مر�سوم �سلطاين
رقم 99/90
ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية املرافق بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره  ،ويلغى كل
ن�ص يخالف �أحكامه .
ولوزير العدل � -إذا اقت�ضى الأمر  -جتديد املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة ملدة
�أو ملدد �أخرى ال تتجاوز �سنة .
املــادة الثانيــــة
حتال �إىل املحكمة املخت�صة الدعاوى املنظورة �أمام املحاكم ال�شرعية  ،واملحكمة التجارية ،
واملحاكم اجلزائية  ،وذلك بحالتها وبغري ر�سوم  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بالإحالة .
وت�ستمر جلان الإيجارات وجلان �ش�ؤون الأرا�ضي فـي نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت
�إليها قبل تاريخ العمل بالقانون املرافق .
املــادة الثالـثــــة
فيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي القانون املرافق  ،و�إىل �أن يبد�أ العمل بقانون الإجراءات
املدني ــة والتجاري ــة وقان ــون الإج ــراءات اجلزائي ــة  ،يعم ــل بنظ ــام نظ ــر الدعــاوى وطلب ــات
التحكيم �أمام املحكمة التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 84/32وذلك بالن�سبة
�إىل جميع الدعاوى التي تخت�ص بها املحاكم املن�صو�ص عليها فـي القانون املرافق  ،فيما
عدا الدعاوى العمومية  ،فت�سري فـي �ش�أنها القواعد والإجراءات املن�صــو�ص عليهــا فـي
املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  84/25بتنظيم الق�ضاء اجلزائي .
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ومع عدم الإخالل ب�أحكام القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 98/47حتدد
ر�سوم الدعاوى املدنية ودعاوى الأحوال ال�شخ�صية بقرار من وزير العدل .
املــادة الرابعــة
ي�صدر ب�إن�شاء كل من حمكمة الق�ضاء الإداري و�إ�صدار قانونها و�إن�شاء االدعاء العام و�إ�صدار
قانونه  ،مر�سوم �سلطاين .
املــادة اخلام�سة
يكون للق�ضاء جمل�س �أعلى ي�صدر بت�شكيله وحتديد اخت�صا�صاته مر�سوم �سلطاين .
املــادة ال�ساد�سة
هذه املـادة ملغاة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/10
املــادة ال�سابعة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل باملادتني (  ) 3 ( ، ) 2اعتبارا من تاريخ
العمل بالقانون املرافق  ،وعلى الوزراء واجلهات املخت�صة تنفيذه .
�صـدر فـي  13 :من �شعبان �سنة 1420هـ
املـوافـــق  21 :من نوفمرب �سنة 1999م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون ال�سلطة الق�ضائية
الباب الأول
فـي املحاكم
الف�صل الأول
فـي ترتيب املحاكم وتنظيمها
الفرع الأول  :فـي ترتيب املحاكم
املــادة ( ) 1
ترتب املحاكم على النحو الآتي :
أ�  -املحكمة العليا .
ب  -حماكم اال�ستئناف .
ج  -املحاكم االبتدائية .
د ( -ملغي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (. )2001/14
وتخت�ص كل منها بامل�سائل التي ترفع �إليها طبقا للقانون .
وف ــي �أي من ه ــذه املحاك ــم  ،ت�سم ــى الدائ ــرة املخت�ص ــة بنظ ــر دعــاوى الأحــوال ال�شخ�صيــة
" دائرة املحكمة ال�شرعية" .
الفرع الثاين  :فـي املحكمة العليا
املــادة ( ) 2
تن� أش� حمكمة عليا ت�ؤلف من رئي�س وعدد كاف من نواب الرئي�س والق�ضاة  ،وت�شكل بها
ح�سب احلاجة دوائر للف�صل فـي الطعون ودعاوى الع�ضل التي ترفع �إليها  ،وير�أ�س الدائرة
رئي�س املحكمة �أو �أحد نوابه �أو �أقدم الق�ضاة بها .
ويكون مقر املحكمة العليا فـي م�سقط  ،ويجوز �أن تعقد �أي من دوائرها جل�ساتها فـي غري
مقرها  ،وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئي�س املحكمة .
وت�صدر الأحكام من خم�سة من الق�ضاة .
املــادة ( ) 3
ين�ش ـ أ� فـي املحكمــة العليــا مكتب فني ي�ؤلف من رئي�س وعدد من ق�ضاة حماكم اال�ستئنــاف
واملحاكـ ــم االبتدائيــة  ،ي�صــدر بندبهــم قــرار من رئيــ�س املحكمــة  ،ويلحــق به عــدد كــاف من
املوظفني .
املــادة ( ) 4
يتوىل املكتب الفني ما ي�أتي :
�أ  -ا�ستخال�ص املبادئ القانونية التي تقررها �أحكام املحكمة العليا  ،على �أن تعتمد
من رئي�س الدائرة التي �أ�صدرت احلكم .
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ب � -إ�صــدار جمموعــات الأحكام م�صنفة ومبوبــة مع �إيراد املبد أ� �أو املبــادئ القانونيــة
امل�ستخل�صة منها  ،طبقا للبند ال�سابق .
ج � -إعداد البحوث والدرا�سات القانونية التي يطلبها رئي�س املحكمة العليا .
د � -إ�صدار جملة دورية للأحكام الق�ضائية املختارة والبحوث املنتقاة .
هـ  -امل�سائل الأخرى التي يكلفه بها رئي�س املحكمة العليا .
الفرع الثالث  :فـي حماكم اال�ستئناف
املــادة ( ) 5
تن�ش�أ حمكمة ا�ستئناف فـي كل من م�سقط وم�سن ـ ــدم والربميــي و�صحار ونزوى و�صاللة
و�إبراء وعربي والر�ست ــاق و�صور وامل�ضيبي وال�سيب والدقم  ،ت�ؤلف كــل منهــا من رئيــ�س
وع ــدد كــاف من الق�ضــاة  ،وت�شكــل بهــا ح�ســب احلاجــة دوائــر  ،ويــر�أ�س الدائرة رئي�س
املحكمة �أو �أقدم الق�ضاة .
ويحدد مقر ونطاق اخت�صا�ص كل منها بقرار من وزير العدل  ،ولها �أن تعقد جل�ساتها فـي
�أي مكان �آخر داخل نطاق اخت�صا�صها  ،وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئي�س
املحكمة .
وت�صدر الأحكام من ثالثة من الق�ضاة .
ويجوز مبر�سوم �سلطاين  ،بناء على تو�صية املجل�س الأعلى للق�ضاء �إن�شاء حمكمة ا�ستئناف
�أخرى �أو �أكرث  ،ويحدد املر�سوم مقر ونطاق اخت�صا�ص كل منها .
الفرع الرابع  :فـي املحاكم االبتدائية
املــادة ( ) 6
تن�شـ أ� حمكمة ابتدائيـة فـي كل واليــة من الواليـات الواردة فـي اجلـدول املرفق  ،ت�ؤلـف كـل
منها من رئي�س وعدد كاف من الق�ضاة  ،وت�شكل بها ح�سب احلاجة دوائر من قا�ض واحد .
على �أن ت�شكل باملحكمة االبتدائية فـي كل والية بها حمكمة ا�ستئناف وب�إحدى املحاكم
االبتدائيــة فـي كل من املنطقة الو�سطــى وحمافظة م�سنـدم دائرة �أو �أكرث ح�سب احلاجـة
من ثالثة ق�ضاة للحكم فـي الدعاوى النوعية والقيمية التى يحددها القانون .
