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املعهــد العالـــي للق�ضــــاء

قــرار وزاري 

رقــم 2014/307

باإ�ضدار الئحة الدرا�ضة وبرامج التدريب باملعهد العايل للق�ضاء

ا�ضتنادا اإىل املـــر�ضـوم ال�ضلطاين رقـــم 2010/35 باإن�ضــــاء املعـهـــد العايل للق�ضاء ، 

واإىل الئحـة الدرا�ضــة وبرامــج التدريب باملعهــد العالـــي للق�ضاء ال�ضادرة بالقــرار الــــوزاري 

رقم 2011/21 ، 

واإىل موافقة جمل�س املعهد العايل للق�ضاء ،

وبنـــاء على ما تقت�ضيه امل�ضلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �ضاأن الدرا�ضة وبرامج التدريب باملعهد العايل للق�ضاء باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

تلغـــى الئحــة الدرا�ضة وبرامج التدريب باملعهـــد العايل للق�ضاء ال�ضادرة بالقــرار الــوزاري 

رقــــم 2011/21 امل�ضـــار اإليهـــا ، كمــــا يلغى كــل مــــا يخالـــــــف الالئحـــــة املرفقــــة ، اأو يتعــــار�س 

مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�ضر هذا القرار فـي اجلريدة الر�ضمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ضره .

�ضدر فـي : 14 / 10 / 1435هـ 

املــوافــق : 11 /   8  / 2014م
 عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي

                                                                                     وزيـــــــــــــــر الـــعـــــــــــــــــدل
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 الئحة الدرا�ضة وبرامج التدريب باملعهد العايل للق�ضاء

الف�ضـــل االأول

تعريفــات واأحكـام عامــة 

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــق اأحكـــام هـــذه الالئحـــة يكـــون للكلمـــات والعبــارات التاليـــة املعنى املبــــني قريـــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �ضياق الن�س معنى اآخر : 

املجلــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س املعهد .

الرئيــــــــــــــــــــ�س : رئي�س املجل�س .

املعهــــــــــــــــــــــــــد :  املعهد العايل للق�ضاء .

العميـــــــــــــــــــــــد : عميد املعهد . 

اأع�ضـــاء الهيئـــة : اأع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب باملعهد .

امل�ضرف الق�ضائي : اأحد الق�ضاة اأو اأع�ضاء االدعاء العام بح�ضب االأحوال .

امل�ضرف االأكادميي : اأحد اأع�ضاء الهيئة .

الالئحـــــــــــــــــــة : الئحة الدرا�ضة وبرامج التدريب باملعهد . 

الدائــــــــــــــــــــرة : دائرة التدري�س والتدريب باملعهد .

املــادة ) 2 ( 

تهدف الدرا�ضة باملعهد اإىل اإك�ضاب الدار�س ما ياأتي :

مهارات البحث العلمي ، والكفاءة العلمية فـي اجلانب النظري والتحليلي . اأ - 

املهارة فـي علوم الق�ضاء وتطبيقاته املختلفة ، وتنمية القدرات املهنية ، وتر�ضيخ  ب - 

قيم وتقاليد الق�ضاء .

اخلربة التطبيقية فـي جمال العمل الق�ضائي . ج - 
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املــادة ) 3 ( 

تعد الدائرة لكل من يلتحق بالدرا�ضة اأو التدريب باملعهد ملفا ، يحتوي على االآتي :

االأوراق املتعلقة برت�ضيحه والتحاقه باملعهد ، مبا فـي ذلك قرار تعيينه لدى اجلهة  اأ - 

التي يتبعها .

بيان موقع منه ب�ضريته الذاتية . ب - 

بيــان يت�ضمــن متابعـــة اأحواله الدرا�ضية والتدريبية ، ومواظبتــه علــى احل�ضــور ،  ج - 

ون�ضبة غيابه و�ضببه ، والبحوث وامل�ضاركات العلمية التي قام بها .

الن�ضــاط العلمــي للــدار�س اأو املتـــدرب ، ومراقبــة ت�ضرفاتـــه والتزامــه بالدرا�ضة ،  د - 

ومتابعة تقيده بالنظام ، وحر�ضه على التم�ضك بح�ضن ال�ضلوك وتقاليد الق�ضاء 

واآدابه .

املــادة ) 4 ( 

يقرر املجل�س برامج الدرا�ضة والتدريب باملعهــد ، ولــه تعديلها ح�ضبمــا تقت�ضيه امل�ضلحــة ، 

ويحدد تاريخ بدء الدرا�ضة فـي كل ف�ضل ونهايته ، وموعد االإجازات ومددها .

املــادة ) 5 ( 

يبت املجلــ�س فـــي كافــة االأمــور التـــي لـــم يرد فيها ن�س فـــي هـــذه الالئحـــة اأو التـــي تن�ضـــاأ 

عن تطبيقها .

