البالغـــات وال�شكـــاوي املتعلقــــة باجلرائـــم،
مراحل �سري الدعوى العمومية
ومعــاينـــة م�ســـرح اجلرميــة  ،واملحـــافظــــة
على الآثـــار املاديــة ويثبت حــالة الأمـــاكن
متر الدعوى العمومية بثالث مراحل �أ�سا�سية والأ�شخا�ص وكل ما يفيد يف ك�شف احلقيقـة،
وي�سمع �أقـــوال من كـــان حا�ضر ًا �أو من ميــكن
والتحري ومرحلة
وهي  :مرحلة البحث
ّ
التحقيق االبتدائي و�أخري ًا مرحلة التحقيق احل�صول منه على �إي�ضاحات يف �ش�أن الواقعة
ومرتكبيها  ،وعلى م�أمور ال�ضبـــط الق�ضـــائي
النهائي ( املحــــاكمة ) .
�إبالغ االدعاء العام فور ًا  ،كما �أنه على ع�ضو
و�ســوف نتناول هذه املراحل ب�شيء من
االدعاء العام االنتقال �إىل م�سرح اجلـــرمية
التف�صيل :
�إذا كانت من نوع اجلناية  ،ويف حــالة تـلب�س،
املرحلة الأوىل :
وفــق ما �أورده امل�شـــرع يف املـــادة (  ) 39مـــن
قــــانون الإجــــراءات اجلــــزائيــــة .
البــــحث والتـــــحري :
      وت�سمى كذلك مبرحلة جمع اال�ستدالالت
املرحلة الثانية :
وهي املرحلة ال�سابقة على حتــريك الدعوى
العموميــــة ويختـــ�ص بهـــــا م�أمـــور ال�ضــبــط مرحلة التحقيق االبتدائي :
الق�ضائي ( �شــــرطة عمــــان ال�سلطانيــــة يف       بعــــد �ضبط املتــــهمني مــــن قبل ال�ضبطية
الق�ضايـــا اجلزائيـــة )  ،وتهــدف هذه املرحلة الق�ضـــائية ( �شرطة عمان ال�سلطانية ) يتـــم
�إىل جمـــع عنا�صـــر الإثبات الالزمــة لت�سهيل اال�ستماع �إىل �أقـوالهم فور ًا و�إذا مل مبا يربئه
مهمـــة التحقيــق االبتـــدائي الـــذي يبـــا�شره  ،يتــم �إحالته خالل ثمانية و�أربعـــني �ساعــــة
االدعاء العــــام  ،وبالتبعيـــة ت�سهيــــل مهمـــة �إىل االدعــاء العام املختــ�ص للتـــحقيق معــه ،
التحقيق النهائي الذي تبا�شـــــره املحـــــكمة  .وعلى الأخري ا�ستجوابه خالل �أربع وع�شرين
     وتتمثـــل �إجراءات اال�ستــدالل يف تـــلـــقي �ساعة  ،ثم ي�أمر بحب�سه احتياطي ًا �أو ب�إطالق

�سراحه  ،وفق املادتني (  50و  ) 51من قانون
الإجراءات اجلزائية .
     ويعترب حتــقيق االدعـــاء العـــام يف مـــــواد
اجلنـــايات �أمـــر ًا وجوبي ًا قبل رفـــع الـــدعوى
�إىل حمكمة اجلنايات  ،وخــالف ذلك يف مواد
اجلنح واملخالفات  ،حيث يجوز لالدعاء العام
عندئذ رفــع الدعوى اعتمـاد ًا على حمــــا�ضـر
جمع اال�ستدالالت �إذا ر�آهـــا �صاحلـــة وكافية
لبناء احلكم عليه  ،وذلك وفــــق ما جـــــاء يف
حـــكم املــــادة (  ) 4من قــــانون الإجـراءات
اجلـــــــــزائية .
     مع مـــالحظــــة �أن لـــع�ضو االدعاء العام �أن
يكلف �أحد مـــ�أموري ال�ضبط الق�ضائي للقيـــام
بعمــــل معني �أو �أكرث من �أعمال التحقيق عــدا
ا�ستجــــواب املتهـــم  ،ح�ســـب ما جـــاء باملـــادة
(  75من قــــانون الإجــــراءات اجلــــزائية )
 ،كمـــا �أن تفتي�ش الأ�شخا�ص وامل�ســـاكن تعترب
من �إجـــراءات التحقيق ولي�س اال�ستدالل فال
تبا�شر �إال ب�أمــــر ق�ضــــائي من االدعاء العام .
     ومراعــــاة من امل�شرع بحقوق الدفاع  ،فلقد
�أوجب يف املادة (  ) 115من قانون الإجراءات
اجلزائيـــة ال�سمــــاح للمحـــــامي بالإطــــــالع

عــــلى �أوراق التحقيق يف اليوم ال�سابـــق عـــلى احلفـــــظ امل�ؤقت �أو الدائم �أما لعـــدم معرفة
اال�ستجواب �أو املواجهة  ،كما و�سمح له ح�ضور الفاعـل �أو كانت الأدلة غري كافية للإدانة �أو
كانت الواقعة غري �صحيحة �أو غيــر جرمية .
جل�ســـات التـــحقيــق .
     ومـــع ذلك يــــالحظ بــــ�أن االدعــــاء العام
املرحلة الثالثة :
ال ينفـــرد يف جميع احلاالت ب�إقامة الدعــوى
� ،إذ �أورد امل�شــــــرع بـــع�ض الإ�ستثنــــاءات على مرحلة التحقيق النهائي ( املحاكمة ) :
هذا احلـــق ومن ذلك � :أنه يجوز ملن �أ�صابــــــه
�ضرر من اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املــــــادة       جتـــري املحـــكمـــة حتقيقــــــات �أخيـــــرة
(  ) 163من قـانون اجلزاء العماين �أن يكلف قبــل احلكــــم يف الق�ضية  ،وتكون حتقيقاتها
املتهم مبا�شرة باحل�ضور �أمام حمكمـــة اجلنح مدونة وعالنية حيث �أن املبد�أ املتبع هو مبد�أ
املخت�صـــة  ،وعلى �أمني �ســـر املحكمة �إخطــــار عالنية الق�ضاء  ،ما مل تكن عالنيتها تتعار�ض
االدعاء العام بن�سخة من �صحيـــفة التكليف والنظام العام �أو الآداب العامة طبق ًا للــــمادة
باحل�ضور ملبا�شــرة الدعوى العمومية  ،وذلك (  ) 177من قانـــــــون الإجراءات اجلــزائية،
طبق ًا لنـــ�ص املــــادة (  ) 4مكــــرر من قــــانون ويف جميـــع الأحــــوال �إذا نظــــرت الق�ضيــــــة
الإجــــراءات اجلزائية  ،كما �أن امل�شرع كذلك يف جل�سة �سرية تعني �صدور احلكم يف جل�سة
قيـــد �صالحية االدعـــــاء العــــام يف مبا�شـــرة علنيـــة  ،كما ال ي�صح اال�ستمـــاع �إىل ال�شهــــود
الدعـــوى العمومية يف بع�ض اجلرائـم  ،حيث يف غيـــاب املتهـــم  ،ويكـــــون القا�ضـــي حر ًا يف
علق ذلك على تقدمي �شـكوى من املجني عليه االقتنـــاع  ،فللقا�ضي مطلق احلريــة يف الأخذ
طبق ًا للمــــــادة ( )5من قانــــون الإجـــــراءات بالدليـــل الذي يراه منا�سب ًا  ،ويطرحه جانب ًا
مــــــع عـــــدا ذلك .
اجلزائيـــة .
     وعند االنتهاء من التحقيق يتخذ االدعاء
العام قـــرار ًا �أما بالإحـــالة �إىل املحكمـة �أو

