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مر�سوم �سلطاين

رقم 99/90

باإ�سدار قانون ال�سلطة الق�سائية

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 .

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون ال�سلطة الق�سائية املرافق بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره ، ويلغى كل 

ن�ص يخالف اأحكامه . 

ولوزير العدل - اإذا اقت�سى الأمر - جتديد املدة املن�سو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة ملدة 

اأو ملدد اأخرى ل تتجاوز �سنة .

املــادة الثانيــــة 

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

واملحاكم اجلزائية ، وذلك بحالتها وبغري ر�سوم ، ويخطر ذوو ال�ساأن بالإحالة . 

وت�ستمر جلان الإيجارات وجلان �سوؤون الأرا�سي فـي نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت 

اإليها قبل تاريخ العمل بالقانون املرافق .

املــادة الثالـثــــة 

اأن يبداأ العمل بقانون الإجراءات  ، واإىل  فيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي القانون املرافق 

املدنيـــة والتجاريـــة وقانـــون الإجـــراءات اجلزائيـــة ، يعمـــل بنظـــام نظـــر الدعــاوى وطلبـــات 

التحكيم اأمام املحكمة التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/32 ، وذلك بالن�سبة 

اإىل جميع الدعاوى التي تخت�ص بها املحاكم املن�سو�ص عليها فـي القانون املرافق ، فيما 

فـي  عليهــا  املن�ســو�ص  والإجراءات  القواعد  �ساأنها  فـي  فت�سري   ، العمومية  الدعاوى  عدا 

املر�ســوم ال�سلطانــي رقم 84/25 بتنظيم الق�ساء اجلزائي . 
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98/47 ، حتدد  ومع عدم الإخالل باأحكام القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

ر�سوم الدعاوى املدنية ودعاوى الأحوال ال�سخ�سية بقرار من وزير العدل . 

املــادة الرابعــة

ي�سدر باإن�ساء كل من حمكمة الق�ساء الإداري واإ�سدار قانونها واإن�ساء الدعاء العام واإ�سدار 

قانونه ، مر�سوم �سلطاين . 

املــادة اخلام�سة

يكون للق�ساء جمل�س اأعلى ي�سدر بت�سكيله وحتديد اخت�سا�ساته مر�سوم �سلطاين .

املــادة ال�ساد�سة

هذه املـادة ملغاة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/10

املــادة ال�سابعة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل باملادتني ) 2 ( ، ) 3 ( اعتبارا من تاريخ 

العمل بالقانون املرافق ، وعلى الوزراء واجلهات املخت�سة تنفيذه .

�سـدر فـي : 13 من �سعبان �سنة 1420هـ

املـوافـــق : 21 من نوفمرب �سنة 1999م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون ال�سلطة الق�سائية

الباب الأول 

 فـي املحاكم

الف�سل الأول 

 فـي ترتيب املحاكم وتنظيمها

الفرع الأول : فـي ترتيب املحاكم

املــادة ) 1 (

ترتب املحاكم على النحو الآتي : 

اأ - املحكمة العليا . 

ب - حماكم ال�ستئناف . 

ج - املحاكم البتدائية . 

د - )ملغي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2001/14( . 

وتخت�س كل منها بامل�سائل التي ترفع اإليها طبقا للقانون .

وفـــي اأي من هـــذه املحاكـــم ، ت�سمـــى الدائـــرة املخت�ســـة بنظـــر دعــاوى الأحــوال ال�سخ�سيــة 

" دائرة املحكمة ال�سرعية" . 

الفرع الثاين : فـي املحكمة العليا

املــادة ) 2 (

بها  ، وت�سكل  الرئي�س والق�ساة  توؤلف من رئي�س وعدد كاف من نواب  تن�ساأ حمكمة عليا 

ح�سب احلاجة دوائر للف�سل فـي الطعون ودعاوى الع�سل التي ترفع اإليها ، ويراأ�س الدائرة 

رئي�س املحكمة اأو اأحد نوابه اأو اأقدم الق�ساة بها .

ويكون مقر املحكمة العليا فـي م�سقط ، ويجوز اأن تعقد اأي من دوائرها جل�ساتها فـي غري 

مقرها ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئي�س املحكمة .

وت�سدر الأحكام من خم�سة من الق�ساة . 

املــادة ) 3 (

ين�ســاأ فـي املحكمــة العليــا مكتب فني يوؤلف من رئي�س وعدد من ق�ساة حماكم ال�ستئنــاف 

واملحاكــــم البتدائيــة ، ي�ســدر بندبهــم قــرار من رئيــ�س املحكمــة ، ويلحــق به عــدد كــاف من 

املوظفني .

املــادة ) 4 (

يتوىل املكتب الفني ما ياأتي : 

اأ - ا�ستخال�س املبادئ القانونية التي تقررها اأحكام املحكمة العليا ، على اأن تعتمد 

من رئي�س الدائرة التي اأ�سدرت احلكم . 
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ب - اإ�صــدار جمموعــات الأحكام م�صنفة ومبوبــة مع اإيراد املبداأ اأو املبــادئ القانونيــة 

امل�صتخل�صة منها ، طبقا للبند ال�صابق . 

ج - اإعداد البحوث والدرا�صات القانونية التي يطلبها رئي�س املحكمة العليا . 

د - اإ�صدار جملة دورية للأحكام الق�صائية املختارة والبحوث املنتقاة . 

هـ - امل�صائل الأخرى التي يكلفه بها رئي�س املحكمة العليا . 

الفرع الثالث : فـي حماكم اال�ستئناف

املــادة ) 5 (

تن�صاأ حمكمة ا�صتئناف فـي كل من م�صقط وم�صنـــــدم والربميــي و�صحار ونزوى و�صللة 

واإبراء وعربي والر�صتـــاق و�صور وامل�صيبي وال�صيب والدقم ، توؤلف كــل منهــا من رئيــ�س 

رئي�س  الدائرة  ويــراأ�س   ، دوائــر  احلاجــة  ح�صــب  بهــا  وت�صكــل   ، الق�صــاة  من  كــاف  وعـــدد 

املحكمة اأو اأقدم الق�صاة .

ويحدد مقر ونطاق اخت�صا�س كل منها بقرار من وزير العدل ، ولها اأن تعقد جل�صاتها فـي 

اأي مكان اآخر داخل نطاق اخت�صا�صها ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئي�س 

املحكمة .

وت�صدر الأحكام من ثلثة من الق�صاة .

ويجوز مبر�صوم �صلطاين ، بناء على تو�صية املجل�س الأعلى للق�صاء اإن�صاء حمكمة ا�صتئناف 

اأخرى اأو اأكرث ، ويحدد املر�صوم مقر ونطاق اخت�صا�س كل منها . 

الفرع الرابع : فـي املحاكم االبتدائية

املــادة ) 6 (

تن�صـاأ حمكمة ابتدائيـة فـي كل وليــة من الوليـات الواردة فـي اجلـدول املرفق ، توؤلـف كـل 

منها من رئي�س وعدد كاف من الق�صاة ، وت�صكل بها ح�صب احلاجة دوائر من قا�س واحد .

املحاكم  وباإحدى  ا�صتئناف  حمكمة  بها  ولية  كل  فـي  البتدائية  باملحكمة  ت�صكل  اأن  على 

البتدائيــة فـي كل من املنطقة الو�صطــى وحمافظة م�صنـدم دائرة اأو اأكرث ح�صب احلاجـة 

من ثلثة ق�صاة للحكم فـي الدعاوى النوعية والقيمية التى يحددها القانون .

املــادة ) 7 (

يحــدد مقــر ونطــاق اخت�صــا�س كل من املحاكــم البتدائيــة ، �صواء امل�صكلــة من قــا�س واحــد 

اأو من ثلثة ق�صاة - بقرار من وزير العدل - ولها اأن تعقد جل�صاتها فـي اأي مكان اآخر داخل 

نطاق اخت�صا�صها ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئي�س املحكمة .
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ويجوز مبر�سوم �سلطاين بناء على تو�سية املجل�س الأعلى للق�ساء ، اإن�ساء حمكمة ابتدائية 

اأخرى اأو اأكرث ، ويحدد املر�ســـوم مقر ونطـــاق اخت�ســـا�س كل منها . كما يجــــوز مبر�ســـوم 

�سلطاين بناء على تو�سية املجل�س الأعلى للق�ساء زيادة عدد املحاكم البتدائية التي ت�سكل 

بهــــا دوائر من ثالثـــــة ق�ســــاة ، وذلك مبا ل يجـــاوز حمكمتني ابتدائيتني فـي كل منطقة 

اأو حمافظة ، ويحدد املر�سوم نطاق اخت�سا�س كل منها . 