الف�ضـــل الثانــــي

جلـــان املـعهـــد

املــادة ) 6 ( 

ت�ضكل بقرار من العميد بعد موافقة الرئي�س اللجان االآتية :
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جلنة القبول : وتكون برئا�ضة العميد ، وع�ضوية كل من اأحد م�ضاعدي العميد ،  اأ - 

واثنني من اأع�ضاء الهيئة ، ومدير الدائرة ) مقررا ( ، وتخت�س باالآتي :

1 - اقرتاح القواعد املنظمة للقبول والت�ضجيل باملعهد .

2 - اقرتاح اأعداد الدار�ضني باملعهد .

3 - متابعة ا�ضتكمال اإجراءات املقبولني للدرا�ضة باملعهد .

4 - اأي اخت�ضا�ضات اأخرى تكلف بها من قبل العميد .

اللجنــة االأكادميـيـة : وتكون برئا�ضـــة العميد ، وع�ضوية كل من اأحد م�ضاعـــدي  ب - 

العميد ، واثنني من اأع�ضاء الهيئة ، ومدير الدائرة ) مقررا ( ، وتخت�س باالآتي :

حتديد اإجراءات االمتحانات فـي املعهد ، واالإ�ضراف عليها ، ومناق�ضة نتائجها  - 1

واإقرارها . 

التو�ضية اإىل املجل�س مبنح ال�ضهادات . - 2

االإ�ضراف على تنظيم البحث العلمي ، وحتديد مو�ضوعات الندوات ، واقرتاح  - 3

مواعيد انعقادها . 

التن�ضــيق مع اجلهـــات املعنية ب�ضاأن تر�ضيح امل�ضــرف الق�ضائـــي وو�ضـــع خطـــة  - 4

التدريب التطبيقي فـي املحاكم واإدارات االدعاء العام ، على اأن تقدم كل جهة 

ما تراه منا�ضبا من الدورات التدريبية امل�ضاحبة خلطة التدريب التطبيقي 

وفق اإمكانيات املعهد . 

اقرتاح خطة الدرا�ضة والتدريب باملعهد وتعديالتها .  - 5

النظر فـي تر�ضيح من ينتدب للتدري�س فـي املعهد ، ورفع التو�ضية فـي هذا  - 6

ال�ضاأن اإىل املجل�س .

النظر فـي امل�ضائل التي يحيلها اإليها العميد . - 7

جلنة التدريب امل�ضتمر : وتكون برئا�ضــــة العميـــد ، وع�ضويـــة ممثـــل عن اجلهـة  ج - 

التي يتبعها الدار�س ، وممثل عن وزارة العدل ، ومدير التدري�س والتدريب ع�ضوا 

ومقررا ، وتخت�س باالآتي :
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اإقرار برامج التدريب امل�ضتمر . - 1

اإقرار برامج تدريبية خمتلفة الأعوان الق�ضاء ، وحتديد م�ضتوياتها ومددها . - 2

اإقــرار برامــج تدريب القانونيني العاملــني باجلهاز االإداري للدولــة ، وذلــك  - 3

بالتن�ضيق مع اجلهات ذات االخت�ضا�س .

اإقــــرار برامـــج تدريــــب املحامـــــني حتـــت التمريـــن ، واملمار�ضــــني ، وحتديـــــد  - 4

جماالتها ، وذلك بالتن�ضيق مع جلنة قبول املحامني .

د - جلنة االمتحان ال�ضامل للدار�ضني : وتكون برئا�ضـــة العميـــد ، وع�ضويــــة اثنـــني 

من اجلهة التي يتبعها الدار�س ، وثالثة من اأع�ضاء هيئة التدري�س فـي خمتلف 

التخ�ض�ضات يكون اأحدثهم فـي الدرجة العلمية مقررا ، وتخت�س باالآتي : 

تقييم الدار�ضني فـي االمتحان ال�ضامل . - 1

اعتماد التقرير املعــد من قبل امل�ضرفني الق�ضائي واالأكادميــي عــن االأحـــوال  - 2

الدرا�ضية وال�ضلوكية للدار�س ، وفق النموذج املعد لهذا الغر�س .

جلنة م�ضاءلة الدار�ضــني : وتكــون برئا�ضــة العميــد ، وع�ضويــة كــل مـــن اأحــــد  هـ - 

م�ضاعدي العميد ، واثنني من اأع�ضاء الهيئة ، ومدير الدائرة )مقررا( ، وتتوىل 

اإليها العميد بكتاب ر�ضمي ، مرفقا به  اللجنة النظر فـي املخالفات التي يحيلها 

بيان باملخالفة املرتكبة وامل�ضتندات املتعلقة بها .

ويحـــدد قـــرار ت�ضكيـــل اللجـــان املن�ضـــو�س عليها فـي هذه املادة نائبـــا للرئيــ�س يحــل حملــه 

فـي حالة غيابه ، اأو وجود مانع لديه يحول دون ممار�ضته الخت�ضا�ضاته ، وجتتمـع كــل جلنة 

، ويكون اجتماعهـــا  لـــذلك  اأو من يحل حمله كلما اقت�ضــت احلاجـــة  بدعوة من رئي�ضهــا 

االأع�ضاء  اأ�ضوات  باأغلبية  اللجنـــة قراراتها  ، وتتخــذ  اأع�ضائهــا  اأغلبية  �ضحيحـــا بح�ضور 

احلا�ضرين ، فاإذا ت�ضاوت االأ�ضوات رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع . 

