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نظام الـقــضـاء السعودي
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بطاقة النظام

نظام القضاء السعوديالنظام

١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـتاريخ النظام

٢٣ / ٩ / ١٤٢٨ هـتاريخ النرش

أدوات

إصدار 

النظام

 مرسوم مليك رقم م/٧٨ بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ

 قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠٣ بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ

تنويه: هذه النسخة النصية لالطالع ويف حالة الرغبة يف الحصول عىل 

الوثيقة األصلية للنظام راجع املركز الوطني للوثائق واملخطوطات.
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	 الباب األول: استقالل القضاء وضماناته                    	

المادة األولى:

القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري أحكام الشريعة 
اإلسالمية واألنظمة املرعية، وليس ألحد التدخل يف القضاء.

المادة الثانية:

القضاة غري قابلني للعزل إال يف احلاالت املبينة يف هذا النظام.
المادة الثالثة:

مع عدم اإلخالل حبكم املادة التاسعة واألربعني من هذا النظام، ال 
ينق�ل القضاة إىل وظائف أخرى إال برضاهم أو بس�بب ترقيتهم ووفق 

أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:

م�ع ع�دم اإلخ�الل حبكم املادة الثامنة والس�تني من ه�ذا النظام، ال 
جت�وز خماصم�ة القضاة – بس�بب أعمال وظيفتهم – إال وفق الش�روط 

والقواعد اخلاص�ة بتأديبهم.
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 الباب الثاني: المجلس األعلى للقضاء 

المادة الخامسة:

ى بأمر ملكي، وعشرة  ُيَؤلَُّف اجمللس األعلى للقضاء من رئيس ُيَسمَّ
أعضاء على النحو اآلتي:

 أ . رئيس احملكمة العليا.
ْوَن  ب. أربع�ة قض�اة متفرغني بدرجة رئيس حمكمة اس�تئناف، ُيَس�مَّ

ملكي. بأمر 
ج . وكيل وزارة العدل.

د  . رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام.
ْوَن  ه�. ثالثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشرتط يف قاضي استئناف، ُيَسمَّ

بأمر ملكي.
وتكون مدة رئيس اجمللس، واألعضاء املنصوص عليهم يف الفقرتني 

)ب( و)ه�( أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة:

يتوىل اجمللس األعلى للقضاء – باإلضافة إىل االختصاصات األخرى 
املبينة يف هذا النظام – ما يلي:

 أ. النظ�ر يف ش�ئون القض�اة الوظيفي�ة، م�ن تعي�ني وترقي�ة وتأديب 
ون�دب وإع�ارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغري ذلك، 
وفًق�ا للقواعد واإلج�راءات املقررة، وذلك مبا يضمن اس�تقالل 

القضاة.
ب. إص�دار اللوائ�ح املتعلق�ة بش�ئون القضاة الوظيفي�ة بعد موافقة 

عليها. امللك 
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 ج. إصدار الئحة للتفتيش القضائي.
 د . إنش�اء حماك�م وفق األمس�اء املنصوص عليها يف املادة التاس�عة 
من هذا النظام، أو دجمها أو إلغاءها، وحتديد اختصاصها املكاني 
والنوعي مبا ال يتعارض مع حكم املادة اخلامس�ة والعش�رين من 

هذا النظ�ام، وتأليف الدوائر فيها.
ه��. اإلش�راف على احملاك�م والقضاة وأعماهلم يف احل�دود املبينة يف 

النظام. هذا 
 و . تس�مية رؤس�اء حماكم االس�تئناف ومس�اعديهم م�ن بني قضاة 
حماك�م االس�تئناف، ورؤس�اء حماك�م الدرجة األوىل ومس�اعديهم.

 ز . إص�دار قواع�د تنظم اختصاصات وصالحيات رؤس�اء احملاكم 
ومساعديهم.

ح . إصدار قواعد تبني طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط 
تفريغهم للدراسة.

ط. تنظيم أعمال املالزمني القضائيني.
ي.  حتدي�د األعم�ال القضائي�ة النَِّظ�رَيِة املطلوب�ة لش�غل الدرجات 

القضائية.
ك. رف�ع ما يراه من املقرتح�ات ذات الصلة باالختصاصات املقررة 

له.
ل. إع�داد تقري�ر ش�امل يف نهاي�ة كل ع�ام يتضمن اإلجن�ازات اليت 

حتقق�ت واملعوق�ات ومقرتحات�ه بش�أنها ورفع�ه إىل امللك.
المادة السابعة:

ينعقد اجمللس األعلى للقضاء – برئاس�ة رئيس�ه – مرة كل ش�هرين 
على األقل وكلما دعت احلاجة إىل ذلك، ويكون انعقاده نظاميًّا حبضور 
أغلبية األعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية اجمللس، ويف حالة غياب رئيس 
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اجمللس حيل حمله رئيس احملكمة العليا.
المادة الثامنة:

1. يك�ون للمجل�س األعل�ى للقضاء ميزانية خاص�ة به تصدر وفق 
القواع�د املتبعة لصدور امليزاني�ة العامة للدولة.

2. يك���ون للم�ج�ل��س األعل��ى للقض��اء أم�ان��ة عامة، وخيتار 
اجملل�س األمني العام من بني القضاة.

ُ يف اجمللس العدد الكايف م�ن الباحثني والفنيني واإلداريني،  3. ُيَع�نيَّ
وللمجلس بقرار منه االس�تعانة مبن يرى االس�تعانة به، ويشرف 

عليهم رئيس اجمللس.
4. يصدر اجمللس الئحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
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الباب الثالث: المحاكم وواليتها

الفصل األول : ترتيب المحاكم 
المادة التاسعة:

ُن احملاكم مما يلي: تََتَكوَّ
1 . احملكمة العليا.

2 . حماكم االستئناف.
3 . حماكم الدرجة األوىل، وهي:

 أ  . احملاكم العامة.
ب . احملاكم اجلزائية.

ج . حماكم األحوال الشخصية.
د  . احملاكم التجارية.
ه� . احملاكم العمالية.

وختت�ص كل منها باملس�ائل اليت ترفع إليها طبًقا هل�ذا النظام، ونظام 
املرافع�ات الش�رعية، ونظ�ام اإلج�راءات اجلزائي�ة، وجي�وز للمجل�س 
األعل�ى للقض�اء إحداث حماك�م متخصصة أخرى بع�د موافقة امللك.