الف�سل الثاين 

 فـي ولية املحاكم

املــادة ) 8 (

فيما عدا اخل�سومات الإدارية ، تخت�س املحاكم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون باحلكم 

فـي الدعـــاوى املدنيــــة والتجاريـــة ، وطلبـــات التحكيـــم ، ودعــــاوى الأحـــــوال ال�سخ�سيــــــة ، 

والدعاوى العموميــة والعماليــة وال�سريبيــة والإيجارية ، وغريها ، التي ترفع اإليها طبقا 

للقانــون ، اإل ما ا�ستثني بن�س خا�س . 

وتبني الن�سو�س الإجرائية قواعد اخت�سا�س املحاكم . 

املــادة ) 9 (

اإذا تبيـــن لإحدى دوائر املحكمـــة العليا ، عند نظـــر اأحد الطعـــون اأنه �ســـدرت منها ، اأو من 

اإحدى دوائر املحكمة اأحكام �سابقة يخالف بع�سها البع�س ، اأو راأت العدول عن مبداأ قانوين 

قررته اأحكام �سابقة �سادرة من املحكمة العليا ، تعني عليها اإحالة الطعن اإىل هيئة ت�سكل 

اأو الأقدم فالأقدم من نوابه وع�سوية ع�سرة من الأقدم فالأقدم  برئا�سة رئي�س املحكمة 

من نواب الرئي�س وق�ساة املحكمة . وعلى اأمانة �سر املحكمة اأن تعر�س ملف الطعن ، خالل 

 . الطعن  لنظر  جل�سة  ليعني  املحكمة  رئي�س  على   ، الإحالة  قرار  �سدور  من  اأيام  ثالثة 

ويعلن اخل�سوم بتاريخ اجلل�سة قبل حلوله باأربعة ع�سر يوما على الأقل . وت�سدر الهيئة 

اأحكامها باأغلبية �سبعة اأع�ساء على الأقل . 

املــادة ) 10 (

ت�سكل باملحكمة العليا - عند احلاجة - هيئة تتاألف من رئي�س املحكمة العليا واأقدم خم�سة 

من نوابه اأو الأقدم فالأقدم من ق�ساة املحكمة ين�سم اإليهم رئي�س حمكمة الق�ساء الإداري 

ونائبه واأقدم ثالثة من م�ست�ساري املحكمة تخت�س بالف�سل فـي حالت تنازع الخت�سا�س 

الإيجابي وال�سلبي ، بني كل من املحاكم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون وحمكمة الق�ساء 

الإداري وغريها من املحاكم ، كما تخت�س بتعيني احلكم الواجب التنفيذ فـي حالة تنازع 

الأحكام . وفـي حالة غياب اأي من الرئي�س اأو الأع�ساء اأو وجود مانع لديه يحل حمله من 

يليه فـي اأي من املحكمتني . ويراأ�س الهيئة رئي�س املحكمة العليا ، وفـي حالة غيابه اأو وجود 

مانع لديه يحل حمله اأقدم اأع�سائها ، وت�سدر اأحكامها باأغلبية �سبعة اأع�ساء على الأقل . 
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املــادة ) 11 (

تكون الهيئة املن�سو�ص عليها فـي املادة )10( هي اجلهة الق�سائية املخت�سة بالف�سل فـي 

وعدم  للدولة  الأ�سا�سي  النظام  مع  واللوائح  القوانني  تطابق  مبدى  املتعلقة  املنازعات 

خمالفتها لأحكامه . وي�سدر مر�سوم �سلطاين يبني �سالحياتها والإجراءات التي تتبعها . 

الف�سل الثالث 

 فـي اجلمعيات العامة واللجان الوقتية

املــادة ) 12 (

جتتمــع املحكمــة العليــا وكــل حمكمــة ا�ستئنــاف بهيئــة جمعيــة عامــة كما جتتمــع املحاكــم 

ال�ستئناف  حمكمة  رئي�ص  برئا�سة  ا�ستئناف  حمكمة  كل  اخت�سا�ص  نطاق  فـي  البتدائية 

بهيئة جمعية عامة وذلك للنظر فيما يخ�ص كال من هذه املحاكم من امل�سائل الآتية :

اأ - حتديد عدد الدوائر وت�سكيلها . 

 ب - توزيع الق�سايا على الدوائر . 

 ج - حتديد عدد اجلل�سات ، واأيام و�ساعات انعقادها . 

د - ندب ق�ساة حماكم ال�ستئناف للعمل مبحاكم اجلنايات . 

هـ - �سائر امل�سائل املتعلقة بنظام املحكمة واأمورها الداخلية . 

و - امل�سائل الأخرى املن�سو�ص عليها فـي القانون . 

ويجوز للجمعية العامة اأن تفو�ص رئي�سها فـي بع�ص اخت�سا�ساتها . 

املــادة ) 13 (

تتاألف اجلمعية العامة لكل حمكمة من املحاكم املن�سو�ص عليها فـي املادة )12( من جميع 

التي تت�سل  امل�سائل  فـي  راأي معدود  ، ويكون ملمثله  العام  الدعاء  اإليها  ، ويدعى  ق�ساتها 

باأعمال الدعاء العام ، وتدعى لالنعقاد بدعوة من رئي�ص املحكمة اأو من عدد ل يقل عن 

عدد  ن�سف  من  اأكرث  ح�سره  اإذا  اإل  �سحيحا  انعقادها  يكون  ول   ، اأع�سائها  من  خم�سة 

فاأقدم احلا�سرين  واإل   ، اإذا ح�سرها  املحكمة  رئي�ص  العامة  ويراأ�ص اجلمعية   . اأع�سائها 

من اأع�سائها . وت�سدر قرارات اجلمعية العامة بالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين ، 

واإذا ت�ساوت الآراء يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ص . وتثبت حما�سر اجلمعيات العامة فـي 

�سجل يعد لهذا الغر�ص ، ويوقعها رئي�ص اجلمعية العامة واأمني ال�سر . 

املــادة ) 14 (

"جلنة  ت�سمى  جلنة   )12( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ص  املحاكم  من  حمكمة  كل  فـي  توؤلف 

ال�سوؤون الوقتية " برئا�سة رئي�ص املحكمة ، اأو من يقوم مقامه ، وع�سوية اأقدم اثنني من 

اأع�سائها ، اأو من يقوم مقامهما ، تتوىل مبا�سرة اخت�سا�سات اجلمعية العامة فـي امل�سائل 

امل�ستعجلة عند تعذر دعوتها اأثناء العطلة الق�سائية . 
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املــادة ) 15 (

تبلغ قر�ر�ت �جلمعيات �لعامة وجلان �ل�شوؤون �لوقتية �إىل وزير �لعدل ، وله �أن يعيد �إىل 

�جلمعيات �لعامة وجلان �ل�شوؤون �لوقتية للمحاكم �البتد�ئية ما ال يرى �ملو�فقة عليه من 

قر�ر�تها الإعادة �لنظر فيها ، فاإذ� �أ�شرت على قر�رها كان له �أن يعر�س �الأمر على جمل�س 

�ل�شوؤون �الإد�رية لي�شدر قر�ره مبا ير�ه ، ويكون �لقر�ر نهائيا . 

الباب الثاين 

 فـي جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية

املــادة ) 16 (

يكون للق�شاء جمل�س لل�شوؤون �الإد�رية برئا�شة رئي�س �ملحكمة �لعليا وع�شوية كل من : 

 - �أقدم ثالثة من نو�ب رئي�س �ملحكمة �لعليا . 

 - �ملدعي �لعام . 