 وللجـــان اأن ت�ضتـــعني مبن تــــراه من ذوي اخلربة للم�ضاعــــدة فـي اأداء مهامهــا دون اأن يكون 

لهم حق الت�ضويت .
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الف�ضـــل الثالــــث

نظــام قبــول الدار�ضــني باملعهــد 

املــادة ) 7 ( 

ي�ضتــرط لقبول الدار�س فـي املعهــد من غيــر اأع�ضـــاء اجلهات الق�ضائية لدرا�ضـــة الربامــج 

التي يطرحها ما ياأتي :

اأن يكون عماين اجلن�ضية .  - 1

اأن يكـــون حا�ضــــال علـى موؤهــل جامعــــي ) �ضهــــادة البكالوريـــو�س اأو ما يعادلهــــا (   - 2

اأو اأحد املعاهد العليا املعرتف بها  اأو القانون من اإحدى اجلامعات  فـي ال�ضريعة 

بتقدير عام )جيد( على االأقل .

اأن يكون الئقا �ضحيا .  - 3

املــادة ) 8 ( 

يحدد املجل�س عدد املر�ضحني للدرا�ضة فـي املعهد من الق�ضاة امل�ضاعدين ، ومعاوين االدعاء 

العام ومن غريهم .

املــادة ) 9 ( 

للرئي�س قبول دار�ضني غري عمانيني من اجلهات الق�ضائية وفق ال�ضروط االآتية :

اأن يكون موفدا من اجلهة املخت�ضة بدولته للدرا�ضة فـي املعهد . - 1

اأن يكـــــون حا�ضـــــال على موؤهــل جامعـــي ) �ضهــــادة البكالوريــــو�س اأو ما يعادلهـــا (  - 2

فـي ال�ضريعة اأو القانون من اإحدى اجلامعات اأو اأحد املعاهد العليا املعرتف بها .

اأن يكون الئقا �ضحيا .  - 3

املــادة ) 10 ( 

ي�ضتوفـــي املقبول اإجـــراءات القبول فـي املعهد خــالل مدة اأق�ضاهـــا )15( خم�ضة ع�ضر يومــا 

من تاريخ علمه بقرار القبول ، وفـي حال تخلفه عن ا�ضتكمال هذه االإجراءات خالل تلك 

املدة تخطر جهة عمله التخاذ القرار املنا�ضب ب�ضاأنه .
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ويوؤدي املقبولون باملعهد قبل بدء الدرا�ضة اأمام الرئي�س وبح�ضور العميد ، اليمني بال�ضيغة 

االآتية :

) اأق�ضم باللـه العظيم اأن اأحافظ على �ضرية املداوالت والتحقيقات والق�ضايا والوثائق 

التي اأطلع عليها خالل درا�ضتي فـي املعهد ( .

الف�ضــل الرابــــع

نظـام الدرا�ضـة باملعهـد

املــادة ) 11 ( 

تكــون الدرا�ضــة باملعهـــد ملـــدة �ضنتــني ون�ضــف ال�ضنــة ، بواقــع )5( خم�ضـــة ف�ضـــول درا�ضيــــة 

وتدريبية ، وذلك على النحو االآتي :

الف�ضالن الدرا�ضيان االأول والثاين مدة كل منهما )16( �ضتة ع�ضر اأ�ضبوعا . - 1

الف�ضل الدرا�ضي الثالث مدته )8( ثـمانية اأ�ضابيع . - 2

الف�ضالن الدرا�ضيان الرابع واخلام�س ، ويخ�ض�ضان للتدريب التطبيقي باملحاكم  - 3

واإدارات االدعاء العام ، وتكون مدتهما )1( �ضنة ، تبداأ بعد االنتهاء من الدرا�ضـــة 

النظريـــة فـي املعهد ، ويكـــون التدريب التطبيـــقي حتت اإ�ضراف امل�ضــرف الق�ضائـــي 

بالتن�ضيــق مــع امل�ضـــرف االأكاديـــمي ، وعلى امل�ضـــرف الق�ضائــي اإعـــداد تقريـــر وفـــق 

النموذج املعد لذلك كل )3( ثالثة اأ�ضهر يرفعه اإىل العميد . 

املــادة ) 12 ( 

كتابيا  يخطر  للمادة  املقررة  ال�ضاعات  جمموع  من   )%10( من  اأكرث  الدار�س  غياب  عند 

ويبلغ م�ضرفه االأكادميي بذلك ، وفـي حالة غيابه اأكرث من )12.5 %( من جمموع ال�ضاعات 

املقررة للمادة دون عذر يقبله العميد يحرم الدار�س من التقدم لالمتحان النهائي ، ويعترب 

 ، االأكادميي  �ضجله  فـي  املادة  تلك  اأمام  ، وتكتب كلمة )من�ضحب(  املادة  تلك  من�ضحبا من 

وتبلغ جهة عمله باتخاذ ما تراه منا�ضبا ب�ضاأنه ، وتكون نتيجته فـي هذه املادة "را�ضب" .
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وفـي حالة الغياب بعذر مر�ضي ي�ضرتط اأن يكون ب�ضهادة طبية معتمدة طبقا للنظم املعمول 

بها ، واأن تقدم هذه ال�ضهادة اإىل ق�ضم القبول والت�ضجيل خالل مدة ال تتجاوز )15( خم�ضة 

ع�ضر يوما من تاريخ انقطاع الدار�س عن الدرا�ضة ، وفـي حال الغياب الأعذار غري مر�ضية 

يقدم الدار�س ما يثبت عذره خالل )7( �ضبعة اأيام من تاريخ انقطاعه عن الدرا�ضة .

