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قوانين تنظيم المهن
جل�سة الأحد 2010/1/31م

الطعن رقم 2009/723م

اأخطاء طبية

يجب عر�ض الأخطاء الطبية على اللجنة الطبية العليا امل�شكلة بوزارة   
ال�شحة. عر�ض املو�شوع لغري تلك اللجنة خمالف للقانون وي�شتوجب نق�ض 

احلكم .

 وحيث اإنه ومنذ اأكرث من ع�شر �شنوات وبالتحديد يف عام 1999م �شكلت جلنة 
للدولة  الإداري  اجلهاز  تنظيم  قانون  اإىل  ا�شتناداً  ال�شحة  بوزارة  عليا  طبية 
قانون مهنة  اإىل  ال�شلطاين رقم 75/26 وتعديالته وكذلك  باملر�شوم  ال�شادر 
واإىل   96/22 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  الأ�شنان  وطب  الب�شري  الطب 
قرار جمل�ض الوزراء ال�شادر بجل�شة 95/8م بت�شكيل جلان فنية وطبية ، واإىل 
القرار الوزاري 96/98 باإعادة ت�شكيل املجل�ض الطبي وبناء على امل�شلحة العامة 
تقرر ت�شكيل جلنة طبية وفنية عليا يف وزارة ال�شحة من رئي�ض واأع�شاء املجل�ض 
يكون   96/98 رقم  الوزاري  القرار  من   )1( املادة  يف  عليه  املن�شو�ض  الطبي 
والفنية  الطبية  اللجان  قرارات  من  تقدم  التي  التظلمات  بنظر  اخت�شا�شها 
الأولية امل�شكلة من اجلهات احلكومية التي تقدم خدمات عالجية ويجوز لهذه 

اللجنة ال�شتعانة مبن تراه منا�شباً . 

من  وقرارات  �شلطانية  مرا�شيم  مبوجب  ت�شكيلها  مت  اللجنة  هذه  اإن  وحيث 
اأو  الفنية  اللجان  من  حتدث  التي  التظلمات  كل  عر�ض  فاإن  الوزراء  جمل�ض 
الطبية يكون لزاماً على اجلهات التي تتظلم اأن تعر�ض الأمر على هذه اللجنة 

ول يجوز لأي جهة الت�شكيك باأمانة وجترد اللجنة.
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

جل�سة يوم الأحد الموافق  20 /2010/6م

الطعنين رقمي154 و 2010/155 الدائرة المدنية )ب(

اأخطاء طبية » التعوي�ض عنها«

التعوي�ض  امل�شوؤولة عن  الطبية هو اجلهة  الأخطاء  التعوي�شات عن  �شندوق 
خمالف  بالتعوي�ض  ال�شندوق  مع  ال�شحة  وزارة  اإلزام  الطبية.  الأخطاء  عن 

للقانون. 

 يتعني الرد على ال�شبب الثاين املوؤ�ش�ض على الف�شاد يف ال�شتدلل بالأ�شبقية 
كونه �شديًدا ونعت فيه الطاعنة على احلكم املطعون فيه ق�شاءه باإلزام وزارة 
فيما  توؤديا منا�شفة  باأن  الطبية  الأخطاء  التعوي�شات عن  ال�شحة و�شندوق 
بذلك  ُعماين خمالًفا  ريال  األف  ع�شرين  ر.ع   20000 مبلغ  بالت�شامن  بينهما 
املادة الثانية من املر�شوم ال�شلطاين رقم 2004/67م التي تن�ض : » اأن ال�شندوق 
يتوىل �شداد التعوي�شات التي قد يحكم بها اأو يتم الت�شالح ب�شاأنها مع امل�شرور 
اأو ورثته .. » وتدلل املادة الأوىل من لئحة �شندوق التعوي�شات عن الأخطاء 
ي�شدده  الذي  املبلغ  هو  التعوي�ض   (( تعرف  التي  2006/117م  رقم  الطبية 
ا عن اخلطاأ الطبي الثابت يف حق  ال�شندوق للم�شرور اأو للم�شتفيدين تعوي�شً

اأحد الأطباء امل�شاهمني فيه ((. 

وحيث اإن تقرير اللجنة الطبية العليا اأقر بوجود خطاأ طبي يف تاأخر و�شول 
الر�شتاق  مب�شت�شفى  الثانية  �شدها  املطعون  توليد  لإجراء  التخدير  طبيب 
هو  الطبية  الأخطاء  عن  التعوي�شات  �شندوق  اأن  ومبا  2006/6/19م  بتاريخ 
2004/67م  رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  على  بناًء  التعوي�ض  مبلغ  ب�شداد  املعني 
بق�شائه  فيه  املطعون  احلكم  فيكون  2006/1/7م  بتاريخ  التنفيذية  ولئحته 
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قوانين تنظيم المهن
بتحميل وزارة ال�شحة اإ�شافة لل�شندوق قد خالف القانون فيتعني نق�شه 

اأخطاء طبية)) تقدير التعوي�ض عنها((

مزاولة  قانون  الطبية مقيد مبوجب  الأخطاء  النا�شئ عن  التعوي�ض  تقدير 
مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، تقدير التعوي�ض مبا يخالف ذلك. اأثره 

نق�ض احلكم. 

يف  اأقر  املبلغ  دفع  يتحمل  الذي  ال�شندوق  فاإن  التعوي�ض  مبلغ  عن  اإنه  حيث 
اأ�شباب طعنه اأن مبلغ الدية هو خم�شة ع�شر األف ريال ُعماين 15000 ر.ع كما 
جاء يف املر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/118م بتعديل الديات والأرو�ض مطالبا 

باإنزال املبلغ املحكوم به 20000 ر.ع اإىل ذلك املبلغ . 

الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  قانون  من  20/مكرر  باملادة  عماًل  اإنه  وحيث 
وطب الأ�شنان فيما ت�شمنه من حتديد ملقدار التعوي�ض عن الأ�شرار الناجتة 
كافة  جلرب  الن�ض  ب�شريح  مقدر  تعوي�ض  هو  النا�شئة  الطبية  الأخطاء  عن 
الأ�شرار املادية واملعنوية الناجتة عن الأخطاء الطبية ويجب التقيد مبقدار 
باأي  ا�شتكماله  اأو  الن�ض  يف  ورد  ما  تقديره بخالف  يجوز  ول  التعوي�ض  هذا 

تعوي�ض اآخر.
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2012/3/24م

الطعن رقم 2011/496م المدنية )ب(

عالج) موافقة الجهة المخت�سة(

العالج خارج ال�شلطنة يتطلب موافقة اجلهة الطبية املخت�شة .موؤداه. الق�شاء 
مب�شاريف العالج دون وجود اإذن من اجلهة املخت�شة .اأثره. النق�ض.

الوزاري رقم 1998/167م ت�شمن �شرورة وجود تو�شية من جهة  القرار  اإن  ـ 
ال�شلطنة  خارج  امل�شابني  بعالج  ال�شحة(  )وزارة  ال�شلطنة  يف  معتمدة  طبية 
94/48م  رقم  الوزاري  القرار  ن�شو�ض  حتكمه  ال�شلطنة  خارج  والعالج   ،
وتعديالته وامل�شتفاد من هذا القرار اأن العالج باخلارج يتطلب موافقة اجلهة 
، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد ق�شى للمطعون  الطبية املخت�شة 
اجلهة  من  اإذن  وجود  من  يتحقق  اأن  دون  باخلارج  عالجه  مب�شاريف  �شده 
املخت�شة )وزارة ال�شحة( باملوافقة على ذلك ، فاإنه يكون معيًبا مبا ي�شتوجب 

نق�شه لهذا ال�شبب على اأن يكون مع النق�ض الإحالة .

---------------------------------------------

جل�سة يوم الأحد 22/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/103م الدائرة  المدنية )ج( 

اللجنة الطبية العليا :

ل ت�شرى بحق اللجنة الطبية العليا القواعد العامة يف قانون الإثبات املتعلقة 
اأن تكون قناعتها  ب�شاأن خرباء اجلدول مثل دعوة اخل�شوم وغريها بل يكفي 
ورائها الفني �شريطة مراعاة الأ�شول الفنية املعمول بها يف جمال مهنة الطب 
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قوانين تنظيم المهن
الب�شري

مبوجب  الأ�شنان  وطب  الب�شري  الطب  مهنة  تزاول  العليا  الطبية  اللجنة 
قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 
رقم )96/22( وتعديالته ول يوجد يف هذا القانون ما يلزم باأن توؤدي اللجنة 

الطبية العليا اليمني عند اأداء مهمتها مبوجب املادة )19( من ذات القانون .

اأمام املحاكم �شادرة مبوجب  اأعمال اخلربة  ملا كان ذلك وكانت تنظيم لئحة 
قانون �شادر مبر�شوم  ت�شري على  فاإنها ل  الوزاري رقم )2002/77م(  القرار 
اخل�شوع  ي�شلبها  ل  الطبية  للجنة  املحكمة  ندب  فاإن  ذلك  كان  ملا   ، �شلطاين 
لقانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 
رقم )96/22( ، ف�شاًل عن اأن امل�شتفاد من ن�ض املادة )57( لئحة تنظيم اأعمال 
اخلربة اأمام املحاكم اأن اأداء اليمني ــ اإن وجدت ــ يكون عند بدء التكليف وتزويد 
اخلبري بامل�شتندات وكل ما من �شاأنه ت�شهيل مهنته ولي�ض عند تقدمي تقريره .

اأن التكليف مبوجب لئحة تنظيم اأعمال  كما طالب الطاعنان بذلك بجانب 
ل  الذي  الأمر  ملناق�شتهم  اخل�شوم  بدعوة  اخلبري  يلزم  املحاكم  اأمام  اخلربة 

يت�شور حدوثه يف املجالت الطبية .

ويف هذا رد على نعي الطاعنان على احلكم املطعون فيه بالبطالن ملخالفته املادة 
اللجنة  اأن  ملناق�شتهم ذلك  الإثبات اخلا�شة بدعوة اخل�شوم  قانون  )92( من 
الطبية العليا تزاول مهنتها مبوجب قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب 
الطبية  اللجنة  عمل  اأن  عن  ف�شاًل  اخل�شوم  دعوة  منها  يطلب  فال  الأ�شنان 

العليا فني مهني خا�ض بالعاملني يف املجال الطبي .

وملا كان قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان قانون خا�ض فال 
ب�شاأن  املتعلقة  الإثبات  قانون  العامة يف  القواعد  الطبية  اللجنة  بحق  ت�شرى 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

خرباء اجلدول مثل دعوة اخل�شوم وغريها بل يكفي اأن تكون قناعتها ورائها 
الطب  مهنة  جمال  يف  بها  املعمول  الفنية  الأ�شول  مراعاة  �شريطة  الفني 

الب�شري .



المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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قوانين تنظيم المهن
المادة )15(

تراخي�ض عيادات خا�سة – اأدوية – الترخي�ض بالإحتفاظ بها – �سروطه :

ادر  تن�ض املاّدة )15( من قانون مزاولة مهنة الّطّب الب�شرّي وطّب الأ�شنان ال�شّ
باملر�شوم ال�ّشلطايّن رقم )96/22( على اأّنه : »حتّدد كّمّيات الأدوية الَّتي يجوز 
بقرار من  اإىل مر�شاه  ؛ ل�شرفها  ة  بها يف عيادته اخلا�شّ للّطبيب الحتفاظ 

الوزير . 

ا الحتفاظ بعقاقري طّبّية خمّدرة يف العيادة ب�شرط الإم�شاك  ويجوز له اأي�شً
ب�شجل خا�ّض لهذه العقاقري يت�شّمن الكّمّيات امل�شرتاة وتاريخ ال�ّشراء والكّمّيات 
امل�شتعملة منها وتاريخ ا�شتعمالها وا�شم املري�ض املن�شرفة له وت�شخي�ض حالته 

ومقدار املخّدر اّلذي اأعطي له وعنوانه الكامل«.

وتنفيذا للقانون امل�شار اإليه �شدر القرار الوزارّي رقم )98/51( بتحديد كّميات 
ة ون�ض يف املادة )1(  الأدوية اّلتي يجوز للّطبيب الحتفاظ بها يف عيادته اخلا�شّ
ة اإل بالأدوية  اأّنه : »ل يجوز للّطبيب اأن يحتفظ يف عيادته اخلا�شّ منه على 
نوع  لكّل  املرفق مبا ل يجاوز خم�شة ع�شر حقنة  اأنواعها يف اجلدول  املحّددة 

منها ...« .

كما تن�ّض املاّدة )2( من هذا القرار على اأنه : » للّطبيب اأن يحتفظ يف عيادته 
�شيدليات  توجد  مل  اإذا  ملر�شاه  ل�شرفها  الأدوية  من  اأخرى  بعّينات  ة  اخلا�شّ
ة يف املنطقة اّلتي بها عيادته ، وذلك بعد احل�شول على موافقة م�شبقة  خا�شّ
ّحّية  ال�شّ املوؤ�ّش�شات  ودائرة  الّدوائّية  والّرقابة  يدلة  لل�شّ العاّمة  املديرّية  من 
ة يف الوزارة ، ومبا ل يجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإبالغه بفتح �شيدلّية  اخلا�شّ

ة يف ذات املنطقة  » . خا�شّ
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

القرار  بتعديل   )2002/88( رقم  الوزارّي  القرار  �شدر  2002/7/16م  وبتاريخ 
رقم )98/51( امل�شار اإليه، وا�شتبدل باجلدول املرفق يف القرار القدمي اجلدول 

املرافق بالقرار اجلديد . 

الأطباء  احتفاظ  عملية  نظم  القانون  اأن  املتقدمة  الن�شو�ض  من  وي�شتفاد 
للطبيب  فاأجاز   ، للمر�شى  ل�شرفها  الالزمة  بالأدوية  اخلا�شة  العيادات  يف 
الحتفاظ بالأدوية الواردة بالقرار الوزارّي رقم )98/51( املعدل بالقرار رقم 
)2002/88( ، كما اأجاز له الحتفاظ بعّينات اأخرى من الأدوية ب�شرط األ توجد 
ة يف املنطقة اّلتي بها عيادته ، واأن يح�شل على موافقة م�شبقة  �شيدليات خا�شّ
بذلك من ال�شلطة املخت�شة بالوزارة ، واأل يجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإبالغه 
ة ، ويف جميع الأحوال يجب على الطبيب اللتزام بعد منح  بفتح �شيدلّية خا�شّ
املوافقة بال�شروط الأخرى الالزمة للمحافظة على الأدوية بطريقة �شحية 
واآمنة لال�شتعمال الآدمي ، فاإذا مل يراعا الطبيب تلك ال�شروط اأو بع�شها اأو 
�شحب  الإدارية احلق يف  فللجهة   ، وجدت �شيدلية خا�شة قريبة من عيادته 
عند  جتديده  على  املوافقة  عدم  اأو   ، له  املمنوح  بالأدوية  الحتفاظ  ترخي�ض 
انتهائه ، ويف هذه احلالة يكون قرارها ال�شادر يف هذا ال�شاأن �شحيحا لتفاقه 

مع حكم القانون .

للم�شتاأنف  رخ�ض  اأن  �شبق  اأنه  يتبني  املاثلة  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
رقم  الوزارّي  بالقرار  واردة  الغري  الأدوية  ببع�ض  عيادته  يف  بالحتفاظ 
)98/51( املعدل بالقرار رقم )2002/88( ، وكان يجدد هذا الرتخي�ض �شنويا 
تقدم  وعندما   ، 2009/1/30م  بتاريخ  ينتهي  الذي   )2008/86( برقم  اآخرها 
�شدها  امل�شتاأنف  الوزارة  رف�شت  الأخري  الرتخي�ض  جتديد  بطلب  امل�شتاأنف 
طلبه بعدما ات�شح لها من تقرير زيارة اللجنة املخت�شة لعيادته عدم التزام 
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الّطبيب بال�شروط ال�شحية حلفظ الأدوية ، لأنه يحتفظ بكّمّيات كبرية من 
الأدوية ويف اأماكن خمتلفة من العيادة بطريقة غري مرّتبة ويف درجة حرارة 
امل�شافة  اأن  ، ف�شال عن  ال�ّشليمة  اأّنـه غيـر ملتزم بطرق الّتخزين  ، كما  عالية 
بني العيادة واأقرب �شيدلّية وهي �شيدلّية م�شقط ل تتجاوز كيلو مرت واحد، 
وطريق الو�شول اإليها معبد ، وقد ثبت من ردود امل�شتاأنف اأنه يقر بوجود تلك 
املخالفات املتعلقة بال�شرتاطات ال�شحية حلفظ الأدوية ولكن يف مقر العيادة 
القدمي ، واأنه تالفاها يف مقر العيادة اجلديد على حد قوله ، كما اأقر بوجود 
�شيدلية م�شقط بالقرب من عيادته اإل اأنه يرى اأنها تبعد عنها مب�شافة ثالثة 
كيلو مرتات ، بالإ�شافة اإىل اأن ال�شيدلية موجودة بالولية منذ مدة طويلة ، 
فيكون قرار الوزارة برف�ض جتديد الرتخي�ض املمنوح له لالأ�شباب امل�شار اإليها 
لتجديد  الالزمة  ال�شروط  لتخلف  وذلك   ، القانون  حكم  �شحيح  مع  متفقا 
 )98/51( رقم  الوزارّي  القرار  من   )2( املادة  يف  عليها  املن�شو�ض  الرتخي�ض 
�شالف الذكر ، ومن اأهمها وجود �شيدلية باملنطقة التي يوجد بها العيادة حمل 
الدعوى ، الأمر الذي يتعني معه الق�شاء ب�شحة القرار املطعون فيه ورف�ض 

هذه الدعوى .

ول ينال من ذلك ما يدعيه امل�شتاأنف من اأّن الوزارة امل�شتاأنف �شدها ا�شتمّرت 
�شابقا يف جتديد الرتخي�ض املمنوح لعيادته بالحتفاظ بالأدوية على الرغم 
من وجود �شيدلة م�شقــط يف املنطقة منذ مدة طويلة ، اإذ اأن الثابت من اأوراق 
كيلو  ثالثة  مب�شافة  ال�شيدلية  عن  تبعد  كانت  امل�شتاأنف  عيادة  اأن  الدعوى 
جتديد  يف  ال�شتمرار  يف  املخت�شة  لل�شلطة  كافيا  مربرا  ذلك  وكان   ، مرتات 
الرتخي�ض يف ظل اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية ، اإل اأنه بعد انتقال العيادة 
كيلو  جتاوز  ل  ال�شيدلية  وبني  بينها  امل�شافة  اأ�شبحت  اجلديد  مقرها  اإىل 
وبالتايل مل يكن هناك جدوى من  اإليها معبد،  ، والطريق  مرت واحد فقط 
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ال�شتمرار يف منح العيادة ذلك الرتخي�ض ، لأن الأ�شل اأن الحتفاظ بالأدوية 
�شالحية  على  حفاظا  وذلك  الغر�ض  لهذا  مهيئة  �شيدليات  يف  اإل  يكون  ل 
بالحتفاظ  الرتخي�ض  وما   ، م�شتخدميه  �شالمة  وعلى  لال�شتعمال  الدواء 
يف  املر�شى  عالج  �شرورة  تقت�شيه  ا�شتثناء  اإل  اخلا�شة  العيادات  يف  بالأدوية 
حفظ  يتم  اأن  وب�شرط  باملنطقة  �شيدلية  توفر  عدم  حال  يف  املنا�شب  الوقت 
اأو  فيه  التو�شع  يجوز  ل  عامة  كقاعدة  وال�شتثناء   ، �شليمة  بطريقة  الدواء 
القيا�ض عليه ، ولذلك فاإذا انتفت مربرات ال�شتثناء وجب اإعمال الأ�شل ، كما 
اأن هذا الرتخي�ض هو بطبيعته موؤقت مرهون بقاءه ببقاء اأ�شباب منحه ، فاإذا 
تغريت الظروف والأ�شباب التي من �شاأنها اأن توؤدي اإىل تخلف بع�ض ال�شروط 
اإلغائه  اأو  جتديده  عدم  يف  احلق  الإدارية  للجهة  كان   ، للرتخي�ض  املطلوبة 

ح�شبما يقت�شيه احلال وتقت�شيه امل�شلحة العامة . 

ّحة  ال�شّ وزارة  وكيل  اأّن  من  امل�شتاأنف  به  اأفاد  ما  ا  اأي�شً ذلك  من  ينال  ل  كما 
ّحّية وافق على طلبه باحتفاظ عيادته بالأدوية بعد رف�ض جتديد  لل�ّشوؤون ال�شّ
الرتخي�ض ؛ اإذ اأن الثابت اأن تلك املوافقة عّلقت على �شرط عدم تعار�شها مع 
، وقد ثبت على النحو �شالف  ال�شاأن  وابط والقوانني املعمول بها يف هذا  ال�شّ
 ، املاثلة  احلالة  يف  الرتخي�ض  لتجديد  الالزمة  ال�شوابط  توافر  عدم  الذكر 

وهو ما اأكدت عليه الوزارة عند رف�شها طلبه بعد ذلك .

وحيث اإن احلكم امل�شتاأنف انتهى اإىل ذات النتيجة التي انتهت اإليها هذه الدائرة 
فيكون قد �شدر متفقا و�شحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعني معه تاأييده 

، ورف�ض هذا ال�شتئناف .

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 336 ل�سنة 10 ق . �ض 
ال�سادر بجل�سة 2010/12/6 ، مج �سنة 2010-2011 �ض204(
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المواد )1و2و3و5( 

�سوابط العالج المواطنين على نفقة وزارة ال�سحة خارج ال�سلطنة :

وحيث اإنه من امل�شتقر عليه فقهاً وق�شاًء اأن ال�شتئناف اإمنا يرتتب عليه نقل 
طرحه  واإعادة  الثانية  الدرجة  حمكمة  اإىل  امل�شتاأنف  طلبات  حدود  يف  النزاع 
بق�شاء  فيه  كلمتها  لتقول  دفاع  واأوجه  اأدلة  من  عليه  ا�شتمل  ما  بكل  عليها 
فقد  ثم  ومن  ال�شواء  على  والقانونية  الواقعية  النزاع  عنا�شر  يواجه  م�شبب 
بات من املتعني الت�شدي ملو�شوع الدعوى جمدداً يف �شوء الأوراق امل�شمنة يف 
املرحلة البتدائية وما ت�شنى للدائرة ال�شتئنافية التحقيق ب�شاأنه خالل املرحلة 
ال�شتئنافية يف �شوء ما يقدمه اأطرافها من موؤيدات اأو يف �شوء المتناع من 

تقدمي ما تطلبه املحكمة من وثائق وموؤيدات .

تنكر  ل  �شدها  امل�شتاأنف  الإدارة  جهة  اأن  الأوراق  مطالعة  من  يبني  وحيث 
يف  العالج  على  ع�شية  ال�شابقة  املرات  يف  كانت  للمري�ض  ال�شحية  احلالة  اأن 
ال�شلطنة واأن رف�شها ال�شتجابة لطلب عائلته الرامي اإىل عالجه جمدداً يف 
اخلارج اإمنا اأرتكن اإىل عدم �شدور تو�شية بذلك من الطبيب املعالج واإىل اأن 
فاإن  ثم  ومن  ب�شفره  ت�شمح  اأن حالته ل  اإىل  ي�شري  املركزة  العناية  وجوده يف 
مقطع النزاع بات منح�شراً يف التحقق من مدى �شحة م�شلك جهة الإدارة يف 

�شوء الن�شو�ض اجلاري بها العمل .

العالج  نظام  ب�شاأن  رقم )94/48(  الوزاري  القرار  )1( من  املادة  تن�ض  وحيث 
لإجراء  اأو  للعالج  اخلارج  اإىل  العمانني  اإيفاد  يجوز   «  : اأنه  على  باخلارج 
الفحو�شات الطبية على نفقة الدولة يف حالة تعذر ذلك بال�شلطنة وي�شرتط 

لذلك موافقة اللجان الطبية املخت�شة وتوفر العتمادات املالية الالزمة » .
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ال�شحة  وزير  من  بقرار  ت�شكل   «  : اأن  على  القرار  ذات  من   )2( املادة  وتن�ض 
جلنة للعالج باخلارج من خم�شة اأع�شاء من بينهم مدير دائرة �شوؤون العالج 
اأدعت احلاجة  اأو كلما  اأ�شبوع  باخلارج وجتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها كل 

لذلك وتعتمد قرارها من وزير ال�شحة اأو من يفو�شه » . 

وجاء باملادة )3( من القرار ذاته ما ن�شه : » لالأطباء الخت�شا�شني التو�شية 
بكل  ت�شكل  طبية  جلنة  على  الأمر  ويعر�ض  ال�شلطنة  خارج  املري�ض  بعالج 
جلنة  رئي�ض  مع  بالتن�شيق  العام  املدير  من  بقرار  طبية  منطقة  اأو  حمافظة 
لتتخذ  باخلارج  العالج  جلنة  اإىل  تو�شياتها  اللجنة  وترفع  باخلارج  العالج 

القرار املنا�شب ب�شاأنها » . 

يف  باخلارج  العالج  لرئي�ض جلنة  يجوز   «  : ن�شه  ما  منه   )5( باملادة  جاء  كما 
احلالت الطارئة اإيفاد احلالت املر�شية للعالج باخلارج دون اإتباع الإجراءات 
من  تو�شية  على  بناًء  وذلك  القرار  هذا  من   )3( املادة  يف  عليها  املن�شو�ض 
ذلك  اعتماد  يتم  اأن  وعلى  احلالة  عن  مف�شل  وبتقرير  املخت�ض  ال�شت�شاري 

لحقاً من وزير ال�شحة اأو من يفو�شه » . 

اأن ت�شتوثق من  اإنه حر�شاً من املحكمة يف هذا الطور ال�شتئنايف على  وحيث 
حقيقة التزام جهة الإدارة بتطبيق الإجراءات ال�شالف بيانها على حالة املري�ض 
يف املنازعة املاثلة فقد قررت بجل�شتها املنعقدة يف 2010/5/10م مطالبة وزارة 
ال�شحة بتقدمي ما يلي : »1- �شورة من ملف الطبي للمري�ض �شامل بن عامر 
احلالة  بيان   -2  . م�شقط  يف  خوله  م�شت�شفى  لدى  املودع  الها�شلي  �شامل  بن 
ال�شحية للمري�ض قبل جلوء عائلته لعالجه يف اخلارج على نفقتها اخلا�شة 

مع تقدمي املوؤيدات املثبتة لالإجراءات املتخذة بهذا ال�شاأن » .

وحيث اأقت�شر احلا�شر عن جهة الإدارة امل�شتاأنف �شدها بجل�شة املحكمة املنعقدة 
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يف 2010/5/31م على تقدمي امللف الطبي للمري�ض املحرر باللغة الجنليزية 
املطلوبة من قبلها  بالبيانات  املحكمة  بعد ذلك عن مد  واأم�شكت هذه اجلهة 
ال�شتئناف  حجز  مت  اأن  بعد  اأ�شبوع  خالل  ذلك  بتقدمي  لها  الت�شريح  رغم 

للحكم بجل�شة 2010/6/14م .

وحيث اإن �شح ما ذهبت اإليه جهة الإدارة واأيدتها فيه حمكمة اأول درجة من 
اأن عالج املواطنني خارج ال�شلطنة على نفقة وزارة ال�شحة اإمنا يتم يف نطاق 
الإمكانيات املتاحة وبتوفر ال�شروط املقررة باللوائح اجلاري بها العمل اإل اأنه 
اأن حالة املري�ض ال�شحية كانت ومنذ  واإذ ثبت من م�شاق وقائع النزاع املاثل 
بدايتها قد ا�شتوجبت عالجه يف اخلارج وتقرر له مبوجب ذلك مركز قانوين 
يتعني حمايته ومن ثم فاإن توا�شل هذا العالج باخلارج اأو توقفه اإمنا يحكمه 
�شابطان » اأولهما: تغيري الراأي الفني الطبي ب�شاأن حالة املري�ض بعد عر�شها 
جمدداً على اللجنة الطبية ذات النظر . وثانيهما: ثبوت عدم توافر العتمادات 

املالية الالزمة » .

وحيث اإنه واإذ اأم�شكت جهة الإدارة امل�شتاأنف �شدها عن مد املحكمة مبا يفيد 
لتقرير  املخت�شة  الطبية  اللجنة  على  املري�ض جمدداً  بعر�ض حالة  التزامها 
اإمكانية عالجه داخل ال�شلطنة وانتفاء احلاجة لتوا�شل عالجه باخلارج فاإن 
�شكوتها على هذا النحو اإمنا ي�شكل قرينة على عدم تقيدها بالإجراءات التي 
كفلها القانون للمواطن يف هذا ال�شاأن ال�شحي ومن ثم فاإن قرارها بالمتناع 
عن توا�شل عالجه باخلارج على نفقة الوزارة يغدو فاقداً ل�شند �شحيح من 

القانون .

وحيث اإنه من امل�شلم به مناط م�شوؤولية الإدارة عن القرارات التي ت�شدرها هو 
قيام خطاأ من جانبها واأن يحيق ب�شاحب ال�شاأن �شرر واأن تقوم عالقة ال�شببية 
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بني اخلطاأ وال�شرر . 

وحيث  اإنه عن ركن اخلطاأ فقد ثبت حتققه من خالل ما �شلف تقريره ب�شاأن 
عدم  �شرعية قرار جهة الإدارة بالمتناع عن  موا�شلة عالج امل�شتاأنف  باخلارج 

على نفقتها . 

الأوراق  مطالعة  من  فالبني  ال�شببية  والعالقة  ال�شرر  ركني  عن  اإنه  وحيث 
يف  ينح�شر  اإمنا  املاثلة  دعواه  اإقامة  وراء  من  امل�شتاأنف  ا�شتهدفه  ما  غاية  اأن 
املطالبة با�شرتجاع امل�شاريف الذي اأنفقها على نف�شه يف �شبيل عالجه باخلارج 

.

ومن ثم واإذ اأم�شكت الإدارة  امل�شتاأنف �شدها عن كل حماججة ب�شاأن املوؤيدات 
التي قدمها امل�شتاأنف ب�شاأن امل�شاريف املذكورة فاإن املحكمة تنتهي اإلـى الق�شاء 
اآلف  ع�شرة  ر.ع(   10601  ،845( املطلوب مبقدار  املبلغ  له  توؤدي  باأن  باإلزامها 

و�شتمائة وريال عماين وثمامنائة وخم�شة واأربعني بي�شة .

وحيث اإن احلكم املطعون فيه  واإذ ق�شى بخالف ذلك فقد تعني احلكم باإلغائه 
باأن  الإدارة  جهة  باإلزام  املو�شوع  ويف  �شكاًل  الدعوى  بقبول  جمدداً  والق�شاء 
على  باخلارج  العالج  �شبيل  يف  اأنفقتها  التي  امل�شاريف  مبلغ  للمدعي  توؤدي 

النحو ال�شالف بيانه . 

 )حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم 62ل�سنة10 ق . �ض ال�سادر 
بجل�سة 2010/6/14 ، مج �سنة 2009-2010 �ض382(



الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )13(

..... املادة ) 28 ( من قانون الإجراءات اجلزائية امل�شار اإليه تن�ض على اأن " على 
كل �شخ�ض �شهد ارتكاب جرمية اأو علم بوقوعها اأن يبادر باإبالغ الدعاء العام 

اأو اأحد ماأموري ال�شبط الق�شائي عنها "

من  علم  من  كل  " على  اأن  على  املذكور  القانون  من   )  29  ( املادة  تن�ض  كما 
ب�شببه  اأو  عمله  تاأدية  اأثناء  عامة  بخدمة  املكلفني  اأو  العموميني  املوظفني 
بوقوع جرمية من اجلرائم التي يجوز لالدعاء العام رفع الدعوى العمومية 
اأقرب ماأمور  اأو  العام  يبلغ فورا الدعاء  اأن  اإذن  اأو  اأو طلب  �شكوى  عنها بغري 

�شبط ق�شائي " 

وتن�ض املادة ) 13 ( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�شرى والأ�شنان على اأنه 
اإىل علمه عن طريق  ت�شل  التي  الأ�شرار اخلا�شة  اإف�شاء  للطبيب  " ل يجوز 
مزاولته للمهنة ما مل يوافق �شاحب ال�شر على ذلك ، ويجوز اإف�شاء ال�شر لأحد 
اأفراد عائلة املري�ض املقربني كالزوج اأو الزوجة اأو الأب اأو الأم اأو اأحد الأولد 

البالغني ، وذلك اإما ب�شبب خطورة حالة املري�ض اأو لأ�شباب اأخرى كافية .

كما يحق للطبيب اإف�شاء ال�شر بق�شد منع حدوث جرمية اأو الك�شف عن جرمية 
املعدية املحددة قانونا وذلك  باأحد الأمرا�ض  املري�ض  اإ�شابة  ا�شتبه فى  اإذا  اأو 

للجهة الر�شمية املخت�شة �شواء من تلقاء نف�شه اأو بناء على طلبها . 

واإذا كان الطبيب مكلفا من قبل اإحدى �شركات التاأمني على احلياة بالك�شف 
على عمالء ال�شركة فيكون له احلق فى الك�شف عن ال�شر لل�شركة فقط "

وتن�ض املادة ) 20 ( من هذا القانون على اأنه " مع عدم الإخالل باأية عقوبة 
اأ�شد ين�ض عليها قانون اآخر ، يعاقب بال�شجن مدة ل جتاوز �شنة وبغرامة ل 
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اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من زاول مهنة  تزيد على األف ريال عماين 
الطب على وجه يخالف اأحكام هذا القانون " .

قانون  فى  ـ  اأوجب  قد  كان  واإن  امل�شرع  اأن  الن�شو�ض  من  تقدم  ما  ومفاد 
الإجراءات اجلزائية امل�شار اإليه ـ على كل �شخ�ض �شهد ارتكاب جرمية اأو علم 
بوقوعها اأن يبادر بالإبالغ عنها ، كما األقى باللتزام ذاته على املوظف العام اأو 
املكلف بخدمة عامة الذى يعلم اأثناء تاأدية عمله اأو ب�شببه بوقوع جرمية من 
اجلرائم التي يجوز لالدعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بغري �شكوى اأو 
طلب اأو اإذن ، غري اأن هذا الن�ض ف�شال عن اأنه مل يقرر جزاء على من يخالف 
هذا الواجب وهو ما يعنى اأن مقت�شى خطاب امل�شرع ل يعدو اأن يكون متعلقا 
باأمر مندوب فح�شب ، ول يرقى اإىل مرتبة اللتزام ، فاإنه يتعني تف�شري هذا 
الن�ض العام فى �شوء ن�ض املادة )13( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�شرى 
وطب الأ�شنان امل�شار اإليه ، وهو ن�ض خا�ض يحظر على الطبيب اإف�شاء الأ�شرار 
اخلا�شة التي ت�شل اإىل علمه عن طريق مزاولته املهنة ما مل يوافق �شاحب 
ال�شر على ذلك وما رتبه امل�شرع على ذلك من جزاء جنائي وفقا لن�ض املادة ) 
20 ( من هذا القانون ، ومن ثم فاإنه يتعني على الطبيب اللتزام بهذا الواجب 
الذى مينعه من اإف�شاء الأ�شرار التي ت�شل اإىل علمه عن طريق مزاولته املهنة 
ما مل يوافق �شاحب ال�شر وذلك اإعمال للقاعدة الأ�شولية فى التف�شري والتي 
تق�شى باأن الن�ض اخلا�ض يقيد الن�ض العام ، بيد اأنه اإذا كان امل�شرع قد اعترب 
اإف�شاء الطبيب لل�شر الذى ي�شل اإىل علمه عن طريق مزاولته املهنة جرمية 
ت�شتحق جزاء جنائيا ، اإل اأنه ن�ض على عدة اأ�شباب لالإباحة يرتتب على حتقق 
ال�شر  اإف�شاء  للطبيب  اأجاز  اإذ   ، الفعل  امل�شروعة عن  ال�شفة غري  نفى  اأحدها 
فى حالت حمددة وذلك حتقيقا مل�شلحة اأ�شمى من تلك التي من اأجلها األزم 
الطبيب بعدم اإف�شاء ال�شر ، ومن �شمن هذه احلالت التي يجوز فيها للطبيب 
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اإف�شاء ال�شر دون اأن يعد بذلك مرتكبا لفعل غري م�شروع ، اأن يف�شى الطبيب 
ال�شر الذى و�شل اإىل علمه عن طريق مزاولته املهنة بق�شد منع حدوث جرمية 

اأو للك�شف عن جرمية .

اأ�شباب الإباحة التي  اأحد  اإىل حتقق  ا�شتنادا  اأن يفعل ذلك   واإذا كان للطبيب 
ن�ض عليها امل�شرع ، اإل اأنه ل وجه لإلزامه با�شتعمال هذا ال�شبب اأو غريه من 
الدفاع  حق  با�شتعماله  قانونا  ملزم  غري  ال�شخ�ض  اأن  فكما   ، الإباحة  اأ�شباب 
الذى  ال�شر  باإف�شاء  ملزم  غري  اأي�شا  الطبيب  فاإن   ، التاأديب  حق  اأو  ال�شرعي 
و�شل اإىل علمه فى احلالة امل�شار اإليها ، غري اأنه اإذا اختار الإف�شاء ا�شتنادا اإىل 
حتقق اأحد اأ�شباب الإباحة ، فاإنه يتعني عليه األ يتجاوز احلدود املقررة ل�شبب 
الإباحة ، وذلك باأن يف�شى من الأ�شرار ما يجاوز مقت�شيات منع حدوث جرمية 
غري  لفعل  مرتكبا  الطبيب  يكون  احلالة  هذه  ففي   ، جرمية  عن  الك�شف  اأو 

م�شروع ي�شتوجب امل�شاءلة .

اإىل  التي ت�شل  اأن الطبيب غري ملزم بالإبالغ عن اجلرائم  وموؤدى ما تقدم 
علمه عن طريق مزاولته املهنة ، وتطبيقا لذلك فاإنه يكون غري ملزم بالإبالغ 
عن حالة احلمل لدى غري املتزوجة �شواء حدث احلمل نتيجة جمامعة اأنثى 
بغري حالة الزواج بدون ر�شاها ) مادة 218 / 1 من قانون اجلزاء( اأو نتيجة 
بنق�ض  م�شابة  اأو  عمرها  من  ع�شرة  اخلام�شة  دون  كانت  مبن  فجور  ارتكاب 
ج�شدي اأو عقلي اأو كان املعتدى من اأ�شول املعتدى عليها اأو من املتولني رعايتها 
اأو ممن لهم �شلطة عليها ) مادة 218 / 3 من قانون اجلزاء ( اأو نتيجة زنا غري 
قانون  ) مادة 226 من  املتزوج  زنا  اأو   ) قانون اجلزاء  ) مادة 225 من  متزوج 
اجلزاء ( ، ففي جميع هذه ال�شور حلمل غري متزوجة ، و�شواء كانت جمنيا 
�شريكة كما فى  اأو  اأ�شلية  اأم فاعلة   ، والثانية  الأوىل  عليها كما فى احلالتني 
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احلالتني الثالثة والرابعة ، فاإن الطبيب الذى يت�شل علمه بذلك عن طريق 
مزاولته املهنة يكون غري ملزم بالإبالغ ، والأمر ذاته بالن�شبة ملحاولة النتحار 
التي مل يجرمها امل�شرع واإن كان قد جرم فى املادة ) 241 ( من قانون اجلزاء 
النف�ض ؛ فال ترثيب على  التحري�ض على النتحار وامل�شاعدة على قتل  فعل 
الطبيب اإن اأبلغ الدعاء العام اأو اأحد ماأموري ال�شبط الق�شائي فى احلالت 
لتقديره فى  والأمر مرتوك  الإبالغ  بهذا  اأنه غري ملزم  بيد   ، البيان  �شالفة 

�شوء ظروف كل حالة .

وبالبناء على ما تقدم ، فقد انتهى الراأى اإىل اأن الطبيب غري ملزم بالإبالغ 
عن اجلرائم التي ت�شل اإىل علمه عن طريق مزاولته املهنة .

فتوى رقم ) و �ض ق / م و / 7 / 1 / 764 / 2003م بتاريخ 27 / 5 / 2003م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )17(

ال�شادر  الأ�شنان  وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  قانون  من   )15( املادة 
باملر�شوم ال�شلطاين رقم )96/22( تن�ض على اأن " حتدد كميات الأدوية التي 
اإىل مر�شاه بقرار  بها يف عيادته اخلا�شة ل�شرفها  يجوز للطبيب الحتفاظ 
من الوزير ويجوز له اأي�شا الحتفاظ بعقاقري طبية خمدرة يف العيادة ب�شرط 
وتاريخ  امل�شرتاه  الكميات  يت�شمن  العقاقري  لهذه  خا�ض  ب�شجل  الإم�شاك 
ال�شراء والكميات امل�شتعملة منها وتاريخ ا�شتعمالها وا�شم املري�ض املن�شرفة له 

وت�شخي�ض حالته ومقدار املخدر الذي اأعطى له وعنوانه بالكامل ".

وتن�ض املادة )17( من هذا القانون على اأنه " يجوز للوزارة يف اأي وقت وبدون 



- 33 -

قوانين تنظيم المهن
وامل�شت�شفيات  العيادات  على  للتفتي�ض  قبلها  من  اأطباء  تندب  اأن  علم  �شابق 

اخلا�شة ويقوم هوؤلء الأطباء برفع تقارير عن عملهم للوزارة ".

وتن�ض املادة )21( من القانون املذكور على اأن " ت�شكل بقرار من الوزارة جلنة 
فنية اأو اأكرث تخت�ض مبا ياتى :

..................... اأ  - 
متابعة تطبيق اأحكام هذا القانون . ب - 

."......................... ج  - 

املوؤ�ش�شات  وتنظيم  ال�شيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  من   )14( املادة  وتن�ض 
للوزارة   " اأنه  على   )96/41( رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شيدلنية 
اأي وقت  املوؤ�ش�شات ال�شيدلنية يف  اأن تندب �شيادلة من قبلها للتفتي�ض على 
وبدون �شابق اإخطار ويقوم هوؤلء ال�شيادلة برفع تقارير عن عملها للوزارة " .

وتن�ض املادة )17( من هذا القانون على اأنه " ل يجوز ا�شترياد اأو ت�شدير اأو 
النف�شي  التاأثري  ذات  اأو  املخدرة  املواد  من  اأي  اأو  ال�شموم  يف  التعامل  اأو  اإنتاج 
لل�شروط  وفقا  ي�شدر  الوزارة  من  برتخي�ض  اإل  املرافقة  باجلداول  الواردة 
والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير ويحدد القرار طريقة حفظ تلك 

املواد و�شرفها وتداولها ..........".

وتن�ض املادة )19( من القانون املذكور على اأن " ت�شكل بقرار من الوزير جلنة 
فنية اأو اأكرث تتوىل اإتالف اأو اإعدام املواد اأو الأع�شاب والنباتات امل�شار اإليها يف 

املادتني ال�شابقتني التي يلزم التخل�ض منها ".

ون�ض قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 
رقم )99/17( على اأحكام اأخرى يف هذا ال�شاأن منها ما ت�شمنته مواد الف�شل 
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العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة  املواد  يف  والتعامل  بالجتار  اخلا�ض  منه  الرابع 
وا�شتمل ذلك على تعامل املوؤ�ش�شات ال�شيدلنية يف هذه املواد ، كما ن�ض يف مواد 
الف�شل ال�شاد�ض منه على الأحكام املتعلقة بالتعامل الطبي يف املواد املخدرة و 

املوؤثرات العقلية وذلك بالن�شبة اإىل الأطباء وال�شيادلة واملر�شى .

