التخصص النوعي في مهام النيابة العامة (االدعاء العام)
تمهيد:

نظر ًا اىل املوقع الهام اذلي يشغهل الادعاء العام يف سلطنة عامن عىل خارطة النظام
القضايئ العامين فهو يعد ادلعامة ا ألساس ية اليت يرتكز علهيا العمل القضايئ من
خالل ممارس ته الختصاصاته وصالحياته اليت نصت علهيا القوانني اخملتلفة .
وقد حددت صالحيات واختصاصات الادعاء العام يف املادة ( )46من النظام
ا ألسايس لدلوةل ،واملادة ا ألوىل من قانون الادعاء العام ،واملادة ( )6من قانون
االجراءات اجلزائية.
ويمكن تلخيص اختصاصات االدعاء العام في سبعة محاور رئيسية كالتالي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

رفع ادلعوى العمومية ومبارشهتا أأمام احملمكة اخملتصة.
االرشاف عىل أأعامل مأأموري الضبط القضايئ.
االرشاف عىل املنشأت العقابية.
تنفيذ ا ألحاكم اجلزائية واجبة التنفيذ.
الطعن عىل ا ألحاكم.
اجراء التحقيق يف طلبات رد الاعتبار ورفعه اىل احملمكة اخملتصة.
التدخل يف ادلعاوى املدنية والتجارية.
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ويسعى الادعاء العام اىل تطوير قدراته واماكنياته مبا يتناسب مع التطوير الهائل
اذلي تشهده سلطنة عامن يف ش ىت اجملاالت ال س امي يف ظل حتول العامل اىل قرية
صغرية وتوافد الثقافات واجلنس يات اخملتلفة اىل أأرايض السلطنة والمنو الساكين
وانعاكس هذه التطورات عىل واقع اجلرمية ليس يف السلطنة حفسب بل يف العامل
أأمجع ،وذكل من خالل رفد هذا املرفق القضايئ الهام ابلكوادر القضائية وتسخري
خمرجات التقنية خلدمة العمل القضايئ وانشاء االدارات التخصصية والانتشار
جغرافياً يف حمافظات ومناطق السلطنة.

و اميا ًان بأأمهية التخصص يف القضااي املهمة أأو اليت حتتاج اىل وجود حمققني
ذوي خربة يف التعامل معها ،هبدف اس تكامل اكفة جوانب التحقيق فهيا،
واس تظهار مجيع أأراكن اجلرمية للوصول اىل عداةل انجزة.
فقد قرر االدعاء العام إنشاء ( )7سبع إدارات تخصصية هي:

 .1ادارة قضااي ا ألحداث ،أأنشأأت مبوجب القرار القضايئ رمق
1122/64م ،وختتص ابلتحقيق والترصف يف قضااي ا ألحداث ورفع
ادلعوى العمومية ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ ا ألحاكم يف اكفة اجلرامئ
املنصوص علهيا يف قانون مساءةل ا ألحداث.
 .2ادارة قضااي تقنية املعلومات ،أأنشأأت مبوجب القرار القضايئ رمق
1122/64م ،وختتص ابلتحقيق والترصف ورفع ادلعوى العمومية
ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ ا ألحاكم يف اجلرامئ التالية:
 اكفة اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون تنظمي االتصاالت.2

 اكفة اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون ماكحفة تقنية املعلومات. .3ادارة قضااي ا ألموال العامة ،أأنشأأت مبوجب القرار القضايئ رمق
1122/39م ،وختتص ابلتحقيق والترصف ورفع ادلعوى العمومية
ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ ا ألحاكم يف اجلرامئ التالية:
 اكفة اجلرامئ املاسة ابملال العام وما يف حمكها ويرجع يف تعريف ا ألموالالعامة واملوظف العام اىل ا ألحاكم املقررة يف القوانني النافذة.
 جرامئ الهترب الرضييب والهترب امجلريك. جرامئ غسل ا ألموال ومتويل االرهاب. جرامئ تزوير العمةل الواردة ابملادة ( )236من قانون اجلزاء العامين. .4ادارة قضااي حامية املس هتكل ،أأنشأأت مبوجب القرار القضايئ رمق
1121/41م ،وختتص ابلتحقيق والترصف ورفع ادلعوى العمومية
ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ ا ألحاكم يف اكفة اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون
حامية املس هتكل.
 .5ادارة قضااي املرور ،أأنشأأت مبوجب القرار القضايئ رمق 1121/42م،
وختتص ابلتحقيق والترصف ورفع ادلعوى العمومية ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ
ا ألحاكم يف اكفة اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون املرور.
 .6ادارة قضااي اخملدرات ،أأنشأأت مبوجب القرار القضايئ رمق
1121/41م ،وختتص ابلتحقيق والترصف ورفع ادلعوى العمومية
ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ ا ألحاكم يف اكفة اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون
ماكحفة اخملدرات واملؤثرات العقلية.
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 .7ادارة القضااي العاملية ،أأنشأأت مبوجب القرار القضايئ رمق
1121/49م ،وختتص ابلتحقيق والترصف ورفع ادلعوى العمومية
ومبارشهتا أأمام احملامك وتنفيذ ا ألحاكم يف اكفة اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون
العمل.
مبررات إنشاء اإلدارات التخصصية:

 .1مواكبة جماالت التمنية اخملتلفة ،واالهامتم ابجلانب النوعي ،نتاج ما يفرزه الواقع
من أأفعال تدخل مضن االطار التجرميي ،الس امي أأن بعض تكل اجلرامئ تعد
عابرة للحدود اكخملدرات وجرامئ غسل ا ألموال ومتويل االرهاب.
 .2االسهام يف اضفاء تعمق يف الفهم والتخصص ،والوقوف عند تكل النوعية
من اجلرامئ واجياد اجراءات انجزة  -ابلتنس يق مع بقية اجلهات املعنية  -للحد
من وقوعها أأو انتشارها من جانب ،واجياد أليات للتعامل معها ومع املتقاضني
فهيا تسهيال هلم من جانب أخر.
 .3يأأيت مضن اجلهود اليت تبذلها حكومة السلطنة يف ماكحفة اجلرمية بشلك عام،
واجلرمية املنظمة بشلك خاص.
 .4اعداد اكدر مؤهل يس تطيع التعامل مع الاساليب املس تحدثة يف اجلرامئ
التخصصية.
 .5االسهام يف احلد من انتشار هذه اجلرامئ ،وحتقيق العداةل الناجزة.
 .6تعزيز اخلربة والتطوير ملا فيه الصاحل العام.
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 .7تبس يط وتسهيل الاجراءات يف هذه القضااي؛ ألهنا متس حياة الافراد
واس تقرارمه بشلك مبارش.
*التقنية الرقمية في النظام القضائي وأثرها اإليجابي في تطوير
العمل التخصصي:

التقنية الرمقية يه اخليار اذلي يراهن عليه الادعاء العام يف توس يع خدماته ،حيث
تعمل التقنية عىل ضامن جودة العمل وسري التقايض بأأفضل وأأيرس الس بل  ،كام أأن
ربط االدارات التخصصية و اجلغرافية هبيئة الادعاء العام أأوجد تواؤما مثالياً مكن
املعنيني ابالدعاء العام من ضامن سري معليات التقايض أأوال بأأول دون تأأخري.
ولقد اكن لعمل التقنية احلديثة ابالدعاء العام اسهام واسع يف تقدمي اخلدمات اىل
املتقاضني بأأيرس الطرق وأأسهلها فاىل جانب الربط اليل بني ادارات الادعاء العام
ببعضها وبرئاسة هيئة الادعاء العام مبحافظة مسقط فان العمل جار عىل اجياد
قاعدة ربط َايل مع مراكز وقيادات رشطة عامن السلطانية والفرصة متاحة الجياد
ربط َايل مع احملامك عىل اختالف أأنواعها ودرجاهتا .حيث بلغ اجاميل ربط ادارات
الادعاء العام ابلش بكة( )64ادارة حىت هذا العام من أأصل ( )01ادارة متوزعة
عىل خمتلف حمافظات ومناطق السلطنة  ،وال يزال العمل جار ًاي لربط اكفة
االدارات ابلش بكة ا ألمر اذلي سوف يسهل معلية البحث والاس تعالم عن
القضية والاس تغناء عن العمل اليدوي كام مت تقدمي خدمة الاس تعالم عن مواعيد
اجللسات عن طريق موقع الادعاء العام ابلش بكة العاملية للمعلومات (الانرتنت) كام
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مت اس تحداث أأذوانت قضائية عرب احلاسب اليل أكمر تلكيف ابحلضور واذن
التفتيش والقاء القبض وأأمر احلبس الاحتياطي وغريها من االذوانت القضائية.
*أهمية التدريب في االدعاء العام وأثره اإليجابي على التخصص :

