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 شكر وتقدير

إلى أستاذم الدكتكر عبد الممؾ الريماكم المحتـر الذم شرفني بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي ىذه ككاف 

 خير المرشد كالمعمـ . 

 ريسية كاإلدارية المحترميف في كمية الحقكؽ ككمية الدراسات العميا .إلى جميع أعضاء الييئة التد

الدكتكر احمد براؾ النائب العاـ السابؽ كرئيس ىيئة مكافة  ،إلى أعضاء لجنة المناقشة المحترميف

الفساد الحالي، كالدكتكر أشرؼ األعكر استاذ القانكف الجنائي في جامعة القدس عمى كؿ ما قدمكه مف 

 .ثرت الرسالةتعديبلت أ

 إلى كؿ مف مد لي يد العكف كالمساعدة إلنجاز ىذه الرسالة.

لى ركح أبي الحاضر داخمي في كمماتي كفي نجاحي ميما  كأخيران كليس آخران إلى ركح أختي الطاىرة كا 

كال زاؿ  ،كاف صبرم كتماسكي ،كاف قكتي كدافعي لمنجاح ،كاف دائمان سندم كدعمي ،غابت ركحو

 انعكاسي لكاله لـ أكف يكمان أقؼ ىنا كلكاله لما كنت خطيت خطكاتي.   مرآتي كال زاؿ

إلى الحب  ،إلى ينبكع الحناف ،إلى الحضف الدافئ ،إلى يدىا التي تمسح عمى رأسي ،إلى أمي الغالية

 الذم ال ينتيي كال يمكت. 

لى أصدقائي كزمبلئي المقربيف .   إلى أخكتي كأخكاتي الغالييف كا 

 جزيؿ الشكر كالتقدير كالمحبة  لكـ مني جميعان 



  ت
 

 الممخص

لقد عالجت في ىذه الدراسة مكضكعان عمى درجة بالغة مف األىمية كىك:)الطبيعة القانكنية لمنيابة   

فالطبيعة القانكنية لمنيابة العامة تحتاج الىتماـ بالغ األىمية عمى مختمؼ  ،دراسة مقارنة( –العامة

بؿ مف الناحية العممية أيضان لما يترتب عمى  ،حية النظرية فحسباألنظمة القانكنية ليس فقط مف النا

كمف جية أخرل في  ،ىذه الطبيعة مف آثار خطيرة في حاؿ كانت غامضة أك غير كاضحة مف جية

حاؿ كانت ىذه الطبيعة يتخمميا خمؿ كانحراؼ عف ما يتكجب أف تككف عميو لتحقيؽ الغاية مف كجكد 

 يا لكظيفتيا بحيث تعمؿ بما تقتضيو العدالة .النيابة العامة في ظؿ ممارست

ثـ تناكلنا محددات الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة بدءان مف تحديد المعايير التي تساعد عمى         

تكضيح ىذه الطبيعة مف حيث المعيار الشكمي مف خبلؿ تكضيح عبلقتيا مع السمطات الثبلث سكاء 

كالمعيار المكضكعي مف خبلؿ تكضيح  ،ظؿ مبدأ الفصؿ بينيافي ظؿ مبدأ كحدة السمطات أك في 

ثـ بحثنا في تحديد المقكمات التي تحدد  ،)المختمط(طبيعة عمميا ككظيفتيا ثـ المعيار الجامع بينيما

طبيعة النيابة العامة حيث قد تككف ذك طبيعة مزدكجة أك ذك طبيعة منفردة أك تابعة لمسمطة التنفيذية 

 حتى يتسنى لنا معرفة إلى أم طبيعة يمكف تصنيفيا. ،ة تنتمي إلى الدكلةأك منظمة إجرائي

ثـ بعد ذلؾ كاف البد تكضيح آثار الطبيعة القانكنية لجياز النيابة العامة بعد تحديد نكعية ىذه         

كىناؾ  ،بحيث ىناؾ آثار تترتب في الجانب الشكمي أم الييكمي ،الطبيعة كما يترتب عمييا مف آثار

ار تتحدد مف الجانب المكضكعي أم الكظيفي كصكالن لتحديد اآلثار المترتبة عف طبيعة ىذا الجياز آث

مف خبلؿ تحديد مكاطف الخمؿ النظرم المتمثؿ في التشريع كما نجـ عنو مف آثار عممية تتمثؿ في 

 باالستقبلؿ . تدخؿ السمطة التنفيذية باختصاصات النيابة العامة التي يفترض أنيا جية قضائية تتمتع 
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Abstract.  

 

In this study I have dealt with a very important topic: (The legal nature of the Public 

Prosecution - a comparative study). The legal nature of the Public Prosecution requires 

great attention on the various legal systems not only in theory but also in practical terms، 

The nature of this nature of serious effects in the case of ambiguous or unclear on the one 

hand، and on the other، in the event that this nature permeated by a defect and deviation 

from what it must be to achieve the purpose of the existence of the Public Prosecution in 

the exercise of its function to act as required by justice 

 

     We then dealt with the determinants of the legal nature of the Public Prosecution 

starting with defining the criteria that help clarify this nature in terms of the formal 

criterion by clarifying its relationship with the three authorities whether under the principle 

of the unity of powers or the principle of separation between them and the objective 

criterion by clarifying the nature of its work and its function (Mixed)، and then we 

discussed the elements that determine the nature of the Public Prosecution where it may be 

of a dual nature or of an individual nature or belonging to the executive or procedural 

organization belong to the state، so that we can know what nature can be classified 

. 

      After that، it was necessary to clarify the effects of the legal nature of the prosecution 

service after determining the nature of this nature and its implications، so that there are 

effects that arise in the formality of any structural، and there are effects determined from 

the substantive side ie the career down to determine the implications of the nature of this 

apparatus During the determination of the theoretical shortcomings of the legislation and 

the practical implications of the interference of the executive branch with the jurisdiction 

of the public prosecution، which is supposed to be an independent judiciary.
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 مقدمة
السمطة القضائية، كخاصة بالنظر لدكرىا الياـ في  بنيافتعتبر النيابة العامة مككنا ميما داخؿ     

ائية، باعتبارىا آلية تحريؾ الدعاكل العمكمية، كممارستيا مف خبلؿ الطعكف في األحكاـ العدالة الجن
كالقرارات كاألكامر القضائية الصادرة بشأنيا، كىك ما يترتب عميو آثار ميمة عمى مفاىيـ مساكاة 

كذىـ نف لؾالمكاطنيف أماـ القانكف كالمحاكـ بغض النظر عف انتماءاتيـ السياسية أك الحزبية ك كذ
النيابة العامة جياز مف أجيزة العدالة  كما أف كالييئات كالمؤسسات اتكمراكزىـ داخؿ باقي السمط

الجنائية يناط بو ضماف كحماية الحقكؽ كالحريات العامة لمنع أم تعد أك تجاكز سكاء كاف مف 
ف كذلؾ بكسيمة كيقع عميو عبء الحفاظ عمى سيادة حكـ القانك ،المكاطف أك مف السمطة كفقان لمقانكف

كتعتبر دعكل الحؽ العاـ في القكانيف  ،تكجيو االتياـ الجنائي نيابة عف المجتمع لمحفاظ عمى مصالحو
كيككف أطراؼ الدعكل ىـ المجتمع  ،المعاصرة ىي الكسيمة المثمى القتضاء حؽ الدكلة في العقاب
ألف الجريمة في األساس تمثؿ تيديد ،)النيابة العامة( كالمتيـ ذلؾ كفؽ اإلجراءات التي يحددىا القانكف

 .1ألمف كطمأنينة المجتمع ككيانو

كسمى النائب العاـ نائبان عامان ألنو ينكب عف المجتمع في تحريؾ الدعكل الجنائية العامة   
كحتى تتمكف النيابة العامة مف القياـ  ،ككضعيا أماـ المحكمة المختصة كالترافع فييا نيابة عف المجتمع

قيقي البد مف ضماف االستقبللية التامة ألجيزتيا دكف تدخؿ مف أم جية في الدكلة ميما بدكرىا الح
كاستقبلؿ النيابة العامة في ممارسة أعماليا يعني أف تككف مستقمة عف الخصكـ في الدعكل ،كانت

 . 2الجنائية بحيث تككف غير مقيدة برغبات األفراد بخصكص تكجيو االتياـ كال بأىكائيـ الشخصية

يرت فكرة النيابة العامة، بكصفيا جيازا منكطا بو تحريؾ الدعكل الجنائية كرفعيا كمباشرتيا أماـ ظ
القضاء كمتابعتيا إلى حيف الفصؿ فييا بحكـ بات، مع تطكر النظرة إلى الجريمة بكصفيا اعتداء عمى 

                                                           

د. مصطفى، محمكد : تطػكر قػانكف اإلجػراءات الجنائيػة فػي مصػر كغيرىػا مػف الػدكؿ العربيػة ، الطبعػة األكلػى ، دار 1 
 . 41، ص  1969النيضة العربية، 
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إلجراءات كيدؿ تاريخ قانكف ا،مصالح الجماعة قبؿ أف تككف اعتداء عمى مصالح خاصة لؤلفراد
الجنائية عمى أف الدعكل الجنائية كانت ترفع إلى المحاكـ الجنائية بكاسطة المجني عميو، ثـ تطكر 

كعمى الرغـ مف إسناد  ،األمر فأصبح مف حؽ أم مكاطف أف يحرؾ الدعكل الجنائية باسـ المجتمع
تبعيان كتكميميا بعض أعماؿ ىذه الكظيفة إلى مكظؼ عاـ في القركف الكسطى إال أف اختصاصو كاف 

فقد كاف الممؾ كالنببلء يمثمكف أماـ  ،بحيث ال يتـ إال عند رفع الدعكل الجنائية بكاسطة أحد األفراد
المحاكـ لمدفاع عف مصالحيـ الخاصة بكاسطة نكاب أك محاميف، ككانت ميمة ىؤالء الممثميف ذات 

غرامات كالمصادرات المحككـ بيا طابع مالي، ألف إشرافيـ عمى الدعاكل الجنائية يعتمد عمى أف ال
ثـ تطكرت كظيفة ىؤالء الممثميف بسبب تعاظـ نفكذ السمطة الممكية. كترتب  ،تعتبر إيراد لمممؾ كالنببلء

 .1عمى ذلؾ أف أصبح مندكبك الممؾ يمثمكف االتياـ كحدىـ اعتبارا مف أكؿ القرف الرابع عشر

