مستشارك القانوني

ال�شوؤال:
جرت العادة اأنه يف منا�سبات االأعياد اأو االأعرا�س اأن يتم اإطالق اأعرية نارية ،اأو اإ�سعال األعابًا نارية،
ٌ
خمالف للقانون .يرجى
ابتهاجا باملنا�سبة .ولقد منا اإلى علمي موؤخ ًرا اأن هذا الفعل
اأو اإلقاء �سواريخ
ً
تو�سيح االأمر؟

اجلواب :

بال �سك اأن اإطالق االأعرية النارية ،وخالف ذلك من االألعاب النارية ،ينطوي على كث ٍري من املخاطر؛
وهو االأمر الذي دفع بامل�سرع اإلى التدخل بتجرمي الفعل يف املادة ( )25من قانون االأ�سلحة والذخائر؛
ترخي�س خا�س من �سرطة عمان ال�سلطانية .ويف
با�ستثناء تلك احلالة التي يح�سل فيها ال�سخ�س على
ٍ
حال املخالفة فاإن العقوبة ت�سل اإلى ال�سجن والغرامة وم�سادرة ال�سالح.

ال�شوؤال:
اأنا م�ستاأجر الأحد املحالت منذ اأ�سهر ،وب�سبب خالف بيني وبني املوؤجر
حول مو�سوع االيجار جلاأ مبا�سر ًة اإلى غلق املحل على الرغم من اأن
ب�ساعتي بداخله؛ مما �سبب يل خ�سارة تت�ساعف يومي ًا ،فهل هذا من
حق املوؤجر؟

اجلواب :
بالطبع ال ،فعلى كل من يطلب حقًا اأن ي�سلك الطرق القانونية التي ر�سمها املُ�سرع
من اأجل اقت�ساء حقه ،ال اأن يلجاأ اإلى اأخذه عنو ًة وبقوة اليد .وعليه ،فاإن فعل املوؤجر
هذا ُيعد من قبيل ما ُيعرف ب�»اقت�ساء احلق الذات» ،وهو فع ٌل ُجمر ٌم مبوجب املادة
( )190من قانون اجلزاء.

�شلي��م����ان بن حم��م��د امل�������رج�����ب�����ي

رئ � �ي � ���س ادع � � ��اء ع� � � ��ام

مسابقة
العدد
 )1م�� ��ا ال� � �ف�� ��رق ب�� ��ني ان� �ق� ��� �س ��اء
ال� � ��دع� � ��وى و� � �س � �ق� ��وط ال� �ع� �ق ��وب ��ة؟
 )2ما الفرق بني احلكم الغيابي واحلكم
احل�سوري واحلكم احل�سوري اعتباري؟

ال�سوؤال:
ق�ست املحكمة باإلزام طليقي بدفع النفقة ال�سهرية يل والأوالدي ،اإال اأنه دائ ًما ما يتاأخر يف دفع
النفقة ،واأنا بحاجة ما�سة للمبلغ ،فهل تاأخره عن دفع النفقة جمرم؟

اجلواب :

يجب التفرقة هنا بني التاأخر يف دفع النفقة واالمتناع .فالتاأخر عن الدفع ال ُيعد فع ًال ُجم ّر ًما؛ اإذ قد
أ�سباب خارجة عن اإرادة من األزم بحكم مربم بتاأمني النفقة .الفعل املُجرم قانو ًنا ،وفق
يكون مردَّه اإلى ا ٍ
مقت�سيات املادة  213من قانون اجلزاء ،هو فعل االمتناع عن دفع النفقة .و ُيعد الفعل امتناعً ا ،اإذا تاأخر
املُلزم بالدفع ملدة �سهرين عن دفع اأحد الأق�ساط.
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ا�سم الفائز يف العدد ال�سابق :

ال�شوؤال:
ال�سلطانية لتجديد
عند ذهابي اإلى اإدارة املرور ب�سرطة عُ مان ُّ
�سالحية ملكية املركبة ،تفاجاأت بوجود خمالفة مقيدة �سدي على
ال�سلطنة واملركبة يقودها
الرغم من اأين يف تاريخ املخالفة كنت خارج َّ
كل اأفراد العائلة يف ذلك الوقت ،فمن باب اأن العقوبة �سخ�سية؛ هل
يحق يل رف�س دفع املخالفة ،واأن عليهم البحث عن قائد املركبة ؟

اجلواب :
ال خالف يف مبداأ �سخ�سية العقوبة ،وال خالف ا ً
أي�سا يف عدم جواز ان�سحابها اإلى غري
مقرتف اجلرم؛ حتقيقًا للردع والزجر املطلوبني عدال ًة؛ با�ستثناء احلالة اأوردها امل�سرع
�سراح ًة يف املادة ( )39من قانون املرور ،والتي تق�سي باأن مالك املركبة اأو املرخ�سة
با�سمه اأو حائزها اأو امل�سئول عنها ،يبقى م�سوؤو ًال ،م�سوؤولية كاملة ،عن اأية ُخمالفة الأحكام
قانون املرور اأو اللوائح و القرارات املنفذة له؛ ما مل يثبت اأن من كان يقود املركبة ،وقت
�سخ�س اآخر ،على اأن يلتزم بتقدمي املعلومات الكافية لالإر�ساد عنه.
وقوع املخالفة،
ٌ
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