املــادة ( ) 7
يحــدد مقــر ونطــاق اخت�صــا�ص كل من املحاكــم االبتدائيــة � ،سواء امل�شكلــة من قــا�ض واحــد
�أو من ثالثة ق�ضاة  -بقرار من وزير العدل  -ولها �أن تعقد جل�ساتها فـي �أي مكان �آخر 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�صية املجل�س الأعلى للق�ضاء � ،إن�شاء حمكمة ابتدائية
�أخرى �أو �أكرث  ،ويحدد املر�س ــوم مقر ونط ــاق اخت�ص ــا�ص كل منها  .كما يجـ ــوز مبر�س ــوم
�سلطاين بناء على تو�صية املجل�س الأعلى للق�ضاء زيادة عدد املحاكم االبتدائية التي ت�شكل
بهـ ــا دوائر من ثالث ـ ــة ق�ضـ ــاة  ،وذلك مبا ال يج ــاوز حمكمتني ابتدائيتني فـي كل منطقة
�أو حمافظة  ،ويحدد املر�سوم نطاق اخت�صا�ص كل منها .
الف�صل الثاين
فـي والية املحاكم
املــادة ( ) 8
فيما عدا اخل�صومات الإدارية  ،تخت�ص املحاكم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون باحلكم
فـي الدع ــاوى املدنيـ ــة والتجاري ــة  ،وطلب ــات التحكي ــم  ،ودعـ ــاوى الأح ـ ــوال ال�شخ�صيـ ـ ــة ،
والدعاوى العموميــة والعماليــة وال�ضريبيــة والإيجارية  ،وغريها  ،التي ترفع �إليها طبقا
للقانــون � ،إال ما ا�ستثني بن�ص خا�ص .
وتبني الن�صو�ص الإجرائية قواعد اخت�صا�ص املحاكم .
املــادة ( ) 9
�إذا تبي ــن لإحدى دوائر املحكم ــة العليا  ،عند نظ ــر �أحد الطع ــون �أنه �ص ــدرت منها � ،أو من
�إحدى دوائر املحكمة �أحكام �سابقة يخالف بع�ضها البع�ض � ،أو ر�أت العدول عن مبد�أ قانوين
قررته �أحكام �سابقة �صادرة من املحكمة العليا  ،تعني عليها �إحالة الطعن �إىل هيئة ت�شكل
برئا�سة رئي�س املحكمة �أو الأقدم فالأقدم من نوابه وع�ضوية ع�شرة من الأقدم فالأقدم
من نواب الرئي�س وق�ضاة املحكمة  .وعلى �أمانة �سر املحكمة �أن تعر�ض ملف الطعن  ،خالل
ثالثة �أيام من �صدور قرار الإحالة  ،على رئي�س املحكمة ليعني جل�سة لنظر الطعن .
ويعلن اخل�صوم بتاريخ اجلل�سة قبل حلوله ب�أربعة ع�شر يوما على الأقل  .وت�صدر الهيئة
�أحكامها ب�أغلبية �سبعة �أع�ضاء على الأقل .
املــادة ( ) 10
ت�شكل باملحكمة العليا  -عند احلاجة  -هيئة تت�ألف من رئي�س املحكمة العليا و�أقدم خم�سة
من نوابه �أو الأقدم فالأقدم من ق�ضاة املحكمة ين�ضم �إليهم رئي�س حمكمة الق�ضاء الإداري
ونائبه و�أقدم ثالثة من م�ست�شاري املحكمة تخت�ص بالف�صل فـي حاالت تنازع االخت�صا�ص
الإيجابي وال�سلبي  ،بني كل من املحاكم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون وحمكمة الق�ضاء
الإداري وغريها من املحاكم  ،كما تخت�ص بتعيني احلكم الواجب التنفيذ فـي حالة تنازع
الأحكام  .وفـي حالة غياب �أي من الرئي�س �أو الأع�ضاء �أو وجود مانع لديه يحل حمله من
يليه فـي �أي من املحكمتني  .وير�أ�س الهيئة رئي�س املحكمة العليا  ،وفـي حالة غيابه �أو وجود
مانع لديه يحل حمله �أقدم �أع�ضائها  ،وت�صدر �أحكامها ب�أغلبية �سبعة �أع�ضاء على الأقل .
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املــادة ( ) 11
تكون الهيئة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )10هي اجلهة الق�ضائية املخت�صة بالف�صل فـي
املنازعات املتعلقة مبدى تطابق القوانني واللوائح مع النظام الأ�سا�سي للدولة وعدم
خمالفتها لأحكامه  .وي�صدر مر�سوم �سلطاين يبني �صالحياتها والإجراءات التي تتبعها .
الف�صل الثالث
فـي اجلمعيات العامة واللجان الوقتية
املــادة ( ) 12
جتتمــع املحكمــة العليــا وكــل حمكمــة ا�ستئنــاف بهيئــة جمعيــة عامــة كما جتتمــع املحاكــم
االبتدائية فـي نطاق اخت�صا�ص كل حمكمة ا�ستئناف برئا�سة رئي�س حمكمة اال�ستئناف
بهيئة جمعية عامة وذلك للنظر فيما يخ�ص كال من هذه املحاكم من امل�سائل الآتية :
�أ  -حتديد عدد الدوائر وت�شكيلها .
ب  -توزيع الق�ضايا على الدوائر .
ج  -حتديد عدد اجلل�سات  ،و�أيام و�ساعات انعقادها .
د  -ندب ق�ضاة حماكم اال�ستئناف للعمل مبحاكم اجلنايات .
هـ � -سائر امل�سائل املتعلقة بنظام املحكمة و�أمورها الداخلية .
و  -امل�سائل الأخرى املن�صو�ص عليها فـي القانون .
ويجوز للجمعية العامة �أن تفو�ض رئي�سها فـي بع�ض اخت�صا�صاتها .
املــادة ( ) 13
تت�ألف اجلمعية العامة لكل حمكمة من املحاكم املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من جميع
ق�ضاتها  ،ويدعى �إليها االدعاء العام  ،ويكون ملمثله ر�أي معدود فـي امل�سائل التي تت�صل
ب�أعمال االدعاء العام  ،وتدعى لالنعقاد بدعوة من رئي�س املحكمة �أو من عدد ال يقل عن
خم�سة من �أع�ضائها  ،وال يكون انعقادها �صحيحا �إال �إذا ح�ضره �أكرث من ن�صف عدد
�أع�ضائها  .وير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س املحكمة �إذا ح�ضرها  ،و�إال ف�أقدم احلا�ضرين
من �أع�ضائها  .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين ،
و�إذا ت�ساوت الآراء يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س  .وتثبت حما�ضر اجلمعيات العامة فـي
�سجل يعد لهذا الغر�ض  ،ويوقعها رئي�س اجلمعية العامة و�أمني ال�سر .
املــادة ( ) 14
ت�ؤلف فـي كل حمكمة من املحاكم املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12جلنة ت�سمى "جلنة
ال�ش�ؤون الوقتية " برئا�سة رئي�س املحكمة � ،أو من يقوم مقامه  ،وع�ضوية �أقدم اثنني من
�أع�ضائها � ،أو من يقوم مقامهما  ،تتوىل مبا�شرة اخت�صا�صات اجلمعية العامة فـي امل�سائل
امل�ستعجلة عند تعذر دعوتها �أثناء العطلة الق�ضائية .
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املــادة ( ) 15
تبلغ قرارات اجلمعيات العامة وجلان ال�ش�ؤون الوقتية �إىل وزير العدل  ،وله �أن يعيد �إىل
اجلمعيات العامة وجلان ال�ش�ؤون الوقتية للمحاكم االبتدائية ما ال يرى املوافقة عليه من
قراراتها لإعادة النظر فيها  ،ف�إذا �أ�صرت على قرارها كان له �أن يعر�ض الأمر على جمل�س
ال�ش�ؤون الإدارية لي�صدر قراره مبا يراه  ،ويكون القرار نهائيا .
الباب الثاين
فـي جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية
املــادة ( ) 16
يكون للق�ضاء جمل�س لل�ش�ؤون الإدارية برئا�سة رئي�س املحكمة العليا وع�ضوية كل من :
 �أقدم ثالثة من نواب رئي�س املحكمة العليا . املدعي العام . �أقدم رئي�س حمكمة ا�ستئناف . �أقدم رئي�س حمكمة ابتدائية .وعند خلو وظيفة رئي�س املجل�س �أو غيابه �أو وجود مانع لديه  ،يحل حمله �أقدم الأع�ضاء ،
وعند غياب �أحد �أع�ضاء املجل�س �أو وجود مانع لديه يحل حمله من يليه فـي اجلهة التي
ميثلها .