الفصل الثاني: المحكمة العليا
المادة العاشرة:

1. يكون مقر احملكمة العليا مدينة الرياض.
ى رئي�س احملكمة العلي�ا بأمر ملكي، وتك�ون درجته مبرتبة  2. ُيَس�مَّ
وزي�ر وال ُتْنَه�ى خدمت�ه إال بأمر ملكي، ويش�رتط أن تتوافر فيه 
الش�روط املطلوب�ة لش�غل درجة رئي�س حمكمة اس�تئناف، وعند 
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غياب�ه ين�وب عنه أقدم رؤس�اء دوائر احملكم�ة العليا.
3. ُتَؤلَّ�فُ احملكم�ة العليا من رئيس وع�دد كاف من القضاة بدرجة 
رئيس حمكمة اس�تئناف، وتكون تس�مية األعضاء بأمر ملكي ِبنَاًء 

على اق�رتاح اجمللس األعلى للقضاء.
4. مع عدم اإلخالل حبكم املادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر 
احملكم�ة العلي�ا اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة حبس�ب 
احلاجة، ُتَؤلَُّف كل منها من ثالثة قضاة، باستثناء الدائرة اجلزائية 
ال�يت تنظ�ر يف األح�كام الصادرة بالقت�ل أو القط�ع أو الرجم أو 
القصاص يف النفس أو فيما دونها، فإنها ُتَؤلَُّف من مخسة قضاة، 

ويكون لكل دائرة رئيس.
5. تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر احملكمة العليا وأعضائها 
بق�رار من اجمللس األعلى للقضاء ِبنَاًء على اقرتاح رئيس احملكمة 

العليا.
6. يكون يف احملكمة العليا عدد كاف من املوظفني من باحثني وفنيني 

ِلنَي وغريهم حبسب احلاجة. وإداريني وُكتَّاٍب وُمَسجِّ
المادة الحادية عشرة:

تتوىل احملكمة العليا – باإلضافة إىل االختصاصات املنصوص عليها 
يف نظام املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية – مراقبة سالمة 
تطبيق أحكام الش�ريعة اإلس�المية وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال 
تتعارض معها يف القضايا اليت تدخل ضمن والية القضاء العام، وذلك 

يف االختصاصات اآلتية:
1. مراجع��ة األح�ك��ام والق��رارات الت��ي تص��درها أو تؤيدها 
حماك�م االس�تئناف، بالقت�ل أو القطع أو الرج�م أو القصاص يف 

النف�س أو فيما دونها.
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2. مراجع���ة األحك��ام والق���رارات الت��ي تص��درها أو تؤيدها 
حماك�م االس�تئناف، املتعلق�ة بقضايا مل ت�رد يف الفقرة الس�ابقة أو 
مبس�ائل إنهائي�ة وحنوها، وذل�ك دون أن تتناول وقائ�ع القضايا، 

مت�ى كان حم�ل االعرتاض عل�ى احلكم ما يلي:
أ  . خمالفة أحكام الش�ريعة اإلس�المية وما يصدره ولي األمر من 

أنظمة ال تتعارض معها.
َلٍة تشكياًل سليًما طبًقا ملا  ب . صدور احلكم من حمكمة غري ُمَشكَّ

ُنصَّ عليه يف هذا النظام وغريه من األنظمة.
ج . صدور احلكم من حمكمة أو دائرة غري خمتصة.

د . اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو وصفها وصًفا غري سليم.
المادة الثانية عشرة:

تنعق�د كل دائ�رة م�ن دوائر احملكمة العليا برئاس�ة رئيس�ها وحبضور 
مجي�ع أعضائه�ا، فإن غاب أحدهم أو قام به مان�ع َكلََّف رئيس احملكمة 

العلي�ا بداًل عن�ه أحد أعضاء الدوائ�ر األخرى يف احملكمة.
المادة الثالثة عشرة:

1. يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس احملكمة وعضوية 
مجيع قضاتها.

2.   تتوىل اهليئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:
أ  . تقرير مبادئ عامة يف املسائل املتعلقة بالقضاء.

ب. النظر يف املسائل اليت ينص هذا النظام – أو غريه من األنظمة 
– على نظرها من اهليئة العامة.

3.  ال يك�ون انعق�اد اهليئة العامة نظاميًّا إال إذا حضره ثلثا أعضائها 
عل�ى األقل مبن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
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4.  َتْص�ُدُر ق�رارات اهليئة العامة باألغلبية لألعضاء احلاضرين، فإن 
َت معه رئيس اجللس�ة،  ُح اجلانب الذي َصوَّ تس�اوت اآلراء ُيَرجَّ

وُتَعدُّ قراراتها نهائية.
المادة الرابعة عشرة:

إذا رأت إح��دى دوائ��ر احملكم��ة العلي��ا – يف شأن قضية تنظرها 
– الع�دول ع�ن مبدأ س�بق أن أخذت به أو أخذت ب�ه دائرة أخرى يف 
احملكمة نفسها يف قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر حمكمة االستئناف 
الع�دول ع�ن مب�دأ س�بق أن أخذت به إح�دى دوائر احملكم�ة العليا يف 
قضاي�ا س�ابقة، فرُيَْفُع األم�ر إىل رئيس احملكمة العلي�ا إلحالته إىل اهليئة 

العام�ة للمحكمة العليا للفصل فيه.

الفصل الثالث: محاكم االستئناف
المادة الخامسة عشرة:

1. يك�ون يف كل منطق�ة حمكم�ة اس�تئناف أو أكثر، وتباش�ر أعماهلا 
م�ن خ�الل دوائ�ر متخصص�ة، ُتَؤلَّ�ُف كل دائرة منها م�ن ثالثة 
قضاة، باستثناء الدائرة اجلزائية اليت تنظر يف قضايا القتل والقطع 
والرج�م والقص�اص يف النف�س أو فيما دونها فُتَؤلَُّف من مخس�ة 
قض�اة، وال تق�ل درجة القاضي يف حمكمة االس�تئناف عن درجة 

قاضي اس�تئناف، ويكون ل�كل دائرة رئيس.
2. جيوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر يف احملافظات التابعة 

للمنطقة اليت فيها حمكمة استئناف.
ى رئي�س كل دائ�رة وأعضاؤه�ا بق�رار م�ن رئي�س حمكمة  3.  ُيَس�مَّ
االس�تئناف، ويت�وىل رئي�س احملكم�ة – أو م�ن ينيب�ه م�ن أعضاء 

احملكم�ة – رئاس�ة الدائ�رة عند غياب رئيس�ها.
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المادة السادسة عشرة:

دوائر حماكم االستئناف هي:
1. الدوائر احلقوقية.
2. الدوائر اجلزائية.

