم بالطلبات املن�سو�س عليها يف املادة الثانية من هذا املر�سوم اإىل جلان 

�سوؤون االأرا�سي املخت�سة ... , كما ال يجوز لها النظر يف هذه الدعاوى اإال بعد التظلم 

اإىل الوزير من القرارات ال�سادرة يف �ساأنها » . 

ملكية  الإثبات  خا�سة  اإجراءات  حدد  القانون  اأن  املتقدمة  الن�سو�س  من  وي�ستفاد 

املواطنني لالأرا�سي التي يدعون ملكيتها, تتمثل يف وجوب تقدميهم طلبات اإثبات امللك 

وتعيني احلدود اإىل جلان �سوؤون االأرا�سي املخت�سة بالوزارة , التي تخت�س بنظر هذه 

الطلبات والبت فيها بعد اأن تتثبت بكل الطرق من �سحة االدعاءات , واالنتقال اإىل 

موقع االأرا�سي ومعاينتها على الطبيعة واال�ستعانة مبن تراهم من اخلرباء واملخت�سني 

, كما اأجاز القانون للمواطن التظلم للوزير خالل ثالثة اأ�سهر من تاأريخ �سدور القرار 

اأو عدم الرد عليه , ثم ناط بجهات الق�ساء العادي املخت�سة النظر يف دعاوى اإثبات 

املعرو�سة  االأرا�سي  قانون  ب�ساأنها  ت�سري  التي  االأرا�سي  تعيني احلدود على  اأو  امللك 

عليها والف�سل فيها, االأمر الذي يتعني معه حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة بالنظر 

يف الدعوى حمل طلب التنازع املاثل .

وحيث اإّن معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى - يف �سوء ما ا�ستقرت عليه 

اأحكام هذه الهيئة- يتمثل يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه , فاإذا كان مو�سوع 

لها  خولها  التي  وال�سالحيات  للوزارة  العامة  ال�سلطة  نطاق  يف  �سدر  اإداريا  القرار 

القانون فاإن املنازعة فيه تكون منازعة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة 

مو�سوعه  كان  اإذا  اأما   , قانونها  من   )6( املادة  اأحكام  اإىل  ا�ستنادا  االإداري  الق�ساء 

اأ�سفر عنه  ما  القرار يف �سوء  القانون اخلا�س و�سدر هذا  م�سائل  يتعلق مب�ساألة من 
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فح�س الوقائع املادية لطلب اإثبات متلك املتمثلة يف واقعة مرياث �سرعي اأو و�سع اليد 

ملدة طويلة اأو اإىل �سك �سرعي اأو �سهادة ال�سهود اأو غري ذلك من و�سائل االإثبات , فاإن 

هذا القرار يخرج من عداد القرارات االإدارية التي تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري 

بنظرها وذلك لعدم توفر عن�سر ال�سلطة العامة يف اإ�سداره مما اأفقده اأهم مقوماته 

, وتكون املنازعة فيه منازعة مدنية حول اإثبات امللكية ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي وفقا الأحكام املادة )8( من قانون ال�سلطة 

الق�سائية , اإذ اإن العربة يف القرار لي�س ب�سدوره من جهة اإدارية فح�سب بل يجب اأن 

يكون اإداريا مب�سمونه وفحواه .

انتهت  النزاع وما  املاثل يتبني من وقائع  التنازع  وبتطبيق ما تقّدم على حالة طلب 

اإىل  تقدم  الطلب(  )مقدم  املدعي  اأن  الذكر  �سالفي  احلكمني  واأ�سباب  حيثيات  اإليه 

الوزارة بطلب ا�ستخراج �سند متلك ملوقع ادعائه بوالية الدقم مبنطقة �ساي , وبعد 

قيام الوزارة مب�سح املوقع تبني باأنها اأر�س ف�ساء م�ساحتها )8252م2( وعليها اإ�سغاالت 

1970م, وبعد  من اخل�سب )�سندقة( مب�ساحة )80م2( وحيازتها الحقة على عام 

بتمليك  اأو�ست  الدقم  بوالية  االأرا�سي  ل�سوؤون  املحلية  اللجنة  على  الطلب  عر�س 

املدعي م�ساحة )6000م2( �ستة اآالف مرت مربع اإاّل اأن الوزارة عدلت امل�ساحة اإىل 

اأر�س  اأنها  بحجة  امل�ساحة  باقي  يف  االدعاء  ورف�ست  مربع  مرت  �ستمائة  )600م2( 

1970م  عام  يناير  من  االأول  قبل  ما  اإىل  تعود  اأ�سغاالت  اأي  بها  توجد  وال   , ف�ساء 

وبالتايل تعود ملكيتها للدولة, يف حني اأن املدعي يوؤكد اأنه يحوز هذه االأر�س حيازة 

, لذلك فاإنه يطالب بتثبيت ملكيته  1970م  م�سروعة واأنه ي�سغلها منذ ما قبل عام 

اأو�ست اللجنة املحلية املذكورة بتمليكه  اأو على االأقل متليكه امل�ساحة التي   , عليها 

اإياها �سالفة الذكر.

اأن تو�سية جلنة �سوؤون االأرا�سي بوالية الدقم  الثابت يف �سوء ما تقدم  اإن  وحيث 

بتمليك مقدم الطلب م�ساحة )6000م2( �ستة اآالف مرت مربع من االأر�س حمل النزاع, 

ثم قيام وزارة االإ�سكان باإ�سدار قراراها املطعون فيه بتقلي�س م�ساحة التمليك اإىل 

التي  العامة  ال�سلطة  على  بناء  ذلك  يتم  مل   , فقط  مربع  مرت  �ستمائة  )600م2( 

تتمتع بها الوزارة ب�سفة عامة , واإنا مت يف �سوء ما تبني لها من عدم كفاية االأدلة 

وامل�ستندات التي قدمها املدعي الإثبات ملكيته لالأر�س التي يدعيها , فيكون مو�سوع 

هذا الطلب متعلقا بالنزاع حول ملكية تلك االأر�س ب�سبب اخلالف بني الطرفني على 

ال�ساأن منازعة مدنية  املنازعة يف هذا  , فتعد  لتاأييدها  املقدمة  االأدلة  مدى �سحة 

حول اإثبات امللكية تخت�س بنظرها املحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي باعتبار 
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بحث  اإثباتها  يتطلب  التي  امللكية  دعاوى  قا�سي  هو  املدين  القا�سي  اأن  االأ�سل  اأن 

ما يتنا�سب مع طبيعة  , وهو  ال�سهود وغري ذلك  املعاينات و�سماع  واإجراء  امل�ستندات 

عمل هذا القا�سي وال تتنا�سب مع طبيعة الق�ساء االإداري الذي يخت�س بالتحقق من 

مدى م�سروعية القرار املطعون فيه من عدمه , االأمر الذي يتعني معه الق�ساء بتعيني 

املحكمة املخت�سة بالق�ساء العادي بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل .

ادر عن هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام بتعيني  اإّن من مقت�سى احلكم ال�سّ وحيث 

ة بنظر الدعوى هو اأن تلتزم هذه املحكمة املعينة بنظرها .     املحكمة املخت�سّ

فلهــذه االأ�ســباب

 ) املدنية  الدائرة   ( الدقم  بوالية  االبتدائية  املحكمة  باخت�سا�س  الهيئة  حكمت 

بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل .
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جل�سة يوم االثنني  املوافق2014/12/11م

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة ـ

نائب رئي�س املحكمة العليـا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي  

نــائب رئي�س املحكمة العليــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي             

رئيــ�س حمكمـة الق�سـاء االإداري  ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي          

نـائب رئي�س املحكمة العليــا  علي بن �سامل بـــن علي النعمانـــــــي               

 م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي                قا�ســـي املحكمـــة العليـــا

 حممود بن خليفة بن غالــــــب الرا�سدي               قا�سـي املحكمـــة العليـا

نائــب رئيــ�س حمكمـــة الق�سـاء     �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي           

االإداري       

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري  نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي          

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســاء االإداري  عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي        

م�ست�ســار مبحكمـــة الق�ســـاء     اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــــــي              

االإداري       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3(

 طلب التنازع رقم )4( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة

حكم)ق�ساء عادي(- تنازع االخت�سا�س)�سروط(  

االأحكام الق�سائية حمل الطلب �سدرت من جهة ق�سائية واحدة حول تظلمات  -

من  وجميعها  التنفيذ  قا�سي  عن  �سدرت  واأوامر  قرارات  على  وا�ستئنافات 

باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  لقانون  وفقًا  العادي  الق�ساء  اخت�سا�س 

ال�سلطاين رقم )99/90م( .

ي�سرتط لقبول طلب التنازع �سدور حكمني نهائيني متناق�سني من جهتني ق�سائيتني  -

خمتلفتني �سدر اأحدهما من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى .

التنفيذ ومن ثم ال  - الواجب  الأجل حتديد احلكم  التنازع  لقيام حالة  ال جمال 

ينطبق عليها �سرط قبول املنازعة , وال ينال من ذلك كون اأن ال�سند التنفيذي ) 

احلكم ال�سادر من الق�ساء االإداري ( �سادر عن جهة الق�ساء االإداري اإذ اإنه مبناأى 



– 20 –

الق�ساء  من  ال�سادرة  االأحكام  حول  النزاع  يدور  واإنا  حوله  منازعة  اأية  عن 

العادي .  

اأواًل- االإجراءات

اأمانة �سر الهيئة موقعة  اأودعت عري�سة الطلب املاثل لدى  2014/4/28م   بتاأريخ 

من املحامي / ...... للمحاأماة واال�ست�سارات القانونية املحامي املقبول للرتافع اأمام 

املحكمة العليا ب�سفته وكيال عن مقدم الطلب مبوجب وكالة م�سادق عليها من دائرة 

الكاتب بالعدل ب�ساللة مطالبا يف ختامها احلكم بقبول الطلب �سكال والق�ساء ب�سفة 

التاأريخ  بذات  املقدم  املو�سوعي  الطعن  يف  الق�ساء  حلني  التنفيذ  بوقف  م�ستعجلة 

واإلزام املطعون �سده بامل�سروفات .

�سحيفة  مبوجب  عليه  وردت  �سدها  للمقدم  الطلب  اأعلن  2014/5/11م  وبتاأريخ 

ختامها  يف  طلب  2014/5/22م  بتاأريخ  ببلدية  القانونية  الدائرة  مدير  اأودعها 

احلكم بعدم قبول طلب التنازع النتفاء �سنده القانوين .

اأي تعقيب  اإىل وكيل مقدم الطلب ومل يقدم  الرد  اإعالن  2014/6/1م مت  وبتاأريخ 

عليه .

العليا  املحكمة  رئي�س  نائب  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  اأحال  2014/6/23م  وبتاأريخ 

الفنية  االأمانة  اإىل  املاثل  الطلب  ملف  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  وع�سو 

لتح�سريه واإعداد تقرير بالراأي القانوين فيه .

ثانيا - الوقائع

 حيث اإن حا�سل وقائع الطلب املاثل وفق ما اأو�سحه وكيل مقدم الطلب يتلخ�س يف 

اأن مقدم الطلب كان �سريكا مع �سخ�س اآخر ا�سمه ..... يف �سركة حمدودة امل�سوؤولية 

متخ�س�سة يف اإقامة املعار�س واملهرجانات حتت م�سمى ...... وبتاأريخ 2006/2/13م 

تنازل مقدم الطلب عن ن�سيبه يف ال�سركة اإىل �سخ�س اآخر وبالفعل مت تعديل ال�سجل 

2007/5/12م تعاقدت �سركة  التجاري باإخراج مقدم الطلب من ال�سركة وبتاأريخ 

معر�س  الإقامة  املزايدة  طريق  عن  الطلب(  �سدها  )املقدم  ظفار  بلدية  مع   ......

مبلغ  مقابل  2007م  �ساللة  خريف  مهرجان  لن�ساط  م�ساحب  تخ�س�سي  ا�ستهالكي 

رياال  و�سبعني  و�سبعة  و�سبعمائة  األفا  وخم�سني  و�سبعة  ثالثمائة  )357,777ر.ع( 

, ونتيجة لعدم التزام املقدم �سدها الطلب ببنود العقد و�سروطه والأ�سباب  عمانيا 

اأخرى مل يتم تنفيذ العقد وحلق بال�سركة خ�سارة كبرية تقدمت على اإثرها بدعوى 

�سد بلدية ظفار اأمام حمكمة الق�ساء االإداري ب�ساللة.
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وحيث اإنه وبناء على اخلالف ال�سابق �سدرت جملة من االأحكام واالأوامر واالإجراءات 

الق�سائية ميكن ترتيبها وفق الت�سل�سل الزمني على النحو التايل :

قامت �سركة ...... بقيد دعوى �سد بلدية ظفار اأمام حمكمة الق�ساء االإداري حتت 

بطلب  ظفار  بلدية  تقدمت  الدعوى  نظر  اأثناء  ويف  ق�سائية   )8( ل�سنة   )5( رقم 

ال�سركة وبجل�سة  ر�ست على  التي  املزايدة  بالباقي من مبلغ  املدعية  عار�س تطالب 

الطلب  ويف  املدعية  دعوى  برف�س  القا�سي  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2008/4/28م 

العار�س باإلزام �سركة ...... باأن توؤدي لبلدية ظفار مبلغ )300,617ر.ع( ثالثمائة 

األف و�ستمائة و�سبعة ع�سر ريااًل عمانيًا , وقد اأ�سبح هذا احلكم نهائيا لعدم الطعن عليه.

باإجراءات   ) ظفار  بلدية   ( الطلب  �سدها  املقدم  تقدمت  ال�سابق  احلكم  مبوجب 

التنفيذ  ملف  مبوجب  ب�ساللة  االبتدائية  باملحكمة  التنفيذ  قا�سي  اأمام  التنفيذ 

املدين رقم 2010/154م .

قرارًا  ب�ساللة  االبتدائية  باملحكمة  التنفيذ  قا�سي  اأ�سدر  2010/5/23م  بتاأريخ 

هي   ...... �سركة  �سدها  املنفذ  اأن  اإىل  ا�ستنادًا  نهائيا  التنفيذ  ملف  بحفظ  يق�سي 

�سركة حمدودة امل�سوؤولية وقد تعذر احل�سول على اأموال لها لدى اجلهات املخت�سة 

للحجز عليها .

مل تر�َس املقدم �سدها الطلب بهذا القرار فتظلمت منه اأمام الدائرة الثالثية باملحكة 

فيه  ق�ست  2011/5/9م  وبجل�سة  )2011/122م(  برقم  قيد  ب�ساللة  االبتدائية 

النزاع  اأن قيمة  اإىل حمكمة اال�ستئناف باعتبار  واإحالته  بعدم االخت�سا�س قيميا 

االإجراءات  قانون  من   )339( للمادة  ا�ستنادا  عماين  ريال  اآالف  ثالثة  عن  يذيد 

املدنية والتجارية .

نظرت حمكمة اال�ستئناف ب�ساللة التظلم املذكور قيد اأمامها برقم )2011/571م( 

واألزمت  اال�ستئناف  حمل  التظلم  جواز  بعدم  فيه  ق�ست  2011/12/21م  وبجل�سة 

املتظلمة م�ساريفه على �سند اأن ما اأ�سدره قا�سي التنفيذ

اإداري ال ميكن التظلم منه واإنا يجوز مراجعة القا�سي م�سدر االأمر فاإذا  هو قرار 

رف�س جاز رفع منازعة التنفيذ. 

قا�سي  من  )2012/96م(  برقم  جديد  ق�سائي  اأمر  �سدر  2012/3/19م  بتاأريخ 

التنفيذ باملحكمة االبتدائية ب�ساللة يف ملف التنفيذ املدين رقم )20101/154م( 

وحب�س  �سدها  املنفذ  ال�سركة  يف  والتوقيع  باالإدارة  املخولني  على  بالتعميم  يق�سي 

مقدم الطلب.

مل يرت�س ال�سادر �سدهما االأمر بالقرار فتظلما منه اأمام الدائر الثالثية باملحكمة 
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فيه  ق�ست  2012/5/7م  وبجل�سة  )2012/26م(  رقم  حتت  ب�ساللة  االبتدائية 

املحكمة بعدم اخت�سا�سها بنظر التظلم واأمرت برفعه اإىل حمكمة اال�ستئناف للف�سل 

فيها ا�ستنادا اإىل اأن التظلم من قرار احلب�س ال�سادر يف التنفيذ يكون اأمام حمكمة 

اال�ستئناف وفقًا لن�س املادة )418( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية . 

برقم  اأمامها  قيد  الذي  الذكر  االآنف  التظلم  ب�ساللة  اال�ستئناف  حمكمة  نظرت   

)406/ 2012( وبجل�سة 2012/5/21م ق�ست فيه بقبول التظلم �سكاًل ويف املو�سوع 

ال�سركاء  م�سوؤولية  كانت  واإن  اأنه  على  تاأ�سي�سًا  منه  املتظلم  القرار  وتاأييد  برف�سه 

منهم يف  التي قدمها كل  املحدودة مق�سورة على احل�سة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  يف 

املالية  اإن الذمة  اإذ  اأموالهم اخلا�سة  اإىل  امل�سوؤولية  ال�سركة وال متتد هذه  راأ�سمال 

قانون  املادة )155( من  اأن  اإال  لل�سركة  املالية  الذمة  ال�سركاء تنف�سل عن  من  لكل 

ال�سركات اأوجدت و�سيلة اأخرى ت�ستطيع معها ال�سركة وال�سركاء والغري على ال�سواء 

املطالبة بالتعوي�س عما اأ�سابهم من اأ�سرار من ذمة مديري ال�سركة تنتج عن اأعمالهم 

املخالفة للقانون ويف الغ�س واالإهمال وعدم ت�سرفهم املتب�سر يف ظروف وقوع ال�سرر, 

وملا كان موؤدى احلكم حمل التنفيذ فيما ق�سى به كان نتيجة خلطاأ ال�سركة يف تنظيم 

املعر�س وتق�سري يف اإدارتها مما يجوز معه التنفيذ على ذمة مديري ال�سركة . 

العليا  املحكمة  اأمام  عليه  فطعنت  املذكور  باحلكم  الطلب  �سدها  املقدم  تر�س  مل 

الطعن  بقبول  فيه  ق�ست  2013/12/30م  وبجل�سة  )2012/829م(  رقم  بالطعن 

اأن احلكم املطعون فيه اعتمد �سحيح  �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وذلك تاأ�سي�سًا على 

القانون الأن املادة )421( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية جتيز حب�س من 

يكون االمتناع عن التنفيذ راجعًا اإليه �سخ�سيًا اإذا كان املحكوم عليه �سخ�سًا اعتباريًا 

وملا كان الطاعنان ـ 

بو�سفهما مديري ال�سركة ـ مفو�سني بالتوقيع ـ هما املمتنعني عن التنفيذ مما يجوز 

معه حب�سهما والتنفيذ على اأموالهما , وقد اأو�سح احلكم اأن قرار غلق ملف التنفيذ 

يف مرحلة ال يحول دون اإعادة فتحه من جديد بظهور ال�سركة جمــــددًا اأو اإعالنها 

عن ا�ستئناف ن�ساطها . 

رقم  حمل  التنفيذ  قا�سي  اأمام  با�ست�سكال  الطلب  مقدم  تقدم  ذلك  غ�سون  يف 

ملف  يف  التنفيذ  اإجراءات  من  اإخراجه  فيه  يطلب  ظفار  بلدية  �سد   )2012/90(

املنفذ   ..... �سركة  ن�سيبه يف  تنازل عن  لكونه  املدين رقم )2010/154(  التنفيذ 

املو�سوع  ويف  �سكاًل  املنازعة  بقبول  احلكم  �سدر  2012/8/15م  وبجل�سة  �سدها 

ال�سادر �سده  واإلغاء قرار احلب�س  التنفيذ  اإجراءات  امل�ست�سكل ....... من  باإخراج 
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برقم )2012/96م( وا�ستمرارها يف مواجهة باقي ال�سركاء وذلك على �سند ثبوت 

بيع امل�ست�سكل ن�سيبه من ح�س�س ال�سركة قبل �سريورة احلكم نهائيًا . 

قامت املقدم �سدها الطلب )بلدية ظفار( بالطعن باال�ستئناف على حكم اال�ست�سكال 

)585/م/2012م(  برقم  قيد  ب�ساللة  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  الذكر  ال�سالف 

اأن  على  اال�ستئناف  بنظر  االخت�سا�س  بعدم  فيه  ق�ست  2012/12/2م  وبجل�سة 

الدعوى برمتها كانت منظورة اأمام املحكمة العليا بالطعن رقم )2012/829م( اآنف 

الذكر . 

اأمام  )2012/90م(  اال�ست�سكال  حكم  با�ستئناف  كذلك  ظفار  بلدية  قامت  كما 

الدائرة الثالثية باملحكمة االبتدائية ب�ساللة قيد برقم )2012/774م( وبجل�سة 

احلكم  بتاأييد  املو�سوع  ويف  �سكاًل  اال�ستئناف  بقبول  فيه  ق�ست  2012/12/17م 

امل�ستاأنف على �سند اأن احلكم امل�ستاأنف �سادف �سحيح القانون وذلك خللو االأوراق مما 

يفيد خمالفة امل�ستاأنف الأحكام القانون اأو ما يفيد اأنه بدر منه غ�س اأو احتيال جتاه 

امل�ستاأنفة , كما اأن املادة )144( من قانون ال�سركات جتوز لل�سريك اأن يبيع ويتفرغ 

لالإجراء  باملراعاة  اأو  خطية  وثيقة  مبوجب  للغري  اأو  اآخر  �سريك  الأي  ح�سته  عن 

املقرر بذات الن�س . 

هذه جمموع االأحكام والقرارات واالأوامر التي �سدرت يف املو�سوع , فقد اأو�سح مقدم 

الطلب باأن هناك تعار�سًا بني االأحكام ال�سادرة بتاأييد قرار غلق ملف التنفيذ وهي 

باملحكمة  الثالثية  الدائرة  اأمام  )2011/122م(  رقم  التظلم  يف  ال�سادر  احلكم 

 )2011/571( رقم  ب�ساللة  اال�ستئناف  حمكمة  وحكم  ب�ساللة  االبتدائية 

املذكورين يف البندين رقمي )4 و 5( وكذلك االأحكام ال�سادرة باإخراج مقدم الطلب 

من اإجراءات التنفيذ الذي ق�سى فيه باحلكم رقم )2012/90م( وتاأيد باال�ستئناف 

على   12 و   10 البند  يف  )املذكورين  )2012/774م(  رقم  الثالثية  الدائرة  اأمام 

, وقد ا�ستند  ـ وبني االأحكام االأخرى التي تناق�س حجية هذه االأحكام  التوايل ( 

مقدم الطلب اإىل االأ�سانيد التالية : 

اأواًل : اأن االأحكام ال�سادرة عن قا�سي التنفيذ لها حجية موؤقتة , وتكون لها حجية 

فاإن   , اخل�سوم  مراكز  اأو  عليها  بنيت  التي  والظروف  االأ�سباب  تتغري  مل  اإذا  نهائية 

تغرّي الظروف واالأ�سباب اأو مراكز اخل�سوم هي احلالة الوحيدة التي تنال من تلك 

احلجية وبالنظر اإىل الدعوى املاثلة فاإن هناك اأحكاأما مت�ساربة ومتداخلة �سواًء 

يف تواريخ �سدورها اأم يف امل�سمون اأم يف نظرها اأمام حمكمتني يف نف�س الوقت و�سدور 

اأحكام مت�ساربة املنطوق ويف ذات الوقت . 
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فاإنه بالنظر اإىل االأحكام ال�سادرة يف النزاع جند اأن هناك حالتني متتعتا بنهائية 

يف  تغيري  يح�سل  اأن  دون  الحقة  واأحكام  بقرارات  منهما  النيل  مّت  ذلك  ومع  احلكم 

مراكز اخل�سوم اأو الظروف التي انتهت باحلكم : 

احلالة االأوىل : احلكم رقم )2011/571( ـ )املذكور يف البند 5( ـ املوؤيد لغلق ملف 

التنفيذ والذي اأ�سبح نهائيًا مينع م�ستقباًل من اخلو�س فيما ت�سمنه من ق�ساء . 

الدائرة  اأمام  باال�ستئناف  واملتاأكد  )2012/90م(  احلكم  هي   : الثانية  احلالة 

الثالثية رقم )2012/774م( ـ )املذكورين يف البندين 10 و12 على التوايل( ـ ومل 

يتم الطعن على االأخري واأ�سبح نهائيًا يتمتع باحلجية  املوؤقتة التي ال يجوز النيل 

منها ما دامت مراكز اخل�سوم واالأ�سباب التي بنى عليها مل تتغري , ومع ذلك مت النيل 

من تلك االأحكام . 

ثانيًا : اأن االأحكام املناق�سة حلجية تلك االأحكام املذكورة قد �سابها البطالن نتيجة 

الف�ساد يف اال�ستدالل حيث اإنها ربطت ن�ساط ال�سركة اجلديدة مبقدم الطلب دون اأن 

تنظر اإىل اأحكام نهائية باإخراجه من ال�سركة لت�سريفه ن�سيبه بالبيع للغري وهناك 

بند يف عقد البيع يلزم امل�سرتي بتحميل الديون ال�سابقة والالحقة .

يف  احلق  تعطي  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )240( املادة  اأن  ثالثا: 

الطعن اأمام املحكمة العليا يف حال �سدور اأحكام نهائية متعار�سة يف ذات املو�سوع .

والدفاع  الدفوع  من  بجملة  الدعوى  على  الطلب  �سدها  املقدم  وكيل  اأجاب  وقد 

نوجزها يف النقاط التالية : 

تنازع  هيئة  الأن  ذلك   , القانوين  مبفهومه  االأحكام  بني  التنازع  انتفاء   : اأواًل 

االخت�سا�س واالأحكام تكون خمت�سة اإذا كانت االأحكام املتناق�سة �سادرة عن جهة 

املذكورة �سادرة من جهة ق�سائية  , واالأحكام  ق�سائية تختلف عن اجلهة االأخرى 

واحدة وهي الق�ساء العادي . 

اإىل  وبالنظر  متناق�سني  نهائيني  حكمني  وجود  التنازع  لقيام  ي�سرتط  اأنه   : ثانيًا 

فنحن   , مطلقة  ولي�ست  موؤقتة  وحجيتها  وقتية  اأحكاأما  جندها  ال�سادرة  االأحكام 

اأمام اإجراءات تنفيذ واأحكام وقتية تقت�سي تغيريها من وقت الآخر ح�سبما ي�ستجد 

من ظروف ومالب�سات وما يظهر من م�ستندات جديدة وقد تغريت يف تلك االأحكام 

الظروف وظهرت وثائق جديدة ا�ستدعت تغيريها . 

ثالثًا : اأنه يجب اإعمال حجية احلكم البات ال�سادر من املحكمة العليا فيما ق�سى به , 

حيث اإن حكم املحكمة العليا رقم )2012/829م( املذكور يف البند )9( ق�سى بقبول 

الطعن �سكال ويف املو�سوع برف�سه وذلك 
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تاأ�سي�سا على اأن احلكم املطعون فيه اعتمد �سحيح القانون واأن قرار غلق ملف التنفيذ 

يف مرحلة ال يحول دون  اإعادة فتحه من جديد بظهور ال�سركة جمددا او اإعالنها عن 

ا�ستئناف ن�ساطها , وبالتايل فاإن املحكمة العليا قد تعر�ست ملا اأثاره مقدم الطلب من 

مطاعن ورد عليها واأ�سبح باتا ال يجوز التعر�س ملا �سبق وف�سل فيه .

 ثالثًا- الهيئة

بعد االطالع على االأوراق , واملداولة قانونًا .

رة قانونًا ؛ فاإنَّه يكون مقبواًل �سكاًل . وحيث اإنَّه الطلب ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقرَّ

وحيث اأنه ومبطالعة الهيئة ملو�سوع الطلب فاإنه من خالل اأوراق الطلب وم�ستنداته 

اأن االأحكام  اإىل  اأن مقدم الطلب يف طلبه يرتكز  النزاع ينح�سر يف  اأن مقطع  يتبني 

لها  التنفيذ  ملف  من  باإخراجه  ال�سادرة  واالأحكام  التنفيذ  ملف  باإغالق  ال�سادرة 

حجيتها فيما ق�ست به وال ي�سح معار�ستها بقرارات اأو اأحكام اأخرى .

على اأنه ال بد من الف�سل يف م�ساألة اأولية وهي اخت�سا�س الهيئة بنظر الطلب املاثل 

باعتبار اأن بحث االخت�سا�س مقدم على بحث املو�سوع , وقد تدار�ست الهيئة م�ساألة 

من  جميعها  �سدرت  قد  النزاع  حمل  االأحكام  اأن  باعتبار  الطلب  بنظر  اخت�سا�سها 

جهة ق�سائية واحدة وهي الق�ساء العادي , وا�ستعر�ست الهيئة الن�سو�س القانونية 

ال�سلة وهي  ذات  القانونية  والن�سو�س  الهيئة وحتديد اخت�سا�سها  باإن�ساء  املتعلقة 

التايل :

- النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين )96/101م( املادة )62( : » 

يرتب القانون املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها , ويبني وظائفها واخت�سا�ساتها 

» . املادة )68( : » ينظم القانون طريقة البت يف اخلالف على االخت�سا�س بني جهات 

الق�ساء ويف تنازع االخت�سا�س«. 

املادة )8(  ال�سلطاين رقم )99/90م(  ال�سادر باملر�سوم  الق�سائية  ال�سلطة  - قانون 

: » فيما عدا اخل�سومات االإدارية , تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها يف هذا القانون 

باحلكم يف الدعاوى املدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى االأحوال ال�سخ�سية 

اإليها  ترفــــع  التي  وغريها  واالإيجارية  وال�سريبية  والعمالية  العمومية  والدعاوى 

طبقًا للقانون اإال ما ا�ستثني بن�س خا�س . 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  ن�س   -

)2008/88م(: املادة )2( : » تخت�س الهيئة دون غريها فيما ياأتي : 

اأـ  الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س عليها 
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يف قانون ال�سلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري واأي حمكمة اأخرى وذلك اإذا 

اإليها ومل تتخل  امل�سار  املحاكم  املحكمتني من  اأمام  الدعوى عن مو�سوع واحد  رفعت 

اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها . 

بـ  الف�سل يف النزاع الذي يقوم ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني �سدر اأحدهما 

من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى . 

املادة )9( : » لكل ذي �ساأن اأن يطلب من الهيئة الف�سل يف النزاع القائم ب�ساأن تنفيذ 

حكمني نهائيني متناق�سني يف احلالة امل�سار اإليها يف البند )ب( من املادة )2( » . 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29( 

: املادة )240( : » للخ�سوم اأن يطعنوا اأمام املحكمة العليا يف اأّي كانت املحكمة التي 

اأنف�سهم  اأن �سدر بني اخل�سوم  �سبق  اآخر  النزاع على خالف  حكم  اأ�سدرت يف ف�سل 

وحازت قوة االأمر املق�سي » . 

وحيث اإن امل�ستفاد من الن�سو�س اخت�سا�س الهيئة امل�سار اإليها اأن امل�سرع و�سع �سروطًا 

يجب توافرها بقبول طلب الف�سل يف حالة تنازع االأحكام, وهذه ال�سروط هي : 

اأواًل : اأن يكون التنازع بني حكمني ف�سال يف مو�سوع واحد . 

ثانيًا : اأن يكون احلكمان نهائيني وذلك اأما لعدم قابلية احلكم للطعن اأو لفوات ميعاد 

الطعن فيه . 

ثالثًا : اأن يكون احلكمان متناق�سني تناق�سًا من �سانه اأن يجعل تنفيذهما معًا متعذرًا  

رابعًا : اأن ي�سدر احلكمان من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني والئيـــًا , وذلك باأن ي�سدر 

اأحد احلكمني من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى , اأي بني اأحد املحاكم 

املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة الق�سائية اأو بني اإحدى املحاكم امل�ستقلة االأخرى 

كمحكمة الق�ساء االإداري اأو اأية حمكمة اخرى . 

وباإنزال ذلك على وقائع الدعوى املاثلة جند اأن ال�سرط الرابع مل يتوفر يف املنازعة 

املعرو�سة , حيث اإنه ال يوجد تنازع بني حكمني نهائيني متناق�سني �سادرين من جهتني 

ق�سائيتني خمتلفتني والئيًا وفقًا للمادة )2/ب( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س 

واالأحكام,ذلك الأن الثابت من خالل االأحكام الق�سائية اآنفة الذكر اأنها �سدرت من 

عن  �سدرت  واأوامر  قرارات  على  وا�ستئنافات  تظلمات  حول  واحدة  ق�سائية  جهة 

قا�سي التنفيذ وجميعها من اخت�سا�س الق�ساء العادي وفقًا لقانون ال�سلطة الق�سائية 

التنازع  طلب  لقبول  ي�سرتط  كان  وملا  )99/90م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 

�سدور حكمني نهائيني متناق�سني من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني �سدر اأحدهما من 

, فاإنه ال جمال لقيام حالة التنازع  اأخرى  جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية 
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الأجل حتديد احلكم الواجب التنفيذ ومن ثم ال ينطبق عليها �سرط قبول املنازعة 

, وال ينال من ذلك كون اأن ال�سند التنفيذي ) احلكم ال�سادر من الق�ساء االإداري ( 

�سادر عن جهة الق�ساء االإداري اإذ اإنه مبناأى عن اأية منازعة حوله واإنا يدور النزاع 

حول االأحكام ال�سادرة من الق�ساء العادي  .  

وحيث اإنه من جميع ما تقدم وبعد تدار�س الهيئة للمنازعة املعرو�سة ا�ستقر الراأي 

فيها على عدم القبول  بنظر الطلب املاثل ذلك الأن االأحكام الق�سائية التي �سدرت 

يف مو�سوع املنازعة اإنا كانت جميعها اأمام الق�ساء العادي مما يعني عدم قبول الطلب 

املاثل وهو ما يتوجب معه احلكم بعدم قبول الطلب .

لهذه االأ�سباب

حكمت الهيئة بعدم قبول طلب املنازعة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق2014/12/11م

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

نائب رئي�س املحكمة العليـــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي  

نـائب رئي�س املحكمة العليـا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي               

رئيــ�س حمكمــــة الق�ســـــاء االإداري ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي             

نـائب رئي�س املحكمة العليا علي بن �سامل بـــن علي النعمانـــــــي                

قا�سـي املحكمـــة العليــا م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي                

قا�ســي املحكمة العليـا حممود بن خليفة بن غالــــــب الرا�سدي   

نائــب رئيــ�س حمكمة  الق�سـاء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي           

االإداري       

م�ست�سار مبحكمــة الق�سـاء االإداري نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي          

م�ست�سار مبحكمــة الق�ساء االإداري عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيـــدي        

م�ست�ســـار مبحكمـة الق�ساء االإداري اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــــــي             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4(

طلب التنازع  رقم )4( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة 

تنازع اخت�سا�س )  معيار – تعيني- حمكمة خمت�سة( 

االأرا�سي يتمثل يف حتديد طبيعة  - ة بنظر دعاوى  املخت�سَّ معيار تعيني املحكمة 

نطاق  يف  �سادرًا  باعتباره  اإداريًا  القرار  مو�سوع  كان  فاإذا   , فيه  املطعون  القرار 

فيه  املنازعة  فاإنَّ  االإدارة  جلهة  القانون  لها  خوَّ التي  ة  العامَّ لطة  ال�سُّ �سالحيات 

االإداري  الق�ساء  ملحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  ينعقد  ة  اإداريَّ منازعة  تكون 

ا�ستنادًا اإىل اأحكام املادة )6( من قانونها , اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلَّق مب�ساألٍة من 

م�سائل القانون اخلا�س و�سَدر هذا القرار من جَهة االإدارة خارج مُمار�ستها الأيِّ 

ة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املُرتكن اإليها يف  �سلطٍة عامَّ

ة طويلة اأو ب�سكٍّ  طلب اإثبات التملك  �سواء تعلَّقت مبرياٍث �سرعي اأو بو�سع يد ملدَّ

�سرعي اأو ب�سهادة ال�سهود اأو بغري ذلك ؛ فاإنَّ هذا القرار يخرج من ِعداد القرارات 

فيه  املنازعة  وتكون   , بنظرها  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�سُّ  التي  االإدارية 

ة  منازعًة مدنيًة حول اإثبات امللكية ينعقُد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سَّ
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بجهة الق�ساء العادي وفقًا حلكم املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية.

النزاع يف ت�سجيل احلكم ثمَّ اإ�سدار �سند امللكية يف هذه احلالة ال يعدُّ نزاعًا حول  -

ا يف حقيقته نزاع  ة واإنَّ قراٍر اإداري �سادر عن وزارة االإ�سكان مبا لها من �سلطة عامَّ

حول امللكية يخت�س بنظره قا�سي امللكية وهو حماكم الق�ساء العادي ال�سيما واأنَّ 

زاع مل يُعد مبقدورها  اجلهة االإدارية بعد اأن اأثبتت ملكية الورثة على اأر�س النِّ

م�ستندات  مبقت�سى  اإالَّ  العقاري  بال�سجل  الواردة  البيانات  يف  تغيري  اأي  اإجراء 

مبقت�سى  اأو   , ال�سجل  يف  الثابتة  احلقوق  يف  ف  الت�سرُّ ميلك  ن  ممَّ �سادرة  موثقة 

حكٍم ق�سائي نهائي ح�سبما تطلَّبته املادة )53( من نظام ال�سجل العقاري امل�سار 

اإليه .

اأواًل-  يف االإجراءات

لدى  واملقيَّد  للمحاأماة   ...... مكتب   ...... املحامي/  اأودع  2014/6/26م  بتاأريخ 

املحكمة العليا اأمانة �سر الهيئة عري�سة الطلب املاثل مبوجب وكالة م�سدق عليها من 

م الطلب ـ طالبًا يف  كاتب العدل مب�سقط بتاأريخ 2014/6/4م ـ ب�سفته وكياًل عن مقدِّ

ة والئّيًا بنظر الدعوى مو�سوع الطلب, واأرفق  ختامها احلكم بتعيني املحكمة املخت�سَّ

 , التنازع  ب�ساأنهما  وقع  اللذين  احلكمني  ومن  الوكالة  �سند  من  �سوئية  �سور  بالطلب 

وهما : احلكم ال�سادر من الدائرة املدنية مبحكمة ا�ستئناف �سور يف اال�ستئناف رقم 

)68/م/2013م( ال�سادر بجل�سة 2013/5/7م الذي ق�ست فيه : » بقبول اال�ستئناف 

دًا بعدم اخت�سا�س املحكمة  �سكاًل  ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدَّ

لنظرها  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل  واإحالتها   , الدعوى  بنظر  ًا  والئٍيّ املدنية 

واحلكم  امل�ساريف«.  يف  الف�سل  واأبقت  2013م  عام  من  يونيو  �سهر  جل�سات  باإحدى 

اال�ستئنافني  يف  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  االأوىل  اال�ستئنافية  الدائرة  من  ال�سادر 

فيه  ق�ست  والذي  2014/4/21م  بجل�سة  ال�سادر  )220و14/231ق.�س(  رقما 

دًا   جمدَّ والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكاًل  اال�ستئنافني  بقبول   «  :

بعدم اخت�سا�س املحكمة والئّيًا بنظر الدعوى واألزمت امل�ستاأنف �سده امل�ساريف عن 

درجتي التقا�سي ».

وبتاأريخ 2014/7/1م متَّ اإعالن وزارة االإ�سكان ب�سورة من الطلب ومرفقاته , وبتاأريخ 

م  2014/7/9م متَّ اإعالن ورثة ...... ب�سورة من الطلب ومرفقاته , واإذ اأم�سك املقدَّ

ر ف�سيلة ال�سيخ الدكتور  د قانونًا , فقد قرَّ هما الطلب عن الرد خالل االأجل املحدَّ �سدَّ

رئي�س الهيئة بتاأريخ 2014/8/31م اإحالة ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية لتح�سريه 

لب  واإعداد تقرير بالراأي القانوين , وقد قامت االأمانة الفنيَّة للهيئة بتح�سري الطَّ
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مته اإىل رئي�س الهيئة, بعد ذلك نظرت الهيئة  ن راأيها ب�ساأنه قدَّ ت تقريرًا ت�سمَّ واأعدَّ

 , احلكم  �سدر  وفيها   , 2014/12/11م  بجل�سة  فيه  احلكم  اإ�سدار  رت  وقرَّ لب  الطَّ

واأودعت م�سودته امل�ستملة على اأ�سبابه عند النُّطق به . 

ثانيًا- الهيئــة

الع على االأوراق, واإمتام املداولة قانونًا. بعد االطِّ

رة قانونًا ؛ فاإنَّه يكون مقبواًل  وحيث اإنَّ الطلب املاثل ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكليَّة املقرَّ

�سكاًل .     

لب املاثل �سبق واأن اأقام  م الطَّ اأنَّ مقدِّ ل يف  اإنَّه عن وقائع هذا الطلب فتتح�سَّ وحيث 

بتاأريخ 2012/10/15م اأمام الدائرة املدنية باملحكمة االبتدائية بجعالن بني بو 

االأر�س  قطعة  ملكية  باإلغاء  احلكم  طالبًا  )177/م/2012م(  رقم  الدعوى  ح�سن 

لة با�سم ورثة ...... وت�سجيلها با�سمه , على �سنٍد من اأنَّ الوزارة املدعى عليها  امل�سجَّ

االأوىل )وزارة االإ�سكان( اأ�سدرت للمدعى عليهم الثاين ) ورثة .......( �سند ملكية 

ال�سرق  ومن  طريق  الغرب  من  ها  يحدُّ .....والتي  مبنطقة  الكائنة  االأر�س  لقطعة 

منزله ومن اجلنوب منزل ..... ومن ال�سمال منزل ..... على الرغم من اأنَّ املوقع �سبق 

نت تلك  ة بالدروع وقد ت�سمَّ واأن �سدرت ب�ساأنه ق�سمة �سرعيَّة تتعلَّق باالأرا�سي اخلا�سَّ

الق�سمة اأن : » ي�ستحق ..... االأر�س التي من اجلهة الغربية ». واأنَّ احلكم االبتدائي 

ن  ال�سادر يف الدعوى رقم )217/م/2006( التي اأقامها ..... �سد املدعي قد ت�سمَّ

2009م قامت  االإ�سارة اإىل هذه الق�سمة وانتهى احلكم اإىل رف�س الدعوى  ويف عام 

اأنَّ  اإالَّ   , االأر�س  متليكه  على  املبدئية  املوافقة  ومتَّت  املوقع  بزيارة  املحلية  اللجنة 

دائرة االإ�سكان بالوالية قامت بتمليك االأر�س لورثة ............  االأمر الذي حدا 

به اإىل اإقامة دعواه بغية احلكم له بطلبه �سالف البيان .

ال�سادر  التمليك  �سند  ببطالن   : اأواًل   «  : املحكمة  حكمت  2013/1/29م  وبجل�سة 

باملربع   ).......( رقم  ال�سكنية  االأر�س  قطعة  على   ...... ورثة  عليهم  للمدعى 

....... الكائنة بوالية جعالن بني بو ح�سن والبالغ م�ساحتها )554م2( خم�سمائة 

االإ�سكان  وزارة  االأوىل  عليها  املدعى  باإلزام   : ثانيًا  مربعًا.  مرتًا  وخم�سني  واأربعة 

باإعادة ت�سجيل االأر�س حمل النزاع امل�سار اإليها يف البند )اأواًل( با�سم املدعي ...... 

ثالثًا : باإلزام املدعى عليهم االأوىل والثاين امل�ساريف منا�سفة ».

رقم  اال�ستئناف  اأقاموا  فقد   ...... ورثة  لدى  قبواًل  احلكم  هذا  يلق  مل  واإذ 

عليه  طعنًا  املدنية(  )الدائرة  ب�سور  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  )68/م/2013م( 
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ويف   , �سكاًل  اال�ستئناف  بقبول   « املحكمة  حكمت  2013/5/7م  وبجل�سة   , باالإلغاء 

املدنية  املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  دًا  جمدَّ والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

والئٍيًا بنظر الدعوى , واإحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري لنظرها باإحدى جل�سات 

�سهر يونيو من عام 2013م , واأبقت الف�سل يف امل�ساريف«.

الطلب  امل�ستاأنف �سده )مقدم  اأنَّ حقيقة طلبات  �ست املحكمة ق�ساءها على  اأ�سَّ وقد 

ملكية  �سند  باإ�سدار  االإ�سكان  وزارة  عن  ال�سادر  القرار  ة  �سحَّ يف  الطعن  هي  املاثل( 

لالأر�س حمل املنازعة با�سم الورثة امل�ستاأنفني )ورثة ......( , مع ما يرتتب على ذلك 

من اآثار اأخ�سها اإبطال هذا ال�سند  واإعادة ت�سجيل االأر�س با�سمه , وملَّا كانت حمكمة 

الق�ساء االإداري هي املخت�سة بالدعاوى املتعلِّقة القرارات االإدارية وفقًا الخت�سا�سها 

رقم  باملر�سوم  املعدل   )99/91( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  قانونًا  لها  املعقود 

)2009/3( , ومن ثم تنح�سر والية املحاكم املدنية عن نظر الدعوى. 

ونفاذًا لهذا احلكم اأحيلت الدعوى اإىل حمكمة الق�ساء االإداري , وقد قيِّدت بتاأريخ 

نظرها  وتدوول   , )13/726ق(  برقم  االبتدائية  الدعاوى  بجدول  2013/7/4م 

رت تلك الدائرة �سم  اأمام الدائرة االبتدائية الثانية , وبجل�سة 2013/12/11م قرَّ

املو�سوع  لوحدة  وذلك  )13/726ق(  رقم  الدعوى  اإىل  )13/735ق(  رقم  الدعوى 

2014/1/22م حكمت املحكمة : »  واخل�سوم ولي�سدر فيهما حكم واحد , وبجل�سة 

بقبول الدعوى �سكاًل, ويف املو�سوع بعدم �سحة القرار املطعون فيه, مع ما يرتتب على 

ذلك من اآثار, وذلك على النحو املبني باالأ�سباب, واألزمت اجلهة االإدارية املدعى عليها 

االأوىل امل�ساريف ».

واإذ مل يلق هذا احلكم قبواًل لدى املدعى عليهما )وزارة االإ�سكان وورثة .... ( فقد 

وبجل�سة   , باالإلغاء  عليه  طعنًا  )220و14/231ق.�س(  رقمي  اال�ستئنافني  اأقاأما 

 «  : االإداري  الق�ساء  مبحكمة  االأوىل  اال�ستئنافية  الدائرة  ق�ست  2014/4/21م 

دًا  بعدم  بقبول اال�ستئنافني �سكاًل, ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدَّ

عن  امل�ساريف  �سده  امل�ستاأنف  واألزمت  الدعوى,  بنظر  والئيًا  املحكمة  اخت�سا�س 

درجتي التقا�سي ».

امللكية  �سند  باإ�سدار  تُقم  مل  االإ�سكان  وزارة  اأنَّ  على  ق�ساءها  املحكمة  �ست  اأ�سَّ وقد 

لها  لة  املخوَّ ة  التقديريَّ ل�سلطتها  وفقًا  للورثة  2012م   /8/1 بتاأريخ  فيه  املطعون 

االأر�س  لهم على  الثابت  امللكية  ا�ستنادًا حلق  اأ�سدرته  ا  واإنَّ  , االأرا�سي  قانونًا مبنح 

ووفقًا  النزاع  فاإنَّ  وبالتايل   , 1981/4/28م  املوؤرخة  احلقوق  اإثبات  �سهادة  وفق 

لطلبات اخل�سوم فيه وتطاُرح احُلجج واالأ�سانيد القانونيَّة ب�ساأنه اإثباتًا للملك ونفيه 
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يعوُد يف طبيعته لدعوى تتعلَّق باإثبات ملكية اأر�س النزاع وفيما اإذا كانت تدخل يف 

على  بالطعن  ارتبط  ولئن  النزاع  هذا  فاإنَّ  كذلك  االأمر  كان  وملَّا   , الدروع  اأم  ق�سمة 

ر وهو �سند امللكية يف ال�سجل العقاري با�سم الورثة امل�ستاأنفني ال�سادر  ت�سجيل حمرَّ

امل�ستاأنف  النزاع مثارًا حوله بني  ند ما يزال  ال�سَّ اأنَّ ذاك  اإالَّ   , 2012/8/1م  بتاأريخ 

ا�ستمرارًا  النزاع  الأر�س  ملكيتهم  دون  يوؤكِّ الذين   ......... وورثة  جانب  من  �سده 

وباأنَّ   , اإليها  امل�سار  احلقوق  اإثبات  ل�سهادة  وفقًا  العقاري  ال�سجل  يف  ت�سجيلها  ل�سابق 

ل يف ال�سجل العقاري , وهو  زاع ما هو اإالَّ امتداد حلق امللكيَّة امل�سجَّ �سند امللكية َمثار النِّ

ده وزارة االإ�سكان وُتدافع عنه ا�ستنادًا لواجبها يف حماية احلقوق وال�سندات  ما توؤكِّ

املاثل خارجًا عن االخت�سا�س  النزاع  َثم ي�سحي  , ومن  العقاري  ال�سجل  لة يف  امل�سجَّ

ا يدخل  الوالئي املعقود ملحكمة الق�ساء االإداري طبقًا للمادة )6( من قانونها , واإنَّ

ة التابعة للق�ساء العادي  �سمن اخت�سا�س قا�سي امللكيَّة وهو املحكمة املدنية املخت�سَّ

اإىل املحكمة املخت�سة فاإنَّه ال جدوى منها بعدما �سبق واأن ق�ست  اأما عن االإحالة   ,

واالإحالة  الوالئي  االخت�سا�س  بعدم  ب�سور  اال�ستئناف  مبحكمة  املدنية  الدائرة 

ملحكمة الق�ساء االإداري.

وحيث اإنَّ كال احُلكمني املُ�سار اإليهما نهائيان و�سدرا من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني 

زاع ,  والئيًا واإزاء تخلِّي كلٌّ من جهتي الق�ساء العادي والق�ساء االإداري عن نظر النِّ

وهو ما يعدُّ تنازعًا �سلبيًا يف االخت�سا�س ؛ االأمر الذي ي�ستنِه�س والية الهيئة للف�سل 

زاع. ة بنظر النِّ يف الطلب املاثل ُبغية تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سَّ

ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  فاإنَّ  ؛  لب  الطَّ هذا  عن  اإنَّه  وحيث 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90( تن�س على اأنَّه : » فيما عدا اخل�سومات االإدارية 

, تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها يف هذا القانون باحلكم يف الدعاوى املدنية...«.

وتن�س املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

الق�ساء  » تخت�س حمكمة   : اأن  باملر�سوم رقم )2009/3( على  )99/91( واملعدلة 

االإداري _ دون غريها _ بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية ومنها االآتي : 

1ـ ... . 2ـ  الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية...«.

اإنَّ املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم  وحيث 

ال�سلطاين رقم )2008/88( تن�س على اأن : » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي : 

املن�سو�س  املحاكم  بني  وال�سلبي  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الف�سل  ـ  اأ 

 , اأخرى  واأية حمكمة  االإداري  الق�ساء  الق�سائية وحمكمة  ال�سلطة  عليها يف قانون 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 
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تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها.

ب ـ ... » . 

ة بنظر دعاوى  وحيث اإنَّ امل�ستقر عليه يف ق�ساء الهيئة اأنَّ معيار تعيني املحكمة املخت�سَّ

االأرا�سي يتمثل يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه , فاإذا كان مو�سوع القرار اإداريًا 

لها القانون جلهة االإدارة  ة التي خوَّ لطة العامَّ باعتباره �سادرًا يف نطاق �سالحيات ال�سُّ

ة ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة الق�ساء  فاإنَّ املنازعة فيه تكون منازعة اإداريَّ

االإداري ا�ستنادًا اإىل اأحكام املادة )6( من قانونها , اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلَّق مب�ساألٍة 

من م�سائل القانون اخلا�س و�سَدر هذا القرار من جَهة االإدارة خارج مُمار�ستها الأيِّ 

ة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املُرتكن اإليها يف طلب  �سلطٍة عامَّ

ة طويلة اأو ب�سكٍّ �سرعي اأو  اإثبات التملك  �سواء تعلَّقت مبرياٍث �سرعي اأو بو�سع يد ملدَّ

ب�سهادة ال�سهود اأو بغري ذلك ؛ فاإنَّ هذا القرار يخرج من ِعداد القرارات االإدارية التي 

تخت�سُّ حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها , وتكون املنازعة فيه منازعًة مدنيًة حول 

ة بجهة الق�ساء العادي  اإثبات امللكية ينعقُد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سَّ

وفقًا حلكم املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية.

م  مقدِّ اأنَّ  املاثل  لب  الطَّ مثار  زاع  النِّ واقعات  من  البنيِّ  وكان   , ذلك  كان  ملَّا  اإنَّه  وحيث 

باملربع  والكائنة  رقم)........(  ال�سكنية  االأر�س  قطعة  يحوز   ........ الطلب 

ال�سرق  ومن  طريق  الغرب  من  يحدها  والتي  بوح�سن  بني  جعالن  بوالية   ......

البالغ   ....... منزل  ال�سمال  ومن   ....... منزل  اجلنوب  ومن   .......... منزل 

م�ساحتها )554م2( مبوجب �سك �سرعي �سادر عن قا�سي جعالن بني بوح�سن بتاأريخ 

)ال�سجل  االإ�سكان  وزارة  اأنَّ  اإالَّ   , اآنذاك  الوالية  وايل  من  وُمعتمد  1981/4/19م 

لها  ملكية  �سند  واإ�سدار  االأر�س  قطعة  مب�سح  2012/7/3م  بتاأريخ  قامت  العقاري( 

موؤرخ 2012/8/1م با�سم ورثة ........., بناء على طلب من هوؤالء الورثة با�ستبدال 

ادرة بتاأريخ 1981/4/28م با�سم مورثهم على  �سند امللكية ب�سهادة اإثبات حقوق ال�سَّ

قطعة اأر�س يف املنطقة حمل النزاع , على اأ�سا�س اأنَّ قطعة االأر�س حمل �سهادة اإثبات 

احلقوق هذه هي ذات االأر�س ال�سكنية حمل املنازعة , وحيث اإنَّه ولئن رف�ست اجلهة 

د من  االإدارية طلب الورثة يف بداية االأمر بعَد ُمعاينة االأر�س على الطبيعة والتاأكُّ

خالل تقرير املعاينة اأنَّ حدود ومعامل وم�ساحة االأر�س حمل �سهادة اإثبات احلقوق 

اأنَّه وعلى اإثر تظلم الورثة املذكورين  تختلف عن قطعة االأر�س حمل املنازعة, اإالَّ 

اأنَّ  اإىل  اأخرى واإعداد تقرير ب�ساأنها خُل�س  املُعاينة مرة  اإعادة  من هذا الرف�س مت 

اأر�س  ومعامل  حدود  مع  تتطابق  اإليها  امل�سار  ال�سهادة  حمل  االأر�س  ومعامل  حدود 
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النزاع وبعد تنازل الورثة عن امل�ساحة الزائدة ِمن االأر�س متَّ اإعداد الر�سم امل�ساحي 

ما  ُمنح�سرًا يف بيان  النزاع  ؛ وبالتايل يغدو مقطع  لهم  �سند ملكية  واإ�سدار  لالأر�س 

االأر�س حمل  لقطعة  امللكية  �سند  العقاري(  )ال�سجل  االإ�سكان  وزارة  اإ�سدار  كان  اإذا 

م �سدهم الطلب ومن ثم املنازعة يف ذلك يعدُّ طعنًا على  املنازعة با�سم الورثة املقدَّ

لها  خوَّ التي  ة  العامَّ لطة  ال�سُّ �سالحيات  نطاق  يف  الداخلة  القرارات  من  اإداري  قراٍر 

القانون جلهة االإدارة وتخت�س بالف�سل فيه حمكمة الق�ساء االإداري , اأم بنزاٍع حول 

م�ساألة من م�سائل القانون اخلا�س وتكون املنازعة ب�ساأنه منازعة مدنيَّة حول امللكية 

ينعقد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي.

د , وقد جاء قانون االأرا�سي والئحته التنفيذية  وحيث اإنَّ طرق اكت�ساب امللكية تتعدَّ

حقوق  اإثبات  لكيفيَّة  َمني  منظِّ التنفيذية  والئحته  العقاري  ال�سجل  نظام  وكذلك 

ل يف ال�سجل العقاري اأو  االأفراد على الوحدات العقارية وكيفية زعزَعة ما هو م�سجَّ

اإذ تن�س املادة )4( من الالئحة التنفيذية لقانون   , يته  االنتقا�س من قيمته وحجِّ

االأرا�سي ال�سادرة بالقرار الوزاري )80/17( على اأنَّه : » يعد يف حكم القانون مالكًا 

لالأر�س مبنية اأو كانت خالية كل عماين يثبت ملكيته مبوجب �سك �سرعي �سادر من 

املحكمة ال�سرعية وممهورًا بخامت الدولة عل اأن يتخذ االإجراءات االآتية : ...«

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العقاري  ال�سجل  نظام  من   )1( املادة  اإنَّ  وحيث 

)98/2( على اأنَّه : » يهدف النظام اإىل �سبط حق امللكية واحلقوق العينية االأخرى 

الواردة على الوحدة العقارية مبا يحقق احلماية الالزمة للملكية العقارية ولغريها 

من احلقوق العينية , وي�سمن ا�ستقرارها والتعامل عليها » .

وتن�س املادة )2( على اأنَّ : » ال�سجل العقاري هو جمموعة ال�سحائف التي تخت�س 

لل�سجل  متممة  الت�سجيل  وحما�سر  وثائق  وتعترب  حمددة  عقارية  بوحدة  منها  كل 

العقاري » .

البيانات  ل�سحة  اإثبات  قوة  العقاري  لل�سجل  يكون   «  : اأنَّه  على   )12( املادة  وتن�س 

الواردة فيه, وال يجوز تغيري البيانات الواردة يف ال�سجل اإال طبقًا لهذا النظام«.

وتن�س املادة )14( على اأنَّه : » يكون الت�سجيل طبقًا الأحكام هذا النظام بناء على 

وتعيني  العقارية  الوحدة  حتديد  مبوجبها  يتم  دقيقة  م�ساحية  هند�سية  اأعمال 

موقعها و�سكلها الهند�سي وما عليها من اإ�سغاالت وتتوىل امل�ساحة و�سع العالأمات على 

حدود الوحدة العقارية ».

وتن�س املادة )15( على اأن : » ت�سدر اأمانة ال�سجل العقاري وفروعها �سندات امللكية 

على النموذج املعد لذلك من واقع البيانات الثابتة يف ال�سحيفة العقارية وال يجوز 
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اإ�سدار اأكرث من �سند ملكية للوحدة العقارية الواحدة ».

وتن�س املادة )18( على اأنَّه : » ال يقبل يف اإثبات امللكية اأو احلق العيني �سوى �سندات 

امللكية اأو ال�سهادات امل�ستخرجة من اأمانة ال�سجل العقاري اأو فروعها ».

�سحائف  يف  العينية  احلقوق  تثبت  ال   «  : اأنَّه  على  القانون  من   )19( املادة  وتن�س 

ال�سجل ما مل تكن قد ن�ساأت اأو تقررت ب�سبب من اأ�سباب اكت�سابها . وت�ستخل�س بيانات 

ال�سحائف من جهات التخطيط وامل�ساحة وقرارات اللجان املخت�سة«.

وتن�س املادة )20( على اأن : » يثبت يف �سحيفة كل وحدة عقارية اأو�سافها وحدودها 

الطبيعية واحلقوق املرتتبة للوحدة والقيود واملعامالت الواردة عليها, واأ�سماء املالك 

اأو اأ�سحاب ال�ساأن«.

اأنَّه : » جميع الت�سرفات التي من �ساأنها اإن�ساء حق من  وتن�س املادة )28( منه على 

النهائية  االأحكام  وكذلك   , تغيريه  اأو  نقله  اأو  االأ�سلية  العقارية  العينية  احلقوق 

املثبتة ل�سئ من ذلك , يجب ت�سجيلها يف اأمانة ال�سجل العقاري اأو فروعها ... .«

اأنَّه : » يجب ت�سجيل جميع الت�سرفات واالأحكام النهائية  وتن�س املادة )29( على 

الت�سجيل  عدم  على  ويرتتب   , االأ�سلية  العقارية  العينية  احلقوق  من  حلق  املقررة 

لها من االأثر �سوى االلتزاأمات  اأن هذه احلقوق ال تكون حجة على الغري, وال يكون 

, وي�سري هذا احلكم على الق�سمة العقارية ولو كان حملها  ال�سخ�سية بني اأطرافها 

اأموااًل موروثة ».

املتعلقة بحق عيني  الدعاوى  » يجب على املدعي يف   : اأنَّه  املادة )36( على  وتن�س 

اأو  املحكمة  من  للخ�سوم  اإعالنها  بعد  الدعوى  �سحيفة  من  �سورة  يقدم  اأن  عقاري 

على  للتاأ�سري  العقاري  ال�سجل  الأمانة  الق�سائي  االخت�سا�س  ذات  االإدارية  اجلهة 

هام�س ال�سحيفة العقارية مب�سمون طلباته يف الدعوى . ويرتتب على التاأ�سري اأن حق 

املدعي اإذا تقرر بحكم نهائي , فاإنه يعترب قد �سجل منذ التاأ�سري بالدعوى , �سريطة 

اأن يطلب من  �ساأن  . ولكل ذي  نهائيًا  تاأريخ �سريورته  �سنة من  ت�سجيل احلكم خالل 

اأمني ال�سجل العقاري حمو هذا التاأ�سري اإذا ق�سي برف�س الدعوى اأو انتهت دون تقرير 

حقوق اأخرى خالف ما هو ثابت بال�سجل ».

وتن�س املادة )48( على اأن : » تقدم طلبات الت�سجيل اإىل اأمانة ال�سجل العقاري اأو 

فرعها املخت�س وفقًا لالإجراءات واالأو�ساع التي حتددها الالئحة التنفيذية ».

وتن�س املادة )49( على اأنَّه : » يجب اأن تت�سمن طلبات الت�سجيل البيانات ويرفق بها 

امل�ستندات التي حتددها الالئحة التنفيذية , وتقيد الطلبات ح�سب تاأريخ و�ساعة 

تقدميها ».
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اأنَّه : » ال يجوز اإجراء تغيري يف البيانات الواردة بال�سجل  وتن�س املادة )53( على 

العقاري اإال مبقت�سى م�ستندات موثقة �سادرة ممن ميلك الت�سرف يف احلقوق الثابتة 

, اأو مبقت�سى حكم اأو قرار نهائي �سادر من �سلطة اإدارية ذات اخت�سا�س  يف ال�سجل 

ق�سائي وذلك كله دون اإخالل بحقوق الغري ح�سن النية...«.  

وحيث اإنَّ املادة )2( من الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري وال�سادرة بالقرار 

على  الت�سجيل  طلب  ي�ستمل  اأن  يجب   «  : اأنَّه  على  تن�س   )99/29( رقم  الوزاري 

البيانات ويرفق به املحررات وامل�ستندات االآتية : 1 ـ ... .2ـ ... . 3 ـ رقم الوحدة 

العقارية وم�ساحتها وحدودها ونوع اال�ستعمال مع بيان ا�سم املنطقة واملربع واحللة 

ـ اأ�سل �سند ملكية احلق العيني  اأو املحافظة... .4ـ ... .5  اأو ا�سم القرية والوالية 

حمل الت�سجيل...«.

وتن�س املادة )6( على اأن : » تتم مراجعة الطلبات للتحقق من عدم تعار�س مو�سوع 

�ساأن  من  يكن  مل  فاإذا  العقارية,  بال�سحيفة  الواردة  والبيانات  احلقوق  مع  منها  اأي 

الطلب اإجراء تغيري يف البيانات امل�ساحية للوحدة العقارية , وكان م�ستوفيًا للبيانات 

امل�ساحية للوحدة العقارية, وكان م�ستوفيًا للبيانات واملحررات وامل�ستندات املن�سو�س 

عليها يف املادة )2( يوؤ�سر عليه بالقبول. اأما اإذا كان من �ساأن الطلب اإجراء تغيري يف 

البيانات امل�ساحية للوحدة العقارية فعلى املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة 

 ... املطلوب  التغيري  واإجراء  الطبيعة  على  العقارية  الوحدة  ومعاينة  مراجعته 

مل�ستندات  باملطابقة  التغيري  ويتم   , العقارية  الوحدة  ملكية  �سند  من  التحقق  بعد 

التملك...«.

الت�سرفات  ت�سجيل  الإجراء  تقبل  التي  املحررات   «   : اأنَّه  على   )10( املادة  وتن�س 

واحلقوق الواجب ت�سجيلها يف اأمانة ال�سجل العقاري وفروعها املخت�سة طبقا لنظام 

حلق  املثبت  ال�سرعي  االإ�سهاد  املوثق.2ـ  العقد  1ـ   : هي  اإليه  امل�سار  العقاري  ال�سجل 

االإرث.3ـ االإ�سهاد ال�سرعي املثبت للو�سية الواجبة .4ـ احلجة ال�سرعية يف الوقف.5ـ 

�سوؤون  جلان  قرارات  النهائي.8ـ  احلكم  امللكية.7ـ  نزع  قرار  النافذ.6ـ  الهبة  �سك 

بالطريق  املزاد  ر�سو  حم�سر  اأو  املزاد  مر�سى  اأحكام  اال�ستئناف.9ـ  وجلنة  االأرا�سي 

االإداري ».

وتن�س املادة )18( على اأن: » ي�سجل يف ق�سم ال�سحيفة اخلا�س بامللكية حق االإرث 

الذي ي�ستمل على حقوق عينية عقارية , والت�سرفات املن�سئة للملكية اأو املقررة اأو 

املعدلة لها , واالأحكام النهائية املثبتة ل�سئ من ذلك , ويتم الت�سجيل ... .«

املخ�س�س  الق�سم  يف  الهام�سية  التاأ�سريات  تكون   «  : اأنَّه  على   )21( املادة  وتن�س 
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دعاوى  و�سحف   , عنها  والتنازل  بال�سفعة  االأخذ  يف  الرغبة  كاإعالن  للتاأ�سريات 

اأي من هذه  اأو الطعن يف  العقارية  امل�سجلة يف ال�سحيفة  ا�ستحقاق حق من احلقوق 

احلقوق وجودًا اأو �سحة اأو نفاذًا وتاأ�سريات املنع من الت�سرف«.  

مة اأنَّ نظام ال�سجل العقاري يهدف اإىل �سبط  �سو�س املتقدِّ وحيث اإنَّ امل�ستفاد من النُّ

ق  يحقِّ مبا  العقاريَّة  الوحدة  على  الواردة  االأخرى  العينيَّة  واحلقوق  امللكيَّة  حق 

ة ولغريها من احلقوق العينيَّة , وي�سمْن ا�ستقرارها  احلماية الالزمة للملكيَّة العقاريَّ

ة البيانات الواردة فيه , وال  ة اإثبات ل�سحَّ والتعاُمل عليها كذلك فلل�سجل العقاري قوَّ

يجوز تغيري البيانات الواردة يف ال�سجل اإالَّ طبقًا للنظام املذكور والذي ا�سرتط باأنَّه 

رت ب�سبٍب من  ال تثبت احلقوق العينيَّة يف �سحائف ال�سجل ما مل تكن قد ن�ساأت اأو تقرَّ

وامل�ساحة  التخطيط  جهات  عن  ال�سادرة  للبيانات  النظام  واأعطى  اكت�سابها   اأ�سباب 

الت�سرفات  جميع  ت�سجيل  النِّظام  اأوجب  وقد   , اأهميتها  املخت�سة  اللجان  وقرارات 

املن�سئة حلق من احلقوق العينية العقارية االأ�سلية اأو نقله اأو تغيريه يف اأمانة ال�سجل 

النهائية  االأحكام  وكذلك   , امللكية  حق  احلال  بطبيعة  ومنها  فروعها  اأو  العقاري 

فات واالأحكام النهائيَّة  املثبتة ل�سيء من ذلك , كذلك ا�سرتط ت�سجيل جميع الت�سرُّ

الت�سجيل  عدم  على  ب  ورتَّ  , االأ�سليَّة  ة  العقاريَّ العينيَّة  احلقوق  من  حلقٍّ  رة  املقرِّ

االلتزاأمات  �سوى  االأثر  من  لها  يكون  وال  الغري  على  ة  حجَّ تكون  ال  احلقوق  هذه  اأنَّ 

ة ولو كان حملها  العقاريَّ الِق�سمة  اأطرافها. وي�سري هذا احلكم على  ال�سخ�سيَّة بني 

اأموااًل موروثة , ذلك اأنَّه بعد العمل بنظام ال�سجل العقاري اأ�سبح ال ُيقبل يف اإثبات 

امللكية اأو احلق العيني �سوى �سندات امللكيَّة اأو ال�سهادات املُ�ستخرجة من اأمانة ال�سجل 

م طلبات الت�سجيل اإىل اأمانة ال�سجل العقاري اأو فرعها املخت�س مرفقًا  اأو فروعها وتقدَّ

ونوع  وحدودها  وم�ساحتها  العقارية  الوحدة  رقم  منها  امل�ستندات  من  العديد  بها 

اال�ستعمال مع بيان ا�سم املنطقة واملربع واحللة اأو ا�سم القرية والوالية اأو املحافظة 

واأ�سل �سند ملكية اأو احلق العيني االأ�سلي اأو التبعي , على اأن تتم مراجعة الطلبات 

اأيٍّ منها مع احلقوق والبيانات الواردة بال�سحيفة  ق من عدم تعار�س مو�سوع  للتحقُّ

اإجراء تغيري يف البيانات امل�ساحيَّة للوحدة  , فاإذا مل يُكن من �ساأن الطلب  ة  العقاريَّ

ة , وكان م�ستوفيًا للم�ستندات املطلوبة والبيانات امل�ساحية للوحدة العقارية  العقاريَّ

يوؤ�سر عليه بالقبول , اأما اإذا كان من �ساأن الطلب اإجراء تغيري يف البيانات امل�ساحية 

للوحدة العقارية فعلى املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة مراجعته ومعاينة 

ق من �سند ملكيَّة  الوحدة العقاريَّة على الطبيعة واإجراء التغيري املطلوب بعد التحقُّ

ة واأنَّه ال يجوز اإجراء تغيري يف البيانات الواردة بال�سجل العقاري اإالَّ  الوحدة العقاريَّ
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ف يف احلقوق الثابتة يف ال�سجل ,  ن ميُلك الت�سرُّ قة �سادرة ممَّ مبقت�سى م�ستنداٍت موثَّ

ة ذات اخت�سا�س ق�سائي. اأو مُبقت�سى حكٍم اأو قراٍر نهائي �سادر من �سلطة اإداريَّ

التي تقبل  رات  املحرَّ دت  العقاري قد عدَّ ال�سجل  لنظام  ة  التنفيذيَّ الالئحة  اأنَّ  كما 

العقاري  ال�سجل  اأمانة  يف  ت�سجيلها  الواجب  واحلقوق  الت�سرفات  ت�سجيل  الإجراء 

ة طبقًا لنظام ال�سجل العقاري ومن بني ذلك احُلكم النهائي و قرارات  وفروعها املخت�سَّ

جلان �سوؤون االأرا�سي وجلنة اال�ستئناف  , كما ا�سرتطت الالئحة باأنَّ من بني ما يتم 

رة  املقرَّ اأو  للملكيَّة  املُن�سئة  الت�سرفات  بامللكية  اخلا�س  ال�سحيفة  ق�سم  يف  ت�سجيله 

التاأ�سريات  تكون  وباأن   , ذلك  من  ل�سيء  املثبتة  النهائية  واالأحكام   , لها  لة  املعدِّ اأو 

�س للتاأ�سريات كاإعالن الرغبة يف االأخذ بال�سفعة والتنازل  الهام�سيَّة يف الق�سم املخ�سَّ

لة يف ال�سحيفة العقارية اأو  عنها , و�سُحف دعاوى ا�ستحقاق حقٍّ من احلقوق امل�سجَّ

ف.  ة اأو نفاذًا وتاأ�سريات املنع من الت�سرُّ الطعن يف اأيٍّ من هذه احلقوق وجودًا اأو �سحَّ

�سو�س �سالفة الذكر ؛ فاإنَّه ينبغي التمييز عند تعيني جهة   وحيث اإنَّه وتاأ�سي�سًا على النُّ

لة يف ال�سجل  زاع يف امل�سائل املتعلِّقة بزعزعة احلقوق امل�سجَّ الق�ساء املخت�سَّ بنظر النِّ

زاع ,  العقاري اأو برف�س القيد فيه اأو االمتناع عن اإجرائه وذلك بتحديد حقيقة النِّ

ة باإثبات ملكيَّة االأفراد لالأرا�سي ا�ستنادًا  فاإذا كان مرجعه طلبًا من الطلبات اخلا�سَّ

اال�ستئناف  وجلان  املحليَّة  اللجان  قرارات  اأو  العادي  الق�ساء  جهات  من  اأحكام  اإىل 

امل�ستندة اإىل اإ�سغالهم ال�سابق لالأر�س اأو بناًء على �سكوٍك �سرعيَّة اأو غريها من و�سائل 

فات التي ترد على حق امللكية , فاإنَّ الق�ساء العادي يكون هو  االإثبات وكذلك الت�سرُّ

ة بالف�سل يف املنازعة , باعتبار اأنَّ طلب التَّ�سجيل يف ال�سجل العقاري  اجلهة املخت�سَّ

ي�ستند اإىل م�سائل تتعلَّق باإثبات امللكية , اأو اإىل اأحكاٍم ق�سائية �سادرة من الق�ساء 

العادي , وبالتايل فاإنَّ رف�س اأو االمتناع عن القيام باإجراءات الت�سجيل حول اأي �ساأن 

يتعلَّق بتنفيذ حكٍم اأو االإ�سكال يف تنفيذه اأو االلتما�س عليه يخت�س بالنزاع الذي 

ف املطلوب ت�سجيله يتعلَّق بحكٍم  ين�ساأ عنه حماكم الق�ساء العادي . اأما اإذا كان الت�سرُّ

لطة املخت�سة  ادرة من ال�سُّ اأو اأحد القرارات ال�سَّ �سادر من حمكمة الق�ساء االإداري, 

لها  لها  خوَّ التي  وال�سالحيات  ة  العامَّ �سلطتها  نطاق  يف  يدخل  ا  وممَّ االإ�سكان  بوزارة 

القانون يف منح االأرا�سي وما يرتبط بذلك من طلبات , فاإنَّ رف�س الت�سجيل اأو االمتناع 

عن اإجرائه يعدُّ منازعًة اإداريَّة تخت�سُّ حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها.

ى  موؤدَّ كان  وملَّا   , لب  الطَّ هذا  مثار  زاع  النِّ على  م  تقدَّ ما  جميع  وبتطبيق  اإنَّه  وحيث 

لب  م �سدهم الطَّ عن على حق امللكيَّة املُثبت يف ال�سجل العقاري للورثة املقدَّ زاع الطَّ النِّ

ع من  اأنَّ ورثة ..... وا�ستنادًا ل�سك ال�سلح املوقَّ زاع  النِّ الثابت من واقعات  , وملَّا كان 
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وايل وقا�سي والية جعالن بني بوح�سن يف عام 1394ه بق�سمة االأرا�سي بني قبيلتي 

.......و....... قد قام مورثهم با�ست�سدار �سهادة اإثبات حقوق بتاأريخ 1981/4/28م 

, ثمَّ قام الورثة با�ستبدال �سند ملكيَّة حديث ب�سهادة اإثبات احلقوق تلك ال�ست�سدار 

, وهو ذات  2012/8/1م  املوؤرخ  امللكية  �سند  لهم  ر�سم م�ساحي جديد ومن ثم �سدر 

ال�سند املطعون عليه يف الدعوى مثار الطلب املاثل , اأي اأنَّ ملكيَّة الورثة لالأر�س متَّ 

الت�سجيل  الواجب  امللكيَّة  اكت�ساب  اأ�سباب  ا�ستنادًا الأحد  العقاري  بال�سجل  ت�سجيلها 

لب( ي�ستند يف دعواه  م الطَّ يف ال�سجل وهو قرار اللجنة املحلية , وملَّا كان ..... )مقدِّ

عليهما  عى  )املدَّ والورثة  االإ�سكان  وزارة  من  غيبٍة  يف  مل�سلحته  ال�سادر  احلكم  اإىل 

م  )مقدِّ املدعي  �سد   ...... اأقامها  التي  الدعوى  يف   ) التنازع  طلب  مثار  الدعوى  يف 

تلك  من  املُفرزة  حل�سته  باال�ستناد  ثم  القبيلتني  بني  الِق�سمة  على  تاأ�سي�سًا  الطلب( 

م الطلب  الق�سمة �سمن قبيلته والتي متَّت بتاأريخ 1981/4/19م , وبالتايل فاإنَّ مقدِّ

يهدف من دعواه اإىل اإلغاء �سند ملكية الورثة واالعتداد باحلكم ال�سادر ل�ساحله , 

ر وهو احلكم  وملَّا كان االأمر كذلك ؛ فاإنَّ هذا النزاع ولئن ارتبط بطلب ت�سجيل حمرَّ

عن  �سادرًا  لي�س  احلكم  ذلك  اأنَّ  اإالَّ   )2006/217( رقم  املدنية  الدعوى  يف  ال�سادر 

حمكمة الق�ساء االإداري , وملَّا كان النزاع يف ت�سجيل احلكم ثمَّ اإ�سدار �سند امللكية يف 

هذه احلالة ال يعدُّ نزاعًا حول قراٍر اإداري �سادر عن وزارة االإ�سكان مبا لها من �سلطة 

ا يف حقيقته نزاع حول امللكية يخت�س بنظره قا�سي امللكية وهو حماكم  ة واإنَّ عامَّ

الق�ساء العادي ال�سيما واأنَّ اجلهة االإدارية بعد اأن اأثبتت ملكية الورثة على اأر�س 

اإالَّ  اأي تغيري يف البيانات الواردة بال�سجل العقاري  اإجراء  زاع مل يُعد مبقدورها  النِّ

ف يف احلقوق الثابتة يف ال�سجل ,  ن ميلك الت�سرُّ مبقت�سى م�ستندات موثقة �سادرة ممَّ

اأو مبقت�سى حكٍم ق�سائي نهائي ح�سبما تطلَّبته املادة )53( من نظام ال�سجل العقاري 

امل�سار اإليه .

