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 أت / ث 
5 و م 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية. األمانة العامة. قطاع الشؤون القانونية.
وثيقــة املنامــة للنظــام )القانــون( املوحــد للســلطة القضائيــة لــدول جملــس التعــاون . ـــــــ الريــاض : جملــس التعــاون لــدول 

اخلليــج العربيــة ، األمانــة العامــة؛
2014 م.

26 ص ؛ 24 سم.
الرقم املوحد ملطبوعات اجمللس : 0502 ــ 095 / ح / ك / 2014.

/ الســلطة القضائيــة / / القضــاة / / احملاكــم / / النظــام القضائــي / / االجــراءات القضائيــة / / قواعــد االجــراءات 
/ / الوثائــق / / األنظمــة / / القوانــن واللوائــح / / دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة / 
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املقدمة 

الحمداهلل والصالة والسالم على رسول اهلل . 

يســر قطــاع الشــئون القانونيــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة أن يقــدم هــذا النظــام )وثيقــة المنامــة ( للقانــون الموحــد للســلطة القضائيــة لــدول 
مجلــس التعــاون فــي مســيرة التعــاون العدلــي والقضائــي بيــن دول المجلــس ، ويتكــون مــن 
)74( مــادة والتــي اشــتملت علــى أحــكام عامــة ، وتشــكيل المجلــس األعلــى للقضــاء ، 
وترتيــب المحاكــم وتنظيمهــا والجلســات واألحــكام ، والجمعيــات العامــة للمحاكــم واللجان 
الوقتيــة ، والتعييــن والترقيــة واألقدميــة، ونــدب القضــاة، وانتهــاء واليتهــم وأحــكام ختاميــة.

وهــذه هــي الصيغــة التــي توصلــت لهــا لجنــة الخبــراء المختصيــن فــي الــدول األعضــاء، 
ووافــق عليهــا أصحــاب المعالــي وزراء العــدل بــدول المجلــس فــي اجتماعهــم الخامــس 
ذوالقعــدة   26  - بتاريــخ 25  البحريــن  بمملكــة  المنامــة  فــي  عقــد  والــذي  والعشــرين 
1434هـــ الموافــق 1-2 أكتوبــر 2013م ثــم  اعتمدهــا المجلــس األعلــى فــي دورتــه 
الرابعــة والثالثيــن والتــي عقــدت فــي دولــة الكويــت بتاريــخ 7-8 صفــر 1435هـــ الموافــق 
10-11 ديســمبر 2013م، كنظــام قانــون استرشــادي لمــدة أربــع ســنوات يتجــدد تلقائيــاً 
حالــة عــدم ورود مالحظــات عليــه مــن الــدول األعضــاء وتســميته )وثيقــة المنامــة للنظــام 

)القانــون( الموحــد للســلطة القضائيــة لــدول مجلــس التعــاون(.

       آملين أن يحقق هذا النظام )القانون( الهدف المرجو من إقراره.

                                                                واهلل ولي التوفيق.
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النظام )القانون( املوحد للسلطة القضائية

لدول جملس التعاون 

الفصل األول
أحكام عامة

   مـــــادة )1(
الســلطة القضائيــة والقضــاة مســتقلون ال ســلطان عليهــم يف قضائهــم لغــر أحــكام الشــريعة 
النظــام  هــذا  للعــزل إال وفقــاً ألحــكام  قابلــن  املرعيــة ، وغــر  )القوانــن(  اإلســامية واألنظمــة 
)القانــون( ، وال جيــوز املســاس باســتقال القضــاء ، أو التدخــل يف شــئونه ، أو التأثــر علــى 

القاضــي ، ويتعــرض للماحقــة القضائيــة كل مــن خيالــف ذلــك .

   مـــــادة )2(
يكون للقضاء إدارة وموازنة مستقلة .  

  مـــــادة )3(
متارس احملاكم سلطة القضاء وفقاً ألحكام هذا النظام )القانون( .

  مـــــادة )4(
حتــدد مقــار ونطــاق اختصــاص احملاكــم بقــرار مــن اجمللــس األعلــى للقضــاء ، وال جيــوز أن 

تعقــد احملاكــم جلســاهتا خــارج مقارهــا األساســية إال بقــرار مــن اجمللــس .
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الفصل الثاني
المجلس األعلى للقضاء

مـــــادة )5(
ينشــأ جملــس يســمى » اجمللــس األعلــى للقضــاء » ، يشــكل مــن رئيــس ونائــب لــه وعــدد مــن 
األعضــاء ال يقــل عــن ســبعة علــى أن يكونــوا مــن أعضــاء الســلك القضائــي ميثلــون خمتلــف درجــات 
احملاكــم حبكــم مناصبهــم وتراعــى االقدميــة فيمــا بينهــم ويصــدر بتعيينهــم أمــر )مرســوم(  مــن ويل 
األمــر ويكــون للمجلــس أمانــة عامــة يرأســها أمــن عــام خيتــاره اجمللــس مــن بــن القضــاة  ال تقــل 

درجتــه عــن قاضــي اســتئناف ويلحــق هبــا عــدد كاف مــن املوظفــن. 

مادة )6(
يعمل اجمللس األعلى للقضاء على حتقيق استقال القضاء ويتوىل فضًا عن االختصاصات 

األخرى املنصوص عليها يف هذا النظام )القانون( ، االختصاصات التالية : 
1  االشراف اإلداري على احملاكم والقضاة.	-

وضــع اللوائــح املتعلقــة بالشــئون الوظيفيــة للقضــاة ، واقــراح رواتبهــم وبدالهتــم ، وإعــداد - 2
املوازنــة ورفعهــا اىل جهــات االختصــاص .

إبــداء الــرأي يف املســائل املتعلقــة بالقضــاء ، واقــراح األنظمــة )القوانــن( اخلاصــة بتطويــر - 3
النظــام القضائــي . 

