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 مقّدمة 
 

 -صاحب الجاللة   التطوير في التشريعات أمر تقتضيه المصلحة العامة، وقد حث  عليه  إن  
النطق السامي بمناسبة  المناسبات، ومنها    ؛ لحكمة أشار إليها جاللته في بعض-حفظه هللا ورعاه

في   والعشرين  السابع  الوطني  التشريعات 18/11/1997العيد  تطوير  "إن   قال:  حين  م 
عل  المرونة  التطبيق  وإضفاء  يظهرها  التي  المشكالت  ومعالجة  أحكامها،  تنفيذ  إجراءات  ى 

الوطني،   تنشيط االقتصاد  على أن تؤدي دورها في  لها، من شأنه أن يساعد كثيراً  العملي 
وتشجيع العاملين فيه على ممارسة أعمالهم في سري ة ودون تعقيدات إدارية ال داعي لها وال 

 طائل من ورائها".
ن الزمن على تطبيق قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني قد مضى عقد مو
السلطاني  90/99رقم   بالمرسوم  الصادر  اإلداري  القضاء  محكمة  وقانون  ،  91/99رقم  ، 

رقم   السلطاني  بالمرسوم  الصادر  العام  االدعاء  رقم 92/99وقانون  السلطاني  والمرسوم   ،

 ، بإنشاء المجلس األعلى للقضاء.93/99

إو العملية ضرورة  التجربة  مع    جراءأظهرت  يتناسب  بما  القوانين،  هذه  على  تعديالت 
، األمر يخ دولة المؤسساتلترسسعياً    التي تشهدها السلطنةوالنقلة النوعية  المرحلة الراهنة  

في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان يوم   -حفظه هللا ورعاه   - الذي جعله صاحب الجاللة
الهدف الذي  جعله    ،م بحصن الشموخ بمنح31/10/2011هـ الموافق له  4/12/1432  االثنين

ه اهتمام جاللته لتطوير المؤسسات القضائية والرقابية، حين قال: " فالعدالة البد أن تأخذ يوج 
تطوير المؤسسات   ماضون في  -بعون هللا    -ونحن    ،مجراها وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا

للقضاء واستقالليته   فدعمنا  ،والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسساتالقضائية  
 ."فالكل سواسية أمام القانون ؛واحترام قراراته بال محاباة أمر مفروغ منه ،واجب التزمنا به

الرقابية سواء في مجلس عمان من   جد التطوير الباهر في المؤسساتمن هذا المنطلق و  
لتي منح إياها حسب التعديل في النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم  خالل الصالحيات ا

رقم   كان  99/2011السلطاني  أو  قانونه في  م،  بإصدار  واإلدارية  المالية  الرقابة  جهاز 

 م، فأين التطوير في المؤسسة القضائية؟.111/2011بالمرسوم السلطاني رقم 
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ما اليقين  لهذا    ، يدعوناللتطوير في المؤسسات القضائية  لعلى يقين بأن  هنالك مساعي  إننا
دناه من صاحب الجاللة من الوفاء بالوعد   ج في إعطاء الصالحيات من  قد وعد، ووتعو  التدر 

ذا البلد  هلفي قيادته الحكيمة    منهج صاحب الجاللةسمة بارزة في  هذان األمران    حتى أصبح 
تبلورت نتيجة تجربة عملي ة برؤية  مأخوذاً فيه  تطوير  هذا ال نتمن ى أن يكون    ناإال أن  ،  العزيز

القضاء العام والقضاء اإلداري  أعضاء السلطة القضائية من قضاة  خالل عشر سنوات لدى  
أعضاء االدعاء العام الذين أصبحوا بمستوى علمي وفن ي يمكنهم من تول ي زمام األمور، و

أدرج رئيس المحكمة  حين  صاحب الجاللة  اهم  إيوال أدل  على ذلك من الثقة السامية التي منحها  
العليا وأقدم اثنين من نوابه فيمن يشترك في تثبيت من أشار به السلطان لتنتقل إليه والية الحكم 
طبقاً للمادة السادسة من النظام األساسي للدولة، وكذلك حين جعل أحد نواب رئيس المحكمة  

اإلشر تتولى  التي  العليا  للجنة  رئيساً  في العليا  والفصل  الشورى  انتخابات مجلس  على  اف 

 (. 14( مكرراً )58الطعون االنتخابية طبقاً للمادة )

هذ الرؤية  أ قد م     اتالمنطلق  همن  نظري    -تلك  ِوجهة  المشروع    -حسَب  هذا  في  نة  مضم 
ها:    المتكامل، الذي يحوي بين دف تيه معالم بارزة من أهم 

 كفالة استقالل القضاء: أوالً:
:  60لقد أرسى النظام األساسي للدولة مبدأ استقالل القضاء في المادة )  ( التي تنص  على أن 

اختالف  " على  المحاكم  وتـتوالها  مستـقـلة،  القضائية  وتصدر السلطة  ودرجاتها،  أنواعها 
 "، أحكامها وفق القانون

لتمكين  تسعى متحض رة، واستقالل القضاء االستقالل الحقيقي هو مطمح كل  دولة عصري ة  
فمن  سيادة القانون ودولة المؤسسات؛ لما يرخيه االستقالل من آثار وارفة الظالل على الدولة؛  

 تلك األثار: 
، وذلك ألن القضاء من أي  مساس بمبادئه وسياساته  النظام األساسي للدولة:حماية   -1

، القانون، وبذلك تتأص ل سيادة  للنظام األساسييستمد وجوده من سيادة الدولة، فهو الحارس  
ال مجال لوجود أشخاص ، ففيسري على الجميعومن حيث تطبيقه    فال مساس به،  من حيث ذاته

حفظه    -أو جهات فوق القانون؛ "فالكل  سواسية أمام القانون"، كما أك د ذلك صاحب الجاللة  
 في الخطاب المذكور.   -هللا ورعاه 

ه في كل  دولة قائمة على  ب  األمر الذي أصبح العالم بأسره يرق    حقوق اإلنسان:حماية   -2
م الدول بناًء على ذلك، فأين يلجأ اإلنسان إن هضم حق ه، إال أن يلجأ إلى ــ  أي  شبر منه، وت قي

القاضي  قناعات  على  للتأثير  الثغرات  من  الكثير  يتخل له  القضاء  نظام  وجد  فإن  القضاء؟، 
، ؟ جهه إال إلى المنظ مات العالميةوَ الملتجئ  هذا  فأين سيول ي  ينة،  ومحاولة توجيهه ِوجهة مع

كل  البعد عن أي  تأثير من    كل  االستقالل بعيد    فأهم  حقوق اإلنسان أن يلجأ إلى قضاء مستقل   
 أي  شخص أو من أي ة جهة. 
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  فجرائم الفساد إذا لم تجد قضاًء مستقالً ال تأثير عليه من شخص   القضاء على الفساد: -3
، فإن ها تستشري في المجتمع المدني وتنتشر  مكانتها  تمهما عال منصبه وال من جهة مهما كان

وتقويض لدولة  في النظام القانوني،  خلل  في المؤس سات الحكومية والخاص ة، مما يؤد ي إلى  
ه    ألمرولخطورة هذا ا المؤس سات،    التصد ي للفساد   إلى  -حفظه هللا ورعاه    -جاللة السلطان  وج 

فأك د  ، بكل  عزم  إيقاع العقاب على مرتكبهباكتشافه و بكل  أشكاله، ابتداًء بمنع حدوثه، وانتهاءً 
ب منها فسادذكره    في الخطاب السالف إننا  وقال: "،  "أن ه "يجب سد  كل  ثغرة يمكن أن يتسر 

المقام على عدم  هذا  في  أشكاله  نؤك د  بأي  شكل من  الفساد(  السماح  ونكل ف حكومتنا )أي   ،
باتخاذ كافة التدابير التي تحول دون حدوثه، وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بواجبها في هذا  

د الظن والشبهات".    الشأن بعزيمة ال تلين تحت مظل ة القانون، وبعيداً عن مجر 
ر الدولة في شتى  األمر الذ  : جّو االستقرار والطمأنينةإشاعة   -4 ي يسهم في نمو  وتطو 

يوِجد  االستقالل اقتصاداً قوي اً    -مثال  على سبيل ال  - جانب االقتصادي  ميادين الحياة، ففي ال
 ً إذ  وسليما األمام،  ؛  إلى  االقتصاد  عجلة  دفع  في  األجنبي  االستثمار  إلى  بحاجة  دولة  كل  

إذا أراد اإلقدام على االستثمار في بلد ما والمستثمر األجنبي سواء كان شركات أو حكومات  
اء ومدى استقالله، وهذا أمر تول ت البحث والتقص ي ره إليه هو القضببصفإن  أول ما يرمي  

تقمنظمات حقوق اإلحوله   تعد  سنوياً  الدولية  فالمنظ مات  ترك ز انسان،  رير، ومن أعظم ما 
االنسان، ف الدعامات لضمان حقوق  أكبر  باعتباره  القضاء  استقالل  تقرير عليه  قد ورد في 

م من أولى المالحظات الشك  في استقالل القضاء، 2006حقوق اإلنسان لبعض الدول لعام  

  .من مصالح الدولة؟ أفال يؤثر ذلك على االقتصاد، وغيره 
األمن -5 دعائم  الوطن  إرساء  من  فيه  فيعيش    :في  ومقيمين  الجميع  وزائرين  مواطنين 

  ون سيجد  م أحد في نفس أو عرض أو مالأنه إن اعتدى عليه  ونيعلم  م ألنهآمنين مطمئنين؛  
، فحينها لتقالسبب االسالذي يثقون فيه كل  الثقة بهو القضاء  ، أال ويأرزون إليهالملجأ الذي  
علهم ، كما أن  شعور الجميع بذلك يج ألن يصل إلى حقه بيده، فيسود األمنأحد  لن يضطر  

، ألن ه قد توف ر لهم أهم  مطلب من المطالب الفطرية فاعالً إسهاماً  الدولة  تنمية  في    يسهمون
  قد  -وهلل الحمد    -  على أن وطننا  بعده لغيره من المطالب،  نتفرغويوهو الشعور باألمن، ف

بل ويشهد به كل  من وطأت به  فهو أمر يشعر  األمنية؛    وصل إلى مرحلة متقد مة في الناحية
ل  الدولة األولى األكثر أمناً في دو  برت السلطنةاعت  ، حتى  أو سمع عنها  قدماه ثرى السلطنة 

جدير بنا أن نحافظ على ف  م،2007عام    فيتقارير دولية  الشرق األوسط وشرق أفريقيا حسب  

 يها، ومن أعظم ما يعين على ذلك القضاء المستقل. وننم  التي وصل إليها الوطن  هذه المرحلة  
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الحرية في تقييم وقائع النزاع المطروح أمامهم    يعني أن  لرجال القضاء  استقالل القضاءإن   
يهم اآلخرون من  وتفسير القانون المعمول به دون أي  ضغط مباشر أو غير مباشر يفرضه عل

أشخاص أو جهات، كما يعني استقالل بعضهم عن البعض بأن ال يكون لألقدمية أو التدرج 
في رجل القضاء  ما يتعلق بلوظيفته، هذا فيرجل القضاء  الوظيفي القضائي أي  تأثير على أداء  

القضائية السلطة  في  عضواً  بعد ه  في   ،عمله  القضائية  بالسلطة  يتعلق  فيما  يعني  وكذلك 
مجموعها أن ال يكون عليها أي  تأثير في اتخاذ القرارات التي تضمن حقوق أعضائها وتكفل 

 .قاللهمواست ممكانته
وهو نظام يرسي المبادئ العريضة والسياسة العامة للدولة، لن يكون له    والنظام األساسي 

وتكون منف ذةً له بما سياسته،  تآلف مع  تتوافق مع مبادئه وتأثر حي  نابض إال بوجود قوانين  
 )مشروع قانون السلطة القضائية(قترح  هذا ما جاء هذا الممن تفاصيل أحكامها،  عليه  ويه  تتح 

 . المعالم التالية، وتفصيلها في ثنايا المشروعكما يدل  على ذلك  ،من أجله
 . ، وتوسيع صالحياتهالس الشؤون اإلداريةاومج  ،إعادة تشكيلة المجلس األعلى للقضاء ثانياً:
)القضاء العام، التفتيش القضائي في كل  هيئة قضائية من الهيئات الثالث    تبعية هيئات  ثالثاً:

 إلى الهيئة نفسها. والقضاء اإلداري، واالدعاء العام( 
أمور    رابعاً: كل   السلطة  إناطة  مجموعئيالقضاأعضاء  إلى  والجمعيات ها  ة  المجالس  في 

 واللجان، وليس إلى أشخاص.
 تفعيل كل  ما يشك ل من مجالس وجمعيات ولجان تفعيالً حقيقي اً.  خامساً:
 ً  سيط اإلجراءات في إصدار القرارات.تب :سادسا
 ً  . جهات معينة، وعدم تمركزها في أشخاص أو توزيع الصالحيات والسلطات :سابعا
 ً  إبراز أثر تقدير الكفاية في العمل القضائي.  :ثامنا

ألبرز المعالم في هذا المشروع، راجين أن يكون محل  قبول الجهات المعني ة   هذا تلخيص 
إن أريد إال اإلصالح ما استطعت، وما توفيقي إال باهلل، }ولسان الحال:  لما فيه الصالح العام،  
 {.عليه توك لت وإليه أنيب
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 قانون السلطة القضائية 
 األول: أحكام عامة  القسم

للسلطة القضائية مجلس أعلى للقضاء، تكون له الشخصية االعتبارية، ويتمتع باالستقالل  -1
 .1اإلداري والمالي، ويتبع صاحب الجاللة مباشرة

، يتمتع  مستقلة  "القضاء العام"، و"القضاء اإلداري"، و"االدعاء العام"، هيئات قضائية -2
 .2الستقالل اإلداري والماليكل  منها بالشخصية االعتبارية وا

 

معهوداً في الدولة لكل جهاز ذي ليس بغريب في الدولة، فقد أصبح أمراً  التبعية لصاحب الجاللة أمر    -  1
االختصاصات التي يمارسها، كما في جهاز الرقابة  طبيعة خاصة، يراد له االستقالل المطلق، لطبيعة  
، كما م111/2011الصادر بالمرسوم السلطاني رقم    المالية واإلدارية للدولة طبقاً للمادة الثانية من قانونه 

أن  التبعية واضحة بالنسبة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس عمان؛ حيث نص  النظام األساسي للدولة  
( 35( مكرراً )58يرفع مشاريع القوانين إلى صاحب الجاللة مباشرة، طبقاً للمادتين )على أن  المجلس  

إليه، 36و) التابعة  الحكومية  والوحدات  الوزراء  في مجلس  المتمثلة  التنفيذية  للسلطة  بالنسبة  وهكذا   ،)
 وليست السلطة القضائية بأقل  شأناً من ذلك، على ما سيرد. 

حدى السلطات التي تتشكل منها الدولة العصرية، وثانيها السلطة التشريعية،  إن  السلطة القضائية هي إ  -  2
وثالثها السلطة التنفيذية، وكل  منها يجب أن تكون مستقلة عن األخرى بما يضمن لها تأدية دورها دون  

، فالمهمة  تأثير عليها من السلطة األخرى، فالتبعية سواء اإلدارية أو المالية من شأنها أن تؤدي إلى التأثير 
الجليلة التي تتوالها السلطة القضائية تفرض عليها أن تمارس مهمتها في استقالل تام بعيداً عن أي  تأثير،  
سواء في القرارات اإلدارية أو المالية المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية أو المعاونين لهم من أمناء السر  

د استقالل  والمحامين والخبراء والمترجمين ونحوهم من الموظ   رجل  فين، فليس المقصود باالستقالل مجر 
الثغرات على كل   فقط، وإنما المقصود سد   وقراراته  في أحكامه    اء )القاضي وعضو االدعاء العام(القض
أو على السلطة القضائية في مجموعها، فإذا كانت السلطة القضائية تابعة إدارياً   ن شأنه التأثير عليهما م

ل السلطة التنفيذية في الدولة، فأين االستقالل للسلطة القضائية؟، وأن ى لها أن تمارس  ومالياً لجهات تمث
مهمتها الجليلة في حيدة  دون تأثير عليها؟ وكل ما تحتاج إليه من أمور إدارية أو مالية يجب عليها أن 

بترغيب أو ترهيب، أو   اءضالقرجل ترجع فيها إلى السلطة التنفيذية، أال يعد  ذلك باباً كبيراً للتأثير على 
وأين االستقالل للسلطة القضائية؟ وقد أعطي وزير العدل في قانون    منح أو منع، أو إدناء أو إقصاء،

صالحية تتعلق بالقضاء والقضاة وأعوانهم، كثير منها يمس  مساساً  ستاً وعشرين  السلطة القضائية الحالي  
القضاة أنف الية، وال يمكن بحال أن يقال بأن وزير العدل يمارس  سهم في شؤونهم اإلدارية والم مباشراً 

ن  السلطة هذه الصالحيات بصفته نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء؛ لما سيرد الحقاً، هذا في حين أ
التنفيذية تكون خصماً أمام السلطة القضائية في كثير من األحيان بصفتها في وحدة إدارية أو بأشخاص 

 .كم القضاء العام أو محكمة القضاء اإلداريممث ليها، سواء أمام محا
على أن  السلطة القضائية ليست بأقل  شأناً من السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزارات والوحدات الحكومية،  

 حتى تكون األولى تبعاً للثانية، بل شأنها أعلى مرتبة، كما يظهر ذلك في عدة أمور، منها: 
لوا أمام القضاء للمحاكمة بصفتهم موظفين عموميين كاالتهام أن  رؤساء الوحدات الحكومية ي   - مكن أن يمثـ 

 بجريمة االمتناع عن تنفيذ األحكام، وال يتصور العكس بمثول القاضي أمام الوزير حتى للمحاسبة. 
يملك حجز حري ات الناس وأموالهم حسب القانون لكون تنفيذ األحكام باسم صاحب   رجل القضاءأن    -

 ( من النظام األساسي للدولة، في حين ال يملك ذلك الوزير. 71المادة ) الجاللة حسب
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كل  من المجلس األعلى للقضاء والقضاء العام والقضاء اإلداري واالدعاء العام ليكون   -3
ة المجلس األعلى يانميز  الميزانية العامة للدولة، وتعد    تدرج رقماً واحداً فيبه  ميزانية مستقلة  

قبل  كل  هيئة من الهيئات الثالث من    لمجلس، وتعد  ميزانيةللقضاء من قبل األمانة العامة ل
مجلس الشؤون اإلدارية والمالية بها، وت رفع جميعها بعد إقرارها من المجلس األعلى للقضاء 

 .3لجاللة السلطان العتمادها

 

-  ( للمادة  طبقاً  ولي،  لها  يكون  ال  حين  المرأة  تزويج  والية  يلي  القاضي  األحوال  13أن   قانون  من   )
بالحديث "السلطان ولي من ال ولي له"، وال   الشخصية، وهو في ذلك نائب عن جاللة السلطان عمالً 

 لصالحية للوزير. تكون هذه ا
القضاء   - أمام محكمة  القضاء، سواء  أمام  فيها  ي طعن  التنفيذية  واللوائح  اإلدارية  الوزراء  قرارات  أن  

اإلداري أو أمام الهيئة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام 
 ن بحال أن ي طعن في قرار قاض  أمام وزير.    األساسي للدولة وعدم مخالفتها ألحكامه، وال يمك
( منه على أن  "السلطة القضائية مستقلة"، وهذا هو 60ألجل هذا نص  النظام األساسي للدولة في المادة )

واالستقرار،   األمن  دعائم  وتسعى إلرساء  اإلنسان  حقوق  ترعى  متحض رة  دولة  لكل  الطبيعي  الوضع 
 ياة.وترنو للتطوير في كافة جوانب الح 

فهل يعقل بعد كل  هذا أن تكون السلطة القضائية تبعاً للسلطة التنفيذية، بل جهازاً من األجهزة التابعة لها؟،  
م، فليس 25/2011على أن  االدعاء العام قد نال االستقالل اإلداري والمالي طبقاً للمرسوم السلطاني رقم  

اإل والقضاء  العام  القضاء  بهيئتيه  بأقل   القضاء  إضافةً داري  ذلك،  من  اإلداري   شأناً  االستقالل  أن   إلى 
والمالي أصبح أمراً معهوداً في الدولة لدى الكثير من وحدات الجهاز اإلداري للدولة التي يكون لها شيء 

طبقاً للمادة   من الخصوصية في صالحياتها المنوطة بها، فمن ذلك جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
، بل نص ت المادة على تبعي ته لصاحب الجاللة مباشرة، وكذا مجلسا عمان )مجلس الدولة نهالثانية من قانو

ومجلس الشورى( يتمتعان باالستقالل اإلداري والمالي كما نصت على ذلك المادة األولى من نظامهما  
ي قرينة  م، ومجلس عمان يشك ل السلطة التشريعية في الدولة، وه 86/97الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وقد آن ألن يفصل بين هذه السلطات فصالً تاماً خشية التداخل في  
 الصالحيات وسد اً لكل تأثير من قبل سلطة على سلطة أخرى.   