م وملَّا كانت الدائرة املدنية مبحكمة اال�ستئناف ب�سور  وحيث اإنَّه وبالبناء على ما تقدَّ

ة  �سبق واأن ق�ست بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى , ومن ثم تكون هي املحكمة املخت�سَّ

لب املاثل.   بنظر النزاع مثار الطَّ

بتعيني  تنازع االخت�سا�س واالأحكام  ادر من هيئة  ال�سَّ اإنَّ من مقت�سى احلكم  وحيث 

ة بنظر الدعوى , هو اأن تلتزم تلك املحكمة بنظرها .     املحكمة املخت�سَّ

فلهذه االأ�سباب

بنظر   ) املدنية  الدائرة   ( ب�سور  اال�ستئناف  حمكمة  باخت�سا�س   : الهيئة  حكمت 

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل .
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جل�سة يوم االثنني املوافق 29 /4/ 2015 م

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا  ال�سيخ د. عبد اهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي    

نــائب رئي�س املحكمة العليــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي 

رئيـــ�س حمكمــــة الق�سـاء     ماجد بن عبد اهلل بـــن مبارك العلـوي     

االإداري  

نـائب رئي�س املحكمة العليـا  ال�سيخ. خالد بن را�سد بـــن �سعيد املنــــــوري 

نائب رئي�س املحكمة العليا  علي بن �سامل بن علي النعماين                      

قا�ســـي املحكمـــة العليــا  م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي  

نائب رئيــ�س حمكمـة الق�سـاء   �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي           

االإداري  

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء     نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي          

االإداري  

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء     عبد اهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي      

االإداري  

م�ست�ســار مبحكمـة الق�ســاء     اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــــــي            

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)5 (

طلب التنازع  رقم )7(  ال�سنة الق�سائية ال�سابعة

تنازع اخت�سا�س ) حكمان – ق�ساء عادي – تنفيذ- اخت�سا�س( 

ق�ست  حمكمة اال�ستئناف بال�سيب - الدائرة التجارية - بتاأريخ 2013/3/13م  -

 1( رقم  التحكيم  يف  ال�سادر  احلكم  ببطالن   )2013/8( رقم  اال�ستئناف  يف 

ببطالنه  املق�سي  التحكيم  حكم  يزول  احلالة  هذه  يف  فاإنه  وبالتايل   ,)2012/

وكل اأثر مرتب عليه, الأن  وهذا يوؤدي اإىل اإلغاء جميع االآثار التي ترتبت على 

اال�ستئناف  حمكمة  حكم  ويعترب  تنفيذه,  فيها  مبا  اإليه  امل�سار  التحكيم  حكم 

التنفيذ  اإجراءات  تبا�سر  الذي  التنفيذي  ال�سند  احلالة  هذه  يف  الذكر  االآنف 
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ا�ستنادًا اإليه, ويتم مبقت�ساه اإعادة احلال اإىل ما كان عليه اإذا كان قد مت اتخاذ 

اإجراءات التنفيذ بعد حكم التحكيم رقم )2012/1(.

رقم  - التحكيم  حكم  ببطالن  ق�سى  2013/3/13م   بتاأريخ  ال�سادر  احلكم  

اإليهما- وفقا  امل�سار  تعار�س بني احلكمني  )2012/2(, مما ال توجد معه حالة 

االخت�سا�س  تنازع  هيئة  اخت�سا�س  لينعقد  املاثل-  الطلب  بعري�سة  جاء  ملا 

واالأحكام بتحديد احلكم الواجب التنفيذ منهما.

احلكم ال�سادر من حمكمة اال�ستئناف بال�سيب - الدائرة التجارية- يف اال�ستئناف  -

العليا, واإنا جمال  اأمام املحكمة  نهائي وال يجوز الطعن فيه  رقم )2013/9م( 

الطعن فيه يكون بدعوى البطالن اأمام حمكمة اال�ستئناف املخت�سة, فاإن هيئة 

الطعون  يف  النظر  اخت�سا�ساتها  �سمن  يندرج  ال  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع 

املقامة على اأحكام املحكمة العليا.

اأواًل-  يف االإجراءات

بتاأريخ 10/21/ 2014م  اأودع املحامي /...... - من مكتب .... للمحاأماة واال�ست�سارات 

املاثل  الطلب  عري�سة  الهيئة  �سر  اأمانة   - العليا  املحكمة  لدى  املقيد   - القانونية  

ب�سفته وكياًل عن مقدم الطلب مبوجب وكالة م�سدق عليها من كاتب العدل مب�سقط , 

طالبًا يف ختامها احلكم باالآتي :

اأواًل: بقبول الطعن �سكاًل.

يثقل  الذي   )2012/1( رقم  التحكيم  حكم  تنفيذ  بوقف  م�ستعجلة  ب�سفة  ثانيًا: 

كاهل الطاعنة بدفع مبالغ طائلة جتاوز )000¸150¸1ر.ع( مليون ومائة وخم�سني 

األف ريال ُعماين دون وجه حق وذلك حلني الف�سل يف هذا الطعن .

العليا,  املحكمة  قبل  من  ال�سادر   )2013/230( رقم  التجاري  احلكم  باإلغاء  ثالثًا: 

واإعادة النظر فيه اإذ �سدر خمالفًا للحكم التجاري النهائي رقم )2013/8( ا�ستئناف 

ال�سيب بني اخل�سوم اأنف�سهم, وحاز قوة االأمر املق�سي بناء على غ�س وت�سليل املطعون 

�سدها, مع اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف.

وبتاأريخ  2014/12/17م قام حم�سر الهيئة باإعالن املقدم �سدها الطلب ب�سورة من 

الطلب  �سدها  املقدم  ال�سركة  اأودعت  2014/12/23م  وبتاأريخ  ومرفقاته,  الطلب 

قرر  وعليه  الرد,  مذكرة  على  الطلب  مقدمة  تعقب  ومل  الطلب,  على  ردها  مذكرة 

ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة اإحالة ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية لتح�سريه, 

والتي اأعدت تقريرًا براأيها القانوين ومت نظر الطلب اأمام الهيئة على النحو الثابت 

مبحا�سر جل�ساتها وقررت اإ�سدار احلكم فيه بجل�سة اليوم.



– 42 –

ثانيًا- الهيئة:

بعد االطالع على االأوراق واملداولة قانونًا.

وحيث تتلخ�س وقائع املنازعة - ح�سب البني من االأوراق وامل�ستندات - يف اأنه تنفيذًا 

لقرار رئي�س حمكمة ال�سيب رقم )2012/5( بتعيني حمكم فرد يف النزاع القائم بني 

 -  ....... املحامي   - املعني   املحكم  با�سر  ...... فقد  و�سركة  واأبنائه   ...... �سركة 

النظر يف النزاع القائم بني �سركة ......, و�سركة ......, وذلك من خالل التحكيم 

رقم )1( ل�سنة 2012م, والتحكيم رقم )2( ل�سنة 2012م الذين حكم فيهما بتاأريخ 

2012/11/21م باالآتي :

اأواًل  : يف التحكيم رقم )1( ل�سنة 2012م فقد جاء حكم املحكم :

الفندق  وت�سليم  �سدها,  واملحتكم  التحكيم  طالبة  بني  املربمة  االتفاقيات  بف�سخ   

ملالكه - طالبة التحكيم-, وذلك عند دفع املبالغ املالية املحكوم بها يف التحكيم رقم 

)2( ل�سنة 2012م ال�سيب ل�سالح �سركة ...... بتاأريخ 2012/11/21م.

برف�س ما عدا ذلك من طلبات طالبة التحكيم.

وقدره  مبلغ  املتبقية  واأتعابه  التحكيم,  مب�ساريف  التحكيم  طالبة  باإلزام 

)20,000ر.ع( ع�سرون األف ريال ُعماين .

ثانيًا: يف التحكيم رقم )2( ل�سنة 2012م جاء حكم املحكم:

ف�سخ كافة االتفاقيات املربمة بني طالبة التحكيم واملحتكم �سدها.

باإلزام املحتكم �سدها- ....... - بدفع قيمة الديون امل�ستحقة لطالبة التحكيم وهي 

مبلغ قدره )174¸131ر.ع( مائة وواحد وثالثون األفًا ومائة واأربعة و�سبعون ريااًل 

ُعمانيًا .

الفندق  وتطوير  حت�سني  اأعمال  قيمة  بدفع   -  .........  - �سدها  املحتكم  باإلزام 

األفًا وت�سعمائة واأثنان وثمانون ريااًل  اأربعة وت�سعون  وقدرها )412¸982¸94ر.ع( 

عمانيًا واأربعمائة واثنتا ع�سرة بي�سة اإىل طالبة التحكيم .

مببلغ  الواحد  اليوم  عن  تعوي�س  قيمة  بدفع   -  .........  - �سدها  املحتكم  باإلزام 

)136¸354¸1( األف وثالثمائة واأربعة وخم�سني ريااًل عمانيًا ومائة و�ست وثالثني 

بي�سة, بدءًا من تاأريخ واقعة اال�ستيالء على فندق ........ بتاأريخ 2011/12/12م, 

وحتى تاأريخ �سدور احلكم بتاأريخ 2012/11/21م .

ر.ع(   400¸000( وقدره  تعوي�س  مبلغ  بدفع   -  .......... �سدها-  املحتكم  باإلزام 

اأربعمائة األف ريال عماين لطالبة التحكيم عن املدة املتبقية من االتفاقية املربمة 

بني الطرفني.



– 43 –

باإلزام املحتكم �سدها- ....... - بكافة م�ساريف واأتعاب التحكيم, وكذلك اإلزامها 

باأتعاب املحاماة وقدرها )1000ر.ع( األف ريال ُعماين.

ومل تر�س ال�سركة مقدمة الطلب املاثل - ...... - حكمي املحكم امل�سار اإليهما فطعنت 

-  يف اال�ستئناف رقم  التجارية  الدائرة   - بال�سيب  اأمام حمكمة اال�ستئناف  عليهما 

)2013/8(, واال�ستئناف رقم )2013/9(  طالبة احلكم ببطالنهما.

2013/3/13م حكمت حمكمة االإ�ستئناف يف اال�ستئناف رقم )2012/8(  وبتاأريخ 

ال�سادر يف التحكيم  اآنف الذكر بقبول الدعوى �سكاًل, ويف املو�سوع: ببطالن احلكم 

التاأريخ حكمت املحكمة  واإلزام املدعى عليها بامل�ساريف, وبذات  رقم )1 /2012(, 

ببطالن  املو�سوع:  ويف  �سكاًل,  الدعوى  بقبول   )2013/9( رقم  اال�ستئناف  يف  ذاتها 

احلكم ال�سادر يف التحكيم رقم )2 /2012(, واإلزام املدعى عليها بامل�ساريف.

وبتاأريخ 2014/4/22م طعنت ....... يف احلكم ال�سادر من قبل حمكمة اال�ستئناف 

العليا  املحكمة  اأمام  رقم )2013/9(  اال�ستئناف  - يف  التجارية  الدائرة   - بال�سيب 

طالبة احلكم ببطالن احلكم املطعون فيه لالأ�سباب الواردة بحيثيات حكم املحكمة 

العليا رقم )2014/230(, وال�سادر بتاأريخ 2014/4/17م الذي 

والت�سدي  فيه,  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع:  ويف  �سكاًل,  الطعن  بقبول  ق�سى:« 

لدعوى البطالن والق�ساء برف�سها, واألزمت املطعون �سدها مب�سروفات الطعن, ودعوى 

البطالن, مع رد الكفالة للطاعنة«.

وبتاأريخ 2014/10/21م اأقامت ...... دعواها املاثلة اأمام هيئة تنازع االخت�سا�س 

واالأحكام بالطلبات ال�سالفة البيان التي اأ�س�ستها على االأ�سباب االآتية :

اأواًل: اإن احلكم ال�سادر من قبل حمكمة اال�ستئناف بال�سيب- الدائرة التجارية - يف 

واإنا  العليا,  املحكمة  اأمام  فيه  الطعن  وال يجوز  نهائي,  رقم)2013/9(  اال�ستئناف 

جمال الطعن فيه يكون بدعوى البطالن اأمام حمكمة اال�ستئناف املخت�سة.

اآخر  اإن حكم املحكمة العليا رقم )2014/230(  ف�سل يف نزاع خالف حكم  ثانيًا: 

اأنف�سهم, وحاز قوة االأمر املق�سي به, وهو احلكم ال�سادر من قبل  �سبق بني اخل�سوم 

حمكمة اال�ستئناف بال�سيب - الدائرة التجارية - يف اال�ستئناف رقم )2013/8(, 

وقد اأخفت �سركة .....عن املحكمة العليا هذا احلكم اال�ستئنايف الذي اأ�سبح نهائيًا, 

االآنف  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  بني  تعار�س  وجود  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 

الذكر, وحكم املحكمة العليا رقم )2014/232( .

مقبول  حمام  من  وقعت  الطلب  عري�سة  كانت  ملا  فاإنه  الطلب,  �سكل  عن  اإنه  وحيث 

الطلب  ا�ستوفى  واإذ   , املقررة  لالإجراءات  وفقًا  العليا, وقدمت  املحكمة  اأمام  للرتافع 
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�سائر اأو�ساعه ال�سكلية االأخرى املقررة قانونًا, فيكون مقبواًل �سكاًل.

وحيث اإنه عن املو�سوع, فاإن املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم )99/90( تن�س على اأنه :« فيما عدا اخل�سومات االإدارية, تخت�س 

والتجارية,  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  املحاكم 

والعمالية  العمومية  والدعاوى  ال�سخ�سية,  االأحوال  ودعاوى  التحكيم,  وطلبات 

وال�سريبية واالإيجارية وغريها التي ترفع اإليها طبقًا للقانون, اإال ما ا�ستثني بن�س 

خا�س. وتبني الن�سو�س االإجرائية قواعد اخت�سا�س املحاكم , وتن�س املادة )10( 

من القانون ذاته على اأن :« ت�سكل باملحكمة العليا- عند احلاجة - هيئة تتاألف من 

رئي�س املحكمة العليا واأقدم خم�سة من نوابه اأو االأقدم فاالأقدم من ق�ساة املحكمة 

م�ست�ساري  من  ثالثة  واأقدم  ونائبه  االإداري  الق�ساء  حمكمة  رئي�س  اإليهم  ين�سم 

كل  بني  وال�سلبي,  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  بالف�سل  تخت�س  املحكمة 

من  وغريها  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  املحاكم  من 

ويف  االأحكام.  تنازع  حالة  يف  التنفيذ  الواجب  احلكم  بتعيني  تخت�س  كما  املحاكم, 

حالة غياب اأي من الرئي�س اأو االأع�ساء اأو وجود مانع لديه يحل حمله من يليه يف اأي 

من املحكمتني. ويراأ�س الهيئة رئي�س املحكمة العليا, ويف حالة غيابه اأو وجود مانع 

لديه يحل حمله اأقدم اأع�سائها, وت�سدر اأحكامها باأغلبية �سبعة اأع�ساء على االأقل«.

ال�سادر  والتجارية  املدنية  املنازعات  يف  التحكيم  قانون  من   )9( املادة  اإن  وحيث 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )97/47( تن�س على اأن :« يكون االخت�سا�س بنظر م�سائل 

بنظر  املخت�سة  للمحكمة  العماين  الق�ساء  اإىل  القانون  هذا  يحيلها  التي  التحكيم 

النزاع وفقًا لقانون ال�سلطة الق�سائية امل�سار اإليه, اأما اإذا كان التحكيم جتاريًا دوليًا 

اأو يف اخلارج, فيكون االخت�سا�س ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط«  �سواء جرى يف ُعمان 

1- ال تقبل اأحكام التحكيم التي  , وتن�س املادة )52( من القانون ذاته على اأنه: » 

املقررة  الطعن  طرق  من  طريق  باأي  فيها  الطعن  القانون  هذا  الأحكام  طبقًا  ت�سدر 

املادتني  يف  املبينة  لالأحكام  وفقًا  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  رفع  يجوز  قانونًا.2- 

االآتيتني », وتن�س املادة )53( منه على اأنه :« ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم 

اإال يف االأحوال االآتية :-... . ب-... . ج-... . د-... . هـ -... . و-... . ز- اإذا وقع 

بطالن يف حكم التحكيم اأو كانت اإجراءات التحكيم باطلة بطالنًا اأثر يف احلكم.

تق�سي املحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نف�سها ببطالن حكم التحكيم اإذا 

اأن :«1-  املادة )54( على  العام يف �سلطنة ُعمان«, وتن�س  النظام  ت�سمن ما يخالف 

حكم  اإعالن  لتاأريخ  التالية  يومًا  الت�سعني  خالل  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  ترفع 
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التحكيم للمحكوم عليه, وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي البطالن 

2- تخت�س بدعوى البطالن الدائرة  عن حقه يف رفعها قبل �سدور حكم التحكيم. 

اال�ستئنافية املخت�سة امل�سار اإليها يف املادة )9( من هذا القانون«.

باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )239( املادة  اإن  وحيث 

املحكمة  اأمام  يطعنوا  اأن  للخ�سوم   »: اأنه  على  تن�س   )2002/29( رقم  ال�سلطاين 

كان  اإذا  اأ-  االآتية:  االأحوال   يف  اال�ستئناف  حماكم  من  ال�سادرة  االأحكام  يف  العليا 

احلكم املطعون فيه مبنيًا على خمالفة القانون اأو خطاأ يف تطبيقه اأو يف تاأويله. ب- 

اإذا وقع بطالن يف احلكم اأو بطالن يف االإجراءات اأثر يف احلكم«.

اإذا  اأنه:«  على  ذاته  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( املادة  وتن�س 

كان احلكم املطعون فيه قد نق�س ملخالفة قواعد االخت�سا�س تقت�سر املحكمة على 

الف�سل  يف م�ساألة االخت�سا�س, وعند االقت�ساء تعني املحكمة املخت�سة التي يجب 

من  ذلك  لغري  نق�س  قد  احلكم  كان  فاإذا  جديدة؛  باإجراءات  اأمامها  الدعوى  رفع 

فيها  لتحكم  املطعون فيه  اأ�سدرت احلكم  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  االأ�سباب حتيل 

من جديد بناء على طلب اخل�سوم بدون ر�سوم جديدة, ويف هذه احلالة يتحتم على 

املحكمة التي اأحيلت اإليها الدعوى اأن تتبع حكم املحكمة العليا يف امل�ساألة القانونية 

اأحيلت  التي  املحكمة  اأع�ساء  بني  من  يكون  اأال  ويجب  املحكمة.  فيها  ف�سلت  التي 

اإليها الدعوى اأحد الق�ساة الذين ا�سرتكوا يف اإ�سدار احلكم املنقو�س. ومع ذلك اإذا 

حكمت املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه وكان املو�سوع �ساحلًا للف�سل فيه اأو كان 

الطعن للمرة الثانية وراأت املحكمة نق�س احلكم املطعون فيه وجب عليها اأن حتكم يف 

املو�سوع«.

وحيث اإن ...... قد حددت طلباتها املو�سوعية املقدمة اإىل هيئة تنازع االخت�سا�س 

واالأحكام يف اإلغاء حكم املحكمة العليا رقم )2014/230(, وذلك لل�سببني االآتني: 

اأواًل: وجود تعار�س بني احلكم ال�سادر من قبل حمكمة اال�ستئناف بال�سيب - الدائرة 

التجارية - يف اال�ستئناف رقم )2013/8(, وحكم املحكمة العليا رقم )2014/230(. 

يف   - التجارية  الدائرة   - بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  اإن  ثانيًا: 

واإنا  العليا,  املحكمة  اأمام  فيه  الطعن  يجوز  وال  نهائي  رقم)2013/9(  اال�ستئناف 

جمال الطعن فيه يكون بدعوى البطالن اأمام حمكمة اال�ستئناف املخت�سة.

وحيث اإنه عن ال�سبب االأول املبني عليه الطلب املاثل, فاإن الثابت اأن حمكمة اال�ستئناف 

2013/3/13م يف اال�ستئناف رقم  بال�سيب - الدائرة التجارية - قد ق�ست بتاأريخ 

)2013/8( ببطالن احلكم ال�سادر يف التحكيم رقم )1 /2012(, وبالتايل فاإنه يف 
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حكم  الأن  عليه,  مرتب  اأثر  وكل  ببطالنه  املق�سي  التحكيم  حكم  يزول  احلالة  هذه 

اال�ستئناف يوؤدي اإىل اإلغاء جميع االآثار التي ترتبت على حكم التحكيم امل�سار اإليه 

مبا فيها تنفيذه, ويعترب حكم حمكمة اال�ستئناف االآنف الذكر يف هذه احلالة ال�سند 

التنفيذي الذي تبا�سر اإجراءات التنفيذ ا�ستنادًا اإليه, ويتم مبقت�ساه اإعادة احلال 

رقم  التحكيم  حكم  بعد  التنفيذ  اإجراءات  اتخاذ  مت  قد  كان  اإذا  عليه  كان  ما  اإىل 

.)2012/1(

ويف �سوء ما �سلف بيانه, فاإنه مل يعد قائمًا بني مقدم الطلب املاثل ........- واملقدم 

ق�سى  الذي   )2014/230( رقم  العليا  املحكمة  حكم  اإال   -  ......  - الطلب  �سده 

التحكيم  حكم  لبطالن  للتجارة  ......واأبنائه  �سركة  من  املقامة  الدعوى  برف�س 

 - التجارية  الدائرة   - بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  ونق�س   ,)2012/2( رقم 

 ,)2012/2( رقم  التحكيم  حكم  ببطالن  القا�سي  2013/3/13م   بتاأريخ  ال�سادر 

بعري�سة  جاء  ملا  وفقا  اإليهما-  امل�سار  احلكمني  بني  تعار�س  حالة  معه  توجد  ال  مما 

الطلب املاثل- لينعقد اخت�سا�س هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام بتحديد احلكم 

الواجب التنفيذ منهما.

 - بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  باأن  الثاين,  النعي  وجه  عن  اأما 

الدائرة التجارية- يف اال�ستئناف رقم )2013/9م( نهائي وال يجوز الطعن فيه اأمام 

املحكمة العليا, واإنا جمال الطعن فيه يكون بدعوى البطالن اأمام حمكمة اال�ستئناف 

املخت�سة, فاإن هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال يندرج �سمن اخت�سا�ساتها النظر 

يف الطعون املقامة على اأحكام املحكمة العليا.

وبالتايل ال يتحقق مناط قبول طلب التنازع لعدم توفر حالة تنازع االأحكام.

فلهذه االأ�سباب:-

حكمت الهيئة بعدم قبول طلب املنازعة املاثل.
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جل�سة يوم االثنني  املوافق27 /5 / 2015 م

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

ال�سيخ د. عبد اهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي   نائب رئي�س املحكمة العليــا

د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي  نـائب رئي�س املحكمة العليـا

ال�سيخ. خالد بن را�سد بـــن �سعيد املنــــــوري   نائب رئي�س املحكمة العليــا

نائب رئي�س املحكمة العليا  علي بن �سامل بن علي النعماين                     

قا�ســـي املحكمـــة العليـا م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي  

نائـب رئي�س حمكمة الق�ساء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــي         

االإداري   

م�ست�سار مبحكمـة الق�سـاء    نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــــــرواحي          

االإداري  

م�ست�سـار مبحكمة الق�ساء    اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبـــــي             

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�سـاء    جابر بن خلفان بن �ســــامل الهـطايل          

االإداري  

م�ست�ســار مبـحكمة الق�ساء    زاهر بن عـبد اهلل بن ثــــابت العـربي           

االإداري    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 6(

طلب التنازع  رقم )8 ( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة

ق�ساء  – حمكمة  ق�ساة  خما�سمة)   - – منازعة(  خدمة  – انهاء  موظف    ( اإدارة 

اإداري- عدم قبول(  

ومت�سكت   - الغياب   واقعة  عن  االإدارية  امل�ساءلة  اإجراء  االإدارة  ت�سلك  مل  اإذا   

وعليه  حكمًا,  م�ستقيال  املوّظف  هذا  اعتبار  وهي  ل�ساحلها,  املقّررة  بالقرينة 

ادر باإنهاء خدمته قائمًا على �سببه مّتفقا و�سحيح  يغدو القرار املطعون فيه ال�سّ

حكم القانون, االأمر اّلذي ت�سحي معه دعواه غري قائمة على ما يرّبرها خليقة 

بالرف�س.



– 48 –

اإىل  - ترقى   ) م�سوؤولّية  )دعوى  الق�ساة  خما�سمة  دعوى  بنظر  االخت�سا�س 

اإ�سدار حكم  اأو  بعمل  القا�سي  اإىل قيام  وت�ستند  املخا�سم,  اأ�ساب  تعوي�س �سرر 

م�سوب بعيب يجيز قبول املخا�سمة, وبذلك ال يكون معقودًا جلهة الق�ساء العادي 

متى كان املخا�سم فيها اأحد ق�ساة حمكمة الق�ساء االإداري اأو دائرة من دوائرها.

ا�ستبعد القانون ب�سفة �سمنّية جواز اإقامة دعوى املخا�سمة �سّد رئي�س وق�ساة  -

املحكمة العليا لعدم وجود حمكمة اأعلى, وي�ستنتج من ذلك مبفهوم املخالفة اأّنه 

متى كانت اإحدى الّدوائر اال�ستئنافّية مبحكمة الق�ساء االإداري هي املخا�سمة 

يف الّدعوى فال يجوز لدائرة ا�ستئنافّية اأخرى م�ساوية لها اأن تتعّهد بنظر تلك 

الّدعوى حّتى ولو يف حال غياب دائرة عليا يف جهة الق�ساء االإداري تكون مبنزلة 

املحكمة العليا يف جهة الق�ساء العادي.

الّثابت اأّن احلكم املخا�سم فيه قد �سدر عن رئي�س واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية  -

االأوىل مبحكمة الق�ساء االإداري وهي هيئة ق�سائّية ال وجود لرقابة اأعلى عليها, 

اأن تتعّهد بنظر دعوى املخا�سمة �سد  لها  ا�ستئنافّية م�ساوية  فال يجوز لدائرة 

اأّن البناء الهرمي لدوائر حمكمة الق�ساء االإداري وفقا  رئي�سها واأع�سائها, ذلك 

الّدائرة  فاإّن  اإّنا جاء خاليًا من وجود دائرة عليا بها, ومن ثّم  اإن�سائها  لقانون 

اال�ستئنافية الثانية, وهي من ذات م�ستوى الّدائرة املخا�سمة, ال يجوز اأن ميتّد 

نظرها ملثل هذه الدعوى, االأمر اّلذي يتعني معه الق�ساء بعدم اخت�سا�سها.

ة ال ميكن ت�سنيفها حتت والية  - اإن دعوى املخا�سمة هي دعوى ذات طبيعة خا�سّ

ة بنظرها  جهة ق�سائّية معينة دون غريها, واإّنا تتحّدد اجلهة الق�سائّية املخت�سّ

هذا  كان  فاإذا  الق�سائية,  اجلهات  اإحدى  اإىل  املخا�سم  القا�سي  انتماء  بح�سب 

العادي كانت هذه اجلهة هي املخت�سة بنظر دعوى  الق�ساء  القا�سي يتبع جهة 

خما�سمته, اأما اإذا كان يتبع جلهة الق�ساء االإداري كان االخت�سا�س بنظر تلك 

الدعوى معقودا ملحكمة الق�ساء االإداري. 

احلكم املخا�سم فيه مل ي�سدر عن اأع�ساء دائرة ابتدائية باملحكمة حتى تكون  -

الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل,  خمت�سة بنظرها, واإنا �سدر عن رئي�س واأع�ساء 

الهرمي  البناء  اأّن  اإىل  نظرا  عليها,  اأعلى  لرقابة  وجود  ال  ق�سائّية  هيئة  وهي 

ال  مما  بها,  عليا  دائرة  وجود  من  خاليًا  جاء  االإداري  الق�ساء  حمكمة  لدوائر 

يجوز معه لدائرة ا�ستئنافّية اأن ميتّد نظرها لدعوى خما�سمة ت�ستهدف رئي�س 

واأع�ساء دائرة ا�ستئنافّية اأخرى باعتبارهما من نف�س امل�ستوى.

نظرا لطبيعة دعوى املخا�سمة واملخا�سمني فيها فقد اأدى الف�سل فيها اإىل احلكم  -
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بعدم االخت�سا�س نوعّيا بنظرها من قبل الدائرة اال�ستئنافية الثانية مبحكمة 

ال  فاإنه  وعليه  الذكر,  ال�سالفة  لالأ�سباب  وذلك  اإليها  املحالة  االإداري  الق�ساء 

منا�س لهذه الهيئة من الق�ساء بعدم قبول الطلب املاثل, لعدم ا�ستيفائه �سروط 

الّتنازع ال�ّسلبي بني جهتي الق�ساء العادي واالإداري.

اأواًل-  يف االإجراءات

للمحاأماة   .... مكتب  من  ــــــ   ...... املحامي/  اأودع  2014/10/23م  بتاأريخ 

ــــ اأمانة �سّر الهيئة عري�سة الّطلب  واال�ست�سارات القانونّية , املقّيد لدى املحكمة العلياـ 

العدل  كاتب  وكالة م�سّدق عليها من  الّطلب مبوجب  مقّدم  ب�سفته وكيال عن  املاثل 

املخت�سة  املحكمة   بتعيني  احلكم  ختامها  يف  طالبا  2014/3/11م,  بتاأريخ  مب�سقط 

والئًيا بنظر الّدعوى مو�سوع الّطلب املاثل, واأرفق بها �سورا �سوئّية من �سند الوكالة 

ومن احلكمني اللذين وقع ب�ساأنهما الّتنازع. 

ب�سورة  الّطلب  �سّدهم  املقّدم  باإعالن  الهيئة  حم�سر  قام  2014/10/28م  وبتاأريخ 

اأي رّد عليه خالل االأجل املحّدد قانونا, وعليه  اأنهم مل يقدموا  اإال  منه ومرفقاته, 

اإحالة ملف هذا  2014/11/18م  بتاأريخ  الهيئة  الدكتور رئي�س  ال�سيخ  قّرر ف�سيلة 

الطلب اإىل االأمانة الفنية للهيئة لتح�سريه, واإعداد تقرير براأيها القانوين ب�ساأنه, 

الالزمة  وامل�ستندات  االأوراق  لكاّفة  م�ستوف  الّطلب  اأّن  الفنّية  لالأمانة  تبنّي  حيث 

الرّد والّتعقيب لكافة االأطراف, ومن ثّم  الهيئة قد كفلت  واأّن  للف�سل يف مو�سوعه, 

رئي�س  اإىل  قّدمته  ب�ساأنه  راأيها  ت�سمن  تقريرا  واأعّدت  املاثل  الّطلب  بتح�سري  قامت 

الهيئة , بعد ذلك نظرت الهيئة هذا الّطلب على النحو املبنّي مبح�سر اجلل�سة , وقّررت 

اإ�سدار احلكم فيه بجل�سة اليوم 2015/5/27م, وبها �سدر احلكم واأودعت م�سودته 

امل�ستملة على اأ�سبابه ومنطوقه عند النطق به . 

ثانيًا- الهيئــة

بعد االطالع على االأوراق, واإمتام املداولة قانونًا.

فيكون  قانونا  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  جميع  ا�ستوفى  قد  املاثل  الطلب  اإن  وحيث 

مقبوال �سكال.

ل يف اأّن مقدم الطلب �سبق اأن اأقام الّدعوى  وحيث اإّنه عن وقائع الّطلب املاثل فتتح�سّ

الق�ساء  الّدائرة االبتدائّية مبحكمة  �سّر  اأمانة  اأودعت  رقم )13/18 ق( بعري�سة 

التنمية  وزارة  من  خدمته  اإنهاء  قرار  يف  ال�سّحة  بعدم  طعنا  ب�ساللة  االإداري 

االجتماعية , مع ما يرتّتب على ذلك من اآثار, وبتاأريخ 2013/1/7م حكمت الدائرة 

االإدارية  اجلهة  قرار  �سّحة  بعدم  املو�سوع  ويف  �سكال,  الدعوى  بقبول   « املذكورة: 
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يرتّتب  ما  مع  املّدعي,  خدمة  باإنهاء  2012/10/15م  بتاأريخ  ادر  ال�سّ عليها  املّدعى 

املبنّي باالأ�سباب, واألزمت تلك اجلهة م�ساريف  الّنحو  اآثار, وذلك على  على ذلك من 

الّدعوى, ومبلغ )200( مائتي ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة«.

االبتدائي  احلكم  االجتماعية  التنمية  وزارة  ا�ستاأنفت  2013/2/5م  وبتاأريخ 

الّدائرة  حكمت  2013/2/18م  وبجل�سة  �س(,  13ق   /204( رقم  باال�ستئناف 

احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكال,  اال�ستئناف  »بقبول  فيه:  االأوىل  اال�ستئنافّية 

امل�ستاأنف, والق�ساء جمّددا بقبول الّدعوى �سكال, ورف�سها مو�سوعا, واألزمت امل�ستاأنف 

�سّده امل�ساريف عن درجتي الّتقا�سي«, وقد �سّيدت املحكمة ق�ساءها على اأّن امل�ستاأنف 

�سّده, واّلذي كان ي�سغل وظيفة باحث قانوين على الدرجة املالية االأوىل باملديرّية 

خالل  اإذن  دون  عمله  عن  انقطع  قد  ظفار,  مبحافظة  االجتماعّية  للتنمية  العاّمة 

بتاأريخ  العام  املدير  قام  وعليه  2012/6/11م,  وحتى  2012/1/1م  من  الفرتة 

2012/6/25م بعر�س االأمر على وكيل الوزارة موؤّكدا يف خطابه باأّن املذكور ممتنع 

يبا�سر  مل  واأّنه   , الب�سمة  بنظام  واالن�سراف  احل�سور  توقيع  عن  طويلة  فرتة  منذ 

عمله خالل هذه الفرتة, وبناء على ذلك مّتت خماطبة وزارة اخلدمة املدنّية بتاأريخ 

2012/8/14م الإبداء الّراأي القانوين يف مدى جواز اإنهاء خدمة املذكور لال�ستقالة 

رّدت  واّلتي  املدنّية؛  اخلدمة  قانون  من   )145( املاّدة  حلكم  ا�ستنادا  ال�سمنّية؛ 

التنمية  وزير  اأ�سدر  2012/10/15م  وبتاأريخ  ذلك,  بجواز  2012/9/23م  بتاأريخ 

باإنهاء  2012م,  ل�سنة  م/10889(  )�س  رقــــم  فيـه  املطـعون  القـرار  االجتماعية 

خدمة امل�ستاأنف �سّده من 2012/1/1م بداية 

امل�ستاأنف �سّده عن عمله دون  انقطاع  واإذ ثبت للمحكمة  العمل, ومن ثّم  تغّيبه عن 

اإذن خالل تلك الفرتة, واّلتـي ربت على �سّتة اأ�سهر كاملة, واأّنه مل يقّدم جلهة االإدارة 

طيلة  العمل  عن  انقطاعه  �سبب  به  يرّبر  قهري  عذر  اأي  عمله  ملبا�سرة  عودته  بعد 

العمل  يعاود  اأن  يومًا دون  املذكور ثالثني  مّدة غياب  باكتمال  فاإّنه  املا�سية,  الفرتة 

العمل  عن  انقطاعه  تربر  اّلتي  االأعذار  مبدئيًا  املّدة  هذه  اكتمال  من  اأ�سبوع  خالل 

فقد حتّقق ب�ساأنه مناط اإعمال قرينة اال�ستقالة ال�سمنّية, وتعترب خدمته منتهية 

بحكم القانون بداية من تاأريخ تغيّبه, ال �سّيما واأّن جهة االإدارة مل ت�ساأ اأن ت�سلك معه 

اإجراء امل�ساءلة االإدارية عن واقعة الغياب متم�ّسكة بالقرينة املقّررة ل�ساحلها, وهي 

ادر باإنهاء  اعتبار هذا املوّظف م�ستقيال حكمًا, وعليه يغدو القرار املطعون فيه ال�سّ

خدمته قائمًا على �سببه مّتفقا و�سحيح حكم القانون, االأمر اّلذي ت�سحى معه دعواه 

غري قائمة على ما يرّبرها خليقة بالرف�س , واإذ ؛ مل يرت�س امل�ستاأنف �سّده )مقدم 
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طالبًا  ق.�س(   13/23( رقم  بااللتما�س  عليه  طعن  فقد  احلكم  هذا  التنازع(  طلب 

جمّددًا  والق�ساء  فيه,  امللتم�س  احلكم  باإلغاء  املو�سوع:  ويف  �سكال,  بقبوله  احلكم: 

برف�س اال�ستئناف, وتاأييد احلكم امل�ستاأنف, واإلزام امللتم�س �سّدها امل�ساريف ومقابل 

اأثناء  قّدمت  �سّدها  امللتم�س  الوزارة  اأّن  اأّواًل:  حا�سلها:  الأ�سباب  املحاماة؛  اأتعاب 

الفرتة  عن  بامللتم�س  اخلا�ّس  واالن�سراف  احل�سور  ك�سف  من  �سورة  اال�ستئناف  نظر 

ح�سورًا  الب�سمة  بنظام  توقيعه  عدم  يفيد  2012/6/11م  وحتى   2012/1/1 من 

واأقّرت  عاودت  ثّم  الفرتة,  تلك  خالل  عذر  دون  العمل  عن  وانقطاعه  وان�سرافًا, 

بتاأريخ  ال�سّر  اأمانة  واملودعة  املرافعة  باب  قفل  بعد  املودعة  مبذّكرتها  نف�سها  على 

2013/2/16م باأّن امللتم�س كان ح�سوره �سكلّيا, وهو ما يعّد غ�ّسًا من جانبها اأّثر على 

احلكم امللتم�س فيه, ثانيًا: ح�سول امللتم�س بعد �سدور احلكم امللتم�س فيه على اأوراق 

حيث  لها,  تقدميه  دون  حالت  قد  �سّدها  امللتم�س  الوزارة  كانت  الّدعوى  يف  قاطعة 

اإّنها تقّر �سلب املذّكرة املودعة منها بعد قفل باب املرافعة يف اال�ستئناف امل�سار اإليه 

بح�سور امللتم�س خالل فرتة االنقطاع حمّل قرار اإنهاء اخلدمة املطعون فيه ح�سورا 

�سكلّيا, ومبا اأّنه مل يّطلع على هذه املذّكرة اإال موؤّخرًا كونها مل تودع اإال بعد قفل باب 

املرافعة, فاإّنه تتوّفر بذلك حالة من حاالت االلتما�س املن�سو�س عليها قانونا, ثالثًا: 

احلكم  اإّن  حيث  فيه,  امللتم�س  احلكم  يف  اأّثر  مل�ستند  �سّدها  امللتم�س  الوزارة  اإخفاء 

اأّكد  ا�ستند يف ق�سائه على راأي املدير العام بعد ا�ستطالعه من قبل الوزارة واّلذي 

على انقطاع امللتم�س عن العمل خالل الفرتة امل�سار اإليها, واأغفل ذكر وجود خ�سومات 

�سابقة بينه وبني املدير العام كان نتيجتها اأن قام هذا االأخري بو�سع تقرير تقومي 

الرئي�س  قبل  من  اعتماده  يتّم  مل  �سعيف  بتقدير  2010م  عام  عن  له  وظيفي  اأداء 

االأعلى, ومّت تعديله واالعتداد بتقدير رئي�سه املبا�سر اّلذي كان قد و�سع له تقدير 

ممتاز عن اأدائه الوظيفي يف العام امل�سار اإليه, وبالّتايل ما كان على احلكم اأن يرتكن 

اإىل راأي املدير العام بخ�سو�س مو�سوع الّدعوى.

وبتاأريخ 2013/4/15م حكمت الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل بعدم قبول االلتما�س, 

واألزمت امللتم�س امل�ساريف؛ تاأ�سي�سًا على اأّنه جمّرد جمادلة يف احلكم امللتم�س فيه, وما 

هو يف حقيقته اإال طعن بالّطريق العادي يف حكم نهائي حائز حلجّية االأمر املق�سي 

به, وهو ما ال يجوز قانونا. 

ومل يلق هذا احلكم اال�ستئنايف قبوال لدى امل�ستاأنف �سّده )مقدم طلب التنازع( فطعن 

عليه بدعوى البطالن االأ�سلّية رقم )13/274 ق.�س( طالبًا: »احلكم بقبول الّدعوى 

ادر يف اال�ستئناف رقم )13/204ق.�س(؛  �سكال, ويف املو�سوع: اأ�سلّيا: باإلغاء احلكم ال�سّ
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لعدم توّفر �سروط اال�ستعجال, والإخالله بحّق الدفاع, واحتياطّيا: بتطبيق مواعيد 

رقم  اال�ستئناف  املحكمة على  قانون  من  املاّدة )11(  املن�سو�س عليها يف  اال�ستئناف 

الّردود ومتكينهم من حّق  )13/204ق.�س( حتى يت�سّنى الأطراف اخل�سومة تبادل 

الّدفاع«, وذلك الأ�سباب حا�سلها االإخالل بحّق الّدفاع على اأ�سا�س اأّن اال�ستئناف املقام 

من الوزارة قد ت�سّمن �سّقا م�ستعجاًل بطلب احلكم: بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه, 

واأّن رئي�س الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل مبا له من �سلطة مبوجب القانون, وا�ستجابة 

باملاّدة  الواردة  اأمر بتق�سري مواعيد االإعالن  الّطلب قد  منه حلاجة اال�ستعجال يف 

2013/2/11م  جل�سة  حتديد  مّت  وقد  االإداري,  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )11(

بتاأريخ  فقط  واحد  يوم  قبل  اجلل�سة  مبيعاد  اإخطاره  ومّت  امل�ستعجل,  ال�سّق  لنظر 

املحكمة  بقيام  فوجئ  اأّنه  اإال  احل�سور  من  متّكن  فقد  ذلك  ورغم  2013/2/10م, 

الّدعوى؛  مو�سوع  على  الرّد  من  يتمّكن  اأن  دون  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  حكم  باإ�سدار 

كونه مل يكن م�ستعّدًا بعد للرّد ال �سّيما واأّن اإعالنه باحل�سور للجل�سة كان لنظر ال�سّق 

امل�ستعجل من ا�ستئناف الوزارة دون املو�سوع.

�سكاًل,  االأ�سلّية  البطالن  دعوى  »بقبول  املحكمة:  حكمت  2013/4/8م  وبتاأريخ 

دعوى  اأّن  على  حكمها  اأقامت  وقد  امل�ساريف«,  الّطاعن  واألزمت  مو�سوعًا,  وبرف�سها 

اّلتي تنطوي على عيب ج�سيم ميّثل  اأن تقف عند احلاالت  االأ�سلّية يجب  البطالن 

اإهدارا للعدالة على نحو يفقد معها احلكم �سفته كحكم, وبه تختّل قرينة ال�سّحة 

عني  هو  يكون  اأن  به  يتحّقق  وال  للحقيقة  عنوانا  ي�سبح  فال  قانونًا,  به  تلحق  اّلتي 

حتت  كّلها  تندرج  مو�سوعّية  اأ�سباب  على  الّطعن  قام  اإذا  اأما  اليقني,  وحّق  احلقيقة 

متّثل  ال  االأ�سباب  هذه  فاإّن  وتاأويله  القانون  تف�سري  يف  واب  وال�سّ اخلطاأ  احتماالت 

ينحدر  عيب  باأّي  ت�سمه  ال  وبالّتايل  وظيفته,  احلكم  معها  يفقد  للعدالة  اإهدارا 

فال  ولذلك  االأ�سلّية,  البطالن  دعوى  قبول  مناط  هي  اّلتي  االنعدام  درجة  اإىل  به 

ادر عن  ال�سّ املجادلة فيما ق�سى به احلكم  ملعاودة  اأو منا�سبًة  اأن تكون جمااًل  يجب 

املطعون  احلكم  مطالعة  ومن  االأوراق,  من  الّثابت  كان  وملّا  اال�ستئنافّية,  الّدائرة 

مواعيد  تق�سري  بالفعل  مّت  ولئن  اأّنه  )13/204ق.�س(,  رقم  اال�ستئناف  وملّف  فيه 

من  )11و12(  باملاّدتني  عليها  املن�ســو�س  ومرفقاته  اال�ستئناف  ب�سحيفة  االإعالن 

امل�ستاأنف  واإعالن  اال�ستئناف  لنظر  2013/2/11؛  جل�سة  وحّدد  املحكمة,  قانون 

�سّده  قبل ميعاد اجلل�سة املحدد بيوم واحد فقط, اإال اأّن الّثابت من مطالعة حم�سر 

�سفاهة  دفاعه  واإبداء  اجلل�سة,  ب�سخ�سه  �سّده  امل�ستاأنف  ح�سور  املرافعة  جل�سة 

احلكم:  ختامها  يف  طلب  اال�ستئناف,  مو�سوع  على  والّتعقيب  بالرّد  مذّكرة  وتقدمي 
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برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف, واأرفق بها �سورًا �سوئّية لعدد من االأوراق 

اأّي  يقّدم  مل  امل�ستاأنفة  الوزارة  عن  احلا�سر  اأّن  كما  دعواه,  توؤّيد  اّلتي  وامل�ستندات 

مذّكرة اأو م�ستندات خالل اجلل�سة, واكتفى مبا ُقّدم اأمام حمكمة اأّول درجة؛ لذلك 

ارتاأت املحكمة اأّن مو�سوع اال�ستئناف جاهز للف�سل فيه, واأّن الف�سل يف املو�سوع يغني 

عن الف�سل يف ال�سّق العاجل من طلبات اجلهة االإدارية امل�ستاأنفة, وعليه قّررت �سّم 

ال�سّق امل�ستعجل لل�سّق املو�سوعي من اال�ستئناف, واأ�سدرت فيهما احلكم املطعون فيه 

بعد اأن كفلت جلميع االأطراف حّق الّدفاع, ومن ثّم ي�سحي ال�ّسبب اّلذي قامت عليه 

دعوى البطالن االأ�سلّية غري قائم على ما يرّبره, االأمر اّلذي ال ي�سوغ معه للّطاعن اأن 

يّتخذ من هذه الّدعوى �سبياًل لاللتفاف على حجّية احلكم املطعون فيه, وما ميّثله من 

عنوان للحقيقة. 

اأقام دعوى خما�سمة  واإذ مل ير�س املدعي )مقدم طلب التنازع( بذلك احلكم فقد 

�سّد رئي�س واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل مبحكمة الق�ساء االإداري بعري�سة 

الّدائرة  لدى   )2013/1( برقم  وقّيدت  مب�سقط  العليا  املحكمة  �سّر  اأمانة  اأودعت 

املدنّية )د(, طلب يف ختامها احلكم اأّواًل: اأ�سليا: 1- بقبول دعوى املخا�سمة �سكال, 

2013/2/18م,  بجل�سة  ادر  ال�سّ �س(  ق   13/204( رقم  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء   -2

مغايرة,  بهيئة  اال�ستئنافّية  الّدائرة  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل  الق�سّية  واإعادة 

اإثر  من  واملعنوّية  املادّية  بالّتعوي�س عن اخل�سائر   -4 االبتدائي,  بتاأييد احلكم   -3

ادر  ا: 1- احلكم ببطالن احلكم ال�سّ اإنهاء اخلدمة واحلكم امل�ستاأنف, ثانيا: احتياطيًّ

عن حمكمة الق�ساء االإداري - الّدائــــرة اال�ستئنافّية االأوىل- رقم )13/204 ق �س( 

اّلتي  واملعنوّية  املادّية  اخل�سائر  عن  الّتعوي�س   -2 م,   2013/2/18 بجل�سة  ادر  ال�سّ

حلقت به من اأثر قرار اإنهاء اخلدمة واحلكم امل�ستاأنف.

من   )59( املاّدة  لن�ّس  م�ستندًا  الّدعوى  هذه  اأقام  اأّنه  لدعواه  �سرحًا  املّدعي  وبنّي 

االإجراءات  قانون  من   )333( وحتى   )329( من  واملواّد  للّدولة,  االأ�سا�سي  النظام 

الق�ساة  انحياز  اأّواًل:  االآتي:  يف  تخل�س  خما�سمته  اأ�سباب  واأّن  والتجارّية,  املدنّية 

اخلطاأ  ثانيًا:  الّدعوى,  يف  خ�سوما  جعلهم  نحو  على  االإدارية  اجلهة  عن  ودفاعهم 

املهني اجل�سيم, ثالثًا: تع�ّسف الق�ساة يف ا�ستعمال ال�ّسلطة التقديرّية وجتاوز الغاية 

منها, وعدم احلياد عن ق�سد, رابعًا: اإحداث ربكة للمّدعي عن طريق اإعالنه بجل�سة 

الّدعوى  حجز  خام�سًا:  اآخر,  مو�سوع  ُينظر  اجلل�سة  ذات  ويف  معنّي,  مو�سوع  لنظر 

للحكم قبل ت�سلُّم  ملّف الّدعوى االبتدائّية من الّدائرة االبتدائّية ب�ساللة.

وبجل�سة 2014/3/26م ق�ست الّدائرة املدنّية )د( باملحكمة العليا بعدم اخت�سا�س 
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وم�سادرة  بنظرها,  االإداري  الق�ساء  وباخت�سا�س  الدعوى,  بنظر  والئّيا  املحكمة 

عليه  امل�ستقّر  اأّن  على  واالإحالة  االخت�سا�س  بعدم  ق�ساءها  �سّيدت  وقد  الكفالة, 

ترقى  م�سوؤولّية  دعوى  هي  الق�ساة  خما�سمة  دعوى  بنظر  االخت�سا�س  اأّن  ق�ساًء 

اإ�سدار حكم  اأو  القا�سي بعمل  اإىل قيام  اأ�ساب املخا�سم, وت�ستند  اإىل تعوي�س �سرر 

العادي  الق�ساء  معقودًا جلهة  يكون  املخا�سمة, وبذلك ال  بعيب يجيز قبول  م�سوب 

دوائرها,  من  دائرة  اأو  االإداري  الق�ساء  حمكمة  ق�ساة  اأحد  فيها  املخا�سم  كان  متى 

ادر  وال يوؤّثر يف ذلك ما ورد يف املاّدة )105( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سّ

 )2009/3( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املعّدلة   )99/91( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 

القانون,  اأّنه فيما مل يرد به ن�ّس خا�ّس يف هذا  الق�ساء االإداري من  ب�ساأن حمكمة 

وذلك  والتجارّية  املدنّية  االإجراءات  قانون  اأحكام  االإدارية  اخل�سومة  على  تطّبق 

املحاكم  تخويل  يعني  ال  ذلك  فاإّن  اخل�سومة,  هذه  طبيعة  مع  يتعار�س  ال  فيما 

الق�ساء  حمكمة  ق�ساة  �سّد  تقام  اّلتي  املخا�سمة  دعاوى  يف  الف�سل  والية  العادّية 

هذه  اإجراءات  نّظم  قد  والتجارّية  املدنّية  االإجراءات  قانون  اأّن  باعتبار  االإداري, 

الّدعوى واأحكامها بالّن�سبة لق�ساة الق�ساء العادي, واإذ خال قانون حمكمة الق�ساء 

اأّن  االإداري من ذلك الّتنظيم فاإّنه وفقًا لتف�سري حكم املادة )105( من ذلك القانون 

يف  عليها  املن�سو�س  الق�ساة  خما�سمة  دعوى  واإجراءات  حلاالت  املنّظمة  االأحكام 

تعدو  والتجارّية  املدنّية  االإجراءات  قانون  من  و332(  )329 و330 و331  املواّد 

جمّرد حتديد للقواعد االإجرائّية اّلتي تطّبقها حمكمة الق�ساء االإداري وهي ب�سدد 

الف�سل يف الّدعوى املقامة اأمامها مبخا�سمة اأحد ق�ساتها اأو دائرة من دوائرها, وذلك 

ة واأّن توزيع  يف حدود ما يّت�سق واأ�سول الق�ساء االإداري وطبيعة الّدعوى اأمامه, خا�سّ

لة باأ�س�س  والية الق�ساء بني جهتي الق�ساء العادي واالإداري من امل�سائل وثيقة ال�سّ

الّنظام الق�سائي اّلتي ال يجوز خمالفتها وتق�سي به املحكمة من تلقاء نف�سها ولو مل 

يرثه اأحد اخل�سوم, ومّما يوؤّكد عدم اخت�سا�س الق�ساء العادي بنظر الّدعوى املاثلة 

اأّن املاّدة )332( من قانون االإجراءات املدنّية والتجارّية اأجازت للّدائرة اّلتي تنظر 

اأّنها �ساحلة  راأت  اإذا  االأ�سلّية  الّدعوى  اأن ت�سدر حكمًا جديدًا يف  املخا�سمة  دعوى 

للف�سل فيها, وذلك اإذا ق�ست ب�سّحة دعوى املخا�سمة, ومن ثّم ال ي�ستقيم اخت�سا�س 

الق�ساء  حمكمة  ق�ساة  اأحد  �سّد  املقامة  املخا�سمة  دعوى  بنظر  العادي  الق�ساء 

االإداري اأو دائرة من دوائرها, وهو غري خمت�ّس والئّيا بنظر الّدعوى االأ�سلية . 

وتنفيذا حلكم املحكمة العليا امل�سار اإليه نظرت الّدائرة اال�ستئنافية الثانية مبحكمة 

2014/7/9م حكمها  الق�ساء االإداري دعوى املخا�سمة املذكورة , واأ�سدرت بجل�سة 
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باالأ�سباب,  املبنّي  الّنحو  على  الّدعوى  بنظر  املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  قا�سيًا:  فيها 

واألزمت املّدعي امل�ساريف, وقد �سّيدت هذه الدائرة ق�ساءها على اأّن امل�سّرع - وعلى 

دعوى  اإقامة  يتّم  اأن  اقت�سى   - املقارنة  والت�سريعات  النظم  عليه  داأبت  ما  غرار 

الق�ساة  اأو  القا�سي  يتبعها  اّلتي  املحكمة  من  درجة  اأعلى  حمكمة  اأمام  املخا�سمة 

املحكمة  باأّنها  املخا�سمة  دعوى  بنظر  ة  املخت�سّ املحكمة  فحّدد  فيها,  عليهم  املّدعى 

اال�ستئنافّية اّلتي يعمل يف دائرتها القا�سي االبتدائي املدعى عليه, وباأّنها املحكمة 

العليا متى كان املخا�سم قا�سيا باملحاكم اال�ستئنافّية, وا�ستبعد من ثّم ب�سفة �سمنّية 

جواز اإقامة دعوى املخا�سمة �سّد رئي�س وق�ساة املحكمة العليا لعدم وجود حمكمة 

اأعلى, وي�ستنتج من ذلك مبفهوم املخالفة اأّنه متى كانت اإحدى الّدوائر اال�ستئنافّية 

مبحكمة الق�ساء االإداري هي املخا�سمة يف الّدعوى فال يجوز لدائرة ا�ستئنافّية اأخرى 

م�ساوية لها اأن تتعّهد بنظر تلك الّدعوى حّتى ولو يف حال غياب دائرة عليا يف جهة 

الق�ساء االإداري تكون مبنزلة املحكمة العليا يف جهة الق�ساء العادي, وملّا كان املّدعي 

وكان  االأوىل  اال�ستئنافّية  الّدائرة  واأع�ساء  رئي�س  املاثلة خمت�سما  اأقام دعواه  قد 

باخت�سا�س  �سّلم  قد  2014/3/26م  بتاأريخ  العليا  املحكمة  عن  فيها  ادر  ال�سّ احلكم 

حمكمة الق�ساء االإداري بنظر الّدعوى, وهو ما يّتفق و�سحيح حكم القانون بالنظر 

ادر فيها احلكم املخا�سم فيه وهي خ�سومة اإدارّية, اإال اأّنه واإذ  لطبيعة املنازعة ال�سّ

كان الّثابت اأّن احلكم املخا�سم فيه قد �سدر عن رئي�س واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية 

اأعلى عليها,  االإداري وهي هيئة ق�سائّية ال وجود لرقابة  الق�ساء  االأوىل مبحكمة 

فال يجوز لدائرة ا�ستئنافّية م�ساوية لها اأن تتعّهد بنظر دعوى املخا�سمة �سد رئي�سها 

لقانون  وفقا  االإداري  الق�ساء  حمكمة  لدوائر  الهرمي  البناء  اأّن  ذلك  واأع�سائها, 

اإن�سائها اإّنا جاء خاليًا من وجود دائرة عليا بها, ومن ثّم فاإّن الّدائرة اال�ستئنافية 

الثانية, وهي من ذات م�ستوى الّدائرة املخا�سمة, ال يجوز اأن ميتّد نظرها ملثل هذه 

الدعوى, االأمر اّلذي يتعني معه الق�ساء بعدم اخت�سا�سها نوعّيا بنظر الّدعوى املاثلة 

دون اإحالة, ويظاهر ذلك ويوؤّيده ما ذهب اإليه املّدعي نف�سه حينما اأّكد يف مذّكرة 

دفاعه املقّدمة بجل�سة 2014/7/8م على وجود فراغ ت�سريعي يتمّثل يف عدم وجود 

دائرة اأو حمكمة عليا بجهة الق�ساء االإداري, مّما يقت�سي تدّخل امل�سّرع بعمل تعديل 

ت�سريعي ل�سّد الفراغ املذكور.

وحيث اإن احلكمني امل�سار اإليهما اأ�سبحا نهائيني, ونظرا لتخلي كل من جهتي الق�ساء 

املذكور  تقّدم  فقد  عليهما,  املعرو�سة  املخا�سمة  دعوى  نظر  عن  واالإداري  العادي 

بتاأريخ 2014/10/23م بطلب الّتنازع املاثل اإىل هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام 
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تلك  بنظر  والئيا  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  بتعيني  وذلك  التنازع,  هذا  يف  للف�سل 

الدعوى .

االخت�سا�س  �سوء  يف  يتّم  اإّنا  دعوى  اأّي  بنظر  ة  املخت�سّ املحكمة  تعيني  اإّن  وحيث 

الوالئي املنوط بها املحدد بالقانون الذي ينّظمها .

فتن�س املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 

على اأنه: » فيما عدا اخل�سومات االإدارية, تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها يف هذا 

القانون باحلكم يف الدعاوى املدنية والتجارية, وطلبات التحكيم, ودعاوى االأحوال 

اّلتي  وغريها,  واالإيجارات,  وال�سريبية  والعمالية  العمومية  والدعاوى  ال�سخ�سية, 

ترفع اإليها طبقا للقانون, اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س. ...« .

ادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  وتن�س املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سّ

حمكمة  »تخت�س  اأّنه:  على   )2009/3( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املعّدل   )99/91(

الق�ساء االإداري - دون غريها - بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية«

ادر باملر�سوم  كما تن�س املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سّ

ال�سلطاين رقم )2008/88( على اأّنه: »تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي : 

املن�سو�س  املحاكم  بني  وال�سلبي  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الف�سل   - اأ 

اأخرى,  حمكمة  واأية  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 

تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها.

ب - ...«. 

وحيث اإّنه عن مو�سوع الدعوى املتعلق بالطلب املاثل فتن�س املاّدة )329( من قانون 

على   )2002/29( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ادر  ال�سّ والتجارّية  املدنّية  االإجراءات 

اأّنه: »جتوز خما�سمة الق�ساة واأع�ساء االدعاء العام يف االأحوال االآتية:

اأ- اإذا وقع من القا�سي اأو ع�سو االدعاء العام يف عملهما غ�س اأو تدلي�س اأو خطاأ مهني 

ج�سيم.

ب- يف االأحوال االأخرى التي يق�سي فيها القانون مب�سوؤولية القا�سي واحلكم عليه 

بالتعوي�س«.

اأّنه: »ترفع دعوى املخا�سمة بتقرير يف  وتن�ّس املاّدة )330( من القانون ذاته على 

دائرة  يف  العام  االدعاء  ع�سو  اأو  القا�سي  يعمل  التي  اال�ستئناف  حمكمة  �سر  اأمانة 

وظيفة  ي�سغلون  ممن  اأو  االبتدائية  باملحاكم  قا�سيا  املخا�سم  كان  اإذا  اخت�سا�سها 

رئي�س ادعاء عام فما دونها اأو بتقرير يف اأمانة �سر املحكمة العليا, اإذا كان املخا�سم 
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قا�سيا يف حماكم اال�ستئناف اأو م�ساعدا للمدعي العام.

ويتعني اأن يكون التقرير موقعا من الطالب اأو ممن يوكله يف ذلك توكيال خا�سا واأن 

لها وعلى  املوؤيدة  االأوراق  معه  تودع  واأن  واأدلتها  املخا�سمة  اأوجه  بيان  ي�ستمل على 

الطالب عند التقرير اأن يودع مبلغ مائة ريال على �سبيل الكفالة«.

وتن�ّس املاّدة )332( منه على اأّنه: »اإذا ُق�سي بعدم جواز املخا�سمة اأو برف�سها, ُحكم 

على الطالب مب�سادرة الكفالة مع التعوي�سات اإن كان لها وجه.

واإذا ُق�سى ب�سحة املخا�سمة حكم على القا�سي اأو ع�سو االدعاء العام بالتعوي�سات, 

اإن كان لها وجه, وامل�سروفات وببطالن ت�سرفه , ومع ذلك ال حتكم املحكمة ببطالن 

اإعالنه  بعد  اإال  املخا�سمة  املدعي يف دعوى  اآخر غري  مل�سلحة خ�سم  ال�سادر  احلكم 

الإبداء اأقواله, ويجوز يف هذه احلالة اأن ت�سدر املحكمة يف الدعوى االأ�سلية حكما 

جديدا اإذا راأت اأنها �ساحلة للف�سل فيها, وذلك بعد �سماع اأقوال اخل�سوم«.

وحيث اإنه ي�ستفاد مما تقدم اأن قانون االإجراءات املدنّية والتجارّية قد نظم دعوى 

املخا�سمة , فاأجاز للخ�سوم خما�سمة الق�ساة عن اأعمالهم الق�سائية يف االأحوال التي 

اأو خطاأ مهني ج�سيم عند نظرهم يف الدعاوى املعرو�سة  اأو تدلي�س  يقع منهم غ�ّس 

عليهم , اأو يف حال ثبوت م�سوؤوليتهم ال�سخ�سية املوجبة للتعوي�س على النحو املقرر 

قانونا, وذلك باأن ترفع دعوى املخا�سمة اأمام حمكمة اأعلى درجة من املحكمة اّلتي 

يتبعها القا�سي اأو الق�ساة املّدعى عليهم فيها, فحّدد حمكمة اال�ستئناف التي يعمل 

باملحاكم االبتدائية, وحدد  املخا�سم قا�سيا  اإذا كان  القا�سي يف دائرة اخت�سا�سها 

املحكمة العليا اإذا كان املخا�سم قا�سيا يف حماكم اال�ستئناف, اإال اأن هذا القانون مل 

ين�س على خما�سمة ق�ساة املحكمة العليا , وهو ما يعني اأنه ا�ستبعد ب�سفة �سمنّية 

الدعوى  رفع  اأعلى ميكن  لعدم وجود حمكمة  املخا�سمة �سّدهم وذلك  اإقامة دعوى 

الذي  االأمر   , العادي  الق�سائي  الّتنظيم  هرم  اأعلى  يت�سّدرون  باعتبارهم   , اأمامها 

اأمام  القا�سي  خما�سمة  دعوى  رفع  جواز  عدم   - عامة  كقاعدة   - ذلك  من  ي�ستنتج 

حمكمة من نف�س م�ستوى املحكمة التي ينتمي اإليها واإنا يجب اأن تكون اأمام حمكمة 

اأعلى .

وهذا التنظيم لدعوى املخا�سمة على النحو �سالف الذكر ينطبق على اأع�ساء حمكمة 

الق�ساء االإداري وذلك اإعماال حلكم املادة )105( من قانونها التي اأحالت اإىل تطبيق 

ب�ساأنه ن�ّس خا�ّس يف  اإليه فيما مل يرد  امل�سار  املدنّية والتجارّية  قانون االإجراءات 

قانون املحكمة , وذلك فيما ال يتعار�س مع طبيعة اخل�سومة االإدارية, وعليه تخت�س 

اأو  اإحدى الدوائر اال�ستئنافية بنظر دعوى املخا�سمة اإذا كان املخا�سم فيها ع�سوا 



– 58 –

اأع�ساء يف اأي دائرة من الدوائر االبتدائية , 

اأع�ساء يف دائرة ا�ستئنافية في�سري يف �ساأنهم احلكم  اأو  اإذا كان املخا�سم ع�سوا  اأما 

ال�سمني املقرر لق�ساة املحكمة العليا بعدم جواز رفع دعوى املخا�سمة �سدهم, وذلك 

لعدم وجود دائرة عليا مبحكمة الق�ساء االإداري, وبالتايل ال يجوز لدائرة ا�ستئنافّية 

م�ساوية اأن تنظر دعوى خما�سمة �سد اأع�ساء الدائرة اال�ستئنافية االأخرى , لعدم 

اخت�سا�سها نوعيا بذلك.

وحيث اإنه يت�سح على النحو �سالف الذكر اأن دعوى املخا�سمة هي دعوى ذات طبيعة 

ة ال ميكن ت�سنيفها حتت والية جهة ق�سائّية معينة دون غريها, واإّنا تتحّدد  خا�سّ

اإحدى  اإىل  املخا�سم  القا�سي  انتماء  بح�سب  بنظرها  ة  املخت�سّ الق�سائّية  اجلهة 

اجلهات الق�سائية, فاإذا كان هذا القا�سي يتبع جهة الق�ساء العادي كانت هذه اجلهة 

هي املخت�سة بنظر دعوى خما�سمته, اأما اإذا كان يتبع جلهة الق�ساء االإداري فيكون 

االخت�سا�س بنظر تلك الدعوى معقودا ملحكمة الق�ساء االإداري. 

اأو ال�سلبي وفقا  اإّن مناط قبول طلب الف�سل يف تنازع االخت�سا�س االإيجابي  وحيث 

اإليه,  للفقرة )اأ( من املاّدة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام امل�سار 

هو اأن تكون الدعوى قد رفعت عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم املن�سو�س 

اأخرى  حمكمة  واأية  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها 

يف  االخت�سا�س  بتنازع  ويق�سد  عنها,  كلتاهما  تخّلت  اأو  عنها  اإحداهما  تتخّل  ومل   ,

هذا ال�ساأن هو االخت�سا�س الوالئي الذي يعني حتديد ن�سيب كّل جهة ق�سائّية من 

جهات الّتقا�سي بالدولة من والية الق�ساء عموما , ولي�س االخت�سا�س الّنوعي الذي 

يهدف اإىل توزيع االخت�سا�س بني املحاكم املختلفة داخل اجلهة الق�سائّية الواحدة 

بح�سب نوع املنازعة اّلتي تطرحها الّدعوى , االأمر الذي يتعني معه التحقق بداية من 

مدى توفر حالة تنازع االخت�سا�س يف الطلب املاثل من عدمه.

وحيث اإنه بتطبيق ما تقّدم على حالة هذا الطلب يتبني من حيثيات واأ�سباب احلكمني 

ال�سادرين يف دعوى املخا�سمة املتنازع فيهما �سالفي الذكر, اأنه ولئن ق�ست الّدائرة 

املدنّية )د( باملحكمة العليا يف حكمها ال�سادر بجل�سة 2014/3/26م بعدم اخت�سا�س 

اأن  اإال  بنظرها,  االإداري  الق�ساء  وباخت�سا�س  الدعوى,  هذه  بنظر  والئّيا  املحكمة 

بتاأريخ  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  الثانية  اال�ستئنافّية  الّدائرة  عن  ادر  ال�سّ احلكم 

2014/7/9م- بعد اإحالة الدعوى اإليها من املحكمة العليا- اأقّر باخت�سا�س حمكمة 

املحكمة  حكم  اإليه  انتهى  ما  بذلك  موؤيدا  الّدعوى  بنظر  والئّيا  االإداري  الق�ساء 

ادر فيها احلكم  العليا امل�سار اإليه, وذلك بالنظر اإىل الّطبيعة االإدارية للمنازعة ال�سّ



– 59 –

املخا�سم فيه وهي خ�سومة اإدارية, ولكنه انتهى ق�ساوؤه اإىل عدم اخت�سا�س الدائرة 

اال�ستئنافية الثانية نوعيا بنظر تلك الدعوى, تاأ�سي�سا على اأن احلكم املخا�سم فيه 

مل ي�سدر عن اأع�ساء دائرة ابتدائية باملحكمة حتى تكون خمت�سة بنظرها, واإنا 

�سدر عن رئي�س واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل , وهي هيئة ق�سائّية ال وجود 

لرقابة اأعلى عليها, نظرا اإىل اأّن البناء الهرمي لدوائر حمكمة الق�ساء االإداري جاء 

خاليًا من وجود دائرة عليا بها , مما ال يجوز معه لدائرة ا�ستئنافّية اأن ميتّد نظرها 

لدعوى خما�سمة ت�ستهدف رئي�س واأع�ساء دائرة ا�ستئنافّية اأخرى باعتبارهما من 

نف�س امل�ستوى.

وعليه فاإن طلب التنازع املاثل ال تتوفر فيه حالة تنازع االخت�سا�س ال�ّسلبي املن�سو�س 

واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  من   )2( املاّدة  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها 

امل�سار اإليه, وذلك لعدم توفر حالة عدم االخت�سا�س الوالئي جلهتي الق�ساء العادي 

على  اجلهتني  هاتني  بني  خالف  ال  اإنه  اإذ  معا,  فيهما  املتنازع  احلكمني  يف  واالإداري 

اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري والئيا بنظر دعوى املخا�سمة حمل هذا الطلب , 

اإال اأنه نظرا لطبيعة هذه الدعوى واملخا�سمني فيها فقد اأدى الف�سل فيها اإىل احلكم 

مبحكمة  الثانية  اال�ستئنافية  الدائرة  قبل  من  بنظرها  نوعّيا  االخت�سا�س  بعدم 

اإليها وذلك لالأ�سباب ال�سالفة الذكر, وعليه فاإنه ال منا�س  الق�ساء االإداري املحالة 

الّتنازع  �سروط  ا�ستيفائه  لعدم  املاثل,  الطلب  قبول  بعدم  الق�ساء  من  الهيئة  لهذه 

ال�ّسلبي بني جهتي الق�ساء العادي واالإداري.

فلهــذه االأ�ســباب

حكمت الهيئة بعدم قبول طلب التنازع املاثل .
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جل�سة يوم االثنني املوافق 29 /4/ 2015 م

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي 

نــائب رئي�س املحكمة العليــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي 

رئيــ�س حمكمة الق�ســاء االإداري ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي 

نـــــائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ. خالد بن را�سد بـــن �سعيد املنــــــوري 

نائب رئي�س املحكمة العليا  علي بن �سامل بن علي النعماين                      

قا�ســـي املحكمـــة العليـا م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي  

نائـب رئيــ�س حمكمة الق�سـاء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي          

االإداري  

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي         

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري  عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي        

م�ست�ســار مبحكمة الق�سـاءاالإداري اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــــــي              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) 7 (

طلب التنازع  رقم )1 ( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة 

منازعة ) �سند ملكية – �سجل عقاري – حقوق عينية  – اخت�سا�س- ق�ساء عادي( 

بيان ما اإذا كان اإ�سدار وزارة االإ�سكان )ال�سجل العقاري( �سندي ملكّية لقطعتي  -

االأر�س �سالف االإ�سارة اإليهما اإدارّيًا �سادرًا يف نطاق �سالحّيات ال�ّسلطة العاّمة اّلتي 

خّولها القانون جلهة االإدارة وتخت�ّس حمكمة الق�ساء االإداري مبراجعته, اأم هو 

عمل ماّدي قامت به كّل من دائرة االإ�سكان بعربي ونظريتها ببهلى بعد فح�سهما 

للم�ستندات الداّلة على ملكّية كّل من الّطرفني املتنازعني, ويتعّلق بالّتايل مب�ساألة 

امللكّية  ب�ساأنه منازعة مدنّية حول  املنازعة  القانون اخلا�ّس, وتكون  من م�سائل 

ة بجهة الق�ساء العادي. ينعقد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سّ

من  - حلّق  املقّررة  النهائّية  واالأحكام  الت�سّرفات  جميع  ت�سجيل  امل�سرع  اأوجب 

ويرتّتب  امللكية,  حّق  احلال  بطبيعة  ومنها  االأ�سلّية  العقارّية  العينّية  احلقوق 

على عدم الت�سجيل اأّن هذه احلقوق ال تكون حّجة على الغري, فال يقبل يف اإثبات 
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اأمانة  امل�ستخرجة من  ال�سهادات  اأو  امللكّية  �سندات  �سوى  العيني  اأو احلّق  امللكّية 

اإّنا مُتنح من واقع البيانات الواقع  اأو فروعها, وهذه ال�ّسندات  ال�سجّل العّقاري 

حيفة العّقارّية لكّل قطعة اأر�س وباالأخ�ّس ما تعّلق منها مبالكها  اإثباتها يف ال�سّ

وم�ساحتها وموقعها وحدودها و�سكلها الهند�سي وما يوجد عليها من اإ�سغاالت عند 

االقت�ساء.

اإ�سدار �سندي ملكّية متداخلني يف جزء كبري من االأر�س حمّل الّنزاع, واحد با�سم  -

مقّدم الّطلب واالآخر با�سم وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينّية يتعّلق يف حقيقته 

بعمل مادّي قامت به جهة االإدارة يف كلتا احلالتني بعد فح�س االأوراق وامل�ستندات 

الداّلة على امللكّية,  وجتد هذه امللكّية م�سدرها يف قرارين �سادرين عن اللجنة 

املحلّية ل�سوؤون االأرا�سي يف كّل من واليتي عربي وبهلى كّل على حدة وبناء على 

اّدعاء كّل طرف مبلكّيته لالأر�س, ولي�س يف نطاق ال�سالحّيات اّلتي خّولها القانون 

لوزارة االإ�سكان يف منح االأرا�سي احلكومّية, فاإّن قا�سي امللكّية يغدو هو القا�سي 

اإىل  بالّنظر  ال�ّساأن,  هذا  يف  االإدارة  جهة  عن  �سدر  ما  �سّحة  مبراقبة  املخت�ّس 

امللكّية بني مواطن واإحدى  الّنزاع بني الّطرفني بات يف حقيقته نزاعًا حول  اأّن 

وحدات اجلهاز االإداري للّدولة.

يف  - االأ�سيل  االخت�سا�س  �ساحبة  الق�سائّية  اجلهة  باعتباره  العادي  الق�ساء 

امللكّية  �سندي  تعوي�س  اأّن  دام  ما  امللك,  باإثبات  املتعّلقة  املنازعات  يف  الف�سل 

�سالف االإ�سارة اإليهما ب�سندي ملكّية ببيانات م�ساحّية مغايرة للبيانات ال�ّسابقة 

املالك  حتديد  اأوىل  مرحلة  ويف  وجوبا  يقت�سي  اإّنا  العّقاري,  بال�سجّل  امل�سّمنة 

وزارة  من  اأو  الّطلب  مقّدم  من  واأّي  حوله  املتنازع  االأر�س  من  للجزء  احلقيقي 

املقّدمة  وامل�ستندات  الوثائق  بعد متحي�س  به  اأحّق  الدينّية  وال�سوؤون  االأوقاف 

من كّل منهما اإثباتا مللكّيته وما ت�سمله من اأر�س ومن اإن�ساءات عند االقت�ساء.

اأواًل-  يف االإجراءات

واملقّيد  للمحاأماة   ...... مكتب  من  ـــــ   ...... املحامي/  اأودع  2015/1/12م  بتاأريخ 

لدى املحكمة العليا ـــــ اأمانة �سّر الهيئة عري�سة الّطلب املاثل ب�سفته وكياًل عن مقّدم 

2009/12/7م,  الّطلب مبوجب وكالة م�سّدق عليها من كاتب العدل بنزوى بتاأريخ 

مو�سوع  الّدعوى  بنظر  والئّيًا  ة  املخت�سّ املحكمة  بتعيني  احلكم  ختامها  يف  طالبًا 

الّطلب املاثل, واأرفق بالطلب �سورا �سوئّية من �سند الوكالة ومن احلكمني اللذين وقع 

ب�ساأنهما الّتنازع. 
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وبتاأريخ 2015/1/18م قام حم�سر الهيئة باإعالن وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية 

ب�سورة من الطلب ومرفقاته, وبتاأريخ 2015/1/29م اأودع وكيلها املحامي/ ...... من 

مكتب ....... و�سركاوؤهم للمحاأماة واملجاز اأمام املحكمة العليا ـــــ مذّكرة بالرّد طلب 

يف ختامها احلكم باخت�سا�س الق�ساء العادي بنظر الّدعوى املقامة من مقّدم الّطلب, 

واحتياطّيا الف�سل يف طلب الّتنازع مبا تراه الهيئة وفقا ملا هو معرو�س اأمامها, وقد 

اأعلن مقّدم الّطلب بهذا الرّد يف 2015/2/11م فاأم�سك عن الّتعقيب عليه, وبتاأريخ 

ومرفقاته,  الّطلب  من  ب�سورة  االإ�سكان  وزارة  باإعالن  املح�سر  قام  2015/2/4م 

واأم�سكت عن الرّد خالل االأجل املحّدد قانونًا, وعليه فقد با�سرت الهيئة نظر الّطلب 

املاثل ال�ستيفائه كاّفة االأوراق وامل�ستندات الالزمة للف�سل يف مو�سوعه. 

 ثانيًا- الوقائع:

وكيل  اأّن  يف  ـــــ  وامل�ستندات  االأوراق  من  البنّي  ح�سب  ـــــ  املنازعة  وقائع  جتمل 

رقم  الّدعوى  ابتداء  اأقام  واأن  �سبق  للمحاأماة   ...... مكتب  من  املاثل  الّطلب  مقدم 

مبوجب  املدنّية(  )الدائرة  ببهلى   االبتدائية  املحكمة  اأمام  )129/م/2012م( 

احلكم  ختامها  يف  طالبًا  2012/9/26م  بتاأريخ  املحكمة  �سّر  اأمانة  اأودعها  �سحيفة 

االأر�س  يف  مللكّيته  الدينية(  وال�سوؤون  االأوقاف  )وزارة  عليها  املّدعى  تعّر�س  بعدم 

مفاده  اّلذي  عليها  املّدعى  مبلكّية  الوارد  االإداري  القرار  واإلغاء  القائمة  واملحالت 

ال�ّسماح باملحالت القائمة.  

 ).....( رقم  التجارّية  ال�سكنّية  االأر�س  ميتلك  املّدعي  اأّن  للّدعوى,  بيانا  وذكر 

واملقّيد فيه  با�سمه  املثبت  امللكّية  �سند  .....الكائن يف والية عربي مبوجب  باملرّبع 

اأربعة حمالت وكراج ومطعم, اإال اأّن املّدعى عليها قامت بالتعّر�س مللكه بعد اأن قامت 

با�ستخراج �سند ملكّية للموقع اّلذي ميتلكه ومّكنتها وزارة االإ�سكان من �سند امللكّية 

رقم ).....( باملرّبع ....... الكائن يف والية بهلى مع اإدراج تاأ�سرية به تن�ّس على اأّنه 

مّت  للمّدعي, وقد  اململوكة  االأر�س  نف�س  القائمة(, وهي  التجارّية  باملحالت  )ي�سمح 

ا�ستخراج هذه امللكّية بتاأريخ الحق على ا�ستخراج املّدعي مللكّيته. 