الف�ضـــل اخلامـــ�س

نظـام االمتحانـات وتقييـم الدار�ضـني

املــادة ) 13 ( 

يخ�ضـــ�س االأ�ضبوعـــان االأخريان مــن نهايـــة كل ف�ضل درا�ضـــي لالمتحانـــات النهائيـــة وفـــق 

التقومي االأكادميي ، وتكون مدة االمتحان من )2( �ضاعتني اإىل )3( ثالث �ضاعات بح�ضب 

الن�ضاب التدري�ضي لكل مادة ، وتتم االمتحانات وفق االإجراءات االآتية :

واالإ�ضراف  االمتحانات  مراقبة  بتن�ضيق  الهيئة  اأع�ضاء  من  ع�ضوا  العميد  يكلف  اأ - 

، والتاأكد من �ضريها ب�ضورة  الهيئة  اأع�ضاء  اأوراق االمتحانات من  عليها وت�ضلم 

ح�ضنة وفقا للنظام . 

على ع�ضو الهيئة املكلف بتن�ضيق مراقبة االمتحانات واالإ�ضراف عليها اإعداد قائمة  ب - 

باأ�ضماء املكلفني باملراقبة من املوظفني االإداريني باملعهد ، واعتمادها من العميد 

قبل موعد االختبارات باأ�ضبوع على االأقل .

فـي حال االإخالل ب�ضري االمتحان يقوم املراقب بكتابة حم�ضر بالواقعة يعر�ضه  ج - 

على املكلف بتن�ضيق مراقبة االمتحانات واالإ�ضراف عليها لرفعه اإىل العميد التخاذ 

القرار املنا�ضب ب�ضاأنه .

ال ي�ضمـــح للــدار�س بدخـــول قاعــة االمتحــان بعــد م�ضــي ربــع �ضاعـــة مــــن بدايـــــة  د - 

االمتحان ، وال ي�ضمـــح لـــه مبغــادرة قاعــة االمتحان قبل م�ضي �ضاعـــة علـى االأقـــل 

من زمن االمتحان .

املــادة ) 14 ( 

اإذا غاب الدار�س عن االمتحان النهائي ، تكتب له فـي املادة التي تغيب فيها كلمة "غائب" 

وفـي النتيجة النهائية تكتب كلمة "را�ضب" ، ما مل يقدم عذرا يقبله العميد ، خالل مدة 

اأق�ضاها )2( اأ�ضبوعان من تاريخ نهاية االمتحانات .
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للنظم  ب�ضهادة طبية معتمدة طبقا  املعتمد  املر�ضي  العذر  فـي  املقبولة  االأعذار  وتنح�ضر 

، وفـي الظروف القهرية ، ويحدد العميد بعد اال�ضتئنا�س براأي مدر�س املادة  املعمول بها 

موعدا لالمتحان التعوي�ضي .

املــادة ) 15 ( 

يجــــب علــى الـــــدار�س اإعــــادة درا�ضــة املــادة التي تغيـب اأو ر�ضب فيهــا ملـــرة واحــدة فقــط متـــى 

مـــا طرحت ، واإذا جنح الذي تغيب عن االمتحان بدون عذر ت�ضجل له درجة النجاح فقط .

املــادة ) 16 ( 

اأ - تكون الدرجة النهائية لكل مادة من )100( مائة درجة ، توزع على النحو االآتي :

امتحان منت�ضف الف�ضل ، ويخ�ض�س له )30( ثالثون درجة .  - 

احل�ضـــور ، ويخ�ضـــ�س لـــه )5( خــم�س درجات ، واالأن�ضطة العلميـــة ، ويخ�ضــــ�س لهــــا   - 

)15( خم�س ع�ضرة درجة . 

االمتحان النهائي ، ويخ�ض�س له )50( خم�ضون درجة .  - 

ب - ي�ضرتط للنجاح فـي املادة اأال تقل درجة الدار�س فيها عن )60( �ضتني درجة .

املــادة ) 17 ( 

يخ�ضع الدار�س فـي االأ�ضبوعني االأخريين من الف�ضل اخلام�س المتحان �ضامل حتريري 

و�ضفهي ، وذلك على النحو االآتي :

اأوال : االمتحان التحريري : 

اأ - �ضعبة الق�ضاء فـي املواد االآتية :

قانون املعامالت املدنية . - 1

قانون االإثبات . - 2

قانون االإجراءات املدنية والتجارية . - 3

قانون اجلزاء العماين . - 4

قانون االإجراءات اجلزائية . - 5

قانون االأحوال ال�ضخ�ضية . - 6
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ب - �ضعبة الق�ضاء االإداري فـي املواد االآتية : 

الق�ضاء االإداري . - 1

اإجراءات الدعوى االإدارية . - 2

االإثبات فـي الدعوى االإدارية . - 3

العقود االإدارية . - 4

قانون االإجراءات املدنية والتجارية . - 5

قانون املعامالت املدنية . - 6

ج - �ضعبة االدعاء العام فـي املواد االآتية :

قانون اجلزاء العماين . - 1

قانون االإجراءات اجلزائية . - 2

 قانون االإثبات . - 3

 قانون االإجراءات املدنية والتجارية . - 4

الت�ضريعات اجلزائية )1( . - 5

الت�ضريعات اجلزائية )2( . - 6

وتعد اأ�ضئلة االمتحان التحريري من قبل اأع�ضاء جلنة االمتحان ال�ضامل ، وت�ضلم للعميد 

فـي مظـــروف مغلــق بعد ا�ضتيفــاء التوقيعات عليها قبل موعــــد اإجراء االمتحــــان باأ�ضبــــوع 

على االأقل . 

ويراعــى اأن يت�ضمـــن االمتحان التحريـــري ق�ضايا تطبيقيـــة ، ميكن مـــن خاللهـــا الوقـــوف 

على مدى قدرة الدار�س على حتليل الوقائع ، وتطبيق �ضحيح القانون عليها بلغة �ضحيحة . 

ثانيا : االمتحان ال�ضفهي : 

يكـــون هــــذا االمتحـــان للدار�س الذي اجتــــاز االمتحــان التحريري ، ويراعــى فيـــه 

اأن يكون مت�ضمنا قيا�س مدى قدرته على االآتي : 

االإ�ضغاء والفهم . - 1

 مالءمته للعمل الق�ضائي . - 2

حتليه مبهارات االت�ضال والتوا�ضل الالزمني للعمل فـي الق�ضاء اأو االدعاء  - 3

العام .
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املــادة ) 18 ( 

ي�ضرتط لدخول الدار�س االمتحان ال�ضامل اأال يقل تقديره العام فـي ف�ضلي التدريب  اأ - 

حال  وفـي   )%70( عن  وال�ضلوكية  الدرا�ضية  اأحواله  معاجلة  تقرير  وفـي  التطبيقي 

ح�ضوله على اأقل من ذلك يلحق بربنامج تدريبي مكثف ال تقل مدته عن )3( ثالثة 

اأ�ضهر كفر�ضة اأخرية .

املعــــدل  ، ال حت�ضب �ضمـــن  ب�ضقيــه )100( مائة درجـــة  ال�ضامــل  تخ�ض�س لالمتحــان  ب - 

الرتاكمي ، وتوزع درجة االمتحان ال�ضامل على النحو االآتي : 

)60( �ضتــــون درجـــة لالمتحــــان التحريــــري ، وي�ضرتط اأن يح�ضل الـــــدار�س فيــــه  - 1

على )42( اثنتــني واأربعــني درجــة على االأقل حتى يتمكن من دخــــول االمتحــــان 

ال�ضفهي . 

)40( اأربعون درجة لالمتحان ال�ضفهي ، وي�ضرتط لنجاح الدار�س فيه اأن يح�ضل  - 2

على )28( ثـمـان وع�ضرين درجة على االأقل .

ميكن الدار�س فـي حال ر�ضوبه فـي االمتحان ال�ضامل من اإعادته مرة واحدة خالل مدة  ج - 

ال تقل عن )30( ثالثني يوما من تاريخ اإعالن النتيجة ، فاإن ر�ضب فـي االإعادة كان 

على املعهد اأن يخطر جهة عمله بحالته التخاذ القرار املنا�ضب ب�ضاأنه .

املــادة ) 19 ( 

يح�ضب التقدير النهائي للدار�س فـي نهاية الربنامج الدرا�ضي على اأ�ضا�س املعدل الرتاكمي 

للمقررات التي در�ضها وذلك على النحو االآتي : 

املعـــدل الرتاكمـــيالـتـقـديــر

من 3.6 - 4ممتاز

من 3.2 - 3.5جيد جدا

من 2.8 - 3.1جيد

من 2.4 - 2.7مقبول

اأقل من 2.4را�ضب
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املــادة ) 20 ( 

يجــــوز للدار�س - بنــــاء على طلـــب يقدمـــه للعميــــد - االطـــالع علـــــى اأوراق االختبـــــار  اأ - 

بعد ت�شحيحها خالل مدة اأق�شاها )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اإعالن النتيجة .

يكون مدر�س املادة م�شوؤوال عن تدقيق اأوراق االمتحانات اخلا�شة مبادته ، وعن نقلها  ب - 

اإىل الك�شوف ب�شكل نهائي ، وت�شليمها ملدير الدائرة الإقرارها من اللجنة االأكادميية .

حتفظ اأوراق االمتحان النهائي لدى الدائرة ملدة عام درا�شي ، ثم يتم الت�شرف فيها  ج - 

باالتفاق بني العميد ومدير الدائرة .