( من الالئحة الداخلية لمجلس الدولة 79( و)77هذا النص مطابق من حيث العموم لنص المادتين )  -  3
( من الالئحة  107( و)105، وهو كذلك مطابق لنص المادتين )87/97الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم  

ي، فمجلس  ، وهذا هو الوضع الطبيع88/97الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم  
التي   التنفيذية،  للسلطة  قسيمة  والرقابية، وهي  بل  التشريعية  السلطة  يمثل  المجلسين  المكون من  عمان 
ر أن تتبع السلطة التشريعية السلطة التنفيذية فيما يتعلق   يندرج ضمنها وزارة المالية، فليس من المتصو 

يستمد هذه الصالحيات بعيداً عن السلطة   بميزانيتها، في إقرارها واإلشراف على تنفيذها، بل ال بد  أن
التنفيذية، فكان لكل من المجلسين ميزانية مستقلة تعد من قبله، وتعتمد من صاحب الجاللة مباشرة، لما  
لذلك من أثر كبير في استقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، فهذا قد تحقق للسلطة التشريعية  

م؟!، بلى  2012على مشارف عام  حقق ذلك كذلك للسلطة القضائية، ونحن  م، آما آن أن يت1997منذ عام  
قد آن، كيف ال يكون كذلك؟، ومن المعلوم أن ه ال يتم  للسلطة القضائية استقاللها الحقيقي إال باالستقالل  
ة  المالي، فكان في المشروع تمتع السلطة القضائية بذلك وكان فيه وضع الميزانية من قبل السلطة القضائي 

نفسها، واعتمادها مباشرة من صاحب الجاللة وهو رئيس المجلس األعلى للقضاء، حتى ال تضطر السلطة 
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ســـلطات لكل   من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة القضـــاء اإلداري والمدعي العام  -4
وموظ فيـها،  للهيـئات التي يرأســـــونـهاإلدارية والـمالـية رئيس الوحدة فيـما يتعلق بالشـــــؤون ا

ــؤون اإلدارية  ــلطات لنائب رئيس المجلس األعلى للقضــاء فيما يتعلق بالش وتكون ذات الس
لطات ل ىمجلس األعلنائب رئيس اليباـشر  كما  والمالية للمجلس وموظ فيه،   وزير اللقضـاء ـس

المذكورة، وذلك كل ه بما ال يتعارض مع الموازنات   المالية بـشأن تنفيذالمـشرف على وزارة  
اختصاصات مجالس الشؤون اإلدارية والمالية فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية والمالية للقضاة 

  وأعضاء االدعاء العام.
، يهدف إلى توثيق   -5 اء ناد  اغلين لوظائفهم والمتقاعدين إنـش لطة القضـائية الـش ألعضـاء الـس

فيما بينهم ودعم اـستقاللهم ورعاية مـصالحهم والدفاع عن حقوقهم  رابطة اإلخاء والتـضامن
وتمثيلهم في جميع األمور المتعلقة بشــؤونهم، تتشــك ل به جمعية عامة من ســائر أعضــائها، 
وتنتخب الجمعية مجلس إدارة النادي، وتـضع الئحتها الداخلية، ويـصدر باعتمادها قرار من 

ص له اعت ة في المجلس األعلى للقضـاء، ويخصـ  المجلس األعلى    ميزانيةمادات مالية خاصـ 
 للقضاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  تها أو اعتمادها، كما أن  اإلشراف على تنفيذ الميزانية القضائية للرجوع للسلطة التنفيذية لوضع ميزاني
حتى    -التالية في المشروع    طبقاً للمادة  -من قبل نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء    عو في المشر  كان

إلى  الرجوع  الدولة عند  الملقاة على عاتق  المسؤوليات  القضائية وسط زحام  السلطة  ال تضيع مطالب 
الوزير المشرف على وزارة المالية، طبقاً للقانون، هذا على أن  رئيس المجلس األعلى للقضاء هو صاحب 

لوضع ميزانيته وميزانية الهيئات القضائية إلى السلطة   ق بعدها أن يرجع المجلسـلي ـي ــفَ الجاللة نفسه، أَ 
التنفيذية؟!، ومن الدواعي لذلك االستقالل أن  السلطة القضائية بحاجة إلى موارد مالي ة ألمور قد ال تظهر  

يفقد السلطة القضائية هيبتها  مما  ذات أهمية للسلطة التنفيذية في تقديرها، فتظل  في أخذ ورد لتبرير ذلك،  
التي ويعط   بأحدث اآلالت  المحاكم وإمدادها  للموارد تطوير  الحاجات  فمن  تول تها،  التي  األمانة  لها عن 

تساعدها على إنجاز أعمالها، وتطوير وتحديث صروح العدالة، وتوفير المكتبات القضائية في المحاكم،  
االجتماعية ألعضاء وتدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، وتوفير سبل الرعاية الصحية و 

 السلطة القضائية.
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 : المجلس األعلى للقضاء. الثاني القسم
 :4يشكل المجلس األعلى للقضاء برئاسة جاللة السلطان وعضوية كل من -6
 .نائباً للرئيس المحكمة العليارئيس  -أ
 رئيس محكمة القضاء اإلداري.  -ب
 رئيس القضاء العسكري. -ت
 العام.المدعي  -ث
 .5القضاء العاملتفتيش القضائي بهيئة ارئيس  -ج
 القضاء اإلداري.ب لتفتيش القضائيهيئة ارئيس  -ح
 لتفتيش الفني باالدعاء العام.هيئة ارئيس  -خ
 رئيس دائرة التفتيش القضائي بالقضاء العسكري. -د
غي -ذ أقدم شــاغلي وظيفة قاضــي محكمة وهما ،  ســنتينن لمدة ال تزيد على قاضــيين متفر 

فيهما القضاء اإلداري، ويشترط    أقدم شاغلي وظيفة مستشار فيف في القضاء العام واستئنا
ــائي ــب آخر تقارير التفتيش القض ــل كفاءةً حس ــدر ب، و6أن يكونا األفض دب كل  منهما نيص

 المختص.مجلس الشؤون اإلدارية والمالية قرار من 

 

والراسم   -  4 عليها،  المشرف  فهو  القضائية،  السلطة  في  ة  القم  أعلى  يعد   للقضاء  األعلى  المجلس  إن  
وصالحياته  للسياسة العامة لها، والحارس الستقالل القضاء، والداعم لتطويره، فينبغي أن يكون تشكيله  

ن تحقيق أهدافه، وتشكيلت  ه بهذه الصورة هي أعظم مظهر من مظاهر استقالل القضاء؛ فهو  على حال يؤم 
 في الغالب هم أقدم أعضاء السلطة  بنيابة رئيس المحكمة العليا أعلى سل م الوظائف القضائية، وأعضاؤه

أجدر   -بحكم خبرتهم الطويلة وممارستهم العميقة ورهافة الحس  األمني والقضائي لديهم    -القضائية، وهم  
ف غيرهم  المكانة  من  منزلته،  وإعالء  مكانته  رفع  منها  يرتجى  التي  للقضاء  العامة  السياسات  رسم  ي 

ر   والمنزلة الالئقتين به إحقاقاً للعدالة، وإيصاالً للحقوق، وحفظاً لألمن واالستقرار في البلد، وحفزاً للتطو 
ً القانون، وترسيخاً لدولة المؤسساتفي كل  المجاالت، ودعماً لسيادة    لوجه الوطن، كما أن ه أجدر ، وتشريفا

كذلك للتنب ه لكل  ما من شأنه المساس بالسلطة القضائية، التي يؤدي المساس بها إلى زعزعة ثقة الناس 
بالقضاء، ويترتب على ذلك تأثر األمن واالستقرار، بحكم أن  القضاء هو الركن الذي يأرز إليه الناس في 

و أعراضهم أو أموالهم، فإن فقدوا الثقة في هذا الركن لجؤوا لزاماً حال االعتداء على أنفسهم أو حري اتهم أ 
 ألخذ حقوقهم بأيديهم.    

إدراج رؤساء التفتيش في الهيئات القضائية الثالث في تشكيلة المجلس، له أثر جد كبير في رسم   -  5
السلطة القضائية  ؛ بحكم اط العهم من خالل التفتيش على أوضاع أعضاء  وتطويره   السياسة العامة للقضاء

من حيث مستواهم الفني والعلمي وشخصياتهم وما يحتاجون إليه من جوانب التطوير، كما أن هم كذلك 
 على علم بواقع المحاكم وإدارات االدعاء العام وما تحتاج إليه من دعم وتحسين  للعمل القضائي. 

وقد سبق في ذلك المجلس القضائي في المملكة األردنية الهاشمية فأدرج في تشكيلته أقدم مفتشي المحاكم  
 النظامية.  

، فيحسن أن يتفرغ من بين  حيات، وهو أساس السلطة القضائيةبما أن  المجلس له العديد من الصال  -  6
 أعضائه من يتول ى البحث والدراسة والتحضير لالجتماعات ومتابعة التنفيذ للقرارات وغير ذلك. 
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أو وجود مانع لديه، يحل  محل ه من من غير القاضــيين المتفرغين عند غياب أحد األعضــاء 
 يليه في الجهة التي يمثلها.

 .7بحضور جميع أعضاء السلطة القضائيةكل  عام قضائي جاللة السلطان  يفتتح -7
لجاللة الســلطان الدعوة النعقاد المجلس لبحث مســائل معينة تبي نها اإلرادة الســامية عند  -8

د في هذه الحالة برئاســة جاللة الســلطان، وله أن يعهد بذلك إلى نائب صــدور الدعوة، وي عق
 .8الرئيس على أن ترفع التوصيات في هذه الحالة إلى جاللة السلطان لالعتماد

ــة نائب الرئيس أربع -9 ــهر عادياجتماعات   ةيعِقد المجلس برئاس ــنوي اً خالل أش فبراير ة س
ويكون انعقاده صــحيحاً بحضــور أغلبي ة أعضــائه، ، 9من كل عامنوفمبر  ســبتمبر وومايو  و

ــتثنائية بدعوة من ــوات، كما يجوز عقد دورات اسـ ــدر القرارات بأغلبية األصـ نائب  وتصـ
 أو عدد ال يقل عن ثالثة من أعضائه.  الرئيس

ــالحياته المتعل قة بالمجلس في هذا  -10 ــلطان تفويض نائبه في كل  أو بعض صـ لجاللة السـ
 القانون أو غيره.

 المجلس برسـم السـياسـة العامة للقضـاء وبكفالة اسـتقالله ومتابعة تطويره، وله يختص   -11
 في سبيل ذلك:

 اإلشراف على حسن سير العمل بالمحاكم واالدعاء العام.  -أ
 متابعة تطوير المحاكم وإدارات االدعاء العام وتيسير التقاضي وتقريبه للمتقاضين. -ب
ورفعها بعد إقرارها إلى صـاحب  بالـسلطة القضـائيةيع القوانين المتعلقة رامـشالنظر في  -ت

 الجاللة العتمادها.
 فيما تقد مهفي مشـاريع االتفاقيات القضـائية بين السـلطنة والدول األخرى، وإبداء الرأي  -ث

 .اإلجراءات بهااالدعاء العام ولها عالقة بالمحاكم و قوانينمن مشاريع الجهات المختصة 
ــيحات الرفع  -ج ة لشــغل الوظائف القضــائية بالتي  ترش  وأالتعيين  تقد مها الجهات المختصــ 

 التي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.الترقية، و
 غير ذلك من أمور القضاء التي ينص القانون على اختصاصه بها.  -ح
ناً   رفعي -12 التوـصيات التي من المجلس تقريراً ـسنوي اً بنتائج أعماله لجاللة الـسلطان متـضم 

 شأنها تحسين سير العمل وتعزيز استقالل السلطة القضائية.

 

وهو السلطة التشريعية يفتتح دور االنعقاد السنوي فيه لهذا نظائر من حيث االفتتاح، فمجلس عمان    -  7
ء وهو السلطة التنفيذية كل  عام، وفي ذلك من قبل صاحب الجاللة، كما يجتمع جاللته بمجلس الوزرا

نة في هذه االجتماعات،  إشارة إلى عناية صاحب الجاللة بهذه السلطات ورعايته لها بالتوجيهات المضم 
ن بياناً لقدر هذه الجهات في الدولة، وليست السلطة القضائية بأقل  شأناً من ذلك.  كما أن  ذلك يتضم 

 بشأن مجلس عمان.   86/97ة الثانية من المرسوم السلطاني رقم المادة قريبة من نص الماد - 8
رفع ترشيح الترقيات فيها المجلس؛ فشهر مايو لروعي في مواعيد االجتماعات تعلقها بأمور يفصل  - 9

التي   المراسيم  الجاللة إلصدار  نوفمبر لصاحب  بمرسوم، وشهر  الميزانيات   يشترط صدورها  إلقرار 
 رفعها لصاحب الجاللة العتمادها.للسنة المالية التالية و 
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ه   -13 ا يطلـب ل ـم ديم ـك ة تـق ة وغير الحكومـي ات الحكومـي ات أو العلى الجـه اـن مجلس من بـي
ــائل أ ، ولهأوراق أو وثائق ذات عالقة بصــالحياته ــتيضــاحه في المس ن يدعو من يرى اس

 .المعروضة عليه
ل  لمجلس  ل -14 ه  من بين أأن يشــــــك ــاـئ ة أو أكثر  عضـــ ا لجـن امـه دد مـه ة تـح ة أو مؤقـت دائـم

 .وصالحياتها في قرار تشكيلها
اـنأيكون للمجلس   -15 ة    ةـم اـم ــاـعدين والموظ فين، ـع تتكون من أمين ـعام وـعدد من المســـ

ويصــدر بتعيين األمين العام مرســوم ســلطاني بعد موافقة المجلس األعلى للقضــاء، ويمنح 
 .10الدرجة المخص صة لوكيل وزارة

ــاء  -16 ــحية واالجتماعية وغيرها ألعضـ يلحق بالمجلس إدراة عامة تعنى بالخدمات الصـ
 السلطة القضائية.

 ته الداخلي ة، ويصدر باعتمادها مرسوم سلطاني.مجلس الئح اليضع  -17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( من نظام مجلسي الدولة والشورى. 5المادة مطابقة للمادة ) - 10
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 : القضاء العام. الثالث القسم
 الباب األول: في المحاكم. 

 المحاكم وتنظيمها. الفصل األول: في ترتيب 
 الفرع األول: في ترتيب المحاكم. 

 ترتب المحاكم على النحو اآلتي: -18
 المحكمة العليا. -أ
 محاكم االستئناف. -ب
 المحاكم االبتدائية. -ت

 وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
الشـخصـي ة "دائرة وفي أي من هذه المحاكم تسـمى الدائرة المختصـة بنظر دعاوى األحوال  

 المحكمة الشرعية".

 الفرع الثاني: في المحكمة العليا 
19-  
ــك ل بها  -أ اب الرئيس والقضــاة، وتش ــأ محكمة عليا تؤلف من رئيس وعدد كاف من نو  تنش

 .أعضائهاحسب الحاجة دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها، ويرأس الدائرة أقدم 
مـسقط، ويجوز أن تعقد أي  من دوائرها جلـساتها محافظة  ويكون مقر  المحكمة العليا في  -ب

 .11محكمةمن رئيس الفي غير مقرها، وذلك بقرار 
 قضاة.وتصدر األحكام من خمسة  -ت

 
ل في ذلك رئيس المحكمة؛ تسهيالً لإلجراءات، وألنه العارف بوضع المحكمة ومدى الحاجة    -  11 خو 

الثانية من   للمادة  قانون محكمة القضاء  لذلك من عدمه، ولهذا سابقة في محكمة القضاء اإلداري طبقاً 
 م.3/2009اإلداري المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 
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ـناـئب رئيس ينشـــــأ في المحكـمة العلـيا مكـتب فني يؤلف من رئيس ـبدرـجة ال تـقل عن   -20
الحاصـــلين على تقدير كفاية ال يقل عن جي د جداً في آخر   قضـــاةالمحكمة العليا وعدد من ال

بة   تئناف أول فما دونهاتقرير بالنـس اغلي وظيفة قاضـي محكمة اـس بناء ، يصـدر بندبهم  12لـش
قرار من  14التابعين لهابعد موافقة الجمعيات العامة  و 13القـضائي  على ترـشيح هيئة التفتيش

ــؤون اإلدارية والمالية ــنتين غير قابلة للتجديد مجلس الشــ ، ويجوز أن يكون من 15لمدة ســ
، المجلس األعلى للقضاءأعـضاء المكتب بعض القضاة المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار من 

تحقه المتقاعدون من مكافآت عند تعيينهم في  ويصـدر المجلس األعلى للقضـاء قراراً بما يـس
 .فينويلحق بالمكتب عدد كاف  من الموظ  المكتب الفني، 

ينوب رئيس المحكمة العليا عن المحاكم في صــــلتها بالغير، ويشــــرف على أعمالها  -21
، وله تفويض بعض اختصـــاصـــاته لنائبه األول أو أقدم نوابه أو لرؤســـاء والمالية  اإلدارية

، وعند غياب الرئيس أو خلو  منـصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه الوالياتالمحاكم في 
 .16األقدم من نوابهاألول فاألقدم ف

 

 . والمحاكم االبتدائية الفرع الثالث: في محاكم االستئناف
22-  

 

األصل أن  الندب للمكتب الفني يكون للقيام بأعمال فنية علمية بحثية، فيندب إليه ذوو الكفاءة من    -  12
 القضاة، فال بد  من اشتراط مثل هذه الشرط فيمن يندب إليه. 

 ضائية المرفق التضاح الصورة فيها.كما أن ه يرجى الرجوع لجدول الوظائف الق

 ألن  هيئة التفتيش القضائي هي األدرى بالمستوى العلمي والفني للقضاة من خالل التفتيش.  - 13
إن  موافقة الجمعيات العامة التابع لها القاضي يجب أن يؤخذ فيما يتعلق بالقضاة التابعين لها؛ ذلك   -  14

نص ة الحكم للفصل في الخصومات بين الناس، والحرص  ألن  األصل في عمل القاضي أن يجلس على م 
بقاء القاضي   -لعدم وفرة القضاة    -على ما فيه مصلحة العدالة جد  ضروري، فإن اقتضت مصلحة العدالة  

 في عمله األصيل كان لزاماً مراعاة ذلك، وليس هناك من هو أدرى بوضع المحاكم من الجمعيات العامة. 
أن يجلس على منصة الحكم للفصل في الخصومات بين الناس، وخروجه  األصل في عمل القاضي    -  15

عن هذا العمل مدة طويلة من الزمن يؤثر على ملكته القضائية، فإن ظل  بعض القضاة في المكتب مدة 
طويلة بعيداً عن عملهم األصيل فسيخسر القضاء بعد فترة من عمر القضاء ذوي الكفاءات من القضاة، 

المكتب من شأنه أن يوس ع مدارك القاضي ويصقل مهارة البحث العلمي لديه فيجدر أن كما أن  العمل في  
 تتاح فرصة االلتحاق بالمكتب لعدد أكبر من القضاة. 

( من قانون محكمة القضاء اإلداري المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 30النص مطابق لنص المادة )  -  16
 م.3/2009
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والسيب والرستاق وصحار ومسندم والبريمي   17تنشأ محكمة استئناف في كل من بوشر -أ
وعبري ونزوى والدقم وصاللة والمضيبي وإبراء وصور، تؤلف كل منها من رئيس وعدد  

 .دوائر، ويرأس الدائرة أقدم أعضائهاكاف  من القضاة، وتشكل بها حسب الحاجة 
رئيس  ولها أن تعقد جلســــاتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصــــاصــــها بقرار من  -ب

 المحكمة.
 وتصدر األحكام من ثالثة قضاة. -ت
23-  
المرفق، تؤلف كل منها من   في كل  والية أو مدينة واردة في الجدولابتدائية   ةكممح   تنشأ -أ

 رئيس وعدد كاف  من القضاة.
 ا حسب الحاجة دوائر من قاض  واحد.وتشكل به -ب
و أكثر حســـب وتشـــكل بالمحكمة االبتدائية في كل والية بها محكمة اســـتئناف دائرة أ -ت

الحاجة من ثالثة قضــاة للحكم في الدعاوى التي تختص بنظرها قانوناً، يكون اختصــاصــها 
ــائها، ولها أن تعقد  ــتئناف، ويرأس الدائرة أقدم أعضـ ــاص محكمة االسـ المحلي هو اختصـ

 .خل نطاق اختصاصها بقرار من رئيس المحكمةجلساتها في أي مكان دا
24-  
توـصية المجلس األعلى للقـضاء إنـشاء محاكم اـستئناف يجوز بمرـسوم ـسلطاني بناء على  -أ

 .ومحاكم ابتدائية أخرى
على للقضاء مقر  واختصاص كل  محكمة استئناف ومحكمة ويحد د بقرار من المجلس األ -ب

 .ابتدائية
زيادة المحاكم االبتدائية التي تـشكل بها دوائر ويجوز بقرار من المجلس األعلى للقـضاء  -ت

 منها.القرار نطاق اختصاص كل   ، ويحد دثالثة قضاة من
 .أقدم القضاة بهاوالمحاكم االبتدائية كم االستئناف امح  18يرأس -25

 

اإلداري في محافظة مسقط، فإن كان المقصود بمسقط في القانون السابق  تم  التعديل مراعاةً للتقسيم    -  17
ان المقصود بمسقط  هي المحافظة فقد وجدت محكمة استئناف في والية السيب في محافظة مسقط، وإن ك

حالياً في غير والية مسقط، والظاهر أن  المراد بذلك هو الوالية بدليل أن ه صدر   الوالية فمقر  المحكمة
سلطاني بزيادة محاكم استئناف فكان من بينها إبراء والمضيبي، وهما واليتان في محافظة شمال مرسوم  

الشرقية، فتعي ن أن يراد بذلك الواليات، ومثل هذا الحديث فيما يتعلق بمسقط يصدق في المحاكم االبتدائية  
 على ما سيرد بيانه. 

تطل ع من قبل القضاة لذلك، التطل ع الذي يجعلهم حريصين  إن  رئاسة المحاكم حسب األقدمية يبعد كل     -  18
كما هو الحال   -   على والء من يملك تعيينهم إن كانت رئاسة المحكمة بتعيين من شخص أو جهة معينة

؛ إذ إن  الوالء لمن ملك التعيين، كما أن ه يبعد كل  حساسي ة بين القضاة أنفسهم، فال  -في القانون السابق  
قاضي استئناف حديثاً ثم يعي ن مباشرة أو بعد سنوات قليلة رئيساً لمحكمة استئناف متخط ياً  يعقل أن يعي ن

بذلك كل  من تقد مه من القضاة في المحكمة ذاتها، فالعمل باألقدمي ة أدعى لالطمئنان واالستقرار، فما الذي  
قدم القضاة بها؟!، على أن  رئاسة يجعل شأن محكمة االستئناف مختلفاً عن المحاكم االبتدائية التي يرأسها أ
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 والية المحاكم. في  الفصل الثاني: 
تثن    القـسمتختص المحاكم المنصـوص عليها في هذا   -26 بالحكم في كل  الدعاوى مما لم يـس

 بنص  خاص، وتبي ن القوانين اإلجرائية قواعد اختصاص المحاكم.
 هيئة توحيد المبادئ: -27
إذا تبي ن إلـحدى دوائر المحكـمة العلـيا عـند نظر أـحد الطعون أـنه صـــــدرت منـها أو من  -أ

مبدإ قانوني إحدى دوائر المحكمة أحكام ـسابقة يخالف بعـضها البعض أو رأت العدول عن  
ــادرة من المحكمة العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة توحيد   ــابقة صـ قررته أحكام سـ

فاألقدم من رئيس المحكمة، وعـضوية عـشرة من نائبه األول فاألقدم  المبادئ تـشكل برئاـسة  
 نواب الرئيس وقضاة المحكمة.

