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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2005/98

باإ�سدار قانون التوفيق وامل�ساحلة

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد االطالع على  النظام اال�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 وتعديالته ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام القانون املرافق فـي �ساأن التوفيق وامل�ساحلة .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره  .

�سـدر فـي : 26 من  �سوال �سنة 1426هـ

املـوافــــق : 28 من نو فمرب �سنة 2005م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون التوفيق وامل�ساحلة

املــادة ) 1 ( 

تطبق اأحكام هذا القانون فـي �ساأن التوفيق وامل�ساحلة دون االإخالل باخت�سا�ص املحاكم اأو 

غريها باإجراء ال�سلح وفقا الأحكام القوانني االأخرى .

املــادة ) 2 (

يق�سد بالكلمات التالية املعنى املبني قرين كل منها :

الوزارة : 

وزارة العدل .

الوزير : 

وزير العدل .

اللجنة : 

جلنة التوفيق وامل�ساحلة .

الطلب : 

طلب ت�سوية النزاع �سلحا .

املــادة ) 3 (

 ، الوزارة  تتبع   - للتوفيق وامل�ساحلة - ح�سب احلاجة  العدل جلان  تن�ساأ بقرار من وزير 

 ، جلنة  كل  مقر  القرار  ويحدد   . ال�ساأن  لذوي  اختياريا  اللجان  هذه  اإىل  اللجوء  ويكون 

ونطاق اخت�سا�سها ، ومواعيد انعقادها دون التقيد مبواعيد العمل الر�سمية .

املــادة ) 4 (

تخت�ص اللجان بت�سوية اأي نزاع - قبل اإقامة دعوى ب�ساأنه اإىل الق�ساء - بطريق ال�سلح بني 

اأطرافه �سواء كان مو�سوع النزاع مدنيا اأو جتاريا اأو متعلقا مب�ساألة من م�سائل االأحوال 

ال�سخ�سية .

املــادة ) 5 (

ت�سكل اللجنة بقرار من الوزير برئا�سة اأحد الق�ساة وع�سوية اثنني منهم اأو اثنني من ذوي 

اخلربة ممن تتوافر فيهم احلكمة ، ويجوز اإذا اقت�ست احلال اأن يكون ت�سكيلها من ذوي 
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اخلربة برئا�سة اأحدهم .ويجب فـي جميع االأحوال اأن يت�سمن القرار اأع�ساء احتياطيني 

، وذلك على النحو  اإذا قام باأحدهم مانع  اأو رئي�سها  اأع�ساء اللجنة  يحل كل منهم حمل 

الذي يحدد بالقرار .

املــادة ) 6 (

يتوىل العمل االإداري باللجــان عدد كاف من موظفــي الوزارة ي�ســدر بندبهـــم اأو تكليفهـــم 

- وفقا الأحكام قانون اخلدمة املدنية - قرار من الوزير ، وذلك ما مل يتم تعيني موظفني 

دائمني للقيام مب�سوؤوليات هذا العمل .

املــادة ) 7 (

تعقــد اللجــان جل�ساتهــا فـي املقار واملواعيد املحددة وفقا لقرار اإن�سائهــا ، ولرئيـــ�ص اللجنـــة 

- اإذا اقت�ست احلال - اأن يعقد اجلل�سات فـي مكان اآخر داخل نطاق اخت�سا�ص اللجنة وفـي 

املواعيد التي يحددها ، على اأن يتم اإبالغ االأطراف بذلك قبل تاريخ اجلل�سة مبوعد كاف . 

املــادة ) 8 (

ال يكون انعقاد اللجنة �سحيحا اإال بح�سور الرئي�ص واأحد ع�سوي اللجنة .

املــادة ) 9 (

للجنة فـي �سبيل ت�سوية النزاع اأن ت�ستعني مبن تراه من اأهل اخلربة ، ولها دعوة من ترى 

االإجراءات  قانون  باأحكام  التقيد  دون  ، وذلك  ال�سلح  اإمتام  فـي  فــي ح�سوره م�سلحة  اأن 

املدنية والتجارية اأو الئحة اأعمال اخلربة اأمام املحاكم .

املــادة ) 10 (

يرفع النزاع اإىل اللجنة بطلب يقدم اإليها من ذوي ال�ساأن بدون ر�سوم ودون التقيد باأحكام 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية اأو قانون املحاماة . ويجب اأن ي�ستمل الطلب على ا�سم 

الطالب وموطنه وا�سم وموطن اأطراف النزاع االآخرين ، ومو�سوع النزاع املطلوب ت�سويته 

�سلحا .

