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اجلريدة الر�سمية العدد )909(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/35 

باإن�سـاء املعهـد العالـى للق�سـاء

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 99/90 ،

وعلى قانون حمكمة الق�ساء الإدارى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 99/91 ،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : ين�سـاأ مبوجـب هذا املر�سـوم معهــد ي�سمــى " املعهــد العالــى للق�ســاء " 

تكون له ال�سخ�سية العتبارية ويتبع وزير العدل ، ويعمل فى �ساأنه 

باأحكام النظام املرافق .

املــادة الثـانيـــة : يكون مقر املعهد بولية نزوى .

املــادة الثـالثـــة : ي�ســدر وزيــر العــدل قــرارا بالهيكــل التنظيمـى للمعهــد ، كمــا ي�ســدر 

فيها  مبا  املرافق  النظام  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح 

اللوائح والقرارات اخلا�سة بنظام الدرا�سة وبرامج التدريب ، وذلك 

بعد موافقة جمل�س املعهد وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

املــادة الرابعــة : يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة اخلام�سة : ين�ســر هذا املر�سـوم فى اجلريـدة الر�سميـة ، ويعمـل به من اليـوم التالـى 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 26 من ربيع الثانى  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 11 من اأبريــــــــــــل  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نظـام املعهـد العالـى للق�سـاء

املـــادة ) 1 ( : يهدف املعهد اإىل الآتى :

، وتاأهيلهم علميا  العام  امل�ساعدين ومعاونى الدعاء  الق�ساة  اأ - تدريب 

وتطبيقيا للعمل فى الق�ساء والدعاء العام .

ب - العمــــل علــى الرتقـــاء بامل�ستـــوى العلمــى والعملـــى للق�ســــاة واأع�ســاء 

حمكمة الق�ساء الإدارى واأع�ساء الدعاء العام .

ج - تدريب اأعوان الق�ساء ومن فى حكمهم وموظفى الدعاء العام .

د - تدريـــب املوظفيـــن القانونييــــن العامليــــن باجلهــــاز الإدارى للدولــــة 

واملحامني العمانيني .

هـ - تنمية البحث العلمى وتاأ�سيله فى فروع ال�سريعة والقانون والق�ساء ، 

والدرا�سات  البحوث  لن�سر  دورية  اإ�سدار  ذلك  �سبيل حتقيق  وله فى 

وعقد الندوات فى املجالت امل�سار اإليها .

و - جمــــع وحفــــظ الدرا�ســــات والأبحــــاث والأحكــــام واملبــــادئ الق�سائيـــة 

وال�سرعية ، واإعداد قاعدة للمعلومات الق�سائية والت�سريعية .

املـــادة ) 2 ( : يكون للمعهد جمل�س برئا�سة وزير العدل وع�سوية كل من : 

اأ - رئيـــــــــــــ�س املحكمة العليــــــا .                                              نائبا للرئي�س

ب - رئي�س حمكمة الق�ساء الإدارى .

ج - املدعـــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــام .

د - عميــــــــــــــــــــــــد املعهـــــــــــد .

هـ - رئي�س الإدارة العامة للتفتي�س الق�سائى .

و - وكيل وزارة ال�سوؤون القانونية .

ز - عميد كلية احلقوق بجامعة ال�سلطان قابو�س .

ح - مدير عام معهد العلوم ال�سرعيــــــة .

ط - ثالثــــة مــن ذوى اخلبــــرة اأحدهــــم ع�ســــو بهيئــــة التدريــــ�س والتدريـــب 
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باملعهد والثانى من القانونيني العمانيني املوظفني باجلهاز الإدارى 

للدولة والثالث من املحامني العمانيني يختارهم وزير العدل �سنويا .

املـــادة ) 3 ( : يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأربع مرات فى ال�سنة ، ويجوز له دعوته 

املجل�س  انعقاد  يكون  ول   ، ذلك  العمل  م�سلحة  اقت�ست  كلما  لالنعقاد 

�سحيحا اإل اإذا ح�سره اأغلبية الأع�ساء على اأن يكون من بينهم الرئي�س .

ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فى حالة غيابه .

ت�ساوى  وعند  احلا�سرين  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  القرارات  وت�سدر 

الأ�سوات يرجح اجلانب الذى فيه رئي�س اجلل�سة .