3. دوائر األحوال الشخصية.
4. الدوائر التجارية.
5. الدوائر العمالية.

المادة السابعة عشرة:

تت�وىل حماك�م االس�تئناف النظ�ر يف األح�كام القابل�ة لالس�تئناف 
الص�ادرة م�ن حماكم الدرجة األوىل، وحتكم بعد مساع أقوال اخلصوم، 
وفق اإلجراءات املقررة يف نظام املرافعات الش�رعية ونظام اإلجراءات 

اجلزائية.

الفصل الرابع: محاكم الدرجة األولى
المادة الثامنة عشرة: 

ُتْنَش�ُأ حماك�م الدرج�ة األوىل يف املناطق واحملافظات واملراكز حبس�ب 
احلاجة.

المادة التاسعة عشرة:

ُتَؤلَّ�فُ احملاك�م العامة يف املناط�ق من دوائر متخصصة، يكون م��ن 
بينه���ا دوائ��ر لل�ت�ن�ف�ي��ذ ولإلث�ب�ات���ات اإلن�ه�ائ�ي��ة وم��ا ف��ي 
حكمه��ا – اخلارجة عن اختصاصات احملاكم األخرى وكتابات العدل 
�ريِ وعن املخالفات  – وللفص�ل يف الدع�اوى الناش�ئة عن حوادث السَّ
ُن كل دائرة  املنص�وص عليه�ا يف نظام امل�رور والئحته التنفيذي�ة، وُتَكوَّ
فيها من قاض فرد أو ثالثة قضاة، وفق ما حيدده اجمللس األعلى للقضاء.
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المادة العشرون: 

ُتَؤلَُّف احملكمة اجلزائية من دوائر متخصصة هي:
أ  . دوائر قضايا القصاص واحلدود.

ب. دوائر القضايا التعزيرية.
ج . دوائر قضايا األحداث.

وتش�كل كل دائ�رة م�ن ثالثة قضاة، باس�تثناء القضاي�ا اليت حيددها 
اجملل�س األعلى للقض�اء فينظرها ق�اٍض فرد.

المادة الحادية والعشرون: 

ُن كل  ُتَؤلَّ�فُ حمكم�ة األحوال الش�خصية م�ن دائرة أو أكث�ر، وُتَكوَّ
دائ�رة م�ن ق�اٍض فرد أو أكثر، وف�ق ما حيدده اجملل�س األعلى للقضاء، 

وجي�وز أن يك�ون من بينه�ا دوائر متخصصة حبس�ب احلاجة.
المادة الثانية والعشرون:

ُتَؤلَّ�فُ احملكم�ة التجاري�ة واحملكم�ة العمالية من دوائ�ر متخصصة، 
ُن كل دائ�رة من قاٍض فرد أو أكثر، وفق ما حيدده اجمللس األعلى  وُتَك�وَّ

للقضاء.
المادة الثالثة والعشرون:

ُن  ُتَؤلَُّف احملكمة العامة يف احملافظة أو املركز من دائرة أو أكثر، وُتَكوَّ
كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر، وفق ما حيدده اجمللس األعلى للقضاء، 
وجي�وز إنش�اء دوائ�ر متخصص�ة جزائي�ة وجتاري�ة وعمالي�ة وأح�وال 
ش�خصية يف احملاك�م العام�ة الواقع�ة يف املراكز واحملافظات اليت مل تنش�أ 
فيها حماكم متخصصة، متى دعت احلاجة إىل ذلك، ويكون هلذه الدوائر 

اختصاص�ات احملاكم املتخصصة.
وحي�دد اجمللس األعل�ى للقضاء القضايا اليت ختت�ص بنظرها احملكمة 

العامة املكون�ة من قاٍض فرد.
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المادة الرابعة والعشرون:

ى رئي�س كل دائ�رة وأعضاؤه�ا أو قاضيه�ا بق�رار م�ن رئيس  ُيَس�مَّ
احملكم�ة، ويت�وىل رئي�س احملكم�ة – أو م�ن ينيبه من أعض�اء احملكمة – 

رئاس�ة الدائ�رة عند غياب رئيس�ها.

الفصل الخامس: والية المحاكم
المادة الخامسة والعشرون:

دون إخ�الل مبا يقضي به نظام ديوان املظامل، ختتص احملاكم بالفصل 
يف مجيع القضايا، وفق قواعد اختصاص احملاكم املبينة يف نظام املرافعات 

الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية.
المادة السادسة والعشرون:

1.  يف غري القضايا اليت يقتضي النظر فيها الوقوف على حمل النزاع، 
ال جيوز أن َتْعِقَد احملاكم جلساتها يف غري مقارها، ومع ذلك جيوز 
– عند االقتضاء – أن َتْعِقَد احملاكم جلس�اتها يف غري مقارها ولو 

خ�ارج دوائر اختصاصاتها بقرار من اجمللس األعلى للقضاء.
2. عند االقتضاء يكلف اجمللس األعلى للقضاء بقرار ُيْصِدُرُه دائرة 
أو أكثر لنظر القضايا املتعلقة باحلجاج واملعتمرين، وتصدر الئحة 
بق�رار من اجملل�س تنظم أعمال ه�ذه الدائرة وحت�دد اختصاصها 

املكاني والنوعي.
المادة السابعة والعشرون:

إذا ُرِفَع�ْت دع�وى عن موضوع واحد أم�ام إحدى احملاكم اخلاضعة 
هل�ذا النظ�ام وأمام إحدى حماكم ديوان املظامل أو أي جهة أخرى ختتص 
بالفص�ل يف بع�ض املنازع�ات ومل تتخ�ل إحداهما عن نظره�ا أو ختلتا 
كلتاهم�ا؛ فرُيَْف�ُع طل�ب تعيني اجلهة املختصة إىل جلن�ة الفصل يف تنازع 
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االختص�اص يف اجملل�س األعلى للقضاء، وُتَؤلَُّف هذه اللجنة من ثالثة 
أعضاء: عضو من احملكمة العليا خيتاره رئيس احملكمة، وعضو من ديوان 
املظامل أو اجلهة األخرى خيتاره رئيس الديوان أو رئيس اجلهة – حسب 
األحوال – وعضو من القضاة املتفرغني أعضاء اجمللس األعلى للقضاء 
خيتاره رئيس اجمللس ويكون رئيًسا هلذه اللجنة، كما ختتص هذه اللجنة 
بالفصل يف النزاع الذي ينش�أ يف شأن تنفيذ حكمني نهائيني متناقضني، 
أحدهم�ا ص�ادر م�ن إح�دى احملاكم اخلاضع�ة هلذا النظ�ام واآلخر من 

إح�دى حماكم ديوان املظامل أو اجلهة األخرى.
المادة الثامنة والعشرون: 

ُيْرَف�ُع الطل�ب يف األحوال املبينة يف املادة )الس�ابعة والعش�رين( من 
ه�ذا النظام بصحيفة تق�دم إىل األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء 
تتضمن – عالوة على البيانات العامة املتعلقة بأمساء اخلصوم وصفاتهم 
وأماك�ن إقامتهم وموضوع الطل�ب – بياًنا كافًيا عن الدعوى اليت وقع 
يف ش�أنها التن�ازع أو التخل�ي أو الن�زاع ال�ذي نش�أ يف ش�أن حكم�ني 
نهائي�ني متناقض�ني، وعلى الطال�ب أن يودع مع ه�ذه الصحيفة صوًرا 
ُ رئيس  منه�ا بق�در عدد اخلصوم مع املس�تندات اليت تؤيد طلب�ه، وُيَعنيِّ
جلن�ة الفص�ل يف تن�ازع االختصاص أح�د أعضائها لتحض�ري الدعوى 
وتهيئته�ا للمرافع�ة، وعلى األمانة إعالم اخلصوم بصورة من الصحيفة 
مع تكليفهم باحلضور يف اجللسة الت��ي حت���دد لتحضي���ر الدع��وى، 
وبع���د حتضي��ر الدع���وى ُتْعَرُض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة 

أمام اللجن�ة للمرافعة يف موضوعها.
المادة التاسعة والعشرون:

يرتت�ب عل�ى رفع الطل�ب إىل اللجنة املش�ار إليها يف املادة الس�ابعة 
والعش�رين م�ن ه�ذا النظام وق�ف الس�ري يف الدعوى املقدم يف ش�أنها 
الطل�ب، وإذا ق�دم الطلب بعد احلكم يف الدعوى فلرئيس جلنة الفصل 
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يف تن�ازع االختص�اص أن يأم�ر بوق�ف تنفيذ احلكم�ني املتعارضني أو 
أحدهما.

المادة الثالثون: 

يص�در ق�رار جلنة الفصل يف تن�ازع االختص�اص باألغلبية، ويكون 
غري قاب�ل لالعرتاض.



24

الباب الرابع: الـقــضـاة

الفصل األول: تعيين القضاة وترقيتهم
المادة الحادية والثالثون: 

يشرتط فيمن ُيَوىلَّ القضاء: 
أ  .  أن يكون سعودي اجلنسية باألصل.

ب. أن يكون حسن السرية والسلوك.
ج. أن يك�ون متمتًع�ا باألهلية الكاملة للقضاء حبس�ب ما ُنصَّ عليه 

شرًعا.
د. أن يكون حاصاًل على شهادة إحدى كليات الشريعة باململكة أو 
ش�هادة أخرى معادلة هلا، بش�رط أن ينجح يف احلالة األخرية يف 

امتح�ان خاص يعده اجمللس األعلى للقضاء.
ه��. أال تقل س�نه عن أربعني س�نة )إذا كان تعيين�ه يف درجة قاضي 
اس�تئناف( وعن اثنتني وعش�رين س�نة )إذا كان تعيينه يف إحدى 

درج�ات الس�لك القضائي األخرى(.
و. أال يك�ون حمكوًم�ا عليه جبرمية خملة بالدين أو الش�رف، أو صدر 
يف حقه قرار تأدييب بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد ُردَّ إليه 

اعتباره.
المادة الثانية والثالثون:

درجات السلك القضائي هي:
م�الزم قضائي، قاضي )ج(، قاض�ي )ب(، قاضي )أ(، وكيل حمكمة 
)ب(، وكي�ل حمكمة )أ(، رئيس حمكم�ة )ب(، رئيس حمكمة )أ(، قاضي 
اس�تئناف، رئيس حمكمة اس�تئناف، رئيس احملكمة العليا، وجيري ش�غل 

هذه الدرج�ات طبًقا ألحكام هذا النظام.
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المادة الثالثة والثالثون:

يش�رتط فيم�ن يش�غل درجة م�الزم قضائي – باإلضاف�ة إىل ما ورد 
يف امل�ادة احلادي�ة والثالثني من هذا النظ�ام - أن يكون قد حصل على 
الش�هادة اجلامعي�ة بتقدي�ر عام ال يق�ل عن )جيد( وبتقدي�ر ال يقل عن 

)جيد ج�ًدا( يف الفقه وأصوله.
المادة الرابعة والثالثون: 

يشرتط فيمن يشغل درجة قاضي )ج( أن يكون قد أمضى يف درجة 
مالزم قضائي ثالث سنوات على األقل.