املــادة ) 21 ( 

يجوز للدار�س التظلم من الدرجات التي ح�شل عليها فـي اأي مقرر درا�شي اإىل العميــد ، 

وذلك خــالل )60( �شتــني يوما من تاريخ اإعالن النتيجة فـي لوحـــة االإعالنــات باملعهــد ، 

ويجب البت فـي التظلــم خــالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقديــمه ، ويكون قــرار البــت 

فـي التظلم نهائيا ، وفـي حالة انق�شاء هذا االأجل دون رد يعد ذلك مبثابة رف�س للتظلم .

وي�شكل العميد جلنة ثالثية لفح�س التظلمات ، برئا�شة اأحد م�شاعديه ، وع�شوية مدر�س 

املـــادة ، وع�شـو اآخــر من اأع�شــاء الهيئـة ، للتاأكــد من اأن جميــع االأ�شئلة قــد �شحـحــت ، واأنــه 

ال يوجــد خطـــاأ مــادي فـي جمــع الدرجـــات ، وترفــع اللجنـــة تقريـــرا بذلك اإلـــى العميـــد ، 

وفـي حالة وجود خطاأ مادي تو�شي بت�شحيحه واتخاذ الالزم .

الف�ســـل ال�ســــاد�س

متطلبـــات التخـــرج

املــادة ) 22 ( 

تعتمــد نتائــج اخلريجــني من الرئي�س بنـــاء على تو�شيــة اللجنة االأكادمييـــة ، وتن�شــر  اأ - 

اأ�شماوؤهم فـي لوحة االإعالنات باملعهد .

اإمتامه  تت�شمن   - الق�شائية  العلوم  فـي  العليا  الدرا�شات  دبلوم  �شهادة  املتخرج  مينح  ب - 

ملتطلبات الدرا�شة والتاأهيل فـي املعهد ، والتقدير الذي ح�شل عليه ، وتاريخ تخرجه - 

وذلك بعد التاأكد من ا�شتيفاء ما ياأتي :
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اجتياز الدار�س بنجاح جميع املقررات فـي فرتة اأق�شاها )6( �شتة ف�شول درا�شية . - 1

احل�شول علـــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )2٫4( على النحو املبــني فـــي اجلــــدول  - 2

الوارد فـي املادة رقم )19( من هذه الالئحة .

اأال تقـــل درجـــته فـي االمتحــــان ال�شامـــل عـــن )70 %( على النحو املبني فـي املـــــادة  - 3

رقم )18( من هذه الالئحة .

 الف�ســـل ال�سابـــع

التزامــات الدار�ســني

املــادة ) 23 ( 

يلتزم الدار�شون باالآتي : 

احرتام القوانني واالأنظمة وقيم وتقاليد الق�شاء .  - 1

االلتزام ب�شلوك الئق داخل املعهد وخارجه .  - 2

الظهور بلبا�س ر�شمي الئق يتنا�شب مع هيبة الق�شاء .  - 3

االمتناع عن اتخاذ مواقف علنية ، اأو ن�شر ت�شريحات تتنافى مع القوانني و اللوائح   - 4

وال�شلوك الق�شائي .

املواظبـــة علـــى ح�شور كل املحا�شـــرات واملناق�شات والتدريب التطبيقـــي والـــدورات   - 5

التي يقيمها املعهد ح�شبما هو مقرر فـي اخلطة الدرا�شية .

عــدم الغيــاب اإال بعــذر مقبـــول ، على اأال تزيـــد ن�شبة الغيـــاب على الن�شبـــة املقـــررة   - 6

فـي هذه الالئحة .

الف�ســـل الثامـــن 

املخالفات واجلزاءات

املــادة ) 24 ( 

مع عــدم االإخـــالل بامل�شاءلة اجلزائية ، تعد االأفعال التاليــة من املخالفــــات التــي تعـــر�س 

الدار�س للم�شاءلة التاأديبية :

1- االإخالل بنظام الدرا�شة اأو االمتحانات .

2 - الغ�س فـي االمتحان اأو ال�شروع فيه اأو امل�شاعدة عليه .
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3 - كل فعل جتاه �لآخرين مي�س �لدين �أو �ل�سرف �أو �لكر�مة ، �أو يتنافى مع ح�سن 

�ل�سرية �أو �ل�سلوك �أو قيم �لق�ساء وتقاليده ، �أو �أي عمل ي�سيء �إىل �سمعة �ملعهد 

و�لعاملني فيه ، �سو�ء مت هذ� د�خل �ملعهد �أو خارجه .

4 - �لإدلء مبعلومات كاذبة للم�سوؤولني فـي �ملعهد ، �أو �نتحال �ل�سخ�سية .

5 - �سدور حكم نهائي بحق �لد�ر�س فـي جناية �أو جنحة خملة بال�سرف �أو �لكر�مة 

�أو �لأمانة .

6 - �لإتالف �ملتعمد ملمتلكات �ملعهد �ملنقولة �أو غري �ملنقولة .

7 - �أي �إهانـــة �أو �إ�ساءة يوجههـــا �لد�ر�س لع�سو هيئة �لتدري�س ، �أو لأي من �لعاملـــني 

�أو �لد�ر�سني فـي �ملعهد .