 - �أقدم رئي�س حمكمة ��شتئناف . 

 - �أقدم رئي�س حمكمة �بتد�ئية . 

وعند خلو وظيفة رئي�س �ملجل�س �أو غيابه �أو وجود مانع لديه ، يحل حمله �أقدم �الأع�شاء ،

وعند غياب �أحد �أع�شاء �ملجل�س �أو وجود مانع لديه يحل حمله من يليه فـي �جلهة �لتي 

ميثلها . 

املــادة ) 17 (

يختـــ�س جملـــ�س �ل�شـــوؤون �الإد�ريــة بالنظــر فـي كل ما يتعلــق بتعييــن وترقيــة ونقــل ونـــدب 

�لتي يقررها  ، وغري ذلك من �الخت�شا�شات  �لوظيفية  �شوؤونهم  ، و�شائر  �لق�شاة  و�إعارة 

�لقانون . وللمجل�س �قرت�ح م�شروعات �لقو�نني �ملتعلقة بالق�شاء ، ويجب �أخذ ر�أيه فـي 

هذه �مل�شروعات . 

املــادة ) 18 (

يجتمع �ملجل�س مبقر �ملحكمة �لعليا بدعوة من رئي�شه �أو بطلب من وزير �لعدل ، ويجب 

�أن تكون �لدعوة م�شحوبة بجدول �الأعمال ، وال يكون �نعقاد �ملجل�س �شحيحا �إال بح�شور 

كامل هيئته ، وتكون مد�والته �شرية ، وت�شدر �لقر�ر�ت باأغلبية �الأ�شو�ت . وللمجل�س �أن 

يطلـــب من وزيـــر �لعـــدل كل ما يـــر�ه الزمــــا من �لبيانـــات و�الأور�ق �ملتعلقـــة باملو�شوعـــات 

�ملعرو�شة عليه . 

املــادة ) 19 (

ي�شع جمل�س �ل�شوؤون �الإد�رية الئحة تت�شمن �لقو�عد و�الإجر�ء�ت �لتي ي�شري عليها فـي 

مبا�شرة �خت�شا�شاته ، وت�شدر بقر�ر من وزير �لعدل . 
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الباب الثالث 

فـي الق�ساة

الف�سل الأول 

فـي التعيني والرتقية والأقدمية

الفرع الأول : فـي التعيني

املــادة ) 20 (

ترتب الوظائف الق�سائية على النحو الآتي : 

اأ - رئي�ص املحكمة العليا . 

ب - نائب رئي�ص املحكمة العليا . 

ج - قا�سي املحكمة العليا . 

د - قا�سي حمكمة ا�ستئناف . 

هـ - قا�سي حمكمة ابتدائية اأول . 

و - قا�سي حمكمة ابتدائية ثان . 

ز - قا�ص . 

ح - قا�سي م�ساعد . 

املــادة ) 21 (

ي�سرتط فيمن يوىل الق�ساء اأن يكون : 

اأ - م�سلما ، عماين اجلن�سية . 

ب - كامل الأهلية . 

ج - حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة . 

د - حا�ســـال على �سهـــادة فـي ال�سريعــة الإ�سالميــة اأو القانــون من اإحدى اجلامعــات 

اأو املعاهد العليا املعرتف بها . 

هـ - األ تكون قد �سدرت �سده اأحكام جزائية اأو تاأديبية لأ�سباب ما�سة بالذمة وال�سرف ، 

ولو كان قد رد اإلية اإعتباره . 

و - اأن يجتاز الختبارات واملقابالت التي تعقد لهذا الغر�ص . 

املــادة ) 22 (

ا�ستثناء من حكم الفقرة )اأ( من املادة )21( والفقرة الأوىل من املادة )48( ، يجوز اأن يوىل 

الق�ساء من ينتمي بجن�سيته اإىل اإحدى الدول العربية من امل�سلمني ، اإذا مل يوجد عماين . 
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املــادة ) 23 (

يكون التعيني لأول مرة فـي وظيفة قا�ص م�ساعد ، ويخ�سع القا�سي امل�ساعد للتدريب مدة 

ل تقل عن �سنتني ، طبقا للنظام الذي ي�سعه جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، وي�سدر به قرار 

من وزير العدل ، واإذا مل يجتز التدريب املقرر خالل ثالث �سنوات على الأكرث ، ينقل اإىل 

وظيفة غري ق�سائية بقرار من وزير العدل ، وحتدد الوظيفة املنقول اإليها وفقا ملوؤهالته 

وخرباته . 

املــادة ) 24 (

يعني فـي وظيفة قا�ص كل من اجتاز التدريب من الق�ساة امل�ساعدين وفقا للمادة )23( من 

هذا القانون . 

املــادة ) 25 (

مع مراعاة اأحكام املادة )21( ، يجوز اأن يعني فـي اإحدى الوظائف الق�سائية التالية من 

ا�ستغل بتدري�ص ال�سريعة الإ�سالمية اأو القانون فـي اجلامعات واملعاهد العليا املعرتف بها ، 

اأو مار�ص املحاماة مدة ل تقل عن : 

اأ - ثالث �سنوات ، اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ص . 

 ب - �ست �سنوات ، اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�سي حمكمة ابتدائية ثان ، منها بالن�سبة 

اإىل املحامني �سنتان اأمام املحاكم البتدائية . 

اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�سي حمكمة ابتدائية اأول ، منها  ج - ثماين �سنوات ، 

بالن�سبة اإىل املحامني ثالث �سنوات اأمام املحاكم البتدائية . 

منها   ، ا�ستئناف  قا�سي حمكمة  فـي وظيفة  التعيني  كان  اإذا   ، �سنة  ع�سر  اثنتي   - د 

بالن�سبة اإىل املحامني �سنتان اأمام حماكم ال�ستئناف . 

هـ - �سبع ع�سرة �سنة اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�سي املحكمة العليا ، منها بالن�سبة 

اإىل املحامني �سنتان اأمام املحكمة العليا . 

املــادة ) 26 (

مع مراعاة اأحكام املادة )21( ، يجوز اأن يعني فـي اإحدى الوظائف الق�سائية التالية ، من 

م�سى على ا�ستغاله باأعمال قانونية نظرية ، مدة ل تقل عن : 

اأ - خم�ص �سنوات ، اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ص . 

ب - ثماين �سنوات ، اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�سي حمكمة ابتدائية ثان . 

ج - ع�سر �سنوات ، اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�سي حمكمة ابتدائية اأول . 

د - اأربع ع�سرة �سنة ، اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�سي حمكمة ا�ستئناف . 

هـ - ت�سع ع�سرة �سنة ، اإذا كان التعيني فـي وظيفة قا�سي املحكمة العليا . 



- 10 -

املــادة ) 27 (

ي�سدر وزير العدل ، بعد موافقة جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، قرارا بتحديد الأعمال القانونية 

التي تعترب نظرية للعمل الق�سائي . 

املــادة ) 28 (

مع مراعاة الأقدمية ، يكون اختيار نواب رئي�ص املحكمة العليا من بني ق�ساتها . 

املــادة ) 29 (

مع مراعاة الأقدمية ، يكون اختيار روؤ�ساء حماكم ال�ستئناف من بني ق�ساة املحكمة العليا ،

اأو ق�ساة حماكم ال�ستئناف الذين �سغلوا هذه الوظيفة مدة �ست �سنوات على الأقل . 

املــادة ) 30 (

يتوىل رئا�سة املحكمة البتدائية اأقدم الق�ساة بها . 

املــادة ) 31 (

مع عدم الإخالل بن�ص املادة )23( ، يجوز بعد موافقة جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، ا�ستثناء 

العمانيني من املدد املن�سو�ص عليها فـي املادتني )29( ، )30( ، وذلك خالل ال�سنوات الع�سر 

التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، كما يجوز خاللها بعد موافقة املجل�ص ا�ستثناوؤهم من 

ربع باقي املدد املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون . 

املــادة ) 32 (

يكون التعيني فـي الوظائف الق�سائية بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�ص ال�سوؤون 

الإدارية ، وذلك فيما عدا وظيفة رئي�ص املحكمة العليا ، ووظيفة نائب رئي�ص املحكمة العليا ،

، فيكون التعيني فيها مبر�سوم �سلطاين بناء على تر�سيح  ووظيفة قا�سي املحكمة العليا 

املجل�ص . 

الفرع الثاين : فـي الرتقية

املــادة ) 33 (

تكون الرتقية بطريق التعيني فـي وظيفة : 

اأ - قا�سي حمكمة ابتدائية ثان ، من بني الق�ساة الذين �سغلوا هذه الوظيفة مدة 

�سنتني على الأقل . 

ب - قا�سي حمكمة ابتدائية اأول ، من بني الق�ساة الذين �سغلوا وظيفة قا�سي حمكمة 

ابتدائية ثان مدة اأربع �سنوات على الأقل . 
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ج - قا�ســي حمكمــة ا�ستئنــاف ، من بني الق�ساة الذيــن �سغلوا وظيفــة قا�ســي حمكمــة 

ابتدائية اأول مدة اأربع �سنوات على الأقل . 

د - قا�ســي املحكمــة العليــا ، من بيــن الق�ســاة الذين �سغلوا وظيفة قا�سي حمكمة 

ا�ستئناف مدة �ست �سنوات على الأقل . 

املــادة ) 34 (

جترى الرتقيــة اإىل وظائف ق�ساة املحكمة العليا وما دونها على اأ�سا�ص الأقدميــة وتقاريـــر 

التفتي�ص . وفـي جميع الأحوال ، ل جتوز الرتقية اإىل الوظيفة الأعلى اإل اإذا ثبت ح�سول 

املر�سح على درجة كفاية ل تقل عن فوق املتو�سط فـي التقريرين ال�سابقني على الرتقية . 

الفرع الثالث : فـي الأقدمية

املــادة ) 35 (

حتــدد اأقدميـــة الق�ســــاة �ســـواء فـي التعييــن اأو الرتقيــة اعتبــارا من تاريــخ تر�سيــح جملــ�ص 

الأقدمية  كانت  �سخ�ص  من  اأكرث  على  القرار  اأو  املر�سوم  ا�ستمل  واإذا   . الإدارية  ال�سوؤون 

اإىل  الذين يعادون  الق�ساة  اأقدمية  . وتكون  القرار  اأو  املر�سوم  بينهم ح�سب ترتيبهم فـي 

منا�سبهم وفق ما يحدده املر�سوم اأو القرار ال�سادر باإعادة تعيينهم . 

املــادة ) 36 (

اأو باأعمال قانونية نظرية ، عند تعيينه  اأو باملحاماة  حتدد اأقدمية من ا�ستغل بالتدري�ص 

فـي اإحدى الوظائف الق�سائية ، اعتبارا من تاريخ ا�ستيفائه ل�سروط ال�سالحية للوظيفة 

املعني فيها ، على األ ي�سبق زمالءه فـي الق�ساء . 

الف�سل الثاين 

 فـي نقل الق�ساة وندبهم واإعارتهم

الفرع الأول : فـي النقل

املــادة ) 37 (

ي�ســـدر فـي بدايــة كــل �سنــة ق�سائيــة قــرار من وزير العــدل ، بعد موافقــة جملــ�ص ال�ســـوؤون 

الإدارية ، باختيار روؤ�ساء حماكم ال�ستئناف واملحاكم البتدائية واإحلاق الق�ساة باملحاكم .

ويكون نقلهم من حمكمة اإىل اأخرى خالل ال�سنة الق�سائية بقرار من وزير العدل ، بعد 

موافقة املجل�ص ، ويعترب تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار . 
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املــادة ) 38 (

يجوز نقل الق�ساة اإىل الدعاء العام ، ونقل اأع�ساء الدعاء العام اإىل الق�ساء ، فـي الوظائف 

املعادلة ، مبر�سوم �سلطاين اأو بقرار - بح�سب الأحوال - بناء على تو�سية جمل�ص ال�سوؤون 

الإدارية . 

الفرع الثاين : فـي الندب والإعارة

املــادة ) 39 (

يجوز لوزير العدل - عند ال�سرورة - بعد موافقة جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، ندب الق�ساة 

ملحاكم غري حماكمهم ملدة ل جتاوز �ستة اأ�سهر قابلة للتجديد ملدة اأخرى واحدة . 

املــادة ) 40 (

فـي حالة خلو وظيفة رئي�ص املحكمة اأو غيابه اأو قيام مانع لديه ، يقوم مببا�سرة اخت�سا�سه 

الأقدم فالأقدم من الق�ساة . وفـي حالة غياب اأحد الق�ساة اأو وجود مانع لديه يندب رئي�ص 

املحكمة من يحل حمله ، ويراعى اأن يكون الندب بطريق التناوب بني الق�ساة . 

املــادة ) 41 (

الهيئات  اأو   ، احلكومية  اجلهات  فـي  قانونية  باأعمال  للقيام  وندبهم  الق�ساة  اإعارة  جتوز 

اأو املوؤ�س�ســات العامــة اأو ال�سركات التي ت�ساهم الدولة فـي راأ�ص مالهــا اأو لــدى احلكومــات 

الأجنبية اأو الهيئات الدولية ، وذلك بقرار من وزير العدل ، بعد موافقة جمل�ص ال�سوؤون 

الإدارية وب�سرط موافقة القا�سي ، على اأن يتوىل املجل�ص - فـي حالة الندب - حتديد ما 

قد ي�ستحقه من مكافاأة . 

املــادة ) 42 (

ل يجوز اأن تزيد مدة ندب القا�سي لغري عمله طبقا للمادة )41( على ثالث �سنوات مت�سلة ، 

كما ل يجوز اأن تزيد مدة اإعارته طبقا للمادة املذكورة على اأربع �سنوات مت�سلة . 

املــادة ) 43 (

تعتبــر املدة مت�سلــة فـي حكم املادة )42( اإذا تتابعــت اأيامهــا ، اأو ف�سل بينهــا فا�ســل زمني 

يقل عن خم�ص �سنوات . ويجوز �سغل وظيفة املعار اإذا كانت مدة الإعارة ل تقل عن �سنة ، 

فاإذا عاد املعار اإىل عمله قبل نهاية مدة الإعارة ي�سغل الوظيفة اخلالية املعادلة لوظيفته ،

اأول وظيفة تخلو  ت�سوى حالته على  اأن  الأ�سلية ب�سفة �سخ�سية على  ي�سغل وظيفته  اأو 

معادلة لوظيفته . 
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املــادة ) 44 (

ل يجــوز للقا�سي بغري موافقة جمل�ص ال�سوؤون الإدارية اأن يكون حمكما - ولو بغيــر اأجر -

ولو كان النزاع غري معرو�ص على الق�ســاء ، اإل اإذا كــان اأحــد اأطـــراف النـــزاع من اأقاربـــه 

اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة . كما ل يجوز بغري موافقة املجل�ص ، ندب القا�سي ليكون 

ت�ساهم  التي  ال�سركات  اأو   ، العامة  املوؤ�س�سات  اأو  الهيئات  اإحدى  اأو   ، حمكما عن احلكومة 

فيها الدولة ، متى كانت طرفا فـي نزاع يراد ف�سه بطريق التحكيم . وي�سدر بالندب قرار 

من وزير العدل ، بعد موافقة القا�سي ، وفـي هذه احلالة يتوىل جمل�ص ال�سوؤون الإدارية 

حتديد املكافاأة التي ي�ستحقها القا�سي . 

الف�سل الثالث 

 فـي رواتب الق�ساة وانتهاء خدمتهم ومعا�ساتهم

الفرع الأول : فـي الرواتب

املــادة ) 45 (

حتدد رواتب الق�ساة وعالواتهم والبدلت التي متنح لهم وفقا للجدول الذي ي�سدر به 

مر�سوم �سلطاين ، ول يجوز اأن يقرر لأحد منهم راتب ب�سفة �سخ�سية اأو اأن يعامل معاملة 

ا�ستثنائية باأية �سورة ، وت�سري فـي �ساأن غري العمانيني اأحكام العقود التي تربم معهم . 

املــادة ) 46 (

مينح من يعني فـي اإحدى الوظائف الق�سائية راتب الوظيفة التي عني فيها ، ومينح من 

يرقى اإىل الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة اأو عالوة من عالواتها اأيهما اأكرب ، وذلك 

اعتبارا من تاريخ الرتقية ، وت�ستحق العالوة الدورية فـي اأول يناير التايل ملرور �ستة اأ�سهر 

على الأقل من تاريخ التعيني لأول مرة ، ثم من تاريخ انق�ساء �سنة على ا�ستحقاق العالوة 

الدورية ال�سابقة . 

املــادة ) 47 (

ي�ستحق القا�سي الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى العالوات والبدلت املقررة لهذه 

الوظيفـــة متى اأم�ســى فـي وظيفتــه اأربــع �سنــوات وب�ســرط األ يجــاوز راتبــه الراتــب املقــرر 

لوظيفة رئي�ص املحكمة العليا . 

الفرع الثاين : فـي انتهاء اخلدمة واملعا�سات

املــادة ) 48 (

تنتهي خدمة القا�سي ببلوغ �سن اخلام�سة وال�ستني وي�ستمر فـي العمل من يبلغ هذا ال�سن 

خالل ال�سنة الق�سائية حتى نهايتها ، ول حت�سب هذه املدة فـي املعا�ص اأو املكافاأة . ول يرتتب 
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على ا�ستقالة القا�سي �سقوط حقه فـي املعا�ص اأو املكافاأة ، وتعترب ا�ستقالة القا�سي مقبولة 

اإذا كانت غري مقرتنة بقيد اأو معلقة على  بعد �سهر من تاريخ تقدميها اإىل وزير العدل 

�سرط ، ولوزير العدل قبول ال�ستقالة قبل انق�ساء هذه املدة . وفـي جميع حالت انتهاء 

اخلدمة ي�سوى معا�ص القا�سي ، اأو مكافاأته ، على اأ�سا�ص اآخر راتب كان يتقا�ساه �سامال 

بدلت ال�سكن والكهرباء واملاء ، ووفقا للقواعد املقررة بالن�سبة اإىل املوظفني الذين تنتهي 

خدمتهم ب�سبب اإلغاء الوظيفة اأو لظروف العمل . 

ال�سكن والكهرباء واملاء لذات ن�سبة ال�ستقطاع التي يخ�سع لها الراتب   وتخ�سع بدلت 

الأ�سا�سي ال�سهري ، املن�سو�ص عليها فـي قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 

احلكومة العمانيني امل�سار اإليه .

املــادة ) 49 (

اإذا مل ي�ستطع القا�سي ب�سبب مر�سه مبا�سرة عمله بعد انق�ساء الإجازة املقررة فـي املادة 

الوجه  القيام بوظيفته على  اأنه ل ي�ستطيع لأ�سباب �سحية  اأي وقت  اأو ظهر فـي   ،  )62(

فـي هذه  وللمجل�ص   ، الإدارية  ال�سوؤون  بعد موافقة جمل�ص  التقاعد  اإىل  اأحيل   ، املنا�سب 

اإ�سافية ب�سفة  املكافاأة مدة  اأو  املعا�ص  فـي  املح�سوبة  القا�سي  اأن يزيد مدة خدمة  احلالة 

ا�ستثنائية ، على األ جتاوز هذه املدة ن�سف مدة خدمته اأو املدة الباقية لبلوغ ال�سن املقررة 

للتقاعد اأيهما اأكرب . 

الف�سل الرابع 

 فـي واجبات الق�ساة

املــادة ) 50 (

يوؤدي الق�ساة قبل مبا�سرة وظائفهم اليمني الآتية )) اأق�سم باللـه العظيم اأن اأحكم بالعدل 

واأن اأحرتم القوانني (( . ويوؤدي رئي�ص املحكمة العليا اليمني اأمام جاللة ال�سلطان بح�سور 

اأمام وزير العدل بح�سور رئي�ص املحكمة العليا  وزير العدل ويوؤدي باقي الق�ساة اليمني 

ويثبت اأداء اليمني فـي �سجل خا�ص . 

املــادة ) 51 (

يحظر على القا�سي القيام باأي عمل جتاري ، كما يحظر عليه القيام باأي عمل ل يتفق 

وا�ستقالل الق�ساء وكرامته . ويجوز ملجل�ص ال�سوؤون الإدارية منع القا�سي من مبا�سرة اأي 

عمل يرى اأن القيام به يتعار�ص مع واجبات الوظيفة وح�سن اأدائها ، وا�ستقالل الق�ساء 

وكرامته . 
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املــادة ) 52 (

يحظر على املحاكم اإبداء الآراء ال�سيا�سية ، ويحظر على القا�سي ال�ستغال بالعمل ال�سيا�سي . 

املــادة ) 53 (

اأ�سهاره حتى  اأو  اأقاربه  اأو لأحد  اأية دعوى تكون له فيها  اأن ينظر فـي  ل يجوز للقا�سي 

اإذا  اأو غري مبا�سرة - كما ل يجوز له ذلك  الرابعة م�سلحة �سخ�سية - مبا�سرة  الدرجة 

كانت له عالقة باأي من اأطرافها تتنافـى وحياده . ول يجوز له اأن يبدي الن�سح لأي من 

اخل�سوم فـي اأية دعوى حتى ولو كانت غري معرو�سة عليه ، اأو اأن يبدي راأيا فيها ، ويفقد 

القا�سي �سالحيته لنظر الدعوى اإذا خالف هذا احلظر . 

املــادة ) 54 (

ل يجوز للقا�سي اإف�ساء اأ�سرار املداولة . 

املــادة ) 55 (

الدرجة  اأو م�ساهرة حتى  قرابة  �سلة  بينهم  واحدة ق�ساة  دائرة  فـي  يجل�ص  اأن  يجوز  ل 

الرابعة ، كما ل يجوز اأن يكون ممثل الدعاء العام اأو ممثل اأحد اخل�سوم اأو املدافع عنه 

بتوكيل  ، ول يعتد  الدعوى  الذين ينظرون  الق�ساة  باأحد  املذكورة  ال�سلة  ممن تربطهم 

املمثـــل اأو املدافـــع الـذي تربطــه بالقا�ســي ال�سلـــة املذكــورة اإذا كانــت الوكالـــة لحقـــة لقيــام 

القا�سي بنظر الدعوى . 

املــادة ) 56 (

يجب اأن يقيم القا�سي فـي البلد الذي يكون فيه مقر عمله . ويجوز لوزير العدل لظروف 

ا�ستثنائية اأن يرخ�ص للقا�سي بالإقامة فـي بلد اآخر يكون قريبا من مقر عمله ، ويجوز اأن 

يكون انتقاله فـي هذه احلالة على نفقة احلكومة . 

املــادة ) 57 (

ل يجوز للقا�سي اأن يتغيب عن مقر عمله ، ول اأن ينقطع عنه لغري �سبب مفاجئ قبل اأن 

يرخ�ص له فـي ذلك كتابة ، فاإذا اأخل بهذا الواجب نبهه رئي�ص املحكمة اإىل ذلك كتابة . 

واإذا تكرر من القا�سي الإخالل املن�سو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة ، رفع الأمر اإىل جمل�ص 

ال�سوؤون الإدارية للنظر فـي م�ساءلته . ويعترب القا�سي م�ستقيال اإذا انقطع عن عمله مدة 

ثالثني يوما مت�سلة بدون اإذن ، ولو كان ذلك بعد انتهاء اأجازته اأو اإعارته اأو ندبه لغري 

عمله ، فاإذا عاد وقدم اأعذارا عر�سها وزير العدل على جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، فاإذا تبني 

له جديتها اأعترب القا�سي غري م�ستقيل ، وفـي هذه احلالة حت�سب مدة الغياب اإجازة من 

نوع الإجازة ال�سابقة اأو اإجازة اعتيادية بح�سب الأحوال . 
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الف�سل اخلام�س 

 فـي الإجازات

املــادة ) 58 (

للق�ساء عطلة ق�سائية تبداأ كل عام من اأول يوليو وتنتهي اآخر �سبتمرب . وتنظم اجلمعيات 

العامة للمحاكم اإجازات الق�ساة خالل العطلة الق�سائية . وفـي جميع الأحوال ل يجوز اأن 

جتاوز مدة الإجازة �سهرين بالن�سبة اإىل ق�ساة املحكمة العليا ومن فـي درجتهم ، وخم�سني 

يوما بالن�سبة اإىل من عداهم . 

