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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2012/9

ب�ساأن املجل�س الأعلى للق�ساء

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�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 ، 

وعلى قانون حمكمة الق�ساء الإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/91 ، 

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/93 باإن�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�سكل املجل�س الأعلى للق�ساء برئا�سة جاللة ال�سلطان وع�سوية كل من :

1 - رئي�س املحكمة العليا                           نائبا للرئي�س .

2 - رئي�س حمكمة الق�ساء الإداري .

3 - املدعي العام  .

4 - اأقدم نائب رئي�س باملحكمة العليا .

5 - رئي�س دائرة املحكمة ال�سرعية باملحكمة العليا .

6 - نائب رئي�س حمكمة الق�ساء الإداري .

7 - اأقدم رئي�س حمكمة ا�ستئناف .

وعند غياب اأحد الأع�ساء اأو وجود مانع لديه يحل حمله من يليه فـي اجلهة التي ميثلها .

املــادة الثانيــــة

الق�ساء وتطويره وتر�سيخ قيم  ا�ستقالل  العمل على  اإىل  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  يهدف 

ومثل واأخالقيات العمل الق�سائي ورعاية نظمه .
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املــادة الثالـثــــة 

للمجل�س الأعلى للق�ساء فـي �سبيل حتقيق اأهدافه كافة الخت�سا�سات وال�سالحيات ، وله 

ب�سفة خا�سة الآتي :

1 - ر�سم ال�سيا�سة العامة للق�ساء .

2 - العمل على �سمان ح�سن �سري العمل باملحاكم والدعاء العام وتطويره .

3 - العمل على تي�سري اإجراءات التقا�سي وتقريبه للمتقا�سني .

4 - النظر فـي الرت�سيحات التي ترفعها اجلهات املخت�سة ل�سغل الوظائف الق�سائية 

ووظائــــف اأع�ســـاء حمكمـــة الق�ســاء الإداري ووظائـــف الدعـــاء العـــام بالتعييـــن 

اأو الرتقية والتي ين�س القانون على اأن يكون �سغلها مبر�سوم �سلطاين .

5 - اقرتاح م�سروعات القوانني املتعلقة بالق�ساء ، واإبداء ما يراه فـي �ساأن ما ترفعه 

اجلهات املخت�سة من هذه امل�سروعات .

والدول  ال�سلطنة  بني  الق�سائي  التعاون  اتفاقيات  م�سروعات  فـي  الراأي  اإبداء   -  6

الأخرى .

7 - اأي مو�سوعات اأخرى يرى جاللة ال�سلطان عر�سها على املجل�س لدرا�ستها واإبداء 

الراأي فيها  .

املــادة الرابعــة

يجتمع املجل�س الأعلى للق�ساء برئا�سة جاللة ال�سلطان ، ويجوز اأن ينعقد برئا�سة نائب 

الرئي�س وفـي هذه احلالة ل تكـــون قــرارات املجلـــ�س نافــذة اإل بعــد اعتمادهـــا من جاللـــة 

ال�سلطان ، وي�سدر املجل�س قرارا بنظام �سري العمل به .

املــادة اخلام�سة

املالية  الخت�سا�سات  كافة  ممار�سة  تتوىل  عامة  اأمانة  للق�ساء  الأعلى  للمجل�س  يكون 

والإدارية الالزمة لت�سيريالعمل باملجل�س ، وي�سدر بت�سكيلها ونظام �سري العمل بها قرار 

من املجل�س .



- 3 -

املــادة ال�ساد�سة

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/93 امل�سار اإليه .

املــادة ال�سابعة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 7   من ربيع الثاين �سنة 1433هـ

املـوافــــق : 29 من فربايــــــــــر �سنة 2012م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان


