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 الّنظام القانوني والقضائي في سلطنة ُعمان

 النظام األساسي للدولة

 (96/101مرسوم سلطاني رقم )
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وَضع النظام األساسي للدولة المبادئ األساسية التي تحكم مؤسسات السلط 
 :الثالث  وعالقاتها ببعضها البعض

 ؛عمان مجلس مع السلطان جاللة فيها يتشارك :التشريعية السلطة1)

 المختلفة الوحدات وتمارسها السلطان جاللة يترأسها :التنفيذية السلطة2)
 للدولة؛ العامة السياسة تنفيذ على وتسهر للدولة اإلداري للجهاز

 ويشرف السلطات من غيرها عن تماما مستقلة وهي :القضائية السلطة3)
 .للقضاء األعلى المجلس هو مستقل   مجلس عليها
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 ُعمانمجلس 
 (97/86: مرسوم سلطاني رقم) 
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 مجلس ُعمان... 
 .يتكون من مجلسي الدولة والشورى •

 .يتمتع كل مجلس بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي •

 .جاء توسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي وصنع القرار •

 .يهدف إلى تعزيز تجربة الشورى •

 .يؤسس لدولة القانون والمؤسسات •

 .الّرقابة على أعمال األجهزة الحكومية •

 .اقتراح وسّن القوانين •
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 مجلس ُعمان... 
هو مجلس ُمنَتَخٌب باالقتراع العاّم السّري المباشر، ويتحّدد : مجلس الّشورى•

ممّثل واحد عن كّل والية ال يتجاوز : )عدد أعضائه بحسب عدد سّكان الواليات

 (.ذلكألفا، وعضوان في ما عدا  30عدد سّكانها 

 

ُيعيَُّن أعضاُؤه بمرسوم سلطاني من بين الكفاءات وذوي الخبرة : الّدولةمجلس   •

ال يتجاوز عدد أعضائه بمن فيهم الّرئيس، عدَد أعضاء . )في مختلف المجاالت

 (.مجلس الّشورى
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 الّنظام القضائي في سلطنة ُعمان
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 القضائّيةالعامة المنّظمة للّسلطة المبادئ 
 (حسب النظام األساسي للدولة)

ء ونزاهة القضاة وعدلهم لقضاف اشر، ولةدولافي كم لحس ااـسن ألقانودة اسيا•

 . تلحرياق واللحقون ضما

، جاتهاودرعها انوف أختالاعلى كم لمحاوالها اتـتو، لةـقـمستلقضائية اة طلسلا•

 .  القانونفق وحكامها در أتصو

وال يجوز ألي جهة التدخل . في قضائهم لغير القانونال سلطان على القضاة •

التدّخل جريمًة يعاقب عليها هذا في القضايا أو في شؤون العدالة، وُيعَتبر مثل 

 .القانون

 .كملمحاالعمل في اسير حسن على ف على يشرس أمجلء للقضايكون •
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 :المزدوجأخذت سلطنة ُعمان بنظام القضاء 
 .  العاديالقضاء •
 .القضاء اإلداري•
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 القضائّيةقانون الّسلطة 
 (99/90: مرسوم سلطاني رقم)

المحكمة العليا، ومحاكم : حد د أنواع المحاكم واختصاصاتها، ورت بها كما يلي•
 .االستئناف، والمحاكم االبتدائي ة

أسند إلى المحاكم الن ظر في جميع الخصومات ما عدا اإلداري ة منها، أو ما •
 .استثني بنص  خاص  

 .نظ م شؤون عمل القضاة•
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 اإلداريمحكمة القضاء قانون 
 (99/91: مرسوم سلطاني رقم)

بمقتضى هذا المرسوم، أصبح الن ظام القضائي في الس لطنة نظاًما قضائي ا  •
 .مزدوجا

تختص  المحاكم اإلداري ة بدوائرها االبتدائي ة واالستئنافي ة، بنظر جميع المنازعات  •
 .اإلداري ة، إال  ما استُثني منها بنص  خاص  
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 المجلس األعلى للقضاء 

 (99/93: )أنشئ بموجب المرسوم الّسلطاني رقم•

، تتويجا (2012/9: )أُدخلت عليه تعديالت بموجب المرسوم الّسلطاني رقم•

 :لمبدأ استقاللّية القضاء

 

 .استقالل القضاء والقضاة عن وزارة العدل، وبقّية الّسلطات بشكل تامّ 
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 وتعديالتهاالّدعاء العاّم قانون 
 (99/92: مرسوم سلطاني رقم)

يتولّى االّدعاء العاّم الّدعوى العمومّية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون ”•

الّضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائّية، ومالحقة المذنبين، 

 (.64الّنظام األساسي للّدولة، م . )“وتنفيذ األحكام

 .االّدعاء العاّم مستقّل كلّيا عن الّسلطة الّتنفيذّية•
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 (.2002/29مرسوم )اإلجراءات المدني ة والت جاري ة قانون 1)

 (.97/47مرسوم )الت حكيم في المنازعات المدني ة والت جاري ة قانون 2)

نفاذها ات فاقي ة 3)  (.1958نيويورك )االعتراف بقرارات الت حكيم األجنبي ة وا 

 (.1983)الر ياض العربي ة للت عاون القضائي ات فاقي ة 4)

تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائي ة بدول مجلس الت عاون لدول ات فاقي ة 5)
 (.1995)الخليج العربي ة 

اإلطار الّتشريعي لتنفيذ أحكام الّتحكيم األجنبّية 
 في سلطنة ُعمان
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 (.2002/29مرسوم )قانون اإلجراءات المدنّية والّتجارّية 