ـ الفردم كيفسح الخطى لبلتياـ العاـ، كذلؾ كفي فرنسا منذ القرف الرابع عشر بدأ يزكؿ االتيا
بتككيف جياز النيابة العامة لتمثيؿ جميع مصالح الممؾ. كعمى نحك تدريجي بدأ دكر الفرد يتضاءؿ في 
الدعكل الجنائية فمـ يعد تدخمو أمرا ضركريا لرفعيا أماـ القضاء كمنذ أكائؿ القرف التاسع عشر اعتنؽ 

بصفة نيائية نظاـ إسناد االتياـ العاـ إلى مكظفيف عمكمييف يشكمكف  قانكف تحقيؽ الجنايات الفرنسي
كقد سمي أعضاء النيابة العامة بالقضاء الكاقؼ إشارة أف ىؤالء يقفكف  ،جيازا يطمؽ عميو النيابة العامة

 .2عند ممارسة كظائفيـ خبلفا لقضاء الحكـ الذم يظؿ جالسا عند المحاكمة

في عصر الجميكرية ما يسمى بمحكمة حاكـ المدينة أك اإلقميـ كقد عرؼ القانكف الركماني    
حسب األحكاؿ ككاف يمارس االتياـ كالتحقيؽ في الدعاكل المرفكعة أماـ ىذه المحاكـ معاكنكف 

كقد كانت ،ككاف التعذيب جائز لمحصكؿ عمى الدليؿ بالنسبة لمعبيد ثـ امتد ليشمؿ الجميع،لمحاكـ
صاص الجنائي عمى كؿ المتيميف باالعتداء عمى رجاؿ الديف. كقد المحاكـ الكنسية تنيض باالخت

تطكر األمر إلى أف شكمت المجامع الكنسية ىيئة مف المحمفيف تختص بتكجيو االتياـ ككاف األسقؼ 
                                                           

:  102، ص  1996مد فتحػي : الكسػيط فػي قػانكف اإلجػراءات الجنائيػة ، دار النيضػة العربيػة ، راجع د. سركر، أح 1
حيث كرد أنو إذا كاف الممؾ كالنببلء يمثمكف أماـ المحاكـ لمدفاع عف مصػالحيـ بكاسػطة نػكاب أك محػامييف عمػى اعتبػار 

 لي .أف ما يحكـ مف غرامات كمصادرات إيرادان ليـ فكانت الميمة ذات طابع ما
  107د سركر.، أحمد فتحي : مرجع سابؽ ، ص   2
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في المجمع الكنسي يختار أعضاء ىذه الييئة مف األشخاص األكثر احتراما.كلتقكية إجراءات المحاكـ 
 .1تياـ الذاتي، الذم بمقتضاه تكجو المحكمة االتياـ مف تمقاء نفسياالكنسية أخذ بنظاـ اال

بتنظيـ إجرائي متحيز لمسمطة  1670تميز القانكف الفرنسي القديـ كفقا لؤلمر الصادر سنة ك     
كقد أتضح ىذا التحيز مف خبلؿ المراحؿ اإلجرائية المختمفة حيث كاف يتميز بالسرية كعدـ احتراـ حؽ 

ىدا كفي  ،ر حرية المتيـ كتقكية سمطة المحقؽ في جمع الدليؿ كاألخذ بنظاـ األدلة القانكنيةالدفاع كا 
بدأت فرنسا في تطبيؽ نظاـ يسمح لكؿ مف النيابة العامة كالمجني عميو تحريؾ الدعكل  1808عاـ 

لنيابة الجنائية ضد المتيـ كقد تأثر بو عدد مف الدكؿ األكربية كيبدك ىذا التأثير في األخذ بنظاـ ا
ضفاء مبلمح نظاـ التحرم كالتنقيب عمى مرحمة التحقيؽ االبتدائي مع إضفاء النظاـ اإلتيامي  العامة كا 

 .2عمى مرحمة المحاكمة كاألخذ بمبدأ حرية اقتناع القاضي

أما في مصر نجد  أنو مف المتفؽ عميو أف التشريع المصرم أخذ بنظاـ النيابة العامة نقبل عف       
إال أنو مف  ،1883فرنسي، إذ أدخمو مع بعض التعديؿ عند إنشاء المحاكـ األىمية عاـ التشريع ال

المعمكـ كذلؾ أف مصر عرفت نظاـ االتياـ منذ عيد الفراعنة فتعاليـ إيزيس الدينية جعمت الجزاء بيد 
 .3السمطة الحاكمة بناء عمى شككل الفرد المجني عميو

نظاـ النيابة العامة كأحد اآلليات اليامة في المنظكمة القانكنية كبيذه النظرة السريعة عمى نشأة       
أنيا منذ ميبلد فكرتيا قد ارتبطت بالسمطة حيث كاف دكرىا يقتصر في الحفاظ عمى يبلحظ المعاصرة 

كبغض النظر عف تمؾ المرجعية الخاصة بنشأة النيابة فإف المبلحظ عمى دكر  ،مصمحة الممؾ كالنببلء
قع المعاصر في مصر أنيا في كثير مف األحياف قد كقفت حائؿ دكف كصكؿ قضايا النيابة في الكا

                                                           
د. عبػد الحميػد أشػرؼ رمضػاف: النيابػة العامػة كدكرىػا فػي المرحمػة السػابقة عمػى المحاكمػة )دراسػة تحميميػة مقارنػػة (،  1

        49-46، دار النيضة العربية ، مصر ، ص  2007الطبعة األكلى ، 
، حيػػث ذىػػب إليػػو جانػػب مػػف الفقػػو الفرنسػػي إلػػى القػػكؿ بػػأف ىػػذا  47ص د. عبػػد الحميػػد اشػػرؼ ، مرجػػع سػػابؽ ،  2 

العصػر قػػد ثبػػت عػػدـ كجػكد نيابػػة عامػػة حقيقيػػة ، إال أف ىػػذا القػانكف قػػد عػػدؿ مػػف اإلجػراءات المتبعػػة أمػػاـ ىيئػػة محمفػػي 
الشيكد أماميا بؿ منو عمى " ال يسمع الطرؼ الشاكي أماـ ىيئة محمفي االتياـ كال يستدعى  21االتياـ إذ نصت المادة 

 تقدـ شياداتيـ مع االستجكابات كاألكراؽ المؤيدة لقرار االتياـ .   
  88، ص  1974د.راشد عمي: القانكف الجنائي ، القاىرة ، دار النيضة العربية ، الطبعة الثانية ،  3
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أثارت الرأم العاـ إلى القضاء مستخدمة في ذلؾ صبلحيتيا التي أعطاىا ليا القانكف بكصفيا تجمع 
بيف كظيفتي االتياـ كالتحقيؽ كبعيدا عف دكافع النيابة في ىذا المنع فإف حؽ المجكء إلى القاضي 

ىك حؽ كفمو الدستكر كمنع المجني عميو مف الكصكؿ إلى ىذا الحؽ كقصره عمى النيابة فقط  الطبيعي
بؿ أف النص القانكني ذاتو يعطي قرار النيابة في بعض األحياف حجية ال تتكافر  ،1ليس لو ما يبرره

ى لؤلحكاـ فحؽ التقاضي كأصؿ عاـ مكفكؿ كما كأنو يككف عمى درجتيف كحؽ الطعف باالستئناؼ عم
األحكاـ القضائية مكفكؿ لكؿ مف شممو الحكـ المطعكف فيو في حيف نجد أف المشرع قد حـر المجني 
عميو مف حؽ استئناؼ األكامر الصادرة بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية كبعيدا عف ككف النيابة 

إف المجني عميو العامة صاحبة الحؽ في تحريؾ الدعكل الجنائية طبقا لقانكف اإلجراءات الجنائية ف
يبقى دائما صاحب الصفة كالمصمحة المباشرة في كقكؼ المتيـ بيف يد العدالة لتفصؿ بينيما فإذا 
امتنعت النيابة بغض النظر عف األسباب عف إحالة المتيـ إلى القضاء فإف قكاعد العدالة تقتضي أف 

قضاء دكره في رقابة ىذا القرار يمكف المجني عميو مف الطعف عمى ىذا القرار أماـ المحكمة ليمارس ال
 .2كمدل قانكنيتو

حيث أف المرحمة األكلى  ،كبالنظر إلى نشأة النيابة العامة في فمسطيف نقسميا عمى مرحمتيف       
قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية لـ يكف خافيا عمى أحد التأثيرات السياسية التي مرت  ما قبؿ تتمثؿ في

ف كنت أخص منيا القانكنية، كحيث أف بيا فمسطيف كالتي كاف لي ا انعكاسات في كافة المجاالت كا 
فمسطيف كانت خاضعة لمنفكذ العثماني ككقكعيا بعد ذلؾ تحت االنتداب البريطاني كمف ثـ السيطرة 
اإلدارية لقطاع غزة إلى الحاكـ اإلدارم المصرم، كالضفة الغربية إلى االندماج الكامؿ مع الضفة 

الت إصدار التشريعات حيث خضعت الضفة الغربية إلى الكحدة االندماجية التي تمت الشرقية حيث تك 
كالقكانيف األردنية  1952بينيا كبيف المممكة األردنية الياشمية لسرياف نصكص الدستكر األردني لعاـ 

لسنة  19، كقانكف استقبلؿ القضاء رقـ 1952لسنة  26مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 
، كقد تـ 1960، ك قانكف العقكبات لعاـ 1961، كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة 1955

العمؿ بمجمكعة مف التشريعات األردنية كالتي حؿ محؿ القكانيف الفمسطينية الصادرة في عيد االنتداب 
                                                           

 120د. سركر، أحمد فتحي : مرجع سابؽ، ص  1
 عامة ، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف ، راـ اهلل . ـ. شاىيف ، محمكد ، تقرير حكؿ النيابة ال 2
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ـ البريطاني أما في قطاع غزة فقد خضعت لتشريعات االنتداب البريطاني فصدر مرسكـ فمسطيف لعا
لسنة  21، كأخص بالذكر بما يتعمؽ بالشأف القضائي قانكف تعديؿ أصكؿ المرافعات رقـ 1922
، كىك يقضي بكضع أحكاـ بشأف إقامة الدعاكم كالسير بيا كبعض المسائؿ التي تتعمؽ بيا 1934

، كالعديد مف قرارات الحاكـ اإلدارم 1934آب  17كالذم قاـ بسنو المندكب السامي في فمسطيف في 
، كالذم بمكجبو تـ تنظيـ العمؿ القضائي في قطاع 1948لسنة  6المصرم ككاف أىميا األمر رقـ 

بشأف اختصاصات النيابة العامة كالذم نظـ بمكجبو  1956لسنة  473ككذلؾ أمر رقـ  ،غزة
، ككذلؾ األمر 19/9/1956اختصاصات كتشكيؿ كتعييف النيابة العامة في قطاع غزة الصادر بتاريخ 

ر مف الحاكـ اإلدارم لقطاع غزة بتعييف النائب العاـ كمف يمثمو مف قضاة التحقيؽ في الكفيات الصاد
كمف المبلحظ أف السيطرة المصرية أبقت عمى سرياف القكانيف الفمسطينية مع إصدار  ،المشتبو بيا

 .1العديد مف القرارات الصادرة مف قبؿ الحاكـ اإلدارم المصرم 

اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية فأصدرت قيادة قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي  ثـ جاء االحتبلؿ       
بشأف أنظمة السمطة كاألمف كالذم خكؿ بمقتضاه القائد العسكرم اإلسرائيمي  2المنشكر العسكرم رقـ 

ممارسة جمع السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية عمى صعيد األراضي الفمسطينية المحتمة، 
أعقاب ذلؾ المناشير كاألكامر العسكرية التي أعادت مف خبلليا دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي  كتكالت في

تنظيـ األكضاع اإلدارية كحقكؽ الفمسطينييف كحرياتيـ بطريقة تتبلءـ مع تكجييات كرغبات المحتؿ 
 2كأىدافو كمخططاتو السياسية 

مسطينية حيث عممت السمطة الكطنية أما المرحمة الثانية بعد قدكـ السمطة الكطنية الف        
الفمسطينية منذ قدكميا عمى تكحيد التشريعات في شطرم الكطف كخمؽ انسجاـ قانكني بما يكفؿ تحقيؽ 
العدالة الجزائية، ككاف لممجمس التشريعي الفمسطيني الفضؿ في إصدار العديد مف التشريعات المكحدة 

 1994( لسنة 1ني فصدر المرسكـ التشريعي رقـ )كالمتطكرة كالتي تتطمبيا حركة التطكر اإلنسا
                                                           

صعابنة، محمكد نظمي محمػد : دكر النيابػة العامػة فػي اقامػة الػدعكل العمكميػة فػي فمسػطيف ، دراسػة مقارنػة ، رسػالة  1
       8-3ـ ، ص  2011ماجستير ، الدراسات العميا ، جامعة النجاح الكطنية ، فمسطيف ، 

ريػػر حػكؿ جيػاز النيابػػة العامػة فػي فمسػطيف ، عدالػػة غائبػة كجيػاز فػػي خدمػة مرؤكسػيو ، الييئػػة شػاىيف، محمػكد : تق 2
           12الفمسطينية المستقمة لحقكؽ االنساف ، ص 
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إلى أف يتـ تكحيدىا مع  1967كبمكجب تـ العمؿ بمكجب القكانيف المطبقة في غزة كالضفة قبؿ عاـ 
مف رئيس  1995لسنة  287بقاء أعضاء السمطة القضائية عمى رأس عمميـ. ثـ جاء القرار رقـ 

كالذم بمكجبو تـ تكحيد النيابة العامة في قطاع غزة المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 
لغاء نظاـ رئيس النيابة العامة  كالضفة الغربية كتعييف نائب عاـ يرأس ىذه النيابة بيف شطرم الكطف كا 
عطاء االختصاص  لدل محكمة التمييز كالنائب العاـ لدل كؿ مف محكمة مف محاكـ االستئناؼ كا 

 . 1لمنائب العاـ

صدكر ذلؾ القرار كمع إصدار رزمة مف القكانيف كالتي تتعمؽ بالعمؿ القضائي كالتي  كبعد         
كقانكف  ،2001لسنة  5أخص بالذكر منيا القانكف األساسي، كقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 

لسنة  2، كقانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 2001لسنة  3اإلجراءات الجزائية رقـ 
مما أحدث طفرة نكعية في إثراء الثقافة القانكنية  2002لسنة  1كقانكف السمطة القضائية رقـ  ،2001

كتحقيؽ العدالة القانكنية كتكحيد التشريعات بيف شطرم الكطف حيث راعت كافة التشريعات الصادرة 
ـ طبقا كأخص بالذكر منيا ما يتعمؽ بالعمؿ القضائي عمى ضماف كتكفير الحماية القانكنية لممتي

لممكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية كاإلقميمية مما يكفؿ الحقكؽ كالحريات األساسية لممكاطف الفمسطيني، كما 
الفمسطيني كما كرد في قانكف  يقانكف األساسالييمنا في ىذا المقاـ ىك اإلشارة إلى النيابة العامة في 
كمف ىنا تتجمى أىمية البحث في المقكمات  ،2السمطة القضائية كاإلجراءات الجزائية المشار إليو أعبله

 .  كالمعايير التي تحدد الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة كالمقارنة ما بيف مصر كفمسطيف 

 ةالدراس أىمية
 المقارنة العربية كالتشريعات فمسطيف في العامة النيابة طبيعة تحديد الدراسة ىذه أىمية تبرز   
 أداء عؿ العامة النيابة جياز قدرة مدل نرل بحيث فييا كالخمؿ بلؼاالخت جكانب إلى الكصكؿ بيدؼ

                                                           
 41.صعابنة ،محمكد : مرجع سابؽ ، ص 1
الفمسػػطيني ، أنظػػر البػػاب الخػػاص بالسػػمطة القضػػائية فػػي القػػانكف األساسػػي 15.شػػاىيف محمػػكد : مرجػػع سػػابؽ ، ص 2

          109-107، مادة  2005المعدؿ لسنة 
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 التي العقبات ظؿ في خاصة العدالة عمى كالحفاظ القانكف سمطة احتراـ ضماف في ككظائفو كاجباتو
 بحيث تظير أىمية الدراسة مف النكاحي النظرية كالعممية كعمى النحك التالي : ،طريقو تعترض

دراسة ىذا المكضكع مف مكاضيع القانكف الدستكرم الميمة كتيـ فئات  الناحية النظرية : إف 
 النيابة تبعية مدل نصكص القانكف لمبحث في خبلؿ تكضيح مف كاسعة مف أفراد المجتمع الفمسطيني

 مف كشعبة باستقبلليتو يتمتع ال بحيث مزدكجة طبيعةذك  كفي حاؿ اعتبارىا التنفيذية لمسمطة العامة
 أف غير عمميا، يتأثر أف مظنة يعني تنفيذية لجية العامة النيابة تبعية فظيكر ،ضائيةالق السمطة شعب
 ،المختمفة الدكلة بسمطات النيابة عبلقة تتحدد خبللو كمف لمنيابة، القانكني الكضع حكؿ خبلؼ ىناؾ
 النيابة تككف خبلليا مف التي القضائية أك المنفردة القانكنية الطبيعة تكضيح في األىمية تظير كما

 . مستقمة العامة

أما الناحية العممية : لقد سمطت الدراسة الضكء عمى مكاطف التعارض كالقصكر في النصكص  
بحيث تكضح بعد ذلؾ اآلثار المترتبة  ،التشريعية الفمسطينية كالمصرية كبياف أىـ الثغرات التي تعترييا

 نب القانكني كالمجتمعي . عمى الفراغ التشريعي عمى الصعيد النظرم كالعممي مف الجا

 أىداف الدراسة: 
 التشريعات كبعض فمسطيف في المطبقة القانكنية النصكص تحميؿ إلى الدراسة ىذه تيدؼ       

 الطبيعة بياف طريؽ عف الدراسة ىذه مف االستفادة مف القارئ يتمكف حتى ذلؾ ،األخرل العربية
 المكضكع ىذا اف كبما ،المختمفة كالتشريعات فمسطيف يف العامة لمنيابة كالمزدكجة المنفردة القانكنية
 كعبلقتيا ككظائفيا كخصائصيا العامة النيابة تشكيؿ كيفية تكضيح إلى سييدؼ خبللو فمف شائكان 

 السمطة برئيس العامة النيابة عبلقة تكضيح ثـ كمف ،كالتنفيذية القضائية التشريعية الثبلث بالسمطات
 لمسمطة العامة النيابة تبعية كمدل ،المساعدة العدلية الضابطة أيضا ،لعدؿا بكزير كعبلقتيا ،الكطنية
 العامة لمنيابة القانكنية الطبيعة تكييؼ إف لذلؾ التبعية ىذه عمى المترتبة اآلثار كتكضيح التنفيذية
 حيث تنتمي، منيما أم إلى تكضيح ذلؾ يعني  القضائية أك التنفيذية السمطة مع عبلقتيا كتحديد
في ظؿ الغمكض الذم يعترم طبيعة النيابة العامة  الجدؿ مف الكثير يثير الذم الخبلؼ ريظي
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 األمثؿ الكضع بحثكؿ مف المشرع الفمسطيني كالمصرم إلى  كيعكد ذلؾ ألسباب عدـ تكجوالقانكنية 
 عمى الحفاظ في األىمية بالغ بدكر تقكـ ككنيا الحديثة العامة النيابة عميو تككف أف يجب الذم

 يككف أف يفترض فإنو األداء بيذا القياـ العامة النيابة جياز يتمكف حتىك  ،القانكف كسيادة الديمقراطية
 مف األخيرة ىذه تمكيف يجكز كال التنفيذية السمطة تدخؿ دكف عممو كأداء تشكيمو في باالستقبللية متمتع
 تتطمب الكظيفة ىذه إف حيث ،القانكف تطبيؽ في أخطائيا عف تتغاضى ال حتى الكظيفة ىذه أداء

 . السياسية االعتبارات عف كالبعد كالنزاىة الحيادية

 : منيجية الدراسة
 شرح خبلؿ مف الدراسة ىذه في المقارف التحميمي الكصفي المنيج عمى الباحث اعتمد     
 كبعض المصرم كالقانكف القضائية السمطة قانكف أيضان  الفمسطيني األساسي القانكف تناكلو ما كتكضيح

 كفؽ بتحميميا كذلؾ الدراسة بمكضكع المتعمقة كالقضاء الفقو آراء تناكؿ كما ،المقارنة العربية التشريعات
 التشريعات ىذه في الخمؿ تحديد في كالمتمثمة الدراسة أىداؼ تحقيؽ بغرض المذككر  البحثي المنيج
 كالمقترحات التكصيات إيجاد أجؿ مف العدالة منظكمة مف كجزء العامة النيابة استقبلؿ دكف تحكؿ التي

 خصائصيا كتكضيح العامة النيابة تشكيؿ كيفية تكضيح أف حيث ،الدراسة مكضكع تخدـ التي البلزمة
 النيابة جياز عمؿ استمرار يعالج األىمية غاية في أمر القانكنية لطبيعتيا كصكالن  عمميا طبيعة ثـ كمف