وقد نظرت املحكمة املذكورة الّدعوى على الّنحو الّثابت مبحا�سر جل�ساتها, وبجل�سة 

الّدعوى  بنظر  العادي  الق�ساء  اخت�سا�س  »بعدم  املحكمة  حكمت  2013/5/14م 

تداخل  حول  من�سّب  الّنزاع  مو�سوع  اأّن  على  بناء  وذلك  امل�ساريف«,  رافعها  وحملت 

املّدعي  اأمالك  على  التعّدي  من  التحّقق  كان  وملّا  املوقع,  نف�س  يف  �سدرتا  ملكّيتني 

وملكّيته ال بّد اأن يقوم على منت اأمر ل�سيق به فهو رهني بف�سل تداخل امللكّيتني ذلك 

االخت�سا�س  اإّن  بل  واحد  مو�سوع  يف  قرارين  االإ�سكان(اأ�سدرت  )وزارة  االإدارة  اأّن 
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من  واالأخرى  الظاهرة  حمافظة  من  �سدرت  امللكّيتني  اإحدى  اإّن  اإذ  متباين  املكاين 

حمافظة الداخلية, وملّا كان ق�ساء االإلغاء هو الّرقيب على عيب القرار االإداري من 

ل اإىل قيام التعّدي من عدمه  حيث االخت�سا�س, فهو الق�ساء اّلذي يتمّكن من التو�سّ

ة واأّن املحكمة تبّينت  لكونه �ساحب الكلمة الف�سل يف اإبطال اإحدى امللكّيتني, خا�سّ

اأّن امللك يف كلتا امللكّيتني لي�س ب�سبب و�سع اليد قبل االأّول من يناير 1970م بل كلتا 

للمّدعى  بال�ّسماح  النا�ّس  االإداري  القرار  اإلغاء  طلب  ب�ساأن  اأما  حديثتان,  امللكيتني 

عليها باملحالت التجارّية فاإن جهة االإدارة )وزارة االإ�سكان( اأ�سدرت قرارها املتقّدم 

حمكمة  فاإّن  فلهذا  القرار,  ذلك  ت�سدر  جعلتها  معّينة  واإجراءات  معطيات  مبوجب 

ة مبناق�سة القرارات االإدارية. الق�ساء االإداري هي املحكمة املخت�سّ

ق�سائية   )14( ل�سنة   )132( رقم  الّدعوى  املّدعي  اأقام  2013/11/10م  وبتاأريخ 

اأمام حمكمة الق�ساء االإداري بعري�سة اأودعها اأمانة �سّر املحكمة نيابة عنه املحامي/ 

...........من مكتب ........... للمحاأماة ـــــ طالبًا يف ختامها احلكم: 

العائدة  القائمة  واملحالت  االأر�س  مللكّية  التعّر�س    بعدم  عليها  املّدعى  باإلزام  1ــــ 

للمّدعي ورفع اليد عنها.

ادر للمّدعى عليها الثانية رقم   2ــــ باإلزام املّدعى عليها باإلغاء �سند ملكّية االأر�س ال�سّ

)094/01/003/4( باملربع ....... للتداخل وملخالفته القانون. 

الّثابت  الّنحو  على  االأوىل  االبتدائّية  الّدائرة  اأمام  الّدعوى  نظر  تدوول  وقد 

2014/7/15م حكمت املحكمة »بقبول الّدعوى �سكاًل,  مبحا�سر جل�ساتها, وبجل�سة 

االأ�سباب,  يف  املبني  النحو  على  وذلك  فيه,  املطعون  القرار  �سّحة  بعدم  املو�سوع  ويف 

واألزمت اجلهة االإدارية املّدعى عليها االأوىل امل�سروفات«.

وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  االأوىل  عليها  املّدعى  لدى  قبواًل  احلكم  هذا  يلق  مل  واإذ 

وقد  باالإلغاء,  عليه  طعنًا  )14/1044ق.�س(  رقم  اال�ستئناف  اأقامت  فقد  الدينية 

تدوول نظر اال�ستئناف اأمام الّدائرة اال�ستئنافّية الثانية على الّنحو الّثابت مبحا�سر 

ويف  �سكاًل,  اال�ستئناف  »بقبول  املحكمة  حكمت  2014/11/18م  وبجل�سة  جل�ساتها, 

والئّيًا  املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  جمّددًا  والق�ساء  امل�ستاأنف,  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

بنظر الّدعوى دون اإحالة, وذلك على الّنحو املبنّي يف االأ�سباب«.

وقد �سّببت املحكمة ق�ساءها على اأّن البنّي من اأوراق امللّف اأّن وزارة االإ�سكان اأ�سدرت 

لالأر�س حمّل الّدعوى �سندي ملكّية تنفيذا لقرار اللجنة املحلية يف كلتا الواليتني 

ملكّية  �سندي  اإ�سدار  اإىل  اأّدى  ما  وهو  بامللك,  اّدعائه  على  بناء  طرف  كّل  بتمليك 

ادرين عن تلك اللجنتني بالتمليك, واأّن كاّل من الّطرفني  لالأر�س كنتيجة للقرارين ال�سّ
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ما زال ينازع يف اأحقّية الّطرف االآخر بامللكّية, وقد بّررت وزارة االإ�سكان �سدور �سندي 

ملكّية لالأر�س حمّل الدعوى باختالف االأجهزة امل�ستخدمة يف حتديد موقع االأر�س, 

ولعدم وجود تن�سيق بني مديرّيتي االإ�سكان مبحافظتي الظاهرة والداخلية, وبّينت 

املحكمة اأّن �سند امللكّية ما هو اإال نتاج الإثبات امللك اّلذي اّدعاه الّطرفان بعد اإقراره 

من قبل جلنتي �سوؤون االأرا�سي امل�سار اإليهما كال على حدة, اإذ مل تكن االأر�س منحة 

من الّدولة الأّي منهما وفقا لنظام ا�ستحقاق االأرا�سي, وهو ما يتبنّي معه اأّنه واإن كان 

واأّي  واحدة  الأر�س  ملكية  �سندي  اإ�سدار  حول  يدور  النزاع  اأّن  ينبئ  االأوراق  ظاهر 

منهما اأ�سبق يف احل�سول على هذا ال�سند, وهو ما انتهى اإليه حكم حمكمة اأّول درجة, 

اإال اأّن الّثابت اأّن اأ�سل الّنزاع يكمن يف حتديد من هو املالك احلقيقي لالأر�س, واأّي من 

الف�سل يف �سّحة  اّلتي ميلكها, فمتى مّت  للوثائق وامل�ستندات  اأحّق بها وفقا  الطرفني 

ة ت�سدر وزرة االإ�سكان �سند امللكّية با�سم  اأحد االّدعاءين من اجلهة الق�سائّية املخت�سّ

ال�ّسخ�س املحكوم ل�ساحله, مبعنى اأّن االأمر ي�ستوجب ابتداًء تقرير اإثبات ملكّية اأحد 

ة قبل  الّطرفني على االأر�س حمّل الّنزاع اأو كليهما يف جزء منها من قبل املحكمة املخت�سّ

�سدور �سند امللكّية, ويبني من ذلك اأّن الّنزاع ال يتعّلق بتحديد من اأ�سبق من الّطرفني 

اأو  , واإّنا من تثبت �سّحة اّدعائه مبلكّية االأر�س كّلها  يف احل�سول على �سند امللكّية 

جزء منها, وعليه فهو نزاع حول اإثبات امللك بني مواطن وبني الّدولة )وزارة االأوقاف 

وال�سوؤون الدينية(, ولي�س نزاعا ب�ساأن قرار �سادر يف نطاق ال�سالحّيات اّلتي خّولها 

القانون لوزارة االإ�سكان يف منح االأرا�سي واالنتفاع بها ومتليكها لالأفراد, وبالّتايل فاإّن 

اأّن  املنازعة باعتبار  بالف�سل يف هذه  ة  املخت�سّ الق�سائّية  العادي هو اجلهة  الق�ساء 

مو�سوع القرار اإّنا ينح�سر يف منازعة مدنّية تتعّلق باإثبات امللكّية, ليف�سل يف مدى 

�سّحة اّدعاء امللكّية من كّل طرف من عدمه وذلك تطبيقا الأحكام املاّدة )2( من مواّد 

قانون ال�ّسلطة الق�سائّية. 

وحيث اإّن كال احلكمني امل�سار اإليهما نهائيان, واإزاء تخّلي كّل من جهتي الق�ساء العادي 

والق�ساء االإداري عن نظر الّنزاع فقد اأقيم الّطلب املاثل بغية تعيني اجلهة الق�سائّية 

ة بنظره. املخت�سّ

ثالثًا- الهيئة

اأواًل: من حيث �سكل الّطلب:

فاإّنه ملّا كانت �سحيفة الّطلب قد وّقعت من حمام مقبول للرّتافع اأمام املحكمة العليا, 

وقّدمت وفقًا لالإجراءات املقّررة قانونًا, واإذ ا�ستوفى الّطلب �سائر اأو�ساعه ال�سكلّية 

االأخرى, فيكون مقبواًل �سكاًل.
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    ثانيًا :من حيث املو�سوع:

ال�ّسلطاين رقم )99/90( ين�ّس يف  باملر�سوم  ادر  ال�سّ الق�سائّية  ال�ّسلطة  فاإّن قانون   

املاّدة )8( منه على اأّنه: »فيما عدا اخل�سومات االإدارية, تخت�س املحاكم املن�سو�س 

التحكيم,  وطلبات  والتجارية,  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها 

ودعاوى االأحوال ال�سخ�سية, والدعاوى العمومية والعمالية وال�سريبية واالإيجارات, 

وغريها, اّلتي ترفع اإليها طبقا للقانون, اإال ما ا�ستثني بن�س خا�س. وتبني الن�سو�س 

االإجرائية قواعد اخت�سا�س املحاكم«.

ادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/91(,   وحيث اإّن قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سّ

واملعّدل 

»تخت�س  اأّنه:  على  منه   )6( املاّدة  يف  ين�ّس   ,)2009/3( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 

ومنها  االإدارية  اخل�سومات  يف  بالف�سل  غريهاــــ  دون  ــــ  االإداري  الق�ساء  حمكمة 

االآتي: ...«

ادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم   وحيث اإّن قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سّ

)2008/88( ين�ّس يف املاّدة )2( منه على اأّنه: »تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي: 

املن�سو�س  املحاكم  بني  وال�سلبي  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الف�سل  ــــ  اأ 

اأخرى,  حمكمة  واأية  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 

تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها.

ة بنظر  وحيث اإّن امل�ستقّر عليه يف ق�ساء هذه الهيئة اأّن معيار تعيني املحكمة املخت�سّ

املطعون  القرار  طبيعة  حتديد  يف  يتمّثل  اإّنا  االأرا�سي  ب�سوؤون  املتعّلقة  الّدعاوى 

فيه, فاإذا كان القرار �سادرًا يف نطاق �سالحّيات ال�ّسلطة العاّمة املخّولة قانونا جلهة 

االإدارة يف منح االأرا�سي لالنتفاع بها ومتليكها لالأفراد ومـا يرتبـط بذلك من طلبات 

فاإّن املنازعة يف مدى �سّحته تكون منازعة اإدارّية ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة 

الق�ساء االإداري, ا�ستنادًا اإىل اأحكام املاّدة )6( من قانون اإن�سائها, اأما اإذا كان مو�سوعه 

يتعّلق مب�ساألة من م�سائل القانون اخلا�ّس و�سدر من جهة االإدارة خارج ممار�ستها الأّي 

�سلطة عاّمة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املرتكن اإليها يف طلب 

اإثبات التمّلك �سواء تعّلقت مبرياث �سرعّي اأو بو�سع يد ملّدة طويلة اأو ب�سّك �سرعّي 

القرار يخرج من فئة  فاإّن هذا  االإثبات,  و�سائل  اأو بغري ذلك من  ال�ّسهود  ب�سهادة  اأو 

املنازعة  وتكون  بنظرها,  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�ّس  اّلتي  االإدارية  القرارات 

للمحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  وينعقد  امللكّية  اإثبات  مدارها  مدنّية  منازعة  فيه 
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ة بجهة الق�ساء العادي, وفقًا حلكم املاّدة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائّية. املخت�سّ

وحيث اإّن البنّي من م�ساق وقائع املنازعة املاثلة اأّن مقّدم الّطلب ميتلك قطعة االأر�س 

ال�سكنّية رقم )002/01/086/13/5( الكائنة باملربع نتّيه بوالية عربي والبالغ 

بوالية  االإ�سكان  دائرة  من  �سادر  ملكّية  �سند  وذلك مبوجب  م�ساحتها )7546 م2(, 

2010/6/29م ومثبت فيه عدد )4( حمالت جتارّية ومطعم وكراج  بتاأريخ  عربي 

اأّنه يف تاأريخ الحق  اإال  �سّيارات, وقد ثبتت له ملكّية هذه االأر�س عن طريق البيع, 

وحتديدا يف 2011/4/3م قامت وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية با�ستخراج �سند 

 )094/01/003/3/4( رقم  اأر�س  لقطعة  بهلى  بوالية  االإ�سكان  دائرة  من  ملكّية 

م�سجد,  عليها  ومقام  بهلى  والية  من   ....... باملرّبع  كائنة  م2(   5948( م�ساحتها 

وذلك مبوجب قرار من جلنة �سوؤون االأرا�سي, وقد مّت الّتاأ�سري يف منت ذلك ال�ّسند على 

عبارة »ي�سمح باملحالت التجارّية القائمة«, وهي ذات املحالت امل�سمولة باأر�س مقّدم 

الّطلب, ومن ثّم فاإّن مقطع الّنزاع اإّنا يغدو منح�سرًا يف بيان ما اإذا كان اإ�سدار وزارة 

االإ�سكان )ال�سجل العقاري( �سندي ملكّية لقطعتي االأر�س �سالف االإ�سارة اإليهما اإدارّيًا 

�سادرًا يف نطاق �سالحّيات ال�ّسلطة العاّمة اّلتي خّولها القانون جلهة االإدارة وتخت�ّس 

حمكمة الق�ساء االإداري مبراجعته, اأم هو عمل ماّدي قامت به كّل من دائرة االإ�سكان 

بعربي ونظريتها ببهلى بعد فح�سهما للم�ستندات الداّلة على ملكّية كّل من الّطرفني 

املتنازعني, ويتعّلق بالّتايل مب�ساألة من م�سائل القانون اخلا�ّس, وتكون املنازعة ب�ساأنه 

بجهة  ة  املخت�سّ للمحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  ينعقد  امللكّية  حول  مدنّية  منازعة 

الق�ساء العادي.

ال�سلطاين رقم )98/2( ين�ّس يف  باملر�سوم  ادر  ال�سّ العّقاري  ال�سجّل  اإّن نظام  وحيث 

منها  كل  تخت�س  التي  ال�سحائف  جمموعة  هو  العقاري  »ال�سجل  اأّن  على   )2( املاّدة 

بوحدة عقارية حمددة وتعترب وثائق وحما�سر الت�سجيل متممة لل�سجل العقاري », 

اإثبات ل�سحة البيانات الواردة  اأن »يكون لل�سجل العقاري قوة  ويف املاّدة )12( على 

املاّدة  النظام«, ويف  اإال طبقًا لهذا  ال�سجل  الواردة يف  البيانات  فيه, وال يجوز تغيري 

)14( على اأن »يكون الت�سجيل طبقًا الأحكام هذا النظام بناء على اأعمال هند�سية 

و�سكلها  موقعها  وتعيني  العقارية  الوحدة  حتديد  مبوجبها  يتم  دقيقة  م�ساحية 

الهند�سي وما عليها من اإ�سغاالت وتتوىل امل�ساحة و�سع العالأمات على حدود الوحدة 

العقارية« , ويف املاّدة )15( على اأن »ت�سدر اأمانة ال�سجل العقاري وفروعها �سندات 

امللكية على النموذج املعد لذلك من واقع البيانات الثابتة يف ال�سحيفة العقارية وال 

يجوز اإ�سدار اأكرث من �سند ملكية للوحدة العقارية الواحدة« , ويف املاّدة )20( على اأن 
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»يثبت يف �سحيفة كل وحدة عقارية اأو�سافها وحدودها الطبيعية واحلقوق املرتتبة 

ويف   , ال�ساأن«  اأ�سحاب  اأو  املالك  واأ�سماء  عليها,  الواردة  واملعامالت  والقيود  للوحدة 

املاّدة )53( على اأّنه »ال يجوز اإجراء تغيري يف البيانات الواردة بال�سجل العقاري اإال 

مبقت�سى م�ستندات موثقة �سادرة ممن ميلك الت�سرف يف احلقوق الثابتة يف ال�سجل, 

اأو مبقت�سى حكم اأو قرار نهائي �سادر من �سلطة اإدارية ذات اخت�سا�س ق�سائي وذلك 

كله دون اإخالل بحقوق الغري ح�سن النية...«.  

وحيث اإّن مفاد ذلك, اأّن امل�سّرع قد اأوجب ت�سجيل جميع الت�سّرفات واالأحكام النهائّية 

املقّررة حلّق من احلقوق العينّية العقارّية االأ�سلّية ومنها بطبيعة احلال حّق امللكية, 

ويرتّتب على عدم الت�سجيل اأّن هذه احلقوق ال تكون حّجة على الغري, فال يقبل يف 

اإثبات امللكّية اأو احلّق العيني �سوى �سندات امللكّية اأو ال�سهادات امل�ستخرجة من اأمانة 

ال�سجّل العّقاري اأو فروعها, وهذه ال�ّسندات اإّنا مُتنح من واقع البيانات الواقع اإثباتها 

ما تعّلق منها مبالكها وم�ساحتها  اأر�س وباالأخ�ّس  لكّل قطعة  العّقارّية  حيفة  ال�سّ يف 

وموقعها وحدودها و�سكلها الهند�سي وما يوجد عليها من اإ�سغاالت عند االقت�ساء, كما 

ي�ستفاد من ذلك اأي�سا اأّن امل�سّرع وحر�سا منه على �سمان حّق امللكّية مل يجز اإجراء 

اأّي تغيري يف البيانات الواردة بال�سجّل العّقاري اإال مبقت�سى م�ستندات موّثقة �سادرة 

مّمن ميلك الت�سّرف يف احلقوق الثابتة يف ال�سجّل, اأو مبقت�سى حكم ق�سائي �سادر عن 

ة اأو قرار نهائّي �سادر من �سلطة اإدارّية ذات اخت�سا�س ق�سائي. حمكمة خمت�سّ

اإّنه بتطبيق ما تقّدم على واقعات الّنزاع املاثل, وملّا كان الّثابت من االأوراق,  وحيث 

الوارد  الّت�سارب  اإىل  مرّده  اإليهما  االإ�سارة  �سالف  االأر�س  قطعتي  بني  تداخل  وقوع 

وزارة  اأرجعته  واّلذي  العّقارّيتني  الوحدتني  من  لكّل  امل�ساحّية  البيانات  م�ستوى  يف 

عدم  واإىل  االأر�س  موقع  حتديد  يف  امل�ستخدمة  االأجهزة  اختالف  اإىل  االإ�سكان 

الّتن�سيق بني مديرّيتي االإ�سكان مبحافظتي الظاهرة والداخلية, وهو ما جنم عنه 

با�سم  الّنزاع, واحد  االأر�س حمّل  من  ملكّية متداخلني يف جزء كبري  �سندي  اإ�سدار 

اإّنا يتعّلق  مقّدم الّطلب واالآخر با�سم وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينّية, فاإّن االأمر 

يف حقيقته بعمل مادّي قامت به جهة االإدارة يف كلتا احلالتني بعد فح�س االأوراق 

قرارين  يف  م�سدرها  جتد  امللكّية  هذه  كانت  وملّا  امللكّية,  على  الداّلة  وامل�ستندات 

�سادرين عن اللجنة املحلّية ل�سوؤون االأرا�سي يف كّل من واليتي عربي وبهلى كّل على 

حدة وبناء على اّدعاء كّل طرف مبلكّيته لالأر�س, ولي�س يف نطاق ال�سالحّيات اّلتي 

خّولها القانون لوزارة االإ�سكان يف منح االأرا�سي احلكومّية, فاإّن قا�سي امللكّية يغدو 

هو القا�سي املخت�ّس مبراقبة �سّحة ما �سدر عن جهة االإدارة يف هذا ال�ّساأن, بالّنظر 
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اأّن الّنزاع بني الّطرفني بات يف حقيقته نزاعًا حول امللكّية بني مواطن واإحدى  اإىل 

وحدات اجلهاز االإداري للّدولة.

اأثبتت ملكّية كّل من الطرفني  ملّا كانت وزارة االإ�سكان قد  اإّنه ف�سال عن ذلك  وحيث 

البيانات  يف  تداخل  عنه  ترّتب  ما  وهو  منها,  كبري  جزء  يف  املنازعة  حمّل  لالأر�س 

يف  ادر  ال�سّ االأر�س  قطعتي  من  واحدة  لكّل  العقارّية  بال�سحيفة  امل�سّمنة  امل�ساحّية 

بني  الّتداخل  هذا  لفّك  مبقدورها  يعد  مل  فاإّنه  الّنزاع,  حمّل  امللكّية  �سندا  �ساأنهما 

ة بكّل منهما والواردة بال�سجّل  اأي تغيري يف البيانات اخلا�سّ اإجراء  قطعتي االأر�س  

العّقاري اإال مبقت�سى م�ستندات موّثقة �سادرة مّمن ميلك الت�سّرف يف احلقوق الثابتة 

املاّدة )53(  اأحكام  نهائّي وفق ما توجبه  اأو مبقت�سى حكم ق�سائي  ال�سجّل,  يف ذلك 

من  احلال  بطبيعة  �سادرا  يكون  احلكم  وهذا  اإليه,  امل�سار  العقاري  ال�سجّل  نظام  من 

الف�سل  االأ�سيل يف  الق�سائّية �ساحبة االخت�سا�س  باعتباره اجلهة  العادي  الق�ساء 

االإ�سارة  �سالف  امللكّية  �سندي  اأّن تعوي�س  ما دام  امللك,  باإثبات  املتعّلقة  املنازعات  يف 

بال�سجّل  امل�سّمنة  ال�ّسابقة  للبيانات  مغايرة  م�ساحّية  ببيانات  ملكّية  ب�سندي  اإليهما 

من  للجزء  احلقيقي  املالك  حتديد  اأوىل  مرحلة  ويف  وجوبا  يقت�سي  اإّنا  العّقاري, 

اأو من وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينّية  االأر�س املتنازع حوله واأّي من مقّدم الّطلب 

وما  مللكّيته  اإثباتا  منهما  كّل  املقّدمة من  وامل�ستندات  الوثائق  به بعد متحي�س  اأحّق 

ت�سمله من اأر�س ومن اإن�ساءات عند االقت�ساء. 

فلهذه االأ�سباب

الّدعوى  لنظر  املدنّية(  ببهلى )الّدائرة  املحكمة االبتدائّية  بتعيني  الهيئة  حكمت 

حمّل الّطلب املاثل.
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جل�سة يوم االثنني املوافق17 /2 / 2016م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابــي    

نـائب رئي�س املحكمة العليــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي 

رئيـ�س حمكمة الق�سـاء االإداري ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي 

نـائب رئي�س املحكمة العليــا  د. خليفة بن حممد احل�سرمي  

نائب رئي�س املحكمة العليا  علي بن �سامل بن علي النعماين                      

قا�ســـي املحكمـــة العليـا  م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي  

نائـب رئيــ�س حمكمـة الق�سـاء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي         

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�سـاء     نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي         

االإداري  

م�ست�سار مبحكمــة الق�ســاء     عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي      

االإداري  

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري  اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــــــي           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) 8 (

طلب التنازع  رقم  )3 ( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة 

تنازع اخت�سا�س ) ملكية – منح -   تثبيت ملكية – اخت�سا�س- ق�ساء عادي( 

الطلب الذي  يهدف اإىل تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة بنظر النزاع  تخ�سي�س  -

بعدم  االإداري  والق�ساء  العادي  الق�ساء  جهتي  من  كل  ق�سى  اأن  بعد  باأر�س  

اخت�سا�سهما عن نظره  يكون للق�ساء العادي . 

ا�ستقر ق�ساء هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام على اأنه اإذا كان القرار ال�سادر  -

ملكية  باإثبات  اخلا�سة  الطلبات  يف  بالنظر  يتعلق  بالوزارة  املخت�سة  اجلهة  من 

�سكوك  على  بناء  اأو  لالأر�س  ال�سابق  اإ�سغالهم  اإىل  ا�ستنادًا  لالأرا�سي  االأفراد 

�سرعية اأو غريها من و�سائل االإثبات , وترتب على هذا القرار ن�سوء منازعة حول 

الق�ساء  , فان  ال�ساأن  اأو غريه من ذوي  التملك  اإثبات  الوزارة وطالب  امللكية بني 
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اأن مو�سوع  العادي يكون هو اجلهة املخت�سة بالف�سل يف هذه املنازعة , باعتبار 

القرار ينح�سر يف منازعة مدنية تتعلق باإثبات امللكية .

اإذا مل متار�س جهة االإدارة �سلطتها العامة باملنح واإنا اقت�سر دورها على تثبيت  -

امللكية بناء على تو�سية جلنة �سوؤون االأرا�سي بعد التحقق من امل�ستندات املقدمة, 

وعليه فاإن املنازعة يف هذا ال�ساأن تعد منازعة مدنية حول امللكية , مما تخت�س 

اأن القا�سي املدين هو  العادي باعتبار  الق�ساء  بنظرها املحكمة املخت�سة بجهة 

املعاينات  واإجراء  امل�ستندات  بحث  اإثباتها  يتطلب  التي  امللكية  دعاوى  قا�سي 

وال  القا�سي  هذا  عمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  ما  وهو  ذلك  وغري  ال�سهود  و�سماع 

يتنا�سب مع طبيعة عمل القا�سي االإداري الذي يخت�س بالتحقق من م�سروعية 

الق�ساء بتعيني املحكمة  , االأمر الذي يتعني معه  القرار املطعون فيه من عدمه 

الطلب  مو�سوع  الدعوى  بنظر  املخت�سة  ـ  املدنية  الدائرة  ـ  بعربي  االبتدائية 

املاثل .

اأواًل-  يف االإجراءات

واال�ست�سارات  للمحاأماة   ..... مكتب  من  ـ   .... املحامي  اأودع  2015/4/23م  بتاأريخ 

املاثل  الهيئة عري�سة الطلب  اأمانة �سر  ـ لدى  العليا  ـ املقيد لدى املحكمة  القانونية 

 , بالعدل  الكاتب  من  عليها  م�سدق  وكالة  مبوجب  الطلب  مقدمي  عن  وكياًل  ب�سفته 

2ـ  للدعوى  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  تعيني  1ـ   : بالتايل  احلكم  ختامها  يف  طالبًا 

حتميل املطلوب تعيني االخت�سا�س �سدهم الر�سوم وامل�ساريف.

واأ�س�س الطلب املاثل على اأن الدعوى رقم )277 / 13ق( املقيدة لدى حمكمة الق�ساء 

االبتدائية  املحكمة  لدى  املقيدة  رقم )2014/104م(  والدعوى   , ب�سحار  االإداري 

بعربي ـ الدائرة املدنيةـ والتي اأقامها مقدمو الطلب طعنًا على قرار اجلهة االإدارية 

باإ�سدار �سند ملكية الأر�س بي�ساء, وملك الإحراأمات فلج العار�س, مع اإلزامها باإلغاء 

�سند امللكية, وجعلها حرمًا للفلج , مل يتم الف�سل فيها مو�سوعًا نظرًا لت�سارب االأحكام 

باالخت�سا�س عند نظر الدعويني.

وبتاأريخ 2015/5/10 م و 2015/9/9م  قام حم�سر الهيئة باإعالن املقدم �سدهما 

املاثل  الطلب  �سدهما  املقدم  من  اأي  يودع  ,ومل  ومرفقاته  الطلب  من  ب�سورة  الطلب 

ردهما عليه .

وبتاأريخ 2015/10/18م اأحال ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة ملف الطلب اإىل 

االأمانة الفنية لتح�سريه ,و اإعداد تقرير بالراأي القانوين وقد قامت االأمانة الفنية 

للهيئة بتح�سري الطلب واأعدت تقريرًا ت�سمن راأيها ب�ساأنه قدمته اإىل رئي�س الهيئة 
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بعد ذلك نظرت الهيئة الطلب وقررت اإ�سدار احلكم فيه بجل�سة اليوم, وفيها �سدر 

احلكم, واأودعت م�سودته امل�ستملة على اأ�سبابه عند النطق به .

 ثانيًا- الهيئة :

بعد االطالع على االأوراق, واملداولة قانونًا .

حيث اإن الطلب املاثل ا�ستوفى ال�سكلية املقررة قانونًا, فاإنه يكون مقبواًل �سكاًل .

وحيث اإنه عن وقائع هذا الطلب فتتح�سل يف اأن مقدمي الطلب املاثل ) املدعي االأول( 

كان قد اأقام دعواه بتاأريخ 2013/5/26م باإيداع عري�ستها ابتداء اأمانة �سر حمكمة 

31 ق( طالبًا يف ختامها  الق�ساء االإداري ب�سحار, قيدت بجدولها رقم )277 ل�سنة 

, ثانيًا : وقبل الف�سل يف املو�سوع باإلزام اجلهة  اأواًل : بقبول الدعوى �سكاًل  احلكم 

املدعى عليها بتقدمي كافة بيانات االأر�س حمل الدعوى و�سندها القانوين يف متليك 

املدعى عليها الثاين.

رابعًا : باإلزام املدعى عليهما بالت�سامن م�ساريف الدعوى, ومبلغ)500( خم�سمائة 

اجلهة  اأن  للدعوى  �سرحًا  الطلب  مقدم  وذكر  املحاماة,  اأتعاب  مقابل  عماين  ريال 

االإدارية املدعى عليها اأ�سدرت �سند ملكية للمدعى عليه الثاين على اأر�س بي�ساء اأو 

عليها ا�سغاالت حديثة وخالية من ال�سواغل ملا قبل 1970م, كما تقع على اإحراأمات 

ال�سلطاين رقم )2007/32م(  املر�سوم  العار�س يف والية عربي خمالفة بذلك  فلج 

تدوولت  وقد   , البي�ساء  االأرا�سي  على  التملك  طلبات  قبول  بعدم  يق�سي  الذي 

الدعوى اأمام الدائرة , وبتاأريخ 2014/18م اأ�سدرت املحكمة حكمها القا�سي » بعدم 

عربي  حمكمة  اإىل  ـ  بحالتها  باإحالتها  واأمرت   , الدعوى  بنظر  والئيا  اخت�سا�سها 

فرباير  �سهر  جل�سات  باإحدى  لنظرها  لالخت�سا�س   ) املدنية  الدائرة   ( االبتدائية 

اأن  » واأ�س�ست الدائرة ق�ساءها على اعتبار  2014م واأبقت الف�سل يف م�ساريف  لعام 

املنازعة تتعلق باإثبات امللك, مما يخت�س بنظرها الق�ساء العادي وفقًا ملا ا�ستقر عليه 

ق�ساء حمكمة الق�ساء االإداري , وتنفيذًا لذلك احلكم اأحيلت الدعوى اإىل حمكمة 

عربي االبتدائية ) الدائرة املدنية( حيث قيدت بها حتت رقم )104/م/2014م( 

لذات  احلكم  طالبني  املدعي  مع  ع�سر  احلادي  اإىل  الثاين  املدعون  تدخل  حيث 

2014/12/9م  بجل�سة  فيها  املحكمة  ق�ست  اأمامها  الدعوى  تداول  وبعد   , الطلبات 

» بعدم اخت�سا�سها والئيا بنظر الدعوى واإحالتها بحالتها ملحكمة الق�ساء االإداري 

يف  الف�سل  واأبقت   , /2015م  يناير  �سهر  جل�سات  اإحدى  يف  اأمامها  لنظرها  املخت�سة 

على  االعرتا�س  هو  املدعني  الدعوى  حقيقة  اأن  على  ق�سائها  واأ�س�ست   ,  « امل�ساريف 

متليك املدعى عليه االأوىل للمدعى عليها الثاين قطعة االأر�س ال�سكنية باملخالفة 
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الأحكام القانون , ويف موقع �سيقام لهم به �سد تغذية جوفيه؛ كونهم يرون اأن االأر�س 

حمل النزاع معززة  ملاء الفلج وقت جريان االأودية , ولي�ست املنازعة متعلقة يف اإثبات 

ب�سحار  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل  الدعوى  اأحيلت  احلكم  لذلك  وتنفيذًا  ملك؛ 

فيها  املحكمة  ق�ست  اأمامها  تداولها  وبعد  ق(   15 )413ل�سنة  برقم  قيدت  حيث 

2015م » لعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل فيها؛ على اأنه  16 مار�س  بجل�سة 

املبني باالأ�سباب واألزمت املدعني امل�ساريف«, و�سيدت ق�ساءها على اأنه« وملا كانت هذه 

املحكمة �سبق واأن نظرت النزاع, وانتهت اإىل الق�ساء لعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر 

الدعوى املاثلة , فاإن اإعادة النزاع اإليها جمددا من قبل الدائرة املدنية رغم احتاد يف 

اخل�سوم وال�سبب واملحل يلزم هذه املحكمة بالق�ساء لعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة 

الف�سل فيها طاملا اأن االخت�سا�س ما زال ينح�سر لهده املحكمة لنظر املنازعة املاثلة, 

القا�سي  حكمها  يف  اأكدت  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  اال�ستئنافية  الدائرة  واأن  �سيما 

النظر يف  البت يف  ( بعدم اخت�سا�سها يف  �س  13 ق  ل�سنة  اال�ستئناف رقم )514  يف 

امللكيات ال�سادرة بناء على قرار اللجان املحلية فاخل�سوم يف الدعوى املاثلة هو ذاتهم 

يف الدعوى االبتدائية رقم )13/277 ق( , كما اأن حمل الدعوى املاثلة و�سببها هو 

ذاته يف الدعوى ال�سابقة امل�سار اإليها, واملدعون ينعون على قرار جهة االإدارة املدعى 

عليها بتمليك املدعى عليه الثاين ..... قطعة االأر�س ال�سكنية الواقعة مبربع اخلدم 

يف والية عربي مب�ساحة )3000 م2( ثالثة االآف مرت مربع بناء على قرار اللجنة 

املحلية بالوالية , ويطالبون باإلغائها واعتبارها حرمًا لفلج العار�س .

وال يغري من ذلك اإ�سافة عدد من اخل�سوم يف الدعوى املاثلة ؛ فان الثابت اأن هوؤالء 

اخل�سوم انا مت قبول الطلب تدخلهم ان�سماميا ل�سالح املدعي اأمام الدائرة املدنية 

الغري  تدخل  يعني  االن�سمامي  التدخل  كان  وملا  بعربي,  االبتدائية  باملحكمة 

لالن�سمام اإىل اأحد اخل�سوم االأ�سليني بذات الطلبات يف الدعوى مل�ساندته واإ�سدار 

حكم ل�ساحله, فاإنه ولئن اختلف املدعون يف الظاهر اإال اأن االرتباط الذي يجمعهم 

يجعل الدعوى متحدة اخل�سوم لتعلق طلباتهم بذات احلق املطالب به من قبل املدعي 

وبتاأريخ   , املاثلة«  االأخري يف دعواه  م�ساندة هذا  يقت�سر دورهم يف  والذي  االأ�سلي, 

االخت�سا�س  تنازع  هيئة  اأمام  طلبه  الطلب  هذا  مقدمي  وكيل  اأودع  2015/4/23م 

واالأحكام .

الق�سائية  اجلهة  تعيني  اإىل  يهدف  فاإنه  املاثل  التنازع  طلب  مو�سوع  عن  اإنه  وحيث 

العادي  الق�ساء  جهتي  من  كل  ق�سى  اأن  بعد  الطلب,  حمل  النزاع  بنظر  املخت�سة 

والق�ساء االإداري بعدم اخت�سا�سهما عن نظره .
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وحيث اإن مناط قبول طلب الف�سل يف تنازع االخت�سا�س وفقًا للفقرة )اأ( من املادة 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  من   )2(

حمكمتني  اأمام  واحد  مو�سوع  عن  رفعت  قد  الدعوى  تكون  اأن  هو  )2008/88م( 

واأي حمكمة  االإداري  الق�ساء  لق�سائية وحمكمة  ال�سلطة  املن�سو�س عليها يف قانون 

اأخرى ومل تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها, واإذ ثبت اأن كاًل من حمكمة 

الق�ساء االإداري ب�سحار واملحكمة االبتدائية بعربي ـ الدائرة املدنية ــ قد ناأتا عن 

نظر النزاع املعرو�س عليهما تاأ�سي�سًا على اأنهما غري خمت�سني والئيًا بنظره, فاإن ذلك 

يتوافر معه قبول طلب تعيني اجلهة  بينهما مما  �سلبيا يف االخت�سا�س  تنازعا  يثري 

املخت�سة بنظر الدعوى .

ال�سلطاين رقم  ال�سادر باملر�سوم  النظام االأ�سا�سي للدولة  املادة )68( من  اإن  وحيث 

)96/101( تن�س على اأنه » ينظم القانون طريقة البت يف اخلالف على االخت�سا�س 

بني جهات الق�ساء ويف تنازع االخت�سا�س« .

وتن�س املادة)2( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88م( ب�ساأن قانون هيئة تنازع 

االخت�سا�س واالأحكام على اأن » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي »

الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س عليها 

يف قانون ال�سلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري واأية حمكمة اأخرى وذلك اإذا 

تتخل  ومل  اإليها  امل�سار  املحاكم  من  حمكمتني  اأمام  واحد  مو�سوع  عن  الدعوى  رفعت 

اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها ...«.

اإن املادة)6(  من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين  وحيث 

رقم )99/91( واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2009/3م( تن�س على اأن » تخت�س 

حمكمة الق�ساء االإداريـ  دون غريهاـ  بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية , ومنها االآتي : 

1ـ.... 2ـ.... الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية 

. 3ـ الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات النهائية ال�سادرة من جلان 

اإدارية ذات اخت�سا�س ق�سائي » .

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  اإن  وحيث 

املحاكم  تخت�س  ـ  االإدارية  اخل�سومات  عدا  فيما   »: اأنه  على  تن�س   )99/90( رقم 

وطلبات   , والتجارية  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 

التحكيم, ودعاوى االأحوال ال�سخ�سية, والدعاوى العمومية والعمالية وال�سريبية 

واالإيجارية وغريها , التي ترفع طبقًا للقانون , اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س , وتبني 

الن�سو�س االإجرائية قواعد اخت�سا�س املحاكم«.
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 )80/5( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االأرا�سي  قانون  من   )8( املادة  اإن  وحيث 

ملكيته  تثبت  وما  املوقوفة  االأموال  الدولة  اأمالك  من  ت�ستثنى   »: اأنه  على  تن�س 

لالأفراد العمانيني اأو ميلك لهم طبقًا الأحكام هذا القانون ».

بع�س  بتعديل   )2007/32( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  مكررًا   )16( املادة  وتن�س  

امللك  اإثبات  بطلبات  يتقدموا  اأن  املواطنني  على   :  « اأن  على  االأرا�سي  قانون  اأحكام 

االإ�سكان  ودوائر  مديريات  يف  املخت�سة  االأرا�سي  �سوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني 

االأرا�سي  يف  تقدم  التي  الطلبات  تقبل  وال  واملناطق,  باملحافظات  واملياه  والكهرباء 

البي�ساء, كما ال تقبل الطلبات التي تقدم بعد م�سي �ستة اأ�سهر من تاأريخ العمل باأحكام 

هذا املر�سوم اإال يف املباين القدمية واالأموال اخل�سراء التي ت�سقى من االأفالج, وتلك 

التي ت�سقى من االآبار ويعود تاأريخ االدعاء عليها اإىل االأول من يناير 1970م » .

وتن�س  املادة )16( مكررًا )1( من املر�سوم ذاته على اأن » : تبت جلان �سوؤون االأرا�سي 

املقدمة  الطلبات  يف  باملحافظات  والكهرباء  االإ�سكان  ودوائر  مديريات  يف  املخت�سة 

اأن  اللجان  وعلى   , الطلب  تقدمي  تاأريخ  من  اأ�سهر  �ستة  جتاوز  ال  مدة  خالل  اإليها 

تتثبت بكل الطرق من �سحة االدعاءات, وال تقبل ب�ساأنها اإال ال�سكوك االأ�سلية , ولها 

االنتقال اإىل االأرا�سي ومعاينتها على الطبيعة واال�ستعانة مبن تراهم من اخلرباء 

واملخت�سني بكافة اجلهات االإدارية  وترفع هذه اللجان تو�سياتها اإىل الوزير التخاذ 

القرار ب�ساأنها خالل �سهرين من تاأريخ رفعها , وللوزير تفوي�س وكيل الوزارة يف ذلك 

, ويجوز  لها  اأ�سحاب الطلبات رف�سا �سمنيًا  الرد على  , ويعترب م�سي هذه املدة دون 

التظلم للوزير خالل ثالثة اأ�سهر من �سدور القرار اأو عدم الرد » .

وحيث ي�ستفاد من الن�سو�س املتقدمة اأن القانون حدد اإجراءات خا�سة الإثبات ملكية 

املواطنني لالأرا�س التي يدعون ملكيتها , تتمثل يف وجوب تقدميهم طلبات اإثبات امللك 

والبت  الطلبات  هذه  بنظر  تخت�س  التي  االأرا�سي  �سوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني 

االأرا�سي  موقع  اإىل  واالنتقال  االدعاءات  �سحة  من  الطرق  بكل  تثبت  اأن  بعد  فيها 

اأجاز  كما  واملخت�سني,  اخلرباء  من  تراهم  مبن  واال�ستعانة  الطبيعة  على  ومعاينتها 

اأو عدم  اأ�سهر من تاأريخ �سدور القرار  القانون للمواطن التظلم للوزير خالل ثالثة 

هذا  يف  املرفوعة  الدعاوى  يف  النظر  املخت�سة  الق�ساء  بجهات  ناط  ثم  عليه,  الرد 

ال�ساأن , االأمر الذي يتعني معه حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة بالنظر يف دعاوى 

اإثبات امللك .

وحيث اإن معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى حمل طلب التنازع املاثل يتمثل 
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يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه, فاإذا كان مو�سوع القرار االإداري �سادرًا يف نطاق 

ال�سلطة العامة للجهة االإدارية وال�سالحيات التي خولها لها القانون فاملنازعة فيه 

ا�ستنادًا  الق�ساء االإداري  اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة  تكون منازعة 

اإىل املادة )6( من قانونها ما مل يخرجها امل�سرع بن�س �سواًء اأكان يف قانون املحكمة 

اأم يف اأي قانون اآخر , اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألة من م�سائل القانون اخلا�س 

و�سدر هذا القرار يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�س الوقائع املادية لطلب اإثبات التملك يف 

واقعة مرياث �سرعي اأو و�سع اليد ملدة طويلة اأو اإىل �سك �سرعي اأو �سهادة ال�سهود اأو 

غري ذلك من و�سائل االإثبات , فاإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات االإدارية التي 

العامة  ال�سلطة  تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها وذلك لعدم توافر عن�سر 

يف اإ�سداره مما اأفقده اأهم مقوماته , وتكون املنازعة فيه منازعة مدنية حول اإثبات 

وفقًا  العادي  الق�ساء  بجهة  املخت�سة  للمحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  ينعقد  امللكية 

الأحكام املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية, فالعربة يف القرار لي�س ب�سدوره من 

جهة اإدارية فح�سب بل يجب اأن يكون اإداريا مب�سمونه وفحواه .

كما ا�ستقر ق�ساء هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام على اأنه اإذا كان القرار ال�سادر 

من اجلهة املخت�سة بالوزارة يتعلق بالنظر يف الطلبات اخلا�سة باإثبات ملكية االأفراد 

لالأرا�سي ا�ستنادًا اإىل اإ�سغالهم ال�سابق لالأر�س اأو بناء على �سكوك �سرعية اأو غريها 

من و�سائل االإثبات , وترتب على هذا القرار ن�سوء منازعة حول امللكية بني الوزارة 

اأو غريه من ذوي ال�ساأن , فان الق�ساء العادي يكون هو اجلهة  وطالب اإثبات التملك 

منازعة  يف  ينح�سر  القرار  مو�سوع  اأن  باعتبار   , املنازعة  هذه  يف  بالف�سل  املخت�سة 

مدنية تتعلق باإثبات امللكية .

وبتطبيق ما تقدم على حالة طلب التنازع املاثل يتبني باأن مقدمي الطلب يطعنون 

�سند من  التداعي على  .....االأر�س حمل  املواطن  بتمليك  االإ�سكان  وزارة  على قيام 

القول اإن تلك االأر�س بي�ساء اأقيم عليها اإ�سغاالت حديثة , وخالية من ال�سواغل ملا 

قبل عام 1970م , كما تقع على اإحراأمات فلج العار�س يف والية عربي خمالفة بذلك 

للمر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/32( الذي يق�سي بعدم قبول طلبات التملك على 

االأرا�سي البي�ساء .

وحيث اإن املواطن املدعى عليه قد تقدم بطلب متلك لالأر�س حمل التداعي مبوجب 

ا�ستمارة طلب متلك وبعد عر�س املو�سوع على جلنة �سوؤون االأرا�سي اأو�ست بتمليكه 

واعتمدت جهة االدارة ذلك , االأمر الذي دفع مقدمي الطلب باالعرتا�س على ت�سرف 

جهة االإدارة , فاإن مو�سوع هذا الطلب يكون متعلقًا بالنزاع حول ملكية قطعة االأر�س 
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بني الوزارة وذوي ال�ساأن ) مقدمي طلب التنازع( اإذ مل متار�س جهة االإدارة �سلطتها 

العامة باملنح واإنا اقت�سر دورها على تثبيت امللكية بناء على تو�سية جلنة �سوؤون 

االأرا�سي بعد التحقق من امل�ستندات املقدمة, وعليه فاإن املنازعة يف هذا ال�ساأن تعد 

امللكية , مما تخت�س بنظرها املحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء  منازعة مدنية حول 

العادي باعتبار اأن القا�سي املدين هو قا�سي دعاوى امللكية التي يتطلب اإثباتها بحث 

امل�ستندات واإجراء املعاينات و�سماع ال�سهود وغري ذلك وهو ما يتنا�سب مع طبيعة عمل 

بالتحقق  يخت�س  الذي  االإداري  القا�سي  عمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  وال  القا�سي  هذا 

من م�سروعية القرار املطعون فيه من عدمه , االأمر الذي يتعني معه الق�ساء بتعيني 

املحكمة االبتدائية بعربي ـ الدائرة املدنية ـ املخت�سة بنظر الدعوى مو�سوع الطلب 

املاثل .

بتعيني  تنازع االخت�سا�س واالأحكام  ال�سادر من هيئة  اإن من مقت�سى احلكم  وحيث 

املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى , هو اأن تلتزم تلك املحكمة بنظرها .

فلهذه االأ�سباب 

حكمت الهيئة , بتعيني الدائرة املدنية باملحكمة االبتدائية بعربي لنظر الدعوى 

مو�سوع الطلب املاثل .
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جل�سة يوم االثنني املوافق17 /2 / 2016م

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي      نائب رئي�س املحكمة العليــا

نــائب رئي�س املحكمة العليــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي  

رئيــ�س حمكمـة الق�سـاء االإداري ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي  

نائب رئي�س املحكمة العليـا د  . خليفة بن حممد احل�سرمي  

نائب رئي�س املحكمة العليا  علي بن �سامل بن علي النعماين  

قا�سي املحكمـة العليـا  م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي  

نائب رئيــ�س حمكمة الق�سـاء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي            

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ساء االإداري نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي           

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســاء االإداري عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي          

م�ست�سـار مبحكمـة الق�سـاء االإداري امل�ست�سار/ اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبــي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) 9 (

طلب التنازع  رقم ) 5 ( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة 

تنازع ) معيار – حتديد- اأثبت ملكية- ق�ساء عادي( 

يتمثل معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر دعاوي االأرا�سي يف حتديد طبيعة  -

القرار املطعون فيه , فاإذا كان مو�سوع القرارات اإداريًا باعتباره �سادرا يف نطاق 

�سالحيات ال�سلطة العامة التي خولها القانون جلهة االإدارة فاإن املنازعة تكون 

منازعة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة الق�ساء االإداري ا�ستنادا اإىل 

احكام املادة )6( من قانون اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألة من م�سائل القانون 

اخلا�س و�سدرها هذا القانون من جهة االإدارة خارج ممار�ستها الأي �سلطة عامة 

يف �سوء ما ا�ستقر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املرتكن اإليها يف طلب اإثبات 

�سرعي  ب�سك  اأو  طويلة  ملدة  يد  بو�سع  اأو  �سرعي  مبرياث  تعلقت  �سواء  التملك 

القرار يخرج من  فاإن هذا   , االإثبات  اأو بغري ذلك من و�سائل  ال�سهود  ب�سهادة  اأو 

عداد القرارات االإدارية التي تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها وينعقد 
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االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي.

اأواًل-  يف االإجراءات

2015/5/12 م اأودع املحامي ..... من مكتب .... للمحاأماة واملقبول اأمام     بتاأريخ 

يف  الف�سل  طالبًا   .....  / عن  وكياًل  ب�سفته  الهيئة  �سر  اأمانة  املاثل  الطلب  املحكمة 

التنازع مبوجب �سند وكالة بقبول الطلب �سكاًل ويف املو�سوع حتديد اجلهة الق�سائية 

املخت�سة بنظر الدعوى , واأرفق بالطلب �سورًا �سوئية لعدد من م�ستندات , اأهمها:- 

2014/188م  رقم  املدنية  الدائرة  بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  حكم  من  �سورة 

حمكمة  اإىل  بحالتها  واحالتها  الدعوى  بنظر  والئيًا  اخت�سا�سها  بعدم  والقا�سي 

الق�ساء االإداري .

 )450( رقم  االإداري  الق�ساء  حمكمة  ب�سحار  االبتدائية  الدائرة  حكم  من  �سورة 

لل�سنة )14( ق�سائية بتاأريخ 2015/1/12م والقا�سي بعدم اخت�سا�سها والئيا بنظر 

الدعوى دون اإحالة .

�سورة من حكم الدائرة اال�ستئنافية االأوىل مبحكمة الق�ساء االإداري رقم )446( 

لل�سنة )15( ق . �س بتاأريخ 6/ابريل /2015م والقا�سي بقبول اال�ستئناف �سكال ويف 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف .

وبتاأريخ 2015/5/12م اأعلن طلب التنازع اإىل وزارة االإقليمية وموارد املياه ممثلة 

يف بلدية ال�سويق كما مت اإعالن وزارة االإ�سكان ممثلة يف دائرة اإ�سكان ال�سويق بتاأريخ 

2015/6/1م . 

وبانق�ساء املدد املقررة دون رد , وبناء على توجيهات ف�سيلة ال�سيخ الدكتور اإ�سحاق 

بن اأحمد بن نا�سر البو�سعيدي رئي�س املحكمة العليا رئي�س هيئة تنازع االخت�سا�س 

واالأحكام اأحيل ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية للهيئة الإعداد تقرير ب�ساأنه , فقامت 

اإ�سدار  االأمانة الفنية اإىل رئي�س الهيئة بعد ذلك نظرت الهيئة بعد ذلك , فقررت 

احلكم فيه بجل�سة اليوم . 

 ثانيًا- الهيئة

بعد االطالع على االأوراق واإمتام املداولة قانونًا

من  )اأ(  للفقرة  وفقا  االخت�سا�س  تنازع  يف  الف�سل  طلب  قبول  مناط  من  اإن  حيث 

املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم )2008/88( ... اأن تكون الدعوى قد رفعت عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني 

االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  املحاكم  من 

اأن كال  اإذ بت   , اأو اأي حمكمة اأخرى ومل تتخل اأحدهما عنها وتخلت كلتاهما عنها 
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االإداري  الق�ساء  وحمكمة   – املدنية  الدائرة   – بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  من 

الدائرة االبتدائية ب�سحار واملوؤيد ا�ستئنافيًا قد تخلت كلتاهما عن نظر هذا النزاع 

وتاأ�سي�سًا على اأنها غري خمت�سة بنظر النزاع مما يعد معه هذا النزاع تنازعًا �سلبيا يف 

االخت�سا�س , وملا كان الطلب املاثل قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانونًا فمن 

ثم يكون الطلب على هذا النحو مقبوال �سكاًل .

الطلب  مقدم  اأن  يف  تتح�سل  وقائعه  فان   , الطلب  هذا  مو�سوع  عن  اإنه  وحيث 

بتاأريخ  بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  ابتداء  اأودعها  ب�سحيفة  اأقام 

بتثبيت  احلكم  ختامها  يف  طالبا   ) )2014/188م  برقم  وقيدت  2014/5/15م 

ملكيته على اأر�س زراعية بحوزها وي�سع اليد عليها و�سع يد هادئ وم�ستقر وظاهر 

بنية التملك بدون منازعة منذ ما قبل عام 1970م وبها مزروعات واآثار وبئر ومنزل 

اإقامته ويعي�س عليها قد تقدم بطلب متديد ومتلك طبقا للقانون اإىل دائرة االإ�سكان 

املخت�سة , اإذ مل تتخذ وزارة االإ�سكان اأي اإجراء لتثبت ملكه وتقاع�ست عن الف�سل يف 

طلب التملك وعن الرد على التظلم املوجه لوزير االإ�سكان . 

وتعر�س البلدية لها باالإزالة فقد تقدم بدعواه ملحكمة ال�سويق االبتدائية للمطالبة 

لالأر�س حمل  ملكية  �سند  با�ستخراج   ) االإ�سكان  االأوىل )وزارة  املدعي عليها  بالزام 

االزالة  قرار  بوقف  م�ستعجلة  وب�سفة  االأر�س  على  للوقوف  خبري  وبندب  الدعوى 

املياه ( وقدم  الثانية ) وزارة البلديات االإقليمية وموارد  ال�سادر عن املدعي عليها 

املدعي تاأييدًا لدعواه حافظة امل�ستندات الدالة على اإثبات دعواه , وقد �سدر منها 

حكم بتاأريخ 2014/6/16م جاء منطوقة » حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع 

االإداري  الق�ساء  املحكمة  واإحالتها بحالتها  الدعوى  بعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر 

االبتدائية  الدائرة  ب�سحار  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل  الدعوى  اإحالة  وبعد   ,  «

وقيدت حتت رقم )14/450ق( فقد مت نظرها على النحو الثابت مبحا�سرة اجلل�سات 

, وبجل�سة 2015/1/12م ق�ست املحكمة بعدم اخت�سا�سها والئيا بنظر الدعوى دون 

االإحالة واألزمت املدعي امل�ساريف .

وحيث مل يلق ذلك احلكم قبوال لدى الطاعن فطعن عليه بطريقة اال�ستئناف وقيد 

اأمام الدائرة اال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء االإداري مب�سقط برقم )15/446 ق . �س 

( على اأ�سباب حا�سلها باأن حمكمة اأول درجة قد جانبها ال�سواب فيما ق�ست به من 

وجوب االلتزام بحكم االإحالة ال�سادر اليها والتعر�س ملو�سوع الدعوى طبقا حلكم 

املادة )112( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية , وبجل�سة 2015/4/6م ق�ست 

املحكمة » بقبول اال�ستئناف �سكاًل يف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف والزمت 
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امل�ستاأنف امل�ساريف وذلك على النحو الوارد باالأ�سباب » 

تخلتا  املحكمتني  ان  اأ�سا�س  على  الطلب  يوؤ�س�س  املاثل  الطلب  مقدم  وكيل  اإن  وحيث 

عن نظر النزاع املعرو�س عليهما تاأ�سي�سا على اأنهما غري خمت�سني والئيًا بنظره مما 

اجلهة  تعيني  طلب  قبول  معه  يتوفر  الذي  االأمر  االخت�سا�س  يف  �سلبيا  تنازعا  يعد 

الق�سائية .

وحيث اإنه عن مو�سوع الطلب , فاإن املادة )2( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90( 

املخت�سة  املحكمة  اإىل  حتال   «  : اأن  على  تن�س  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  باإ�سدار 

اجلزائية,  واملحاكم  التجارية  واملحاكم  ال�سرعية  املحاكم  اأمام  املنظورة  الدعاوي 

وذلك بحالتها بغري ر�سوم, ويخطر ذوو ال�ساأن باالإحالة وت�ستمر جلان �سوؤون االأرا�سي 

يف نظر الدعاوي والطلبات التي رفعت اإليها قبل تاأريخ العمل القانون املرفق » 

وتن�س املادة )4( من مواد اإ�سدار املر�سوم ذاته على اأن » ي�سدر باإن�ساء كل من حمكمة 

مر�سوم  قانونه  واإ�سدار  العام  االدعاء  وان�ساء  قانونها  واإ�سدار  االإداري  الق�ساء 

�سلطاين » 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )  8  ( املادة  اأن  وحيث 

املحاكم  تخت�س   , االإدارية  اخل�سومات  عدا  فيما   »: اأنه  على  تن�س   )99/90( رقم 

 )6( املادة  وتن�س   , املدنية.«  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 

من قانون حمكمة الق�ساء االإداري على اأن :« تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري دون 

غريها بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية ومنها: 

-« الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية ...« 

اإن املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم  وحيث 

ال�سلطاين رقم )2008/88( تن�س على اأن » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي :

الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س واالإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س عليها 

يف قانون ال�سلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري واأية حمكمة اأخرى , وذلك اإذا 

رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليهما ومل  تتخل 

اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها ...« 

املخت�سة  املحكمة  تعيني  معيار  اأن  الهيئة  هذه  ق�ساء  يف  عليه  امل�ستقر  اإن  وحيث 

كان  فاإذا   , فيه  املطعون  القرار  طبيعة  حتديد  يف  يتمثل  االأرا�سي  دعاوي  بنظر 

التي  العامة  ال�سلطة  �سالحيات  نطاق  يف  �سادرا  باعتباره  اإداريا  القرارات  مو�سوع 

خولها القانون جلهة االإدارة فاإن املنازعة تكون منازعة اإدارية ينعقد االخت�سا�س 

بنظرها ملحكمة الق�ساء االإداري ا�ستنادا اإىل احكام املادة )6( من قانون اأما اإذا كان 
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القانون من جهة  القانون اخلا�س و�سدرها هذا  م�سائل  يتعلق مب�ساألة من  مو�سوعه 

االإدارة خارج ممار�ستها الأي �سلطة عامة يف �سوء ما ا�ستقر عنه فح�سها للم�ستندات 

والقرائن املرتكن اإليها يف طلب اإثبات التملك �سواء تعلقت مبرياث �سرعي اأو بو�سع يد 

ملدة طويلة اأو ب�سك �سرعي اأو ب�سهادة ال�سهود اأو بغري ذلك من و�سائل االإثبات, فاإن 

هذا القرار يخرج من عداد القرارات االإدارية التي تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري 

بنظرها وينعقد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي.

باإ�سدار  اأن املدعي يطالب  الثابت من واقعات الدعوى  ملا كان ذلك وكان  اإنه  وحيث 

متلكه  باإثبات  يتعلق  نزاع  احلقيقة  يف  فهو  النزاع  مو�سوع  لالأر�س  ملكية  �سند 

تخرج  اخلا�س  القانون  م�سائل  من  م�ساألة  وهي  النزاع  مو�سوع  لالأر�س  وا�ستحقاقًا 

العامة  ال�سلطة  , وذلك لعدم توفر عن�سر  االإداري  الق�ساء  عن اخت�سا�س  حمكمة 

يف اإ�سداره وتكون املنازعة منازعة مدنية ب�ساأن اإثبات امللك , وبالتايل فاإن القا�سي 

املدين يغدو هو القا�سي املخت�س مبراقبة �سحة ما �سدر من قبل اجلهة االإدارية يف 

هذا ال�ساأن بالنظر اإىل اأن النزاع بني الطرفني بات يف حقيقته نزاعًا حول امللكية بني 

الق�سائية �ساحبة  للدولة باعتباره اجلهة  مواطن واإحدى وحدات اجلهاز االإداري 

االخت�سا�س االأ�سيل يف الف�سل يف املنازعات املتعلقة باإثبات امللك , االأمر الذي يتعني 

معه الق�ساء بتعيني املحكمة املخت�سة بالق�ساء العادي بنظر الدعوى مو�سوع الطلب 

املاثل . 

واأن ق�ست بعدم اخت�سا�سها بنظر  – �سبق  بال�سويق  املحكمة االبتدائية  اإن  وحيث 

املحكمة  هي  ت�سحي  بيانه  تقدم  ما  �سوء  وعلى   , كذلك  واحلال  ثم  ومن   , الدعوى 

املخت�سة بنظر النزاع املاثل. 

ولهذه اال�سباب

لنظر   – املدنية  الدائرة   – بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  بتعيني  الهيئة  حكمت 

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل .
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جل�سة يوم االثنني املوافق25 /11 / 2016م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي  

نـائب رئي�س املحكمة العليـا  د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي 

رئيــ�س حمكمــــة الق�ســـــاء االإداري ماجد بن عبداهلل بـــن مبارك العلـوي  

نــائب رئي�س املحكمة العليـا د.خليفة بن حممد بن عبداهلل احل�سرمي  

نائب رئي�س املحكمة العليا  علي بن �سامل بن علي النعماين  

قا�ســـي املحكمـــة العليــا م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي  

نائب رئيــ�س حمكمة الق�سـاء االإداري �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــــي  

م�ست�سار مبحكمـة الق�سـاء االإداري  نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــرواحي  

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيـــدي  

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري اأحمد  بن حممــــــد بن �سامل الوهيبي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )10 ( 

طلب التنازع  رقم ) 6 ( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة 

تنازع اخت�سا�س ) اإثبات ملكية – ق�ساء عادي( 

 يتعلق الطلب بالنزاع حول ملكية اجلزاء الذي يطالب وال يتنا�سب مع طبيعة  -

املطعون  القرار  م�سروعية  من  بالتحقيق  يخت�س  الذي  االإداري  القا�سي  عمل 

فيه من عدمه, االأمر الذي يتعني معه اخت�سا�س املحكمة االبتدائية بال�سويق- 

الدائرة املدنية- بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.

اأواًل-  يف االإجراءات

– من مكتب .... للمحاأماة واال�ست�سارات  2015/5/18م اأودع املحامي .....  بتاأريخ 

القانونية- املقيد لدى املحكمة العليا- اأمانة �سر الهيئة عري�سة الطلب املاثل ب�سفته 

وكياًل عن مقدم الطلب مبوجب, طالبًا يف ختامها الف�سل يف التنازع ال�سلبي والق�ساء 

باخت�سا�س الق�ساء املخت�س بنظر الدعوى.

من  ب�سورة  الطلب  �سدها  املقدم  باإعالن  الهيئة  حم�سر  قام  2015/6/1م  وبتاأريخ 

الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  قرر  وعليه  الطلب,  على  ردها  تودع  ومل  ومرفقاته,  الطلب 
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رئي�س الهيئة اإحالة ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية لتح�سريه واإعداد تقرير بالراأي 

القانوين.

واإذ تبني االأمانة الفنية للهيئة الأمانة الفنية للهيئة اأن الطلب املاثل م�ستوف لكافة 

االأوراق وامل�ستندات الالزمة للف�سل يف مو�سوع, واأن الهيئة قد كلفت الرد والتعقيب 

لكافة االأطراف, ومن ثم قامت باإعداد التقرير املاثل.  

ثانيًا- الوقائع

تتلخ�س وقائع املنازعة- ح�سب البني من االأوراق وامل�ستندات – يف اأن مقدم الطلب املاثل 

بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  اأمام  رقم)2014/8م(  املدنية  الدعوى  اأقام  قد  كان 

بطلب احلكم باإلزام املقدم �سدها باإلغاء �سند امللكية املرفق باالأوراق واإ�سدار �سند 

ملكية بامل�ساحة الفعلية لالأر�س الزراعية حمل النزاع والبالغ م�ساحتها)27597م2( 

ومبلغ )1000ر.ع(  امل�ساريف  وباإلزامها  ال�سويق,  بوالية  الدمو�س  الواقعة مبنطقة 

األف ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة.

وذكر مقدم الطلب �سراحًا لدعواه اأمام املحكمة املذكورة اأنه بتاأريخ 1993/12/10م 

�سدر حكم يف الدعوى رقم)93/3/17/410م( من قبل حمكمة ال�سويق ال�سرعية 

باأَن الفا�سل ...... ميتلك قطعة االأر�س الزراعية الكائنة مبنطقة الدمو�س بوالية 

وبتاأريخ1995/7/17م  الطبيعة)27597م2(,  على  م�ساحتها  والبالغ  ال�سويق 

اأ�سدرت وزارة االإ�سكان �سند ملكية طلبه, االأمر الذي دفعه اإىل اإقامة دعواه امل�سار 

اإليها بطلباته �سالفة البيان.

املنعقدة  بجل�ستها  ق�ست  بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  اأمام  الدعوى  تداول  وبعد 

اإىل  بحالتها  وباإحالتها  الدعوى,  بنظر  والئيًا  اخت�سا�سها  بعدم  2014/3/24م  يف 

حمكمة الق�ساء االإداري لنظرها باإحدى جل�سات �سهر 2014م.

باإلغاء �سند مليكة ينعقد  اإداري  اأن مقدم الطلب يطعن يف قرار  اأ�س�ست حكمها  وقد 

االخت�سا�س بنظره اإىل حمكمة الق�ساء االإداري, وتنفيذًا لذلك احلكم نظرت الدائرة 

2014/12/8م  وبجل�سة  الدعوى,  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  ب�سحار  االبتدائية 

واألزمت املدعي  اإحالة,  ق�ست املحكمة بعدم اخت�سا�سها والئيا بنظر الدعوى دون 

امل�ساريف, وقد �سيدت ق�ساءها على اأن طلبات املدعي يف تلك الدعوى تن�سب على اأن 

جهة االإدارة املدعى عليها اأخطاأت يف متليكه م�ساحة)23059.54م2(؛ تاأ�سي�سًا على 

اأن امل�ساحة الفعلية الأر�س حمل الدعوى مبوجب احلدود التي بينها ف�سل الدعوى, 

ومبا قررته اللجنة املحلية عند معاينتها املوقع هي)72597م2( وعليه فاإن مقطع 
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متليكه  يف  املدعي  اأحقية  مدى  حول  حقيقته  يف  يدور  املاثلة  الدعوى  يف  النزاع 

اإليها من عده, وهو ما ال تخت�س املحكمة بنظره, واإنا ينعقد  كامل امل�ساحة امل�سار 

االخت�سا�س بالنظر فيه للق�ساء العادي- الدائرة املدنية.

اأمام  ا�ستئنافه  باإقامة  بادر  فقد  الطلب  مقدم  لدى  قبوال  احلكم  هذا  يلق  مل  واإذ 

الدائرة اال�ستئنافية الثانية ناعيا على احلكم املطعون فيه خمالفته ل�سحيح حكم 

القانون, وذلك فيما ق�سى به من عدم اخت�سا�س املحكمة والئيًا بنظر الدعوى دون 

باإحالتها  القانون  ل�سحيح حكم  موافقًا  املدنية جاء  املحكمة  اأن ق�ساء  اإحالة, رغم 

يف  غريها  دون  بالف�سل  خمت�سة  باأنها  القول  من  �سند  على  االإداري  الق�ساء  ملحكمة 

القرارات  يف  بالطعن  ال�ساأن  ذوو  يقدمها  التي  الدعوى  يف  وذلك  االإدارية  املنازعات 

االإدارية املخالفة للقانون ومنها قرار  الوزارة املقدم �سدها الطلب املاثل, فاإنه يتعني 

اإلغاوؤه واإ�سدار �سند جديد بكامل امل�ساحة.

بقبول   »2015/3/17 بتاأريخ  ق�ست  للدعوى  اال�ستئنافية  الدائرة  تداول  وبعد 

امل�ستاأنف  واألزمت  امل�ستاأنف,  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكاًل,  اال�ستئناف 

امل�ساريف«.

عن  1993/12/10م(  بتاأريخ  اأنه  االأوراق  من  الثابت  اأن  على  ق�ساءها  �سيدت  وقد 

طريق ومن الغرب وادي, ومن اجلهة ال�سمالية الغربية منزل ........, ومن اجلهة 

ال�سمالية ال�سرقية ال�سارع العام.

القطعة  عن  للمذكور  مليكة  �سند  االإ�سكان  وزارة  اأ�سدرت  1995/7/17م  وبتاأريخ 

ومبوجب  )23059.54م2(,  مقدراها  مب�ساحة  برقم)12/083/40(  اإليها  امل�سار 

عقد التنازل رقم) 2009/1773( تنازل املذكور ملقدم الطلب املاثل)للم�ستاأنف( عن  

وبتاأريخ)2009/9/1م(  الذكر,  �سالفة  امللكية  �سند  عنها  واملحرر  النزاع  حمل  القطعة 

اأن  اإال  اأعاله,  املذكورة  بامل�ساحة  امل�ستاأنف  با�سم  ملكية  �سند  للتنازل  وفقا  حترر 

امل�ستاأنف نعى على هذا ال�سند خمالفته مل�ساحة االأر�س الفعلية التي ميتلكها والبالغ 

م�ساحتها )27597م2(؛ وبالتايل يت�سح اأن امل�ستاأنف يطالب اجلهة االإدارية الوزارة 

برف�س  يتعلق  الدعوى  هذه  مو�سوع  اأن  معه  يت�سح  الذي  االأمر  �سدها,  امل�ستاأنف 

الوزارة امل�ستاأنف �سدها, طلب امل�ستاأنف متليكه االأر�س حمل النزاع, وقد ن�ساأ ب�سبب 

�سالفا,  اإليها  امل�سار  امللكية على نحو املبني باحلالة االأوىل  اإثبات  ذلك منازعة حول 

وبالتايل ينعقد االخت�سا�س بنظر تلك املنازعة للمحكمة املخت�سة بالق�ساء العادي 

تطبيقها الأحكام املادة)2( من مواد اإ�سدار قانون ال�سلطة الق�سائية امل�سار اإليه, وما 

ا�ستقرت عليه اأحكام هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام يف هذا ال�ساأن.
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واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  اأمام  دعواه   ...... اأقام  وبتاأريخ2015/5/18م 

بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  بق�ساء  اأنه  على  اأ�س�سها  التي  اآنفا  املذكورة  بالطلبات 

بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى باعتبار اأن مو�سوعها يتعلق باملنازعة يف قرار اإداري 

تخت�س بنظر الطعون فيه حمكمة الق�ساء االإداري, واأن حمكمة الق�ساء االإداري قد 

ق�ست كذلك بعدم  اخت�سا�سها بنظر الدعوى باعتبار النزاع يف الدعوى يدور ب�ساأن 

مدى اأحقية مقدم الطلب املاثل يف متليكه كامل امل�ساحة املتنازع عليها من عدم, ولي�س 

يف �سحة قرار اإداري من عدمه, وهو ما ال تخت�س املحكمة بنظره, وعليه يوجد تنازع 

يف االخت�سا�س �سلبي بني الق�ساء العادي والق�ساء االإداري.

ثالثًا- الهيئة

حيث اإنه عن �سكل الطلب, فاإنه ملا كنت عري�سة الطلب وقعت من حمام مقبول للرتافع 

الطلب  ا�ستوفى  واإذا  قانونيًا,  املقررة  لالإجراءات  وفقًا  وقدمت  العليا,  املحكمة  اأمام 

�سائر اأو �ساعه ال�سكلية االأخرى املقررة قانونيًا, فيكون مقبواًل �سكاًل.

وحيث اإنه عن مو�سوع الطلب, فاإن طالب التنازع قدم الطلب املاثل بغية تعيني اجلهة 

الق�سائية املخت�سة بنظر النزاع بينه وبني وزارة االإ�سكان, بعد اأن تخلت كل من جهتي 

اإن مناط قبول طلب الف�سل يف  الق�ساء العادي والق�ساء االإداري عن نظره. وحيث 

تنازع االخت�سا�س وفقًا للفقرة)اأ( من املادة)2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س 

قد  الدعوى  تكون  اأن  هو  رقم)2008/88(  ال�سلطاين  باملر�سوم  ادر  ال�سَ واالأحكام 

رفعت عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة 

الق�سائية النزاع املعرو�س عليهما تاأ�سي�سًا يف االخت�سا�س, مما يتوفر معه قبول طلب 

تعيني اجلهة املخت�سة بنظر الدعوى.

االخت�سا�س  �سوء  يف  يتم  اإنا  دعوى  اأية  بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  اإن  وحيث 

الوالئي املنوط بها املحدد بالقانون الذي ينظمها.

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االإداري  الق�ساء  املادة)6( من قانون حمكمة  اإن  وحيث 

غريها-  دون   – االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س   »: اأن  على  تن�س  رقم)99/91( 

التي  الدعاوى   -3  ....-2 االآتي:1-....  ومنها  االإدارية,  اخل�سومات  يف  بالف�سل 

يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية. 4- الدعاوى التي يقدمها 

اخت�سا�س  ذات  اإدارية  جلان  من  ال�سادرة  النهائية  القرارات  مبراجعة  ال�ساأن  ذوو 

ق�سائي«.

ال�سلطاين  باملر�سوم   ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من  املادة)8(  اإن  وحيث 
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رقم)90/ التي ترفع طبقًا للقانون اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س«.

ال�سلطة  قانون  باإ�سدار  رقم)99/90(  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الثانية  املادة  وتن�س 

الق�سائية على اأن:« حتال املحكمة املخت�سة الدعاوى املنظورة اأمام املحاكم ال�سرعية 

ذوو  ويخطر  ر�سوم,  وبغري  بحالتها  وذلك  اجلزائية,  واملحاكم  التجارية  واملحكمة 

ال�ساأن باالإحالة. وت�ستمر جلان االإيجارات وجلان �سوؤون االأرا�سي يف نظر الدعاوى 

والطلبات التي رفعت اإليها قبل تاأريخ العمل بالقانون املرفق«.

وتن�س املادة)8( من قانون االأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )80/5( على اأن 

:« ت�ستثنى من اأمالك الدولة االأموال املوقوفة وما تثبت مليكة االأفراد العمانيني اأو 

ميلك لهم طبقًا الأحكام هذا القانون«.

وتن�س املادة)21( من القانون امل�سار اإليه على اأنه:« مع عدم االإخالل بحق التداعي 

اأمام املحاكم ال�سرعية املخت�سة واإجراءاته تخت�س  الوزارة بنظر الطلبات اخلا�سة 

مبلكية االأفراد وامل�سار اإليها يف املواد12و13و13و14و17 من هذا القانون...«.

بع�س  بتعديل   )2007/32( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  مكررًا   )16( املادة  وتن�س 

التي  اخل�سراء  واالأموال  القدمية  املباين  يف  اإال  املر�سوم  هذا  باأحكام  العمل  اأحكام 

ت�سقى من االأفالج, وتلم التي ت�سقى من االآبار ويعود تاأريخ االدعاء عليها اإىل االأول 

من يناير 1970م«.

وتن�س املادة)16( مكررًا)1( من املر�سوم ذاته على اأن:« تبت جلان �سوؤون االأرا�سي 

الطلبات  االإ�سكان والكهرباء باملحافظات واملناطق يف  املخت�سة يف مديريات ودوائر 

املقدمة اإليها خالل مدة ال جتاوز �ستة اأ�سهر من تاأريخ تقدمي الطلب وعلى اللجان اأن 

تثبت بكل الطرق من �سحة االدعاءات, وال تقبل ب�ساأنها اإال ال�سكوك االأ�سلية, ولها 

االنتقال اإىل االأرا�سي ومعاينتها على الطبيعة واال�ستعانة مبن تراهم من اخلرباء 

واملخت�سني بكافة اجلهات االإدارية. وترفع هذه اللجان تو�سياتها اإىل الوزير التخاذ 

القرار ب�ساأنها خالل �سهرين من تاأريخ رفعها, وللوزير تفوي�س وكيل الوزارة يف تلك. 

ويعترب م�سى هذه املدة دون الرد على اأ�سحاب الطلبات رف�سًا �سمنيًا لها, وجوز التظلم 

للوزير خالل ثالثة اأ�سهر من �سدور القرار اأو عدم الرد«.

الإثبات  خا�سة  اإجراءات  حدد  القانون  اأن  املتقدمة  الن�سو�س  من  ي�ستفاد  وحيث 

موقع  اإىل  واالنتقال  االدعاءات,  �سحة  من  الطرق  بكل  تتثبت  اأن  بعد  فيها  مليكة 

االأرا�سي ومعاينتها على الطبيعة واال�ستعانة مبن تراهم من اخلرباء واملخت�سني كما 

اأو  اأ�سهر من تاأريخ �سدور القرار  اأجاز القانون للمواطن التظلم للوزير خالل ثالثة 

عدم الرد  عليه ثم ناط بجهات الق�ساء املخت�سة النظر يف الدعاوى املرفوعة يف هذا 
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ال�ساأن, االأمر الذي يتعني معه حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة بالنظر يف دعاوى 

اإثبات امللك.