املــادة ) 59 (

ت�ستمر حماكم ال�ستئناف واملحاكم البتدائية اأثناء العطلة الق�سائية فـي نظر امل�ستعجل 

من الق�سايــا ، وحتــدد هــذه الق�سايــا بقــرار من وزيــر العــدل بعد موافقــة جملــ�ص ال�ســوؤون 

الإدارية . 

املــادة ) 60 (

تنظم اجلمعية العامة لكل حمكمة العمل اأثناء العطلة الق�سائية ، فتعني عدد اجلل�سات ، 

واأيام انعقادها ، ومن يقوم من الق�ساة بالعمل فيها ، وي�سدر بذلك قرار من وزير العدل . 

املــادة ) 61 (

ل يرخ�ص للق�ساة باإجازات فـي غري العطلة الق�سائية اإل ملن قام منهم بالعمل خاللها ، 

ومع ذلك يجوز الرتخي�ص باإجازات لظروف ا�ستثنائية اإذا كانت حالة العمل ت�سمح بذلك . 

املــادة ) 62 (

تكون الإجازة املر�سية التي يح�سل عليها القا�سي خالل ثالث �سنوات ، �سنة براتب كامل ،

اأ�سهر  اإجازة القا�سي املر�سية �ستة  ويجوز بعد موافقة جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، متديد 

اأخرى بثالثة اأرباع الراتب بالإ�سافة اإىل البدلت امل�ستحقة . وللقا�سي فـي حالة املر�ص 

اأن ي�ستفيد من ر�سيد اإجازته العتيادية ، بجانب ما ي�ستحقه من اإجازته املر�سية ، ويجوز 

بناء على طلبه حتويل اإجازته املر�سية اإىل اإجازة اعتيادية اإذا كان له ر�سيد منها . 

الف�سل ال�ساد�س 

 فـي التفتي�س الق�سائي

املــادة ) 63 (

اختياره بطريق  يتم  رئي�ص  توؤلف من  الق�سائي  للتفتي�ص  اإدارة عامة  العدل  بوزارة  تن�ساأ 

الندب من بني ق�ساة املحكمة العليا وعدد كاف من الأع�ساء يندبون من بني ق�ساة املحكمة 
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العليا وحماكم ال�ستئناف ، ويكون ندبهم ملدة �سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل ،

بعد موافقـة جمل�ص ال�ســوؤون الإداريــة . وي�ســدر وزيــر العــدل لئحــة للتفتيــ�ص الق�سائــي ، 

بعد موافقة املجل�ص . ويجب اأن يحاط الق�ساة علما بكل ما يودع فـي ملفاتهم ال�سرية من 

مالحظات اأو اأوراق اأخرى . 

املــادة ) 64 (

تخت�ص الإدارة العامة للتفتي�ص الق�سائي بالآتي : 

اأ - التفتي�ص على اأعمال ق�ساة حماكم ال�ستئناف ومن دونهم . 

وظائفهم  باأعمال  املتعلقة   ، الق�ساة  �سد  تقدم  التي  ال�سكاوي  وحتقيق  فح�ص   - ب 

وواجباتهم اأو باأمور م�سلكية . 

املــادة ) 65 (

يكون تقدير الكفاية باإحدى الدرجات الآتية : 

كفء - فوق متو�سط - متو�سط - اأقل من املتو�سط . ويجب اإجراء التفتي�ص مرة على الأقل 

كل �سنة ، ويودع تقرير التفتي�ص بامللف ال�سري مبجرد انتهاء التفتي�ص الق�سائي من تقدير 

الكفاية . ويجب اأن يقوم بالتفتي�ص ع�سو بوظيفة اأعلى من القا�سي الذي يجري التفتي�ص 

على اأعماله ، اأو �سابق عليه فـي الأقدمية ، اإن كانا فـي وظيفة واحدة . 

املــادة ) 66 (

املتو�سط  من  اأقل  اأو   ، متو�سط  بدرجة  كفايته  قدرت  الذي  القا�سي  العدل  وزير  يخطر 

بن�سخة من التقرير ، وذلك مبجرد اإر�ساله اإليه . كما يخطر القا�سي الذي حل عليه الدور 

للرتقية ومل يدرج ا�سمه فـي قائمة الرت�سيح للرتقيات ل�سبب غري مت�سل بتقدير الكفاية ، 

باأ�سباب التخطي كتابة ، ويجب اأن يكون الإخطار قبل عر�ص امل�سروع على جمل�ص ال�سوؤون 

الإدارية بثالثني يوما على الأقل . 

املــادة ) 67 (

من  اأقل  تقدير  على  يح�سل  من  اأمر  الإدارية  ال�سوؤون  جمل�ص  على  العدل  وزير  يعر�ص 

املتو�ســط فـي ثالثــة تقارير متتاليــة لفحــ�ص حالته ، فاإذا تبيـــن للمجلـــ�ص �سحـــة التقاريـــر 

اإىل  القا�سي  اإحالة  قرر   ،  )69( و   )68( املادتني  لأحكام  بالتطبيق  نهائية  �سريورتها  اأو 

التقاعـــد ، اأو نقلـــه اإىل وظيفـــة اأخرى غري ق�سائيـــة . ويبلــغ وزير العـدل القا�ســي بالقــرار 

ال�سادر فـي �ساأنه فور �سدوره ، وتزول ولية القا�سي من تاريخ اإبالغه . ويحتفظ ملن ينقل 

براتبه ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة املنقول اإليها . 
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الف�سل ال�سابع 

 فـي التظلم والطعن فـي القرارات اخلا�سة ب�سوؤون الق�ساة

الفرع الأول : فـي التظلم

املــادة ) 68 (

يجوز فـي احلالتني املن�سو�ص عليهما فـي املادة )66( ، التظلم اإىل جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ،

اإىل رئي�ص  ، ويكون التظلم بعري�سة تقدم  وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ الإخطار 

املجل�ص . 

املــادة ) 69 (

يف�سل جمل�ص ال�سوؤون الإدارية فـي التظلم بعد الطالع على الأوراق و�سماع اأقوال املتظلم 

عند القت�ساء ، وي�سدر قراره فـي حالة التخطي فـي الرتقية قبل املوافقة على الرتقيات .

ويكون قرار املجل�ص نهائيا ، ويبلغ اإىل �ساحب ال�ساأن بكتاب م�سجل . 

الفرع الثاين : فـي الدعاوى اخلا�سة ب�سوؤون الق�ساة

املــادة ) 70 (

فيما عدا ما ورد ب�ساأنه ن�ص خا�ص فـي الف�سل الثامن من الباب الثالث من هذا القانون ، 

يحدد جمل�ص ال�سوؤون الإدارية اإحدى دوائر املحكمة العليا تخت�ص - دون غريها - بالف�سل 

فـي الدعاوى التي يرفعها الق�ساة مبراجعة القرارات الإدارية النهائية املتعلقة باأي �ساأن 

من �سوؤونهم الوظيفية ، وبالتعوي�ص عنها ، متى كان �سند الدعاوى عيبا فـي الخت�سا�ص ،

اأو فـي ال�سكل ، اأو خمالفة القوانني اأو اللوائح ، اأو اخلطاأ فـي تطبيقها اأو تاأويلها ، اأو اإ�ساءة

ا�ستعمـــال ال�سلطـــة . كمـــا تختـــ�ص دون غريهـــا بالف�ســـل فـي الدعـــاوى اخلا�ســـة بالرواتـــب 

واملعا�سات واملكافاآت امل�ستحقة للق�ساة اأو لورثتهم . ول يجوز اأن يجل�ص للف�سل فـي الدعاوى 

املذكورة من كان ع�سوا فـي جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، اإذا كان قد ا�سرتك فـي اإ�سدار القرار 

الذي رفعت الدعوى ب�ساأنه . 