ــر  المحكمة أن تعرض ملف الطعن خالل ثالثة أيام  -ب ــدوعلى أمانة ســ ور قرار من صــ
ليعين جلســة لنظر الطعن، ويعلن الخصــوم بتاريخ الجلســة قبل   اإلحالة على رئيس الهيئة

 حلوله بأربعة عشر يوماً على األقل.
 وتصدر الهيئة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على األقل.  -ت
 هيئة تنازع االختصاص واألحكام: -28
تنازع االختصـــــاص واألحكام  هيئة للحكم في  -عند الحاجة    -تشــــــكل بالمحكـمة العليا  -أ

ا و ة العلـي ألف من رئيس المحكـم ة من نواب الرئيستـت دم أربـع ه األول وأـق ائـب دم    أو  ـن األـق
نائبه األول وأقدم فاألقدم من قضـاة المحكمة ينضـم إليهم رئيس محكمة القضـاء اإلداري و

 .شاريناألول أو المست أو األقدم فاألقدم من مستشاري المحكمة ثالثة من نواب الرئيس
في حال غياب أي من الرئيس أو األعضــاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في   -ب

 أي من المحكمتين.
ويرأس الهيئة رئيس المحكمة العليا، وفي حال غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم   -ت

 أعضائها.
 وتصدر أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على األقل. -ث
بناء على توصـية المجلس األعلى للقضـاء بتحديد اختصـاص ويصـدر مرسـوم سـلطاني   -ج

 الهيئة ونظامها واإلجراءات المتبعة أمامها.
 :تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام األساسي للدولةهيئة  -29

 

قبل بعض قضاة   االبتدائية من  المحاكم  العليا ورئاسة  المحكمة  قبل بعض قضاة  االستئناف من  محاكم 
المشروع  االستئناف وارد حسب المشروع خالل الست السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون؛ إذ أجاز  

صوى، وهي الماثلة للنقص الحاصل في عدد القضاة، ولكن  ندبهم للمحكمة األدنى في حال الضرورة الق
على كل  حال سيظل  األمر كما هو في نص  المادة من أن  رئاسة المحكمة من قبل أقدم القضاة بها سواء 

 المعي نين بها أو المنتدبين إليها. 
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ة   -أ انون  هيـئ ذا الـق ا في ـه ام المنصـــــوص عليـه ــاص واألحـك ازع االختصـــ ة تـن هي الجـه
المختصـــــة ـبالفصـــــل في المـنازـعات المتعلـقة بـمدى تـطابق القوانين واللوائح مع النـظام 

 األساس للدولة وعدم مخالفتها ألحكامه.
ويصـدر مرسـوم سـلطاني بناء على توصـية المجلس األعلى للقضـاء يبين اختصـاصـها   -ب

 جراءات المتبعة أمامها.ونظامها واإل

 واللجان الوقتية.  19لفصل الثالث: في الجمعيات العامة ا
تجتمع المحكـمة العلـيا وـكل محكـمة اســـــتئـناف بهيـئة جمعـية ـعاـمة، كـما تجتمع المـحاكم  -30

االبتدائية في نطاق اختصــاص كل محكمة اســتئناف بهيئة جمعية عامة، للنظر فيما يخص 
 التالية:كالً من هذه المحاكم في األمور 

 ر قرارات في اآلتي:اصدإ -أ
 .بتسمية هيئاتها من القضاة تحديد الدوائر وتشكيلها -
 توزيع القضايا على الدوائر. -
 تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. -
 ندب قضاة محاكم االستئناف للعمل بمحاكم الجنايات. -
 العامة الواحدة.ندب القضاة من محاكمهم لمحاكم أخرى في نطاق الجمعية  -
 تنظيم إجازات القضاة أثناء العطلة القضائية. -

 

، وهي مجتمع  لمتهمالعامة هي المنبر الذي من خالله ينقل القضاة رسالتهم ويبعثون ك  إن  الجمعيات  -  19
الغالبية العظمى من القضاة نخبِة المجتمع وصفوته، ومن نيط على عواتقهم أمانة عظيمة تتعلق بأنفس  
الناس وحري اتهم وأعراضهم وأموالهم، أفيجتمع مثل هذه الفئة وبأعداد كبيرة ثم ال يكون لهم صالحية  

فيما يخص شؤونه بم اتخاذ قرار فعلي   العدل حسب    وافقةم وتنظيم أعمالهم إال  ( من  15المادة ) وزير 
الذي له الحق في أن يرد ما ال يرى الموافقة عليه إلى الجمعيات العامة إلعادة النظر  القانون السابق؟،  

ت الجمعيات على قرارها كان له أن يلتفت عن قرار الجمعيات وي مضي ما يراه؛ إذ  فيه، ثم إن أصر 
ؤون اإلدارية جوازي اً للوزير، أم أن  قرار القضاة في الجمعيات جعلت المادة عرض األمر على مجلس الش

يحتاج إلى مراجعة من قبل مستشار قانوني؟، مع أن  القضاة هم المنف ذون للقوانين في أحكامهم    العامة
الضليعون بإعمالها وتفسيرها بل وصياغتها، إن  في تعليق إنفاذ قرار الجمعيات على موافقة وزير العدل  

للطاقات وإضاعة لألوقات وتنقيصاً من حق القضاة، ونيالً من استقاللهم، فما دام الواحد منهم يقضي  هدراً  
في أمور جسام، أفال يملك اتخاذ قرار في أمر تنظيمي أو إبداء رأي في مشروع قانون يتعلق بشؤونه  

لعامة ليكون لها دور  الوظيفية أو باألعمال القضائية؟، من هنا كان لزاماً توسيع صالحيات الجمعيات ا
فاعل في المضي  قد ماً بالعمل القضائي وتحسين أداء العمل في المحاكم، مما يعود خيره على هذا البلد  

ر الهائل في كل الميادين.   المعطاء في زمن يشهد العالم فيه التطو 
عن عزوف    إن  الواقع من خالل عشر سنوات مضت من عمر تطبيق قانون السلطة القضائية السابق ينبئ

القضاة عن المشاركة في الجمعيات العامة بسبب أن ها ليس لها دور فاعل في العملية القضائية، فكيف  
سيتطور العمل القضائي مع هذا العزوف؟، فينبغي أن تكون هناك حوافز شتى لمشاركة القضاة الفاعلة  

أن   إداري اً  المعلوم  فمن  توسيع صالحياتها،  الجمعيات، ومن ذلك  الموظ ف من  في هذه  يعطى  بقدر ما  ه 
 صالحيات يكون من قبله العطاء والوالء. 
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 اقتراحات في اآلتي:تقديم  -ب
 ندب القضاة من محاكمهم لمحاكم أخرى في نطاق الجمعيات األخرى. -
 حاجة المحاكم من القضاة والموظ فين. -
 سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. -
 مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء أو تعديلها.إبداء الرأي في  -ت
ــؤون القضــاة، وتقديم اآلراء والمقترحات  -ث ــتقالله وش ــة كل  ما يتعلق بالقضــاء واس مناقش

 بشأنها.
م س أعضـــائها أو رئيس الجمعية  مجلس الشـــؤون اإلداريةأية مســـائل أخرى يرى   -ج أو خ 

 طرحها في الجمعيات العامة.
 نصوص عليها في القانون.المسائل األخرى الم -ح

31-  
ــاتها اتتتألف الجمعي -أ ــاعدين العامة من جميع قضــ ــاة المســ ، ويدعى إليها ما عدا القضــ

 االدعاء العام، ويكون لممثله رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال االدعاء العام.
م س ـعدد  -ب اء على طـلب خ  ــه أو بـن اء نفســـ ا من تلـق اد ـبدعوة من رئيســــــه وـتدعى لالنعـق

ــتجب رئيس  ــبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده، فإذا لم يس أعضــائها، ويبين في الطلب س
 الجمعية لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.

وال يكون انعقادها ـصحيحاً إال إذا حـضره أكثر من نـصف عدد أعـضائها، فإذا لم يتوفر  -ت
ـعدد  لميـعاد المـحد د إذا حضـــــره ثـلثمن ا  ـهذا النصـــــاب ـجاز انعـقاد الجمعـية بـعد ســـــاـعة

عاد دعوة الجمعية خالل أسـبوع،  وفي حالة عدم توافر هذا النصـاب ت  ،األعضـاء على األقل
 .20ويكون انعقادها صحيحاً أي اً كان عدد الحاضرين

ها، وإذا حضــر  ؤهارؤســاويرأس الجمعيات العامة للمحكمة العليا ومحاكم االســتئناف   -ث
أعضـــــائـها، ويرأس الجمعـيات الـعاـمة للمـحاكم االبـتدائـية أـقدم  وإال ـفأـقدم الـحاضـــــرين من  

 .21رؤسائها وإال فأقدم الحاضرين من أعضائها
 

وذلك حتى ال يحضر عدد من القضاة تاركين أعمالهم في محاكمهم، ثم ال ينعقد االجتماع، بسبب   -  20
( للمادة  طبقاً  قطر  دولة  في  كما  قضائية  سوابق  ولهذا  النصاب،  اكتمال  السلطة 18عدم  قانون  من   )

 القضائية. 
إن  رئاسة الجمعيات العامة للمحاكم االبتدائية من قبل أقدم رؤسائها فيه إبعاد لكل تأثير على قضاة    -  21

المحاكم االبتدائية من قبل رئيس محكمة االستئناف، بسبب أن ه ممن ينظر في الطعون في أحكامهم، فله  
تدائية عليه، فال يكونون مستقل ين  تأثير معنوي عليهم، وقد يتبن ى رأياً معيناً يريد حمل قضاة المحاكم االب 

أي ة جهة عن طريق رئيس محكمة   تأثير من  إبعاد ألي   ذلك  وفي  أحكامهم،  إصدار  في  االستقالل  كل  
للمحاكم   العامة  الجمعية  يرأس  داع  ألن  هناك  ليس  أن ه  على  معي نة،  لوجهة  القضاء  لتوجيه  االستئناف 

يلزم من تنسيق بين المحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف    االبتدائية رئيس محكمة االستئناف، أما ما قد
من إجراءات فليكن بتنسيق سابق بين رئيس محكمة االستئناف ورئيس الجمعية العامة للمحاكم االبتدائية  

 وهو أقدم رؤسائها، ليطرحه األخير في اجتماع الجمعية. 
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وتصــدر قراراتها باألغلبية المطلقة لألعضــاء الحاضــرين، وإذا تســاوت اآلراء يرجح  -ج
 الجانب الذي منه الرئيس.

بعد  الجمعية وأمين الـسروتثبت مداوالت الجمعيات وقراراتها في محاـضر يوقعها رئيس  -ح
داتها   ، وتحفظ في 22قبل توقيعهاوإبداء المالحظات  إطالع القضـــاة الحاضـــرين على مســـو 

 سجل يعد لهذا الغرض أو أية وسيلة أخرى يحددها رئيس الجمعي ة.
ة أو متابعة مواضـيع معينة تحدد مهامها وصـالحياتها  -خ كيل لجان لدراـس للجمعية العامة تـش

 في قرار تشكيلها.
ــؤون الوقتيةو -د ض لجنة الش ــاتها مما  23يجوز للجمعية العامة أن تفو  في بعض اختصــاص

 .24عدا تحديد الدوائر وتشكيلها وتوزيع القضايا على الدوائر
لجنة تـسمى "لجنة الـشؤون في نطاق كل  جمعية عامة تـشك ل في بداية كل  عام قـضائي  -32

ــرة اختصــاصــات الجمعية العامة في ا ــتعجلة عند تعذر الوقتية"، تتولى مباش ــائل المس لمس
اسة رئيس تؤل ف برئ، وة أمور أخرى ينص  عليها القانوندعوتها أثناء العطلة القضائية، وأي  

ي، يختاران بطريق االنتخاب  ثنين من أعضــائهاالجمعية العامة وعضــوية ا من قبل  الســر 
حل  من أعضــاء الجمعية، مع اختيار عضــوين احتياطيين آخرين يحالن حســب األقدمي ة م

 يتغيب من العضوين. 
مجلس الشـــؤون اإلدارية تبل غ محاضـــر الجمعيات العامة ولجان الشـــؤون الوقتية إلى  -33

وله عرض ما يشـاء من ذلك على   ،المقترحات واآلراءنظر في لاللعلم بالقرارات و والمالية
  أو الجهات المختص ة حسب اختصاصاتها.رئيس المحكمة العليا 

 

 

آراء لم يتفق عليها أو لم تناقش في االجتماع؛  هذا اإلجراء تفادياً لتدوين قرارات أو مقترحات أو    -  22
 ألي  سبب كان.

إن  شؤون القضاة والعمل القضائي يجب أن يناط بمجالس وجمعيات ولجان، وليس ألشخاص مهما    -  23
دهم، إبعاداً ألي  تأثير أو تأث ر، ومن ضمن ذلك تفويض الجمعية العامة، فالتفويض   سموا في نزاهتهم وتجر 

 ؤون الوقتية المشكلة من ثالثة قضاة، وليس لرئيس الجمعية وحده. يكون للجنة الش

توزيع القضايا أمر في غاية األهمية، إعماالً لمبدإ لجوء الناس إلى قاضيهم الطبيعي وهو المحد د    -  24
بعينها قيام دعوى  قبل  العامة  الجمعية  قبل  من  قيامها  سلفاً  احتمال  الدوائر  أو  تحديد  يكون  أن  فيجب   ،

ا وتوزيع القضايا على الدوائر من قبل الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي، وال يتغير إال  وتشكيله
بقرار من الجمعية العامة، أما أن يتم تشكيل دوائر ينظرها قاض  أو قضاة معينون بعد رفع الدعوى أو  

ضاء، ويجعل الناس يشعرون  ترق ب رفعها فهو أمر ينافي المبدأ المذكور، ويعد  شرخاً كبيراً في استقالل الق
اً، كما أن  تقرير ذلك لملمح دقيق وهو أن ه كلما زاد عدد  بعدم الثقة في القضاء، وهو أمر آثاره خطيرة جد 
األشخاص الذين يصدر منهم القرار ضعفت الدوافع الشخصية والنوازع الذاتية المصاحبة لهذا القرار،  

العديد م لذا وجد  الدولة؛  أمر معهود في  المدنية  وهو  الخدمة  المناقصات ومجلس  المجالس كمجلس  ن 
القرارات التي تصدر منها، وهذا األمر يسري كذلك على المجلس   البلدية وغيرها؛ لطبيعة  والمجالس 

 األعلى للقضاء ومجلس الشؤون اإلدارية والمالية والجمعيات العامة. 
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 .25مجلس الشؤون اإلدارية والمالية اني: في الباب الث
34-  
ــؤون اإلدارية -أ ــاء العام مجلس للش ــاغلي الوظائف والمالية  يكون للقض ، يتألف من أقدم ش

القضائية التالية: نائب رئيس المحكمة العليا، قاضي المحكمة العليا، قاضي محكمة استئناف  
، أول، قاضــي محكمة اســتئناف، قاضــي محكمة ابتدائية أول، قاضــ ي محكمة ابتدائية ثان 

، على أن يـضاف إلى ـشاغل وظيفة قاـضي محكمة اـستئناف أول فما دونها مع ـشرط  يقاض 
 .26األفضلية في الكفاءة حسب آخر تقارير التفتيش القضائياألقدمية شرط 

ــا -ب ــائه أو وجود ئه، وويرأس المجلس أقدم أعضـ عند غياب رئيس المجلس أو أحد أعضـ
ممن يتوافر فيه شــــرط   في الوظيفة التي يشــــغلها القاضــــي الذي يليهع لديه يحل محله  مان

 .العضوية في المجلس
ؤون اإلدارية والماليةوال يصـح أن يكون رئيس   -ت في أو أحد أعضـائه عضـواً  مجلس الـش

ــاء ــح أن تزيد مدة أو منتدباً   المجلس األعلى للقضــ ــائي، وال يصــ إلى هيئة التفتيش القضــ
نوات طوال مدة عضـوية القاضـي في المجلس أكث نتين متصـلة، أو أكثر من أربع ـس ر من ـس

ا فاصــل زمني ال يقل عن وتعتبر المدة متصــلة إذا تتابعت أيامها أو فصــل بينه، 27الخدمة
 خمس سنوات.

 

ل في ترسيخ مبدإ مجلس الشؤون اإلدارية هو العمود الفقري في السلطة القضا  -  25 ئية، وعليه المعو 
االستقالل، فهو المختص بكل شؤون القضاة اإلدارية والمالية، وهذا أعظم مظاهر استقالل القضاء، فكان 

تماشياً مع مبدإ االستقالل اإلداري والمالي،  المقترح أن يعاد تسميته ليشمل الناحيتين اإلدارية والمالية،  
  شؤون القضاةِ   يعاد تشكيله على حسب ما سيرد، وذلك حتى يتول ى جميعَ وأن يوس ع في صالحي اته، وأن  

أنفسهم بل عدد من النخبة منهم، وبهذا لن يكون هناك أي  تأثير على القاضي من قبل شخص أو   القضاة  
ل أي  نوازع شخصية   جهة، كما أن ه أبعد ، فهو أدعى الطمئنان القاضي فيما يتعلق بشؤونه، فيكون  لتدخ 

لها.   غاً ألداء األمانة التي تحم   مستقر  البال متفر 
 ية: تشكيل المجلس بهذه الكيف - 26
 ة في أغلب أعضاء المجلس. ءالكفامتوافقة مع القانون الشتراط األفضلية في  أدعى إلصدار قرارات -
كون عند حسن  ؤدي واجبه وليأدعى ألن يحرص كل عضو على بذل كل ما بوسعه لمصلحة القضاء؛ لي  -

 ظن  القضاة. 
 وظيفة قضائية.   ةب أي  ستكون غالب الوظائف القضائية مممثلة في المجلس، مما يعني عدم تغيي  -
لن يكون على المجلس أي  تأثير من شخص أو جهة، لتعد د أعضائه على أغلب الوظائف القضائية،    -

 ولمحدودية عدد سنوات العضوية في المجلس. 
الفرصة   -  27 تتاح  قوة وتطوراً، ولكي  المجلس  يزيد  المجلس مما  والنشاط في  األفكار  لتجديد  أدعى 

 لقضاة في المجلس. لمشاركة أكبر عدد من ا
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غ وا -ث ر تفر  غ أو وللمجلس أن يقر  حد من أعضــائه أو أكثر حســب الحاجة، ويرأس المتفر 
غين مكتب التنسيق القضائي الت  .28ابع للمجلسأقدم المتفر 

ــؤون اإلدارية والماليةيختص    -35 ــاة الوظيفية اإلدارية ب مجلس الشـ ــؤون القضـ ــائر شـ سـ
ة من   الـي ارة  والـم دب وإـع ل وـن ة ونـق اث وتعيين وترقـي أة وتفريغ وابتـع اـف ك من  ومـك غير ذـل

 االختصاصات التي يقررها القانون، مما لم يستثن بنص خاص.
36-  
اجتماعاً دوري اً كل  شــــهر ما عدا أشــــهر اإلجازة القضــــائية، ويمكن أن يجتمع المجلس   -أ

بدعوة من رئيسـه أو بطلب من ثالثة من أعضـائه، ويجب أن تكون يجتمع بصـفة اسـتثنائية  
 .الدعوة مصحوبة بجدول األعمال

القرارات بأغلبية تصــدر ، وكامل هيئتهوال يكون انعقاد المجلس صــحيحاً إال بحضــور  -ب
ح الـجاـنب اـلذي مـنه الرئيس، ويوق ع رئيس المجلس ، ـفإاألصـــــوات ن تســـــاوت اآلراء رج 

 القرارات التي يصدرها المجلس بناًء على محاضر االجتماعات.
بـجدول االجتـماع قـبل القضـــــاة    جميعوعلى المجلس إعالم ، ـيةســـــر  المجلس   ـمداوالت -ت

ــمل المواضــيع التي طرحت وما انتهى  بثالثة أيام على األقل، انعقاده وببيان  بعد انعقاده يش
 .29إليه بشأنها من قرارات أو ما اتخذ من إجراءات

ه   -37 ا يطلـب ل ـم ديم ـك ة تـق ة وغير الحكومـي ات الحكومـي ات أو العلى الجـه اـن مجلس من بـي
 .أوراق أو وثائق ذات عالقة بصالحياته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

االختصاصات التي يتوالها المجلس كثيرة جداً، تحتاج لتنسيق وتحضير وإعداد بحوث قانونية أو    -  28
 إدارية وغير ذلك، مما يحتم تفرغ بعض األعضاء.

وليتولى   المجلس،  البيانات قريبة من  لتكون كافة قواعد  للمجلس أوجه  القضائي  التنسيق  وتبعية مكتب 
 ق مع كافة الجهات المعنية في كل ما يدخل في اختصاصات المجلس. المكتب التنسي 

وهذا حتى تكون هناك رقابة على أعمال المجلس من قبل جميع القضاة، ألن  األمر يعنيهم، وحتى    -  29
يتواصلوا مع من يمثلهم للتشاور فيما يطرح من مواضيع في المجلس، وهذا ال يتنافى مع كون المداوالت  

مجلس في ذلك شأن األحكام القضائية؛ المداوالت بشأنها سري ة والنطق باألحكام في جلسة سري ة، فشأن ال
 علنية، واإلعالم يتحقق حتى بالبريد اإللكتروني. 
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 الباب الثالث: في القضاة.

 . واألقدمية األول: في التعيين والترقية الفصل 
 الفرع األول: في التعيين. 