المادة الخامسة والثالثون: 

يش�رتط فيم�ن يش�غل درج�ة قاض�ي )ب( أن يكون قد قضى س�نة 
على األقل يف درجة قاضي )ج(، أو اش�تغل بأعمال قضائية َنِظرَيٍة ملدة 
أرب�ع س�نوات على األق�ل، أو قام بتدريس الفق�ه أو أصوله يف إحدى 
الكلي�ات باململك�ة مل�دة أربع س�نوات عل�ى األقل، أو يك�ون حاصاًل 
على ش�هادة املاجستري من املعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات 
الش�ريعة يف اململك�ة يف ختص�ص الفق�ه أو أصول�ه، أو يك�ون حاصاًل 
على دبلوم دراسات األنظمة من معهد اإلدارة العامة مم���ن حيمل��ون 
شهادة إحدى كليات الشريعة يف اململكة بتقدير عام ال يقل عن )جيد( 

وبتقدي�ر ال يق�ل عن )جيد ج�ًدا( يف الفقه وأصوله.
المادة السادسة والثالثون:

يشرتط فيمن يشغل درجة قاضي )أ( أن يكون قد قضى أربع سنوات 
على األقل يف درجة قاضي )ب( أو اش�تغل بأعمال قضائية َنِظرَيٍة ملدة 
مثان�ي س�نوات على األقل، أو ق�ام بتدريس الفقه أو أصوله يف إحدى 
الكلي�ات باململك�ة مل�دة مثاني س�نوات على األق�ل، أو يكون حاصاًل 
على ش�هادة الدكتوراه من املعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات 
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الش�ريعة يف اململكة يف ختصص الفقه أو أصوله.
المادة السابعة والثالثون: 

يش�رتط فيمن يش�غل درجة وكي�ل حمكمة )ب( أن يك�ون قد قضى 
ث�الث س�نوات عل�ى األق�ل يف درج�ة قاض�ي )أ(، أو اش�تغل بأعمال 
قضائية َنِظرَيٍة ملدة إحدى عشرة سنة على األقل، أو قام بتدريس الفقه 
أو أصول�ه يف إح�دى الكلي�ات باململك�ة ملدة إحدى عش�رة س�نة على 

األقل.
المادة الثامنة والثالثون: 

يشرتط فيمن يشغل درجة وكيل حمكمة )أ( أن يكون قد قضى سنتني 
عل�ى األق�ل يف درجة وكي�ل حمكمة )ب(، أو اش�تغل بأعم�ال قضائية 
َنِظرَيٍة ملدة ثالث عشرة سنة على األقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله 

يف إحدى الكليات باململكة ملدة ثالث عش�رة سنة على األقل.
المادة التاسعة والثالثون: 

يش�رتط فيمن يش�غل درج�ة رئيس حمكم�ة )ب( أن يكون قد قضى 
س�نتني على األقل يف درجة وكيل حمكمة )أ( أو اش�تغل بأعمال قضائية 
َنِظرَيٍة ملدة مخس عشرة سنة على األقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله 

يف إحدى الكليات باململكة ملدة مخس عش�رة س�نة على األقل. 
المادة األربعون: 

يشرتط فيمن يشغل درجة رئيس حمكمة )أ( أن يكون قد قضى سنتني 
على األقل يف درجة رئيس حمكمة )ب( أو اشتغل بأعمال قضائية َنِظرَيٍة 
ملدة س�بع عش�رة س�نة على األقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله يف 

إحدى الكليات باململكة ملدة سبع عشرة سنة على األقل.
المادة الحادية واألربعون: 

يشرتط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتني 
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على األقل يف درجة رئيس حمكمة )أ(، أو اشتغل بأعمال قضائية َنِظرَيٍة 
ملدة تس�ع عش�رة س�نة على األقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله يف 

إحدى الكليات باململكة ملدة تس�ع عشرة سنة على األقل.
المادة الثانية واألربعون:

يشرتط فيمن يشغل درجة رئيس حمكمة استئناف أن يكون قد قضى 
سنتني على األقل يف درجة قاضي استئناف.

المادة الثالثة واألربعون: 

تع�د ش�هادة املاجس�تري والدبلوم املنص�وص عليهما يف ه�ذا النظام 
معادل�ة خلدم�ة أرب�ع س�نوات يف أعم�ال قضائي�ة َنِظرَيٍة، وتعد ش�هادة 
الدكتوراه املنصوص عليها يف هذا النظام معادلة خلدمة س�ت س�نوات 

يف أعمال قضائي�ة َنِظرَيٍة.
المادة الرابعة واألربعون:

1. تكون مدة التجربة للمالزم القضائي سنتني، من تاريخ مباشرته 
العم�ل بعد صدور قرار م�ن اجمللس األعلى للقضاء بتعيينه على 
ه�ذه الوظيف�ة؛ فإن ُرِئَي خالل هذه املدة عدم صالحيته للقضاء، 
يص�در اجملل�س األعلى للقضاء قراًرا باالس�تغناء عنه يف الس�لك 

القضائي.
ُ من القضاة ابتداًء حتت التجربة ملدة عام، وإذا مل  2. يك�ون م�ن ُيَعنيَّ

تثب�ت صالحيته خالل هذه املدة ُتْنَهى خدمته بأمر ملكي.
ُ ألول مرة يف الس�لك القضائي بداًل يعادل راتب  3. مُيْنَ�حُ م�ن ُيَعنيَّ

ثالثة أشهر. 
المادة الخامسة واألربعون: 

م�ع ع�دم اإلخالل مب�ا يقتضيه هذا النظام من أح�كام يتمتع أعضاء 
الس�لك القضائي باحلق�وق والضمانات املقررة يف نظ�ام اخلدمة املدنية 
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ونظام التقاعد، ويلتزمون مبا َنصَّ عليه نظام اخلدمة املدنية من واجبات 
ال تتعارض م�ع طبيعة الوظيفة القضائية.

المادة السادسة واألربعون: 

ُ ابتداًء حتت التجربة، ال ُيْعَزُل  فيم�ا عدا املالزم القضائي ومن ُيَع�نيَّ
عض�و الس�لك القضائ�ي إال ِبنَ�اًء على األس�باب املنص�وص عليها يف 
الفقرات )و، ز، ح( من املادة التاس�عة والس�تني من هذا النظام، ووفًقا 

لإلج�راءات الواردة فيه.
المادة السابعة واألربعون: 

جيري التعيني والرتقية يف درجات الس�لك القضائي بأمر ملكي ِبنَاًء 
ُح فيه توافر الشروط النظامية  على قرار من اجمللس األعلى للقضاء ُيَوضَّ

يف كل حالة على ِحَدٍة.
ويراع�ي اجملل�س يف الرتقية ترتيب األقدمية املطلقة، وعند التس�اوي 
ُم اأَلْكَفاُء مبوجب تقارير الكفاية، وعند التس�اوي أو انعدام تقارير  ُيَقدَّ
ا، وال جيوز أن يرقى عضو الس�لك القضائي  ُم األكرب س�نًّ الكفاي�ة ُيَق�دَّ
اخلاضع للتفتيش إال إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتني على األقل 
يف الدرج�ة امل�راد الرتقية منه�ا وثبت يف التقريرين األخريين الس�ابقني 

عل�ى الرتقية أن درجة كفايته ال تقل عن املتوس�ط.
المادة الثامنة واألربعون: 

تكون رواتب أعضاء الس�لك القضائي جبميع درجاتهم وفًقا لس�لم 
الرواتب اخلاص بهم.