الوزير جلنة  بقرار من  " ت�شكل  اأن  القانون على  املادة )36( من هذا  ون�شت 
للرقابة والتفتي�ض ت�شم يف ع�شويتها ممثال اأو اأكرث عن وزارة الزراعة والرثوة 
ال�شمكية و�شرطة عمان ال�شلطانية ملتابعة تطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح 

والقرارات املنفذة له ".

قانون  ت�شمنه  ما  اأن  ذكرها  ال�شالف  الن�شو�ض  من  امل�شتفاد  اإن  حيث  ومن 
املخدرة  املواد  مع  بالتعامل  خا�شة  اأحكام  من  الب�شرى  الطب  مهنة  مزاولة 
عيادته  يف  خمدرة  طبية  بعقاقري  الحتفاظ  للطبيب  اأجاز  اأنه  يف  يتمثل 
الكميات  يت�شمن  العقاقري  لهذه  خا�ض  ب�شجل  الإم�شاك  ب�شرط  اخلا�شة 
وا�شم  ا�شتعمالها  وتاريخ  منها  امل�شتعملة  والكميات  ال�شراء  وتاريخ  امل�شرتاة 
املري�ض املن�شرفة له وت�شخي�ض حالته ومقدار املخدر الذي اأعطى له وعنوانه 
بالكامل، واأن ما ت�شمنه قانون مزاولة مهنة ال�شيدلة من اأحكام خا�شة بتعامل 
اأو  ت�شدير  اأو  ا�شترياد  حظر  يف  يتمثل  املخدرة  باملواد  ال�شيدلنية  املوؤ�ش�شات 
النف�شي  التاأثري  ذات  اأو  املخدرة  املواد  من  اأي  اأو  ال�شموم  يف  التعامل  اأو  اإنتاج 
اإل برتخي�ض من وزارة ال�شحة وفقا لل�شروط  الواردة باجلداول املرافقة له 
املواد  تلك  الوزير ويحدد  طريقة حفظ  التي يحددها قرار من  والإجراءات 
و�شرفها وتداولها ، اأما بالن�شبة لقانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية 
قبل  من  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  باملواد  التعامل  جمال  – يف  ت�شمن  فقد 
العيادات الطبية واملوؤ�ش�شات ال�شيدلنية – اأحكاما اأخرى غري الأحكام الواردة 
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بالقانونني امل�شار اإليهما . 

القوانني  اأي من  الواردة يف  اأن الأحكام  ملا كان موؤدى ما تقدم  اأنه  ومن حيث 
ال�شالف ذكرها – يف جمال التعامل مع املواد املخدرة من قبل العيادات الطبية 
واملوؤ�ش�شات ال�شيدلنية – تختلف عن الأحكام الواردة يف غريه منها ، وكانت 
فرق الرقابة والتفتي�ض واللجان الفنية امل�شكلة وفقا لأي من القوانني امل�شار 
اإليها ينح�شر اخت�شا�شها يف متابعة تطبيق اأحكام القانون الذي مت ت�شكيلها 
وفقا لأحكامه فقط اأي اأنها متار�ض هذا الخت�شا�ض يف املجال والنطاق وطبقا 
وهى اجلهة  املوقرة  ال�شحة  وزارة  به  اأفادت  ما  وهو  اإليها،  الواردة  لل�شوابط 
الفنية املخت�شة يف هذا ال�شاأن وذلك على النحو املبني بكتابها ال�شالف الإ�شارة 

اإليه.

فلذلك انتهى الراأى اإىل :

عدم وجود تداخل يف اخت�شا�شات فرق الرقابة والتفتي�ض علي العيادات الطبية 
الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  لقانوين  وفقا  امل�شكلة  ال�شيدلنية  واملوؤ�ش�شات 
امل�شكلة وفقا  والتفتي�ض  الرقابة  ال�شيدلة واخت�شا�شات جلنة  ومزاولة مهنة 
للمادة )36( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ، وذلك يف جمال 

تعامل تلك العيادات واملوؤ�ش�شات باملواد املخدرة .

) فتوى رقم  و �ض ق /23 / 1 /835 / 2004 م بتاريخ 21/ 6 /2004 م(

---------------------





قانون 
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فتاوى المادة رقم )14(

طلب بالكتاب.....بتاريخ..... الراأي حول ما اإذا كانت اخت�شا�شات فرق الرقابة 
والتفتي�ض على العيادات الطبية واملوؤ�ش�شات ال�شيدلنية للتحقق من التزامها 
باأحكام القانون يف جمال التعامل مع املواد املخدرة وفقا لقانوين مزاولة مهنة 
الرقابة  الب�شري ومزاولة مهنة ال�شيدلة تتداخل واخت�شا�شات جلنة  الطب 
واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )36( للمادة  وفقا  امل�شكلة  والتفتي�ض 

العقلية يف هذا املجال من عدمه .

وتوجز الوقائع يف اأن كال من قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان 
ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/22 وقانون مزاولة مهنة ال�شيدلة ال�شادر 
وال�شروط  ال�شوابط  ا�شتمل على بع�ض  ال�شلطاين رقم 41 /96 قد  باملر�شوم 
املنظمة للتعامل مع املواد املخدرة قبل العيادات الطبية واملوؤ�ش�شات ال�شيدلنية 
واأجاز لوزارة ال�شحة اأن تندب اأطباء و�شيادلة للرقابة والتفتي�ض علي اجلهات 
امل�شار اإليها للتحقق من التزامها باأحكام القانون يف هذا التخ�ش�ض ، ونظرا لأن 
رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون 
99/17 نظم اأحكام التعامل باملواد املخدرة من قبل العيادات الطبية واملوؤ�ش�شات 
ال�شيدلنية ون�ض يف مادة )36( منه على ت�شكيل جلنة للرقابة والتفتي�ض ت�شم 
يف ع�شويتها ممثلني عن اجلهات املعنية وتخت�ض مبتابعة تطبيق اأحكام هذا 

القانون واللوائح والقرارات املنفذة له فقد ثار الت�شاوؤل حول املو�شوع املاثل .

– باعتبار اأن الفرق  وبا�شتطالع مرئيات وزارة ال�شحة املوقرة يف هذا ال�شاأن 
اأفادت  ال�شحة-  وزير  معايل  من  بقرار  ت�شكل  اإليها  امل�شار  الفنية  واللجان 
مبوجب كتابها املوؤرخ 14 /6 /2004 اأن اللجان امل�شكلة وفقا لأحكام القانونني 
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رقمي )96/22( ، )96/41( امل�شار اإليهما تقوم بعملها كل يف جمال اخت�شا�شها 
قانون مكافحة  اأحكام  يتعار�ض مع  والفنية مبا ل  الإدارية  ولها �شالحياتها 

املخدرات واملوؤثرات العقلية واللجان امل�شكلة طبقا لأحكامه .

ونفيد: 

اأن املادة )15( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان ال�شادر 
باملر�شوم ال�شلطاين رقم )96/22( تن�ض على اأن " حتدد كميات الأدوية التي 
اإىل مر�شاه بقرار  بها يف عيادته اخلا�شة ل�شرفها  يجوز للطبيب الحتفاظ 
من الوزير ويجوز له اأي�شا الحتفاظ بعقاقري طبية خمدرة يف العيادة ب�شرط 
وتاريخ  امل�شرتاه  الكميات  يت�شمن  العقاقري  لهذه  خا�ض  ب�شجل  الإم�شاك 
ال�شراء والكميات امل�شتعملة منها وتاريخ ا�شتعمالها وا�شم املري�ض املن�شرفة له 

وت�شخي�ض حالته ومقدار املخدر الذي اأعطى له وعنوانه بالكامل ".

وتن�ض املادة )17( من هذا القانون على اأنه " يجوز للوزارة يف اأي وقت وبدون 
وامل�شت�شفيات  العيادات  على  للتفتي�ض  قبلها  من  اأطباء  تندب  اأن  علم  �شابق 

اخلا�شة ويقوم هوؤلء الأطباء برفع تقارير عن عملهم للوزارة ".

وتن�ض املادة )21( من القانون املذكور على اأن " ت�شكل بقرار من الوزارة جلنة 
فنية اأو اأكرث تخت�ض مبا ياأتي :

-..................... اأ   - 
متابعة تطبيق اأحكام هذا القانون . ب - 

."......................... ج  - 

املوؤ�ش�شات  وتنظيم  ال�شيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  من   )14( املادة  وتن�ض 
للوزارة   " اأنه  على   )96/41( رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شيدلنية 
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اأي وقت  املوؤ�ش�شات ال�شيدلنية يف  اأن تندب �شيادلة من قبلها للتفتي�ض على 
وبدون �شابق اإخطار ويقوم هوؤلء ال�شيادلة برفع تقارير عن عملها للوزارة " .

وتن�ض املادة )17( من هذا القانون على اأنه " ل يجوز ا�شترياد اأو ت�شدير اأو 
النف�شي  التاأثري  ذات  اأو  املخدرة  املواد  من  اأي  اأو  ال�شموم  يف  التعامل  اأو  اإنتاج 
لل�شروط  وفقا  ي�شدر  الوزارة  من  برتخي�ض  اإل  املرافقة  باجلداول  الواردة 
والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير ويحدد القرار طريقة حفظ تلك 

املواد و�شرفها وتداولها ..........".

وتن�ض املادة )19( من القانون املذكور على اأن " ت�شكل بقرار من الوزير جلنة 
فنية اأو اأكرث تتوىل اإتالف اأو اإعدام املواد اأو الأع�شاب والنباتات امل�شار اإليها يف 

املادتني ال�شابقتني التي يلزم التخل�ض منها ".

ون�ض قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 
رقم )99/17( على اأحكام اأخرى يف هذا ال�شاأن منها ما ت�شمنته مواد الف�شل 
العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة  املواد  يف  والتعامل  بالجتار  اخلا�ض  منه  الرابع 
وا�شتمل ذلك على تعامل املوؤ�ش�شات ال�شيدلنية يف هذه املواد ، كما ن�ض يف مواد 
الف�شل ال�شاد�ض منه على الأحكام املتعلقة بالتعامل الطبي يف املواد املخدرة و 

املوؤثرات العقلية وذلك بالن�شبة اإىل الأطباء وال�شيادلة واملر�شى .

الوزير جلنة  بقرار من  " ت�شكل  اأن  القانون على  املادة )36( من هذا  ون�شت 
للرقابة والتفتي�ض ت�شم يف ع�شويتها ممثال اأو اأكرث عن وزارة الزراعة والرثوة 
ال�شمكية و�شرطة عمان ال�شلطانية ملتابعة تطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح 

والقرارات املنفذة له ".

قانون  ت�شمنه  ما  اأن  ذكرها  ال�شالف  الن�شو�ض  من  امل�شتفاد  اإن  حيث  ومن 
املخدرة  املواد  مع  بالتعامل  خا�شة  اأحكام  من  الب�شرى  الطب  مهنة  مزاولة 
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عيادته  يف  خمدرة  طبية  بعقاقري  الحتفاظ  للطبيب  اأجاز  اأنه  يف  يتمثل 
الكميات  يت�شمن  العقاقري  لهذه  خا�ض  ب�شجل  الإم�شاك  ب�شرط  اخلا�شة 
وا�شم  ا�شتعمالها  وتاريخ  منها  امل�شتعملة  والكميات  ال�شراء  وتاريخ  امل�شرتاة 
املري�ض املن�شرفة له وت�شخي�ض حالته ومقدار املخدر الذي اأعطى له وعنوانه 
بالكامل، واأن ما ت�شمنه قانون مزاولة مهنة ال�شيدلة من اأحكام خا�شة بتعامل 
اأو  ت�شدير  اأو  ا�شترياد  حظر  يف  يتمثل  املخدرة  باملواد  ال�شيدلنية  املوؤ�ش�شات 
النف�شي  التاأثري  ذات  اأو  املخدرة  املواد  من  اأي  اأو  ال�شموم  يف  التعامل  اأو  اإنتاج 
اإل برتخي�ض من وزارة ال�شحة وفقا لل�شروط  الواردة باجلداول املرافقة له 
املواد  تلك  الوزير ويحدد  طريقة حفظ  التي يحددها قرار من  والإجراءات 
و�شرفها وتداولها ، اأما بالن�شبة لقانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية 
قبل  من  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  باملواد  التعامل  جمال  – يف  ت�شمن  فقد 
العيادات الطبية واملوؤ�ش�شات ال�شيدلنية – اأحكاما اأخرى غري الأحكام الواردة 

بالقانونني امل�شار اإليهما . 

القوانني  اأي من  الواردة يف  اأن الأحكام  ملا كان موؤدى ما تقدم  اأنه  ومن حيث 
ال�شالف ذكرها – يف جمال التعامل مع املواد املخدرة من قبل العيادات الطبية 
واملوؤ�ش�شات ال�شيدلنية – تختلف عن الأحكام الواردة يف غريه منها ، وكانت 
فرق الرقابة والتفتي�ض واللجان الفنية امل�شكلة وفقا لأي من القوانني امل�شار 
اإليها ينح�شر اخت�شا�شها يف متابعة تطبيق اأحكام القانون الذي مت ت�شكيلها 
وفقا لأحكامه فقط اأي اأنها متار�ض هذا الخت�شا�ض يف املجال والنطاق وطبقا 
وهى اجلهة  املوقرة  ال�شحة  وزارة  به  اأفادت  ما  وهو  اإليها،  الواردة  لل�شوابط 
الفنية املخت�شة يف هذا ال�شاأن وذلك على النحو املبني بكتابها ال�شالف الإ�شارة 

اإليه.
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فلذلك انتهى الراأى اإىل :

عدم وجود تداخل يف اخت�شا�شات فرق الرقابة والتفتي�ض علي العيادات الطبية 
الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  لقانوين  وفقا  امل�شكلة  ال�شيدلنية  واملوؤ�ش�شات 
امل�شكلة وفقا  والتفتي�ض  الرقابة  ال�شيدلة واخت�شا�شات جلنة  ومزاولة مهنة 
للمادة )36( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ، وذلك يف جمال 

تعامل تلك العيادات واملوؤ�ش�شات باملواد املخدرة .

) فتوى رقم  و �ض ق /23 / 1 /835 / 2004 م بتاريخ 21/ 6 /2004 م(

---------------------
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محكمة القضاء اإلداري
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- 51 -

قوانين تنظيم المهن
المادة )3(

ترخي�ض – ا�ست�سارات هند�سية – �سروط الترخي�ض لمزاولة اأعمال 
ال�ست�سارات الهند�سية – �سروط معادلة الموؤهل العملى :

الهند�شّية  املكاتب ال�شت�شارّية  املادة )3( من قانون تنظيم عمل  وحيث تن�ّض 
اأّنه:  على  1994/12/10م  بتاريخ   )94/120( رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ادر  ال�شّّ
املكاتب ال�شت�شارّية الهند�شية التي تقّيد بال�شجل امل�شار  اأ�شحاب  “ي�شرتط يف 
اإليه باملاّدة ال�ّشابقة ما يلي: 1- ... . 2- اأن يكون حا�شال على الأقّل على درجة 
�شات الهند�شّية اأو ما يعادلها. 3- ...  بكالوريو�ض يف الهند�شة يف اإحدى التخ�شّ

 . »... -6 ... -5 ... -4

وحيث تن�ّض املادة )3( من لئحة تقييم ومعادلة املوؤّهالت الدرا�شّية والدرجات 
بتاريخ  رقم )2003/44(  العايل  التعليم  وزير  قرار  ادرة مبوجب  ال�شّ العلمّية 
الدرا�شّية  املوؤهالت  ومعادلة  تقييم  جلنة  “تخت�ّض  اأّنه:  على  2003/6/11م 
والدرجات العلمّية مبا ياأتي: اأ- ... . ب- معادلـة املوؤّهالت الدرا�شية والدرجات 
التي  والأجنبـّية  العربّيـة  العايل  التعلـيم  موؤ�ّش�شات  متنحهـا  التي  العلميـّة 

ة .  ج- ... » . تعـر�ض لأّول مـّرة على الّدائرة املخت�شّ

الرتخيـ�ض  طالب  على  يتعنّي  اأّنه  الذكر  �شالفة  الأحكام  من  ي�شتفاد  وحيث 
بفتح مكتب ا�شت�شاري هند�شي اأن يكون م�شتوفيا لعّدة �شروط من بينها �شرط 
احل�شول على الأقّل على درجة البكالوريو�ض يف الهند�شة، اأو على موؤّهل علمي 
ا�شت�شدار  الرتخي�ض  طالب  على  الأخرية  احلالة  هذه  يف  ويتعنّي  يعادلها، 
ة بوزارة التعليم  قرار مبعادلة املوؤّهل العلمي احلا�شل عليه من اجلهة املخت�شّ

العايل.
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وحيث اإّنه بتطبيق ما تقّدم على وقائع املنازعة املاثلة وملّا كان ثابتا من الأوراق 
ادر  اأّن امل�شتاأنف حا�شل على الدبلوم الوطني العايل يف الهند�شة امليكانيكّية ال�شّ
من  �شادر  دبلوم  وهو  باجنلرتا،  ويلز  اأكادميّية  امللكي-  الطريان  جمعّية  من 
بطلب  تقّدمه  عند  عليه  املتعنّي  من  كان  فاإّنه  اأجنبّية،  عايل  تعليم  موؤ�ّش�شة 
الرتخي�ض له مبزاولة الأعمال ال�شت�شارية الهند�شّية تقدمي ما يثبت معادلة 

الدبلوم امل�شار اإليه لدرجة البكالوريو�ض.

مرفقات  �شمن  يقّدم  مل  امل�شتاأنف  اأّن  الأوراق  مطالعة  من  البنّي  اإّن  وحيث 
الرتخي�ض  للح�شول على  امل�شتاأنف �شّدها  اإىل اجلهة  به  تقّدم  الذي  الطلب 
املهني امل�شار اإليه، ول اأمام الدائرة البتدائّية ما يفيد معادلة موؤّهله العلمي 
لدرجة البكالوريو�ض على الأقّل، واحلال اأّن عبء الإثبات حممول عليه على 
اعتبار اأّن هذا املوؤّيد يعّد من بني ال�شروط التي يتعنّي على طالب الرتخي�ض 
اإثبات ا�شتيفائه لها، ومن ثّم فاإّن طلب الرتخي�ض الذي تقّدم به كان منقو�شا 
اأ�شا�شّي ل ميكن بدونه ال�شتجابة له، الأمر الذي يغدو معه قرار  من موؤّيد 
الواقع  من  �شليم  �شند  على  قائما  الطلب  ذلك  برف�ض  اإليها  امل�شار  اجلهة 

والقانون، وتكون الدعوى املقامة من امل�شتاأنف طعنا فيه حقيقة بالّرف�ض.

�شدر  قد  يكون  فاإّنه  النتيجة  ذات  اإىل  انتهى  واإذ  امل�شتاأنف  احلكم  اإّن  وحيث 
�شحيحا ومطابقا للقانون ويكون الطعن عليه بال�شتئناف املاثل فاقدا ل�شند 

�شحيح من القانون حقيقا بالرف�ض. 

 ) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  343 ل�سنة 8  ق �ض ال�سادر 
بجل�سة 2008/11/24 ، مج �سنة 2008-2009 �ض49(  



قانون 
تنظيم مزاولة مهنة 
المحاسبة والمراجعة





الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )31(

واملراجعة قد  املحا�شبة  قانون تنظيم مزاولة مهنة  املادة )31( من  كانت  واإن 
حددت ر�شوم القيد وجتديده يف �شجل املحا�شبني واملراجعني ـ املعد بق�شم املهن 
واحلرف بدائرة ال�شركات بوزارة التجارة وال�شناعة ـ اإل اأنها مل ترتب اأي جزاء 
على التاأخري يف جتديد القيد ،ومن ثم يكون لوزير التجارة وال�شناعة اأن يحدد 
بقرار منه اجلزاء على التاأخري فى جتديد القيد ، وذلك باإلزام من تاأخر يف 
هذا التجديد بدفع مبلغ معني �شمي بغرامة التاأخري عن جتديد الرتاخي�ض 
 ، البيان  التاأخري كما �شلف  اأي جزاء على هذا  القانون مل يرتب  اأن  ، باعتبار 
واأن للوزير مبا له من اخت�شا�ض يف اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ القانون 
املذكور ـ على ما جاء باملادة ) 2 ( من املر�شوم ال�شلطاين رقم 77 / 86 باإ�شدار 
القانون امل�شار اإليه ـ اإ�شدار مثل هذا القرار دون حاجة لتفوي�ض خا�ض يخوله 
ذلك طاملا اأن قراره يف هذا ال�شاأن ل مي�ض اأو يتعار�ض مع ر�شوم القيد التجديد 

ذاتها ، وهى تلك التي تكفل القانون بتحديدها .

املكاتب  الوزاري رقم 204 / 93 يطبق على  القرار  فاإن  وترتيبا على ما تقدم 
املهنية للمحا�شبة واملراجعة فيما ت�شمنه هذا القرار من فر�ض غرامة تاأخري 

عن جتديد الرتاخي�ض للمكاتب وال�شركات املهنية .

 ) فتوى و �ض ق رقم / م و /97/1/9 / 94م بتاريخ1/31/ 1994م  

---------------------





قانون 
الــمــحــــامــــاة





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/4/8م

الطعن رقم 2006/31م مدني ثانية عليا

محاماة

وموكله  املحامي  بني  النزاع  وقوع  عند  املحامني  �شوؤون  جلنة  اإىل  -اللجوء 
جوازي . موؤدى ذلك اخليار الذهاب اإىل اللجنة اأو املحكمة .

-املادة )49( من قانون املحاماة جاءت اختيارية وموؤدى ذلك اأن املطعون �شده 
خمري بني الذهاب للجنة �شوؤون املحامني وعدمه وذلك بالن�ض ال�شريح فيها 

بلفظ )جاز(.

-------------------------------------------

جل�سة يوم الربعاء الموافق 2006/11/15م

الطعن رقم 2006/147م تجاري عليا 

  اأتعاب محاماة  “ ا�س�ض تقديرها “

بني  الأتعاب  على  الن�ض  عدم   . موكله  مع  املحامى  لأتعاب  القانون  تنظيم  ــ 
 ، الدعوى  اأهمية   . التقدير  اأ�ش�ض   . تقديرها  فى  املحكمة  �شلطة   . اخل�شوم 
، املنفعة  اإ�شتغرقته الدعوى  ، الوقت الذى  ، املرافعة  قيمتها ، اجلهد املبذول 

العائدة. 
الأتعاب بني  يتناول  فاإنه مل  املحامي مع موكله  اأتعاب  املحاماة    حدد قانون 
الدعوى  اأهمية  اإىل  بالنظر  املو�شوع  ملحكمة  يعود  ذلك  تقدير  لأن  اخل�شوم 
وقيمتها واجلهد املبذول فيها مرافعة �شفهية اأو مكتوبة وما ا�شتغرقته الدعوى 

من وقت وما عاد على املوكل من منفعة مبا�شرة.
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جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/11/19م

الطعن رقم 2006/257م مدني ثانية عليا 

اأتعاب محاماة

للعقد  وفقاً  اأتعابه  ويتقا�شى   ، الدعوى  يف  م�شروفاته  ا�شرتداد  للمحامي   -
اإىل  يتقدم  اأن  الطرفني  لكل من  الختالف  وعند   . بينه وبني موكله  املحرر 

جلنة قبول املحامني لف�شل اخلالف.  

يتقا�شى املحامي اأتعابه وفقاً للعقد املحرر بينه وبني موكله فاإذا وقع خالف 
بني الطرفني جاز لكل منهما وفقاً لن�ض املادة 49 من نف�ض القانون اأن يتقدم 

اإىل جلنة قبول املحامني بطلب حل�شم اخلالف ..الخ .

------------------------------------------------

جل�سة يوم الأربعاء الموافق 2007/5/2م

الطعن رقم 2006/436م تجاري عليا

اأتعاب محاماة 

الوكالة باخل�شومة ل جتعل الوكيل خ�شماً فى الدعوى . عدم جواز الإتفاق 
 . اأتعاب املحاماة . خمالفة ذلك  املتنازع عليها نظري  اأخذ بع�ض احلقوق  على 
اأثره . اإتفاق غري جائز اإعماله . اإتفاق الأتعاب بني املحامى وموكله يلزم طرفيه 
فقط . عدم جواز الق�شاء بالأتعاب الأتفاقية على الطرف اخلا�شر للدعوى . 
تقدير املحكمة لأتعاب املحاماة بح�شبانها من امل�شاريف . تقدير الأتعاب باأمر 
على عري�شة اإذا مل تقدر فى احلكم . اأ�ش�ض تقديرها . اأهمية الدعوى ، قيمتها 
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، واجلهد الذى بذل فيها .  

يف  خ�شماً  باخل�شومة  الوكيل  جتعل  ل  باخل�شومة  الوكالة  اأن  قانوناً  املقرر 
الدعوى ، وتفريعاً على هذا الأ�شل العام ل يجوز للمحامي باأي حال اأن يبتاع 
كل اأو بع�ض احلقوق املتنازع عليها اأو اأن يتفق على اأخذ جزء منها نظري اأتعابه 
اأو على مقابل ين�شب اإىل قدر اأو قيمة ما هو مطلوب يف الدعوى اأو  ما يحكم 
به فيها واأي اأتفاق كهذا يكون خمالفاً للقانون غري جائز اإعماله ، ـــ   من املقرر 
يف ق�شاء هذه املحكمة اأن اتفاق الأتعاب بني اخل�شم ووكيله يف الدعوى حتى اإذا 
�شدر �شحيحاً فاإن من �شاأنه اأن يلزم طرفيه فقط ح�شبما تن�ض عليه املادة 46 
من قانون املحاماة وتطبيقاً للقواعد العامة فيما يتعلق بن�شبة اأثر العقد ول 
تق�شي املحكمة على اخل�شم اخلا�شر يف الدعوى باأتعاب املحاماة املتفق عليها 
بني اخل�شم الذي ك�شب الدعوى وحماميه بل تقدرها املحكمة بح�شبانها من 
املحكوم  وهو  الدعوى  يخ�شر  الذي  اخل�شم  على  بها  يق�شى  التي  امل�شاريف 
عليه فيها ا�شتناداً اإىل املادة 183 من قانون الإجراءات ا ملدنية والتجارية والتي 
يتعني تقديرها طبقاً للمادة 188 من ذات القانون من املحكمة م�شدرة احلكم 
م�شمنة يف ذات احلكم اأو باأمر على عري�شة يقدم لرئي�ض املحكمة التي اأ�شدرت 
احلكم اإذا مل يتم تقديرها يف احلكم ذاته ، ويو�شع يف العتبار عند تقديرها 

اأهمية الدعوى وقيمتها واجلهد الذي بذل فيها .
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جل�سة ال�سبت الموافق 2007/12/9

الطعن رقم 2007/389 مدنية ثانية عليا

توكيل

الأجراءات املبنية على توكيل �شادر من وكيل منتهية وكالته . غري �شحيحة . 
للمحكمة اأن تدفع به من ذات نف�شها لتعلقه بالنظام العام.

حيث اإنه تبني اأن التوكيل للمحامي .... املقبول اأمام املحكمة العليا جاء من 
املحامي ...  بعد انتهاء �شالحية وكالته باأكرث من �شهر.

الطريق  اتباع  ويتعني   ، العام  بالنظام  متعلقة  التقا�شــي  اإجراءات  اإن  وحيث 
الذي ر�شمه القانون يف طريقة الطعن ، واإل كان الطعن غري �شحيح.

حيث اإنه عماًل باملواد 75 ، 243 ، 244 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية 
الطعن يجب اأن يرفع ب�شحيفة يوقعها حمام مقبول اأمام املحكمة يقدم �شند 
توكيل �شاري املفعول واإل كانت الإجراءات باطلة فيتعني على املحكمة العليا 

من تلقاء نف�شها احلكم بعدم قبول الطعن �شكاًل.

----------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/2/3

الطعن رقم 2007/313 مدنية ثانية عليا

اأتعاب المحاماة. طلبها

اللجوء اإىل جلنة قبول املحامني يف دعوى اأتعاب املحاماة جوازي. اأثره. عدم 
اإىل  يحال  ول  نظرها.  من  املحاكم  مينع  ل  املحاماة  قبول  جلنة  اإىل  اللجوء 
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اللجنة اإل بطلب من اأحد الأطراف.

من تاأمل اأدنى تاأمل يف ن�ض املادة ال�شالفة البيان يجدها �شريحة يف جوازية 
اللجوء من اأحد طريف العالقة اإىل جلنة قبول املحامني يف ح�شم النـزاع حول 
نظر  املحاكم من  يد  تغل  اأنها  ولي�شت هي وجوبية وح�شرية مبعنى  الأتعاب 
النـزاع الذي ين�شاأ بني املحامي وموكله يف اأتعاب عقد الوكالة كما اأنها مل تقرر 
لن�ض  ذلك  اأريد  ولو  الدعاوى  الف�شل مبثل هذه  املحاكم يف  اخت�شا�ض  عدم 
الخت�شا�ض  اأن  وا�شحة  دللة  يدل  عما  ذلك  كله  �شراحة  املادة  ذات  يف  عليه 

الأ�شل هو للمحاكم.

--------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/2/24

الطعن رقم 2007/515 مدنية ثانية عليا

)1( التوكيل. �سيغة 

ـ الأ�شل يف الوكيل الأمانة يف اإطار ما ُوّكل فيه.

يف  التدخل  عليه  يتعني  الوكيل ل   ، املوِكل  اإىل  يرجع  الوكالة  �شيغة  اختيار  ـ 
�شيغة الوكالة.

الأ�شل يف الوكيل الأمانة يف اإطار ما ُوّكل فيه من �شلوك مهني و�شخ�شي وهذا 
يت�شح جلياً يف كون الطاعن هو الذي اختاره وكياًل له يف دعواه.

ــ اختيار �شيغة الوكالة فهو موكول اإىل املوكل لأنه هو �شاحب ال�شاأن يف حقه 
ولي�ض واجباً على الوكيل التدخل فيما ل يعنيه والقانون امل�شار اإليه مل يلزمه 
يتعلق  فيما  القانون  حمتويات  يعرف  اأن  عليه  كونه  واأما  ذلك  ب�شاأن  حتماً 
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له  لبد  املحامي  لأن  �شحيح  فهو  الدعوى  اأوراق  عليه  انطوت  وما  باملحاماة 
اأن تكون لديه خربة فائقة تخولــه فيما وكل ب�شدده لكن ذلك ل يحتم عليه 
كما  املوكل  اإىل  ذلك  اأمر  واإمنا   ، الوجوب  �شبيل  على  التوكيل  �شيغة  اختيار 

اأ�شلفنا �شابقاً.

محامي 

ال�شلطانية  واملرا�شيم  والقوانني  التعديالت  لكافة  املحامي   متابعة  وجوب 
مق�شورة بنطاق اخت�شا�شه . �شيغة التوكيل من اخت�شا�شات املوِكل.

واأما كونه يتعني عليه متابعة كافة التعديالت والقوانني واملرا�شيم ال�شلطانية 
فهذا �شيء م�شلم به من حيث املبداأ املطلوب يف جمال عمل املحاماة لكن هذه 
املتابعة مق�شورة ب�شاأن معرفة جمال الخت�شا�ض ول تتعدى يف اخت�شا�شات 
املوكل فيما يريد من �شيغة التوكيل يف درجات التقا�شي لأن هذا الأمر منوط 

به وما على الوكيل اإل القيام مبا وكل فيه من منازعات �شد الغري.

-------------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/3/9

الطعن رقم 2007/512 مدنية ثانية عليا

لجنة قبول المحامين . طعن«جوازه«

قبول  جلنة  قرار  من  املتظلم  يف  ال�شتئنافية  الدائرة  ت�شدره  الذي  القرار 
املحامني يقبل الطعن عليه بالنق�ض.

 وحيث اإن قانون املحاماة قد اأحال املتظلم من قرار جلنة قبول املحامني اإىل 
الدائرة ال�شتئنافية يف حمكمة ال�شتئناف فاإن ق�شد امل�شرع يف ذلك اأن تق�شي 
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هذه الدائرة ق�شاًء يقبل التنفيذ الفوري ويقبل الطعن بالنق�ض وذلك لأنه 
وحينما �شرع هذا الن�ض واأحال اإىل الدائرة ال�شتئنافية يكون قد اأحال النزاع 
بني طالب الرتخي�ض وجلنة قبول املحامني اإىل جهة ق�شائية حتكم مبوجب 
قانون املرافعات وتق�شي ق�شاًء ول حتكم اأحكاماً غري ق�شائية لأنها حمكمة 
ق�شاء اأنيط بها تنفيذ القانون لذلك ولئن كان قرار هذه الدائرة �شمي قراراً 
فاإنه يقبل الطعن بالنق�ض كما ذكرنا ويعامل معاملة احلكم ملا كان ما تقدم 

فاإن الطعن مقبول من حيث ال�شكل والدفع مرفو�ض.

---------------------------------------------

جل�سة يوم الأربعاء الموافق 2008/6/30م

الطعن رقم 2007/277م تجاري عليا

اأتعاب محاماة »الحكم بها، تقديرها«

اتفاق الأتعاب بني اخل�شم وحماميه ل يلزم اإل طرفيه . موؤدى ذلك . املحكمة 
لطبيعة  بالنظر  الأتعاب  تقدر  الأتعاب.  بتلك  عليه  املحكوم  على  حتكم  ل 

الدعوى ، واجلهد املبذول فيها. 

الأتعاب بني اخل�شم وحماميه  اتفاق  اأن  العليا  املحكمة  املقرر يف ق�شاء    )1(
اإل طرفيه ول تق�شي حمكمة املو�شوع على اخل�شم املحكوم عليه يف  ل يلزم 
املبذول  واجلهد  الدعوى  لطبيعة  بالنظر  تقدرها  بل  الأتعاب  بتلك  الدعوى 

فيها. 
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جل�سة ال�سبت الموافق 2008/12/20م

الطعن رقم 2008/406م مدنية اأولى عليا

توكيل . �سحيفة »�سرط قبولها«

-�شرط قبول �شحيفة الطعن اأن تكون موقعة من حماٍم �شدر التوكيل با�شمه. 
ال�شحيفة يف  وقع  الذي  املحامي  ا�شم  على  الن�ض  دون  املحامي  توكيل مكتب 

التوكيل اأثره رف�ض التوكيل لتقدميه من غري ذي �شفة.

- اإن املادة 243 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ا�شرتطت توقيع �شحيفة 
املادة 43 من  ، وق�شت  العليا  اأمام املحكمة  الطعن من حمام مقبول للرتافع 
قانون املحاماة )املعدلة باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2008/78( باأن يتوىل املحامي 
متثيل موكله يف النزاع املوكل فيه مبوجب توكيل �شادر با�شمه ، فاإن مقت�شى 
ذلك اأن يكون من وقع �شحيفة الطعن هو املحامي الذي ورد ا�شمه حتديداً يف 
�شند الوكالة ، وبالنظر اإىل �شند الوكالة الذي اأرفق مع �شحيفة الطعن فاإن 
الوكيل هو مكتب الدكتور ......  ، ووقعت �شحيفة الطعن من حمام مل يرد 
ا�شمه يف التوكيل مما يعد معه الطعن مقدماً من غري ذي �شفة متعيناً لذلك 

عدم قبوله واإلزام الطاعنة بامل�شاريف وم�شادرة ن�شف الكفالة.

--------------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/1/24م

الطعن رقم 2008/531م مدنية اأولى عليا )ب(

محاماة »القيد في الت�سجيل«

-القيد ب�شجل املحاماة اأمام املحاكم البتدائية وما يف م�شتواها. �شرطه. ا�شتيفاء 
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ال�شروط الواردة يف املادتني )19، 26( من قانون املحاماة والقرار الوزاري رقم 

)2003/153( اأعمال حم�شري التنفيذ لي�شت من الأعمال النظرية.

البتدائية وما يف  املحاكم  اأمام  املحامني  ب�شجل  القيد  ال�شتجابة لطلب  -اإن 
م�شتواها يقت�شي يف مقدم الطلب اأن ي�شتوفى ال�شروط الواردة يف املادتني )19 

و 26( من قانون املحاماة ، والقرار الوزاري رقم 2003/153م.

وحيث اإن الطاعن مل ي�شتوف ال�شروط املطلوبة فاإن قرار جلنة قبول املحامني 
الذي يتعني معه قبول  الأمر   ، �شليماً  ال�شتئنافية جاء  الدائرة  بقــرار  املوؤيد 

الطعن �شكاًل ، ورف�شه مو�شوعاً واإلزام الطاعن امل�شاريف وم�شادرة الكفالة.

------------------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/2/1م

الطعن رقم 2008/645م مدنية ثانية عليا

محاماة القيد في �سجل المحامين

-ن�ض املادة )12( من قانون املحاماة عام مل ي�شرتط درا�شة مواد معينة. موؤداه. 
ال�شريعة  القيد يف �شجل املحاماة. تف�شري  العليا طلب  املعاهد  يحق خلريجي 

الواردة باملادة )12( بال�شريعة وفق درا�شة مواد معينة خمالف للقانون.

للمادة  املذكورة جاء خمالفاً  اللجنة الطاعنة  اأن تف�شري  - هذه املحكمة ترى 
)12( التي تن�ض على اأن يكون طالب القيد » حا�شاًل على �شهادة يف ال�شريعة اأو 
القانون من اإحدى اجلامعات اأو املعاهد العليا املعرتف بها »  لأن ن�ض هذه املادة 
هو ن�ض عام متعلق بدرجة يف ال�شريعة الإ�شالمية من جامعة اأو معهد عايل 
معرتف به اأو �شهادة من كلية حقوق ومل يتعر�ض للمواد التي تدر�ض يف ذلك 
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املعهد اأو تلك الكلية ، وعليه فما ذهبت اإليه الطاعنة اجتهاد منها حول تف�شري 
املادة )12( واحلال اأن هذه املادة جاءت وا�شحة ل غمو�ض بها اإذ املطلوب من 
ال�شخ�ض الذي يريد العمل باملحاماة اأن يكون خريجاً من كلية حقوق اأو من 

معهد عايل �شرعي معرتف به يف ال�شلطنة .

-----------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/4/19م

الطعن رقم 2008/698م مدنية ثانية عليا

محاماة. قيد في ال�سجل

- مراجعة املوا�شيع ذات ال�شلة بالأمور القانونية واإبداء الراأي ب�شاأنها واإعداد 
و�شياغة القرارات، واإعداد ومراجعة ال�شهود لأجل اعتمادها، ومراجعة الأحكام 
اأعمال  ال�شريعة قبل امل�شادقة عليها. تعد  التي ت�شدر عن املحاكم  الق�شائية 
نظرية. للقائم بها ب�شفة م�شتمرة ملدة ثالث �شنوات مع ح�شوله على �شهادة يف 

القانون احلق يف قيد ال�شجل املحامني.

--اأن املطعون �شده حا�شل على اللي�شان�ض يف القانون من كلية ال�شرطة بدبي 
املوا�شيع  كافة  مراجعة  يف  متمثلة  قانونية  اأعمال  ميار�ض  واأنه  2003م  �شنة 
لل�شرطة  العام  املفت�ض  م�شاعد  اإىل  ترفع  التي  القانونية  بالأمور  ال�شلة  ذات 
واإعداد  فيها  القرار  واتخاذ  عر�شها  قبل  ب�شاأنها  الراأي  واإبداء  واجلمارك 
لل�شرطة واجلمارك  العام  املفت�ض  التي ت�شدر عن م�شاعد  القرارات  و�شياغة 
لل�شرطة  ملفت�ض  العام  امل�شاعد  قبل  من  اعتمادها  قبل  العقود  كافة  ومراجعة 
واجلمارك وبالإ�شافة اإىل ذلك يقوم مبراجعة الأحكام الق�شائية التي ت�شدر 
عن املحاكم الع�شكرية مبختلف درجاتها �شد منت�شبي �شرطة عمان ال�شلطانية 



- 73 -

قوانين تنظيم المهن
قبل عر�شها لالإعتماد وامل�شادقة عليها من قبل م�شاعد املفت�ض العام لل�شرطة 
كمحام  مقيد  واأنه  الأحكام  تلك  على  الت�شديق  �شلطة  ب�شفته  واجلمارك 
اأمام الق�شاء الع�شكري ملختلف درجاته ويقوم بالرتافع يف الق�شايا اجلنائية 
الهيئات  اإحدى  هي  التي  الع�شكرية  املحاكم  على  املعرو�شة  والإن�شباطية 
الق�شائية  يف ال�شلطنة �شد منت�شبي �شرطة عمان ال�شلطانية وذلك منذ �شنة 
2004م حلد الآن وحيث اإن طبيعة هذه الأعمال التي يقوم بها املطعون �شده يف 
نطاق وظيفته ل تخرج عن نطاق عمل الدائرة القانونية باجلهة التي ينت�شب 
املطعون  يزاولها  املحاماة  لأعمال  نظرية  اأعمال  هي  الأعمال  هذه  فاإن  اإليها 
�شده ل�شالح اجلهة التي يعمل بها وذلك لأكرث من ثالث �شنوات ب�شكل اأ�شيل 
جدول  يف  لقيده  ال�شروط  جميع  حقه  يف  ا�شتوفت  قد  بذلك  واأنه  وم�شتمر 
املحامني املقبولني اأمام املحاكم الإبتدائية وما يف م�شتواها التي ن�شت عليها 
مبا  2003/153م  رقم  الوزاري  والقرار  املحاماة  قانون  من   )26.19.3( املواد 

ي�شتوجب معه مع احلالة ما قرر الإجابة لطلبه.

---------------------------------------------------

جل�سة الأحد 2009/11/7م 

الطعن رقم 2009/174م مدني عليا

اأعمال نظيرة ، محاماة

بني  .الفرق  املحاماة  لأعمال  النظرية  الأعمال  من  لي�ض  املدين  املحقق  عمل 
املحقق املدين واملحقق اجلزائي .

والذي يهمنا الآن هو هل عمل املحقق املدين الذي �شغلته املطعون �شدها هو 
نف�شه التحقيق اجلزائي الوارد بن�ض املادة )26( كاأحد الأعمال النظرية ؟ .. 
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الإجابة .. بالنفي فالتحقيق املدين يتعلق بالأحوال املدنية كالتحقيق مع من 
يقدم طلباً لنيل �شهادة اجلن�شية اأو من يرغب يف احل�شول على جواز �شفر اأو 
اأمام  خمالفات  من  يقع  فيما  الإجراءات  وحتريك  البالغ  فتح  اأما   ... ...الخ 
فاإن  وبالتايل  املخالفة  الذي �شبط  املوظف  باعتباره  ذلك  فاإن  املدين  املحقق 

متابعته لالإجراءات تكون بتلك ال�شفة ول جتعله حمققاً جزائياً . 

اجلزائي  القانون  خمالفات  يف  التحقيق  يبا�شر  من  فهو  اجلزائي  املحقق  اأما 
عبارة  تطويع  حال  باأي  ميكن  ول   . الأخرى  العقابية  القوانني  من  وغريه 

حمقق مدين لتدخل يف دائرة حمقق جزائي . 

وحيث اإن ما تو�شلت اإليه الدائرة ال�شتئنافية مبحكمة ال�شتئناف من تف�شري 
يجايف ق�شد امل�شرع فاإن ذلك يجعل قرارها عر�شة لنق�شه . 