املــادة ( ) 17
يخت ــ�ص جمل ــ�س ال�شـ ـ�ؤون الإداريــة بالنظــر فـي كل ما يتعلــق بتعييــن وترقيــة ونقــل ون ــدب
و�إعارة الق�ضاة  ،و�سائر �ش�ؤونهم الوظيفية  ،وغري ذلك من االخت�صا�صات التي يقررها
القانون  .وللمجل�س اقرتاح م�شروعات القوانني املتعلقة بالق�ضاء  ،ويجب �أخذ ر�أيه فـي
هذه امل�شروعات .
املــادة ( ) 18
يجتمع املجل�س مبقر املحكمة العليا بدعوة من رئي�سه �أو بطلب من وزير العدل  ،ويجب
�أن تكون الدعوة م�صحوبة بجدول الأعمال  ،وال يكون انعقاد املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور
كامل هيئته  ،وتكون مداوالته �سرية  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية الأ�صوات  .وللمجل�س �أن
يطل ــب من وزي ــر الع ــدل كل ما ي ــراه الزمـ ــا من البيان ــات والأوراق املتعلق ــة باملو�ضوع ــات
املعرو�ضة عليه .
املــادة ( ) 19
ي�ضع جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية الئحة تت�ضمن القواعد والإجراءات التي ي�سري عليها فـي
مبا�شرة اخت�صا�صاته  ،وت�صدر بقرار من وزير العدل .
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الباب الثالث
فـي الق�ضاة
الف�صل الأول
فـي التعيني والرتقية والأقدمية
الفرع الأول  :فـي التعيني
املــادة ( ) 20
ترتب الوظائف الق�ضائية على النحو الآتي :
�أ  -رئي�س املحكمة العليا .
ب  -نائب رئي�س املحكمة العليا .
ج  -قا�ضي املحكمة العليا .
د  -قا�ضي حمكمة ا�ستئناف .
هـ  -قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول .
و  -قا�ضي حمكمة ابتدائية ثان .
ز  -قا�ض .
ح  -قا�ضي م�ساعد .
املــادة ( ) 21
ي�شرتط فيمن يوىل الق�ضاء �أن يكون :
�أ  -م�سلما  ،عماين اجلن�سية .
ب  -كامل الأهلية .
ج  -حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة .
د  -حا�ص ــال على �شه ــادة فـي ال�شريعــة الإ�سالميــة �أو القانــون من �إحدى اجلامعــات
�أو املعاهد العليا املعرتف بها .
هـ � -أال تكون قد �صدرت �ضده �أحكام جزائية �أو ت�أديبية لأ�سباب ما�سة بالذمة وال�شرف ،
ولو كان قد رد �إلية �إعتباره .
و � -أن يجتاز االختبارات واملقابالت التي تعقد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 22
ا�ستثناء من حكم الفقرة (�أ) من املادة ( )21والفقرة الأوىل من املادة ( ، )48يجوز �أن يوىل
الق�ضاء من ينتمي بجن�سيته �إىل �إحدى الدول العربية من امل�سلمني � ،إذا مل يوجد عماين .
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املــادة ( ) 23
يكون التعيني لأول مرة فـي وظيفة قا�ض م�ساعد  ،ويخ�ضع القا�ضي امل�ساعد للتدريب مدة
ال تقل عن �سنتني  ،طبقا للنظام الذي ي�ضعه جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،وي�صدر به قرار
من وزير العدل  ،و�إذا مل يجتز التدريب املقرر خالل ثالث �سنوات على الأكرث  ،ينقل �إىل
وظيفة غري ق�ضائية بقرار من وزير العدل  ،وحتدد الوظيفة املنقول �إليها وفقا مل�ؤهالته
وخرباته .
املــادة ( ) 24
يعني فـي وظيفة قا�ض كل من اجتاز التدريب من الق�ضاة امل�ساعدين وفقا للمادة ( )23من
هذا القانون .
املــادة ( ) 25
مع مراعاة �أحكام املادة ( ، )21يجوز �أن يعني فـي �إحدى الوظائف الق�ضائية التالية من
ا�شتغل بتدري�س ال�شريعة الإ�سالمية �أو القانون فـي اجلامعات واملعاهد العليا املعرتف بها ،
�أو مار�س املحاماة مدة ال تقل عن :
�أ  -ثالث �سنوات � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ض .
ب � -ست �سنوات � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي حمكمة ابتدائية ثان  ،منها بالن�سبة
�إىل املحامني �سنتان �أمام املحاكم االبتدائية .
ج  -ثماين �سنوات � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول  ،منها
بالن�سبة �إىل املحامني ثالث �سنوات �أمام املحاكم االبتدائية .
د  -اثنتي ع�شر �سنة � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي حمكمة ا�ستئناف  ،منها
بالن�سبة �إىل املحامني �سنتان �أمام حماكم اال�ستئناف .
هـ � -سبع ع�شرة �سنة �إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي املحكمة العليا  ،منها بالن�سبة
�إىل املحامني �سنتان �أمام املحكمة العليا .
املــادة ( ) 26
مع مراعاة �أحكام املادة ( ، )21يجوز �أن يعني فـي �إحدى الوظائف الق�ضائية التالية  ،من
م�ضى على ا�شتغاله ب�أعمال قانونية نظرية  ،مدة ال تقل عن :
�أ  -خم�س �سنوات � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ض .
ب  -ثماين �سنوات � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي حمكمة ابتدائية ثان .
ج  -ع�شر �سنوات � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول .
د � -أربع ع�شرة �سنة � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي حمكمة ا�ستئناف .
هـ  -ت�سع ع�شرة �سنة � ،إذا كان التعيني فـي وظيفة قا�ضي املحكمة العليا .
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املــادة ( ) 27
ي�صدر وزير العدل  ،بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،قرارا بتحديد الأعمال القانونية
التي تعترب نظرية للعمل الق�ضائي .
املــادة ( ) 28
مع مراعاة الأقدمية  ،يكون اختيار نواب رئي�س املحكمة العليا من بني ق�ضاتها .
املــادة ( ) 29
مع مراعاة الأقدمية  ،يكون اختيار ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف من بني ق�ضاة املحكمة العليا ،
�أو ق�ضاة حماكم اال�ستئناف الذين �شغلوا هذه الوظيفة مدة �ست �سنوات على الأقل .
املــادة ( ) 30
يتوىل رئا�سة املحكمة االبتدائية �أقدم الق�ضاة بها .
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل بن�ص املادة ( ، )23يجوز بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،ا�ستثناء
العمانيني من املدد املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( ، )30( ، )29وذلك خالل ال�سنوات الع�شر
التالية لتاريخ العمل بهذا القانون  ،كما يجوز خاللها بعد موافقة املجل�س ا�ستثنا�ؤهم من
ربع باقي املدد املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 32
يكون التعيني فـي الوظائف الق�ضائية بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون
الإدارية  ،وذلك فيما عدا وظيفة رئي�س املحكمة العليا  ،ووظيفة نائب رئي�س املحكمة العليا ،
ووظيفة قا�ضي املحكمة العليا  ،فيكون التعيني فيها مبر�سوم �سلطاين بناء على تر�شيح
املجل�س .
الفرع الثاين  :فـي الرتقية
املــادة ( ) 33
تكون الرتقية بطريق التعيني فـي وظيفة :
�أ  -قا�ضي حمكمة ابتدائية ثان  ،من بني الق�ضاة الذين �شغلوا هذه الوظيفة مدة
�سنتني على الأقل .
ب  -قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول  ،من بني الق�ضاة الذين �شغلوا وظيفة قا�ضي حمكمة
ابتدائية ثان مدة �أربع �سنوات على الأقل .