الفصل الثاني: نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم
المادة التاسعة واألربعون: 

ال جي�وز نق�ل أعض�اء الس�لك القضائ�ي أو ندبه�م داخل الس�لك 
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القضائي إال بقرار من اجمللس األعلى للقضاء، كما ال جيوز نقل أعضاء 
الس�لك القضائ�ي أو ندبه�م أو إعارته�م خ�ارج الس�لك القضائي إال 
ُد فيه املكافأة  بأم�ر ملك�ي ِبنَاًء على قرار من اجمللس األعلى للقضاء حُتَدَّ
امُلْس�َتَحقَُّة للقاض�ي املن�دوب أو املعار، وتكون مدة الن�دب أو اإلعارة 
س�نة واحدة قابلة للتجديد لس�نة أخرى، على أنه جيوز لرئيس اجمللس 
األعلى للقضاء يف احلاالت االس�تثنائية أن يندب أحد أعضاء الس�لك 
القضائي داخل الس�لك أو خارجه ملدة ال تتجاوز ثالثة أش�هر يف العام 

الواحد.
المادة الخمسون: 

يرخ�ص رئي�س اجملل�س األعل�ى للقض�اء – بق�رار من�ه – للقض�اة 
باإلج�ازات يف ح�دود األح�كام املنظم�ة لذل�ك.

الفصل الثالث: واجبات القضاة 
المادة الحادية والخمسون: 

ال جيوز اجلمع بني وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو 
عم�ل ال يتفق مع اس�تقالل القضاء وكرامت�ه، وجيوز للمجلس األعلى 
للقض�اء أن يق�رر منع القاضي من مباش�رة أي عمل ي�رى أن القيام به 

يتعارض مع واجبات الوظيفة وحس�ن أدائها.
المادة الثانية والخمسون:

ال جيوز للقضاة إفشاء سر املداوالت.
المادة الثالثة والخمسون: 

جيب أن يقيم القاضي يف البلد الذي فيه مقر عمله، وجيوز للمجلس 
َص للقاضي يف اإلقامة مؤقًتا  األعلى للقضاء لظروف استثنائية أن ُيَرخِّ

يف بلد آخر قريب من مقر عمله.
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المادة الرابعة والخمسون: 

ال جي�وز للقاض�ي أن يغيب عن مقر عمله، وال أن ينقطع عن عمله 
َص له يف ذلك كتابة. لس�بب غري مفاجئ، قبل أن ُيَرخَّ

الفصل الرابع: التفتيش على أعمال القضاة 
المادة الخامسة والخمسون: 

1.  ُتَؤلَّ��فُُ يف اجملل�س األعلى للقض�اء إدارة للتفتيش القضائي من 
رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة املتفرغني خيتارهم اجمللس 

من بني قضاة حماكم االس�تئناف وحماكم الدرجة األوىل.
2. تتوىل إدارة التفتيش القضائي ما يلي: 

أ . التفتيش على أعمال قضاة حماكم االس�تئناف وحماكم الدرجة 
األوىل، وذل�ك جلم�ع البيانات اليت ت�ؤدي إىل معرفة كفايتهم 

ومدى حرصهم عل�ى أداء واجبات وظيفتهم. 
ب. التحقيق يف الش�كاوى اليت يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم 
يف املس�ائل املتصل�ة بأعماهل�م بع�د إحالته�ا إليها م�ن اجمللس 

األعل�ى للقضاء. 
ويك�ون التفتيش والتحقيق املش�ار إليهما يف )أ( و)ب( من 
ه�ذه الفق�رة بوس�اطة عضو قضائ�ي درجته أعل�ى من درجة 
القاض�ي املَُفتَّ�شِ عليه أو احمُلَقَِّق معه، أو س�ابق له يف األقدمية 
إن كانا يف درجة واحدة، وحيصل التحقيق والتفتيش يف إدارة 
التفتي�ش القضائي أو باالنتق�ال إىل احملكمة ِبنَاًء على ما يقرره 

رئيس اجملل�س األعلى للقضاء.
3. جي�ب إج�راء التفتي�ش على أعضاء الس�لك القضائ�ي مرة على 

األق�ل ومرت�ني على األكثر كل س�نة.
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المادة السادسة والخمسون: 

يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات اآلتية: 
متميز – فوق املتوسط – متوسط – أقل من املتوسط. 

المادة السابعة والخمسون: 

1 -  تبل�غ إدارة التفتي�ش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، 
كم�ا تبلغ�ه بكل ما ي�ودع يف ملفه، وله أن يق�دم إلدارة التفتيش 
اعرتاض�ه على ذلك خالل )ثالث�ني( يوًما من تاريخ تبليغه، ما مل 

يوجد عذر مقبول.
2 - حتي�ل إدارة التفتي�ش القضائ�ي االع�رتاض إىل اجملل�س األعلى 
للقضاء مش�فوًعا مبذكرة بالرأي فيه خالل )مخس�ة عشر( يوًما من 

تقدميه. تاريخ 
ويفص�ل اجملل�س يف االع�رتاض بعد االطالع عل�ى األوراق، ويبلغ 
املعرتض بقرار اجمللس كتابة، ويكون قرار اجمللس يف هذا الشأن نهائيًّا.