، يجوز األمُر بتنفيذها في ”: 352 الماّدة ادرة في بلٍد أجنبي  األحكام واألوامر الص 
رة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر  سلطنة ُعمان بذات الش روط المقر 

ادرة في الس لطنة  .“...الص 
 
ادرة في بلٍد   الماّدة 353: ”يسري حكُم الماد ة الس ابقة على أحكام المحك مين الص 

، ويجب أن يكون حكم المحك مين صادرا في مسألة يجوز الت حكيُم فيها  ، وقابال للت نفيذ في البلد الذي صدر فيهأجنبي  .“ِطبًقا للقانون العماني   
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، فإن  الت حكيم في الس لطنة كان 1997تأخ ر صدور قانون الت حكيم إلى العام لئن 
 :معترفا به ومَمارسا منذ الث مانينات

 “الّتحكيم وسيلة ُيقّرها الّتنظيم القانوني، قوامها الخروج على طرق الّتقاضي العادّية”
 (1984/465: هيئة حسم المنازعات الت جاري ة، حكم في الد عوى رقم)
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 .مصدر القّوة الّتنفيذّية لحكم الّتحكيم هو القانون

 :من قانون الت حكيم العماني 55الماد ة •

ية األمر المقضي  به، ”   ادرة طبقا لهذا القانون ُحج  تحوز أحكاُم المحك مين الص 
 .“وتكون واجبة الن فاذ بمراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا القانون
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 :الماّدة األولى من قانون الّتحكيم العماني

مع عدم اإلخالل بأحكام االت فاقي ات الد ولي ة المعمول بها في الس لطنة، تسري أحكام ”
أي ا كانت طبيعة العالقة القانوني ة التي يدور حولها ... هذا القانون على كل  تحكيم 

تحكيما تجاري ا دولي ا يجري الن زاع، إذا كان هذا الت حكيم يجري في الس لطنة، أو كان 
 .“في الخارج ات فق أطرافه على إخضاعه ألحكام هذا القانون

ية أحكام الت حكيم األجنبي ة التي لم تخضع ألحكام قانون الت حكيم العماني   ما مدى حج 
 ؟؟؟
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تستمّد أحكام الّتحكيم األجنبّية ُحّجيتها في سلطنة ُعمان، من االّتفاقّيات ذات 
 :العالقة، والتي هي عضو فيها

 
 على مستوى مجلس الت عاون لدول الخليج العربي ة، •
 على مستوى الد ول العربي ة، •
 .على المستوى الد ولي •
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اّتفاقّية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائّية بدول 
 (1995)مجلس الّتعاون لدول الخليج العربّية 

إذا صدر أي  حكم قضائي  في أي  دولة من دول المجلس، ” : من المقد مة •
وكذلك الحال بالن سبة إلى أحكام ... فيمكن تنفيذه في الد ول األعضاء األخرى

 .“...المحك مين

تُنف ُذ أحكاُم المحك مين لدى أيٍّ من الد ول األعضاء، بنفس ... ” : 12الماد ة  •
الكيفي ة المنصوص عليها في هذه االت فاقي ة، مع مراعاة القواعد المعمول بها في 

 .“الد ولة المطلوب الت نفيذ لديها
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 (1983)اّتفاقّية الّرياض العربّية للّتعاون القضائي 

 (1999انضّمت الّسلطنة إلى هذه االّتفاقّية سنة )
 
ُيعتَرُف بأحكام المحك مين، وتَُنفَّذ لدى أي  من األطراف ... ” : 37الماد ة  •

المتعاقدة بنفس الكيفي ة المنصوص عليها في هذا الباب، مع مراعاة القواعد 
 .“...القانوني ة لدى الط رف المتعاقد المطلوب الت نفيذ لديه
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نفاذها   اّتفاقّية االعتراف بقرارات الّتحكيم األجنبّية وا 
 (1958نيويورك )

، وأبدت تحف ظا مفاده أن ها ستعترف فقط بقرارات 1999انضم ت الس لطنة إلى هذه االت فاقي ة سنة )
ادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى  (الت حكيم الص 

 
 
، ملزمةعلى كل  دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات الت حكيم كقرارات ” : الماّدة الثّالثة  

وأن تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد اإلجرائي ة المت بعة في اإلقليم الذي ُيحتج  فيه 
 .“...بالقرار
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 الخالصة
 :نظرّيا -

 :الت شريعات الوطني ة، واالت فاقي ات اإلقليمي ة والد ولي ةبموجب 
سلطنة عمان ُملتزمة، وُملَزمة قانونا باالعتراف بأحكام الت حكيم األجنبي ة، وتنفيذها، 
متى تقد م المحكوُم له بطلب الت نفيذ مستوفيا جميع الش روط، إلى المحكمة العماني ة 

ة  .المختص 
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 الخالصة( تابع)... 

 :عملّيا -
نظرت المحاكم العماني ة في أكثر من دعوى لتنفيذ أحكام تحكيم أجنبي، وقد أخذت تلك 

، ومن بين تلك الد عاوى  :الد عاوى مجراها القانوني  أمام القضاء العماني 
 
 ،(طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في الد نمارك) 2009/1064: الد عوى الت جاري ة رقم -
طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر عن المفو ضي ة ) 2013/3063: طلب الت نفيذ الت جاري رقم -

يني ة الد ولية للت حكيم االقتصادي والت جاري  (.  الص 
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 شكرا على حسن اإلصغاء