8 - �لتزوير فـي �لوثائق �لر�سمية .

املــادة ) 25 ( 

�لتالية على من يرتكب خمالفة من �ملخالفات �ملن�سو�س  �أي من �جلز�ء�ت  يجوز توقيع 

عليها فـي �ملادة )24( من هذه �لالئحة : 

1 - �إخر�ج �لد�ر�س من قاعة �ملحا�سر�ت .

2 - �لتنبيه . 

3 - �لإنذ�ر كتابة .

4 - حرمان �لد�ر�س من ح�سور بع�س حما�سر�ت �ملادة �لتي يخل بالنظام فـي �أثناء 

تدري�سها ، و�عتباره غائبا فيها بعذر غري مقبول .

5 - �إلغاء �لت�سجيل ملادة �أو �أكرث فـي �لف�سل �لدر��سي �لذي متت فيه �ملخالفة ، ويعد 

�لد�ر�س من�سحبا فـي �ملادة �أو �ملو�د �مللغاة .

6 - �إلغاء �لت�سجيل ملادة �أو �أكرث فـي �لف�سل �لدر��سي �لذي متت فيه �ملخالفة ، ويعد 

�لد�ر�س ر��سبا بدرجة )�سفر( فـي �ملادة �أو �ملو�د �مللغاة .

7 - �لف�سل �ملوؤقت ملدة ف�سل در��سي و�حد �أو �أكرث .

8 - �لف�سل �لنهائي من �ملعهد .

9- �إلغاء �سهادة �لدبلوم وك�سف �لدرجات �ملمنوحة للد�ر�س �إذ� ثبت �أن هناك تزوير� .
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املــادة ) 26 ( 

توقع �جلز�ء�ت �ملن�سو�س عليها فـي �ملادة )25( من هذه �لالئحة وفقا لل�سالحيات �لآتية :

لع�سو �لهيئة توقيع �جلز�ء �ملن�سو�س عليه فـي �لبند )1( .  - 1

للعميــد توقيـــع �جلـــز�ء�ت �ملن�ســـو�س عليها فـي �لبنديــن )2 - 3( بعــد �ل�ستمــاع   - 2

�إىل �ساحب �ل�ساأن .

للجنة م�ساءلة �لد�ر�سني توقيع �جلز�ء�ت �ملن�سو�س عليها فـي �لبنود من )4 - 9( .  - 3

�جلز�ء�ت  وتكون   ، نهائية   )3  -  1( من  �لبنود  فـي  عليها  �ملن�سو�س  �جلز�ء�ت  تكون 

�ملن�سو�س عليها فـي �لبنود من )4 - 9( قابلة للطعن �أمام �ملجل�س خالل )14( �أربعة 

ع�سر يوما من تاريخ �إعالن �لد�ر�س باجلز�ء �أو علمه به علما يقينيا .

وحتفظ ن�سخة من قر�ر �جلز�ء�ت �لتاأديبية فـي ملف �لد�ر�س فـي �ملعهد ، وتبلغ �جلهة 

�ملوفدة للد�ر�س باجلز�ء�ت �لتي مت توقيعها عليه .

املــادة ) 27 ( 

مع عدم �لإخـــالل بامل�ساءلـــة �لتاأديبية ، يعطى �لـــد�ر�س )�سفر� ( فـي �ملادة �لتــي ثبت غــ�سه 

فـي �متحانها ، ويحال �لأمر �إىل جلنة م�ساءلة �لد�ر�سني .

الف�ســل التا�ســـع 

التدريـــــــب 

املــادة ) 28 ( 

ينظم �ملعهد بر�مج تدريب وموؤمتر�ت وندو�ت وور�س عمل تقوم على �لأ�س�س �لآتية :

�أ - �لوقوف على �مل�ستجد�ت �لت�سريعية .

ب - مو�كبة بر�مج تخ�س�س �لق�ساة .

ج - تطويـــر �ملهــار�ت �لعلميـــة و�لق�سائيـــة ، مبـــا يحقـــق رفع م�ستوى �لأد�ء فـي �لعمـــل 

�لق�سائي .

د - مو�كبــة �لجتهـــاد �لق�سائــي فـي �أحــكام �ملحكمــة �لعليا وحمكمــة �لق�ســاء �لإد�ري 

بالتن�سيق مع �ملكتب �لفني لكلتا �جلهتني .
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هـ - درا�شة امل�شكالت وال�شعوبات التي تواجه العمل الق�شائي الإيجاد احللول املنا�شبة 

لها .

و- مواكبـــة التطور االجتماعي واالقت�شـادي لتمكني الق�شاة واأع�شاء االدعـــاء العــام 

من االطالع على امل�شتجدات اليومية للمجتمع .

املــادة ) 29 ( 

تكون للمعهد خطة برامج تدريب �شنوية تعدها الدائرة بالتن�شيق مع اجلهات الق�شائية 

اأكتوبر  اأول �شهر  اأن تبداأ من  ، على  ، وتعتمد من املجل�س  خالل �شهر يونيو من كل عام 

وتنتهي فـي اليوم االأخري من �شهر يونيو من كل عام .