تعيــن القضــاة وتدريبهــم وترقيتهــم ونقلهــم وندهبــم وإعارهتــم وتأديبهــم وإحالتهــم إىل - 4
التقاعــد وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام )القانــون( . 

إنشاء احملاكم وحتديد اختصاصاهتا.- 5
النظر يف التظلمات املتعلقة بشؤون القضاة ، ويكون قرار اجمللس بشأهنا هنائياً. - 6
إصدار قواعد تبن طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.- 7
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وضع الائحة املنظمة لعمل االمانة العامة للمجلس .- 8
1  االختصاصــات األخــرى الــي يعهــد إليــه هبــا أي نظــام )قانــون( آخــر ، واملوضوعــات 	-

الــي يــرى رئيــس اجمللــس عرضهــا عليــه . 

مـــــادة )7(
يعقــد اجمللــس األعلــى للقضــاء اجتماعــاً عاديــا مــرة علــى األقــل كل شــهر ، وجيــوز عقــد 

اجتماعــات غــر عاديــة كلمــا دعــت احلاجــة إىل ذلــك . 
وجيتمــع اجمللــس األعلــى للقضــاء بدعــوة مــن الرئيــس أو بنــاء علــى طلــب مــن نائــب الرئيــس 
أو ثاثــة مــن أعضائــه علــى األقــل ، وجيــب أن تكــون الدعــوة املوجهــة لألعضــاء مصحوبــة جبــدول 
األعمــال ، وال يكــون انعقــاد اجمللــس صحيحــاً إال حبضــور أغلبيــة أعضائــه مبــن فيهــم الرئيــس أو 
نائبــه وتكــون مجيــع مداوالتــه ســرية و تصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات احلاضريــن ، وعنــد تســاوي 

األصــوات يرجــح اجلانــب الــذي منــه الرئيــس .
ويف حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه أو قيام مانع به حيل حمله نائب الرئيس . 

مـــــادة )8(
جيــوز للمجلــس األعلــى للقضــاء أن يشــكل مــن بــن أعضائــه جلنــة أو أكثــر وأن يفوضهــا يف 
بعــض اختصاصاتــه ، عــدا مــا يتعلــق منهــا بالتعيــن والرقيــة والنقــل والتأديــب واإلحالــة إىل التقاعــد. 

مــــادة )9(
يضع اجمللس األعلى للقضاء القواعد املنظمة الجتماعاته ومباشرة اختصاصاته . 
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الفصل الثالث
ترتيب المحاكم وتنظيمها

مــــادة )10(

تتكون احملاكم من : 
1ـ احملكمة العليا )التمييز( . 

2ـ حماكم االستئناف . 
3ـ احملاكم االبتدائية )حماكم الدرجة األوىل( . 

وختتص كل منها بالفصل يف املسائل الي ترفع إليها طبقاً للنظام )القانون( . 

مـــــادة )11(
تؤلــف احملكمــة العليــا )التمييــز( مــن رئيــس وعـــدد كاف مــن نــواب الرئيــس والقضــاة باحملكمــة 
العليــا )التمييــز( ، ويكــون هبــا دوائــر لنظــر الطعــون يف األحــكام وفقــاً لإلجــراءات الــي حيددهــا 

النظــام )القانــون( .
ويصــدر بإنشــاء الدوائــر وتشــكيلها قــرار مــن رئيــس احملكمــة بنــاًء علــى اقــراح اجلمعيــة العامــة، 
وتصــدر األحــكام مــن مخســة أعضــاء ، وحيــل أقــدم نــواب الرئيــس باحملكمــة حمــل الرئيــس عنــد غيابــه 

أو قيــام مانــع بــه . 

مــــادة )12(
إذا رأت إحــدى دوائــر احملكمــة العليــا )التمييــز( العــدول عــن مبــدأ قررتــه أحــكام ســابقة 
صــادرة منهــا أو مــن الدوائــر األخــرى أو عرضــت مســألة تتعلــق بتنــازع االختصــاص ، أحالــت 
الدعــوى إىل هيئــة تشــكل مــن احــد عشــر عضــواً برئاســة رئيــس احملكمــة أو أقــدم النــواب ورؤســاء 
الدوائــر يف احملكمــة وأقــدم قضاهتــا للفصــل فيهــا ، وإذا كانــت مســألة تنــازع االختصــاص نشــأت 
بــن جهتــن قضائيتــن فيشــكل هلــا باحملكمــة العليــا )التمييــز( هيئــة برئاســة رئيــس احملكمــة العليــا 
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)التمييــز( وعضويــة أقــدم اثنــن مــن أعضائهــا وأقــدم اثنــن مــن اجلهــة القضائيــة األخــرى ، وتصــدر 
األحــكام باألغلبيــة .

مـــــادة )13(
يكــون للمحكمــة العليــا )التمييــز( مكتــب فــي يؤلــف مــن رئيــس وعــدد كاف مــن القضــاة، 
يصــدر بندهبــم قــرار مــن اجمللــس األعلــى للقضــاء بنــاًء علــى ترشــيح رئيــس احملكمــة ، ويلحــق 

باملكتــب عــدد كاف مــن املوظفــن . 

مـــــادة )14(
خيتص املكتب الفي باآليت : 

1ـ اســتخاص املبــادئ القضائيــة فيمــا تصــدره مــن أحــكام ، وتبويبهــا ومتابعــة نشــرها بعــد 
عرضهــا علــى رئيــس الدائــرة الــي أصدرهتــا . 

2ـ إصدار جمموعات األحكام . 
3ـ إعداد البحوث الفنية . 

4ـ اإلشراف على أعمال املكتبة . 
5ـ متابعــة جــداول احملكمــة وعــرض الطعــون املتماثلــة أو املرتبطــة أو الــي حيتــاج الفصــل فيهــا 

إىل تقريــر مبــدأ قضائــي واحــد علــى رئيــس احملكمــة. 
6ـ إصدار جملة دورية . 