---------------------------------------------

جل�سة الأحد 2009/11/14م 

الطعن رقم 2009/331م مدني عليا

قانون محاماة

يلزم  ل  بالده  قانون  مبوجب  العليا  باملحكمة  املرافعة  حق  الطاعن  اكت�شاب   
اإن خالف قانونها. القانون يطبق على كل حالة بذاتها ول  اإقراره بال�شلطنة 

ي�شح القيا�ض واملماثلة.

- اإن الطاعن يطلب من هذه املحكمة خمالفة القانون لأن تطبيق ن�ض املادة 
�شيجعله يف مركزين متناق�شني ويهدر  الُعماين  املحاماة  قانون  )1/21( من 

حقه الذي اكت�شبه مبوطنه الأ�شلي ..
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يف  لي�ض  لأنه  قانوين  ن�ض  تطبيق  عدم  املحكمة  من  يطلب  اأن  الغريب  من 
م�شلحة الطاعن لأنه اكت�شب حقاً مبوجب قانون بلده ، وهذا اأمر تاأباه الفطرة 
اإقرار حق مكت�شب بقانون يتعار�ض ون�ض قانوين ارت�شاه  اأن يطلب  ال�شليمة 
حمامني  ملفات  و�شم   . ال�شلطنة  يف  املحاماة  مهنة  لينظم  الُعماين  امل�شرع 
اآخرين باعتبارهم حالت مماثلة ل فائدة منه لأننا ل�شنا ب�شدد املماثلة واإمنا 
ب�شدد تطبيق القانون ، ومل يرد يف قانون املحاماة الُعماين ما ي�شري اإىل حق 

مكت�شب مبوجب قانون املحاماة يف اأي بلد اآخر . 

----------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت الموافق22/مايو/2010م

الطعن رقم 2009/989م الدائرة  المدنية )اأ(

توكيل 

تعيني ا�شم الوكيل وفقا لن�ض املادة )43( املعدلة من قانون املحاماة. هدفه. 
عدم الإبهام وقطع  ال�شك عن نف�ض املوكل عن وكيله فيما يخا�شم فيه. ن�ض 
�شند الوكالة على توكيل �شخ�ض غري حمدد من بني املحامني التابعني للمكتب 
ل يتعار�ض مع ن�ض املادة )43( املعدلة من قانون املحاماة اإن ذكرت اأ�شماوؤهم يف 

�شند الوكالة.  

ل  �شند الوكالة املرفق ب�شحيفة ال�شتئناف ورد فيه اأن املطعون �شده حالًيا وكَّ
عمر  مبكتب  واملن�شوبني  املحاكم  درجات  بكافة  املرخ�شني  املحاميني  من  اأيا 
احلو�شني للمحاماة وال�شت�شارات القانونية وهما جمدي ال�شيد اأباظة و�شعيد 
عبداخلالق اإ�شافة اىل اآخر الأ�شماء املذكورة يف ال�شند وهذه العبارة ل تتعار�ض 
مدلول  بل  املحاماة  قانون  من  املعدلة   )43( املادة  لن�ض  الوا�شع  املفهوم  مع 
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املادة الآنفة الذكر وين�شجم فحوى مدلولها مع  الوكالة يتفق مع ن�ض  �شند 
املراد  �شيًئا من ذلك  الوكالة وكون مكتب عمر ذكر فيه ل يغري  �شند  مفهوم 
اأ�شخا�ض  اأو عدة  التوكيل  بنف�شه يف  ال�شخ�ض  تعيني  املادة هو  ن�ض  اإفادة  من 
للمثول اأمام املحكمة بكافة درجاتها فاأي واحد منهم ح�شر املرافعه اأجزى عن 
ب�شند  احلال  هو  ح�شبما  اأ�شمائهم  بذكر  الوكالة  �شند  �شملهم  طاملا  الآخرين 
هذه الوكالة حيث ورد فيه )اأًيا من املحامني( اإذ الهدف من تعيني ا�شم الوكيل 
فيه  فيما يخا�شم  وكيله  املوكل عن  نف�ض  ال�شك عن  الإبهام وقطع   هو عدم 
ما  الوكالة وهو  �شند  ا�شمه يف  يرد  اآخر مل  �شخ�ض  فرمبا يح�شر اخل�شومة 
مل يحدث بحال هذا ال�شند وعلى �شوء ما �شلف ي�شحى الطعن بهذا ال�شبب 

منعدم ال�شحة من اأ�شا�شه.

-----------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت  الموافق 16/اكتوبر/2010م

الطعن رقم 2010/23م الدائرة  ال�سرعية

محامي.

املحاكم  اأمام  الرتافع  من  �شنوات  ع�شر  من  اأكرث  بالق�شاء  ا�شتغل  من  منع 
البتدائية وفقا للمادة )7( من قانون املحاماة مق�شور عليه، ول ينطبق على 

املحامني العاملني معه باملكتب. 

الرد على نعيه رقم )1( فنقول اإن اخلطاأ الذي اأوجبته املادة رقم )7( مق�شور 
على املحامي الذي ا�شتغل يف الق�شاء مدة تزيد على ع�شر �شنوات ول ينطبق 
فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  وعليه  معه  العاملني  املحامني  على 

بالبطالن لي�ض يف حمله .
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جل�سة يوم الأحد الموافق 7/نوفمبر/2010م

الطعن رقم 2010/442م الدائرة  المدنية )ج(

دعوى »رفعها عن طريق محام«

رفع الدعوى التي تزيد عن خم�شة اآلف عن طريق حمام وفقا للمادة )31( 
ا�شتئناف  موؤداه.  البتدائية،  املحكمة  اأمام  برفعها  خا�ض  املحاماة  قانون  من 

الدعوى ل يتطلب تقدميها عن طريق حمام.

اإذ املق�شود منه هو منع  ن�ض املادة )31( من قانون املحاماة �شريح يف دللته 
اأو  جتارية  اأو  مدنية  دعوى  رفع  من  والأفراد  التجارية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
�شريبية تزيد قيمتها على خم�شة اآلف ريال اإل عن طريق حمام ، وملا كانت 
الدعوى املدنية ترفع يف املحكمة البتدائية فال جمال للقول باأن ذلك ين�شحب 
املحاماة  قانون  من   )31( املادة  ن�ض  ولتف�شري  ال�شتئناف  رفع  اإجراءات  على 
تن�ض  التي  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )231( املادة  ن�ض  نورد 
بتعديله  اأو  باإلغائه  اأو  امل�شتاأنف  احلكم  بتاأييد  ال�شتئناف  يف  املحكمة  )حتكم 
مل�شلحة امل�شتاأنف( وموؤدى هذا اأن ال�شتئناف ي�شبقه حكم اأو اأي اإجراء ق�شائي 
اأما الدعوى  اأو التعديل  اأو الإلغاء  اإليه عر�شه للتاأييد  اآخر بح�شب ما انتهى 
املدنية فلي�شت كذلك اأي ل ي�شبقها اأي اإجراء ق�شائي ومن ثم فاإنها تختلف 
عن ال�شتئناف وبتقريرنا هذا الختالف بني الدعوى املدنية وال�شتئناف فاإن 
املادة )31( من قانون املحاماة ل ت�شمل ال�شتئناف بل قا�شرة على رفع الدعوى 

ابتداًء .
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جل�سة يوم الأحد 26/فبراير/2011م

الطعن رقم 2011/628م الدائرة  المدنية )اأ(

�سحيفة«رفعها عن طريق محام«

رفع الدعوى املدنية التي تزيد قيمتها عن خم�شة ع�شر األف ريال عماين بغري 
حمام ل يرتب البطالن. �شنده. املادة )31( من قانون املحاماة مل تن�ض على 

البطالن.

حيث اأن ما جاء به ال�شببني يف الطعن من خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 
ال�شتئناف  �شحيفة  بطالن  بدعوى  فيه  املطعون  احلكم  وبطالن  وتاأويله 
املحاماة و)172(  املادة )31( من قانون  الغري موقعة من حمامي وملخالفتها 
من   )31( املادة  لأن  وذلك   ، مردود  والتجارية  املدنية  الجراءات  قانون  من 
قانون املحاماة ق�شت فعاًل بعدم جواز رفع الدعاوى املدنية التي تزيد قيمتها 
على )15000ر.ع( خم�شة ع�شر األف ريال عماين اإل عن طريق حمام غري انها 
القانون  �شحيح  طبق  فاحلكم  احلكم  هذا  ملخالفتها  جزاء  بطالن  ترتب  مل 
واإلتفات املحكمة على هذا الدفع يف حمله وال�شببني غري موؤ�ش�شني وبالتايل 

الطعن بالنق�ض يرف�ض .

----------------------------------------------

جل�سة يوم الأربعاء الـموافق 2011/5/4م

الطعن رقم 2010/453م الدائـرة التجــارية

محامي.  

جمرد ا�شتمال الوكالة على اأحد العاملني باملحاكم من بني اأ�شماء عدة حمامني 
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ل يرتب البطالن وفقا للمادة)83( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية. 

�شرطه. عدم قيامه باأي عمل يف الدعوى.  

))ل  اأنه  على  والتجارّية  املدنّية  الإجراءات  قانون  من   )83( املادة  يف  الن�ض   
يجوز لأحد الق�شاة اأو ع�شو الدعاء العام اأو لأحد العاملني باملحاكم اأن يكون 
تاء  اآلف  اأو  بامل�شافهة  كان  �شواء  املرافعة  اأو  احل�شور  يف  اخل�شوم  عن  وكياًل 
ولو كانت الدعوى مقامة اأمام حمكمة غري املحكمة التابع لها واإل كان العمل 
الدعاء  واأع�شاء  الق�شاة  اأي من  امل�شّرع قد حظر على  اأن  ...(( مفاده  باطاًل 
اأو  اأي من اخل�شوم يف احل�شور  اأن يكون وكياًل عن  العام والعاملني باملحاكم 
املرافعة �شواء ال�شفوّية اأو املكتوبة اأو باآلف تاء يف اأي دعوى ولو كانت مرفوعة 
اأمام حمكمة غري املحكمة التابع لها ورتب على خمالفة هذا احلظر بطالن 
ممن  اأي  يكون  اأن  هو  البطالن  جزاء  تطبيق  مناط  اأن  موؤداه  مبا  العمل، 
عددتهم املادة املذكورة قد قام بعمل عن اخل�شوم يف الدعوى �شواء باحل�شور 
، فاإذا ثبت  تاء  باآلف  اأو  املكتوبة  اأو  ال�شفهّية  الـمرافعة  اأو  اأمام املحكمة  عنهم 
عدم قيامه بعمل عن اخل�شوم اأمام املحكمة فال يق�شى بالبطالن ، ملا كان ذلك 
، وكان الثابت من مطالعة الأوراق اأمام حمكمة ال�شتئناف اأن من قام باإيداع  
اأمام  امل�شتاأنفني  عن  وح�شر  عليها  ووقع  املحكمة  اأمام  ال�شتئناف  �شحيفة 
حمكمة ال�شتئناف وقّدم مذكرات بدفاعهم هو ال�شتاذ / ......................
............. وهو حمام مقبول اأمام حمكمة ال�شتئناف وموكل من امل�شتاأنفني 
وذلك  واأنواعها  درجاتها  اختالف  على  املحاكم  جميع  اأمام  عنهم  باحل�شور 
مبوجب التوكيالت املودعة ملف ال�شتئناف وامل�شّدق عليها من الكاتب بالعدل 
وهو لي�ض من بني العاملني باملحاكم حتى ي�شري عليه احلظر املن�شو�ض عليه 
باملادة )83( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية ال�شالفة البيان مما تكون 
اأحكام القانون ، ول يغري من  اإجراءات ال�شتئناف قد متت وفق �شحيح  معه 
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الوارد  الـمحامني  اأ�شماء  �شمن   ...................../ ال�شتاذ  ا�شم  ورود  ذلك 
اإذ الثابت  ذكرهم بالتوكيالت املودعة ملف ال�شتئناف كوكالء عن امل�شتاأنفني 
اأمام املحاكم البتدائّية  اأنه مرخ�ض له يف مزاولة مهنة املحاماة  من الأوراق 
وما يف م�شتواها ومل يكن مرخ�ض له يف مزاولة املهنة اأمام حماكم ال�شتئناف ، 

ف�شاًل عن اأنه مل يبا�شر اأي عمل عن امل�شتاأنفني اأمام حمكمة ال�شتئناف

------------------------------------------------

جل�سة يوم الأحد 2012/4/15م

الطعن رقم 2011/744م الدائرة  المدنية )اأ(

لجنة قبول المحامين« التظلم من قراراتها« 

التظلم من قرارات القيد يف جدول املحامني اأمام الدائرة ال�شتئنافية خالل 
لقبول  جلنة  اأمام   التظلم  لتقدمي  امليعاد  تفويت  الإخطار.  تاريخ  من  �شهر 

املحامني. نتيجته عدم القبول لتعلق امليعاد بالنظام العام.

حيث انه يجب الإ�شارة اأن املادة العا�شرة من قانون املحاماة حددت مدة وكيفية 
التظلم من قرارات القيد يف جدول املحامني و�شهر من تاريخ الإخطار ويقدم 
وانتظارها  اللجنة  امام  بتظلمه  والطاعن   ، ال�شتئنافية  الدائرة  اإىل  مبا�شرة 
العام وبالتايل  النظام  الذي هو من  الطعن  للرد فقد فوت على نف�شه ميعاد 
احلكم املطعون فيه طبق �شحيح القانون دون اأي ف�شاد يف ال�شتدلل فال�شبب 

يرد والطعن يرف�ض . 
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جل�سة يوم الأحد 2012/5/6م

الطعن رقم 2011/464م الدائرة  المدنية )اأ(

اأجرة » اأجرة المحاماة«

اأجرة املحاماة املحددة يف العقد اإذا مل يكن بها مغالة فهي ملزمة للطرفني. 

واأما ما نعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه �شديد ذلك لأنه يوجد عقد بني 
واأن  والعقد ملزم لطرفيه ل�شيما   ، املحاماة ومقدارها  اأجرة  الطرفني حول 
مقدار هذه الأجرة ل تظهر منها املغالة اأو ال�شطط يف مقابل املدعى فيه ، فلذا 

تطبيق ما اتفق عليه الطرفان واإلزامهما به هو الأوىل يف هذه الق�شية 

----------------------------------------------------
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جل�سة الثالثاء 2009/2/3

في الطعن رقم 2008/399 جزائي عليا

 محاماة.

باإ�شم  التوكيل  .اأثره.اإ�شدار  �شادراًباإ�شمه  يكون  اأن  وجوب  املحامي.  توكيل 
مكتب حماماة ل يخول من مل يوكل با�شمه متثيل املوكل اأمام الق�شاء. اإنابة 
املوكل بغ�شمه لغريه من املحامني جائز .�شرطه.األ يكون ممنوعاً من الإنابة 

�شراحة يف التوكيل.

رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  املحاماة  قانون  تعديل  مت  2008/5/27م  بتاريخ 
2008/78م واأ�شبح �شارياً اعتباراً من تاريخ ن�شره يف اجلرمية الر�شمية بالعدد 
رقم )864(ـ  اأي قبل تقدمي هذا الطعنـ  وقد جاء يف املادة )43( من هذا القانون 
اأن : » يتوىل املحامي متثيل موكله يف النزاع املوكل فيه مبوجب توكيل  على 
لطلباته  ويجوز  التوكيل وطبقاً  اإليه يف  به  ُيعهد  با�شمه ويف حدود ما  �شادر 
للمحامي اأن ُينيب غريه من املحامني العاملني اأو امللحقني مبكتبه يف ذلك ما 
مل يكن ممنوعاً من الإنابة �شراحة يف التوكيل » ،وموؤدى هذا الن�ض اأنه يجب 
اأحد غريه ما  اإنابة  با�شم املحامي ويجوز له  اأن يكون �شادراً  التوكيل  ل�شحة 
مل يكن ممنوعاً من الإنابة �شراحة يف التوكيل ، ملا كان ذلك وكان من املقرر 
اأن الطعن بالنق�ض حق �شخ�شي ملن �شدر احلكم �شده ميار�شه اأو  ل ميار�شه 
ح�شبما يرى فيه م�شلحته ، ولي�ض لأحد غريه اأن ينوب عنه يف مبا�شرته اإل 
اإذا كان موكاًل عنه توكياًل يخوله ذلك احلق ،وملا كانـت الطاعنـة وكلـت مكتب 
 ، العليا  املحكمة  اأمام  للطعن  القانونية   وال�شت�شارات  للمحاماة   .............
اأ�شباب الطعن مل يخوله التوكيل ال�شادر  وكان املحامي ..... الذي وقع على 
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من الطاعنـة بذلك فلم يذكر اأ�شمه وقد خلت الأوراق من الإنابة يف مبا�شرة 
غري  وبالتايل  �شفة  ذي  غري  من  مرفوعاً  الطعن  ي�شحى  مما  الإجراء  هذا 

مقبول �شكاًل.

---------------------------------------------

جل�سة الثالثاء 2009/3/3

في الطعن رقم 2009/5 جزائي عليا

محاماة.

�شحيفة اأ�شباب الطعن . ورقة �شكلّية يجب اأن حتمل بذاتها مقوماتها .موؤداه.
.اأثره. تذيّيل  بياناتها بدليل خارج عنها غري م�شتمد منها  عدم جواز تكملة 
دون  حماماه  ملكتب  �شدوره  من�شوب  مقروء  غري  بتوقيع  الطعن  �شحيفة 
الإ�شارة اإىل ا�شم من وقعها واأنه حمام مقبول اأمام املحكمة العليا .اأثره.عدم 

قبول الطعن.

واإجراءات  حالت  �شاأن  يف  اجلزائّية  الإجراءات  قانون  من   249 املادة  كانت  ملا 
الطعن اأمام املحكمة العليا بعد اأن ن�شت على وجوب التقرير بالطعن بالنق�ض 
واإيداع اأ�شبابه يف اأجل غايته اأربعون يوماً من تاريخ احلكم احل�شوري ، اأو من 
اأو من تاريخ احلكم فيها ، اأوجبت يف فقرتها   ، تاريخ انق�شاء ميعاد املعار�شة 
الأخرية بالن�شبة اإىل الطعون املرفوعة من غري الدعاء العام اأن يوقع اأ�شبابها 
حمام مقبول اأمام املحكمة العليا ، وبهذا الن�ض على الوجوب يكون امل�شرع قد 
دل على اأن �شحيفة اأ�شباب الطعن ورقة �شكلّية من اأوراق الإجراءات التي يجب 
اأن حتمل بذاتها مقوماتها ، ول يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غري 
م�شتمد منها ، وامل�شرع عندما اأوجب اأن تكون اأ�شباب الطعن موقعة من حمام 
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فاإن   ، اأ�شباب الطعن  اأن يتوىل هو و�شع  اأراد  اإمنا  العليا  اأمام املحكمة  مقبول 
اإقراره  اأن يوقع على ورقته مبا يفيد  ، وجب عليه  اأعوانه بو�شعها  اأحد  كلف 
وو�شعها من  واأ�شا�شه  الطعن  الواقع جوهر  الأ�شباب هي يف  لأن  ذلك   ، اإياها 
اإذا مل تكن ورقة الأ�شباب موقعاً عليها من �شاحب ال�شاأن   ، اأخ�ض خ�شائ�شه 
فيها ُعدت ورقة عدمية الأثر يف اخل�شومة وكانت لغواً ل قيمة له ويرتتب على 
خمالفة ما ن�شت عليه املادة ال�شالفة الذكر وجوب احلكم بعدم قبول الطعن 
اأ�شل �شحيفة الطعن  اأن  �شكاًل لبطالن �شحيفته وملا كان البني من الأوراق 
املاثل قد ذّيلت بعبارة »وكيل الطاعن مكتب ......... للمحاماة وال�شت�شارات 
القانونية » ومل ي�شر فيها اإىل ا�شم من وقعها واأنه حمام مقبول اأمام املحكمة 
العليا ، واإن وجد توقيع غري مقروء اإل اأنه ي�شعب التثبت من الذي وقع هذه 
ال�شحيفة ، ف�شاًل عن عدم مراعاة املادة 43 من قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم 
ال�شلطاين رقم 2008/78 التي ن�شت على اأنه )يتوىل املحامي متثيل موكله يف 
اإليه يف  النزاع املوكل فيه مبوجب توكيل �شادر با�شمه ويف حدود ما ُيعهد به 

التوكيل وطبقاً لطلباته .....(.

---------------------------------------------------

جل�سة الثالثاء 2009/3/31

الطعنان رقما 78 ، 2009/79 جزائي عليا

محاماة.

متثيل الأطراف ذوي امل�شالح املتعار�شة .ممنوع على املحامي .التعار�ض الذي 
بدفاع  اأبداه  ما  ت�شديق  يجعل  .ما  واحد  نزاع  يف  متعددين  متثيل  من  مينع 
املدان  طعن  �شحيفتا  .توقيع  الآخر  يدفاع  اأبداه  ما  تكذيب  يقت�شي  اأحدهم 
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واملدعي باحلق املدين من حمامي واحد.اأثره .عدم قبول الطعنان.�شرطه. اأن 

يكون اإعالن براءة وفق ما اأبدي من دفاع يتعار�ض مع احلكم بالتعوي�ض. 

مبا  يحتفظ  اأن  املحامي  على«على  املحاماة  قانون  من   )44( املادة  يف  الن�ض 
عن  للدفاع  اإبداءها  منه  يطلب  مل  ما  معلومات  من  موكله  اإليه  به  يف�شي 
اأية م�شاعدة ولو من قبيل  اإبداء  اأن ميتنع عن  ، وعليه  م�شاحله يف الدعوى 
، وب�شفة عامة ل  اأو يف نزاع مرتبط به  النزاع ذاته  امل�شورة خل�شم موكله يف 
املقرر  فاإنه من  ذلك  كان  ملا   ... اأن ميثل م�شالح متعار�شة(  للمحامي  يجوز 
هو  واحد  نزاع  يف  معاً  اأ�شخا�ض  متثيل  من  املحامي  مينع  الذي  التعار�ض  اأن 
ذلك التعار�ض الذي يجعل ت�شديق دفاع اأحدهم يقت�شي تكذيب دفاع الآخر 
والعربة يف هذا ال�شاأن مبا اأبداه كل متهم من دفاع واإذا حتقق ذلك امتنع على 
املحامي متثيل الأطراف ذوي امل�شالح املتعار�شة ، ملا كان ذلك فاإنه يبني من 
الإطالع على �شحيفة الطعن رقم )2009/79م( املقدمة من املحامي ........... 
نيابة عن موكله )املتهم( اأنه ينعى على احلكم املطعون فيه ابتناءه على اأدلة 
يف  ويطلب  )الطاعن(  املتهم  باإدانة  للق�شاء  عليها  ال�شتناد  يجوز  ل  فا�شدة 
خامتة �شحيفة الطعن نق�ض احلكم املطعون فيه والت�شدي ملو�شوع الدعوى 
والق�شاء برباءة املتهم )الطاعن( ويف املقابل تقدم ذات املحامي بالطعن رقم 
)2009/78م( اإنابة عن املدعي باحلق املدين يف الدعوى املدنّية التابعة للدعوى 
وما  املتهم  باإدانة  ق�شى  الذي  للحكم  الطعن  �شحيفة  يف  واأ�شار  العمومّية 
يرتتب عليه من اإلزامه بدفع التعوي�ض للطاعن )املدعي باحلق املدين( ولكن 
املحامي املذكور الذي مثل املتهم واملدعي باحلق املدين يف الطعنني املذكورين 
اأورد يف اأ�شباب الطعن اأن التعوي�ض املحكوم به للطاعن )املدعي باحلق املدين( 
جاء جمحفاً بحقه ل�شاآلته لعدم تنا�شبه مع الإ�شابات التي جنمت عن احلادث 
يف  احلكم  لنق�ض  ال�شتجابة  فاإن  كذلك  واحلال   ، املتهم(  فيه  ت�شبب  الذي 
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باحلق  للمدعي  احلكم  مع  يتعار�ض  املتهم  براءة  واإعالن  العمومّية  الدعوى 
املدين بالتعوي�ض الذي يطالب به مما يف�شي لتعار�ض يف دفاع وم�شلحة كل 
حماميه  الطاعنني  من  لكل  يكون  اأن  احلالة  هذه  يف  يقت�شي  وكان   ، منهما 
اإنابة عن  ، وملا كان املحامي ......... تقدم ب�شحيفتي طعن  الذي يدافع عنه 
الطاعنني )املتهم واملدعي باحلق املدين( رغم تعار�ض دفاعهما وم�شلحتيهما 

فيتعنّي عدم قبول �شحيفتي الطعنني.

-------------------------------------------

جل�سة الثالثاء2009/12/29م

)35(

الطعن رقم 2009/469م  ، جزائي عليا

- جرمية اإهانة الكرامة الواقعة على حمام » �شرط اعتبارها دعوى عمومية ». 
حمام » اإهانة كرامته ». قانون » تطبيق املادة 33 من قانون املحاماة«.

- اجلرائم الواقعة على املحامي مبوجب املادة )33( من قانون املحاماة تعاقب 
مرتكبها بالعقوبات املقررة لتلك اجلرائم اإذا وقعت على موظف ، قيد ذلك من 
حيث تطبيق عقوبة اجلرمية الواقعة عليه . �شرطه. اأن يكون ذلك اأثناء قيامه 

باأعمال مهنته. علة ذلك .

اإن هذا النعي غري �شديد ولئن كانت املادة )33( من قانون املحاماة  - وحيث 
تعاقب كل من اعتدى على حمام بال�شرب اأو التهديد اأو الإهانة اأثناء قيامه 
باأعمال مهنته بالعقوبات املقررة لتلك اجلرائم اإذا وقعت على موظف ، اإل اأن 
عقوبة  تطبيق  حيث  من  العام  املوظف  حماية  للمحامي  جعل  املذكور  الن�ض 
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 ، مهنته  باأعمال  قيامه  اأثناء  ذلك  يكون  اأن  �شريطة  عليه  الواقعة  اجلرمية 
وهذا الن�ض اأوجد هذه احلماية للمحامي لأنه وكيل عام ميثل كل من ينوب 
ملا يتعر�ض له املوظف  اأي خ�شومة ومن ثم فهو عر�شة لأن يتعر�ض  عنه يف 
العام . وحيث اإن وقائع الدعوى مو�شوع الطعن ت�شري اإىل اأن املحامي الـُمجنى 
املدنية رقم  اأ�شياًل يف الدعوى فقد كان مدعياً يف الدعوى  عليه كان خ�شماً 
2008/268 �شحار واملدعى عليه هو املطعون �شده واأن مو�شوع الدعوى يتعلق 
بحق �شخ�شي )دعوى اأتعاب حماماة( وعليه فاإن ما كان يقدم به املحامي لي�ض 
يجعل  الذي  الأمر  �شخ�شي  حق  لطلب  واإمنا  مهنته  باأعمال  القيام  اأجل  من 
مما  احلالة  هذه  على  ينطبق  ل  تطبيقه  العام  الدعاء  يطلب  الذي  الن�ض 

يقت�شي معه رف�ض الطعن مو�شوعاً . 

--------------------------------------------------

جل�سة يوم الثنين26/دي�سمبر/2011م

الطعن رقم 2011/334مالدائرة الجزائية

- طعن » ال�شفة فيه«. حمام » كونه وزيرا«.قانون » تطبيق املادة )6( من قانون 
املحاماة » .

اأعمال  من  عمل  اأي  يبطل  وزيرا  حمام  بتعيني  �شلطاين  مر�شوم  �شدور   -  
املحاماة ال�شادرة عنه ولو كان بطريق التفوي�ض . علة ذلك . اأثر ذلك .

- وحيث اإنه ولئن كان التقرير بالطعن قدم خالل الأجل القانوين ومن قبل 
اأن ما  اأنه قدم من غري ذي �شفة ذلك  اإل  العليا  املحكمة  حماٍم مقبول لدى 
اأثارته املطعون �شدها �شحيح فقد �شدر بتاريخ 2011/3/7م املر�شوم ال�شلطاين 
القا�شي بتعيني الدكتور عبداهلل بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي وزيراً لل�شوؤون 
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القانونية ، واأن املادة )6( من قانونا املحاماة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 
)96/108( تن�ض على »  ل يجوز اجلمع بني مهنة املحاماة والأعمال التالية :

اأ ــ من�شب الوزير وما يف حكمه” .

ويعني هذا اأن اأي عمل من اأعمال املحاماة يقوم به الدكتور عبداهلل ال�شعيدي 
.ملا  القانونية  الناحية  من  له  اأثر  ول  منعدماً  يعد  2011/3/7م  تاريخ  بعد 
بعد  اأي  2011/4/13م  بتاريخ  ح�شل  املاثل  بالطعن  التقرير  وكان  ذلك  كان 
2011/3/7م واأن املحامي الذي وقع على �شحيفة الطعن كان مفو�شاً من قبل 
، بعد انتفاء �شفة املحاماة عن هذا الأخري وذلك  الدكتور عبداهلل ال�شعيدي 
فاإن  لذلك   . اأعاله  اإليها  امل�شار  املحاماة  قانون  من   )  6( املادة  لن�ض  اإعماًل 
الطعن يكون قدم من غري ذي �شفة لأنه بني على توكيل �شادر من �شخ�ض 
ل يعد خموًل قانوناً بذلك . ملا كان ذلك وكان ما تقدم فاإن الطعن املقدم من 
�شركة عمان للتاأمني قدم من غري ذي �شفة الأمر الذي يتعني معه  الق�شاء 

بعدم قبول الطعن �شكاًل.



الفتاوى الصادرة عن وزارة 
الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )5(

ونفيد باأن املادة 2 من املر�شوم ال�شلطانى رقم 96/108 باإ�شدار قانون 
املحاماة تن�ض على اأن ت�شتمر �شالحية تراخي�ض مكاتب ال�شت�شارات القانونية 
الأجنبية ال�شادرة قبل تاريخ العمل بهذا املر�شوم اإىل نهاية املدة املحددة بها اأو 
وفقا  اإل  ذلك  بعد  ول جتدد  اأطول  اأيهما  التاريخ  هذا  �شنوات من  ملدة ثالث 

للقانون املرافق .

ومن حيث اأنه يبني من ا�شتقراء اأحكام قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم 
املادة 66 منه على جميع العاملني فى  اأوجب فى  اأنه  ال�شلطانى رقم 96/108 
املحاماة من الوكالء اأو من كان مرخ�شا لها من اجلهات املخت�شة بفتح مكتب 
ا�شت�شارات قانونية اأو العمل  بها قبل �شريان هذا القانون اأن يقيدوا اأ�شماءهم 

فى جداول قيد املحامني طبقا لأحكامه خالل �شنة من تاريخ العمل به .

واأجاز فى املادة 5 للمحامني العمانيني اأن يوؤ�ش�شوا فيما بينهم اأو مع حمامني 
م�شتقلة  معنوية  �شخ�شية  لها  يكون  للمحاماة  مدنية  �شركة  عمانيني  غري 

ويزاولون املحاماة من خاللها .

وقد اأ�شدر وزير العدل تنفيذا لذلك القرار الوزاري رقم 70 / 99 فى 
�شاأن ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�ض ال�شركات املدنية للمحاماة .

والبني مما تقدم اأن ما كان يعرف با�شم مكاتب ال�شت�شارات القانونية 
الأجنبية لن يكون له وجود �شواء بانتهاء مدة ترخي�شها اأو بنهاية مدة ثالث 
اأيهما  اإليه  امل�شار   96/108 رقم  ال�شلطانى  باملر�شوم  العمل  تاريخ  من  �شنوات 
اأطول ، ومن ثم فاإنه ل جمال للحديث عن مدى اأحقية مكاتب ال�شت�شارات 
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القانونية الأجنبية فى تاأ�شي�ض ال�شركات املدنية للمحاماة لأنه – كما �شبقت 
الدخول  لها  املكونني  للمحامني  يكون  واإمنا  وجود  لها  يكون  – لن  الإ�شارة 
لل�شروط  وفقا  للمحاماة  املدنية  ال�شركات  تاأ�شي�ض  فى  �شاءوا  اإن  غريهم  مع 
والأو�شاع املن�شو�ض عليها فى اأحكام املادة 5 من قانون املحاماة وقرار معاىل 

وزير العدل رقم 99/70 امل�شار اإليها .

) فتوى رقم : و �ض ق / م و / 12 / 1 / 1176 / 99 فى 1999/8/25م(

---------------------

فتاوى المادة رقم )6(

فبالإ�شارة اإىل الكتاب رقم : . بتاريخ ... فى �شاأن ا�شتثناء بنك التنمية 
باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  من   )31( املادة  من  )�ض.م.ع.ع(  العمانى 

ال�شلطاين رقم 96/108 . 

نفيد باأن املادة )2( من قانون املحاماة امل�شار اإليه تق�شى باأن يعد حماميا   
كل من يقيد بجداول املحامني التي ينظمها القانون ، ويحظر ا�شتعمال لقب 
حمام على غري هوؤلء ، ول يجوز ممار�شة مهنة املحاماة اإل بعد احل�شول على 
ترخي�ض بذلك وفقا لل�شروط والإجراءات التي حددها قرار وزير العدل رقم 
97/60 ، وطبقا للمادة )6( من هذا القانون ل يجوز اجلمع بني مهنة املحاماة 
لدى  اأو  اجلمعيات  اأو  البنوك  اأو  ال�شركات  يف  العمل  منها   ، الأعمال  وبع�ض 
الأفراد ، وذلك مع مراعاة اأن املادة )66( منه معدلة باملر�شوم ال�شلطاين رقم 
ال�شبع  ال�شنوات  العمانيني من هذا احلكم خالل  املحامني  ا�شتثنت   2000/16

التالية لتاريخ العمل بالقانون يف 97/1/1. 
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الفرتة  هذه  خالل  العمانيني  للمحامني  يجوز  اأنه  ذلك  وموؤدى 
العمل بال�شركات والبنوك ، ومن بينها بنك التنمية العماين ، مما ميكن معه 
بالإدارات  العاملني  اأو قيد  والبنوك تعيني حمامني عمانيني  ال�شركات  لهذه 
رفع  يف  منهم  لال�شتفادة  املحاماة  لقانون  وفقا  العمانيني  من  بها  القانونية 
كذلك  الأمر  كان  وملا   ، املحاماة  اأعمال  من  اآخر  عمل  اأى  وممار�شة  الدعاوى 
فقد ت�شاركوننا معاليكم الراأي باأنه ل موجب لإجراء التعديل امل�شار اإليه قبل 
نهاية الفرتة املذكورة ، اإذ ميكن لبنك التنمية العماين قيد العاملني بالإدارة 

القانونية به من العمانيني بجدول املحامني ح�شبما �شبق بيانه . 

وفيما يتعلق بقرار جمل�ض الوزراء املوقر بجل�شته رقم 2000/9 بتاريخ 
ووزارة  العدل  ووزارة  املالية  وزارة  كل من  بني  التن�شيق  يتم  باأن   2000/3/28
املادة )31( من قانون  البنوك من تطبيق  ا�شتثناء  �شاأن  القانونية يف  ال�شوؤون 
املحاماة امل�شار اإليه ، فاإنه ومبراعاة ما �شبق بيانه ، ترى ال�شوؤون القانونية اأنه 
لي�ض ثمة ما يحول قانونا دون اإجراء التعديل الذي يقر ال�شتثناء املطلوب ، 
، بح�شبانها اجلهة القوامة على تطبيق قانون  اإذا قدرت وزارة العدل املوقرة 
املحاماة ، اأن هذا التعديل ل يوؤثر �شلبا على مهنه املحاماة يف ال�شلطنة وعلى 

ت�شجيع الكوادر العمانية املوؤهلة على النخراط فيها . 

فتوى رقم ) و �ض ق / م و / 2001/240/1/20 فى  2001/2/27 م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )31(

نفيد اأن املادة )1( من املر�شوم ال�شلطاين رقم 97/18 بتاأ�شي�ض �شركة 
م�شاهمة عمانية عامة با�شم » بنك التنمية العماين« قد ن�شت على اأن »توؤ�ش�ض 
مبقت�شى اأحكام هذا املر�شوم �شركة م�شاهمة عمانية عامة با�شم » بنك التنمية 
العماين �ض .م.ع.ع« كما ن�شت املادة )2( من ذات املر�شوم على اأن » ي�شرى على 
البنك امل�شار اإليه الأحكام الواردة يف امللحق املرافق ، كما ت�شرى عليه اأحكام كل 
اأحكام املادة  اإليه با�شتثناء  من )اأ( قانون ال�شركات التجارية رقم 74/4 امل�شار 

)132( منه )ب( ........« 

�شركة  يكون  اأن  يعدو  ل  العماين  التنمية  بنك  اأن  تقدم  ما  ومفاد 
م�شاهمة عمانية عامة ، وميار�ض اأعماله طبقا لقانون ال�شركات التجارية امل�شار 
اإليه وبالتايل ل يعترب من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، ولئن كان امل�شرع 
اأمواله اأموال عامة تتمتع بحقوق اأموال اخلزانة العامة لل�شلطنة  قد اعترب 
املر�شوم  مبوجب  ال�شادر  البنك  تاأ�شي�ض  ملحق  من   )12( للمادة  وفقا  وذلك 
ال�شلطاين رقم 97/18 امل�شار اإليه ، اإل اأن ذلك ل ي�شتتبع القول باعتباره من 
وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، ولو كان امل�شرع يق�شد ذلك لن�ض على ذلك 

�شراحة يف املادة )1( من مر�شوم تاأ�شي�ض البنك امل�شار اإليه. 

واإذ ا�شتبان ذلك وكانت املادة )31( من قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم 
ال�شلطاين رقم 96/108 تن�ض على اأنه ) ل يجوز لل�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية 
خم�شة  على  قيمتها  تزيد  �شريبية  اأو  جتارية  اأو  مدنية  دعوى  رفع  والأفراد 
، فاإنه والأمر كذلك ل يجوز لبنك  اإل عن طريق حمام (  اآلف ريال عماين 
التنمية باعتباره �شركة جتارية اأن يوكل اأمر املرافعة يف الدعاوى اإىل موظفيه 
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القانونيني ، ول يتاأتى له ذلك اإل عن طريق حمام اإذا زادت قيمة الدعوى على 

خم�شة اآلف ريال عماين .

) فتوى و �ض ق رقم / م و / 99/1348/14/20 في 1999/10/16م  

---------------------

فتاوى المادة رقم )66(

الفتوى الأوىل :

رقم  ال�شلطانى  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  من   )2( رقم  املادة   
التي  املحامني  بجداول  يقيد  من  كل  حماميا  يعد   ( اأنه  على  تن�ض   96/108
يجوز  ول   ، هوؤلء  غري  على  حمام  لقب  ا�شتعمال  ويحظر  القانون،  ينظمها 
بعد احل�شول على ترخي�ض بذلك وي�شدر قرار من وزير  اإل  املهنة  ممار�شة 

العدل يت�شمن ال�شروط والإجراءات الالزمة للح�شول على الرتخي�ض ( 

وتن�ض املادة رقم )6( منه على اأنه ) يحظر اجلمع بني مهنة املحاماة 
اأو  والبنوك  ال�شركات  فى  – العمل  د   .... ج   .... ..... ب  اأ   : الآتية  والأعمال 
اجلمعيات اأو لدى الأفراد ..( ، وتن�ض املادة رقم )12( على اأنه ) يت�شرط فى 

من يقيد ا�شمه فى اجلدول العام اأن يكون

 )اأ( متمتعا باجلن�شية العمانية 

)ب( بالغا من العمر اإحدى وع�شرين �شنة على الأقل متمتعا بالأهلية 
الكاملة.
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 ج – حا�شال على �شهادة فى ال�شريعة والقانون من اإحدى اجلامعات 
اأو املعاهد العليا املعرتف بها

 د- حممود ال�شرية ح�شن ال�شمعة، واأل يكون قد �شدرت �شده اأحكام 
اأو مهنته  اأو عزل من وظيفته  ال�شرف  اأو  بالذمة  اأو جنحة خملة  فى جناية 
لتلك الأ�شباب ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره، وي�شطب بقرار من جلنه قبول 
املحامني كل حمام فقد �شرطا من �شروط القيد .. ( وتن�ض املادة )66( منه 
معدلة باملر�شوم رقم 2000/16 على اأنه ) على جميع العاملني فى املحاماة من 
اأو من كان مرخ�شا له من اجلهات املخت�شة بفتح مكاتب ا�شت�شارات  الوكالء 
قانونية اأو العمل بها قبل �شريان القانون اأن يقيدوا اأ�شماءهم فى جداول قيد 
املحامني طبقا لأحكامه خالل �شنة من تاريخ العمل به ، وي�شتثنى املحامون 
العمانيون من اأحكام املادة )6( خالل ال�شبع �شنوات التالية لتاريخ العمل بهذا 

القانون (.

املحامني  بجدول  للقيد  ا�شرتط  امل�شرع  اأن  الن�شو�ض  هذه  ومفاد 
اأن يكون  العمانيني تلك ال�شروط الواردة فى املادة )12( �شالفة الذكر ومنها 
طالب القيد متمتعا باجلن�شية العمانية، فمن ا�شتوفى �شرائط القيد ومت قيده 
بقرار من جلنة قبول املحامني عد حماميا طبقا للقانون وتعني عليه ملمار�شة 
املهنة احل�شول على ترخي�ض بذلك وفق �شريح ن�ض املادة )2( �شالفة الذكر 
الأعمال  من  واأي  املحاماة  مهنة  بني  جمعه  حمظورا  كان  عليه  ح�شل  فاإذا   ،
املن�شو�ض عليها فى املادة )6( ومنها العمل فى ال�شركات اأو البنوك اأو اجلمعيات 
، اأما من كانوا يعملون فعال فى املحاماة قبل �شريان القانون ، فقد اأورد امل�شرع 
املحاماة من  فى  العاملني  على  اأوجب  )66( حيث  املادة  فى  بهم  حكما خا�شا 
ا�شت�شارات  بفتح مكتب  املخت�شة  له من اجلهات  اأو من كان مرخ�شا  الوكالء 
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قانونية اأو العمل به ، اأن يقيدوا اأ�شماءهم فى جداول املحامني طبقا لأحكام 
القيد  على  يرتتب  ما  واإزاء  واإنه   ، به  العمل  تاريخ  من  �شنة  خالل  القانون 
املحاماة  مهنه  مبزاولة  ترخي�ض  على  واحل�شول  املختلفة  املحامني  بجداول 
من حظر اجلمع بني ممار�شتها واأي من تلك الأعمال الواردة فى املادة )6( وما 
قد يوؤدى اإليه ذلك من امل�شا�ض والتاأثري �شلبا على جمالت هذه املهنة التي هي 
فى طور ن�شاأتها الأول تنظيما – اإزاء ذلك – ا�شتثنى امل�شرع من هذا احلظر 
املحامني العمانيني حيث اأباح لهم ما هو حمظور لكن خالل مدة قدرها وهى 

ال�شبع �شنوات التالية لتاريخ العمل بقانون املحاماة امل�شار اإليه . 