املــادة ) 11 (

يقيد الطلب فور تقدميه بعد التثبت من �سخ�سية مقدمه فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ص 

ح�سب ترتيب وروده ، على اأن يحدد اأمني �سر اللجنة للطالب - حال تقدمي الطلب - ميعاد 
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اجلل�سة التي �سينظر فيها ، واأن يبلغ االأطراف االآخرين بالطلب وميعاد اجلل�سة بالطريقة 

تاريخ تقدمي  االأكرث من  اأيام على  �سبعة  اللجنة منا�سبة وذلك خالل  رئي�ص  يراها  التي 

الطلب . 

املــادة ) 12 (

على املوظفني املخت�سني باأمانات �سر املحاكم االبتدائية التي تن�ساأ فـي دائرة اخت�سا�سها 

اأو ممثليهم - قبل قيد �سحف الدعاوى -  اأن يعر�سوا على املدعني  جلان للتوفيق وامل�ساحلة 

اللجنة  اإىل  النزاع  رفع  ذلك  قبلوا  فاإن   ، القانون  هذا  الأحكام  وفقا  �سلحا  النزاع  ت�سوية 

املخت�سة .

املــادة ) 13 (

على اللجنة اإنهاء اإجراءات الت�سوية خالل �ستني يوما على االأكرث من تاريخ تقدمي الطلب ، 

اأو  اأخرى بناء على اتفاق االأطراف  ويجوز متديد هذا االأجل مبا ال يجاوز ثالثني يوما 

موافقتهم على ذلك اأمام اللجنة .

املــادة ) 14 (

تقوم اللجنة باإجراء الت�سوية فـي اجلل�سات املحددة لذلك ، فاإن مل يح�سر اأي من االأطراف 

مت التاأجيل جلل�سة اأخرى يبلغ بها من مل يح�سر منهم ، وال يجوز التاأجيل ب�سبب عدم 

اإذا ح�سروا ومل  اأو  ح�سوره مرة اأخرى . فاإذا مل يح�سر اأي من االأطراف - رغم ذلك - 

يوافقوا اأو مل يوافق بع�سهم على ال�سلح اأ�سدرت اللجنة قرارا بعدم اإمتام ال�سلح و�سبب 

ذلك ، على اأن يقت�سر اأثر القرار على من مل يوافق على ال�سلح من االأطراف ، وي�ستمر 

اإجراء الت�سوية بني االآخرين متى كان النزاع قابال للتجزئة .

املــادة ) 15 (

ال�سلح  وتفا�سيل  تاريخ  يت�سمن  اللجنة حم�سرا  اأعدت  ال�سلح  الت�سوية ومت  اأجريت  اإذا 

ح�سر  ومن  اللجنة  رئي�ص  من  توقيعه  بعد  املح�سر  ويعترب   ، اأطرافه  جميع  عليه  يوقع 

جل�سة ال�سلح من االأع�ساء �سندا تنفيذيا يجري تنفيذه بالطريقة التي تنفذ بها االأحكام 

ال�سلح  ر�سمية من حم�سر  ي�سلم �سورة  اأن  اللجنة  �سر  اأمني  ، وعلى  النهائية  الق�سائية 

لكل من اأطرافه ، واأن يحفظ الن�سخة االأ�سلية مبلف الطلب . وفـي حالة عدم تنفيذ ما 
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ت�سمنه حم�سر ال�سلح اختيارا ، يجري تنفيذه جربا وفقا الأحكام قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية ، وذلك بعد احل�سول على �سورة من املح�سر تختم بخامت اللجنة وتوقع من 

اأمني ال�سر بعد اأن يذيلها بال�سيغة التنفيذية .

املــادة ) 16 (

اأخرى  ن�سخة  على  احل�سول  له  كان  ال�سلح  حم�سر  من  ن�سخته  االأطراف  اأحد  فقد  اإذا 

مطابقة للن�سخة االأ�سلية املحفوظة لدى اللجنة ، وال يجوز ت�سليم �سورة تنفيذية اأخرى 

اإال بعد اأن تتثبت اللجنة من �سياع ال�سورة االأوىل وعدم تنفيذها .

املــادة ) 17 (

عليها  املن�سو�ص  التقادم  ومدد  الدعاوى  �سماع  انقطاع مواعيد  الطلب  قيد  على  يرتتب 

فـي القوانني وذلك من تاريخ القيد ، على اأن ت�سري املواعيد من جديد اعتبارا من اليوم 

التالـي لتاريــــخ اإمتــــام ال�سلــــح اأو تاريـــخ �ســـدور القــــرار بعـــد اإمتامـه وفقــا للمادتني رقمــي 

. )15 ، 14(

املــادة ) 18 (

ي�ستحق رئي�ص واأع�ساء اللجنة ممن ال ي�سغلون اإحدى الوظائف الق�سائية مكافاأة �سهرية 

وفق القواعد التي ي�سدر بها قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزارة املالية .

املــادة ) 19 (

حتدد بقرار من الوزير ال�سجالت والنماذج واالأختام الالزمة لعمل اللجان .