7. ما يكلفه به رئيس احملكمة.

مـــــادة )15(
تؤلــف حمكمــة االســتئناف مــن رئيــس وعــدد كاف مــن الرؤســاء ونــواب الرئيــس والقضــاة 
مبحكمـــــــة االســتئناف ، ويكون هبا دوائر لنظر الطعون االســتئنافية يف قضايا احلدود والقصاص، 
واملــواد اجلزائيــة ، واملــواد املدنيــة واملــواد التجاريــة ، واألحـــوال الشــخصية ، والــركات ، واملنازعــات 

اإلداريــة وغرهــا .
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ويصــدر بإنشــاء الدوائــر وتشــكيلها قــرار مــن رئيــس احملكمــة بنــاًء علــى اقــراح اجلمعيــة العامــة، 
وتصــدر األحــكام مــن ثاثــة أعضــاء أو مخســة حســب األحــوال ، وحيــل أقــدم الرؤســاء باحملكمــة 

حمــل الرئيــس عنــد غيابــه ، أو قيــام مانــع بــه . 
مـــــادة )16(

تؤلــف احملكمــــــــة االبتدائيــة )حماكــم الدرجــة األوىل( مــن رئيــس وعــدد كاف مــن الرؤســاء 
والقضاة باحملكمـــة االبتدائية ، ويكون هبا دوائر )حماكم( لنظر قضايا احلدود والقصاص ، واملواد 
اجلزائيــة ، واملــواد املدنيــة واملــواد التجاريــة واألحــوال الشــخصية والــركات ، واملنازعــات اإلداريــة ، 

وغرهــا. 
ويصــدر بإنشــاء الدوائــر وتشــكيلها قــرار مــن رئيــس احملكمــة بنــاًء علــى اقــراح اجلمعيــة العامــة، 

وحيــل أقــدم الرؤســاء باحملكمــة حمــل رئيــس احملكمــة عنــد غيابــه ، أو قيــام مانــع بــه .

الفصل الرابع
الجلسات واألحكام

مــــــادة )17(
جلســات احملاكــم علنيــة إال إذا نــص النظــام )القانــون( أو ارتــأت احملكمــة مــن تلقــاء 
نفســها أو بنــاًء علــى طلــب أحــد اخلصــوم جعلهــا ســرية حمافظــة علــى النظــام العــام أو مراعــاة 
لــآداب العامـــة أو حلرمــة األســرة ، ويف مجيــع األحــوال يكــون النطــق باألحــكام يف جلســة علنيــة . 

ويتوىل رئيس اجللسة إدارهتا وضبط نظامها. 

مــــــــادة )18(
اللغــة العربيــة هــي لغــة احملاكــم ، وعلــى احملكمــة أن تســمع أقــوال اخلصــوم أو الشــهود الذيــن 
جيهلــون اللغــة العربيــة بواســطة مرجــم أو أكثــر بعــد حلــف اليمــن بــأن يقــوم بالرمجــة باألمانــة 
والصــدق ، وإذا كان املرجــم موظفــاً باحملاكــم فيكتفــى بتحليفــه اليمــن مــرة واحــدة عنــد بــدء 

تعيينــه. 
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الفصل الخامس
الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية

مـــــادة )19(
تتألــف مــن مجيــع أعضائهــا ، ويــرأس اجلمعيــة رئيــس  لــكل حمكمــة مجعيــة عامــة  يكــون 
 احملكمــة وعنــد غيابــه حيــل حملــه األقــدم فاألقــدم مــن أعضائهــا ، وال يكــون انعقادهــا صحيحــا 
إال حبضــور أكثــر مــن نصــف عــدد أعضائهــا . فــإذا مل يتوافــر هــذا النصــاب جــاز انعقــاد اجلمعيــة 

بعــد ســاعة مــن امليعــاد احملــدد إذا حضــره ثلــث عــدد أعضائهــا علــى األقــل . 
ويف حالــة عــدم توافــر هــذا النصــاب يعــاد دعــوة اجلمعيــة العامــة خــال أســبوع ، ويكــون 

انعقادهــا صحيحــا أيــاً كان عــدد احلاضريــن . 

مـــــادة )20(
 جتتمــع كل مجعيــة بدعــوة مــن رئيــس احملكمــة أو مــن يقــوم مقامــه ســواًء مــن تلقــاء نفســه 

أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها على األقل ، للنظر يف األمور اآلتية : 
1ـ تشكيل الدوائر . 

2ـ توزيع القضايا على الدوائر املختلفة . 
3ـ حتديد عدد اجللسات ومواعيد انعقادها. 

4ـ تنظيــم إجــازات القضــاة وعملهــم خــال االجــازة القضائيــة ، وحتديــد مــا ينظــر فيهــا مــن 
القضايــا . 

5ـ املسائل األخرى الي تتعلق باألمور الداخلية للمحكمة . 
6ـ أي مســائل أخــرى ينــص عليهــا النظــام )القانــون( أو تســند إليهــا بقــرار مــن اجمللــس 

للقضــاء .  األعلــى 
وجيوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس احملكمة يف بعض اختصاصاهتا. 



-12-

مـــــادة )21(
تســاوي  وعنــد   ، احلاضريــن  األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  العامــة  اجلمعيــة  قــرارات  تصــدر 

 . الرئيــس  منــه  الــذي  اجلانــب  يرجــح  األصــوات 
وتثبــت حماضــر اجلمعيــة العامــة يف ســجل يعــد لذلــك ويوقعــه رئيــس احملكمــة وأمــن الســر  

)املقــرر( . 
مـــــادة )22(

تشــكل اجلمعيــة العامــة يف كل حمكمــة جلنــة تســمى » جلنــة الشــئون الوقتيــة » برئاســة رئيــس 
احملكمــة أو مــن يقــوم مقامــه ، وعضويــة أقــدم اثنــن مــن أعضائهــا. 