ومقت�شى ما �شلف ذكره اأن قانون املحاماة اأتى بتنظيم متكامل ملهنة 
اإل   ، الدميومة  �شفة  من  لها  مبا  مواده  ت�شمنته  الذى  النحو  على  املحاماة 
اأورد  فقد   ، القانون  بهذا  العمل  عند  القائم  للو�شع  امل�شرع  من  تقديرا  اأنه 
بالباب ال�شابع منه اأحكاما انتقالية تعالج اأو�شاع من كانوا فعال ميار�شون ما 
وت�شتدرك من   ، اإياها  املحاماة من حيث قيدهم وممار�شتهم  اأعمال  يعد من 
ناحية اأخرى ما قد يرتتب على ق�شر امتهان هذه املهنة بكامل اأوجهها على 
املتمتعني باجلن�شية العمانية عقب تطبيق اأحكام القانون وللمدة التي قدرها 
 : اأمرين  الباب  بهذا  الواردة   )66( املادة  من  الأوىل  الفقرة  �شمن  ثم  ومن   ،
قيد  جداول  فى  الفقرة  هذه  ب�شدر  ذكروا  من  جميع  قيد  وجوب   : اأحدهما 
وال�شماح   ، باأمره  و�شدعا  بالقانون  الواردة  القيد  لأحكام  خ�شوعا  املحامني 
لغري العمانيني من هوؤلء باحل�شور والرتافع اأمام املحاكم خالل �شبع �شنوات 
باأى  القيام  انق�شائها يحظر عليهم  التي بعد  القانون  العمل بهذا  تاريخ  من 
منها ، اإل ملن كان منهم من رعايا الدول العربية ويقوم بالرتافع بال�شرتاك 
مع حمام عماين فى دعوى معينة ب�شرط املعاملة باملثل واحل�شول م�شبقا على 
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اإذن خا�ض من رئي�ض املحكمة املخت�شة، كما هو �شريح ن�ض الفقرة الثانية من 
املادة )66( واملادة )68( ، ثانيهما : ا�شتثناء املحامني العمانيني من حكم احلظر 
الوارد فى املادة )6( خالل ال�شبع �شنوات التالية لتاريخ العمل بالقانون وذلك 
تعادل بني ما �شلف ذكره من ال�شماح لغري العمانيني مبمار�شة املحاماة خالل 
ذات املدة وحتى ي�شمح للكوادر الفنية املتخ�ش�شة فى هذا املجال بامل�شاركة فى 
بناء فئة قادرة على توىل مهام هذه املهنة ، �شواء فى ذلك من كان ميار�شها من 
قبل اأو من ا�شتوفى �شروط ممار�شتها بعد العمل بالقانون ، اإذ اإطالق امل�شتثنى 
هذا  ولكون   ، دللة  اأو  �شراحة  ن�ض  قيد من  ورود  دون  تقييده  يقت�شى عدم 
ال�شتثناء موقوتا باملدة املنوه بها اآنفا ، ولكون امل�شتفيدين به هم من قيدوا من 
العمانيني وفقا لأحكام الفقرة الأوىل من املادة )66( امل�شار اإليها اأو اأحكام مواد 
القيد الواردة بالباب الثاين من اأبواب القانون ، وردا على الن�ض عليه يف عجز 

هذه املادة �شمن الأحكام اخلتامية والنتقالية.

واإنه بالبناء على �شائر ما �شلف ذكره، وملا كان البني اأن بع�ض العاملني 
بالدائرة القانونية ببنك التنمية العمانى قد تقدموا طالبني قيد اأ�شمائهم فى 
جداول املحامني ، فاإنه ل يكون ثمة مانع من ذلك ، ا�شتنادا اإىل ما �شلف ذكره 
، واإىل اأن مناط احلظر الوارد فى املادة )6( هو ممار�شة مهنة املحاماة ، وهذه 
املمار�شة دون ريب تكون تالية لتحقق القيد واحل�شول على الرتخي�ض الالزم 
طبقا للمادة )2( من القانون ووفق الإجراءات التي ت�شمنها قرار وزير العدل 
ال�شبع  مدة  خالل  امل�شرع  اأتاحه  ما  وهو   ، املادة  لهذه  تنفيذا  ال�شادر   97/60

�شنوات املحددة باملادة )66( امل�شار اإليها .

 ي�شاف اإىل ذلك ـ اأنه �شبق لهذه الوزارة الإفتاء فى �شاأن ا�شتثناء بنك 
التنمية العمانى من املادة )31( من قانون املحاماة التي توجب على ال�شركات 
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قوانين تنظيم المهن
واملوؤ�ش�شات التجارية والأفراد عند رفع اأية دعوى مدنية اأو جتارية اأو �شريبية 
حمام  طريق  عن  ذلك  يكون  اأن  عماين  ريال  اآلف  خم�شة  على  قيمتها  تزيد 
القانونية من  بالدائرة  العاملني  قيد  للبنك  ميكن  باأنه    - الإفتاء  – �شبق 
العمانيني وفقا لقانون املحاماة لال�شتفادة منهم فى رفع الدعاوى وممار�شة 
اأي عمل اآخر من اأعمال املحاماة ، مما ل موجب معه لتعديل هذه املادة قبل 
نهاية ال�شبع �شنوات املن�شو�ض عليها فى املادة )66( من هذا القانون ) الفتوى 

رقم و �ض ق / م و / 30 /2001/240/1 بتاريخ 2001/2/17 ( 

العاملني  قيد  دون  يحول  ما  ثمة  لي�ض  اأنه  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
جدول  فى  للقيد  تقدموا  الذين  العمانى  التنمية  ببنك  القانونية  بالدائرة 

املحامني . 

فتوى رقم ) و �ض ق / م و / 12/ 1 / 1155/ 2001 فى 2001/8/5 م (

---------------------

الفتوى الثانية :

فبالإ�شارة اإىل الكتاب رقم : . بتاريخ ... فى �شاأن ا�شتثناء بنك التنمية 
باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة  قانون  من   )31( املادة  من  )�ض.م.ع.ع(  العمانى 

ال�شلطاين رقم 96/108 . 

نفيد باأن املادة )2( من قانون املحاماة امل�شار اإليه تق�شى باأن يعد حماميا   
كل من يقيد بجداول املحامني التي ينظمها القانون ، ويحظر ا�شتعمال لقب 
حمام على غري هوؤلء ، ول يجوز ممار�شة مهنة املحاماة اإل بعد احل�شول على 
ترخي�ض بذلك وفقا لل�شروط والإجراءات التي حددها قرار وزير العدل رقم 
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97/60 ، وطبقا للمادة )6( من هذا القانون ل يجوز اجلمع بني مهنة املحاماة 
لدى  اأو  اجلمعيات  اأو  البنوك  اأو  ال�شركات  يف  العمل  منها   ، الأعمال  وبع�ض 
الأفراد ، وذلك مع مراعاة اأن املادة )66( منه معدلة باملر�شوم ال�شلطاين رقم 
ال�شبع  ال�شنوات  العمانيني من هذا احلكم خالل  املحامني  ا�شتثنت   2000/16

التالية لتاريخ العمل بالقانون يف 97/1/1. 

الفرتة  هذه  خالل  العمانيني  للمحامني  يجوز  اأنه  ذلك  وموؤدى 
العمل بال�شركات والبنوك ، ومن بينها بنك التنمية العماين ، مما ميكن معه 
بالإدارات  العاملني  اأو قيد  والبنوك تعيني حمامني عمانيني  ال�شركات  لهذه 
رفع  يف  منهم  لال�شتفادة  املحاماة  لقانون  وفقا  العمانيني  من  بها  القانونية 
كذلك  الأمر  كان  وملا   ، املحاماة  اأعمال  من  اآخر  عمل  اأى  وممار�شة  الدعاوى 
فقد ت�شاركوننا معاليكم الراأي باأنه ل موجب لإجراء التعديل امل�شار اإليه قبل 
نهاية الفرتة املذكورة ، اإذ ميكن لبنك التنمية العماين قيد العاملني بالإدارة 

القانونية به من العمانيني بجدول املحامني ح�شبما �شبق بيانه . 

وفيما يتعلق بقرار جمل�ض الوزراء املوقر بجل�شته رقم 2000/9 بتاريخ 
ووزارة  العدل  ووزارة  املالية  وزارة  كل من  بني  التن�شيق  يتم  باأن   2000/3/28
املادة )31( من قانون  البنوك من تطبيق  ا�شتثناء  �شاأن  القانونية يف  ال�شوؤون 
املحاماة امل�شار اإليه ، فاإنه ومبراعاة ما �شبق بيانه ، ترى ال�شوؤون القانونية اأنه 
لي�ض ثمة ما يحول قانونا دون اإجراء التعديل الذي يقر ال�شتثناء املطلوب ، 
، بح�شبانها اجلهة القوامة على تطبيق قانون  اإذا قدرت وزارة العدل املوقرة 
املحاماة ، اأن هذا التعديل ل يوؤثر �شلبا على مهنه املحاماة يف ال�شلطنة وعلى 

ت�شجيع الكوادر العمانية املوؤهلة على النخراط فيها . 

فتوى رقم ) و �ض ق / م و / 2001/240/1/20 فى  2001/2/27 م(



قانون 
األحوال الشخصية





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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)تطليـــــــــــق(

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/10/14م

الطعن رقم 2006/38م �سرعي عليا

تطليق )التطليق لل�سرر(

-ثبوت اأن الهجر كان ب�شبب الزوجة.اأثره.رف�ض طلب التطليق. 

-�شح بالبينة املقبولة يف احلكم املطعون فيه اأن املطعون �شده طلب الطاعنة 
زوجها  بيت  اإىل  الرجوع  واأبت  بينهما  ال�شلح  ومت  بذلك  �شهدوا  �شهود  اأمام 
وبذلك يت�شح اأن املطعون �شده مل يكن الهجران من �شببه واإمنا كان من �شبب 

الطاعنة وعلى ذلك رف�شت املحكمة دعواها الطالق وطلب النفقة .

----------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/12/16م

الطعن رقم 2006/63م �سرعي عليا 

تطليق لل�سرر

- مر�ض النف�شام املزمن �شبب من الأ�شباب املوجبة للتطليق ، علة ذلك لأنه 
مر�ض من الأمرا�ض العقلية اخلطرية .  

العقلية  الأمرا�ض  من  مر�ض  وهو  املزمن  النف�شام  مبر�ض  املذكور  اإ�شابة 
اخلطرية التي تعر�ض حياة الآخرين للخطر ومما ل �شك فيه اأن العقل نعمة 
عظيمة من نعم اهلل الكثرية على الإن�شان فقد ميز اهلل الإن�شان عن غريه من 
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فاإذا  وال�شح واخلطاأ  وال�شار  النافع  بن  به مييز  العقل لأن  بنعمة  املخلوقات 
فقده �شار يف حال ل يوؤمن منه على نف�شه ول على غريه خا�شة زوجته التي 
تالزمه الليل والنهار فقد ت�شدر منه لها ت�شرفات ل حتمد عقباها واجلنون 
 )e( لقوله رفعه  بالزوجة ويجب  ال�شرر  ويلحق  النفرة  بالزوج عيب يحدث 
:”ل �شرر ول �شرار” والزواج هو رباط مقد�ض وميثاق غليظ كما و�شفه اهلل 
يَثاقاً َغِليظاً{ويقوم على املودة والرحمة كما قال تعاىل  بقوله :}َواأََخْذَن ِمنُكم مِّ
ًة  َودَّ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ َت�ْشُكُنوا اإِ ْن اأَنُف�ِشُكْم اأَْزَواجاً لِّ : }َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخلََق َلُكم مِّ
ْعُروٍف  َوَرْحَمًة {وينى على ح�شن الع�شرة واملعروف قال �شبحانه : }َفاإِْم�َشاٌك مِبَ
اأَْو َت�ْشِريٌح ِباإِْح�َشاٍن {فاإذا فقدت هذه الرابطة تلك املقومات وا�شتحالت الع�شرة 

بينهما وجب التفريق لل�شرر. 

----------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2007/2/17م

الطعن رقم 2006/85م �سرعي عليا

اأحوال �سخ�سية. تطليق لل�سرر

- للمحكمة يف حالة ال�شقاق بني الزوجني وتعذر الإ�شالح اأن حتكم بالتفريق .

- لأن املحكمة بذلت  كل اجلهود للتو�شل اإىل اإ�شالح احلال بني الطرفني ولكن 
دون جدوى وذلك ب�شبب اخلالف الدائم وامل�شتمر بني الطرفني ح�شبما جاء 
املتقدمة من دعاوى  الأوراق والف�شولت  اأثبتته  يف تقرير احلكمني وح�شبما 
ومرافعات اأمام املحاكم ال�شرعية واجلزائية حينئذ مل جتد املحكمة طريقاً اأو 
م�شلكاً ينهي هذا ال�شقاق اإل الطالق وهو ما ن�شت عليه املادة )101( من قانون 
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الأحوال ال�شخ�شية

جل�سة ال�سبت 2010/3/6م

الطعن رقم/12ا2009م �سرعي عليا

تطليق

دعاوى الطالق لل�شرر من الدعاوى املتجددة . عدم ثبوت ال�شرر يف دعوى 
�شابقة ل مينع رفع دعوى جديدة. 

ذات  ويف  ال�شبب  ولذات  اخل�شوم  نف�ض  وبني  النزاع  يف  الف�شل  ب�شبق  القول 
املو�شوع اإن هذا القول لي�ض على اإطالقه ويف جميع الأحوال ذلك لأن دعاوى 
الطالق لل�شرر دعاوى متجددة بتجدد ال�شرر ، فعدم اإثبات وقوع ال�شرر يف 
دعوى �شابقة ، ل مينع من قيام دعوى جديدة واإثباته اإذا ما وقع ال�شرر مرة 

اأخرى.

----------------------------------------

جل�سة ال�سبت 2009/11/7م 

الطعن رقم 2009/26م �سرعي عليا

تطليق

الزوج.  من  الواقع  الأول  اخلطاأ  مبجرد  ول  بال�شبهة  اإليه  ي�شار  ل  التطليق 
يلجاأ اأول اإىل ال�شلح وحتكيم احلكمني قبل التطليق. اأقوال الفقهاء املخالفة 

لهذا ل يعول عليها .
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اأمر الطالق لي�ض بالهني فيجب التثبت منه فعقد الزوجية ثبت بيقني فال 
ي�شح حله اإل بيقني مثله فال ي�شح حله ب�شبهة اأو وهم اأو على تقدير خاطئ 
وما اأبداه املحامي عن من يعتقدهم فقهاء اأنهم يرون الطالق من �شيئة واحدة 
حمكمة  فري�شة  ول  ملزمة  ب�شنة  ولي�ض  اختاروه  راأي  ذلك  واحدة  �شربة  اأو 
فالآراء ولو �شدرت من عامل فال بد اأن تكون مطابقة للدليل ولو جرى احلكم 
على الآراء ال�شاذة لكرث الطالق وا�شتد الفراق وتفككت الأ�شر و�شاع الأولد مع 
اأن الطالق يجب اأن يكون احلل الأخري ولذلك كان من الأوىل بعث احلكمني 
وقد قال تعاىل »اإن يريدا اإ�شالحاً يوفق اهلل بينهما« وقال »وال�شلح خري« وهذا 
وهلة  اأول  من  الطالق  يوقع  اأن  ميكن  ول  درجة  اأول  حكم  اإليه  يوفق  مل  ما 
اأو من اأ�شغر الأ�شباب وقد قال عمر بن اخلطاب »ردوا اخل�شوم لي�شطلحوا« 
ل�شيما الزوجان والأقارب وهو من الرفق مبكان فالطالق اأبغ�ض احلالل اإىل 

اهلل ملا فيه من الفرقة و�شياع الأولد واإ�شاعة البغ�شاء وف�شاد املجتمع.

-----------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت19/نوفمبر/2011م

الطعن رقم 2011/64م�سرعي

�سرر ) تعريفه . تقديره(

ال�شرر املوجب للتطليق هو ما ليجوز �شرعا،وقد يكون ماديا باإحلاق الأذى،وقد 
املو�شوع.�شرطه.اأن يكون  باإحلاق الأمل.تقديره. �شلطة حمكمة  يكون معنويا 

مبنيا على اأ�شباب �شائغة.

اإن املقرر فيما جرى عليه ق�شاء هذه املحكمة مرتكًزا على اأحكام قانون الأحوال 
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ال�شخ�شية اأن للزوجة اأن تطلب التطليق على زوجها لل�شرر، وهو ما ليجوز 
�شرًعا �شواء كان مادًيا يلحق الأذى ببدنها اأو معنوًيا يلحق الأمل بنف�شها، واأن 
تقدير ال�شرر املوجب للتطليق مما ي�شتقل به قا�شي املو�شوع دون رقابة عليه 
الثابت  اأ�شله  له  وتربيره  مقنًعا  �شائًغا  تقديره  كان  طاملا  العليا  املحكمة  من 

بالأوراق .

--------------------------------------

)ح�ســـــــــــــــــبة(

جل�سة يوم الأحد الموافق 2006/5/21م

الطعن رقم 2006/82م مدني اأولى عليا

- دعوى”�سفة رافعها”. ح�سبة. مقبرة

 . رفع الدعوى ح�شبة يف املطالبة بحق املقربة والدفاع عن حرماتها مقبولة 
الدفع بعدم �شفة رافعها ح�شبة . اأثره الرف�ض.

دعوى احل�شبة مقبولة  ومعمول بها يف الأمور العامة فقهاً وق�شاًء ح�شبما ن�ض 
اأحكام ال�شلف  من هذه الأمة  عليها الفقهاء يف ا�شفارهم وقد ا�شتقرت عليها 
وخلفها عرب الأجيال املا�شية حتى يومنا هذا فاملطلع على مظنون اأمهات تلك 
الأحكام يجد اإن �شاء اهلل �شالته املن�شودة وبغيته املطلوبة كما اأن �شروطها قد 
باملحافظة  املقربة  عن  الذب  يف  متثلت  حيث  املاثلة  الدعوى  هذه  يف  توافرت 
عليها و�شيانتها بتكملة �شورها املتبقي خ�شية العتداء على حرماتها وحرمات 
والأج�شام  البالية  العظام  بتلك  امل�شا�ض  وعدم  واهانتهم  الأموات  م�شاكن 
الهامدة التي �شارت يف بطون تلك احلفر بعد انتقالها من عامل احلياة الدنيا  
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و�شريورتها اإىل عامل الآخرة.

والبناء  والزرع  بالغر�ض  املقربة  باأر�ض  النتفاع  بجواز  العلماء  اتفاق  دعوى 
واأي �شيء من وجوه النتفاع  اإذا بلى اجل�شد و�شار رفاتاً فاإنها دعوى مردودة 
  ، اأف�شل ال�شالة وال�شالم  ملخالفتها ما ثبت من ال�شنة النبوية على �شاحبها 
فقد ورد عنه �شلى اهلل  عليه و�شلم النهي ال�شديد عن امل�شي واجللو�ض عليها.

---------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/5/24

الطعن رقم 2007/105 �سرعي عليا

ح�سبة . دفع ))الت�سدي له((

على القا�شي اأن يت�شدى ح�شبة  بنف�شه للدفع  املتعلق باحلالل واحلرام ولو 
مل يرثه اخل�شوم. 

العام  النظام  باحلرمة وهو من  واإمنا هو متعلق  للمطعون �شده  لي�ض  احلق 
اأ�شبحت على قا�شي  اأحل اهلل واحلرام ما حرم، ولأن احل�شبة  ما  ، فاحلالل 
املو�شوع بعد اأن تخلى الويل عن وليته وجعل اأمرها اإىل القا�شي ولأنه عندما 
�شاأل الطرفني عما مت عليه التفاق من املهر واأظهرا ما وقعا فيه من اخلطاأ 

كان م�شوؤوًل اأمام اهلل �شبحانه وتعاىل وكان لزاماً عليه اأن يق�شي مبا ي�شعه.

-------------------------------------
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)ح�ســـــــــــــــانة(

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/10/7م

الطعن رقم 2006/12م �سرعي عليا

ح�سانة )زيارة(.

اأثره. خروجه عن   . املو�شوع  لقا�شي  تقديرية  �شلطة   . الأولد  زيارة  حتديد 
رقابة املحكمة العليا. �شرطه. 

تقدير امل�شلحة من اخت�شا�ض �شلطة قا�شي املو�شوع ول رقابة عليه من قبل 
هذه املحكمة طاملا قام هذا التقدير على وقائع واأدلة �شحيحة لها وزنها ال�شليم 

يف ميزان احلق والعدالة.  

-------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/11/11م

الطعن رقم 2006/66م �سرعي عليا

  اأحوال �سخ�سية. ح�سانة

اإليه  مدار احلكم باحل�شانة م�شلحة املح�شون ، فمتى حتققت وجب امل�شري 
ولو خالف ذلك م�شلحة الأب اأو احلا�شنة. 

احل�شانة هي حفظ الولد والقيام برعايته وم�شاحله مبا مقت�شاه اأن مدارها 
اإليه ولو  امل�شري  ، فمتى حتققت م�شلحته يف �شيء وجب  املح�شون  على نفع 
اأقوى  الرعاية  املح�شون يف  ، لأن حق  اأو احلا�شنة  الأب  خالف ذلك م�شلحة 
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اأو اأباً ويقدم على حقهما ، وقا�شي املو�شوع هو �شاحب  من حق احلا�شن اأماً 
ال�شلطة يف تقدير اأين تكون م�شلحة املح�شون حتى ل ي�شيع بني الأب والأم.

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2007/2/17م

الطعن رقم 2006/55م �سرعي عليا

  اأحوال �سخ�سية. ح�سانة )اإ�سقاطها( 

 عمل احلا�شن لي�ض م�شقطاً للح�شانة اإذا مل يتعار�ض مع رعايتهم وتاأديبهم.

ارتباط احلا�شنة بالعمل لي�ض خماًل ب�شرط احل�شانة طاملا التزمت بح�شانتهم 
ورعايتهم وتاأديبهم ل �شيما اأن الأولد قد اختاروا البقاء مع اأمهم ومل يقدح 

الطاعن يف �شالحية الأم اإل لكونها تعمل

 تباعد الأميال بني املح�شون وويل اأمره ب�شبب انتقال الأم لل�شكنى يف موطنها 
داخل  كان  طاملا  خا�شة  الأم  من  احل�شانة  لإ�شقاط  �شبباً  ي�شلح  ل  الأ�شلي 

الدولة. 

اأما ال�شكن فاإنه مهما تباعدت الأميال بني املح�شون وويل اأمره طاملا كان داخل 
الدولة ل ي�شلح �شبباً لإ�شقاط احل�شانة من الأم خا�شة اإذا كانت الأم انتقلت 
اأن  اأولده كما  زيارة  الأب من حقه يف  الأ�شلي ومل متنع  لل�شكنى يف موطنها 
حالة الأولد ال�شحّية قد ظهر لدى حمكمة املو�شوع باأنها م�شتقرة وبالتايل 
اأمهم ولأنها الأحر�ض  الأولد مع  اأو طبيعي من بقاء  مل يوجد مانع �شرعي 

والأوىل بح�شانتهم.

------------------------------------------
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جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2007/4/28م

الطعن رقم 2006/98م �سرعي عليا 

اأحوال �سخ�سية.ح�سانة

تنطبق عليها قاعدة  . ل  اأثر ذلك   . املتجددة  الدعاوي  دعاوى احل�شانة من 
�شبق الف�شل يف الدعوى .

احل�شانة هي حق للمح�شون فيجب مراعاة م�شلحة املح�شون فوق كل اعتبار 
، حتى ل ت�شيع م�شلحته بني تنازع الوالدين �شداً وجذباً ، كما ل يجوز التفاق 
على ما يخالف م�شلحة املح�شون ، واإن وقع مثل هذا التفاق بني الأبوين فال 

اأثر له.

احل�شانة هي حق للمح�شون . اأثر ذلك . يجب مراعاة م�شلحة املح�شون فوق 
كل اعتبار. التفاق على خالف م�شلحة املح�شون يقع باطال.  

فال  ومالب�شاتها  ظروفها  بتجدد  املتجددة  الدعاوي  من  احل�شانة  دعاوى 
ت�شملها قاعدة �شبق الف�شل فيها ، هذا من جهة 

---------------------------------------------- 
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جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2007/5/19

الطعن رقـم 2007/17م �سرعي عليا

اأحوال �سخ�سية ـ ح�سانة

اأولدها ل ي�شقط حقها يف املطالبة بح�شانتهم . علة  تنازل الأم عن ح�شانة 
ذلك . احل�شانة لي�شت حقا لالأم وحدها بل يراعى م�شلحة املح�شون.

ملا هو مقرر قانوناً بن�ض املادتني 96 و 3/135 من قانون الأحوال ال�شخ�شّية 
ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 1997/32م.حيث اأن ن�ض املادة 96 يفيد اأن اخللع 
اإذا وقع بني الزوجني وكان املقابل اأو العو�ض فيه التخلي عن ح�شانة الأولد 
اأو عن اأي حق من حقوقهم بطل ال�شرط و�شار اخللع طالقاً فمفاد هذا الن�ض 
اأن لالأم حق املطالبة بح�شانة اأولدها من اأبيهم ولو كان طالقها قد وقع على 
خلع مقابله اأو عو�شه التخلي عن احل�شانة وذلك اأن احل�شانة تتعلق بها ثالثة 
حقوق هي حق املح�شون وحق احلا�شنة )الأم( وحق الأب اإل اأن حق املح�شون 
له الأولوّية الق�شوى على �شائر حق الوالدين فيجب النظر فيه لأن احل�شانة 
اإليها  حق الولد كما هو حق الأم فال متلك الأم اإ�شقاط حقه ما دام حمتاجاً 
وللمحكمة الإجابة اإىل طلبها ولو كان قد �شبق حكم اأو قرار بتنازلها عنها ما 
دامت اأهاًل لذلك لأنه اإذا بطل حقها يف ا�شتحقاق احل�شانة بتنازلها يبقى حق 
الولد يف اأن حت�شنه من هي اأقرب اإليه ويكون اإبطالها حقها من قبيل التزام ما 
ل يلزم ولها حق الرجوع فيه على اأنها ل متلك هذا التنازل لأن كون الولد يف 
يدها مل يق�شد به م�شلحتها الذاتّية واإمنا روعي فيه م�شلحة ال�شغري نف�شه 

فتنازلها من �شيء ل متلكه يعترب �شرباً من اللغو.
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 تقدير العذر املقبول عن املطالبة باحل�شانة من اخت�شا�ض قا�شي املو�شوع.  

 تقدير العذر املبنّي باملادة 3/135 هو من اخت�شا�ض قا�شي املو�شوع ول رقابة 
عليه من قبل حمكمة النق�ض ما دام ذلك التقدير قائماً على اأ�ش�ض �شحيحة 

و�شليمة. 

-------------------------------------------

جل�سة 2010/3/13م 

الطعن رقم 2009/67م �سرعي عليا

ح�سانة 

ل ي�شح التم�شك بحجية احلكم ال�شابق يف ق�شايا احل�شانة والنفقة. علة ذلك. 
لأنها من الق�شايا املتجددة. 

من املقرر فقًها وق�شاًء على اأن ق�شايا احل�شانة والنفقات من الق�شايا املتجددة 
التي تتجدد كلما طراأ طارئ عليها وبذلك فاإن التم�شك بحجية احلكم ال�شابق 

ل ي�شادف قبوًل لدى هذه املحكمة.

�سكن

للحا�شنة احلق يف توفري ال�شكن املالئم . ول يلزم اأن يكون منزًل بعينه .

وهي  النفقة  عنا�شر  حددت  التي  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  من   )44( املادة 
ومل  الإن�شان  حياة  مقومات  به  ما  وكل  والتطبيب  وامل�شكن  والك�شوة  الطعام 
حتدد هذه املادة م�شكناً بعينه ، كما اأنه ل ي�شوغ �شرعاً وقانوناً اأن تقيم املراأة يف 
بيت مطلقها بعد انتهاء عدتها منه ف�شاًل عن كون بقاء املنزل بيد الطاعنة 
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والغاية  امللكية  ينايف مبداأ  ر�شا من مالكه بحجة احل�شانة  بدون  )مطلقته( 
منها ف�شاحب امللك اأوىل مبلكه ت�شرفاً ل�شيما اإذا كان حمتاجاً اإليه ففي منعه 
منه اإ�شراٌر لُه » ل �شرر ول �شرار يف الإ�شالم » . على اأن احلكم املطعون فيه 

األزم املطعون �شده بتوفري م�شكن مالئم للطاعنة واأولدها منه .

-----------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 15/يناير/2011م

الطعن رقم 2010/5م دائرة المحكمة ال�سرعية

ح�سانة

املو�شوع.  لقا�شي  تقديرها  �شلطة  ورعايته.  ال�شغري  حفظ  وهي  احل�شانة 
اأ�شا�شها. م�شلحة املح�شون.

احل�شانة وهي حفظ ال�شغري ورعايته اأ�شا�شها نفع املح�شون ولو خالف ذلك 
م�شلحة الأب اأو احلا�شنة فمتى حتققت م�شلحته يف �شيء وجب امل�شري اإليه، 
اأًما ، فيقدم على  اأو  اأًبا  لأن حق املح�شون يف الرعاية اأقوى من حق احلا�شن 
حقهما، وقا�شي املو�شوع هو �شاحب ال�شلطة يف تقدير م�شلحة املح�شون حتى 

ل ي�شيع بيد الأب والأم.

ح�سانة.

النزاع  بعد  اأو  يف  جديدة  معطيات  ظهور  �شرطه.  متجددة.  احل�شانة  ق�شايا 
وظروف ومالب�شات ت�شتجد وحتتاج للتقييم املو�شوعي يف الدعوى من جديد
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القول باأن ق�شايا احل�شانة متجددة لي�ض مرتوًكا على اإطالقة ، بل مقيد فال 
ت�شتجد  النزاع وظروف ومالب�شات  بعد  اأو  بد من ظهور معطيات جديدة يف 
وحتتاج للتقييم املو�شوعي يف الدعوى من جديد ، فالأمر ل يوؤ�ش�ض على فراغ

---------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت29/اأكتوبر/2011م

الطعن رقم 2011/62م�سرعي

زيارة المح�سون ) اأقارب(

ـحق الأقارب بالن�شبة للمح�شون مق�شور على الزيارة، ول ي�شمل ال�شتزارة.
�شنده.الفقرة )اأ( من املادة )137( من قانون الأحوال ال�شخ�شية . علة ذلك. 

م�شلحة املح�شون اأوىل بالتقدير من حق الأقارب.

اإن م�شلحة وحق ال�شغري املح�شون يف الرعاية والهتمام ب�شوؤونه اأقوى واأجدر 
بالتقدير، وقا�شي املو�شوع ميثل ال�شلطة يف تقدير م�شلحة املح�شون واأولياتها 
حتى ل ت�شيع بني جتاذب والديه واأقاربه، ف�شاًل عن اأن املادة )137/ب( من 
قانون الأحوال ال�شخ�شية اقت�شرت على الزيارة فقط دون الإ�شتزاره يف حالة 
خالة  �شدها  فاملطعون  الدعوى  هذه  ووقائع  احلال  يطابق  ما  وهو  الأقارب 
)اأ( من  الفقرة  الأخرية حتكمها  واحلالة  الأبوين  اأحد  ولي�شت  للمح�شونات 

ذات املادة ال�شالفة الذكر .
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جل�سة يوم ال�سبت28/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/108م �سرعي

ح�سانة ) تعريفها(

حق  ذلك.  مقت�شى  �شوؤونه،  ورعاية  وتربيته  املح�شون  حفظ  هي  احل�شانة  ــ 
يف  ال�شلطة  �شاحب  هو  املو�شوع  قا�شي  احلا�شن.  حق  على  مقدم  املح�شون 

تقدير م�شلحة املح�شون.

الأحوال  قانون  من  بعدها  وما   )125( املواد  اأفرزتها  والتي  احل�شانة  اإن 
ال�شخ�شية، هي حفظ املح�شون وتربيته والقيام مب�شاحله ورعاية �شوؤونه مبا 
مقت�شاه اأن مدارها ومرتكزها على نفع املح�شون فمتى حتققت م�شلحته يف 
حق  لأن  احلا�شنة  اأو  الأب  م�شلحة  ذلك  خالف  ولو  اإليه  امل�شري  وجب  �شيء 
املح�شون يف الرعاية والعناية به اأقوى من حق احلا�شن اأما اأو اأبا فيقدم على 
ل  املح�شون حتى  تقدير م�شلحة  ال�شلطة يف  املو�شوع ميثل  وقا�شي  حقهما 

ت�شيع بني جتاذب الأب والأم .

ح�سانة ) التنازل عنها(

يخالف م�شلحة  كان  اإذا  له  قيمة  تنازل من جانب احلا�شن ل  اأو  �شلح  اأي  ــ 
املح�شون. علة ذلك. م�شلحة املح�شون اأقوى من م�شلحة احلا�شن.

اإن م�شلحة املح�شون هي املعيار واملحور الأوحد فاإن اأي اتفاق اأو �شلح اأو تنازل 
البته ول  اأو الأب عن حقهما كليهما يف احل�شانة ل قيمة له  الأم  من جانب 
يوؤثر يف حق املح�شون لأنه اأقوى من حقهما مًعا، لأنه موؤ�ش�ض ومبني على نفع 
وم�شلحة ال�شغري يف املقام الأول وقد جاءت معطيات هذه الدعوى التي نحن 
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ب�شددها ت�شب يف هذا الجتاه ال�شليم يف تف�شيل حق املح�شون نفًعا وم�شلحة 

على ما عداه من حق .

-----------------------------
)خطبــــــــــــــــــــــــــة(

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/5/24

الطعن رقم 2007/105 �سرعي عليا 

خطبة

ل خالف يف حرمة املواعدة اأو اخلطبة يف العدة واإمنا  اخلالف يف �شحة الزواج 
. حكم القا�شي بف�شاد الزواج اأخذا بقول من اأقوال امل�شلمني يرفع اخلالف. 

املواعدة اأو اخلطبة يف العدة حرام بالكتاب وال�شنة وعلى ذلك اأجمعت الأمة ، 
واإمنا اخلالف يف �شحة التزويج واإذا حكم القا�شي بقول من اأقوال امل�شلمني 
فاإن حكمه يرفع اخلالف ويحوز حجية الأمر املق�شي فيه ومما يوؤيد ما ذهبت 
الكتاب  ال�شلطنة )  ال�شيخ مفتي عام  اأفتى �شماحة  املو�شوع لقد  اإليه حمكمة 
الثاين يف فتاوى النكاح �ض 12 و 16( بحرمة التزويج كما جاء ذلك يف اأجوبة 

الإمام نور الدين ال�شاملي يف كتابه العقد الثمني وهو ما ا�شتدلت به املحكمة.
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)خلـــــــــــــــــــــــع(

جل�سة يوم ال�سبت  الموافق 16/اكتوبر/2010م

الطعن رقم 2010/10م الدائرة  ال�سرعية، جل�سة يوم ال�سبت  الموافق 16/
اكتوبر/2010م

 خلع 

اخللع �شرط �شحته.اأن يقع بر�شا طريف عقد الزواج. من ل ميلك حق الإيجاب 
والقبول ل ي�شح منه اخللع .

 اإن اخللع يتطلب التزام طريف عقد الزواج ل اأي �شخ�ض �شواهما ل ميلك حق 
الإيجاب والقبول .

--------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت28/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/98م �سرعي

�سلح على الخلع )الرجوع عنه(

ــ موافقة املراأة على ال�شلح يف جمل�ض الق�شاء بدفع الفدية وقبول اخللع من 
زوجها يعترب تنازل عن دعواها بالتطليق، ول يجوز الرجوع عن الإقرار. علة 

ذلك. ل اإنكار بعد اإقرار.

التي  ال�شرر  دعواها  �شحة  فر�ض  على  الطاعنة  باأن  الأوراق  من  الثابت  اإن 
مع  ال�شلح  على  موافقتها  مبجرد  فاإنها  مبدئًيا  الدعوى  ب�شحيفة  ذكرتها 
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املطعون �شده يف جمل�ض الق�شاء بدفع الفدية واملخالعة يعترب �شرًعا وقانوًنا 
تنازًل منها عن تلك الدعوى فال يجوز لها حكًما الرجوع يف اإقرارها واإلتزامها 
بدفع الفدية للمطعون �شده بعد ذلك اإذ ل اإنكار بعد اإقرار، كما اأن عقد ال�شلح 
هو من العقود الر�شائية فهو كالبيع ونحوه ل يجوز نق�شه من طرف واحد 

قال اهلل تعاىل: )يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود(

الفدية ) كونها اأكثر من المهر(

قوله  ذلك.عموم  دليل  املهر.  من  اأكرث  الفدية  مبلغ  يكون  اأن  �شرعا  ي�شح  ــ 
تعاىل:« ول جناح عليهما فيما افتدت به«

 ادعاء الطاعنة باأن الفدية التي تدفعها يف هذا ال�شلح اأكرث مما دفعه املطعون 
الطرفني  بوقوعه من  فاإنه  على فر�ض �شحته  الدعاء  فهذا  لها  مهًرا  �شده 
اإذ هو جاٍر  الق�شاء ل ميكن رده حكًما بعد ذلك  وترا�شيهما عليه يف جمل�ض 
فيما  عليهما  تعاىل: )فال جناح  قوله  ولعموم  امل�شلمني  اأقوال  من  قول  على 

افتدت به(

--------------------------
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)دعوى ع�سل(

جل�سة ال�سبت الموافق 2/اأكتوبر/2010م

الدعوى رقم 2010/23م دائرة المحكمة ال�سرعية )دعاوى الع�سل(

الولية

 الولية حق للويل العا�شب بنف�شه ح�شب ترتيب الإرث.

ولية الزواج حٌق من حقوق الأولياء فهو حق للويل العا�شب بنف�شه منحه له 
 .{ اأَْهِلِهنَّ ِباإِْذِن  ال�شارع ذلك ح�شب ترتيبهم يف الإرث، قال تعاىل{َفاْنِكُحوُهنَّ 
والويل عند عامة امل�شلمني من فرائ�ض النكاح لقيام الدليل من الكتاب وال�شنة 
نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َواإَِماِئُكْم}، وقال  احِلِ ، قال تعاىل {َواأَْنِكُحوا اْلأََياَمى ِمْنُكْم َوال�شَّ
َعلَى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  }الرِّ تعاىل  وقال   ،  { ُلوُهنَّ َتْع�شُ {َفال  الأولياء  خماطًبا 
اإِْحَدى  ْنِكَحَك  اأُ اأَْن  اأُِريُد  النِّ�َشاِء{ ، وقال حكاية عن �شعيب عليه ال�شالم {اإِينِّ 
}، وقال عليه ال�شالة وال�شالم »ل نكاح اإل بويل« ، وقال »ل تزوج  اْبَنَتيَّ َهاَتنْيِ
عليه  وقال   ، نف�شها«  تزوج  التي  هي  الزانية  فاإن  نف�شها  املراأة  ول  املراأة  املراأة 
ثالث  باطل  فنكاحها  وليها  اإذن  بغري  نكحت  امراأة  اأميا   « وال�شالم  ال�شالة 

مرات« فقد تعا�شد الكتاب وال�شنة اأن ل نكاح اإل بويل.

الكفاءة

 طلب من اأكمل الثامنة ع�شر من عمره من القا�شي تزويجه عند امتنع وليه 
من تزويجه ماآله الرف�ض اإن ثبتت عدم كفاءة. علة ذلك. املحافظة على اأهداف 

الزواج. وحتكيما لالأعراف والعادات. 
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اأكمل  من  اأعطت  التي  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  من   )10( املادة  على  بناًء   
من  وليه  امتنع  اإن  تزويجه  القا�شي  من  يطلب  اأن  عمره  من  ع�شر  الثامنة 
الق�شية  لهذه  املداولة  جل�شة  اأع�شائها  بكامل  الدائرة  عقدت  فقد  تزويجه 
رف�ض  وهي  التالية  النتيجة  اإىل  وتو�شلت  وم�شامينها  والنظر يف مالب�شتها 
دعوى طالبة الزواج بناًء على �شهادة ال�شهود الذين اأدىل بهم املدعى عليه اأمام 
حمكمة اأول درجة بال�شيب ف�شهدوا باأن اخلاطب غري كفء للمخطوبة ولي�ض 

له اأ�شل يف القبيلة التي انتمى اإليها باعتباره غري م�شاٍو لها يف الن�شب.

ونظًرا  الزواج  يف  لزوم  �شرط  الكفاءة  باأن  العلماء  جمهور  راأي  على  واعتمادا 
ل�شالح املراأة ومراعاة حلقها وحق اأوليائها راأت املحكمة رف�ض الدعوى ؛ لأن 
انتظام امل�شالح بني الزوجني ل تكون عادة اإل اإذا كان هناك تكافوؤ بينهما ؛ لأن 
ال�شريفة تاأبى العي�ض مع من ليكافئها ن�شًبا وح�شًبا ول بد من اعتبار الكفاءة 
عادة  الكفاءة  بعدم  يتاأثر  ل  الزوج  لأن  املراأة  جانب  من  ل  الرجل  جانب  من 
وللعادة والعرف �شلطان اأقوى وتاأثري اأكرب على الزوجة ؛ لأنه �شاحب القوامة 
، والن�شل ين�شب اإليه فاإذا مل يكن الزوج كفًئا لها مل ت�شتمر الرابطة الزوجية 
ياأنفون من م�شاهرة من ل  املراأة  اأولياء  بينهما وكذلك  املودة  وتتفكك عرى 
ينا�شبهم يف دينهم وجاههم ون�شبهم ويعريون به فتختل روابط امل�شاهرة ومل 
وُل واملعمول به يف اأغلب  تتحقق اأهداف الزواج الجتماعية وهذا الراأي هو املعَّ
البالد الإ�شالمية �شرًعا وقانوًنا وقد ن�شت املادة )1/20( من قانون الأحوال 
العلماء  جمهور  ولأن  العرف  ثم  بالدين  معتربة  الكفاءة  اأن  على  ال�شخ�شية 
يعتربون الكفاءة يف ال�شتقامة وال�شالح والن�شب والطاعة مدللني راأيهم هذا 

باأحاديث مروية عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم

-----------------------------------------
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جل�سة ال�سبت 2010/10/9م 

الطعن رقم 2010/2م ع�سل �سرعي/عليا

اأحوال �سخ�سية. دعوى الع�سل

دعوى الع�شل؛هي الدعوى التي ترفعها طالبة الزواج على وليها لمتناعه عن 
تزويجها. ولية الأمر بالزواج  حق للويل العا�شب بنف�شه ح�شب ترتيب الإرث، 

الويل عليه عبء اإثبات �شبب امتناعه.

ترفعها  التي  الدعوى  هي  الإجرائية  الناحية  من  الع�شل  دعوى  اإن  وحيث 
طالبة الزواج على وليها لمتناعه عن تزويجها ل�شبب عليه اإثباته .

وملا كانت ولية الأمر بالتزويج حقاً من حقوق الأولياء فهو حق للويل بنف�شه 
منحه ال�شارع له ح�شب ترتيبهم يف الإرث.

ولي 

القا�شي يحل حمل الويل عند امتناعه عن تزويج وليته البالغة ثمانية ع�شرة 
�شنة بال �شبب م�شروع. 

ملا  كان ذلك وكانت املادة )10/اأ( من قانون الأحوال ال�شخ�شية ال�شادر باملر�شوم 
اأن  عمره  من  ع�شرة  الثامنة  اأكمل  من  اأعطت  )1997/32م(  رقم  ال�شلطاين 

يطلب من القا�شي تزويجه اإن امتنع وليه من تزويجه .