املــادة ) 71 (

ترفع الدعوى خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر القرار ، اأو اإعالن �ساحب ال�ساأن به ، اأو علمه

، وذلك وفقا لالإجراءات  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  تودع  ، وذلك بعري�سة  به علما يقينيا 

املقررة لرفع الدعوى ، ول حت�سل ر�سوم على هذه الدعوى . 
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املــادة ) 72 (

يبا�سر املدعي جميع الإجراءات اأمام الدائرة بنف�سه ، وله اأن يقدم دفاعه كتابة ، اأو اأن ينيب 

عنه فـي ذلك اأحد الق�ساة من غري ق�ساة املحكمة العليا . وتف�سل الدائرة فـي الدعوى بعد 

�سماع دفاع املدعي والدعاء العام ، ويكون احلكم ال�سادر فيها نهائيا وغري قابل للطعن فيه 

باأي طريق من طرق الطعن . 

الف�سل الثامن 

فـي م�ساءلة الق�ساة

املــادة ) 73 (

لرئي�ص املحكمة حق تنبيه الق�ساة �سفاهة اأو كتابة - بعد �سماع اأقوالهم - اإىل ما يقع منهم 

خمالفا لواجباتهم اأو ملقت�سيات وظائفهم ، فاإذا كان التنبيه كتابة وجب اأن تر�سل �سورة 

منه اإىل جمل�ص ال�سوؤون الإدارية واأخرى اإىل وزير العدل . 

املــادة ) 74 (

تكــــون م�ساءلــــة الق�ســــاة بجميـــع درجاتهـــم من اخت�ســا�ص جملــ�ص م�ساءلـــة ي�سكــل برئا�سة 

رئي�ص املحكمة العليا وع�سوية اأقدم اأربعة من نوابه ، وفـي حالة غياب الرئي�ص اأو وجود 

مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وفـي حالة غياب اأحد الأع�ساء اأو وجود 

مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم من نواب الرئي�ص فق�ساة املحكمة . 

املــادة ) 75 (

للقا�سي اأن يتظلم اإىل جمل�ص امل�ساءلة من اأي تنبيه مكتوب خالل ثالثني يوما من تاريخ 

اإخطاره ، وللمجل�ص بعد �سماع اأقوال القا�سي اأن يندب اأحد اأع�سائه للتحقيق فـي الواقعة 

التحقيق  يتوىل  من  يكون  اأن  ويجب   - وجها  لذلك  راأى  اإن   - للتنبيه  حمال  كانت  التي 

اأقدم من القا�سي الذي يجرى التحقيق معه . ول يجوز ملن اأ�سدر التنبيه اأن يكون ع�سوا 

فـي جمل�ص امل�ساءلة ، وي�سدر املجل�ص قرارا ، اإما بتاأييد التنبيه اأو باإلغائه ، ويكون قراره 

ال�سوؤون  اإىل جمل�ص  ، ويبلغ  الطعن  باأي طريق من طرق  نهائيا وغري قابل للطعن فيه 

الإدارية ووزيـــر العــــدل ، ويحفــظ التنبيــه بعــد تاأييــده فـي امللـــف ال�ســــري للقا�ســي ، فــــاإذا 

ا�ستمــــرت املخالفة اأو تكررت بعد تاأييد التنبيه على الوجه امل�سار اإليه ، وجبت اإقامة دعوى 

امل�ساءلة على القا�سي . 
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املــادة ) 76 (

يحال اإىل جمل�ص امل�ساءلة كل قا�ص يخل بواجبات وظيفته اأو ب�سرفها ، اأو ي�سلك �سلوكا 

اأعمال  ملبا�سرة  ال�سالحية  اأنه فقد  اأي وقت  فـي  اأو يظهر   ، كرامتها  اأو  يحط من قدرها 

وظيفته لغري اأ�سباب �سحية . 

املــادة ) 77 (

تقام دعوى امل�ساءلة من املدعي العام - بطلب من وزير العدل من تلقاء نف�سه اأو بناء على 

اقرتاح رئي�ص املحكمة التي يتبعها القا�سي - بعري�سة ت�ستمل على التهمة اأو التهم والأدلة 

املوؤيــدة لهــا . ويجــب اأن ي�سبــق طلــب اإقامة الدعوى حتقيق يتـوله اأحــد اأع�ســاء التفتيــ�ص 

الق�سائــي الــذي ينــدب لهــذا الغــر�ص بقــرار من وزيــر العــدل ، ويجــب اأن يكــون من يتولــى 

التحقيق اأقدم من القا�سي الذي يجرى التحقيق معه . وملجل�ص امل�ساءلة اأن يجري ما يراه 

لزما من التحقيقات ، وله اأن يندب اأحد اأع�سائه للقيام بذلك ، ويكون للمجل�ص اأو للع�سو 

املنتدب لإجراء التحقيق �سلطة املحكمة فيما يخت�ص بدعوة ال�سهود الذين يرى فائدة من 

�سماع اأقوالهم . 

املــادة ) 78 (

، وفـي هذه احلالة ميثل  تقام دعوى امل�ساءلة على رئي�ص املحكمة العليا من وزير العدل 

املدعي العام الوزير فـي اتخاذ جميع الإجراءات . 

املــادة ) 79 (

اإذا راأى جمل�ص امل�ساءلة وجها لل�سري فـي الدعوى عن جميع التهم اأو بع�سها ي�سدر قراره 

باإعالن القا�سي بعري�سة الدعوى ويكلفه احل�سور اأمامه ، على اأن يتم الإعالن قبل املوعد 

املحدد لنعقاد املجل�ص باأ�سبوع على الأقل . ويكون اإعالن القا�سي وتكليفه احل�سور عن 

طريق رئي�ص املحكمة التي يتبعها . ويجوز ملجل�ص امل�ساءلة عند تقرير ال�سري فـي الدعوى 

اأن ياأمـــر بوقف القا�ســي عن العمــــل اأو اعتبــــاره فـي اإجــــازة اإىل اأن تنتهــي دعــوى امل�ساءلــة ،

ول يرتتب على ذلك حرمان القا�سي من راتبه اأو بدلته ، وللمجل�ص اإعادة النظر فـي اأي 

وقت فـي قرار الوقف اأو الإجازة . 

املــادة ) 80 (

جل�ســات جملــ�ص امل�ساءلــة �سريــة ، ويحكــم املجلــ�ص بعــد �سمــاع طلبــات الدعــاء العــام ودفــاع 

القا�سي ، وله اأن يح�سر بنف�سه واأن يقدم دفاعه كتابة اأو ينيب فـي الدفاع عنه اأحد الق�ساة ،

وللمجل�ص احلق فـي طلب ح�سور القا�سي ب�سخ�سه ، فاإذا مل يح�سر اأو مل ينب عنه اأحدا ، 

جاز الف�سل فـي دعوى امل�ساءلة فـي غيبته بعد التحقق من �سحة اإعالنه . 
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املــادة ) 81 (

تنق�سي دعوى امل�ساءلة بوفاة القا�سي اأو ا�ستقالته اأو اإحالته اإىل التقاعد . ول تاأثري لدعوى 

امل�ساءلة على الدعوى العمومية اأو املدنية النا�سئة عن الواقعة حمل امل�ساءلة . 

املــادة ) 82 (

ي�سدر احلكم فـي دعوى امل�ساءلة باأغلبية الأ�سوات ، ويكون نهائيا وغري قابل للطعن فيه 

باأي طريق من طرق الطعن . ويجب اأن يكون احلكم م�ستمال على الأ�سباب التي بنى عليها ،

واأن تتلى اأ�سبابه عند النطق به فـي جل�سة �سرية . 

املــادة ) 83 (

ملجل�ص امل�ساءلة اأن يوقع على القا�سي اأيا من اجلزاءات الآتية : 

اأ - اللوم . 

ب - النقل اإىل وظيفة غري ق�سائية . 

ج - العزل . 

وي�سدر بالعزل اأو بالنقل اإىل وظيفة غري ق�سائية اأمر �سلطاين . 