عماؿك  القانكف سيادة خبللو مف يكرس بشكؿ العامة  .  السمطات بيف الفصؿ مبدأ ا 

 : الدراسة إشكالية
تتمثؿ إشكالية ىذه الدراسة في ندرة الكتابات كالبحكث كالدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع عمى   

غمكضان  يايعتريمما شكؿ ذلؾ أزمة حقيقة في ممارسة كظيفة النيابة العامة بحيث  ،الرغـ مف أىميتو
حيث كجكد التناقض بيف النصكص التشريعية كاختبلؼ الفقو كالتشريعات  ،يةفي تحديد طبيعتيا القانكن

 القانكنية األكضاع مف العديد حكؿ التساؤؿ يثير يافي مبحثل المقارنة حكؿ تحديد ىذه الطبيعة دفعنا
 : بحيث اعتمدت ىذه الدراسة عمى ىذا التساؤؿ كتحميميا تحديدىا الكاجب
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 النيابة العامة القانونية ؟ ما ىي المقومات المحددة لطبيعة 

 القكانيف بعض في العامة النيابة أعضاء فأ كما قضائية، ىيئةيفترض أنيا  العامة إف النيابة          
 مف االختصاصات بعض العدؿ لكزير جعمت أك العدؿ، لكزير العامة النيابة تبعية جعمت المقارنة
ف البلتيني ظاـالن في متبع ىك كما الفنية دكف اإلدارية الناحية بيف  اإلدارية الصبلحيات ىذه فتماخت كا 

 حكؿ خبلفان  يثير؟  العامة النيابة استقبللية تحقيؽ نا أماـ عدة تساؤالت منيا مدلإال أن فمسطيف كمصر
اعتبارىا  يرجح مما كتطبيقو بتفسيره القانكف لحماية أداة أنيا أـ التنفيذية لمسمطة العامة النيابة تبعية

كلئلجابة عمى ىذه كلتكضيح طبيعة النيابة في ىذه الدراسة  القضائية لسمطةا عبشعبة مف ش
 اإلشكالية قسمت ىذه الدراسة إلى فصميف : 

  العامة لمنيابة القانكنية الطبيعة محددات:  األكؿ الفصؿ

  العامة لمنيابة القانكنية الطبيعة آثار:  الثاني الفصؿ
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 الفصل األول

 يعة القانونية لمنيابة العامةمحددات الطب
 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 الفصل األول: محددات الطبيعة القانونية لمنيابة العامة 
إف النيابة العامة ىي الشخص اإلجرائي الرئيس الذم ككمت اليو الدكلة صبلحية مباشرة اقتضاء   

مباشرتيا أماـ بيا تحريؾ الدعكل الجزائية كالتحقيؽ بيا ك  أنيطكىي الييئة التي  ،حقيا في العقاب
حيث كاف ذلؾ نتاج تطكر النظرة إلى الجريمة  ،كمتابعتيا إلى حيف الفصؿ بيا بحكـ باتالقضاء 

كالنيابة العامة تمارس  ،بكصفيا اعتداء عمى المجتمع أكثر منيا اعتداء عمى مصالح خاصة لؤلفراد
نما تنكب عف الدكلة مف أجؿ تحقيؽ سيادة ا كاف كاف لكؿ دعكل  ،لقانكفدكرىا بكصفيا خصمان عاديان كا 

حيث قد يككنا شخصان طبيعيان أك معنكيان كدائمان تككف النيابة العامة في مدعى عميو الطرفاف المدعي ك 
التي تمثؿ المجتمع كالحؽ العاـ لمدكلة  االجتماعيةالدعكل الجزائية ىي مف تمثؿ المدعي ككنيا الييئة 

استبعد النظاـ االتيامي كالنظاـ التنقيبي كأخذ بالنظاـ  كما أف المشرع الفمسطيني ،في اقتضاء العقاب
المختمط تيمنان بما سار عميو كؿ مف المشرع المصرم كاألردني كىك ما يتبع النظاـ البلتيني بشكؿ 

 . 1الجزائية الفمسطيني اإلجراءاتكىذا ما اتضح في نصكص قانكف  ،عاـ

المجتمع كتكييؼ مركزىا بأنيا النائب القانكني  إف اعتبار النيابة العامة الممثؿ القانكني عف     
الجزائية الفمسطيني  اإلجراءاتكما كرد في قانكف عف المدعي كليس المدعي نفسو في الدعكل الجزائية 

النيابة العامة في بعض القكانيف المقارنة التي جعمت تبعية النيابة  أعضاءال يغير مف كاقع اعتبار 
ـ كالنظاـ البلتيني بمنحو بعض االختصاصات مف الناحية اإلدارية كأف العامة لكزير العدؿ بشكؿ تا

 . 2مريكيو كما ىك متبع في النظاـ األنجمك أالنائب العاـ ىك كزير العدؿ نفس

كفيما حدده الفقو في طبيعة النيابة العامة تتكزع النظرة الفقيية لمطبيعة القانكنية لمنيابة العامة        
ساسية، أكليا أف النيابة العامة جية إدارية، كثانييا أنيا جية قضائية، في حيف عمى ثبلثة تكجيات أ

ترل النظرة الثالثة أف النيابة العامة ىي جية مختمطة الطبيعة تجمع بيف اإلدارم ك القضائي، كقد كاف 
ات لكؿ تكجو عمى حدة مبرراتو، إال أنو يجب االنتباه إلى أف تمؾ التكجيات الفقيية لـ تكف تكجي

                                                           
د.خميؿ ، عبد اهلل : النيابة العامة ككيؿ عف المجتمع أـ تابع لسمطة التنفيذية ، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف،  1

       44مكتبة اإلسكندرية ، ص  \( 11سمسمة قضايا اإلصبلح )
 ،  15اإلسكندرية ، ص  \ريؾ الدعكل الجنائية ، دار الكتب القانكنية د. جابر حساـ : السمطة المختصة بتح2
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نما كانت  مؤسسة كما ىك الحاؿ بالنسبة إلى معظـ المؤسسات القانكنية الفكرية كالمؤسساتية، كا 
حيث يرل  ،تكجيات قائمة عمى المبلحظة كاالستنتاج لما ىك مكجكد في األنظمة القضائية المختمفة

العامة لمسمطة حيث أف تبعية النيابة  ،أنصار االتجاه األكؿ بأف النيابة العامة ذات طبيعة إدارية
كلذلؾ فإف كجكدىا  ،المباشرة لمسمطة التنفيذية يجعميا تمتثؿ لمتكجيات العامة التي تسطرىا الحككمات

في المحاكـ يعتبر امتدادا لمسمطة التنفيذية في الجياز القضائي، كأنيا تعبر عف كجية النظر الحككمية 
الرأم أف النيابة العامة ال يمكف أف في القضايا المعركضة عمى أنظار القضاء، كيرل أنصار ىذا 

تتحرؾ إال بإذف مف السمطة الحككمية التي تتبع ليا، ك بالتالي فإف كؿ المكاقؼ كاالختصاصات التي 
قكاميا أف كزير العدؿ باعتباره  ،تمارسيا النيابة العامة في ىذا الصدد تستند إلى كجكد سمطة تسمسمية

مباشر لمنيابة العامة كىك البكابة الرئيسية لتدخؿ السمطة التنفيذية ممثبل لمسمطة التنفيذية ىك الرئيس ال
 . 1في شؤكف القضاء

كيذىب أنصار االتجاه الثاني اعتبار النيابة العامة جزء مف السمطة القضائية ما ىي في آخر         
ميـ جزء ال المطاؼ إال مجمكع األفراد المنتميف إلى السمطة القضائية، كأف حمميـ لصفة القضاء تجع

يتجزأ مف السمطة القضائية بمفيكميا العاـ، زيادة عمى أف جؿ األنظمة القضائية ترل بعدـ التخصص 
كأف القاضي الكاحد يمكف لو أف يتدرج خبلؿ مساره الميني بيف ممارسة قضاء الحكـ كقضاء النيابة 

انطبلقا مف بداية تككينيـ العامة، كأف السبب في ذلؾ راجع إلى كحدة المسار الميني لمقضاة عمكما 
إلى غاية بمكغيـ سف التقاعد، كبالتالي فإنو مف اإلجحاؼ القكؿ إف جياز النيابة العامة يعتبر جيازا 
إداريا، بؿ ىك عمى النقيض مف ذلؾ فيك جياز قضائي كىك جزء مف السمطة القضائية بمفيكمو 

 .2المتعارؼ عميو في األدبيات الدستكرية كالسياسية الكبرل

أما االتجاه الثالث :النيابة العامة جياز مختمط عمى عكس االتجاىيف األكليف، المذيف يركزاف        
عمى الطبيعة األحادية كالمتفردة لمنيابة العامة، يذىب االتجاه الثالث إلى أف لمنيابة العامة طبيعة 

                                                           

  1 https://www.marocdroit.com   ـ . 8:03، ساعة الزيارة  018\8\13تاريخ الزيارة 
-ق 1422،   248ر الفكػػر العربػػي ، ص دا –د.الغريػػب، محمػػد عيػػد : المركػػز القػػانكني لمنيابػػة العامػػة ، القػػاىرة   2

 ـ 2001

https://www.marocdroit.com/


13 
 

انكنية لمنيابة العامة حيث نجد أف الطبيعة الق ،1 مزدكجة تجمع بيف ما ىك إدارم  كما ىك قضائي
مما ثار ) المبحث األكؿ (  حيث المعيار الشكمي كالمكضكعي يعترييا الغمكض في تحديد كصفيا مف

طة مخبلفان حكؿ مقكمات تحديد طبيعتيا القانكنية المزدكجة كالقضائية كمدل استقبلليا أك تبعيتيا لمس
 التنفيذية )المبحث الثاني(. 