اأمام هذه  املدعى عليه  املادة كان ح�شور  الفقرة )ب( من هذه  واإعماًل حلكم 
يف  ترغب  مبن  املدعية  زواج  دون  يحول  �شرعياً  �شبباً  يقدم  مل  الذي  املحكمة 

زواجها منه .
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اأن  باعتبار  الويل  حمل  احللول  حق  القا�شي  اأعطى  احلكيم  ال�شارع  كان  وملا 
القا�شي ويل من ل ويل له بن�ض املادة )13( من ذات القانون ، ولقوله ــ �شلى 
اهلل عليه و�شلم ــ : »ال�شلطان ويل من ل ويل له« وحيث امتنع املدعى عليه من 
تزويج اأخته املدعية مع انعدام ال�شبب املانع تتوىل املحكمة اأمر تزويجها لثبوت 

الع�شل من وليها .

، وح�شر من ترغب  الثامنة ع�شرة  وحيث ح�شرت املدعية وكان عمرها فوق 
الزواج منه واأبدى كل منهما رغبته يف الزواج من الآخر ، ولعدم قيام اأي مانع 
من موانع الزواج �شرعاً وقانوناً ، وعماًل بقوله ــ �شلى اهلل عليه و�شلم ــ : »اإذا 
جاءكم من تر�شون دينه وخلقه فزوجوه ، اإل تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض وف�شاد 
ال�شمحاء  الإ�شالمية  ال�شريعة  ملقا�شد  ال�شامية  لالأهداف  وحتقيقاً  كبري« 
املبتغاة من الزواج ، راأت املحكمة اأن ت�شدر حكمها بتزويج املدعية ...... بـ ....... 
على حكم كتاب اهلل و�شنة ر�شوله حممد ــ �شلى اهلل عليه و�شلم ــ وعلى ما اتفقا 

عليه من ال�شداق ، وقد اأبرم عقد الزواج بقاعة املحكمة فعاًل .
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)ر�ســــــــــــــــاع(

جل�سة يوم ال�سبت7/اإبريل/2012م

الطعن رقم 2011/84م �سرعي

ر�ساع ) �سهادة بعد الدخول بالزوجة(

اإذا كانت عاملة  ــ �شهادة اجلدة بالر�شاع واإن كانت عدلة ل تقبل بعد الدخول 
اإنكارها  عدم  اأن  ذلك.  الزوجني.علة  اإقامة  حمل  عن  غائبة  وغري  بالزواج 
ال�شهادة  ال�شبهة يف هذه  التي متت مبراأى وم�شمع منها يثري  الزواج  لواقعة 

وي�شتوجب اإبطالها.

ا�شتخال�ض الواقعة والنظر يف الأدلة وموازنتها مما ت�شتقل به حمكمة املو�شوع 
اإذا اأقامت ق�شاءها على اأدلة �شحيحة واأ�شباب �شائغة ميكن حمل ق�شائها عليها 
والثابت من الأوراق اأن احلكم املطعون فيه اأ�شاب احلق فيما نحا اإليه ومل تكن 

ثمة خمالفة �شرعية اأو قانونية ت�شتوجب نق�شه.

�شهادة اجلدة بالر�شاع واإن كانت عدلة فقد ن�ض العلماء على اأنها ل تقبل بعد 
اإذا كانت عاملة بالزواج وغري غائبة يف مكان ناٍء ي�شق عليها الو�شول  الدخول 
معهم  وحا�شره  الواقعة  بهذه  عاملة  كانت  اأنها  والثابت  الزوجني  حمل  اإىل 
اأكرث من ع�شرين  العائلة وقد م�شت مدة طويلة  نف�ض  لهم ومن  وخمالطة 

�شنة وهي على مراأى وم�شمع وقدرة مما يدل على ا�شتبعاد هذه ال�شهادة.
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)�سداق(

جل�سة ال�سبت الموافق 2007/11/24

الطعن رقم 2007/35 �سرعي عليا 

 �سداق

املرفوعة  الدعوى  عن  التنازل  مقابل  �شداقها  عن  والدها  بتنازل  املراأة  علم 
�شدها و�شكوتها عن ذلك مدة طويلة مع قدرتها على الإنكار .اأثره . مطالبتها 

بعد ذلك ماآله الرف�ض.  

اأ�شابت �شحيح ال�شرع والقانون حينما ق�شت برف�ض  اأول درجة قد   حمكمة 
هذا الطلب لأنه مل يوؤ�ش�ض على �شيء معترب لعرتافها ال�شحيح اأمام املحكمة 
باأن والدها قد اأخربها عن تنازله عن هذا املبلغ وهو األف ريال �شداقها الآجل 
اأن يرجعها  اأربع �شنوات واأنها علمت بذلك يف نف�ض اليوم ور�شيت ع�شى  منذ 
اأخربها  بعدما  �شكوتها  اإن  وحيث  ير�شيها،  اأنه  اأو  ع�شمته  اإىل  عليه  املدعى 
املرء  اأن  �شك  ول   ، لها  ل  عليها  حجة  الإنكار  على  قدرتها  مع  بذلك  والدها 
الت�شرف  بهذا  علمت  باأنها  و�شرحت  املراأة  اعرتفت  وقد  اإقراره  على  موؤاخذ 
من قبل والدها ومل تنكر عليه اأمام اجلهات املخت�شة وقد �شكتت مدة لي�شت 
بق�شرية فبعد هذه املدة الطويلة تاأتي اليوم لتتقدم بهذا الطلب لهو جدير 
ل  حق  عن  تنازل  قد  والدها  اأن  من  فيه  املطعون  احلكم  ذكره  وما  بالرف�ض 
اأربع �شنوات مع �شكوتها عن املطالبة بهذا  ميلكه وتنازله ل قيمة له وم�شى 
احلق ل ي�شقط حقها لأن احلق ل ي�شقط بالتقادم غري وجيه لأن هذه املراأة قد 
علمت بهذا التنازل وهو تنازل مقابل �شيء وهو تنازل الرجل عن الدعوى التي 
رفعها �شدها وكما اأنها اأقرت اأمام حمكمة اأول درجة باأنها علمت بذلك ور�شيت 
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ال�شريح  الإقرار  اإليه وهذا  الرجوع  اأملها يف  املطالبة هو  بعدم  دعاها  والذي 
اأمام املحكمة كاٍف للق�شاء مبوجبه نعم لو مل تعلم بهذا التنازل و�شكتت عن 
ومادام  والر�شا  بالعلم  �شرحت  لكنها  بالتقادم  ي�شقط  ل  حقها  فاإن  املطالبة 
احلال كذلك فاإن ما ق�شت به حمكمة اأول درجة برف�ض الطلب هو عني احلق 

وال�شواب.

-------------------------------------------

)طــــــــــــــــــــــــالق(

جل�سة ال�سبت الموافق 2007/12/8

الطعن رقم 2007/48 �سرعي عليا

طالق 

على  اليمني  توجيه  طلبها  قبول  من  مينع  ل  �شكوتها  الثالثة  للمرة  املطلقة 
زوجها اإن اأنكر . علة ذلك. تعلقه بحق اهلل عز وجل. 

فال مينع من قبول الدعوى مانع حيث اإن وقوع الطلقة الثالثة حترم بعدها 
املطلقة حتى تنكح زوجاً اآخر ثم يطلقها ، ف�شكوتها ل يبطل حق اهلل عز وجل،  
باهلل  يحلف  املنكر  اإىل  اليمني  وتوجيه  الدعوى  قبول  �شاغ  الوجه  هذا  فمن 

العظيم اإنه ما طلق زوجته ثالث طلقات متفرقات.

----------------------------------------------
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)مهــــــــــــــــــــــــر(

جل�سة يوم الأحد 9/اأكتوبر/2011م

الطعن رقم 2010/745م الدائرة  المدنية )اأ(

مهر

طالق الزوج لزوجته بعد الدخول ومطالبته برد املهر م�شاريف الزواج ملجرد 
رد  يوجب  بفعل  قيامها  تثبت  بينة  قيام  غري  من  الزوجية  باخليانة  اتهامها 

املهر.ماآله الرف�ض.

وهو  طعنه  يف  ذكرها  التي  بالأ�شباب  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعي 
الزواج  على  املبالغ  من  �شرفه  فيما  بالتعوي�ض  ومطالبته  �شديد  غري  نعي 
اإنهاء  من ال�شداٍق وولئم واإلزام املدعى عليهما بدفعه لكونهما كانا �شبباً يف 
العالقة الزوجية فهي مطالبة يف غري حملها وذلك اأن املراأة غري ملزمة برد 
ال�شداق بعد الدخول ومل تقم لدى الطاعن بينة على فعٍل من الزوجة يوجب 
رد املهر �شرعاً كما اأنها غري ملزمة مبا �شرفه يف ولئم الزواج وكذلك املطعون 
�شده الثاين واأما طالقه لزوجته ب�شبب ما اأ�شار اإليه فاإن ذلك اأمر يعود اإليه 
اإن �شاء اأم�شك واإن �شاء طلق وقد قال اهلل عز وجل يف كتابه العزيز »فاإم�شاك 

مبعروف اأو ت�شريح باإح�شان« .

----------------------------------------------
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)ميـــــــــــــــــــــــــراث(

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/10/14م

الطعن رقم 2006/31م �سرعي عليا

اأحوال �سخ�سية. ميراث

اأخذ  دون  يحول  ل   .  80/5 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  الأرا�شي  قانون 
الأجنبي ن�شيبه من الأر�ض باملرياث.

اإن اأحكام قانون الأرا�شي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 80/5ل ينطبق على 
اأو  اأجنبياً  كان  �شواًء  فله حقه  الوارث  اأما  ا�شتقالًل،  املنح  واإمنا مينع  الوارث 
مواطناً حيث ل يوجد قانون خم�ش�ض لذلك، ومبا اأن املدعية تطالب بحقها 

من املرياث فال يوجد مانع من اإعطائها ن�شيبها من الأر�ض املذكورة.

-------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2009/2/21م

الطعن رقم 2008/81م �سرعي عليا

ميراث

ا�شتثناء حالت مرياث البنت واجلد وذوي الأرحام من تطبيق اأحكام املواريث 
موؤداه.  احل�شر.  �شبيل  على  وارد  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  عليها  ن�ض  التي 
خمالفة مذهب املورث ما ن�ض عليه القانون يف غري تلك احلالت يطبق عليها 

ن�شو�ض القانون.
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ن�ض املادة )281( من قانون الأحوال ال�شخ�شية ل ميكن تطبيقه لأنه ا�شتثنى 
ثالث حالت من تطبيقه وهي حالة مرياث البنت واجلد وذوي الأرحام واأن 
احلالة مو�شوع النزاع لي�شت من بني تلك احلالت ، ومل يرد يف �شحيفة الطعن 

ما يقدح يف �شالمة عدم تطبيق املحكمة للن�ض املذكور.

---------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت7/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/79م �سرعي

عطية)�سمان(

اأن العطية  اإذا كانت عن �شمان فال ي�شرتط فيها القب�ض.علة ذلك.  العطية 
عو�ض عن حق ثابت للمعطى.

املحرر  الإقرار  مبوجب  اإليه  امل�شار  املنزل   ... ابنه  اأعطى  عندما  الهالك  اإن 
ر�شمًيا رقم الت�شجيل )...( ذكر باأنه لأجل الت�شوية بني اأولده وهذا يدل على 
اإخوته ويعترب ذلك من �شمان لزمه لولده  اأعطى  اأعطاه ذلك مقابل ما  اأنه 
القب�ض  فيها  ي�شرتط  فال  �شمان  عن  كانت   اإذا  فالعطية  وبالتايل  القا�شر 
لأنها عو�ض عن حق ثابت للمعطى علًما باأن الهالك قد احتاط يف ذلك بحيث 
اأكد تخليه عن العطية اأمام الكاتب الإقرار وال�شهود وقد م�شت على العطية 
�شنوات بعد الإقرار ال�شرعي ثم اإن الهالك ا�شتخرج ملكية ر�شمية با�شم املعطى 

وبعدها م�شت ثماين �شنوات حتى تويف مما يوؤكد �شحة عطيته .

---------------------------------------------
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)ن�ســــــــــــــــــــــــب(

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2007/1/27م

الطعن رقم 2006/69م �سرعي عليا

اأحوال �سخ�سية. ن�سب

 زواج الرجل بامراأة حامل . اأثره . يلحق  الولد باأمه ، ويفرق بني الزوجني . 
علة ذلك . احلمل مانع �شرعي ل ي�شح معه العقد.

�شبهة العقد التي اأثارها الطاعن لي�ض من �شمنها العقد على احلوامل بل هي 
حم�شورة يف حالت معينة ذكرها اأهل العلم يف كتب الفقه وذلك مثل النكاح 
بالأم اأو الأخت اأو مطلقة الغري ونحوها بدون علم ومل تكن املعقود عليها ذات 
اإقامة غري  اأما الق�شية املاثلة فقد اعرتفت فيها املراأة باأنها كانت على  حمل 
م�شروعة مع املطعون �شده قبل العقد وعا�شرته وحملت منه وتزوجته وهي 
عاملة باحلمل وعندما علم بها الرجل توقف عن معا�شرتها و�شادقته باأنه مل 
يعا�شرها بعد الزواج ولأن الن�شب نعمة عظيمة والزنا حمظور �شرعاً ول يعقل 

اأن تنال النعم بارتكاب املحرمات.

حمل املراأة �شفاحا من رجل قبل اأن يعقد عليها ل يعد �شبهة يثبت الن�شب بها. 
علة ذلك . الن�شب نعمة عظيمة والزنا حمظور �شرعاً ول يعقل اأن تنال النعم 

بارتكاب املحرمات . 

 احلمل ما نع �شرعي ل ي�شح العقد باملراأة حال احلمل كما ورد ذلك باملادة 15 
من قانون الأحوال ال�شخ�شية حيث اإنها جاءت عامة لكل مانع �شرعي ومنها 
مانع احلمل فاإذا تزوج رجل بامراأة حامل فالولد ولدها دونه ول يلحق به ، 

ويفرق بينهما.
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 جل�سة يوم ال�سبت11/فبراير/2012م

الطعن رقم 2011/115م �سرعي

ن�سب ) اإثباته(

�شتة  يكمل  مل  احلمل  باأن  الزوج  وادعاء  الن�شب  دعوى  يف  الزوجني  اختالف 
الأ�شل فيها  اأ�شهر،  ال�شتة  الولدة متت بعد م�شي  باأن  الزوجة  اأ�شهر، وادعاء 
ذلك.وجود  بينهما.�شند  الزوجية  فرا�ض  على  ولد  مادام  للزوج  الولد  ن�شب 

العقد ال�شحيح ومراعاة حلق الولد حتى ل يفقد حقوقه امل�شروعة.

اإن القاعدة فيمن تزوج امراأة بعقد �شحيح وولدت على فرا�شة وبعد مدة وقع 
اإن  تقول  وهي  اأ�شهر  �شتة  قبل  ولدته  اأن  الزوج  ادعى  حيث  بينهما  اخلالف 
ولدته بعد ال�شتة فالأ�شل اأن الولد ولده ما دام ولد على فرا�شه لأن هذا ما 
العقد  على  بناًء  املع�شية  من  والرباءة  الظن  ح�شن  على  املراأة  حمل  يقت�شيه 
ول  امل�شروعة  حقوقه  يفقد  ل  حتى  املولود  حق  ناحية  من  وكذلك  ال�شحيح 
الولد  اأن  تقاررا على  اإذا  الأبوين  اأن  العلماء  راأى  الزنيم ولذلك  ينزل منزلة 
من غري اأبيه وقد ولد على فرا�شه ل ي�شقط ذلك حقه من الأبوة ول يلتفت 
اإىل تقاررهما وقد ثبت يف احلديث عنه عليه ال�شالة وال�شالم قوله: »الولد 

للفرا�ض وللعاهر احلجر« وهذا اأ�شل القاعدة املذكوره اأعاله.

----------------------------------------------
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)نفقــــــــــــــــــــة(

جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/11/11م

الطعن رقم 2006/24م �سرعي عليا

اأحوال �سخ�سية. نفقة ــ تقديرها

تقدير النفقة هو من اخت�شا�ض حمكمة املو�شوع ــ �شرط ذلك.

النفقة من اخت�شا�ض  الأدلة وموازنتها وتقدير  الواقعة وتقدير  ا�شتخال�ض 
�شائغة  واأ�شباب  �شحيحة  اأدلة  على  ق�شاءها  اأقامت  ما  متى  املو�شوع  حمكمة 
اأن املحكمة اجتهدت يف ذلك وا�شتمعت اإىل قدح كل من  والظاهر من الأوراق 
اأن  املحكمة  وترجح يف عقيدة   البع�ض  بع�شهما  واملطعون �شدها يف  الطاعن 
كثرية  املغارم  لأن  اأرجح  القدر  بهذا  النفقة  واأن  اأوىل  بينهما  احل�شانة  ق�شم 

والإيجارات مرتفعة وق�شايا احل�شانة تتجدد ملا يطراأ عليها من تغيريات .

--------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2007/11/24

الطعن رقم 2007/35 �سرعي عليا

نفقة )تقديرها(:

املو�شوعية  والدفوع  اجلدية  الأ�شباب  تراعي  اأن  املو�شوع  حمكمة  على  يجب 
املتعلقة بحالة املنفق املادية عند تقدير النفقة . عدم مراعاة ذلك �شبب لنق�ض 

احلكم. 



- 135 -

قوانين األحوال الشخصية  والضمان االجتماعي
ت�شتقل به حمكمة  والنفقات مما  ال�شرر وامل�شلحة  الوقائع وتقدير  حت�شيل 
بان  بعدما  قدرت  وقد  مو�شوع  حمكمة  هي  درجة  اأول  حمكمة  واأن  املو�شوع 
املو�شوع  يف  ال�شابقة  والتفاقات  الإثبات  على  اإطالعها  خالل  من  لها  وظهر 
باأن تكون  النفقة لالأولد وهما ولد وبنت  اأن تقدير  اإىل  انتهت قناعتها  وقد 
وع�شرة  رياًل  ع�شرين  بدل  ُعمانياً  رياًل  وثالثني  خم�شة  �شهر  كل  نفقتهما 
ريالت لكل واحد منهما يف كل من عيدي الفطر والأ�شحى وهذا التقدير كان 
اأمامها  اأن تـوؤيده خا�شة بعدما طرح الطاعن  يتعني على حمكمة ال�شتئناف 
من اأ�شباب جدية ودفوع مو�شوعية حول حالته املادية واأنه يعيل اأ�شرة اأخرى 
تتكون من عدة اأفراد ولذلك فاإن مقدار النفقة التي قدرتها حمكمة اأول درجة 

تتنا�شب وحاجة الولدين من موؤنة �شهرية. 

---------------------------------------------

جل�سة ال�سبت الموافق 2008/1/12

الطعنان رقما  89و2007/90 �سرعي عليا

نفقة

مراعاة  ول  دليل  بال  الطلبات  ورف�ض  للنفقة  ال�شتئناف  حمكمة  تخفي�ض 
حلالة املنفق . يعد خطاأ.

حمكمة ال�شتئناف قد اأخطاأت يف حكمها حينما ق�شت بتخفي�ض النفقة ورف�ض 
باقي الطلبات دون دليل قاطع ميكن الأخذ به والعتماد عليه ذلك باأنه كان 
يتعني عليها اأن تراعي حالة املنفق من حيث ي�شاره وحاجة البنات من النفقة 
وال�شكنى وغريهما وما طراأ على الأ�شعار من غالء املعي�شة وال�شكن واللبا�ض 
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وغريها.

النفقة لها امتياز على �شائر الديون . الأب مكلف �شرعاً وقانوناً بالإنفاق على 
اإذا  حكم  اآخر  على  عام  مي�ض  مل  ولو  والزيادةعليها  اإنقا�شها  ويجوز  اأولده. 

اقت�شت ال�شرورة ذلك.

الأحوال  قانون  من   )47( املادة  ن�ض  وفق  قانوناً  معلوم  هو  كما  النفقة  اإن 
ال�شخ�شية لها امتياز على �شائر الديون والأب مكلف �شرعاً وقانوناً بالإنفاق 
على اأولده على قدر ي�شاره وحاجة الأولد الفعلية وهذه النفقة تتدرج ويجوز 
اإنقا�شها والزيادة عليها كلما كان هناك �شرورة ومقت�شى لذلك وهذا ما قــــرره 
القانون امل�شار اإليه ولو مل مي�ض عام على اآخر حكم بها كما ورد بفقرتي اأ ، ب 

من  املادة 46 من ذات القانون.

---------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت  الموافق 16/اكتوبر/2010م

الطعن رقم 2010/10م الدائرة  ال�سرعية، جل�سة يوم ال�سبت  الموافق

 16/اكتوبر/2010م

نفقة. اأ�سباب �سقوطها

النفقة ل ت�شقط اإل باأحد اأ�شباب اأربعة اأوردتها املادة )54( من قانون الأحوال 
ال�شخ�شية.

النفقة ل ت�شقط اإل باأحد اأ�شباب اأربعة اأوردتها املادة )54( من قانون الأحوال 
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ال�شخ�شية ومل ي�شتطع الطاعن )املدعى عليه( اإثبات اأيٍّ منها.  

جل�سة يوم ال�سبت  الموافق 16/اكتوبر/2010م

الطعن رقم 2010/15م الدائرة  ال�سرعية

نفقة “ تقديرها”

لي�شت  املنفق  �شعة  املنفق.  و�شعة  عليه  املنفق  حاجة  اإىل  بالنظر  النفقة  تقدر 
مربرا لإلزامه بالنفقة فوق حاجة املنفق عليه. 

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد انتهى اإىل الق�شاء بتخفي�ض النفقة 
من �شبعني رياًل عمانًيا لكل ولد منهما اإىل خم�شني رياًل عمانًيا لكل منهما 
عمره  فالولد  �شغار  عليهما  املنفق  باأن  وجدت  لأنها  حكمها  يف  اأ�شابت  فقد 
اأربع �شنوات والأنثى �شنتان ول يحتاجان ملوؤونة كبرية يف عي�شهما وك�شوتهما 
ونحوها ول يجوز �شرًعا ول قانوًنا اإلزام ما مل يلزم بل يجب اأن يكون الإلزام 
يف حدود وحاجة املنفق عليه دون زيادة ولو كان املنفق مي�شًرا فالعربة تكون يف 
احلاجة الفعلية للمنفق عليهم بحيث تكون النفقة لهم كافية و�شادة حلاجتهم 
اأما اأن يكون الإثراء على ح�شاب الغري فهذا مما ل يجوز كذلك ل بد من النظر 
دين  كان  واإن  مالية  التزامات  من  عليه  وما  املنفق  دخل  اإىل  الوقت  نف�ض  يف 
النفقة مقدم على �شائر الديون اإلَّ اأنه ل بد من النظر يف �شعة املنفق واحلاجة 
الفعلية للمنفق عليهم وملا كانت النفقة التي قدرتها حمكمة ال�شتئناف كافية 

حلاجة الولدين فاإنها مل تخرج عن دائرة ال�شواب

---------------------------------------------
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جل�سة يوم ال�سبت الموافق 5/مار�ض/2011م

الطعن رقم 2010/109م دائرة المحكمة ال�سرعية

نفقة. تقديرها.

ق�شاءها  حتمل  اأن  �شرطه.   . املو�شوع  حمكمة  اخت�شا�ض  من  النفقة  تقدير 
على اأ�شباب �شائغة واأدلة ظاهرة. تقدير النفقة يراعى فيها حالة املنفق واملنفق 
دين  ذلك،  علة  النفقة.  لإنقا�ض  مربرا  لي�ض  للبنك  املنفق  مديونية  عليه، 

النفقة مقدم على دين البنك.

واإن كان تقدير النفقة من اخت�شا�ض حمكمة املو�شوع اإل اأنها يجب اأن حتمل 
ق�شاءها على اأ�شباب �شائغة واأدلة ظاهرة .

املحكمة  بنت عليها  التي  الأ�شباب  فيه خلوه من  املطعون  والثابت من احلكم 
اأنها ملزمة مبراعاة  النفقة للولدين ب�شتني رياًل �شهرًيا مع  حكمها بتقدير 
ذلك مبوجب املادة )45( من قانون الأحوال ال�شخ�شية ويجب اأن تكون املراعاة 
�شعته(  من  �شعة  ذو  )لينفق  تعاىل  لقوله  عليه  واملنفق  املنفق  اجلانبني  لكال 
وقوله تعاىل )ل ت�شار والدة بولدها ول مولود له بولده وعلى الوارث مثل 

ذلك( .

يبلغ  الإجمايل  �شده  املطعون  راتب  اأن  الأوراق  الثابت من  وكان  ذلك  كان  ملا 
)383ر.ع( ثالثمائة وثالثة وثمانني رياًل عمانًيا ، ول ينال من ذلك ما ذكره 
املطعون �شده من دين لبنك م�شقط ، فالنفقة مقدمة على �شائر الديون وهذا 

ما ن�شت عليه املادة )47( من قانون الأحوال ال�شخ�شي.
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جل�سة يوم ال�سبت29/اأكتوبر/2011م

الطعن رقم 2011/53م�سرعي

نفقة ) تقديرها(

ــ تقدير النفقة يراعى فيه حال من جتب عليه ي�شرا وع�شرا وحال املنفق عليه 
والو�شع القت�شادي. علة ذلك. مراعاة حالة املنفق من فروع القدرة على ما 

يفر�ض.

ــ  قد اأوجب القانون اأن يراعى يف تقديرها حال من جتب عليه ي�شًرا وع�شًرا 
املنفق  زماًنا ومكاًنا، لأن مراعاة حال  القت�شادي  والو�شع  املنفق عليه  وحال 
من فروع القدرة على ما يفر�ض وا�شعني يف العتبار ما �شاقه احلكم البتدائي 

من اأن املطعون �شده ميتلك حماًل جتارًيا وله راتب تقاعدي ومل يفند ذلك.

---------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت19/نوفمبر/2011م

الطعن رقم 2010/131م�سرعي

نفقة )عدم خروجها عن الماألوف(

ــ تقدير النفقة من م�شائل الواقع التي ت�شتقل بها حمكمة املو�شوع.�شرطه. اأن 
ل تخرج عن املاألوف يف مثل ظروف الدعوى.

التي  الواقع  م�شائل  عليه من  واملنفق  املنفق  بالنظر حلالة  النفقة  تقدير  اإن 
ت�شتقل بها حمكمة املو�شوع يف تقديرها متى اأ�ش�شت حكمها على اأ�شباب �شائغة 
لها اأ�شلها الثابت يف الأوراق وقادرة على حمل ق�شائها ومل تخرج عن املاألوف 
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يف مثل هذه الظروف والنفقة مو�شوع الطعن واملقدرة للبنت )...( مبائة ريال 
املاألوف يف مثل هذه الظروف فهي نفقة �شاملة  عماين �شهرًيا مل تخرج عن 

للم�شكن والطعام والك�شوة والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإن�شان.

نفقة عدة )وجوبها(

الزوجة.  الطالق وحالة  �شبب  النظر عن  بغ�ض  للمطلقة  واجبة  العدة  نفقة 
�شنده. املادة )52( من قانون الأحوال ال�شخ�شية.

الزوجة وجوًبا  تق�شيها  ترب�ض  فالعدة مدة  للمطلقة،  واجبة  العدة  نفقة  اإن 
اإثر الفرقة دون زواج وتبتدئ منذ وقوع الفرقة فلها نفقتها بغ�ض النظر عن 
�شبب الطالق وحالة الزوجة وهذا ما اقت�شته املادة )52( من قانون الأحوال 
ال�شخ�شية التي ن�شت على: »جتب على الزوج نفقة معتدته ما مل يتفق على 

خالف ذلك«.

-------------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت26/مايو/2012م

الطعن رقم 2011/99م �سرعي

نفقة ) تقديرها ـ الموازنة بين الطرفين(

تقدير النفقة وحال من جتب عليه ي�شرا اأو ع�شرا من �شلطة حمكمة املو�شوع. 
�شرطه. اأن يكون التقدير قائما على اأ�شباب �شائغة ومراعيا حلالة املنفق وحالة 
املنفق عليه والو�شع القت�شادي. علة ذلك. �شرورة املوازنة العادلة بني كل من 

املنفق واملنفق عليه.
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�شلطة  يف  يدخل  مما  وع�شًرا  ي�شًرا  عليه  جتب  من  وحال  النفقة  تقدير  اإن 
حمكمة املو�شوع متى اأقامت ق�شاءها على اأ�شباب �شائغة لها اأ�شلها الثابت يف 
الأوراق ذلك باعتبار مراعاة حال املنفق من فروع القدرة على ما يفر�ض حتى 
ل يرهق كاهله اأو يتعرث يف دفعها مما ي�شر باملنفق عليه ومن هذا املنطلق جاء 
ن�ض املادة )45( من قانون الأحوال ال�شخ�شية يحث على �شرورة مراعاة حال 
املنفق واملنفق عليه عند تقدير النفقة والو�شع القت�شادي زماًنا ومكاًنا حتى 
جتئ املوازنة بني الطرفني عادلة وبتفعيل هذا الن�ض ال�شالف الذكر ومراعاة 
اأوردها احلكم املطعون فيه  الثابتة فيها كما  الدعوى واملعطيات  ظروف هذه 
ترى هذه املحكمة النزول بالنفقة ال�شهرية لالأولد الثالثة اإىل مبلغ مائتي 
ريال عماين وي�شتتبع ذلك رد الكفالة اإىل الطاعن بحكم املادة )247( من قانون 

الجراءات املدنية والتجارية .

------------------------------------------------

جل�سة يوم ال�سبت25/فبراير/2012م

الطعن رقم 2011/122م �سرعي

نفقة المح�سون ) التنازل عنها(

ل  موؤداه.  للمح�شون.  خال�ض  حق  هي  اأبيه  على  الواجبة  املح�شون  نفقة  ــ   
ي�شح للحا�شن التنازل عنها.علة ذلك. اأن احلا�شن ل ميلك ذلك احلق، وفاقد 

ال�شيء ل يعطيه.

ولي�ض  للمح�شون  خال�ض  حق  هي  اأبيه  على  جتب  التي  املح�شون  نفقة  اإن 
للحا�شن اأًيا كان حق التنازل اأو امل�شاومة فيها، لأنه ل ميلك ذلك احلق وفاقد 
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اأثًرا قانونًيا على  اأو ال�شلح يف هذا ال�شدد ل يوؤتي  ال�شيء ل يعطيه واحلكم 
املح�شون �شاحب احلق اأوًل واأخرًيا ومل يكن طرًفا يف ال�شلح امل�شار اإليه لياأخذ 

حجية الأمر املق�شى فيه لنعدام �شرط وحدة الأطراف .

نفقة ) تقديرها(

 تقدير نفقة املحح�شون وحال من جتب عليه ي�شرا وع�شرا من �شلطة حمكمة 
املو�شوع. �شرط ذلك. مراعاة �شفة املنفق وحال املنفق عليه زمانا ومكاًنا.

 اإن تقدير النفقة وحال من جتب عليه ي�شًرا وع�شًرا من �شلطة حمكمة املو�شوع 
احلكم  يخرج  ومل  ومكاًنا  زماًنا  عليه  املنفق  وحال  املنفق  �شعة  فيها  تراعي 
املطعون فيه عن هذه القاعدة فجاء مت�شقا مع واقع احلال املعا�ض اجتماعًيا 

وظروف احلياة مبا من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل النتيجة التي انتهى اإليها .

--------------------------------------------
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)هبـــــــــــــــــــــــة(

جل�سة يوم ال�سبت25/فبراير/2012م

الطعن رقم 2011/67م �سرعي

هبة ) تف�سيل بع�ض الأولد على بع�ض(

ورعايته  بها  بره  على  له  تقديرا  بع�ض  دون  اأولدها  بع�ض  بهبة  الأم  قيام 
اأتعابه يف ا�شرتجاع حقوقها ل يعد من التفا�شل املمنوع يف  ل�شوؤونها ومقابل 
الهبة. �شند ذلك. اأن التف�شيل مل يق�شد به الإ�شرار واملحاباة والإيثار، واإمنا 

هو مقابل عمل قام به البن برا بوالدته. مثال على ذلك.

له ملكية  له قد �شدرت  واملعطى  �شنوات  اأربع  العطية قد متت منذ   اإن هذه 
قد  واملدعي  اأحد  نكري من  دون  ملكه  املالك يف  ت�شرف  فيها  وت�شرف  با�شمه 
اأقر بقب�شه اأموال من اأمه فاإنها ولئن كانت ل تت�شاوى وقيمة العطية حمل 
بتاريخ  ال�شادر  التنازل  ب�شك  اإقرارها  خالل  من  يظهر  الذي  فاإن  الدعوى 
ما  على  له  منها  تقديًرا   ..... لبنها  العقار  هذا  وهبت  اأنها  2010/10/11م 
واإخال�شه يف  اأتعابه  ل�شوؤونها ومقابل  بذله خالل م�شريته من جهد ورعاية 
ا�شرتجاع حقوقها لدى الغري والتي كانت معدومة ح�شب م�شتند دائرة الكاتب 
مب�شقط رقم )2005/3535م( باأمانة ال�شجل العقاري حماولة بذلك تعوي�شه 
وم�شاواته بباقي اأولدها وبناتها وقد اأ�شهدت على ذلك الإقرار وعليه فاإنه ل 
جمال للقول واحلكم باإبطال هذا الإقرار الثابت �شرعا وقانوًنا  ومما ل �شك 
النعمان  عليه حديث  دل  العطية مما  الأولد يف  العدالة بني  باأن وجوب  فيه 
بن ب�شري حينما اأراد اأن ي�شهد النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( عندما نحل ابنه 
نحلت مثل هذا،  ولدك  اأكل  و�شلم(:  عليه  اهلل  النبي )�شلى  له  فقال  حديقة 
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اأ�شهد  اأ�شهد على جور . ويف رواية:  قال: ل، قال )�شلى اهلل عليه و�شلم(: ل 
على ذلك غريي، وقد اختلف العلماء فيما وهب الأب لبع�ض اولده دون بع�ض 
اإن كان ب�شبب  اأو تثبت وع�شى الأب فقيل يجوز التفا�شل  فهل ترد يف احلكم 
كزمانة ودين، وما كان مقابل مزيد بر مكافاأة له على ح�شن �شنيع اأو عمل قام 
به يف حق والديه ول يعد التفا�شل هنا ممنوعا طاملا كان يف مقابل ما ذكرنا 
لأنها لي�شت مبح�ض عطية التي ن�ض عليها احلديث ال�شريف ومل يق�شد منها 
الإيثار والإ�شرار بباقي الأولد واإمنا يف مقابل عمل قام به الطاعن جتاه اأمه 
كما يظهر يف هذه الق�شية املطروحة واملوؤيدة بامل�شتندات الثبوتية اأما اإن ظهر 

الق�شد وهو التف�شيل والإ�شرار فتجب العدالة يف العطية.

-----------------------------------------

)و�سيــــــــــــــــــــــــة(

جل�سة ال�سبت الموافق 2007/12/8

الطعن رقم 2007/73 �سرعي عليا

 و�سية

اإجازة و�شية امل�شاب باخلرف لعدم وروده �شمن الأ�شباب التي اأوجدتها املادة 
له  تكون  اأن  وقانونا  �شرعا  املو�شي  يف  لال�شرتاط   ، لل�شواب  جمانب   )228(

اأهلية التربع.

 ودعوى اأن نق�ض الأهلية اخلرف .. الخ مل يكن �شمن الأ�شباب التي اأوجدتها 
املادة )228( .. الخ ما جاء فيه لهي دعوى جمانبة لل�شواب اإذ اإن القانون ذاته 
ا�شرتط اأوًل اأن الو�شية ت�شح ممن له اأهلية التربع وهو ن�ض يف املو�شوع كما 
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)ولــــــــــــــــــــي(

جل�سة يوم الأحد 2011/10/30م

الطعن رقم 2011/218م الدائرة  المدنية )اأ(

الولية على المال

اأولده  مل�شلحة  التدخل  يف  لالأب  ال�شفة  موؤداه.  لالأب.  املال  على  الولية 
القا�شرين ل يتوقف على اإذن الأم واإن كانت هي املتربعة باملال لالأولد. 

ملا كانت والدة الطاعنني قد اأ�شرتت ال�شقة با�شم اأولدها فاإن املال ي�شري ملكاً 
لهم بغ�ض النظر عن اأ�شل هذا املال هل هو من مالها اأو من مال الأولد خا�شة 
وملا كان الأمر كذلك فاإن من حق الأب اأن يتدخل حلماية هذا املال عن التلف 
ويقوم برعاية م�شالح اولده ول يلزم اأخذ موافقة الأم يف ذلك لأنها ل متلك 
فاملال مال الأولد والولية عليه هي لالأب فلو قامت الأم وت�شرفت يف  �شيئاً 
مال اأولدها يف غري م�شاحلهم او ما ي�شرهم األي�ض لالأب ان يتدخل ومينعها 
من هذا الت�شرف ل �شك اأن ذلك من حقه ول يعار�شه معار�ض فكذلك احلال 
واحلفاظ  برعاية م�شاحلهم  يقوم  اأن  القائمة من حقه  الدعوى  يف مو�شوع 
على مالهم بال�شرع والقانون قد مكنه من ذلك وجعله الويل على النف�ض واملال 

مادام القا�شر ل ميلك الأهلية

---------------------------------------------
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جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2012/2/25م

الطعن رقم 2011/796م المدنية )ب(

)ولي)رقابة على قا�سر(

ـ ل ي�شح للويل املطالبة بالتعوي�ض عن �شرر الذي اأحلقه القا�شر بنف�شه .علة 
ذلك. الويل م�شوؤول عن الرقابة على ابنه القا�شر .موؤداه .تق�شري الوىل يف 

الرقابة خطاأ مفرت�ض ي�شح اإثبات عك�شه. مثال.

اإن املتوفى يعترب قا�شًرا يف نظر القانون فاإن الطاعن يعترب م�شوؤوًل عن رقابة 
ابنه عن الأ�شرار التي ي�شببها للغري وتبقى هذه امل�شوؤولية حتى يبلغ �شن الر�شد 
، فيرتتب على هذا م�شوؤوليته عن الأ�شرار التي ي�شببها من اعتربه القانون 
الرقابة  يف  تق�شريه  اإىل  ال�شتناد  ميكنه  ول  رقابته  حتت  كان  طاملا  قا�شًرا 
للمطالبة بالتعوي�ض عن ال�شرر الذي احلقه ابنه بنف�شه ، واإذا كان مثل هذا 
اخلطاأ املفرت�ض مما يجوز نفيه باأن يثبت متوىل الرقابة اإنه قام بواجبه كاماًل 
يف الرقابة واأنه اتخذ كل الحتياطات املعقولة ملنع من حتت رقابته من ارتكاب 
الفعل ال�شار ، ففي احلالة املاثلة فاإن الطاعن مل ينه�ض بعبء اإثبات العك�ض 
�شوى قوله اأنه مل ياأذن لبنه بقيادة املركبة م�شت�شهًدا بالظرف الذي قاد فيه 
ابنه املركبة ، ومل يقدم الدليل باأنه اأخذ من الحتياطات ما يحول بني ابنه 
وقيادة املركبة ومن ثم فاإن عدم قيامه بواجب الرقابة ل يقيه من امل�شوؤولية 
عن احلادث مما يجيز للمطعون �شدها المتناع عن اإداء التعوي�ض وفًقا حلكم 

املادة )15/ج( من قانون تاأمني املركبات.



المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء االداري 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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المادة )138(

دعوى اإدارية - اأهلية التقا�سي.

ال�شخ�ض  “يكون   : اأن  ال�شخ�شية على  الأحوال  املادة )138( من قانون  تن�ض 
 .  « ذلك  خالف  القانون  يقرر  مل  ما   ، املدنية  حقوقه  ملبا�شرة  الأهلية  كامل 
وتن�ض املادة )139( منه على اأن : » �شن الر�شد اإمتام الثامنة ع�شرة من العمر” 
. وتن�ض كذلك املادة )151( منه على اأن : » يكون ر�شيداً من اأكمل �شن الر�شد 

ما مل يحجر عليه لعار�ض من عوار�ض الأهلية » 

الدفع املبدي من امل�شتاأنفني )املدعى عليهم( بانعدام اأهلية امل�شتاأنفني �شدهم 
غري قائم على اأ�شا�ض �شحيح من القانون - بيان ذلك - بلوغ كافة الطلبة ل�شن 

الر�شد ولي�ض لدى اأي منهم عار�ض من عوار�ض الأهلية.

)حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم1ل�سنة4 ق.�ض بجل�سته 
2004/1/17، �ض 164(

---------------------------------------------





قانون 
الضمان االجتماعي





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )2(

ونفيد باأن املادة )2( من قانون ال�شمان الجتماعي ال�شادر باملر�شوم 
ال�شلطاين رقم 84/87 تن�ض على اأنه 

يف  احلق  الأوىل  باملادة  تعريفهم  وح�شب  بيانهم  الآتي  لالأ�شخا�ض   «
احل�شول على معا�ض �شهري وفق اأحكام هذا القانون وبالفئات الواردة بامللحق 

املرافق .

احلال  مقت�شيات  ح�شب  الفئات  تلك  تعديل  منه  بقرار  وللوزير   
بالتن�شيق مع اجلهات املالية. 

الأيتام        ) ب ( الأرامل     ) ج ( املطلقات          ) د ( البنات  )اأ ( 
غري املتزوجات         ) هـ ( العاجزون عن العمل     ) و ( من بلغ �شن ال�شيخوخة         

) ز ( املهجورات        ) ح ( اأ�شر امل�شجونني .

واأ�شرهم  العمانيني  املواطنني  على  القانون  بهذا  النتفاع  ويقت�شر   
امللزم  املعيل  اأو  للمعي�شة  الأحوال عدم وجود م�شدر كاف  ، ويراعى يف جميع 

القادر على النفقة» 

ال�شمان الجتماعي يقت�شر �شريانه  اأن قانون  الن�ض  ويبني من هذا 
على فئات حمددة من العمانيني واأ�شرهم ، ويق�شد بالأ�شرة وفقا ملا ن�شت عليه 
�شن 18  اإىل  واأولدهم  اأكرث  اأو  القانون ) زوج وزوجة  ذات  ( من  د   / ا   ( املادة 
�شنة للذكور وللبنات اإىل اأن يتزوجن – ويعترب يف حكم الأولد من جتاوز هذه 
ال�شن ومازال منتظما مبدار�ض اأو معاهد نظامية اإىل نهاية املرحلة الثانوية 
اأو ما يعادلها �شريطة األ ير�شب الطالب اأكرث من �شنتني متتاليتني يف ال�شنة 
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الدرا�شية الواحدة – اأو بع�ض اأفراد هذه الأ�شرة اإذا كانوا يف معي�شة واحدة ( ، 
ويت�شح من هذا التعريف اأن الأولد الذكور يخرجون من عداد الأ�شرة وبالتايل 
ينح�شر عنهم تطبيق اأحكام قانون ال�شمان الجتماعي عند بلوغهم 18 عاما اأو 
النتهاء من درا�شة املرحلة الثانوية اأو ما يعادلها �شريطة عدم الر�شوب اأكرث 

من �شنتني متتاليتني يف ال�شنة الدرا�شية الواحدة ، اأي التاريخني اأحلق .