املاثل  التنازع  طلب  حمل  الدعوى  بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  معيار  اإن  وحيث 

يتمثل يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه, فاإذا كان مو�سوع القرار االإداري �سادرًا 

يف نطاق ال�سلطة العامة للجهة االإدارية وال�سالحيات التي خولها لها القانون, فاإن 

املنازعة فيه تكون منازعة اإدارية وال�سالحيات التي خولها لها القانون, فاإن املنازعة 

الق�سائية,  ال�سلطة  قانون  من   )8( االخت�سا�س  ينعقد  اإدارية  منازعة  تكون  فيه 

اإداريا  يكون  اأن  يجب  بل  فح�سب  اإدارية  جهة  من  ب�سدوره  لي�س  قرار  يف  فالعربة 

مب�سمونه وفحواه,

وتطبيق ما تقدم على حالة طلب التنازع املاثل يتبني اأنه بتاأريخ 1993/12/10م �سدر 

حكم بال�سلح يف ف�سل الدعوى رقم)93/17/410م( من حمكمة ال�سويق ال�سرعية 

يت�سمن باأن ....... ميتلك قطعة االأر�س الزراعية الواقعة مبنطقة ...... بوالية 

ويحدها  االأربع,  جهاتها  من  احلديد  وركائز  وال�سبك  بال�سياج  واملحاطة  ال�سويق, 

منزل  الغربية  ال�سمالية  اجلهة  ومن  واٍد,  الغرب  ومن  طريق,  واجلنوب  ال�سرق  من 

......, ومن اجلهة ال�سمالية ال�سرقية ال�سارع العام, وبتاأريخ 1995/7/17م اأ�سدرت 

وزارة االإ�سكان �سند ملكية للمذكور يف القطعة امل�سار اإليها رقم)12/01/083/40( 

تنازل  الحق  وبتاأريخ  مب�ساحة)23059.54م2(,  ال�سويق  بوالية   ....... باملربع 

ملقدم  رقم)2009/1773م(  التنازل  عقد  مبوجب  اإليها  امل�سار  القطعة  عن  املذكور 

املذكورة,  بامل�ساحة  االأخري  لهذا  ملكية   �سند  يف  التنازل  عقد  واأفرغ  املاثل,  الطلب 

الإ�سافة  الطلبات  من  بالعديد  عليها  املدعى  االإدارية  اجلهة  اإىل  املدعي  تقدم  ثم 

م�ساحة)4537,46م2(؛ موؤ�س�سًا طلباته اأن امل�ساحة الفعلية لالأر�س امل�سار اإليها على 

بالوقوف  ال�سويق  بوالية  االأرا�سي  �سوؤون  جلنة  وقامت  هي)27597م2(؛  الطبيعة 

اإدعاء  اأي  من  تخلو  واأنها  اأر�سه  �سمن  تقع  امل�ساحة  هذه  باأن  واأكدت  االأر�س,  على 

�سند  املاثل رف�ست تعديل  الطلب  املقدم �سدها  االإدارية  اأن اجلهة  اإال  اأو اعرتا�س, 

امللكية بدعوى اأن اجلزء الذي  يطالب به مقدم الطلب املاثل ب�سمه اإىل �سند امللكية 

مل ي�سبق م�سحه, ومل يرد يف بيانات اأو خلفيات التملك ال�سادر للمالك االأ�سلي, واإنا 

هو اأر�س حكومية ف�ساء قام مقدم طلب التنازع بحيازتها, وعليه يكون مو�سوع هذا 

الطلب متعلقًا بالنزاع حول ملكية اجلزء الذي يطالب وال يتنا�سب مع طبيعة عمل 

القا�سي االإداري الذي يخت�س بالتحقيق من م�سروعية القرار املطعون فيه من عدمه, 

االأمر الذي يتعني معه اخت�سا�س املحكمة االبتدائية بال�سويق- الدائرة املدنية- 
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بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.

فلهذه االأ�سباب

حكمت الهيئة بتعيني املحكمة االبتدائية بال�سويق- الدائرة املدنية لنظر الدعوى 

حمل الطلب املاثل.
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جل�سة يوم االثنني املوافق11/2 / 2016م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا,  رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ

ال�سيخ د. عبد اهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي  نائب رئي�س املحكمة العليــا

نـائب رئي�س املحكمة العليــا د. �سالح بن حمد بـــن �سامل الرا�ســدي          

نـائب رئي�س املحكمة العليــا علي بن �سامل بـــن علي النعمانـــــــي              

نـائب رئي�س املحكمة العليــا خالد بن را�سد بـــن �سعيد املنــــــوري 

قا�سـي املحكمـــة العليا  م�سعود بن حممد بن علي الرا�ســـــدي                

نائـب رئيــ�س حمكمـة الق�ســاء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــــــي         

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـــــة الق�ساء    نا�سر بن حممد بن نا�سر الــــــــــرواحي       

االإداري  

م�ست�ســار مبحكمـــة الق�ســاء    اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبـــــي           

االإداري  

م�ست�سـار مبحكمـــة الق�ســــاء    جابر بن خلفان بن �ســــامل الهـطايل        

االإداري  

م�ست�سـار مبــحكمــة الق�ســـاء    زاهر بن عـبداهلل بن ثــــابت العـربي         

االإداري   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )11(

طلب التنازع  رقم ) 8 ( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة 

تنازع ) منح – اأر�س – اأوقاف- ق�ساء عادي ( 

قيام وزارة االإ�سكان  مبنح قطع اأرا�ٍس  ملواطنني لذات االأر�س املخ�س�سة تخطيطيا  -

اأر�س امل�سجد  , واأنَّ ملكية  لبناء م�سجد تابع لوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية 

�سابقة ملنح هذه االأر�س للمواطنني املذكورين  , واإن البت يف النزاع يعود للق�ساء 

العادي. 

اأواًل-  يف االإجراءات

بتاأريخ 2105/6/6م اأودع .... اأمانة �سر الهيئة عري�سة الطلب املاثل ب�سفته وكيال 
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يف  الف�سل  قبل  ــ   2 �سكال.  الطلب  قبول  ــ   1  : ختامها  يف  طالبا   , الطلب  مقدم  عن 

املو�سوع وب�سفة م�ستعجلة وقف تنفيذ االأحكام جميعها حلني الف�سل يف املو�سوع. 3 ــ 

يف املو�سوع الق�ساء باأي االأحكام ال�سادرة الواجب التنفيذ, مع حتميل املدعي الالزم 

امل�ساريف.

واأ�س�س الطلب املاثل على اأ�سا�س �سدور اأحكام نهائية من قبل الق�ساء العادي والق�ساء 

االأمر  االخت�سا�س,  يف  اإيجابيا  تنازعا  يعد  مما  وذلك  ومت�سادة,  متناق�سة  االإداري 

الذي يتوفر معه قبول طلب تعيني اأي احلكم واجب التنفيذ.

    وبتاأريخ 2105/6/23م اأ�سدر ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س هيئة تنازع االخت�سا�س 

النهائيني  احلكمني  تنفيذ  بوقف   )  2105/1  ( رقم  الق�سـائي  القرار  واالأحكام 

ال�سادرين من قبل كل من الق�ساء العادي والق�ساء االإداري.

وبتاأريخ 2105/7/8م تقدم كل من....... واآخرون بطلب التدخل يف التنازع املاثل 

, اأقام طلب التدخل وكيلهم .... مكتب الدكتور ..... املقبول لدى املحكمة العليا.

�سدهما  املقدم  باإعالن  الهيئة  حم�سر  قام  2105/6/25م,و2105/7/9م  وبتاأريخ 

الهيئة  حم�سر  قام  2105/7/13م  وبتاأريخ  ومرفقاته,  الطلب  من  ب�سورة  الطلب 

باإعالن املقدم �سدهما طلب التدخل ب�سورة من الطلب, ومل يودع اأي من املقدم �سدهم 

الطلب املاثل الرد على الطلب, وعليه قرر ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة اإحالة 

ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية لتح�سريه , واإعداد تقرير بالراأي القانوين.

واإذ تبني لالأمانة الفنية للهيئة اأن الطلبات املاثلة م�ستوفية لكافة االأوراق وامل�ستندات 

الالزمة للف�سل فيها , واأن الهيئة قد كفلت الرد والتعقيب لكافة االأطراف , ومن ثم 

قامت باإعداد التقرير املاثل.

ثانيًا- الوقائــــــع

ق(   14/321( رقم  الدعوى  اأقاموا   الطلب  �سدهم  املقّدم  اأّن  يف  الوقائع  تتلخ�س  

ال�سادر  القرار  �سحة  بعدم  لهم  احلكم  بغية  ب�سحار  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اأمام 

 : القول  , على �سند من  الدينية  من وزارة االإ�سكان ل�سالح وزارة االأوقاف وال�سوؤون 

اإنه �سبق لهم واأن تقدموا اإىل وزارة اال�سكان مبنحهم اأرا�سي بوالية ال�سويق ,  وبعد 

ال�سري يف االإجراءات قامت الوزارة مبنحهم اأرا�سي متجاورة بوالية ال�سويق مبنطقة 

املربح املرحلة الثامنة , وقامت بت�سليمهم �سندات ملكية, وبعد اإمتامهم مراحل البناء 

لوزارة  لهم خم�س�سة  املمنوحة  االأرا�سي  اأّن قطع  االأهايل  اإىل علمهم من خالل  نا 

االأر�س  َمْنح  من  اأ�سبق  مْنحهم  اأّن  وذلك  م�سجد,  لبناء  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف 

كحّل  االأوقاف  لوزارة  بديلة  اأر�س  بعر�س  اال�سكان  وزارة  وقامت   , االأوقاف  لوزارة 
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للم�سكلة , اإال اأنها رف�ست ذلك, االأمر الذي حدا بهم اإىل اإقامة دعواهم .

وبجل�سة   , جل�ساتها  مبحا�سر  الثابت  النحو  على  اأمامها  الدعوى  تدوولت  وحيث 

املو�سوع  , ويف  �سكال  الدعوى  بقبول  االإداري  الق�ساء  2012/1/26م ق�ست حمكمة 

بعدم �سحة القرار املطعون فيه على النحو املبنّي باالأ�سباب , واألزمت اجلهة االإدارية 

يتعني  اأنه  حكمها  اأ�سباب  يف  ,وذكرت  امل�ساريف   ) الطالبة   ( االأوىل  عليها  املدعى 

االأوقاف  بوزارة  امللكية اخلا�سة  �سند  اإلغاء  االأوىل  املدعى عليها  االإدارة  على جهة 

وال�سوؤون الدينية �سند الدعوى وتعوي�سها يف املوقع املقرتح .

 وحيث اإن ذلك الق�ساء مل يلق قبوال لدى وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية فقد قامت 

تداولت  والذي  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  اال�ستئنافية  الدائرة  اأمام  عليه  بالطعن 

اأمامها على النحو الثابت مبحا�سر اجلل�سات , وبجل�سة 2012/3/20م اأ�سدرت حكمها 

القا�سي بقبول اال�ستئناف �سكال , ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف , وذلك 

على النحو املبني باالأ�سباب , واألزمت الوزارة امل�ستاأنفة بامل�ساريف .

اأمام  نهائي  حكم  ب�سدور  فوجئت   , احلكم  تنفيذ  يف  الوزارة  �سروع  عند  اإنه  وحيث 

يف  ق�سى   , االأوقاف  وزارة  ل�سالح  اخل�سوم  وذات  املو�سوع  ذات  بني  العادي  الق�ساء 

والثاين  االأول  عليهم  للمدعى  ال�سادرة  التملك  �سندات  باإلغاء  االأ�سلية  الدعوى 

والثالث على االأر�س حمل الدعوى, وبثبوت ملكية وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية 

لالأر�س مو�سوع حمل النزاع , وباإلزام املدعى عليه االأول باإزالة ما اأحدثه يف االأر�س, 

رافعيها  واإلزام  برف�سها  الفرعية  الدعوى  ويف  امل�ساريف,  عليهم  املدعى  وباإلزام 

امل�ساريف .

برفع  قاموا  االإداري  الق�ساء  من  نهائي  حكم  ل�ساحلهم  ال�سادر  املواطنني  اأن  وحيث 

دعوى جزائية على كّل من مدير دائرة اال�سكان بال�سويق والباحث القانوين بالدائرة 

لعدم تنفيذ حكم ق�سائي, مّما حدا بالوزارة اإىل التقدم بالطلب املاثل  .

نهائية  االأحكام  اأنَّ  اأ�سا�س  الطلب على  يوؤ�س�س  املاثل  الطلب  اإن وكيل مقدمة  وحيث 

االأمر  يعّد  وذلك  ومت�سادة,  متناق�سة  االإداري  والق�ساء  العادي  الق�ساء  من  �سادرة 

الذي يتوّفر معه قبول طلب تعيني احلكم واجب التنفيذ  .

      وحيث  اإنه عن ال�سكل,  فاإنه ملّا كانت �سحيفة الطلب وّقعت من اخلبري القانوين 

املقررة  لالإجراءات  وفقا  وقدمت   , العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  مقبول   ..........

فيكون  قانونا,  املقررة  االأخرى  ال�سكلية  اأو�ساعه  �سائر  الطلب  ا�ستوفى  واإذ  قانونا, 

مقبوال �سكال .

وحيث اإنه عن مو�سوع الطلب, فلّما كان من املقرر باملادة  )2( من قانون هيئة تنازع 
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االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88م( باأن » تخت�س 

الهيئة دون غريها مبا ياأتي :-

الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س  اأ - 

 , اأخرى  واأية حمكمة  االإداري  الق�ساء  الق�سائية وحمكمة  ال�سلطة  عليها يف قانون 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اليها ومل 

تتخل اإحداهما عنها اأو تخّلت كلتاهما عنها , وكذلك من اخت�سا�سها الف�سل يف تنازع 

االأحكام وحتديد احلكم واحب التنفيذ .

ثالثًا- الهيئـــــة

حيث اإنَّ امل�ستقر عليه يف ق�ساء الهيئة اأنَّ معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر دعاوى 

االأرا�سي يتمثل يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه , فاإذا كان مو�سوع القرار اإداريا 

باعتباره �سادرا يف نطاق �سالحيات ال�سلطة العامة التي خولها القانون جلهة االدارة 

فاإنَّ املنازعة فيه تكون منازعة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة الق�ساء 

االإداري , ا�ستنادا اإىل اأحكام املادة )6( من قانونها.

 اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألة من م�سائل القانون اخلا�س و�سدر هذا من جهة 

االإدارة خارج ممار�ستها  الأي �سلطة عامة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات 

والقرائن املرتكن اإليها يف طلب اإثبات التملك , �سواء تعلقت مبرياث �سرعي اأو بو�سع 

القرار  فاإن هذا   , اأو بغري ذلك   , ال�سهود  ب�سهادة  اأو  �سرعي  اأو ب�سك  ملدة طويلة  يد 

بنظرها  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س  التي  االإدارية  القرارات  عداد  من  يخرج 

,  اأما اإذا كانت املنازعة  حول اإثبات امللكية فينعقد االخت�سا�س بنظرها للمحكمة 

املخت�سة بجهة الق�ساء العادي , وفقا حلكم املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية 

اإداريا  اأن يكون  اإدارية فح�سب بل يجب  , فالعربة يف القرار لي�س ب�سدوره من جهة 

مب�سمونه وفحواه . 

املاثل يتبني  التنازع  , وبتطبيق ما تقدم على حالة طلب  ملا كان ذلك  اإنه      وحيث 

االأر�س  لذات  ملواطنني  اأرا�ٍس  قطع  مبنح  قامت  قد  التنازع  طلب  مقدمة  الوزارة  اأّن 

املخ�س�سة تخطيطيا لبناء م�سجد تابع لوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية , واأنَّ ملكية 

اأر�س امل�سجد �سابقة ملنح هذه االأر�س للمواطنني املذكورين .

وبتخ�سي�س هذ االأر�س للم�سجد تكون وقفا موؤّبدا له, ال يجوز تغيريها اأو االعتداء 

عليها , واأّي نزاع ين�ساأ حول االأوقاف فاإنَّ اجلهة التي تف�سل يف هذا النزاع هي املحاكم 

ال�سرعية , عمال باملادة الرابعة من قانون االأوقاف رقم  65/ 2000م, والتي تن�ّس 

على : » تخت�س املحاكم ال�سرعية بالنظر يف اأّي نزاع ين�ساأ عن تطبيق هذا القانون. 
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كما تخت�س بالنظر يف كل دعوى تقام على الوقف , �سواء اأكانت من ورثة الواقف اأم 

من الغري »

مل�سجد  وموقوفة  �سة  خم�سّ اأر�س  حول  بالنزاع  معّلقا  الطلب  هذا  مو�سوع  فيكون   

د تخ�سي�سها للم�سجد ت�سبح وقفًا له.   ومبجرَّ

وحيث اإن حمكمة ال�سويق االبتدائية �سبق واأن ق�ست باإلغاء �سندات التملك ال�سادرة 

للمدعى عليهم االأول والثاين والثالث على االأر�س حمل الدعوى, وبثبوت ملكية وزارة 

االأوقاف وال�سوؤون الدينية لالأر�س مو�سوع حمل النزاع , وباإلزام املدعى عليه االأول 

باإزالة ما اأحدثه يف االأر�س , وباإلزام املدعى عليهم امل�ساريف , ويف الدعوى الفرعية 

برف�سها واإلزام رافعيها امل�ساريف, واأّيد ذلك احلكم ا�ستئنافًا وعليها, ومن ثم واحلال 

كذلك , وعلى �سوء هذا احلكم ي�سحى حكمها وهو ما يتعنّي تنفيذه.

فلهذه االأ�سباب 

حكمت الهيئة باأن حكم حمكمة ال�سويق االبتدائية ال�سادر يف الدعوى املدنية رقم 

2009/558/م بتاأريخ 1433/4/22 هـ املوافق 2011/3/27 م هو الواجب التنفيذ.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م 

 

املحكمة  رئي�س    , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا , رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: ـ

ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابــــي  نائب رئي�س املحكمة العليــا

نائب رئيــ�س املحكمة العليا د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي               

نـــــائب رئي�س املحكمة العليـا د. خليفة بن حممد بن عبداهلل احل�سرمي         

قا�سي املحكمــــــــــــــــة العليا �سامل بن حممد بن �سامل الربا�سدي                      

قا�سي املحكمــــــــــــــــة العليا م�سعود بن حممد بن علي الرا�سدي                     

قا�سي املحكمـــــة العليا ال�سيخ.د. �سامل بن حميد بن حممد ال�ســـوافـي  

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري عبد املجيد بن يحيى بن �سيف الرا�سدي       

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري  عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي          

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبي                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) 12 (

طلب التنازع  رقم ) 14(  ال�سنة الق�سائية ال�سابعة 

 – اإحالة  قرار)  – اخت�سا�س(-  منازعة   ( تنفيذ     - �سروط(   ( اخت�سا�س  تنازع 

ادعاء عام(

يدور النزاع القائم حول التناق�س بني حكمني , ولـّما كان احلكمان قد �سدرا من  -

جهتني ق�سائيتني خمتلفتني , وح�سما ذات النزاع القائم بني اأطراف طلب التنازع 

املاثل ح�سمًا نهائيًا بعد اأن حازا قوة االأمر املق�سي , وتناق�س فيه باأن رف�س احلكم 

ال�سادر من الق�ساء العادي ) الدائرة املدنية ( طلب طالبة التنازع بردم البئرين, 

االإداري  الق�ساء  مبحكمة  االبتدائية  الدائرة  من  ال�سادر  احلكم  ق�سى  بينما 

برف�س طلب الورثة املقدم �سدهم طلب التنازع بح�سر وت�سجيل البئرين , االأمر 

مع  وقائعها  تتطابق  العادي  الق�ساء  على  املطروحة  املنازعة  معه  تكون  الذي 

املنازعة املطروحة على الق�ساء االإداري , بح�سبان اأن مقدمة الطلب يف الدعوى 

الورثة  بينما   , البئرين  باإزالة  عليهم  املدعى  اإلزام  طلبت  املدنية  املحاكم  اأمام 
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املقدم �سدهم التنازع طلبوا من حمكمة الق�ساء االإداري اإلزام الوزارة - مقدمة 

طلب التنازع - بح�سر وت�سجيل البئرين وهو يتعلق بذات املو�سوع الذي قّدم اأمام 

للتناق�س بني  ونتيجة   , الطلب  املقدم �سدهم  االإداري من قبل  الق�ساء  حمكمة 

احلكمني امل�سار اإليهما , فاإنه يتعذر تنفيذهما معًا .

 فال تعّد اإحالة حم�سر املخالفة لالدعاء العام من قبيل القرارات اأو اخل�سومات  -

االإدارية الوارد باملادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم )99/91( , والتي يجوز الطعن عليها بطلب الق�ساء بعدم �سحتها , 

وهو ما يخرج حترير املخالفة واالإحالة من االخت�سا�س الوالئي ملحكمة الق�ساء 

االإداري , ويتعني الق�ساء بعدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري والئيًا بنظر 

اأمر االإحالة. 

االأحكام  - تلك  �سوء  يف  اخت�سا�سها  بحث  االإداري  الق�ساء  حمكمة  على  يتعني   

تتعلق  منازعة  الورثة  يثريها  التي  املنازعة  كون   , عليها  املنازعة  عر�س  عند 

بالتنفيذ ال يخت�س بنظرها اإال قا�سي التنفيذ عماًل باأحكام املواد )334( وما 

بعدها من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

)2002/29( امل�سار اإليها , بح�سبان اأّن جميع مطالب تنفيذ االأحكام ترفع اأمام 

هذا القا�سي املخت�س , وهو املوؤّهل قانونًا واملنوط به الف�سل يف جميع منازعات 

هو  التنفيذ  منازعات  يف  االأ�سل  قا�سي  اأّن  كما   , والوقتية  املو�سوعية  التنفيذ 

اأو منازعات, واحلكمة يف ذلك هو  قا�س الفرع يف كل ما يت�سل بها من مطالبات 

عدم تاأييد اأو تقطيع اأوا�سر النزاع بني جهتني ق�سائيتني خمتلفتني.

اأواًل-  يف االإجراءات

– مقدمة  املياه  وموارد  االإقليمية  البلديات  وزارة  اأودعت  2015/10/26م  بتاأريخ 

الوكالة و�سورًا من  �سند  واأرفقت به   , املاثل  الطلب  الهيئة  �سر  اأمانة  – لدى  الطلب 

احلكمني اللذين وقع يف �ساأنهما التنازع, ملتم�سًة يف ختام طلبها : الف�سل يف النزاع 

وحتديد احلكم الواجب التنفيذ .

ردوا  الذين   – �سدهم  الطلب  مقدم   – الورثة  اإعالن  مت  م   2015/11/8 وبتاأريخ 

واإلزام   , القائم  النزاع  يف  الف�سل  ختامها  يف  التم�سوا  وكيلهم  من  موقعة  مبذكرة 

املدعية بتنفيذ االأحكام ال�سادرة وت�سجيل االآبار يف املادة )4( الفقرة )اأ(و)ب( , 

وباإلزام املدعية – طالبة التنازع – بردم االآبار, وهي اأكرث من )20( بئرا املقامة من 

موؤ�س�سة .....



– 96 –

بال�سحيفة.  الواردة  طلباتها  على  فيها  �سّممت  مبذكورة  الطالبة  عليها  عّقبت  وقد 

واأحال ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية لتتوىل 

حت�سري املنازعة واتخاذ ما يلزم ب�ساأنها.

ثانيًا- الوقائع

تتلخ�س الوقائع يف اأّن الوزارة مقدمة الطلب �سبق لها واأن اأقامت دعواها �سد الورثة 

بتاأريخ  بنزوى  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  – لدى  – ابتداء  اأودعتها  ب�سحيفة 

, وقيدت برقم )2013/5/155م( ملتم�سًة الق�ساء : بردم االآبار  2013/4/28 م 

حمل الدعوى , وحتميلهم امل�ساريف. 

ببلدية  املياه  موارد  دائرة  تلقت  م   2009/12/6 بتاأريخ  اإنه  للطلب  �سرحا  وذكرت 

نزوى بالغًا من اأحد املواطنني مفاده قيام املذكورين بحفر اآبار جديدة دون احل�سول 

على تراخي�س م�سبقة من قبل اجلهة املخت�سة , وبناء عليه قام املخت�سون بالبلدية 

البنية  اأّن  التي تتمثل يف  املادية  واإذ ثبت �سحتها من خالل االأدلة  املوقع,  مبعاينة 

الداخلية لالآبار تدل على اأنها جديدة ) اأي مت حفرها بعد م�سروع احل�سر(, وقد 

لة  مت العثور على البئر االأوىل على هيئة ثقب بداخلها م�سّخة من نوع غّطا�س مو�سّ

مبا�سرة اإىل حو�س جتميع املياه داخل حظرية املزرعة على عمق )70�سم(من �سطح 

االأر�س بق�سد الت�سليل, والثانية خارج �سياج املزرعة بداخلها م�سخة من نوع غطا�س 

ومو�سلة اإىل حو�س جتميع املياه بحفرة على عمق )70�سم( من �سطح االأر�س بق�سد 

الت�سليل . 

كل  معهم  تفلح  مل  واأنه  )2009/7م(,  رقم  �سبط  حم�سر  حترير  مت  الفور  وعلى 

املحاوالت الودية يف حثهم على ردمهما, واأ�سافت  اأنه �سبق واأن قامت املدعية برفع 

دعوى جزائية �سد .... انتهى احلكم فيها من قبل حمكمة اال�ستئناف املغايرة بنزوى 

 , الدليل  كفاية  لعدم  اإليه  امل�سند  اجلرم  من  املتهم  برباءة  2011/4/27م  بتاأريخ 

الدائرة  االبتدائية  املحكمة  اأمام  الراهنة  الدعوى  بهذه  املدعية  تقدمت  وعليه 

املدنية الفردية بطلباتها �سالفة الذكر ؛ الأ�سباب حا�سلها اأّن بقاء االآبار ي�سكل �سررًا 

على الرثوة املائية, ويهدد املخزون اجلويف للمياه, واأنه يخالف ن�سو�س القانون.

مبحا�سر  الثابت  النحو  على  بنزوى  االبتدائية  املحكمة  اأمام  الدعوى  وتدوولت 

بالر�سم  واألزمتها  الدعوى,  برف�س   «  : ق�ست  2013/6/10م  وبجل�سة   , جل�ساتها 

وامل�ساريف«.

واأ�س�ست املحكمة حكمها على »اأنه بناء على االأحكام اجلزائية �سالفة الذكر, وخلّو 
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, وعدم ثبوت ال�سرر من قبل املدعى عليهم من تلك  الدعوى من االأ�سانيد والدليل 

البئر, خا�سة اأنه مل يتقدم اأحد على املدعى عليهم بوقوع �سرر عليه من حفر تلك 

البئرين , مّما يثبت اأّن الدعوى اأقوال مر�سلة«.

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعنت  املدعية  ترت�سه  مل  الق�ساء  ذلك  اإن  وحيث 

امل�ستاأنف  باإلزام  جمدًدا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  ملتم�سًة  )2013/331م( 

 , الدعوى  م�ساريف  �سدهم  امل�ستاأنف  وحتميل   , الدعوى  حمل  االآبار  بردم  �سدهم 

ومت اإعالن امل�ستاأنف �سدهم بها, الأ�سباب حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله 

وتف�سريه.

�سكاًل, ويف  2013/2/11م ق�ست حمكمة اال�ستئناف :« بقبول اال�ستئناف  وبجل�سة 

املو�سوع  برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف , واألزمت امل�ستاأنفة بامل�ساريف , ومبلغ مائتي 

ريال مقابل اأتعاب املحاماة«.

وبتاأريخ 2014/9/20م تقدم الورثة بدعوى اإىل حمكمة الق�ساء االإداري – الدائرة 

االبتدائية الثانية – قيدت برقم )1585 ل�سنة 14( طالبني يف ختامها : »بقبولها 

�سكاًل , وبعدم �سحة القرار ال�سلبي باالمتناع عن ت�سجيل البئرين االآيلني اإليهم من 

مورّثهم , مع ما يرتتب عليه من اآثار , والق�ساء بت�سجيل البئرين با�سم الورثة , واإلزام 

املدعى عليها بامل�ساريف , ومببلغ خم�سمائة ريال مقابل اأتعاب املحماة ».

وا�ستطرد وكيل الورثة – مكتب .... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية – القول اإن 

مبربع  الواقعة   )152/01/101/28/4( رقم  الزراعية  االأر�س  ميتلكون  موكليه 

املعتمر بوالية نزوى , والبالغ م�ساحتها ) 75345م2( , ويوجد يف املزرعة بئران لرّي 

املزروعات , وعليه تقدم موكلوه اإىل مدير بلدية نزوى بتاأريخ 2014/7/6م بطلب 

حل�سر وت�سجيل البئرين , كما تقدموا بتاأريخ 2014/8/7م بتظلم اإىل وزير البلديات 

االإقليمية وموارد املياه , اإاّل اأّن الوزارة مل ترد على تظلمهم , فاأقاموا الدعوى املاثلة 

بطلباتهم �سالفة الذكر.

التي مل  اإىل اجلهة االإدارية املدعى عليها  اأعلنت عري�سة الدعوى ومرفقاتها  وقد 

مبحا�سر  الثابت  النحو  على  الدعوى  املحكمة  ونظرت   , املحدد  االأجل  خالل  ترد 

جل�ساتها , وبجل�سة 2015/3/18م ق�ست :« بقبول الدعوى �سكاًل , ورف�سها مو�سوعًا 

, وذلك على النحو املبني باالأ�سباب , واألزمت املدعني امل�ساريف«.

بطريق  عليه  فطعنوا  الق�ساء  ذلك   – �سدهم  املطلوب   – املدعون  يرت�س  ومل 

اال�ستئناف بو�ساطة وكيلهم ..... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية قّيد برقم )�س- 

اأ 742( ل�سنة )15( ق.�س , موؤ�س�سني طعنهم باخلطاأ يف تطبيق القانون , والف�ساد يف 
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اال�ستدالل , والق�سور يف الت�سبيب. 

2015/5/26م  , وبجل�سة  الثابت مبحا�سر اجلل�سات  النحو  وتدوولت الدعوى على 

ق�ست الدائرة اال�ستئنافية :« بقبول اال�ستئناف �سكال , ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد 

احلكم امل�ستاأنف , واألزمت امل�ستاأنفني امل�ساريف«.

الهيئة

للرتافع  مقبول  حمام  من  موّقعا  الطلب  كان  ملـّا  فاإنه   , الطلب  �سكل  عن  اإنه  وحيث 

اأمام املحكمة العليا, وقدمت وفقًا لالإجراءات املقررة قانونًا, وا�ستوفى الطلب �سائر 

اأو�ساعه ال�سكلية االأخرى املقررة قانونًا, فيكون مقبواًل �سكاًل.

وحيث اإنه عن مو�سوع هذا الطلب , فاإّن وقائعه تتح�سل يف اأّن مقّدمة الطلب �سبق لها 

واأن اأقامت دعواها �سد الورثة ب�سحيفة اأودعتها – ابتداء- لدى اأمانة �سر املحكمة 

االبتدائية بنزوى بتاأريخ 2013/4/28م, وقّيدت برقم ) 155/م/2013م( ملتم�سة 

الق�ساء : باإلزامهم بردم االآبار حمل الدعوى , وحتميلهم امل�ساريف .

ببلدية  املياه  موارد  دائرة  تلقت  2009/12/6م  بتاأريخ  باأنه  دعواها  �سرحت  وقد 

جديدة  اآبار  بحفر  املذكورين  الورثة  قيام  مفاده  املواطنني  اأحد  من  بالغًا  نزوى 

دون احل�سول على تراخي�س م�سبقة من قبل اجلهة املخت�سة , وعليه قام املخت�سون 

بالبلدية مبعاينة املوقع حيث ثبت لهم �سحة البالغ من خالل االأدلة املادية التي 

بعد  حفرها  مت  – اأي  جديدة  اأنها  على  تدل  لالآبار  الداخلية  البنية  اأن  يف  تتمثل 

م�سروع احل�سر – فقد مت العثور على البئر االأوىل على هيئة ثقب بداخلها م�سخة 

باملزرعة  حظرية  داخل  املياه  جتميع  حو�س  اإىل  مبا�سرة  مو�سلة  غطا�س  نوع  من 

على عمق )70�سم( من �سطح االأر�س بق�سد الت�سليل , والثانية خارج �سياج املزرعة 

بداخلها م�سخة من نوع غطا�س ومو�سلة اإىل حو�س جتميع املياه بحفرة على عمق 

)70�سم( من �سطح االأر�س بق�سد الت�سليل , وعلى الفور مت حترير حم�سر �سبط رقم 

)2009/7م( , ومل تفلح كل املحاوالت الودية معهم يف حثهم على ردمها.

علمًا باأنه �سبق لوزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه – طالبة التنازع – اأن قامت 

برفع دعوى جزائية �سد ...... كونه وكياًل عن الورثة انتهى فيها احلكم – االبتدائي 

 « 2011/4/27م  بتاأريخ  بنزوى  املغايرة  اال�ستئناف  حمكمة  قبل  من  واال�ستئنايف 

برباءة املتهم من اجلرم امل�سند اإليه, لعدم كفاية الدليل«.

وعليه تقدمت املدعية بهذه الدعوى الراهنة اأمام املحكمة – االبتدائية الدائرة 

ي�سكل  االآبار  بقاء  اأّن  , الأ�سباب حا�سلها  الذكر  �سالفة  – بطلباتها  الفردية  املدنية 
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ن�سو�س  يخالف  واأنه   , للمياه  اجلويف  املخزون  ويهدد   , املائية  الرثوة  على  �سررًا 

القانون.

– الدائرة املدنية الفردية  وقد تدوولت الدعوى اأمام املحكمة االبتدائية بنزوى 

برف�س   »: ق�ست  2013/6/10م  وبجل�سة  جل�ساتها,  مبحا�سر  الثابت  النحو  – على 
الدعوى , واألزمتها بالر�سم وامل�ساريف«.

واأ�س�ست املحكمة حكمها على » اأنه بناء على االأحكام اجلزائية �سالفة الذكر , وخلّو 

الدعوى من االأ�سانيد والدليل , ولعدم ثبوت ال�سرر من قبل املدعى عليهم من تلك 

االآبار , خا�سة واأنه مل يتقدم اأحد على املدعى عليهم بوقوع �سرر عليه من حفر تلك 

البئرين , مما يثبت اأن الدعوى اأقوال مر�سلة«.

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعنت  الق�ساء  بذلك  املدعية  ترت�س  مل  وحيث 

امل�ستاأنف  باإلزام  والق�ساء جمدًدا   , امل�ستاأنف  اإلغاء احلكم  ملتم�سة  )2013/331م( 

�سدهم بردم االآبار حمل الدعوى , وحتميل امل�ستاأنف �سدهم م�ساريف الدعوى, ومت 

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطـاأ  حا�سلها  االأ�سباب   , بها  �سدهم  امل�ستاأنف  اإعالن 

وتف�سريه. 

, ويف  �سكاًل  2013/2/11م ق�ست حمكمة اال�ستئناف :«بقبول اال�ستئناف  وبجل�سة 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف , واألزمت امل�ستاأنفة بامل�ساريف , ومبلغ مائتي 

ريال اأتعاب املحاماة.

الق�ساء  حمكمة  اأمام  اأخرى  بدعوى  الورثة  تقدم  2014/9/20م  يف  اإنه  وحيث 

االإداري – الدائرة االبتدائية الثانية- قيدت برقم )1585 ل�سنة 14( طالبوا يف 

ختامها: » بقبولها �سكاًل , وبعدم �سحة القرار ال�سلبي باالمتناع عن ت�سجيل البئرين 

البئرين  , والق�ساء بت�سجيل  اآثار  , مع ما يرتتب عليه من  اإليهم من مورثهم  االآيلني 

با�سم الورثة , واإلزام املدعى عليها بامل�ساريف , ومببلغ خم�سمائة ريال مقابل اأتعاب 

املحاماة ».

وا�ستطرد وكيلهم مكتب .....للمحاأماة واال�ست�سارات القانونية باأن موكليه ميتلكون 

االأر�س الزراعية رقم )152/01/101/28/4( الواقعة مبربع املعتمر بوالية نزوى 

, والبالغة م�ساحتها )75345م2( , ويوجد يف املزرعة بئران لرّي املزروعات.

اإىل مدير  وباأّن موكليه تقدموا   , اأحكام  �سابقا من  ُذكر  ما  الورثة  وا�ستعر�س وكيل 

بلدية نزوى بتاأريخ 2014/7/6م بطلب حل�سر وت�سجيل البئرين , كما تقدموا بتاأريخ 

2014/8/7م بتظلم اإىل وزير البلديات االإقليمية وموارد املياه , اإىل اأن الوزارة مل 

ترد على تظلمهم , وعليه اأقاموا الدعوى املاثلة بطلباتهم �سالفة الذكر . 
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التي مل  اإىل اجلهة االإدارية املدعى عليها  اأعلنت عري�سة الدعوى ومرفقاتها  وقد 

مبحا�سر  الثابت  النحو  على  الدعوى  املحكمة  ونظرت   , املحدد  االأجل  خالل  ترد 

جل�ساتها , وبجل�سة 2015/3/18م ق�ست :« بقبول الدعوى �سكال , ورف�سها مو�سوعا 

, وذلك على النحو املبني باالأ�سباب , واألزمت املدعني امل�ساريف«.

اال�ستئناف  بطريق  عليه  فطعنوا  الق�ساء  ذلك  �سدهم  املطلوب  املدعون  يرت�س  مل 

اأ-  �س-   ( برقم  قيد   ) القانونية  واال�ست�سارات  للمحاأماة   ...... وكيلهم  بو�ساطة 

742 ( ل�سنة 15 ق.�س , موؤ�س�سني طعنهم على اخلطاأ يف تطبيق القانون , والف�ساد يف 

اال�ستدالل , والق�سور يف الت�سبيب.

وتدوولت الدعوى اأمام الدائرة اال�ستئنافية على النحو الثابت مبحا�سر جل�ساتها, 

وبجل�سة 2015/5/26م ق�ست فيها الدائرة اال�ستئنافية :« بقبول اال�ستئناف �سكاًل, 

ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف , واألزمت امل�ستاأنفني امل�ساريف«.

زاع القائم ب�ساأن  وحيث اإن حقيقة ما تن�سده مقدمة الطلب من الهيئة الف�سل يف النِّ

يف  ال�سادر  باحلكم  منهما  التنفيذ  الواجب  احلكم  وحتديد  نهائيني  حكمني  تنفيذ 

 )14 لينة   1585( برقم  – قيد  الثانية  االبتدائية  – الدائرة  االإدارية  الدعوى 

ال�سادر بتاأريخ 2015/3/18م بقبول الدعوى �سكاًل , ورف�سها مو�سوًعا , وذلك على 

النحو املبني باالأ�سباب , واألزمت املدعني امل�ساريف«, والذي تاأييد ا�ستئنافيا بتاأريخ 

احلكم  وتاأييد   , برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكاًل  اال�ستئنافني  بقبول   « 2015/5/26م 

امل�ستاأنف , واألزمت امل�ستاأنفني امل�ساريف«.

اإزاء �سدور حكمني يف الدعوى , احلكم ال�سالف البيان , واحلكم ال�سادر  اإنه  وحيث 

من املحكمة االبتدائية بنزوى – الدائرة املدنية الفردية – بتاأريخ 2013/6/10م 

بجل�سة  ا�ستئنافيًا  تاأّيد  والذي  بامل�ساريف,  امل�ستاأنفة  واألزمت   , الدعوى  برف�س 

احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكاًل  اال�ستئناف  بقبول   : 2013/2/11م 

امل�ستاأنف , واألزمت امل�ستاأنفة بامل�ساريف ومبلغ مائتي ريال اأتعاب املحاماة , وقد طعن 

عليه اأمام املحكمة العليا التي قررت عدم قبول الطعن , موؤ�س�سة ذلك على اأّن طعن 

الطاعنة ما هو اإال جدل مو�سوعي , بني على افرتا�سات ال�سرر املتوقع بح�سوله على 

موؤ�س�سا  احلكم  فاأ�سحى  �سدهم,  للمطعون  موروثة  هي  البئر  اأّن  اإىل  اإ�سافة  اجلوار, 

قانونًا وواقعًا , مما ال جدوى معه قبول الطعن املعرو�س على املحكمة .

وحيث اإن طالبة التنازع – وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه – �سبق لها اأن قامت 

برفع دعوى جزائية �سد ...... كونه وكيال عن الورثة انتهى فيها احلكم االبتدائي 

2011/4/27م  بتاأريخ  بنزوى  املغايرة  اال�ستئناف  حمكمة  قبل  من  واال�ستئنايف 
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برباءة املتهم من اجلرم امل�سند اإليه لعدم كفاية الدليل.

ال�سلطاين رقم  ال�سادر باملر�سوم  النظام االأ�سا�سي للدولة  املادة )62( من  اإن  وحيث 

)96/101( تن�س على اأنه : يرتب القانون املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها 

ويبني وظائفها واخت�سا�ساتها.

وحيث اإن املادة )68( من النظام االأ�سا�سي ذاته تن�س على اأن : ينّظم القانون طريقة 

البّت يف اخلالف على االخت�سا�س بني جهات الق�ساء ويف تنازع االخت�سا�س.

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  اإن  وحيث 

)99/90( تن�س على اأنه : فيما عدا اخل�سومات االإدارية , تخت�س املحاكم املن�سو�س 

التحكيم  وطلبات   , والتجارية  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها 

واالإيجار  وال�سريبية  والعمالية  العمومية  والدعاوى  ال�سخ�سية  االأحوال  ودعاوى 

وغريها التي ترفع اإليها طبقا للقانون اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س .

وحيث اإن املادة )2( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88( ب�ساأن قانون هيئة تنازع 

االخت�سا�س واالأحكام تن�س على اأن تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي:

الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س عليها 

, وذلك  اأخرى  الق�ساء االإداري واأية حمكمة  الق�سائية وحمكمة  ال�سلطة  يف قانون 

اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل تتخل 

اإحداها اأو تخلت كلتاهما عنها. 

الف�سل يف النزاع الذي يقوم ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني �سدر اأحدهما من 

جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى.

وتن�س املادة )9( من املر�سوم ذاته على اأنه : لكل ذي �ساأن اأن يطلب من الهيئة

الف�سل يف النزاع القائم ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني يف احلالة امل�سار اإليها 

يف البند ) ب( من املادة )2( .

اإن املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين  وحيث 

رقم )99/91( املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2009/3( تن�س على اأن » تخت�س 

حمكمة الق�ساء االإداري ـ دون غريها ـ بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية ومنها االآتي : 

2ـ الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية .

ويعترب يف حكم القرارات االإدارية املن�سو�س عليها يف البندين رقمي )1 و 2( من هذه 

اأو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها  , رف�س ال�سلطات االإدارية  املادة 

اتخاذه وفقًا للقوانني واللوائح » .

وحيث اإن امل�ستفاد من الن�سو�س �سالفة البيان ؛ اأّن قواعد توزيع االخت�سا�س الوالئي 



– 102 –

بني جهات الق�ساء تعّد من امل�سائل املتعلقة بالنظام العام , اإذ عهد النظام االأ�سا�سي 

للدولة يف املادة )62( منه للقانون برتتيب املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها 

يف  حمددًا  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  �سدر  وقد   , واخت�سا�ساتها  وظائفها  وبيان 

املادة )8( منه ما تخت�س به حماكمه , ومنها الدعاوى املدنية والتجارية , وطلبات 

التحكيم , ودعاوى االأحوال ال�سخ�سية , والدعاوى العمومية والعمالية وال�سريبية 

واالإيجارية وغريها , اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س , وحظر عليها النظر يف اخل�سومات 

االإدارية , وجعلها من اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري .

     كما اأن مناط اخت�سا�س هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام طبقًا للفقرة )اأ( من 

املحاكم  اأمام حمكمتني من  الدعوى قد رفعت  اأن تكون  الذكر هو  �سالفة  املادة )2( 

املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري اأو اأّية حمكمة 

اأخرى من املحاكم اال�ستثنائية, ومل تتخّل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها , اأو 

جاء التخلي عن احلكم من اإحدى اجلهتني بعدم االخت�سا�س والئيًا واالإحالة اإىل 

اجلهة املخت�سة, فتق�سي هذه االأخرية اأي�سًا بعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر الدعوى .

الذكر  �سالفة   )2( املادة  من  )ب(  للفقرة  اإعمااًل  اأي�سًا  الهيئة  اخت�سا�س  ين�ساأ  كما 

يف حال �سدور حكمني نهائيني متناق�سني يف نزاع واحد على اأن يكون اأحد احلكمني 

�سادرًا عن جهة ق�سائية واالآخر �سادرًا عن جهة ق�سائية اأخرى , االأمر الذي يرتتب 

عليه اأنه يف حال �سدور حكمني متناق�سني من جهة ق�سائية واحدة وغدا احلكمان 

نهائيني , فاإن ذلك يخرج عن اخت�سا�س الهيئة بنظر الطلب ب�ساأنهما وهو ما اأكدته 

املادة )9( فقرة اأوىل من حق كل ذي �ساأن اأن يطلب من الهيئة الف�سل يف النزاع ب�ساأن 

تنفيذ حكميني نهائيني متناق�سني .

وحيث اإن اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظر الدعاوى املرفوعة اإليها ال ينعقد 

اإال اذا كانت الدعوى متعلقة بخ�سومة اإدارية من اخل�سومات التي ن�ست عليها املادة 

)6( من قانونها , وجهة االإدارة طرف فيها , كما اأنه يجب اأن يكون القرار املطعون فيه 

اإداريا بحكم مو�سوعه اأي �سادر يف م�ساألة من م�سائل القانون العام , فاإذا كان القرار 

متعلقًا مب�ساألة من م�سائل القانون اخلا�س فال يعّد ذلك من قبيل القرارات االإدارية 

التي تخت�س بها املحكمة .

     وبتطبيق ما تقدم على الطلب املاثل , ولـّما كان الثابت من واقع ت�سل�سل االأحكام 

ال�سادرة يف الدعاوى املتبادلة بني طريف الطلب وفق ما مت عر�سه يتبني اأن الق�ساء 

طالبة   - املياه  وموارد  االإقليمية  البلديات  وزارة  دعوى  رف�س  اإىل  انتهى  العادي 

التنازع - وذلك يف مطالبتها بردم االآبار حمل التداعي , بينما انتهى الق�ساء االإداري 
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اإىل الق�ساء برف�س دعوى الورثة -املطلوب �سدهم - وذلك يف مطالبتهم باإلغاء قرار 

وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه - طالبة التنازع - رف�س ت�سجيل وح�سر االآبار 

بطلبها   - التنازع  طالبة   - املياه  وموارد  االإقليمية  البلديات  وزارة  تقدمت  وعليه   ,

لهيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام لتعيني احلكم الواجب النفاذ .

وحيث اإن يف حالة اعتبار الدعوى املعرو�سة دعوى لل�سرر , فاإن النزاع يكون نزاعًا 

ا,  ومبوجبه يكون احلكم ال�سادر من قبل الق�ساء العادي هو الواجب التنفيذ. مدنيًّ

وذلك   , االإدارة  اتخذته  اإداري  قرار  ب�ساأن  املعرو�سة  الدعوى  اعتبار  حالة  يف  اأما 

احلكم  يكون  ثم  ومن   , اإدارية  خ�سومة  فهي  لالآبار  وت�سجيل  ح�سر  طلب  برف�سها 

الواجب التنفيذ هو احلكم ال�سادر من قبل حمكمة الق�ساء االإدارية .

وحيث اإن النزاع القائم يدور حول التناق�س بني حكمني , ولـّما كان احلكمان قد �سدرا 

من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني , وح�سما ذات النزاع القائم بني اأطراف طلب التنازع 

املاثل ح�سما نهائيا بعد اأن حازا قوة االأمر املق�سي , وتناق�س فيه باأن رف�س احلكم 

البئرين,  التنازع بردم  املدنية ( طلب طالبة  الدائرة  العادي )  الق�ساء  ال�سادر من 

بينما ق�سى احلكم ال�سادر من الدائرة االبتدائية مبحكمة الق�ساء االإداري برف�س 

طلب الورثة املقدم �سدهم طلب التنازع بح�سر وت�سجيل البئرين , االأمر الذي تكون 

معه املنازعة املطروحة على الق�ساء العادي تتطابق وقائعها مع املنازعة املطروحة 

املدنية  املحاكم  اأمام  الدعوى  يف  الطلب  مقدمة  اأن  بح�سبان   , االإداري  الق�ساء  على 

طلبت اإلزام املدعى عليهم باإزالة البئرين , بينما الورثة املقدم �سدهم التنازع طلبوا 

من حمكمة الق�ساء االإداري اإلزام الوزارة - مقدمة طلب التنازع - بح�سر وت�سجيل 

البئرين وهو يتعلق بذات املو�سوع الذي قّدم اأمام حمكمة الق�ساء االإداري من قبل 

يتعذر  فاإنه   , اإليهما  امل�سار  احلكمني  بني  للتناق�س  ونتيجة   , الطلب  �سدهم  املقدم 

تنفيذهما معًا .

لذلك   , االآخر  احلكم  حجية  باإهدار  اإال  يتاأتى  ال  احلكمني  اأحد  تنفيذ  اإن  وحيث 

يتعني على الهيئة تعيني احلكم ال�سادر من اجلهة الق�سائية التي لها والية الف�سل يف 

الدعوى , ليكون هو احلكم الواجب تنفيذه دون احلكم ال�سادر من اجلهة االأخرى.

رفعت  واأن  �سبق  ـ   املياه  وموارد  االإقليمية  البلديات  وزارة  ـ  االإدارة  جهة  اإن  وحيث 

على  الدعوى  وعر�ست   , العام  االدعاء  اإىل  االإحالة  اأمر  مبوجب  جزائية  دعوى 

اإليه لعدم كفاية  الق�ساء اجلزائي الذي ق�سى فيها برباءة املتهم من اجلرم امل�سند 

طريق  تتخذ  اأن  حينها  يف  عليها  املدعى  االإدارية  اجلهة  ت�ساأ  مل  وبالتايل  الدليل, 

االإزالة الفورية.
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اأنه يف حالة حترير خمالفة  اأحكام حمكمة الق�ساء االإداري على  ا�ستقر يف  وحيث 

اأن تتخذ  اإدارية واإحالتها اإىل االدعاء العام للتحقيق فيها , ومل ت�ساأ جهة االإدارة 

طريق االإزالة الفورية , فاإن االخت�سا�س يكون موكواًل للدائرة اجلزائية املخت�سة 

التحقيق  من  االنتهاء  بعد  العام  االدعاء  طريق  عن  املخالفة  اإليها  اأحيلت  ما  اإذا 

اأو  اإحالة حم�سر املخالفة لالدعاء العام من قبيل القرارات  , ومن ثّم فال يعّد  فيها 

ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( باملادة  الوارد  االإدارية  اخل�سومات 

الق�ساء بعدم  , والتي يجوز الطعن عليها بطلب  ال�سلطاين رقم )99/91(  باملر�سوم 

الوالئي ملحكمة  املخالفة واالإحالة من االخت�سا�س  , وهو ما يخرج حترير  �سحتها 

والئيا  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  بعدم  الق�ساء  ويتعني   , االإداري  الق�ساء 

النهج  كان  وان�سجاما مع هذا   , اأخرى  الدعوى مرة  اإحالة  االإحالة دون  اأمر  بنظر 

عند  االأحكام  تلك  �سوء  يف  اخت�سا�سها  بحث  االإداري  الق�ساء  حمكمة  على  يتعني 

عر�س املنازعة عليها , كون املنازعة التي يثريها الورثة منازعة تتعلق بالتنفيذ ال 

يخت�س بنظرها اإال قا�سي التنفيذ عماًل باأحكام املواد )334( وما بعدها من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29( امل�سار 

 , اأمام هذا القا�سي املخت�س  اأّن جميع مطالب تنفيذ االأحكام ترفع  , بح�سبان  اإليها 

وهو املوؤّهل قانونًا واملنوط به الف�سل يف جميع منازعات التنفيذ املو�سوعية والوقتية 

التنفيذ هو قا�س الفرع يف كل ما يت�سل بها من  اأّن قا�سي االأ�سل يف منازعات  , كما 

مطالبات اأو منازعات , واحلكمة يف ذلك هو عدم تاأييد اأو تقطيع اأوا�سر النزاع بني 

جهتني ق�سائيتني خمتلفتني.

فلهذه االأ�سباب

)155/م  رقم  الدعوى  يف  العادي  الق�ساء  من  ال�سادر  احلكم  باأن  الهيئة  حكمة 

ف/2013م( باملحكمة االبتدائية بنزوى املوؤيد باال�ستئناف رقم )2013/331م ( 

؛ هو الواجب التنفيذ .
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م 

 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي   

نائب رئيـــ�س املحكمة العليا د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي              

نــائب رئي�س املحكمة العليــا د. خليفة بن حممد بن عبداهلل احل�سرمي          

قا�سي املحكمــة العليا �سامل بن حممد بن �سامل الربا�سدي                       

قا�سي املحكمـــة العليا م�سعود بن حممد بن علي الرا�سدي                      

قا�سي باملحكمـة العليا                    د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سـوافــي  

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــي             

االإداري      

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري   نا�سر بن حممد بن نا�سر الرواحـي             

م�ست�سار مبحكمة الق�ســــاء    عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي          

االإداري           

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري           اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبي                

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري  د. جابر بن خلفان بن �سامل الهطايل          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )13 (

طلب التنازع  رقم   )2(  ال�سنة الق�سائية الثامنة 

عقد اإداري)مدين - طبيعة- اخت�سا�س( – اخت�سا�س والئي) اتفاق-  نظام عام ( 

اأ�سخا�س القانون العام بق�سد  - العقد االإداري هو العقد الذي يربمه �سخ�س من 

اإدارة مرفق عام اأو مبنا�سبة ت�سيريه, واأن تظهر نيته يف االأخذ باأ�سلوب القانون 

القانون  عقود  يف  ماألوفة  غري  �سروطًا  من  �سرطًا  العقد  بت�سمني  وذلك  العام, 

اخلا�س.

تتميز العقود االإدارية عن العقود املدنية بطابع خا�س مناطه احتياجات املرفق  -

امل�سلحة  وجه  وتغليب  حاجته,  �سد  اأو  ت�سيريه  االإداري  العقد  ي�ستهدف  الذي 

العقد  طريف  اأحد  ب�سفتها  فاالإدارة  اخلا�سة,  الفردية  امل�سلحة  على  العامة 

االإداري ال تبغى م�سلحة �سخ�سية بل تتعاقد مل�سلحة اجلموع, وهدفها امل�سلحة 

امة عليها واملخت�سة وحدها بتوجيهها وحتقيقها وتنظيمها, فهي  العامة وهي القوَّ
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تتعاقد لتكفل ح�سن �سري املرفق وانتظامه وا�ستمراره واإجناز االأعمال واخلدمات 

املطلوبة على وجه مر�سي, ويف املواعيد املقررة, ولتحقيق ذلك تتمتع جهة االإدارة 

يف جمال العقود االإدارية بحقوق و�سلطات وا�سعة من بينها حقها يف �سحب تلك 

العقود من الطرف الثاين واإ�سناده اإىل اآخر واإذا مل يلتزم املتعاقد معها بتنفيذ 

االأعمال ح�سب املتفق عليه وفقًا للمدة املحددة لها اأو اإذا عجز عن تنفيذ وتكملة 

االأعمال اأو مل تكن االأعمال على م�ستوى املوا�سفات املتفق عليها كقاعدة عامة.

اتفاق طريف العقد على حتديد جهة الق�ساء املخت�س يف العقد كما هو يف هذا  -

نوع االخت�سا�س هذا يندرج �سمن االخت�سا�س  له الأن  املاثل, فال عربة  النزاع 

الوالئي والذي يتعلق بالنظام العام, وال يجوز االتفاق على خالفه.

اأواًل-  يف االإجراءات

بتاأريخ 2016/2/23م اأودعت مقدمة الطلب- بو�ساطة حماميها ..... من مكتب ... 

حمامون وم�ست�سارون يف القانون - اأمانة �سر الهيئة هذا الطلب واأرفق به �سند الوكالة 

و�سورًا من احلكمني اللذين وقع يف �ساأنهما التنازع, ملتم�سًا يف ختام طلبها:

قبول الطلب �سكاًل.

حتديد املدعى عليها امل�ساريف, واأتعاب املحاماة.

�سر  اأمانة  فاإن  العادية,  بالطرق  بالطلب  �سدها  الطلب  مقدم  اعالن  تعذر  وحيث 

بتاأريخ  الوطن  بجريدة  اإعالنها  ثبت  حيث  الن�سر,  بطريق  اإعالنها  تولت  الهيئة 

2016/6/27م ومل يثبت تعقيب منها على مذكرة الطلب.

حت�سري  لتتوىل  الفنية  االأمانة  اإىل  الطلب  ملف  اإحالة  مت  2016/6/30م  وبتاأريخ 

املنازعة كاملتبع.

ثانيًا- الوقائع

بعد االطالع على االأوراق وبعد املداولة قانونًا,

اأن مقدمة الطلب قامت بتاأريخ  اأوراق امللف  تتلخ�س  وقائع الطلب ح�سبما يبني من 

باإبرام عقد تاأجري املكتب رقم )10Z00402( مب�ساحة )79م2( يف  2011/5/1م 

اإيجارية  بقيمة  �سدها,  الطلب  مقدم  ال�سركة  مع  الرابع  املبنى  من  الثاين  الطابق 

قدرها )8.500( ثمانية رياالت وخم�سمائة بي�سة للمرت الواحد, م�سافًا اإليها مبلغ 

�سداد  يتم  اأن  على  الواحد,  املرت  عن  ال�سيانة  م�ساريف  بي�سة  خم�سمائة   /500(

لدى  وتودع  العقد,  �سريان  الدفع تغطي فرتة  اآجلة  �سيكات  مقّدمًا مبوجب  االإيجار 

وقد  �سنويًا,   )%12( بواقع  تاأخري  فوائد  احت�ساب  الطلب  وملقدمة  الطلب,  مقدمة 
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ت�سّمن العقد اأي�سًا يف البند )14( منه باأنه يف حالة الف�سل يف �سداد االإيجارات املتفق 

عليها ُيعّد اإخالاًل بالعقد.

واأرفقت مقدمة الطلب ب�سحيفة دعواها اأمام الدائرة التجارية باملحكمة االبتدائية 

بال�سيب ن�سخًا لعدد من امل�ستندات, اأهمها: 1- عقد االإيجار املربم بينها وبني ال�سركة 

عليها  املدعى  ال�سركة  اإىل  منها  املوّجهة  واخلطابات  االإنذارات   -2 عليها.  املدعى 

باالإخالء و�سداد امل�ستحقات.

الدائرة   – بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  جل�سات  مبحا�سر  الدعوى  وتدوولت 

التجارية-, ثم اأ�سدرت حكمها بعدم االخت�سا�س والئيًا بنظر الدعوى واإحالتها اإىل 

الدعوى  اأطراف  املربم بني  العقد  اإن  القول  �سند من  االإداري؛ على  الق�ساء  حمكمة 

�سروط  على  ال�ستماله  االإداري؛  الق�ساء  حمكمة  بنظره  تخت�س  اإداري  عقد  هو 

ا�ستثنائية غري ماألوفة يف عقود القانون اخلا�س.

وتنفيذًا للحكم ال�سادر من املحكمة االبتدائية بال�سيب - –لدائرة التجارية- بعدم 

اخت�سا�سها والئيًا بنظر الدعوى واإحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري با�سرت هذه 

ال�سركة  باإلزام   -1 لها:  احلكم  الطلب  مقدمة  طلبت  حيث  الدعوى,  نظر  االأخرية 

من  خاليًا  الطلب  ملقدمة  وت�سليمه  لها,  املوؤجر  العقار  باإخالء  �سدها  الطلب  مقدمة 

ال�سواغل. 2- باإلزام ال�سركة مقدم الطلب �سدها باأن توؤدي لها مبلغ )7.815.198( 

فائدة  بي�سة, مع  ريااًل ومائة وثمان وت�سعني  اآالف وثمانائة وخم�سة ع�سر  �سبعة 

�سنوية بواقع )12%( حتى تاأريخ متام ال�سداد.

الق�ساء  مبحكمة  الثانية  االبتدائية  الدائرة  اأ�سدرت  2013/11/6م,  وبجل�سة 

االإداري حكمها القا�سي بعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر الدعوى ودون اإحالة.

مقدم  وال�سركة  الطلب  مقدمة  بني  املربم  العقد  من  الثابت  اأن  على  حكمها  موؤ�س�سة 

الطلب �سدها باأنه عقد اإيجار, واأنه من عقود القانون اخلا�س التي يخت�س بنظرها 

فيه  ا�ستثنائية  �سروط  ثّمة  توجد  وال  االإداري,  الق�ساء  ولي�س  العادي,  الق�ساء 

تخرجه عن دائرة عقود القانون اخلا�س, بل اإن مثل تلك ال�سروط الواردة يف العقد 

لها حمل يف عقود االإذعان اخلا�سة.

كما اأن البند رقم )22( من العقد ين�س على اأنه :« ... ويوافق االأطراف موافقة ال 

اأي جهة تخلفها  اأو  �سلطنة عمان  التجارية االبتدائية يف  املحكمة  باأن  فيها  رجعة 

اأو تكون  �سيكون لها ال�سالحية احل�سرية لت�سوية اأي منازعات يحتمل اأن تن�ساأ عن 

ذات عالقة بهذا العقد«.
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ثالثًا - الهيئة

والدائرة  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  من  كل  من  حكمني  �سدور  ثبت  اإنه  حيث 

االخت�سا�س  بعدم  منهما  كل  ق�سى  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  الثانية  االبتدائية 

الوالئي يف ذات النزاع املعرو�س, وبهذا يتحقق تنازع االخت�سا�س ال�سلبي بني حكمني 

�سادرين من جهتني خمتلفتني, وبالتايل تكون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام هي 

اجلهة املخت�سة بالف�سل يف ذلك التنازع.

وملا كان تعيني املحكمة املخت�سة بنظر النزاع املاثل ي�ستوجب حتديد وجه اخلالف 

بني اجلهتني م�سدرتي احلكمني, والذي يتلخ�س يف التكييف القانوين للعقد يف النزاع 

املعرو�س من حيث حمله على اأنه يندرج �سمن العقود االإدارية اأم اأنه جمرد عقد من 

العقود املدنية.

يربمه  الذي  العقد  هو  االإداري  العقد  اأن  وق�ساء  فقها  عليه  امل�ستقر  من  اإنه  وحيث 

اأو مبنا�سبة ت�سيريه, واأن  اإدارة مرفق عام  اأ�سخا�س القانون العام بق�سد  �سخ�س من 

تظهر نيته يف االأخذ باأ�سلوب القانون العام, وذلك بت�سمني العقد �سرطًا من �سروطًا 

غري ماألوفة يف عقود القانون اخلا�س.

وبا�ستعرا�س املربرات التي ا�ستندت عليها املحكمة االبتدائية بال�سيب بتكييف العقد 

باأنها  فراأت  و�سروطه  العقد  بنود  ا�ستعرا�س  خالل  من  وذلك  اإداري,  عقد  اأنه  على 

القانون  اأ�سخا�س  من  باعتبارها  العقد  على  وقّعت  املدعية  كون  ا�ستثنائية  �سروط 

العام, ولي�س من اأ�سخا�س القانون اخلا�س م�ستخل�سة ذلك من بع�س بنود العقد كالبند 

رقم )2/14( من العقد الذي ين�س على اأنه :« عند حدوث اأي اإخالل وب�سرف النظر 

و�ستكون  وحيازتها,  للم�ساحات  الدخول  للموؤجر  يجوز  عدمه  من  العقد  اإنهاء  عن 

اإذا  للموؤجر  امل�ستاأجرة, ويجوز  امل�ساحات  اإ�سعار الإخالء  الفقرة مبثابة  اأحكام هذه 

كان �سروريا ال�سروع يف ا�سرتداد حيازة امل�ساحات امل�ستاأجرة باتخاذ تلك االإجراءات 

اأي  فاإن  العقد,  اإنهاء  املوؤجر  واإذا اختار  ملا هو مطبق  الدخول واحليازة وفقًا  �ساماًل 

�سيء م�سمن يف هذا العقد يتم اإجنازه واأداوؤه بو�ساطة املوؤجر...«.

كما اأن البند )2,21( الفقرة )ج( تن�س على اأنه:« اإذا مل يبداأ امل�ستاأجر يف ا�ستغالل 

اأ�سهر  �ستة  ا�ستغاللها ثم توقف ملدة تزيد عن  ما بداأ يف  اإذا  اأو  امل�ستاأجرة  امل�ساحة 

دون اإبداء اأية اأ�سباب مقبولة ومقنعة جاز للموؤجر ف�سخ العقد دون اأي تعوي�س...«. 

حيث راأت باأن هذه ال�سروط يف العقد تدل داللة وا�سحة باأن طبيعة هذا العقد هو 

عقد اإداري.

ف�ساًل عن اأن االإيجارات حمل املطالبة عبارة عن اإيجارات مرفق عام, وهو يف حدود 
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منطقة الر�سيل وهذه االإيجارات عبارة عن اإيراد من اإيرادات املوؤ�س�سة, وفقًا للمادة 

رقم )12( من املر�سوم ال�سلطاين )93/4( ال�سادر باإن�ساء املوؤ�س�سة العامة للمناطق 

عليه  حت�سل  ما   -1  »: من  املوؤ�س�سة  موارد  تتكون   »: اأن  على  تن�س  التي  ال�سناعية 

املوؤ�س�سة من اإيجارات ور�سوم اإيجار االأرا�سي وامل�سانع داخل املنطقة«, وبالتايل فاإن 

االإيجارات حمل املطالبة تعترب مااًل عامًا ويحق لها حت�سيلها طبقًا لالإجراءات التي 

حت�سل بها ديون احلكومة وفق ما جاء باملادة )16( من قانون اإن�ساء املوؤ�س�سة.

كما ين�س البند املتعلق بالتمهيد يف العقد على اأن املدعى عليها توافق على االلتزام 

باأي لوائح اأو نظم تفر�سها املوؤ�س�سة من وقت الآخر بحيث تكون جزء ال يتجزاأ من العقد.

اأما الدائرة االبتدائية الثانية مبحكمة الق�ساء االإداري فقد ا�ستندت اإىل اأن العقد 

القانون  عقود  من  وهو  اإيجار,  عقد  هو  عليها  املدعى  وال�سركة  املدعية  بني  املربم 

اخلا�س الذي يخت�س بنظره الق�ساء العادي ولي�س الق�ساء االإداري, وال توجد ثّمة 

تلك  مثل  اإن  بل  اخلا�س,  القانون  عقود  دائرة  عن  تخرجه  فيه  ا�ستثنائية  �سروط 

ال�سروط الواردة يف العقد لها حمل يف عقود االإذعان اخلا�سة.

كما اأن البند رقم )22( من العقد ين�س على اأنه:« ... ويوافق االأطراف موافقة ال 

اأي جهة تخلفها  اأو  �سلطنة عمان  التجارية االبتدائية يف  املحكمة  باأن  فيها  رجعة 

اأو تكون  �سيكون لها ال�سالحية احل�سرية لت�سوية اأي منازعات يحتمل اأن تن�ساأ عن 

ذات عالقة بهذا العقد«. ولكون العقد �سريعة املتعاقدين انتهت اإىل اأن االخت�سا�س 

غري منعقد ملحكمة الق�ساء االإداري بالنزاع املاثل.

اإليه املحكمة االبتدائية  ا�ستندت  اأن ما  الهيئة ترى  فاإن  وبناء على ما �سبق ذكره, 

مرفق  هو  العقد  حمل  اأن  ذلك  والق�ساء  الفقه  عليه  ا�ستقر  ما  مع  يتوافق  بال�سيب 

العام وهو  املرفق  التعاقد حتقيق م�سلحة  العام, ويرمي من  ال�سخ�س  واحد طرفيه 

اأمر يتجلى من �سروط العقد اال�ستثنائية التي ال تكاد توجد يف العقود املدنية.

خا�س  بطابع  املدنية  العقود  عن  تتميز  االإدارية  العقود  اأنَّ  به  امل�سّلم  من  كان  وملا 

حاجته,  �سد  اأو  ت�سيريه  االإداري  العقد  ي�ستهدف  الذي  املرفق  احتياجات  مناطه 

وتغليب وجه امل�سلحة العامة على امل�سلحة الفردية اخلا�سة, فاالإدارة ب�سفتها اأحد 

طريف العقد االإداري ال تبغى م�سلحة �سخ�سية بل تتعاقد مل�سلحة اجلموع, وهدفها 

امة عليها واملخت�سة وحدها بتوجيهها وحتقيقها وتنظيمها,  امل�سلحة العامة وهي القوَّ

فهي تتعاقد لتكفل ح�سن �سري املرفق وانتظامه وا�ستمراره واإجناز االأعمال واخلدمات 

املطلوبة على وجه مر�سي, ويف املواعيد املقررة, ولتحقيق ذلك تتمتع جهة االإدارة يف 

جمال العقود االإدارية بحقوق و�سلطات وا�سعة من بينها حقها يف �سحب تلك العقود من 
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الطرف الثاين واإ�سناده اإىل اآخر واإذا مل يلتزم املتعاقد معها بتنفيذ االأعمال ح�سب 

املتفق عليه وفقًا للمدة املحددة لها اأو اإذا عجز عن تنفيذ وتكملة االأعمال اأو مل تكن 

االأعمال على م�ستوى املوا�سفات املتفق عليها كقاعدة عامة, ولي�س للمتعاقد معها اإال 

العقود  الثابت من مطالعة  واإذ  له وجه ومقت�سى, وعليه  اإن كان  التعوي�س  احلق يف 

اخلا�س,  القانون  عقود  يف  املاألوفة  غري  ال�سروط  تلك  ت�سمينها  بالدعوى  املرفقة 

االأمر الذي تكون معه حمكمة الق�ساء االإداري هي من لها والية الف�سل يف الدعوى 

املاثلة, وما ا�ستندت عليه الدائرة االبتدائية الثانية مبحكمة الق�ساء االإداري من 

مربرات فيما انتهت اإليه, فمردود عليه باأنه لي�س العربة بكون العقد عقد اإيجار اإذ 

اتفاق طريف  اأما  ال�سروط,  اإذا حتققت  اإدارية  باأنها عقود  االإيجار قد تكيف  عقود 

العقد على حتديد جهة الق�ساء املخت�س يف العقد كما هو يف هذا النزاع املاثل, فال 

عربة له؛ الأن نوع االخت�سا�س هذا يندرج �سمن االخت�سا�س الوالئي والذي يتعلق 

بالنظام العام, وال يجوز االتفاق على خالفه.

فلهذه االأ�سباب

الطلب  مو�سوع  الدعوى  بنظر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  باخت�سا�س  الهيئة  حكمت 

املاثل.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابــــي   

د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي نائب رئيــ�س املحكمة العليا

نــائب رئي�س املحكمة العليـا د. خليفة بن حممد بن عبداهلل احل�سرمي  

قا�سي املحكمـة العليا �سامل بن حممد بن �سامل الربا�سدي                        

قا�سي املحكمـة العليا م�سعود بن حممد بن علي الرا�سدي                      

ال�سيخ. د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سـوافــي   قا�سي باملحكمة العليا                   

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء االإداري     �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــي    

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري   نا�سر بن حممد بن نا�سر الرواحـي   

م�ست�سار مبحكمة الق�ســــاء االإداري          عبداهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي   

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري           اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبي    

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري    د. جابر بن خلفان بن �سامل الهطايل   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )14(

طلب التنازع  رقم ) 3( ال�سنة الق�سائية الثامنة 

اخت�سا�س ) والئي- نظام عام( – تنازع) ترقية موظف- اخت�سا�س – ق�ساء اإداري( 

املتعلقة  - امل�سائل  الق�ساء من  الوالئي بني جهات  تعدُّ قواعد توزيع االخت�سا�س 

بالنظام العام.

معيار  - هو  العادي  والق�ساء  االإداري  الق�ساء  بني  االخت�سا�س  حتديد  يف  املعيار 

ينعقد  اإدارية  اخل�سومة  تكون  فعندما  النزاع,  طبيعة  يحكمه  مو�سوعي 

�سفة  النزاع  عن  تنتفي  وعندما  االإداري,  الق�ساء  ملحكمة  ب�ساأنها  االخت�سا�س 

اخل�سومة االإدارية ينعقد االخت�سا�س ملحاكم الق�ساء العادي . 

مها املوظفون العموميون مبراجعة القرارات االإدارية النهائية  - الدعاوى التي يقدِّ

تلك  بنظر  املحكمة  هذه  تخت�س  فبالتايل  الوظيفية,  �سوؤونهم  ب�سائر  املتعلقة 

الدعاوى التي ترفع اإليها بعد �سدور املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه.

من  - الرتقية  تكون  اأن  على  االأوىل,  الدرجة  اإىل  الرتقية  ب�ساأن  املنازعة 
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رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  وفقًا  2006/1/1م 

عليه  وبناًء  البيان,  �سالف  النحو  على  التنفيذية,  والئحته  )2004/120م( 

اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري  فهي خ�سومة 

وتخرج عن اخت�سا�س الق�ساء العادي.

اأواًل-  يف االإجراءات

– من مكتب .... للمحاأماة واال�ست�سارات  اأودع املحامي ....   3/1/ 2016م   بتاأريخ 

املاثل  الطلب  عري�سة  الهيئة  �سر  اأمانة   – العليا  املحكمة  لدى  املقيد   - القانونية 

يف  طالبًا   , بالعدل  كاتب  من  �سادرة  وكالة  مبوجب  الطلب  مقدم  عن  وكياًل  ب�سفته 

ختامها احلكم:

لالإجراءات  وفقًا  لتقدميه  �سكاًل  االخت�سا�س  تنازع  يف  الف�سل  طلب  بقبول   : اأواًل 

القانونية .

ثانيًا: بتحديد املحكمة املخت�سة بنظر النزاع والف�سل يف مو�سوعه وفقًا للقانون.

2016/3/30م قام حم�سر الهيئة باإعالن املقدم �سدها الطلب ب�سورة من  وبتاأريخ 

الطلب ومرفقاته, ومل يتم اإيداع الرد على الطلب املاثل ,  وعليه قرر ف�سيلة ال�سيخ 

واإعداد  لتح�سريه,  الفنية  االأمانة  اإىل  الطلب  ملف  اإحالة  الهيئة  رئي�س  الدكتور 

تقرير بالراأي القانوين .

واإذ تبني لالأمانة الفنية للهيئة اأن الطلب املاثل م�ستوف لكافة االأوراق وامل�ستندات 

الالزمة للف�سل يف مو�سوعه, واأن الهيئة قد اأعلنت املقدم �سدها بالطلب, اإال اأنها مل 

راأيها  ن  ت�سمَّ تقريرًا  ت  واأعدَّ لب  الطَّ بتح�سري  للهيئة  الفنيَّة  االأمانة  قامت  ثم  ترد, 

رت اإ�سدار احلكم  لب وقرَّ مته اإىل رئي�س الهيئة , بعد ذلك نظرت الهيئة الطَّ ب�ساأنه قدَّ

فيه بجل�سة اليوم, وفيها �سدر احلكم , واأودعت م�سودته امل�ستملة على اأ�سبابه عند 

النُّطق به . 

ثانيًا- الهيئة

الع على االأوراق, وامتام املداولة قانونًا. بعد االطِّ

حيث اإنه عن �سكل الطلب :

العليا,  املحكمة  اأمام  للرتافع  مقبول  حمام  من  وقعت  الطلب  عري�سة  كانت  ملا  فاإنه 

وقدمت وفقًا لالإجراءات املقررة قانونًا, واإذ ا�ستوفى الطلب �سائر اأو�ساعه ال�سكلية 

االأخرى, فيكون مقبواًل �سكاًل.

ل – ح�سب البني من االأوراق وامل�ستندات –  وحيث اإنَّه عن وقائع هذا الطلب فتتح�سَّ
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يف اأن مقدم الطلب املاثل كان قد اأقام بتاأريخ 2014/5/19م دعواه باإيداع عري�ستها 

ابتداء لدى اأمانة �سر حمكمة الق�ساء االإداري مب�سقط, قيدت بجدولها برقم 858 

 : املو�سوع  , ويف  �سكاًل  الدعوى  اأواًل: بقبول  14 ق, طالًبا يف ختامها احلكم:  لل�سنة 

بعدم �سحة قرار وزارة القوى العاملة برتقيته اإىل الدرجة املالية االأوىل اعتبارا 

من 2008/6/1م, مع ما يرتتب على ذلك من اآثار, اأهمها ترقيته اإىل هذه الدرجة 

اعتبارا من 2006/1/1م, مع اإلزام املدعى عليها ر�سوم الدعوى, ومبلغ )1500( األف 

وخم�سمائة ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة.

وذكر مقدم الطلب �سرحًا لدعواه امل�سار اإليها اأّنه وعددًا من زمالئه تقدموا  بتاأريخ 

2013/3/19م بطلب اإىل املطلوب الف�سل يف تنازع االخت�سا�س �سدها الأجل ت�سكينهم 

)2004/120م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  وفقًا 

من  قابلها  وما   )1/4( و   )1/5( الدرجتني  بدمج  ق�سى  الذي  التنفيذية  والئحته 

من  لهم  ي�ستحق  ما  و�سرف  والعالوات  الرواتب  وجدول  اجلديد  بالقانون  درجات 

فروق الدرجات, وتواريخ الرتقيات لهم من تاأريخ  2006/1/1م , وعليه اأ�سدر الوزير 

2013/5/16م مت�سمًنا ت�سكيل جلنة؛ ابتغاء  2013م( يف  273 ل�سنة  القرار رقم ) 

رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  ح�سب  املوظفني  ت�سكني  على  املرتتبة  االآثار  معاجلة 

)2004/120( , اإال اأنه مل تتم معاجلة اأو�ساعهم .

اأ�سدرت  2015/5/10م  وبتاأريخ  االبتدائية,  الدائرة   اأمام  الدعوى  تدوولت  وقد 

باالأ�سباب,  املبني  النحو  على  وذلك  �سكاًل,  الدعوى  قبول  بعدم   « القا�سي  حكمها 

اال�ستئنافية  الدائرة  اأمام  احلكم  على  املدعي  فطعن  امل�ساريف,  املدعي  واألزمت 

االأوىل )اال�ستئناف رقم 1017 ل�سنة 15ق.�س( والتي ق�ست بتاأريخ 2015/6/29م 

جمددًا  والق�ساء  امل�ستاأنف,  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكال,  اال�ستئناف  بقبول   «

بعدم اخت�سا�س املحكمة بنظر الدعوى, وذلك على النحو  املبني باالأ�سباب, واألزمت 

امل�ستاأنف امل�ساريف« .

و�سيدت ق�ساءها على اأنه وملا كان امل�ستاأنف ي�ستهدف وزن م�سروعية قرار ترقيته اإىل 

الدرجة املالية االأوىل املوؤرخ 2008/1/1م, الدعائه با�ستحقاق هذه الدرجة يعود 

اإىل 2006/1/1م, مع ما يرتتب على ذلك من اآثار اأهمها ترقيته و�سرف الفروقات 

امل�ستاأنف يف حينه, وذلك قبل  2008م, وارت�ساه  القرار  عام  واإذ �سدر هذا  املالية, 

العمل بالتعديالت التي اأُدخلت على قانون املحكمة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 

)2009/3( �سالف البيان, والتي اأ�سبحت هذه  املحكمة مبوجبه تخت�سَّ بالدعاوى 

املتعلقة  النهائية  االإدارية  القرارات  مبراجعة  العموميون  املوظفون  مها  يقدِّ التي 
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ب�سائر �سوؤونهم الوظيفية؛ وبناًء عليه فاإن املركز القانوين للم�ستاأنف يكون قد ا�ستقر 

اإجراوؤها,  مت  التي  التعديالت  قبل  االإداري  الق�ساء  حمكمة  بقانون  العمل  ظل  يف 

العموميون  املوظفون  يقيمها  التي  للدعاوى  بالن�سبـــة  فيها  اخت�سا�سها  كـــان  والتي 

وارًدا على �سبيل احل�سر, ومل يكن من بينها الدعاوى املتعلقة بالرتقيات؛ االأمر الذي 

ينح�سر عنه اخت�سا�س هذه املحكمة بنظر الدعوى.