 د الطبيعة القانونية لمنيابة العامة المبحث األول: معايير تحدي
األصؿ أف المجتمع ىك صاحب الحؽ في إقامة الدعكل الجزائية حياؿ الجاني لتقرير مسؤكليتو  

الجنائية عف الجريمة التي اقترفيا باعتبارىا تمثؿ االعتداء عمى حؽ أك مصمحة أضفى عمييا المشرع 
أناب عنو  ،سنى لو تحريؾ ىذه الدعكل حياؿ الجانيكلما كاف المجتمع بأسره ال يت ،حمايتو الجنائية

ىيئة النيابة العامة لتتكلى تحرييا كمباشرتيا حيث اف الدعكل الجزائية ليست ممكان لمنيابة العامة بالتالي 
كلقد تنازع الفقو عمى  ،ىي ال تممؾ حؽ التنازؿ عنيا اك العدكؿ أك التصالح فييا ككنيا تنكب كال تممؾ

السمطتيف  إلىالسمطة التنفيذية أـ أنيا تنتمي  إلىكانت تنتمي  إذانيابة العامة كما تحديد طبيعة ال
ذات طبيعة منفردة تستقؿ بيا السمطة القضائية  أنياذات طبيعة خاصة أك  أنياالتنفيذية كالقضائية أـ 

معايير تحديد ىذا بالضركرة يدفعنا إلى البحث في  ،2كتككف النيابة شعبة مف شعبيا كجزء ال يتجزأ منيا
 المكضكعية في )المطمب الثاني(.طبيعتيا القانكنية مف الناحية الشكمية في )المطمب األكؿ( كالناحية 

  لطبيعة النيابة العامة القانونيةالمطمب األول: المعيار الشكمي 

التي تطبع فمف حيث ىذا المعيار، يستند ىذا االتجاه إلى أنو ال يمكف تفسير التسمسمية اإلدارية        
عمؿ النيابة العامة إال بككنيا جزءا ال يتجزأ مف مفيـك المرفؽ اإلدارم الذم يطبع عمؿ دكاليب كمرافؽ 
كزارة العدؿ، كبالتالي، فإنو عمى غرار ما تخضع لو تمؾ المرافؽ كالدكاليب مف سمطة رئاسية لكزير 

لبحث في الطبيعة القانكنية مف الجانب ا ف  أالعدؿ، فإف النيابة العامة تخضع لمسمطة الرئاسية نفسيا ك 

                                                           
  249د.الغريب محمد : مرجع ابؽ ، ص  1

القػاىرة ،  \د. عبػد الحميػد، اشػرؼ: النيابػة العامػة كدكرىػا فػي المرحمػة السػابقة عمػى المحاكمػة ، دار النيضػة العربيػة  2
    2007،   55الطبعة األكلى ، ص
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اختصاصاتيا كخصائصيا كعبلقتيا  ،تشكيميالعامة مف حيث الشكمي يعني البحث في ىيكمية النيابة ا
حيث أف البحث في خصائص النيابة  ،مع السمطات الثبلث كمدل تبعيتيا لكؿ مف ىذه السمطات

ت كىي التبعية التدريجية كاإلدارية العامة مف حيث ىيكمتيا نجد أنيا ال تخرج عف ثبلثة سما
 . 1عدـ جكاز رد أعضائيا ،كحدة النيابة العامة ،كاستقبلؿ النيابة العامة ،كالقضائية

حيث كرد في قانكف السمطة القضائية الفمسطيني عمى أف أعضاء النيابة العامة يتبعكف          
الذيف ألعضاء النيابة  كتابي أك شفيي ياكلمنائب العاـ أف يكجو تنبي ،رؤسائيـ كفقا لترتيب درجاتيـ
حيث نجد أف ىناؾ تبعية قضائية تتمثؿ في إشراؼ كرقابة النائب  ،يخمكف بكاجباتيـ إخبلال بسيطا

أم  العاـ عمى أعضاء النيابة العامة كعبلقة بيف رئيس كمرؤكس يجعميا أشبو بنطاؽ الييئات اإلدارية
بأف النيابة  يبلحظحيث  ،ىذا ما يختمؼ عف القضاء الجالسك  أنيـ يخضعكف لمنائب العاـ إداريا أيضا

تتمثؿ في خضكعيـ لكزير العدؿ ككنيا ذات تدرج رئاسي خصيا المشرع  رئاسية لسمطةالعامة تخضع 
ال  لئلشراؼ عمييـ عف طريؽ إصدار أكامر كتعميمات يجب عمييـ إطاعتيا ما دامت مطابقة لمقانكف كا 

كما أف النائب العاـ لو حؽ الرقابة كاإلشراؼ عمييـ مما  ،التأديبية  المسؤكليةتعرض مف خالفيا إلى 
حيث رئاسة  كزير العدؿ كالنائب العاـ "لنجد باف رجاؿ النيابة العامة يخضعكف لرئاسة مزدكجة أم " 

 . 2 النائب العاـ مكضكعية ككنو األصيؿ في مباشرة الدعكل الجنائية كرئاسة كزير العدؿ إدارية 

أما فيما يتعمؽ في كحدة النيابة العامة كالتي تعني عدـ التجزئة أم اتحاد أعضائيا في كياف          
فذلؾ الذم يتصرؼ أك يتكمـ ال يفعؿ ذلؾ  ،كاحد ال يتجزأ إذ يعتبركف قانكنان كما لك أنيـ شخص كاحدان 

نما باسـ النيابة العامة ا تعكد كعمى اثر ذلؾ فإف صحة إجراءات كبطبلني ،باسمو الشخصي كا 
كما كيجكز أف ينكب عضك نيابة عف عضك أخر في ذات  ،مسؤكليتيا عمى النيابة العامة ككؿ

حيث قد يرفع الدعكل عضك نيابة معيف ثـ يترافع بيا عضك آخر كيطعف بيا عضك آخر  ،الدعكل

                                                           

   1 https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos  ، 
 ـ  11:53،ساعة الزيارة :  2018\8\7تاريخ الزيارة 

 
عبػػد الحميػػد : مرجػػع سػػابؽ ،  ، راجػػع أيضػػان الػػدكتكر أشػػرؼ  2002لسػػنة  1قػػانكف السػػمطة القضػػائية الفمسػػطيني رقػػـ  2
57  

https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos
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د حيث لكف ىذا ال يعني اف ىذا المبدأ يطبؽ عمى إطبلقو دكف قيك  ،ذلؾ كمو مؤدل كحدة النيابة العامة
ذىب كؿ مف المشرع المصرم كالفمسطيني إلى ذات القيكد الكاردة عمى ىذا المبدأ كىي قكاعد 
االختصاص النكعي كالمكاني حيث ال يجكز لعضك النيابة العامة أف ينكب عف غيره مف األعضاء  

ة دعكل كما ال يجكز لو مباشر  ،في دعكل تنظر خارج نطاؽ المحكمة التي يتبع ليا في محافظة معينة
 .1نو ائب العاـ دكف تككيؿ مكتكب مىي اختصاص ذاتي لمن

كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية عمى اف ألعضاء النيابة الكمية ما لرئيسيا في اف           
في دائرة المحكمة الكمية التي يقكمكا بأعماؿ النيابة في االتياـ كالتحقيؽ في جميع الجرائـ التي تقع 

تفكيض استقر عميو  ،ابة الكمية كذلؾ بناءن عمى تفكيض رئيس النيابة أك مف يقكـ مقاموتتبعيا الني
    . 2العمؿ في حكـ المفركض بحيث ال يستطاع نفيو إال بنص صريح 

مف قانكف اإلجراءات  248/2حيث نصت المادة  ،كما ال يجكز رد أعضاء النيابة العامة  
حيث   3مأمكرم الضبط القضائي " كال ،أعضاء النيابة العامة الجنائية المصرم عمى انو " ال يجكز رد

األكلى : ما إذا كانت النيابة العامة طرفان أك خصمان أصميان في  ،فرؽ المشرع المصرم بيف حالتيف
كالثانية : ما إذا كانت طرفان منضمان إلى الدعكل حيث في األخيرة يجكز رد عضك النيابة  ،الدعكل

كىذا ما ذىب إليو المشرع  ،4مف قانكف المرافعات المدنية  163ص المادة العامة كما كرد في ن
الفمسطيني حيث لـ يجيز رد أعضاء النيابة العامة كذلؾ ألمريف :  أف عضك النيابة العامة خصمان 

نما خاضع لتقدير  ،أصيبلن في الدعكل الجزائية كال يجكز رده كالثاني أف رأم النيابة ال يمـز القاضي كا 

                                                           
، نشأت قاعدة كحػدة النيابػة العامػة كعػدـ تجزئتيػا بنشػكء النيابػة  63-61د. عبد الحميد، اشرؼ:  مرجع سابؽ ، ص  1

العامػػة ذاتيػػا أم بظيػػكر الممػػؾ كنكابػػو الػػذيف كانػػت تقتصػػر ميمػػتيـ عمػػى رعايػػة شػػؤكف الممػػؾ كمصػػالحو ثػػـ عيػػدت إلػػى 
،  865، ص  166، رقػـ  16: مجمكعة أحكاـ محكمػة الػنقض ، س 15/11/1965: نقض المصالح العامة ، راجع 

راجػػع : د. راشػػد، عمػػي  : مبػػدأ عػػدـ تجزئػػة النيابػػة العمكميػػة كالقضػػاء الحػػديث لمحكمػػة الػػنقض كاإلبػػراـ، مجمػػة القػػانكف 
   125، ص  1946، 1كاالقتصاد ، ع

/ راجػػػػػع : نقػػػػػض  509، ص  106،رقػػػػػـ  20: مجمكعػػػػػة أحكػػػػػاـ محكمػػػػػة الػػػػػنقض ، س 21/4/1969نقػػػػػض  2
 .  26، ص 50، رقـ  28، س 13/2/1977:  نقض أيضان  / راجع 673، ص  106، رقـ  20، س  12/5/1969

  2003لسنة  95،  مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ  248/2مادة 3
  1949لسنة  77مف قانكف المرافعات المدنية المصرم رقـ  163مادة  4
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كمة أم لتقدير القضاء الجالس ككنو غير مكحد مع القضاء الكاقؼ كمستقؿ عنو ك كىذا ما نصت المح
 . 1مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 160عميو المادة 

كتجدر اإلشارة إلى عدـ مسؤكلية أعضاء النيابة العامة عف أعماليـ فيما يتعمؽ بكظيفتيـ خاصة       
حياتيـ ذلؾ ألف طبيعة عمؿ النيابة تنصب عمى أعماؿ االتياـ كالتحقيؽ إف كاف ذلؾ في حدكد صبل

كىذا يعني انو استعماؿ لمسمطة المخكلة ليـ كبالتالي يتمتعكف بحصانة عدـ مسؤكليتيـ القانكنية عف 
إال أف ذلؾ ال  ،أخطائيـ الكظيفية  كيبرر ذلؾ بأنو سبب مف أسباب اإلباحة ككف النيابة خصـ إجرائي

ي حاؿ كاف ىناؾ خطأ جسيـ ينطكم عمى غش أك تدليس أك ارتكاب جريمة  كىذا ما ذىب ينطبؽ ف
 . 2إليو كؿ مف المشرع المصرم كالفمسطيني 