الرابعة  جتاوز  قد  حالته  املعرو�شة  الطالب  وكان  تقدم  ما  كان  واإذا 
قابو�ض  ال�شلطان  جامعة  الطب  بكلية  مقيد  اأنه  كما  عمره  من  والع�شرين 
وبالتايل ل  ال�شمان الجتماعي  قانون  اأحكام  ينح�شر عنه تطبيق  ، فمن ثم 
هذا  اأن  باعتبار  الدولة  متنحها  التي  الأر�ض  ور�شوم  قيمة  من  اإعفاوؤه  يجوز 
اأ�شحاب  على  ال�شامية  الإرادة  اإليه  اجتهت  ملا  وفقا  �شريانه  يقت�شر  الإعفاء 
التي  ال�شهرية  املالية  املعونة  باأن  والقول   ، �شواهم  دون  الجتماعي  ال�شمان 
يتلقاها الطالب املذكور من اجلامعة تعترب �شمانا اجتماعيا درا�شيا وبالتايل 
يجوز اإعفاوؤه من قيمة ور�شوم الأر�ض التي متنحها الدولة قيا�شا على حالت 
باأن  عليه  مردود  القول  هذا   ، الجتماعي  ال�شمان  قانون  من  امل�شتفيدين 
باقت�شار  تق�شى  اأ�شولية  لقاعدة  تخ�شع  املالية  بالإعفاءات  املتعلقة  الأحكام 
تطبيقها فيما وردت ب�شاأنه �شراحة بحيث ل يتو�شع يف تف�شريها كما ل يجوز 

القيا�ض عليها .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز اإعفاء الطالب / ........ من قيمة 
ور�شوم الأر�ض التي متنحها الدولة . 

) فتوى رقم و �ض ق / م و / 99/420/1/8 في 1999/4/10 م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )3(

املادة )3( من قانون ال�شمان الجتماعي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 
طبقا  امل�شتحقة  املعا�شات  بني  اجلمع  يجوز  ل   « اأنه  على  تن�ض   84  /  87 رقم 
لهذا القانون واملعا�شات امل�شتحقة طبقا لأى قوانني اأخرى اأو التاأمينات بكافة 
اأنواعها اإل اإذا كانت تلك املعا�شات اأقل من املعا�شات امل�شتحقة طبقا لهذا القانون 
– يعمل باأحكام املادة )5( مع عدم الإخالل مب�شمون املادة  – ويف هذه احلالة 

)7( والفقرة )د( من املادة )19( ».

وتن�ض املادة )5( من القانون املذكور على اأن » ي�شتحق طالب املعا�ض 
معا�شا كامال )طبقا للجدول املرافق لهذا القانون ( اإذا مل يكن له دخل ، فاإن 

كان له دخل خف�ض املعا�ض مبقدار هذا الدخل ...............«.

جميع  يف  يجوز  ل   « اأنه  على  املذكور  القانون  من   )7( املادة  وتن�ض 
الأحوال اأن يقل املعا�ض لالأ�شرة عن )25( ريال وللفرد عن 20 ريال �شهريا ».

وتن�ض املادة )1( من املر�شوم ال�شلطاين رقم )91/78( باإجراء تعديالت 
ال�شهرية  املعا�شات  » يحل جدول فئات  اأن  ال�شمان الجتماعي على  يف قانون 

املرافق حمل اجلدول امللحق بقانون ال�شمان الجتماعي امل�شار اإليه ».

وامل�شتفاد من الن�شو�ض �شالفة الذكر اأن امل�شرع نظم النتفاع باأحكام 
ال�شمان  معا�ض  بني  اجلمع  جواز  بعدم  وق�شى  الجتماعي  ال�شمان  قانون 
الجتماعي واملعا�شات امل�شتحقة طبقا لأية قوانني اأو تاأمينات اأخرى وا�شتثنى 
ال�شمان  لقانون  طبقا  امل�شتحقة  املعا�شات  عن  تقل  التي  املعا�شات  ذلك  من 
لهذا  طبقا  امل�شتحق  املعا�ض  بتخفي�ض  احلالة  هذه  عالج  حيث  الجتماعي 
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القانون مبقدار املعا�ض الثابت لطالب املعا�ض على نحو ما ق�شت به املادة )5( 
وذلك مبا ل يخل بحكم املادة )7( من القانون.

وو�شع القانون حدا اأدنى للمعا�ض امل�شتحق لالأ�شرة فن�ض يف املادة ) 7 
( بعدم جواز اأن يقل املعا�ض عن ) 25( ريال واملق�شود » باملعا�ض » الوارد ذكره 
يف هذه املادة هو املعا�ض امل�شتحق لالأ�شرة ب�شرف النظر عن م�شدره �شواء كان 
مبوجب قانون ال�شمان الجتماعي اأو اأية قوانني اأو تاأمينات اأخرى ول يت�شور 
ق�شر معناه على املعا�ض امل�شتحق طبقا لقانون ال�شمان الجتماعي دون غريه 

ذلك ل�شريح ن�ض املادة )5( امل�شار اإليها .

ال�شمان  قانون  مبوجب  املعا�ض  با�شتحقاق  القول  يف  حجة  ول 
الجتماعي بقطع النظر عن املعا�ض الآخر الذي يكون م�شتحقا طبقا لقوانني 
اأو تاأمينات  اأخرى ، لأنه من �شاأن ذلك الإخالل بقواعد العدالة وامل�شاواة يف 
النتفاع باأحكام هذا القانون، اإذ يوؤدي هذا القول اإىل اأحقية من ي�شتحق معا�شا 
يف  اإليه  امل�شار  الجتماعي  ال�شمان  قانون  يف  عليه  املن�شو�ض  املعا�ض  من  اأقل 
املعا�ض  يبلغ  ي�شتحق من  بينما ل   ، الجتماعي كامال  ال�شمان  �شرف معا�ض 
الذي ي�شتحقه مبوجب اأية قوانني اأو تاأمينات اأخرى املعا�ض املحدد يف القانون 
من   )5( املادة  اأحكام  يخالف  ما  هو  و  الجتماعي  ال�شمان  معا�ض  املذكور 
قانون ال�شمان الجتماعي ، ف�شال عما ميثله من اإهدار لقاعدة امل�شاواة بني 
باملر�شوم  ال�شادر  للدولة  الأ�شا�شي  النظام  عليها  الن�ض  تكفل  التي  املواطنني 

ال�شلطاين رقم 101 /96 .

الثابت  ، فلما كان  اأنه بتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�شة  وحيث 
من كتاب معاليكم اأن الزوج يتقا�شى معا�شا مقداره )30( ريال عمانيا ، فاإنه 
قانون  مبوجب  لالأ�شرة  املقرر  واملعا�ض  املبلغ  هذا  بني  الفرق  �شرف  ي�شتحق 
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ال�شمان الجتماعي ومقداره )11( ريال عمانيا .

لذلك انتهى الراأي اإىلاأن املعا�ض الذي يتعني �شرفه لالأ�شرة يف احلالة 
املعرو�شة هو )11( ريال عمانيا . 

) فتوى رقم و �ض م / م و / 51 /1 / 1001 / 2004 م بتاريخ 26 / 7 / 2004 م(

---------------------

فتاوى المادة رقم )5(

الفتوى الأوىل :

املادة )3( من قانون ال�شمان الجتماعي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 
طبقا  امل�شتحقة  املعا�شات  بني  اجلمع  يجوز  ل   « اأنه  على  تن�ض   84  /  87 رقم 
لهذا القانون واملعا�شات امل�شتحقة طبقا لأى قوانني اأخرى اأو التاأمينات بكافة 
اأنواعها اإل اإذا كانت تلك املعا�شات اأقل من املعا�شات امل�شتحقة طبقا لهذا القانون 
– يعمل باأحكام املادة )5( مع عدم الإخالل مب�شمون املادة  – ويف هذه احلالة 

)7( والفقرة )د( من املادة )19( ».

وتن�ض املادة )5( من القانون املذكور على اأن » ي�شتحق طالب املعا�ض 
معا�شا كامال )طبقا للجدول املرافق لهذا القانون ( اإذا مل يكن له دخل ، فاإن 

كان له دخل خف�ض املعا�ض مبقدار هذا الدخل ...............«.

جميع  يف  يجوز  ل   « اأنه  على  املذكور  القانون  من   )7( املادة  وتن�ض 
الأحوال اأن يقل املعا�ض لالأ�شرة عن )25( ريال وللفرد عن 20 ريال �شهريا ».
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وتن�ض املادة )1( من املر�شوم ال�شلطاين رقم )91/78( باإجراء تعديالت 
ال�شهرية  املعا�شات  » يحل جدول فئات  اأن  ال�شمان الجتماعي على  يف قانون 

املرافق حمل اجلدول امللحق بقانون ال�شمان الجتماعي امل�شار اإليه ».

وامل�شتفاد من الن�شو�ض �شالفة الذكر اأن امل�شرع نظم النتفاع باأحكام 
ال�شمان  معا�ض  بني  اجلمع  جواز  بعدم  وق�شى  الجتماعي  ال�شمان  قانون 
الجتماعي واملعا�شات امل�شتحقة طبقا لأية قوانني اأو تاأمينات اأخرى وا�شتثنى 
ال�شمان  لقانون  طبقا  امل�شتحقة  املعا�شات  عن  تقل  التي  املعا�شات  ذلك  من 
لهذا  طبقا  امل�شتحق  املعا�ض  بتخفي�ض  احلالة  هذه  عالج  حيث  الجتماعي 
القانون مبقدار املعا�ض الثابت لطالب املعا�ض على نحو ما ق�شت به املادة )5( 

وذلك مبا ل يخل بحكم املادة )7( من القانون.

وو�شع القانون حدا اأدنى للمعا�ض امل�شتحق لالأ�شرة فن�ض يف املادة)7 
( بعدم جواز اأن يقل املعا�ض عن ) 25( ريال واملق�شود » باملعا�ض » الوارد ذكره 
يف هذه املادة هو املعا�ض امل�شتحق لالأ�شرة ب�شرف النظر عن م�شدره �شواء كان 
مبوجب قانون ال�شمان الجتماعي اأو اأية قوانني اأو تاأمينات اأخرى ول يت�شور 
ق�شر معناه على املعا�ض امل�شتحق طبقا لقانون ال�شمان الجتماعي دون غريه 

ذلك ل�شريح ن�ض املادة )5( امل�شار اإليها .

ال�شمان  قانون  مبوجب  املعا�ض  با�شتحقاق  القول  يف  حجة  ول 
الجتماعي بقطع النظر عن املعا�ض الآخر الذي يكون م�شتحقا طبقا لقوانني 
اأو تاأمينات  اأخرى ، لأنه من �شاأن ذلك الإخالل بقواعد العدالة وامل�شاواة يف 
النتفاع باأحكام هذا القانون ، اإذ يوؤدي هذا القول اإىل اأحقية من ي�شتحق معا�شا 
يف  اإليه  امل�شار  الجتماعي  ال�شمان  قانون  يف  عليه  املن�شو�ض  املعا�ض  من  اأقل 
املعا�ض  يبلغ  ي�شتحق من  بينما ل   ، الجتماعي كامال  ال�شمان  �شرف معا�ض 
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الذي ي�شتحقه مبوجب اأية قوانني اأو تاأمينات اأخرى املعا�ض املحدد يف القانون 
من   )5( املادة  اأحكام  يخالف  ما  هو  و  الجتماعي  ال�شمان  معا�ض  املذكور 
قانون ال�شمان الجتماعي ، ف�شال عما ميثله من اإهدار لقاعدة امل�شاواة بني 
باملر�شوم  ال�شادر  للدولة  الأ�شا�شي  النظام  عليها  الن�ض  تكفل  التي  املواطنني 

ال�شلطاين رقم 101 /96 .

الثابت  ، فلما كان  اأنه بتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�شة  وحيث 
من كتاب معاليكم اأن الزوج يتقا�شى معا�شا مقداره )30( ريال عمانيا ، فاإنه 
قانون  مبوجب  لالأ�شرة  املقرر  واملعا�ض  املبلغ  هذا  بني  الفرق  �شرف  ي�شتحق 

ال�شمان الجتماعي ومقداره )11( ريال عمانيا .

لذلك انتهى الراأي اإىلاأن املعا�ض الذي يتعني �شرفه لالأ�شرة يف احلالة 
املعرو�شة هو )11( ريال عمانيا . 

) فتوى رقم و �ض م / م و / 51 /1 / 1001 / 2004 م بتاريخ 26 / 7 / 2004 م(

---------------------





قانون 
المناطق الحرة





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )3(

املوافق   ............ بتاريخ   .......... رقم  كتاب معاليكم  اإىل  بالإ�شارة 
......... ب�شاأن طلب الراأي فيما اإذا كان الإعفاء املقرر لكل من اجلهة امل�شغلة 
على  الدخل  �شريبة  من   ( فيها   العاملة  وال�شركة  ب�شاللة  احلرة  للمنطقة 
ال�شركات ومن اإقرارات الدخل ومن ال�شريبة اجلمركية (  يتطلب ا�شت�شدار 
ال�شادر  املناطق احلرة  قانون  املادة )3( من  بالإعفاء وفقا حلكم  وزاري  قرار 

باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2002/56 اأم اأن الإعفاء يتقرر وجوبا بقوة القانون .

وتخل�ض الوقائع ح�شبما يبني من الأوراق املرفقة بالكتاب امل�شار اإليه 
يف اأنه �شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم 2006/62 باإن�شاء املنطقة احلرة ب�شاللة 
ومنح �شركة ......... وال�شركة العاملة احلوافز واملزايا والت�شهيالت املن�شو�ض 
عليها يف قانون املناطق احلرة والقائمة املرفقة به والتي من بينها اإعفاء كل 
من اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة من ال�شرائب على اأن يكون الإعفاء من 
�شريبة الدخل على ال�شركات ملدة ثالثني عاما من تاريخ بدء الن�شاط ، وقد 
ثار الت�شاوؤل لدى وزارتكم املوقرة عما اإذا كان الأمر يتطلب �شدور قرار من 
الإعفاء  هذا  اأن  اأم  ال�شرائب  من  بالإعفاء  املالية  وزارة  على  امل�شرف  الوزير 
يتقرر بقوة القانون وذلك يف �شوء ما  تق�شي به املادة )3( من قانون  املناطق 
اجلهة  من  كل  اإعفاء  من   2002/56 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  احلرة 
امل�شغلة وال�شركة العاملة من ال�شرائب ومن تقدمي اإقرارات الدخل املن�شو�ض 
قرار  بالإعفاء  ي�شدر  اأن  على  ال�شركات  على  الدخل  �شريبة  قانون  يف  عليها 
من الوزير امل�شرف على وزارة املالية وفقا للقواعد التي حتددها جلنة املناطق 
احلرة  ، وكذلك يف �شوء ن�ض الفقرة رقم )3( من املادة رقم )6( من امللحق 
املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق   2003/67 رقم  ال�شلطاين  للمر�شوم  املرافق 
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لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية. 

واإزاء هذا الت�شاوؤل فاإنكم تطلبون الراأي . 

باملر�شوم  ال�شادر  احلرة  املناطق  قانون  من   )3( املادة  باأن  ونفيد 
ال�شلطاين رقم 2002/56 تن�ض على اأن : » تعفى كل من اجلهة امل�شغلة وال�شركة 
العاملة من ال�شرائب ومن تقدمي اإقرارات الدخل املن�شو�ض عليها يف قانون 
الوزير  ، وي�شدر بالإعفاء قرار من  اإليه  امل�شار  ال�شركات  �شريبة الدخل على 

امل�شرف على وزارة املالية وفقا للقواعد التي حتددها اللجنة » 

رقم  ال�شلطاين  للمر�شوم  املرافق  امللحق  من   )6( املادة  تن�ض  كما 
2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية على اأن : » يبا�شر الوزير امل�شرف على وزارة املالية الخت�شا�شات الآتية 

 :

1ـ.............................  .

2 ـ ............................  .

اأو  جمعيات  اأو  هيئات  اأو  ملن�شاآت  املقرر  اجلمركي  الإعفاء  قرارات  اإ�شدار  ـ    3
جهات معينة مبقت�شى قوانني خا�شة ،وعلى اأن ي�شدر الإعفاء بناء على اقرتاح 
الوزير املخت�ض وطبقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها هذه القوانني دون 

اإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد امل�شار اإليه . »

وامل�شتفاد من هذين الن�شني اأن امل�شرع حلكمة اأدركها قرر مبداأ الإعفاء 
قرار  اإ�شدار  �شلطة  املالية  وزارة  على  امل�شرف  بالوزير  وناط   ، ال�شرائب  من 
بالإعفاء من ال�شرائب ومن اإقرارات الدخل وفقا للقواعد التي حتددها جلنة 
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املناطق احلرة لإعفاء كل من اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة ، بينما اأحال يف 
اإىل  �شاأن حتديد �شروط واأو�شاع واإجراءات الإعفاء من ال�شرائب اجلمركية 
القوانني اخلا�شة باإن�شاء املن�شاآت اأو الهيئات اأو اجلمعيات اأو جهات معينة بناء 

على اقرتاح الوزير املخت�ض .   

اإن املادة الثالثة من املر�شوم ال�شلطاين رقم 2006/62 ال�شادر  وحيث 
باإن�شاء املنطقة احلرة ب�شاللة تن�ض على اأن : » متنح اجلهة امل�شغلة وال�شركة 
العاملة احلوافز واملزايا والت�شهيالت املن�شو�ض عليها يف قانون املناطق احلرة 

والقائمة املرفقة  » . 

اأن » تعفى  وتن�ض الفقرة )2( من القائمة املرفقة بهذا املر�شوم على 
من  الإعفاء  يكون  اأن  على   ، ال�شرائب  من  العاملة  وال�شركة  امل�شغلة  اجلهة 
�شريبة الدخل على ال�شركات و�شريبة الأرباح على املوؤ�ش�شات ملدة ثالثني عاما 

من تاريخ بدء الن�شاط ». 

�شركة  من  كل  منح  قرر  امل�شرع  اأن  ذلك  من  امل�شتفاد  اإن  وحيث 
.............. وال�شركة العاملة حوافز ومزايا وت�شهيالت من بينها الإعفاء من 

ال�شرائب . 

وموؤدى ما �شبق اأنه لي�ض ثمة ريب يف اأن اإعفاء �شركة .................... 
اأو تلك املن�شو�ض عليها يف قانون  وال�شركة العاملة من ال�شرائب اجلمركية 
احلرة  املناطق  قانون  يف  الواردة  والإجراءات  للقيود  يخ�شع  احلرة  املناطق 
جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق  اخلا�ض  ال�شلطاين  واملر�شوم 
�شدور  اأهمها  من  والتي   - الأحوال  بح�شب   - العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
، وقد خال  املالية  امل�شرف على وزارة  الوزير  قرار بالإعفاء من ال�شريبة من 
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اإليهما مما  امل�شار  به  املرفقة  والقائمة  ب�شاللة  املنطقة احلرة  اإن�شاء  مر�شوم 
يفيد  ال�شتثناء من ذلك . 

وال�شركة   ................. �شركة  اإعفاء  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
العاملة من ال�شرائب ومن تقدمي اإقرارات الدخل امل�شار اإليها يكون بقرار من 

الوزير امل�شرف على وزارة املالية على النحو املبني بالأ�شباب . 

) فتوى رقم  و �ض ق/م و/2008/258/1/20م بتاريخ 2008/2/25م (

---------------------



قانون 
السياحة





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء االداري 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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المادة )12(

التراخي�ض  لجنة  قرار اإدارى نهائى – من�ساآت �سياحية اأو فندقية – قرارات 
ال�سياحية بوزارة ال�سياحة قرارات اإدارية نهائية :

ادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم  تن�ض املادة )12( من قانون ال�شياحة ال�شّ
)2002/33( بتاريخ 2002/3/27م تن�ّض بفقرتها الثانية اأّنه: »... ل يجوز بغري 
اأو  ا�شتغاللها  اأو  �شياحّية  اأو  فندقّية  من�شاأة  اأّية  اإقامة  الوزارة  من  ترخي�ض 
ادرة  اإدارتها...«، وتن�ّض املادة )14( من الالئحة التنفيذّية لقانون ال�شياحة ال�شّ
بالقرار الوزاري رقم )2003/91( بتاريخ 2003/6/21م على اأّنه: » ت�شّكل بقرار 
املطلوب  الرتاخي�ض  منح  يف  للنظر  ال�شياحّية  للرتاخي�ض  جلنة  الوكيل  من 
احل�شول عليها...«، كما تن�ّض املادة )15( منها على اأّنه: » تخت�ّض هذه الّلجنة 
بالآتي:1- درا�شة طلبات احل�شول على الرتاخي�ض ال�شياحية واإ�شدار قرارها 
الن�شاط  ملزاولة  توافرها  الواجب  ال�شرتاطات  وحتديد  الرتخي�ض  مبنح 
ال�شياحي اأو رف�ض الطلب مع بيان اأ�شباب الّرف�ض...«، وتن�ّض املادة )21( من 
ذات الاّلئحة: » ت�شّكل بالوزارة جلنة للتظّلمات التي تقّدم من ذوي ال�ّشاأن من 
بتطبيق  املتعّلقة  ة  املخت�شّ الّلجان  اأو  العامة  املديرّية  من  ادرة  ال�شّ القرارات 

اأحكام قانون ال�شياحة ولئحته التنفيذّية...« .

الرتاخي�ض  بلجنة  اأناط  امل�شّرع  اأّن  الأحكام  هذه  من  ي�شتفاد  وحيث   
اأو  الفندقية  اأو  ال�شياحّية  املن�شاآت  باإقامة  الرتخي�ض  طلبات  يف  البت  �شلطة 
ا�شتغاللها اأو اإدارتها املقدمة اإليها واإ�شدار قرارات بقبول الطلب اأو برف�شه، 
وخّول لذوي ال�ّشاأن التظّلم من كّل قرار ت�شدره الّلجنة امل�شار اإليها اأمام جلنة 
التظّلمات، ومن ثّم فاإّن القرارات التي ت�شدرها جلنة الرتاخي�ض ل تخ�شع 
لت�شديق �شلطة اإدارّية اأعلى واإمّنا تعّد قرارات نهائّية يجوز لذوي ال�ّشاأن بعد 
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التظّلم منها الطعن فيها ق�شائّيا اأمام حمكمة الق�شاء الإداري. 

وحيث اإّنه بتطبيق ما تقّدم على وقائع املنازعة املاثلة فاإّن الثابت من 
مار�ض  �شهر  خالل  �شّدها  امل�شتاأنف  اجلهة  اإىل  تقّدمت  امل�شتاأنفة  اأّن  الأوراق 
2004م بطلب الرتخي�ض لها باإقامة ا�شرتاحة �شياحّية مبنطقة القرم مب�شقط، 
فنظرت جلنة الرتاخي�ض بوزارة ال�شياحة يف الطلب وقّررت بتاريخ 2005/6/1م 
رف�شه تاأ�شي�شا على اأّن ال�شرتاحة تقع على اأر�ض �شكنّية ولي�شت �شكنية جتارية 
مثلما ت�شرتطه وزارة الإ�شكان، فتظّلمت منه امل�شتاأنفة اإىل �شعادة وكيل الوزارة 
بتاريخ 2005/6/4م، وعو�ض املبادرة بالطعن يف قرار الرف�ض �شالف الذكر اأمام 
هذه املحكمة يف امليعاد املحّدد بقانونها، ظّلت امل�شتاأنفة تكّرر تظّلماتها منه اأمام 
امل�شوؤولني بالوزارة انطالقا من مدير عام خدمات امل�شتثمرين واإدارة اجلودة 
وو�شول اإىل معايل الوزيرة التي اأجابتها مبوجب خطابها املوؤرخ 2008/3/29م 
برف�ض تظلمها الذي وّجهته اإليها يف 2008/2/23م، والّثابت من م�شمون هذا 
اخلطاب اأّنه ي�شّكل قرارا تاأييدّيا ملا �شبق للجنة الرتاخي�ض اأن قّررته يف �شاأن 
طلب امل�شتاأنفة، طاملا اأّن ال�ّشبب الأ�شا�شي الذي تاأ�ّش�ض عليه لرف�ض طلبها هو 
ذات ال�ّشبب الذي ا�شتندت اإليه الّلجنة يف قرارها �شالف الذكر، ول يرتّتب عليه 
تبعا لذلك فتح مواعيد الطعن فيه من جديد، الأمر الذي تكون معه الدعوى 
املرفوعة من امل�شتاأنفة طعنا يف ذلك القرار بتاريخ 2008/4/27م قد اأقيمت بعد 
انق�شاء امليعاد املقّرر باملادة )9( من قانون هذه املحكمة مّما يتعنّي معه الق�شاء 

بعدم قبولها �شكال. 

وحيث اإن احلكم املطعون فيه واإذ ق�شى بعدم قبول طلب عدم �شحة 
النتيجة  ذات  اإىل  بذلك  وانتهى  امليعاد  بعد  لرفعه  �شكال  الذكر  �شالف  القرار 
ويكون  القانون  حكم  �شحيح  �شادف  قد  يكون  احلكم،  هذا  اإليها  انتهى  التي 
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اأو  الواقع  املقام طعنا عليه غري قائم على �شند �شحيح من  املاثل  ال�شتئناف 

القانون، خليقا برف�شه.

 ) حكم محكمة الق�ساء الإداري في ال�ستئناف رقم  17 ل�سنة 9  ق �ض ال�سادر 
بجل�سة 2009/3/23 ، مج �سنة 2008-2009 �ض275(





قانون
 استثمار رأس المال

 األجنبي





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا

من عام 2006م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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جل�سة يوم الأحد الموافق  6 /2010/6م

الطعن رقم 2010/256م الدائرة المدنية )ب(

بطالن عقد ال�سركة 

1ـ بطالن عقد ال�شركة لعدم ح�شول الأجنبي على ترخي�ض من اجلهة 
اإىل حرمانه  ال�شلطاين رقم 1994/102م ل يوؤدي  املخت�شة تطبيًقا للمر�شوم 

من احل�شول على حقه من ثمن بيع الن�شاط. 

اإقامة  اتفقا على  الطرفني  اأن  الدعوى  اأوراق  ثبت من الطالع على 
مطعم واأن يتوىل املطعون �شده جتهيزه باملعدات الالزمة لذلك على نفقته 
وقد مت ذلك واأن الطاعن بعد ذلك باع املطعم بثمن قدره )4000 ر.ع( اأربعة 
اآلف ريال ُعماين اإىل �شركة ......................................... التي ميثلها 
بوا�شطة  املحرر  بالعقد  ثابت  هو  حممد........................ح�شبما  املدعو: 
الكاتب بالعدل ب�شاللة واحلامل للرقم الت�شل�شلي )5499( يف ال�شجل اليومي 
وبرقم الت�شديقات 2020 بتاريخ 2008/6/5م واعتبار اأن عقد ال�شراكة احلا�شل 
بني الطرفني باطل تاأ�شي�ًشا على اأن املطعون �شده اأجنبي ل حق له يف ممار�شة 
تطبيًقا  املخت�شة  اجلهة  من  ترخي�ض  على  يتح�شل  مل  واأنه  طاملا  التجارة 
للمر�شوم ال�شلطاين رقم 1994/102م املتعلق با�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي فاإن 
بطالن عقد ال�شراكة ل يحرم املطعون �شده من احل�شول على حقه من ثمن 

بيع ن�شاط املطعم خا�شة





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )1(

الفتوى الأوىل :

اأن قانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطانى رقم  ونفيد 
اأنه  على   1 املادة  فى  ين�ض   96  /  90 رقم  ال�شلطانى  باملر�شوم  املعدل   94/102
مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم ال�شلطانى رقم 57 / 93 ) اخلا�ض باإ�شدار 
الأحكام املنظمة لال�شتثمار اخلليجي ( يحظر على غري املواطنني العمانيني 
اأو  �شناعية  اأو  جتارية  اأعمال  اأى  مزاولة  معنويا  اأو  طبيعيا  �شخ�شا  �شواء 
�شياحية اأو امل�شاركة فى �شركة عمانية داخل ال�شلطنة اإل برتخي�ض من وزارة 
التجارة وال�شناعة ي�شدر وفقا لأحكام هذا القانون، كما نظم القانون الإعفاء 
من �شريبة الدخل على ال�شركات ومن الر�شوم اجلمركية على الواردات من 
الآلت واملعدات الالزمة لإن�شاء م�شروعات ال�شتثمار الأجنبي وعلى التو�شعات 

اجلديدة فيها .

اأما بالن�شبة اإىل القرار الوزاري رقم 18 / 89 الذى ين�ض على م�شاواة مواطني 
دول جمل�ض التعاون فى املعامالت ال�شريبية ومعاملتهم فى هذا ال�شاأن معاملة 
املواطن العماين وذلك عند ممار�شتهم الأن�شطة القت�شادية امل�شموح بها مبا 
فى ذلك احلرف واملهن وفقا لالتفاقية القت�شادية املوحدة وقرارات املجل�ض 
الأعلى، فاإن ال�شوؤون القانونية ا�شتقرت على اأن املناط فى امل�شاواة فى املعاملة 
القت�شادية  لالتفاقية  طبقا  به  م�شموحا  الن�شاط  يكون  اأن  هو  ال�شريبية 
املوحدة وقرارات املجل�ض الأعلى واإل خ�شع الدخل الناجت عن الن�شاط لالأحكام 
اأن يتمتع مبيزة  ال�شركات دون  الواردة فى قانون �شريبة الدخل على  العامة 

امل�شاواة فى املعاملة مع العمانيني .
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وفق  مبمار�شتها  ي�شمح  ل  الإعالمية  الأن�شطة  اأن  تبدى  الوزارة  كانت  وملا 
التفاق اجلماعي بني الدول الأع�شاء الأمر الذى ي�شتفاد منه اأنه مل ي�شدر 
قرار باعتبار الأن�شطة الإعالمية من الأن�شطة القت�شادية التى ي�شمح ملواطني 
التعاون لدول اخلليج العربية مبمار�شتها، وبالتاىل فال يرتتب  دول جمل�ض 
الن�شاط  التعاون مبمار�شة هذا  على الرتخي�ض لبع�ض مواطني دول جمل�ض 
ال�شريبية مع  املعاملة  فى  امل�شاواة  الأجنبي  املال  راأ�ض  ا�شتثمار  لقانون  طبقا 
يخ�شعون  بل   89/18 رقم  الوزاري  القرار  حلكم  طبقا  العمانيني  املواطنني 

لالأ�شل العام طبقا لقانون �شريبة الدخل على ال�شركات .

جمل�ض  دول  مواطني  لبع�ض  الرتخي�ض  جواز  اإىل  �شبق  مما  نخل�ض  لذلك 
ن�شاط مطبعة   - الإعالمي  الن�شاط  العربية مبمار�شة  التعاون لدول اخلليج 
- طبقا لأحكام قانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطانى 
رقم 94/102 وتعديالته مع عدم اأحقيتهم فى املعاملة ال�شريبية مثل املواطنني 
قرار  ي�شدر  مل  دام  ما   89  /  18 رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  وفقا  العمانيني 

بال�شماح ملواطني دول جمل�ض التعاون مبمار�شة هذا الن�شاط .

 ) فتوى رقم : و �ض ق / م و / 9 / 1 / 23/ 98 فى 5 / 1 / 1998م (

---------------------

الفتوى الثانية :

ونفيد اأن قانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 
اأنه  على   )1( املادة  يف  ين�ض   96/90 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  املعدل   94/102
باإ�شدار  اخلا�ض   (  93/57 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
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العمانيني  املواطنني  املنظمة لال�شتثمار اخلليجي( يحظر على غري  الأحكام 
اأو  �شناعية  اأو  جتارية  اأعمال  اأية  مزاولة  معنويا  اأو  طبيعيا  �شخ�شا  �شواء 
اإل برتخي�ض من وزارة  اأو امل�شاركة يف �شركة عمانية داخل ال�شلطنة  �شياحية 
التجارة وال�شناعة ي�شدر وفقا لأحكام هذا القانون ، كما نظم القانون الإعفاء 
من �شريبة الدخل على ال�شركات ومن الر�شوم اجلمركية على الواردات من 
الآلت واملعدات الالزمة لإن�شاء م�شروعات ال�شتثمار الأجنبي وعلى التو�شعات 

اجلديدة فيها .

 وبناء على ذلك يجوز ملواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اإقامة 
اأية م�شروعات مما تندرج يف نطاق هذا القانون ب�شرط توافر ال�شروط وطبقا 
لالأحكام الواردة به ، وتكون معاملتهم �شريبيا طبقا لالأحكام العامة الواردة 
بالإعفاءات كما وردت يف  ال�شركات مع متتعهم  الدخل على  يف قانون �شريبة 

هذا القانون . 

اأما بالن�شبة اإىل القرار الوزاري رقم 89/18 الذي ين�ض على " م�شاواة مواطني 
دول جمل�ض التعاون يف املعامالت ال�شريبية ومعاملتهم يف هذا ال�شاأن معاملة 
املواطن العماين وذلك عند ممار�شتهم الأن�شطة القت�شادية امل�شموح بها مبا 
املجل�ض  املوحدة وقرارات  يف ذلك احلرف واملهن وفقا لالتفاقية القت�شادية 
الأعلى " فاإن ال�شوؤون القانونية ا�شتقرت على اأن املناط يف امل�شاواة يف املعاملة 
القت�شادية  لالتفاقية  طبقا  به  م�شموحا  الن�شاط  يكون  اأن  هو  ال�شريبية 
املوحدة وقرارات املجل�ض الأعلى واإل خ�شع الدخل الناجت عن الن�شاط لالأحكام 
مبيزة  يتمتع  اأن  دون  ال�شركات  على  الدخل  �شريبة  قانون  يف  الواردة  العامة 

امل�شاواة يف املعاملة مع العمانيني. 

وملا كانت الوزارة تبدى اأن الأن�شطة الإعالمية ل ي�شمح مبمار�شتها وفق التفاق 
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قرار  ي�شدر  اأنه مل  منه  ي�شتفاد  الذي  الأمر   ، الأع�شاء  الدول  اجلماعي بني 
باعتبار الأن�شطة الإعالمية من الأن�شطة القت�شادية التي ي�شمح ملواطني دول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية مبمار�شتها ، وبالتايل فال يرتتب على 
الرتخي�ض لبع�ض مواطني دول جمل�ض التعاون مبمار�شة هذا الن�شاط طبقا 
لقانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي امل�شاواة يف املعاملة ال�شريبية مع املواطنني 
العمانيني طبقا حلكم القرار الوزاري رقم 89/18 ، بل يخ�شعون لالأ�شل العام 

طبقا لقانون �شريبة الدخل على ال�شركات .

جمل�ض  دول  مواطني  لبع�ض  الرتخي�ض  جواز  اإىل  �شبق  مما  نخل�ض  لذلك 
الن�شاط الإعالمي )ن�شاط مطبعة(  التعاون لدول اخلليج العربية مبمار�شه 
ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  الأجنبي  املال  راأ�ض  ا�شتثمار  قانون  لأحكام  طبقا 
رقم 94/102وتعديالته، مع عدم اأحقيته يف املعاملة ال�شريبية مثل املواطنني 
قرار  ي�شدر  مل  مادام  رقم89/18،  الوزاري  القرار  لأحكام  وفقا  العمانيني 

بال�شماح ملواطني دول جمل�ض التعاون مبمار�شه هذا الن�شاط.

)فتوى رقم و�ض ق/ م و/98/23/1/9 في 1998/1/5م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )8(

امل�شروعات  اإعفاء  كيفية  �شاأن  .......................فى  الكتاب  اإىل  بالإ�شارة 
ال�شناعية التى ي�شاهم فيها راأ�ض املال الأجنبي من الر�شوم اجلمركية ، وهل 
يتم ذلك بقوة القانون طبقا للمر�شوم ال�شلطانى رقم 79/1 بتنظيم و ت�شجيع 
اأم بقرار من نائب رئي�ض الوزراء لل�شوؤون املالية و القت�شادية بناء  ال�شناعة 
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على طلب وزير التجارة وال�شناعة طبقا لقانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي 

ال�شادر باملر�شوم ال�شلطانى رقم 94/102 .

ال�شلطانى  املر�شوم  مبوجب  �شدر  ال�شناعة  ت�شجيع  و  تنظيم  قانون  اأن  يبني 
رقم 79/1 املعدل باملر�شوم ال�شلطانى رقم 94/125 ، وقد ن�شت املادة )2( على 
اأنه " يخ�شع لأحكام هذا القانون املن�شاآت ال�شناعية والأ�شخا�ض والهيئات التى 
متلك اأو تدير هذه املن�شاآت فى �شلطنة عمان " وبهذه املثابة تخ�شع لأحكامه 
جميع امل�شروعات ال�شناعية مبا فى ذلك املقامة طبقا لقانون احلرف الأجنبية 
و ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي رقم 4 /74 و تخت�ض جلنة تنمية ال�شناعة باقرتاح 
ال�شيا�شة العامة لتنظيم ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي فى امل�شروعات ال�شناعية 

الوطنية فى ظل قانون احلرف الأجنبية امل�شار اإليه ) املادة 4 ( .

امل�شروعات ال�شناعية وما   وقد نظم القانون الأحكام واجبة التباع فى �شاأن 
يت�شل بالرتخي�ض باإقامتها ، ووجوب ت�شجيلها ، وو�شائل ت�شجيعها ، وواجباتها 
، والعقوبات التى توقع عند خمالفة هذه الأحكام وقد حددت املادة )19( و�شائل 
الت�شجيع ومن بينها الإعفاء من ال�شرائب والر�شوم ون�ض البند  ثانيا على اأنه 
اأو امل�شجلة كليا اأو جزئيا من الر�شوم  : تعفى املن�شاآت ال�شناعية املرخ�ض لها 

اجلمركية على الواردات التالية :
اأو  الإن�شاء  فرتة  اأثناء  اإليها  حتتاج  التى  الغيار  وقطع  واملعدات  الآلت  اأ  - 
التو�شع اأو الإحالل اأو حتديث التقنية وذلك بعد ح�شول على الرتخي�ض 

ال�شناعي بذلك.
املواد الأولية والب�شائع ن�شف امل�شنوعة التى حتتاج اإليها املن�شاأة لأغرا�ض  ب - 
الإنتاج ملدة خم�ض �شنوات بعد الت�شجيل ال�شناعي ، ويجوز لوزير التجارة 
ملدد  الإعفاء  هذا  مد  ال�شناعة  عام  مدير  تو�شية  على  بناء  وال�شناعة 
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اأخرى .... .

وقد �شدر بعد ذلك املر�شوم ال�شلطانى رقم 94/102 باإ�شدار قانون ا�شتثمار راأ�ض 
املال الأجنبي ون�ض فى املادة )4( على اإلغاء قانون احلرف الأجنبية وا�شتثمار 
راأ�ض املال الأجنبي فى ال�شلطنة �شواء من ناحية �شروط الرتخي�ض مبزاولة اأية 
 اأعمال جتارية اأو �شناعية اأو �شياحية اأو امل�شاركة فى �شركة عمانية داخل ال�شلطنة
 )املادتان 1 و 2( كما ن�ض على اإن�شاء جلنة ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي بالوزارة 
املطلوب  امل�شروعات  املفا�شلة بني  بينها  اخت�شا�شاتها ومن  ( وحدد   4 املادة   (
ت�شتخدم  �شناعات  على  تقوم  التى  امل�شروعات  اأ�شا�ض  على  بها  الرتخي�ض 
منتجات حملية وكذلك ال�شناعات الت�شديرية اأو توطني �شناعات ذات �شهرة 
املادة 5 ( ،وكذلك نظم القانون كل ما يت�شل بامل�شروعات التى تقوم  عاملية ) 
املادة ) 8  اإليها، وقد ن�شت  طبقا لأحكامه مبا يف ذلك المتيازات التى متنح 
اإليه فى  امل�شار  املال الأجنبي  راأ�ض  ا�شتثمار  اإعفاء م�شروعات  اأنه يجوز  ( على 
هذا القانون من �شريبة الدخل ملدة خم�ض �شنوات من تاريخ اإن�شائها ويجوز 
اإعفاوؤها من الر�شوم اجلمركية على املواد  جتديد الإعفاء ملرة واحدة ويجوز 
جتاوز  ل  ملدة  املحلية  الأ�شواق  فى  تتوافر  ل  والتى  لالإنتاج  الالزمة  الأولية 
خم�ض �شنوات تبداأ من تاريخ الإعفاء ملرة واحدة وفى جميع الأحوال ي�شدر 
بالإعفاء وجتديده قرار من نائب رئي�ض الوزراء لل�شوؤون املالية والقت�شادية 

بناء على طلب وزير التجارة وال�شناعة .

اأن قانون تنظيم وت�شجيع ال�شناعة ال�شادر  وامل�شتفاد من الن�شو�ض ال�شابقة 
التطبيق على جميع  واجب  العام  القانون  رقم 79/1 هو  ال�شلطانى  باملر�شوم 
�شلطنة  فى  املن�شاآت  هذه  تدير  اأو  متلك  التى  والهيئات  والأ�شخا�ض  املن�شاآت 
عمان ويندرج تبعا لذلك �شمن هذه املن�شاآت امل�شروعات التى تن�شا طبقا لقانون 
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ال�شلطانى  باملر�شوم  ال�شادر  الأجنبي  املال  راأ�ض  وا�شتثمار  الأجنبية  احلرف 
رقم 74/4 ، ولكن بعد �شدور املر�شوم ال�شلطانى رقم 94/102 باإ�شدار قانون 
ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي واإلغاء القانون ال�شابق فاإن ما ت�شمنه من اأحكام 
جديدة فى جمال ال�شتثمار الأجنبي �شواء من ناحية حتديد راأ�ض املال الالزم 
الإعفاءات  ناحية  اأو من  املال  راأ�ض  الأجانب فى  اأو حتديد حل�شة  لال�شتثمار 
التى متنح اإىل امل�شروعات �شواء من ناحية نطاقها اأو �شلطة منحها اأو غري ذلك 
من الأحكام اجلديدة التى تغاير التنظيم ال�شابق كل ذلك يعترب قانونا خا�شا 
واجب التطبيق على امل�شروعات التى تن�شاأ براأ�ض مال اأجنبي فتخ�شع لأحكام 
املر�شوم  اأحكام  املثابة عن نطاق تطبيق  القانون دون غريه وتخرج بهذه  هذا 
ال�شلطانى رقم 79/1 �شالف الذكر، اإذ اأن لكل من القانونني نطاقا ينطبق فيه 

دون اخللط بينهما .

ويرتتب على ما تقدم اأن امل�شروعات التى تن�شاأ طبقا لقانون راأ�ض املال الأجنبي 
ال�شناعية  امل�شروعات  فيها  وتندرج   94/102 رقم  ال�شلطانى  باملر�شوم  ال�شادر 
ب�شريح ن�شو�شه تخ�شع لالأحكام الواردة فى هذا القانون وتتمتع بالإعفاءات 
الواردة فى املادة )8( منه دون غريها وذلك بال�شروط والأحكام الواردة فيها، 
ول ي�شرى فى �شاأنها حكم املادة )19 ثانيا ( من املر�شوم ال�شلطانى رقم 79/1 
لقانون  تخ�شع  ل  التى  الأخرى  ال�شناعية  امل�شروعات  �شاأن  فى  ت�شرى  التى 

ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي .

ي�شاهم  التى  ال�شناعية  امل�شروعات  اإعفاء  اأن  اإىل  �شبق  مما  نخل�ض  لذلك 
رئي�ض  نائب  من  بقرار  جائز  اجلمركية  الر�شوم  من  اأجنبى  مال  راأ�ض  فيها 
التجارة وال�شناعة  بناء على طلب وزير  املالية والقت�شادية  لل�شوؤون  الوزراء 
ال�شادر  الأجنبي  املال  راأ�ض  ا�شتثمار  قانون  يف  الواردة  والأحكام  وبال�شروط 
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باملر�شوم ال�شلطانى رقم 94/102 ول ي�شرى فى �شانها حكم املادة ) 19/ ثانيا ( 
من املر�شوم ال�شلطانى رقم 79/1 .