املــادة ) 84 (

يخطـــر وزيــــر العـــدل القا�ســـي كتابة مب�سمون احلكم ال�سادر �سده خالل ثمان واأربعني 

�ساعة من �سدوره ، وتزول ولية القا�سي من تاريخ اإخطاره بنقله اإىل وظيفة غري ق�سائية 

اأو بعزله . كما يخطر وزير العدل وزارة اخلدمة املدنية بالأمر ال�سلطاين لتنفيذ النقل اإىل 

وظيفة غري ق�سائية . 

املــادة ) 85 (

، يرفع  الأ�سباب ال�سحية  اأ�سباب ال�سالحية لغري  القا�سي فقد  اأن  اأي وقت  اإذا ظهر فـي 

بذات  امل�ساءلة  اإىل جمل�ص  اإىل وظيفة غري ق�سائية  النقل  اأو  التقاعد  اإىل  الإحالة  طلب 

الإجراءات املن�سو�ص عليها فـي املادتني )77( ، )78( ، وتطبق فـي �ساأنه اأحكام املواد )79( و 

)80( و )81( و )82( و )83( و )84( من هذا القانون . 

الف�سل التا�سع 

 فـي احل�سانة الق�سائية واإجراءات رفعها

املــادة ) 86 (

الق�ساة - عدا الق�ساة امل�ساعدين - غري قابلني للعزل اإل فـي احلالت ووفقا لالإجراءات 

املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون . ول ينقل اأو يندب اأي من ق�ساة املحكمة العليا اإل مبوافقته . 
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املــادة ) 87 (

يف غري حالت التلب�ص باجلرمية ، ل يجوز اإلقاء القب�ص على القا�سي اأو حب�سه احتياطيا 

اإل بعد احل�سول على اإذن من جمل�ص ال�سوؤون الإدارية . وفـي حالت التلب�ص يجب عند 

اأو حب�سه رفع الأمر اإىل جمل�ص ال�سوؤون الإدارية خالل مدة  اإلقاء القب�ص على القا�سي 

الأربع والع�سرين �ساعة التالية . وللمجل�ص اأن يقرر بعد �سماع اأقوال القا�سي اإما الإفراج 

الإجراء  مراعاة  مع  وله   ، يحددها  ملدة  حب�سه  ا�ستمرار  واإما  كفالة  بغري  اأو  بكفالة  عنه 

ال�سابق جتديد هذه املدة . 

املــادة ) 88 (

ل يجــوز اتخــاذ اإجــراءات التحقيــق اأو رفــع الدعــوى العموميـــة على القا�ســي اإل بــاإذن مــن 

جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، بناء على طلب من املدعي العام . 

املــادة ) 89 (

يجري حب�ص الق�ساة وتنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية ال�سادرة �سدهم فـي غري الأماكن 

املخ�س�سة حلب�ص ال�سجناء الآخرين . 

املــادة ) 90 (

يرتتب حتما على حب�ص القا�سي وقفه عن مبا�سرة اأعمال وظيفته مدة حب�سه ، وملجل�ص 

ال�سوؤون الإدارية - اإما من تلقاء نف�سه اأو بناء على طلب من وزير العدل - وقف القا�سي 

. ول يرتتب على وقف  املحاكمة  اأو  التحقيق  اإجراءات  اأثناء  اأعمال وظيفته  عن مبا�سرة 

القا�سي حرمانه من راتبه اأو جزء منه ، ما مل ين�ص على ذلك �سراحة فـي اأمر الإيقاف ، 

وملجلـــ�ص ال�سـوؤون الإدارية - فـي اأي وقت - اإعــادة النظــر فـي اأمر اإيقـــاف القا�ســـي عن عملـه 

اأو حرمانه من راتبه . وفـي حالة عدم اإدانة القا�سي ي�سرف له ما مت وقفه من راتبه . 

الباب الرابع 

 فـي اإدارة املحاكم

املــادة ) 91 (

والتدابري  الإجراءات  وتتخذ   ، املحاكم  على  واملايل  الإداري  الإ�سراف  العدل  وزارة  تتوىل 

املنا�سبة �سمانا للم�ستوى الالئق بها . 

املــادة ) 92 (

ين�ساأ بوزارة العدل جهاز اإداري ي�سمي " الإدارة العامة للمحاكم " ، يوؤلف من رئي�ص ونائب 

للرئي�ص وعدد كاف من املوظفني ، ويتبع جميع موظفي املحاكم الإدارة العامة للمحاكم . 
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املــادة ) 93 (

مع عدم الإخالل بحق روؤ�ساء املحاكم فـي الرقابة والإ�سراف على املوظفني التابعني لهم ، 

يكون لرئي�ص الإدارة العامة للمحاكم الإ�سراف على هوؤلء املوظفني . 

املــادة ) 94 (

ي�ســـدر وزيـــر العـــدل اللوائـــح املنظمـــة لالإدارة العامــة للمحاكـــم وحتديـــد اخت�سا�ساتهـــا ، 

وتنظيم العالقة بينها وبني الأجهزة الإدارية باملحاكم . 

املــادة ) 95 (

تعيــن وزارة العــدل العــدد الكافــي من املوظفيــن للعمــل باملحاكــم ، وحتــدد بقــرار من وزيــر 

العدل م�سميات واخت�سا�سات الوظائف الإدارية باملحاكم . 

املــادة ) 96 (

فيما مل يرد به ن�ص خا�ص ، ت�سري فـي �ساأن موظفي املحاكم اأحكام قانون اخلدمة املدنية ،

ولئحته التنفيذية . 

املــادة ) 97 (

يلتزم موظفو املحاكم بحفظ الأوراق الق�سائية اخلا�سة باأعمالهم ، وعليهم القيام بكل ما 

تفر�سه عليهم القوانني والقرارات والتعليمات . 

املــادة ) 98 (

يحظر على موظفي املحاكم اإف�ساء اأ�سرار الق�سايا ، ولي�ص لهم اأن يطلعوا عليها اأحدا اإل 

ذوي ال�ساأن ، اأو من تبيح القوانني واللوائح اأو التعليمات اإطالعهم عليها . 

املــادة ) 99 (

ي�سدر قرار من وزير العدل بتنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ، ويحدد حقوق اخلرباء 

وواجباتهم ، وطرق م�ساءلتهم وكل ما يت�سل ب�سوؤونهم الوظيفية . 

الباب اخلام�س 

 فـي الأحكام الوقتية واخلتامية

املــادة ) 100 (

ميار�ص جاللة ال�سلطان اخت�سا�سات جمل�ص ال�سوؤون الإدارية خالل الفرتة ال�سابقة على 

�سغل الوظائف التي يت�سكل منها املجل�ص . 
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املــادة ) 101 (

ي�سدر وزير العدل قرارا بت�سوية اأو�ساع الق�ساة املوجودين فـي اخلدمة فـي تاريخ العمل 

بهذا القانون ، وذلك بالنقل اإىل الوظائف املعادلة لوظائفهم احلالية ، وفقا لأحكام هذا 

القانــون . وحتـــدد الوظيفـــة املعادلــة على �ســوء �سنــوات اخلبــرة املن�ســو�ص عليهــا فـي هــذا 

القانون ، ويحتفظ القا�سي براتبه - ب�سفة �سخ�سية - اإذا جاوز الراتب املخ�س�ص لهذه 

الوظيفة . 

املــادة ) 102 (

ين�ساأ مبر�سوم �سلطاين معهد عايل للق�ساء ، يحدد املر�سوم اأهدافه واخت�سا�ساته وطريقة 

اإدارته . 

املــادة ) 103 (

تخ�س�ص للق�ساء العتمادات املالية الالزمة ، وتدرج هذه العتمادات �سمن موازنة وزارة 

العدل . وتقدم وزارة العدل ، بعد اأخذ راأي جمل�ص ال�سوؤون الإدارية ، التقديرات اخلا�سة 

بهذه العتمادات اإىل وزارة املالية . 

املــادة ) 104 (

فيمــا لــم يــرد ب�ساأنــه نــ�ص خــا�ص ، ت�ســري فـي �ســاأن الق�ســاة اأحكــام قانــون اخلدمــة املدنيــة 

ولئحته التنفيذية وقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني . 
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