الفصل الخامس: تأديب القضاة 
المادة الثامنة والخمسون: 

م�ع ع�دم اإلخالل مبا للقض�اء من حياد واس�تقالل، ومبا للمجلس 
األعل�ى للقض�اء من حق اإلش�راف عل�ى احملاكم والقض�اة وأعماهلم، 
يك�ون لرئي�س كل حمكم�ة حق اإلش�راف على قضاتها وح�ق تنبيههم 
إىل م�ا يق�ع منهم خمالًف�ا لواجباتهم أو مقتضي�ات وظائفهم بعد مساع 
أقواهلم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، ويف احلالة األخرية تبلغ صورة 
من�ه للمجلس األعلى للقضاء، وجيوز للقاضي االعرتاض أمام اجمللس 
- كتاب�ة - عل�ى التنبي�ه الصادر إليه كتابة خالل مخس�ة عش�ر يوما من 
تاريخ تبليغه؛ فإن تكررت منه املخالفة أو استمرت تتم حماكمته تأديبيًّا. 
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المادة التاسعة والخمسون: 

يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تش�كل يف اجمللس األعلى 
للقضاء من ثالثة من القضاة أعضاء اجمللس املتفرغني، وتصدر قراراتها 

باألغلبية، وال تكون نهائية إال بعد موافقة اجمللس عليها.
المادة الستون: 

يرف�ع رئي�س إدارة التفتي�ش القضائي أو من ينيب�ه الدعوى التأديبية 
- أم�ام دائ�رة التأدي�ب - بطلب من رئيس اجملل�س األعلى للقضاء إما 
من تلقاء نفس�ه أو ِبنَاًء على اقرتاح رئيس احملكمة اليت يتبعها القاضي، 
ُم ه�ذا الطلب إال ِبنَاًء على حتقيق جزائي أو إداري يتواله أحد  وال ُيَق�دَّ
القضاة بش�رط أال تقل درجته عن قاضي اس�تئناف يندبه رئيس اجمللس 

األعلى للقضاء.
وجيب أن تشتمل صحيفة الدعوى على املخالفة واألدلة املؤيدة هلا، 

وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إىل احلضور أمامها. 
وجي�وز لدائ�رة التأديب - بعد موافقة اجملل�س األعلى للقضاء - أن 
جُتِْرَي ما تراه الزًما من التحقيقات، وهلا أن تكلف أحد أعضائها للقيام 

بذلك. 
المادة الحادية والستون:

إذا رأت دائرة التأديب وجًها للس�ري يف إجراءات الدعوى عن مجيع 
املخالفات أو بعضها، ُكلَِّف القاضي باحلضور يف ميعاد مناسب، وجيب 
أن يش�تمل التكليف باحلضور على بيان كاٍف مبوضوع الدعوى وأدلة 

املخالفة.
المادة الثانية والستون: 

جي�وز لدائ�رة التأديب - عند تقرير الس�ري يف إج�راءات الدعوى - 
وبعد موافقة اجمللس األعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة 



33

أعم�ال وظيفت�ه حت�ى تنته�ي احملاكم�ة، وللدائرة يف كل وق�ت أن تعيد 
النظ�ر يف أمر الوقف.

المادة الثالثة والستون: 

تنقض�ي الدع�وى التأديبي�ة باس�تقالة القاض�ي، وال تأث�ري للدعوى 
التأديبي�ة عل�ى الدعوى اجلزائية أو املدنية الناش�ئة عن الواقعة نفس�ها.

المادة الرابعة والستون: 

تكون جلس�ات الدعوى التأديبية س�رية، وحتكم دائرة التأديب بعد 
مس�اع دفاع القاضي املرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، 
وأن يني�ب أح�د رج�ال القضاء يف الدفاع عنه، وللدائ�رة دائًما احلق يف 
طل�ب حض�وره بش�خصه، وإن مل حيضر ومل ينب أح�ًدا؛ جاز احلكم يف 

غيبته بع�د التحقق من صحة تبليغه.
المادة الخامسة والستون: 

جيب أن يش�تمل احلكم الصادر يف الدعوى التأديبية على األس�باب 
اليت بين عليها، وأن تتلى أس�بابه عند النطق به يف جلس�ة س�رية ويكون 

احلكم غري قابل للطعن.
المادة السادسة والستون: 

العقوبات التأديبية اليت جيوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء 
اخلدمة. 

المادة السابعة والستون: 

يص�در أم�ر ملك�ي بتنفي�ذ عقوبة إنه�اء اخلدمة، كما يص�در بعقوبة 
الل�وم ق�رار من رئي�س اجمللس األعل�ى للقضاء.

المادة الثامنة والستون: 

جي�ب عند القبض على عضو الس�لك القضائ�ي وتوقيفه – يف حالة 
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تلبس�ه جبرمي�ة – أن ُيْرَفَع أم�ره إىل اجمللس األعلى للقض�اء خالل أربع 
وعشرين س�اعة من القبض عليه.

وللمجل�س أن يق�رر إما اس�تمرار توقيفه أو اإلف�راج عنه بكفالة أو 
بغ�ري كفال�ة، ولعض�و الس�لك القضائي أن يطل�ب مساع أقوال�ه أمام 
اجملل�س عند ع�رض األمر عليه، وحيدد اجمللس م�دة التوقيف يف القرار 
ال�ذي يص�در بالتوقي�ف أو باس�تمراره، وتراعى اإلجراءات الس�الف 
ذكرها كلما ُرِئَي استمرار التوقيف بعد انقضاء املدة اليت قررها اجمللس.

وفيما عدا ما ذكر، ال جيوز القبض على عضو الس�لك القضائي أو 
اخت�اذ أي إج�راء من إج�راءات التحقيق معه أو رف�ع الدعوى اجلزائية 
علي�ه، إال ب�إذن من اجملل�س، ويوقف أعض�اء الس�لك القضائي وتنفذ 

العقوب�ات املقيدة حلريتهم يف أماكن مس�تقلة.

الفصل السادس: انتهاء خدمة القضاة 
المادة التاسعة والستون: 

تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد األسباب اآلتية: 
أ  . بلوغه سن السبعني. 

ب. الوفاة. 
ج . قبول استقالته. 

د . قبول طلبه اإلحالة على التقاعد طبًقا لنظام التقاعد املدني. 
ه��. عدم صالحيته للقضاء وفقا حلك�م املادة الرابعة واألربعني من 

هذا النظام. 
و . عج�زه عن مباش�رة عمله بع�د انقضاء اإلج�ازة املرضية، أو أن 
يظه�ر يف أي وق�ت أن�ه ال يس�تطيع ملرض�ه القي�ام بوظيفته على 

الوج�ه الالئق. 
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ز. حصول�ه عل�ى تقدي�ر أق�ل من املتوس�ط يف تقري�ر الكفاية ثالث 
م�رات متتالية. 