---------------------

فتاوى المادة رقم )9(

ونفيد اأن قانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 
94/102 معدل باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/90 ين�ض يف املادة )9( على اأنه :

يجوز اإعفاء م�شروعات ال�شتثمار الأجنبي امل�شار اإليها يف هذا القانون من   - 1
لإن�شائها  الالزمة  واملعدات  الآلت  من  وارداتها  على  اجلمركية  الر�شوم 

 ...........
والإجراءات  ال�شوابط  و�شع  املالية  وزارة  على  امل�شرف  للوزير  يكون   - 2
الالزمة لتطبيق الإعفاء من الر�شوم اجلمركية وجتديده وفقا لأحكام 

هذه املادة ".

مل�شروعات  واجلمركي  ال�شريبي  الإعفاء  واإجراءات  و�شوابط  اأحكام  و�شدرت 
املادة )24(  ال�شتثمار الأجنبي مبوجب القرار الوزاري رقم 97/80 ، وحددت 
�شوابط الإعفاء من الر�شوم اجلمركية بالن�شبة مل�شروعات ال�شتثمار الأجنبي 
اأو م�شروعات التو�شعات اجلديدة ، وقد ن�شت يف البند )1( على اأن يكون الإعفاء 
اأو  باأن تتم مبا�شرة للم�شروع الأ�شلي  املادة )9(  املن�شو�ض عليه يف  اجلمركي 
وفقا  بتاأ�شي�شها  مرخ�ض  عمانية  �شركة  طريق  عن  اجلديد  التو�شع  م�شروع 
لقانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي ، ون�شت يف البند )2( على اأن يكون امل�شروع 
يقت�شر  اأن  على   )3( البند  يف  ن�شت  ثم  القت�شادية  التنمية  م�شروعات  من 
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ت�شتورده  ما  على  واملعدات  لالآلت  بالن�شبة  اجلمركية  الر�شوم  من  الإعفاء 
ال�شركة منها ب�شرط اأن تكون لزمة لالإن�شاء �شواء بالن�شبة اإىل امل�شروع الأ�شلي 
اأو م�شروع التو�شع اجلديد ول يجوز اأن ي�شمل الإعفاء الآلت واملعدات �شائعة 
ال�شتعمال كال�شيارات وال�شاحنات ومعدات وو�شائل النقل وغريها ، ون�شت يف 
البند )4( على اأن يكون حتديد ما يعترب �شائع ال�شتعمال من الآلت واملعدات 

واملواد الأولية بالتن�شيق مع الوزارة املعنية .

الر�شوم  من  الأجنبي  ال�شتثمار  م�شروعات  اإعفاء  جواز  يف  املناط  اأن  ونفيد 
توافر  هو  لإن�شائها  الالزمة  واملعدات  الآلت  من  وارداتها  على  اجلمركية 
القرار  بها  ال�شادر  واجلمركي  ال�شريبي  الإعفاء  اإجراءات  واتباع  ال�شوابط 

الوزاري رقم 97/80 يف املادة )24( منه . 

التاأ�شي�ض  اأنها لزالت ) قيد  وبتطبيق ذلك على حالة �شركة ........... يبني 
 ( الأجنبي  املال  راأ�ض  ا�شتثمار  لقانون  وفقا  ترخي�ض  بتاأ�شي�شها  ي�شدر  ( ومل 
املادة 1/24( ، كما مل ي�شدر قرار من جلنة ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي باعتبار 
امل�شروع الذي تقوم عليه ال�شركة من م�شروعات التنمية القت�شادية وفقا حلكم 
املادة )5( من قانون ا�شتثمار راأ�ض املال الأجنبي ، اأما بالن�شبة لعتبار ال�شفن 
التي متلكها ال�شركة من قبيل الآلت واملعدات الالزمة لإن�شاء ال�شركة ) البند 
اأن  باعتبار  املعنية  ال�شركة  اإىل  بالن�شبة  متوافرا  ال�شرط  هذا  فيعترب   )3/24
ال�شفن التي متلكها هي يف حكم الآلت واملعدات الالزمة لإن�شائها على اأ�شا�ض 
اأن الغر�ض من ال�شركة هو ال�شحن واملالحة ، وهذا الن�شاط ل يقوم اإل على 
اأ�شا�ض ال�شفن التي متلكها ال�شركة فيدور معها وجودا وعدما وبالتايل ي�شملها 
الإعفاء من الر�شوم اجلمركية بعد توافر ال�شروط وال�شوابط الأخرى املقررة 

يف املادة )24( .
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لذلك نخل�ض مما �شبق اإىل اأن ال�شفن التي متلكها �شركة ......... تعترب من 
قبيل الآلت واملعدات الالزمة لإن�شائها ، فيجوز اإعفاوؤها من الر�شوم اجلمركية 
بعد توافر ال�شروط الأخرى املن�شو�ض عليها يف املادة )24( من القرار الوزاري 

رقم 97/80 �شالف الذكر .

 ) فتوى رقم و �ض ق / م و /20/م /99/542/1 في 1999/5/3 م 

---------------------



مرسوم سلطاني بتطبيق 
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جل�سة الثالثاء 2006/5/23م

الطعن رقم 2006/174م جزائي عليا

  اإدعاء عام .دعوى “تحريك الدعوى: طلب”.تهرب جمركي.

- جرائم التهريب اجلمركي . �شرورة احل�شول على اإذن مدير عام اجلمارك 
قبل حتريك الدعوى العمومية ب�شاأنها . علة ذلك.

جرائم التهريب اجلمركي. �شرورة احل�شول على اإذن مدير.

موؤدى ن�ض املادة )5 /2( من قانون الإجراءات اجلزائية واملادة )150( من قانون 
العمومية قبل �شدور  الدعوى  املوحد هو عدم جواز حتريك  نظام اجلمارك 
الطلب بذلك من املدير العام لذلك الغر�ض فاإذا ما رفعت الدعوى العمومية 
قبل �شدور هذا الطلب وقع ذلك الإجراء باطاًل بطالناً متعلقاً بالنظام العام 
اإت�شال  وب�شحة  العمومية  الدعوى  لتحريك  لزم  اأ�شا�شي  ب�شرط  لت�شاله 

املحكمة بالواقعة ويتعني على املحكمة الق�شاء به من تلقاء ذاتها.

الطلب كقيد على حرية الإدعاء العام يف حتريك الدعوى.

 العمومية. ا�شتثناء من الأ�شل العام .موؤداه .وجوب عدم التو�شع يف تف�شريه 
وق�شره على اجلرائم املن�شو�ض عليها ح�شراً. اأثره.

اأمام  ومبا�شرتها  العمومية  الدعوى  برفع  يخت�ض  العام  الدعاء  اأن  الأ�شل 
املحكمة املخت�شة وفق ما تق�شي املادة الرابعة من قانون الإجراءات اجلزائية 
ا�شتثناء من ن�ض  اإل  القيد عليه  ال�شاأن مطلق ل يرد  واأن اخت�شا�شه يف هذا 
القانون هي  املادة اخلام�شة من ذات  املن�شو�ض عليها يف  امل�شرع، واأن الأحوال 
من القيود التي ترد على حقه ا�شتثناء من الأ�شل املقرر وينبغي عدم التو�شع 
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يف تف�شريه وق�شره على اجلرائم التي خ�شها القانون ب�شرورة تقدمي طلب 
لتحريك الدعوى العمومية دون اجلرائم الأخرى املرتبطة والتي ل يلزم فيها 
الطلب، ملا كان ذلك وكانت جرمية اإدخال حيوانات اإىل البالد دون خ�شوعها 
لرقابة احلجر البيطري وجرمية دخول البالد بطريقة غري م�شروعة ومن 
غري املنافذ املحددة قانوناً م�شتقلتان عن جرمية تهريب تلك احليوانات اإىل 
اإن هو  العام  الدعاء  املطعون �شدهم فال ترثيب على  بها  اتهم  والتي  البالد 
با�شر حقه القانوين يف حتريك الدعوى العمومية ورفعها ب�شاأنهما ما دام اأن 
قانوين  و�شف  حتت  منها  كل  يندرج  متعددة  اأفعاًل  تت�شمن  الدعوى  واقعة 
الأفعال  هذه  اأحد  اإىل  بالن�شبة  العام  الدعاء  حرية  القانون  وتقييد  م�شتقل، 
اإىل  بالن�شبة  حقه  ي�شلبه  ل  فاإنه  البالد  اإىل  الأبقار  تهريب  جرمية  وهي 

اجلرميتني الأخريني.

----------------------------------------------

جل�سة الثالثاء 2008/6/10

الطعن رقم 2008/110 جزائي عليا

تهرب جمركي.

الب�شائع  اإخراج  اأو  اإدخال  حماولة  اأو  اإدخال   . ماهيته   . اجلمركي  تهريب  ـ 
باملخالفةلأحكام املنع اأو التقييد اأو دون اأداء ال�شرائب اجلمركّية كلياً اأو جزئيا 
. �شوره ً. اأن يتم التهريب فعاًل بتمام اإخراج ال�شلعة اأو اإدخالها ، اأو حكما باتيان 
اأو اإخراجها قريب الوقوع .اأثره .  اإدخال الب�شائع  اأفعال من �شاأنها اأن جتعل 

متام اجلرمية بالتهريب الفعلي اأو احلكمي.

لدول  التعاون  لدول جمل�ض  املوحد  قانون اجلمارك  142 من  املادة  كانت  ملا  ـ 
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اخلليج العربّية قد عرفت التهريب باأنه اإدخال اأو حماولة اإدخال الب�شائع اإىل 
البالد اأو اإخراجها اأو حماولة اإخراجها منها ب�شورة خمالفة للت�شريعات املعمول 
بها دون اأداء ال�شرائب »الر�شوم« اجلمركّية كلياً اأو جزئياً اأو خالفاً لأحكام املنع 
اأو التقييد الواردة يف القوانني ، وموؤدى ذلك اإما اأن يتم التهريب فعاًل بتمام 
اإخراج ال�شلعة من اإقليم الدولة اأو اإدخالها فيه ، واإما اأن يقع حكماً اإذا مل تكن 
ال�شلعة اخلا�شعة للر�شم قد اجتازت الدائرة اجلمركّية ولكن �شاحبت جلبها 
اأو اإخرجها باتيان اأفعال ن�ض عليها ال�شارع اعتباراً باأن من �شاأن هذه الأفعال 
اأو اإخراجها قريب الوقوع يف الأغلب الأعم  اإدخال الب�شائع  اأن جتعل  املوؤثمة 
من الأحوال فحظرها ال�شارع ابتداء واأجرى عليها حكم اجلرمية التامة ولو 
مل يتم للمهرب ما اأراد ، وقد افرت�ض ال�شارع وقوع هذه الأفعال ـ اأياً كانت ـ عند 
اجتياز الب�شاعة للدائرة اجلمركية خدعاً للموظفني الذين ناط بهم قانون 
املطعون فيه مل يبني  كان ذلك وكان احلكم  ملا   ، ال�شريبة  اقت�شاء  اجلمارك 
اجلمركي  التهريب  يف  �شروعاً  يعد  مما  الطاعن  قارفها  التي  الأفعال  ماهية 
اأو  داخل  كان  اإذا  وما   ، ال�شبط  يو�شح مكان  فلم   ، ال�شارع  عناه  الذي  باملعنى 
خارج الدائرة اجلمركية ، كما مل يورد الظروف التي ا�شتخل�ض فيها قيام نية 
اأو يدلل على ذلك تدلياًل �شائغاً ومن ثم فاإن احلكم  التهريب لدى الطاعن 
، بغري حاجة  بالق�شور مبا يوجب نق�شه والإعادة  املطعون فيه يكون م�شوباً 

لبحث باقي ما يثريه الطاعن يف طعنه .

-------------------------------------------
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جل�سة الثالثاء 2009/5/19

في الطعن رقم 2009/77 جزائي عليا

تهرب جمركي .قيود تحريك الدعوى الجزائية«طلب«.

احل�شول  قبل  ب�شاأنها  الدعوى  حتريك  جواز  اجلمركي.عدم  التهرب  جرائم 
على طلب خطى من م�شاعد املفت�ض العام لل�شرطة واجلمارك .عدم كفاية اأي 
اإجراء اآخر.خمالفة ذلك.اأثره. بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لت�شاله 

ب�شرط اأ�شيل لزم لتحريك الدعوى اجلزائية 

الذكر  �شالف  املوحد  اجلمارك  قانون  من   )150( املادة  عليه  ن�شت  ما  موؤدى 
من اأنه ل يجوز حتريك الدعوى يف جرائم  التهريب اإل بناء على طلب خطى 
للمر�شوم  املرافق  امللحق  املادة 3/10 من  به ن�ض  ، وما جرى  العام  املدير  من 
جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق   2003/67 رقم  ال�شلطاين 
العام  املفت�ض  م�شاعد  يبا�شر  اأن  على  ن�شت  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
املادة  يف  عليها  املن�شو�ض  الطلبات  تقدمي   اخت�شا�ض  واجلمارك  لل�شرطة 
)150( من القانون امل�شار اإليه ، وهو عدم جواز حتريك الدعوى اجلزائية اأو 
اأو احلكم  اأمام جهات التحقيق  اإجراءات بدء ت�شيريها  اإجراء من  اأي  مبا�شرة 
قبل �شدور طلب كتابي من م�شاعد املفت�ض العام لل�شرطة واجلمارك ، واإذ كان 
لت�شاله  احلكم  يت�شمنها  اأن  يجب  التي  اجلوهرية  البيانات  البيان من  هذا 
ب�شالمة حتريك الدعوى اجلنائية ، فاإن اإغفاله يرتتب عليه بطالن احلكم ، 
فاإذا رفعت الدعوى اجلزائية قبل �شدور طلب من اجلهة التي ناطها القانون 
لت�شاله  العام  بالنظام  متعلقاً  مطلقاً  بطالناً  باطاًل  الإجراء  ذلك  وقع  به 
املحكمة  ات�شال  ول�شحة   ، اجلزائية  الدعوى  لتحريك  لزم  اأ�شيل  ب�شرط 
بالواقعة ، ويتعني على املحكمة الق�شاء به من تلقاء نف�شها ويت�شل باإجراءات 
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التحقيق كافة ما تعلق منها ب�شخ�ض املتهم كالقب�ض عليه اأو حب�شه اأو ما مل 
يكن منها ما�شاً ب�شخ�شه ك�شوؤال ال�شهود ، ول يغني عن الن�ض عليه باحلكم اأن 
يكون ثابتاً بالأوراق �شدور مثل هذا الطلب من جهة الخت�شا�ض ، ملا كان ذلك 
وكان احلكم املطعون فيه قد خال من الإ�شارة اإىل اأن الدعوى اجلزائية اأقيمت 
بطلب من م�شاعد املفت�ض العام لل�شرطة واجلمارك ول يرفع هذا العوار عن 
احلكم اأن تكون املفردات التي اأمرت املحكمة ب�شمها للوقوف على ما اإذا كانت 
التحري  ت�شمنت مذكرة من مدير  قد  ل  اأم  اإليه  امل�شار  الطلب  على  ت�شتمل 
موؤرخة  ال�شلطانية  ُعمان  ب�شرطة  للجمارك  العامة  بالإدارة  املخاطر  وتقييم 
تفيد طلب  والتي  الوجاجة  �شرطة  اإىل �شابط مركز  واملوجهة   2007/12/24
اإحالة الدعوى لالدعاء العام متهيداً لرفعه للمحكمة ا�شتناداً للمادة )2/145 ، 
5( من قانون اجلمارك املوحد ، لأن هذه املذكرة ل تغني عن �شرورة وجود طلب 
كتابي �شادر من اجلهة املخت�شة امل�شار اإليها اآنفاً بتحريك الدعوى اجلزائية 
مما كان يقت�شي من حمكمة املو�شوع اأن تتحقق من �شدور هذا الطلب على 
ِمن حكمها ما يفيد �شدوره اأما واأنها مل  النحو الذي اأ�شار اإليه القانون واأن ُت�شَ
تفعل فاإن حكمها يكون م�شوباً بالبطالن لق�شوره املعجز للمحكمة العليا عن 

مراقبة �شحة تطبيق القانون

---------------------------------------------
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جل�سة الثالثاء2010/6/1م

في الطعن رقم 2010/93م جزائي عليا

قانون » اخلا�ض يقيد العام . جرمية  جرمية جمركية . م�شادرة »وجوبية 

 . ذلك  موؤدى   . عام  قانون  اجلزاء  وقانون  خا�ض  قانون  اجلمارك  قانون   
اخلا�ض يقيد العام . قانون اجلمارك يوجب امل�شادرة مبا يف ذلك و�شيلة النقل 
امل�شتخدمة يف اجلرمية اجلمركية ولو كانت مملوكة للغري ح�شن النية . �شرط 

ذلك .

العليا  املحكمة  املقرر يف ق�شاء  اأنه من  �شديد ذلك  النعي غري  اإن هذا  وحيث 
اإذا  اإل  تكون وجوبّية  امل�شادرة ل  اأن  العام  الأ�شل  املقرر يف  كان من  ولئن  اأنه 
ال�شواء  على  احلائز  اأو  املالك  ذلك  للكافة مبا يف  تداوله  ال�شيء جمّرماً  كان 
تاأ�شي�شاً على اأن امل�شادرة يف مثل هذه الظروف تعترب تدبرياً وقائياً ل مفر من 
بامل�شادرة يف هذه احلالة عدم  الكافة ول ي�شرتط للحكم  اتخاذه يف مواجهة 
جواز الإخالل بحقوق الغري ح�شن النّية اأما اإذا كانت امل�شادرة واردة على اأ�شياء 
ل يجعل القانون جمّرد حيازتها اأو بيعها جرمية - كو�شيلة النقل امل�شتخدمة 
يف جرمية ما - فاإنه يتعنّي على املحكمة قبول توقيعها مراعاة حقوق الغري 
ت عليه املادة )52( من قانون اجلزاء  �شاحب النّية احل�شنة وذلك وفق ما ن�شّ
اإل اأن هناك بع�ض القوانني اخلا�شة ومنها قانون نظام اجلمارك الذي نحن 
ت على خالف ذلك على وجوب امل�شادرة حتى واإن كانت الأ�شياء  ب�شدده قد ن�شّ
مالكها  كان  اإذا  كما   ، دون مراعاة  مثاًل  النقل  كو�شيلة  امل�شادرة مباحة  حمل 
الب�شائع  الإدانة يف جرمية جمركّية ق�شي مب�شادرة  ثبتت  النّية متى  ح�شن 
املنقولة بو�شيلة النقل تلك ول يوؤثر يف ذلك اأن �شاحب ال�شيء امل�شادر لي�شت 
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 )1/125( املادة  ت  ن�شَّ فقد  امل�شادرة  يف  �شبباً  كان  الذي  بالفعل  عالقة  اأي  له 
من قانون نظام اجلمارك ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 78/22 على ))اأي 
لة عن مائة وخم�شني طناً واأي  طائرة خفيفة اأو �شفينة نقل تقل حمولتها امل�شجَّ
ناقلة اأو و�شيلة نقل اأخرى ا�شتخدمت يف ال�شترياد اأو الإنزال على الأر�ض اأو 
النقل �شاحلياً لأي ب�شائع يجوز م�شادرتها يف هذا القانون تكون هي الأخرى 
))اإذا حوكم  القانون  ذات  )1/128( من  املادة  تن�ض  كما   ، للم�شادرة((  حماًل 
ال�شخ�ض جلرمية على مقت�شى هذا القانون وكان هناك �شيء قابل للم�شادرة 
ب�شبب ارتكاب تلك اجلرمية فاإن اإدانة ذلك ال�شخ�ض عن اجلرمية تت�شمن - 
دون اإجراء اآخر - م�شادرة ذلك ال�شيء لل�شالح العام(( وتن�ض املادة )1/130( 
لهذا القانون  اأي �شيء طبقاً  من نف�ض القانون على ))اإذا مت ال�شتيالء على 
لل�شالح  ال�شيء  ذلك  م�شادرة  تتاأثر  اأن  يحق  فال  للم�شادرة  خ�شوعه  نتيجة 
كان  الذي  بالفعل  عالقة  اأية  له  لي�ض  ال�شيء  ذلك  �شاحب  اأن  بواقعة  العام 
�شبباً للم�شادرة(( ، وبا�شتقراء هذه الن�شو�ض بح�شبانها الن�شو�ض التي حتكم 
الواردة بقانون اجلزاء فقانون نظام اجلمارك هو  الن�شو�ض  الواقعة ولي�شت 
يقيِّد  اخلا�ض  اأن  ومعلوم  العام  القانون  هو  اجلزاء  وقانون  اخلا�ض  القانون 
ع جعل م�شادرة و�شيلة النقل امل�شتخدمة يف جرمية  العام فاإنه يت�شح اأن امل�شرِّ
مندرجة حتت قانون نظام اجلمارك وجوبّية دون اأن يتاأثر حكم امل�شادرة بواقعة 
اأن �شاحب و�شيلة النقل لي�شت له اأية عالقة بالفعل الذي كان �شبباً يف امل�شادرة 
فقط يتعنّي اخت�شام مالك ال�شيء امل�شتوىل عليه واخلا�شع للم�شادرة وذلك 
ا�شتيفاءاً لن�ض املادة )127( من قانون نظام اجلمارك وذلك تطبيقاً للقواعد 
العامة باأنه ل يجوز اأن يق�شي على �شخ�ض بحكم اإل باخت�شامه يف الدعوى ، 
ملا كان ذلك ، وكان املطعون �شده الثاين - يعترب يف �شاأن تطبيق اأحكام قانون 
نظام اجلمارك - يف حكم املالك وكان خمت�شماً يف الدعوى يف جميع مراحلها 
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، بل اإنه قد ثبت اإدانته بجرمية تهريب اخلمور ونقلها داخل ال�شلطنة بحكم 
بات بعدم الطعن فيه من جانب املطعون �شده الثاين ومن ثمَّ فقد نال حجّية 
الأمر املق�شي ، ملا كان ما تقدم فاإن م�شادرة و�شيلة النقل - القاطرة واملقطورة 
- يكون قد مت وفقاً للقانون واإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون 

قد اأ�شاب �شحيح القانون مبا ي�شحى معه منعى الطاعنة غري �شديد .

----------------------------------------------

جل�سة الثالثاء 2010/10/26م 

في الطعن لم�سلحة القانون رقم 2010/1م جزائي عليا .

- وقف تنفيذ العقوبة » �شرطة . م�شادرة » وقفها » . قانون تطبيق املادة)74( 
من قانون اجلزاء و املادة )145( من قانون اجلمارك املوحد ». 

- مفاد املادة )74( من قانون اجلزاء اأن يكون وقف التنفيذ يف العقوبة التاأديبية 
اأو التكديرية . موؤدى ذلك . امل�شادرة لي�شت من بني هذه العقوبات ومن �شمنها 
امل�شادرة املن�شو�ض عليها يف املادة )145( من قانون اجلمارك املوحد . علة ذلك 

- ملا كان ذلك ، وكانت املادة )74( من قانون اجلزاء قد ا�شرتطت من بني ما 
ا�شرتطت على القا�شي اإذا راأى وقف تنفيذ العقوبة اأن تكون العقوبة تاأديبية اأو 
تكديرية ، وكانت امل�شادرة لي�شت من بني هذه العقوبات واإمنا هي اإجراء الغر�ض 
�شاحبها  عن  قهًرا  بجرمية  �شلة  ذات  م�شبوطة  اأ�شياء  الدولة  متليك  منه 
وبغري مقابل ، ملا كان ذلك وكانت امل�شادرة املن�شو�ض عليها يف الفقرة اخلام�شة 
من املادة )145( من قانون اجلمارك املوحد هي من العقوبات التكميلية والتي 
هي من قبيل التعوي�شات التي يحكم بها ل�شالح اخلزانة العامة عما �شببته 
كل  يف  ي�شح  فال  اأ�شرار  من  للدولة  ــ  اجلمركي  التهريب  جرمية  ــ  اجلرمية 
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الأحوال �شمول وقف التنفيذ لها ومن ثم فاإن القرار الق�شائي يكون كذلك قد 

�شابه ــ من هذه الناحية ــ اخلطاأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نق�شه .

------------------------------------------

جل�سة الأحد 2010/12/19م

في الطعن رقم 304و2010/305م جزائي عليا .

 جرمية » جرائم التهريب . حتريكها . قانون تطبيق املادتني 3/10 و150 من 
قانون اجلمارك املوحد .

حتريك الدعوى يف جرائم التهريب عن طريق م�شاعد املفت�ض العام لل�شرطة 
رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  من   )3/10( املادة  ذلك  اأ�شا�ض   . جائز  واجلمارك 

.)2003/67(

بحث  يف  �شلطتها   « مو�شوع  حمكمة   .  « فيها  امل�شادرة   « التهريب  جرائم 
التفوي�ض وتوفر ح�شن النية«.

الن�ض الواجب التطبيق يف احلكم بامل�شادرة يف جرائم التهريب هو ن�ض املادة 
اأن تقراأ كاملة مع باقي الن�شو�ض  )145( من قانون اجلمارك املوحد ويجب 
اإذا كان هناك  املنطبقة على مو�شوع الدعوى املطروح . موؤدى ذلك بحث ما 
. وذلك من  املالك  النية من عدمه لدى  تفوي�ض ومعرفة مدى توفر ح�شن 

�شلطة حمكمة املو�شوع . اأثر خمالفة ذلك.

اإليهما واحتياطًيا  امل�شند  واإعالن براءتهما من التهام  امل�شتاأنف  اإلغاء احلكم 
الثاين  امل�شتاأنفني  حمامي  اأودع  كما  العقوبة  تنفيذ  واإيقاف  الراأفة  ا�شتعمال 
واإعالن  امل�شتاأنف  احلكم  باإلغاء  احلكم  ختامها  يف  التم�ض  مذكرة  والثالث 
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امل�شتاأنف الرابع مذكرة  اأودع حمامي  اإليهما كما  امل�شند  براءتهما من التهام 
وقررت  امل�شبوطة  املركبة  مب�شادرة  احلكم  اإلغاء  ختامها  يف  التم�ض  بدفاعه 
ا�شتوفت  ال�شتئنافات  اإن  . حيث  اليوم  الدعوى للحكم بجل�شة  املحكمة حجز 
وعن  اإنه  وحيث   . �شكاًل  بقبولها  املحكمة  تق�شي  ثم  ومن  ال�شكلية  اأو�شاعها 
والتفتي�ض  القب�ض  ببطالن  والثاين  الأول  امل�شتاأنفني  دفاع  وعن  املو�شوع 
بالأوراق  املرفقة  ال�شبط  الثابت من حما�شر  باأن  عليه  �شديد ومردود  فغري 
و�شول ال�شاحنة امل�شبوطة اإىل �شاحة التفتي�ض بجمرك خطمة مالحة قادمة 
وبتفتي�شها    ......  .....  .... ال�شائق/...  بقيادة  املتحدة  العربية  الإمارات  من 
ال�شائق  الإحالة وعند مواجهة  الواردة بقرار  مت �شبط اخلمور حمل التهام 
املتهمني  باقي  تخ�ض  باأنها  ال�شبط  رجال  اأفاد  بامل�شبوطات  الذكر  ال�شالف 
منه  وطلبا  بهما  ات�شل  ال�شبط  رجال  مع  وبالتن�شيق  امل�شتاأنفني  ومنهم 
الوقوف بالرباد الذي يحمل اخلمور بالقرب من اأحد املقاهي الواقعة بالقرب 
ال�شائق  قام  وفعاًل  بال�شويق  البلدية  حديقة  بجانب  للوقود  املها  حمطة  من 
الثالث  امل�شتاأنف  ومعهما  امل�شتاأنفان  كان  حيث  املكان  ذات  يف  الرباد  باإيقاف 
يقفون بالقرب من املكان ومن ثم فاإنه وب�شبط اخلمور  والتن�شيق مع املتهمني 
امل�شتاأنفني فقد قامت ب�شاأنهما حالة التلب�ض املن�شو�ض عليها باملادة )42( من 
قانون الإجراءات اجلزائية وقامت اأدلة قوية على ارتكابهما اجلرمية امل�شندة 
اإليهما ومن ثم كان القب�ض عليهما وتفتي�شهما قد وقع �شحيًحا يف القانون 
امل�شتاأنف  احلكم  ببطالن  الدفع  عن  اأما   ، الدفاع  هذا  عن  اللتفات  وتعني 
اجلمارك  عام  مدير  من  خطي  طلب  على  احل�شول  دون  الدعوى  لتحريك 
اإذن  �شدور  الأوراق  مطالعة  من  الثابت  باأن  ومردود  �شديد  فغري  بتحريكها 
بتحريك الدعوى العمومية �شد املتهمني من م�شاعد املفت�ض العام لل�شرطة 
واجلمارك كتابة بتاريخ 2009/10/31م ومن ثم تعني اللتفات عن هذا الدفاع 
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الثاين  الأول  امل�شتاأنفني  مبذكرتي  الواردة  ال�شتئناف  اأ�شباب  باقي  عن  اأما   ،
والثالث فاإنها جميًعا تنحل اإىل جدل يف تقدير الدليل وهو ما يدخل يف �شلطة 
حمكمة املو�شوع ، وملا كانت هذه املحكمة ت�شاير حمكمة اأول درجة يف اطمئنانها 
اإىل �شحة الواقعة وثبوتها يف حق املتهمني ال�شالفي الذكر وعلى النحو ال�شالف 
تق�شي  املحكمة  هذه  فاإن  بالأوراق  املرفقة  ال�شبط  مبحا�شر  الثابت  و  بيانه 
بتاأييد احلكم امل�شتاأنف ب�شاأن اإدانة املتهمني امل�شتاأنفني الأول والثاين والثالث 
بجنحة تهريب اخلمور ومعاقبتهم عنها واإلغائه يف اإدانتهم بتهمة التعامل يف 
اخلمور ا�شتناًدا اإىل ن�ض املادة )228( مكرر من قانون اجلزاء باعتبار اأن فعل 
املتهمني يحمل الو�شفني ال�شالفي البيان والواردين بقرار الإحالة وهو تعدد 
معنوي ، وملا كان قانون اجلمارك املوحد هو قانون خا�ض فهو الواجب التطبيق 
يف الدعوى دون قانون اجلزاء ، وتق�شي املحكمة باإلغاء احلكم امل�شتاأنف باإدانة 
املتهمني بتهمة التعامل يف اخلمور والعقوبة التابعة لها وتاأييده فما عدا ذلك 
وعماًل باملادة 2/31 من قانون اجلزاء« . وملا كان ذلك وكان الطاعن طلب �شماع 
خم�شة �شهود نفي ، وا�شتمعت املحكمة اإىل �شاهد واحد هو ... .... ..... ..... 
ملا كان ذلك  اأجاًل ل�شماع �شهوده  اأن يطلب  ، و قدم  حماميه دفاعه دون   ....
وكان الطاعن قد اأبدى دفاعه كاماًل ، ومل يتم�شك بطلب �شماع باقي �شهوده 
مبا يفيد تنازله عن �شماعهم واكتفائه مبا قدم من دفاع ومن ثم فال ترثيب 

على املحكمة اإن التفتت عن ذلك الطلب .

املادة )150( من قانون اجلمارك املوحد  اأثاره الطاعن ب�شاأن خمالفة   وفيما 
وف�شاًل عما جاء باحلكم فاإن �شند ما جاء فيه وارد باملادة )3/10( من املر�شوم 
جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق   )2003/67( رقم  ال�شلطاين 

التعاون لدول اخلليج العربية والتي تقراأ : 
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يبا�شر م�شاعد املفت�ض العام لل�شرطة واجلمارك الخت�شا�شات الآتية : 

الطلبات  تقدمي   )3(  ...........................  )2(  ....................  )1(
املن�شو�ض عليها يف املادة )150( من قانون اجلمارك املوحد امل�شار اإليه . ومن 
رف�شه  معه  يتعني  الذي  الأمر  اأ�شا�ض  غري  على  الطعن  مناعي  ت�شحى  ثم 

مو�شوًعا واإلزام رافعه امل�شروفات . 

اأن احلكم  اإن منعى الطاعن يف الطعن رقم )2010/305( �شديد ذلك   وحيث 
اإنه  املقدم من الطاعن بقوله: »وحيث  املطعون فيه جاء رده على ال�شتئناف 
املركبة  م�شادرة  كانت  وملا  فاإنه   ...  ...  ....  .... املركبة/  مالك  ا�شتئناف  عن 
املوحد  اجلمارك  قانون  من   )145( املادة  باأحكام  عماًل  وجوًبا  امل�شبوطة 
ذلك  كان  ملا   . رف�شه«  تعني  فقد  الدعوى  يف  التطبيق  الواجب  القانون  وهو 
اإىل  باأيلولته  ملكه  يف  املالك  حق  مت�ض  ما  اأول  مت�ض  امل�شادرة  عقوبة  وكانت 
واملدين  اجلزائي  القانون  حماه  عيني  حق  اأهم  وهو  العامة  احلكومة  خزينة 
يبتغيه  لهدف  ذاته  القانون  يقرره  مبقت�شى  اإل  احلق  ذلك  اإهدار  يجوز  ول 
ال�شارع . وحيث اإن �شند احلكم املطعون فيه يف م�شادرة و�شيلة النقل مو�شوع 
اأهم  من  كان  وملا   ، املوحد  اجلمارك  قانون  من   )145( املادة  ن�ض  هو  الطعن 
ال�شارع  التطبيق مق�شد  القا�شي عند  القانون توخي  قواعد تطبيق وتف�شري 
اإليه من ن�شو�شه فاإنه ينبغي دائًما تكييف  من الت�شريع والهدف الذي رمى 
احلكم  املراد  الن�ض  ومراجعة  ال�شليم  التكييف  وقائعها  حيث  من  الواقعة 
الأخرى  القانون  ن�شو�ض  على  والطالع  منه  امل�شتفاد  وتفهم  مبقت�شاه 
املتعلقة به ، ثم بذل اجلهد واإعمال الفكر يف ادارك مغزاه حتى ي�شدر احلكم 
وهو مبناأى عن خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تف�شريه . وحيث اإن 
احلكم املطعون فيه مل يتناول ن�ض املادة )6/145( من قانون اجلمارك املوحد 
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وملا   ، اأخرى  ن�شو�ض  من  غريه  عن  غافاًل  لعجزه  تارًكا  ب�شدره  اآخًذا  كاماًل 
، 6/145( من قانون اجلمارك متعلقة باملو�شوع    5/144 ، كانت املواد )37/2 
و التي تقراأ : )37/2( عرفت الناقل بقولها : مالك و�شيلة النقل اأو من يقوم 
امل�شوؤولية  يف  ي�شرتط   )5/144( واملادة  ر�شمي(  تفوي�ض  )مبوجب  مقامه 
اجلزائية يف جرائم التهريب توفر الق�شد وتراعي يف حتديد هذه امل�شوؤولية 
الن�شو�ض اجلزائية املعمول بها ويعترب م�شوؤوًل جزائًيا ب�شورة خا�شة : )5( 
الذين تثبت  التهريب ومعاونوهم  ا�شتخدمت يف  التي  النقل  اأ�شحاب و�شائط 
عالقتهم باملهربات ، واملادة )6/145( مع عدم الإخالل باي عقوبة اأ�شد تق�شي 
بها ن�شو�ض اأخرى نافذة يف الدولة ، يعاقب على التهريب وما يف حكمه وعلى 
ال�شروع يف اأي منها مبا يلي : )11( م�شادرة و�شائط النقل والأدوات واملواد التي 
ا�شتعملت يف التهريب وذلك فيما عدا و�شائط النقل العامة كال�شفن والطائرات 
والقاطرات وال�شيارات العامة ما مل تكن قد اأعدت اأو ا�شتاأجرت لهذا الغر�ض اأو 
احلكم مبا يعادل قيمتها عند عدم حجزها ، ملا كان ذلك وكان ما مت تقريره يف 
اأحكام �شابقة من هذه املحكمة بوجوب امل�شادرة قد �شدر مبوجب قانون نظام 
كان  وملا   ،  )1978/22( رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر   1978 لعام  اجلمارك 
القانون الذي يحكم الواقعة حمل الطعن هو قانون اجلمارك املوحد ال�شادر 
باملر�شوم ال�شلطاين رقم )2003/67( الذي حل حمل القانون ال�شابق ومن ثم 
فاإن درا�شة ما ورد بن�شو�شه واإ�شدار احلكم مبقت�شاه هو العام الالزم لتبيان 
ما اإذا كان هناك تفوي�ض وفق املادة )37/1( املذكورة ومعرفة مدى توفر ح�شن 
النية من عدمه لدى املالك وملا كان ذلك من امل�شائل املو�شوعية التي ت�شتقل 
بها حمكمة املو�شوع ، وملا �شاب حكمها من خطاأ يف تطبيق القانون و تف�شريه 

فاإنه يتوجب نق�ض احلكم .
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جل�سة الثالثاء 2011/2/15م 

في الطعن رقم 2010/497م جزائي عليا .

اجلمارك  قانون  من   )6/145( املادة  تطبيق   « قانون   .  « وجوبها   « م�شادرة   
املوحد ».

 ن�ض املادة )6/145( من قانون اجلمارك املوحد اأوجب م�شادرة و�شائط النقل 
والأدوات واملواد التي ا�شتعملت يف التهريب . علة ذلك . اأثر خمالفة ذلك .

العبارة  م�شادرة  اأمر  اإلغاء  ب�شاأن  الثالث  بالوجه  نعي  من  ورد  ما  اإن  وحيث   
يف  اأورد  فيه  املطعون  احلكم  كان  فلما   ).....  .....( وال�شفينة   )3 )م�شرية 
م�شادرة  �شحة  عدم  ترى  املحكمة  »اإن   : قوله  امل�شادرة  اأمر  لإلغاء  ت�شبيبه 
الأموال لعدم الن�ض عليها يف القانون و اعتبار م�شادرة و�شائل النقل عقوبة 
امل�شادرة يتعار�ض وما  القول بوجوب  اأن  التوجه  تكميلية جوازية ويوؤيد هذا 
املائة من قيمة  العقوبة غرامة ل تقل عن ع�شرة يف  املادة فتكون  ن�شت عليه 
وال�شفينة  العبارة  م�شادرة  بني  فاجلمع   ، قيمتها  على  تزيد  ول  الب�شاعة 
كانت  اإذا  فيما  بالوجوب  القول  وميكن  الب�شاعة  قيمة  تفوق  املهربة  واملادة 
اأما   ، قانوًنا  حمرمة  حيازتها  لأن  قانوًنا  ممنوعة  التهريب  حمل  الب�شاعة 
واحلال يف هذه الق�شية فالب�شاعة والأدوات غري ممنوعة ال�شتخدام ، ومن 
املعلوم �شرًعا وقانوًنا اأن اأموال النا�ض وداماءهم حمرمة اإل بحقها ، ومراعاة 
اأمر  لظروف الق�شية وحالة �شكانها والوعي فيها فاإن املحكمة تق�شي باإلغاء 
م�شادرة العبارة ....... 3 وال�شفينة ... ..... وبقية امل�شبوطات. ملا كان ذلك فاإن 
وال�شفينة   )3( ...... العبارة  اأمر م�شادرة  �شاقها احلكم لإلغاء  التي  الأ�شباب 
)6/145( من  املادة  لن�ض  وينطوي على خمالفة �شريحة  �شائغ  .... غري   ...
اأن الن�ض املذكور ورد ب�شيغة الوجوب مل�شادرة  قانون اجلمارك املوحد ، ذلك 
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اإن الن�ض بعد  اإل   ، و�شائط النقل والأدوات واملواد التي ا�شتعملت يف التهريب 
كال�شفن  العامة  النقل  و�شائط  ا�شتثنى  عامة  ب�شفة  الوجوب  ب�شيغة  جاء  اأن 
ال�شتثناء بال  العامة ولكنه مل يجعل هذا  وال�شيارات  والطائرات والقطارات 
ا�شتوؤجرت  اأو  اأعدت  قد  الو�شائط(  تلك  )اأي  تكن  ما مل  بعبارة  قيده  بل  قيد 
لهذا الغر�ض ، وملا كانت امل�شادرة تنال حق املالك يف ملكه وذلك باأيلولته اإىل 
خزينة احلكومة العامة وبذلك تعر�ض اأهم حق عيني حماه القانون اجلزائي 
واملدين لفقده بامل�شادرة ومن ثم ل يجوز اإهدار ذلك احلق اإل مبقت�شى يقرره 
ال�شارع قانوًنا لهدف يبتغيه ، ومن ثم فاإن ن�ض املادة )6/145( لي�ض هو الن�ض 
املتعلق بتطبيق احلكم بامل�شادرة فاملادة )37/2( من قانون اجلمارك  الوحيد 
املوحد عرفت الناقل باأنه هو مالك و�شيلة النقل اأو من يقوم مقامه )مبوجب 
تفوي�ض ر�شمي( كما اأبانت املادة )5/144( من ذات القانون �شرط قيام امل�شوؤولية 
اجلزائية يف جرائم التهريب بقولها : ي�شرتط يف امل�شوؤولية اجلزائية يف جرائم 
التهريب توفر الق�شد وتراعى يف حتديد هذه امل�شوؤولية الن�شو�ض اجلزائية 
املعمول بها ويعترب م�شوؤوًل جزائًيا ب�شورة خا�شة )5( اأ�شحاب و�شائط النقل 
التي ا�شتخدمت يف التهريب ومعاونوهم الذين تثبت عالقتهم باملهربات . ملا 
كان ذلك فاإن اإ�شدار احلكم بامل�شادرة من عدمه يقت�شي بذل اجلهد واإعمال 
عن  مبناأ  احلكم  يكون  حتى  مغزاها  واإدراك  الن�شو�ض  تلك  فهم  يف  الفكر 
خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تف�شريه ، ويرباأ من كل عيب . وحيث 
كان احلكم معيًبا من هذا الوجه فيتعني نق�شه فيما يتعلق باإلغاء اأمر م�شادرة 
اأ�شدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة   ........... و   )3(  ....... العبارة 

لتف�شل فيها من جديد بهيئة مغايرة فيما يتعلق بهذا ال�شق .





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية 

من عام 2000م اإىل 2012م
ب�ضاأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )9(

الفتوى الأوىل :

�شاأن  ........ يف  املوافق   ....... ........املوؤرخ  رقم  كتاب معاليكم  اإىل  بالإ�شارة 
طلب الراأي القانوين حول ما اإذا كان الن�ض الذي ت�شتند اإليه الهيئة ......... 
قانون  اأحكام  اإطار  يف  اجلمركية  ال�شرائب  من  لإعفائها  قانونياً  �شنداً  يعد 
والتفاقية  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك 

القت�شادية لدول املجل�ض.

عمان  ل�شرطة  ورد  اأنه  يف   - الأوراق  من  يبني  ح�شبما   - الوقائع  وتتلخ�ض 
باإعفاء  فيه  تطالب  كتاب  والتلفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة  من  ال�شلطانية 
وارداتها من الأجهزة واملعدات الإلكرتونية من ال�شريبة اجلمركية ، م�شتندة يف 
ذلك اإىل حكم املادة )10 مكرراً 1 ( من نظام الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون 
رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  معدًل   2010/8 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر 
2011/100 والذي يق�شي باإعفاء الهيئة من جميع ال�شرائب والر�شوم ، وعليه 

فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين.