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ج  -قا�ضــي حمكمــة ا�ستئنــاف  ،من بني الق�ضاة الذيــن �شغلوا وظيفــة قا�ضــي حمكمــة
ابتدائية �أول مدة �أربع �سنوات على الأقل .
د  -قا�ضــي املحكمــة العليــا  ،من بيــن الق�ضــاة الذين �شغلوا وظيفة قا�ضي حمكمة
ا�ستئناف مدة �ست �سنوات على الأقل .
املــادة ( ) 34
جترى الرتقيــة �إىل وظائف ق�ضاة املحكمة العليا وما دونها على �أ�سا�س الأقدميــة وتقاري ــر
التفتي�ش  .وفـي جميع الأحوال  ،ال جتوز الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى �إال �إذا ثبت ح�صول
املر�شح على درجة كفاية ال تقل عن فوق املتو�سط فـي التقريرين ال�سابقني على الرتقية .
الفرع الثالث  :فـي الأقدمية
املــادة ( ) 35
حتــدد �أقدمي ــة الق�ضـ ــاة �س ــواء فـي التعييــن �أو الرتقيــة اعتبــارا من تاريــخ تر�شيــح جملــ�س
ال�ش�ؤون الإدارية  .و�إذا ا�شتمل املر�سوم �أو القرار على �أكرث من �شخ�ص كانت الأقدمية
بينهم ح�سب ترتيبهم فـي املر�سوم �أو القرار  .وتكون �أقدمية الق�ضاة الذين يعادون �إىل
منا�صبهم وفق ما يحدده املر�سوم �أو القرار ال�صادر ب�إعادة تعيينهم .
املــادة ( ) 36
حتدد �أقدمية من ا�شتغل بالتدري�س �أو باملحاماة �أو ب�أعمال قانونية نظرية  ،عند تعيينه
فـي �إحدى الوظائف الق�ضائية  ،اعتبارا من تاريخ ا�ستيفائه ل�شروط ال�صالحية للوظيفة
املعني فيها  ،على �أال ي�سبق زمالءه فـي الق�ضاء .
الف�صل الثاين
فـي نقل الق�ضاة وندبهم و�إعارتهم
الفرع الأول  :فـي النقل
املــادة ( ) 37
ي�ص ــدر فـي بدايــة كــل �سنــة ق�ضائيــة قــرار من وزير العــدل  ،بعد موافقــة جملــ�س ال�شـ ـ�ؤون
الإدارية  ،باختيار ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف واملحاكم االبتدائية و�إحلاق الق�ضاة باملحاكم .
ويكون نقلهم من حمكمة �إىل �أخرى خالل ال�سنة الق�ضائية بقرار من وزير العدل  ،بعد
موافقة املجل�س  ،ويعترب تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار .
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املــادة ( ) 38
يجوز نقل الق�ضاة �إىل االدعاء العام  ،ونقل �أع�ضاء االدعاء العام �إىل الق�ضاء  ،فـي الوظائف
املعادلة  ،مبر�سوم �سلطاين �أو بقرار  -بح�سب الأحوال  -بناء على تو�صية جمل�س ال�ش�ؤون
الإدارية .
الفرع الثاين  :فـي الندب والإعارة
املــادة ( ) 39
يجوز لوزير العدل  -عند ال�ضرورة  -بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،ندب الق�ضاة
ملحاكم غري حماكمهم ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد ملدة �أخرى واحدة .
املــادة ( ) 40
فـي حالة خلو وظيفة رئي�س املحكمة �أو غيابه �أو قيام مانع لديه  ،يقوم مببا�شرة اخت�صا�صه
الأقدم فالأقدم من الق�ضاة  .وفـي حالة غياب �أحد الق�ضاة �أو وجود مانع لديه يندب رئي�س
املحكمة من يحل حمله  ،ويراعى �أن يكون الندب بطريق التناوب بني الق�ضاة .
املــادة ( ) 41
جتوز �إعارة الق�ضاة وندبهم للقيام ب�أعمال قانونية فـي اجلهات احلكومية � ،أو الهيئات
�أو امل�ؤ�س�ســات العامــة �أو ال�شركات التي ت�ساهم الدولة فـي ر�أ�س مالهــا �أو لــدى احلكومــات
الأجنبية �أو الهيئات الدولية  ،وذلك بقرار من وزير العدل  ،بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون
الإدارية وب�شرط موافقة القا�ضي  ،على �أن يتوىل املجل�س  -فـي حالة الندب  -حتديد ما
قد ي�ستحقه من مكاف�أة .
املــادة ( ) 42
ال يجوز �أن تزيد مدة ندب القا�ضي لغري عمله طبقا للمادة ( )41على ثالث �سنوات مت�صلة ،
كما ال يجوز �أن تزيد مدة �إعارته طبقا للمادة املذكورة على �أربع �سنوات مت�صلة .
املــادة ( ) 43
تعتبــر املدة مت�صلــة فـي حكم املادة (� )42إذا تتابعــت �أيامهــا � ،أو ف�صل بينهــا فا�صــل زمني
يقل عن خم�س �سنوات  .ويجوز �شغل وظيفة املعار �إذا كانت مدة الإعارة ال تقل عن �سنة ،
ف�إذا عاد املعار �إىل عمله قبل نهاية مدة الإعارة ي�شغل الوظيفة اخلالية املعادلة لوظيفته ،
�أو ي�شغل وظيفته الأ�صلية ب�صفة �شخ�صية على �أن ت�سوى حالته على �أول وظيفة تخلو
معادلة لوظيفته .
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املــادة ( ) 44
ال يجــوز للقا�ضي بغري موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية �أن يكون حمكما  -ولو بغيــر �أجر -
ولو كان النزاع غري معرو�ض على الق�ضــاء � ،إال �إذا كــان �أحــد �أط ــراف الن ــزاع من �أقارب ــه
�أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة  .كما ال يجوز بغري موافقة املجل�س  ،ندب القا�ضي ليكون
حمكما عن احلكومة � ،أو �إحدى الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة � ،أو ال�شركات التي ت�ساهم
فيها الدولة  ،متى كانت طرفا فـي نزاع يراد ف�ضه بطريق التحكيم  .وي�صدر بالندب قرار
من وزير العدل  ،بعد موافقة القا�ضي  ،وفـي هذه احلالة يتوىل جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية
حتديد املكاف�أة التي ي�ستحقها القا�ضي .
الف�صل الثالث
فـي رواتب الق�ضاة وانتهاء خدمتهم ومعا�شاتهم
الفرع الأول  :فـي الرواتب
املــادة ( ) 45
حتدد رواتب الق�ضاة وعالواتهم والبدالت التي متنح لهم وفقا للجدول الذي ي�صدر به
مر�سوم �سلطاين  ،وال يجوز �أن يقرر لأحد منهم راتب ب�صفة �شخ�صية �أو �أن يعامل معاملة
ا�ستثنائية ب�أية �صورة  ،وت�سري فـي �ش�أن غري العمانيني �أحكام العقود التي تربم معهم .
املــادة ( ) 46
مينح من يعني فـي �إحدى الوظائف الق�ضائية راتب الوظيفة التي عني فيها  ،ومينح من
يرقى �إىل الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة �أو عالوة من عالواتها �أيهما �أكرب  ،وذلك
اعتبارا من تاريخ الرتقية  ،وت�ستحق العالوة الدورية فـي �أول يناير التايل ملرور �ستة �أ�شهر
على الأقل من تاريخ التعيني لأول مرة  ،ثم من تاريخ انق�ضاء �سنة على ا�ستحقاق العالوة
الدورية ال�سابقة .
املــادة ( ) 47
ي�ستحق القا�ضي الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى العالوات والبدالت املقررة لهذه
الوظيف ــة متى �أم�ضــى فـي وظيفتــه �أربــع �سنــوات وب�شــرط �أال يجــاوز راتبــه الراتــب املقــرر
لوظيفة رئي�س املحكمة العليا .
الفرع الثاين  :فـي انتهاء اخلدمة واملعا�شات
املــادة ( ) 48
تنتهي خدمة القا�ضي ببلوغ �سن اخلام�سة وال�ستني وي�ستمر فـي العمل من يبلغ هذا ال�سن
خالل ال�سنة الق�ضائية حتى نهايتها  ،وال حت�سب هذه املدة فـي املعا�ش �أو املكاف�أة  .وال يرتتب
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على ا�ستقالة القا�ضي �سقوط حقه فـي املعا�ش �أو املكاف�أة  ،وتعترب ا�ستقالة القا�ضي مقبولة
بعد �شهر من تاريخ تقدميها �إىل وزير العدل �إذا كانت غري مقرتنة بقيد �أو معلقة على
�شرط  ،ولوزير العدل قبول اال�ستقالة قبل انق�ضاء هذه املدة  .وفـي جميع حاالت انتهاء
اخلدمة ي�سوى معا�ش القا�ضي � ،أو مكاف�أته  ،على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه �شامال
بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء  ،ووفقا للقواعد املقررة بالن�سبة �إىل املوظفني الذين تنتهي
خدمتهم ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل .
وتخ�ضع بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء لذات ن�سبة اال�ستقطاع التي يخ�ضع لها الراتب
الأ�سا�سي ال�شهري  ،املن�صو�ص عليها فـي قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 49
�إذا مل ي�ستطع القا�ضي ب�سبب مر�ضه مبا�شرة عمله بعد انق�ضاء الإجازة املقررة فـي املادة
(� ، )62أو ظهر فـي �أي وقت �أنه ال ي�ستطيع لأ�سباب �صحية القيام بوظيفته على الوجه
املنا�سب � ،أحيل �إىل التقاعد بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،وللمجل�س فـي هذه
احلالة �أن يزيد مدة خدمة القا�ضي املح�سوبة فـي املعا�ش �أو املكاف�أة مدة �إ�ضافية ب�صفة
ا�ستثنائية  ،على �أال جتاوز هذه املدة ن�صف مدة خدمته �أو املدة الباقية لبلوغ ال�سن املقررة
للتقاعد �أيهما �أكرب .
الف�صل الرابع
فـي واجبات الق�ضاة
املــادة ( ) 50
ي�ؤدي الق�ضاة قبل مبا�شرة وظائفهم اليمني الآتية (( �أق�سم باللـه العظيم �أن �أحكم بالعدل
و�أن �أحرتم القوانني ))  .وي�ؤدي رئي�س املحكمة العليا اليمني �أمام جاللة ال�سلطان بح�ضور
وزير العدل وي�ؤدي باقي الق�ضاة اليمني �أمام وزير العدل بح�ضور رئي�س املحكمة العليا
ويثبت �أداء اليمني فـي �سجل خا�ص .
املــادة ( ) 51
يحظر على القا�ضي القيام ب�أي عمل جتاري  ،كما يحظر عليه القيام ب�أي عمل ال يتفق
وا�ستقالل الق�ضاء وكرامته  .ويجوز ملجل�س ال�ش�ؤون الإدارية منع القا�ضي من مبا�شرة �أي
عمل يرى �أن القيام به يتعار�ض مع واجبات الوظيفة وح�سن �أدائها  ،وا�ستقالل الق�ضاء
وكرامته .
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املــادة ( ) 52
يحظر على املحاكم �إبداء الآراء ال�سيا�سية  ،ويحظر على القا�ضي اال�شتغال بالعمل ال�سيا�سي .
املــادة ( ) 53
ال يجوز للقا�ضي �أن ينظر فـي �أية دعوى تكون له فيها �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى
الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية  -مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -كما ال يجوز له ذلك �إذا
كانت له عالقة ب�أي من �أطرافها تتنافـى وحياده  .وال يجوز له �أن يبدي الن�صح لأي من
اخل�صوم فـي �أية دعوى حتى ولو كانت غري معرو�ضة عليه � ،أو �أن يبدي ر�أيا فيها  ،ويفقد
القا�ضي �صالحيته لنظر الدعوى �إذا خالف هذا احلظر .
املــادة ( ) 54
ال يجوز للقا�ضي �إف�شاء �أ�سرار املداولة .
املــادة ( ) 55
ال يجوز �أن يجل�س فـي دائرة واحدة ق�ضاة بينهم �صلة قرابة �أو م�صاهرة حتى الدرجة
الرابعة  ،كما ال يجوز �أن يكون ممثل االدعاء العام �أو ممثل �أحد اخل�صوم �أو املدافع عنه
ممن تربطهم ال�صلة املذكورة ب�أحد الق�ضاة الذين ينظرون الدعوى  ،وال يعتد بتوكيل
املمث ــل �أو املداف ــع الـذي تربطــه بالقا�ضــي ال�صل ــة املذكــورة �إذا كانــت الوكال ــة الحق ــة لقيــام
القا�ضي بنظر الدعوى .
املــادة ( ) 56
يجب �أن يقيم القا�ضي فـي البلد الذي يكون فيه مقر عمله  .ويجوز لوزير العدل لظروف
ا�ستثنائية �أن يرخ�ص للقا�ضي بالإقامة فـي بلد �آخر يكون قريبا من مقر عمله  ،ويجوز �أن
يكون انتقاله فـي هذه احلالة على نفقة احلكومة .
املــادة ( ) 57
ال يجوز للقا�ضي �أن يتغيب عن مقر عمله  ،وال �أن ينقطع عنه لغري �سبب مفاجئ قبل �أن
يرخ�ص له فـي ذلك كتابة  ،ف�إذا �أخل بهذا الواجب نبهه رئي�س املحكمة �إىل ذلك كتابة .
و�إذا تكرر من القا�ضي الإخالل املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة  ،رفع الأمر �إىل جمل�س
ال�ش�ؤون الإدارية للنظر فـي م�ساءلته  .ويعترب القا�ضي م�ستقيال �إذا انقطع عن عمله مدة
ثالثني يوما مت�صلة بدون �إذن  ،ولو كان ذلك بعد انتهاء �أجازته �أو �إعارته �أو ندبه لغري
عمله  ،ف�إذا عاد وقدم �أعذارا عر�ضها وزير العدل على جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،ف�إذا تبني
له جديتها �أعترب القا�ضي غري م�ستقيل  ،وفـي هذه احلالة حت�سب مدة الغياب �إجازة من
نوع الإجازة ال�سابقة �أو �إجازة اعتيادية بح�سب الأحوال .
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الف�صل اخلام�س
فـي الإجازات
املــادة ( ) 58
للق�ضاء عطلة ق�ضائية تبد�أ كل عام من �أول يوليو وتنتهي �آخر �سبتمرب  .وتنظم اجلمعيات
العامة للمحاكم �إجازات الق�ضاة خالل العطلة الق�ضائية  .وفـي جميع الأحوال ال يجوز �أن
جتاوز مدة الإجازة �شهرين بالن�سبة �إىل ق�ضاة املحكمة العليا ومن فـي درجتهم  ،وخم�سني
يوما بالن�سبة �إىل من عداهم .
املــادة ( ) 59
ت�ستمر حماكم اال�ستئناف واملحاكم االبتدائية �أثناء العطلة الق�ضائية فـي نظر امل�ستعجل
من الق�ضايــا  ،وحتــدد هــذه الق�ضايــا بقــرار من وزيــر العــدل بعد موافقــة جملــ�س ال�ش ـ�ؤون
الإدارية .
املــادة ( ) 60
تنظم اجلمعية العامة لكل حمكمة العمل �أثناء العطلة الق�ضائية  ،فتعني عدد اجلل�سات ،
و�أيام انعقادها  ،ومن يقوم من الق�ضاة بالعمل فيها  ،وي�صدر بذلك قرار من وزير العدل .
