النيابة العامة بين التبعية و االستق الل
تمهيد :

محور علمي

يعترب إس تقالل إلقضاء من إملبادئ إ ألساس ية للك نظام قضايئ حديث بل لنظام
إحلمك إلس يايس لكه  ،و يفرض إعطاء مؤسس ته و رجاهل ماكنة ممتزية بني سلطات
إدلول إ ألخرى .
ذكل أأن إس تقالل إلسلطة إلقضائية بعتباره مبد أأ دس توراي تفرضه طبيعة إلقضاء
ذإته  ،فبدون هذإ إلس تقالل ل ميكن للمحامك أأن تنال ثقة إملتقاضني  ،و ل أأن
يفوضوإ لها إلنظر يف أأمر تتعلق بأأشخاصهم و أأعرإضهم و أأموإهلم .
و إذإ اكن موضوع إس تقالل إلقضاء بصفة عامة قد حىض بدرإسات و تقارير
و عرض وإيف و عقدت حوهل ندوإت متعددة  ،فانه غالبا ما ينصب الاهامتم عىل
إس تقالل إلقضاء إجلالس  ،بيامن إدلرإسات إليت تتناول هجاز إلنيابة إلعامة ( الادعاء
إلعام ) عىل هذإ إملس توى فهي قليةل ل تتجاوز مسأأةل إختصاصاهتا و دورها يف
حتريك إدلعوى إلعمومية أأو خصوصية تدخلها يف إلقضااي إملدنية .
يف حني أأن إلضامانت إليت جيب أأن حتمك معل إلقضاء يه تكل إلضامانت إليت متكن
إلقايض أأن يعمل يف إطار حممك من إلس تقالل سوإء تعلق إ ألمر بقضاة إحملامك أأو
أأعضاء إلنيابة إلعامة .
فيجب أأن يكون ألعضاء إلنيابة إلعامة إلقدر إلاكيف من إلس تقاللية إليت تضمن
قياهمم بأأعامهلم دون ضغوط أأو تدخالت من أأي هجة اكنت  ،فاحقاق إحلق و
إلوصول إىل معرفة إحلقيقة و إقامة إلعدل هو جوهر معلهم  ،و هو معل ل شك
حمفوف بخملاطر إذإ مل ترإع قدإسة و جحم إملسؤولية إليت حيملوهنا  ،ذلإ فان
إس تحضار هذه إلعنارص هو أأمر حيوي عند إحلديث عن إمتدإد مبدأأ إلفصل بني
إلسلطات ليشمل إلنيابة إلعامة .
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و من مث فان هناكل من يرى أأن تبعية إلنيابة إلعامة ( الادعاء إلعام ) للسلطة
إلتنفيذية فيه مساس بلثقة إليت يضعها إ ألفرإد يف نزإهة و حيادية هذإ إجلهاز إذلي
يعد إملرحةل إ ألساس ية من مرإحل إدلعوى إجلنائية  ،خاصة تكل إملرتبطة حبرايت
إلناس .
و تلعب إس تقاللية إلنيابة إلعامة ( الادعاء إلعام ) دورإً مؤثرإً يف إس تقالل أأعضاهئا
من إلتأأثري إلس يايس  ،و لهذإ فــان إس تقالل إلنيابة إلعامة ( الادعاء إلعام ) يعد
من أأمه أأشاكل إس تقالل إلقضاء .
فالنيابة إلعامة ( الادعاء إلعام ) بعتبارها جزءإً أأساس ياً من أأهجزة إلسلطة إلقضائية
تنبع أأمهية إس تقاللها من كون أأعضاهئا ينوبون عن إجملمتع يف إرساء مبادئ إلعدإةل
إجلنائية إليت يسعى إجملمتع لتحقيقها  ،فاقامة إلعدل أأحد إ ألسس إلرئيس ية إليت تقوم
علهيا إلنيابة إلعامة .
و يف إلوقت إذلي ينبغ إلتأأكيد فيه عىل أأمهية إس تقالل إلنيابة إلعامة ( الادعاء
إلعام )بعتبارها ممثةل للحق إلعام  ،جيدر بنا أأن نذكر بأأن هذإ إلس تقالل كام هو
إ ألمر بلنس بة للقضاء ليس مطلقاً  ،مفن وإجب أأعضاء إلنيابة إلعامة ( الادعاء
إلعام ) أأن يكونوإ يف مس توى إملهام إجلسام إملناطة هبم .
فعلهيم بلتايل إللزتإم بتطبيق إلقوإنني بنصاف و إحرتإم لكرإمة إلنسان دون حتزي
ألي نوع من أأنوإع إلمتيزي  ،سوإء أأاكن متيزيإً إجامتعياً أأو س ياس ياً أأو دينياً أأو أأي نوع
أخر من أأنوإع إلمتيزي .
فاذإ ثبت أأن عضو إلنيابة إلعامة أأخل بوإجباته إلوظيفية أأو جتاوز صالحياته فعىل
رئاس ته أأن تتخذ إلجرإءإت إلقانونية حنو مساءلته تأأديبياً يف نطاق إملعايري إملهنية و
إلقانونية و طبقاً ألسس موضوعية  ،متاش ياً مع إلقاعدة إ ألساس ية إليت يقوم علهيا
مبدأأ إلفصل بني إلسلطات و يه إلصالحيات و إلرقابة و إملساءةل عند إللزوم .
و من هذإ إملنطلق فان إلشاكلية إليت يطرهحا هذإ إملوضوع  ،تتعلق مبجال
إس تقاللية إلنيابة إلعامة  ،و بلطار إلقانوين و إلوظيف إذلي تتجدد به هذه
إلس تقاللية .
2

و عليه س نعرض عىل إلوضعية إلقانونية للنيابة إلعامة  ،مع إلرتكزي عىل إملقتضيات
إليت تسامه يف حتصني إس تقالهلم أأو عىل إلعكس من ذكل يكون لها تأأثري سليب
عىل هذإ إلس تقالل بشلك أأو بأخر .
و من مث نتناول جمال إس تقالل إلنيابة إلعامة أأثناء قياهما مبهاهما سوإء يف إطار
عالقهتا بلقضاء أأو عالقهتا مع أأطرإف إدلعوى إلعمومية  ،خصوصاً أأهنا تعترب
بدورها طرف رئييس يف هذه إدلعوى .
و هذإ دون أأن ننىس مسأأةل حدود هذه إلس تقاللية فامي يتعلق مبامرسة إلنيابة
إلعامة لبعض إلختصاصات إخملوةل لها و إليت ميكن أأن تؤدي إىل إلتشويش عىل
حقوق و حرايت إملوإطنني .
الوضعية الق انونية للنيابة العامة:

تمتزي إلوضعية إلقانونية للنيابة إلعامة بزدوإجية صفهتا  ،فهي من هجة تعترب ممثل
مبارش للسلطة إلتنفيذية و طرف رئييس يف إدلعوى  ،و من هجة أأخرى تعترب
جزءإ ل يتجزأأ من إلهيئة إلقضائية  .و لهذه إلزدوإجية أأثرها عىل إلنظام إلقانوين
للنيابة إلعامة كام عىل إلصالحيات إملنوطة هبا .
و لقد أأاثر هذإ إلزدوإج نقاشا مس تفيضاً و خالفات كبرية بني إلفقهاء و إلباحثني
وأأنقسم إلرأأي حول هذإ إملوضوع إىل إجتاهات ثالث :
إجتاه يرى أأن إلنيابة إلعامة يه جزء من إلسلطة إلقضائية  ،ألن أأعضاء إلنيابة
إلعامة ليسوإ يف هناية إملطاف سوى قضاة خيضعون للنظام إلقانوين لرجال إلقضاء
من حيث تعييهنم و ترقيهتم و تأأديهبم  .و لهذإ فهم عادة ما يتأأرحجون يف هماهمم بني
همام إلقضاء إجلالس و همام إلقضاء إلوإقف  .إضاف ًة إىل إرشإفهم عىل أأعامل ذإت
صبغة قضائية مثل إلضبط إلقضايئ و إلترصف فـ حمارض مجع الاس تدللت ،
مكـا أأهنا تدخل يف تشكيل إحملمكة .
إجتاه اثن يغلب إلصفة إلدإرية للنيابة إلعامة عىل صفهتا إلقضائية و دليهل عىل ذكل
أأن إلنيابة إلعامة ختضع يف بعض إدلول لرشإف وزير إلعدل .
3

و إجتاه اثلث يرى أأن هناك إماكنية لعامتد حل وسط جيمع بني إلرأأيني إلسابقني و
يقوم هذإ إلجتاه عىل فكرة أأن إلنيابة إلعامة و إن اكنت جزءإ من إلسلطة إلقضائية
 ،فانه يف نفس إلوقت ل ميكن أأن نغض إلطرف عن حقيقة وإحضة و يه أأهنا
تربطها عالقات وطيدة بلسلطة إلتنفيذية .
إستق الل النيابة العامة مجاله و حدوده:

رمغ ما يعرتي من إرتباط إلنيابة إلعامة بلسلطة إلتنفيذية و خضوعها للتسلسل
إلرئايس إذلي ميزي نظام إلدإرة إلعمومية  ،فانه ل مناص من إلعرتإف بلس تقالل
إلنظايم إذلي تمتتع به سوإء يف موإهجة إلسلطة إلتنفيذية نفسها أأو يف موإهجة
إلقضاء أأو يف موإهجة أأطرإف إدلعوى إلعمومية و مع ذكل فان بعض أأعامل إلنيابة
إلعامة ختضع لنوع من إلرقابة إلقضائية مما يفقدها إس تقالليهتا .
أوالً  :مجال إستق اللية النيابة العامة في قيامها بالمهام المنوطة بها :

يظهر إس تقالل إلنيابة إلعامة يف عالقهتا مع إلقضاء إجلالس و مع أأطرإف إدلعوى
إلعمومية ( إجملين عليه و إجلاين ) .
إستق الليتها تجاه القضاء الجالس ( القضاة ):

يتجىل إس تقالل إلنيابة إلعامة جتاه إلقضاء يف أأن هذإ إ ألخري ل حيق هل أأن يوجه لها
تعلاميت و ل حىت مالحــظات تنطوي عىل تقيمي لعملها أأو موقفها
كام ل جيوز هل أأن يوجه إلهيا لوما أأو توبيخ ًا بصدد إلقيام مبهاهما سوإء أأاكن إللوم أأو
إلتوبيخ شفو ًاي أأو مكتو ًب .
فللنيابة إلعامة حرية بسط أأرإهئا دلى إحملامك يف إدلعوى إلعمومية يف حدود ما يقيض
به إلنظام و حقوق إدلفاع  ،و ل جيوز للمحمكة أأن تأأمر إلنيابة إلعامة بترصف
معني اكهتام خشص معني أأو إلتنازل عن إهتامه  ،فالهتام وظيفة إلنيابة إلعامة و
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إحملامكة من معل إحملمكة إليت رفع إ ألمر إلهيا بل أأنه عندما حترك إدلعوى إلعمومية
فان إلنيابة ل تلزتم بطلب معاقبة إملهتم فقط و إمنا تبدي ر أأهيا وفقاً ملا ميليه علهيا
مضريها و لو اكن يف صاحل إملهتم .
و من مظاهر إس تقالل إلنيابة إلعامة عن قضاء إحلمك أأيضاً أأن هذإ إ ألخري ليس هل
حق إملتابعة أأي أأنه ل يس تطيع أأن يضع يده تلقائياً عىل إلقضااي للبت فهيا ما مل
توهجها إلهيا إلنيابة إلعامة  ،ما عدإ حني يسمح هل نص قانوين رصحي.
بذكل مثل حاةل إقرتإف جرميــة أأثناء إنعقاد جلسة إحملامكة و ذكل مرإعاة لهيبة
إلقضاء .
إستق الليتها تجاه أطراف الدعوى العمومية :

إن إس تقالل إلنيابة إلعامة جتاه أأطرإف إدلعوى إلعمومية سوإء اكنوإ من إجلناة أأو
إجملين علهيم أأو من إجلهات إليت نصبت نفسها طرفاً مدنياً للمطالبة بتعويض إ ألرضإر
إلالحقة هبم من جرإء إجلرمية  ،يتجىل يف إلصفة إليت تمتتع هبا
إلنيابة إلعامة كطرف رئييس يف إدلعوى حيركها و ميارسها من بدإيهتا إىل هنايهتا بناءإً
عىل إملصلحة إلعامة أأي مصلحة إجملمتع إليت ميثلها من غري أأن تؤثر إلظروف و
إملربرإت إذلإتية ل ألطرإف إ ألخرى عىل موإقفه و قناعاته و خاصة بلنس بة للضحية
أأو إملترضر .
فالنيابة إلعامة تبقى مس تقةل يف مبادرإهتا و إجرإءإهتا فميكهنا أأن حترك إدلعوى
إلعمومية أأو ل حتركها  ،و تقوم بملتابعة أأو تتوإىن عن ذكل برصف إلنظر عن
موقف إلضحية .
و حىت يف إحلالت إخلاصة لتحريك إدلعوى ( إلشكوى أأو إلطلب أأو إلذن )
فان إلنيابة إلعامة ملزمة بلوقوف عند إملطالبة بتطبيق إلقانون إليشء إذلي يعين
تطبيق إلعقوبة عند إلقتضاء  ،و يعين كذكل إبرإء ساحة إملهتم عندما تتكون
إلقناعة بعدم ثبوت إرتاكبه ل ألفعال إملنسوبة إليه .
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و أأيضاً عندما تبادر إلنيابة إلعامة بقامة إدلعوى و حتريك إملتابعة  ،فاهنا تظل حرة
إزإء موقف إجملين عليه ـ فسوإء ختلف هذإ إ ألخري و مل يتدخل للمطالبة حبقه إملدين
أأو تنازل عن هذه إملطالبة بعد حتريك إدلعوى ( ما عدإ إجلرإمئ إلشخصية ) ـ فان
إلنيابة إلعامة تظل حرة يف متابعة إجرإءإت إدلعوى .
و عندما تضطر إلنيابة إلعامة متابعة إدلعوى إلعمومية بعد مبادرة إجملين عليه
بلشكوى ؛ فاهنا تبقى حرة يف تكييف إلوقائع و ل يشء يلزهما بعامتد إلتكييف
إذلي يؤسس عليه إلطرف إملدين طلباته .
خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي:

إلقاعدة أأن أأعضاء إلنيابة إلعامة اتبعون لرؤساهئم برتتيب درجاهتم ( إنهتاءإً بوزير
إلعدل يف بعض إلبدلإن ) و هذإ إلتدرج إلهريم هو طابع إلوظائف إلدإرية أأما
إلقضاة مفس تقلون يف أأعامهلم ل يتلقون توجهياً و ل خيضعون لرقابة أأحد و قد نصت
إملادة (  ) 16من إلنظام إ ألسايس لدلوةل أأنه (( ل سلطان عىل إلقضاة يف قضاهئم
لغري إلقانون .)) ..
إن مبدأأ خضوع إلنيابة إلعامة للسلطة إلرئاس ية يعين أأن عىل عضو إلنيابة إلمتثال
ل ألوإمر و إلتعلاميت إليت يوهجها إليه رؤساؤه إملبارشون  ،و عىل إلرمغ من تعدد
إلرئاسات يف إلنيابة إلعامة و تدرهجا  ،فان سلطات إلرؤساء تتفاوت فامي بيهنا  ،كام
يتفاوت إ ألثر إملرتتب عىل خمالفة أأوإمرمه  ،فبعضهم ل يرتتب عىل خمالفة أأمره إل
جزإء إدإري  ،و بعضهم يرتتب عىل خمالفة أأمره فوق إجلزإء إلدإري جزإء إجرإيئ .
أوالً  :سلطات النائب العام على أعضاء النيابة العامة :

للنائب إلعام عىل مرؤوس يه سلطة مزدوجة  ،فهي إدإرية و إجرإئية معاً و للسلطة
إلدإرية مظاهر متعددة  ،فللنائب إلعام أأن ينقل أأو يندب أأعضاء إلنيابة إلعامة
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دإخل أأو خارج دإئرة إختصاصهم إملعينني هبا سابق ًا  .و قد نصت إملادة ( ) 61
من قانون الادعاء إلعام عىل أأن (( يكون نقل أأعضاء إلدعاء إلعام و ندهبم من
هجة إىل أأخرى دإخل إلدعاء إلعام بقرإر من إملدع إلعام )) .
و للنائب إلعام أأن يوجه تنبهياً إىل من خيطئ من رجال إلنيابة  ،كام أأن إلنائب إلعام
هو إذلي يقمي إدلعوى إلتأأديبية إذإ تقرر إحالهتم إىل إلتأأديب  ،و هذإ ما أأشارت
إليه إملادة (  ) 61من قانون الادعاء إلعام .
أأما سلطاته إلجرإئية فف غاية إلسعة  ،فهل أأن مينع عضو إلنيابة من حتقيق دعوى
أأو من رفعها أأو من إلطعن يف إحلمك إلصادر فهيا  ،و هل من هجة أأخرى أأن يأأمره
بلتحقيق أأو برفع إدلعوى أأو بتقدمي إلطعن  ،و هل أأن يلغ إلقرإر إذلي يصدره
عضو إلنيابة خبصوص أأي دعوى إذإ ما قرر حفظها .
و لك ذكل ملزم لعضو إلنيابة تنفيذه  ،فان خالفه اكن عرضة للمسؤولية إلدإرية و
معهل بطل من إلناحية إلجرإئية .
ثانياً  :سلطات ما دون النائب العام من الرؤساء :

للرؤساء ما دون إلنائب إلعام ( حمايم عام و رئيس نيابة ) فض ًال عن إلرشإف
إلعام نوع من إلرشإف إلفين عىل إ ألعضاء إذلين يتبعونه  ،و هذه إلسلطة جتزي هل
أأن يصدر هلم أأوإمر تتعلق بلكيفية إليت ينبغ أأن تبارش هبا إدلعوى  ،غري أأن
خمالفة هذه إ ألوإمر ل تنال من حصة إ ألعامل إلجرإئية إليت تصدر عهنم  ،و إن
اكنت مع ذكل تعرضهم للمس ئولية إلدإرية  .إملادة (  ) 1مـن قــانون الادعـاء إلعام.
فاذإ وجه رئيس إلنيابة أأمرإً إىل أأحد إ ألعضاء برفع إدلعوى فمل يرفعها أأو هناه عن
رفعها فرفعها أأو أأمره بعدم إس تئناف حمك فأأس تأأنفه  ،فترصف إلعضو حصيح من
إلناحية إلجرإئية  ،ألنه قام به بعتباره و كي ًال عن إلنائب إلعام ل عن رئيس
إلنيابة ،و هو عندما برش إلعمل مل خيرج عن حدود إلواكةل  ،و إمنا خرج عن
وإجب إخلضوع إلدإري لرئيس إلنيابة  ،و لهذإ يصح معهل إجرإئياً و جتوز مساءلته
إدإر ًاي و إحملايم إلعام شأأنه شأأن رئيس إلنيابة يف هذإ إخلصوص .
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أأما إحملايم إلعام إ ألول ( انئب إملدع إلعام ) أأو ( إلنائب إلعام إملساعد يف بعض
إدلول ) فهل حمك إلنائب إلعام يف إختصاصاته وفق ما حدده هل إلقانون عندما يقوم
مقام إلنائب إلعام  ،مفخالفة أأمره ل يرتتب عليه إملسؤولية إلدإرية حفسب بل
يؤدي إىل بطالن إلعمل إلجرإيئ إخملالف  ،و إمنا يصح يف حاةل وإحدة يف أأن
يكون ـ بلرمغ من خمالفته أأمر إحملايم إلعام إ ألول ـ مطابقاً ألمر صادر من إلنائب
إلعام نفسه .
ثالثاً  :عدم التجزئة :

إذإ اكنت إلقاعدة بلنس بة للقضاة أأنه ل جيوز أأن يشرتك يف إملدإوةل و إصدإر إحلمك
غري إلقضاة إذلين مسعوإ إملرإفعة و إل اكن إحلمك بط ًال  ،مفن إملتفق عليه بلنس بة
ألعضاء إلنيابة إلعامة أأهنم مجيعاً رشاكء متضامنون يف رشكـة وإحدة حيل إلوإحد
مهنم حمل إلخر يف حدود سلطته.
و يمتم إلجرإءإت إليت بدأأها سلفاً  ،ألن ترصفاهتم يف إلهناية مردها إىل إلواكةل عن
أأصيل وإحد و هو إجملمتع .
و يرتتب عىل مبدأأ عدم جتزئة إلنيابة إلعامة أأنه ميكن لعضو إلنيابة إلعامة أأن حيل
حمل عضو أخر فيمتم ما بدأأه من إجرإءإت يف نفس إدلعوى  ،مبعىن أأنه ميكن أأن
يبد أأ يف إلتحقيق مث يتبعه أخر و يترصف فيه و يتوىل اثلث إملرإفعة يف إجللسة و
هكذإ إىل أأن يفصل يف إدلعوى هنائياً  ،و تطبيقاً ذلكل قضت إملادة (  ) 4من
قانون إلدعاء إلعام إلعامين (( الادعاء إلعام ل يتجزأأ  ،و يقوم أأي عضو من
أأعضائه مقام إلخرين إل إذإ نص إلقانون عىل أأن معال معيناً أأو إجرإء حمدد يدخل
يف إختصاص إملدع إلعام أأو انئبه أأو مساعده أأو رئيس إدعاء عام )) .
مع إملالحظة أأن قاعدة عدم جتزئة إلنيابة إلعامة مقيدة بعدم جتاوز عضو إلنيابة
حدود الاختصاصات إخملوةل هل عند مبارشته لالجرإء  ،سوإء تعلقت هذه إحلدود
بقوإعد إلختصاص إلنوع أأو إلقلمي و إل اكن ترصفه بط ًال .
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ففامي يتعلق بلختصاص إلنوع فال جيوز ألعضاء إلنيابة إلعامة أأن يبارش
إلختصاصات إلس تثنائية للنائب إلعام أأو ألعضاء خمصصون ذلكل إل وفق
إلقانون.
أأما فامي يتعلق بلختصاص إلقلمي مفا عدإ إلنائب إلعام إذلي ميتد إختصاصه إىل
مجيع أأرجاء إدلوةل  ،فان لبايق أأعضاء إلنيابة إلعامة إختصاص ُا إقلميياً حمدودإً ل حيق
هلم مبارشة إختصاصهم خارج نطاقه  ،مفبد أأ عدم إلتجزئة ل يرسي إل بلنس بة
ألعضاء إلنيابة أأحصاب إلختصاص إلقلمي إلوإحد  ،و يتحدد إلختصاص إلقلمي
بملاكن إذلي وقعت فيه إجلرمية أأو إذلي يقمي فيه إملهتم أأو إذلي يقبض عليه إملادة (
 ) 646من قانون إلجرإءإت إجلزإئية إلعامين .
* االستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية :

إن إعتبار إلنيابة إلعامة اتبعة للسلطة إلتنفيذية ـ يف بعض إدلول ـ ل مينع من
إتصافها مبمزيإت خـاصة بــها نــظرإ لوظيفهتا إملتصةل بلسلطة إلقضائية .
ذكل ألن إلنيابة إلعامة بصفهتا ممثةل إحلق إلعام تتوىخ تطبيق إلقانون يف إطار
إملصلحة إلعامة مبا فهيا إلفائدة إليت يرجوها إجلناة و إجملين علهيم إليشء إذلي يتطلب
توفر صفات يه من مصمي خشصية إلقايض من إملام بلقانون و حبث عن إملوضوعية
و تعرف بس تقالل و حرية وفق ما ميليه مضري إلنسان إحلر و قناعاته إليت يكوهنا
من متابعته للقضااي و إمللفات .
و هكذإ فان مبدأأ خضوع إلنيابة إلعامة للسلطة إلرئاس ية ميكن أأن حتده مجموعة من
إلعتبارإت أأو الاس تثناءإت إليت ميكن أأن جنملها فامي ييل :
 )6إن إلجرإءإت إليت يقوم عضو إلنيابة إلعامة هبا تكون حصيحة و سلمية بلرمغ
من أأهنا قد تبارش بلشلك إذلي تتعارض معه أأوإمر و تعلاميت رئيسه و ميكن أأن
نتصور هذه إحلاةل عندما يتسلح عضو إلنيابة إلعامة بلثقة إلالزمة أأثناء قيامه
مبهامه ،و بجلرأأة يف إدلفاع عن موإقفه و قناعاته .
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و مع ذكل فان إلرئيس إذلي يكون معارضاً لتوهجه ميكن هل أأن يغريه بأأحد زمالئه
لمتام بيق إلجرإءإت وفق توهجاته أأو أأن يعط تعلاميته لعضو أخر من أأعضاء
إلنيابة ليك ميارس بشأأن إلجرإءإت إ ألوىل طرق إلطعن إخملوةل هل أأن ميارسها أأو أأن
ميارسها بنفسه .
 )2كام ميكن للنيابة إلعامة أأن متارس حريهتا و أأن تتحرر من إلتقيد بتعلاميت
إلرؤساء من خالل إلفصاح عن قناعهتا إلشخصية شفو ًاي أأثناء جلسات إحلمك .
فوفق منطوق إملثل إلفرنيس إلقائل بأأن ( إلقمل عبد و إللكمة حرة ) .
الوضع الق انوني لالدعاء العام في سلطنة عمان:

نشأأ الادعاء إلعام يف سلطنة عامن مضن هجاز رشطة عامن إلسلطانية ،حيث اكن
ميثل إلهتام يف إجلرإمئ إستنادإً إىل إملادة رمق ) (18من قانون إلرشطة رمق ()17/5
إلصادر بتارخي  76ديسمرب 6712م أأمام إلقضاة إلرشعيني ،وأأحصاب إلسعادة
إلولة يف ذكل إلوقت.
ويف عام 6714م رأأى إملرشع إفرإد الاختصاص إجلزإيئ وإس ناده لقضاء خاص به،
حيث مت إنشاء حممكة إلرشطة إجلزإئية ،واكن مقرها يف ولية مطرح ،وتولت نظر
مجيع إلقضااي إليت يمت حتقيقها من قبل إلرشطة ،إل أأن هذإ إلتغيري مل يصاحبه تغيري
يف هجة إلهتام ،فقد ظلت إلرشطة متارس إلهتام يف إلقضااي إجلنائية.
وبصدور إملرسوم إلسلطاين رمق ( )44/25إخلاص بتنظمي إلقضاء إجلزإيئ جاء يف
إملادة إلعارشة منه (تتوىل رشطة عامن إلسلطانية صالحيات الادعاء إلعام إجلزإيئ
أأمام إحملامك إجلزإئية ،وذكل بلضافة إىل صالحياهتا إ ألصلية يف إجرإءإت إلتحري
ومجع إ ألدةل وإلتحقيق) ،وتبع هذه إملادة إنشاء مكتب لالدعاء إلعام يف إلدإرة
إلعامة للتحقيقات إجلنائية ميارس من خالهل ضباط إلرشطة وظيفة الادعاء إلعام،
واكن إلنوإة إ ألوىل لالدعاء إلعام.
ونظرإً للزايدة إملطردة لعمل الادعاء إلعام إذلي شلك مبرور إلوقت أأحد إلعوإمل
إلرئيس ية إليت دعت إملفتش إلعام للرشطة وإمجلارك إىل إصدإر إلقرإر رمق (/51
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 )41إذلي أأصبح مبوجبه الادعاء إلعام إدإرة مضن إلهيلك إلتنظمي لالدإرة إلعامة
للتحرايت وإلتحقيقات إجلنائية ،وميارس وظائفه مبعزل عن معل إلدإرة إ ألم.
ويف  67فربإير 6772م أأصدر إملفتش إلعام للرشطة وإمجلارك إلقرإر رمق (/6
 )72بشأأن إلهيلك إلتنظمي لالدعاء إلعام حيث مت رفع مس توى إدإرة الادعاء إلعام
إىل إدإرة عامة.
وبتارخي  1نومفبــر 6771م اكنت أأول إشارة رصحية لس تقالل الادعاء إلعام من
خالل نص إملادة ( )14من إلنظام إ ألسايس لدلوةل إلصادر بملرسوم إلسلطاين رمق
 606لس نة 6771م عندما نصت عىل أأنه( :يتوىل الادعاء إلعام إدلعوى إلعمومية
بمس إجملمتع ،ويرشف عىل شؤون إلضبط إلقضايئ ،ويسهر عىل تطبيق إلقوإنني
إجلزإئية ،ومالحقة إملذنبني وتنفيذ إ ألحاكم ،ويرتب إلقانون الادعاء إلعام ،وينظم
إختصاصاته ويعني إلرشوط وإلضامانت إخلاصة مبن يولون وظائفه.
وبتارخي 6777 /66 /26م صدر إملرسوم إلسلطاين رمق ( )77/ 72بنشاء
الادعاء إلعام وإصدإر قانونه ،وقد جاء يف إملادة ( )6من إملرسوم (تنشأأ مبوجب
هذإ إملرسوم هيئة مس تقةل تسمى الادعاء إلعام تتبع إملفتش إلعام للرشطة وإمجلارك
إىل حني تأأهيل إلكوإدر إلالزمة ملامرسة صالحيات الادعاء إلعام إملقررة قانو ًان)
ليبد أأ الادعاء إلعام يف ذكل إلعام إذلي إكمتلت فيه إملنظومة إلقضائية يف إلسلطنة
مبامرسة وظائفه كهيئة مس تقةل حسب ما رمسها هل إلنظام إ ألسايس لدلوةل إلصادر
بملرسوم إلسلطاين رمق (.)6771/ 606
وحتقيقا لالس تقالل إلتام ،صدر إملرسوم إلسلطاين إلسايم ( )2066/25بتارخي
 24فربإير 2066م بس تقالل الادعاء إلعام إس تقال ًل اتماً ،حيث نصت إملادة
إ ألوىل منه عىل أأن ( يكون لالدعاء إلعام الاس تقالل إلدإري وإملايل ) ويف مادته
إلثانية يتوىل إملدع إلعام صالحيات إملفتش إلعام للرشطة وإمجلارك إملنصوص علهيا
يف قانون الادعاء إلعام.
وبتارخي  27فربإير 2062م توج إلقضاء بلس تقالل إلتام عن وزإرة إلعدل بصدور
إملرسومني إلسلطانيني رمق ( ) 2062/7و ( )2062/60بشأأن إجمللس إ ألعىل
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للقضاء وتنظمي إدإرة شؤون إلقضاء ،وإلذلإن أأعطيا إلقضاء الاس تقالل إلتام عن
إلسلطة إلتنفيذية لتكون إلسلطنة بذكل اثين دوةل يف إلعامل إلعريب متنح إلقضاء
إس تقالل اتما عن إلسلطة إلتنفيذية.
وبتارخي  60سبمترب لعام 2062م صدر إملرسوم إلسلطاين رمق (2062 /50م)
بعامتد إلهيلك إلتنظمي لالدعاء إلعام.
وإنفاذإً لهذإ إملرسوم أأصدر إملدع إلعام إلقرإر إلدإري رمق (2062/ 472م)
بعامتد إلهيالك إلفرعية لالدعاء إلعام ،وتبعه مبارشة إلقرإر إلقضايئ رمق (/601
2062م) وإذلي مبوجبه حدد إختصاصات إملديرايت إلعامة وإدإرإت الادعاء إلعام
بحملافظات وإلولايت ،وقد فوض إملدع إلعام اكفة أأختصاصاته إجلائز إلتفويض
فهيا قانو ًان إىل مساعدي إملدع إلعام مديري إلعموم يف إحملافظات ومت منحهم
مجموعة من إلصالحيات للبعد عن إملركزية إلدإرية ،و ألجل تعزيز إلرشإف إملبارش
بشقيه إلقضايئ وإلدإري عىل مجيع إدإرإت الادعاء إلعام.
وتأأيت هذإ إملرإس مي تأأكيدإً عىل حمكة جالةل إلسلطان  -حفظه هللا ورعاه  -يف رفع
ماكنة إلسلطنة جبعلها دوةل قانون ومؤسسات ،حبيث تس تقل فهيا إلسلطة إلقضائية
إس تقالل اتماً من أأي تبعية إدإرية ،أأو مالية ألي هجة اكنت.
خاتمة:

ل شك أأن إدلور إخلطري إذلي تضطلع به إلنيابة إلعامة مكمثةل للحق إلعام يف إحياء
دوةل إحلق و إلقانون ،و نرش أأسس إلس تقرإر إلجامتع  ،إذإ اكن يفرض أأن تمتتع
بعنارص إلس تقاللية و إملوضوعية و إلزنإهة مكعايري تتأأسس علهيا إلعدإةل مبفهوهما
إلشامل  ،و هو ما يس تدع إعادة إلنظر يف عضوية إلرتباط بني إلنيابة إلعامة و
إلسلطة إلتنفيذية ـ يف بعض إدلول ـ فانه بملقابل ل تعارض بني أأن تمتتع إلنيابة
إلعامة هبذإ إلس تقالل و بني خضوعها لرقابة إلقضاء ،خصوصاً عندما يتعلق إ ألمر
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بسلطات و أليات ملاكحفة إجلرمية إخلطرية  ،ميكن أأن يرتتب عىل ممارس هتا مس
خطري حبقوق و حرايت إ ألفرإد إملوكوةل إىل إلقضاء وحده حق إلترصف.
واهلل الموفق،،،
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