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اأمام  دعوى  املدعي  اأقام  2015/8/11م  وبتاأريخ 

القرار  بتعديل  احلكم:  طالبًا   )2015/  559( برقم  قيدت  املدنية(  )الدائرة 

االإداري ال�سادر يف عام 2008م باأن يكون قرار الرتقية اعتبارًا من 2006/1/1م وفقًا 

والئحته  )2004/120م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  لقانون 

التنفيذية, مع اإلزام املدعى عليها مبا يرتتب على ذلك من اآثار  وحقوق للمدعي من 

رواتب وعالوات ومدد االأقدمية يف الرتقيات الالحقة من تاأريخ 2006/1/1م تاأريخ 

�سريان املر�سوم وحتى تعديل القرار  .

بعدم  2015/11/17م,  املوؤرخة  بجل�ستها  املحكمة  ق�ست  الدعوى  تداول  وبعد 

اخت�سا�سها والئيًا بنظر الدعوى, واألزمت املدعي امل�ساريف, و�سيدت ق�ساءها على 

اأن » النزاع املاثل اإداري �سرف بني موظف عمومي وجهة اإدارية نا�سئ عن الرابطة 

الوظيفية يف قرار اإداري حيث اإنه يعترب يف حكم القرارات االإدارية رف�س ال�سلطات 

للقوانني  وفقا  اتخاذه  عليها  الواجب  من  كان  قرار  اتخاذ  عن  امتناعها  اأو  االإدارية 

القرارات  حكم  يف  يعترب  اإ�سداره  املراد  االإداري  القرار  فاإن  وبالتايل  واللوائح, 

االإدارية, وتكون بذلك املنازعة يف حقيقتها منازعة اإدارية وال يجوز للق�ساء العادي 

املدعي  طعن  وقد  العادي,  الق�ساء  اخت�سا�س  عن  املنازعة  تخرج  مما  ينظرها؛  اأن 

الدائرة  ـ  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  احلكم  على  2015/12/7م    بتاأريخ 

املدنية ـ قيدت برقم )2015/990م(, التي انتهت بتاأريخ 2016/2/2م اإىل الق�ساء 

بقبول اال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع اإلزام رافعه 

امل�ساريف. 

االخت�سا�س  تنازع  هيئة  اأمام  الطلب  هذا  مقدم  وكيل  اأودع  2016/3/1م  وبتاأريخ 

واالأحكام. 

الق�سائية  اجلهة  تعيني  اإىل  يهدف  فاإنه  املاثل  التنازع  طلب  مو�سوع  عن  اإنه  وحيث 

العادي  الق�ساء  جهتي  من  كل  ق�سى  اأن  بعد  الطلب,  حمل  النزاع  بنظر  املخت�سة 

والق�ساء االإداري بعدم اخت�سا�سهما عن نظره.

ال�سلطاين رقم  ال�سادر باملر�سوم  النظام االأ�سا�سي للدولة  املادة )68( من  اإن  وحيث 
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)96/101( تن�س على اأنه : » ينظم القانون طريقة البت يف اخلالف على االخت�سا�س 

بني جهات الق�ساء ويف تنازع االخت�سا�س«.

وحيث اإن املادة )2( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88( ب�ساأن قانون هيئة تنازع 

االخت�سا�س واالحكام تن�س على اأنه :« تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي:

املن�سو�س  املحاكم  بني  وال�سلبي  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الف�سل  ــ  اأ 

اأخرى  حمكمة  واأية  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 

تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها ...«.

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  اإن  وحيث 

املحاكم  تخت�س   – االإدارية  اخل�سومات  عدا  فيما   »: اأنه  على  تن�س   )99/90(

وطلبات  والتجارية  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 

وال�سريبية  والعمالية  العمومية  والدعاوى  ال�سخ�سية  االأحوال  ودعاوى  التحكيم 

وتبني  خا�س.  بن�س  ا�ستثنى  ما  اإال  للقانون  طبقًا  ترفع  التي  وغريها  واالإيجارية 

الن�سو�س االإجرائية قواعد اخت�سا�س املحاكم ».

اإن املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين  وحيث 

رقم )99/91( ـــ قبل تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) 2009/3 ( ـــ تن�س على اأن 

: » تخت�س حمكمة لق�ساء االإداري – دون غريها – بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية 

االآتية :1- الدعاوى اخلا�سة بالرواتب واملعا�سات واملكافاآت وما يف حكمها امل�ستحقة 

العموميون  املوظفون  يقدمها  التي  الدعاوى   -2 لورثتهم.  اأو  العموميني  للموظفني 

بف�سلهم  اأو  التقاعد  اإىل  باإحالتهم  ال�سادرة  النهائية  االإدارية  القرارات  مبراجعة 

مبراجعة  العموميون  املوظفون  يقدمها  التي  الدعاوى   .3 التاأديبي.   الطريق  بغري 

اجلزاءات التاأديبية املوقعة عليهم. 4- ...5 ــ ... 6ــ ... 7ـــ ... 8ـــ ... ».

باملر�سوم  تعديلها  بعد  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( املادة  اإن  وحيث 

ال�سلطاين رقم )2009/3( ـــ تن�س على اأن: تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري - دون 

غريها - بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية ومنها االآتي:

النهائية  االإدارية  القرارات  مبراجعة  العموميون  املوظفون  يقدمها  التي  الدعاوى 

املتعلقة ب�سائر �سوؤونهم الوظيفية.

2- الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية.

3- الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات النهائية ال�سادرة من جلان 

اإدارية ذات اخت�سا�س ق�سائي .
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4- الدعاوى اخلا�سة بالرواتب واملعا�سات واملكافاآت وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني 

العموميني اأو لورثتهم .

اأو  اأ�سلية  ب�سفة  رفعت  �سواء   , االإدارية  باخل�سومات  املتعلقة  التعوي�س  دعاوى   -5

تبعية.

6- الدعاوى املتعلقة بالعقود االإدارية , وذلك دون اإخالل بحكم املادة )6مكررا ( من 

هذا القانون.

7- امل�سائل االأخرى التي تن�س القوانني على اخت�سا�س املحكمة بها. 

ويعترب يف حكم القرارات االإدارية املن�سو�س عليها يف البندين رقمي )1, 2( من هذه 

عليها  الواجب  من  كان  قرار  اتخاذ  عن  امتناعها  اأو  االإدارية  ال�سلطات  رف�س  املادة, 

اتخاذه وفقا للقوانني واللوائح«.

الوالئي  االخت�سا�س  توزيع  قواعد  اأن  ال�سابقة  الن�سو�س  من  امل�ستفاد  اإن  وحيث 

بني جهات الق�ساء ُتعدُّ من امل�سائل املتعلقة بالنظام العام؛ اإذ عهد النظام االأ�سا�سي 

اأنواعها ودرجاتها  للدولة يف املادة )62( منه للقانون ترتيب املحاكم على اختالف 

وبيان وظائفها واخت�سا�ساتها, ف�سدر قانون ال�سلطة الق�سائية حمددًا يف املادة )8( 

التحكيم,  وطلبات  والتجارية,  املدنية  الدعاوى  ومنها  حماكمه,  به  تخت�س  ما  منه 

ودعاوى االأحوال ال�سخ�سية, والدعاوى العمومية والعمالية وال�سريبية واالإيجارية 

وغريها, اإال ما ا�ستثني بن�س خا�س, وحظر عليها النَّظر يف اخل�سومات االإدارية .

كما �سدر قانون حمكمة الق�ساء االإداري باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/91( وحدد 

, ثم �سدر املر�سوم  اخت�سا�س املحكمة على �سبيل احل�سر يف بع�س دعاوى املوظفني 

رقم )2009/3( بتعديل قانون املحكمة اأ�سبحت مبوجبه خمت�سة بالدعاوى املتعلقة 

بالوظيفة العامة.

وحيث اإن مناط قبول طلب الف�سل يف تنازع االخت�سا�س وفقًا  للفقرة )اأ( من املادة 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ادر  ال�سّ واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  من   )2(

من  حمكمتني  اأمام  واحد  مو�سوع  عن  رفعت  قد  الدعوى  تكون  اأن  هو   )2008/88(

االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  املحاكم 

اأن  واإذ ثبت  اأو تخّلت كلتاهما عنها,  اإحداهما عنها  اأخرى, ومل تتخّل  واأي حمكمة 

واملحكمة  ـ  االأوىل  اال�ستئنافية  الدائرة  ـ  مب�سقط  االإداري  الق�ساء  حمكمة  من  كاًل 

املعرو�س عليهما  النزاع  ناأتا عن نظر  املدنية - قد  الدائرة  اال�ستئنافية مب�سقط - 

يف  �سلبيًا  تنازعًا  يثري  ّ ذلك  فاإّن   , بنظره  والئيًا  تني  خمت�سّ غري  اأنهما  على  تاأ�سي�سًا 

االخت�سا�س بينهما مّما يتوافر معه قبول طلب تعيني اجلهة املخت�سة بنظر الدعوى.
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وحيث اإن مقطع الف�سل يف الطلب املاثل يجد حده يف مدى اخت�سا�س اإحدى املحكمتني 

املعرو�س عليهما النزاع وقت ن�ساأته, وملا كان املعيار يف حتديد االخت�سا�س بني الق�ساء 

تكون  فعندما  النزاع,  طبيعة  يحكمه  مو�سوعي  معيار  هو  العادي  والق�ساء  االإداري 

اخل�سومة اإدارية ينعقد االخت�سا�س ب�ساأنها ملحكمة الق�ساء االإداري, وعندما تنتفي 

عن النزاع �سفة اخل�سومة االإدارية ينعقد االخت�سا�س ملحاكم الق�ساء العادي . 

وحيث اإن اخل�سومة االإدارية هي نزاع ين�ساأ بني جهة االإدارة  التي تتمتع بامتيازات 

ال�سلطة العامة وبني االأفراد للمطالبة بحق من احلقوق الناجتة عن ت�سيري االإدارة 

املتعلقة  احلقوق  بينها  ومن  العام,  القانون  روابط  حتكمها  والتي  العامة  للمرافق 

اجلهة  بني  فاملنازعة   , ونحوها  واملكافاآت  والرواتب  كالرتقية  العام  املوظف  ب�سوؤون 

االإدارية واملوظف الذي ينت�سب اإليها يف اأي �ساأن من �سوؤونه الوظيفية تعترب منازعة 

اإدارية تخ�سع للق�ساء االإداري .

وحيث اإن املحكمة واإذ اأ�سبحت مبوجب التعديالت التي اأدخلت على قانونها باملر�سوم 

مها املوظفون العموميون  ة بنظر الدعاوى التي يقدِّ ال�سلطاين رقم )2009/3( خمت�سَّ

, فبالتايل  مبراجعة القرارات االإدارية النهائية املتعلقة ب�سائر �سوؤونهم الوظيفية 

املر�سوم  �سدور  بعد  اإليها  ترفع  التي  الدعاوى  تلك  بنظر  املحكمة  هذه  تخت�س 

ال�سلطاين امل�سار اإليه.

الطلب  مو�سوع  واقع  من  فالبني  املاثلة,  احلالة  على  تقدم  ما  بتطبيق  اإنه  وحيث 

املاثل اأن مقدم الطلب موظف بوزارة القوى العاملة وينازع جهة عمله ب�ساأن ترقيته 

2006/1/1م وفقًا لقانون اخلدمة  اأن تكون الرتقية من  اإىل الدرجة االأوىل, على 

التنفيذية, على  ال�سلطاين رقم )2004/120م( والئحته  املدنية ال�سادر باملر�سوم 

اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها  البيان, وبناًء عليه فهي خ�سومة  �سالف  النحو 

الذي  االأمر  العادي؛  الق�ساء  اخت�سا�س  عن  وتخرج  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل 

يتعني معه الق�ساء بتعيني حمكمة الق�ساء االإداري – الدائرة اال�ستئنافية االأوىل – 

املخت�سة بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.

بتعيني  تنازع االخت�سا�س واالأحكام  ادر من هيئة  ال�سَّ اإنَّ من مقت�سى احلكم  وحيث 

ة بنظر الدعوى, هو اأن تلتزم تلك املحكمة بنظرها .   املحكمة املخت�سَّ

فلهذه االأ�سباب

حكمت الهيئة: بتعيني الدائرة اال�ستئنافية االأوىل مبحكمة الق�ساء االإداري لنظر 

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ

نائب رئي�س املحكمة العليـا ال�سيخ د.عبد اهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابـي   

نائب رئيـ�س املحكمة العليا د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي               

نـــــائب رئي�س املحكمة العليا د. خليفة بن حممد بن عبداهلل احل�سرمي          

قا�سي املحكمة العليا �سامل بن حممد بن �سامل الربا�سدي                        

قا�سي املحكمـة العليا م�سعود بن حممد بن علي الرا�سدي                      

قا�سي باملحكمـة العليا                    ال�سيخ .د. �سامل بن حميد بن حممد ال�ســـوافــي  

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــي            

االإداري      

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري   نا�سر بن حممد بن نا�سر الرواحـي             

م�ست�سار مبحكمة الق�ســــاء    عبد اهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي          

االإداري           

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري           اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبي                

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري  د. جابر بن خلفان بن �سامل الهطايل          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )15(

طلب التنازع  رقم   )9( ال�سنة الق�سائية الثامنة

 ) تنازع – اأوقاف- ق�ساء عادي – املحكمة ال�سرعية( 

املنازعة النا�سئة عن تطبيق قانون االأوقاف من اخت�سا�س املحكمة االبتدائية  -

-  الدائرة ال�سرعية تطبيقا الأحكام املادة )4(     من قانون االأوقاف .

اأواًل-  يف االإجراءات

واال�ست�سارات  للمحاماة   .... مكتب  من  ـ   .... املحامي  اأودع  2016/3/10م  بتاأريخ 

ب�سفته  املاثل  الطلب  الهيئة  �سر  اأمانة  لدى  ـ  العليا  املحكمة  لدى  املقيد  ـ  القانونية 

وكياًل عن مقدم الطلب , طالبا يف ختامه احلكم 

 اأوال :بقبول الطلب من حيث ال�سكل؛ لتقدمية خالل القيد الزمني املحدد.

ثانيًا :بتحديد اجلهة الق�سائية املخت�سة قانونا بنظر الدعوى .
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ثالثًا : باإحالة االأوراق اإىل تلك اجلهة للت�سدي والق�ساء فيها بحكم ق�سائي مو�سوعي 

وبتاأريخ 2016/3/30 م قام حم�سر الهيئة باإعالن املقدم �سدهما الطلب ب�سورة من 

الطلب ومرفقاته ,ومل تودعا ردهما عليه ,وعليه قرر ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س 

بالراأي  تقرير  اإعداد  ,و  لتح�سريه  الفنية  االأمانة  اإىل  الطلب  ملف  احالة  الهيئة 

االأوراق  لكافة  م�ستوف  املاثل  الطلب  اأن  للهيئة  الفنية  لالأمانة  يتبني  واإذ  القانوين 

وامل�ستندات الالزمة للف�سل يف مو�سوعه , واأن الهيئة قد قامت باإعالن املدعي عليهما 

اإال اأنهما مل يقدما ردهما , ومن ثم قامت باإعداد التقرير املاثل .

ثانيًا- الوقائع

تتخل�س وقائع املنازعة – ح�سب البني من االأوراق وامل�ستندات -  مقدم الطلبي اأقام 

بتاأريخ 2014/11/9م اأمام الدائرة ال�سرعية باملحكمة االبتدائية ب�ساللة الدعوى 

رقم )2014/126( بو�ساطة وكيلة من مكتب ... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

�سد كل من وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية – مدعى عليها اأوىل – وزارة االإ�سكان – 

مدعى عليها ثانية – طالبا يف ختامها احلكم :

اأواًل : بعدم �سحه ونفاذ الوقف يف قطعة االأر�س الزراعية الواقعة ب�ساللة ال�سرقية 

رقم )23,22(  مربع )ب( وقف جلامع �ساللة وجامع بامزروع وم�سجد عقيل وم�سجد 

حم�سون وم�سجد ال�سيخ علي .

االأر�س  لقطعة  جديد  ملكية  �سند  باإ�سدار  الثانية  عليها  املدعى  باإلزام  ثانيًا: 

الزراعية حمل الدعوى توؤول بالكامل لورثة ...... , وحتميلها م�ساريف الدعوى.

الزراعية  االأر�س  �ساحب  ورثة  اأحد  الطلب  مقدم  اإن  القول  من  �سند  على   وذلك 

االأوىل  عليها  املدعى  باأن  تفاجاأ  وقد  )ب(  مربع   )23,22( رقم  ال�سرقية  ب�ساللة 

االأر�س بادعاء وجود وقف من جزء  املاثل تنازعهم يف ملكية  الطلب  املقدم �سدها 

من االأر�س , وقامت املدعى عليها الثانية باإ�سدار �سند ملكية ت�سهد فيه اأمانة ال�سجل 

باأن جزءًا من تلك االأر�س وقف جلامع ...... وجامع ..... وم�سجد .....  العقاري 

وم�سجد ....وم�سجد ...... , واأن هذا الوقف غري �سحيح , وال�سحيح اأن مورثه قد 

جعل بع�س ثمار االأر�س الزراعية وقف معني املقدار, وحدد من الثمار , ومل يجعل 

االأر�س ذاتها وقفًا للمدعى عليها االأوىل .

وبجل�سة 2015/1/18م اأ�سدرت الدائرة ال�سرعية حكمًا بعدم اخت�سا�سها النوعي 

بنظر الدعوى واإحالتها اإىل الدائرة املدنية ب�ساللة , واأحيلت الدعوى مبوجب هذا 

احلكم ايل الدائرة املدنية التي اأ�سدرت بجل�سة 2015/5/18حمكمها القا�سي بعدم 
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اخت�سا�سها والئيا بنظر الدعوى  واحالتها ايل حمكمة الق�ساء االإداري لالخت�سا�س 

لتنظرها باإحدى جل�سات �سهر يونيو من العام 2015 م وعلى اأمانة �سر املحكمة اإعالن 

الغائب من اخل�سوم واأبقت الف�سل يف امل�ساريف .

وتنفيذ احلكم االإحالة نظرت الدائرة االبتدائية ملحكمة الق�ساء االإداري ب�ساللة 

جل�سة  اإىل  الدعوى  تاأجيل  املحكمة  قررت  وفيها  2015/11/3م  بجل�سة  الدعوى 

املدعى  وكيل  قدم  ,وفيها  االحالة  حلكم  وفقا  مذكرات  لتقدمي  2015/11/17م 

وزارة  عن  احلا�سر  وقدم  الدعوى  بعري�سة  الواردة  طلباته  على  فيها  �سمم  مذكرة 

االأوقاف ال�سوؤن الدينية مذكرة طلب فيها احلكم :

بعدم االخت�سا�س الوالئي بنظر الدعوى

بتحميل املدعى ر�سوم امل�ساريف الدعوى ,ذلك اأن منازعات الوقف تخت�س بها الدائرة 

ال�سرعية وفقًا للمر�سوم ال�سلطاين )2000/65( باإ�سدار قانون االأوقاف وال تخت�س 

بنظرها حمكمة الق�ساء االإداري , كما قدم احلا�سر عن وزارة اال�سكان مذكرة طلب 

فيها احلكم  : بعدم قبول الدعوى �سكاًل, ورف�سها مو�سوعا والزام رافعها امل�ساريف, باأن 

الوزارة ا�سدرت �سند ملكية االأر�س با�سم ورثة ..... مل�ساجد جامع .....وجامع.....

وم�سجد .... وم�سجد .... وم�سجد.....,وذلك بناء على خطاب وزارة االأوقاف التي 

تفيد بوجود وقف كما هو مو�سح يف �سجالت الوقف ,وكانت اللجنة املحلية ل�سوؤون 

, وقد اعتمدت  اأو�ست يف اجتماعها رقم )2009/13(  االأرا�سي بوالية �ساللة قد 

التو�سية من قبل الوزير بتاأريخ 2009/9/12م .

الدعوى  الدائرة االبتدائية ب�ساللة حكمها يف  اأ�سدرت  2015/11/24م  وبجل�سة 

ق�ست :« بعدم اخت�سا�سها والئيا بنظر الدعوى, وذلك على النحو املبني باالأ�سباب, 

واألزمت املدعي امل�ساريف ».

واأ�س�ست ق�ساءها بعدم االخت�سا�س على اأن �سروط الوقف وانعقاده ونفاذه من االأمور 

التي نظمها قانون االأوقاف رقم )2000/65( يف املواد الواردة يف الف�سل الثاين منه, 

كما اأن اأوقاف امل�ساجد منظمة حتت الف�سل ال�ساد�س من القانون امل�سار اإليه , ومن ثم, 

املادة  املحكمة  وا�ستعر�ست  القانون,  هذا  تطبيقات  اإحدى  هو  الدعوى  مو�سوع  فاإن 

2000/65, وخل�ست من ذلك  4 من قانون االأوقاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

اإىل ما مفاده , اأن امل�سرع اأوكل مهمة الف�سل يف املنازعات التي تن�ساأ عن تطبيق قانون 

االأوقاف والدعاوى التي تقام على الوقف اإىل املحاكم ال�سرعية, واأن املدعي يهدف 

من دعواه اإىل عدم اإ�سراك وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف ملكية االأر�س حمل 

الدعوى, ذلك اأن مورثهم قد اأو�سى فقط باأن تكون بع�س ثمار االأر�س وقفًا لبع�س 
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و�سروطه  ونفاذه  بالوقف  املتعلقة  املنازعات  اأن  ومبا  ذاتها,  االأر�س  ولي�س  امل�ساجد 

وانعقاده واأوقاف امل�ساجد نا�سئة عن تطبيق قانون االأوقاف, فاإن االخت�سا�س بنظر 

بنظره  وتخت�س   , االإداري  الق�ساء  ملحكمة  الوالئي  االخت�سا�س  عن  يخرج  النزاع 

حل  والتي   2000/65 رقم  االأوقاف  قانون  من   4 للمادة  اإعماال  ال�سرعية؛  املحاكم 

ال�سلطة الق�سائية رقم  حملها الدوائر ال�سرعية باملحاكم االبتدائية طبقا لقانون 

.99/90

من  حمالة  الدعوى  باأن  بالنزاع,  املخت�سة  املحكمة  اإىل  االإحالة  عدم  اأ�س�ست  كما 

من  اإليها  اأحيلت  اأن  بعد  ب�ساللة  االبتدائية  باملحكمة  الثالثية  املدنية  الدائرة 

الدائرة ال�سرعية باملحكمة, وملا كان ما تق�سي به املادة 112 من قانون االإجراءات 

ي�سري  فيها,  بالف�سل  الدعوى  اإليها  املحال  املحكمة  تلتزم  اأن  والتجارية من  املدنية 

باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   1 املادة  يف  املحددة  املحاكم  على 

ال�سلطاين رقم 99/90 على اأ�سا�س اأنها تتبع جميعها جهة الق�ساء العادي ويف اإطار 

اإىل  االإلزام  , وال ميتد هذا  منها  لكل  املحدد  واملحلي  والنوعي  القيمي  االخت�سا�س 

كانت  اإذا  اإال  اإليها,  املحالة  الدعاوى  يف  بالف�سل  لتقوم  االإداري  الق�ساء  حمكمة 

اخل�سومة بطبيعتها اإدارية وتدخل يف اخت�سا�سها, حيث اإن تطبيق حمكمة الق�ساء 

من   105 املادة  الأحكام  وفقا  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  الأحكام  االإداري 

قانونها م�سروط بعدم وجود ن�س خا�س يف هذا القانون, ومبا ال يتعار�س مع طبيعة 

اأن الف�سل يف م�ساألة ال تدخل يف اخت�سا�س املحكمة  اخل�سومة االإدارية , وال �سك 

اإال  احلالة  هذه  يف  للمدعي  �سبيل  وال  اخل�سومة,  تلك  طبيعة  مع  يتعار�س  الوالئي 

اللجوء اإىل الهيئة املخت�سة بالف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي 

امل�سكلة وفقا للمادة 10 من قانون ال�سلطة الق�سائية, واأنه ملا كان الثابتـ  وفقا ملا �سلف 

ـ اأن املحكمة غري ملزمة بالف�سل يف دعوى حمالة اإليها من حمكمة اأخرى اإذا  بيانه 

اأن الدائرة ال�سرعية  اأنها ال تدخل يف اخت�سا�سها الوالئي, ومبا  خل�ست من بحثها 

باملحكمة االبتدائية ب�ساللة قد ا�ستنفذت واليتها بنظر الدعوى , ومن ثم, فاإنه ال 

جمال الإحالتها اإليها مرة اأخرى , ويتعني الق�ساء بعدم اخت�سا�س هذه املحكمة بنظر 

الدعوى دون اإحالة .

 122 ـ  اأ  )�س  رقم  اال�ستئناف  فاأقام  الطلب  مقدم  لدى  قبوال  احلكم  يلق  مل  وحيث 

تطبيق  يف  اخلطاأ  امل�ستاأنف  احلكم  على  ناعيا  اال�ستئنافية  الدائرة  اأمام  ق.�س(  

امللكية الذي �سدر عن  اإداري هو �سند  النزاع يتعلق بقرار  اأن  القانون؛ تاأ�سي�سا على 

وزارة االإ�سكان يف غفلة من موكله عندما اأ�سركت وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف 
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تلك االأر�س دون اإذن اأو تخويل من ورثة ......, رغم وجود �سك �سرعي بحوزة موكله 

يعود عمره اإىل 90 عاأما. وبتاأريخ 2016/2/2م ق�ست الدائرة اال�ستئنافية:« بقبول 

امل�ستاأنف  واألزمت  امل�ستاأنف,  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكال,  اال�ستئناف 

امل�ساريف« .

واأ�س�ست الدائرة اال�ستئنافية حكمها على اأن اللجنة املحلية ل�سوؤون االأرا�سي بوالية 

رقم  الطلب  ناق�ست  2009/2/18م  بتاأريخ   2009/13 رقم  اجتماعها  يف  �ساللة 

الوقف  ب�ساأن  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  ووزارة   ,  ..... بورثة  اخلا�س   2009/51

جلامع ...... وم�سجد ...... وم�سجد ...... وم�سجد ...... وم�سجد ...... على اأر�س 

زراعية ب�ساللة ال�سرقية - بئر .....-ـ  وقد انتهت اللجنة اإىل التو�سية بتمليك ورثة 

....... ووزارة االأوقاف االأر�س حمل الطلب وم�ساحتها )35636 مرتا مربعا( خم�سة 

2009/9/12م اعتمد  , وبتاأريخ  األفًا و�ستمائة و�ستة وثالثون مرتا مربعا  وثالثني 

امللكية  �سند  �سدر  2010/2/16م  وبتاأريخ   , املحلية  اللجنة  تو�سية  االإ�سكان  وزير 

امل�سرتك بني كل من الورثة ووزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية, اإال اأن امل�ستاأنف ينازع 

االأر�س  ثمار  على  يقت�سر  الوقف  باأن  مدعيا  االأوقاف  لوزارة  الوقف  هذا  �سحة  يف 

الزراعية حمل هذا الوقف ولي�س يف ملكيتها , وهو ما يعد نزاعا حول هذا الوقف , 

ثم ا�ستعر�ست اأحكام املادة 4 واملواد من 8 اإىل 13 من قانون االأوقاف ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2000/65, وانتهت اإىل اأن كل نزاع نا�سئ عن تطبيق قانون االأوقاف, 

وهو ما ينطبق على احلالة املاثلة, مما يخرج عن االخت�سا�س الوالئي ملحكمة الق�ساء 

ال�سرعية  الدوائر  حملها  حل  والتي  ال�سرعية  املحاكم  بنظرها  وتخت�س  االإداري, 

باملحاكم االبتدائية طبقا لقانون ال�سلطة الق�سائية رقم 99/90 .

ثالًثا- الهيئة

حيث اإن مقدم الطلب قدم الطلب املاثل بغية تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة بنظر 

النزاع بينهم وبني جهتي االإدارة املقدم �سدهما الطلب بعد اأن تخلت كل من املحكمة 

عن  ب�ساللة  االبتدائية  الدائرة  ـ  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  ب�ساللة  االبتدائية 

نظره .

موكل  حمام  من  وقعت  الطلب  عري�سة  كانت  ملا  فاإنه  الطلب,  �سكل  عن  اإنه  وحيث 

منهم, ومقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا, وقدمت وفقا لالإجراءات املقررة قانونا, 

وا�ستوفى الطلب �سائر اأو�ساعه ال�سكلية االأخرى, فيكون مقبواًل �سكاًل .

تنازع االخت�سا�س  الف�سل يف  مناط قبول طلب  فاإن  الطلب,  مو�سوع  اإنه عن  وحيث 

وفقا اإىل الفقرة )اأ( من املادة 2 من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر 
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واحد  مو�سوع  عن  رفعت  قد  الدعوى  تكون  اأن   2008/88 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 

وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  املحاكم  من  حمكمتني  اأمام 

اأو اأية حمكمة اأخرى, ومل تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما  الق�ساء االإداري 

عنها, واإذ ثبت اأن كال من املحكمة االبتدائية ب�ساللة ـ الدائرة الثالثيةـ وحمكمة 

املعرو�س  النزاع  نظر  عن  تخلتا  قد  ـ  ب�ساللة  االبتدائية  الدائرة  االإداري  الق�ساء 

عليهما؛ تاأ�سي�سا على اأنهما غري خمت�سني والئيا بنظره, فاإن ذلك يعد تنازعا �سلبيا يف 

االخت�سا�س, مما يتوفر معه قبول طلب تعيني اجلهة املخت�سة بنظر الدعوى .

وحيث اإن تعيني املحكمة املخت�سة بنظر اأي دعوى اإنا يف �سوء االخت�سا�س الوالئي 

املنوط بها املحدد بالقانون الذي ينظمها .

 2000/65 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االأوقاف  قانون  من   4 املادة  اإن  وحيث 

تن�س على اأن :« تخت�س املحاكم ال�سرعية بالنظر يف اأي نزاع ين�ساأ عن تطبيق هذا 

ورثة  من  اأكانت  �سواء  الوقف  على  تقام  دعوى  كل  يف  بالنظر  تخت�س  كما  القانون, 

الواقف اأو غريه«.

وتن�س املادة 8 منه على اأنه :« ي�سرتط يف ال�سيء املراد وقفه اأن يكون ماال متقوما 

قابال لالنتفاع به , مملوكا للواقف ملكا تاأما ومعلوما علما نافيا للجهالة عند اإن�ساء 

اإن�ساء  عند  مفرزًا  يكون  اأن  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  امل�سجد  وقف  يف  وي�سرتط  الوقف 

الوقف » .

وتن�س املاددة 11 منه على اأن »: ينعقد الوقف ب�سيغة تدل على اإرادة الواقف للوقف 

اأما  اأو غمو�س وتكون  اأن تكون حمددة وا�سحة غري ملتب�سة بجهالة  وي�سرتط فيها 

لفظا �سريحا اأو كتابة اأو باالإ�سارة املفهمة » .

وتن�س املادة 12 على اأن » يكون نفاذ الوقف املنجز مبجرد �سدوره من الواقف, ويكون 

نفاذ الوقف امل�ساف بتحقق موت الواقف«.

وحيث اإن امل�ستقر عليها قانونا اأن اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإدارية بنظر اخل�سومات 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  قانونها  من   6 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  االإدارية 

99/91 املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/3 ما مل تكن تلك اخل�سومة االإدارية 

من اخل�سومات املن�سو�س على اإخراجها والئيا من اخت�سا�س املحكمة مبوجب املادة 

7 من القانون املذكور اأو مبوجب ن�س خا�س يف قانون اآخر.

باأنه يوجد نزاع بني  فاإنه يتبني   , املاثل  التنازع  وبتطبيق ما تقدم على حالة طلب 

مقدم الطلب املاثل وجهتي االدارة املقدم �سدهما الطلب , اإذ يدعي مقدم الطلب باأن 

مورثة قد اأوقف ثمار قطعة االأر�س الزراعية لعدد من دور العبادة ) جامع .... , 
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جامع ....., م�سجد.... ,م�سجد ....., م�سجد ...... (, بينما تتم�سك املقدم �سدهما 

الوقف  واأن  الذكر,  �سالفة  االر�س  قطعة  اأوقف  قد  الطلب  مقدم  مورث  باأن  الطلب 

مل يقت�سر على ثمارها كما يدعي مقدم الطلب, االأمر الذين يتبني معه وجود ثمة 

نزاع بني الطرفني يف �سحة الوقف من حيث انعقاده ونفاذه وحتديد مداه ونطاقه, 

وبالتايل هي منازعة نا�سئة عن تطبيق قانون االأوقاف امل�سار اإليه, االأمر الذي يجعل 

املحكمة االبتدائية ب�ساللةـ  الدائرة ال�سرعيةـ  هي املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى 

مو�سوع الطلب ؛ تطبيقا الأحكام املادة 4 من قانون االأوقاف .

فلهذه االأ�سباب 

حكمت الهيئة بتعيني املحكمة االبتدائية ب�ساللة ـ دائرة املحكمة ال�سرعية ـ بنظر 

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل .
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م 

املحكمة  رئي�س   , البو�سعيدي  اأحمد  بن  د/اإ�سحاق  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ

نائب رئي�س املحكمة العليــا ال�سيخ د. عبداهلل بن را�سد بن عزيز ال�سيابــــي   

نائب رئيــ�س املحكمة العليا د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي               

نـائب رئي�س املحكمة العليـــا د. خليفة بن حممد بن عبداهلل احل�سرمي          

قا�سي املحكمة العليا �سامل بن حممد بن �سامل الربا�سدي                       

قا�سي املحكمـة العليا م�سعود بن حممد بن علي الرا�سدي                      

قا�سي باملحكمــة العليا                    د. �سامل بن حميد بن حممد ال�ســـوافــي   

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء    �سعيد بن خلف بن �سامل التوبـــي             

االإداري      

م�ست�سار مبحكمة الق�سـاء االإداري   نا�سر بن حممد بن نا�سر الرواحـي             

م�ست�سار مبحكمة الق�ســــاء    عبد اهلل بن م�سعود بن علي ال�سنيدي          

االإداري           

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري           اأحمد بن حممد بن �سامل الوهيبي                 

م�ست�سار مبحكمة الق�ساء االإداري  د. جابر بن خلفان بن �سامل الهطايل          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16(

طلب التنازع  رقم  )10( ال�سنة الق�سائية الثامنة 

تنازع  اخت�سا�س ) معيار – حتديد – م�سمون- اإثبات ملكية – ق�ساء عادي(  

اإذا كان مو�سوع القرار االإداري �سادرًا يف نطاق ال�سلطة العامة للجهة االإدارية  -

اإدارية  منازعة  تكون  فيه  املنازعة  فاإن  القانون,  لها  خولها  التي  وال�سالحيات 

ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة الق�ساء االإداري ا�ستنادًا اإىل املادة )6( من 

قانونها ما مل يخرجها امل�سرع بن�س �سواًء اأكان يف قانون املحكمة اأم اأي قانون اآخر 

الـخـا�س و�سـدر هـذا  الـقانون  اإذا كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألـة من م�سـائـل  ,اأما 

القـرار يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�س الوقائع املادية لطلب اإثبات التملك يف واقعة 

مرياث �سرعي اأو و�سع اليد ملدة طويلة اأو اإىل �سك �سرعي اأو �سهادة ال�سهود اأو غري 

ذلك من و�سائل االإثبات, فاإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات االإدارية التي 
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تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عن�سر ال�سلطة العامة 

يف اإ�سداره مما اأفقده اأهم مقوماته.

ا  - العربة يف القرار لي�س ب�سدوره من جهة اإدارية فح�سب بل يجب اأن يكون اإداريًّ

مب�سمونه وفحواه.

 يخت�س الق�ساء العادي بنظر املنازعة يف اإثبات امللكية باعتبار اأن القا�سي املدين  -

هو قا�سي دعاوى امللكية التي يتطلب اإثباتها بحث امل�ستندات واإجراء املعاينات 

وال  القا�سي  هذا  عمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  ما  وهو  ذلك,  وغري  ال�سهود,  و�سماع 

يتنا�سب مع طبيعة عمل القا�سي االإداري الذي يخت�س بالتحقق من م�سروعية 

املحكمة  اخت�سا�س  معه  يتعني  الذي  االأمر  عدمه,  من  فيه  املطعون  القرار 

االبتدائية – الدائرة الثالثية – بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.

اأواًل-  يف االإجراءات

    بتاأريخ 3/20/ 2016م اأودع املحامي ....  – من مكتب ...... للمحاماة واال�ست�سارات 

القانونية - املقيد لدى املحكمة العليا – اأمانة �سر الهيئة عري�سة الطلب املاثل ب�سفته 

بال�سيب,  بالعدل  الكتاب  من  عليها  م�سادق  وكالة  مبوجب  الطلب  مقدمي  عن  وكياًل 

املو�سوع بتعيني املحكمة املخت�سة  �سكاًل, ويف  التنازع  طالبًا يف ختامها: بقبول طلب 

ا. بنظر الدعوى والئيًّ

الطلب  �سدهما  املقدم  باإعالن  الهيئة  حم�سر  قام  29و2016/3/30م  وبتاأريخ      

ال�سيخ  ف�سيلة  قرر  وعليه  عليه,  ردهما  يودعا  ومل  ومرفقاته.  الطلب  من  ب�سورة 

واإعداد  لتح�سريه,  الفنية  االأمانة  اإىل  الطلب  ملف  اإحالة  الهيئة  رئي�س  الدكتور 

تقرير بالراأي القانوين.

    واإذ تـبـني لـالأمانــة الفـنيــة للـهـيئــة اأن الـطـلب املـاثــل م�ستــوف لـكــافــة االأوراق 

وامل�ستندات الالزمة للف�سل يف مو�سوعه, واأن الهيئة اأعلنت كافة االأطراف, ومن ثم 

قامت باإعداد التقرير املاثل.

الوقائع

مقدمي  اأن  يف   – وامل�ستندات  االأوراق  من  البني  ح�سب   – املنازعة  وقائع  تتلخ�س 

)2014/473م(-اأمام  رقم  املدنية  -الدعوى  2014/6/10م  بتاأريخ  اأقاموا  الطلب 

�سر  اأمانة  لدى  اأودعها  -بعري�سة  الثالثية  -الدائرة  ب�ساللة  االبتدائية  الدائرة 

القانونية- واال�ست�سارات  للمحاماة   ....... مكتب  من   ........ املحامي  املحكمة 

البالغة  املدعني  اأمالك  باقي  و�سرف  احلدود,  بتعيني  احلكم:  ختامها  يف  طالبًا 
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املدعى عليهما  وباإلزام  الزراعية يف عوقد,  االأر�س  ( من  م�ساحة )17 فدان  ن�سف 

بالتعوي�س العيني اأو النقدي عن امل�ساحة املقدرة ب ) 17 فدان ( ح�سب �سعر ال�سوق 

احلايل مع مراعاة ريع وثمار االأر�س, وفوات الك�سب امل�سروع, وما حلقهم من خ�سارة, 

وندب خبري حما�سبي وعقاري لتقدير التعوي�س املنا�سب, واإلزامهما بر�سوم الدعوى, 

املدعني  اإن  القول:  من  �سند  على  وذلك  ريال,  األف   )1000( مبلغ  املحاماة  واأتعاب 

الن�سف  ا�سرتى  وقد  ال�سرقية  بعوقد  الواقعة  )بارجيل(  ت�سمى  مزرعة  ميتلكون 

االأول املرحوم ...... من املالك ال�سابق املرحوم ..... بتاأريخ 1956/5/6م, وا�سرتى 

1958/9/26م,  بتاأريخ  �سرعي  �سك  مبوجب   ...... ال�سيخ  املرحوم  االآخر  الن�سف 

الورثة  تقدم  وقد  ال�سرعية,  ظفار  حمكمة  قا�س  من  ال�سرعي  ال�سك  توثيق  ومت 

ح�سب  امل�سافة  لتحديد  بالدولة  االخت�سا�س  جهات  اإىل  بالطلب  املزرعة  اأ�سحاب 

املقايي�س, ومت  ت�سكيل جلنة وتقدير االأر�س على م�ساحة )400×400( قدم ق�سمت 

ووايل  الدولة  وزير  اإىل  فتظلموا  عليها  يوافقوا  ومل  منا�سفة,  املدعني  املالكني  بني 

ظفار وقد وجه قا�سي املحكمة ال�سـرعية باإعـادة النـظـر يف اأمـر الـتـقـدير عـلى اأن 

دائـرة  مـن  امللكيـة  �سنـد  مـربع ف�سـدرت  قـدم  للمـزرعـة )600(  تـقـديـر  اأقل  يكون 

اأرا�سي �ساللة بالرقم )30( بتاأريخ 1982/10/5م با�سم املرحوم ال�سيخ م........

يرت�س  ومل  املالكني,  بـني  مــنـا�ســفـة  قـ�سـمـت  )33452م2(  اإجـمـالـيـة  مب�سـاحـة 

املدعني بالتقدير, وتظلموا مره اأخرى اإىل جهات االخت�سا�س, وقام ف�سيلة القا�سي 

بتوجيه خطاب اإىل مدير دائرة االأرا�سي بتاأريخ 1981/11/30م, ومل يتم البت يف 

التظلم اإىل تاأريخه.

طولية  مب�سافة  تقدر  الدعوى  مو�سوع  املزرعة  حدود  باأن  املدعني  وكيل  واأ�ساف   

واالأكوات  واملزاجي  والفجار  والزيور  البحر  جنوبًا  ويحدها  ال�سرق  من  175مرت 

مب�سافة طولية )600( مرت, واإجمايل املزرعة )105000م2( مبا يعادل )25( فدان, 

االإ�سكان, ومل  ووزارة  الدولة وحمافظ ظفار,  وزير  اإىل  اأخرى  املدعون مرة  فتظلم 

بتاأريخ  باملحافظة  االإ�سكان  عام  مدير  خماطبة  ومت   , طلبهم  اإىل  اال�ستجابة  تتم 

2007/7/7م, واآخر يف 2008/8/17م, ومل يتم الرد عليهم, كما تقدموا بتظلم اإىل 

وزير االإ�سكان بتاأريخ 2014/2/17م, ومل يتم الرد عليهم اأي�سا.

    واأثناء تداول الدعوى اأمام املحكمة قدم ممثل ديوان البالط ال�سلطاين مذكرة 

طلب فيها اإخراج الديوان من الدعوى؛ كونه ال يخت�س باإثبات امللك وتعيني احلدود 

من  ذلك  واإنا  ال�سرعية,  ال�سكوك  مبوجب  االإجمالية  االأر�س  م�ساحة  وحتديد 

اخت�سا�س جهات اأخرى, كما ردت وزارة االإ�سكان على الدعوى وطلبت رف�س الدعوى, 
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وحتميل رافعها امل�ساريف, ذلك باأن املدعني قبلوا باالأر�س التي مت ت�سليم �سند امللكية 

لهم بتاأريخ 1982/12/14م, ولي�س لهم احلق يف مطالبة الوزارة, واإنه ح�سب املعمول 

م�ساحة  حاملة  يعطي  دقيق  ب�سكل  امل�ساحة  حمدد  غري  ال�سرعي  ال�سك  كان  اإذا  به 

تقديرية )400×400( فوت, و�سك املدعي غري حمدد امل�ساحة �سوى بع�س املعامل 

التي ال ميكن اال�ستدالل بها والتي ال يعقل باأن ت�سل م�ساحة اأر�س ت�سمل تلك االأماكن 

االأربعة,  بحدودها  املعروفة   )..... )بئر  حدد  ال�سك  اإن  اإذ  فيه,  املذكورة  واملعامل 

لوزارة  عالقة  وال  ال�سلطاين  البالط  لديوان  تابعة  اأر�س  �سمن  تقع  االأر�س  واأن 

اإذ مت  اإ�سافتها لالأر�س حمل االدعاء  االإ�سكان بها وال توجد م�ساحات �ساغرة ميكن 

املدعني  اأر�س  واأن  1983/3/11م,  بتاأريخ  ال�سلطاين  البالط  لديوان  خمطط  عمل 

تقع �سمن ذلك املخطط.

    وبجل�سة 2014/12/15م حكمت الدائرة الثالثية مبحكمة �ساللة االبتدائية

ا بنظر الدعوى واإحالتها اإىل الدائرة االبتدائية مبحـكمـة  »بعدم اخت�سا�سها والئيًّ

الق�ساء االإداري ب�ساللة لالخت�سا�س لتنظرها باأحد اجلل�سات ب�سهر يناير 2015م, 

واأبقت الف�سل يف امل�ساريف وعلى اأمانة �سر املحكمة اإعالن الغائب من اخل�سوم«.

متلك  �سند  املدعني  منحت  واأن  لها  �سبق  االإ�سكان  وزارة  اأن  على  ق�ساءها  و�سيدت 

ينعقد االخت�سا�س مبراجعته  ا  اإداريًّ ويعترب هذا قرارًا  الدعوى,  مو�سوع  لالأرا�سي 

ملحكمة الق�ساء االإداري.

بتاأريخ  حكمت  ب�ساللة  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  للحكم  املدعني  وبا�ستئناف 

احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكاًل,  اال�ستئناف  »بقبول   :2015/11/3

امل�ستاأنف, واألزمت امل�ستاأنفني بامل�ساريف«.

اأحيلت     ونفاذًا للحكم ال�سادر من الدائرة الثالثية باملحكمة االبتدائية ب�ساللة 

الدعوى اإىل حمكمة الق�ساء االإداري -الدائرة االبتدائية ب�ساللة-, وقيدت بتاأريخ 

وبجل�سـة  قــ�سائـية,   )15( لـلـ�سنــة   )458 ب  )اأ  الــرقــم  تـحـت  2015/1/20م 

ا بنظر الدعوى؛  2015/12/22م ق�ست املحكمة: » بعدم اخت�سا�س املحكمة والئيًّ

على النحو املبني باالأ�سباب, واإلزام املدعني امل�ساريف ».

اأّن املّدعني يطلبون احلكم بتثبيت ملكية مورثهم      و�سيدت املحكمة ق�ساءها على 

والبالغ  ب�ساللة,  بوالية  ال�سرقية  عوقد  يف  الواقعة  كاملة  الزراعية  االأر�س  على 

ال�سراء مبوجب  اآلت ملورثهم عن طريق  م�ساحتها ن�سف م�ساحة )17( فّدان, والتي 

ال�سك ال�سرعي املوثق من قا�سي حمكمة ظفار ال�سرعية, وقد تقدم مورثهم بطلب 

اإثبات ملكية االأر�س يف عام 1975م مبوجب ال�سك ال�سرعي, وبتاأريخ 1982/10/5م 
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�سدر �سند ملكية االأر�س اإال اأن املدعني مل يرت�سوا بامل�ساحة املثبتة يف �سند امللكية 

ذلك  من  وتظلموا  املثبتة,  امل�ساحة  من  اأكرب  احلقيقة  االأر�س  م�ساحة  باأن  مدعني 

اإليه  اآلت  الذي  ال�سلطاين  البالط  وديوان  االإ�سكان,  وزارة  يف  املخت�سة  اجلهات  اإىل 

-فيما بعد -املخططات ال�سكنية الواقعة بها االأر�س الزراعية, وقد امتنعت اجلهتان 

االإداريتان املّدعى عليهما عن اال�ستجابة لطلب املّدعني باإثبات ملكية مورثهم لالأر�س 

اأّن مـحـور  ا, االأمر الذي يتبنّي معه  اأو نقديًّ اإما عينيا  اأكرب وتعوي�سهم عنها  مل�ساحة 

اإثبات ملكية مورث  املّدعى عليهما يدور حول  االإدارة  املـّدعـني وجـهتي  النـزاع بـني 

املّدعني لالأر�س حمل الدعوى, االأمر الذي ال تخت�س املحكمة بنظره.

ثانيًا- الهيئة

ُبغية تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة  اإن مقدمي الطلب قدموا الطلب املاثل  حيث 

بنظر النزاع بينهم وبني جهتي االإدارة املقدم �سدهما الطلب, بعد اأن تخلَّت كل من 

املحكمة االبتدائية ب�ساللة -الدائرة الثالثية -وحمكمة الق�ساء االإداري - الدائرة 

االبتدائية ب�ساللة -عن نظره.

منهم  موكل  حمام  من  وقعت  الطلب  عري�سة  كانت  وملا  الطلب,  �سكل  عن  اإنه  وحيث 

ومقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا, وقدمت وفقًا لالإجراءات املقررة قانونًا, وا�ستوفى 

الطلب �سائر اأو�ساعه ال�سكلية االأخرى املقررة قانونًا, فيكون مقبواًل �سكاًل.

تنازع االخت�سا�س  الف�سل يف  مناط قبول طلب  فاإن  الطلب,  مو�سوع  اإنه عن  وحيث 

ادر  وفقًا  للفقرة )اأ( من املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سّ

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88( اأن تكون الدعوى قد رفعت عن مو�سوع واحد 

وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  املحاكم  من  حمكمتني  اأمام 

اأو اأية حمكمة اأخرى, ومل تتخّل اإحداهما عنها اأو تخّلت كلتاهما  الق�ساء االإداري 

عنها, واإذ ثبت اأن كاًل من املحكمة االبتدائية ب�ساللة -الدائرة الثالثية-وحمكمة 

الق�ساء االإداري -الدائرة االبتدائية ب�ساللة -قد تخلتا عن نظر النزاع املعرو�س 

تني والئيًا بنظره, فاإّن ذلك يعد ّتنازعا �سلبيا  عليهما؛ تاأ�سي�سًا على اأنهما غري خمت�سّ

يف االخت�سا�س, مّما يتوفر معه قبول طلب تعيني اجلهة املخت�سة بنظر الدعوى.

االخت�سا�س  �سوء  يف  يتم  اإّنا  دعوى  اأّي  بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  اإن  وحيث 

الوالئي املنوط بها املحدد بالقانون الذي ينّظمها.

اإن املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين  وحيث 

رقم )99/91( املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم)2009/3( تن�س على اأن: »



– 130 –

اخلـ�ســـومــات  يف  بالفـ�ســل   – غيـرهـا  دون   – االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س 

ال�ساأن  ذوو  يقدمها  التي  3-الدعاوى   .  ...-2  . االآتـي:1-...  ومـنــهـا  االإدارية, 

مبراجعة القرارات االإدارية النهائية. 4-الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة 

القرارات النهائية ال�سادرة من جلان اإدارية ذات اخت�سا�س ق�سائي«.

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  اإن  وحيث 

املحاكم  تخت�س   – االإدارية  اخل�سومات  عدا  فيما   « اأنه:  على  تن�س   )99/90(

وطلبات  والتجارية  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س 

وال�سريبية  والعمالية  العمومية  والدعاوى  ال�سخ�سية  االأحوال  ودعاوى  التحكيم 

واالإيجارية وغريها التي ترفع طبقًا للقانون اإال ما ا�ستثنى بن�س خا�س«.

باإ�سدار  رقم)99/90(  ال�سلطاين  املر�سوم  اإ�سدار  مواد  من  الثانية  املادة  وتن�س 

املنظورة  الدعاوى  املخت�سة  املحكمة  اإىل  اأن:« حتال  الق�سائية على  ال�سلطة  قانون 

اأمام املحاكم ال�سرعية واملحكمة التجارية واملحاكم اجلزائية, وذلك بحالتها وبغري 

ر�سوم, ويخطر ذوو ال�ساأن باالإحالة. وت�ستمر جلان االإيجارات وجلان �سوؤون االأرا�سي 

يف نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت اإليها قبل تاأريخ العمل بالقانون املرفق ».

 )80/5( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االأرا�سي  قانون  من   )8( املادة  اإن  وحيث 

تن�س على اأن: » ت�ستثنى من اأمالك الدولة االأموال املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد 

العمانيني اأو ميلك لهم طبقًا الأحكام هذا القانون«.

التداعي  بحق  االإخالل  عدم  مع   « اأنه:  على  ذاته  القانون  من   )21( املادة  وتن�س 

اأمام املحاكم ال�سرعية املخت�سة واإجراءاته تخت�س الوزارة بنظر الطلبات اخلا�سة 

مبلكية االأفراد وامل�سار اإليها يف املواد12و13و14و17 من هذا القانون...«.

بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  معيار  اأن  املتقدمة  الن�سو�س  من  ي�ستفاد  اإنه  وحيث 

فيه,  املطعون  القرار  طبيعة  حتديد  يف  يتمثل  املاثل  التنازع  طلب  حمل  الدعوى 

االإدارية  للجهة  العامة  ال�سلطة  نطاق  يف  �سادرا  االإداري  القرار  مو�سوع  كان  فاإذا 

وال�سالحيات التي خولها لها القانون, فاإن املنازعة فيه تكون منازعة اإدارية ينعقد 

االخت�سا�س بنظرها ملحكمة الق�ساء االإداري ا�ستنادًا اإىل املادة )6( من قانونها ما 

مل يخرجها امل�سرع بن�س �سواًء اأكان يف قانون املحكمة اأم اأي قانون اآخر ,اأما اإذا كان 

مو�سوعه يتعلق مب�ساألـة من م�سـائـل الـقانون الـخـا�س و�سـدر هـذا القـرار يف �سوء ما 

اأ�سفر عنه فح�س الوقائع املادية لطلب اإثبات التملك يف واقعة مرياث �سرعي اأو و�سع 

اليد ملدة طويلة اأو اإىل �سك �سرعي اأو �سهادة ال�سهود اأو غري ذلك من و�سائل االإثبات, 

الق�ساء  حمكمة  تخت�س  التي  االإدارية  القرارات  عداد  من  يخرج  القرار  هذا  فاإن 
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االإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عن�سر ال�سلطة العامة يف اإ�سداره مما اأفقده اأهم 

مقوماته, وتكون املنازعة فيه منازعة مدنية حول اإثبات امللكية ينعقد االخت�سا�س 

بنظرها اإىل املحكمة املخت�سة لدى جهة الق�ساء العادي وفقًا الأحكام املادة )8( من 

قانون ال�سلطة الق�سائية, فالعربة يف القرار لي�س ب�سدوره من جهة اإدارية فح�سب بل 

ا مب�سمونه وفحواه. يجب اأن يكون اإداريًّ

1956/5/6م  بتاأريخ  اأنه  يتبنّي  املاثل,  التنازع  طلب  حالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 

ال�سرقية -املرحوم  الواقعة بعوقد  املزرعة  ن�سف  ب�سراء  الطلب  قام مورث مقدمي 

........-ووثق البيع بني الطرفني ب�سك �سرعي من قا�س حمكمة ظفار ال�سرعية, ثم 

تقدم مقدمو الطلب اإىل اجلهات املخت�سة لتحديد كامل م�ساحة املزرعة وحدودها 

التي ا�سرتى مورثهم ن�سفه والن�سف االآخر الذي ا�سرتاه املرحوم ...... وبعد ت�سكيل 

جلنة لذلك مت تقدير م�ساحة االأر�س )400×400( قدم ق�سمت بني مقدمي الطلب 

وزير  اإىل  فتظلموا  والق�سمة  بامل�ساحة  يرت�سوا  مل  اأنهم  اإال  االآخر,  امل�سرتي  وورثة 

الدولة ووايل ظفار الذي وجه قا�سي املحكمة ال�سرعية باإعادة النظر يف التقدير 

اأ�سدرت  1982/10/5م  وبتاأريخ  قدم(,   600( للمزرعة  تقدير  اأقل  يكون  اأن  على 

االأر�س  لقطعة  ملكية  �سند  الدولة ووايل ظفار  وزير  االأرا�سي مبكتب  �سوؤون  دائرة 

قدم   )600×300( مب�ساحة   ....... ال�سيخ  املرحوم  با�سم  النزاع  حمل  الزراعية 

,ثم �سدر ر�سم م�ساحي لتلك االأر�س ق�سمها منا�سفة بني ورثة املرحوم ال�سيخ ..... 

اإىل جهات االخت�سا�س  التقدير فتظلموا  الطلب  .... ومل يرت�س مقدمو  واملرحوم 

مطالبني بتمليكهم كامل م�ساحة املزرعة التي تقدر مب�سافة طولية )600( مرت من 

البحر والزيور والفجار واملزاحي واالأكوات مب�سافة طولية  ال�سرق ويحدها جنوبا 

)600( مرت, واإجمايل م�ساحتها )105000م2( مبا يعادل )25( فداًنا وفقًا ملا جاء 

بال�سك ال�سرعي ال�سادر بتاأريخ 1956/5/6م, وتعوي�سهم عن امل�ساحة الناق�سة, اإال 

اأن وزارة االإ�سكان تنكر عليهم ذلك بدعوى اأن ال�سك  ال�سرعي غري حمدد امل�ساحة 

× 400( فوت, واأن ال�سك حمل  ب�سكل دقيق يعطي حامله م�ساحة تقديرية )400 

والتي ال  بها  التي ال ميكن اال�ستدالل  املعامل  اإىل بع�س  اأ�سار  الطلب  ا�ستناد مقدمي 

يعقل اأن ت�سل م�ساحة اأر�س معينة اإىل تلك االأماكن, حيث حدد ال�سك  حدود بئر 

بارجيل, وعليه يكون مو�سوع هذا الطلب متعلقًا بالنزاع حول ملكية قطعة االأر�س 

ال�ساأن  هذا  يف  املنازعة  تعد  مما  لهم  متليكها  الطلب  مقدمو  يطالب  التي  الزراعية 

منازعة مدنية حول اإثبات امللكية, مما تخت�س بنظرها املحكمة املخت�سة لدى جهة 

يتطلب  التي  امللكية  دعاوى  قا�سي  هو  املدين  القا�سي  اأن  باعتبار  العادي  الق�ساء 
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اإثباتها بحث امل�ستندات واإجراء املعاينات و�سماع ال�سهود, وغري ذلك, وهو ما يتنا�سب 

الذي  االإداري  القا�سي  عمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  وال  القا�سي  هذا  عمل  طبيعة  مع 

يتعني  الذي  االأمر  عدمه,  من  فيه  املطعون  القرار  م�سروعية  من  بالتحقق  يخت�س 

معه اخت�سا�س املحكمة االبتدائية ب�ساللة  – الدائرة الثالثية – بنظر الدعوى 

مو�سوع الطلب املاثل.

فلهذه االأ�سباب

حكمت الهيئة باخت�سا�س املحكمة االبتدائية ب�ساللة  – الدائرة الثالثية – بنظر 

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.
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جل�سة يوم االأربعاء  املوافق4/12/ 2017م 

 

 , البو�سعيدي  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

نائب رئيــ�س املحكمــة الـــعـليا   بن را�سد بـن عزيز ال�سيابي  
ّ

ال�سيخ.  د. عبد اهلل

نائب رئيــ�س املحكمة العليا ال�سيخ. د. �سالح بن حمد بن �ســامل اـلرا�ســـد   

رئي�س حمكمــة الق�سـاء االإداري  ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي 

نائـب رئيـــ�س املحكمـــة العليا د. خليفة بن حممد بـن عبداهلل احلـــ�سرمي 

قا�ســي املحكمـة العـــليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــــــــــرا�سدي             

قا�ســي املحكمــة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي 

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء     �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي     

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء     بن م�سعود بن علي ال�سنيدي  
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    اأحمــد بن حمّمد بــن �ســـالـــــم الـوهيبي  

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )17 (

طلب التنازع  رقم )18( ال�سنة الق�سائية الثامنة 

عقد) قر�س- اخت�سا�س – ق�ساء عادي( 

ا�ستمال عقد القر�س على اأطراف متثل احلكومة كوزارة املالية بحجة اأن اأموال  -

البنك ممولة منها ال يغري ذلك من طبيعته حالة اأن عقد القر�س املربم ف�ساًل عن 

العادي  الق�ساء  تنقل اخت�سا�س  ا�ستثنائية  �سروط  اأية  يت�سمن  الرهن ال  عقد 

االإداري  الق�ساء  حمكمة  تبنته  الذي  النحو  على  االإداري  الق�ساء  اإىل  جتاهه 

يف حكمها مما يعني واحلال ما قرر انعقاد االخت�سا�س للق�ساء العادي ممثال يف 

املحكمة االبتدائية ب�ساللة.

اأواًل- يف االإجراءات

تخل�س الوقائع على ما يبني من �سائر االأوراق يف اأن وكيل مقدم الطلب – من مكتب 
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االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  اأودع   – القانون  يف  وم�ست�سارون  .....حمامون 

يف  طلب  2015/8/25م,  بتاأريخ  )2015/551م(  رقم  الدعوى  �سحيفة  ب�ساللة 

ختامها احلكم: اأواًل: باإلزام املقدم �سده الطلب فندق..... باأن يوؤدي له مبلغ مقداره 

)371.592.499( ثالثمائة وواحد و�سبعون األفا وخم�سمائة واثنان وت�سعون ريااًل 

واأربعمائة وت�سع وت�سعون بي�سة. ثانيا: باإلزامه بفوائد التاأخري بواقع )10%( من 

املرهونة  االأر�س  قطعة  ببيع  الت�سريح  ثالثًا:  ال�سداد.  متام  وحتى  2015/7/9م, 

مو�سوع  املديونية  مبلغ  ل�سداد  قيمتها  وحت�سيل  العلني  باملزاد  الطلب  مقدم  ل�سالح 

للفندق  اململوكة  املنقولة  واملمتلكات  الثابتة  االأ�سول  على  احلجز  رابعا:  الدعوى. 

مقدم  ل�سالح  عليه  املرتتبة  املديونية  مبلغ  �سداد  حلني  فيها  الت�سرف  من  ومنعه 

الطلب. خام�سًا: تعيني حار�س ق�سائي لالإ�سراف والتدقيق على ح�سابات ريع دخل 

بفتح  التوجيه  مع  للمحكمة  �سهريًا  بها  ح�ساب  ك�سف  وتقدمي  الفندق  وم�سروفات 

ال�سهري  الدخل  ح�سيلة  فيه  يودع  بال�سلطنة  العاملة  البنوك  اأحد  لدى  ح�ساب 

املحكمة  باإذن  اإال  الق�سائي وال يت�سرف فيه  اإ�سراف احلار�س  , ويكون حتت  للفندق 

حلني ا�ستيفاء املديونية مو�سوع الدعوى. �ساد�سًا: حتميل الفندق م�ساريف الدعوى, 

واأتعاب املحاماة البالغة مقدارها )1000( األف ريال عماين.

وذكر �سرحًا للدعوى باأن موكله بنك حكومي وم�سجل ك�سركة م�ساهمة عامة بال�سجل 

التجاري وميار�س االأعمال امل�سرفية الأجل التنمية بالبالد, وقّدم لفندق...... املقدم 

ح�سل  1993/7/18م  بتاأريخ   )120009350( رقم  االأول:  قر�سني,  الطلب  �سده 

مبوجبه على مبلغ مقداره )28.125( ثمانية وع�سرون األفا ومائة وخم�سة وع�سرون 

ريااًل عمانيًا, لفائدة تاأخري )10%( �سنويًا, مع رهن االأ�سول التابعة للم�سروع ل�سالح 

ال�سكني التجاري رقم )305/د(  احلكومة, وكذلك رهن قطعة االأر�س باال�ستعمال 

بالقوف اجلنوبية بوالية �ساللة 

واململوكة لل�سركاء يف فندق ...., كما ح�سل على قر�س اآخر بقيمة )165.000( مائة 

االإ�سافية  املباين  لتمويل  1996/9/23م,  بتاأريخ  ريال عماين  األف  وخم�سة و�ستني 

مل�سروع الفندق, على اأن يتم �سداد الق�سط �سنويًا بقيمة )16.500( �ستة ع�سر األفا 

وخم�سمائة ريال عماين, وبفائدة تاأخري بواقع )10%( �سنويًا مع رهن قطعة اأر�س 

باال�ستعمال ال�سكني التجاري مملوكة لل�سركاء يف فندق.....رقم )305/د( بالقوف 

مبلغًا  للقر�سني  ذمته  على  املرتتب  اإجمايل  بلغ  وقد  �ساللة,  والية  يف  اجلنوبية 

ماليًا مقداره )371.592.499( ثالثمائة وواحد و�سبعون األف وخم�سمائة واثنان 

الق�سطني  �سداد  عن  توقف  لكنه  بي�سة  وت�سعون  وت�سع  واأربعمائة  ريااًل  وت�سعون 
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ال�سالفي الذكر.

1- �سهادة �سجل جتاري  اأهمها:  واأرفق مبذكرته �سورًا �سوئية لعدد من امل�ستندات, 

لبنك التنمية العماين �سادرة من وزارة التجارة وال�سناعة بتاأريخ 1997/11/19م. 

2- عقدا القر�س املربمان بني طريف الدعوى. 

2015/11/16م قّدم الفندق املقدم �سده الطلب مذكرة بالرد عن طريق  وبتاأريخ 

�سحيفة  باأن  فيها  ذكر  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة   ....... مكتب  من  وكيله 

الدعوى جاءت مبهمة وخالية فيما يخ�س عدد االأق�ساط التي مت �سدادها واإجمايل 

امل�ستحق  املبلغ  حلقيقة  خمالفًا  جاء  به  املطالب  املبلغ  اأن  كما  عنها,  امل�ستحق  املبلغ 

مبلغًا مقداره )216.135(  يتجاوز  والذي ال  الطلب  املقدم �سده  ذمة  به  وامل�سغول 

مائتان و�ستة ع�سر األفا ومائة وخم�سة وثالثون ريااًل, اإ�سافة اإىل اأن القر�سني بدون 

فائدة وفق البنّي من العقدين .

اخت�سا�سها  بعدم  2015/12/28م:  بجل�سة  ب�ساللة,  االبتدائية  املحكمة  ق�ست 

يف  الف�سل  واأبقت  االإداري,  الق�ساء  ملحكمة  بحالتها  واإحالتها  الدعوى  بنظر  ا  والئيًّ

�سروطًا  ت�سمن  الدعوى  طريف  بني  املربم  العقد  باأن  حكمها  �سيّدت  وقد  امل�ساريف. 

ا�ستثنائية تخرجها عن عقود القر�س التجاري والتي تقوم بها االإدارة ب�سفتها �سخ�سا 

عاديا ولي�س ذات �سلطة, االأمر الذي تكون معه اخل�سومة متعلقة بعقد اإداري.

وبناًء على قرار االإحالة قيدت الدعوى اأمام الدائرة االبتدائية مبحكمة الق�ساء 

االإداري 

جل�سة  الدعوى  لنظر  املحكمة  وحدّدت   )16( ل�سنة   )812 ب  )اأ  برقم  ب�ساللة 

2016/2/2م, وفيها ح�سر عن مقدم الطلب املحامي ......, كما ح�سر وكيل الفندق 

2016/2/16م  وبجل�سة  القانونية.  واال�ست�سارات  للمحاماة   ....... مكتب  من 

القا�سي:  حكمها  ب�ساللة  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  االبتدائية  الدائرة  اأ�سدرت 

بعدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر الدعوى.

موؤ�س�سة حكمها على اأنه من امل�ستقر عليه اأن العقد االإداري هو ذلك العقد الذي يربمه 

�سخ�س معنوي من اأ�سخا�س القانون العام بق�سد اإدارة مرفق عام اأو مبنا�سبة ت�سيريه, 

اأو  �سرطًا  العقد  بت�سمني  العام, وذلك  القانون  باأ�ساليب  لالأخذ  نيته  فيه  واأن تظهر 

�سروطًا غري ماألوفة يف عقود القانون اخلا�س.

وبتطبيق ذلك على النزاع املاثل, فاإن البنّي اأّن بنك التنمية العماين �سبق له واأن قّدم 

قر�سًا ماليًا لفندق..... املقدم �سده الطلب, على اأّن يتم �سداد القر�س مبوجب ق�سط 

البنك مقدم الطلب  ومّلا كان  العقد املربم بينهما,  �سنوي مّت حتديد مقداره مبوجب 
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�سركة م�ساهمة عمانية عامة وفق املر�سوم ال�سلطاين الذي ن�س على اإن�سائه, ي�سري 

عليه قانون ال�سركات التجارية, بتاأريخ 1997/11/19م وهو لي�س جهة اإدارية من 

الدعوى  هذه  معه  تكون  الذي  االأمر  خا�سة,  �سركة  بل  الدولة  يف  العامة  اجلهات 

عن  االخت�سا�س  ينح�سر  مما  اخلا�س,  القانون  اأ�سخا�س  من  �سخ�سني  بني  مرفوعة 

حمكمة الق�ساء االإداري بنظر هذه الدعوى, وال يغرّي من ذلك اأن البنك مقدم الطلب 

مملوك للدولة, فهو ال يعدو اأن يكون �سركة من �سركات القطاع اخلا�س وفق املر�سوم 

ال�سلطاين رقم )1997/18(.

كما اأن العقد املربم بني طريّف الدعوى ال يكفي العتباره عقدًا اإداريًا وجود �سروط 

غري ماألوفة يف العقود االأخرى, بل اإنه يتعنّي اأن يت�سل باأحد املرافق العامة بالدولة 

ويكون اأحد طرفيه جهة اإدارية عامة, ووفق الثابت من امل�ستندات اأن العقد املذكور مل 

يت�سل باأي مرفق من هذه املرافق باعتبار اأن قطاع الفنادق لي�س �سمن املرافق العامة 

للمملوكة للدولة, كما اأن القر�س املقّدم من قبل مقدم الطلب حتى واإن كان باأموال 

الدولة باعتبار اأن احلكومة هي مالكة لهذا البنك اإال اأن الهدف من هذا القر�س وفق 

ما بيّنه امللحق باأحكام تاأ�سي�س البنك لدعم ال�سركات واملوؤ�س�سات العمانية اخلا�سة, 

اجلهات  من  ولي�س  اخلا�س  القانون  اأ�سخا�س  من  الدعوى  طريّف  اأن  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

االإدارية بالدولة كما �سلف الذكر, مما يكون معه هذا العقد ذا طبيعة جتارية وال 

العامة بالدولة, مما  التي تربمها اجلهات  العقود االإدارية  ميكن معه اعتباره �سمن 

يتعنّي معه احلكم بعدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري.

وحيث اإن من امل�ستقر عليه فقهًا وق�ساء يف تعريف العقد االإداري باأنه هو ذلك العقد 

اأو  عام  مرفق  اإدارة  بق�سد  العام  القانون  اأ�سخا�س  من  معنوي  �سخ�س  يربمه  الذي 

مبنا�سبة ت�سيريه, واأن تظهر فيه نيته لالأخذ باأ�ساليب القانون العام, وذلك بت�سمني 

العقد �سرطًا او �سروطًا غري ماألوفة يف عقود القانون اخلا�س.

ثانيًا- الهيئة

حيث قدم الطلب اأمام الهيئة لبيان اجلهة املخت�سة بنظر النزاع حالة ق�ساء الق�ساء 

العادي )املحكمة االبتدائية ب�ساللة( بعدم اخت�سا�سها بنظره كما ق�ست املحكمة 

االبتدائية )بالق�ساء االإداري( بعدم االخت�سا�س كذلك بنظره.

وحيث اإنه مبطالعة االأوراق )عقد القر�س وعقد الرهن( بني الطرفني جند   

اأن القانون التجاري هو الذي يحكم النزاع حالة اأن بنك التنمية لي�س موؤ�س�سة عامة 

وقراراته  اخلا�س  القانون  لقواعد  تخ�سع  عامة(  )م�ساهمة  جتارية  �سركة  هو  بل 

ال تعترب قرارات اإدارية لعدم حتقق �سروطها بل يربم عقودًا خا�سة كالقر�س حمل 
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النزاع وهو من اخت�سا�س الق�ساء العادي �سيما واأن النزاع يقت�سي بحثًا وخربة فنية 

لبيان �سحة املبالغ املطالب بها وتلك امل�سددة على النحو الذي اأثاره الفندق يف رده.

كوزارة  احلكومة  متثل  اأطراف  على  القر�س  عقد  ا�ستمال  ذلك  من  ينال  ال  وحيث 

املالية بحجة اأن اأموال البنك ممولة منها بل ال يغري ذلك من طبيعته حالة اأن عقد 

القر�س املربم ف�ساًل عن عقد الرهن ال يت�سمن اأية �سروط ا�ستثنائية تنقل اخت�سا�س 

الق�ساء العادي جتاهه اإىل الق�ساء االإداري على النحو الذي تبنته حمكمة الق�ساء 

االإداري يف حكمها مما يعني واحلال ما قرر انعقاد االخت�سا�س للق�ساء العادي ممثال 

يف املحكمة االبتدائية ب�ساللة.

فلهــذه االأ�ســباب

بنظر  ب�ساللة  االبتدائية  )املحكمة  العادي  الق�ساء  باخت�سا�س  الهيئة  »حكمت 

النزاع حمل الطلب املاثل(.«
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م 

البو�سعيدي,  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

نائب رئيـــ�س املحكمــة الـــعـليا   بـن را�سد بـن عزيز ال�سيــابي  
ّ

ال�سيخ.  د. عبد اهلل

نائب رئيـــ�س املحكمة العليا ال�سيخ. د. �سالح بـــن حمــــــــد بن �ســـــامل اـلرا�ســـد 

نائـب رئيــــ�س املحكمــة العليا د. خليفة بن حممد بـن عبد اهلل احلـــ�سرمي  

رئي�س حمكمــة الق�سـاء االإداري  ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي  

قا�ســي املحكمـة العــليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــــــــــرا�سدي             

قا�ســي املحكمــة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي  

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء    �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي    

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�سـاء    نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســاء     بن م�سعود بن علي ال�سنيدي  
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    اأحمــد بن حمّمد بــن �سالــم الـوهيبي  

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )18(

 طلب التنازع  رقم )14( ال�سنة الق�سائية الثامنة  

تنازع اخت�سا�س ) اأحكام – ق�ساء عادي-  عدم اخت�سا�س( 

ُم�ستقلتني  - حمكمتني  اأمام  الدعوى  ُترفع  عندما  االإيجابي  التنازع  حالة  تظهر 

 , الدعوى  بنظر  باخت�سا�سها  حكًما  فيها  كلتاهما  وُت�سدر  بع�سهما   عن  ا  والئيًّ

ًا حكًما  نازع ال�سلبي متى اأ�سدرت كلتا املحكمتني املختلفتني والئيًّ وَتظهر حالة التَّ

الدعوى  مو�سوع  نظر  عن  بعد  من  وتخليهما   , الدعوى  بنظر  اخت�سا�سها  بعدم 

العادي واحلكم االآخر من  الق�ساء  اإحدى حماكم  كاأن ي�سدر احلكم االأول من   ,

حمكمة الق�ساء االإداري اأو اأيَّة حمكمة اأخرى ذات والية.

االأحكام ال�سادرة عن حماكم الق�ساء العادي , اأي عن حمكمة واحدة ذات والية  -
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تنازع  حالة   قيام  ينفي  مما   , ا  والئيًّ م�ستقلَّتني  حمكمتني  عن  ولي�س  ق�سائيَّة,  

االأحكام التي ت�ستنه�س والية هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ببحثه وحتديد 

احلكم الواجب التنفيذ ؛ االأمر الذي يتعنيَّ معه الق�ساء بعدم قبول الطلب.

اأواًل- يف االإجراءات

ع من املحامي / ...  لب املاثل اأمانة �سر الهيئة , واملوقَّ بتاأريخ 2016/7/13م اأُودع الطَّ

من مكتب .... للمحاأماة واال�ست�سارات القانونية املقبول اأمام املحكمة العليا ـ ب�سفته 

وكياًل عن طالب الف�سل يف التنازع ـ طالبًا احلكم : اأواًل : بقبول الطلب �سكاًل .

بيع جزء من  اإجراءات  موؤقًتا بوقف  الهيئة  تاأمر  اأن  الطلب  الف�سل يف  : قبل  ثانًيا 

العقار رقم )752( مربع اجلفنني يف طلب التنفيذ رقم )2013/269( ل�سالح املطلوب 

�سده حلني البت يف هذا الطلب.

التنفيذ ببيع جزء من العقار  اإجراءات  ثالًثا : يف املو�سوع : احلكم بثبوت تعار�س 

رقم)752( مربع اجلفنني يف طلب التنفيذ رقم )2013/269( مع اإجراءات بيع ذات 

العقار يف حكم ال�سلح ال�سادر من املحكمة العليا يف الطعن رقم )2016/159( .

واأَرفق به �سورة من �سند الوكالة ومن امل�ستندات االآتية :

رقم  الطعن  يف  2015/10/19م  بجل�سة  العليا  املحكمة  عن  ال�سادر  احلكم 

.)2015/159(

رقم  اال�ست�سكال  يف  2016/1/31م  بجل�سة  التنفيذ  قا�سي  عن  ال�سادر  احلكم 

)2015/161( ز

بجل�سة  املدنية(  )الدائرة  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم 

2016/5/29م يف اال�ستئناف رقم )2016/45م(. 

وبتاأريخ   , الطلب  �سده  م  املقدَّ اإىل  نازع  التَّ طلب  اأُعلن  2016/10/5م  وبتاأريخ 

وم�ست�سارون  )حمامون   ... مكتب  من   .... املحامي/  وكيله  اأودع  2016/8/12م 

قانونيون( مذكرة بالرد , انتهى فيها اإىل طلب احلكم برف�س الطلب .

لب اإىل   وبعد ا�ستيفاء الردود؛ اأحال ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة ملف الطَّ

لب  االأمانة الفنية للهيئة الإعداد تقرير ب�ساأنه , فقامت االأمانة الفنّية بتح�سري الطَّ

مته اإىل رئي�س الهيئة , بعد ذلك نظرت  ن راأيها ب�ساأنه قدَّ ت تقريًرا ت�سمَّ املاثل واأعدَّ

رت اإ�سدار احلكم فيه بجل�سة اليوم .  لب , وقرَّ الهيئة الطَّ

ثانيًا- الهيئــة

بعد االطالع على االأوراق, واإمتام املداولة قانونًا.
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رة قانوًنا ؛ فاإنَّه يكون مقبواًل  وحيث اإنَّ الطلب املاثل ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقرَّ

�سكاًل . 

ل يف اأنَّ ..... قد اأقام الدعوى االبتدائية  وحيث اإنَّه عن واقعات هذا الطلب فتتح�سَّ

التنازع,  طلب  م  مقدِّ �سد  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اأمام  )13/م/2013م(  رقم 

البيع مل�ساحة )33377م2( من قطعة االأر�س الزراعية  طالًبا احلكم ب�سحة ونفاذ 

رقم )752 باملربع 8( مبنطقة اجلفنني باالإ�سافة مل�ساحة )16688,5م2(  من قطعة 

عة  اأنَّ �سنده يف ذلك الورقة العرفية املوقَّ , مبيًنا  االأر�س الزراعية من ذات االأر�س 

من الطرفني والتي يقرُّ فيها املدعى عليه للمدعي مبا طلب , وبجل�سة 2013/3/5م 

 «  : الذي ق�ست فيه  بال�سيب حكمها  باملحكمة االبتدائية  املدنية  الدائرة  اأ�سدرت 

برف�س دعوى املدعي واألزمته امل�ساريف«.