املــادة ( ) 61
ال يرخ�ص للق�ضاة ب�إجازات فـي غري العطلة الق�ضائية �إال ملن قام منهم بالعمل خاللها ،
ومع ذلك يجوز الرتخي�ص ب�إجازات لظروف ا�ستثنائية �إذا كانت حالة العمل ت�سمح بذلك .
املــادة ( ) 62
تكون الإجازة املر�ضية التي يح�صل عليها القا�ضي خالل ثالث �سنوات � ،سنة براتب كامل ،
ويجوز بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،متديد �إجازة القا�ضي املر�ضية �ستة �أ�شهر
�أخرى بثالثة �أرباع الراتب بالإ�ضافة �إىل البدالت امل�ستحقة  .وللقا�ضي فـي حالة املر�ض
�أن ي�ستفيد من ر�صيد �إجازته االعتيادية  ،بجانب ما ي�ستحقه من �إجازته املر�ضية  ،ويجوز
بناء على طلبه حتويل �إجازته املر�ضية �إىل �إجازة اعتيادية �إذا كان له ر�صيد منها .
الف�صل ال�ساد�س
فـي التفتي�ش الق�ضائي
املــادة ( ) 63
تن�ش�أ بوزارة العدل �إدارة عامة للتفتي�ش الق�ضائي ت�ؤلف من رئي�س يتم اختياره بطريق
الندب من بني ق�ضاة املحكمة العليا وعدد كاف من الأع�ضاء يندبون من بني ق�ضاة املحكمة
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العليا وحماكم اال�ستئناف  ،ويكون ندبهم ملدة �سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل ،
بعد موافقـة جمل�س ال�ش ـ�ؤون الإداريــة  .وي�صــدر وزيــر العــدل الئحــة للتفتيــ�ش الق�ضائــي ،
بعد موافقة املجل�س  .ويجب �أن يحاط الق�ضاة علما بكل ما يودع فـي ملفاتهم ال�سرية من
مالحظات �أو �أوراق �أخرى .
املــادة ( ) 64
تخت�ص الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي بالآتي :
�أ  -التفتي�ش على �أعمال ق�ضاة حماكم اال�ستئناف ومن دونهم .
ب  -فح�ص وحتقيق ال�شكاوي التي تقدم �ضد الق�ضاة  ،املتعلقة ب�أعمال وظائفهم
وواجباتهم �أو ب�أمور م�سلكية .
املــادة ( ) 65
يكون تقدير الكفاية ب�إحدى الدرجات الآتية :
كفء  -فوق متو�سط  -متو�سط � -أقل من املتو�سط  .ويجب �إجراء التفتي�ش مرة على الأقل
كل �سنة  ،ويودع تقرير التفتي�ش بامللف ال�سري مبجرد انتهاء التفتي�ش الق�ضائي من تقدير
الكفاية  .ويجب �أن يقوم بالتفتي�ش ع�ضو بوظيفة �أعلى من القا�ضي الذي يجري التفتي�ش
على �أعماله � ،أو �سابق عليه فـي الأقدمية � ،إن كانا فـي وظيفة واحدة .
املــادة ( ) 66
يخطر وزير العدل القا�ضي الذي قدرت كفايته بدرجة متو�سط � ،أو �أقل من املتو�سط
بن�سخة من التقرير  ،وذلك مبجرد �إر�ساله �إليه  .كما يخطر القا�ضي الذي حل عليه الدور
للرتقية ومل يدرج ا�سمه فـي قائمة الرت�شيح للرتقيات ل�سبب غري مت�صل بتقدير الكفاية ،
ب�أ�سباب التخطي كتابة  ،ويجب �أن يكون الإخطار قبل عر�ض امل�شروع على جمل�س ال�ش�ؤون
الإدارية بثالثني يوما على الأقل .
املــادة ( ) 67
يعر�ض وزير العدل على جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية �أمر من يح�صل على تقدير �أقل من
املتو�ســط فـي ثالثــة تقارير متتاليــة لفحــ�ص حالته  ،ف�إذا تبي ــن للمجل ــ�س �صح ــة التقاري ــر
�أو �صريورتها نهائية بالتطبيق لأحكام املادتني ( )68و ( ، )69قرر �إحالة القا�ضي �إىل
التقاع ــد � ،أو نقل ــه �إىل وظيف ــة �أخرى غري ق�ضائي ــة  .ويبلــغ وزير العـدل القا�ضــي بالقــرار
ال�صادر فـي �ش�أنه فور �صدوره  ،وتزول والية القا�ضي من تاريخ �إبالغه  .ويحتفظ ملن ينقل
براتبه ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة املنقول �إليها .
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الف�صل ال�سابع
فـي التظلم والطعن فـي القرارات اخلا�صة ب�ش�ؤون الق�ضاة
الفرع الأول  :فـي التظلم
املــادة ( ) 68
يجوز فـي احلالتني املن�صو�ص عليهما فـي املادة ( ، )66التظلم �إىل جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية ،
وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ الإخطار  ،ويكون التظلم بعري�ضة تقدم �إىل رئي�س
املجل�س .
املــادة ( ) 69
يف�صل جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية فـي التظلم بعد االطالع على الأوراق و�سماع �أقوال املتظلم
عند االقت�ضاء  ،وي�صدر قراره فـي حالة التخطي فـي الرتقية قبل املوافقة على الرتقيات .
ويكون قرار املجل�س نهائيا  ،ويبلغ �إىل �صاحب ال�ش�أن بكتاب م�سجل .
الفرع الثاين  :فـي الدعاوى اخلا�صة ب�ش�ؤون الق�ضاة
املــادة ( ) 70
فيما عدا ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي الف�صل الثامن من الباب الثالث من هذا القانون ،
يحدد جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية �إحدى دوائر املحكمة العليا تخت�ص  -دون غريها  -بالف�صل
فـي الدعاوى التي يرفعها الق�ضاة مبراجعة القرارات الإدارية النهائية املتعلقة ب�أي �ش�أن
من �ش�ؤونهم الوظيفية  ،وبالتعوي�ض عنها  ،متى كان �سند الدعاوى عيبا فـي االخت�صا�ص ،
�أو فـي ال�شكل � ،أو خمالفة القوانني �أو اللوائح � ،أو اخلط�أ فـي تطبيقها �أو ت�أويلها � ،أو �إ�ساءة
ا�ستعم ــال ال�سلط ــة  .كم ــا تخت ــ�ص دون غريه ــا بالف�ص ــل فـي الدع ــاوى اخلا�ص ــة بالروات ــب
واملعا�شات واملكاف�آت امل�ستحقة للق�ضاة �أو لورثتهم  .وال يجوز �أن يجل�س للف�صل فـي الدعاوى
املذكورة من كان ع�ضوا فـي جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية � ،إذا كان قد ا�شرتك فـي �إ�صدار القرار
الذي رفعت الدعوى ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 71
ترفع الدعوى خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر القرار � ،أو �إعالن �صاحب ال�ش�أن به � ،أو علمه
به علما يقينيا  ،وذلك بعري�ضة تودع �أمانة �سر املحكمة العليا  ،وذلك وفقا للإجراءات
املقررة لرفع الدعوى  ،وال حت�صل ر�سوم على هذه الدعوى .
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املــادة ( ) 72
يبا�شر املدعي جميع الإجراءات �أمام الدائرة بنف�سه  ،وله �أن يقدم دفاعه كتابة � ،أو �أن ينيب
عنه فـي ذلك �أحد الق�ضاة من غري ق�ضاة املحكمة العليا  .وتف�صل الدائرة فـي الدعوى بعد
�سماع دفاع املدعي واالدعاء العام  ،ويكون احلكم ال�صادر فيها نهائيا وغري قابل للطعن فيه
ب�أي طريق من طرق الطعن .
الف�صل الثامن
فـي م�ساءلة الق�ضاة
املــادة ( ) 73
لرئي�س املحكمة حق تنبيه الق�ضاة �شفاهة �أو كتابة  -بعد �سماع �أقوالهم � -إىل ما يقع منهم
خمالفا لواجباتهم �أو ملقت�ضيات وظائفهم  ،ف�إذا كان التنبيه كتابة وجب �أن تر�سل �صورة
منه �إىل جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية و�أخرى �إىل وزير العدل .