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة ) 1 ( من املر�شوم رقم 2003/67 بتطبيق قانون 
اأن  على  تن�ض  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك 
" يطبق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

امل�شار اإليه.................." 

وتن�ض املادة ) 9 ( من نظام " قانون " اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون 
لدول اخلليج العربية على اأن " تخ�شع الب�شائع التي تدخل الدولة لل�شرائب 
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" الر�شوم " اجلمركية مبوجب التعرفة اجلمركية املوحدة ، وللر�شوم املقررة 
التفاقية  " اأو مبوجب  " القانون  النظام  اأحكام هذا  ا�شتثني مبوجب  ما  اإل 
القت�شادية املوحدة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اأو اأي اتفاقية 

دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض".

وتن�ض املادة ) 98 ( من ذات القانون على اأنه " تعفى من ال�شرائب " الر�شوم 
اإعفائها يف  املتفق على  " الب�شاعة  " القانون  النظام  اجلمركية مبوجب هذا 

التعرفة اجلمركية املوحدة لدول املجل�ض ".

وتن�ض املادة الأوىل من املر�شوم ال�شلطاين رقم 2010/108 باإن�شاء الهيئة العامة 
لالإذاعة والتلفزيون واإ�شدار نظامها معدًل باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2011/100 
على اأن " تن�شاأ هيئة عامة ت�شمى " الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون " تكون 
لها ال�شخ�شية العتبارية وتتمتع بال�شتقالل املايل والإداري ويكون لها اأهلية 
اإدارة اأموالها والت�شرف فيها ، وتتبع جمل�ض الوزراء ، ويعمل يف �شاأنها باأحكام 

هذا املر�شوم والنظام املرفق ".

وتن�ض املادة ) 10 مكرراً 1 ( من نظام الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون على 
اأن " تعفى الهيئة من جميع ال�شرائب والر�شوم ".

من   )  1 مكرراً   10  ( املادة  ن�ض  مبوجب  امل�شرع  اأن  الن�شو�ض  هذه   ومفاد 
لالإذاعة  العامة  الهيئة  اأعفى  قد  والتلفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة  نظام 
لأحكام  وفقاً  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  اإحدى  بو�شفها   - والتلفزيون 
قانون تنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة ونظام الهيئات واملوؤ�ش�شات العامة 
- من جميع ال�شرائب والر�شوم ، يف ذات الوقت الذي اأر�شى فيه مبوجب اأحكام 
حكماً  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون 
عاما ًيق�شي بخ�شوع كافة الب�شائع التي تدخل الدولة لل�شرائب اجلمركية 
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هذا  يف  تفرقة   دون  ـ  املقررة  وللر�شوم  املوحدة  اجلمركية  التعرفة  مبوجب 
اخل�شو�ض بني الأ�شخا�ض العتبارية العامة ووحدات اجلهاز الإداري للدولة 
من جانب و اأ�شخا�ض القانون اخلا�ض من جانب اآخر -  وق�شرال�شتثناء من 
هذا احلكم على ما ورد الن�ض عليه يف هذا القانون ويف التفاقية القت�شادية 
املوحدة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية واأي اتفاقية دولية اأخرى 

يف اإطار املجل�ض.

وي�شتفاد من تقرير هذا ال�شتثناء بتلك الكيفية اأن �شببه هو الحتاد اجلمركي 
القائم بني دول املجل�ض وما ي�شتلزمه من وحدة يف نقطة الدخول والتح�شيل 

امل�شرتك لل�شريبة " الر�شوم " اجلمركية جتاه العامل اخلارجي .

جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  يف  امل�شرع  كان  وملا  تقدم  ما  على  بناء   
التعاون لدول اخلليج العربية قد حدد على �شبيل احل�شر حالت الإعفاء من 
ال�شريبة اجلمركية وعددها يف الإعفاءات الدبلوما�شية والع�شكرية والأمتعة 
ال�شخ�شية والأدوات املنزلية وم�شتلزمات اجلمعيات اخلريية والب�شائع املعادة 
مق�شور  القانون  هذا  لأحكام  اخل�شوع  من  ال�شتثناء  اأن  على  التاأكيد  مع   ،
على ما ورد الن�ض عليه فيه ويف التفاقية القت�شادية املوحدة لدول جمل�ض 
التعاون لدول اخلليج العربية ويف اأي اتفاقية دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض ، 
فاإنه  لمنا�ض من القول باأن العالقة بني ن�ض املادة ) 10 مكرراً 1 ( من نظام 
فيما  املوحد  اجلمارك  قانون  ون�شو�ض  والتليفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة 
يتعلق بالإعفاءات اجلمركية ؛ هي عالقة ن�ض عام بن�شو�ض خا�شة ؛ ولي�شت 

عالقة نا�شخ مبن�شوخ ، ووفقا لهذا التكييف فاإن حكم املادة

عاماً  حكماً  يعد  والتلفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة  نظام  من   )1 مكرراً   10(
فيما ق�شى به من اإعفاء الهيئة املذكورة من كافة ال�شرائب اأيا كان نوعها واأياً 
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يف  عليها  املن�شو�ض  اجلمركية  الإعفاءات  اأحكام  تعد  كما  ورودها  �شعيد  كان 
قانون اجلمارك لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ن�شو�شا خا�شة 
فيما ت�شمنته من اإعفاءات جمركية ، وملا كانت القاعدة هي اأن احلكم اخلا�ض 
مقدم يف التطبيق على احلكم العام، الأمر الذي موؤداه  ولزمه القول باأن عموم 
حده  يجد  ال�شرائب  من  والتليفزيون  لالإذاعة  العامة  للهيئة  املقرر  الإعفاء 
ومداه - فيما يتعلق بالإعفاءات اجلمركية - يف الإعفاءات التى ت�شمنها قانون 
اجلمارك املوحد والتفاقية القت�شادية املوحدة لدول جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية واأي اتفاقية دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض من دون غريها .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز اإعفاء واردات الهيئة .......... من الأجهزة 
واملعدات الإلكرتونية من ال�شريبة اجلمركية اإل يف احلدود املن�شو�ض عليها 
جمل�ض  لدول  املوحدة  القت�شادية  والتفاقية  املوحد  اجلمارك  قانون  يف 
التعاون لدول اخلليج العربية و اأي اتفاقية دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض من 

دون غريها .

فتوى رقم و �ض ق / م و/2012/1075/1/23 بتاريخ 2012/6/2م

---------------------

فتاوى المادة رقم )11(

رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  للدولة  الأ�شا�شي  النظام  �شدر   1996/11/6 بتاريخ 
)96/101( وعمل به اعتبارا من هذا التاريخ .

وتن�ض املادة )11( من هذا النظام على اأن :" املبادئ القت�شادية :

................. - ال�شرائب والتكاليف العامة اأ�شا�شها العدل وتنمية القت�شاد 
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الوطني .

اإن�شاء ال�شرائب العامة وتعديلها واإلغاوؤها ل يكون اإل بقانون ول يعفى اأحد   -
من اأدائها كلها اأو بع�شها اإل يف الأحوال املبينة يف القانون .

ول يجوز ا�شتحداث �شريبة اأو ر�شم اأو اأي حق مهما كان نوعه باأثر رجعي .

وتن�ض املادة )39( منه على اأن :

للقانون" . وفقا  واجب  العامة  والتكاليف  ال�شرائب  "اأداء 
وتن�ض املادة )57( منه على اأن :

: عنها  امل�شئولة  واجلهات  التالية  بامل�شائل  اخلا�شة  الأحكام  القانون  "يبني 
حت�شيل ال�شرائب والر�شوم وغريها من الأموال العامة واإجراءات �شرفها   -

.
. "..................  -

وتن�ض املادة )75( منه على اأن :

يرتتب  ول  بها  العمل  تاريخ  من  يقع  ما  على  اإل  القوانني  اأحكام  ت�شري  "ل 
ول  ذلك  فيها على خالف  ن�ض  اإذا  اإل  التاريخ  قبل هذا  وقع  فيما  اأثر  عليها 
ي�شمل هذا ال�شتثناء القوانني اجلزائية وقوانني ال�شرائب والر�شوم املالية" .

واملرا�شيم  واللوائح  القوانني  قررته  ما  "كل  اأن  على  منه   )77( املادة  وتن�ض 
والأوامر والقرارات املعمول بها عند نفاذ هذا النظام يظل �شاريا �شريطة األ 

يتعار�ض مع ن�ض من ن�شو�شه" .

وتن�ض املادة )80( منه على اأن "ل يجوز لأي جهة يف الدولة اإ�شدار اأنظمة اأو 
لوائح اأو قرارات اأو تعليمات تخالف اأحكام القوانني واملرا�شيم النافذة ......" .
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لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  من   )11( املادة  وتن�ض 
" تفر�ض  اأن  اخلليج العربية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2003/67 على 
املعمول بها يف  القانونية  ال�شرائب والر�شوم اجلمركية وتعدل وتلغى بالأداة 
كل دولة من الدول الأع�شاء مع الأخذ يف العتبار القرارات التي ت�شدر من 

دول املجل�ض يف هذا ال�شاأن واأحكام التفاقيات الدولية النافذة" .

"الر�شوم"  ال�شرائب  "تعفى من  اأن  على  القانون  ذات  املادة )98( من  وتن�ض 
من  اإعفائها  على  املتفق  الب�شاعة  )القانون(  النظام  هذا  مبوجب  اجلمركية 

التعرفة اجلمركية املوحدة لدول املجل�ض" .

وقد ت�شمنت ن�شو�ض املواد )99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 106( من 
ذات القانون تقرير بع�ض الإعفاءات اجلمركية .

على  جرياً   - للدولة  الأ�شا�شي  النظام  اأن  الن�شو�ض  هذه  مفاد  اإن  وحيث 
القانوين  النظام  ودعائم  اأ�ش�ض  اأر�شى  قد   - املقارنة  النظم  يف  الد�شاتري  نهج 
لل�شرائب والتكاليف العامة الأخرى را�شما للم�شرع حدود ونطاق هذا النظام 
ال�شريبة  فر�ض  اأ�شا�ض  هما  الوطني  القت�شاد  وتنمية  العدل  اأن  بنيَّ  حيث   ،
اأدائها واجبا قانونيا على املكلفني  وغريها من التكاليف العامة ، جاعال من 
، موجبا على  باأثر رجعي  لها  املنظمة  القوانني  �شريان  ، مقررا حظر  باأدائها 
بني  مغايرا   ، �شرفها  واإجراءات  حت�شيلها  بها  املنوط  اجلهة  حتديد  امل�شرع 
)كال�شرائب  الأخرى  العامة  التكاليف  من  غريها  وبني  العامة  ال�شرائب 
املحلية والر�شوم( م�شتلزما اأن يكون اإن�شاء وتعديل واإلغاء الأوىل بقانون واأن 
يكون الإعفاء من اأدائها يف احلالت املن�شو�ض عليها يف القانون تاركا الثانية 
للقواعد العامة امل�شتقرة يف هذا ال�شاأن والتي تق�شي باأن يكون اإن�شاء وتعديل 
واإلغاء ال�شرائب والر�شوم والإعفاء منها بناء على قانون ، تلك التفرقة كانت 
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قائمة يف ظل العمل بالقوانني التي كانت �شارية عند اإ�شدار النظام الأ�شا�شي 
القانون  ، من ذلك  التاريخ  التي �شدرت لحقة على هذا  القوانني  ور�شختها 
املايل )امللغي( ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 82/56 والقانون املايل احلايل 
ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47 ، حيث دلت على تلك التفرقة عبارة 
ن�ض املادة )5( من القانون الأول وعبارتا ن�شي املادتني )12، 15( من القانون 
الأخري ، وهذا الإطار وتلك الأ�ش�ض وفقا لن�ض املادة )80( من النظام الأ�شا�شي 
للدولة ل يجوز خمالفتها من قبل اأي جهة يف الدولة �شواء باإ�شدار اأنظمة اأو 
لوائح اأو قرارات اأو تعليمات ، ومن باب اأوىل ت�شمينها ما تربمه من عقود مع 

الغري .

الراأي قد  بناء على ما تقدم وملا كانت التفاقية مو�شوع طلب  ومن ثم فاإنه 
اأبرمت بني طرفيها بتاريخ 1997/3/31 اأي يف تاريخ لحق على �شريان النظام 
الأ�شا�شي للدولة ومن ثم فاإنها تخ�شع للت�شريعات املنظمة لل�شرائب وغريها 
بها  العمل  انتهاء  وحتى  اإبرامها  تاريخ  من  بها  املعمول  العامة  التكاليف  من 
لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  الت�شريعات  تلك  ومن   ،

اخلليج العربية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47 .

اإل اأنه ولئن كان ما تقدم فاإن القاعدة يف نطاق العقود تق�شي بوجوب تنفيذ 
العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه ومبا يتفق ومبداأ ح�شن النية ، وبلوغا لذلك يجب 
الوقوف على الإرادة امل�شرتكة لطريف العقد وحتري نيتهما احلقيقية باعتبار 
عبارة  على  بالوقوف  ذلك  ويكون   ، لطرفيه  امل�شرتكة  الإرادة  وليد  العقد  اأن 
ن�شو�ض العقد اإذا كانت �شريحة األفاظها قاطعة دللتها يف التعبري عن حقيقة 
تلك الإرادة دون تاأويل لها اأو انحراف بها عن مق�شدها ومبتغاها ، ويف حالة 
احلقيقية  النية  حتري  بعد  تاأويلها  يجب  التبا�شها  اأو  العبارة  تلك  غمو�ض 
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وطبيعته  العقد  اإبرام  ومالب�شات  ظروف  خالل  من  للطرفني  وامل�شرتكة 
يتفق وحقيقة  الأمر مبا  ي�شاعد يف هذا  والعرف اجلاري وغري ذلك مما قد 

تلك الإرادة .

وبناء على ما تقدم وتطبيقا لذلك على احلالة املعرو�شة ومع ا�شتحالة القول 
باأن اإرادة الدولة ممثلة يف وزارة.............. قد اجتهت م�شاركة مع اإرادة ال�شركة 
املتعاقدة اإىل خمالفة النظام الأ�شا�شي للدولة والقوانني ال�شريبية واملنظمة 
للتكاليف العامة الأخرى املعمول بها ، وهي املحظور عليها ذلك د�شتوريا بل 
ومالب�شات  ظروف  �شوء  ويف   ، القانون  �شيادة  مبداأ  اإعالء  على  القوامة  هي 
اإبرام هذا العقد وطبيعته وحمله الذي يدور حول منح ال�شركة املتعاقدة حق 
قابو�ض  ال�شلطان  بالوقود يف ميناء  ال�شفن  تزويد  اإدارة مرفق عام هو  امتياز 
ــ بهدف ترويج وت�شويق  ــ وهو لي�ض من موارد الرثوة الطبيعية  مدة حمددة 
هذا امليناء يف جمتمع املالحة البحرية واملوانئ العاملي والتزام ال�شركة مبوجب 
اإقامة  الن�شاط ومنها  الأ�شا�شية الالزمة ملمار�شة هذا  البنية  باإن�شاء  ن�شو�شه 
�شهاريج وقود ذات اأحجام منا�شبة وتزويدها ب�شبكة اأنابيب تغطي كل مرا�شي 
الن�شاط من معدات واأيلولة كل ذلك  امليناء وتوفري كل ما يلزم ملمار�شة هذا 
يف نهاية العقد املمدد اإىل الدولة دون مقابل ، ومن ثم فاإن التف�شري ال�شليم 
لن�ض البندين رقمي )2/6 ، 3/6( من التفاقية هو القول باأن اإرادة الطرفني 
احلقيقية وامل�شرتكة قد اجتهت اإىل اعتبار قيمة ال�شرائب والر�شوم املن�شو�ض 
عليها يف هذين البندين والتي ت�شتحق على ال�شركة طوال مدة �شريان العقد 
ال�شركة تنفيذا للتزاماتها مبوجب  التي تتحملها  التكاليف  حم�شوبة �شمن 
هذا العقد والتي تعد يف وجهها الآخر حقوقا ماآلها للدولة يف نهاية العقد ، 
الهدف من  بالتزاماتها وحتقيق  الوفاء  لل�شركة على  وذلك متكينا وت�شجيعا 
بالتزام  القول  ذلك  مقت�شى  ومن   ، اإليه  الإ�شارة  �شبقت  ما  نحو  على  العقد 
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وزارة .................... ب�شداد قيمة تلك ال�شرائب والر�شوم وامل�شتحقة على 
ال�شركة طوال مدة �شريان العقد من ميزانيتها اإىل اجلهات املنوط بها حت�شيل 
تلك املبالغ ، باعتبار اأن ال�شركة قد اأوفت بالتزامها القانوين ب�شدادها كجزء 

من تكاليف اإن�شاء واإدارة امل�شروع حمل العقد .

لذلك نرى الإبقاء على ن�شي البندين )2/6 ، 3/6( من التفاقية حمل طلب 
الراأي مع تعديل عبارتهما على نحو يعرب �شراحة على حقيقة اإرادة الطرفني 
يف اأن ما تتحمله ال�شركة من تكاليف نظري اإقامة واإدارة امل�شروع يكون �شامال 
ت�شتحق  والتي  البندين  هذين  يف  عليها  املن�شو�ض  والر�شوم  ال�شرائب  قيمة 

على ال�شركة طوال مدة �شريان العقد على النحو الوارد بالأ�شباب .

فتوى رقم ) و �ض ق /م و/2009/211/1/26( بتاريخ  15 /2/ 2009م

---------------------

فتاوى المادة رقم )98(

املادة ) 1 ( من املر�شوم رقم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية تن�ض على اأن " يطبق قانون اجلمارك 
املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار اإليه.................." 

وتن�ض املادة ) 9 ( من نظام " قانون " اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون 
لدول اخلليج العربية على اأن " تخ�شع الب�شائع التي تدخل الدولة لل�شرائب 
" الر�شوم " اجلمركية مبوجب التعرفة اجلمركية املوحدة ، وللر�شوم املقررة 
التفاقية  " اأو مبوجب  " القانون  النظام  اأحكام هذا  ا�شتثني مبوجب  ما  اإل 
القت�شادية املوحدة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اأو اأي اتفاقية 
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دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض".

وتن�ض املادة ) 98 ( من ذات القانون على اأنه " تعفى من ال�شرائب " الر�شوم 
اإعفائها يف  املتفق على  " الب�شاعة  " القانون  النظام  اجلمركية مبوجب هذا 

التعرفة اجلمركية املوحدة لدول املجل�ض ".

وتن�ض املادة الأوىل من املر�شوم ال�شلطاين رقم 2010/108 باإن�شاء الهيئة العامة 
لالإذاعة والتلفزيون واإ�شدار نظامها معدًل باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2011/100 
على اأن " تن�شاأ هيئة عامة ت�شمى " الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون " تكون 
لها ال�شخ�شية العتبارية وتتمتع بال�شتقالل املايل والإداري ويكون لها اأهلية 
اإدارة اأموالها والت�شرف فيها ، وتتبع جمل�ض الوزراء ، ويعمل يف �شاأنها باأحكام 

هذا املر�شوم والنظام املرفق ".

وتن�ض املادة ) 10 مكرراً 1 ( من نظام الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون على 
اأن " تعفى الهيئة من جميع ال�شرائب والر�شوم ".

من   )  1 مكرراً   10  ( املادة  ن�ض  مبوجب  امل�شرع  اأن  الن�شو�ض  هذه   ومفاد 
لالإذاعة  العامة  الهيئة  اأعفى  قد  والتلفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة  نظام 
لأحكام  وفقاً  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  اإحدى  بو�شفها   - والتلفزيون 
قانون تنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة ونظام الهيئات واملوؤ�ش�شات العامة 
- من جميع ال�شرائب والر�شوم ، يف ذات الوقت الذي اأر�شى فيه مبوجب اأحكام 
حكماً  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون 
عاما ًيق�شي بخ�شوع كافة الب�شائع التي تدخل الدولة لل�شرائب اجلمركية 
هذا  يف  تفرقة   دون  ـ  املقررة  وللر�شوم  املوحدة  اجلمركية  التعرفة  مبوجب 
اخل�شو�ض بني الأ�شخا�ض العتبارية العامة ووحدات اجلهاز الإداري للدولة 
من جانب و اأ�شخا�ض القانون اخلا�ض من جانب اآخر -  وق�شرال�شتثناء من 
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هذا احلكم على ما ورد الن�ض عليه يف هذا القانون ويف التفاقية القت�شادية 
املوحدة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية واأي اتفاقية دولية اأخرى 

يف اإطار املجل�ض.

وي�شتفاد من تقرير هذا ال�شتثناء بتلك الكيفية اأن �شببه هو الحتاد اجلمركي 
القائم بني دول املجل�ض وما ي�شتلزمه من وحدة يف نقطة الدخول والتح�شيل 

امل�شرتك لل�شريبة " الر�شوم " اجلمركية جتاه العامل اخلارجي .

جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  يف  امل�شرع  كان  وملا  تقدم  ما  على  بناء   
التعاون لدول اخلليج العربية قد حدد على �شبيل احل�شر حالت الإعفاء من 
ال�شريبة اجلمركية وعددها يف الإعفاءات الدبلوما�شية والع�شكرية والأمتعة 
ال�شخ�شية والأدوات املنزلية وم�شتلزمات اجلمعيات اخلريية والب�شائع املعادة 
مق�شور  القانون  هذا  لأحكام  اخل�شوع  من  ال�شتثناء  اأن  على  التاأكيد  مع   ،
على ما ورد الن�ض عليه فيه ويف التفاقية القت�شادية املوحدة لدول جمل�ض 
التعاون لدول اخلليج العربية ويف اأي اتفاقية دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض ، 
فاإنه  لمنا�ض من القول باأن العالقة بني ن�ض املادة ) 10 مكرراً 1 ( من نظام 
فيما  املوحد  اجلمارك  قانون  ون�شو�ض  والتليفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة 
يتعلق بالإعفاءات اجلمركية ؛ هي عالقة ن�ض عام بن�شو�ض خا�شة ؛ ولي�شت 

عالقة نا�شخ مبن�شوخ ، ووفقا لهذا التكييف فاإن حكم املادة

عاماً  حكماً  يعد  والتلفزيون  لالإذاعة  العامة  الهيئة  نظام  من   )1 مكرراً   10(
فيما ق�شى به من اإعفاء الهيئة املذكورة من كافة ال�شرائب اأيا كان نوعها واأياً 
يف  عليها  املن�شو�ض  اجلمركية  الإعفاءات  اأحكام  تعد  كما  ورودها  �شعيد  كان 
قانون اجلمارك لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ن�شو�شا خا�شة 
فيما ت�شمنته من اإعفاءات جمركية ، وملا كانت القاعدة هي اأن احلكم اخلا�ض 
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مقدم يف التطبيق على احلكم العام، الأمر الذي موؤداه  ولزمه القول باأن عموم 
حده  يجد  ال�شرائب  من  والتليفزيون  لالإذاعة  العامة  للهيئة  املقرر  الإعفاء 
ومداه - فيما يتعلق بالإعفاءات اجلمركية - يف الإعفاءات التى ت�شمنها قانون 
اجلمارك املوحد والتفاقية القت�شادية املوحدة لدول جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية واأي اتفاقية دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض من دون غريها .

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز اإعفاء واردات الهيئة .......... من الأجهزة 
واملعدات الإلكرتونية من ال�شريبة اجلمركية اإل يف احلدود املن�شو�ض عليها 
جمل�ض  لدول  املوحدة  القت�شادية  والتفاقية  املوحد  اجلمارك  قانون  يف 
التعاون لدول اخلليج العربية و اأي اتفاقية دولية اأخرى يف اإطار املجل�ض من 

دون غريها .

فتوى رقم و �ض ق / م و/2012/1075/1/23 بتاريخ 2012/6/2م

---------------------

فتاوى المادة رقم )139(

 ............ املوافق   ......... املوؤرخ   ................ رقم:  كتابكم  اإىل  بالإ�شارة 
الغرامات  با�شتيفاء  املخت�شة  اجلهة  حول  القانوين  الراأي  اإبداء  طلب  ب�شاأن 
املحكوم بها يف الق�شايا اجلمركية والأ�شياء وو�شائط النقل املحكوم مب�شادرتها 
وبيان اجلهة التي توؤول اإليها املبالغ املح�شلة تنفيذاً لقانون اجلمارك املوحد 

لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

اأن  يف   - اإليه  امل�شار  بكتابكم  تذكرون  ح�شبما   - املو�شوع  وقائع  وتتح�شل 
............... يبا�شر تنفيذ الأحكام ال�شادرة يف الدعوى العمومية وا�شتيفاء 
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اخلزينة  اإىل  ح�شيلتها  وتوريد  اجلمركية  الق�شايا  يف  بها  املحكوم  الغرامات 
العامة للدولة وا�شتقر العمل لديه على ذلك، اإل اأن الإدارة العامة للجمارك 
تلك  �شواء   - اجلمركية  الغرامات  جميع  اأن  اإىل  فيه  ذهبت  اآخر  راأياً  اأثارت 
حقاً  تكون   - ق�شائي  بحكم  اأو  للجمارك  العام  املدير  من  بقرار  ت�شدر  التي 
اإىل املادة )139( من قانون اجلمارك  مدنياً لالإدارة العامة للجمارك ا�شتناداً 
املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر بتطبيقه املر�شوم 
العامة  اخلزينة  اإىل  ح�شيلتها  توؤول  ل  وبالتايل   ،2003/67 رقم  ال�شلطاين 
باملائة منها بعد خ�شم  العامة خم�شني  واإمنا يكون ن�شيب اخلزينة   ، للدولة 
ح�شاب  يف  اإيداعها  يتم  املتبقية  الن�شبة  واأن  والنفقات  اجلمركية  ال�شرائب 
املوحد  اجلمارك  قانون  من   )172( للمادة  ا�شتناداً  للجمارك  العامة  الإدارة 

امل�شار اإليه.

واإزاء هذا اخلالف فاإنكم تطلبون الراأي.

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )1( من قانون الدعاء العام ال�شادر  باملر�شوم 
ال�شلطاين رقم 99/92 تن�ض على اأن "يتوىل الدعاء العام الدعوى العمومية 
تطبيق  على  وي�شهر  الق�شائي  ال�شبط  �شوؤون  على  وي�شرف  املجتمع  با�شم 
من  ذلك  وغري  الأحكام  وتنفيذ  املذنبني  ومالحقة  اجلزائية  القوانني 

الخت�شا�شات التي يقرها القانون".

وتن�ض املادة )285( من قانون الإجراءات اجلزائية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين 
التنفيذ  الواجبة  الأحكام  تنفيذ  العام  الدعاء  على   " اأنه  على   99/97 رقم 
اللزوم  العامة عند  بال�شلطة  ي�شتعني  اأن  العمومية، وله  الدعوى  ال�شادرة يف 

."...

املبالغ  ت�شوية  "عند  اأنه  على  اإليه  امل�شار  القانون  من   )317( املادة  وتن�ض 
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امل�شتحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعوي�شات وامل�شروفات يجب 
على الدعاء العام قبل التنفيذ بها اإعالن املحكوم عليه مبقدار هذه املبالغ ما 

مل تكن مقدرة يف احلكم".

كما تن�ض املادة )318( من ذات القانون على اأنه " يجوز حت�شيل املبالغ املن�شو�ض 
عليها يف املادة )317( من هذا القانون طبقاً لنظام حت�شيل ال�شرائب والر�شوم 
وغريها من املبالغ امل�شتحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�شادر باملر�شوم 

ال�شلطاين رقم 94/32".

ال�شلطاين رقم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد  املر�شوم  وقد �شدر 
لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ون�شت املادة )1( على اأن"يطبق 

قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ... ".

لدول  التعاون  لدول جمل�ض  املوحد  قانون اجلمارك  املادة )139( من  وتن�ض 
اخلليج العربية ال�شادر بتطبيقه املر�شوم ال�شلطاين رقم 2003/67 على اأنه " 
تعد الغرامات اجلمركية املح�شلة وامل�شادرات املن�شو�ض عليها يف هذا النظام 

العام". العفو  اأحكام  ت�شملها  ول  لالإدارة،  مدنياً  "القانون" تعوي�شاً 
وتن�ض املادة )141( منه على اأنه " فيما عدا احلالت التي تعد يف حكم التهريب 
، املن�شو�ض عليها يف املادة )143( يف هذا النظام "القانون" ، ومبا ل يتعار�ض 
القواعد  وفق  مالية  غرامة  تفر�ض   ، النافذة   الدولية  التفاقيات  ون�شو�ض 
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على املخالفات التالية 

." .....

اأن  العام  للمدير  " يجوز  اأنه  على  القانون  ذات  )147/اأ( من  املادة  تن�ض  كما 
والر�شوم  "الر�شوم" اجلمركية  ال�شرائب  لتح�شيل  الدائمة  القرارات  ي�شدر 

الأخرى والغرامات اجلمركية الثابتة التي تخلف املكلف عن اأدائها ".
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يف  عليها  املن�شو�ض  الغرامات  " تفر�ض  اأن  على  منه  )148/اأ(  املادة  وتن�ض   

الف�شل الرابع من هذا الباب بقرار من املدير العام اأو من يفو�شه بذلك".

وتن�ض املادة )151( منه على اأنه: 
�شاحب  من  كتابي  طلب  على  بناء   - يفو�شه  من  اأو  العام  للمدير   - اأ   "
ال�شاأن - عقد ت�شوية �شلح يف ق�شايا التهريب �شواء قبل رفع الدعوى 
اأو خالل النظر فيها وقبل �شدور احلكم البتدائي، وذلك بال�شتعا�شة 
املادة )145( من  عن اجلزاءات والغرامات اجلمركية التي ن�شت عليها 

هذا النظام "القانون".
ب - ي�شدر دليل الت�شويات ال�شلحية بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�شة".

"مع مراعاة اأحكام املادة )151(  اأنه  وتن�ض املادة )152( من ذات القانون على 
تكون الت�شوية ال�شلحية كما يلي:

جمركية   " "ر�شوم  ل�شرائب  تخ�شع  ب�شاعة  التهريب  حمل  كان  اإذا   -  1
 " "الر�شوم  ال�شريبة  مثلي  عن  تقل  ل  غرامة  العقوبة  تكون  مرتفعة، 

اجلمركية امل�شتحقة ول تزيد على مثلي قيمة الب�شاعة.
ال�شريبة  مثلي  عن  تقل  ل  غرامة  العقوبة  فتكون  الأخرى،  ال�شلع  اأما   -  2
قيمة  باملائة من  على خم�شني  تزيد  ول  امل�شتحقة  "الر�شوم" اجلمركية 

الب�شاعة.
اإذا كانت الب�شاعة املهربة غري خا�شعة لل�شرائب "الر�شوم " اجلمركية   -  3
قيمة  من  باملائة  ع�شرة  عن  تقل  ل  غرامة  العقوبة  فتكون  )معفاة(، 

الب�شاعة ول تزيد على خم�شني باملائة من قيمتها.
اإذا كانت الب�شاعة املهربة من الب�شائع املمنوعة، فتكون العقوبة غرامة ل   -  4

تقل عن قيمة الب�شاعة ول تزيد على ثالثة اأمثال قيمتها.
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م�شادرة الب�شائع املهربة اأو الف�شح عنها اأو اإعادة ت�شديرها كلياً اأو جزئياً.  -  5
م�شادرة و�شائط النقل و الأدوات واملواد التي ا�شتعملت يف التهريب، وذلك   -  6
فيما عدا و�شائط النقل العامة، كال�شفن والطائرات وال�شيارات العامة، 

ما مل تكن قد اأعدت اأو ا�شتوؤجرت لهذا الغر�ض".  

وتن�ض املادة )172( من ذات القانونعلى اأن "حتدد احل�شة العائدة للخزينة من 
ح�شيلة مبلغ الغرامات اجلمركية وقيمة الب�شائع وو�شائط النقل امل�شادرة اأو 
"الر�شوم"  ال�شرائب  اقتطاع  بعد  وذلك  باملائة،  خم�شني  بن�شبة  عنها  املتنازل 
�شندوق  يف  احل�شيلة  من  املتبقية  الن�شبة  اإيداع  ويتم  والنفقات،  اجلمركية 
اآخر خا�ض باجلمارك، وت�شرف لالأ�شخا�ض  اأي ح�شاب  اأو  املكافاآت اجلمركية 

الذين قاموا باكت�شاف املخالفات و�شبطها ومن عاونهم....".

اإىل  امل�شرع قد و�شد  اأن  املتقدمة  الن�شو�ض  ا�شتقراء  اأنه يبني من  ومن حيث 
قانون  واأحكام   ،  99/92 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  اأحكام  مبوجب  العام  الدعاء 
الدعوى  يف  ال�شادرة  الأحكام  بتنفيذ  الخت�شا�ض  اجلزائية   الإجراءات 
امل�شادرة، وحت�شيل  اأو  اجلزائية  بالغرامة  القا�شية  الأحكام  ومنها  العمومية 

املبالغ الناجتة عن ذلك وفقا لأحكام املر�شوم ال�شلطاين رقم 94/32 .

ال�شلطاين رقم 2003/67  املر�شوم  واإن كان قد �شدر بعد ذلك  اأنه  ومن حيث 
بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
من  الرابع  بالف�شل  الواردة  املوحد  اجلمارك  قانون  من   )139( املادة  ون�شت 
الباب الثاين ع�شر حتت عنوان )املخالفات اجلمركية وعقوباتها( على اعتبار 
الغرامات اجلمركية املح�شلة وامل�شادرات املن�شو�ض عليها يف النظام "القانون" 
الن�ض يف  تف�شري هذا  اأنه يتعني  اإل  للجمارك  العامة  تعوي�شا مدنيا لالإدارة 
�شوء ن�شو�ض الف�شل ال�شاد�ض من ذات الباب وخا�شة ن�ض املادة )148/اأ( منه 
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والتي ناطت باملدير العام لالإدارة العامة للجمارك فر�ض الغرامات املن�شو�ض 
عليها يف الف�شل الرابع من الباب الثاين ع�شر ، مبا ي�شمل ما جاء باملادة )139( 
اآنفة الذكر ، وكذلك يف �شوء ن�شو�ض الق�شم الثالث من ذات الف�شل واخلا�شة 
اأجازت للجهة  املادتني )151( و )152( والتي  بالت�شوية ال�شلحية والواردة يف 
وم�شادرة  غرامات  فر�ض  مبوجبها  تقرر  �شلحية  ت�شوية  اإجراء  املخت�شة 
الب�شائع املهربة وو�شائط النقل والأدوات امل�شتعملة يف التهريب ، ومفاد ذلك 
تعوي�شا  تعد  والتي  املح�شلة  اجلمركية  بالغرامات  املق�شود  اأن  ولزمه  كله 
مدنيا لالإدارة العامة للجمارك هي الغرامات وامل�شادرات الإدارية التي تقررها 
اجلهة املخت�شة طبقا لأحكام  قانون اجلمارك املوحد وهيفقط التي تعود من 
عائداتها ن�شبة خم�شني باملائة اإىل اخلزينة العامة طبقا لن�ض املادة )172( من 
الغرامات وامل�شادرات املحكوم بها يف  اإىل  املوحد ول تتعداها  قانون اجلمارك 
بتح�شيلها وفقا لأحكام  العام خمت�شاً  الدعوى اجلزائية والتي يظل الدعاء 
اإىل  ح�شيلتها  وتوؤول  بيانه،  ال�شالف  الوجه  على  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

اخلزينة العامة ول ي�شري عليها حكم املادة )172( امل�شار اإليها.
املحكوم  الغرامات  با�شتيفاء  العام  الدعاء  اخت�شا�ض  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
بها يف الق�شايا اجلمركية والأ�شياء وو�شائط النقل املحكوم مب�شادرتها وتوريد 

ح�شيلتها اإىل اخلزينة العامة للدولة ، على النحو الوارد بالأ�شباب.

)فتوى رقم : و�ض ق/م و/2011/865/9/23م بتاريخ 2011/5/8م(

---------------------
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فتاوى المادة رقم )6( من الملحق المرفق بالمرسوم 
السلطاني 67 / 2003

بالإ�شارة اإىل كتاب معاليكم رقم .......... بتاريخ ............ املوافق ......... 
ب�شاأن طلب الراأي فيما اإذا كان الإعفاء املقرر لكل من اجلهة امل�شغلة للمنطقة 
ال�شركات  على  الدخل  �شريبة  من   ( فيها   العاملة  وال�شركة  ب�شاللة  احلرة 
قرار  ا�شت�شدار  يتطلب    ) اجلمركية  ال�شريبة  ومن  الدخل  اإقرارات  ومن 
وزاري بالإعفاء وفقا حلكم املادة )3( من قانون املناطق احلرة ال�شادر باملر�شوم 

ال�شلطاين رقم 2002/56 اأم اأن الإعفاء يتقرر وجوبا بقوة القانون .

اأنه  اإليه يف  امل�شار  وتخل�ض الوقائع ح�شبما يبني من الأوراق املرفقة بالكتاب 
باإن�شاء املنطقة احلرة ب�شاللة ومنح  �شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم 2006/62 
املن�شو�ض  والت�شهيالت  واملزايا  احلوافز  العاملة  وال�شركة   ......... �شركة 
عليها يف قانون املناطق احلرة والقائمة املرفقة به والتي من بينها اإعفاء كل 
من اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة من ال�شرائب على اأن يكون الإعفاء من 
�شريبة الدخل على ال�شركات ملدة ثالثني عاما من تاريخ بدء الن�شاط ، وقد 
ثار الت�شاوؤل لدى وزارتكم املوقرة عما اإذا كان الأمر يتطلب �شدور قرار من 
الإعفاء  هذا  اأن  اأم  ال�شرائب  من  بالإعفاء  املالية  وزارة  على  امل�شرف  الوزير 
يتقرر بقوة القانون وذلك يف �شوء ما  تق�شي به املادة )3( من قانون  املناطق 
اجلهة  من  كل  اإعفاء  من   2002/56 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  احلرة 
امل�شغلة وال�شركة العاملة من ال�شرائب ومن تقدمي اإقرارات الدخل املن�شو�ض 
قرار  بالإعفاء  ي�شدر  اأن  على  ال�شركات  على  الدخل  �شريبة  قانون  يف  عليها 
من الوزير امل�شرف على وزارة املالية وفقا للقواعد التي حتددها جلنة املناطق 
احلرة  ، وكذلك يف �شوء ن�ض الفقرة رقم )3( من املادة رقم )6( من امللحق 
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القوانين االقتصادية واالستثمار
املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق   2003/67 رقم  ال�شلطاين  للمر�شوم  املرافق 

لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية. 

واإزاء هذا الت�شاوؤل فاإنكم تطلبون الراأي . 

ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  احلرة  املناطق  قانون  من   )3( املادة  باأن  ونفيد 
رقم 2002/56 تن�ض على اأن : " تعفى كل من اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة 
من ال�شرائب ومن تقدمي اإقرارات الدخل املن�شو�ض عليها يف قانون �شريبة 
امل�شرف  الوزير  ، وي�شدر بالإعفاء قرار من  اإليه  امل�شار  ال�شركات  الدخل على 

على وزارة املالية وفقا للقواعد التي حتددها اللجنة " 

 2003/67 رقم  ال�شلطاين  للمر�شوم  املرافق  امللحق  من   )6( املادة  تن�ض  كما 
بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

على اأن : " يبا�شر الوزير امل�شرف على وزارة املالية الخت�شا�شات الآتية : 
.  ............................. 1  ـ 

.  ........................................... 2  ـ  
اأو  اأو جمعيات  هيئات  اأو  ملن�شاآت  املقرر  الإعفاء اجلمركي  قرارات  اإ�شدار  3  ـ 
جهات معينة مبقت�شى قوانني خا�شة ،وعلى اأن ي�شدر الإعفاء بناء على 
التي حتددها هذه  والإجراءات  لل�شروط  املخت�ض وطبقا  الوزير  اقرتاح 

القوانني دون اإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد امل�شار اإليه . "

الإعفاء من  اأدركها قرر مبداأ  امل�شرع حلكمة  اأن  الن�شني  وامل�شتفاد من هذين 
ال�شرائب، وناط بالوزير امل�شرف على وزارة املالية �شلطة اإ�شدار قرار بالإعفاء 
من ال�شرائب ومن اإقرارات الدخل وفقا للقواعد التي حتددها جلنة املناطق 
�شاأن  يف  اأحال  بينما   ، العاملة  وال�شركة  امل�شغلة  اجلهة  من  كل  لإعفاء  احلرة 
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قوانين البيئة والقوانين البحرية وقوانين االتصاالت وقوانين 
حقوق الملكية وحماية التراث وقوانين التعدين وتنظيم التعليم

اإىل  اجلمركية  ال�شرائب  من  الإعفاء  واإجراءات  واأو�شاع  �شروط  حتديد 
القوانني اخلا�شة باإن�شاء املن�شاآت اأو الهيئات اأو اجلمعيات اأو جهات معينة بناء 

على اقرتاح الوزير املخت�ض .   

باإن�شاء  ال�شادر   2006/62 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  الثالثة من  املادة  اإن  وحيث 
املنطقة احلرة ب�شاللة تن�ض على اأن : " متنح اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة 
احلوافز واملزايا والت�شهيالت املن�شو�ض عليها يف قانون املناطق احلرة والقائمة 

املرفقة  " . 

" تعفى اجلهة  اأن  املر�شوم على  بهذا  املرفقة  القائمة  الفقرة )2( من  وتن�ض 
�شريبة  من  الإعفاء  يكون  اأن  على   ، ال�شرائب  من  العاملة  وال�شركة  امل�شغلة 
من  عاما  ثالثني  ملدة  املوؤ�ش�شات  على  الأرباح  و�شريبة  ال�شركات  على  الدخل 

تاريخ بدء الن�شاط" . 

وحيث اإن امل�شتفاد من ذلك اأن امل�شرع قرر منح كل من �شركة.......... وال�شركة 
العاملة حوافز ومزايا وت�شهيالت من بينها الإعفاء من ال�شرائب . 

 .................... �شركة  اإعفاء  اأن  يف  ريب  ثمة  لي�ض  اأنه  �شبق  ما  وموؤدى 
اأو تلك املن�شو�ض عليها يف قانون  وال�شركة العاملة من ال�شرائب اجلمركية 
احلرة  املناطق  قانون  يف  الواردة  والإجراءات  للقيود  يخ�شع  احلرة  املناطق 
جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  بتطبيق  اخلا�ض  ال�شلطاين  واملر�شوم 
�شدور  اأهمها  من  والتي   - الأحوال  بح�شب   - العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
، وقد خال  املالية  امل�شرف على وزارة  الوزير  قرار بالإعفاء من ال�شريبة من 
اإليهما مما  امل�شار  به  املرفقة  والقائمة  ب�شاللة  املنطقة احلرة  اإن�شاء  مر�شوم 

يفيد  ال�شتثناء من ذلك . 

من  العاملة  وال�شركة   ............. �شركة  اإعفاء  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
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القوانين االقتصادية واالستثمار
الوزير  من  بقرار  يكون  اإليها  امل�شار  الدخل  اإقرارات  تقدمي  ومن  ال�شرائب 

امل�شرف على وزارة املالية على النحو املبني بالأ�شباب . 

 ) فتوى رقم  و �ض ق/م و/2008/258/1/20م بتاريخ 2008/2/25م (

---------------------
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