 الوارد في الجدول المرفق.ترتب الوظائف القضائية على النحو  -38
 أن يكون: يشترط فيمن يعي ن في الوظائف القضائية -39
 مسلماً، عماني الجنسية. -أ

 كامل األهلية. -ب
 محمود السيرة وحسن السمعة. -ت
الشـريعة اإلسـالمية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد حاصـالً على شـهادة في  -ث

 العليا المعترف بها.
، ثم مســاعد إذا كان التعيين في وظيفة قاض    30ســنة  أال يقل عمره عن ثمانية وعشــرين -ج

تراعى الســـنوات الواردة في جدول الوظائف القضـــائية المرفق عند التعيين في غيرها من 
 .31الوظائف القضائية

ة بالذمة والـشرف، ولو أال ت -ح كون قد ـصدرت ـضد ه أحكام جزائية أو تأديبية ألـسباب ماسـ 
د  إليه اعتباره.  كان قد ر 

 أن يجتاز االختبارات والمقابالت التي تعقد لهذا الغرض. -خ
يجوز في حال الضــرورة  ،اســتثناًء من اشــتراط الجنســية العمانية فيمن يول ى القضــاء -40

ول ى القضــاء من ينتمي بجنســيته إلى إحدى الدول العربية إذا لم يوجد عماني أن يالقصــوى 
لمين ن  ، ومن المـس تراط الـس هادة يعفى من اـش تراط الحصـول على الـش من يوجد في ومن اـش

 .الخدمة من القضاة وقت العمل بهذا القانون

 

القضاء أمانة عظيمة، تقتضي نضجاً عقلياً وخبرة عملية مما يعين على أداء األمانة حق األداء،    -  30
وباشتراطه لن يعين قاض  إال وقد بلغ الثالثين من ذا الشرط،  وذلك مما يضمن توافره غالباً باشتراط ه

و  واليمالعمر،  الدول كمصر  بعض  سنة  بثالثين  القضاة  في  العمر  اشتراط  في  سبق  واإلمارات، قد  ن 
وللعضوية بمجلس الشورى أن  وعشرين سنة في قطر، كما أن ه يشترط في سلطنة عمان للترشح    وبخمس

( من النظام األساسي للدولة، ويشترط  10( مكرراً )58ميالدية طبقاً للمادة )ال تقل سنه عن ثالثين سنة  
ً من النظام األساسي للدولة  (49) الشرط ذاته طبقاً للمادة ً  فيمن يعين رئيسا له أو  لمجلس الوزراء أو نائبا

ى توافرها فيمن يصل لهذا السنوزيراً  د  ، وال شك  أن ه قد اشترط ذلك العتبارات معينة ي توخ  ، فهل مجر 
إبداء رأي في مجلس الشورى أو إدارة وزارة في مجلس الوزراء بأعظم شأناً من الحكم في أنفس الناس 

 .  وحري اتهم وأعراضهم وأموالهم، األمانة التي تحملها القاضي؟!
 يعني إذا كان التعيين في وظيفة قاض  فيشترط أن ال يقل  عمره عن ثالثين سنة، وإن كان في وظيفة   -  31

 قاضي محكمة ابتدائية ثان  فال يقل عمره عن أربع وثالثين سنة، وهكذا.
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يكون التعيين ألول مرة في وظيفة قاض  مسـاعد، ويخضـع القاضـي المسـاعد للتدريب  -41
لمدة ســـنتين، طبقاً للنظام الذي يصـــدر به قرار من المجلس األعلى للقضـــاء، وعند انتهاء 

مجلس الشــؤون اإلدارية الســنتين إن اجتاز التدريب عي ن في وظيفة قاض  بناًء على موافقة 
ة دير  ، وإن لم يجتز  والمـالـي اًء على تـق ب بـن درـي ــدر المجلس قراراً بعـدم    مجلسالالـت أصـــ

صــالحيته للقضــاء، ويمكن تعيينه من بعد في وظيفة غير قضــائية وفقاً لمؤهالته وخبراته، 
وإذا لم يصدر قرار بشأن القاضي المساعد حتى أنهى ثالث سنوات من تاريخ تعيينه قاضياً 

 . 32قضائية، فيجب تعيينه قاضياً مساعداً كان ذلك تثبيتاً له في الوظائف ال
ــريعة  -42 ــتغل بتدريس الشــ ــائية التالية من اشــ يجوز أن يعي ن في إحدى الوظائف القضــ

اإلســالمية أو القانون في الجامعات والمعاهد المعترف بها أو اشــتغل بأعمال نظيرة للعمل 
 مدة ال تقل عن:  مارس المحاماةأو القضائي 

 يفة قاض.ت إذا كان التعيين في وظسنوا أربع -أ
منها بالنســبة إلى  ســنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضــي محكمة ابتدائية ثان، يثمان -ب

 المحامين سنتان أمام المحاكم االبتدائية.
اثنتي عشــرة ســنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضــي محكمة ابتدائية أول، منها بالنســبة  -ت

 إلى المحامين أربع سنوات أمام المحاكم االبتدائية. 
عشــرة ســنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضــي محكمة اســتئناف، منها بالنســبة  ســت -ث

 للمحامين سنتان أمام محاكم االستئناف.
عشـرين سـنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضـي محكمة اسـتئناف أول، منها بالنسـبة إلى  -ج

 المحامين أربع سنوات أمام محاكم االستئناف.
في وظيفة قاضـــي المحكمة العليا، منها بالنســـبة  إذا كان التعيينســـنة   عشـــرينأربع و -ح

 للمحامين سنتان أمام المحكمة العليا.
بناء على موافقة  33يكون التعيين في الوظائف القضــائية ألول مرة بمرســوم ســلطاني -43

ــاعد فيكون التعيين فيها مجلس الشـــؤون اإلدارية والمالية ، وذلك فيما عدا وظيفة قاض  مسـ
 .اإلدارية والماليةمجلس الشؤون بقرار من 

 

هذا النص لهذه المادة يجعل الجهات المعنية بتعيين القضاة حريصة على الفصل في وضع القاضي   -  32
في القانون السابق فقد كان (  23)لمادة  سنوات، أما عدم إحكام النص لالمساعد خالل مدة ال تجاوز ثالث  

يجته سوء في التطبيق، حتى أمضى بعض القضاة المساعدين أكثر من خمس سنوات وهم قضاة  من نت
م مساعدي قضاة، حيث عي ن بعضهم قضاة بتاريخ  1/1/2000مساعدون، وهم المجموعة التي عينت في  

 م.  22/5/2005
للقاضي أي  والء ألي  شخص في    -  33 الوالء لمن عي ن، ويجب أن ال يكون  أن   القواعد  السلطة من 

تشكيلته   ثابت في  مجلس وهو غير  بالتعيين أصالً  فالمختص  القضائية كذلك،  السلطة  التنفيذية وال في 
لها القاضي،  بأشخاص معينين، وصدور المرسوم بالتعيين أمر شرفي يتناسب مع شرف األمانة التي يتحم 

األحكام باسم صاحب   فهو النائب عن ولي  األمر في الفصل في الخصومات بين الناس، ولذلك تصدر
للمادة ) ( من النظام األساسي للدولة، فتعيينه يجب أن يكون من قبل صاحب الجاللة،  71الجاللة طبقاً 
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 :قدميّةاألو الفرع الثاني: في الترقية

 

وتعيين القاضي من قبل ولي  األمر هو المعمول به في عدد من الدول العربية كمصر واليمن والكويت  
مصر والسعودية، أما صدور التعيين بقرار    والبحرين واإلمارات والسعودية وقطر، بل وكذلك الترقية في

من قبل وزير العدل فهو أول مدخل من مداخل التأثير على القاضي، وهكذا فيما لو كان من قبل رئيس  
للحري ة ال   فاقداً  ينتظر منه عدل، وإن   تابعاً ال  لهم، وكما قيل: "إن   بالتبعية  العليا، فهو يشعر  المحكمة 

 يصلح للدفاع عنها".
ف  إن ه من  وليس  إذ  بغير مرسوم سلطاني؛  القضاة  تعيين  يكون  أن  يوجب  ما  للدولة  األساسي  النظام  ي 

المعلوم في أصول الفقه أن  من شروط حجية مفهوم المخالفة عدم معارضته لما هو أقوى منه، وبالنظر  
بار القضاة  تعيين ك ( من النظام األساسي للدولة والتي نصت على مهام السلطان ومنها: "42في المادة )

القضاة ليس من مهام ناصبهم م هم من  ؤ وإعفا تعيين من هم دون كبار  أن   المخالفة  أن  مفهوم  "، يظهر 
، وقد عارضه النص  في المادة   السلطان، وهذا مفهوم مسل م لو لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو النص 

كبار القضاة بمرسوم، حيث    ( من ذات القانون التي ورد بها ما يجيز أن يكون تعيين من هم دون61)
 " أنه  على  وإجراءات نص ت  القضـاء، وشروط  يتولى  فيمن  توافـرها  الواجب  الشروط  القـانون  ويحدد 

من  ذلك  وغير  للعزل  قابليتهم  عدم  وأحـوال  لهم  المقررة  والضمانات  وترقيتهم  ونقلهم  القضـاة  تعيـين 
بهم الخاصة  ااألحكام  تعيين  موضوع  أوكلت  المادة  فهذه  القانون،  "،  إلى  ذلك  ونحو  وترقياتهم  لقضاة 

يتم   القضاة  تعيين  أن   القضائية على  السلطة  قانون  فإذا نص   القضائية،  السلطة  قانون  والمقصود هاهنا 
( المشار إليها، على  42بمرسوم سلطاني فهذا هو المعتمد، وال يكون هناك أي  تعارض مع نص  المادة )

( منه على أن "التعيين في الوظائف القضائية  32ة بدايةً ونص ت المادة )أنه قد صدر قانون السلطة القضائي 
م، فهل كان صدور قانون السلطة 1/8/2006يكون بمرسوم سلطاني"، لوال التعديل في هذه المادة بتاريخ  
ن مخالفة للنظام األساسي للدولة؟!.  القضائية ابتداًء يتضم 
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تكون الترقية بطريق التعيين بمرســوم ســلطاني إلى وظيفة قاضــي المحكمة العليا وما  -44
الـيةموافـقة  ـناء على  ب  فوقـها مجلس الشـــــؤون وبقرار من    ،مجلس الشـــــؤون اإلدارـية والـم

ــتئناف   34اإلدارية والمالية ــي محكمة اسـ ل  إلى وظيفة قاضـ ــدر  وما دونهاأو  ، على أن يصـ
من كل  عام، ويكون العمل به في بداية العام القضـــائي   مايوالمرســـوم أو القرار في شـــهر 

 .35التالي

 

كيلته المذكورة يعد  فيما يتعلق بشؤون القضاة أعلى سلطة  بتشالشؤون اإلدارية والمالية  مجلس  إن     -  34
العليا؛ ألنه يضم سبعة من أقدم قضاة الوظائف القضائية   ورتبة من وزير العدل ومن رئيس المحكمة 

الكفاءة في أغلبهم، كما أن  صدور القرارات من قبل المجلس أيسر من األفضلية في  فضالً عن اشتراط  
فبمجرد توافر شروط االستحقاق للترقية وموافقة المجلس يصدر المجلس القرار في ذلك، الناحية العملية  

فليس بحاجة لقرار من غيره ولو شرفي اً، وفي ذلك سد  لثغرة التأثير على القضاة من قبل أشخاص؛ كما 
التنفي  السلطة  قبل  من  يصدر  الترقية  قرار  كان  فيكون  ذية،لو  العليا  المحكمة  قضاة  تعيين  قبل    أما  من 

( من النظام األساسي للدولة، على أن  صدور القرارات فيما  42صاحب الجاللة ليتوافق ذلك مع المادة )
قانون   الحديثة كما في  القوانين  المجلس أمر معهود في بعض  القضاة والقضاء من قبل  يتعلق بشؤون 

رقم   قطر  دولة  في  القضائية  ك10/2003السلطة  األمور  من  عدد  في  وذلك  للمحكمة  إن م،  دوائر  شاء 
، وندب القضاة للمكتب الفني عقد جلسات المحاكم خارج مقارها األصلية، و االبتدائية في المدن األخرى

وللتفتيش القضائي، وتحديد األعمال النظيرة، وإصدار الئحة التفتيش القضائي، كما أن ه ليس بغريب علينا 
ل    في المجالس في السلطنة، فعلى سبيل المثال ال الحصر ــو  المجلس العماني لالختصاصات الطبية خ 

م بإقرار 93/2011( من نظامه المعد لة بالمرسوم السلطاني رقم  12مجلس األمناء فيه بموجب المادة )
اللوائح وإصدار القرارات والتوصيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة اختصاصاته، وكذا مجلس  

بالد المنطقة االقتصادية الخاصة  الهيئة الصادر بالمرسوم  18( و)5قم كما في المواد )هيئة  ( من نظام 
( من نظامها، ثم  7م، وكذا مجلس إدارة هيئة اإلذاعة والتلفاز كما في المادة )119/2011السلطاني رقم  

من اختصاص رئيس الهيئة تنفيذ السياسات العامة التي يرسمها المجلس وتنفيذ قراراته ونحو ذلك كان  
( منه، على أن  بعض المجالس في بعض الهيئات تخط ت صالحياتها ذلك فأوكل إليها تول ي  8)طبقاً للمادة  

 ( من نظامها.4اإلدارة، كما في مجلس هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم حسب المادة )
فما المانع من    ،قانون السلطة القضائية نص  على اختصاصات مجلس الشؤون اإلدارية والمالية  فما دام

 أن يصدر المجلس نفسه القرارات فيما يختص به؟، إال ما استثني بنص خاص؟. 
أما ما قد يثار من أن  صدور هذه القرارات يحتاج إلى توافر مخص صات مالية وتنسيق مع الجهات المالية،  

للترقيات ونحوها القضاء من مخص صات  إليه  يحتاج  بإدراج كل  ما  تجاوزه  تم   أمر  الميزانية    فهو  في 
 السنوي ة والتي يتم  إعدادها من قبل المجلس نفسه. 

بأن  وزير العدل يصدر قرارات الترقية بصفته نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء؛   وال يمكن أن يقال
 ألمور منها:

اإلداري وأعضاء   - القضاء  ترقيات قضاة محكمة  بإصدر  المختص  لكان هو  األمر كذلك  لو كان  أن ه 
بإنشاء محكمة القضاء   91/99يتنافي مع المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم  اء العام، وهذا  االدع

السلطاني، وكذلك مع   البالط  المختص هو وزير ديوان  الوزير  التي جعلت  قانونها،  اإلداري وإصدار 
، التي جعل تبعية  بإنشاء االدعام العام وإصدار قانونه  92/99المادة األولى من المرسوم السلطاني رقم  

 االدعاء العام للمفتش العام، وهذا طبعاً قبل استقالل االدعاء العام إدارياً ومالياً.



 إعداد/ سيف بن سعيد بن حمد العزري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بإبراء

            56من  25صفحة                                                                   

 

45-  
المرفق مع الوظائف القـضائية جدول ية بإكمال الـسنوات المبي نة في يـستحق القاـضي الترق -أ

على أن  العبرة في موعد االسـتحقاق هو تاريخ العمل بمرسـوم أو  ،المطلقة  مراعاة األقدمية
 .36قرار الترقية

حـصول القاـضي على تقدير ال يقل  عن للترقية فيمن عدا قـضاة المحكمة العليا يـشترط  و -ب
 .للتفتيش القضائي آخر تقريرجيد في 

ه القانونا، إال بسبب ال يسقط حق القاضي في الترقية بعد استحقاقه لهو -ت  .يقر 
46-  
مجلس الشــؤون اإلدارية القضــائي رفع قائمة الترشــيح للترقيات إلى  هيئة التفتيشعلى   -أ

 .خالل األسبوعين األولين من شهر سبتمبر والمالية
ــاة   -ب ــؤون القضـ ــة بنظر دعاوى شـ ــة بنظر وعلى الدائرة المختصـ وعلى الهيئة المختصـ

دائرة ك اـل ــادرة من تـل ام الصـــ اً  م  الحك  ،الطعون في األحـك دـعاوى خالل ســـــتين يوـم في اـل
 .37المتعلقة بالقائمة المذكورةوالطعون المرفوعة أمامهما و

 

بالترقية حتى يتولى نائب الرئيس    - أن ه ليس من اختصاص المجلس األعلى للقضاء إصدار القرارات 
 ذلك.

الرئيس غير وزير العدل، ولم يعد ل  أن ه لو قد ر أن عد ل في تشكيلة المجلس األعلى للقضاء فكان نائب  -
في قانون السلطة  القضائية، لبقيت صالحيات وزير العدل كما هي مع أن ه ليس نائب رئيس المجلس  

 األعلى للقضاء. 
وعلى هذا فكل ما ورد في قانون السلطة القضائية من لفظ وزير العدل فالمقصود الوزير بصفته هذه، 

حتى يعد  من    لتنفيذية، وليس بصفته نائب رئيس المجلس األعلى للقضاءوهو بصفته هذه يعد  من السلطة ا 
السلطة القضائية، فصدور قرارات الترقية من قبله يتنافى مع مبدإ استقالل القضاء في أعظم شأن من  
شؤون القضاة، وهو الترقية، هذا حتى مع عد  قرار الوزير قراراً كاشفاً ِلــما صدر من مجلس الشؤون  

ن فتح باب للتأثير على القضاة.اإلدارية  ؛ إذ يتضم 
والعمل به في شهر سبتمبر بداية العام القضائي، وذلك لوضع الترقيات   صدور القرار في شهر مايو   -  35

التالي، ويترتب على ذلك تشكيل الدوائر    قرارات النقل والندب للعام القضائيفي االعتبار عند صدور  
 يات العامة. وتوزيعها على القضاة من قبل الجمع

م، فإن ه 9/2012إلى قاضي محكمة استئناف وابتدأ العمل بالقرار في شهر    بمعنى أن ه لو رق ي قاض    -  36
م، فيجب على هيئة التفتيش القضائي 9/2016  لى قاضي محكمة استئناف أول في شهريستحق الترقية إ

إدراج اسمه إن توفر شرط الكفاية في قائمة الترشيح للترقية التي يرفعها لمجلس الشؤون اإلدارية والمالية 
 م.2016م، ليدرج المجلس المخصصات المالية الالزمة في ميزانية 2015في سبتمبر 

ونحوها تجعل مواضيع الترقيات تسير على نحو يضمن  في هذه المادة  واإلجراءات  المدد المذكورة    -  37
رها عن موعدها حسب البيان التالي:  عدم تأخ 

القائمة في    - ترفع  القضائي  التفتيش  أقصاه  هيئة  الترقية خالل    -،  14/9موعد  بالتجاوز في  اإلخطار 
ل من المجلس  الفص  -أمام مجلس الشؤون اإلدارية والمالية خالل خمسة عشر يوماً،    التظلم  -أسبوع،  

مهلة رفع   -الحكم في الدعوى خالل ستين يوماً،    -خالل شهر، مهلة لرفع الدعوى خالل ثالثين يوماً  
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ــؤون اإلدارية والماليةوعلى  -ت ــات المالية الالزمة  مجلس الشــ صــ ــ  إدراج كافة المخصــ
 . 38المالية للسنة المالية التالية في مقترح الميزانية اتيات والتعيينللترق
47-  
ــواء في التعيين أو الترقية اعتباراً من تاريخ  -أ ــوم أوالعمل بتحدد أقدمية القضــاة س  المرس

 .39القرار

 

الحكم في الطعن خالل ستين يوماً، فالمجموع سبعة أشهر   -خالل خمسة عشر يوماً،  في الحكم  الطعن  
بالترقية    ن  القرار أو المرسومأ  ، في حين22/4كم نهائياً بتاريخ أقصاه  وأسبوع أي يصير القرار أو الح 

 يصدر في شهر مايو من كل عام، والمخص صات المالية للترقية مدرجة في الميزانية.  

ر في ترقية   -  38 إن  من أعظم اإلخفاقات التي وجدت في السلطة القضائية خالل العقد الماضي هو التأخ 
ر  مما  في القانون السابق،    المستحقين للترقية من القضاة، بسبب عدم إحكام نصوص المواد نتج عنه تأخ 

بداية تاريخ العمل بقانون   كثيراً، فقد أمضى بعض القضاة في وظيفة قاض  منذ  راً  ترقيات القضاة تأخ 
م، 14/1/2007م وتمت ترقيتهم إلى قاضي محكمة ابتدائية ثان  بتاريخ  2/6/2001السلطة القضائية في  

حين إن  األصل في القاضي أن ه يستحق الترقية لقاضي محكمة  أي أمضوا ست سنوات وسبعة أشهر في  
، لذلك كان ال بد   ناك نماذج أخرى تقارب هذه المدة، وه-حسب القانون السابق  –   ابتدائية ثان  بعد سنتين

من إحكام مواد القانون وتفصيل الواجب على كل جهة بشكل واضح للغاية بما ال يدع مجاالً للتراخي في  
 . ، أو إيكال كل  جهة أمراً ما إلى جهة أخرى بسبب عدم وضوح الواجباتأداء الواجب

نص  عليه في اللوائح؛ إذ القانون السابق نص  في  وال ينبغي أن يقال بأن  مثل هذا التفصيل األولى أن ي  
ن القواعد واإلجراءات التي يسير عليها  19المادة ) ( على أن "يضع مجلس الشؤون اإلدارية الئحة تتضم 

ي مباشرة اختصاصاته، وتصدر بقرار من وزير العدل"، وقد مضى على تطبيق القانون عشر سنوات  ف
، فما ندري ما السبب وراء ذلك؟!، مع أن  األصل أن  ! وستة أشهر إلى اآلن، ولم تَر هذه الالئحة النور

اصاتها وفق  الجهات المعنية، لتباشر اختصيجب أن يكون من أولى أولوي ات  صدور مثل هذه الالئحة  
أكثر  من  قواعد منضبطة وإجراءات واضحة،   ا  م  يتنازع موضوعاً  حينما  الحال  يكون  لعله هكذا  لكن 

سلطة، وفي المقابل نجد الشأن يختلف فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فعندما صدر المرسوم السلطاني  
ادة الرابعة من المرسوم  م بشأن مجلس عمان وإصدار نظامه نص ت الم16/12/1997بتاريخ    86/97رقم  

على أن ه "تصدر الالئحة الداخلية لكل من المجلسين بمرسوم سلطاني"، فصدر بالتاريخ ذاته المرسوم  
بإصدار   88/97بإصدار الالئحة الداخلية لمجلس الدولة، والمرسوم السلطاني رقم    87/97السلطاني رقم  

رت الصالحيةالالئحة الداخلية لمجلس الشورى لمجلس عمان بأن "يضع كل من مجلس الدولة   ، ثم  تطو 
للمادة ) الداخلي ة"، طبقاً  )58ومجلس الشورى الئحته  راً  المعد لة  25( مكر  للدولة  النظام األساسي  ( من 

 م، فهنيئاً للسلطة التشريعية االستقالل الحقيقي. 99/2011بالمرسوم السلطاني رقم  
 يثير الكثير من اإلشكاليات، منها:ؤون اإلدارية والمالية  الشمجلس  تاريخ موافقة  اعتبار األقدمية من    -  39
ر الموافقة مراعاة لبعد وقت االستحقاق أو أن ه ينتظر إلحا  - ق أحد بالقرار أو المرسوم  أن  المجلس قد يؤخ 

ر.   فيؤخ 
الموافقة    - السابق  منأن   القانون  تكن معلنة في ظل   لم  المجلس  اجتماعات ، بل هي في محاضر  قبل 

 . ؟ن يعلم بذلكأ، فأن ى للقاضي المجلس
للترقيات، ويكون هناك من تم تخط يه،    - الترشيحات  ال    وموضوعهمأن  المجلس قد يوافق على قائمة 

من المجلس على القائمة ببطالن    يصدر حكم نهائي بعد الموافقةيزال في طور الدعاوى والطعون، ثم  
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ــب ترتيبهم    -ب ــوم أو القرار على أكثر من شــخص كانت األقدمية حس ــتمل المرس وإذا اش
 .40ةفيه، على أن يراعى في الترتيب أن يكون حسب األحرف األبجدي

اشـــــتـغل ـبالـتدريس أو ـبالمـحاـماة أو ـبأعـمال نظيرة أن ال ويراعى أـن ه في ـحال تعيين من  -ت
 يسبق زمالءه في القضاء.

ــونها يجوز إعادة الذين تركوا العمل في القضاء في نفس و  -ث ــــ الوظيفة التي كانوا يشغلــ
اـشتغلوا خالل تركهم العمل بـشيء من أعمال التدريس أو قد قبل تركهم العمل، إال إن كانوا  

  فقرات وتحد د أقدميتهم طبقاً لل  (،42)  ةنظيرة فتحتسب المدة طبقاً للمادالمحاماة أو األعمال ال

 السابقة.
 

 الفصل الثاني: في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم. 
 .41إللحاق والنقل الفرع األول: في ا

 

التخط ي،  المتخط ى   قرار  القاضي  أقدمي ة  ستكون  موافقة فأين  تاريخ  من  اعتباراً  األقدمية  كانت  إن   ،
 . المجلس؟

تاريخ العمل بالمرسوم أو القرار فال يرد  عندما تحدد األقدمية اعتباراً منونحو ذلك من إشكاليات، بينما 
، ويستطيع المجلس أن يبت  ، ويكون الترتيب واضحاً في المرسوم أو القرارأبداً   شيء من تلك اإلشكاليات 

د انتهاء اإلجراءات  . في أي ة ترقية أو تعيين بمجر 
ل في الترتيب،  في جعل الترتيب في المرسوم حسب األحرف األبجدية ضابط يسد  كل  ثغرة للتد  -  40 خ 

 ويقطع حبال التطل ع للتقديم في ذلك. 

إن  النقل من محكمة إلى أخرى له أثر على حياة القاضي، لتأثيره على استقراره النفسي والعائلي،    -  41
وانعكاس ذلك على أدائه لرسالته في إقامة العدل بين الناس، والنقل على حسب الوضع القائم حالياً هو 

ال القضاة، فعندما ال تكون هناك ضوابط للنقل ويكون القاضي عرضة للنقل في كل   من أعظم ما يشغل ب 
وليس هناك ما يمنع من ذلك ال سي ما وأن ه يصدر قرار إلحاق القضاة من قبل وزير العدل كل  عام    -عام 
 القلق، مع  في ظل  هذه الظروف يكون أمر النقل مقلقاً للقاضي كل    -لقانون السابق  ( من ا37للمادة )طبقاً  

ل مسؤولية عظمى وأمانة جل ى أن يكون مستقر  النفس مطمئن  القلب ال يشغل   أن  األجدر بمثله وقد تحم 
و  الناس، لذلك كان واجباً  به من الفصل في الخصومات بين  للنقل، باله إال ما هو معني     ضع ضوابط 

وحتى ال يكون النقل سيفاً مسلطاً على رقبة القاضي يمكن أن يستعمل ضد ه بال ضوابط تمكنه من الطعن  
، وقد أجرينا دراسة تقريبية لثالثة أعوام قضائية  ة تجاهل الجهة المختصة بالنقل لتلك الضوابط فيه في حال

نا أن  الضوابط التالية في هذا بناء على قرارات اإللحاق وقرارات تعيين رؤساء محاكم االستئناف فوجد
الفرع ممكن تطبيقها واقعاً، قد توجد فروق بسيطة في بعض المحافظات بنقص، فيمكن تغطيتها بالقضاة  
األجانب أو بالتعيينات الجديدة، بحيث يشترط للتقدم للوظيفة أن يكون من قاطني محافظة معينة كما هو  

 ة. وارد في التعيين في عدد من الوظائف الحكومي 
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اإللحاق ما يكون ابتداًء لم ي ســـبق بعمل في وظيفة قضـــائية في محكمة ما، ويدخل في  -48
العـمل في المـحاكم لـمدة ســـــنتين ـفأكثر، والنـقل ـما يكون على خالف حكـمه ـكل  انقـطاع عن  

 .42ذلك
بحســب موطنه  43لكل قاض  في نطاق المحافظة التي ينتمي إليها  اإللحاق والنقلكون  ي -49

دائم   ه اـل اراً غير موطـن اً مخـت ه موطـن دائم إال أن يجعـل ـل ه مجلس الشـــــؤون اـل يوافق علـي
 فيكون الموطن المختار هو المعتبر في أحكام النقل بالنسبة إليه. ، 44اإلدارية

القضاة في  إلحاق ونقلمحافظة بالسلطنة جمعية عامة عليا تختص بتنظيم    تنشأ في كل   -50
ــاة المحاكم االبت ــتئناف الكائنة في نطاقهانطاقها، تتألف من جميع قضــ ، دائية ومحاكم االســ

 مجلس الشـــؤون اإلدارية والماليةحاضـــرين، ويبل غ  ويرأســـها أقدم أعضـــائها، وإال فأقدم ال
 . اإللحاق والنقل الذي يصدر قراراً بموجب ذلك التنظيمبتنظيم 

ة تفويض لجـنة وقتـية علـيا تختص بـما تختص ـبه الجمعـية الـعاـمة العلـيا خالل  -51 وللجمعيـ 
 . 45، تتألف من أقدم خمسة أعضاء في الجمعية العامة العليامدة تحد دها الجمعية

 

مثال اإللحاق التعيين الجديد، والرجوع للعمل في المحاكم بعد مضي  سنتين في ندب أو إعارة أو   -  42
 تفريغ أو ابتعاث لدراسة أو تدريب أو نحو ذلك.  

فإذا كان القاضي من والية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة مثالً، فيكون نقله إلى المصنعة أو   -  43
المعاول،   وادي  أو  بهابركاء  يعمل  التي  المحكمة  إلى  موطنه  من  ينتقل  أن  له  فيتيسر  فيشعر    ،وهكذا 

 باالستقرار الذي يمكنه من أداء رسالته خير أداء. 

اشتراط موافقة المجلس على اختيار موطن مختار؛ ليكون هناك ضوابط معينة مراعاةً للمصلحة    -  44
 ؤث ر على العمل القضائي. العامة وللحد  من كثرة طلبات المواطن المختارة التي قد ت

قد تكون هناك تعيينات جديدة، أو تنقالت من أو إلى المناطق ذات الطبيعة الخاصة، أو نحو ذلك   -  45
 -  من األمور المتعل قة بالنقل، فتختص بذلك هذه اللجنة، إذا رأت الجمعية العامة العليا تفويضها في ذلك

 . -بحسب الظروف واألحوال 
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، إال في حالة النقل من وإلى 46إال مرة واحدة كل  أربع سنوات   القاضي   يصح نقل ال   -52
إلى محافظة غير    ال ينقل، و48فيصح أن يكون كل  سنة   47الواليات ذات الطبيعة الخاص ة 

وموافقة الجمعية القاضي  التي ينتمي إليها إال عند الضرورة، ويشترط في الحالين موافقة  
 العامة العليا التابع لها.

ة وتحديد    على للقضــاء قراراً بتحديد الوالياتيصــدر المجلس األ -53 ذات الطبيعة الخاصــ 
إلى محافظة غير التي نقله  يســـــتحقها القاضـــــي عند نقله إليها وعند  البدالت والمزايا التي

 ينتمي إليها.

 الفرع الثاني: في الندب واإلعارة. 
إـعارتهم لغير األعـمال القضـــــائـية والـقانونـية، وفي حكمـها القضـــــاة و  دبال يجوز ـن -54

، وال يجوز ندبهم وإعارتهم لغير عملهم في المحاكم في المجال القضائي  التدريس والتدريب
ــتحقونه من بدالت    ؤون اإلدارية والماليةمجلس الشــموافقتهم وموافقة إال ب الذي يحد د ما يس

 ومزايا.
تجوز إـعارة الـقاضـــــي للعـمل في الحكوـمات أو الهيـئات العربـية واألجنبـية بقرار من   -55

  .المجلس األعلى للقضاء
ته لغير عمله في المحاكم ندب القاضــي أو إعارال يجوز أن تزيد مدة في كل  األحوال   -56

وتعتبر المدة متصــلة إذا ســنوات طوال مدة الخدمة،  أو ثماني  ،ســنوات متصــلة  على أربع
ا فاـصل زمني ال يقل عن خمس ـسنوات، ـسواء كان الندب لجهة تتابعت أيامها أو فـصل بينه

 .49واحدة أو أكثر من جهة

 

 أربع سنوات؛ ألنها أقل  مدة يمكن للقاضي أن يشعر خاللها باالستقرار في المحكمة  تحديد النقل كل    -  46
القضاة على  تعاور  فيها، ألن  كثرة  العمل  وي ضبط  المحاكم  تستقر األوضاع في  إليها، وبهذا  نقل  التي 

عند نقله  المحكمة الواحدة خالل مدد قصيرة، يخل ف عدم االستقرار سواء للقاضي فيحتاج لبذل جهد كبير  
إلى محكمة جديدة لضبط العمل بها قضائياً وإداري اً حسب منهجه واالطالع على الدعاوى السابق نظرها  
من قبل قضاة آخرين، وسواء للموظ فين الذين يحتاجون لوقت للتأقلم مع منهج القاضي الجديد، كما أن   

حكم في الدعوى من قبل قاض  لم تعاور القضاة على المحكمة الواحدة خالل مدد متقاربة يؤدي إلى ال
ينظر كافة بيناتها ولم يباشر كل  إجراءاتها، فال يحيط بكافة وقائعها إحاطة كافية للحكم فيها، إال بتكرار  

ر.   بعض إجراءاتها، وفي هذا تعطيل للعدالة، وتأخير للحكم في الدعاوى بغير سبب مبر 
د بها عدد من القضاة يغطي الحاجة، مثالها هيماء في المحافظات التي ال يوج   هي الواليات البعيدة  -  47

ومحوت والدقم وصاللة بالنسبة لغير قضاة محافظة ظفار، وخصب ودباء لغير قضاة محافظة مسندم،  
 وهكذا. 

تقديراً لطبيعة بعض الواليات وما قد يكابده القاضي عند نقله إليها، فيتوزع النقل إليها على القضاة    -  48
 كل سنة. 

المقصود بذلك أن ه لو ندب قاض لجهة مثل المكتب الفني لمدة سنتين ثم لهيئة التفتيش القضائي ثم    -  49
 للمجلس األعلى للقضاء، فال يصح أن يزيد هذا الندب على السنوات الذكورة.



 إعداد/ سيف بن سعيد بن حمد العزري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بإبراء

            56من  30صفحة                                                                   

 

ــؤون اإلدارية بموافقة القاضــي   القصــوىيجوز عند الضــرورة  -57 بقرار من مجلس الش
 التابع لها والجمعية العامة للمحكمة المراد الندب إليها:وافقة الجمعية العامة وم
 ي.ضقاتدرجة القاضي لمحكمة غير محكمته في ذات ندب ال -أ
 ندب القاضي لرئاسة لجنة التوفيق والمصالحة. -ب
ندب قضـاة محاكم االسـتئناف  وندب قضـاة المحكمة العليا للعمل في محاكم االسـتئناف،   -ت

المحكـمة   المنـتدب الوالـية المنعـقدة لقضـــــاة  للـقاضـــــين للعـمل في المـحاكم االبـتدائـية، وتكو
 .50، وذلك خالل السنوات الست  التالية لتاريخ العمل بهذا القانونالمنتدب إليها

من القاضي المنتدب  ما يستحقه  مجلس الشؤون اإلدارية والمالية  يحد دوفي كل  األحوال   -ث
 ا.بدل ومزاي

58-  
غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصاته في حالة خلو  وظيفة رئيس المحكمة أو   -أ

 األقدم فاألقدم من القضاة.
وفي ـحاـلة غـياب أـحد القضـــــاة ـبالمحكـمة أو وجود ـمانع ـلدـيه يـندب رئيس المحكـمة من  -ب

 يحل محله من قضاة المحكمة، ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إن  ندب القاضي لمحكمة أدنى من الدرجة القضائية التي يشغلها أمر غير مقبول في الغالب، إال أن ه   -  50
تقديماً  م ويقبل،  ذلك  ر  يبر  أن  يمكن  القضاة  عدد  في  الشديد  النقص  بسبب  الحاصلة  للضرورة  راعاةً 

تحديد  من  للمصلحة العامة على المصلحة الشخصي ة، وال بد من موافقة القاضي على ذلك، ولهذا ال بد   
المدة التي وهي  ،  نون الست التالية لتاريخ العمل بهذا القا  نواتحيث يكون خالل السباللجوء لهذا الندب  

ألزم المشروع المجلس األعلى للقضاء فيها بأن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بتعيين العدد الكافي من أعضاء 
 . ، وبعدها لن يكون هناك أي  داع  لمثل هذا الندبالسلطة القضائية ألداء العمل على أكمل وجه 



 إعداد/ سيف بن سعيد بن حمد العزري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بإبراء

            56من  31صفحة                                                                   

 

 رواتب القضاة وانتهاء خدمتهم ومعاشاتهم.الفصل الثالث: في  
 الفرع األول: في الرواتب. 

تحدد رواتب القضــاة وعالواتهم والبدالت التي تمنح لهم وفقاً للجدول الذي يصــدر به  -59
، وال يجوز ألحد منهم راتب 51مرسـوم سـلطاني بناء على توصـية المجلس األعلى للقضـاء

ة ـصورة، وتـسري في غير العمانيين أحكام ة بأي  بـصفة ـشخـصي ة أو أن يعامل معاملة اـستثنائي
 العقود التي تبرم معهم.

ــي الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة األعلى العالوات -60 والبدالت المقررة  يســـتحق القاضـ
ر لوظيفة رئيس المحكمة العليا.لهذه الوظيفة   بشرط أن ال يجاوز راتبه الراتب المقر 

 اشات.الفرع الثاني: في انتهاء الخدمة والمع
تنتهي خدمة القاضــي ببلوغ ســن  الخامســة والســتين، ويســتمر في العمل من يبلغ هذا  -61

 الل السنة القضائية حتى نهايتها، وال يجوز بحال مد  خدمة القاضي بعد انتهائها.السن  خ 
62-  
ر  مجلس الشـؤون اإلدارية والماليةالقاضـي اسـتقالته ليقد م   -أ بشـأنها في االجتماع الذي يقر 

إذا كانت غير   خالل ثالثة أشــهر  القرار، على أن ها تعد  مقبولة إذا لم يصــدر  هاالتالي لتقديم
 مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. 

القاضـي مسـتقيال إذا انقطع عن عمله مدة ثالثين يوماً متصـلة بدون إذن، ولو كان   يعد  و -ب
 .أو نحو ذلك بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه

 

داء رسالة القضاء، وذلك حتى يشعر  ضمان الراتب المجزي للقاضي ضمانة أساسية من ضمانات أ  -  51
القاضي في نفسه بالغنى، فيزهد فيما عند الناس عامة وفيما لدى الخصوم خاصة، حين يطرح بين يديه  
الهم   الشعور عن حمل  بهذا  الماليين، ويتفرغ  بمئات  قيمتها  تركات  أو ملفات  بالماليين  قيمتها  دعاوى 

م للعيش في مستوى معين يليق بالمكانة التي تتناسب مع لتأمين حياة كريمة له ولعائلته وعن حمل اله
له ذنظرة الناس إلى القضاء الذي يحتل في قلوبهم قيمة اجتماعية كبير لك ة ومنزلة عالية رفيعة، فيحم 

إلى البحث عن مصادر دخل أخرى  ل الهم لهذه األمور قد يدعو القاضي  م  ـحَ   أعباء اقتصادية زائدة، فإن  
أداء رس القضاء،  فينشغل عن  تجاري،  الة  عمل  بأي   القيام  من  قانوناً  ممنوع  أن ه  الراتب كما  وضمان 

ل    -ووضع معيشته  حسب مظهره    -المجزي للقاضي كذلك حتى يرى الناس فيه   شخص الغني، فال تسو 
لهم أنفسهم بالتعريض بما يملكون، هذا على أن  ضمان الراتب المجزي فيه مصلحة للدولة حين يكون  

ضي مغرياً لذوي الكفاءات العالية علماً وممارسةً من الخبراء والمحامين وغيرهم، فيعود الصالح  راتب القا
، يستطيع التأقلم مع كل  مفرزات المدنية الحديثة، فعلى   في ذلك للقضاء فيكون قضاًء قوياً ذا مستوى راق 

 الدولة أن ال تضن  بالمال في سبيل تحقيق هذه الغاية السامية.
كون تحديد راتب القاضي من قبل السلطة القضائية نفسها يتحقق أعظم مظهر من مظاهر  هذا وحين ي

استقالل السلطة القضائية؛ حتى ال يكون تحديد الراتب أو زيادته مطلباً للقضاة ينزل بمكانتهم إلى حال  
 مساومة السلطة التنفيذية، فالقضاء أعلى مكانة وأرفع منزلة من ذلك. 



 إعداد/ سيف بن سعيد بن حمد العزري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بإبراء

            56من  32صفحة                                                                   

 

جد يته لمجلس  ، فإذا تبي ن لفيه مجلس الشـؤون اإلدارية والمالية نظرقد م عذراً فإذا عاد و -ت
ــتقيل، وفي هذه الحالة تحســــب مدة الغياب إجازة من نوع اإلجازة  عد  القاضــــي غير مســ

 .السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب األحوال
إذا لم يسـتطع القاضـي بسـبب مرضـه مباشـرة عمله بعد انقضـاء اإلجازة المرضـية أو   -63

ة أن ه ال يســتطيع ألســباب صــحي ة القيام  ثبت في أي  وقت بتقرير من الجهة الطبي ة المختصــ 
ؤون اإلدارية والماليةبوظيفته على الوجه المناـسب، أحيل إلى التقاعد بقرار من    مجلس الـش

 يعلن به القاضي.
64-  
ؤون اإلدارية والماليةي حاالت صـدور قرار من ف -أ بإحالة القاضـي إلى التقاعد   مجلس الـش

 تزول والية القاضي بصيرورة القرار نهائياً. قضائيةأو نقله إلى وظيفة غير 
ويحتفظ من ينقل إلى وظيفة غير قضـائية براتبه ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة  -ب

 المنقول إليها.
قه في المعاش أو هاء خدمة القاضــي بأي  حال من األحوال ســقوط ح ال يترتب على انت -65

ى وفقا للقواعد المقررة بالنســـبة  مجلس الشـــؤون اإلدارية والماليةمن قبل   المكافأة، وتســـو 
 للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.

ــتقالة -66 ــاءلة  وفي حاالت انتهاء الخدمة باالســ ى معاش  أو بحكم من مجلس المســ ــو  يســ
القاضــي أو مكافأته على أســاس آخر راتب كان يتقاضــاه شــامالً بدالت الســكن والكهرباء 

 والماء.
 :52الحكم من مجلس المساءلةوفيما عدا حاالت انتهاء الخدمة باالستقالة أو ب -67
ى معاش القاضـــي أو مكافأته على أســـاس راتب الدرجة التالية للدرج  -أ ة التي كان يســـو 

ما كان يســـتحقه من ، وشـــامالً  يشـــغلها، شـــامالً جميع البدالت النقدي ة ما عدا بدل القضـــاء
عالوات دورية بافتراض بقائه في العمل القضــائي حتى الســن  المقررة للتقاعد، وتضــاف 

 لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن  المقررة للتقاعد.
لمسـتحق للقاضـي الذي بلغت مدة خدمته ثالثين سـنة على األقل معادالً ويكون المعاش ا -ب

 .53لراتبه مضافاً إليه ما يتقاضاه من بدالت نقدية ما عدا بدل القضاء

 

نع    -  52 القاضي شأنه يختلف عن شأن بقية الموظفين، فهو يتحمل أمانة عظيمة؛ ألجل القيام بحقها م 
غ باله من التفكير فيما يؤول إليه حاله بعد انتهاء خدمته،   قانوناً من القيام بالعمل التجاري، فينبغي أن يفر 

دمة وحال خروجه منها، وتفريغ  ومن البحث عن مصادر دخل تعينه على سد  الفارق بين حال بقائه في الخ 
لها، وفي حال انتهاء الخدمة حتى ال   باله من ذلك سواء في حال بقائه في الخدمة ليتفرغ لألمانة التي تحم 
يضطر للسعي للرزق فيلجئه ذلك ألعمال ال تتناسب مع مقام القاضي، فصفة القاضي مالزمة له عرفاً  

 حري اً بأن ال يكون هناك فارق كبير بين الحالين.    ، لذلك كانسواء في أثناء خدمته أو انتهائها
إن  من أمضى هذه السنين الطوال في أشرف األعمال وبذل في القيام بها حق القيام ربيع عمره   -  53

م بذلك، وهو قليل في حقه.   وعصارة فكره ووقته وجهده جدير بأن يكر 
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وتـعاد تســـــوـية مـعاش الـقاضـــــي كل ـما طرأ تـعدـيل في ـجدول رواـتب وـبدالت وعالوات  -ت
 القضاة.

 الفصل الرابع: في واجبات القضاة. 
68-  
 قبل مباشرة وظائفهم اليمين اآلتية:يؤدي القضاة  -أ

 "أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين". -ب
ــاة اليمين  -ت ــلطان، ويؤدي باقي القضـ ويؤدي رئيس المحكمة العليا اليمين أمام جاللة السـ

 .54أمام نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء
اض  يلتزم   -69 ل ـق ديم  ـك ة  إقرار ـببتـق ذـم ة  اـل الـي االـم ة يتضـــــمن بـي اً بجميع األموال المنقوـل ـن

ر ــ  عيين  ، وذلك عند التومصـــدر هذه الملكية  والعقارية المملوكة له وألزواجه وأوالده القصـ
ة ل  ترقـي د ـك ل مرة، ثم عـن د م  ألو  ة، تـق دـم د ترك الـخ ا، وعـن ة العلـي تبقى  ، وإلى رئيس المحكـم

 .55العليا عند االقتضاءالمحكمة رئيس طالع عليها إال بإذن من ة ال يجوز االسري  

 يحظر على القاضي األمور التالية: -70
 القيام بأي  عمل تجاري. -أ

 .ةالمداول فشاء سر  إ -ب
 نظر أي ة دعوى يكون غير صالح لنظرها أو قام به سبب للرد . -ت
 إبداء النصح ألي  من الخصوم ولو في دعوى غير معروضة عليه وإبداء رأي فيها. -ث
 .شتغال بالعمل السياسياال -ج
نتخابات ح نفـسه لهذه االمـستقيالً من وظيفته كل من رشـ   د  ويع،نتخابات العامةلال  حالترشـ   -ح

 من تاريخ ترشحه.
القيام بأي  عمل يتعارض مع واجبات وظيفته وحسـن أدائها وال يتفق واسـتقالل القضـاء  -خ

رة أي  عمل يخل   مجلس الشـؤون اإلدارية والماليةوكرامته، ويجوز ل منع القاضـي من مباـش
 بذلك.

 وال يصح للمحاكم إبداء الرأي في القضايا السياسية. -د

 

 نائب عن صاحب الجاللة في ذلك.أمام نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء بصفته هذه؛ ألنه   - 54

ذلك ضمانة من ضمانات نزاهة القاضي، وهو منهج سائد في كل  وظيفة ذات طابع خاص، كما هو    -  55
الشأن بالنسبة لنائبي الرئيس واألعضاء والموظفين في جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة طبقاً للمادة  

واإلدارية  16) المالية  الرقابة  قانون  من  اليمن  (  في  كما  للقضاة  بالنسبة  كذلك  سوابق  ولهذا  للدولة، 
 وفلسطين. 
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ال يجوز أن يجلس في دائرة واـحدة قضـــــاة بينهم قراـبة أو مصـــــاهرة حتى اـلدرـجة  -71
الرابـعة، كـما ال يجوز أن يكون ممـثل االدعاء الـعام أو ممـثل أحد الخصـــــوم أو الـمدافع عـنه 

ة المذكورة بأحد القـضاة الذين ينظرون الدعوى، وال يعتد بتوكيل الممثل ممن تربطهم الـصل
ــي  ــلة المذكورة إذا كانت الوكالة الحقة لقيام القاضـ ــي الصـ أو المدافع الذي تربطه بالقاضـ

 بنظر الدعوى.
 

 الفصل الخامس: في اإلجازات. 
72-  
 .56للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل  عام من أول يونيو وتنتهي آخر أغسطس -أ

بة إلى قـضاة المحكمة   -ب وفي جميع األحوال ال يجوز أن تجاوز مدة اإلجازة ـشهرين بالنـس
 العليا، وخمسين يوماً بالنسبة إلى من عداهم.

 نظر الدعاوى حســـب ما تحدده الجمعياتمحاكم أثناء العطلة القضـــائية في التســـتمر    -ت
 . 57ة القضائيةالعامة بناء على األحوال وعدد القضاة المباشرين للعمل خالل العطل

ال يرخ ص للقضـاة بإجازات في غير العطلة القضـائية إال لظروف اسـتثنائية إذا كانت  -73
 حالة العمل تسمح بذلك.

74-  
يســـتحق القاضـــي إجازة مرضـــية لمدة ثالث ســـنوات براتب كامل، ويجوز بعد موافقة  -أ

 تمديد إجازة القاضي المرضية لمدة ستة أشهر أخرى. مجلس الشؤون اإلدارية والمالية
وللقاضـي في حالة المرض أن يسـتفيد من رصـيد إجازته االعتيادية، بجانب ما يسـتحقه  -ب

من إجازته المرضــية، ويجوز بناء على طلبه تحويل إجازته المرضــية إلى إجازة اعتيادية  
 إذا كان له رصيد منها.

 
 
 
 
 
 
 

 

كان التعديل بهذه المدة؛ لتتوافق إجازات القضاة مع اإلجازات الدراسية ألوالدهم، وليكون بداية  - 56
العام القضائي متوافقاً مع بداية العام الدارسي، وتظهر الحاجة لذلك حين ينقل القاضي إلى محكمة غير  

 المحكمة التي كان بها العام القضائي المنصرم.
الجمعيات العامة هي األدرى بواقع العمل القضائي في نطاق دائرتها، من حيث نوع الدعاوى  - 57

 وعدد القضاة وغير ذلك، فقد ترى الجمعية نظر الدعاوى أثناء العطلة القضائية كنظرها خارجها.
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 القضائي. الفصل السادس: في التفتيش 
75-  
تؤلف من رئيس ال تقل درجته عن نائب  58للتفتيش القضــائيبالمحكمة العليا هيئة  تنشــأ   -أ

ة  اضـــــي محكـم ل  درجتهم عن ـق ــاء ال تـق اف  من األعضـــ دد ـك ا، وـع ة العلـي رئيس المحكـم
لمدة ال  مجلس الشـــؤون اإلدارية والماليةمن قبل  بقرار اســـتئناف، يختارون بطريق الندب  

ى ، مع مراعاة حصـــول المنتدب من قضـــاة محاكم االســـتئناف علتزيد على أربع ســـنوات
 تقدير كفاية ال يقل عن ممتاز في آخر تقرير، فإن تعذ ر فال أقل  من جي د جداً.

ــاة  -ب دم من القضـــ األـق دم ـف ه األـق ل  محـل ه يـح دـي انع ـل اب الرئيس أو وجود ـم ال غـي في ـح
 المنتدبين.

 القضائي باآلتي: هيئة التفتيشتختص  -76
شــكاوى التي الالقضــاة ومدى أدائهم لواجبهم الوظيفي، وفحص وتحقيق  مالحظة ســلوك -أ

 تقدم ضد هم فيما يتعلق بذلك.
 إليه من تدريب. ونالعمل على تطوير القضاة بإبداء المالحظات وبالتوصية بما يحتاج  -ب
 قضاة محاكم االستئناف ومن دونهم. التفتيش على أعمال -ت
مجلس الشـؤون اإلدارية لترقية كل  عام إلى  القضـاة الذين يسـتحقون اترشـيح  رفع قائمة  -ث

 .والمالية
 ر ذلك مما ينص القانون على اختصاصه به.غي -ج

 

ئي ينبغي النظر فيها نظرة إمعان، وبالمقارنة مع بعض الدول  تبعية الهيئة المعنية بالتفتيش القضا  -  58
العربية يتبي ن أن ها تابعة للمجالس القضائية في عدد من الدول كالسعودية وقطر، وتبعيتها لمحكمة التمييز  

البحرين،   الشؤون  في  لمجلس  وليس  العليا،  للمحكمة  تابعة  تكون  أن  المصلحة  وفق  األولى  من  ولعل  
وال ولتقارير  اإلدارية  واإلدارية،  المالية  القضاة  بشؤون  يتعلق  إداري  دور  له  المجلس  ألن   ذلك  مالية؛ 

في  فن ي  بدور  تقوم  للمجلس، وهي  تابعة  التفتيش  هيئة  تكون  أن  يمكن  فال  ذلك،  في  كبير  أثر  التفتيش 
 لك.التفتيش على أعمال القضاة، فينبغي أن تمارس صالحياتها دون تأثير عليها من المجلس في ذ

( من القانون 63طبقاً للمادة )  -  لوزير العدل  هيئة التفتيش القضائي  فال معنى لتبعيةفلما كان الحال كذلك  
؛ إذ هو على رأس وحدة وزارية تمثل السلطة التنفيذية في الدولة، وهيئة التفتيش القضائي هي  -السابق  

وتقدير الكفاية وتحقيق الشكاوى المقدمة    الجهاز الذي يتولى اإلشراف على أعمال القضاة بالتفتيش الدوري
ضد  القضاة ومالحظة سلوكهم، وما يتبع ذلك من رفع دعاوى المساءلة ورفع قائمة الترشيح للترقيات 
والترشيح للندب ونحو ذلك، فجهاز هذا شأنه ال يمكن بحال أن يكون تبعاً لوزير العدل، لما قد يؤدي إليه 

القضاة، ويتعد ى ذلك إلى التأثير على السلطة القضائية  على  على الهيئة ثم  ذلك من فتح ثغرة لتأثير الوزير  
ض استقالل  في أجلى مظاهرها وهي شؤون القضاة من ترقية وندب ومساءلة ونحو ذلك، األ مر الذي يقو 

ابع  ؛ فالتفتيش الفني بمحكمة القضاء اإلداري ت االمطالبة بذلك ليست ِبدعاً ال سابق لهالقضاء، هذا على أن   
( من قانون محكمة القضاء اإلداري، وهو  72للمحكمة وليس لوزير ديوان البالط السلطاني طبقاً للمادة )

( من قانون االدعاء العام حتى  12كذلك تابع لالدعاء العام فيما يتعلق بأعضاء االدعاء العام طبقاً للمادة )
 ون القضاء العام أقل شأناً من هذه الهيئات؟!. قبل استقالل االدعاء العام إدارياً ومالياً، فهل يعقل أن يك 
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77-  
 :59يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات التالية -أ

 أقل من المتوسط -متوسط  -جيد  -جيد جداً  -ممتاز  -ب
 .60ينيجب إجراء التفتيش الدوري مرة على األقل كل  عام -ت
ذي يجرى التفتيش على  -ث اضـــــي اـل ة أعلى من الـق التفتيش ـقاض  بوظيـف ويـجب أن يقوم ـب

 أعماله أو سابق عليه في األقدمية إن كانا في وظيفة واحدة.
اتهم من تـقارير دورـية أو مالحـظات أو  علم  ويـجب أن ي   -ج ــاة بـكل ـما يودع في ملـف القضـــ

 أوراق.
أمر من  مجلس الشــؤون اإلدارية والماليةالقضــائي على    هيئة التفتيشيعرض رئيس  -78

متـتالـية لفحص ـحالـته، ـفإذا تبي ن  يحصـــــل على تـقدير أـقل  من المتوســـــط في ثالـثة تـقارير  
ــيرورتها نهائية   إلى  تهحالبإ  اراً يعلن به القاضــيرأصــدر قللمجلس صــحة التقارير أو ص

 .التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية
ــؤون اإلدارية والماليةإلى مترفع هيئة التفتيش القضــائي   -79 بعد إجراء التفتيش  جلس الش

ــب األقدمية مع بيان الدوري قائمة ي علم بها القضــاة ت ــتمل على ترتيب جميع القضــاة حس ش
الوظيفة القـضائية لكل  قاض  وعدد الـسنوات التي ـشغل فيها تلك الوظيفة وبيان درجة الكفاية 

 . 61لكل قاض  خاضع  للتفتيش القضائي
 القضائي كالً من القضاة: هيئة التفتيشيخطر رئيس  -80

 

للمفتش القضائي في تم     -  59 الكفاية فكانت خمساً؛ حتى يكون هناك مجال أوسع  التوسع في درجات 
 التقدير، بدل حصره في أربع، وحتى يظهر الفارق في المستوى العلمي والفني للقضاة بشكل أوضح.

داً كبيراً ووقتاً طويالً من قبل المفتشين القضائيين، وإجراء إن  أعمال التفتيش القضائي تتطلب جه  -  60
ذلك كل  عام فيه من المشقة ما ال يخفى، مع ما ينتظر من قبل هيئة التفتيش القضائي من أعمال جليلة لها  
دور فاعل في المسيرة القضائية كالمساعي لتطوير القضاء والقضاة، ورفع قوائم الترشيح للترقيات وقوائم  

دمية وتقدير الكفاية، على أن ه ال يحتاج لهذه التقارير إال فيما يتعلق بالترقيات والندب للمجلس األعلى  األق
للقضاء ومجلس الشؤون اإلدارية والمالية وهيئة التفتيش القضائي والمكتب الفني، ويمكن االكتفاء بتقرير  

لمشروع كل  أربع  ائية حسب هذا افي كل  عامين لكل  ذلك، على أن  الترقيات في غالب الوظائف القض
 ا ذكر كل  سنتين.  سنوات، والندب لغالب م 

هذه القائمة لها أهمي ة كبيرة، فمن ذلك أن مجلس الشؤون اإلدارية والمالية يستعين بها في معرفة   -  61
األ أعضائه  أغلب  في  يشترط  إذ  تشكيلته؛  في  يدخل  التفتيش  من  تقارير  آخر  الكفاءة حسب  في  فضلية 

الفني،  ئيالقضا التفتيش القضائي والمكتب  الندب إلى المجلس األعلى للقضاء وهيئة  ، وكذلك في حال 
للترقيات حسب  الترشيح  قائمة  القضائي من  التفتيش  هيئة  قبل  إليه من  يرد  ما  المجلس  يراقب  وكذلك 

تالي معرفة من  بالالسنوات وتقدير الكفاية، كما أن ها مهمة للقضاة لمعرفة أقدميتهم ودرجات كفايتهم، و
جهة رقابة على عمل هيئة التفتيش القضائي ومجلس    يرأس المحكمة أو يحل  محل الرئيس، وليكون القضاة

 الشؤون اإلدارية والمالية، والعلم بذلك يمكن أن يكون بأي ة وسيلة معتبرة حتى بالبريد اإللكتروني. 
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ط أو أقل من -أ خة من التقرير فور االنتهاء  الذين قد رت كفايتهم بدرجة متوـس ط بنـس المتوـس
 منه.
لترقيات بأســـباب الترشـــيح لالذين حل  عليهم الدور للترقية ولم ي درج اســـمهم في قائمة  -ب

مجلس من ـتاريخ رفع الـقائـمة إلى    يـجب أن يكون اإلخـطار خالل أســـــبوعالتخط ي كـتاـبة، و
 . الشؤون اإلدارية والمالية

 والطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة. الفصل السابع: في التظلم 
 الفرع األول: في التظلم. 

من كل  ما يـصدر بحقه من  مجلس الـشؤون اإلدارية والماليةالتظلم إلى للقاضـي يجوز  -81
ــائي ــر يوماً من 62إجراءات وقرارات من قبل هيئة التفتيش القض ــة عش ، وذلك خالل خمس

 تقد م إلى رئيس المجلس. ويكون التظلم بصحيفة، 63أو العلم حسب األحوال تاريخ اإلخطار
في التظلم بعد االطالع على األوراق وسـماع  مجلس الشـؤون اإلدارية والماليةيفصـل   -82

أقوال المتظلم عند االقتضـاء، ويصـدر قراره خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم التظل م على 
قبوالً للتظلم  ـعد  ذـلك  كورة  خالل الـمدة الـمذأقصـــــى تـقدير، ـفإن لم يصـــــدر المجلس قراراً  

 .64وإلغاًء لإلجراء أو القرار المتظلم منه
83-  
التظل م من التخط ي في الترقيــة قبــل الموافقــة على  -أ يصــــــدر المجلس قراره في حــالــة 

 الترقيات.
ويـصدر قراراً باعتماد قائمة األقدمية ودرجات الكفاية بعد الفـصل في التظل مات المتعلقة  -ب

 بها إن وجدت.
 ة.نهائيقرارات إدارية المجلس  اتقراريع جمكون وت -ت
 

 
 

 

القاضي، كتقدير الكفاية حتى فيما بين  هناك أمور عديدة تصدر من هيئة التفتيش القضائي في حق   - 62
درجات الكفاية العليا، كممتاز وجيد جداً مثالً، وكقائمة األقدمية، وقائمة الترشيح للترقية، ونحو ذلك، فمن  

 حقه كذلك التظلم منها.

ألن ما يصدر من قبل المجلس يجب أن يخطر القاضي ببعضه ويعلم ببعضه، والفرق بينهما واضح،    -  63
المص ور  البريد  اإلخطار بصفة رسمية بخطاب كتابي، بينما العلم ولو بالبريد اإللكتروني أو    بأن يكون
 )الفاكس(. 

بناء على   -  64 للمجلس على الفصل في التظلمات، وحتى يتخذ القاضي اإلجراء الذي يراه الحقاً  حثاً 
ي في الترقية قبل صدور  قرار المجلس من رفع الدعوى ونحو ذلك، كسباً للوقت خاصة فيما يتعلق بالتخط 

المراسيم أو القرارات، فكل  المواعيد المتعلقة بذلك منضبطة انضباطاً يكفل حلول موعد صدور المراسيم  
 والقرارات وقد أصبحت القرارات واألحكام نهائية.
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 الفرع الثاني: في الدعاوى الخاصة بشؤون القضاة. 
ــائي  -84 تختص الدائرة التي تحد دها الجمعية العامة بالمحكمة العليا في بداية كل  عام قضــ

بالفصـــل في الدعاوى التي يرفعها القضـــاة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية   65دون غيرها
المتعلـقة ـبأي  شـــــأن من شـــــؤونهم الوظيفـية ووقف تنفـيذـها وـبالتعويض عنـها، كـما تختص   
ــاة أو   ــتحقة للقضـ ــات والمكافآت المسـ ــة بالرواتب والمعاشـ ــل في الدعاوى الخاصـ بالفصـ

ــر القرار أو لورثتهم، وترفع الدعوى أمام الدائرة   المذكورة خالل ثالثين يوماً من تاريخ نش
أن به ، وفي حال ما إذا كان القرار المطعون أو علمه به حـسب األحوال إعالن صـاحب الـش

فيه متعل قاً بأحد أعـضاء الدائرة المذكورة أو كان أحد أعـضائها قد اـشترك في إـصدار القرار  
ت بنظر الدعوى الدائرة االحتياطية اخ  مجلس الشـــؤون اإلدارية والماليةاإلداري من  تصـــ 

 التي تحد دها الجمعية العامة للمحكمة العليا في بداية كل  عام قضائي.
ؤون  دعاوى في األحكام الصـادرة من الدائرة المختصـة بالفصـل في  66يكون الطعن -85 ـش

ة بالفصـل في تنازع االختصـاص واألحكامالقضـاة   المنصـوص عليها   67أمام الهيئة المختصـ 
ـهذا الـقانون، وال يترـتب على الطعن وقف تنفـيذ الحكم إال إذا قررت الهيـئة خالف ذـلك، في  

 ويرفع الطعن أمامها خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.
 
 
 
 
 

 

 

مة  وذلك إعماالً لمبدإ تقاضي الناس أمام قاضيهم الطبيعي، وهو المحدد سلفاً من قبل الجمعيات العا  -  65
ر من قبل الدوائر   قبل قيام الدعوى أو احتمال قيامها، كما أن  في ذلك سداً لذريعة التنحي لغير سبب مبر 
إن كان تحديد الدائرة من قبل مجلس الشؤون اإلدارية والمالية، كما أن ه ما دام الطعن في قرار من قرارات 

الذي يحدد الدائرة التي تنظر الطعن في   مجلس الشؤون اإلدارية والمالية فال يعقل أن يكون المجلس هو 
 قراره حسب القانون السابق؟!.  

التقاضي على درجتين مبدأ قضائي وحق من حقوق الناس عامة في نظر دعاواهم، فلَم يحرم القضاة    -  66
منه؟!، كما أن  صدور الحكم من درجتين أدعى لالطمئنان بأن ال معقب على الحكم، وال ينال من ذلك أن   

التي أصدرت القرار وهي مجلس الشؤون اإلدارية والمالية مشكلة من عدد من القضاة؛ إذ إن ها    الجهة
جهة إدارية تصدر قرارات إدارية ال أحكاماً قضائية، فهي ليست جهة قضائية حتى تعد  درجة من درجات  

 التقاضي.
ن الطعون؛ إذ إن ها تشكيلة هذه الهيئة هي أعلى هيئة قضائية، يتناسب تشكيلها مع جسامة ما ينظر م  -  67

مختلطة بين القضاء العام ومحكمة القضاء اإلداري، فينظر الطعن من كافة جوانبه الحقوقية واإلدارية  
 بنظرة أشمل وأوسع. 
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86-  
مع  بغير رـسوم، وذلك بـصحيفةترفع الدعاوى والطعون المذكورة في المادتين الـسابقتين   -أ

تندات   ل م لرئيسحافظة مـس ة   المحكمة العليا إلحالتها إلى رئيس تـس الدائرة أو الهيئة المختصـ 
وله إصدار القرارات الالزمة  ،وتهيئتها للمرافعة ىيعين أحد أعضائها لتحضير الدعوالذي  
 ى أمانة ســــر  المحكمةوعل تية بما فيها وقف تنفيذ القرار أو الحكم المطعون فيه،والوق لذلك

الحضـور في الجلسـة التي بمع تكليفهم والمسـتندات    صـحيفةإعالن الخصـوم بصـورة من ال
يحيلها العضــو   ىوبعد تحضــير الدعوى إن رأى العضــو داعياً لذلك، د لتحضــير الدعوتحد  

ة  أمام الدائرة أولنظرها  المعين  ــ  ــوعهاالهيئة المختصـ ــة يحددهاب للمرافعة في موضـ  ،جلسـ
 ويكون نظرها على وجه السرعة.

ن الصـحيفة -ب البيانات المتعلقة بأسـماء الخصـوم وصـفاتهم ومحال   على المدعي أن يضـم 
 .وأسانيدها ىموضوع الدعووإقامتهم 

ينـيب عـنه  يـباشـــــر الـمدعي جميع اإلجراءات بنفســـــه، وـله أن يـقدم دـفاـعه كـتاـبة، أو أن  -ت
 ً  .68قاضياً أو محاميا

شأن من شؤون القضاة   من حق أي  قاض  رفع الدعاوى والطعون بإلغاء ما يصدر بأي   -87
 الوظيفية الصادرة بمخالفة القوانين المنظ مة لذلك.  

 الفصل الثامن: في مساءلة القضاة. 
لرئيس المحكمة حق تنبيه القضــاة في محكمته مشــافهة، وللجنة الشــؤون الوقتية بناء  -88

، بـعد 69كـتاـبةمشـــــافـهة أو  على طـلب رئيس المحكـمة أو من يـحل  محـل ه حق تنبـيه القضـــــاة  
ــيات وظائفهم، فإذا كان التنبيه   ــماع أقوالهم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو لمقتضــ ســ

وأخرى إلى رئيس  مجلس الشـؤون اإلدارية والماليةصـورة منه إلى كتابةً وجب أن ترسـل 
 القضائي. هيئة التفتيش

89-  

 

يراه جديراً بالدفاع عنه، سواء كان الحـق في أن يوكل من  كغيره من الناس له مطلق    القاضي  -  68

وظيفته القضائية أو أدنى أو أعلى، أو كان محامياً، فقد يرى محامياً معيناً أجدر  الوكيل قاضياً في نفس 

  ، من يوصل إليه حقه، بسبب أن الدعوى متعل قة بأمر يحتاج لخبرة خاصة في جانب معين يمتلكها محام 

  وقد تكون الدعوى مرفوعة من غير قاض  كورثته أو من متضرر من قرار سلبي بعدم التعيين فيحتاجون 

.   لتوكيل محام 

لم يجعل التنبيه كتابة من قبل رئيس المحكمة؛ سد اً لكل ثغرة للتأثير على القاضي في أحكامه أو   -  69
قراراته من قبل الرئيس، أما من قبل لجنة مشكلة في أغلب أعضائها بانتخاب ال دخل لها بالقاضي فال 

 تأثير مطلقاً.
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من أي  تنبيه مكتوب خالل خمـسة  مجلس الـشؤون اإلدارية والماليةللقاـضي أن يتظلم إلى  -أ
عشــر يوماً من تاريخ إخطاره، وللمجلس بعد ســماع أقوال القاضــي أن يندب أحد أعضــائه 

ة ا دم من  للتحقيق في الواقـع ه، ويـجب أن يكون من يتولى التحقيق أـق ت محالً للتنبـي اـن لتي ـك
 القاضي الذي يجرى التحقيق معه.

الذي  مجلس الـشؤون اإلدارية والماليةوال يجوز لمن أـصدر التنبيه أن يكون عـضواً في  -ب
ر ينظر التظلم، ويصــــدر المجلس قراراً إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائياً غي

 قابل للطعن.
ــا -90 ة بنظر الدعاوى المتعل قة الدائرة ءلة القضــاة بجميع درجاتهم أمام تكون مس المختصــ 

 منعقدةً بهيئة مجلس مساءلة.بشؤون القضاة 
يحال إلى مجلس المـساءلة كل قاض  يخل بواجبات وظيفته أو بـشرفها، أو يـسلك ـسلوكاً  -91

فقد الصالحية لمباشرة أعمال وظيفته يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أن ه  
 ألسباب غير صحية.

92-  
بعد موافقة ثالثة من أعضاء الهيئة هيئة التفتيش القضائي  تقام دعوى المساءلة من رئيس   -أ
 بصــحيفة -70أو لجان الشــؤون الوقتية مجلس الشــؤون اإلدارية والمالية بناء على اقتراح -

 تشتمل على التهمة أو التهم واألدلة المؤيدة لها.
 تكليفويجب أن يـسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتواله أحد أعـضاء التفتيش القـضائي ب -ب

 من رئيس هيئة التفتيش القضائي، ويجب أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من القاضي الذي
لذلك من  ن اإلدارية والماليةمجلس الشــؤوندب   يجرى التحقيق معه، فإن تعذ ر هذا الشــرط

ــائي، وإن كان الذي ي ــرط بناء على طلب رئيس هيئة التفتيش القضـ راد يتوافر فيه هذا الشـ
لجـنة   مجلس الشـــــؤون اإلدارـية والـمالـيةالتحقيق مـعه هو رئيس المحكـمة العلـيا ـندب  إجراء  

ا،   ة العلـي اب رئيس المحكـم ة من نو  ألف من ثالـث ه تـت اع   ويشـــــترطتتولى التحقيق مـع اإلجـم
رت حفظ التحقيق.  لتقرير اإلحالة للمساءلة، وإال قر 

ــير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضــها أصــدر  -ت ــاءلة وجهاً للس إذا رأى مجلس المس
قراره بإعالن القاضـي ورئيس هيئة التفتيش القضـائي وتكليفهما بالحضـور أمامه، على أن  

 ثالثين يوماً على األقل.يتم  اإلعالن قبل الموعد المحدد النعقاد المجلس ب

 

إحالة القاضي للمساءلة أمر عظيم، له أثر كبير على سمعة القضاء وعلى أداء القاضي لعمله، فال   -  70
يكون إال عند ارتكاب أمر جسيم، وإقامة الدعوى بهذه الكيفية أدعى لسد  كل  ثغرة لوجود تأثير معنوي  

كما كان في  -حالة على القاضي من قبل شخص بعينه، أما أن يكون للوزير أو لرئيس المحكمة طلب اإل 
فهو يفتح باباً كبيراً للتأثير المعنوي على القاضي من قبلهما، كما أن  موافقة ثالثة قضاة   -القانون السابق 

على اإلحالة أمر فيه احتراز شديد إلبعاد أي  تأث ر شخصي في اإلحالة للمساءلة، وهذه أبواب يجب سد ها، 
 جمعيات ولجان، وقد سبق بيان علة ذلك من قبل.  ويجب إناطة كل  أمور القضاة إلى مجالس و
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ــي عن  -ث ــير في الدعوى أن يأمر بوقف القاضـ ــاءلة عند تقرير السـ ويجوز لمجلس المسـ
ان  ك حرـم ب على ذـل ة، وال يترـت ــاءـل ازة إلى أن تنتهي دعوى المســـ د ه في إـج ل أو ـع العـم
ت في قرار الوقف أو  ه، وللمجلس إعـادة النظر في أي وـق دالـت ه أو ـب اضـــــي من راتـب الـق

 اإلجازة.
ام وللم -ج ه للقـي ــاـئ دب أـحد أعضـــ ه أن يـن ات، وـل اً من التحقيـق ا يراه الزـم جلس أن يجري ـم

 بذلك.
جلسـات مجلس المسـاءلة سـري ة إال إذا طلب القاضـي المرفوعة ضـد ه الدعوى أن تكون  -ح

، وله أن يحضـــر بنفســـه وأن يقد م دفاعه كتابةً أو أن ينيب عنه قاضـــياً أو محامياً، 71علنية
ضــور القاضــي بشــخصــه، فإذا لم يحضــر أو لم ينب عنه أحداً وللمجلس الحق في طلب ح 

ة إعالنه.  جاز الحكم في الدعوى في غيبته بعد التحقق من صح 
بالنقل لوظيفة غير ألصـــوات، إال الحكم يصـــدر الحكم في الدعوى بعد نظرها بأغلبية ا -خ

األـسباب التي ويجب أن يكون الحكم مـشتمالً على ، 72العزل فيكون بإجماع اآلراءقـضائية و
 بابه عند النطق به في جلسة سري ة.بني عليها وأن تتلى أس

 :73من الجزاءات اآلتية بأي  على القاضي  لمجلس المساءلة أن يحكم -93
 اللوم. -أ

 اإلنذار. -ب
 الحرمان من العالوة الدورية لمدة ال تزيد على سنتين. -ت
 تأخير الترقية بعد استحقاقها لمدة ال تزيد على أربع سنوات. -ث

 

حق القاضي في محاكمة علنية إن رأى أن  ذلك أدعى لتبرئة ساحته، وليكون ما يقد مه من مرافعة   -  71
على مشهد من غيره وغير الهيئة التي تسائله، لما في العالنية من دواعي الشفافية وإبعاد كل  الظنون  

 السيئة.
القضائية،  وذلك؛ ألن    -  72 الوالية  القاضي  يسلب  لوظيفة غير قضائية والعزل  بالنقل  الصادر  الحكم 

الهي ن في ذاته، على أن  سلب الوالية يهد د   باألمر  كاإلعدام يسلب الشخص الحق في الحياة، فهو ليس 
فقد   القاضي في عمله، في خشى أن يؤث ر الخوف من ذلك على استقالله في ممارسة عمله وأدائه ألمانته،

قيل: "إن  القاضي الذي يخشى العزل يضل الطريق إلى الحق والعدل"، أما لو كان العزل والنقل لوظيفة  
غير قضائية باإلجماع فذلك يشعر القاضي بشيء من الطمأنينة النفسية، مما يجعله مستقالً في قضائه 

 شجاعاً في اتخاذ قراره.
لجسامة تعد دت الجزاءات حتى يكون لمجلس المساءلة    -  73 إيقاع الجزاءات تقديراً  مجال أرحب في 

  - إلى وظيفة غير قضائية والعزل    الواقعة محل  المساءلة، أما في حال حصر الجزاءات في اللوم والنقل
فيكون المجلس بين أدنى قدر من الجزاءات وهو اللوم، وبين أعالها وهو    - كما هو في القانون السابق  

أو العزل، مع أن  المجلس قد يكون أمام واقعة هي بجسامة ال يتناسب معها سلب الوالية القضائية بالنقل  
اللوم وال يريد أن يصل بالجزاء إلى سلب الوالية القضائية لعدم بلوغها في الجسامة غاية تستحق ذلك  
الجزاء، فال بد  من جزاءات وسط بين اللوم وسلب الوالية، لذا كانت هناك خيارات متعددة ومتنوعة من  

 ث الجسامة. حي 
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 النقل إلى وظيفة غير قضائية. -ج
 العزل. -ح
ــي ولرئيس   -94 ــادر في دعوى    هيئة التفتيشللقاضـ ــائي حق الطعن في الحكم الصـ القضـ

ة بالفصـل في تنازع االختصـاص  هيئةالالمسـاءلة أمام  واألحكام المنصـوص عليها  المختصـ 
يوماً من تاريخ صــدور الحكم أو إعالن القاضــي به في حال  ل خمســة، خالفي هذا القانون

 صدور الحكم في غيبته.
تنقـضي دعوى المـساءلة بوفاة القاـضي أو اـستقالته أو إحالته للتقاعد، وال تأثير لدعوى   -95

 المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل  المساءلة.
العزل زالت والية القاـضي لنقل لوظيفة غير قـضائية أو ا إذا كان الحكم ـصادراً بجزاء -96

  بصيرورة الحكم نهائياً، وما قبل ذلك يعد  القاضي في إجازة من تاريخ صدور الحكم.

 الفصل التاسع: في الحصانة القضائية وإجراءات رفعها. 
ات غير قابلين للعزل إال في الحاالت ووفقاً لإلجراء  -عدا القضاة المساعدين    -القضاة  -97

 المنصوص عليها في هذا القانون.
98-  
اـية  في غير ـحاالت التلبس بج  -أ اً إال بـعد  توقيف  ال يجوز  ـن اطـي ــه احتـي الـقاضـــــي أو حبســـ

مجلس الشـؤون  من اللجنة الخاصـة المشـك لة من أقدم ثالثة أعضـاء في الحصـول على إذن 
 .74اإلدارية والمالية

إلى اللجنة ه رفع األمر القاضـــي أو حبســـ  وفي حاالت التلبس بجناية يجب عند توقيف -ب
 خالل مدة األربع والعشرين ساعة التالية.الخاصة  

بعد ســماع أقوال القاضــي إما اإلفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما اســتمرار جنة ولل -ت
 تجديد هذه المدة. احبسه لمدة يحددها، وله

، ويجرى  75العليافي غرفة خاصـة بالمحكمة   هم احتياطي اً حبسـو القضـاةتوقيف  ويجرى  -ث
ــالبة للحرية ال ــة لحبس محكوم بها عليهم تنفيذ العقوبات الســ ــصــ في غير األماكن المخصــ

 السجناء اآلخرين.
رفع الدعوى  إال بإذن من اللجنة الخاصـة، وال يجوز ال يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق  -99

طـلب   بـناء على  مجلس الشـــــؤون اإلدارـية والـمالـيةالعمومـية على الـقاضـــــي إال ـبإذن من  
 المدعي العام.

100-  

 

يتيسر   -  74 قد ال  المجلس  إن   الموضوع في حين  االستعجال في  لطبيعة  اللجنة  إلى هذه  األمر  أوكل 
 اجتماعه بكل أعضائه في حاالت االستعجال كهذه. 

إكراماً للقاضي في مراحل التحقيق فقد يكون بريئاً، وهذا هو األصل حتى تثبت اإلدانة، وحتى ال    -  75
 أن ينال من مكانة القاضي، أما بعد صدور الحكم فيختلف الحال. يفتح الباب ألي  كان
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تلك وقفه عن مباـشرة أعمال وظيفته أو حبـسه احتياطياً القاـضي  توقيف  يترتب حتماً على  -أ
ــؤون اإلدارية والمالية، ولالمدة ــرة أعمال وظيفته أثناء  مجلس الش ــي عن مباش وقف القاض

 إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
قف القاضـي عن النظر في أمر ووقت إعادة  في أي   مجلس الشـؤون اإلدارية والماليةول -ب

  .عمله
 .76وال يترتب على وقف القاضي حرمانه من راتبه أو جزء منه -ت

 الباب الرابع: في إدارة المحاكم. 
يتبع رئيس   ينشـــأ بالمحكمة العليا جهاز إداري يســـمى "اإلدارة العامة للمحاكم" -101

ا ة العلـي ــدر 77المحكـم اف  من الموظ فين، ويصـــ دد ـك ب للرئيس وـع اـئ ، يؤلف من رئيس وـن
مجلس الشـــــؤون رئيس المحكـمة العلـيا اللوائح المنظـمة لإلدارة الـعاـمة للمـحاكم بـعد موافـقة  

 .اإلدارية والمالية
رئيس كل  محكمة حق اإلشـراف والرقابة على موظفي المحكمة والعاملين بها،  ل -102

 .التهم وخبراتهمحسب مؤه   ر من رئيس المحكمةبقرا همويكون توزيع العمل بين

 

ا   -  76 يرتب على الراتبإن  الحرمان من الراتب أمر في غاية  التزامات   لخطورة؛ فالموظف عموماً 
لدى جهات مالية، فيترتب على توقفه عن الوفاء بها مساءالت جزائية    ة، قد يترتب عليها التزاماتعديد

شخاص آخرين من غير القاضي حق  أو مدنية، هذا فضالً عن إعالة القاضي لذويه من ذلك الراتب، فأل
فينبغي مراعاة كل  على أن  األمر ال يزال في طور التحقيق أو المحاكمة واألصل البراءة،  ،  في الراتب

 ذلك.
 تقالل القضاء إدارياً يقتضي ذلك، ألمور: اس - 77
من خالل الواقع العملي في إب ان تبعية هذه اإلدارة لوزارة العدل وجدنا االزدواجية التي يعاني منها   -

تابعة   وهي  للمحاكم  العامة  لإلدارة  تابعون  هم  ناحية  فمن  بالتبعية،  يتعلق  فيما  المحاكم  في  الموظفون 
أعط أخرى  ناحية  ومن  ذلك للوزارة  عن  فينتج  عليهم،  والرقابة  اإلشراف  حق  المحكمة  رئيس  ي 

االضطراب لدى الموظفين حين تكون هناك أمور يتلقى فيها الموظ ف تعليمات إدارية تخالف رأي القاضي 
 القانوني. 

أن ه يجن ب رئيس المحكمة اللجوء إلى وزارة العدل في كل  ما يتعلق بمحكمته، وهو طلب من سلطة   -
إن  تنفيذية،   حين  في  االستقالل؟!،  فأين  قراره،  أو  في قضائه  للتأثير عليه  واسعاً  مدخالً  يكون  قد  مما 

باللجوء إلى  الواجب في حقه الشعور بأن ه مستقل كل  االستقالل، فيستغني عن اللجوء إلى السلطة التنفيذية  
لقضائية نفسها، وحاالت  وال يجد في ذلك أي ة غضاضة؛ إذ هو في نطاق السلطة ا  رئيس المحكمة العليا،

رجوع رئيس المحكمة لهذه اإلدارة كثيرة جداً، منها على سبيل المثال طلب زيادة الموظفين وأمورهم  
واألدوات  بالمباني  المتعلقة  ونحوها، واألمور  والتدريب  للدراسة  والتفرغ  والمكافأة  النقل  الوظيفية من 

 وغيرها.
على القاضي في قراره أو قضائه؛ بعدم االستجابة لمطالبه فيما   أن تبعية اإلدارة للوزارة مدخل للتأثير  -

يؤث ر على  أم أخطر؛ إذ  يتعلق بمحكمته، فيضطر ألن يجامل وهو أمر خطير، أو يكف عن المطالبة وهو  
أداء عمل المحكمة المنوط بها، على أن  ذات التواصل بينه وبين موظفين تابعين للسلطة التنفيذية يحمل  

 .يوقع القاضي في إحراجات ينبغي تنزيهه عنها  لود  على شيء من ا
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 القضاء اإلداري: :رابعال القسم
ــاء اإلداري  محكمة  تختص   -103 ــومات اإلدارية، وتبي ن  القضــ ــل في الخصــ بالفصــ

 القوانين اإلجرائية قواعد اختصاص المحكمة.
104-  

 .نشأ محكمة للقضاء اإلداري في كل   من مسقط وصاللة وصحارت -أ
ــتئنافية، والمحاكم الكائنة في  -ب ــقط من دوائر ابتدائية واســ تتألف المحكمة الكائنة في مســ

 .من دوائر ابتدائيةصاللة وصحار من 
 .محاكم أخرىويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس األعلى للقضاء إنشاء   -ت
 المجلس األعلى للقضاء.كما يجوز إنشاء دوائر استئنافية جديدة في المحاكم بقرار من  -ث
 مقر  ونطاق اختصاص كل   منها.المجلس األعلى للقضاء ويحد د  -ج
ة   -ح ات    في أي   وللمحكـم افـظ اق من المـح ان آخر داـخل نـط ا في أي مـك ــاتـه د جلســـ أن تعـق

 .بقرار من مديرهااصها وذلك اختص
 المحكمة أقدم قضاتها. 78ويدير -خ

105-  
ــارالدائرة االبتدائية من ثالثة من  تصــدر األحكام في -أ ــتش  فما  قضــاة المحكمة بوظيفة مس

 .ادونه
من خمسـة من قضـاة المحكمة بوظيفة مسـتشـار الدائرة االسـتئنافية األحكام في   وتصـدر -ب

ل فما فوقها.  أو 
 يرأس الدائرة األقدم فاألقدم من أعضائها.و -ت

 تتألف من جميع قضــاتهاجمعية عامة بهيئة    تجتمع كل محكمة للقضــاء اإلداري -106
فيما عدا القضــاة المســاعدين، وتســري عليها أحكام الجمعيات العامة المنصــوص عليها في 

 الثاني، فيما عدا دعوة االدعاء العام.  القسم
ضــاء اإلداري برئاســة رئيس المحكمة، تشــكل هيئة توحيد المبادئ بمحكمة الق -107

ــوية   ــاريناألقدم فاألقدم مثمانية من نائبه األول فوعضـ ــتشـ  ن نواب رئيس المحكمة والمسـ
 .األول

 

كان المسمى مدير خشية وقوع اللبس بين رئيس محكمة القضاء اإلداري كوظيفة قضائية، وبين   - 78
 رئيس المحكمة في المحافظات كعمل وليس كوظيفة قضائية.
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، يـتألف من أـقدم شـــــاغلي والـمالـية ينشـــــأ ـبالمحكـمة مجلس للشـــــؤون اإلدارـية -108
الوظائف القضــائية التالية: نائب رئيس المحكمة، ومســتشــار أول، ومســتشــار، ومســتشــار 
ار أول  تـش اغلي وظيفة مـس ، على أن يضـاف إلى ـش اعد، وقاض  ار مـس تـش اعد أول، ومـس مـس

ــرط فما د ــرط األقدمية شــ ــب آخر تقارير التفتيش  ونها مع شــ ــلية في الكفاءة حســ األفضــ
 القـسمالمنـصوص عليها في   مجلس الـشؤون اإلدارية والمالية، وتـسري عليه أحكام القـضائي
 . الثالث
المحكمـة على النحو   -109 ة ـب ــائـي ب الوظـائف القضـــ الوارد في الجـدول  يكون ترتـي

 المرفق.
 مـحل  ـناـئب رئيس المحكـمة األول ـفاألـقدم ـفاألـقدم من نواب رئيس المحكـمة  يـحل   -110

 .و قيام مانع لديهأمنصبه  و خلو  أفي جميع اختصاصاته عند غيابه الرئيس 
يؤدي رئيس المحكمة اليمين أمام جاللة السـلطان بحضـور نائب رئيس المجلس  -111

ــاة اليمين أمام نائب رئيس  المجلس األعلى للقضــــاء األعلى للقضــــاء، ويؤدي باقي القضــ
 .79بحضور رئيس المحكمة

نائب للتفتيش القضــائي تؤلف من رئيس ال تقل درجته عن    تنشــأ بالمحكمة هيئة -112
عن ، وعدد كاف  من األعضـــاء ال تقل درجتهم عن مســـتشـــار، يختارون رئيس المحكمة

 هيئة التفتيش، وتسري عليها أحكام  مجلس الشؤون اإلدارية والماليةمن  طريق الندب بقرار  
 .الثالث القسمئي المنصوص عليها في القضا
ــتئنافية التي تحددها الجمعية العامة  -113 ــتئنافية أو الدائرة االس  -تختص الدائرة االس

بالنســبة لقضــاة محكمة القضــاء اإلداري بما تختص  به  -في حال تعد د الدوائر االســتئنافية  
ة بنظر دع الدائرة  القســمم المنصــوص عليها في اوى شــؤون قضــاة القضــاء العاالمختصــ 
ة بالفصـــل في تنازع االختصـــاص ويكون الطعن في أحكامها أمام الهيئة   ،الثالث المختصـــ 

  واألحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
متـسري على محكمة القضـاء اإلداري وقضـاتها األحكام الواردة في   -114  الثالث   القـس

ما ورد فيه نص خاص، ويحل رئيس المحكمة بالنســبة لمحكمة القضــاء من هذا القانون إال  
 الثاني. القسماإلداري وقضاتها محل  رئيس المحكمة العليا أينما ورد ذكره في 

 
 
 
 
 
 

 

األعلى للقضاء بصفته أداء اليمين من قبل جميع أعضاء السلطة القضائية أمام نائب رئيس المجلس    -  79
 ممثال عن صاحب الجاللة.
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 االدعاء العام. : الخامس القسم
ــؤون  -115 ــرف على شـ ــم المجتمع، ويشـ يتولى االدعاء العام الدعوى العمومية باسـ

ويســهر على تطبيق القوانين الجزائية ومالحقة المذنبين وتنفيذ األحكام، الضــبط القضــائي، 
 وغير ذلك من االختصاصات التي يقررها القانون.