تعــذر دعوهتــا  املســتعجلة عنــد  املســائل  العامــة يف  اللجنــة اختصاصــات اجلمعيــة  وتتــوىل 
 . لانعقــاد 

مــــادة )23(
تبلــغ قــرارات اجلمعيــة العامــة وجلنــة الشــئون الوقتيــة إىل اجمللــس األعلــى للقضــاء، وللمجلــس 
األعلــى للقضــاء أن يعيــد إىل اجلمعيــة العامــة أو اللجنــة القــرارات الــي يــرى عــدم املوافقــة عليهــا 
إلعــادة النظــر فيهــا ، فــإذا متســكت أٌي منهمــا بقرارهــا ، كان للمجلــس اختــاذ مــا يــراه مناســباً 

بشــأنه، ويكــون قــرار اجمللــس هنائيــاً .

الفصل السادس
التعيين والترقية واألقدمية

مـــادة )24(
مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه األنظمــة )القوانــن( يف الــدول األعضــاء يشــرط فيمــن يتــوىل 

القضــاء مــا يلــي : 
1ـ أن يكون مسلماً كامل األهلية والئقاً صحياً .

2ـ أن يكون من مواطي دول جملس التعاون ، فان مل يوجد فمن مواطي الدول العربية.
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3ـ أن يكــون حاصــًا علــى إجــازة ختصصيــة يف الشــريعة اإلســامية أو احلقــوق مــن إحــدى 
اجلامعــات املعــرف هبــا أو مــا يعادهلــا.

4ـ أال يكــون قــد أديــن حبكــم هنائــي يف جنايـــة أو جنحــة خملــة بالشــرف أو األمانــة ولــو كان 
قــد رد إليــه اعتبــاره . 

5ـ أال يكــون قــد فصــل مــن اخلدمــة بقــرار تأديــي ألســباب ماســه بالشــرف واألمانــة ولــو كان 
قــد رد إليــه اعتبــاره . 

6ـ أن يكون حممود السرة حسن السمعة . 
7ـ أال يقــل عمــره عــن مخــس وعشــرين ســنة إذا كان التعيــن يف احملكمــة االبتدائيــة ، وعــن 

مثــان وثاثــن ســنة إذا كان التعيــن يف حمكمــة االســتئناف . 

مـــــادة )25(
ترتب الوظائف القضائية على النحو اآليت:

مساعد قاضي)مازم قضائي(.- 	
قاضي ابتدائي.- 2
رئيس حمكمة ابتدائية.- 3
قاضي حمكمة استئناف.- 4
نائب رئيس مبحكمة االستئناف.- 5
رئيس مبحكمة االستئناف.- 6
قاضي باحملكمة العليا)التمييز(.- 7
نائب رئيس باحملكمة العليا)التمييز(.- 8

مـــــادة )26(
مــع مراعــاة أحــكام املادتــن )25،24( مــن هــذا النظام)القانــون( ، يشــرط فيمــن يعــن 
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قاضيــاً يف احملكمــة االبتدائيــة أن يكــون قــد قضــى يف وظيفــة مســاعد قــاض )مــازم قضائــي( مــدة 
ال تقــل عــن ثــاث ســنوات ، وأن جيتــاز بنجــاح التدريــب املقــرر نظامــاً )قانونــاً( . 

قــاض  قــد قضــى يف وظيفــة  يكــون  أن  االبتدائيــة  باحملكمــة  يعــن رئيســاً  فيمــن  ويشــرط 
 . األقــل  علــى  ســنوات  االبتدائيــة مخــس  باحملكمــة 

ويشــرط فيمــن يعــن قاضيــا مبحكمــة االســتئناف أن يكــون قــد قضــى يف وظيفــة رئيــس 
باحملكمــة االبتدائيــة ســت ســنوات علــى األقــل . 

ويشــرط فيمــن يعــن نائــب رئيــس مبحكمــة االســتئناف أن يكــون قــد قضــى يف وظيفــة قــاض 
مبحكمة االســتئناف ســت ســنوات على األقل . 

ويشــرط فيمن يعن رئيســاً مبحكمة االســتئناف أن يكون قد قضى يف وظيفة نائب رئيس 
مبحكمة االســتئناف مخس ســنوات على األقل . 

ويشــرط فيمــن يعــن قاضيــاً باحملكمــة العليــا )التمييــز( أن يكــون قــد قضــى يف وظيفــة رئيــس 
مبحكمــة االســتئناف مخــس ســنوات علــى األقــل . 

ويشــرط فيمــن يعــن نائــب رئيــس باحملكمــة العليــا )التمييــز( أن يكــون قــد قضــى يف وظيفــة 
قــاض باحملكمــة العليــا )التمييــز( مخــس ســنوات علــى األقــل .

مـــــادة )27(
تكــون ترقيــة القضــاة علــى أســاس االقدميــة يف الوظيفــة مث يف اخلدمــة القضائيــة مث األكفــأ مث 
األســن ، ويشــرط يف الرقية إىل الوظيفة األعلى أن يكون تقدير الكفاية األخر للمرشــح للرقية 

بدرجــة فــوق املتوســط علــى األقــل . 
وحتدد الكفاية بناًء على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة .

وال جتوز الرقية إال بعد انقضاء املدد املقررة يف املادة )26( . 
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مـــــادة )28(
يكــون تعيــن القضــاة بأمــر )مرســوم( يصــدر عــن ويل األمــر بنــاًء علــى اقــراح مــن اجمللــس 

األعلــى للقضــاء .
ويعــن رئيــس احملكمــة العليــا )التمييــز( بأمــر )مرســوم( مــن بــن نــواب رئيــس احملكمــة العليــا 

)التمييــز( .
مـــــادة )29(

حتــدد أقدميــة القضــاة حبســب تاريــخ األمــر )املرســوم( الصــادر بتعيينهــم ، مــا مل حيــدد هــذا 
األمــر )املرســوم( تارخيــاً آخــر .

وإذا عــن أكثــر مــن قــاض يف أمــر )مرســوم( واحــد كانــت االقدميــة بينهــم حبســب ترتيبهــم 
يف األمــر )املرســوم( . 

مــــــادة )30(
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املــواد )24 ، 25 ،26( مــن هــذا النظــام )القانــون( ، جيــوز أن 

يعــن مــن خــارج الســلك القضائــي ، يف وظائــف القضــاة الفئــات اآلتيــة : 
1ـ قضاة احملاكم السابقون . 

2ـ أعضاء النيابة العامة )هيئة التحقيق واالدعاء العام(  . 
3. املشتغلون بعمل شرعي أو قانوين نظر للعمل القضائي يف الوزارات واألجهزة احلكومية 
األخــرى واهليئــات واملؤسســات العامــة مــن ذوي اخلــرة والكفــاءة ، ويصــدر بتحديــد 

العمــل النظــر قــرار مــن اجمللــس األعلــى للقضــاء . 
4ـ احملامون . 

5ـ أعضاء هيئات تدريس الشريعة من ذوي االختصاص أو األنظمة )القانون( باجلامعات 
املعــرف هبــا . 

ويكــون تعيينهــم وحتديــد درجاهتــم وأقدمياهتــم ، وفقــاً للضوابــط الــي يصــدر هبــا قــرار مــن 
اجمللــس األعلــى للقضــاء . 
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مـــــادة )31(
يصــدر بتحديــد رواتــب القضــاة وبدالهتــم أمــر أو )مرســوم( مــن ويل األمــر ، وال جيــوز أن 

يقــرر ألحدهــم راتــب بصفــة شــخصية أو أن يعامــل معاملــة اســتثنائية . 

الفصل السابع
ندب القضاة وإعارتهم

مادة )32(
لرئيــس احملكمــة أن ينــدب أحــد قضاهتــا يف حالــة الضــرورة للعمــل يف دائــرة أخــرى باحملكمــة 
ملــدة أقصاهــا شــهران خــال العــام القضائــي ، وإذا اقتضــى األمــر اســتمرار النــدب أو يف حــال 
النــدب حملكمــة أخــرى فيكــون ذلــك بقــرار مــن رئيــس اجمللــس األعلــى للقضــاء حيــدد فيــه املــدة 

واملكافــأة املســتحقة.

مــــادة )33(
ال جيــوز بغــر موافقــة اجمللــس األعلــى للقضــاء والقاضــي أن ينــدب خــارج احملاكــم للقيــام 
بأعمــال قضائيــة أو نظاميــة )قانونيــة( ، فــإذا كان النــدب لبعــض الوقــت فيكــون ملــدة ســنة قابلــة 

للتجديــد وإذا كان النــدب لــكل الوقــت فيكــون حبــد أقصــى أربــع ســنوات متصلــة . 

مـــــادة )34(
ال جيــوز للقاضــي بغــر موافقــة اجمللــس األعلــى للقضــاء أن يكــون حمكمــاً بأجــر أو بغــر أجــر 
يف نــزاع مطــروح أو غــر مطــروح علــى القضــاء ، وجيــوز بعــد موافقــة اجمللــس نــدب القاضــي ليكــون 
حمكمــاً عــن احلكومــة أو إحــدى اهليئــات أو املؤسســات العامــة أو إذا كان أحــد  أطــراف النــزاع 

مــن أقاربــه أو أصهــاره حــى الدرجــة الرابعــة . 
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مـــــادة )35(
جيــوز مبوافقــة اجمللــس األعلــى للقضــاء إعــارة القاضــي بعــد موافقتــه إىل احلكومــات األجنبيــة 

أو اهليئــات الدوليــة ، ويصــدر باإلعــارة أمــر )مرســوم( . 
وال تزيــد مــدة اإلعــارة علــى أربــع ســنوات متصلــة ، ومــع ذلــك جيــوز أن تزيــد املــدة عــن هــذا 

القــدر إذا اقتضــت ذلــك مصلحــة عامــة يقدرهــا ويل األمــر . 

الفصل الثامن
اإلجازات

مــــــادة )36(
للقضاة إجازة قضائية تبدأ من أول شهر )...( وتنتهي يف آخر شهر )...( من كل عـام. 

مـــــادة )37(
للقضــاة ومخســة وأربعــن يومــاً ملســاعدي  ال جيــوز أن تتجــاوز مــدة اإلجــازة ســتن يومــاً 

 . القضائيــن(  )املازمــن  القضــاة 

مـــــادة )38(
مينــح القاضــي إجــازة مرضيــة ال تتجــاوز ســنة براتــب كامــل ، مث ســنة أخــرى بثاثــة أربــاع 
الراتــب ، مث ســنة ثالثــة بنصــف الراتــب ، وللقاضــي أن يســتنفد رصيــده مــن اإلجــازات الدوريــة 

باإلضافــة إىل مــا يســتحق مــن اإلجــازات املرضيــة . 
 وإذا مل يســتطع القاضــي مباشــرة عملــه بعــد انقضــاء اإلجــازات املقــررة يف هــذه املــادة ، 
أو ثبــت يف أي وقــت عجــزه عــن القيــام مبهــام وظيفتــه ألســباب صحيــة بقــرار مــن اجلهــة الطبيــة 
املختصــة ، أحيــل إىل التقاعــد بأمــر )مرســوم( ، بنــاًء علــى طلــب اجمللــس ، علــى أال يقــل راتبــه 

التقاعــدي عــن آخــر راتــب كامــل كان يتقاضــاه . 



-18-

الفصل التاسع
واجبات القضاة
مـــــادة )39(

يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام عمله مييناً بالصيغة التالية : 
} أقســم باهلل العظيم أن أحكم بن الناس بالعدل ، وأن ألتزم بأحكام الشــريعة اإلســامية 

وأنظمة )قوانن( الباد { . 
ويــؤدي رئيــس احملكمــة العليــا )التمييــز( اليمــن أمــام ويل األمــر، أمــا بقيــة القضــاة فيــؤدون 

اليمــن أمــام اجمللــس األعلــى للقضــاء .