رقم  باال�ستئناف  عليه  طعن  فقد  املدعي).....(  لدى  قبواًل  احلكم  يلق  مل  وملَّا 

حكمها  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  2013/6/30م  وبجل�سة   )2013/47

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكاًل  اال�ستئناف  بقبول   «  : فيه  ق�ست  الذي 

2010/12/20م ال�سادر من امل�ستاأنف  ًدا ب�سحة ونفاذ االإقرار املوؤرخ  والق�ساء جمدَّ

�سده )......( باأنَّ امل�ستاأنف ..... ميلك ن�سف قطعة االأر�س الزراعية رقم )752 

مرًتا  و�سبعني  و�سبعة  وثالثمائة  األفًا  وثالثني  ثالثة  م�ساحتها  البالغ  مربع8( 

والكائنة باجلفنني/ال�سيب با�سم ...... واإلزام امل�ستاأنف �سده بنقل ملكية م�ساحة 

ًعا ون�سف املرت با�سم .....  قدرها �ستة ع�سر األفًا و�ستمائة وثمانية وثمانون مرًتا مربَّ

واألزمت امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف«.

م طلب التنازع( هذا احلكم فقد طعن عليه اأمام الدائرة  ومل يرت�س امل�ستاأنف )مقدِّ

2015/10/19م  العليا بالطعن رقم )2015/159(  وبجل�سة  »اأ« باملحكمة  املدنية 

م طلب التنازع( واملطعون �سده  ).....( على الت�سالح , وبجل�سة  اتفق الطاعن )مقدِّ

2015/10/19م اأ�سدرت املحكمة حكمها الذي ق�ست فيه : » بقبول الطعن �سكاًل , 

ويف املو�سوع باإثبات ال�سلح املربم بني الطرفني ورد الكفالة للطاعن«.

حتت  تنفيذ  طلب  لديه   ).....( الطلب  �سده  م  املُقدَّ اأنَّ  فالثابت  كذلك 

والذي   , الطلب  م  ُمقدِّ �سد  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اأمام  رقم)2013/269م( 

ببيع جزء  الطلب  م �سده  املقدَّ ل�سالح  العلني  باملزاد  بيع ق�سائي  اأمر  مبوجبه �سدر 

م الطلب باالإ�ست�سكال  م مقدِّ من ذات العقار رقم)752( مربع اجلفنني بال�سيب , فتقدَّ

رقم )2015/161م( اإىل قا�سي التنفيذ باملحكمة االبتدائية بال�سيب طالًبا الق�ساء 

بوقف اإجراءات بيع جزء من العقار حتى نهاية �سهر 2016/6م .
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وقال �سارًحا لذلك اإن االأر�س الزراعية ال ميكن جتزئتها وبيعها حيث توجد موافقة 

بتحويلها اإىل غر�س اآخر, واأنَّ هناك اتفاقا بال�سلح اأمام املحكمة العليا بني امل�ست�سكل 

 , املالك م�سرٍتيا لكامل االأر�س  اأ�سهر حتى يجد  اأربعة  و ..... واإعطائه مهلة لفرتة 

اإيجاد م�سرٍت جيِّد لالأر�س الزراعية . وبتاأريخ  واأنَّ بيع جزء منها �سيقلِّل من فر�سة 

 «  : القا�سي  حكمها  بال�سيب  املدنية  االإ�ست�سكاالت  دائرة  اأ�سدرت   2016/1/31م 

بقبول اال�ست�سكال �سكاًل , ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف واال�ستمرار 

يف اإجراءات التنفيذ ».

بال�سيب,  اأمام حمكمة اال�ستئناف  الطلب هذا احلكم فطعن عليه  م  ومل يرت�س مقدِّ

وبجل�سة 2016/5/29م اأ�سدرت الدائرة املدنية مبحكمة اال�ستئناف بال�سيب حكمها 

يف اال�ستئناف رقم )2016/45م( الذي ق�ست فيه : » بقبول اال�ستئناف �سكاًل , ويف 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت رافعه بامل�ساريف«. 

اإجراءات  تعار�س  بثبوت  احلكم  هو  الهيئة  من  الطلب  م  مقدِّ يطلبه  ما  اإنَّ  وحيث 

رقم  التنفيذ  طلب  يف  اجلفنني  مربع  رقم)752(  العقار  من  جزء  ببيع  التنفيذ 

)2013/269( مع اإجراءات بيع ذات العقار يف حكم ال�سلح ال�سادر من املحكمة العليا 

لب؛ فاإنَّ املادة )2( من املر�سوم ال�سلطاين  يف الطعن رقم )2016/159( فعن هذا الطَّ

 «  : اأنَّه  على  تن�س  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  �ساأن  يف   )2008/88( رقم 

تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي :

املن�سو�س  املحاكم  بني  وال�سلبي  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الف�سل  ـ  اأ 

 , اأخرى  واأية حمكمة  االإداري  الق�ساء  الق�سائية وحمكمة  ال�سلطة  عليها يف قانون 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 

تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها .

بـ  الف�سل يف النزاع الذي يقوم ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني �سدر اأحدهما 

من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى ».

يف  الوارد  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  اخت�سا�س  من  املُ�ستخل�س  اإنَّ  وحيث 

املادة )2( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88( �سالف الذكر اأنَّه : ُيق�سد بتنازع 

االخت�سا�س : قيام اإحدى حاالت التنازع االإيجابي اأو ال�سلبي بني حمكمتني اأ�سدرتا 

ُحكًما يف اإطار واليتهما الق�سائية  وتظهر حالة التنازع االإيجابي عندما ُترفع الدعوى 

ا عن بع�سهما  وُت�سدر كلتاهما فيها حكًما باخت�سا�سها  اأمام حمكمتني ُم�ستقلتني والئيًّ

نازع ال�سلبي متى اأ�سدرت كلتا املحكمتني املختلفتني  بنظر الدعوى , وَتظهر حالة التَّ

مو�سوع  نظر  عن  بعد  من  وتخليهما   , الدعوى  بنظر  اخت�سا�سها  بعدم  حكًما  ًا  والئيًّ
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الدعوى , كاأن ي�سدر احلكم االأول من اإحدى حماكم الق�ساء العادي واحلكم االآخر 

من حمكمة الق�ساء االإداري اأو اأيَّة حمكمة اأخرى ذات والية , وِمثلما يكون التنازع يف 

االخت�سا�س ؛ فاإنَّه تقوم حالٌة اأُخرى هي : تنازع االأحكام وذلك عند �سدور حكمني 

نهائيني متناق�سني �سدر اأحدهما من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى , 

ر تنفيذهما مًعا. وبحيث يتعذَّ

م ؛ فاإنَّه ي�سرتط الأجل القبول بقيام حالة التنازع  اإنَّه وبالبناء على ما تقدَّ وحيث 

اخل�سوم  ذات  بني  واحدة  دعوى  ب�سدد  نكون  اأن   : اأواًل   : االآتي  االأحكام  تنفيذ  يف 

ق فيها وحدة املحل وال�سبب . ثانًيا : اأن تكون الدعوى قد نظرت اأمام جهتني   وتتحقَّ

ا ؛ اأي بني اإحدى املحاكم املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة  ق�سائيتني خمتلفتني والئيًّ

اأيَّة  اأو  االإداري  الق�ساء  امل�ستقلة االأخرى  كمحكمة  املحاكم  اإحدى  الق�سائية وبني 

حمكمٍة اأخرى . ثالًثا : اأن ي�سدر من اجلهتني الق�سائيتني حكمني نهائيني متناق�سني 

ًرا.  ا من �ساأنه اأن يجعل تنفيذهما مًعا متعذِّ تناق�سً

عى  املدَّ احلكمني  اأنَّ  فالثابت   , املاثل  الطلب  على  م  تقدَّ ما  وبتطبيق  اإنَّه  وحيث 

بتعار�سهما هما احلكم  ال�سادر عن الدائرة املدنية »اأ« باملحكمة العليا يف الطعن رقم 

طعًنا  واملقام   )2013/47  ( رقم  اال�ستئناف  يف  ال�سادر  احلكم  على   )2015/159(

ال�سادر  واحلكم  )13/م/2013م(  رقم  االبتدائية  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  على 

يف اال�ست�سكال رقم )2015/161م( املقام اأمام قا�سي التنفيذ باملحكمة االبتدائية 

د باحلكم ال�سادر يف اال�ستئناف رقم )2016/45م( , وملَّا كان الثابت  بال�سيب , املوؤيَّ

من اأنَّ تلك االأحكام �سادرة عن حماكم الق�ساء العادي , اأي عن حمكمة واحدة ذات 

ا , ومن ثم ينتفي قيام حالة  تنازع  والية ق�سائيَّة ولي�س عن حمكمتني م�ستقلَّتني والئيًّ

وحتديد  ببحثه  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  والية  ت�ستنه�س  التي  االأحكام 

احلكم الواجب التنفيذ ؛ االأمر الذي يتعنيَّ معه الق�ساء بعدم قبول الطلب.

فلهــذه االأ�ســباب

حكمت الهيئة : بعدم قبول الطلب املاثل .
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق12 /4/ 2017م 

البو�سعيدي,  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

نائب رئي�س املحكمــة الـــعـليا   بـــن را�سد بــــن عزيز ال�سيــابي  
ّ

ال�سيخ.  د. عبد اهلل

نائب رئيــ�س املحكمــة العليا ال�سيخ. د. �سالح بـــن حمــد بن �سـامل اـلرا�ســـدي  

رئي�س حمكمــة الق�سـاء    ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي  

االإداري   

نائـب رئيــ�س املحكمــة العليا د. خليفة بن حممد بـن عبداهلل احلـــ�سرمي  

قا�سـي املحكمـــة العـــليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــــــــــرا�سدي   

قا�ســي املحكمــة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي  

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء   �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي           

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء     بن م�سعود بن علي ال�سنيدي  
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    اأحمــد بن حمّمد بــن �ســـالـــــم الـوهيبي  

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)19 (

 طلب التنازع  رقم )15( ال�سنة الق�سائية الثامنة  

تنازع اخت�سا�س) معيار – ملكية- ق�ساء عادي( 

يعدُّ  - زاع  النِّ نظر  عن  االإداري  والق�ساء  العادي  الق�ساء  جهتي  من  كلٌّ  تخلِّي  اإن 

تنازًعا �سلبًيا يف االخت�سا�س االأمر الذي ي�ستنِه�س والية الهيئة للف�سل يف الطلب 

زاع. ة بنظر النِّ املاثل , ُبغية تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سَّ

اإن نزاعات امللكية �سواء ن�ساأت فيما بني االأفراد اأنف�سهم اأم يف مواجهتهم للدولة  -

اإّنا ينبغي اأن تخ�سع لقواعد موحدة يف جمال التداعي ب�ساأنها, وذلك باأن يكون 

اخت�سا�س النظر فيها معقوًدًا ملحاكم الق�ساء العادي التي تف�سل فيه وفق قواعد 

القانون املدين .
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الذي  - االأمر  امللك.  اإثبات  مبنازعات  النظر  يف  العادي  الق�ساء  حماكم  تخت�س   

الدعوى  لنظر  العادي  بالق�ساء  املخت�سة  املحكمة  بتعيني  الق�ساء  معه  يتعنيَّ 

مو�سوع الطلب املاثل. 

اأواًل- يف االإجراءات

ـ  العليا  املقيَّد لدى املحكمة   , اأودع املحامي/ ....  2016/7/21م  21 بتاأريخ  بتاأريخ 

الهيئة  �ســر  اأمانة  لدى   - القانونية  واال�ست�سارات  للمحاأماة   .... الدكتور  مكتب  من 

�سحيفة الطلب املاثل مبوجب وكالة م�سدق عليها من كاتب العدل بامل�سيبي بتاأريخ 

و�سورًا  الوكالة  �سند  به  واأرفق  ـ  الطلب  م  مقدِّ عن  وكياًل  ب�سفته  ـ  2015/8/26م 

من احلكمني اللذين وقع يف �ساأنهما التنازع ملتم�ًسا احلكم: بقبول الطلب �سكاًل, ويف 

املو�سوًع: اأواًل: بتعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى, وذلك لتخلي كل من الق�ساء 

املدين ـ املحكمة االبتدائية باأدم ـ والدائرة اال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء االإداري 

عن نظر الدعوى, وباإحالة الدعوى اليها لنظرها من جديد, وبهيئة مغايرة ودون 

ر�سوم. 

ثانيًا: باإلزام املقدم �سدها الطلب امل�ساريف عن درجات التقا�سي, واأتعاب املحاماة 

مبلًغا مقداره )1000( األف ريال عماين.

 وبتاأريخ 2016/9/19م قام حم�سر الهيئة باإعالن املقدم �سدها الطلب ب�سورة من 

الطلب ومرفقاته , ومل تودع املقدم �سدها الطلب املاثل الرد على الطلب, وعليه قرر 

ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة اإحالة ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية لتح�سريه 

, واإعداد تقرير بالراأي القانوين.

واإذ تبني لالأمانة الفنية للهيئة اأن الطلب املاثل قد ا�ستوفى كافة االأوراق وامل�ستندات 

فاآثرت عدم  بالرد  الطلب  املقدم �سدها  الهيئة قد كلفت  واأن   , للف�سل فيه  الالزمة 

راأيها  ن  ت تقريًرًا ت�سمَّ واأعدَّ لب  الطَّ للهيئة بتح�سري  الفنيَّة  االأمانة  الرد, ثم قامت 

الهيئة  نظرت  ذلك  بعد   , الهيئة  رئي�س  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  اإىل  مته  قدَّ ب�ساأنه 

رت اإ�سدار احلكم فيه بجل�سة اليوم, وفيها �سدر احلكم , واأودعت م�سودته  لب وقرَّ الطَّ

امل�ستملة على اأ�سبابه عند النُّطق به . 

ثانيًا- الوقائع

   تتلخ�س الوقائع يف اأن مقدم الطلب اأقام دعواه ب�سحيفة اأودعها – ابتداًء - لدى اأمانة 

�سر املحكمة االبتدائية باأدم بتاأريخ 2015/11/3م, وقيدت برقم )2015/116م ( 

طالبًا يف ختامها احلكم: 1- باإلغاء قرار جلنة �سوؤون االأرا�سي ال�سادر يف اجتماعها 
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رقم )2009/13م( الذي عقد باملديرية العامة لالإ�سكان ملحافظة الداخلية بتاأريخ 

2009/12/7م, وما انتهى اليه من تو�سيات, فيما يخ�س املدعي, واحلكم: بتمليكه 

م�ساحتها  البالغ  اأدم  بوالية  ال�سمريات  مبنطقة  الواقعة  الزراعية  االأر�س  قطعة 

)66.852( مرًتا مربًعا, وباإلزام املدعى عليها باإكمال اإجراءاتها ل�ساحله وا�ستخراج 

�سند ملكية با�سمه. 2- باإلغاء قرار جلنة �سوؤون االأرا�سي ال�سادر يف اجتماعها رقم 

الـداخلـية  ملـحـافـظة  لالإ�سـكـان  الـعـامـة  بـاملـديريـة  عــقد  الذي  )2009/13م( 

تكون  باأن  املدعي  يخ�س  فيما  تو�سيات,  من  اليه  انتهى  وما  2009/12/7م,  بتاأريخ 

البئر الواقعة يف االأر�س حمل التداعي ورًدا عاما للوالية, واحلكم: باإبقاء و�سعها 

على ما هو عليه م�سجلة با�سم املدعي وفقًا ملا هو وارد ب�سهادة احل�سر وت�سجيل البئر. 

األف وخم�سمائة  3- باإلزام املدعى عليها امل�ساريف, واأتعاب املحاماة مبلغ )1500( 

ريال عماين. 

بالقرار  وارد  هو  ما  بح�سب  االأ�سلي  املالك  مببادلة  قام  باأنه  لدعواه  �سرحًا  وذكر   

املدعي طلب  الدعوى, وقدم  للمزرعة حمل  االآن  املالك  املدعي هو  فاأ�سبح  ال�سرعي 

اأن املدعى عليها وبناًء على  اإال  متليكه للمزرعة بكامل م�ساحتها لدى املدعى عليها 

قرار جلنة �سوؤون االأرا�سي جاء التمليك مل�ساحة )33.000( مرت مربع, ولي�س لكامل 

بئر  وبها  االأر�س  حيازة  يف  داخلة  املتبقية  امل�ساحة  واأن  بها,  يطالب  التي  امل�ساحة 

م�سجلة با�سم املدعي �سخ�سًيا, مما حدا باملدعي اإىل اإقامة دعواه باملطالبة �سالفة الذكر.

مبحا�سرها,  الثابت  النحو  على  املذكورة  املحكمة  بجل�سات  الدعوى  نظر  وتدوول   

التم�س يف ختامها  املدعى عليها مذكرة  االأطراف, وقدم احلا�سر عن  مثل  وخاللها 

الق�ساء:

 اأواًل: بعدم اخت�سا�س املحكمة والئيا بنظر الدعوى, وذلك لكون طلب املدعي متعلقًا 

اإياها من قبل الدولة,  باملنازعة يف م�ساحة االأر�س مو�سوع الدعوى التي مت منحه 

قبل  من  ال�سابق  ملالكها  منحها  مت  الزراعية  فاالأر�س  ال�سابق,  املالك  قبل  من  ولي�س 

الدولة كما هو مبني يف خطاب وكيل �سوؤون االأرا�سي.

 وحيث اإن االأر�س منحة من الدولة, فاملنازعة تكون منازعة اإدارية تخت�س بنظرها 

املدعي  طلبات  برف�س  املو�سوعية  الناحية  من  ثانًيا:  االإداري.  الق�ساء  حمكمة 

ا�ستناًدا اإىل اأنه مبعاينة موقع املزرعة تبني من خالل املعاينة باأن االأر�س امل�سغولة 

من قبل املدعي هي للم�ساحة التي مت متليكه اإياها من قبل اللجنة اأما بقية االأر�س 

فهي عبارة عن اأر�س بي�ساء لي�س بها اأي اإ�سغاالت قائمة اأو اآثار قدمية. 

 وبجل�سة 2016/1/18م اأ�سدرت املحكمة حكمها القا�سي: بعدم اخت�سا�سها والئًيا 
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بنظر الدعوى واإحالتها بحالتها ملحكمة الق�ساء االإداري مب�سقط, وعلى اأمانة الـ�سـر 

تـحـديد مـوعـد منا�سب لنظر الدعوى, واأبقت الف�سل يف امل�ساريف الق�سائية.

اأر�س  على  املتبقية  امل�ساحة  متليك  بطلب  متعلقة  الدعوى  باأن  ق�ساءها  و�سيدت 

وال�سادر  االأرا�سي  �سوؤون  وزارة  وكيل  خطاب  يف  وارد  هو  كما  الدولة  من  ممنوحة 

بتاأريخ 1984/7/14م, ولي�س بطلب اإثبات ملك �سابق, وبالتايل فاإن طلب منح االأر�س 

هو قرار اإداري يخ�سع لتقدير اجلهة املخت�سة من حيث توفر �سوابط ا�ستحقاق منح 

ال�سادر يف ذلك منعقًدا  القرار  امل�ساحة وحتديدها, فيكون االخت�سا�س بالطعن يف 

ا. ملحكمة الق�ساء االإداري والئيًّ

 وقيدت الدعوى- بناء على قرار االإحالة - اأمام الدائرة االبتدائية مبحكمة الق�ساء 

االإداري برقم )942( لل�سنة )16( ق�سائية, وجرى نظرها اأمامها باجلل�سات املبينة 

مبحا�سرها. وبجل�سة 2015/11/16م ح�سر مقدم الطلب -املدعي- مع وكيله, كما 

ح�سر املقدم �سدها الطلب -املدعى عليها- مندوبها ........, وذكر احلا�سر عن مقدم 

الطلب ـ املدعي - باأنه يكتفي مبا قدمه من مذكرات, بينما قدم احلا�سر عن املقدم 

�سدها الطلب ـ املدعى عليها ـ مذكرة طلب يف ختامها احلكم: اأ�سلًيا: 1- بعدم قبول 

الدعوى �سكاًل؛ لرفعها بعد فوات القيد الزمني. 2- بعدم اخت�سا�س املحكمة والئًيا 

بنظر الدعوى. واحتياطيًا: برف�س الدعوى مو�سوًعا, واإلزام رافعها امل�ساريف. وذكر 

فيها باأن املدعي علم بقرار الوزارة علًما يقينًيا بتاأريخ 2010/5/19م اإال اأنه مل يقم 

دعواه خالل القيد الزمني املقرر قانونًا.

بعد  لرفعها  �سكاًل؛  الدعوى  قبول  بعدم  املحكمة:  حكمت  2016/4/28م  وبجل�سة 

امليعاد, وذلك على النحو املبني باالأ�سباب, واألزمت املدعي امل�ساريف.

 واأ�س�ست ق�ساءها على اأن الثابت من االأوراق اعتماد تو�سية اللجنة من وزارة االإ�سكان 

2010/3/1م, وقد  2010/2/7م, واأن املدعي تظلم من ذلك القرار بتاأريخ  بتاأريخ 

القانونية  الدائرة  راأي  باعتماد  2010/3/22م  بتاأريخ  الوزارة  وكيل  قرار  �سدر 

برف�س التظلم, واأنه كان عليه اأن يقيم دعواه خالل فرتة ال�ستني يوًما التالية لرفـ�س 

يف  ين�سـط  لـم  املــدعــي  اأن  غــري  2010/5/22م,  يـوم  اأقـ�سـاه  اأجـل  يف  اأي  تظلمـه 

اإقــامــة دعـواه اأمام املحكـمـة املدنيـة اإال بتاأريخ 2015/11/3م, االأمر الذي تكون 

معه الدعوى املاثلة قد اأقيمت بعد املواعيد املقررة قانوًنا. 

 ومل يرت�س مقدم الطلب هذا الق�ساء فطعن عليه باال�ستئناف رقم )�س- اأ- 801 ل�سنة 

)16( ق �س( اأمام حمكمة الق�ساء االإداري - الدائرة اال�ستئنافية - بـمـوجـب تـقـريـر 

مـودع اأمانـة �سـر املحكمة بتاأريخ 2016/5/23م طعنًا على احلكم ال�سادر عن الدائرة 
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االبتدائية الرابعة يف الدعوى رقم )16/942 ق( ال�سادر بجل�سة 2016/4/28م, 

والقا�سي منطوقه: بعدم قبول الدعوى �سكاًل؛ لرفعها بعد امليعاد, وذلك على النحو 

املبني باالأ�سباب واألزمت املدعي امل�ساريف, طالبًا لالأ�سباب الواردة بتقرير اال�ستئناف 

احلكم: اأواًل: وقبل الف�سل يف الدعوى مبخاطبة املديرية العامة لالإ�سكان مبحافظة 

بقرية  الواقعة  التداعي  حمل  الزراعية  االأر�س  قطعة  على  للحجز  الداخلية 

)ال�سمريات( بوالية اأدم, وعدم اإجراء اأي ت�سرف فيها حلني �سدور احلكم يف الدعوى, 

احلكم  باإلغاء  ثانًيا:  العقاري.  ال�سجل  قانون  من   )36( املادة  لن�س  تطبيًقا  وذلك 

امل�ستاأنف, والق�ساء جمدًدا بقبول الدعوى �سكاًل, واإعادتها للدائرة لنظرها مو�سوًعا, 

�سدها  امل�ستاأنف  اإلزام  مع  ر�سم,  ودون  مغايرة  بهيئة  امل�ستاأنف  طلبات  يف  والف�سل 

امل�ساريف عن درجتي التقا�سي, واأتعاب املحاماة مبلًغا مقداره األف وخم�سمائة ريال, 

احلا�سر  ومت�سك  الطرفان  مثل  املرافعة  وبجل�سة  �سدها,  للم�ستاأنف  التقرير  واأعلن 

عن امل�ستاأنف �سدها - املطلوب �سدها- باحلكم االبتدائي, وباأنه لي�س لديه جديد, 

2016/6/21م ق�ست الدائرة اال�ستئنافية: بقبول اال�ستئناف �سكاًل, ويف  وبجل�سة 

املو�سوع : باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدًدا, بعدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء 

درجتي  عن  امل�ساريف  امل�ستاأنف  واألزمت  اإحالة,  دون  الدعوى  بنظر  والئًيا  االإداري 

التقا�سي؛ تاأ�سي�ًسا على اأن امل�ستاأنف ينازع وزارة االإ�سكان يف ملكيته للمزرعة الواقعة 

مبنطقة ال�سمريات بوالية اأدم بكامل م�ساحتها؛ كونها اآلت اليه عن طريق التبادل عن 

اأر�سه التي ميتلكها, وذلك مبوجب اإقرار �سرعي, وا�ستناًدا اإىل �سابقة اإ�سغالها من قبل 

املدعو ........ والذي تبادلها  معه, كما اأنه تقدم بطلب اإثبات ملك لقطعة االأر�س 

حمل النزاع بكامل م�ساحتها يف عام 2007م؛ اإال اأن اجلهة االإدارية امل�ستاأنف �سدها 

قامت بتمليكه م�ساحة )33.000( مرت مربع بالثمن وبرف�س متليكه باقي امل�ساحة, 

مع ابقائها ملًكا للدولة, واأن امل�ستاأنف ظل ينازعها يف ملكية باقي امل�ساحة؛ الأ�سباب 

تتعلق باالإقرار الـ�سـرعـي الـذي يـرى باأن املـ�ستاأنـف �سدها قد اأخـذت به, كما ي�سري 

اإىل حيازة �سلفه لقطعة االأر�س حمل النزاع بكامــل م�ساحتهـا, واأنه كـان يتعني عليها 

اأن تقوم بتمليكه كامل القطعة اإال اأنها رف�ست.

وحيث اإن نزاعات امللكية �سواء ن�ساأت فيما بني االأفراد اأنف�سهم اأم يف مواجهتهم للدولة 

اأن تخ�سع لقواعد موحدة يف جمـال التـداعي ب�سـاأنـها, وذلك باأن يكـون  اإنا ينبغي 

اخت�سـا�س الـنظـر فيها معقوًدا ملحاكم الق�ساء العادي التي تف�سل فيه وفق قواعد 

القانون املدين من خالل ما يعر�س عليها من حجج وم�ستندات ليف�سل يف مدى �سحة 

ادعاء امللكية من كل طرف من عدمه, وذلك تطبيًقا حلكم املادة )2( من مواد اإ�سدار 
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قانون ال�سلطة الق�سائية, وعليه تكون املنازعة من قبيل منازعات اإثبات امللك التي 

تخت�س بنظرها حماكم الق�ساء العادي وهو ما اأكدت عليه اجلهة االإدارية امل�ستاأنف 

�سدها مبذكرة دفاعها اأمام حمكمة اأول درجة.

 وحيث اإن حكم حمكمة اأول درجة قد ق�سى بغري ذلك فيكون قد اأخطاأ يف تطبيق 

القانون وتقدير الواقع, ويكون الطعن عليه باال�ستئناف قد جاء على �سبب �سحيح 

من القانون, مما يتعني معه اإلغاوؤه والق�ساء جمدًدا بعدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء 

االإداري والئًيا بنظر الدعوى دون اإحالة.  

وحيث اإن وكيل مقدم الطلب يوؤ�س�س الطلب على اأ�سا�س اأن املحكمتني تخلتا عن نظر 

ا بنظر دعواه, وذلك  النزاع املعرو�س عليهما؛ تاأ�سي�ًسا على اأنهما غري خمت�ستني والئيًّ

يعد تنازًعا �سلبًيا يف االخت�سا�س, االأمر الذي يتوفر معه قبول طلب تعيني اجلهة 

الق�سائية.

ثالثًا- الهيئة

اأمام  للرتافع  مقبول  حمام  من  وقع  الطلب  كان  ملا  فاإنه  الطلب,  �سكل  عن  اإنه  حيث 

اأو�سـاعـه  �سـائـر  وا�ستوفى   قانونًا,  املقررة  لالإجراءات  وفًقا  وقدم  العليا,  املحكمة 

ال�سكلية االأخرى املقررة قانونًا, فيكون مقبواًل �سكاًل.

م الطلب يهدف من طلبه اإىل تعيني املحكمة املخت�سة  وحيث اإنه عن املو�سوع ؛ فاإن مقدِّ

بالنزاع ؛ نظًرا لتخلي كل من الدائرة املدنية باملحكمة االبتدائية بامل�سيبي, والدائرة 

اال�ستئنافية الثانية مبحكمة الق�ساء االإداري عن نظر النزاع .

ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  فاإنَّ  ؛  لب  الطَّ هذا  عن  اإنَّه  وحيث 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90( تن�س على اأنَّه : » فيما عدا اخل�سومات االإدارية 

, تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها يف هذا القانون باحلكم يف الدعاوى املدنية...«.

وتن�س املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

الق�ساء  » تخت�س حمكمة   : اأن  باملر�سوم رقم )2009/3( على  )99/91( واملعدلة 

االإداري ـ دون غريها ـ بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية ومنها االآتي : 

1ـ ... . 2ـ  الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية...«.

اإنَّ املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم  وحيث 

ال�سلطاين رقم )2008/88( تن�س على اأن : » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي : 

اأـ  الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س عليها

 يف قانون ال�سلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري واأية حمكمة اأخرى , وذلك 

اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل تتخل 
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اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها.

ب ـ ... » . 

وحيث اإنَّ كال احُلكمني املُ�سار اإليهما نهائيان و�سدرا من جهتني ق�سائيتني خمتلفتان 

ا, وبالتايل فاإنَّ تخلِّي كلٌّ من جهتي الق�ساء العادي والق�ساء االإداري عن نظر  والئيًّ

زاع يعدُّ تنازًعا �سلبًيا يف االخت�سا�س  االأمر الذي ي�ستنِه�س والية الهيئة للف�سل  النِّ

زاع. ة بنظر النِّ يف الطلب املاثل , ُبغية تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سَّ

ة بنظر الدعوى ؛ فاإنَّ امل�ستقر عليه يف ق�ساء  اإنَّه عن تعيني املحكمة املخت�سّ وحيث 

حتديد  يف  يتمثل  االأرا�سي  دعاوى  بنظر  ة  املخت�سَّ املحكمة  تعيني  معيار  اأنَّ  الهيئة 

ا باعتباره �سادًرا يف نطاق  طبيعة القرار املطعون فيه , فاإذا كان مو�سوع القرار اإداريًّ

لها القانون جلهة االإدارة ؛ فاإنَّ املنازعة فيه تكون  ة التي خوَّ لطة العامَّ �سالحيات ال�سُّ

اإىل  ا�ستناًدا  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  ينعقد  اإداريَّة  منازعة 

اأحكام املادة )6( من قانونها , اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلَّق مب�ساألٍة من م�سائل القانون 

ة يف �سوء  اخلا�س و�سَدر هذا القرار من جَهة االإدارة خارج مُمار�ستها الأيِّ �سلطٍة عامَّ

ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املُرتكن اإليها يف طلب اإثبات التملُّك , �سواَء 

ة طويلة اأم ب�سكٍّ �سرعي اأم بغري ذلك ؛ فاإنَّ  تعلَّقت مبرياٍث �سرعي اأم بو�سع اليد ملدَّ

هذا القرار يخُرج من ِعداد القرارات االإدارية التي تخت�سُّ حمكمة الق�ساء االإداري 

بنظرها , وتكون املنازعة فيه منازعًة مدنيًة حول اإثبات امللكية ينعقُد االخت�سا�س 

قانون  من   )8( املادة  حلكم  وفقًا  العادي  الق�ساء  بجهة  ة  املخت�سَّ للمحكمة  بنظرها 

م على واقعات الطلب واأخًذا من ملف  ال�سلطة الق�سائية وحيث اإنَّه وبتطبيق ما تقدَّ

من  قطعة  يحوز  كان  امل�ستاأنف  اأن  الثابت  فاإنَّ  ؛  الطلب  هذا  مثار  واحلكمني  النزاع 

االأر�س مبنطقة )......( بوالية )اأدم( , وكان املواطن...... , يحوز قطعة االأر�س 

االإقرار  , ومبوجب  اأدم  بقرية )......( بوالية  والكائنة  النزاع(  الزراعية )حمل 

 , باأدم  ال�سرعية  املحكمة  عن  وال�سادر  1993/7/18م  املوؤرخ   )259( رقم  ال�سرعي 

فقد متت مبادلة قطعتي االأر�س امل�سار اإليهما بينهما , فقام امل�ستاأنف با�ستغالل اأر�سه 

االإ�سكان  وزارة  اإىل  بطلب  2007/12/30م  بتاأريخ  تقدم  ثم  وزراعتها,  الزراعية 

لتمليكه االأر�س مو�سوع الدعوى البالغ م�ساحتها �ستة و�ستني األفًا وثمانائة واثنني 

ل�سوؤون  املحلية  اللجنة  على  االأمر  عر�س  فتم  م2(,   66852( مربًعا  مرًتا  وخم�سني 

 )2009/13( رقم  اجتماعها  حم�سر  مبوجب   - اأو�ست  والتي  اأدم,  بوالية  االأرا�سي 

2009/12/7م - باالآتي : )1( رف�س دعوى ملكية امل�ستاأنف يف االأر�س حمل  املوؤرخ 

بالثمن  األف مرت مربع )33000 م2(  االدعاء, )2( متليكه م�ساحة ثالثة وثالثني 
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وال�سعر القانوين, )3( رف�س متليكه امل�ساحة املتبقية واإبقائها على حالها ملًكا للدولة 

, وعلى اأن تكون البئر وردًا عامًا للوالية , وكانت املعاينة التي قامت بها جلنة �سوؤون 

االأرا�سي ملوقع االأر�س حمل النزاع قد اأكدت على اأن املوقع عبارة عن اأر�س زراعية 

بها بع�س ف�سالت النخيل ال�سغرية وبع�سها متت اإزالتها , واأنها ُت�سقى من بئر وخزان 

مياه , وحجرة من املواد الثابتة , وعر�سان حماطة ب�سلك �سائك بحالة يدل على اأن 

حيازة املوقع جاءت بعد عام 1970م , وقد مت اعتماد تو�سية اللجنة املحلية ل�سوؤون 

االأرا�سي من وزير االإ�سكان بتاأريخ 2010/2/7م , وقد تظلم امل�ستاأنف من هذا القرار 

بتاأريخ 2010/3/1م , وبتاأريخ 2010/3/22م قرر وكيل وزارة االإ�سكان اعتماد راأي 

الدائرة القانونية برف�س التظلم.

للمزرعة  ملكيته  يف  االإ�سكان  وزارة  ينازع  امل�ستاأنف  اأن  تقدم  مما  يت�سح  اإنه  وحيث 

الكائنة مبنطقة ....... بوالية اأدم بكامل م�ساحتها , كونها قد اآلت اإليه عن الطريق 

التبادل عن اأر�سه التي ميتلكها وذلك مبوجب االإقرار ال�سرعي امل�سار اإليه , وا�ستناًدا 

اإىل �سابقة اإ�سغالها من قبل/ ......... والذي تبادلها معه , كما اأنه قد تقدم بطلب 

اإثبات ملك لقطعة االأر�س حمل النزاع بكامل م�ساحتها يف عام 2007م , اإال اأن اجلهة 

ورف�س  بالثمن  )33000م2(  م�ساحة  بتمليكه  قامت  قد  �سدها  امل�ستاأنف  االإدارية 

متليكه باقي امل�ساحة مع اإبقائها ملًكا للدولة , وظل امل�ستاأنف ينازعها يف ملكية باقي 

امل�ساحة الأ�سباب تتعلق باالإقرار ال�سرعي والذي يرى اأن امل�ستاأنف �سدها قد اأخذت 

به , كما ي�سري اإىل حيازة �سلفه لقطعة االأر�س حمل النزاع بكامل م�ساحتها , واأنه كان 

يتعني على امل�ستاأنف �سدها اأن تقوم بتمليكه كامل القطعة , اإال اأن االأخرية رف�ست 

نزاعات  اإن  وحيث   , للدولة  مملوكة  االأر�س  اأن  اإىل  ا�ستنادا  امل�ساحة  باقي  متليكه 

امللكية �سواء ن�ساأت فيما بني االأفراد اأنف�سهم اأم يف مواجهتهم للدولة اإّنا ينبغي اأن 

تخ�سع لقواعد موحدة يف جمال التداعي ب�ساأنها, وذلك باأن يكون اخت�سا�س النظر 

فيها معقودًا ملحاكم الق�ساء العادي التي تف�سل فيه وفق قواعد القانون املدين من 

واأدلة وقرائن  واقع  من  ت�ستظهره  وما  وم�ستندات  يعر�س عليها من حجج  ما  خالل 

واإثباتات ؛ ليف�سل يف مدى �سحة ادعاء امللكية من كل طرف من عدمه وذلك تطبيقا 

حلكم املادة )2( من مواد اإ�سدار قانون ال�سلطة الق�سائية , وما ا�ستقرت عليه اأحكام 

هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكـام يف هذا ال�ساأن, وبناًء عليه فاإن املنازعة املاثلة تعد 

اإثبات امللك التي تخت�س بنظرها حماكم الق�ساء العادي. االأمر  من قبيل منازعات 

الدعوى  لنظر  العادي  بالق�ساء  املخت�سة  املحكمة  بتعيني  الق�ساء  معه  يتعنيَّ  الذي 

م وملَّا كانت االأر�س حمل النزاع  مو�سوع الطلب املاثل. وحيث اإنَّه وبالبناء على ما تقدَّ
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تقع بوالية اأدم, كما اأنَّ الدائرة املدنية باملحكمة االبتدائية باأدم �سبق واأن ق�ست 

ة بنظر النزاع مثار  بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى, مما تكون هي املحكمة املخت�سَّ

لب املاثل.   الطَّ

بتعيني  تنازع االخت�سا�س واالأحكام  ادر من هيئة  ال�سَّ اإنَّ من مقت�سى احلكم  وحيث 

ة بنظر الدعوى , هو اأن تلتزم تلك املحكمة بنظرها .    املحكمة املخت�سَّ

فلهــذه االأ�ســباب

لنظر  باأدم  االبتدائية  باملحكمة  املدنية  الدائرة  باخت�سا�س   : الهيئة  حكمت   «

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل ..«
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م 

 , البو�سعيدي  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

نائب رئيــ�س املحكمة الـــعـليا   بـــن را�سد بــــن عزيز ال�سيــابي  
ّ

ال�سيخ.  د. عبد اهلل

نائب رئيـــ�س املحكمــة العليا ال�سيخ. د. �سالح بـــن حمــد بن �ســـامل اـلرا�ســـدي  

رئي�س حمكمــة الق�سـاء    ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي  

االإداري   

نائـب رئيـــ�س املحكمــــــــة    د. خليفة بن حممد بـن عبداهلل احلـــ�سرمي  

العليا  

قا�ســي املحكمـــة العـــــــليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــــــــــرا�سدي             

قا�ســـي املحكمــة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي  

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء   �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي          

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء     بن م�سعود بن علي ال�سنيدي  
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    اأحمــد بن حمّمد بــن �ســـالـــــم الـوهيبي  

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )20(  

طلب التنازع رقم )16(  ال�سنة الق�سائية الثامنة  

تنازع اخت�سا�س ) معيار- متليك- ق�ساء عادي( 

االأرا�سي يتمّثل يف حتديد طبيعة  - معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر دعاوى 

نطاق  يف  �سادرًا  باعتباره  ا  اإداريًّ القرار  مو�سوع  كان  فاإذا  فيه,  املطعون  القرار 

املنازعة فيه  فاإن  القانون جلهة االإدارة,  التي خولها  العامة  ال�سلطة  �سالحيات 

االإداري؛  الق�ساء  ملحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  ينعقد   , اإدارية  منازعة  تكون 

ا�ستنادًا اإىل اأحكام املادة )6( من قانونها, وهو كذلك اإذا كانت املطالبة بالتمّلك 
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ا�ستنادًا لعقد االنتفاع لقطعة االر�س مو�سوع النزاع.  اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلق 

مب�ساألة من م�سائل القانون اخلا�س, و�سدر هذا من جهة االإدارة خارج ممار�ستها 

الأي �سلطة عامة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املرتكن اإليها 

يف طلب اإثبات التملك , �سواء تعلقت مبرياث �سرعي , اأو بو�سع يد ملدة طويلة , اأو 

ب�سك �سرعي , اأو ب�سهادة ال�سهود , اأو بغري ذلك, فاإن هذا القرار يخرج من عداد 

القرارات االإدارية التي تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها.

يتعلق النزاع يف  قيام وزارة االإ�سكان بتمليك الطرف الثاين تلك امل�ساحة , تاأ�سي�سًا  -

واالإقرار  االنتفاع  عقد  حمل  االأر�س  قطعة  من  امل�ستقطع  اجلزء  حيازته  على 

بحقه  يف تلك امل�ساحة , وبذلك فاإن الوزارة  قامت بالتمليك  لتلك امل�ساحة من 

االأر�س بناء على قرار اللجنة املحلية وو�سائل االإثبات التي قدمها لها الطرف 

الثاين , ولي�س بناء على �سلطتها باملنح وفقًا لقانون االأرا�سي, ويف غيبة من مقّدم 

الطلب احلائز لالأر�س الذي ينكر �سبق حيازة الطرف الثاين الأر�س النزاع , وهذا 

النزاع يف حقيقته نزاع حول امللكية , فيكون املخت�س بنظره جهة الق�ساء العادي.  

اأواًل- يف االإجراءات

بتاأريخ 2016/9/21 اأودع مقّدم الطلب - بو�ساطة ..... املحامي املقبول اأمام املحكمة 

– لدى اأمانة �ســر الهيئة  العليا من مكتب ....... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

هذا الطلب واأرفق به �سند الوكالة و�سورًا من احلكمني اللذين وقع يف �ساأنهما التنازع 

ملتم�سًا البّت يف التنازع ال�سلبي بني اجلهتني الق�سائيتني .

و  2016/10/4م  بتاأريخ  بالطلب  والثاين  االأوىل  �سدهما  املقّدم  اأعلن  وحيث 

اأّيهما على مذكرة الطلب, فتّم اإحالة الطلب  2016/10/5م على التوايل, ومل يرّد 

اإىل االأمانة الفنّية لتتوىل التح�سري واإعداد الراأي القانوين.

الوقـــائـــــــع

 – اأودعها  ب�سحيفة  دعواه  اأقام   ....... الطلب  مقّدم  اأّن  يف  الواقعات  تتلخ�س 

بربكاء  االبتدائية  املحكمة  �سّر  اأمانة  لدى   ....... وكيله  عنه  نيابة   – ابتداًء 

احلكم:  ختامها  يف  طالبًا  )2015/200م(  برقم  وقيدت   , 2015/5/11م  بتاأريخ 

االأر�س  مبلكية  الت�سرف  مبنع  اال�سكان  وزارة  االأوىل  عليها  املدعى  بالزام  اأواًل: 

عليه  للمدعى  ال�سادرة  مربع  مرت  وت�سعمائة  األفني  )2900م2(  مب�ساحة  االأوىل 

مو�سوع  االأر�س  يف  اإ�سافية  م�ساحة  اأية  متليك  اإجراءات  وبوقف   ,........ الثاين 

الدعوى, و�سحب واإلغاء امللكية االأوىل مب�ساحة األفني وت�سعمائة مرت مربع ال�سادرة 
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الثاين, وباإعادة احلال على ما كان عليه يف االأر�س مو�سوع الدعوى  للمـدعى عليه 

1985/7/2م  بتاأريخ  اال�سكان  وزارة  من  ال�سادر  االنتفاع  بعقد  اإيجار  عقد  ح�سب 

وذلك  اأو عقاري خمت�س,   زراعي  مهند�س  بندب خبري  واحتياطيًا:  املدعي.  ل�سالح 

ملعاينة موقع اأر�س النزاع  بح�سور طريف الدعوى ورفع تقرير بالواقعة اإىل املحكمة, 

وباإلزام املدعى عليهما بالت�سامن واالنفراد بالتعوي�س املادي واملعنوي اجلابر لل�سرر 

املعنية  اجلهات  على  والرتدد  واملخاطبات  املراجعات  عناء  من  تكّبده  ملا   , للمدعي 

الفرتة  خالل  العراقيل  نتيجة   , باالأر�س  حلقت  التي  املادية  وامل�ساريف  واخل�سائر 

من يناير2013م حتى الف�سل النهائي يف الدعوى مببلغ خم�سني األف ريال, وحتميل 

للدعوى  �سرحًا  وقال  ريال,  األف  مببلغ  املحاماة  واأتعاب  امل�ساريف,  عليهما  املدعى 

اإيجار - حق انتفاع - لقطعة االأر�س الزراعية الواقعة مبنطقة  باأنه مبوجب عقد 

ووزارة  املدعي  بني  املربم  اأفدنة  اأربعة  م�ساحتها  والبالغ  بركاء  بوالية  ال�سوادي 

ال�ستخدام  نهائية  موافقة  على  املدعي  وح�سول  1985/7/2م,  بتاأريخ  اال�سكان 

االأر�س يف 1985/7/14م مبوجب الر�سم امل�ساحي املعتمد من قبل من وزارة اال�سكان 

عن  بئرا  فيها  وحفر  املزرعة,  اأر�س  بت�سوير  املدعي  قام  فقد  1985/2/5م  بتاأريخ 

طريق �سركة ........

مع  خالفات  دون  �سنة  ثالثني  من  اأكرث  منذ  اليد  بو�سع  لالأر�س  حيازته  ثبتت  كما 

الوزارة املدعى عليها, وبناء على طلب موكله قامت وزارة البلديات االقليمية وموارد 

الوزارة  اأ�سدرت  1985م  عام  يف  اأنه  اإال   ,)84602( رقم  حتت  البئر  بت�سجيل  املياه 

ب�سفة  البالد  يف  املياه  ل�سّح  وذلك   , البي�ساء  اجلديدة  االأرا�سي  زراعة  مبنع  قرارًا 

2009م  عام  ويف  باملنطقة,  املواطنني  بجريانه  اأ�سوة  بالقرار  املدعي  والتزم  عامة, 

قامت وزارة االإ�سكان بن�سر اأ�سماء املواطنني احلا�سلني على املوافقات والر�سم امل�ساحي 

-الكروكي- الأرا�سيهم, ولديهم عقود االإيجار, وذلك بجريدة عمان يف العدد ال�سادر 

ذلك  �سمن  مدرجًا  كان  املدعي  ا�سم  واأن  2009/2/11م,  بتاأريخ   )10154( رقم 

االإعالن, وقد مت حتديد مكاتب ا�ست�سارية يف جميع اأنحاء ال�سلطنة بغية ح�سرها, 

باالإ�سافة اإىل عمل ر�سم م�ساحي جديد, وطلبت منهم التوجه اإىل تلك املكاتب كل 

يف منطقته, ومت تكليف مكتب )املداد للهند�سة( بالن�سبة لوالية بركـاء, ومتت زيارة 

موقع االأر�س من قبل املكتب, وقام مب�سح االأر�س من جديد و�سدر له ر�سم م�ساحي 

جديد, ويف عام 2013م طلبت الوزارة من جميع اأ�سحاب املعامالت واالأرا�سي الزراعية 

مراجعة مديريات االإ�سكان بغية التوقيع على عقد االإيجار اجلديد,  وتوجه املدعي 

اأ�سوة  االإيجار اجلديد  للح�سول على عقد   بامل�سنعة  لالإ�سكان  العامة  املديرية  اإىل 



– 155 –

بباقي املواطنني, اإال اأنه مت اإبالغه تارة باأّن اأر�سه متداخلة مع اأر�س املدعى عليه  

يطالب  وتارة   , )2900م2(  م�ساحة  ميتلك  باأنه  املوظفون  يزعم  وتارة  الثاين...., 

مبوكله  اأحلق  ما  وهو  االأر�س,  موقع  نف�س  يف  مربع  مرت  اآالف  �ستة  م�ساحة  بتمليكه 

ح�ساب  على  الثاين  عليه  املدعى  اإثراء  اإىل  واأدى  املادية,  واخل�سائر  واالأذى  ال�سرر 

املدعي دون �سبب واقعي اأو قانوين , واأ�ساف اأّن حيازة موكله حيازة هادئة وم�ستقرة 

منذ عام 1985م, اال اأنه تفاجاأ بتمليك جزء من االأر�س مب�ساحة الفني وت�سعمائة 

اأخرى,  اأر�س  عن  تعوي�سه  بحجة  االأر�س  هذه  من  الثاين  عليه  للمدعى  مربع  مرت 

واأنه يجري يف الوقت الراهن اجراءات متليكه جزء اآخر من نف�س االأر�س, وعلى اإثر 

ذلك تقدم بعدة خماطبات واعرتا�سات لوزير اال�سكان عن و�سع االأر�س, وخل�س اإىل 

طلباته.

وتدوولت الدعوى اأمام املحكمة االبتدائية بربكاء, وبتاأريخ2015/7/12م اأ�سدرت 

ا بنظر الدعوى واإحالتها ملحكمة الق�ساء  حكمها الذي يق�سي بعدم اخت�سا�سها والئيًّ

واإلغاء  منح  فحوى  اأّن  اإىل  حكمها  و�سّيدت  امل�ساريف,  يف  الف�سل  واأبقت   , االإداري 

االأرا�سي احلكومية مرجعه �سدور قرار من جهة ذات اخت�سا�س منفرد الإ�سدار ذلك 

القرار ا�ستنادًا للمادتني رقمي )7.6( من قانون االأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم )80/5(.

  وقد با�سرت حمكمة الق�ساء االإداري نظر الدعوى بناء على قرار االإحالة وقيدت 

نظرها  وجرى  ق(,   15/1620( برقم  الرابعة  االبتدائية  الدائرة  اأمام  الدعوى 

وكيله  طريق  عن  الطلب  مقدم  املدعي  اأودع  وخاللها  مبحا�سرها,  املبينة  باجلل�سات 

مذكرة مل تخرج عما �سيق وجاء بعري�سة الدعوى ومذكراته ال�سابقة, واأ�ساف طلبًا 

املذكرة  بتلك  واأرفق  )2400م2(  م�ساحة  عن  بديلة  باأر�س  بتعوي�سه  احتياطيًا: 

عددًا من امل�ستندات, كما قّدم احلا�سر عن املدعى عليها املطلوب �سدها مذكرة بالـرد 

لرفعها  �سكاًل  الدعوى  قبول  بعدم  اأ�سليًا:  احلكم:  ختامها  يف  التم�س  الـدعـوى  على 

بعد امليعاد واحتياطيًا: برف�س الدعوى مو�سوعا , واإلزام رافعها امل�ساريف. 

)16351م2(  مقدارها  مب�ساحة  ف�ساء  اأر�س  عن  عبارة   املوقع  باأّن  فيها  وا�ستطرد 

ويوجد بها 

بئر يحمل الرقم )22/10( وميّر باملوقع خط كهرباء, وباإ�سقاط املوقع على اخلرائط 

ات�سح باأنه يتداخل مع موقعني مت م�سحهما با�سم املواطن .... .. مب�ساحة �ستة اآالف 

للموقع  مربع  مرت  واأربعمائة  الفني  ومب�ساحة  االأول,  للموقع  مربعًا  مرتًا  وثالثني 

اإ�سدار �سندات امللكية مبوجب قرار اللجنة املحلية رقم )2009/9م (  الثاين, ومت 
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بتاأريخ 2009/11/1م, واملعتمد من قبل وكيل الوزارة بتاأريخ 2009/11/7م بتمليك 

املدعى عليه الثاين م�ساحة األفني واأربعمائة مرت مربع.

واأ�ساف باأن املدعي تقدم بطلب بتاأريخ 2014/2/23م اإال اأنه مل يقم دعواه خالل 

ال�ستني يومًا التالية, وعليه تكون دعواه خارج النطاق الزمني املقرر قانونًا, كما قدم 

احلا�سر عن املدعى عليه الثاين مذكرة بالرد مل تخرج يف م�سمونها عما جاء مبذكرة 

رده ال�سابقة خل�س اإىل طلب احلكم: برف�س الدعوى, واإلزام املدعي امل�ساريف.

وبتاأريخ 2016/2/18م اأ�سدرت املحكمة حكمها يف الدعوى ق�ست: بقبول الدعوى 

�سكاًل, ورف�سها مو�سوعًا, واألزمت املدعي امل�ساريف, ومل يرت�س املدعي مقدم الطلب 

احلكم واأقام اال�ستئناف رقم )568( ل�سنة )16ق �س(؛ تاأ�سي�سًا على اخلطاأ يف تطبيق 

القانون وتاأويله وخمالفته �سحيح الواقع والقانون. 

ويف  �سكاًل,  اال�ستئناف  بقبول  اال�ستئناف:  حمكمة  ق�ست  2016/5/3م  وبتاأريخ   

ا  والئيًّ املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  جمددًا  والق�ساء  امل�ستاأنف,  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

بنظر الدعوى, واألزمت املدعي امل�ساريف.

 و�سّيدت حكمها اإىل اأّن حقيقة النزاع حول امللكية ملا اأبداه املدعي من دفوع واأوجه 

اإثبات ينكر مبوجبها حيازة امل�ستاأنف �سده الثاين الأر�س حمل النزاع, وبذلك يخرج 

النزاع عن اخت�سا�س الق�ساء االإداري .

ثانيًا- الهـيـئـة

اأمام  للرتافع  مقبول  حمام  من  وّقع  الطلب  كان  ملا  فاإنه  الطلب,  �سكل  عن  اإنه  حيث 

اأو�ساعه  �سائر  وا�ستوفى  قانونًا,  املقررة  لالإجراءات  وفقًا  وقّدم  العليا,  املحكمة 

ال�سكلية االأخرى املقررة  قانونًا, فيكون مقبوال �سكاًل.

  وحيث اإنه عن مو�سوع الطلب, فاإن املادة )88( من قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90( تن�س على اأنه:« فيما عدا اخل�سومات االإدارية, 

تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها يف هذا القانون باحلكم يف الدعاوى املدنية...«.

تخت�س   « اأن:  على  تن�س  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( املادة  اإن  وحيث 

حمكمة الق�ساء االإداري دون غريها بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية ومنها االآتي:... 

الدعاوى التي يقّدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية ... ».

اإّن املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم  وحيث 

ال�سلطاين رقم )2008/88م( تن�س على اأن: » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي:-

املن�سو�س  املحاكم  بني  وال�سلبي  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الف�سل  اأ- 

اأخرى,  حمكمة  واأية  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها 
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وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 

تتخّل اإحداهما عنها اأو تخّلت كلتاهما عنها, ..«. 

بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  معيار  اأّن  الهيئة  ق�ساء  يف  عليه  امل�ستقر  اإّن  وحيث 

مو�سوع  كان  فاإذا  فيه,  املطعون  القرار  طبيعة  حتديد  يف  يتمّثل  االأرا�سي  دعاوى 

ا باعتباره �سادرًا يف نطاق �سالحيات ال�سلطة العامة التي خولها القانون  القرار اإداريًّ

جلهة االإدارة, فاإن املنازعة فيه تكون منازعة اإدارية , ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

اإذا  اأحكام املادة )6( من قانونها, وهو كذلك  ملحكمة الق�ساء االإداري؛ ا�ستنادًا اإىل 

كانت املطالبة بالتمّلك ا�ستنادًا لعقد االنتفاع لقطعة االر�س مو�سوع النزاع.  اأما اإذا 

كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألة من م�سائل القانون اخلا�س, و�سدر هذا من جهة االإدارة 

خارج ممار�ستها الأي �سلطة عامة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن 

املرتكن اإليها يف طلب اإثبات التملك , �سواء تعلقت مبرياث �سرعي , اأو بو�سع يد ملدة 

اأو بغري ذلك, فاإن هذا القرار يخرج   , ال�سهود  اأو ب�سهادة   , اأو ب�سك �سرعي   , طويلة 

من عداد القرارات االإدارية التي تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها, وينعقد 

االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي وفقا حلكم املادة )8( 

من قانون ال�سلطة الق�سائية.

جهة  ينازع  الطلب  مقّدم  اأّن  االأوراق  من  الثابت  فاإّن   , تقدم   ما  بتطبيق  اإنه  وحيث 

االإدارة قيامها بتمليك االأر�س حمل الدعوى , واملربم ب�ساأنها عقد االنتفاع بينه وبني 

الوزارة , ا�ستنادا لقناعتها بثبوت حيازة االأخري لالأر�س منذ عام 1975 وذلك باإقامة 

م�سنع طابوق عليها , بينما ال يقّر مقّدم الطلب بتلك االأ�سباب وي�سعى لهدمها من خالل 

للثابت  النزاع  ووفقًا  فاإّن حقيقة  , وبذلك  اإحداثياتها  االأر�س ومعرفة  طلبه ملف 

االأر�س  من  امل�ستقطع  اجلزء  ملكية  حول  اخل�سومة  طريف  بني  نزاع  هو  االأوراق  من 

والبالغ م�ساحتها ) 2400م2(. اإذ ينكر مقّدم الطلب على الطرف الثاين حيازة تلك 

االأر�س؛ تاأ�سي�سًا على اأنه  يحوزها مبوجب �سند قانوين يتمّثل يف عقد االنتفاع بينه 

اإجراءات ر�سمية قامت  1985/7/2م وما تال ذلك من  وبني وزارة االإ�سكان  بتاأريخ 

بها وزارة االإ�سكان , كما يهدف مقّدم الطلب اإىل اإلغاء �سند املليكة ال�سادر عن وزارة 

االإ�سكان ........ ب�سعيه لدح�س االأ�سانيد التي قدمها املذكور للجنة املحلية ل�سوؤون 

االأرا�سي بوالية بركاء اإثباتًا حليازته لالأر�س منذ عام 1975م, ناعيًا على اللجنة 

املحلية ل�سوؤون االأر�سي ووزارة االإ�سكان االإقرار بحيازة الطرف الثاين الأر�س النزاع, 

ومن ثّم فاإن النزاع املاثل ال يتعلق بقرار اإداري, واإنا بنزاع يف قيام وزارة االإ�سكان 

بتمليك الطرف الثاين تلك امل�ساحة , تاأ�سي�سًا على حيازته اجلزء امل�ستقطع من قطعة 
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الوزارة   فاإن  وبذلك   , امل�ساحة  تلك  يف  بحقه   واالإقرار  االنتفاع  عقد  حمل  االأر�س 

وو�سائل  املحلية  اللجنة  قرار  على  بناء  االأر�س  من  امل�ساحة  لتلك  بالتمليك   قامت 

االإثبات التي قدمها لها الطرف الثاين , ولي�س بناء على �سلطتها باملنح وفقًا لقانون 

االأرا�سي , ويف غيبة من مقّدم الطلب احلائز لالأر�س الذي ينكر �سبق حيازة الطرف 

املخت�س  فيكون   , امللكية  حول  نزاع  حقيقته  يف  النزاع  وهذا   , النزاع  الأر�س  الثاين 

بنظره جهة الق�ساء العادي.  

فلهــذه االأ�ســباب

» حكمت الهيئة بقبول الطلب املاثل �سكال ويف املو�سوع باخت�سا�س املحكمة االبتدائية 

بربكاء الدائرة املدنية..«
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م 

البو�سعيدي,  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

نائب رئيــ�س املحكمــة الـــعـليا   بـــن را�سد بــــن عزيز ال�سيــابي  
ّ

ال�سيخ.  د. عبد اهلل

نائب رئيـ�س املحكمــة العليا ال�سيخ. د. �سالح بن حمــد بن �ســـــامل اـلرا�ســـدي  

رئي�س حمكمـة الق�سـاء    ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي 

االإداري   

نائـب رئيــــ�س املحكمة العليا د. خليفة بن حممد بـن عبداهلل احلـــ�سرمي         

قا�ســـي املحكمـة العـليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــــــــــرا�سدي            

قا�ســي املحكمــة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي 

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء   �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي          

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي 

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء     بن م�سعود بن علي ال�سنيدي 
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ساء    اأحمــد بن حمّمد بــن �ســـالـــــم الـوهيبي 

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )21(

 طلب التنازع  رقم )17(  ال�سنة الق�سائية الثامنة  

تنازع) قانون – هيئة- د�ستور- طعن عدم اخت�سا�س(  

ال�سلطاين  - باملر�سوم  ال�سادر  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  ياأت   مل 

تـنـازع  اأمام هـيئة  اتبـاعـهـا  الـواجـب  االإجراءات  رقم )2008/88م  على ذكـر 

النظام  مع  واللوائح  القوانني  تطابق  مبدى  املتعلقة  واالأحكام  االخت�سـا�س 

االأ�سا�سـي للـدولة وعـدم خمـالفـتها الأحكامه , واأ�ساليب الدفع اأمامها واملواعيد 

املقررة للطعن, واجلهات التي لها حق الدفع اأمامها , �سواء من قبل حمكمة املو�سوع 

اأو االأفراد يف االعرتا�سات املتعلقة بعدم د�ستورية القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية 
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اخت�سامها؛  يتم   التي  الت�سريعية  الر�سمية  واجلهات  والتعليمات,  واالأنظمة 

وبالتايل ال يتحقق مناط قبول الطلب.

اأواًل- الوقـــائـــع

تتلخ�س الوقائع يف اأّن االدعاء العام اأحال مقّدم الطلب ....... اإىل حمكمة اجلنايات 

مب�سقط اللتحاقه بتنظيم اإرهابي ي�سّمى حركة طالبان باك�ستان , والتي مقرها خارج 

, وتتخذ من االإرهاب والتدريب الع�سكري  ال�سلطنة بجمهورية باك�ستان االإ�سالمية 

و�سيلة لتحقيق اأهدافها , وذلك باأن خ�سع للتدريب على فّك وتركيب وتنظيم بندقية 

اأ�سلحة  ا�ستخدام  كيفية  حول  نظرية  درو�سًا  تلقى  كما  بها,  والرماية  الكال�سنكوف 

)بيكا – اآربي جي 75- مدفع 82 – هاون – اأي جب اأ�س – قنابل يدوية (, وح�س�سًا 

يف اللياقة البدنية, وطلب معاقبته مبوجب املادة )3/ذ( من قانون مكافحة االإرهاب 

وتدوولت  )2013/76م(  برقم  اجلنايات  حمكمة  اأمام  وقيدت   ,)2007/8( رقم 

اليه  امل�سند  باجلرم  مبعاقبته  ا  ح�سوريًّ ق�ست:  2013/7/24م  وبجل�سة  اأمامها, 

بال�سجن املوؤقت ملدة ع�سر �سنوات, مع منعه من ال�سفر ملدة خم�س �سنوات بعد تنفيذ 

ال�سابق فطعن عليه  الق�ساء  الطلب  يرت�س مقدم  امل�ساريف, ومل  واألزمته  العقوبة, 

اأمام املحكمة العليا الذي قّيد برقم )2015/518م( مبوجب تقرير اأودع اأمانة �سر 

املحكمة التي اأ�سدرت احلكم , وبذات التاأريخ اأودعت مذكرة باأ�سباب الطعن موّقعة 

من حمام مقّيد لدى املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن  واأعلن  املطعون �سده 

ق�ست:  2014/3/11م  وبتاأريخ  الطعن,  رف�س  ملتم�سًا  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة 

بقبول الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع: برف�سه, واألزمت الطاعن امل�سروفات.

و�سّببت حكمها على اأّن الطاعن مل يك�سف وجه طعنه عن ماهّية امل�ستندات وم�سمونها 

, التي عاب احلكم عدم التعر�س لها, وجاء قواًل مر�ساًل جمهاًل.  

نعى  ب�سحيفة  املاثل  الطلب  مقدم  وكيل  تقدم  2016/9/26م  بتاأريخ  اإنه  وحيث 

باملر�سوم  املعدلة  اجلزائية  االإجراءات  قانون  )4(من  املادة  ن�س  تطابق  عدم  فيها 

مع  التحقيق  باأن  ذلك  موؤ�س�سًا  االأ�سا�سي؛  النظام  مع  )2011/59م(  رقم  ال�سلطاين 

واأن  للدولة,  االأ�سا�سي  للنظام  باملخالفة   , الداخلي  االأمن  جهاز  بو�ساطة  مت  موكله 

وفق  للدولة  االأ�سا�سي  النظام  مبوجب  التحقيق  يتوىل  اأن  عليه  كان  العام  االإدعاء 

املادة )79( منه بوجوب تطابق القوانني واللوائح مع النظام االأ�سا�سي للدولة, واأن 

جهات  اأّن  حا�سلها  الأ�سباب  ج�سيمة؛  خمالفة  هي  للدولة  االأ�سا�سي  النظام  خمالفة 

االأمن ال تتوىل التحقيق يف اجلنايات, وتوّليها ذلك خمالفة للمادة )64( من النظام 

االأ�سا�سي.  
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ثانيًا- الهــيـــئــة

ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )88( املادة  فاإن  الطلب,  �سكل  عن  اإنه  حيث 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90( تن�س على اأنه: » فيما عدا اخل�سومات االإدارية 

, تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها يف هذا القانون باحلكم يف الدعاوى املدنية...«.

حمكمة  تخت�س   « اأنه:  على  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( املادة  وتن�س  

االآتي:  ومنها   , االإدارية  اخل�سومات  يف  بالف�سل  غريها  دون  االإداري  الق�ساء 

2-الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية.

اإّن املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم  وحيث 

ال�سلطاين رقم )2008/88م( تن�س على اأن: » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي:-

الف�سل يف حاالت تنازع االخت�سا�س االإيجابي وال�سلبي بني املحاكم املن�سو�س  اأ - 

اأخرى,  حمكمة  واأية  االإداري  الق�ساء  وحمكمة  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اليها ومل 

تتخّل اإحداهما عنها اأو تخّلفت كلتاهما عنها.

�سدر   , متناق�سني  نهائيني  حكمني  تنفيذ  ب�ساأن  يقوم  الذي  النزاع  يف  الف�سل   - ب 

اأحدهما من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى.

الهيئة  املادة )11( منه قد و�سع قيدا على  الق�سائية يف  ال�سلطة  اإن قانون  وحيث 

االأ�سا�سي  النظام  مع  واللوائح  القوانني  تطابق  مبدى  املتعلقة  املنازعات  يف  للف�سل 

يبنّي �سالحيتها  �سلطاين  اأال وهو �سدور مر�سوم   , للدولة وعدم خمالفتها الأحكامه 

واالإجراءات التي تّتبعها ومواعيد الطعون فيها, واإذ اإن قانون هيئة تنازع االخت�سا�س 

واالأحكام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/88م( مل ياأت على ذكـر االإجراءات 

املتعلقة مبدى تطابق  واالأحكام  تـنـازع االخت�سـا�س  هـيئة  اأمام  اتبـاعـهـا  الـواجـب 

القوانني واللوائح مع النظام االأ�سا�سـي للـدولة وعـدم خمـالفـتها الأحكامه , واأ�ساليب 

�سواء   , اأمامها  الدفع  حق  لها  التي  واجلهات  للطعن,  املقررة  واملواعيد  اأمامها  الدفع 

من قبل حمكمة املو�سوع اأو االأفراد يف االعرتا�سات املتعلقة بعدم د�ستورية القوانني 

واملرا�سيم ال�سلطانية واالأنظمة والتعليمات, واجلهات الر�سمية الت�سريعية التي يتم  

اخت�سامها؛ وبالتايل ال يتحقق مناط قبول الطلب. 

فلهــذه االأ�ســباب

» حكمت الهيئة بعــدم قبــول الطلب املاثل«..
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق6/21/ 2017م 

البو�سعيدي,  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

نائب رئيـــ�س املحكمــة الـعـليا   بـــن را�سد بــــن عزيز ال�سيــابي  
ّ

ال�سيخ. د. عبد اهلل

نائب رئيـــ�س املحكمـة العليا ال�سيخ  د �سالح بـــن حمد بن �ســـــامل اـلرا�ســـدي  

رئي�س حمكمـة الق�سـاء    ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي  

االإداري   

نائـب رئيـــ�س املحكمـة العليا د. خليفة بن حممد بـن عبداهلل احلـــ�سرمي        

قا�سـي املحكمــة العــليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــرا�سدي            

قا�ســي املحكمـة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي 

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء   �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي         

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء     بن م�سعود بن علي ال�سنيدي  
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    اأحمــد بن حمّمد بــن �ســـالـــــم الـوهيبي  

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )22(

طلب التنازع رقم )18( ال�سنة الق�سائية الثامنة 

هيئة ) تنازع – اخت�سا�س – اأعمال �سيادة – حر�س �سلطاين – عدم اخت�سا�س( 

اأو  - ال�سيادة  باأعمال  املتعلقة  بالطلبات  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س  ال 

املرا�سيم اأو االأوامر ال�سلطانية ويف الدعاوى اخلا�سة باأعمال الوحدات االأمنية 

والع�سكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات مت�سلة باأداء خدمات عامة لذوي ال�ساأن 

املتعاملني معها.) املادة7( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري. 

ينح�سر اخت�سا�س الهيئة يف حتديد مدى اخت�سا�س اإحدى املحكمتني املطروح  -

اخت�سا�س  على  القانون  ن�س  فاإذا  فيه,  والف�سل  ن�ساأته  وقت  به  النزاع  عليهما 
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اإحداهما به, فحكمت بعدم االخت�سا�س, ثم عر�س املو�سوع على حمكمة اأخرى 

ذات والية خمتلفة؛ فق�ست بعدم االخت�سا�س.

الق�ساء  - وحماكم  االإداري,  الق�ساء  حمكمة  بني  االخت�سا�س  حتديد  يف  املعيار 

العادي هو معيار مو�سوعي مت الن�س عليه قانونًا يف املادة )8( من قانون ال�سلطة 

اإداريـة  الــخــ�ســومــة  كـانــت  فـمـتى  النزاع,  طبيعة  يف  النظر  موؤداه  الق�سائية, 

�سفة  انتفاء  حالة  ويف  االإداري,  الق�ساء  ملحكمة  ب�ساأنها  االخت�سا�س  انعقد 

اخل�سومة االإدارية عنها تخت�س بالدعوى حماكم الق�ساء العادي.

لئن كانت طبيعة اخل�سومة حمل طلب التنازع هي خ�سومة اإدارية؛ تلك اخل�سومة  -

االخت�سا�س  وق�سر  بها,  االخت�سا�س  العادي  الق�ساء  حماكم  على  ُحظر  التي 

م�ساألة  يف  البت  اأن  اإال  االإداري,  الق�ساء  حمكمة  على  اخل�سومة  لتلك  بالن�سبة 

تتطلب  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قبل  من  املخت�سة  اجلهة  حتديد 

االإداري بالدعوى  الق�ساء  اأوليَّة هي مدى اخت�سا�س حمكمة  الف�سل يف م�ساألة 

اأمامها  الدعوى  اإقامة  اإدارية وقت  باعتبارها خ�سومة  الطلب  مثار هذا  املاثلة 

و�سدور احلكم فيها.

الوحدات  - ملنت�سبي  الوظيفية  بال�سوؤون  املتعلقة  االإدارية  اخل�سومات  تدخل    

املرا�سيم  ولي�س  االإداري   الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  يف   والع�سكرية   االأمنية 

ال�سلطانية وعمل الوحدات االأمنية والع�سكرية . 

االأمر  - العماين,  ال�سلطاين  باحلر�س  وقرارات  وقائع   خالل  من  الطلب  يدخل    

الذي يخرج املنازعة من اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري؛ ا�ستنادًا اإىل اأحكام 

املادة )7( من قانونها �سالفة البيان.

 ثبت قانونًا عدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري اأو حماكم الق�ساء العادي  -

بنظر الدعوى املاثلة, فاإن ذلك يعد مانعًا لهيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام من 

حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة.

اأواًل- يف االإجراءات

للمحاأماة   ...... مكتب  من   –  .... املحامية  اأودعت  2016/10/31م  بتاأريخ 

عن  وكيلة  ب�سفتها  املاثل  الطلب  الهيئة  �سر  اأمانة  لدى   – القانونية  واال�ست�سارات 

يف  طالبة  بال�سيب  بالعدل  الكاتب  من  عليها  م�سادق  وكالة  مبوجب  الطلب  مقدم 

ختامها حتديد جهة االخت�سا�س بالف�سل يف دعوى مقدم الطلب.

ب�سورة  الطلب  �سدهما  املقدم  باإعالن  الهيئة  حم�سر  قام  2016/11/15م  و   8 ويف 
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 ...... وكيل   ...... املحامي  اأودع  2016/11/13م  وبتاأريخ  ومرفقاته,  الطلب  من 

مذكرة بالرد �سمنها باأن الدعوى املاثلة هي دعوى اإجرائية تخت�س بنظرها الهيئة 

مفو�س  2016/11/28م  بتاأريخ  اأودع  كما  االخت�سا�س,  تنازع  يف  بالف�سل  املخت�سة 

القانونية - مذكرة  ال�سوؤون  ...... - �سابط  اأول  املالزم  العماين  ال�سلطاين  احلر�س 

بالرد انتهى فيها اإىل طلب احلكم: برف�س الطلب.

اآنفة  وكيلته  عقبت  الطلب  مقدم  اإىل  الطلب  �سدهما  املقدم  رد  مذكرتي  وباإعالن 

قرر  وعليه  طلبات,  من  بالطلب  جاء  مبا  مت�سكت  2016/12/25م  بتاأريخ  الذكر 

ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة اإحالة ملف الطلب اإىل االأمانة الفنية لتح�سريه, 

واإعداد تقرير بالراأي القانوين.

واإذ تبني لالأمانة الفنية للهيئة اأن الطلب املاثل قد ا�ستوفى كافة االأوراق وامل�ستندات 

الرد والتعقيب لكافة االأطراف,  الهيئة قد كفلت  واأن  للف�سل يف مو�سوعه,  الالزمة 

ن راأيها ب�ساأنه  ت تقريًرًا ت�سمَّ لب واأعدَّ ثم قامت االأمانة الفنيَّة للهيئة بتح�سري الطَّ

لب  الطَّ الهيئة  نظرت  ذلك  بعد   , الهيئة  رئي�س  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  اإىل  مته  قدَّ

م�سودته  واأودعت   , احلكم  �سدر  وفيها  اليوم,  بجل�سة  فيه  احلكم  اإ�سدار  رت  وقرَّ

امل�ستملة على اأ�سبابه عند اّلُنطق به .

ثانيًا- الوقائع

تتلخ�س واقعات املنازعة – ح�سب البني من االأوراق وامل�ستندات – يف اأن مقدم الطلب 

املاثل كان قد اأقام بتاأريخ 2015/6/17م الدعوى املدنية رقم )2015/521( اأمام 

املحكمة االبتدائية بال�سيب - الدائرة الثالثية - �سد احلر�س ال�سلطاين العماين - 

مدعى عليه اأول – ...... - مدعى عليها ثانيًا - طالبًا احلكم : 1- بتعوي�سه مببلغ 

ال�سنني  طيلة  واملعاناة  والعجز  ال�سرر  عن  ُعماين  ريال  األف  مائة  )100.000.ع( 

ال�سابقة. 2- باإحالته اإىل اللجنة الطبية العليا لتقييم حالته وحتديد ن�سبة العجز 

. 3- باإلزام املدعى عليهما امل�ساريف, ومبلغ )1500ر.ع( األف وخم�سمائة ريال ُعماين 

مقابل اأتعاب املحاماة.

 وذكر مقدم الطلب �سرحًا لدعواه اأنه يعمل لدى املدعى عليه االأول, واأ�سيب خالل 

للعالج  اأ�سهر  �ستة  اإثره  الي�سرى, ومكث على  الع�سكري بخلع يف كتفه  التمرين  فرتة 

مب�ست�سفى خولة, وبعد فرتة عاوده االأمل ب�سورة اأكرب, ومت فح�سه بعيادة احلر�س 

ال�سلطاين, ومت اإبالغه باأن لديه ورمًا حميدًا مع قطع يف االأربطة, ومت نقله للعالج 

كتفه  خلع  العملية  من  اأ�سهر  ثمانية  وبعد  جراحية,  عملية  له  واأجريت  بالهند 

اإىل م�ست�سفى  اإر�ساله  الطبي, فتم  املدعى عليه بت�سحيح اخلطاأ  مرة ثانية, وطالب 
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اخلطاأ  لت�سحيح  له  اأخرى  عملية  اإجراء  قرر  الذي  اأخرى  مرة  الهند  يف  متخ�س�س 

ال�سابق, وذكر امل�ست�سفى االأخري اأن املري�س يحتاج اإىل مزيد من الوقت لكي يتماثل 

لل�سفاء التام, وقد رف�س املدعى عليه تكمله عالجه مما �سبب له �سررًا كبريًا, وهو 

يعي�س االآن على امل�سكنات دون حل مل�سكلته ال�سحية, والتي �سوف تالزمه طوال حياته, 

وبـعـد اأن طـالـب بالــتـعــوي�س عـــن االأ�سـرار الـتي اأ�سـابـتـه والعجز مت تقرير مبلغ ) 

700 ر.ع ( �سبعمائة ريال عماين له بالرغم من اأن املدعى عليه لديه تاأمني على كل 

العاملني.

وبعد تداول الدعوى بجل�سات املحكمة االبتدائية االآنفة الذكر قـ�سـت بـجـلـ�سـتهـا 

الّدعوى,  بنظر  ا  والئيًّ اخت�سا�سها  بعدم  2015/12/21م:«  بتاأريخ  عقدت  التــي 

مب�سقط,  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  االبتدائية  الدائرة  اإىل  بحالتها  واإحالتها 

لالخت�سا�س لتنظر باإحدى جل�سات �سهر يناير 2016م, واأبقت الف�سل يف امل�ساريف, 

وعلى اأمانة �سر املحكمة اإعالن الغائب من اخل�سوم«.

واأ�س�ست املحكمة حكمها على اأن الدعوى املعرو�سة عليها تعد من قبيل دعوى التعوي�س 

املرتبطة بخ�سومة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها ملحكمة الق�ساء االإداري.

الدائرة    - االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل  الدعوى  اأحيلت  احلكم  لذلك  وتنفيذًا 

االبتدائية الثانية - حيث قيدت بها حتت رقم )822( ل�سنة )16( ق�سائية, وكيفت 

املحكمة طلبات مقدم الطلب - املدعي يف تلك الدعوى - على اأنه يطلب احلكم : بقبول 

الدعوى �سكاًل, ويف املو�سوع: اأواًل: باإلزام املدعى عليه تعوي�سه مببلغ )100,000( 

الع�سكرية.  التدريبات  اأثناء  به  حلقت  التي  االإ�سابة  عن  عماين  ريال  األف  مائة 

العجز.  ن�سبة  وحتديد  حالته  لتقييم  العليا  الطبية  اللجنة  اإىل  باإحالته  ثانيًا: 

ثالثًا:  باإلزام املدعى عليه ر�سوم الدعوى, ومبلغ )1500ر.ع( األف وخم�سمائة ريال 

عماين مقابل اأتعاب املحاماة.