 .الوارد في الجدول المرفقاالدعاء العام على النحو ترتب وظائف  -116
ل   -117 األيـح ام األول ـف دعي الـع ب الـم اـئ دم  ـن امـق دعي الـع دم من نواب الـم األـق ل    ـف  مـح

 .و قيام مانع لديهأمنصبه  و خلو  أجميع اختصاصاته عند غيابه  ام فيالع مدعيال
انون االدـعاء الـعام ال يتجز   -118 ام اآلخرين، إال إذا نص الـق أ، ويقوم أي عضـــــو مـق

على أن عمالً معيناً أو إجراء محدداً يدخل في اختصــــاص أحد شــــاغلي وظائف االدعاء 
 العام.
119-  

 وظائفهم اليمين اآلتية:يؤدي أعضاء االدعاء العام قبل مباشرة  -أ
"أقـسم باهلل العظيم أن أكون أميناً على الدعوى العمومية وأن أـسهر على تطبيق القوانين  -ب

 وتنفيذ األحكام بكل حياد وعدالة".
ويؤدي المدعي العام اليمين أمام جاللة الســـلطان بحضـــور نائب رئس المجلس األعلى  -ت

اليمين أمام نائب رئيس المجلس األعلى  للقضـاء، ويؤدي بقية شـاغلي وظائف االدعاء العام
 للقضاء بحضور المدعي العام. 

تسـري على أعضـاء االدعاء العام وإداراته أحكام الجمعيات العامة المنصـوص   -120
 في نطاق اختصاصات االدعاء العام.  الثالث القسمعليها في 

ينشـــأ باالدعاء العام مجلس للشـــؤون اإلدارية، يتألف من أقدم شـــاغلي وظائف  -121
االدـعاء الـعام الـتالـية: ـناـئب الـمدعي الـعام، ومســـــاـعد ـمدع  ـعام أول، ومســـــاـعد ـمدع  ـعام، 
، على أن يضـــــاف إلى  ورئيس ادـعاء ـعام، ووكـيل ادـعاء ـعام أول، ووكـيل ادـعاء ـعام ـثان 

األفـضلية في الكفاءة ـشاغلي وظيفة مـساعد مدع  عام أول فما دونها مع ـشرط األقدمية ـشرط 
ؤون اإلدارية والمالية، وتـسري عليه أحكام تيش القضـائيحـسب آخر تقارير التف  مجلس الـش
 . الثالث القسمالمنصوص عليها في 

أ باالدعاء العام هيئة -122 نائب للتفتيش الفني تؤلف من رئيس ال تقل درجته عن    تنـش
عن ، يختارون مساعد مدع  عام، وعدد كاف  من األعضاء ال تقل درجتهم عن  المدعي العام

دب ب ام  طريق الـن ا أحـك ة، وتســـــري عليـه ة التفتيشقرار من مجلس الشـــــؤون اإلدراـي  هيـئ
 الثاني. القسمالقضائي في  

ــاعدي مدع   -123 ــتئناف أحد مسـ ، أول عام  يكون لدى المحكمة العليا وكل محكمة اسـ
 رؤساء ادعاء عام ووكالء ادعاء عام أول. عام ومساعدي مدع  يعاونه عدد من 
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ــؤون القضــاة المنصــوص عليها في تختص   -124 الدائرة المختصــة بنظر دعاوى ش
ــم ــل في الدعاوى التي يرفعها  الثالث  القســ ــاء االدعاء العام بالفصــ بإلغاء القرارات أعضــ

ــأن من شــؤونهم الوظيفية ووقف تنفيذها وبا لتعويض عنها، اإلدارية النهائية المتعلقة بأي  ش
أو  هم كما تختص  بالفـصل في الدعاوى الخاـصة بالرواتب والمعاـشات والمكافآت المـستحقة ل

المختصــة بالفصــل في تنازع االختصــاص ويكون الطعن في أحكامها أمام الهيئة   لورثتهم،
  واألحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ــري على االدعاء العام وأعضــائه األحكام الواردة في  -125 ــمتس من هذا  الثالث القس
، ويـحل الـمدعي الـعام ـبالنســــــبة لالدـعاء الـعام مـحل م يرد بشـــــأـنه نص ـخاصالـقانون فيـما ل

 .الثالث القسمد ذكره في رئيس المحكمة العليا حيثما ور
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 وانتقالية. : أحكام ختاميةالسادس القسم
خالل األربعة األشــهر األولى من تاريخ العمل لمجلس األعلى للقضــاء يصــدر ا -126

تســوية أوضــاع أعضــاء الســلطة القضــائية الموجودين في الخدمة في بهذا القانون قراراً ب
ـما ـعدا رئيس المحكـمة العلـيا ورئيس محكـمة القضـــــاء اإلداري   ـتاريخ العـمل بـهذا الـقانون

ــنوات الخبرة والمدعي العام مطلقاً ، وذلك بالنقل إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم حســـب سـ
ــاعد أو معاون ادعاء عام وما عادلهما ما لم  اعتباراً من تاريخ التعيين في وظيفة قاض  مسـ

على أن يقرن اسـم كل  عضـو  من أعضـاء ،  ةيفصـل فاصـل بالتعيين في وظيفة غير قضـائي
ويحتفظ براتبه من جاوز الســلطة القضــائية بالوظيفة التي ينقل إليها وتاريخ اســتحقاقه لها، 

رراتبه  ر لرئيس  للوظيفة المنقول إليها  الراتب المقر  بـشرط أن ال يجاوز راتبه الراتب المقر 
 .80المحكمة العليا

ــتحدثة بموجب هذا القانون  -127 ــائية المســ ــغل الوظائف القضــ وقانون إلى حين شــ
ــكري  ــاء العســ ــاغلي تلك القضــ ــحيحاً من غير شــ ــكل المجالس ويكون انعقادها صــ تتشــ

 .81الوظائف

 

 لذلك أمور:  ما دعا - 80
استحداث وظائف لم تكن موجودة في الوظائف القضائية حسب القانون السابق، كنائب رئيس المحكمة   -

 العليا األول، وقاضي محكمة استئناف أول وما عادلها. 
، في  -ليه فال داعي للتكرار  كما سبق اإلشارة إ   -عن موعدها  تأخرت  قد  ترقيات كثير من القضاة    أن    -

ن  زمالءهم في هيئة أخرى حصلوا على ترقياتهم في موعدها فتقد م المعي ن متأخراً في هيئة على حين أ
من تقد مه في التعيين بسنوات في هيئة أخرى، وهذا يتنافى مع العدل في حق القاضي الذي يطالَب بإقامة  

 . انون السلطة القضائيةالذي يحكم الجميع واحد، وهو قالقانون  العدل!، مع أن  
السلطة القضائية بالتاريخ    على أن ه ال بد  أن يراعى في قرار التسوية قرن تسوية وضع كل عضو فيهذا  

تلك الوظيفة حسب سنوات الخبرة منذ بداية العام القضائي لتتوالى من بعد الترقيات الذي كان يستحق فيه  
فالن: قاضي   -،  1/9/2010قاضي محكمة استئناف أول اعتباراً من    فالن:  -مثاله:  في ذات التاريخ،  

 ، وهكذا. 1/9/2009محكمة عليا اعتباراً من  
قد يقول قائل بأن  إعادة تسوية أوضاع القضاة تخلق نقصاً شديداً في بعض درجات التقاضي كالمحاكم  

عالج ذلك بأن أجاز ندب قضاة المحكمة العليا االبتدائية ومحاكم االستئناف، فالجواب: أن  المشروع قد  
للعمل في محاكم االستئناف، وندب قضاة محاكم االستئناف للعمل في المحاكم االبتدائية، وتكون للقاضي 

الم لقضاة  المنعقدة  الوالية  وذلك خاللالمنتدب  إليها،  المنتدب  األولى  سنوات  ال   حكمة  تاريخ  الست  من 
الوقت ألزم المشروع المجلس األعلى للقضاء خالل هذه السنوات باتخاذ   العمل بهذا القانون، وفي نفس

، فال   الكافي من أعضاء السلطة القضائية ألداء العمل على أكمل وجه  العدد  بتعيين  الكفيلة  اإلجراءات 
 إشكال في ذلك أبداً.

ناف األول  كنحو رئيس القضاء العسكري في المجلس األعلى للقضاء، وقاضي محكمة االستئ  وذلك  -  81
 وما عادلها في مجالس الشؤون اإلدارية.  
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بتعيين الـعدد الـكافي   على المجلس األعلى للقضـــــاء أن يتـخذ اإلجراءات الكفيـلة -128
ســنوات من تاريخ  اء العمل على أكمل وجه  خالل ســتمن أعضــاء الســلطة القضــائية ألد

العـمل بـهذا الـقانون، وعلـيه أن يتـخذ اإلجراءات الكفيـلة لتعمين وـظائف أعضـــــاء الســـــلـطة 
 القضائية.

القضــاء اإلداري القضــاء العام و  فيما بينيجوز نقل أعضــاء الســلطة القضــائية  -129
مجلس الشـــــؤون اإلدارية دعاء الـعام، بقرار من المجلس األعلى للقضـــــاء بـعد موافـقة واال

  .المراد نقله إليه مجلس الشؤون اإلدارية والماليةالذي ينتمي إليه و والمالية
 :يصدر المجلس األعلى للقضاء بعد موافقة مجالس الشؤون اإلدراية -130

 والخبراء والمحامين والمترجمين، قراراً بتنظيم أعمال معاوني القضــاء من أمناء الســر   -أ
 .ويحد د حقوقهم وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم الوظيفية

مـسميات واختـصاـصات الوظائف اإلدارية بمحاكم القـضاء العام ومحكمة القـضاء ب  اً قرار -ب
 .اإلداري واالدعاء العام

 القضائي.قراراً بتحديد األعمال التي تعد  نظيرة للعمل  -ت
وموافـقة مـجالس الشـــــؤون    بـعد أخذ رأي الجمعـيات الـعامةالتنفـيذية لـهذا الـقانون  الئـحة  ال -ث

 .اإلدارية والمالية
ك القرارات   -ج ــدور هـذه الالئحـة وتـل ل ـبوإلى حين صـــ اللوائح القوانين ويســـــري العـم

 والقرارات الصادرة بموجب القوانين السابقة.

لقضــاة أو أعضــاء االدعاء العام يتم  عن كل  إخطار أو إعالن وفق هذا القانون ل -131
طريق رؤســـــاء الجمعـيات الـعاـمة الـتابعين لـها أو من يـحل  محل هم في ـحال ـعدم وجودهم أو 

 وجود مانع لديهم.
يحظر على موظفي محاكم القضـــاء العام ومحكمة القضـــاء اإلداري واالدعاء   -132

ــاء أســرار القضــايا، وليس لهم أن ي طلعوا عليها أحداً  ــأن أو من تبيح   العام إفش إال ذوي الش
 القوانين واللوائح والتعليمات إطالعهم عليها.
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فيما لم يرد بشـأنه نص خاص في هذا القانون تسـري في شـأن قضـاة وموظفي  -133
القضــاء العام وأعضــاء وموظفي االدعاء العام أحكام قانون الخدمة المدنية والئحته محاكم 

ا بـعد الـخدـمة لموظفي الحكوـمة العـمانيين،  التنفـيذـية وأحـكام ـقانون ومـعاشـــــات ومـكاـفآت ـم
ــأن قضــاة محكمة القضــاء اإلداري وموظ فيها أحكام القانون الخاص بنظام  ــري في ش وتس
الموظفين بديوان البالط السـلطاني وقانون معاشـات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان  

مجلس األعلى للقضـاء البالط السـلطاني العمانيين، وذلك إلى أن يصـدر بناء على توصـية ال
ــائية  ــلطة القضــ ــاء الســ وبما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون قانون خاص بنظام أعضــ

 .82ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ما يدعو لذلك ما نص  عليه القانون وجرت عليه األعراف القضائية من عدم التمييز بين القضاة في   -  82
الراتب والمكافأة والمعاش، فما دام الجميع في مظلة السلطة القضائية فال معنى للتمييز بين قضاة محاكم  

 القضاء العام وأعضاء االدعاء العام وبين قضاة محكمة القضاء اإلداري. 
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 التي تنشأ بها محاكم ابتدائية أو المدن  الواليات قائمة(: 1المرفق رقم )
بوشر المصنعة، السيب،    ،مسقط،  الرستاق،  المعاول،  وادي  بركاء،  قريات،  العامرات، 

السويق، الخابورة، صحم، صحار، لوى، شناص، دباء، خصب، البريمي، محضة، ضنك،  
الدقم، محوت، مصيرة،  هيماء،  إزكي، سمائل، صاللة،  أدم،  نزوى،  بهلى،  ينقل،  عبري، 

سن، وادي بني خالد، بدية،  صور، الكامل والوافي، جعالن بني بو علي، جعالن بني بو ح 
 سمد الشأن، المضيبي.  إبراء، دماء والطائيين،

 

 :قائمةمالحظات على ال
لطالما عانى القضـاة من وجود محاكم صـغيرة للغاية ليس بها من العمل ما يسـتدعي تخصـيص قاض   

تدعي توظيف عدد من   يما مع النقص الحاد في عدد القضـاة، إضـافة إلى أن  ذلك يـس الموظفين،  لها، ال ـس
وليس هناك من عمل يـستلزم ذلك، وإن وجد عدد قليل من الموظفين فقد يـشغل الموظ ف الواحد أكثر من  
ــبة، فيوجد من األخطاء أو التجاوزات ما تئن    ــي ما المحاس ــها، ال س عمل في حين إن ه غير مختص ببعض

لمحاكم القائمة حالي اً، وقد كان في المحاكم منها، لذا كان حري اً بذوي الشــأن النظر الجاد في إلغاء بعض ا
ونخل، كما أن  كثافة العمل في بعض المحاكم يقتضــي  هذا المقترح إلغاء المحاكم الكائنة في القابل وبدبد  

مسقط، فكان محافظة  توزيعه على محاكم لتمضي المسيرة القضائية على وتيرة متزنة كما هو الشأن في 
ى المحكمة االبتدائية الحالية  وأخرى في م العامراتإضافة محكمة في في المقترح   سقط، ويعد ل في مسم 

بمســقط لتكون المحكمة االبتدائية ببوشــر، وذلك تناســقاً مع التقســيم اإلداري للمحافظة، فالقانون الســابق 
ل  ( مـنه على أنـ ه تنشـــــأ محكـمة ابـتدائـية في ـكل  والـية من الوالـيات الواردة في الـجدو 6ينص  في الـمادة )

المرافق، وكان في جدول الواليات التي تنشـــأ بها محكمة ابتدائية المرافق: مســـقط، فأين المحكمة التي  
أنـشئت في والية مـسقط؟، فال بد  من تحديد الوـضع بالنـسبة للمراد بمـسقط، والظاهر أن  المراد به الوالية  

ونص  المادة يدل  على  ط،  وهما في محافظة مسـقوليس المحافظة فقد وجدت محاكم في السـيب وقريات،  
ذلك، كما أن  هناك خلالً في المادة المذكورة، فســمد الشــأن ليســت بوالية وأدرجت في الجدول على أن ها  

 والية!.
وـكذـلك ينظر في ـمدى الـحاـجة إلنشـــــاء محكـمة أخرى في مـحافـظة ظـفار من ـعدـمه، ـفالمـناطق فيـها،  

 ة السكانية كبيرة.البعد بينها شاسع، والطرق وعرة لدى بعضها، والكثاف
ة    يمس  هذا التعديل ما وليس في   ياـس تعمال  ـس ان الذي هو بحاجة الـس تقريب العدالة للناس؛ إذ إن  االنـس

ــيء أن تزيد في  ــيره شـ ــكنه أربعة كيلو مترات، فلن يضـ ــول إلى محكمة تبعد عن مقر  سـ مركبة للوصـ
 المسافة عشرة كيلو مترات.
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 الوظائف القضائية وعدد سنوات شغلها:جدول (:  2رقم ) المرفق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحد األعلى من السنوات  الوظيفة 

 لحين بلوغ سن  التقاعد  رئيس المحكمة العليا 

 حسب شغور المنصب األعلى نائب رئيس المحكمة العليا األول 
 رئيس محكمة القضاء اإلداري 

 لحين بلوغ سن  التقاعد 
 المدعي العام 

 العليا نائب رئيس المحكمة 

 نائب رئيس محكمة القضاء اإلداري األول  حسب شغور المنصب األعلى

 نائب المدعي العام األول 

 ست سنوات  قاضي المحكمة العليا 

 نائب رئيس محكمة القضاء اإلداري
 حسب شغور المنصب األعلى

 نائب المدعي العام 

 قاضي محكمة استئناف أول 

 مستشار أول  أربع سنوات 

 مساعد مدع  عام أول 

 قاضي محكمة استئناف 

 مستشار   أربع سنوات 

 مساعد مدع  عام 

 قاضي محكمة ابتدائية أول 

 مستشار مساعد أول  أربع سنوات 

 رئيس ادعاء عام 

 قاضي محكمة ابتدائية ثان  

 مستشار مساعد  أربع سنوات 

 وكيل ادعاء عام أول 

 قاض  

 أربع سنوات 

 عام ثان  وكيل ادعاء  

 قاض مساعد 
 سنتان 

 معاون ادعاء عام 
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 مالحظات حول الجدول:
 لهذا المقترح أمور، منها:  ما دعا .1
 أن ه أدعى لوجود حركة الترقيات في وقتها.  -
 حتى ال يوجد ركود في الدرجات العليا. -
وطاقة من جهد    كل هيئة قضائية قصارى ما لديه  القضائية فيأدعى ألن يبذل من شغل أعلى الوظائف   -

 لتحسين جودة العمل القضائي وتطويره. وخبرة 
ونائب   - الرئيس  إذا كان منصب  فيما  تكون عادة  التي  الرهبة  أو  بالرغبة  القاضي  التأثير على  إبعاد 

ور الوظيفة  الرئيس حسب التعيين دون ضوابط واضحة، فما ورد في الجدول من ضبط التعيين بشغ 
 األعلى أو السنوات مع مراعاة األقدمية المطلقة أدعى الطمئنان القاضي منذ بداية تعيينه في القضاء. 

كما أن  في ذلك حالً إلشكالية قائمة في ترقيات المستحقين من المستشارين بمحكمة القضاء اإلداري  -
ة مستشار أول وأكثر من نائب  ومن مساعدي المدعي العام، بأن يترقوا لوظائف أعلى بوجود وظيفي 

رئيس المحكمة في محكمة القضاء اإلداري، وإلى مساعد مدع عام أول وأكثر من نائب للمدعي العام  
 في االدعاء العام، أما على القانون الحالي فال مجال للترقية ما دام النائب واحداً. 

وجود أكثر من وظيفة في   سبب استحداث وظيفة قاضي محكمة استئناف أول وما يعادلها هو ضرورة .2
النصاب في   يكتمل  ثم حتى  المحاكم،  الشأن في غيرها من  االستئناف كما هو  مجلس  قضاة محاكم 

لكونه يتشكل من أقدم شاغلي الوظائف القضائية ما عدا رئيس المحكمة العليا   الشؤون اإلدارية والمالية 
بذلك من سبعة فيما يتعلق بالقضاء العام، ونائبه األول والقاضي المساعد وما يعادلها، فيكون تشكيله  

 ومن ستة في القضاء اإلداري واالدعاء العام.

القضائي  أ .3 الوظيفي  السلم  في  السنوات  زيادة  في ن   والعشرين  الثامنة  بلوغ  قاضياً واشتراط  يعين  من 
السلم   نهايات  إلى  القضائية  السلطة  يصل عضو  حتى  يسيرالوظيفي  مساعداً،  مدة  إال  له  يبق  ة ولم 

لإلحالة للتقاعد، فال يبقى بذلك رئيس للمحكمة العليا وال رئيس لمحكمة القضاء اإلداري وال مدع عام 
مدة طويلة، وتتاح الفرصة بذلك ألكثر من شخص لشغل هذه الوظائف القضائية خالل فترات متقاربة،  

دة المتبقية له في  الموذلك أدعى للتجديد والتطوير ألن يبذل كل من يصل إليها كل ما بوسعه خالل  
الخدمة، فشغل الوظائف القضائية حتى نائب رئيس المحكمة العليا في القضاء العام ابتداء من قاض  

، فإذا أضيف إليها اشتراط بلوغ الثامنة  - حسب الجدول المقترح    - وعشرين سنة    اً مساعد يستلزم ثماني 
ع خمساً وخمسين سنة، فما بقي بعد  والعشرين من العمر للتعيين في وظيفة قاض  مساعد كان المجمو

ذلك نائب رئيس المحكمة العليا والنائب األول فهي بحسب شغور المنصب األعلى، لو قد ر أن تستلزم 
 ثماني سنوات فما يبقى بعد ذلك إال سنتان لإلحالة للتقاعد يشغل فيها منصب رئيس المحكمة العليا. 

الع .4 المحكمة  قاضي  بين شاغلي وظيفة  الفرق  في  وجد  يعادلها  ما  وبين شاغلي  العام  القضاء  في  ليا 
محكمة القضاء اإلداري واالدعاء العام، بسبب أن  الوظيفة األعلى في القضاء العام تسمح بوجود أكثر  
من شخص وهو نائب رئيس المحكمة العليا، بينما في الهيئتين األخريين فالوظيفة األعلى تشغل من  

   شخص واحد فقط وهو النائب األول.
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ن  العمل بهذا الجدول سيظهر أثره الحقيقي بعد عشرين أو ثالثين سنة، حين تنضبط الترقيات، وال  أ .5
إال من بلغ الثالثين من العمر، فيعرف حينها كلٌّ موقعه بعد سنين، ومتى  في الوظائف القضائية  يعين  

تقر  النفس، وثمرة ذلك سيبلغ أعلى السلم القضائي؟، فال يحمل هماً لذلك، بل يكون مطمئن   القلب مس
حين نضع هذا القانون    -معشر القضاة وأعضاء االدعاء العام    -عدالة ناجزة وأمن واستقرار، ونحن  

ر البعض عن بلوغ الوظائف العليا، بسبب   ليس لمصلحة شخصية نجنيها اليوم، بل على العكس قد يتأخ 
في ذلك تقديم لمصلحة عامة تعود    استحداث وظائف قضائية وزيادة عدد السنوات في بعضها، وإن ما

على هذا الوطن العزيز، فالواجب على المحب  لوطنه مراعاة ذلك والتضحية على حساب نفسه، من  
 أجل أن ي رسي قواعد العمل القضائي التي تخدم العدالة واألجيال القادمة على مر  العصور. 

أثره ويقل خطره فما خسره القاضي من سنين  هذا على أن  ذلك التأخير باألسباب المذكورة يتالفى  
ض عنه باآلتي:   سابقة في ترقياته، فسيعو 

 إعادة تسوية أوضاع القضاة حسب سنوات الخبرة المطلقة، فالكفة شبه متعادلة. -

   انضباط الترقيات في المستقبل في مواعيدها عند العمل بهذا القانون. -
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