مـــــادة )40(
الوقــار والكرامــة ، ويلتزمــون بصــون  العمــل وخارجــه علــى صفــة  القضــاة داخــل  حيافــظ 

أمانتهــم أو يشــكك يف نزاهتهــم وعدالتهــم .  مــا ميــس  مسعتهــم وســرهتم ، وتوقــي كل 
وال جيــوز للقضــاة مزاولــة األعمــال التجاريــة أو أي عمــل ال يتفــق مــع اســتقال القضــاء 

وكرامتــه ســواء كان بأجــر أو بغــر أجــر . 
وجيوز للمجلس األعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام 

به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحســن أدائها. 

مــــــادة )41(
حيظر على القضاة إبداء اآلراء السياسية أو االشتغال بالعمل السياسي . 

وال جيوز هلم الرشح النتخابات اجملالس التشريعية أو البلدية خال عملهم بالقضاء . 

مـــــادة )42(
ال جيوز للقاضي أن يبدي رأياً يف املنازعات املعروضة عليه ، كما ال جيوز له إفشــاء أســرار 

املداولة . 
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مــــادة )43(
 ال جيــوز أن جيلــس يف دائــرة واحـــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو مصاهــرة حــى الدرجــة الرابعــة ، 
كمــا ال جيــوز أن يكــون للقاضــي صلــة قرابــة أو مصاهــرة حــى الدرجــة الرابعــة بأحــد اخلصــوم أو 

ممثلــه أو املدافــع عنــه يف الدعــوى الــي ينظرهــا أو مبــن ميثــل النيابــة العامــة )االدعــاء العــام(  . 

مــــادة )44(
ال جيـــوز للقاضــي أن ينظــر يف أيــة قضيــة تكـــون لــه فيهــا مصلحـــة شــخصية مباشــرة أو غــر 

مباشــرة أو عاقــة بــأي مــن أطرافهــا تتنــاىف مــع واجباتــه كقــاض . 

مــــادة )45(
 ال جيــوز للقاضــي أن يقبــل هديــة مــن اخلصــوم أو وكائهــم أو ذويهــم أو أن يــأذن ألحــد 

أفــراد عائلتــه يف قبوهلــا . 

الفصل العاشر
الدعاوى الخاصة بشؤون القضاة 

مـــــادة )46(
النظــام )القانــون( حتــدد اجلمعيــة العامــة  فيمــا عــدا مــا ورد بشــأنه نــص خــاص يف هــذا 
باحملكمــة العليــا )التمييــز( إحــدى دوائرهــا ختتــص دون غرهــا ، بالفصــل يف الدعــاوى الــي يرفعهــا 
القضــاة بإلغــاء القــرارات اإلداريـــة النهائيــة املتعلقــة بــأي شــأن مــن شــؤوهنم الوظيفيــة ، وبالتعويــض 

عنهــا .
والتقاعديــة  الوظيفيــة  باحلقــوق  اخلاصــة  الدعــاوى  يف  بالفصــل  غرهــا  دون  ختتــص  كمــا 

. للقضــاة  املســتحقة 
األعلــى  اجمللــس  يف  مــن كان عضــواً  املذكــورة  الدعــاوى  للفصــل يف  أن جيلــس  وال جيــوز 

بشــأنه . الدعــوى  الــذي رفعــت  القــرار  اشــرك يف إصــدار  قــد  إذا كان  للقضــاء، 
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مـــــادة )47(
 ترفــع الدعــوى خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ نشــر القــرار أو إعــان صاحــب الشــأن بــه ، 
يقينيــاً ، وذلــك بعريضــة تــودع أمانــة ســر احملكمــة العليــا )التمييــز( ، وفقــاً  أو علمــه بــه علمــاً 

الدعــوى . الدعــوى ، وال حتصــل رســوم علــى هــذه  املقــررة لرفــع  لإلجــراءات 

مـــــادة )48(
يباشــر املدعــي مجيــع اإلجــراءات أمــام الدائــرة بنفســه ، ولــه أن يقــدم مرافعتــه كتابــة ،    

أو أن ينيب عنه يف ذلك أحد القضاة .
وتفصــل الدائــرة يف الدعــوى بعــد مســاع دفــاع املدعــي ، واجلهــة املختصــة ، ويكــون احلكــم   

الصــادر فيهــا هنائيــاً وغــر قابــل للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن .

الفصل الحادي عشر 
مساءلة القضاة 

مـــــادة )49(
مــع عــدم االخــال مبــا للقضــاء مــن حيــاد واســتقال ومبــا للمجلــس األعلــى للقضــاء مــن حــق 
االشــراف علــى احملاكــم والقضــاة ، يكــون لرئيــس كل حمكمــة حــق االشــراف علــى قضاهتــا وحــق 
تنبيههــم إىل مــا يقــع منهــم خمالفــاً لواجباهتــم أو مقتضيــات وظائفهــم بعــد مســاع أقواهلــم، ويكــون 

التنبيــه مشــافهة أو كتابــة، ويف احلالــة األخــرة تبلــغ صــورة منــه للمجلــس األعلــى للقضــاء.
وجيــوز للقاضــي االعــراض أمــام اجمللــس – كتابــة – علــى التنبيــه الصــادر اليــه كتابــة خــال 
مخســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تبليغــه ، فــإن تكــررت منــه املخالفــة أو اســتمرت تتــم حماكمتــه تأديبيــاً.

مـــــادة )50(
تكون مساءلة القضاة من اختصاص جملس يشكل بقرار من اجمللس األعلى للقضاء .
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مــــادة )51(
تكون مساءلة القاضي يف احلاالت التالية : 

1ـ إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياهتا . 
2ـ إذا وقع منه ما حيط من شرف القضاء أو هيبته . 

3ـ إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب . 