ح. إنهاء خدمته ألسباب تأديبية. 
المادة السبعون: 

يف غ�ري ح�االت الوفاة واإلحالة على التقاعد لبلوغ الس�ن النظامية 
وع�دم الصالحي�ة خ�الل فرتة التجرب�ة بالنس�بة إىل امل�الزم القضائي، 
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي ِبنَاًء على اقرتاح اجمللس 

للقضاء. األعلى 
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الباب الخامس: وزارة العدل

المادة الحادية والسبعون: 

1. مع عدم اإلخالل باألحكام املنصوص عليها يف هذا النظام، تتوىل 
وزارة الع�دل اإلش�راف اإلداري واملال�ي على احملاك�م وكتابات 

العدل.
2. َتْرَفُع وزارة العدل ما تراه من املقرتحات أو املشروعات اليت من 

شأنها رفع املستوى الالئق مبرفق العدالة. 
3. يُْنَش�ُأ يف وزارة الع�دل مرك�ز للبح�وث وُيَؤلَّ�ُف م�ن عدد كاف 
م�ن األعض�اء املتخصصني ال يقل مؤهل أي منهم عن الش�هادة 
اجلامعي�ة، ويتوىل نش�ر األح�كام القضائي�ة املختارة بع�د موافقة 

اجمللس األعل�ى للقضاء. 
المادة الثانية والسبعون:

خُيْتَاُر وكيل وزارة العدل من بني رجال القضاء العاملني أو السابقني، 
بش�رط أال تقل درجته عن درجة رئيس حمكمة )ب( أو س�بق له ش�غل 

هذه الدرجة ويعني باملرتبة املمتازة.
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اب العدل الباب السادس: كتابات العدل وُكتَّ

الفصل األول: كتابات العدل واختصاصاتها 
المادة الثالثة والسبعون: 

يكون إنش�اء كتابات الع�دل، وحتديد دوائ�ر اختصاصها وتكوينها، 
بق�رار يصدره وزير العدل، ويش�رف رئيس كل كتابة عدل على ُكتَّاِب 

التابعني هلا. العدل 
المادة الرابعة والسبعون:

ختت�ص كتاب�ات العدل بتوثيق العق�ود وضبط اإلق�رارات فيما عدا 
األوق�اف والوصاي�ا، وجي�وز أن ُيْعَه�َد ببعض ه�ذه االختصاصات إىل 
الغري، وذلك وفق الئحة تصدر بقرار من وزير العدل ِبنَاًء على موافقة 

اجملل�س األعلى للقضاء.
المادة الخامسة والسبعون: 

تس�ند مهم�ة كتابة الع�دل – يف البل�د الذي ليس في�ه كتابة عدل - 
إىل حمكم�ة البل�د، ويكون هلا اختصاصات كتابة العدل وصالحياتها يف 

حدود اختص�اص احملكمة املكاني.

اِب العدل والتفتيش عليهم  الفصل الثاني: تعيين ُكتَّ
المادة السادسة والسبعون: 

يش�رتط فيمن يعني على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الش�روط 
املنص�وص عليه�ا يف الفق�رات )أ(، و)ب( و)ج(، و)د(، و)و( من املادة 

احلادي�ة والثالثني من هذا النظام. 
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المادة السابعة والسبعون: 

يس�تمر العم�ل بالالئحة الص�ادرة باالتفاق بني وزي�ر العدل ووزير 
اخلدم�ة املدني�ة، املتعلقة بتحديد مؤهالت ش�غل فئ�ات وظائف ُكتَّاِب 

الع�دل، وجي�وز هلما تعديل ما يل�زم منها وفًقا ألح�كام هذا النظام. 
المادة الثامنة والسبعون: 

م�ع عدم اإلخالل باألحكام املنصوص عليها يف هذا النظام، خيضع 
ُكتَّ�اُب العدل جلميع األحكام اليت خيضع هلا موظفو اخلدمة املدنية. 

المادة التاسعة والسبعون: 

خيضع ُكتَّاُب العدل للتفتيش القضائي، وفًقا ألحكام هذا النظام. 

اِب العدل  الفصل الثالث: قوة األوراق الصادرة عن ُكتَّ
المادة الثمانون: 

االختص�اص  مبوج�ب   - الع�دل  ُكتَّ�اِب  ع�ن  الص�ادرة  األوراق 
املنصوص عليه يف املادة )الرابعة والسبعني( من هذا النظام - تكون هلا 
ق�وة اإلثبات، وجيب العم�ل مبضمونها أمام احملاكم بال بَيِّنٍَة إضافية وال 
جيوز الطعن فيها إال تأسيًسا على خمالفتها ملقتضى األصول الشرعية أو 

النظامي�ة أو تزويرها.
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الباب السابع: موظفو المحاكم وكتابات العدل

المادة الحادية والثمانون: 

يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب الس�جل، والباحثون، 
واحملض�رون، واملرتمج�ون، واخل�رباء، وأمن�اء الس�ر، وحنوه�م، وتصدر 
الئح�ة بق�رار م�ن وزير العدل بع�د االتفاق مع رئي�س اجمللس األعلى 

للقض�اء تب�ني القواعد واإلج�راءات املنظمة ألعماهلم.
المادة الثانية والثمانون: 

م�ع ع�دم اإلخ�الل مبا ن�ص عليه نظ�ام اخلدم�ة املدنية من ش�روط 
التعي�ني، يش�رتط فيم�ن يعني م�ن أعوان القض�اء وموظف�ي احملاكم أن 
ُد إجراءاته وش�روطه بقرار م�ن وزير العدل بعد  ينج�ح يف امتح�ان حُتَدَّ

االتف�اق مع رئي�س اجمللس األعل�ى للقضاء.
المادة الثالثة والثمانون: 

تس�ري على موظفي احملاكم وكتابات العدل - فيما ال يتعارض مع 
أح�كام هذا النظام - أح�كام أنظمة اخلدمة املدنية، ويعمل موظفو كل 
حمكمة وكتابة عدل حتت رقابة رئيسهم اإلداري، وخيضع اجلميع لرقابة 

رئيس احملكمة أو رئيس كتابة العدل حبس�ب األحوال.
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الباب الثامن: أحكام عامة وإنتقالية

المادة الرابعة والثمانون: 

تك�ون مجي�ع التعيينات والرتقي�ات يف درجات الس�لك القضائي يف 
ح�دود االعتم�ادات املقررة يف امليزاني�ة وأحكامها.

المادة الخامسة والثمانون: 

حي�ل ه�ذا النظام حمل نظ�ام القض�اء، الصادر باملرس�وم امللكي رقم 
)م/64( وتاري�خ 1395/7/14ه��.
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الفهرس
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