ا بنظر الدعوى دون   وبجل�سة 2016/3/9م ق�ست املحكمة:« بعدم اخت�سا�سها والئيًّ

اإحالة؛ على النحو املبني باالأ�سباب, واألزمت املدعي امل�ساريف«.

 و�سيدت املحكمة ق�ساءها على اأن طلبات املّدعي تتعلق ب�ساأن من ال�سوؤون الوظيفيـة 

املتـعـلـقـة بـخـدمـتـه الـعـ�سـكـرية لــدى الـحـر�س الـ�سـلطاين الـعـمـانـي, وهـو التعوي�س 

واأن  الع�سكرية,  بالتدريبات  اأثناء قيامه  اإ�سابة عمل حلقت به على حد قوله  عن 

والع�سكرية  االأمنية  الوحدات  ملنت�ســبي  الوظيـفية  بال�سوؤون  املتـعلـقة  الدعاوى 

تدخل يف عداد اأعمال الوحدات االأمنية والع�سكرية التي حجب امل�سرع عن حمكمة 

الق�ساء االإداري االخت�سا�س بنظر الدعاوى املقامة ب�ساأنها يف املادة )7( من قانون 
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حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/91( وتعديالته التي 

تن�س على اأنه: » ال تخت�س املحكمة بالنظر يف االآتي: 1- الطلبات املتعلقة باأعمال 

ال�سيادة اأو باملرا�سيم ال�سلطانية اأو االأوامر ال�سلطانية . 2- الدعاوى اخلا�سة باأعمال 

خدمات  باأداء  مت�سلة  بقرارات  منها  يتعلق  ما  عدا  والع�سكرية  االأمنية  الوحدات 

عامة لذوي ال�ساأن املتعاملني معها... .«.

 واإذ مل يلق هذا احلكم قبواًل لدى مقدم الطلب, فقد بادر باإقامة ا�ستئنافه ـ }رقم 

)622 ل�سنة )16( ق. �س. بتاأريخ 2016/4/7م{ ـ عليه اأمام الدائرة اال�ستئنافية 

مبحكمة الق�ساء االإداري؛ ناعيًا على احلكم اخلطاأ يف تطبيق القانون, عندما ق�سى 

بعدم اخت�سا�س املحكمة بنظر الدعوى, ومل يحل اإىل املحكمة املخت�سة, مبدًئا باأنه 

اإذا ا�ستظهرت املحكمة عدم اخت�سا�سها والئيًا بنظر الدعوى, فاإن عليها اأن حتيل اإىل 

املحكمة املدنية لتف�سل فيها, واإن كان ال يوجد قانون لتطبقه يف حالة امل�ستاأنف, فاإن 

عليها تطبيق القواعد العامة, كما اأن املحكمة حكمت دون انتظار رد ال�سركة ....., 

والتي قام امل�ستاأنف �سده بالتاأمني على امل�ستاأنف لديها.

وبعد تداول الدائرة اال�ستئنافية للدعوى ق�ست بتاأريخ 2016/5/23م:

» بقبول اال�ستئناف �سكاًل, ويف املو�سوع: برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف, على النحو 

االأ�سباب  ذات  ».و�سيدت ق�ساءها على  امل�ساريف  امل�ستاأنف  واألزمت  باالأ�سباب,  املبني 

التي بني عليها احلكم االبتدائي املطعون فيه.

ثالثًا- الهيئة

اأمام  للرتافع  مقبول  حمام  من  وقع  الطلب  كان  ملا  فاإنه  الطلب,  �سكل  عن  اإنه  حيث 

�سائر  الطلب  وا�ستوفى  قانونًا,  املقررة  لالإجراءات  وفقًا  وقدمت  العليا,  املحكمة 

اأو�ساعه ال�سكلية االأخرى املقررة قانوًنا, فيكون مقبواًل �سكاًل. 

م الطلب يهدف من طلبه اإىل تعيني املحكمة املخت�سة  وحيث اإنه عن املو�سوع ؛ فاإن مقدِّ

بالنزاع ؛ نظًرا لتخلي كل من الدائرة املدنية الثالثية باملحكمة االبتدائية بال�سيب 

, والدائرة االبتدائية الثانية وكذلك الدائرة اال�ستئنافية االأوىل مبحكمة الق�ساء 

االإداري عن نظر النزاع .

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  اإن  وحيث 

)99/90(  تن�س على اأنه:« فيما عدا اخل�سومات االإدارية تخت�س املحاكم املن�سو�س 

االأحوال  ودعاوى  والتجارية,  املدنية  الدعاوى  يف  باحلكم  القانون  هذا  يف  عليها 

ال�سخ�سية ... .«.

اإن املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين  وحيث 
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رقم )99/91( وتعديالته تن�س على اأن:« تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري – دون 

التي يقدمها  الدعاوى   -1 االآتي:  ومنها  االإدارية,  – بالف�سل يف اخل�سومات  غريها 

املوظفون 

العموميون مبراجعة القرارات االإدارية النهائية املتعلقة ب�سائر �سوؤونهم الوظيفية.  

5- دعاوى التعوي�س املتعلقة باخل�سومات االإدارية, �سواء   . ...-4  . ...-3  . ...-2

رفعت ب�سفة اأ�سلية اأو تبعية.  6-... . 7-... .«.

وتن�س املادة )7( من القانون ذاته على اأنه:« ال تخت�س املحكمة بالنظر يف االآتي: 

1- الطلبات املتعلقة باأعمال ال�سيادة اأو املرا�سيم اأو االأوامر ال�سلطانية. 2-الدعاوى 

اخلا�سة باأعمال الوحدات االأمنية والع�سكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات مت�سلة 

باأداء خدمات عامة لذوي ال�ساأن املتعاملني معها.  3-... .«.

اإنَّ املادة )2( من قانون هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ال�سادر باملر�سوم  وحيث 

ال�سلطاين رقم )2008/88( تن�س على اأن : » تخت�س الهيئة دون غريها مبا ياأتي : 

املن�سو�س  املحاكم  بني  وال�سلبي  االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الف�سل  ـ  اأ 

 , اأخرى  واأية حمكمة  االإداري  الق�ساء  الق�سائية وحمكمة  ال�سلطة  عليها يف قانون 

وذلك اإذا رفعت الدعوى عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من املحاكم امل�سار اإليها ومل 

تتخل اإحداهما عنها اأو تخلت كلتاهما عنها.

بـ  الف�سل يف النزاع الذي يقوم ب�ساأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني �سدر اأحدهما 

من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى ».

وحيث اإن امل�ستفاد من الن�سو�س ال�سابقة اأن قواعد توزيع االخت�سا�س الوالئي بني 

جهات الق�ساء ُتعدُّ من امل�سائل املتعلقة بالنظام العام, اإذ عهد النظام االأ�سا�سي للدولة 

وبيان  ودرجاتها  اأنواعها  اختالف  على  املحاكم  ترتيب  للقانون  منه   )62( املادة  يف 

وظائفها واخت�سا�ساتها, ف�سدر قانون ال�سلطة الق�سائية حمددًا يف املادة )8( منه ما 

تخت�س به املحاكم, ومنها الدعاوى املدنية والتجارية, ودعاوى االأحوال ال�سخ�سية, 

والدعاوى العمومية والعمالية وال�سريبية واالإيجارية وغريها, اإال ما ا�ستثنى بن�س 

خا�س, وحظر عليها النظر يف اخل�سومات االإدارية.

وحيث اإن مقطع الف�سل يف الطلب املاثل اإنا ينح�سر يف ا�ستخال�س مدى اخت�سا�س 

ن�س  فاإذا  فيه,  والف�سل  ن�ساأته  وقت  به  النزاع  عليهما  املطروح  املحكمتني  اإحدى 

القانون على اخت�سا�س اإحداهما به, فحكمت بعدم االخت�سا�س, ثم عر�س املو�سوع 

على حمكمة اأخرى ذات والية خمتلفة؛ فق�ست بعدم االخت�سا�س, هنا تبا�سر الهيئة 

االخت�سا�س املنوط بها يف حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة نزواًل على حكم القانون 
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الذي ناط به النظام االأ�سا�سي للدولة توزيع االخت�سا�س بني املحاكم.

وحيث اإنه عن املعيار يف حتديد االخت�سا�س بني حمكمة الق�ساء االإداري, وحماكم 

قانون  من   )8( املادة  يف  قانونًا  عليه  الن�س  مت  مو�سوعي  معيار  هو  العادي  الق�ساء 

الــخــ�ســومــة  كـانــت  فـمـتى  النزاع,  طبيعة  يف  النظر  موؤداه  الق�سائية,  ال�سلطة 

انتفاء �سفة  االإداري, ويف حالة  الق�ساء  ب�ساأنها ملحكمة  انعقد االخت�سا�س  اإداريـة 

اخل�سومة االإدارية عنها تخت�س بالدعوى حماكم الق�ساء العادي.

اتخذته  م�سلكًا  من�ساأها  يكون  التي  اخل�سومة  هي  االإدارية  اخل�سومة  اإن  وحيث 

العامة ومظهرها,  ال�سلطة  ى فيها وا�سحًا وجه  العام وتبدَّ القانون  االإدارة يف نطاق 

عـامـة  �ســلـطـة  بـو�سـفـها  واالإدارة  الـ�سـاأن  ذوي  بني  اخلـ�سـومـة  هـي  اآخـر  ومبعنى 

تــرفــع للمطالبة بحق من احلقوق الناجتة عن ت�سيري االإدارة للمرافق العامة التي 

تدار وفقًا للقانون العام واأ�ساليبه, ومما ال �سك فيه اأن اخل�سومات التي تتعلق ب�سوؤون 

احلياة الوظيفية للموظف العام ينطبق عليها و�سف اخل�سومة االإدارية؛ كونها تعمل 

يف اإدارتها للمرافق العامة قواعد الـقـانــون العــام الــتي تتــمثل يف تــطبيــق االإدارة 

املنـازعــة  فاإن  وبالتـايل  املـرافـق,  تلك  ت�سيـري  اأجـل  من  الـعامـة  الوظـيـفة  لـقوانــني 

بني االإدارة وموظفيها هي منازعة اإدارية.

وحيث اإنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الطلب املاثل والن�سو�س �سالفة الذكر, فاإنه 

ولئن كانت طبيعة اخل�سومة حمل طلب التنازع هي خ�سومة اإدارية؛ تلك اخل�سومة 

التي ُحظر على حماكم الق�ساء العادي االخت�سا�س بها, وق�سر االخت�سا�س بالن�سبة 

لتلك اخل�سومة على حمكمة الق�ساء االإداري, اإال اأن البت يف م�ساألة حتديد اجلهة 

املخت�سة من قبل هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام تتطلب الف�سل يف م�ساألة اأوليَّة 

الطلب  هذا  مثار  املاثلة  بالدعوى  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  مدى  هي 

باعتبارها خ�سومة اإدارية وقت اإقامة الدعوى اأمامها و�سدور احلكم فيها.

وحيث اإن امل�سرع والعتبارات قدرها ا�ستثنى يف املادة )7( من قانون حمكمة الق�ساء 

ال�سلطاين  باملر�سوم  واملعدل   )90/91( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االإداري 

رقم )2009/3( بع�س اخل�سومات االإدارية من اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري 

بنظرها والف�سل فيها, ومن بني تلك اخل�سومات االإدارية الدعاوى اخلا�سة باأعــمــال 

بال�سوؤون  املتعلقة  الدعاوى  �سمنها  تدخل  والتي  والع�سكرية  االأمنية  الوحدات 

الوظيفية ملنت�سبي هذه الوحدات.

وقائع  يف  املحكمة  نظر  اإىل  بداهة  يف�سي  اإنا  دعواه  من  الطالب  غاية  اإن  وحيث 

وقرارات تدخل يف عالقته باحلر�س ال�سلطاين العماين, االأمر الذي يخرج املنازعة 
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قانونها  من   )7( املادة  اأحكام  اإىل  ا�ستنادًا  االإداري؛  الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  من 

�سالفة البيان.

وحيث اإنه واإذ ثبت قانونًا عدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري اأو حماكم الق�ساء 

العادي بنظر الدعوى املاثلة, فاإن ذلك يعد مانعًا لهيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام 

من حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت الهيئة : بعدم قبول الطلب املاثل »
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م 

 , البو�سعيدي  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

نائب رئيـــ�س املحكمــة الـــعـليا   بـــن را�سد بــــن عزيز ال�سيــابي  
ّ

ال�سيخ.  د. عبد اهلل

نائب رئيــ�س املحكمـة العليا ال�سيخ. د. �سالح بـــن حمــد بن �ســـــامل اـلرا�ســـدي  

رئي�س حمكمـة الق�سـاء    ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي  

االإداري   

نائـب رئيــ�س املحكمة العليا د. خليفة بن حممد بـن عبداهلل احلـــ�سرمي  

قا�سـي املحكمة العـــــــليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــــــــــرا�سدي  

قا�ســي املحكمـة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي   

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء   �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي          

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء   نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    بن م�سعود بن علي ال�سنيدي  
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء   اأحمــد بن حمّمد بــن �ســـالـــــم الـوهيبي  

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )23( 

طلب التنازع  رقم ) 19(  ال�سنة الق�سائية الثامنة 

عقد) اإداري- مدين- �سروط – �سركتني -  اخت�سا�س- ق�ساء عادي (  

اجلهات  - جلميع  امل�سوغة  االإدارية  العقود  من  املدنية  لالأعمال  املوحد  العقد 

االإن�ساءات  عقود  عن  تخرجها  ا�ستثنائية  بنود  على  م�ستملة  وهي  االإدارية, 

واملقاوالت املدنية التي تقوم بها االإدارة ب�سفتها �سخ�س عادي ولي�ست ذات �سلطة, 

كما اتبع يف اإ�سنادها االإجراءات املتبعة للعقود االإدارية مما ت�سحى اخل�سومة 

متعلقة بعقد اإداري .

تكون اخل�سومة اإدارية اإذا توفر فيها عن�سران, اأولهما ات�سال اخل�سومة ب�سلطة  -
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اإدارية, مبعنى اأن تكون اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة اأحد اخل�سوم يف 

بن�ساط  الّدعوى  ات�سال  وثانيهما  مّدعى عليها,  اأم  مّدعية  كانت  �سواء  الّدعوى 

مرفق عام تبا�سره ال�سلطة االإدارية م�ستخدمة و�سائل وامتيازات القانون العام.

�سركة ...... هي �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة وم�سجلة بال�سجل التجاري لدى  -

وزارة التجارة وال�سناعة بالرقم ).........( منذ 1999/6/8م , مما تكون معه 

ال�سركة املّدعية وال�سركة املّدعى عليها اأحد اأفراد القانون اخلا�س, االأمر الذي 

ينح�سر االخت�سا�س عن حمكمة الق�ساء االإداري بنظر هــذه الّدعـوى بناء على 

اإدارية  اأي جهة  اأّن اخل�سومة لي�ست من اخل�سومات االإدارية نظرًا لعدم وجود 

بني اأطرافه.

 ال يكفي العقد املربم بني طريف الّدعوى وفق اأحكام العقد املوحد الإ�سفاء �سفة  -

معه  يتعني  مما  بها,  طرفا  االإدارة  تكن  مل  ما  الّدعوى  على  االإدارية  اخل�سومة 

ا بنظر الّدعوى . احلكم بعدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري والئيًّ

ال تعد الدعوى املاثلة من قبيل دعاوى اخل�سومات االإدارية , واإنا هي منازعة  -

مدنية بني طرفني من اأ�سخا�س القانون اخلا�س, فتخرج بالتايل عن االخت�سا�س 

الوالئي ملحاكم الق�ساء االإداري وينعقد االخت�سا�س بنظرها اإىل حماكم الق�ساء 

العادي املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم )99/90(.

  اإن كون  ال�سركة امل�ستاأنف �سدها مملوكة لوزارة املالية  وتعد �سركة م�ساهمة  -

عمانية مقفلة وهو ما يجعلها �سخ�سا من اأ�سخا�س القانون اخلا�س , ولي�ست وحدة 

اإدارية من وحدات اجلهاز االإداري للدولة.

املدعية وال�سركة املدعى عليهما هما �سركتان جتاريتان و�سخ�سان من  - ال�سركة 

اأ�سخا�س القانون اخلا�س , وبالتايل يكون العقد املربم بينهما عقدا مدنيا ولي�س 

اإداريا , الأنه جاء مفتقرا ل�سرط اأ�سا�سي من �سروط العقد االإداري, وهو اأن يكون 

اأحد طرفيه �سخ�سًا معنويًا عامًا, كما اأن اأعمال هذا العقد املتنازع عليها تتعلق 

بن�ساط ال�سركة املعتادة ولي�س يف اإطار اجلانب التنظيمي للمرفق الذي تتواله 

املذكورتني  ال�سركتني  بني  القائمة  الدعوى  ُتعد  ال  وعليه  الدولة,  عن  نيابة 

من قبيل دعاوى اخل�سومات االإدارية, واإنا هي منازعة مدنية بني طرفني من 

ملحكمة  الوالئي  االخت�سا�س  عن  بالتايل  فتخرج  اخلا�س,  القانون  اأ�سخا�س 

بالق�ساء  املخت�سة  املحكمة  اإىل  بنظرها  االخت�سا�س  وينعقد  االإداري,  الق�ساء 

العادي املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سالف الذكر.
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اأواًل- يف االإجراءات

بتاأريخ 11/21/ 2016م اأودع املحامي/ ..... من مكتب ..... للمحاأماة واال�ست�سارات 

ب�سفته  املاثل  الطلب   , الهيئة  �سر  اأمانة   – العليا  املحكمة  لدى  املقيد   - القانونية 

وكياًل عن ال�سركة مقدمة الطلب, طالبًا يف ختامه تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة 

على  تاأ�سي�سا  وذلك   ,..... و�سركة  العاملية  �سركة.....  بني  القائمة  الدعوى  بنظر 

اأن ال�سركة مقدمة الطلب اأقامت بداية الدعوى االبتدائية رقم )656/ 2015م( 

اأوال:  احلكم  ختامها  يف  طالبًة  ب�ساللة,  االبتدائية  املحكمة  اأمام  �ساللة  جتاري 

وقبل الف�سل يف املو�سوع بتعيني خبري هند�سي خمت�س الحت�ساب م�ستحقات املدعية 

لدى املدعى عليها, ثانيًا : اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا ماليًا مقداره 

وثالثة  وثالثمائة  األفًا  وثمانون  وثالثة  وخم�سمائة  مليون   )1,583,303,030(

خم�سة   )25000( ومبلغ  امل�ساريف  عليها  املدعى  واإلزام   , بي�سة  وثالثون  رياالت 

بعدم  املذكورة  املحكمة  فق�ست   , املحاماة  اأتعاب  مقابل  عماين  ريال  األف  وع�سرين 

انتهى  حيث  االإداري,  الق�ساء  حمكمة  اإىل  واإحالتها  الدعوى  بنظر  اخت�سا�سها 

رقم  اال�ستئناف  يف  ثم  ابتدائيا  احلكم  �سدور  اإىل  االأخرية  املحكمة  هذه  يف  االأمر 

)2016/895( بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى , وبالتايل مل يتم الف�سل يف دعوى 

ال�سركة مو�سوعًا ب�سبب ت�سارب االأحكام القا�سية بعدم االخت�سا�س , مما يتعني معه 

تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة بنظر تلك الدعوى . 

وقد اأُرفق بالطلب �سورًا من االأحكام االآتية :

حكم املحكمة االبتدائية ب�ساللة )الدائرة الثالثية( ال�سادر يف الدعوى التجارية 

املحكمة  اخت�سا�س  »بعدم  والقا�سي:  2016/3/7م,  بجل�سة   )2015/656( رقم 

والئيًا بنظر الدعوى, واإحالتها بحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري ب�ساللة لنظرها 

باإحدى جل�ساتها ب�سهر اأبريل 2016م«.

حكم الدائرة االبتدائية ب�ساللة مبحكمة الق�ساء االإداري ال�سادر يف الدعوى رقم 

2016/5/10م القا�سي: »بعدم اخت�سا�سها  )1286( ل�سنة )16( ق�سائية بجل�سة 

ا بنظر الدعوى على النحو املبني باالأ�سباب« . والئيًّ

ال�سادر يف اال�ستئناف  الق�ساء االإداري  الثانية مبحكمة  حكم الدائرة اال�ستئنافية 

»بقبول  القا�سي:   , 2016/10/11م  بجل�سة  ق�سائية   )16( ل�سنة   )895( رقم 

املبني  النحو  على  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف 

باالأ�سباب«.   

الطلب  الطلب ب�سورة من  املقدم �سدها  ال�سركة  اإعالن  وبتاأريخ2016/11/14م مت 



– 173 –

ومرفقاته, اإال اأنها مل تودع ردها عليه, وعليه قرر ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة 

القانوين,  بالراأي  تقرير  واإعداد  لتح�سريه  الفنية  االأمانة  اإىل  الطلب  ملف  اإحالة 

حيث قامت االأمانة بتح�سري الّطلب واأعّدت تقريرا ت�سمن راأيها ب�ساأنه قّدمته اإىل 

املبنّي مبح�سر  النحو  املاثل على  الّطلب  الهيئة  بعد ذلك نظرت هذه  الهيئة,  رئي�س 

2017/4/12م,وبها �سدر احلكم  اليوم  اإ�سدار احلكم فيه بجل�سة  اجلل�سة, وقّررت 

واأودعت م�سودته امل�ستملة على اأ�سبابه ومنطوقه عند النطق به.

 ثانيًا- الهيئــة

بعد االطالع على االأوراق, واإمتام املداولة قانونًا.

فيكون  قانونا  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  جميع  ا�ستوفى  قد  املاثل  الطلب  اإن  وحيث 

مقبوال �سكال .

ل يف اأّن ال�سركة مقدمة الطلب كانت قد اأقامت  وحيث اإّنه عن وقائع هذا الّطلب فتتح�سّ

قيدت  االبتدائية,  �ساللة  حمكمة  اأمام  التجارية  دعواها  2015/10/4م  بتاأريخ 

اأوال: وقبل الف�سل يف املو�سوع,  2015م, طالبًة يف ختامها احلكم  656 ل�سنة  برقم 

بتعيني خبري هند�سي خمت�س الحت�ساب م�ستحقات املدعية لدى املدعي عليها, ثانيا: 

اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا ماليًا مقداره )1,583,303,030( مليون 

وخم�سمائة وثالثة وثمانون األفًا وثالثمائة وثالثة رياالت وثالثون بي�سة , واإلزام 

مقابل  ريال عماين  األف  خم�سة وع�سرين   )25000( ومبلغ  امل�ساريف  عليها  املدعى 

اأتعاب املحاماة.

وذكر وكيل ال�سركة املدعية �سرحا للدعوى, باأن ال�سركة املدعى عليها قامت باالإعالن 

عن املناق�سة رقم )2011/284( مل�سروع ال�سرف ال�سحي يف م�سقط , واملعروف با�سم 

اإن�ساء وا�ستبدال خطوط �سخ مياه ال�سرف ال�سحي مبحطة ال�سخ الرئي�سية , وذلك 

كما   , املدعية  لل�سركة  املناق�سة  اإ�سناد  مت  قد  واأنه   , املناق�سات  جمل�س  خالل  من 

بني  االتفاق  ومت   ,..... ل�سركة  امل�سروع  على  واالإ�سراف  الت�سميم  اأعمال  اإ�سناد  مت 

املحطة  اإجناز  وهي  االأوىل  مرحلتني:  على  امل�سروع  باإجناز  عليها  واملدعى  املدعية 

االأوىل ل�سخ مياه ال�سرف ال�سحي والتي ي�سار اإليها با�سم خطوط �سخ مياه ال�سرف 

ال�سرف  مياه  خطوط  ا�ستبدال  وهي  الثانية  واملرحلة   ,  )1( رقم  اجلديد  ال�سحي 

ال�سحي القائمة والتي ي�سار اإليها با�سم حمطة ال�سخ الرئي�سية رقم )2( .

واأ�ساف وكيل ال�سركة باأنه كان من املقرر اإجناز اأعمال اإن�ساء وا�ستبدال خطوط مياه 

�سخ مياه ال�سرف ال�سحي مبحطة ال�سخ الرئي�سية على ثالث مراحل , وكان من بني 

املدعية  تزويد  امل�سروع(  مهند�س  يف  )ممثلة  عليها  املدعى  على  امللقاة  االإلتزامات 
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بت�سميمات كاملة وتف�سيلية حتى تقوم بالتزاماتها دون معوقات , مع �سرورة اتباع 

املهند�س معايري اأ�سول املهنة والقوانني وااللتزام بواجباته , مع م�سوؤولية املدعى عليها 

عن تطبيق االتفاقية وتنفيذ التزاماتها والتي تتمثل يف تنفيذ الت�ساميم االأ�سا�سية 

والتف�سيلية , وقد مت االتفاق على اأن تقوم املدعى عليها با�ستخراج كافة الرتاخي�س 

املطلوبة, اإال اأنه ولعدم اكتمال الت�ساميم وعدم دقتها وعدم قيام املهند�س بتنفيذ 

اإ�سافية  م�ساريف  حتميلها  اإىل  اأدى  املدعية  على  اإ�سافية  اأعمال  وزيادة  واجباته 

, وعدم التزام  , كما نتج عنه هنا تاأخر املدعية يف تنفيذ االأعمال الواجبة عليها 

املدعى عليها بدفع امل�ستحقات عن االأعمال املنجزة , وبالتايل تكون املدعية م�ستحقة 

للتعوي�س عن تلك املخالفات والفائدة املطلوبة عن التاأخري .وقد تدوولت الدعوى 

اأمام املحكمة املذكورة على النحو الثابت مبحا�سر اجلل�سات , وبتاأريخ 2016/3/7م 

اأ�سدرت حكمها القا�سي » بعدم اخت�سا�سها والئيا بنظر الدعوى , واإحالتها بحالتها 

ملحكمة الق�ساء االإداري ب�ساللة لنظرها باإحدى جل�سات �سهر  اأبريل 2016م , وعلى 

اأمانة �سر املحكمة اإعالن اخل�سوم بذلك , واأبقت الف�سل يف امل�ساريف .« 

املدنية  لالأعمال  املوحد  العقد  هو  الّدعوى  �سند  اأّن  على  ق�ساءها  املحكمة  واأ�س�ست 

االإدارية,  اجلهات  جلميع  موحدة  عقود  �سكل  يف  امل�سوغة  االإدارية  العقود  من  وهو 

وهي م�ستملة على بنود ا�ستثنائية تخرجها عن عقود االإن�ساءات واملقاوالت املدنية 

ا ولي�ست ذات �سلطة, كما اتبع يف اإ�سنادها  التي تقوم بها االإدارة ب�سفتها �سخ�سًا عاديًّ

االإجراءات املتبعة الإ�سناد العقود االإدارية مما ت�سحى اخل�سومة متعلقة بعقد اإداري  

الق�ساء  ملحكمة  االبتدائية  الدائرة  اإىل  الدعوى  اأحيلت  احلكم  لذلك  وتنفيذا 

االإداري ب�ساللة وقيدت برقم )1286( ل�سنة 2016م , حيث حددت الدائرة لنظرها 

جل�سة 2016/4/12م , وبعد تداول الدعوى اأ�سدرت بتاأريخ 2016/5/10م حكمها 

باالأ�سباب,  املبني  النحو  على  الدعوى,  بنظر  ا  بعدم اخت�سا�سها والئيًّ  « الذي ق�سى 

واألزمت املدعية امل�ساريف«, واأ�س�ست الدائرة ق�ساءها باأنَّ امل�ستقر عليه يف ق�ساء هذه 

املحكمة اأّن مناط اخت�سا�سها بنظر النزاع املعرو�س عليها هو وجود خ�سومة اإدارية 

املتعلقة  الّدعوى  انعقد اخت�سا�س املحكمة بنظر  ب�ساأنه, فاإن ثبتت هذه اخل�سومة 

امل�ستقر  اأّن  كما  الّدعوى عن اخت�سا�سها,  انتفت هذه اخل�سومة فتخرج  اإذا  اأما  بها, 

اخل�سومة  ات�سال  اأولهما  عن�سران,  فيها  توفر  اإذا  اإدارية  تكون  اخل�سومة  اأن  عليه 

ب�سلطة اإدارية, مبعنى اأن تكون اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة اأحد اخل�سوم 

بن�ساط  الّدعوى  ات�سال  وثانيهما  عليها,  مّدعى  اأم  مّدعية  كانت  �سواء  الّدعوى  يف 

مرفق عام تبا�سره ال�سلطة االإدارية م�ستخدمة و�سائل وامتيازات القانون العام.
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ملف  املودعة  امل�ستندات  من  البنّي  فاإّن  املاثل,  النزاع  على  ذلك  بتطبيق  اإّنه  وحيث 

با�ستبدال  املّدعية  ال�سركة  الّدعوى على قيام  مّت االتفاق بني طريف  باأّنه  الّدعوى 

خطوط �سخ مياه ال�سرف ال�سحي قطر )600 ملم( ملحطة ال�سخ الرئي�سية رقم )1(, 

واإن�ساء خطوط احتياطية موازية احلزمة رقم )2(, ومّت االتفاق بينهما وفق اأحكام 

العقد املوحد, كما اأّن البنّي اأّن ال�سركة املّدعية �سركة حمدودة امل�سوؤولية, وم�سجلة 

بال�سجل التجاري لدى وزارة التجارة وال�سناعة بالرقم )......( منذ 2004/8/4م, 

التجاري  بال�سجل  وم�سجلة  مقفلة  عمانية  م�ساهمة  �سركة   ........ �سركة  اأّن  كما 

1999/6/8م , مما تكون معه  لدى وزارة التجارة وال�سناعة بالرقم )......( منذ 

الذي  االأمر  اخلا�س,  القانون  اأفراد  اأحد  عليها  املّدعى  وال�سركة  املّدعية  ال�سركة 

ينح�سر االخت�سا�س عن حمكمة الق�ساء االإداري بنظر هــذه الّدعـوى بناء على اأّن 

اخل�سومة املاثلة لي�ست من اخل�سومات االإدارية نظرًا لعدم وجود اأي جهة اإدارية بني 

اأطرافها, وال يغري من ذلك اأّن العقد املربم بني طريف الّدعوى مّت وفق اأحكام العقد 

�سفة  الإ�سفاء  يكفي  ال  ذلك  اأّن  كما   , االتفاق  حرية  لهما  االأطراف  اإّن  اإذ   , املوحد 

اخل�سومة االإدارية على الّدعوى ما مل تكن االإدارة طرفا بها, مما يتعني معه احلكم 

بعدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري والئيًا بنظر الّدعوى .

2016/6/2م  بتاأريخ  عليه  فطعنت  املدعية  ال�سركة  لدى  قبواًل  احلكم  يلق  ومل 

القانون  اأ�سباب حا�سلها خمالفة  16ق.�س, وذلك على  ل�سنة   895 باال�ستئناف رقم  

واخلطاأ يف تف�سريه وتاأويله , وبعد تداول الدعوى اأمام الدائرة اال�ستئنافية الثانية, 

املو�سوع  ويف  �سكاًل,  اال�ستئناف  بقبول   « 2016/10/11م  بتاأريخ  حكمها  اأ�سدرت 

ال�سركة  واألزمت  باالأ�سباب,  املبني  النحو  على   , امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد   , برف�سه 

امل�ستاأنفة امل�ساريف . »

ال�سركة  اأن  االأوراق,  من  الثابت  اأن  اال�ستئنافية ق�ساءها على  الدائرة  �سيدت  وقد 

خطوط  ال�ستبدال  اتفاقية  على  �سدها  امل�ستاأنف  ال�سركة  مع  وَقعت  قد  امل�ستاأنفة 

�سخ مياه ال�سرف ال�سحي ,قطر )600 ملم( ملحطة ال�سخ الرئي�سية رقم )1( واإن�ساء 

 , العقد املوحد  , وذلك وفقا ل�سروط  خطوط احتياطية موازية احلزمة رقم )2( 

وحيث اإن �سركة ..... )امل�ستاأنف �سدها( هي �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة مملوكة 

لدى  وم�سجلة   , �ساللة  ظفار/  مبحافظة  الرئي�سي  مركزها  ويقع   , املالية  لوزارة 

ال�سجل التجاري بتاأريخ 1999/6/8م حتت رقم ....., ووفقا الأحكام قانون ال�سجل 

رقم  ال�سناعة  وت�سجيع  تنظيم  قانون  واأحكام  وتعديالته,   )73/3( رقم  التجاري 

�سركة  هي  امل�ستاأنفة  ال�سركة  اأن  حني  يف  1979/1/4م,  بتاأريخ  ال�سادر  )79/1م( 
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وال�سناعة  التجارة  بوزارة  التجاري  ال�سجل  لدى  وم�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 

حتت رقم )......( بتاأريخ 2004/8/4م, وعليه تكون ال�سركة امل�ستاأنفة وال�سركة 

امل�ستاأنف �سدها هما �سخ�سني من اأ�سخا�س القانون اخلا�س , ومن ثم ال تعد الدعوى 

املاثلة من قبيل دعاوى اخل�سومات االإدارية , واإنا هي منازعة مدنية بني طرفني من 

الق�ساء  الوالئي ملحاكم  بالتايل عن االخت�سا�س  القانون اخلا�س, فتخرج  اأ�سخا�س 

االإداري وينعقد االخت�سا�س بنظرها اإىل حماكم الق�ساء العادي املن�سو�س عليها يف 

, وال ينال من  ال�سلطاين رقم )99/90(  ال�سادر باملر�سوم  الق�سائية  ال�سلطة  قانون 

اإداري  اأن العقد املوقع بني ال�سركتني هو عقد  ذلك ما �ساقته ال�سركة امل�ستاأنفة من 

كون اأن ال�سركة امل�ستاأنف �سدها هي �سركة حكومية ومملوكة للدولة , فهذا القول 

مردود عليه باأن ال�سركة امل�ستاأنف �سدها واإن كانت مملوكة لوزارة املالية فاإنها تعد 

�سركة م�ساهمة عمانية مقفلة وهو ما يجعلها �سخ�سا من اأ�سخا�س القانون اخلا�س , 

ولي�ست وحدة اإدارية من وحدات اجلهاز االإداري للدولة, كما ال ينال من ذلك القول 

باأن رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارتها هم موظفون عموميون , حيث اإن رئا�سة وع�سوية 

ال�سركتني  اأن  , كما  ال�سركة ينف�سل كليا عن كونهم موظفني عموميني  اإدارة  جمل�س 

م�سجلتان وفقا لقانون ال�سركات بال�سلطنة ومن ثم فاإنهما ُيعدان من اأ�سخا�س القانون 

اخل�سومات  اأو  العقود  و�سف  عنهما  ال�سادرة  الت�سرفات  على  ينطبق  وال  اخلا�س 

املناق�سات  رئي�س جمل�س  اإىل  العطاء مقدمة  اأن �سيغة  ب�ساأن  ما قيل  اأما   , االإدارية 

ووفقا الأحكام العقد املوحد , فاإن هذا القول مردود عليه باأنه لي�س هناك ما مينع 

االأطراف من االتفاق على اختيار وتطبيق اأحكام العقد املوحد دونا اعتباره عقدا 

الدعوى موقعة من قبل رئي�س جمل�س  العقد مو�سوع  اأن  الثابت  واأن  اإداريا, ال�سيما 

اإدارة ال�سركة امل�ستاأنف �سدها, وعليه ويف �سوء ما تقدم فاإنه ينح�سر االخت�سا�س 

الوالئي عن حمكمة الق�ساء االإداري.  

وبتاأريخ 2016/11/21م اأودع وكيل ال�سركة مقدمة الطلب , الطلب املاثل اأمام هيئة 

ق�ساء  اأن  على  تاأ�سي�سا  وذلك  اآنفا,  املذكورة  بالطلبات  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع 

املحكمة االبتدائية ب�ساللة - الدائرة التجارية - انتهى اإىل عدم اخت�سا�سها بنظر 

الدعوى , وكذلك انتهى ق�ساء الدائرة اال�ستئنافية الثانية مبحكمة الق�ساء االإداري 

بني  االخت�سا�س  يف  �سلبي  تنازع  يوجد  فعليه  الدعوى,  بنظر  اخت�سا�سها  عدم  اإىل 

جهتي الق�ساء االإداري والق�ساء العادي, مما يتعني معه قيام هيئة تنازع االخت�سا�س 

بنظر  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  بتعيني  وذلك   , التنازع  هذا  يف  بالف�سل  واالأحكام 

تلك الدعوى .



– 177 –

وحيث اإّن مناط قبول طلب الف�سل يف تنازع االخت�سا�س وفقا للفقرة )اأ( من املاّدة 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ادر  ال�سّ واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  من   )2(

)2008/88( , هو اأن تكون الدعوى قد رفعت عن مو�سوع واحد اأمام حمكمتني من 

املحاكم املن�سو�س عليها يف قانون ال�سلطة الق�سائية وحمكمة الق�ساء االإداري واأية 

اأّن كال  حمكمة اأخرى , ومل تتخّل اإحداهما عنها اأو تخّلت كلتاهما عنها , واإذ ثبت 

من حمكمة الق�ساء االإداري واملحكمة االبتدائية ب�ساللة قد تخّلت عن نظر النزاع 

ة والئيا بنظره , فاإّن ذلك يعّد تنازعا  املعرو�س عليها , تاأ�سي�سا على اأّنها غري خمت�سّ

ة  املخت�سّ الق�سائّية  اجلهة  تعيني  طلب  قبول  معه  يتوفر  مّما  االخت�سا�س  يف  �سلبّيا 

بنظر الدعوى .

االخت�سا�س  �سوء  يف  يتّم  اإّنا  دعوى  اأّي  بنظر  ة  املخت�سّ املحكمة  تعيني  اإّن  وحيث 

الوالئي املنوط بها املحدد بالقانون الذي ينّظمها , والذي ُيعد توزيع هذا االخت�سا�س 

الوالئي بني جهات الق�ساء من امل�سائل املتعلقة بالنظام العام التي ال يجوز االتفاق 

على خمالفتها, ويجوز للخ�سوم الدفع بعدم االخت�سا�س يف اأي مرحلة تكون عليها 

الدعوى, بل ويجوز للمحكمة اإثارته من تلقاء نف�سها ولو مل يرثه اخل�سوم.

فوفقا الأحكام املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 99/91 املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/3 , تخت�س املحكمة بالف�سل يف 

اخل�سومات االإدارية, ومن بينها الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات 

والدعاوى   , االإدارية  باخل�سومات  املتعلقة  التعوي�س  ودعاوى   , النهائية  االإدارية 

الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  الأحكام  وطبقا  االإدارية,  بالعقود  املتعلقة 

 - االإدارية  اخل�سومات  عدا  فيما   – فاإنه   99/90 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 

تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها يف هذا القانون باحلكم يف الدعاوى املدنية والتجارية 

والعمالية  العمومية  والدعاوى  ال�سخ�سية  االأحوال  ودعاوى  التحكيم  وطلبات 

اإال ما ا�ستثنى بن�س  اإليها طبقًا للقانون  وال�سريبية واالإيجارية وغريها التي ترفع 

خا�س«.

بنظر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  مناط  اأن  ق�ساًء  عليه  امل�ستقر  اإن  وحيث 

اإدارية ب�ساأنه, فاإذا ثبتت هذه اخل�سومة  النزاع املعرو�س عليها هو وجود خ�سومة 

انعقد اخت�سا�س املحكمة بنظر الدعوى املتعلقة بها , اأما اإذا انتفت هذه اخل�سومة 

فتخرج الدعوى عن اخت�سا�سها , وتكون اخل�سومة اإدارية اإذا توفر فيها عن�سران: 

اجلهاز  وحدات  اإحدى  تكون  اأن  مبعنى   , اإدارية  ب�سلطة  اخل�سومة  ات�سال  اأولهما 

 , عليها  مدعى  اأو  مدعية  كانت  �سواء  الدعوى  يف  اخل�سوم  اأحد  للدولة  االإداري 
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م�ستخدمة  االإدارية  ال�سلطة  تبا�سره  عام  مرفق  بن�ساط  الدعوى  ات�سال  وثانيهما 

و�سائل وامتيازات القانون العام .

االإداري  العقد  اأن  تنازع االخت�سا�س واالأحكام على  ا�ستقر ق�ساء هيئة  اإنه  وحيث 

هو العقد الذي تكون االإدارة طرفا فيه ويت�سل بن�ساط مرفق عام من حيث تنظيمه 

�سروط  من  ت�سمنه  مبا  احتياجاته,  وحتقيق  اأغرا�سه  خدمة  بهدف  وت�سيريه, 

العتبار  ي�سرتط  اأنه  مفاده  مبا  اخلا�س,  القانون  عقود  يف  ماألوفة  غري  ا�ستثنائية 

�سخ�سا  العقد  اأطراف  اأحد  يكون  اأن  اأوال:  وهي:  �سروط  ثالثة  توفر  اإداريا  العقد 

معنويا عاأما, ثانيا: اأن يت�سل العقد مبرفق عام من حيث تنظيمه وت�سيريه, ثالثا: اأن 

يت�سمن العقد �سروطا غري ماألوفة يف نطاق القانون اخلا�س.

كما ا�ستقر ق�ساء هذه الهيئة على اأنه تنح�سر �سفة العقد االإداري عن العقد الذي 

اأن  ذلك  عام,  مرفق  بت�سيري  العقد  ات�سل  واإن  اخلا�س  القانون  اأ�سخا�س  بني  يربم 

الدولة اإذا اأ�سندت اإىل �سركة من اأ�سخا�س القانون اخلا�س لتتوىل ت�سيري املرفق حتت 

تقوم  اإنا  املرفق  لهذا  تنظيم  من  ال�سركة  هذه  به  تقوم  ما  فاإن  ورقابتها,  اإ�سرافها 

بذلك نائبة عن الدولة , اأما عن اأعمالها املعتادة التي ال ترقى اإىل اجلانب التنظيمي 

فاإنها تخ�سع للقانون اخلا�س , وبالتايل تخ�سع لرقابة القا�سي العادي واإن ت�سمنت 

العقود التي تربمها �سروطا ا�ستثنائية.

يف مو�سوع الطلب املاثل, ينح�سر يف حتديد اأي من جهتي الق�ساء العادي اأو االإداري 

بني  االخت�سا�س  حتديد  يف  املعيار  كان  وملا   , عليهما  املعرو�س  النزاع  بنظر  تخت�س 

الق�ساء االإداري والق�ساء العادي وفقا الأحكام املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء 

االإداري واملادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية امل�سار اإليهما يحكمه طبيعة النزاع 

املثار ب�ساأنه الدعوى, فاإذا كان هذا النزاع متعلقا بخ�سومة اإدارية انعقد االخت�سا�س 

اإذا انتفت عن النزاع �سفة اخل�سومة االإدارية  اأما   , ب�ساأنه ملحكمة الق�ساء االإداري 

فينعقد االخت�سا�س يف هذه احلالة للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء العادي. 

وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على حالة طلب التنازع املاثل يتبنّي اأن ال�سركة مقدمة 

لها تعوي�سا مببلغ مقداره  توؤدي  باأن  باإلزامها  ......, طالبة احلكم  الطلب تخا�سم 

وثالثة  وثالثمائة  األفًا  وثمانون  وثالثة  وخم�سمائة  مليون   )1,583,303,030(

رياالت وثالثون بي�سة , مقابل ما تكبدته من م�ساريف ونفقات نتيجة تاأخر ال�سركة 

امل�ستحقات  بدفع  التزامها  وعدم  عليها,  الواجبة  االأعمال  تنفيذ  يف  عليها  املدعى 

للمدعية عن االأعمال التي اأجنزتها مبوجب االتفاقية املربمة بينهما ب�ساأن م�سروع 

ا�ستبدال خطوط �سخ مياه ال�سرف ال�سحي ملحطة ال�سخ الرئي�سية رقم )1( , واإن�ساء 
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خطوط احتياطية موازية احلزمة رقم )2( مبحافظة م�سقط.

وحيث اإنه ملا كان الثابت من االأوراق اأن ال�سركة املدعية )مقدمة الطلب املاثل( هي 

�سركة حمدودة امل�سوؤولية, وم�سجلة بال�سجل التجاري لدى وزارة التجارة وال�سناعة 

بالرقم ).....( منذ 2004/8/4م, كما اأن �سركة ...... املدعى عليها )املقدم �سدها 

وزارة  لدى  التجاري  بال�سجل  وم�سجلة  مقفلة  عمانية  م�ساهمة  �سركة  هي  الطلب( 

قانون  الأحكام  وفقا  وذلك   , 1999/6/8م  منذ   ..... بالرقم  وال�سناعة  التجارة 

تنظيم  قانون  واأحكام   ,  )73/3( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  التجاري  ال�سجل 

وت�سجيع ال�سناعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )79/1( , وعليه تكون ال�سركة 

اأ�سخا�س  من  و�سخ�سان  جتاريتان  �سركتان  هما  عليهما  املدعى  وال�سركة  املدعية 

القانون اخلا�س , وبالتايل يكون العقد املربم بينهما عقدا مدنيا ولي�س اإداريا , الأنه 

طرفيه  اأحد  يكون  اأن  وهو  االإداري,  العقد  �سروط  من  اأ�سا�سي  ل�سرط  مفتقرا  جاء 

�سخ�سًا معنويًا عاأما, كما اأن اأعمال هذا العقد املتنازع عليها تتعلق بن�ساط ال�سركة 

الدولة,  عن  نيابة  تتواله  الذي  للمرفق  التنظيمي  اجلانب  اإطار  يف  ولي�س  املعتادة 

وعليه ال ُتعد الدعوى القائمة بني ال�سركتني املذكورتني من قبيل دعاوى اخل�سومات 

االإدارية, واإنا هي منازعة مدنية بني طرفني من اأ�سخا�س القانون اخلا�س, فتخرج 

االخت�سا�س  وينعقد  االإداري,  الق�ساء  ملحكمة  الوالئي  االخت�سا�س  عن  بالتايل 

ال�سلطة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  العادي  بالق�ساء  املخت�سة  املحكمة  اإىل  بنظرها 

الق�سائية ال�سالف الذكر؛ وال ينال من ذلك قيام طريف النزاع بتطبيق اأحكام العقد 

املوحد لالأعمال املدنية الذي تطبقه اجلهات االإدارية, اإذ لي�س هناك ما مينع اأي من 

النموذجية  العقود  �سيغ  من  اأي  وتطبيق  اختيار  على  بينهما  االتفاق  من  االأطراف 

املعمول بها بالدولة, حتى لو كانوا من اأ�سخا�س القانون اخلا�س, دونا اعتبار ذلك 

اإذا مل تتحقق ال�سروط املقررة لذلك �سالفة الذكر, ومن بينها  اإداريا,  العقد عقدا 

اأن يكون اأحد طرفيه �سخ�سا من اأ�سخا�س القانون العام , وهو ما ال يتحقق يف احلالة 

املاثلة بعد ثبوت اأن كال طريف العقد من اأ�سخا�س القانون اخلا�س , االأمر الذي يتعني 

معه الق�ساء بتعيني املحكمة االبتدائية ب�ساللة بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.

ادر عن هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام بتعيني  اإّن من مقت�سى احلكم ال�سّ وحيث 

ة بنظر الدعوى هو اأن تلتزم هذه املحكمة املعينة بنظرها. املحكمة املخت�سّ

   

فلهــذه االأ�ســباب

»حكمت الهيئة باخت�سا�س املحكمة االبتدائية ب�ساللة )الدائرة الثالثية( بنظر 

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل .«



– 180 –

جل�سة يوم االأربعاء  املوافق4/12/ 2017م 

 , البو�سعيدي  نا�سر  بن  اأحمد  بن  اإ�سحاق  الدكتور/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا, رئي�س الهيئة, وع�سوية كّل من اأ�سحب الف�سيلة الق�ساة:  

 بـــن را�سد بــــن عزيز ال�سيــابي   نائب رئيـــ�س املحكمة الـــعـليا 
ّ

ال�سيخ.  د. عبد اهلل

نائب رئيــ�س املحكمة العليا ال�سيخ . د. �سالح بـن حمــد بن �ســـــامل اـلرا�ســـدي   

رئي�س حمكمة الق�سـاء    ماجد بن عبـد اهلل بــن مبـارك العــلـوي  

االإداري   

نائـب رئيـ�س املحكمــــــــة العليا د. خليفة بن حممد بـن عبداهلل احلـــ�سرمي 

قا�ســي املحكمــة العــليا م�سـعود بن حمـمد بــن عـلي الــــــــــرا�سدي    

قا�سـي املحكمــة العليا �ســــامل بــن حممد بــن �ســـــــــامل الربا�سدي 

نائب رئي�س حمكمة الق�ساء   �سعيد بـــن خــــلف بــن �ســامل الــــــتـوبي    

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء   نا�سر بن حمــمد بن نا�سر الرواحــــــي  

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء    بن م�سعود بن علي ال�سنيدي 
ّ

عبد اهلل

االإداري  

م�ست�سار مبحكمـة الق�ســــاء   اأحمــد بن حمّمد بــن �ســـالـــــم الـوهيبي  

االإداري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )24(

 التما�س اإعادة النظر رقم)4( يف طلب التنازع رقم)8(   ال�سنة  الق�سائية التا�سعة 

التما�س اإعادة نظر) عدم اخت�سا�س( – هيئة التنازع) طعن- مرجع( 

يتعني على املحكمة النظر يف النزاع املاثل وفق ما اآل اإليه احلال ويف اإطار املوازنة  -

على  ذلك  يف  االإداري  الق�ساء  جرى  اإذ  املدعني,  وم�سلحة  العامة  امل�سلحة  بني 

تطبيق ما يعرف بنظرية املوازنة بني املنافع وامل�سار التي يتم بوا�سطتها التاأكد 

املدعني  اأحد  اأن  الثابت  كان  وملا  العام,  لل�سالح  �سررًا  اأقل  املتخذ  القرار  اأن  من 

....... قد اأمت البناء على قطعة االأر�س ال�سكنية رقم )109( مبوجب �سهادة 

اإمتام البناء رقم )2010/133( بتاأريخ 2010/1/11م املرفقة مبلف الدعوى, 
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فاإنه واحلال كذلك �سيرتتب على اإلغاء ملكيته وملكيات اأخويه – وبال اأدنى �سك 

– اإحلاق اأ�سد ال�سرر بهم وبعائلتهم, ال�سيما واأنهم قد ا�ستقروا يف املنزل منذ اأكرث 
من خم�س �سنوات, اإذ ال ي�سوغ لوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية التم�سك بذات 

االأر�س املمنوحة لها طاملا مل تقم بالبناء عليها, ومل حترك �ساكنا فيها, ا�ستجابة 

لدواعي امل�سلحة العامة املربرة من خالل واقعات الدعوى.

هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام لي�ست جهة طعن يف االأحكام, وُتعد اأحكامها  -

نهائية غري قابلة للطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن املقررة قانونا , فيكون 

اأ�سا�س �سليم من القانون, مما يتعني معه الق�ساء  رفع هذا الطلب غري قائم على 

بعدم جواز نظر الطلب املاثل.

اأواًل- يف االإجراءات

بتاأريخ 2017/1/5م اأودع املحامي ..... – من مكتب ...... للمحاأماة واال�ست�سارات 

اأمانة �سر الهيئة, عري�سة الطلب املاثل,  القانونية املقيد لدى املحكمة العليا , لدى 

وقبل  �سكاًل,  االلتما�س  قبول  ختامه:  يف  طالبًا  الطلب,  مقدمي  عن  وكياًل  ب�سفته 

الف�سل يف املو�سوع بوقف تنفيذ احلكم امللتم�س فيه اإىل حني البت يف االلتما�س, ويف 

املو�سوع: بنق�س احلكم امللتم�س فيه واحلكم جمددا بالت�سدي ملو�سوع االخت�سا�س, 

واحلكم ل�سالح امللتم�سني باخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري وتنفيذ حكمها ب�ساأنه 

, ز( من املادة  , وذلك تاأ�سي�سا على توفر احلالتني املن�سو�س عليهما يف البندين ) د 

وهما:   , فيه  امللتم�س  احلكم  يف  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )232(

احلكم  كان  اإذا  اأو   , طلبوه  مما  باأكرث  اأو  اخل�سوم  يطلبه  مل  ب�سيء  احلكم  ق�سى  اإذا 

مناق�سا بع�سه لبع�س , اإذ كان يتعني على هيئة التنازع اأن تاأمر بتنفيذ احلكم ال�سادر 

بدال   , وا�ستئنافيا  ابتدائيا  امللتم�سني  ل�سالح  ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  عن 

اإزالة منزله الذي كلفه  العادي الذي يرتتب على ق�سائه  من تطبيق حكم الق�ساء 

مبالغ كبرية بخطاأ ال دخل له, بعدما ح�سل على �سند ملكية واإباحة بناء من اجلهة 

املخت�سة.

وقد قرر ف�سيلة ال�سيخ الدكتور رئي�س الهيئة اإحالة ملف الطلب املاثل اإىل االأمانة 

بتح�سري  االأمانة  قامت  حيث   , القانوين  بالراأي  تقرير  واإعداد  لتح�سريه  الفنية 

الّطلب واأعّدت تقريرا ت�سمن راأيها ب�ساأنه قّدمته اإىل رئي�س الهيئة , بعد ذلك نظرت 

اإ�سدار احلكم  , وقّررت  هذه الهيئة الّطلب املاثل على النحو املبنّي مبح�سر اجلل�سة 

فيه بجل�سة اليوم 2017/4/12م, وبها �سدر احلكم واأودعت م�سودته امل�ستملة على 

اأ�سبابه ومنطوقه عند النطق به .
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ثانيًا- الهيئــة

بعد االطالع على االأوراق, واإمتام املداولة قانونًا.

وحيث اإّنه عن وقائع هذا الّطلب فتخل�س يف اأن مقدمي الطلب كانوا قد اأقاموا ابتداًء 

الدعوى رقم )14/704 ق( اأمام حمكمة الق�ساء االإداري, طالبني يف ختامها احلكم 

االأوىل  عليها  املدعى  الوزارة  قرار  �سحة  بعدم  املو�سوع  ويف  �سكاًل,  الدعوى  بقبول 

الدينية,  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  با�سم  النزاع  حمل  لالأر�س  ملكية  �سند  باإ�سدار 

وذلك على �سند من القول, اأنه �سبق لهم واأن تقدموا بطلبات اإىل الوزارة املدعى عليها 

ال�سري يف طلباتهم وفق االإجراءات  �سكنية, وبعد  اأرا�ٍس  للح�سول على قطع  االأوىل 

املقررة قامت وزارة االإ�سكان مبنحهم قطع اأرا�س متجاورة يف والية ال�سويق مبنطقة 

املربح - املرحلة الثامنة, وقامت بت�سليمهم �سندات امللكية, وبعد اإمتام مراحل البناء 

نا اإىل علمهم من خالل االأهايل اأن قطع اأرا�سيهم خم�س�سة لوزارة االأوقاف لبناء 

م�سجد, مما �سبب لهم اأ�سرارًا مادية ومعنوية, ذلك اأن منحهم اأ�سبق من منح االأر�س 

عر�ست  االإ�سكان  وزارة  اأن  كما  املنح,  قرار  �سدور  بتاأريخ  فالعربة  املذكورة,  للوزارة 

اأر�سا بديلة على وزارة االأوقاف كحل للم�سكلة, اإال اأنها رف�ست ذلك.

فيها  بنّي  بالرد  مذكرة  االإ�سكان  وزارة  عن  احلا�سر  قدم  2014/12/8م  وبجل�سة 

االأوقاف  وزارة  عن  احلا�سر  قدم  اجلل�سة  وبذات  للم�سجد,  البديلة  االأر�س  مقرتح 

نظر  جواز  بعدم  اأ�سليًا:  احلكم  ختامها  يف  طلب  بالرد  مذكرة  الدينية  وال�سوؤون 

الدعوى ل�سبق الف�سل فيها, تاأ�سي�سًا على اأن الق�ساء العادي �سبق واأن اأ�سدر حكمًا يف 

الدعوى االبتدائية رقم )2009/558م( يف ذات املو�سوع بني ذات اخل�سوم وبذات 

ال�سبب, وق�سى :« اأواًل: يف الدعوى االأ�سلية: باإلغاء �سندات التملك ال�سادرة للمدعى 

عليهم االأول والثاين والثالث على االأر�س حمل الدعوى, وثبوت ملكية وزارة االأوقاف 

وال�سوؤون الدينية لهذه االأر�س, وباإلزام املدعى عليه االأول باإزالة ما اأحدثه يف هذه 

برف�سها,  الفرعية:  الدعوى  يف  ثانيًا:  امل�ساريف,  عليهم  املدعى  وباإلزام  االأر�س, 

واإلزام رافعيها امل�ساريف, كما مت تاأييد هذا احلكم ا�ستئنافيًا, وكذلك رف�س الطعن 

عليه من املحكمة العليا, واحتياطيًا: برف�س الدعوى, تاأ�سي�سًا على اأن االأر�س حمل 

الدعوى اأ�سبحت من االأموال العامة, كون �سند امللكية ال�سادر با�سم وزارة االأوقاف 

االأر�س  والأن  املدعني,  ملكيات  من  واالعتماد  ال�سدور  يف  اأ�سبق  الدينية  وال�سوؤون 

خ�س�ست ملنفعة عامة تتمثل يف م�سجد للمنطقة, ومن ثم ال يجوز الت�سرف فيها كونها 

اأ�سحت من االأموال العامة.

الق�ساء  مبحكمة  ب�سحار  االبتدائية  الدائرة  حكمت  2015/1/26م  وبجل�سة 
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املطعون فيه, على  القرار  املو�سوع بعدم �سحة  �سكاًل, ويف  الدعوى  » بقبول  االإداري 

النحو املبني باالأ�سباب, واإلزام اجلهة االإدارية املدعى عليها االأوىل امل�ساريف«.

ل�سبق  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  الدفع  رف�س  بعد  ــــ  ق�ساءها  املحكمة  �سيدت  وقد 

الف�سل فيها ــــ على اأن النزاع املاثل يجد حده حول مدى �سحة قرار الوزارة املدعى 

الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  ملكية  اإلغاء  عن  باالمتناع  ال�سلبي  االأوىل  عليها 

اإبقاء ملكيات املدعني  اأهمها  اآثار  املنازعة, مع ما يرتتب على ذلك من  لالأر�س حمل 

لالأر�س, واإنه ملا كان االأمر كذلك فاإنه ولئن كان الثابت اأن �سند امللكية املمنوح لوزارة 

االأوقاف وال�سوؤون الدينية هو االأوىل يف الت�سجيل اأمام دائرة ال�سجل العقاري كونه 

اآل  ما  وفق  املاثل  النزاع  يف  النظر  املحكمة  على  يتعني  اأنه  اإال  االإ�سدار,  يف  االأ�سبق 

اإليه احلال ويف اإطار املوازنة بني امل�سلحة العامة وم�سلحة املدعني, اإذ جرى الق�ساء 

االإداري يف ذلك على تطبيق ما يعرف بنظرية املوازنة بني املنافع وامل�سار التي يتم 

اأن  الثابت  كان  وملا  العام,  لل�سالح  �سررًا  اأقل  املتخذ  القرار  اأن  من  التاأكد  بوا�سطتها 

رقم )109(  ال�سكنية  االأر�س  البناء على قطعة  اأمت  ....... قد  املدعني وهو  اأحد 

مبوجب �سهادة اإمتام البناء رقم )2010/133( بتاأريخ 2010/1/11م املرفقة مبلف 

الدعوى, فاإنه واحلال كذلك �سيرتتب على اإلغاء ملكيته وملكيات اأخويه – وبال اأدنى 

املنزل منذ  ا�ستقروا يف  واأنهم قد  ال�سرر بهم وبعائلتهم, ال�سيما  اأ�سد  – اإحلاق  �سك 

اأكرث من خم�س �سنوات, اإذ ال ي�سوغ لوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية التم�سك بذات 

ا�ستجابة  فيها,  �ساكنا  بالبناء عليها, ومل حترك  لها طاملا مل تقم  املمنوحة  االأر�س 

لدواعي امل�سلحة العامة املربرة من خالل واقعات الدعوى, بل يتعني عليها اأن ت�سعى 

هي بذلك قبل مطالبة املدعني لها, ال اأن تتذرع باأن امل�سلحة العامة حتتم بقاء املوقع 

حمل الدعوى مللكية وزارة االأوقاف, اإذ اإن امل�سلحة العامة تقت�سي – وبال اأدنى �سك 

امليزانية  يرهق  ذلك  كون  النية,  ح�سني  كانوا  اأنهم  طاملا  للمدعني  امللكية  – اإبقاء 
الناجم  اخلطاأ  عن  بالتعوي�س  االإ�سكان  لوزارة  املدعني  مطالبة  عند  للدولة  العامة 

عن ذلك لو �ُسلم ب�سحة ما تذرعت به الوزارة كما �سلف البيان, ال�سيما واأن الوزارة 

املدعى عليها االأوىل وبعد اعرتافها باخلطاأ الناجم عنها �سعت جاهدة اإىل تقدمي 

منحها  بينها  من  والتي  الدينية,  وال�سوؤون  االأوقاف  لوزارة  االقرتاحات  من  عدد 

قطعة اأر�س اأخرى يف املربع ذاته, والتي ال تبعد عن االأر�س ال�سابقة �سوى ما يقارب 

البني من خطاب  اأن  رغم  رف�ست ذلك  اأنها  اإال  مربعًا,  )25م( خم�سة وع�سرين مرتًا 

وزارة االإ�سكان املوجه لوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية رقم )2009/608( بتاأريخ 

2009/9/5م اأن املوقع املقرتح اأف�سل من املوقع القدمي )حمل النزاع(, اإذ اإن ال�سكل 
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العام للم�سجد املقرتح �سيكون على �سكل مربع, مما ي�سهل البناء عليه, بعك�س املوقع 

القدمي فهو على �سكل حرف األ )L( , كما اأن املوقع املقرتح مطل على ال�سارع العام, 

للموقع  ومال�سق  لل�سيارات,  عامة  ومواقف  م�ستقبلية,  وخمارج  مداخل  له  وتتوفر 

م�سافة مقدارها )25م( خم�سة وع�سرون مرتًا مربعًا,  �سوى  يبعد عنه  القدمي, وال 

وهو ما ال يجدي معه التم�سك باأي حال من االأحوال بامللكية ال�سابقة, ومن ثم ت�ستت 

وهذا  الت�ستت  هذا  اأن  طاملا  الدولة,  ميزانية  واإرهاق  البناء,  اإمتامهم  بعد  املدعني 

االإرهاق باالإمكان توقيه, واأن مذكرة وزارة االإ�سكان املودعة بجل�سة 2014/12/8م 

اأكدت على ما جاء يف املقرتح من اإمكانية ا�ستبدال املوقع, وال يوجد اأي موانع لذلك, 

واأن قطع االأرا�سي ال زالت �ساغرة, وعليه وبالبناء على ما تقدم, فاإنه وملا كانت وزارة 

االإ�سكان هي امل�سوؤولة عن التخطيط العمراين, ولها �سلطة تقديرية مبا تراه منا�سبًا 

ي�سر  النواحي, وال  كافة  االأف�سل من  ُيعد هو  منها  املبدى  املقرتح  فاإن  من تخطيط, 

ملا يتمتع به من ميزات عن  الثانية, بل هو االأح�سن م�ستقباًل  بالوزارة املدعى عليها 

املوقع حمل النزاع, وملا كان ذلك وكانت امل�سلحة العامة اأوىل بالرعاية من امل�سلحة 

اخلا�سة, والقاعدة تن�س على اأنه ال �سرر وال �سرار, وتفريعًا عنها باأن ال�سرر يزال, 

وال�سرر االأعلى يزال بال�سرر االأدنى, فاإن املوقع املقرتح ووفقًا للم�سلحة العامة ُيعد 

اأطراف النزاع, خا�سة واأن الوزارة املدعى عليها  هو االأن�سب, ويدفع ال�سرر عن كل 

الثانية ما زالت مل ت�سرع يف البناء, االأمر الذي يتعني معه على الوزارة املدعى عليها 

 )107( رقم  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  اخلا�سة  امللكية  �سند  اإلغاء  االأوىل 

حمل الدعوى, وتعوي�سها يف املوقع املقرتح, واإبقاء ملكيات املدعني لهم, مما يكون معه 

امتناع الوزارة املدعى عليها االأوىل عن مبا�سرة ت�سحيح خطئها امل�سار اإليه, واإلغاء 

قائم  غري  الثانية  عليها  املدعى  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  اخلا�سة  امللكية 

على ما يربره من الواقع والقانون, مما يتعني الق�ساء بعدم �سحته, مع ما يرتتب على 

ذلك من اآثار.

اأقامت  فقد  الدينية,  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  لدى  قبواًل  احلكم  هذا  يلق  ومل 

اال�ستئناف رقم )529( ل�سنة )15( ق.�س طعنًا عليه باالإلغاء, وذلك تاأ�سي�سا على 

حجية  على  امل�ستاأنف  احلكم  خرج  اإذ  وتاأويله,  وتف�سريه  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ 

اخل�سوم  بني  املو�سوع  ذات  يف  ف�سلت  واأن  لها  �سبق  التي  املدنية  النهائية  االأحكام 

النزاع  اأر�س  على  ال�سادرة  �سدهم  امل�ستاأنف  ملكية  �سندات  باإلغاء  وق�ست  اأنف�سهم, 

من   )55( املادة  حلكم  وفقًا  واأنه  الدينية,  وال�سوؤون  االأوقاف  لوزارة  امللكية  وثبوت 

قانون االإثبات ال يجوز معاودة الف�سل مرة اأخرى يف نزاع �سبق واأن ف�سل فيه بحكم 
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حاز حجية االأمر املق�سي به, كما �ساب احلكم ف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة الثابت 

من االأوراق, ذلك اأن االأر�س حمل املنازعة بعد اإ�سدار �سند ملكية لها با�سم الوزارة 

امل�ستاأنفة اأ�سبحت من االأموال العامة التي ال يجوز الت�سرف فيها وفقًا الأحكام القانون 

املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )98/47(.

وقد حكمت الدائرة اال�ستئنافية االأوىل مبحكمة الق�ساء االإداري برف�س ا�ستئناف 

الوزارة املذكورة وتاأييد احلكم امل�ستاأنف, حمموال على ذات االأ�سباب التي اأوردها يف 

حيثياته.

ه.ت.ق(   7( ل�سنة   )8( رقم  الطلب  االإ�سكان  وزارة  اأودعت  2015/6/6م  وبتاأريخ 

لدى اأمانة �سر هيئة التنازع واالأحكام, تاأ�سي�سا على �سدور اأحكام نهائية عن الق�ساء 

يف  اإيجابيا  تنازعا  ذلك  ُيعد  مما   , ومت�سادة  متناق�سة  االإداري,  والق�ساء  العادي 

االخت�سا�س, مما يتعني معه على الهيئة تعيني اأي احلكم الواجب التنفيذ. 

هذا  يف  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  حكمت  2016/11/2م  وبتاأريخ 

رقم  املدنية  الدعوى  يف  ال�سادر  االبتدائية  ال�سويق  حمكمة  حكم  بتعيني  الطلب 

اأ�س�ست  وقد  التنفيذ,  الواجب  هو  2011/3/27م  بتاأريخ  ال�سادر  )2009/558م( 

الهيئة ق�ساءها على اأن ملكية اأر�س امل�سجد �سابقة على منح املواطنني املدعني لتلك 

االأر�س من قبل وزارة االإ�سكان, واأنه بتخ�سي�س االأر�س حمل الدعوى للم�سجد تكون 

حول  ين�ساأ  نزاع  اأي  كان  وملا  عليها,  االعتداء  اأو  تغيريها  يجوز  ال  له  موؤبدا  وقفا 

االأوقاف تف�سل فيه املحاكم ال�سرعية عمال باملادة الرابعة من قانون االأوقاف ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2000/65(, وحيث اإن حمكمة ال�سويق االبتدائية �سبق اأن 

ق�ست مبوجب حكمها امل�سار اإليه باإلغاء �سندات التملك ال�سادرة للمدعى عليهم االأول 

والثاين والثالث على االأر�س حمل الدعوى , وبثبوت ملكية وزارة االأوقاف وال�سوؤون 

في�سحى  فيها,  اأحدثه  ما  باإزالة  االأول  عليه  املدعى  وباإلزام  االأر�س  لتلك  الدينية 

حكمها هو الواجب تنفيذه. 

ومل يلق حكم هذه الهيئة قبوال لدى مقدمي هذا الطلب , فطعنوا عليه بطلب التما�س 

يف  الف�سل  وقبل  �سكاًل,  االلتما�س  قبول   : ختامه  يف  طالبني  املاثل,  النظر  اإعادة 

املو�سوع بوقف تنفيذ احلكم امللتم�س فيه اإىل حني البت يف االلتما�س, ويف املو�سوع: 

ملو�سوع االخت�سا�س, واحلكم  بالت�سدي  فيه واحلكم جمددا  امللتم�س  بنق�س احلكم 

امللتم�سني باخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري وتنفيذ حكمها ب�ساأنه, وذلك  ل�سالح 

تاأ�سي�سا على االأ�سباب �سالفة الذكر.

جواز  مدى  يف  الف�سل  مو�سوعه,  ثم  املاثل  الطلب  �سكل  نظر  قبل  يتعني  اإنه  وحيث 
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الطعن  طرق  من  طريق  باأي  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  اأحكام  على  الطعن 

ومنها التما�س اإعادة النظر, وذلك يف �سوء ما ن�س عليه قانون الهيئة من اأحكام.

باملر�سوم  ال�سادر  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  من   )19( املادة  فتن�س 

مبا  حكما  الطلب  مو�سوع  يف  الهيئة  ت�سدر   « اأن:  على   )2008/88( رقم  ال�سلطاين 

ياأتي:

االإيجابي  االخت�سا�س  تنازع  حاالت  يف  الدعوى  بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني 

وال�سلبي.

تعيني احلكم الواجب التنفيذ يف حالة تنازع االأحكام.

اأحكام الهيئة حجة على الكافة   « اأن:  كما تن�س املادة )20( من هذا القانون على 

وغري قابلة للطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن« .

وي�ستفاد من ن�س املادتني امل�سار اإليهما اأن هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام ت�سدر يف 

مو�سوع الطلب املعرو�س عليها حكما يق�سي بتعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى يف 

حاالت تنازع االخت�سا�س, اأو بتعيني احلكم الواجب التنفيذ يف حالة تنازع االأحكام, 

ويكون هذا احلكم نهائيا ويحوز حجية االأمر املق�سي فيه , وبالتايل يكون حجة على 

جميع االأطراف, وال يجوز الأي منهم الطعن فيه باأي طريق من طرق الطعن املقررة 

قانونا ومنها التما�س اإعادة النظر.

وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطلب املاثل, يتبني اأن هذه الهيئة �سبق اأن 

اأ�سدرت بتاأريخ 2016/11/2م حكما نهائيا يف طلب التنازع رقم )8( ل�سنة )7 هـ.ت. 

ق(, ق�سى بتعيني حكم حمكمة ال�سويق االبتدائية ال�سادر يف الدعوى املدنية رقم 

)2009/558م( ال�سادر بتاأريخ 2011/3/27م باأنه هو احلكم الواجب التنفيذ, ثم 

تقدم مقدمو الطلب املاثل بطلب التما�س اإعادة النظر يف ذلك احلكم , وملا كانت هيئة 

تنازع االخت�سا�س واالأحكام لي�ست جهة طعن يف االأحكام, وُتعد اأحكامها نهائية غري 

قابلة للطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن املقررة قانونا , فيكون رفع هذا الطلب 

غري قائم على اأ�سا�س �سليم من القانون, مما يتعني معه الق�ساء بعدم جواز نظر الطلب 

املاثل.

فلهــذه االأ�ســباب

»حكمت الهيئة بعدم جواز نظر الطلب املاثل »
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الفهر�س التحليلي املو�سوعي  ملبادئ  هيئة 

تنازع االخت�سا�س واالأحكام
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)اأ( 

)اخت�سا�س(

اخت�سا�س والئي) اتفاق-  نظام عام (. -

من  - �سخ�س  يربمه  الذي  العقد  هو  االإداري  العقد 

اأو  عام  مرفق  اإدارة  بق�سد  العام  القانون  اأ�سخا�س 

باأ�سلوب  االأخذ  يف  نيته  تظهر  واأن  ت�سيريه,  مبنا�سبة 

العام, وذلك بت�سمني العقد �سرطًا من �سروطًا  القانون 

غري ماألوفة يف عقود القانون اخلا�س.

تتميز العقود االإدارية عن العقود املدنية بطابع خا�س  -

مناطه احتياجات املرفق الذي ي�ستهدف العقد االإداري 

العامة  امل�سلحة  وجه  وتغليب  حاجته,  �سد  اأو  ت�سيريه 

ب�سفتها  فاالإدارة  اخلا�سة,  الفردية  امل�سلحة  على 

�سخ�سية  م�سلحة  تبغى  ال  االإداري  العقد  طريف  اأحد 

العامة  امل�سلحة  وهدفها  اجلموع,  مل�سلحة  تتعاقد  بل 

بتوجيهها  وحدها  واملخت�سة  عليها  امة  القوَّ وهي 

�سري  ح�سن  لتكفل  تتعاقد  فهي  وتنظيمها,  وحتقيقها 

املرفق وانتظامه وا�ستمراره واإجناز االأعمال واخلدمات 

املقررة,  املواعيد  ويف  مر�سي,  وجه  على  املطلوبة 

العقود  جمال  يف  االإدارة  جهة  تتمتع  ذلك  ولتحقيق 

يف  حقها  بينها  من  وا�سعة  و�سلطات  بحقوق  االإدارية 

�سحب تلك العقود من الطرف الثاين واإ�سناده اإىل اآخر 

ح�سب  االأعمال  بتنفيذ  معها  املتعاقد  يلتزم  مل  واإذا 

عن  عجز  اإذا  اأو  لها  املحددة  للمدة  وفقًا  عليه  املتفق 

تنفيذ وتكملة االأعمال اأو مل تكن االأعمال على م�ستوى 

املوا�سفات املتفق عليها كقاعدة عامة.
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املخت�س  - الق�ساء  جهة  حتديد  على  العقد  طريف  اتفاق 

يف العقد كما هو يف هذا النزاع املاثل, فال عربة له الأن 

نوع االخت�سا�س هذا يندرج �سمن االخت�سا�س الوالئي 

على  االتفاق  يجوز  وال  العام,  بالنظام  يتعلق  والذي 

خالفه.

)طلب التنازع رقم )2( ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م(

اخت�سا�س ) والئي- نظام عام(. -

جهات  - بني  الوالئي  االخت�سا�س  توزيع  قواعد  تعدُّ 

الق�ساء من امل�سائل املتعلقة بالنظام العام.

االإداري  - الق�ساء  بني  االخت�سا�س  حتديد  يف  املعيار 

طبيعة  يحكمه  مو�سوعي  معيار  هو  العادي  والق�ساء 

ينعقد  اإدارية  اخل�سومة  تكون  فعندما  النزاع, 

وعندما  االإداري,  الق�ساء  ملحكمة  ب�ساأنها  االخت�سا�س 

ينعقد  االإدارية  اخل�سومة  �سفة  النزاع  عن  تنتفي 

االخت�سا�س ملحاكم الق�ساء العادي . 

مبراجعة  - العموميون  املوظفون  مها  يقدِّ التي  الدعاوى 

�سوؤونهم  ب�سائر  املتعلقة  النهائية  االإدارية  القرارات 

تلك  بنظر  املحكمة  هذه  تخت�س  فبالتايل  الوظيفية, 

الدعاوى التي ترفع اإليها بعد �سدور املر�سوم ال�سلطاين 

امل�سار اإليه.

اأن  - على  االأوىل,  الدرجة  اإىل  الرتقية  ب�ساأن  املنازعة 

اخلدمة  لقانون  وفقًا  2006/1/1م  من  الرتقية  تكون 

املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2004/120م( 

وبناًء  البيان,  �سالف  النحو  على  التنفيذية,  والئحته 

13105
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عليه فهي خ�سومة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

اخت�سا�س  عن  وتخرج  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل 

الق�ساء العادي.

)طلب التنازع رقم )3(ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

)اأعمال �سيادة(

اأعمال �سيادة )حر�س �سلطاين – عدم اخت�سا�س(.  -

املتعلقة  - بالطلبات  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س  ال 

ال�سلطانية  االأوامر  اأو  املرا�سيم  اأو  ال�سيادة  باأعمال 

االأمنية  الوحدات  باأعمال  اخلا�سة  الدعاوى  ويف 

باأداء  مت�سلة  بقرارات  منها  يتعلق  ما  والع�سكرية عدا 

املادة7(  معها.)  املتعاملني  ال�ساأن  لذوي  عامة  خدمات 

من قانون حمكمة الق�ساء االإداري. 

اخت�سا�س  - مدى  حتديد  يف  الهيئة  اخت�سا�س  ينح�سر 

وقت  به  النزاع  عليهما  املطروح  املحكمتني  اإحدى 

ن�ساأته والف�سل فيه, فاإذا ن�س القانون على اخت�سا�س 

عر�س  ثم  االخت�سا�س,  بعدم  فحكمت  به,  اإحداهما 

املو�سوع على حمكمة اأخرى ذات والية خمتلفة؛ فق�ست 

بعدم االخت�سا�س.

الق�ساء  - حمكمة  بني  االخت�سا�س  حتديد  يف  املعيار 

مو�سوعي  معيار  هو  العادي  الق�ساء  وحماكم  االإداري, 

مت الن�س عليه قانونًا يف املادة )8( من قانون ال�سلطة 

فـمـتى  النزاع,  طبيعة  يف  النظر  موؤداه  الق�سائية, 

االخت�سا�س  انعقد  اإداريـة  الــخــ�ســومــة  كـانــت 

ب�ساأنها ملحكمة الق�ساء االإداري, ويف حالة انتفاء �سفة 
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حماكم  بالدعوى  تخت�س  عنها  االإدارية  اخل�سومة 

الق�ساء العادي.

هي  - التنازع  طلب  حمل  اخل�سومة  طبيعة  كانت  لئن 

خ�سومة اإدارية؛ تلك اخل�سومة التي ُحظر على حماكم 

االخت�سا�س  وق�سر  بها,  االخت�سا�س  العادي  الق�ساء 

بالن�سبة لتلك اخل�سومة على حمكمة الق�ساء االإداري, 

اأن البت يف م�ساألة حتديد اجلهة املخت�سة من قبل  اإال 

الف�سل  تتطلب  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة 

الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  مدى  هي  اأوليَّة  م�ساألة  يف 

باعتبارها  الطلب  هذا  مثار  املاثلة  بالدعوى  االإداري 

و�سدور  اأمامها  الدعوى  اإقامة  وقت  اإدارية  خ�سومة 

احلكم فيها.