مــــــادة )52(
مــع مراعــاة أحــكام وثيقــة الكويــت للنظــام )القانــون( املوحــد للتفتيــش القضائــي لــدول جملــس 
التعــاون ، ال جيــوز إقامــة الدعــوى التأديبيــة إال بــإذن مــن رئيــس اجمللــس األعلــى للقضــاء ، وبعــد 
حتقيــق إداري يتــواله أحـــد أعضــاء احملكمــة العليــا )التمييــز( أو أحــد أعضــاء إدارة التفتيــش يندبــه 

رئيــس اجمللــس أو مــن ينــوب عنــه . 
 ويف مجيــع األحــوال يتــوىل اإلدعــاء أمــام جملــس املســاءلة رئيــس إدارة التفتيــش القضائــي

أو من ينيبه . 

مــــادة )53(
ترفــع الدعــوى التأديبيــة بصحيفــة تشــتمل علــى املخالفــة واألدلــة املؤيــدة هلــا ، وتقــدم جمللــس 
املســاءلة ليصــدر قــراره بإعــان القاضــي هبــا للحضــور أمامــه إذا مــا رأى وجهــاً للســر يف إجــراءات 
احملاكمــة التأديبيــة ، علــى أن يكــون اإلعــان قبــل موعــد اجللســة خبمســة عشــر يومــاً علــى األقــل . 
وللمجلــس عنــد الســر يف إجــراءات احملاكمــة أن يقــرر بعــد مســاع أقــوال القاضــي إيقافــه عــن 
مباشــرة أعمــال وظيفتــه ، أو اعتبــاره يف إجــازة حتميــة حــى تنتهــي احملاكمــة ، ولــه يف أي وقــت أن 

يعيــد النظــر يف أمــر الوقــف أو اإلجــازة املذكــورة . 
 وال يرتــب علــى وقــف القاضــي أو اعتبــاره يف إجــازة حتميــة حرمانــه مــن راتبــه أو بدالتــه

أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً طوال مدة الوقف عن العمل أو اإلجازة . 
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مــــادة )54(
تأثــر  وال   ، للتقاعــد  إحالتــه  أو  اســتقالته  أو  القاضــي  بوفــاة  التأديبيــة  الدعــوى  تنقضــي 

 . الواقعــة  ذات  عــن  الناشــئة  املدنيــة  أو  اجلزائيــة  الدعــوى  علــى  التأديبيــة  للدعــوى 

مــــادة )55(
جمللــس املســاءلة إجــراء مــا يــراه الزمــاً مــن حتقيقــات ، ولــه أن ينــدب أحــد أعضائــه للقيــام 

بذلــك. 
ويكــون للمجلــس وللعضــو املنتــدب للتحقيــق ، الســلطة املخولــة للمحاكــم العاديــة فيمــا 

خيتــص بالشــهود الذيــن يــرى مســاع شــهادهتم . 

مــــادة )56(
 تكــون جلســات جملــس املســاءلة ســرية ، وحيكــم يف الدعــوى التأديبيــة بعــد مســاع طلبــات 
اإلدعــاء ودفــاع القاضــي ، الــذي لــه أن يقــدم دفاعــه بنفســه أو أن ينيــب أحــد رجــال القضــاء يف 

الدفــاع عنــه . 
وإذا مل حيضــر القاضــي أو مل ينــب عنــه أحــداً ، جــاز احلكــم يف غيابــه بعــد التحقــق مــن 

صحــة إعانــه. 
وجيــب أن يكــون احلكــم الصــادر يف الدعــوى التأديبيــة مشــتما علــى األســباب الــي بــي 
عليهــا ، وأن تتلــى أســبابه عنــد النطــق بــه يف جلســة ســرية ، وللقاضــي الطعــن يف احلكــم الصــادر 
أمــام اجمللــس األعلــى للقضــاء خــال مخســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ النطــق باحلكــم إن كان حضوريــاً 

ومــن تاريــخ إباغــه باحلكــم إن كان غيابيــاً ، ويكــون قــرار اجمللــس يف الطعــن هنائيــاً . 

مــــادة )57(
العقوبات التأديبية الي جيوز توقيعها على القاضي هي : 

1 ـ اللوم . 
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2 ـ النقل إىل وظيفة غر قضائية . 
3 ـ العزل .

مــــادة )58(
يتــوىل اجمللــس األعلــى للقضــاء إبــاغ القاضــي بــأي وســيلة معتمــدة مبضمــون احلكــم التأديــي 
الصــادر ضــده خــال ســبعة أيــام مــن صرورتــه هنائيــاً ، ويــودع احلكــم الصــادر بعقوبــة اللــوم ملــف 

خدمــة القاضــي .

مـــادة )59(
تــزول واليــة القاضــي احملكــوم بنقلــه إىل وظيفــة غــر قضائيــة أو بعزلــه مــن تاريــخ صــرورة 
احلكــم هنائيــاً مــا مل يقــض ذلــك احلكــم بــزوال تلــك الواليــة مــن تاريــخ وقفــه عــن العمــل أو منحــه 
اإلجــازة احلتميــة ، ويصــدر بتنفيــذ عقوبــة النقــل أو العــزل أمــر )مرســوم( ، ويــودع احلكــم واألمــر 

)املرســوم( ملــف اخلدمــة . 

مــــادة )60(
التقاعــدي راتبــه  يف  حقــه  مــن  حرمانــه  القاضــي  بعــزل  الصــادر  احلكــم  علــى  يرتــب   ال 

أو املكافأة . 