ف أىـ ما يكضح ىيكمية النيابة العامة في إطار تحديد طبيعتيا القانكنية ىك مدل استقبلليا          كا 
بالقضاء تقكـ عمى استقبلليا عف قضاء الحكـ رقـ حيث أف عبلقة النيابة العامة  ،عف القضاء الجالس

 أماـمباشرتيا لمتحقيؽ في مرحمة التحقيؽ السابقة لممحاكمة كمرحمة مباشرة الدعكل كخصـ اجرائي 
ال يجكز لمقضاء الجالس كقاعدة عامة أف يحرؾ الدعكل الجزائية ككف  بأنوكيترتب عمى ذلؾ  ،القضاء

أيضان إلزاـ النيابة باتخاذ إجراء معيف يدخؿ في صميـ  النيابة المختصة بذلؾ كال يجكز لو
 . 3اختصاصيا

كما تبرز أىمية استقبلؿ النيابة العامة عندما تستقؿ غف السمطة التنفيذية في إطار التعاكف ما         
حيث يتبع مأمكرم الضبط القضائي تعميمات النيابة العامة  ،بينيـ كفي حدكد ما نص عميو القانكف

أصيؿ لمنيابة حيث اف التحقيؽ ىك اختصاص  ،كضمف القيكد الكاردة بالقانكفصاصاتيا ضمف اخت
مكرم الضبط القضائي مباشرتو إال بتفكيض خطي مف النيابة العامة كبحدكد ما العامة كال يجكز لمأ

نص عميو قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الذم حدد جكاز التحقيؽ لمأمكرم الضبط القضائي في 
                                                           

  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  160مادة  1
: مجمكعة األحكاـ محكمة النقض ، 8/2/1966، أنظر : نقض 71-70د. عبد الحميد، اشرؼ: مرجع سابؽ ، ص  2

 ، راجػػع : الػػدىبي، إدكار غػػالي: دكر النيابػػة العامػػة فػػي تنظػػيـ العدالػػة الجنائيػػة ، المركػػز 112، ص  20، رقػػـ  17س
   157، ص 1971القكمي في البحكث الجنائية كاإلجتماعية 

   195، راجع : الدكتكر مأمكف سبلمة ، مرجع سابؽ ، ص73-72د. عبد الحميد، أشرؼ: مرجع سابؽ ، ص 3
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عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم  ،1لجنح دكف الجنايات كىذا ما اتبع المشرع المصرم كالفمسطيني ا
منح السمطة التنفيذية مباشرة التحقيؽ كأعضاء النيابة كقضاة التحقيؽ كفقان لقانكف تحقيؽ الجنايات 

 .2الفرنسي

لى أم يئة إف تحديد المعيار الشكمي لمنيابة العامة يعني تحديد ماىية ىذه الي   مف حيث تشكييا كا 
حيث كرد في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  أنيا  ،سمطة تنتمي مف الجانب الييكمي كالتشكيمي

عمى انو " تؤلؼ  60كما تشكمت بمكجب قانكف السمطة القضائية الفمسطيني في المادة  ،جية قضائية
. 5. ككبلء نيابة 4. رؤساء نيابة 3عد أك أكثر . نائب عاـ مسا2. النائب العاـ 1النيابة العامة مف "
حيث أف ىذه المادة تكضح باف النائب العاـ ىك قمة ىيكؿ النيابة العامة كرأسيا كلو معاكني نيابة " 

حؽ الرئاسة عمى باقي أعضاء النيابة العامة مف الناحية اإلدارية كفي حدكد معينة مف الناحية القانكنية 
أما فيما يتعمؽ بأعضاء النيابة يقتصر  ،أراضي السمطة الكطنية كاختصاصو يمتد إلى جميع

 ،اختصاصيـ عمى نطاؽ مكاني معيف يتحدد بقرار مف كزير العدؿ بناءن عمى اقتراح النائب العاـ
كبالنظر إلى قانكف السمطة القضائية  نجد أف تعييف النائب العاـ يتـ بقرار مف رئيس السمطة الكطنية 

كما أف تعييف أعضاء النيابة يتـ بقرار مف كزير العدؿ بناءن عمى  ،جمس القضاءبناءن عمى تنسيب م
األمر الذم يجعؿ مف تعييف أعضاء النيابة العامة بما فييـ النائب العاـ بيد  ،اقتراح النائب العاـ

 . 3مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني  63السمطة التنفيذية كفقان لممادة 

في المادة نص   2012 الدستكر المصرم عاـ يبلحظ أفب إليو المشرع المصرم ا ما ذىأم          
كلكف السؤاؿ يثكر  ،4 2014عمى أف " النيابة جزء ال يتجزأ مف القضاء " كتكافؽ مع تعديمو عاـ  189

في مدل تكافؽ نصكص القانكف المصرم كتعميمات النيابة العامة مع الدستكر ؟ كىؿ ىناؾ استقبلؿ 
لعامة في ضكء النصكص القانكنية كالتعميمات المذككرة آنفان ؟ حيث كرد في قانكف السمطة لمنيابة ا

                                                           
  2001لسنة  3، قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  55مادة 1
  50د. عبد الحميد ، اشرؼ ، مرجع سابؽ ، ص 2
  2002لسنة  1، قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ  63، مادة  60مادة 3
د. شػػمس الػػديف، اشػػرؼ: التػػكازف بػػيف السػػمطة كالحريػػة ككجػػكب تقييػػد سػػمطة النيابػػة العامػػة فػػي التحقيػػؽ ،دار النيضػػة 4

 . 66-50، ص  2015العربية ، القاىرة ،  الطبعة الثانية ، 
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القضائية أف " أعضاء النيابة العامة يتبعكف رؤساءىـ كالنائب العاـ كىـ جميعان يتبعكف كزير العدؿ 
نستنتج أف كمف ىنا  ،125كلمكزير حؽ الرقابة كاإلشراؼ عمى النيابة العامة كأعضائيا " في المادة 

التبعية التدريجية تتعارض مع استقبلؿ النيابة العامة كنصكص الدستكر الذم نص بشكؿ صريح عمى 
 . 1أف النيابة جزء ال يتجزأ مف القضاء 

أف النيابة العامة في فمسطيف غير مستقمة استقبلالن تامان كجية قضائية مف  يمكف القكؿك         
 ،ف الكظيفة القضائية تتميز بتشكيؿ السمطة ذاتيا التي تتصرؼالجانب العضكم أك اإلجرائي حيث ا

حيث ال يدخؿ الجسـ الكاحد كالمكحد بكؿ أعضائو جسـُ آخر كلك  ،كاألشكاؿ التي تتـ فييا تصرفاتيا
ف كاف ىذا التدخؿ إداريان  ذلؾ يخالؼ استقبلؿ النيابة العامة في حاؿ  ،في بعض ىذه االختصاصات كا 

استقبلؿ أعضاء النيابة العامة يعني استقبلليـ في تأدية أعماليـ  أفكما  ،ائياعتبارىا جياز قض
فالتبعية  ،القضائية ألف الرئاسة اإلدارية تفسد مضمكف العمؿ ميما تقيد نطاقيا القانكني بحسف األداء

كتحد مف قدرة المرؤكسيف عمى استقبلليـ برأييـ دكف التأثر  ،اإلدارية ليا أثر نفسي غير محدكد
ذلؾ ألف ىذه التبعية تفرض الكالء كالطاعة  ،ميمات رؤسائيـ فيما يتعمؽ بمضمكف العمؿ القضائيبتع

لمرئيس المتبكع كىذا يخالؼ الدستكر باعتبار النيابة جياز قضائي مستقؿ ككنيـ ال يممككف الخركج 
لمصرم كىذا يعني أف كؿ مف المشرع ا ،عف أكامر كتعميمات كزير العدؿ كسمطتو باإلشراؼ عمييـ

أعضاء النيابة العامة مما يستدؿ  مطة رئاسية فيما يتعمؽ بتعييف كترقيةكالفمسطيني منحا كزير العدؿ س
مف ذلؾ كجكد تدخؿ مف السمطة التنفيذية كعدـ استقبلليا بشكؿ تاـ كجية قضائية مما يفيد كجكد 

ف البحث في ك  ،رتعارض كغمكض في ىذه النصكص مما يستكجب تعديميا لتكافؽ ما كرد في الدستك  ا 
طبيعة جياز النيابة العامة يعني تكضيح عبلقتيا بالسمطات الثبلث في حاؿ كاف ىناؾ فصؿ ما بيف 

النيابة العامة في ظؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات  أفحيث  ،ىذه السمطات أك كاف ىناؾ كحدة بينيـ 
كىذا ما سنكضحو في ) الفرع التشريعية كالقضائية كالتنفيذية يعني استقبلليا عف السمطات الثبلث 

أما في ظؿ كحدة السمطات نجد أف النيابة العامة ال يمكف فصميا مف الناحية اإلدارية  ،األكؿ(
 . كالكظيفية أيضان عف السمطات الثبلث كىذا ما سنكضحو في ) الفرع الثاني (

                                                           
 . 56د شمس الديف، اشرؼ: مرجع سابؽ ، ص 1
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 الفرع األول: النيابة العامة في ظل مبدأ وحدة السمطات .
السمطات يعني انو مبدأ تفكيض السمطات عمى درجات ىرمية كيقصد بو أف  مبدأ كحدة إف      

جمعية نيابة ) البرلماف ( كىذه تفكض قسطان مف السمطة  إلىالشعب صاحب السيادة يفكض السمطة 
طات كتكازف بينيا كما مإلى ىيئة تنفيذية كفي ىذه الحالة ال يكجد سكل مجرد تقسيـ لمعمؿ ال فصؿ الس

حيث أف المبدأ العاـ الذم ينظـ البناء الدستكرم ىك مبدأ كحدة  ،الغربية يمقراطيةالد الشأفىك 
السمطات كتركيزىا في الييئة الكحيدة الممثمة لمشعب أم في المجمس النيابي المنتخب مف الشعب 

طات التي تمارسيا الييئات األخرل في مكالذم يتبكأ قمة سمطة الدكلة كيككف ىك كحده مصدر لمس
الدساتير الماركسية " االتحاد السكفييتي "  أخذتباعتبارىا تابعة ليا كبتفكيض منو كقد  الدكلة

طة الدكلية كترتب مالييئة العميا لمس بأنياالشعبية بيذا المبدأ ككصفت تمؾ الييئة النيابية  كالديمقراطيات
 . 1عميو سيطرة البرلماف عمى كؿ مف الييئتيف التنفيذية كالقضائية 