املــادة ( ) 74
تكـ ــون م�ساءلـ ــة الق�ضـ ــاة بجمي ــع درجاته ــم من اخت�صــا�ص جملــ�س م�ساءل ــة ي�شكــل برئا�سة
رئي�س املحكمة العليا وع�ضوية �أقدم �أربعة من نوابه  ،وفـي حالة غياب الرئي�س �أو وجود
مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم من نوابه  ،وفـي حالة غياب �أحد الأع�ضاء �أو وجود
مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم من نواب الرئي�س فق�ضاة املحكمة .
املــادة ( ) 75
للقا�ضي �أن يتظلم �إىل جمل�س امل�ساءلة من �أي تنبيه مكتوب خالل ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره  ،وللمجل�س بعد �سماع �أقوال القا�ضي �أن يندب �أحد �أع�ضائه للتحقيق فـي الواقعة
التي كانت حمال للتنبيه � -إن ر�أى لذلك وجها  -ويجب �أن يكون من يتوىل التحقيق
�أقدم من القا�ضي الذي يجرى التحقيق معه  .وال يجوز ملن �أ�صدر التنبيه �أن يكون ع�ضوا
فـي جمل�س امل�ساءلة  ،وي�صدر املجل�س قرارا � ،إما بت�أييد التنبيه �أو ب�إلغائه  ،ويكون قراره
نهائيا وغري قابل للطعن فيه ب�أي طريق من طرق الطعن  ،ويبلغ �إىل جمل�س ال�ش�ؤون
الإدارية ووزي ــر العـ ــدل  ،ويحفــظ التنبيــه بعــد ت�أييــده فـي املل ــف ال�سـ ــري للقا�ضــي  ،ف ـ ـ�إذا
ا�ستمـ ــرت املخالفة �أو تكررت بعد ت�أييد التنبيه على الوجه امل�شار �إليه  ،وجبت �إقامة دعوى
امل�ساءلة على القا�ضي .
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املــادة ( ) 76
يحال �إىل جمل�س امل�ساءلة كل قا�ض يخل بواجبات وظيفته �أو ب�شرفها � ،أو ي�سلك �سلوكا
يحط من قدرها �أو كرامتها � ،أو يظهر فـي �أي وقت �أنه فقد ال�صالحية ملبا�شرة �أعمال
وظيفته لغري �أ�سباب �صحية .
املــادة ( ) 77
تقام دعوى امل�ساءلة من املدعي العام  -بطلب من وزير العدل من تلقاء نف�سه �أو بناء على
اقرتاح رئي�س املحكمة التي يتبعها القا�ضي  -بعري�ضة ت�شتمل على التهمة �أو التهم والأدلة
امل�ؤيــدة لهــا  .ويجــب �أن ي�سبــق طلــب �إقامة الدعوى حتقيق يتـواله �أحــد �أع�ضــاء التفتيــ�ش
الق�ضائــي الــذي ينــدب لهــذا الغــر�ض بقــرار من وزيــر العــدل  ،ويجــب �أن يكــون من يتولــى
التحقيق �أقدم من القا�ضي الذي يجرى التحقيق معه  .وملجل�س امل�ساءلة �أن يجري ما يراه
الزما من التحقيقات  ،وله �أن يندب �أحد �أع�ضائه للقيام بذلك  ،ويكون للمجل�س �أو للع�ضو
املنتدب لإجراء التحقيق �سلطة املحكمة فيما يخت�ص بدعوة ال�شهود الذين يرى فائدة من
�سماع �أقوالهم .
املــادة ( ) 78
تقام دعوى امل�ساءلة على رئي�س املحكمة العليا من وزير العدل  ،وفـي هذه احلالة ميثل
املدعي العام الوزير فـي اتخاذ جميع الإجراءات .
املــادة ( ) 79
�إذا ر�أى جمل�س امل�ساءلة وجها لل�سري فـي الدعوى عن جميع التهم �أو بع�ضها ي�صدر قراره
ب�إعالن القا�ضي بعري�ضة الدعوى ويكلفه احل�ضور �أمامه  ،على �أن يتم الإعالن قبل املوعد
املحدد النعقاد املجل�س ب�أ�سبوع على الأقل  .ويكون �إعالن القا�ضي وتكليفه احل�ضور عن
طريق رئي�س املحكمة التي يتبعها  .ويجوز ملجل�س امل�ساءلة عند تقرير ال�سري فـي الدعوى
�أن ي�أم ــر بوقف القا�ضــي عن العمـ ــل �أو اعتبـ ــاره فـي �إجـ ــازة �إىل �أن تنتهــي دعــوى امل�ساءلــة ،
وال يرتتب على ذلك حرمان القا�ضي من راتبه �أو بدالته  ،وللمجل�س �إعادة النظر فـي �أي
وقت فـي قرار الوقف �أو الإجازة .
املــادة ( ) 80
جل�ســات جملــ�س امل�ساءلــة �سريــة  ،ويحكــم املجلــ�س بعــد �سمــاع طلبــات االدعــاء العــام ودفــاع
القا�ضي  ،وله �أن يح�ضر بنف�سه و�أن يقدم دفاعه كتابة �أو ينيب فـي الدفاع عنه �أحد الق�ضاة ،
وللمجل�س احلق فـي طلب ح�ضور القا�ضي ب�شخ�صه  ،ف�إذا مل يح�ضر �أو مل ينب عنه �أحدا ،
جاز الف�صل فـي دعوى امل�ساءلة فـي غيبته بعد التحقق من �صحة �إعالنه .
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املــادة ( ) 81
تنق�ضي دعوى امل�ساءلة بوفاة القا�ضي �أو ا�ستقالته �أو �إحالته �إىل التقاعد  .وال ت�أثري لدعوى
امل�ساءلة على الدعوى العمومية �أو املدنية النا�شئة عن الواقعة حمل امل�ساءلة .
املــادة ( ) 82
ي�صدر احلكم فـي دعوى امل�ساءلة ب�أغلبية الأ�صوات  ،ويكون نهائيا وغري قابل للطعن فيه
ب�أي طريق من طرق الطعن  .ويجب �أن يكون احلكم م�شتمال على الأ�سباب التي بنى عليها ،
و�أن تتلى �أ�سبابه عند النطق به فـي جل�سة �سرية .
املــادة ( ) 83
ملجل�س امل�ساءلة �أن يوقع على القا�ضي �أيا من اجلزاءات الآتية :
�أ  -اللوم .
ب  -النقل �إىل وظيفة غري ق�ضائية .
ج  -العزل .
وي�صدر بالعزل �أو بالنقل �إىل وظيفة غري ق�ضائية �أمر �سلطاين .
املــادة ( ) 84
يخط ــر وزيـ ــر الع ــدل القا�ض ــي كتابة مب�ضمون احلكم ال�صادر �ضده خالل ثمان و�أربعني
�ساعة من �صدوره  ،وتزول والية القا�ضي من تاريخ �إخطاره بنقله �إىل وظيفة غري ق�ضائية
�أو بعزله  .كما يخطر وزير العدل وزارة اخلدمة املدنية بالأمر ال�سلطاين لتنفيذ النقل �إىل
وظيفة غري ق�ضائية .
املــادة ( ) 85
�إذا ظهر فـي �أي وقت �أن القا�ضي فقد �أ�سباب ال�صالحية لغري الأ�سباب ال�صحية  ،يرفع
طلب الإحالة �إىل التقاعد �أو النقل �إىل وظيفة غري ق�ضائية �إىل جمل�س امل�ساءلة بذات
الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( ، )78( ، )77وتطبق فـي �ش�أنه �أحكام املواد ( )79و
( )80و ( )81و ( )82و ( )83و ( )84من هذا القانون .