تدخل اخل�سومات االإدارية املتعلقة بال�سوؤون الوظيفية  -

اخت�سا�س  يف   والع�سكرية   االأمنية  الوحدات  ملنت�سبي 

ال�سلطانية  املرا�سيم  ولي�س  االإداري   الق�ساء  حمكمة 

وعمل الوحدات االأمنية والع�سكرية . 

باحلر�س  - وقرارات  وقائع   خالل  من  الطلب  يدخل    

من  املنازعة  يخرج  الذي  االأمر  العماين,  ال�سلطاين 

اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري؛ ا�ستنادًا اإىل اأحكام 

املادة )7( من قانونها �سالفة البيان.

االإداري  - الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  عدم  قانونًا  ثبت 

فاإن  املاثلة,  الدعوى  بنظر  العادي  الق�ساء  حماكم  اأو 

من  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  لهيئة  مانعًا  يعد  ذلك 

حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة.
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)طلب التنازع رقم )18( ال�سنة الق�سائية الثامنة, 

جل�سة يوم االأربعاء املوافق6/21/ 2017م(.

)التما�س اإعادة النظر(

التما�س اإعادة نظر) عدم اخت�سا�س( . -

يتعني على املحكمة النظر يف النزاع املاثل وفق ما اآل اإليه  -

اإطار املوازنة بني امل�سلحة العامة وم�سلحة  احلال ويف 

املدعني, اإذ جرى الق�ساء االإداري يف ذلك على تطبيق 

التي  وامل�سار  املنافع  بني  املوازنة  بنظرية  يعرف  ما 

�سررًا  اأقل  املتخذ  القرار  اأن  من  التاأكد  بوا�سطتها  يتم 

اأن اأحد املدعني .......  لل�سالح العام, وملا كان الثابت 

قد اأمت البناء على قطعة االأر�س ال�سكنية رقم )109( 

مبوجب �سهادة اإمتام البناء رقم )2010/133( بتاأريخ 

واحلال  فاإنه  الدعوى,  مبلف  املرفقة  2010/1/11م 

 – اأخويه  وملكيات  ملكيته  اإلغاء  على  �سيرتتب  كذلك 

وبعائلتهم,  بهم  ال�سرر  اأ�سد  اإحلاق   – �سك  اأدنى  وبال 

من  اأكرث  منذ  املنزل  يف  ا�ستقروا  قد  واأنهم  ال�سيما 

وال�سوؤون  االأوقاف  لوزارة  ي�سوغ  ال  اإذ  �سنوات,  خم�س 

مل  طاملا  لها  املمنوحة  االأر�س  بذات  التم�سك  الدينية 

ا�ستجابة  فيها,  �ساكنا  حترك  ومل  عليها,  بالبناء  تقم 

واقعات  خالل  من  املربرة  العامة  امل�سلحة  لدواعي 

الدعوى.

هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام لي�ست جهة طعن يف  -

االأحكام, وُتعد اأحكامها نهائية غري قابلة للطعن فيها 

باأي طريق من طرق الطعن املقررة قانونا , فيكون رفع 

هذا الطلب غري قائم على اأ�سا�س �سليم من القانون, مما 
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يتعني معه الق�ساء بعدم جواز نظر الطلب املاثل.

)التما�س اإعادة النظر رقم)4( يف طلب التنازع رقم)8(   

ال�سنة التا�سعة, جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 

2017م(. 

)اإدارة(

اإدارة )  موظف – انهاء خدمة – منازعة(. -

عن  - االإدارية  امل�ساءلة  اإجراء  االإدارة  ت�سلك  مل  اإذا 

ل�ساحلها,  املقّررة  بالقرينة  ومت�سكت   الغياب   واقعة 

يغدو  وعليه  حكمًا,  م�ستقيال  املوّظف  هذا  اعتبار  وهي 

على  قائمًا  خدمته  باإنهاء  ادر  ال�سّ فيه  املطعون  القرار 

�سببه مّتفقا و�سحيح حكم القانون, االأمر اّلذي ت�سحي 

معه دعواه غري قائمة على ما يرّبرها خليقة بالرف�س.

)دعوى  - الق�ساة  خما�سمة  دعوى  بنظر  االخت�سا�س 

املخا�سم,  اأ�ساب  �سرر  تعوي�س  اإىل  ترقى   ) م�سوؤولّية 

وت�ستند اإىل قيام القا�سي بعمل اأو اإ�سدار حكم م�سوب 

معقودًا  يكون  ال  وبذلك  املخا�سمة,  قبول  يجيز  بعيب 

جلهة الق�ساء العادي متى كان املخا�سم فيها اأحد ق�ساة 

حمكمة الق�ساء االإداري اأو دائرة من دوائرها.

دعوى  - اإقامة  جواز  �سمنّية  ب�سفة  القانون  ا�ستبعد 

املخا�سمة �سّد رئي�س وق�ساة املحكمة العليا لعدم وجود 

اأّنه  املخالفة  مبفهوم  ذلك  من  وي�ستنتج  اأعلى,  حمكمة 

متى كانت اإحدى الّدوائر اال�ستئنافّية مبحكمة الق�ساء 

لدائرة  يجوز  فال  الّدعوى  يف  املخا�سمة  هي  االإداري 

تلك  بنظر  تتعّهد  اأن  لها  م�ساوية  اأخرى  ا�ستئنافّية 

جهة  يف  عليا  دائرة  غياب  حال  يف  ولو  حّتى  الّدعوى 
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جهة  يف  العليا  املحكمة  مبنزلة  تكون  االإداري  الق�ساء 

الق�ساء العادي.

رئي�س  - عن  �سدر  قد  فيه  املخا�سم  احلكم  اأّن  الّثابت 

واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل مبحكمة الق�ساء 

اأعلى  لرقابة  وجود  ال  ق�سائّية  هيئة  وهي  االإداري 

اأن  لها  م�ساوية  ا�ستئنافّية  لدائرة  يجوز  فال  عليها, 

واأع�سائها,  رئي�سها  �سد  املخا�سمة  دعوى  بنظر  تتعّهد 

ذلك اأّن البناء الهرمي لدوائر حمكمة الق�ساء االإداري 

دائرة  وجود  من  خاليًا  جاء  اإّنا  اإن�سائها  لقانون  وفقا 

الثانية,  اال�ستئنافية  الّدائرة  فاإّن  ثّم  ومن  بها,  عليا 

اأن  يجوز  ال  املخا�سمة,  الّدائرة  م�ستوى  ذات  من  وهي 

ميتّد نظرها ملثل هذه الدعوى, االأمر اّلذي يتعني معه 

الق�ساء بعدم اخت�سا�سها.

ال  - ة  خا�سّ طبيعة  ذات  دعوى  هي  املخا�سمة  دعوى  اإن 

دون  معينة  ق�سائّية  جهة  والية  حتت  ت�سنيفها  ميكن 

ة بنظرها  غريها, واإّنا تتحّدد اجلهة الق�سائّية املخت�سّ

اجلهات  اإحدى  اإىل  املخا�سم  القا�سي  انتماء  بح�سب 

الق�ساء  جهة  يتبع  القا�سي  هذا  كان  فاإذا  الق�سائية, 

دعوى  بنظر  املخت�سة  هي  اجلهة  هذه  كانت  العادي 

االإداري  الق�ساء  جلهة  يتبع  كان  اإذا  اأما  خما�سمته, 

ملحكمة  معقودا  الدعوى  تلك  بنظر  االخت�سا�س  كان 

الق�ساء االإداري. 

دائرة  - اأع�ساء  عن  ي�سدر  مل  فيه  املخا�سم  احلكم 

ابتدائية باملحكمة حتى تكون خمت�سة بنظرها, واإنا 

�سدر عن رئي�س واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل, 
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وهي هيئة ق�سائّية ال وجود لرقابة اأعلى عليها, نظرا 

الق�ساء االإداري  الهرمي لدوائر حمكمة  البناء  اأّن  اإىل 

جاء خاليًا من وجود دائرة عليا بها, مما ال يجوز معه 

خما�سمة  لدعوى  نظرها  ميتّد  اأن  ا�ستئنافّية  لدائرة 

اأخرى  ا�ستئنافّية  دائرة  واأع�ساء  رئي�س  ت�ستهدف 

باعتبارهما من نف�س امل�ستوى.

فقد  - فيها  واملخا�سمني  املخا�سمة  دعوى  لطبيعة  نظرا 

نوعّيا  االخت�سا�س  بعدم  احلكم  اإىل  فيها  الف�سل  اأدى 

بنظرها من قبل الدائرة اال�ستئنافية الثانية مبحكمة 

ال�سالفة  لالأ�سباب  وذلك  اإليها  املحالة  االإداري  الق�ساء 

الق�ساء  من  الهيئة  لهذه  منا�س  ال  فاإنه  وعليه  الذكر, 

بعدم قبول الطلب املاثل, لعدم ا�ستيفائه �سروط الّتنازع 

ال�ّسلبي بني جهتي الق�ساء العادي واالإداري.

)طلب التنازع رقم )8( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق27 /5 / 2015 م(

)اأوقاف(

املحكمة  -  – عادي  ق�ساء  اأوقاف-   – تنازع   ( اأوقاف 

ال�سرعية( 

من  - االأوقاف  قانون  تطبيق  عن  النا�سئة  املنازعة 

ال�سرعية  الدائرة    - االبتدائية  املحكمة  اخت�سا�س 

تطبيقا الأحكام املادة 4 من قانون االأوقاف .

)طلب التنازع رقم )9( ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

647
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)ت(

)تنازع( 

)تنازع – اأوقاف- ق�ساء عادي – املحكمة ال�سرعية(  -

من  - االأوقاف  قانون  تطبيق  عن  النا�سئة  املنازعة 

ال�سرعية  الدائرة    - االبتدائية  املحكمة  اخت�سا�س 

تطبيقا الأحكام املادة 4 من قانون االأوقاف .

)طلب التنازع رقم )9( ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

تنازع) ترقية موظف- اخت�سا�س – ق�ساء اإداري(. -

جهات  - بني  الوالئي  االخت�سا�س  توزيع  قواعد  تعدُّ 

الق�ساء من امل�سائل املتعلقة بالنظام العام.

االإداري  - الق�ساء  بني  االخت�سا�س  حتديد  يف  املعيار 

طبيعة  يحكمه  مو�سوعي  معيار  هو  العادي  والق�ساء 

ينعقد  اإدارية  اخل�سومة  تكون  فعندما  النزاع, 

وعندما  االإداري,  الق�ساء  ملحكمة  ب�ساأنها  االخت�سا�س 

ينعقد  االإدارية  اخل�سومة  �سفة  النزاع  عن  تنتفي 

االخت�سا�س ملحاكم الق�ساء العادي . 

مبراجعة  - العموميون  املوظفون  مها  يقدِّ التي  الدعاوى 

�سوؤونهم  ب�سائر  املتعلقة  النهائية  االإدارية  القرارات 

تلك  بنظر  املحكمة  هذه  تخت�س  فبالتايل  الوظيفية, 

الدعاوى التي ترفع اإليها بعد �سدور املر�سوم ال�سلطاين 

امل�سار اإليه.

اأن  - على  االأوىل,  الدرجة  اإىل  الرتقية  ب�ساأن  املنازعة 

لقانون اخلدمة  وفقًا  2006/1/1م  من  الرتقية  تكون 

املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2004/120م( 
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وبناًء  البيان,  �سالف  النحو  على  التنفيذية,  والئحته 

عليه فهي خ�سومة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

اخت�سا�س  عن  وتخرج  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اإىل 

الق�ساء العادي.

)طلب التنازع رقم )3(ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

تنازع) قانون - هيئة- د�ستور- طعن عدم اخت�سا�س(   -

واالأحكام  - االخت�سا�س  تنازع  هيئة  قانون  ياأت   مل 

على  )2008/88م   رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 

تـنـازع  هـيئة  اأمام  اتبـاعـهـا  الـواجـب  االإجراءات  ذكـر 

القوانني  تطابق  مبدى  املتعلقة  واالأحكام  االخت�سـا�س 

واللوائح مع النظام االأ�سا�سـي للـدولة وعـدم خمـالفـتها 

املقررة  واملواعيد  اأمامها  الدفع  واأ�ساليب   , الأحكامه 

�سواء من   , اأمامها  الدفع  لها حق  التي  للطعن, واجلهات 

قبل حمكمة املو�سوع اأو االأفراد يف االعرتا�سات املتعلقة 

بعدم د�ستورية القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واالأنظمة 

يتم   التي  الت�سريعية  الر�سمية  واجلهات  والتعليمات, 

اخت�سامها؛ وبالتايل ال يتحقق مناط قبول الطلب.

)طلب التنازع رقم )17(  ال�سنة الق�سائية الثامنة, 

جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م( 

تنازع ) مدين – اإداري – معيار ( -

الأي  - ممار�ستها  خارج  االإدارة  جهة  من  قرار  �سدور 

�سلطة عامة يف طلب اإثبات التملك �سواء تعلقت مبرياث 

اأم  �سرعي  ب�سك  اأم  طويلة  ملدة  يد  بو�سع  اأم  �سرعي 

يخرج  القرار  هذا  فاإن  ذلك,  بغري  اأم  ال�سهود  ب�سهادة 
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حمكمة  تخت�س  التي  االإدارية  القرارات  عداد  من 

الق�ساء االإداري بنظرها, وتكون املنازعة فيه منازعة 

مدنية حول اإثبات امللكية ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

حلكم  وفقًا  العادي  الق�ساء  بجهة  املخت�سة  للمحكمة 

املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية.

ينعقد االخت�سا�س  يف النزاع ب�ساأن قرار اإداري �سادر  -

وفقًا  العادي  الق�ساء  اإىل  بامللكية  االإ�سكان   وزير  عن 

االأرا�سي  وقانون  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  الأحكام 

امل�سار اإليهما �سلفًا.  

)طلب التنازع رقم )1( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة, 

جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/20م(

تنازع ) منح – اأر�س – اأوقاف- ق�ساء عادي (  -

اأرا�ٍس  ملواطنني لذات  - قيام وزارة االإ�سكان  مبنح قطع 

االأر�س املخ�س�سة تخطيطيا لبناء م�سجد تابع لوزارة 

امل�سجد  اأر�س  ملكية  واأنَّ   , الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف 

واإن   , املذكورين   للمواطنني  االأر�س  هذه  ملنح  �سابقة 

البت يف النزاع يعود للق�ساء العادي. 

)طلب التنازع رقم)8( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق11/2 / 2016م( 

عدم  - عادي-   ق�ساء   – اأحكام   ( اخت�سا�س  تنازع 

اخت�سا�س( 

الدعوى  - ُترفع  عندما  االإيجابي  التنازع  حالة  تظهر 

وُت�سدر  بع�سهما   عن  ا  والئيًّ ُم�ستقلتني  حمكمتني  اأمام 

كلتاهما فيها حكًما باخت�سا�سها بنظر الدعوى , وَتظهر 

املحكمتني  كلتا  اأ�سدرت  متى  ال�سلبي  نازع  التَّ حالة 
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ًا حكًما بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى  املختلفتني والئيًّ

, وتخليهما من بعد عن نظر مو�سوع الدعوى , كاأن ي�سدر 

احلكم االأول من اإحدى حماكم الق�ساء العادي واحلكم 

حمكمة  اأيَّة  اأو  االإداري  الق�ساء  حمكمة  من  االآخر 

اأخرى ذات والية.

اأي  -  , العادي  الق�ساء  حماكم  عن  ال�سادرة  االأحكام 

عن  ولي�س  ق�سائيَّة,   والية  ذات  واحدة  حمكمة  عن 

ا , مما ينفي قيام حالة  تنازع  حمكمتني م�ستقلَّتني والئيًّ

االأحكام التي ت�ستنه�س والية هيئة تنازع االخت�سا�س 

؛  التنفيذ  الواجب  احلكم  وحتديد  ببحثه  واالأحكام 

االأمر الذي يتعنيَّ معه الق�ساء بعدم قبول الطلب.

)طلب التنازع رقم )14(ال�سنة الق�سائية الثامنة,  جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م(. 

تنازع اخت�سا�س ) �سروط(. -

ولـّما  -  , حكمني  بني  التناق�س  حول  القائم  النزاع  يدور 

كان احلكمان قد �سدرا من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني , 

وح�سما ذات النزاع القائم بني اأطراف طلب التنازع املاثل 

ح�سمًا نهائيًا بعد اأن حازا قوة االأمر املق�سي , وتناق�س 

 ( العادي  الق�ساء  من  ال�سادر  احلكم  رف�س  باأن  فيه 

البئرين,  بردم  التنازع  طالبة  طلب   ) املدنية  الدائرة 

االبتدائية  الدائرة  من  ال�سادر  احلكم  ق�سى  بينما 

املقدم  الورثة  طلب  برف�س  االإداري  الق�ساء  مبحكمة 

االأمر   , البئرين  وت�سجيل  بح�سر  التنازع  طلب  �سدهم 

الذي تكون معه املنازعة املطروحة على الق�ساء العادي 

الق�ساء  على  املطروحة  املنازعة  مع  وقائعها  تتطابق 
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اأمام  الدعوى  يف  الطلب  مقدمة  اأن  بح�سبان   , االإداري 

باإزالة  عليهم  املدعى  اإلزام  طلبت  املدنية  املحاكم 

طلبوا  التنازع  �سدهم  املقدم  الورثة  بينما   , البئرين 

مقدمة   - الوزارة  اإلزام  االإداري  الق�ساء  حمكمة  من 

يتعلق  وهو  البئرين  وت�سجيل  بح�سر  التنازع   طلب 

بذات املو�سوع الذي قّدم اأمام حمكمة الق�ساء االإداري 

بني  للتناق�س  ونتيجة   , الطلب  �سدهم  املقدم  قبل  من 

احلكمني امل�سار اإليهما , فاإنه يتعذر تنفيذهما معًا .

 فال تعّد اإحالة حم�سر املخالفة لالدعاء العام من قبيل  -

 )6( باملادة  الوارد  االإدارية  اخل�سومات  اأو  القرارات 

باملر�سوم  ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من 

عليها  الطعن  يجوز  والتي   ,  )99/91( رقم  ال�سلطاين 

حترير  يخرج  ما  وهو   , �سحتها  بعدم  الق�ساء  بطلب 

ملحكمة  الوالئي  االخت�سا�س  من  واالإحالة  املخالفة 

اخت�سا�س  بعدم  الق�ساء  ويتعني   , االإداري  الق�ساء 

حمكمة الق�ساء االإداري والئيًا بنظر اأمر االإحالة. 

اخت�سا�سها  - بحث  االإداري  الق�ساء  حمكمة  على  يتعني 

عليها  املنازعة  عر�س  عند  االأحكام  تلك  �سوء  يف 

تتعلق  منازعة  الورثة  يثريها  التي  املنازعة  كون   ,

عماًل  التنفيذ  قا�سي  اإال  بنظرها  يخت�س  ال  بالتنفيذ 

باأحكام املواد )334( وما بعدها من قانون االإجراءات 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية 

مطالب  جميع  اأّن  بح�سبان   , اإليها  امل�سار   )2002/29(

تنفيذ االأحكام ترفع اأمام هذا القا�سي املخت�س , وهو 

منازعات  جميع  يف  الف�سل  به  واملنوط  قانونًا  املوؤّهل 
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التنفيذ املو�سوعية والوقتية , كما اأّن قا�سي االأ�سل يف 

منازعات التنفيذ هو قا�س الفرع يف كل ما يت�سل بها من 

مطالبات اأو منازعات, واحلكمة يف ذلك هو عدم تاأييد اأو 

تقطيع اأوا�سر النزاع بني جهتني ق�سائيتني خمتلفتني.

)طلب التنازع رقم )14(ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

تنازع االخت�سا�س)�سروط(.   -

االأحكام الق�سائية حمل الطلب �سدرت من جهة ق�سائية  -

واحدة حول تظلمات وا�ستئنافات على قرارات واأوامر 

اخت�سا�س  من  وجميعها  التنفيذ  قا�سي  عن  �سدرت 

الق�ساء العادي وفقًا لقانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90م( .

نهائيني  - حكمني  �سدور  التنازع  طلب  لقبول  ي�سرتط 

متناق�سني من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني �سدر اأحدهما 

من جهة ق�سائية واالآخر من جهة ق�سائية اأخرى .

احلكم  - حتديد  الأجل  التنازع  حالة  لقيام  جمال  ال 

�سرط قبول  التنفيذ ومن ثم ال ينطبق عليها  الواجب 

التنفيذي  ال�سند  اأن  كون  ذلك  من  ينال  وال   , املنازعة 

( �سادر عن جهة  االإداري  الق�ساء  ال�سادر من  ) احلكم 

حوله  منازعة  اأية  عن  مبناأى  اإنه  اإذ  االإداري  الق�ساء 

الق�ساء  من  ال�سادرة  االأحكام  حول  النزاع  يدور  واإنا 

العادي.  

)طلب التنازع رقم )4( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق2014/12/11م(

تنازع اخت�سا�س ) اإثبات ملكية – ق�ساء عادي(  -

1294
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يتعلق الطلب بالنزاع حول ملكية اجلزاء الذي يطالب  -

الذي  االإداري  القا�سي  عمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  وال 

فيه  املطعون  القرار  م�سروعية  من  بالتحقيق  يخت�س 

املحكمة  معه اخت�سا�س  يتعني  الذي  االأمر  من عدمه, 

االبتدائية بال�سويق- الدائرة املدنية- بنظر الدعوى 

مو�سوع الطلب املاثل.

)طلب التنازع رقم )6( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنيناملوافق25 /11 / 2016م(

– تنفيذ-  - – ق�ساء عادي  تنازع اخت�سا�س ) حكمان 

اخت�سا�س( 

ق�ست  حمكمة اال�ستئناف بال�سيب - الدائرة التجارية  -

بتاأريخ 2013/3/13م يف اال�ستئناف رقم )2013/8( 

رقم )1 /2012(,  التحكيم  ال�سادر يف  ببطالن احلكم 

التحكيم  حكم  يزول  احلالة  هذه  يف  فاإنه  وبالتايل 

وهذا  الأن   عليه,  مرتب  اأثر  وكل  ببطالنه  املق�سي 

حكم  على  ترتبت  التي  االآثار  جميع  اإلغاء  اإىل  يوؤدي 

حكم  ويعترب  تنفيذه,  فيها  مبا  اإليه  امل�سار  التحكيم 

حمكمة اال�ستئناف االآنف الذكر يف هذه احلالة ال�سند 

ا�ستنادًا  التنفيذ  اإجراءات  تبا�سر  الذي  التنفيذي 

اإليه, ويتم مبقت�ساه اإعادة احلال اإىل ما كان عليه اإذا 

كان قد مت اتخاذ اإجراءات التنفيذ بعد حكم التحكيم 

رقم )2012/1(.

ببطالن  - ق�سى  2013/3/13م   بتاأريخ  ال�سادر  احلكم  

معه  توجد  ال  مما   ,)2012/2( رقم  التحكيم  حكم 

حالة تعار�س بني احلكمني امل�سار اإليهما- وفقا ملا جاء 
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تنازع  لينعقد اخت�سا�س هيئة  املاثل-  الطلب  بعري�سة 

االخت�سا�س واالأحكام بتحديد احلكم الواجب التنفيذ 

منهما.

احلكم ال�سادر من حمكمة اال�ستئناف بال�سيب - الدائرة  -

وال  نهائي  )2013/9م(  رقم  اال�ستئناف  يف  التجارية- 

يجوز الطعن فيه اأمام املحكمة العليا, واإنا جمال الطعن 

اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  البطالن  بدعوى  يكون  فيه 

ال  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  فاإن  املخت�سة, 

املقامة  الطعون  يف  النظر  اخت�سا�ساتها  �سمن  يندرج 

على اأحكام املحكمة العليا.

)طلب التنازع رقم)7( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق 29 /4/ 2015 م(

تنازع اخت�سا�س )  معيار – تعيني- حمكمة خمت�سة(.  -

االأرا�سي  - دعاوى  بنظر  ة  املخت�سَّ املحكمة  تعيني  معيار 

يتمثل يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه , فاإذا كان 

مو�سوع القرار اإداريًا باعتباره �سادرًا يف نطاق �سالحيات 

فاإنَّ  االإدارة  جلهة  القانون  لها  خوَّ التي  ة  العامَّ لطة  ال�سُّ

ة ينعقد االخت�سا�س  اإداريَّ املنازعة فيه تكون منازعة 

اأحكام  اإىل  ا�ستنادًا  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  بنظرها 

يتعلَّق  مو�سوعه  كان  اإذا  اأما   , قانونها  من   )6( املادة 

مب�ساألٍة من م�سائل القانون اخلا�س و�سَدر هذا القرار من 

ة يف �سوء  جَهة االإدارة خارج مُمار�ستها الأيِّ �سلطٍة عامَّ

ما اأ�سفر عنه فح�سها للم�ستندات والقرائن املُرتكن اإليها 

اأو  �سرعي  مبرياٍث  تعلَّقت  �سواء  التملك   اإثبات  طلب  يف 

ة طويلة اأو ب�سكٍّ �سرعي اأو ب�سهادة ال�سهود  بو�سع يد ملدَّ
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اأو بغري ذلك ؛ فاإنَّ هذا القرار يخرج من ِعداد القرارات 

االإدارية التي تخت�سُّ حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها 

, وتكون املنازعة فيه منازعًة مدنيًة حول اإثبات امللكية 

ة بجهة  املخت�سَّ للمحكمة  ينعقُد االخت�سا�س بنظرها 

الق�ساء العادي وفقًا حلكم املادة )8( من قانون ال�سلطة 

الق�سائية.

يف  - امللكية  �سند  اإ�سدار  ثمَّ  احلكم  ت�سجيل  يف  النزاع 

اإداري �سادر عن  هذه احلالة ال يعدُّ نزاعًا حول قراٍر 

ا يف حقيقته  ة واإنَّ وزارة االإ�سكان مبا لها من �سلطة عامَّ

وهو  امللكية  قا�سي  بنظره  يخت�س  امللكية  حول  نزاع 

االإدارية  اجلهة  واأنَّ  ال�سيما  العادي  الق�ساء  حماكم 

زاع مل يُعد  النِّ اأر�س  اأثبتت ملكية الورثة على  اأن  بعد 

مبقدورها اإجراء اأي تغيري يف البيانات الواردة بال�سجل 

ن ميلك  العقاري اإالَّ مبقت�سى م�ستندات موثقة �سادرة ممَّ

مبقت�سى  اأو   , ال�سجل  يف  الثابتة  احلقوق  يف  ف  الت�سرُّ

من   )53( املادة  تطلَّبته  ح�سبما  نهائي  ق�سائي  حكٍم 

نظام ال�سجل العقاري امل�سار اإليه .

)طلب التنازع رقم )4( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة, 

جل�سة يوم االثنني املوافق2014/12/11م(

تنازع ) معيار – حتديد- اأثبات ملكية- ق�ساء عادي(.  -

دعاوي  - بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  معيار  يتمثل 

فاإذا   , فيه  املطعون  القرار  االأرا�سي يف حتديد طبيعة 

نطاق  يف  �سادرا  باعتباره  اإداريًا  القرارات  مو�سوع  كان 

جلهة  القانون  خولها  التي  العامة  ال�سلطة  �سالحيات 

ينعقد  اإدارية  منازعة  تكون  املنازعة  فاإن  االإدارة 
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ا�ستنادا  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  بنظرها  االخت�سا�س 

مو�سوعه  كان  اإذا  اأما  قانون  من   )6( املادة  احكام  اإىل 

و�سدرها  اخلا�س  القانون  م�سائل  من  مب�ساألة  يتعلق 

الأي  ممار�ستها  خارج  االإدارة  جهة  من  القانون  هذا 

�سلطة عامة يف �سوء ما ا�ستقر عنه فح�سها للم�ستندات 

�سواء  التملك  اإثبات  طلب  يف  اإليها  املرتكن  والقرائن 

تعلقت مبرياث �سرعي اأو بو�سع يد ملدة طويلة اأو ب�سك 

�سرعي اأو ب�سهادة ال�سهود اأو بغري ذلك من و�سائل االإثبات 

االإدارية  القرارات  عداد  من  يخرج  القرار  هذا  فاإن   ,

الق�ساء االإداري بنظرها وينعقد  التي تخت�س حمكمة 

االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء 

العادي.

)طلب التنازع رقم)5( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق17 /2 / 2016م(

تنازع  اخت�سا�س ) معيار – حتديد – م�سمون- اإثبات  -

ملكية – ق�ساء عادي(  

اإذا كان مو�سوع القرار االإداري �سادرًا يف نطاق ال�سلطة  -

لها  خولها  التي  وال�سالحيات  االإدارية  للجهة  العامة 

اإدارية ينعقد  القانون, فاإن املنازعة فيه تكون منازعة 

ا�ستنادًا  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  بنظرها  االخت�سا�س 

امل�سرع بن�س  ما مل يخرجها  املادة )6( من قانونها  اإىل 

,اأما  اآخر  قانون  اأي  اأم  املحكمة  قانون  يف  اأكان  �سواًء 

الـقانون  م�سـائـل  من  مب�ساألـة  يتعلق  مو�سوعه  كان  اإذا 

عنه  اأ�سفر  ما  �سوء  يف  القـرار  هـذا  و�سـدر  الـخـا�س 

واقعة  يف  التملك  اإثبات  لطلب  املادية  الوقائع  فح�س 
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�سك  اإىل  اأو  طويلة  ملدة  اليد  و�سع  اأو  �سرعي  مرياث 

�سرعي اأو �سهادة ال�سهود اأو غري ذلك من و�سائل االإثبات, 

فاإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات االإدارية التي 

لعدم  وذلك  بنظرها  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س 

توفر عن�سر ال�سلطة العامة يف اإ�سداره مما اأفقده اأهم 

مقوماته.

العربة يف القرار لي�س ب�سدوره من جهة اإدارية فح�سب  -

ا مب�سمونه وفحواه. بل يجب اأن يكون اإداريًّ

اإثبات  - يف  املنازعة  بنظر  العادي  الق�ساء  يخت�س 

دعاوى  قا�سي  هو  املدين  القا�سي  اأن  باعتبار  امللكية 

واإجراء  امل�ستندات  بحث  اإثباتها  يتطلب  التي  امللكية 

املعاينات و�سماع ال�سهود, وغري ذلك, وهو ما يتنا�سب مع 

طبيعة عمل هذا القا�سي وال يتنا�سب مع طبيعة عمل 

القا�سي االإداري الذي يخت�س بالتحقق من م�سروعية 

الذي يتعني معه  االأمر  املطعون فيه من عدمه,  القرار 

اخت�سا�س املحكمة االبتدائية – الدائرة الثالثية – 

بنظر الدعوى مو�سوع الطلب املاثل.

)طلب التنازع رقم )10( ال�سنة الق�سائية الثامنة, 

جل�سة يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

تنازع اخت�سا�س) معيار – ملكية- ق�ساء عادي(.  -

اإن تخلِّي كلٌّ من جهتي الق�ساء العادي والق�ساء االإداري  -

زاع يعدُّ تنازًعا �سلبًيا يف االخت�سا�س االأمر  عن نظر النِّ

الذي ي�ستنِه�س والية الهيئة للف�سل يف الطلب املاثل , 

زاع. ة بنظر النِّ ُبغية تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سَّ

اإن نزاعات امللكية �سواء ن�ساأت فيما بني االأفراد اأنف�سهم  -
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لقواعد  تخ�سع  اأن  ينبغي  اإّنا  للدولة  مواجهتهم  يف  اأم 

يكون  باأن  وذلك  ب�ساأنها,  التداعي  جمال  يف  موحدة 

العادي  الق�ساء  ملحاكم  معقوًدًا  فيها  النظر  اخت�سا�س 

التي تف�سل فيه وفق قواعد القانون املدين .

مبنازعات  - النظر  يف  العادي  الق�ساء  حماكم  تخت�س 

بتعيني  الق�ساء  معه  يتعنيَّ  الذي  االأمر  امللك.  اإثبات 

الدعوى  لنظر  العادي  بالق�ساء  املخت�سة  املحكمة 

مو�سوع الطلب املاثل. 

)طلب التنازع رقم )15( ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق12 /4/ 2017م( 

تنازع اخت�سا�س ) معيار- متليك- ق�ساء عادي(.  -

االأرا�سي  - دعاوى  بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  معيار 

يتمّثل يف حتديد طبيعة القرار املطعون فيه, فاإذا كان 

ا باعتباره �سادرًا يف نطاق �سالحيات  مو�سوع القرار اإداريًّ

ال�سلطة العامة التي خولها القانون جلهة االإدارة, فاإن 

املنازعة فيه تكون منازعة اإدارية , ينعقد االخت�سا�س 

اأحكام  اإىل  ا�ستنادًا  االإداري؛  الق�ساء  ملحكمة  بنظرها 

املطالبة  كانت  اإذا  كذلك  وهو  قانونها,  من   )6( املادة 

لقطعة االر�س مو�سوع  االنتفاع  لعقد  ا�ستنادًا  بالتمّلك 

النزاع.  اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألة من م�سائل 

خارج  االإدارة  جهة  من  هذا  و�سدر  اخلا�س,  القانون 

ممار�ستها الأي �سلطة عامة يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�سها 

للم�ستندات والقرائن املرتكن اإليها يف طلب اإثبات التملك 

, �سواء تعلقت مبرياث �سرعي , اأو بو�سع يد ملدة طويلة 

, اأو ب�سك �سرعي , اأو ب�سهادة ال�سهود , اأو بغري ذلك, فاإن 
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التي  االإدارية  القرارات  عداد  من  يخرج  القرار  هذا 

تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري بنظرها.

الطرف  - بتمليك  االإ�سكان  وزارة  قيام  يف   النزاع  يتعلق 

اجلزء  حيازته  على  تاأ�سي�سًا   , امل�ساحة  تلك  الثاين 

االنتفاع  عقد  حمل  االأر�س  قطعة  من  امل�ستقطع 

واالإقرار بحقه  يف تلك امل�ساحة , وبذلك فاإن الوزارة  

على  بناء  االأر�س  من  امل�ساحة  لتلك  بالتمليك   قامت 

لها  قدمها  التي  االإثبات  وو�سائل  املحلية  اللجنة  قرار 

وفقًا  باملنح  �سلطتها  على  بناء  ولي�س   , الثاين  الطرف 

احلائز  الطلب  مقّدم  من  غيبة  ويف  االأرا�سي,  لقانون 

الأر�س  الثاين  الطرف  حيازة  �سبق  ينكر  الذي  لالأر�س 

 , امللكية  حول  نزاع  حقيقته  يف  النزاع  وهذا   , النزاع 

فيكون املخت�س بنظره جهة الق�ساء العادي.  

)طلب التنازع رقم )16( ال�سنة الق�سائية الثامنة,  

جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م( 

-  – ملكية  تثبيت     - – منح  ملكية   ( اخت�سا�س  تنازع 

اخت�سا�س- ق�ساء عادي(. 

الق�سائية  - اجلهة  تعيني  اإىل  يهدف  الذي   الطلب 

املخت�سة بنظر النزاع  تخ�سي�س باأر�س  بعد اأن ق�سى 

بعدم  االإداري  والق�ساء  العادي  الق�ساء  جهتي  من  كل 

اخت�سا�سهما عن نظره  يكون للق�ساء العادي . 

على  - واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة  ق�ساء  ا�ستقر 

اأنه اإذا كان القرار ال�سادر من اجلهة املخت�سة بالوزارة 

ملكية  باإثبات  اخلا�سة  الطلبات  يف  بالنظر  يتعلق 

االأفراد لالأرا�سي ا�ستنادًا اإىل اإ�سغالهم ال�سابق لالأر�س 
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اأو بناء على �سكوك �سرعية اأو غريها من و�سائل االإثبات 

, وترتب على هذا القرار ن�سوء منازعة حول امللكية بني 

 , اأو غريه من ذوي ال�ساأن  اإثبات التملك  الوزارة وطالب 

بالف�سل  املخت�سة  اجلهة  هو  يكون  العادي  الق�ساء  فان 

يف هذه املنازعة , باعتبار اأن مو�سوع القرار ينح�سر يف 

منازعة مدنية تتعلق باإثبات امللكية .

العامة باملنح واإنا  - اإذا مل متار�س جهة االإدارة �سلطتها 

تو�سية  على  بناء  امللكية  تثبيت  على  دورها  اقت�سر 

امل�ستندات  من  التحقق  بعد  االأرا�سي  �سوؤون  جلنة 

املقدمة, وعليه فاإن املنازعة يف هذا ال�ساأن تعد منازعة 

املحكمة  بنظرها  تخت�س  مما   , امللكية  حول  مدنية 

القا�سي  اأن  باعتبار  العادي  الق�ساء  بجهة  املخت�سة 

اإثباتها  يتطلب  التي  امللكية  دعاوى  قا�سي  هو  املدين 

بحث امل�ستندات واإجراء املعاينات و�سماع ال�سهود وغري 

القا�سي  هذا  عمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  ما  وهو  ذلك 

الذي  االإداري  القا�سي  عمل  طبيعة  مع  يتنا�سب  وال 

يخت�س بالتحقق من م�سروعية القرار املطعون فيه من 

عدمه , االأمر الذي يتعني معه الق�ساء بتعيني املحكمة 

بنظر  املخت�سة  ـ  املدنية  الدائرة  ـ  بعربي  االبتدائية 

الدعوى مو�سوع الطلب املاثل .

)طلب التنازع رقم )3( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق17 /2 / 2016م(
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)تنفيذ(

تنفيذ ) منازعة – اخت�سا�س(. -

, ولـّما  - التناق�س بني حكمني  القائم حول  النزاع  يدور 

كان احلكمان قد �سدرا من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني 

التنازع  طلب  اأطراف  بني  القائم  النزاع  ذات  وح�سما   ,

 , املق�سي  االأمر  قوة  حازا  اأن  بعد  نهائيًا  ح�سمًا  املاثل 

وتناق�س فيه باأن رف�س احلكم ال�سادر من الق�ساء العادي 

) الدائرة املدنية ( طلب طالبة التنازع بردم البئرين, 

االبتدائية  الدائرة  من  ال�سادر  احلكم  ق�سى  بينما 

املقدم  الورثة  طلب  برف�س  االإداري  الق�ساء  مبحكمة 

االأمر   , البئرين  وت�سجيل  بح�سر  التنازع  طلب  �سدهم 

الق�ساء  على  املطروحة  املنازعة  معه  تكون  الذي 

على  املطروحة  املنازعة  مع  وقائعها  تتطابق  العادي 

الق�ساء االإداري , بح�سبان اأن مقدمة الطلب يف الدعوى 

اإلزام املدعى عليهم باإزالة  اأمام املحاكم املدنية طلبت 

طلبوا  التنازع  �سدهم  املقدم  الورثة  بينما   , البئرين 

مقدمة   - الوزارة  اإلزام  االإداري  الق�ساء  حمكمة  من 

يتعلق  وهو  البئرين  وت�سجيل  بح�سر   - التنازع  طلب 

بذات املو�سوع الذي قّدم اأمام حمكمة الق�ساء االإداري 

بني  للتناق�س  ونتيجة   , الطلب  �سدهم  املقدم  قبل  من 

احلكمني امل�سار اإليهما , فاإنه يتعذر تنفيذهما معًا .

فال تعّد اإحالة حم�سر املخالفة لالدعاء العام من قبيل  -

 )6( باملادة  الوارد  االإدارية  اخل�سومات  اأو  القرارات 

باملر�سوم  ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من 

عليها  الطعن  يجوز  والتي   ,  )99/91( رقم  ال�سلطاين 
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حترير  يخرج  ما  وهو   , �سحتها  بعدم  الق�ساء  بطلب 

ملحكمة  الوالئي  االخت�سا�س  من  واالإحالة  املخالفة 

اخت�سا�س  بعدم  الق�ساء  ويتعني   , االإداري  الق�ساء 

حمكمة الق�ساء االإداري والئيًا بنظر اأمر االإحالة. 

اخت�سا�سها  - بحث  االإداري  الق�ساء  حمكمة  على  يتعني 

عليها  املنازعة  عر�س  عند  االأحكام  تلك  �سوء  يف 

تتعلق  منازعة  الورثة  يثريها  التي  املنازعة  كون   ,

عماًل  التنفيذ  قا�سي  اإال  بنظرها  يخت�س  ال  بالتنفيذ 

باأحكام املواد )334( وما بعدها من قانون االإجراءات 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية 

مطالب  جميع  اأّن  بح�سبان   , اإليها  امل�سار   )2002/29(

, وهو  اأمام هذا القا�سي املخت�س  تنفيذ االأحكام ترفع 

منازعات  جميع  يف  الف�سل  به  واملنوط  قانونًا  املوؤّهل 

التنفيذ املو�سوعية والوقتية , كما اأّن قا�سي االأ�سل يف 

منازعات التنفيذ هو قا�س الفرع يف كل ما يت�سل بها من 

مطالبات اأو منازعات, واحلكمة يف ذلك هو عدم تاأييد اأو 

تقطيع اأوا�سر النزاع بني جهتني ق�سائيتني خمتلفتني.

)طلب التنازع رقم )14(ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

)ح(

)حكم(

حكم)ق�ساء عادي(. -

االأحكام الق�سائية حمل الطلب �سدرت من جهة ق�سائية  -

واحدة حول تظلمات وا�ستئنافات على قرارات واأوامر 

اخت�سا�س  من  وجميعها  التنفيذ  قا�سي  عن  �سدرت 
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الق�ساء العادي وفقًا لقانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90م( .

نهائيني  - حكمني  �سدور  التنازع  طلب  لقبول  ي�سرتط 

�سدر  خمتلفتني  ق�سائيتني  جهتني  من  متناق�سني 

ق�سائية  جهة  من  واالآخر  ق�سائية  جهة  من  اأحدهما 

اأخرى .

احلكم  - حتديد  الأجل  التنازع  حالة  لقيام  جمال  ال 

الواجب التنفيذ ومن ثم ال ينطبق عليها �سرط قبول 

التنفيذي  ال�سند  اأن  كون  ذلك  من  ينال  وال   , املنازعة 

) احلكم ال�سادر من الق�ساء االإداري ( �سادر عن جهة 

حوله  منازعة  اأية  عن  مبناأى  اإنه  اإذ  االإداري  الق�ساء 

الق�ساء  من  ال�سادرة  االأحكام  حول  النزاع  يدور  واإنا 

العادي.  

)طلب التنازع رقم )4( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة, 

جل�سة يوم االثنني املوافق2014/12/11م(

)عقد( 

عقد اإداري)مدين - طبيعة- اخت�سا�س(. -

من  - �سخ�س  يربمه  الذي  العقد  هو  االإداري  العقد 

اأو  عام  مرفق  اإدارة  بق�سد  العام  القانون  اأ�سخا�س 

باأ�سلوب  االأخذ  يف  نيته  تظهر  واأن  ت�سيريه,  مبنا�سبة 

العام, وذلك بت�سمني العقد �سرطًا من �سروطًا  القانون 

غري ماألوفة يف عقود القانون اخلا�س.

تتميز العقود االإدارية عن العقود املدنية بطابع خا�س  -

مناطه احتياجات املرفق الذي ي�ستهدف العقد االإداري 

العامة  امل�سلحة  وجه  وتغليب  حاجته,  �سد  اأو  ت�سيريه 

319
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على امل�سلحة الفردية اخلا�سة, فاالإدارة ب�سفتها اأحد 

بل  �سخ�سية  م�سلحة  تبغى  ال  االإداري  العقد  طريف 

وهي  العامة  امل�سلحة  وهدفها  اجلموع,  مل�سلحة  تتعاقد 

وحتقيقها  بتوجيهها  وحدها  واملخت�سة  عليها  امة  القوَّ

وتنظيمها, فهي تتعاقد لتكفل ح�سن �سري املرفق وانتظامه 

على  املطلوبة  واخلدمات  االأعمال  واإجناز  وا�ستمراره 

وجه مر�سي, ويف املواعيد املقررة, ولتحقيق ذلك تتمتع 

جهة االإدارة يف جمال العقود االإدارية بحقوق و�سلطات 

وا�سعة من بينها حقها يف �سحب تلك العقود من الطرف 

معها  املتعاقد  يلتزم  مل  واإذا  اآخر  اإىل  واإ�سناده  الثاين 

بتنفيذ االأعمال ح�سب املتفق عليه وفقًا للمدة املحددة 

اأو مل تكن  اإذا عجز عن تنفيذ وتكملة االأعمال  اأو  لها 

كقاعدة  عليها  املتفق  املوا�سفات  م�ستوى  على  االأعمال 

عامة.

املخت�س  - الق�ساء  جهة  حتديد  على  العقد  طريف  اتفاق 

يف العقد كما هو يف هذا النزاع املاثل, فال عربة له الأن 

نوع االخت�سا�س هذا يندرج �سمن االخت�سا�س الوالئي 

على  االتفاق  يجوز  وال  العام,  بالنظام  يتعلق  والذي 

خالفه.

)طلب التنازع رقم )2( ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م(.

عقد) اإداري- مدين- �سروط – �سركتني -  اخت�سا�س-  -

ق�ساء عادي (  

االإدارية  - العقود  من  املدنية  لالأعمال  املوحد  العقد 

امل�سوغة جلميع اجلهات االإدارية, وهي م�ستملة على بنود 

13105
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واملقاوالت  االإن�ساءات  عقود  عن  تخرجها  ا�ستثنائية 

عادي  �سخ�س  ب�سفتها  االإدارة  بها  تقوم  التي  املدنية 

االإجراءات  اإ�سنادها  يف  اتبع  كما  �سلطة,  ذات  ولي�ست 

للعقود االإدارية مما ت�سحى اخل�سومة متعلقة  املتبعة 

بعقد اإداري .

تكون اخل�سومة اإدارية اإذا توفر فيها عن�سران, اأولهما  -

تكون  اأن  مبعنى  اإدارية,  ب�سلطة  اخل�سومة  ات�سال 

اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة اأحد اخل�سوم يف 

اأم مّدعى عليها, وثانيهما  الّدعوى �سواء كانت مّدعية 

ال�سلطة  تبا�سره  عام  مرفق  بن�ساط  الّدعوى  ات�سال 

االإدارية م�ستخدمة و�سائل وامتيازات القانون العام.

مقفلة  - عمانية  م�ساهمة  �سركة  هي   ...... �سركة 

التجارة  وزارة  لدى  التجاري  بال�سجل  وم�سجلة 

وال�سناعة بالرقم ).........( منذ 1999/6/8م , مما 

تكون معه ال�سركة املّدعية وال�سركة املّدعى عليها اأحد 

اأفراد القانون اخلا�س, االأمر الذي ينح�سر االخت�سا�س 

عن حمكمة الق�ساء االإداري بنظر هــذه الّدعـوى بناء 

على اأّن اخل�سومة لي�ست من اخل�سومات االإدارية نظرًا 

لعدم وجود اأي جهة اإدارية بني اأطرافه.

اأحكام  - وفق  الّدعوى  طريف  بني  املربم  العقد  يكفي  ال 

على  االإدارية  اخل�سومة  �سفة  الإ�سفاء  املوحد  العقد 

معه  يتعني  مما  بها,  طرفا  االإدارة  تكن  مل  ما  الّدعوى 

ا  احلكم بعدم اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري والئيًّ

بنظر الّدعوى .

اخل�سومات  - دعاوى  قبيل  من  املاثلة  الدعوى  تعد  ال 
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طرفني  بني  مدنية  منازعة  هي  واإنا   , االإدارية 

عن  بالتايل  فتخرج  اخلا�س,  القانون  اأ�سخا�س  من 

وينعقد  االإداري  الق�ساء  ملحاكم  الوالئي  االخت�سا�س 

العادي  الق�ساء  حماكم  اإىل  بنظرها  االخت�سا�س 

ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90(.

اإن كون  ال�سركة امل�ستاأنف �سدها مملوكة لوزارة املالية   -

يجعلها  ما  وهو  مقفلة  عمانية  م�ساهمة  �سركة  وتعد 

وحدة  ولي�ست   , اخلا�س  القانون  اأ�سخا�س  من  �سخ�سا 

اإدارية من وحدات اجلهاز االإداري للدولة.

ال�سركة املدعية وال�سركة املدعى عليهما هما �سركتان  -

 , اخلا�س  القانون  اأ�سخا�س  من  و�سخ�سان  جتاريتان 

ولي�س  مدنيا  عقدا  بينهما  املربم  العقد  يكون  وبالتايل 

�سروط  من  اأ�سا�سي  ل�سرط  مفتقرا  جاء  الأنه   , اإداريا 

�سخ�سًا  طرفيه  اأحد  يكون  اأن  وهو  االإداري,  العقد 

عليها  املتنازع  العقد  هذا  اأعمال  اأن  كما  عامًا,  معنويًا 

اجلانب  اإطار  يف  ولي�س  املعتادة  ال�سركة  بن�ساط  تتعلق 

التنظيمي للمرفق الذي تتواله نيابة عن الدولة, وعليه 

من  املذكورتني  ال�سركتني  بني  القائمة  الدعوى  ُتعد  ال 

منازعة  هي  واإنا  االإدارية,  اخل�سومات  دعاوى  قبيل 

مدنية بني طرفني من اأ�سخا�س القانون اخلا�س, فتخرج 

الق�ساء  ملحكمة  الوالئي  االخت�سا�س  عن  بالتايل 

املحكمة  اإىل  بنظرها  االخت�سا�س  وينعقد  االإداري, 

قانون  يف  عليها  املن�سو�س  العادي  بالق�ساء  املخت�سة 

ال�سلطة الق�سائية ال�سالف الذكر.
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)طلب التنازع رقم)19(  ال�سنة الق�سائية الثامنة, 

جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م(. 

عقد) قر�س- اخت�سا�س – ق�ساء عادي(.  -

احلكومة  - متثل  اأطراف  على  القر�س  عقد  ا�ستمال 

ال  منها  ممولة  البنك  اأموال  اأن  بحجة  املالية  كوزارة 

يغري ذلك من طبيعته حالة اأن عقد القر�س املربم ف�ساًل 

عن عقد الرهن ال يت�سمن اأية �سروط ا�ستثنائية تنقل 

اخت�سا�س الق�ساء العادي جتاهه اإىل الق�ساء االإداري 

يف  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تبنته  الذي  النحو  على 

االخت�سا�س  انعقاد  قرر  ما  واحلال  يعني  مما  حكمها 

للق�ساء العادي ممثال يف املحكمة االبتدائية ب�ساللة.

)طلب التنازع رقم)18( ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق4/12/ 2017م(. 

)ق(

 )قرار( 

قرار) اإحالة – ادعاء عام(. -

, ولـّما  - التناق�س بني حكمني  القائم حول  النزاع  يدور 

كان احلكمان قد �سدرا من جهتني ق�سائيتني خمتلفتني 

التنازع  طلب  اأطراف  بني  القائم  النزاع  ذات  وح�سما   ,

املق�سي  االأمر  قوة  حازا  اأن  بعد  نهائيًا  ح�سمًا  املاثل 

الق�ساء  من  ال�سادر  احلكم  رف�س  باأن  فيه  وتناق�س   ,

التنازع بردم  املدنية ( طلب طالبة  الدائرة  العادي ) 

الدائرة  من  ال�سادر  احلكم  ق�سى  بينما  البئرين, 

طلب  برف�س  االإداري  الق�ساء  مبحكمة  االبتدائية 

وت�سجيل  بح�سر  التنازع  طلب  �سدهم  املقدم  الورثة 

23170
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البئرين , االأمر الذي تكون معه املنازعة املطروحة على 

الق�ساء العادي تتطابق وقائعها مع املنازعة املطروحة 

يف  الطلب  مقدمة  اأن  بح�سبان   , االإداري  الق�ساء  على 

الدعوى اأمام املحاكم املدنية طلبت اإلزام املدعى عليهم 

التنازع  �سدهم  املقدم  الورثة  بينما   , البئرين  باإزالة 

 - الوزارة  اإلزام  االإداري  الق�ساء  حمكمة  من  طلبوا 

وهو  البئرين  وت�سجيل  بح�سر   - التنازع  طلب  مقدمة 

الق�ساء  حمكمة  اأمام  قّدم  الذي  املو�سوع  بذات  يتعلق 

االإداري من قبل املقدم �سدهم الطلب , ونتيجة للتناق�س 

بني احلكمني امل�سار اإليهما , فاإنه يتعذر تنفيذهما معًا .

فال تعّد اإحالة حم�سر املخالفة لالدعاء العام من قبيل  -

 )6( باملادة  الوارد  االإدارية  اخل�سومات  اأو  القرارات 

باملر�سوم  ال�سادر  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من 

عليها  الطعن  يجوز  والتي   ,  )99/91( رقم  ال�سلطاين 

حترير  يخرج  ما  وهو   , �سحتها  بعدم  الق�ساء  بطلب 

ملحكمة  الوالئي  االخت�سا�س  من  واالإحالة  املخالفة 

اخت�سا�س  بعدم  الق�ساء  ويتعني   , االإداري  الق�ساء 

حمكمة الق�ساء االإداري والئيًا بنظر اأمر االإحالة. 

اخت�سا�سها  - بحث  االإداري  الق�ساء  حمكمة  على  يتعني 

عليها  املنازعة  عر�س  عند  االأحكام  تلك  �سوء  يف 

تتعلق  منازعة  الورثة  يثريها  التي  املنازعة  كون   ,

عماًل  التنفيذ  قا�سي  اإال  بنظرها  يخت�س  ال  بالتنفيذ 

باأحكام املواد )334( وما بعدها من قانون االإجراءات 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية 

مطالب  جميع  اأّن  بح�سبان   , اإليها  امل�سار   )2002/29(
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تنفيذ االأحكام ترفع اأمام هذا القا�سي املخت�س , وهو 

منازعات  جميع  يف  الف�سل  به  واملنوط  قانونًا  املوؤّهل 

التنفيذ املو�سوعية والوقتية , كما اأّن قا�سي االأ�سل يف 

بها  يت�سل  ما  كل  يف  الفرع  قا�س  هو  التنفيذ  منازعات 

عدم  هو  ذلك  يف  واحلكمة  منازعات,  اأو  مطالبات  من 

ق�سائيتني  جهتني  بني  النزاع  اأوا�سر  تقطيع  اأو  تاأييد 

خمتلفتني.

)طلب التنازع رقم )14(ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, 

جل�سة يوم االأربعاء املوافق 11/2/ 2016م( 

 قرار اإداري)  تو�سيف(  -

الأي  - ممار�ستها  خارج  االإدارة  جهة  من  قرار  �سدور 

�سلطة عامة يف طلب اإثبات التملك �سواء تعلقت مبرياث 

اأم  �سرعي  ب�سك  اأم  طويلة  ملدة  يد  بو�سع  اأم  �سرعي 

يخرج  القرار  هذا  فاإن  ذلك,  بغري  اأم  ال�سهود  ب�سهادة 

حمكمة  تخت�س  التي  االإدارية  القرارات  عداد  من 

الق�ساء االإداري بنظرها, وتكون املنازعة فيه منازعة 

مدنية حول اإثبات امللكية ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

حلكم  وفقًا  العادي  الق�ساء  بجهة  املخت�سة  للمحكمة 

املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية.

ينعقد االخت�سا�س  يف النزاع ب�ساأن قرار اإداري �سادر  -

وفقًا  العادي  الق�ساء  اإىل  بامللكية  االإ�سكان   وزير  عن 

االأرا�سي  وقانون  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  الأحكام 

امل�سار اإليهما �سلفًا.  

)طلب التنازع رقم )1( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة, 

جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/20م(

1294
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)م(

)خما�سمة(

خما�سمة) ق�ساة – حمكمة ق�ساء اإداري- عدم قبول(.   -

عن  - االإدارية  امل�ساءلة  اإجراء  االإدارة  ت�سلك  مل  اإذا 

ل�ساحلها,  املقّررة  بالقرينة  ومت�سكت   الغياب   واقعة 

يغدو  وعليه  حكمًا,  م�ستقيال  املوّظف  هذا  اعتبار  وهي 

على  قائمًا  خدمته  باإنهاء  ادر  ال�سّ فيه  املطعون  القرار 

�سببه مّتفقا و�سحيح حكم القانون, االأمر اّلذي ت�سحي 

معه دعواه غري قائمة على ما يرّبرها خليقة بالرف�س.

)دعوى  - الق�ساة  خما�سمة  دعوى  بنظر  االخت�سا�س 

املخا�سم,  اأ�ساب  �سرر  تعوي�س  اإىل  ترقى   ) م�سوؤولّية 

وت�ستند اإىل قيام القا�سي بعمل اأو اإ�سدار حكم م�سوب 

معقودًا  يكون  ال  وبذلك  املخا�سمة,  قبول  يجيز  بعيب 

جلهة الق�ساء العادي متى كان املخا�سم فيها اأحد ق�ساة 

حمكمة الق�ساء االإداري اأو دائرة من دوائرها.

دعوى  - اإقامة  جواز  �سمنّية  ب�سفة  القانون  ا�ستبعد 

املخا�سمة �سّد رئي�س وق�ساة املحكمة العليا لعدم وجود 

اأّنه  املخالفة  مبفهوم  ذلك  من  وي�ستنتج  اأعلى,  حمكمة 

متى كانت اإحدى الّدوائر اال�ستئنافّية مبحكمة الق�ساء 

لدائرة  يجوز  فال  الّدعوى  يف  املخا�سمة  هي  االإداري 

تلك  بنظر  تتعّهد  اأن  لها  م�ساوية  اأخرى  ا�ستئنافّية 

جهة  يف  عليا  دائرة  غياب  حال  يف  ولو  حّتى  الّدعوى 

جهة  يف  العليا  املحكمة  مبنزلة  تكون  االإداري  الق�ساء 

الق�ساء العادي.

رئي�س  - عن  �سدر  قد  فيه  املخا�سم  احلكم  اأّن  الّثابت 
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واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل مبحكمة الق�ساء 

اأعلى  لرقابة  وجود  ال  ق�سائّية  هيئة  وهي  االإداري 

اأن  لها  م�ساوية  ا�ستئنافّية  لدائرة  يجوز  فال  عليها, 

واأع�سائها,  رئي�سها  �سد  املخا�سمة  دعوى  بنظر  تتعّهد 

ذلك اأّن البناء الهرمي لدوائر حمكمة الق�ساء االإداري 

دائرة  وجود  من  خاليًا  جاء  اإّنا  اإن�سائها  لقانون  وفقا 

الثانية,  اال�ستئنافية  الّدائرة  فاإّن  ثّم  ومن  بها,  عليا 

اأن  يجوز  ال  املخا�سمة,  الّدائرة  م�ستوى  ذات  من  وهي 

ميتّد نظرها ملثل هذه الدعوى, االأمر اّلذي يتعني معه 

الق�ساء بعدم اخت�سا�سها.

ال  - ة  خا�سّ طبيعة  ذات  دعوى  هي  املخا�سمة  دعوى  اإن 

دون  معينة  ق�سائّية  جهة  والية  حتت  ت�سنيفها  ميكن 

ة بنظرها  غريها, واإّنا تتحّدد اجلهة الق�سائّية املخت�سّ

اجلهات  اإحدى  اإىل  املخا�سم  القا�سي  انتماء  بح�سب 

الق�ساء  جهة  يتبع  القا�سي  هذا  كان  فاإذا  الق�سائية, 

دعوى  بنظر  املخت�سة  هي  اجلهة  هذه  كانت  العادي 

االإداري  الق�ساء  جلهة  يتبع  كان  اإذا  اأما  خما�سمته, 

ملحكمة  معقودا  الدعوى  تلك  بنظر  االخت�سا�س  كان 

الق�ساء االإداري. 

دائرة  - اأع�ساء  عن  ي�سدر  مل  فيه  املخا�سم  احلكم 

ابتدائية باملحكمة حتى تكون خمت�سة بنظرها, واإنا 

�سدر عن رئي�س واأع�ساء الّدائرة اال�ستئنافّية االأوىل, 

وهي هيئة ق�سائّية ال وجود لرقابة اأعلى عليها, نظرا 

اإىل اأّن البناء الهرمي لدوائر حمكمة الق�ساء االإداري 

جاء خاليًا من وجود دائرة عليا بها, مما ال يجوز معه 
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خما�سمة  لدعوى  نظرها  ميتّد  اأن  ا�ستئنافّية  لدائرة 

اأخرى  ا�ستئنافّية  دائرة  واأع�ساء  رئي�س  ت�ستهدف 

باعتبارهما من نف�س امل�ستوى.

فقد  - فيها  واملخا�سمني  املخا�سمة  دعوى  لطبيعة  نظرا 

نوعّيا  االخت�سا�س  بعدم  احلكم  اإىل  فيها  الف�سل  اأدى 

بنظرها من قبل الدائرة اال�ستئنافية الثانية مبحكمة 

ال�سالفة  لالأ�سباب  وذلك  اإليها  املحالة  االإداري  الق�ساء 

الق�ساء  من  الهيئة  لهذه  منا�س  ال  فاإنه  وعليه  الذكر, 

بعدم قبول الطلب املاثل, لعدم ا�ستيفائه �سروط الّتنازع 

ال�ّسلبي بني جهتي الق�ساء العادي واالإداري.

)طلب التنازع رقم )8( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق27 /5 / 2015 م(

)ملكية(

ملكية ) اإجراءات(. -

حدد القانون  اإجراءات خا�سة الإثبات ملكية املواطنني  -

لالأرا�سي التي يدعون ملكيتها, تتمثل يف وجوب تقدميهم 

�سوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني  امللك  اإثبات  طلبات 

هذه  بنظر  تخت�س  التي   , بالوزارة  املخت�سة  االأرا�سي 

الطلبات والبت فيها بعد اأن تتثبت بكل الطرق من �سحة 

ومعاينتها  االأرا�سي  موقع  اإىل  واالنتقال   , االدعاءات 

اخلرباء  من  تراهم  مبن  واال�ستعانة  الطبيعة  على 

للوزير  التظلم  للمواطن  القانون  اأجاز  كما   , واملخت�سني 

خالل ثالثة اأ�سهر من تاأريخ �سدور القرار اأو عدم الرد 

عليه , ثم ناط بجهات الق�ساء العادي املخت�سة النظر يف 

دعاوى اإثبات امللك اأو تعيني احلدود على االأرا�سي التي 
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ت�سري ب�ساأنها قانون االأرا�سي املعرو�سة عليها والف�سل 

الق�سائية  فيها, االأمر الذي يتعني معه حتديد اجلهة 

املخت�سة بالنظر يف الدعوى حمل طلب التنازع املاثل .

يف  -  - الدعوى  بنظر  املخت�سة  املحكمة  تعيني  معيار 

يف  يتمثل  الهيئة-  هذه  اأحكام  عليه  ا�ستقرت  ما  �سوء 

فاإذا كان مو�سوع   , القرار املطعون فيه  حتديد طبيعة 

للوزارة  العامة  ال�سلطة  نطاق  يف  �سدر  اإداريا  القرار 

املنازعة  فاإن  القانون  لها  خولها  التي  وال�سالحيات 

فيه تكون منازعة اإدارية ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

ملحكمة الق�ساء االإداري ا�ستنادا اإىل اأحكام املادة )6( 

من  مب�ساألة  يتعلق  مو�سوعه  كان  اإذا  اأما   , قانونها  من 

ما  �سوء  يف  القرار  هذا  و�سدر  اخلا�س  القانون  م�سائل 

متلك  اإثبات  لطلب  املادية  الوقائع  فح�س  عنه  اأ�سفر 

ملدة  اليد  و�سع  اأو  �سرعي  مرياث  واقعة  يف  املتمثلة 

غري  اأو  ال�سهود  �سهادة  اأو  �سرعي  �سك  اإىل  اأو  طويلة 

من  يخرج  القرار  هذا  فاإن   , االإثبات  و�سائل  من  ذلك 

عداد القرارات االإدارية التي تخت�س حمكمة الق�ساء 

ال�سلطة  عن�سر  توفر  لعدم  وذلك  بنظرها  االإداري 

وتكون   , مقوماته  اأهم  اأفقده  مما  اإ�سداره  يف  العامة 

املنازعة فيه منازعة مدنية حول اإثبات امللكية ينعقد 

االخت�سا�س بنظرها للمحكمة املخت�سة بجهة الق�ساء 

ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  الأحكام  وفقا  العادي 

من  ب�سدوره  لي�س  القرار  يف  العربة  اإن  اإذ  ؛  الق�سائية 

جهة اإدارية فح�سب بل يجب اأن يكون اإداريا مب�سمونه 

وفحواه .
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)طلب التنازع رقم )3( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق 2014/6/20م(

)منازعة(

– حقوق عينية   - – �سجل عقاري  منازعة ) �سند ملكية 

عادي(  ق�ساء  – اخت�سا�س- 
بيان ما اإذا كان اإ�سدار وزارة االإ�سكان )ال�سجل العقاري(  -

اإليهما  االإ�سارة  �سالف  االأر�س  لقطعتي  ملكّية  �سندي 

العاّمة  ال�ّسلطة  �سالحّيات  نطاق  يف  �سادرًا  اإدارّيًا 

حمكمة  وتخت�ّس  االإدارة  جلهة  القانون  خّولها  اّلتي 

قامت  ماّدي  عمل  هو  اأم  مبراجعته,  االإداري  الق�ساء 

بعد  ببهلى  ونظريتها  بعربي  االإ�سكان  دائرة  من  كّل  به 

فح�سهما للم�ستندات الداّلة على ملكّية كّل من الّطرفني 

القانون  م�سائل  من  مب�ساألة  بالّتايل  ويتعّلق  املتنازعني, 

حول  مدنّية  منازعة  ب�ساأنه  املنازعة  وتكون  اخلا�ّس, 

ة  املخت�سّ للمحكمة  امللكّية ينعقد االخت�سا�س بنظرها 

بجهة الق�ساء العادي.

واالأحكام  - الت�سّرفات  جميع  ت�سجيل  امل�سرع  اأوجب 

العقارّية  العينّية  احلقوق  من  حلّق  املقّررة  النهائّية 

ويرتّتب  امللكية,  حّق  احلال  بطبيعة  ومنها  االأ�سلّية 

حّجة  تكون  ال  احلقوق  هذه  اأّن  الت�سجيل  عدم  على 

العيني  احلّق  اأو  امللكّية  اإثبات  يف  يقبل  فال  الغري,  على 

�سوى �سندات امللكّية اأو ال�سهادات امل�ستخرجة من اأمانة 

ال�سجّل العّقاري اأو فروعها, وهذه ال�ّسندات اإّنا مُتنح من 

حيفة العّقارّية لكّل  واقع البيانات الواقع اإثباتها يف ال�سّ

قطعة اأر�س وباالأخ�ّس ما تعّلق منها مبالكها وم�ساحتها 
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عليها  يوجد  وما  الهند�سي  و�سكلها  وحدودها  وموقعها 

من اإ�سغاالت عند االقت�ساء.

اإ�سدار �سندي ملكّية متداخلني يف جزء كبري من االأر�س  -

با�سم  واالآخر  الّطلب  مقّدم  با�سم  واحد  الّنزاع,  حمّل 

حقيقته  يف  يتعّلق  الدينّية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة 

بعمل مادّي قامت به جهة االإدارة يف كلتا احلالتني بعد 

فح�س االأوراق وامل�ستندات الداّلة على امللكّية,  وجتد 

اللجنة  عن  �سادرين  قرارين  يف  م�سدرها  امللكّية  هذه 

املحلّية ل�سوؤون االأرا�سي يف كّل من واليتي عربي وبهلى 

مبلكّيته  طرف  كّل  اّدعاء  على  وبناء  حدة  على  كّل 

لالأر�س, ولي�س يف نطاق ال�سالحّيات اّلتي خّولها القانون 

لوزارة االإ�سكان يف منح االأرا�سي احلكومّية, فاإّن قا�سي 

ما  �سّحة  مبراقبة  املخت�ّس  القا�سي  هو  يغدو  امللكّية 

اأّن  اإىل  بالّنظر  ال�ّساأن,  هذا  يف  االإدارة  جهة  عن  �سدر 

الّنزاع بني الّطرفني بات يف حقيقته نزاعًا حول امللكّية 

بني مواطن واإحدى وحدات اجلهاز االإداري للّدولة.

�ساحبة  - الق�سائّية  اجلهة  باعتباره  العادي  الق�ساء 

املتعّلقة  املنازعات  يف  الف�سل  يف  االأ�سيل  االخت�سا�س 

�سالف  امللكّية  �سندي  تعوي�س  اأّن  دام  ما  امللك,  باإثبات 

االإ�سارة اإليهما ب�سندي ملكّية ببيانات م�ساحّية مغايرة 

اإّنا  العّقاري,  بال�سجّل  امل�سّمنة  ال�ّسابقة  للبيانات 

يقت�سي وجوبا ويف مرحلة اأوىل حتديد املالك احلقيقي 

الّطلب  واأّي من مقّدم  املتنازع حوله  االأر�س  للجزء من 

بعد  به  اأحّق  الدينّية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  من  اأو 

منهما  كّل  من  املقّدمة  وامل�ستندات  الوثائق  متحي�س 
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عند  اإن�ساءات  ومن  اأر�س  من  ت�سمله  وما  مللكّيته  اإثباتا 

االقت�ساء.

)طلب التنازع رقم )1( ال�سنة الق�سائية ال�سابعة, جل�سة 

يوم االثنني املوافق 29 /4/ 2015 م(

)ن(

)نزاع(

نزاع) اخت�سا�س – ق�ساء عادي(.   -

حدد القانون  اإجراءات خا�سة الإثبات ملكية املواطنني  -

لالأرا�سي التي يدعون ملكيتها, تتمثل يف وجوب تقدميهم 

�سوؤون  جلان  اإىل  احلدود  وتعيني  امللك  اإثبات  طلبات 

هذه  بنظر  تخت�س  التي   , بالوزارة  املخت�سة  االأرا�سي 

الطلبات والبت فيها بعد اأن تتثبت بكل الطرق من �سحة 

ومعاينتها  االأرا�سي  موقع  اإىل  واالنتقال   , االدعاءات 

اخلرباء  من  تراهم  مبن  واال�ستعانة  الطبيعة  على 

للوزير  التظلم  للمواطن  القانون  اأجاز  كما   , واملخت�سني 

خالل ثالثة اأ�سهر من تاأريخ �سدور القرار اأو عدم الرد 

عليه , ثم ناط بجهات الق�ساء العادي املخت�سة النظر يف 

دعاوى اإثبات امللك اأو تعيني احلدود على االأرا�سي التي 

ت�سري ب�ساأنها قانون االأرا�سي املعرو�سة عليها والف�سل 

الق�سائية  اجلهة  حتديد  معه  يتعني  الذي  االأمر  فيها, 

املخت�سة بالنظر يف الدعوى حمل طلب التنازع املاثل .

معيار تعيني املحكمة املخت�سة بنظر الدعوى - يف �سوء  -

ما ا�ستقرت عليه اأحكام هذه الهيئة- يتمثل يف حتديد 

القرار  مو�سوع  كان  فاإذا   , فيه  املطعون  القرار  طبيعة 

اإداريا �سدر يف نطاق ال�سلطة العامة للوزارة وال�سالحيات 
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التي خولها لها القانون فاإن املنازعة فيه تكون منازعة 

الق�ساء  ملحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  ينعقد  اإدارية 

 , قانونها  من   )6( املادة  اأحكام  اإىل  ا�ستنادا  االإداري 

اأما اإذا كان مو�سوعه يتعلق مب�ساألة من م�سائل القانون 

اخلا�س و�سدر هذا القرار يف �سوء ما اأ�سفر عنه فح�س 

واقعة  يف  املتمثلة  متلك  اإثبات  لطلب  املادية  الوقائع 

�سك  اإىل  اأو  طويلة  ملدة  اليد  و�سع  اأو  �سرعي  مرياث 

�سرعي اأو �سهادة ال�سهود اأو غري ذلك من و�سائل االإثبات 

االإدارية  القرارات  عداد  من  يخرج  القرار  هذا  فاإن   ,

وذلك  بنظرها  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س  التي 

لعدم توفر عن�سر ال�سلطة العامة يف اإ�سداره مما اأفقده 

اأهم مقوماته , وتكون املنازعة فيه منازعة مدنية حول 

للمحكمة  بنظرها  االخت�سا�س  ينعقد  امللكية  اإثبات 

املخت�سة بجهة الق�ساء العادي وفقا الأحكام املادة )8( 

القرار  العربة يف  اإن  اإذ  ؛  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من 

لي�س ب�سدوره من جهة اإدارية فح�سب بل يجب اأن يكون 

اإداريا مب�سمونه وفحواه .

)طلب التنازع رقم )3( ال�سنة الق�سائية ال�ساد�سة, 

جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/20م(

)هـ(

)هيئة تنازع(

هيئة التنازع) طعن- مرجع( -

ما  - وفق  املاثل  النزاع  يف  النظر  املحكمة  على  يتعني 

العامة  امل�سلحة  بني  املوازنة  اإطار  ويف  احلال  اإليه  اآل 

وم�سلحة املدعني, اإذ جرى الق�ساء االإداري يف ذلك على 
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تطبيق ما يعرف بنظرية املوازنة بني املنافع وامل�سار التي 

�سررًا  اأقل  املتخذ  القرار  اأن  من  التاأكد  بوا�سطتها  يتم 

 ....... املدعني  اأحد  اأن  الثابت  كان  وملا  العام,  لل�سالح 

قد اأمت البناء على قطعة االأر�س ال�سكنية رقم )109( 

مبوجب �سهادة اإمتام البناء رقم )2010/133( بتاأريخ 

واحلال  فاإنه  الدعوى,  مبلف  املرفقة  2010/1/11م 

 – اأخويه  وملكيات  ملكيته  اإلغاء  على  �سيرتتب  كذلك 

وبعائلتهم,  بهم  ال�سرر  اأ�سد  اإحلاق   – �سك  اأدنى  وبال 

ال�سيما واأنهم قد ا�ستقروا يف املنزل منذ اأكرث من خم�س 

الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  لوزارة  ي�سوغ  ال  اإذ  �سنوات, 

التم�سك بذات االأر�س املمنوحة لها طاملا مل تقم بالبناء 

لدواعي  ا�ستجابة  فيها,  �ساكنا  حترك  ومل  عليها, 

امل�سلحة العامة املربرة من خالل واقعات الدعوى.

هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام لي�ست جهة طعن يف  -

فيها  للطعن  قابلة  غري  نهائية  اأحكامها  وُتعد  االأحكام, 

, فيكون رفع  باأي طريق من طرق الطعن املقررة قانونا 

هذا الطلب غري قائم على اأ�سا�س �سليم من القانون, مما 

يتعني معه الق�ساء بعدم جواز نظر الطلب املاثل.

)التما�س اإعادة النظر رقم)4( يف طلب التنازع رقم)8(   

ال�سنة التا�سعة, جل�سة يوم االأربعاء املوافق4/12/ 

2017م(. 

هيئة ) تنازع – اخت�سا�س(.  -

املتعلقة  - بالطلبات  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تخت�س  ال 

ال�سلطانية  االأوامر  اأو  املرا�سيم  اأو  ال�سيادة  باأعمال 

االأمنية  الوحدات  باأعمال  اخلا�سة  الدعاوى  ويف 
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باأداء  مت�سلة  بقرارات  منها  يتعلق  ما  والع�سكرية عدا 

املادة7(  معها.)  املتعاملني  ال�ساأن  لذوي  عامة  خدمات 

من قانون حمكمة الق�ساء االإداري. 

اخت�سا�س  - مدى  حتديد  يف  الهيئة  اخت�سا�س  ينح�سر 

وقت  به  النزاع  عليهما  املطروح  املحكمتني  اإحدى 

ن�ساأته والف�سل فيه, فاإذا ن�س القانون على اخت�سا�س 

عر�س  ثم  االخت�سا�س,  بعدم  فحكمت  به,  اإحداهما 

املو�سوع على حمكمة اأخرى ذات والية خمتلفة؛ فق�ست 

بعدم االخت�سا�س.

الق�ساء  - حمكمة  بني  االخت�سا�س  حتديد  يف  املعيار 

مو�سوعي  معيار  هو  العادي  الق�ساء  وحماكم  االإداري, 

مت الن�س عليه قانونًا يف املادة )8( من قانون ال�سلطة 

فـمـتى  النزاع,  طبيعة  يف  النظر  موؤداه  الق�سائية, 

االخت�سا�س  انعقد  اإداريـة  الــخــ�ســومــة  كـانــت 

ب�ساأنها ملحكمة الق�ساء االإداري, ويف حالة انتفاء �سفة 

حماكم  بالدعوى  تخت�س  عنها  االإدارية  اخل�سومة 

الق�ساء العادي.

هي  - التنازع  طلب  حمل  اخل�سومة  طبيعة  كانت  لئن 

خ�سومة اإدارية؛ تلك اخل�سومة التي ُحظر على حماكم 

االخت�سا�س  وق�سر  بها,  االخت�سا�س  العادي  الق�ساء 

بالن�سبة لتلك اخل�سومة على حمكمة الق�ساء االإداري, 

اإال اأن البت يف م�ساألة حتديد اجلهة املخت�سة من قبل 

الف�سل  تتطلب  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  هيئة 

الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  مدى  هي  اأوليَّة  م�ساألة  يف 

باعتبارها  الطلب  هذا  مثار  املاثلة  بالدعوى  االإداري 
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و�سدور  اأمامها  الدعوى  اإقامة  وقت  اإدارية  خ�سومة 

احلكم فيها.

تدخل اخل�سومات االإدارية املتعلقة بال�سوؤون الوظيفية  -

اخت�سا�س  يف   والع�سكرية   االأمنية  الوحدات  ملنت�سبي 

ال�سلطانية  املرا�سيم  ولي�س  االإداري   الق�ساء  حمكمة 

وعمل الوحدات االأمنية والع�سكرية . 

باحلر�س  - وقرارات  وقائع   خالل  من  الطلب  يدخل    

من  املنازعة  يخرج  الذي  االأمر  العماين,  ال�سلطاين 

اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري؛ ا�ستنادًا اإىل اأحكام 

املادة )7( من قانونها �سالفة البيان.

االإداري  - الق�ساء  حمكمة  اخت�سا�س  عدم  قانونًا  ثبت 

فاإن  املاثلة,  الدعوى  بنظر  العادي  الق�ساء  حماكم  اأو 

من  واالأحكام  االخت�سا�س  تنازع  لهيئة  مانعًا  يعد  ذلك 

حتديد اجلهة الق�سائية املخت�سة.

)طلب التنازع رقم )18( ال�سنة الق�سائية الثامنة, جل�سة 

يوم االأربعاء املوافق6/21/ 2017م(. 
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