النظاـ الذم تقسـ فيو السمطات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية تقسيمان يكفؿ التكازف  فأ ماك        
لذلؾ  ،كجكب تركيز سيادة الدكلة عمى نحك ال يقبؿ القسمة أك التجزئة أساسبينيـ ىك كحده يقكـ عمى 

ران لما يسفر بمبدأ سيادة الشعب نظ إخبلؿفإف ىذا المبدأ في نظر أنصار كحدة السمطات ينطكم عمى 
عنو مف استقبلؿ سمطتي التنفيذية كالقضائية في مكاجية السمطة التشريعية بالرغـ مف ككنيا السمطة 

إف التطبيؽ العممي ليذا المبدأ  ،الشعبية الكحيدة كالتي يتعيف بالتالي أف تخضع ليا سائر السمطات
كراهعف ترجيح كفة السمطة التنفيذية بكؿ ما تمثمو مف جياز قمع  أسفر عمى سائر سمطات الدكلة  كا 

حيث يؤخذ بنظاـ انتخاب السمطة التشريعية فقط فبل يككف في الفصؿ   ،كاخصيا السمطة التشريعية
إال عمى كجو االستثناء بمقدار تبعية السمطتيف التنفيذية كالقضائية  الديمقراطيةبيف السمطات ضماف 

 األجيزةكيحقؽ نظاـ كحدة السمطات بخضكع  ركباأك مثاؿ : النظاـ البرلماني في  ،لمسمطة التشريعية
كبالتالي في التعييف كالعزؿ مف قبؿ الشعب شعبيان لؤلجيزة المنتخبة  المنتخبةالتنفيذية كالقضائية غير 

بطريؽ غير  الديمقراطيةالشعبية المتمثمة بالسمطة التشريعية كتتحقؽ  األجيزةلرقابة  األجيزةتخضع ىذه 
دأ الفصؿ بيف السمطات مف كجية نظر الشرعية لما كجد فيو ما يحقؽ الشرعية نظر إلى مب إذامباشر 

                                                           
  51ـ ص  2001-1422د.الغريب، محمد عيد : المركز القانكني لمنيابة العامة ،مرجع سابؽ، 1
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بأكثر مما يحققيا مبدأ كحدة السمطات ذلؾ ألف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يجعؿ السمطة القضائية 
حاكمان نيائيان عمى القانكف كمف ثـ يككف سببان لقياـ حككمة القضاء بينما تقضي الضركرة أف ينشا نكع 

أما عف  ،بيف السمطتيف القضائية كالتنفيذية مف ناحية كالسمطة التشريعية مف ناحية أخرل تبعيةالمف 
أف  إذمبدأ فصؿ السمطات ىك مبدأ يقكـ عمى النفاؽ ألنو يكفؿ في الكاقع حرية الطبقة البرجكازية 

لرأسمالية أم في السمطة في الدكؿ الرأسمالية سكاء كانت مقسمة أك مركزة انما تعمؿ في خدمة الطبقة ا
 أساسفخير ما يقاؿ عف ىذا النظاـ أنو يقكـ عمى  ،خدمة األحزاب التي تخدـ مصالح ىذه الطبقة

 . 1عادلة في الظاىر ذلؾ لتحقيؽ مصالح الطبقة البرجكازية مبادئقاعدة دكتاتكرية سافرة كتستتر خمؼ 

السكفييتي ككاف ذلؾ في عدة  اف خير مثاؿ عمى تطبيؽ مبدأ كحدة السمطات تـ في االتحادك        
التشريعية كالتأسيسية مف  السمطتيفمجاالت كمنيا في مجاؿ ممارسة السمطة التشريعية بمبدأ اندماج 

حيث يممؾ السكفييت األعمى باعتباره الييئة العميا لسمطة الدكلة  ،حيث كحدة الييئة المخكلة ممارستيما
باختصاص كضع الدستكر كتعديمو كفقان لحاجات التطكر في اتحاد الجميكريات االشتراكية السكفييتية 

في مجاؿ العبلقات بيف السمطات يأخذ  أما ،االجتماعي كما يختص بكضع قكانيف االتحاد السكفييتي
طات كيرفض قسمة مظاىر السيادة في مالتنظيـ السكفييتي بمبدأ كحدة السمطات في العبلقة بيف الس

لدستكرم التقميدم عمى تسميتو بالسمطات فيستعيض عف تقسيـ الدكلة بينما اصطمح فقو القانكف ا
ماف ( عمى كؿ مف الييئات التنفيذية لمظاىر السيادة بتقسيـ لمكظائؼ كسيطرة السكفييت األعمى ) البر 

كالقضائية كالتي تسمى بالسمطة التنفيذية كالقضائية كفقان لمبدأ الفصؿ بينيـ فكؿ منيما ال يسمك في 
كيتخذ البنياف  اف خاص متميز مستقؿ عف البرلمافام ىيئة ليا كي ،ة سمطة حقيقيةمرتب إلىالكاقع 

الدستكرم السكفييتي شكؿ البناء اليرمي القائـ عمى تدرج رئاسي لمتفكيضات يبدأ بتفكيض صادر مف 
فيا صاحب السيادة ألى ىيئاتو النيابية العميا كالتي خكليا ممارسة مظاىر السيادة العميا في الدكلة بكص

)  ،مف الدستكر الجديد 108مفكضة مف الشعب كنائبة عنو كسميت ىذه الييئة حسبما نصت المادة 

                                                           
، راجع : د. أبك العيد، كماؿ زكي محمد، مبدأ الشرعية في الدكؿ  54-53د. محمد عيد الغريب ، مرجع سابؽ ، ص 1

سػػػػتكر اتحػػػػاد الجميكريػػػػات االشػػػػتراكية ، راجػػػػع : د 402، ص 1975االشػػػػتراكية ، رسػػػػالة دكتػػػػكراه ، جامعػػػػة القػػػػاىرة ، 
 دار التقدـ     –، مكسكك 1977مف اكتكبر سنة  7السكفييتية 
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السكفييت ( التحاد الجميكريات االشتراكية السكفيتية كىي تعد كفقان لنص الدستكر الييئة العميا لسمطة 
 .  1أخرلالدكلة كال في مكانتيا أم ىيئة 

سكفييت األعمى عمى كؿ مف األجيزة التنفيذية كالقضائية كيترتب ترتيبان عمى تقدـ يسيطر ال       
عمى تمؾ السيطرة ال رقابة قضائية عمى دستكرية القكانيف ما داـ يعد خاضعان لمبرلماف كما داـ  منطقيا

ال يأخذ النظاـ السكفيتي بفكرة ترؾ أمر  ،أما في مجاؿ رقابة الشرعية ،اف البرلماف حؽ تعديؿ الدستكر
فضمانات حماية  ،المضركريف مف الجريمة الشأفمف الشرعية بناءن عمى طمب األفراد أصحاب التحقؽ 

دفاع عف الشرعية االشتراكية كمؤدل ذلؾ  أمرتتكلى  الدكلةالشرعية تفترض كجكد ىيئات أك أجيزة في 
أنشأ جياز أف نستبعد رقابة الشرعية في كالية القضاء لكي تكفميا أجيزة الدكلة كنتيجة ليذه األفكار 

البرككيراتكرا السكفييتي ليككف حاميان لمشرعية االشتراكية بمدلكليا الكاسع كليباشر رقابة عمى جياز 
كالقضاء كالمؤسسات كالمنظمات كعمى جميع المكظفيف كالمكاطنيف كيفرض عمييـ جميعان احتراـ  اإلدارة

 . 2قكاعد الشرعية االشتراكية

الييئة النيابية العميا المفكضة  إف السكفيتيرد في الدستكر ك ككفقان لما  مف الناحية النظرية كنرل        
كمف الناحية العممية نجد أف الحزب الشيكعي ) خاصة لجنتو  ،مف الشعب لممارسة السيادة في الدكلة

المركزية ( ىك الذم يزاكؿ عادةن ىذه السيطرة فالحزب الشيكعي في نظر السكفييت يعد حارسان لؤلىداؼ 
كنرل أف النيابة العامة ال تتمتع في ظؿ ىذا المبدأ باستقبلليا دكف  ،شتراكية في المجتمع السكفييتياال

تتبع ليا ككنيا جزء مف السمطة القضائية التي  أنياسيطرة مف السمطة التشريعية ) البرلماف ( حيث 
 تعتبر ىيئة تابعة لمسمطة التشريعية الممثمة عف الشعب  .

                                                           
، حيػػث أنػػو مػػف ىػػذا التنظػػيـ ينبثػػؽ ىيئتػػاف مػػف السػػكفييت األعمػػى كىمػػا  58-56د.الغريػػب، محمػػد عيػػد : مرجػػع سػػابؽ 1

ضػػتاف مػػف قبػػؿ السػػكفييت األعمػػى فػػي أداء ىيئػػة رياسػػة السػػكفييت األعمػػى كمجمػػس كزراء االتحػػاد السػػكفييتي تككنػػاف مفك 
بعض الكظائؼ كلمزيد مف التفاصيؿ، راجع : د. اسكندر غطاس، أساس التنظيـ السياسي في الدكؿ االشتراكية ) دراسة 

 كما بعدىا. 532، ص  1972تأصيمية مقارنة( رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، القاىرة ، 
، راجػػع : د. متػػكلي، عبػػد الحميػػد: القػػانكف الدسػػتكرم كاالنظمػػة 58-55 د. الغريػػب محمػػد عيػػد : مرجػػع سػػابؽ ، ص 2

 كما بعدىا       489، ص  1976 -1975، االسكندرية ، سنة 1السياسية ج
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 يابة العامة في ظل مبدأ الفصل بين السمطات الفرع الثاني: الن
 العامة كالنيابة بشقيو القضاء استقبلؿ تتمثؿ في ،عبلقة النيابة العامة مع السمطة التشريعية إف        

 ال كأنو القانكف، لغير العامة النيابة عضك أك القاضي يخضع ال أف يقتضى التشريعية السمطة عف
 مبدأ ظؿ في تممؾ ال فيي كبذلؾ. التشريع حدكد سمطاتيا في جاكزتت أف التشريعية لمسمطة يجكز
 أك أعماليا في التدخؿ أك النيابة كظيفة مباشرة أك العامة النيابة أعضاء محاسبة السمطات بيف الفصؿ
 النيابة تنظيـ في التدخؿ التشريعية السمطة تستطيع ال ككذلؾ قبميا، مف منظكرة لقضية التعرض حتى