مـــادة )61(
القاضــي أو اختــاذ أي إجــراء مــن  القبــض علــى  التلبــس باجلرميــة ال جيــوز  يف غــر حالــة 
إجــراءات التحقيــق ضــده ، إال بعــد احلصــول علــى إذن بذلــك مــن اجمللــس األعلــى للقضــاء علــى 

أن تتــم مجيــع إجــراءات التحقيــق يف اجمللــس أو بإشــرافه . 
ويف مجيــع األحــوال ، خيتــص اجمللــس األعلــى للقضــاء بالنظــر يف حبــس القاضــي احتياطيــاً 

وجتـــديد حبســه . 
مـــادة )62(

جيــوز للمجلــس األعلــى للقضــاء أن يأمــر بوقــف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء 
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إجــراءات التحقيــق عــن اجلرميــة املتهــم فيهــا . 
وال يرتــب علــى الوقــف حرمــان القاضــي مــن راتبــه أو بدالتــه أو وقــف صرفهــا كليــاً أو جزئيــاً 

طــوال مــدة الوقــف عــن العمــل . 

مـــادة )63(
ال جيــوز إيقــاف أو حبــس القضــاة وتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة الصــادرة ضدهــم يف  

األماكــن املخصصــة للســجناء اآلخريــن .

الفصل الثاني عشر 
انتهاء والية القضاة 

مـــــــادة )64(
تنتهي والية القضاة ألحد األسباب اآلتية : 

1ـ الوفاة . 
2ـ االستقالة . 

3ـ بلوغ سن التقاعد . 
4ـ العزل حبكم تأديي طبقاً ألحكام هذا النظام )القانون( .

5. النقل إىل وظيفة غر قضائية وفقاً ألحكام هذا النظام )القانون(.
ثبــوت عجــزه عــن قيامــه بعملــه  القاضــي أو  بنــاء علــى طلــب  التقاعــد  6. اإلحالــة إىل 

صحيــة.  ألســباب 

مــــــادة )65(
تعتــر اســتقالة القاضــي مقبولــة بعــد شــهر مــن تاريــخ تقدميهــا إىل اجمللــس األعلــى للقضــاء إذا 
كانــت غــر مقرنــة بقيــد أو معلقــة علــى شــرط ، وال يرتــب علــى االســتقالة حرمــان القاضــي مــن 

الراتــب التقاعــدي أو املكافــأة .
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مـــــادة )66(
يكــون ســن التقاعــد للقضــاة ســبعن ســنة ، وإذا قــدم القاضــي طلــب التقاعــد عنــد بلوغــه 

ســن الســتن ، فيكــون الطلــب مقبــواًل بعــد شــهر مــن تاريــخ تقدميــه للمجلــس .
 وجيــوز للمجلــس األعلــى للقضــاء مــد خدمــة القاضــي إىل مــا بعــد بلوغــه ســن التقاعــد ملــدة 

ال يتجاوز جمموعها مخس سنوات على أن يتم التجديد سنوياً .  

مـــــادة )67(
جيــوز للمجلــس األعلــى للقضــاء يف حالــة انتهــاء واليــة القاضــي بســبب الوفــاة أو ثبــوت 
عجــزه عــن القيــام مبهــام وظيفتــه ألســباب صحيــة أن يزيــد علــى مــدة خدمتــه الفعليــة احملســوبة يف 
 التقاعــد أو املكافــأة مــدة إضافيــة بصفــة اســتثنائية علــى أال جتــاوز هــذه املــدة اإلضافيــة مدةاخلدمــة
أو املــدة الباقيــة لبلــوغ الســن املقــررة للتقاعــد أو انتهــاء مــدة العقــد أو اإلعــارة أو إهنائهــا حبســب 

األحــوال أيهــا أزيــد .

الفصل الثالث عشر 
مساعدو القضاة )المالزمون القضائيون(

مــــادة )68(

يلحــق باحملكمــة االبتدائيــة عــدد كاف مــن مســاعدي القضــاة )املازمــن القضائيــن( ، يتــوىل 
القضــاة تدريبهــم ، ويصــدر اجمللــس األعلــى للقضــاء الئحــة تنظــم أعماهلــم. 

مـــادة )69(
يشــرط فيمــن يعــن مســاعد قــاض )مــازم قضائــي( أن يكــون مســتوفياً للشــروط املنصــوص 

عليهــا يف هــذا النظــام )القانــون( علــى أال يقــل عمــره عــن إحــدى وعشــرين ســنة . 
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مـــادة )70(
يكون تعين مساعد القاضي)املازم القضائي( بقرار من اجمللس األعلى للقضاء . 

وتكــون الســنة األوىل مــن عمــل مســاعد القاضــي )املــازم القضائــي( فــرة اختبــار قابلــة للمــد 
لفــرة مماثلــة . 

ويف حالة استيفائه للشروط املقررة للتعين يف وظيفة قاض يقدم على غره يف التعين . 

مــــــادة )71(
القضــاة  البــاب تســرى علــى مســاعدي  املنصــوص عليهــا يف هــذا  مــع مراعــاة األحــكام 
)املازمن القضائين( أحكام الفصول الثامن والتاســع واحلادي عشــر من هذا النظام )القانون(. 
وتصــدر قــرارات إهنــاء خدمتهــم أو نقلهــم لوظائــف أخــرى طبقــاً ألحــكام هــذا النظــام 

)القانــون( مــن اجمللــس األعلــى للقضــاء . 

الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية
مــــــادة )72(

يعمــل أمــام احملاكــم بأحــكام نظــام )قانــون( املرافعــات ) اإلجــراءات( املدنيــة والتجاريــة ونظــام 
)قانــون( اإلجــراءات اجلزائيــة فيمــا مل يــرد بشــأنه نــص يف هــذا النظــام )القانــون( . 

مــــــادة )73(
فيمــا مل يــرد بشــأنه نــص يف هــذا النظــام )القانــون( ، تســري علــى القضــاة أحــكام نظــام 
)قانــون( اخلدمــة املدنيــة إىل أن يصــدر اجمللــس األعلــى للقضــاء اللوائــح والقــرارات املتعلقــة بالشــئون 

الوظيفيــة للقضــاة . 
مــــادة )74(

يصدر اجمللس األعلى للقضاء اللوائح والقرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام )القانون(.
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مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 