حل�سور  اخلربة  ذوى  من  بهم  ال�ستعانة  يرى  من  يدعو  اأن  وللمجل�س 

اجتماعاته دون اأن يكون لهم �سوت معدود .

ويرفع رئي�س املجل�س تقريرا �سنويا عن ن�ساط املعهد واإجنازاته اإىل رئي�س 

املجل�س الأعلى للق�ساء .

املـــادة ) 4 ( : يخت�س جمل�س املعهد مبا ياأتى :

اأ - ر�سم ال�سيا�سة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها .

ب - اإقرار برامج التدريــب والدرا�ســة وحتديــد مددهــا ومواعيدهــا وتوزيــع 

اأعمالها ومتابعة تنفيذها .

ج - املوافقــة على تعييـــن اأو نـــدب القائميـــن بالتدريـــ�س والتدريـــب باملعهـــد 

وذلك وفقا لالإجراءات التى حتددها الالئحة الداخلية للمعهد .

د - حتديد اأعداد املقبولني باملعهد .

هـ - اإقرار لوائح واأنظمة املعهد واملوافقة على اتفاقيات ومذكـــرات التفاهـــم 

ذات ال�سلة باخت�سا�ساته .

و - اإقرار م�سروع امليزانية ال�سنوية للمعهد بعد رفعه من العميد .

ويجوز للمجل�س اأن يفو�س رئي�سه اأو اأحد اأع�سائه فى بع�س اخت�سا�ساته .

املـــادة ) 5 ( : يعمـــل املعهـــد علــى توثيـــق اأوجـــه التعـــاون مــع املعاهـــد املماثلـــة فى الـــدول 

الأخرى فيما يتعلق بالتدريب والدرا�سات الق�سائية ، وله فى �سبيل ذلك 

قبـــول اأع�ســـاء الهيئـــات الق�سائيـــة مــن الـــدول الأخـــرى �ســـواء للدرا�ســـة 

اأو التدريب وفقا للقواعد التى يحددها جمل�س املعهد .
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املـــادة ) 6 ( : يكــون للمعهــد عميــد وم�ساعــد اأو اأكثــر يعينهــم اأو يندبهــم جملــ�س املعهـــد 

من بني الق�ساة اأو من ذوى اخلربة والكفاءة العلمية والعملية ، وحتدد 

الالئحة الداخلية للمعهد اخت�سا�ساتهم و�سروط تعيينهم وندبهم .

املـــادة ) 7 ( : يتوىل التدري�س والتدريب باملعهد :

اأ - �ساغلو وظائف الق�ساة وما يعادلها من وظائف اأع�ساء حمكمة الق�ساء 

الإدارى والدعاء العام والوظائف الفنية بوزارة ال�سوؤون القانونية .

ب - اأ�ساتذة اجلامعات واملعاهد العليا فى التخ�س�سات ذات ال�سلة مبجالت 

التدري�س والتدريب باملعهد .

ج - ذوو اخلربة مبو�سوعات الدرا�سة والتدريب .

املـــادة ) 8 ( : يكون تعيني اأو نـدب اأع�سـاء هيئــة التدريــ�س والتدريــب باملعهــد بقــرار من 

رئي�س جمل�س املعهد بعد موافقة جمل�س املعهد وفقا لل�سوابط وال�سروط 

جدول  على  التعيني  ويكون  للمعهد  الداخلية  الالئحة  حتددها  التى 

الدرجات والرواتب املرافق .

ومينح من يتم ندبه لإلقاء املحا�سرات باملعهد مكافاأة مالية بالفئات التى 

حتددها الالئحة الداخلية للمعهد بعد موافقة وزارة املالية . 

املـــادة ) 9 ( : يعني املوظفـون الإداريــون باملعهــد بقــرار مــن رئيــ�س جملــ�س املعهــد وفقــا 

لأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية .

املـــادة )10( : فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فى هذا النظام والالئحة الداخلية للمعهد 

ت�ســرى اأحكـــام قانــون اخلدمـــة املدنيـــة ولئحتــه التنفيذيــة فيمــا يتعلــق 

بتنظيم كافة ال�سوؤون الوظيفية للعاملني باملعهد .

املـــادة )11( : تكون للمعهد ميزانية خا�سة تلحق مبيزانية وزارة العدل .
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جدول الدرجات والرواتب لوظائف هيئة التدري�س

والتـدريب باملعهــد العالــى للق�ســاء

العالوة الدوريةالراتب الأ�سا�سىالدرجة
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