وللمجل�س اأن يفو�س العميد فـي تنظيم املوؤمترات والندوات والور�س ، خارج خطة برامج 

التدريب ال�شنوية املعتمدة كلما اقت�شت احلاجة ذلك . 

املــادة ) 30 ( 

تعقــد الربامـج التدريبيــة وفق اخلطة املعتمدة داخل املعهد ، ويجوز عقدهــا خـــارج املعهــد 

اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك .

املــادة ) 31 ( 

للرئيـــ�س قبـــول الق�شــاة واأع�شــاء االدعـــاء العام من دول اأخرى للتدريب فـي املعهــد بنــاء 

على طلب من جهاتهم .

املــادة ) 32 ( 

للرئي�س فـي اإطار اإعداد املدربني ، تنظيم برامج تدريبية اأو ور�س عمل لهم ، داخل ال�شلطنة 

وخارجها .

املــادة ) 33 ( 

ينظم املعهد برامج تدريبية للق�شاة واأع�شاء االدعاء العام واأعوانهما واملوظفني القانونيني 

العاملني باجلهــاز االإداري للدولـــة واملحامني العمانيــني ، بهدف متكينهـــم من اكت�شــــاب 

املهـــارات واملعـــارف القانونيـــة واالإداريــــة الالزمـــة الأداء وظائفهـــم ، ومواكبــــة التطــــورات 

والتقنيات وامل�شتجدات فـي جمال عملهم .
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املــادة ) 34 ( 

تعد الدائرة خطة برامج التدريب ال�شنوية - للفئات امل�شار اإليها فـي املادة )33( من هذه 

الالئحة - خالل �شهر يونيو من كل عام ، وعلى العميد اإبالغ اجلهات املعنية بها قبل بدء 

تنفيذها بوقت كاف .

املــادة ) 35 ( 

للمعهد تنظيم برامج تدريب لغري الفئات املن�شو�س عليها فـي املادة )1( من نظام املعهد 

العايل للق�شاء ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2010/35 مبقابل يحدده املجل�س . 

الف�ســـل العا�ســــر

التزامـــات املتدربـــني

املــادة ) 36 ( 

يعـــد االنتظــــام بالتدريـــب وااللتــزام بنظام الربامج التدريبيــة التي يعقدها املعهــد واجبــا 

من واجبات الوظيفة .

املــادة ) 37 ( 

يتعـــني على املتدرب االلتـــزام بنظام املعهد ولوائحـــه املعتمــدة ، وتنفيـــذ كل ما يكلــف بــــه من 

واجبات تتعلق بالربنامج التدريبي ، وعليه املواظبة على ح�شور الربنامج فـي مواعيده 

املحددة . 

الف�ســل احلــادي ع�ســر

تقييــم املتدربــني واجلــزاءات 

املــادة ) 38 ( 

 ، اأن جتــري فـي نهايـــة الربنامـج التدريبي التخ�ش�شــي تقييمــا للمتدربــني  الإدارة املعهد 

وتكون الدرجات الكلية للتقييم )100( مائة درجــة ، ت�شمـل عنا�شــر املواظبة فـي ح�شور 

املحا�شرات واحللقات التدريبية وور�س العمل وامل�شاركة الفاعلة فـي مو�شوعات الربنامج 

وقيا�س مدى ا�شتيعاب مو�شوعاته .
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املــادة ) 39 ( 

توزع درجات تقييم املتدربني باملعهد على النحو الآتي : 

)40%( حل�شور املحا�شرات وامل�شاركة الفاعلة .   1

)60%( لالمتحانات النهائية .   2

علـــى )%60(  يحــــ�شل  اأن  التدريبـــي  الربنامــــج  اجتيـــــاز  �شهـــــادة  املتــــدرب  ملنـــح  وي�شتــــرط 

علـــى الأقل من جمموع درجات التقييم .

املــادة ) 40 ( 

تعر�ض النتيجة النهائية للتقييم عن كل برنامج تدريبي تخ�ش�شي على العميد لعتمادها .

املــادة ) 41 ( 

مـع عـــدم الإخـــالل بحــق اجلهــة التابـــع لهــا املتــدرب فـي توقيع اجلــزاءات التاأديبية وفقــا 

لنظامها ، يكون للعميد فـي حالة اإخالل املتدرب بواجباته وبعد �شماع اأقواله �شفاهة توقيع 

اأحد اجلزاءين الآتيني :

التنبيه .   1

وقف املتدرب عن ال�شتمرار فـي الربنامج التدريبي .   2

وللعميـــد - اإذا كــــان الفعل املن�شـــوب للمتــــدرب حمــال للم�شاءلة التاأديبية - اإعداد مذكــــرة 

للعر�ض على رئي�ض اجلهة التابع لها املتدرب لتخاذ ما تراه منا�شبا طبقا لأحكام التاأديب 

التي يخ�شع لها املتدرب ، ويجوز للعميد وقف املتدرب عن ح�شور الربنامج التدريبي حتى 

تنتهي اجلهة التابع لها من بحث اأمره واإبالغ املعهد مبا اتخذ فـي �شاأنه .
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