الف�صل التا�سع
فـي احل�صانة الق�ضائية و�إجراءات رفعها
املــادة ( ) 86
الق�ضاة  -عدا الق�ضاة امل�ساعدين  -غري قابلني للعزل �إال فـي احلاالت ووفقا للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  .وال ينقل �أو يندب �أي من ق�ضاة املحكمة العليا �إال مبوافقته .
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املــادة ( ) 87
يف غري حاالت التلب�س باجلرمية  ،ال يجوز �إلقاء القب�ض على القا�ضي �أو حب�سه احتياطيا
�إال بعد احل�صول على �إذن من جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  .وفـي حاالت التلب�س يجب عند
�إلقاء القب�ض على القا�ضي �أو حب�سه رفع الأمر �إىل جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية خالل مدة
الأربع والع�شرين �ساعة التالية  .وللمجل�س �أن يقرر بعد �سماع �أقوال القا�ضي �إما الإفراج
عنه بكفالة �أو بغري كفالة و�إما ا�ستمرار حب�سه ملدة يحددها  ،وله مع مراعاة الإجراء
ال�سابق جتديد هذه املدة .
املــادة ( ) 88
ال يجــوز اتخــاذ �إجــراءات التحقيــق �أو رفــع الدعــوى العمومي ــة على القا�ضــي �إال ب ـ�إذن مــن
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،بناء على طلب من املدعي العام .
املــادة ( ) 89
يجري حب�س الق�ضاة وتنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية ال�صادرة �ضدهم فـي غري الأماكن
املخ�ص�صة حلب�س ال�سجناء الآخرين .
املــادة ( ) 90
يرتتب حتما على حب�س القا�ضي وقفه عن مبا�شرة �أعمال وظيفته مدة حب�سه  ،وملجل�س
ال�ش�ؤون الإدارية � -إما من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب من وزير العدل  -وقف القا�ضي
عن مبا�شرة �أعمال وظيفته �أثناء �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة  .وال يرتتب على وقف
القا�ضي حرمانه من راتبه �أو جزء منه  ،ما مل ين�ص على ذلك �صراحة فـي �أمر الإيقاف ،
وملجل ــ�س ال�شـ�ؤون الإدارية  -فـي �أي وقت � -إعــادة النظــر فـي �أمر �إيق ــاف القا�ض ــي عن عملـه
�أو حرمانه من راتبه  .وفـي حالة عدم �إدانة القا�ضي ي�صرف له ما مت وقفه من راتبه .
الباب الرابع
فـي �إدارة املحاكم
املــادة ( ) 91
تتوىل وزارة العدل الإ�شراف الإداري واملايل على املحاكم  ،وتتخذ الإجراءات والتدابري
املنا�سبة �ضمانا للم�ستوى الالئق بها .
املــادة ( ) 92
ين�ش�أ بوزارة العدل جهاز �إداري ي�سمي " الإدارة العامة للمحاكم "  ،ي�ؤلف من رئي�س ونائب
للرئي�س وعدد كاف من املوظفني  ،ويتبع جميع موظفي املحاكم الإدارة العامة للمحاكم .
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املــادة ( ) 93
مع عدم الإخالل بحق ر�ؤ�ساء املحاكم فـي الرقابة والإ�شراف على املوظفني التابعني لهم ،
يكون لرئي�س الإدارة العامة للمحاكم الإ�شراف على ه�ؤالء املوظفني .
املــادة ( ) 94
ي�ص ــدر وزي ــر الع ــدل اللوائ ــح املنظم ــة للإدارة العامــة للمحاك ــم وحتدي ــد اخت�صا�صاته ــا ،
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�صا�صات الوظائف الإدارية باملحاكم .
املــادة ( ) 96
فيما مل يرد به ن�ص خا�ص  ،ت�سري فـي �ش�أن موظفي املحاكم �أحكام قانون اخلدمة املدنية ،
والئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 97
يلتزم موظفو املحاكم بحفظ الأوراق الق�ضائية اخلا�صة ب�أعمالهم  ،وعليهم القيام بكل ما
تفر�ضه عليهم القوانني والقرارات والتعليمات .
املــادة ( ) 98
يحظر على موظفي املحاكم �إف�شاء �أ�سرار الق�ضايا  ،ولي�س لهم �أن يطلعوا عليها �أحدا �إال
ذوي ال�ش�أن � ،أو من تبيح القوانني واللوائح �أو التعليمات �إطالعهم عليها .
املــادة ( ) 99
ي�صدر قرار من وزير العدل بتنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم  ،ويحدد حقوق اخلرباء
وواجباتهم  ،وطرق م�ساءلتهم وكل ما يت�صل ب�ش�ؤونهم الوظيفية .
الباب اخلام�س
فـي الأحكام الوقتية واخلتامية
املــادة ( ) 100
ميار�س جاللة ال�سلطان اخت�صا�صات جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية خالل الفرتة ال�سابقة على
�شغل الوظائف التي يت�شكل منها املجل�س .
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املــادة ( ) 101
ي�صدر وزير العدل قرارا بت�سوية �أو�ضاع الق�ضاة املوجودين فـي اخلدمة فـي تاريخ العمل
بهذا القانون  ،وذلك بالنقل �إىل الوظائف املعادلة لوظائفهم احلالية  ،وفقا لأحكام هذا
القانــون  .وحت ــدد الوظيف ــة املعادلــة على �ضــوء �سنــوات اخلبــرة املن�صــو�ص عليهــا فـي هــذا
القانون  ،ويحتفظ القا�ضي براتبه  -ب�صفة �شخ�صية � -إذا جاوز الراتب املخ�ص�ص لهذه
الوظيفة .
املــادة ( ) 102
ين�ش�أ مبر�سوم �سلطاين معهد عايل للق�ضاء  ،يحدد املر�سوم �أهدافه واخت�صا�صاته وطريقة
�إدارته .
املــادة ( ) 103
تخ�ص�ص للق�ضاء االعتمادات املالية الالزمة  ،وتدرج هذه االعتمادات �ضمن موازنة وزارة
العدل  .وتقدم وزارة العدل  ،بعد �أخذ ر�أي جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية  ،التقديرات اخلا�صة
بهذه االعتمادات �إىل وزارة املالية .
املــادة ( ) 104
فيمــا لــم يــرد ب�ش�أنــه نــ�ص خــا�ص  ،ت�ســري فـي �ش ـ�أن الق�ضــاة �أحكــام قانــون اخلدمــة املدنيــة
والئحته التنفيذية وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني .
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جدول الواليات التى تن�ش�أ بها حماكم ابتدائية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الواليـــــــــــــة
م�سـقط
ال�سيـب
قري ــات
بركــاء
نخ ـ ــل
وادي املع ـ ــاول
الر�ست ـ ــاق
امل�صنعـ ـ ــة
ال�سوي ـ ــق
اخلابـ ــورة
�صحـ ـ ـ ــم
�صح ـ ـ ــار
�شن ـ ــا�ص
لـ ـ ـ ــوى
خ�صـ ـ ــب
دب ـ ــاء
ن ـ ـ ــزوى
به ـ ــالء
�أدم
ازكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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تابــع  :جدول الواليات التى تن�ش�أ بها حماكم ابتدائية
م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

الواليـــــــــــــة
�سمائـ ـ ــل
بـ ــدبـ ـ ـ ــد
�ص ــور
الكامـل والواف ــي
جعالن بني بو ح�سن
جعالن بني بو علي
بديـ ـ ـ ــة
�إب ـ ـ ــراء
دم ـ ــاء والطائـ ـ ــني
�سمـ ــد ال�شـ ـ�أن
امل�ضيب ـ ــي
القاب ـ ـ ـ ــل
�ضن ـ ـ ـ ــك
الربمي ـ ـ ـ ــي
حم�ض ـ ــة
ينقـ ـ ـ ـ ــل
عبـ ـ ـ ـ ــري
هيم ـ ـ ـ ـ ــاء
�صالل ـ ـ ـ ـ ــة
حم ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
وادي بنـ ــي خـ ـ ــالد
م�صيـ ـ ـ ـ ـ ــرة
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