للتدريب ابالدعاء العام جوانب واحضة متثلت يف تنش يط معارف أأعضاء وموظفي
الادعاء العام القانونية وصقلهم ابملهارات الالزمة من خالل ادلورات وحلقات العمل
حيث يمت وبشلك س نوي ابتعاث عدد من املوظفني لتمكةل ادلراسة اجلامعية اضافة
اىل تنظمي ادلورات والندوات ومشاركة ا ألعضاء واملوظفني يف ادلورات اخلارجية
فضال عن تأأهيل الاكدر القضايئ من املعاونني بشلك س نوي وقيام الادعاء العام
بتدريب رجال الضبطية القضائية ابلوزارات احلكومبة بتدريب ذا اختصاص نوعي
حسب طبيعة أأعامهلم يف الضبط أأثناء تنفيذ أأعامهلم الرمسي .
ويسعى الادعاء العام اىل تأأهيل أأعضائه وموظفيه يف سبيل رفع كفاءهتم العلمية
والعملية حىت يتس ىن هلم تقدمي ا ألفضل يف جمال حتقيق العداةل وذكل من خالل
اعداد اخلطط امخلس ية لربامج التدريب والتأأهيل واالرشاف عىل حتديد
الاحتياجات التدريبية هبا.
ويف هذا االطار عقدت هيئة الادعاء العام سلسةل متواصةل من ادلورات
التخصصية منذ الوهةل ا ألوىل النشاهئا ،وذكل كركزية أأساس ية سواء داخل السلطنة
أأو ابتعاث املتدربني اىل ادلول الشقيقة والصديقة هبدف كسب اخلربة الواسعة.
ومن مجمل تكل ادلورات  ،دورات يف جمال امللكية الفكرية ودورات يف غسل
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ا ألموال واجلرامئ املالية اخلطرية وتمنية اهارات أأعضاء الادعاء العام ابالضافة اىل
دورات يف كيفية ادارة التفتيش عىل أأعامل أأعضاء الادعاء العام .
و ابلنس بة ملعاوين الادعاء العام فيمت تكثيف ادلورات العلمية والنظرية هلم هبدف
تعلميهم اهنة الادعاء العام القضائية وتكوين الشخصية القضائية يف تكوين الرأأي
والوصف القانوين واس تكامل املعلومات القانونية يف خمتلف القوانني الالزمة ملامرسة
أأعامهلم القضائية ومهنا عىل سبيل املثال قانون اجلزاء العامين وقانون االجراءات
اجلزائية وقانون االجراءات املدنية والتجارية وغريها من القوانني النافذة يف السلطنة.
*المرأة في االدعاء العام ودورها البارز في العمل التخصصي :

اتباعا للرؤاي السديدة ملوالان صاحب اجلالةل لمتكني املرأأة من أأداء واجهبا املقدس
يف خمتلف امليادين  ،فقد معل الادعاء العام عىل بلورة هذه الرؤية السديدة حيث
مت ومنذ خترجي ادلفعة ا ألوىل من أأعضاء الادعاء العام عىل رفدها ابلعنرص النسايئ
ليك تسهم جنبا اىل جنب مع أأخهيا الرجل كرشيكة هل يف التمنية.
لقد اكن وجود املرأأة يف الادعاء العام كعضوة تتوىل اكفة جوانب العمل القضايئ من
خالل التحقيق والرتافع أأمام احملامك أأبرز ا ألثر يف اثبات ماكنة املرأأة العامنية ومساواهتا
بأأخهيا الرجل واليوم تقوم عضوة الادعاء العام باكفة ا ألعامل القضائية بل وصلت
عضوة الادعاء العام اىل وظيفة رئيس أأدعاء عام وبدأأت يف توىل منصب مديرة
ادارة الادعاء العام يف اجملال العام ويف اجملال التخصيص بعدة والايت اضافة اىل
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قيام عضوة الادعاء العام ابالنتقال للمعاينة امليدانية وقت وقوع اجلرم وحضور تنفيذ
حمك االعدام ومتثيل الادعاء العام يف بعض املشاراكت اخلارجية.
وقد وصل عدد عضوات الادعاء العام حىت الن ( )14عضوة من أأصل ()241
من أأعضاء الادعاء العام.
الدور اإلعالمي في االدعاء العام:

يتطلع الادعاء العام اىل ابراز دوره احليوي يف اجملمتع واملمتثل يف تطبيق القوانني
وحتقيق العداةل للجميع  ،والبراز هذا ادلور أأنشئت ادارة العالقات العامة واالعالم
ليناط هبا ما تقوم به الهيئة من أأنشطة وفعاليات وبرامج تثقيفية وتوعوية يف جمال
القانون .
ويف هذا اجملال فعلت االدارة تكل الربامج املعنية بتثقيف املواطن أأو املقمي عىل حد
سواء مبفردات القوانني اجلزائية املعمول هبا يف السلطنة من خالل وسائل االعالم
اخملتلفة ،واليت مهنا الربانمج االذاعي ا ألس بوعي(الادعاء العام واجملمتع ) واذلي يبث
يوم الثالاثء من لك أأس بوع  ،ابالضافة اىل نرش املواد الصحفية التثقيفية وأأخبار
الهيئة ابلصحف احمللية ووسائل االعالم املرئية واملسموعة هبدف تعريف امجلهور
مبهام واختصاصات الادعاء العام .
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