 السمطة تستطيع كلكف باستقبلليا، المساس شأنو مف النيابة تنظيـ في التدخؿ أف كذلؾ العامة،
 كأف تصدرىا التي القكانيف طريؽ عف مباشرة غير بصكرة العامة النيابة شئكف في التدخؿ التشريعية
 لممادة طبقان  ليا اختصاص كجكد االعتبار بعيف األخذ مع مثبلن، النيابة اختصاص تحدد قكانيف تصدر
 كيفقد شاغران  مركزه يعتبر السمطة رئيس إف:  عجزىا في كرد التي الفمسطيني األساسي القانكف مف 37

 بأغمبية التشريعي المجمس كمكافقة العميا الدستكرية المحكمة مف قرار عمى بناء كذلؾ القانكنية األىمية
 المجمس أعضاء حدأ ضد الجزائية الدعكل تحريؾ العامة لمنيابة يجكز ال ككذلؾ ،أعضائو ثمثي

 التشريعات في أنو إال ،المذككر األساسي القانكف مف 53 لممادة كفقان  بذلؾ اإلذف بصدكر إال التشريعي
 كالكزراء الدكؿ رؤساء ضد المنظكرة القضايا في كبخاصة التشريعي لممجمس أكبر دكر ىناؾ المقارنة

 األساس في ىي الجزائية قضاياىـ فأ باعتبار أمريكا في ذلؾ كمثاؿ القضائية، السمطة أعضاء أك
 . 1سياسي شأف

 اختصاصيا تباشر العامة النيابة تتمثؿ فيالتنفيذية  عالقة النيابة العامة بالسمطة أف كما        
 الصفة بيذه كىي بأمنو الجريمة أخمت الذم المجتمع عف ككيمة باعتبارىا كاستعماليا الدعكل بإقامة
ف التنفيذية لمسمطة بتبعيتيا القكؿ يمكف ال كبالتالي،لسيادةا مصدر ىي كاألمة األمة تمثؿ  ارتباطيا كا 
 يجكز كال الحصر سبيؿ عمى المحددة المسائؿ بعض كفي عامة بصفة إدارم ارتباط ىك العدؿ بكزير
 ليا العامة فالنيابة العامة، النيابة أماـ المعركضة القضايا في قضائيان  أك فنيان  التدخؿ العدؿ لكزير
 عمى كالرقابة باإلشراؼ العامة لمنيابة دكر ىناؾ أف االعتبار بعيف األخذ مع آنفان، ذكرنا كما بلليتيااستق

                                                           
د.شػػػاىيف، محمػػػكد : تقريػػػر حػػػكؿ النيابػػػة العامػػػة الفمسػػػطينية ، الييئػػػة الفمسػػػطينية لحقػػػكؽ المػػػكاطف ، راـ اهلل ، سمسػػػمة 1

  1999التقارير القانكنية ،
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 اإلجراءات قانكف مف 19 لممادة طبقان (  القضائي الضبط مأمكرم)  القضائية أك العدلية الضابطة
 كالسمطة العامة النيابة بيف العبلقة تتحدد كبذلؾ ،التنفيذية السمطة أجيزة مف كىي ،الفمسطيني الجزائية
 باعتبارىا العامة النيابة أعماؿ في التدخؿ التنفيذية لمسمطة مطمقان  يجكز ال أنو االعتبار مع التنفيذية
 الخصـ باعتبارىا الكظيفة بيذه كتقدـ العاـ، الحؽ دعكل بتحريؾ أصمية بصفة المختصة الجية

 أف اعتقد كأنني تحريكيا، في المجتمع عف تنكب التي الجزائية الدعكل في المكضكعي كليس اإلجرائي
 مصالحو، كحماية الممؾ لتمثيؿ أداة كانت أنيا التاريخية العامة النيابة نشأة بسبب ىك الخبلؼ أساس
 التنفيذية، بالسمطة العامة النيابة العبلقة حكؿ الدائر الجدؿ في أثر لمنيابة التاريخي األصؿ ليذا فكاف
 حكـ مف المجتمع كتطكر العامة كالنيابة القضاء بشقية القضاء استقبلؿ مبدأ ؿظ في اآلف انتيى كلكف
 . 1المؤسسات حكـ إلى الفرد

النيابة العامة تضطمع بتفسير  أف تتمثؿ في النيابة العامة مع السمطة القضائيةعالقة أف  كما       
نو يمكف القكؿ بأف النيابة القانكف كحماية الحقكؽ كالحريات كىك ما تختص بو السمطة القضائية فإ

ككذلؾ فإنو ال شؾ أف دكر النيابة العامة في تحريؾ الدعكل  ،العامة جزء مف السمطة القضائية
الجزائية كمباشرة التحقيؽ كالتصرؼ فيو ىك في حقيقتو عمؿ قضائي مما يجعؿ منيا جزءان مف السمطة 

، كبالتالي فإف النيابة 2نفيذية كالتشريعيةالقضائية، كىك ما يقتضي تمتعيا باالستقبلؿ عف السمطة الت
ال أنيا مستقمة عف قضاء  ف كانت كذلؾ، كا  العامة تعتبر ىيئة قضائية لككنيا تمارس كظيفة قضائية، كا 
الحكـ كال تخضع في عمميا إال العتبارات المصمحة العامة فالنيابة العامة في فمسطيف تحظى بسمطات 

س في األصؿ قضاة تحقيؽ، كسمطة اتياـ، كسمطة تنفيذ، كاسعة فيي سمطة تحقيؽ كىي ما تمار 
باإلضافة إلى أنيا في بعض الحاالت قد تتحكؿ لسمطة الحكـ حيث تنيى الدعكل الجزائية بالتصالح 

كال شؾ أف ىذه السمطات المذككرة تختمؼ  ،مف قانكف اإلجراءات الجزائية 18أك الصالح طبقا لممادة 

                                                           
لسػػنة  3مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني رقػػـ  19، أنظػػر المػػادة  66ص  د.شػػاىيف، محمػػكد: مرجػػع سػػابؽ 1

2001 
  65 صشاىيف،  محمكد: مرجع ابؽ ، 2 
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كـ، كىذا الفصؿ في السمطات القضائية ىك لصالح المتيـ كالحفاظ في األصؿ عف سمطة الحكـ لممحا
 .  1ككرامتو عمى حقكقو 

كيرل الباحث اف أىـ معيار لتحديد الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة ىك المعيار المختمط الذم      
نب الييكمي يجمع بيف المعيار الشكمي كالمكضكعي بحيث تحدد طبيعتيا كفقان لكيفية تشكيميا مف الجا

كما يؤكد الباحث عمى أف  ،كطبقان لمجانب الكظيفي الذم مف خبللو تمارس النيابة العامة كظيفتيا
النيابة العامة تحقؽ استقبلليا في ظؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم ينسجـ كنظاـ الحكـ في فمسطيف 

 كد في دكلة فمسطيف. استقبلؿ النيابة العامة كجية قضائية في ظؿ نظاـ ديمقراطي يسلتحقيؽ 

 القانونية لطبيعة لمنيابة العامة المطمب الثاني: المعيار الموضوعي 
إف تحديد الكظيفة التي تمارسيا النيابة العامة يعني تكضيح طبيعتيا مف خبلؿ التنظيـ القانكني        

ئية اـ تنفيذية لمكظيفة التي تقكـ بيا بحيث مف خبلليا يمكف لنا تصنيؼ النيابة العامة كجية قضا
ىذا حيث  مف حيثبحسب طبيعة الكظيفة التي تقكـ بيا كالسمطات الممنكحة ليا مف خبلؿ الممارسة ك 

ف كانت تخضع لمسمطة الرئاسية لكزير العدؿ في  المعيار، فإف االتجاه الفقيي يرل أف النيابة العامة كا 
لقكاعد القانكنية التي تحدد بعض األنظمة القضائية، فإنيا تخضع مف حيث عمميا لمجمكعة مف ا

قكاعد اختصاصاتيا، كبالتالي فيي عند تطبيقيا لتمؾ القكاعد القانكنية تتقمص دكر الجياز القضائي، 
كما أف األعضاء المككنيف لجياز النيابة العامة قضاة في األصؿ، كبالتالي، فإنيـ يختمفكف مف حيث 

نظـ لمكضعية المينية لباقي أعضاء إدارة كزارة اإلطار القانكني المنظـ لكضعيتيـ عف القانكف الم
حيث أف البحث في ىذا المعيار يعني تحديد طبيعة كظيفة النيابة العامة كطبيعة العمؿ الذم  ،العدؿ
حيث انو مف خبلؿ ىذا العمؿ يتبيف لنا ما إذا كاف ىذا العمؿ قضائيا أـ يعتبر مف األعماؿ  ،وتقكـ ب

لقد ذكرنا آنفان أنو تتكلى النيابة العامة كظيفة االتياـ في الدعكل  ،نفيذيةالتي تدخؿ في إطار السمطة الت
الجزائية ككصفيا كسمطة اتياـ ال خبلؼ عميو عالميا بعد أف انقضى نظاـ االتياـ الفردم كلـ يبؽ لو 

                                                           

 18، أنظر مادة  2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 1 
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ة مف أثر في العالـ إال في النظاـ األنجمك سكسكني، كحتى في ىذا النظاـ نشأت كذلؾ النيابة العمكمي
 .1  كسمطة اتياـ تتدخؿ في الدعكل الجزائية عند المزكـ

 الفرع األول : الطبيعة القانونية ألعمال االتيام  
تحديد طبيعة األعماؿ التي تقكـ بيا النيابة العامة تتحدد ضمف  إلىاتجو المشرع المصرم        
كبيذه الصفة  ،تياـ كمباشرتوالكظيفة األكلى التي تقكـ بيا كىي تمثيؿ المجتمع في تكجيو اال إطار

تعتبر خصمان في الدعكل بؿ ىي الطرؼ األكؿ فييا أم المدعي كلكنيا ليست مدعي بالمعنى 
حيث كاجبيا معرفة المتيـ الحقيقي  ،تمثؿ صالح الجماعة ألنياالمعركؼ في الدعاكل المدنية كذلؾ 

لى أف النيابة العامة ىي العضك النشط أك كتأكيدان لما ذىب إليو رأم الفقو الفرنسي إ ،كالمطالبة بعقكبتو
كنرل أف كظيفة النيابة  ،لمرحمة المحاكمة كجمع األدلة اإلعدادالجياز القضائي المتحرؾ الذم يتكلى 

العامة في مصر تتجمى في االتياـ ككظيفة أصيمة  دكف مباشرة التحقيؽ االبتدائي كفقان لما اتجو إليو 
 . 2المشرع المصرم 

يما اتجو إليو المشرع الفمسطيني نجد باف كظيفة النيابة العامة تشير الى الجمع بيف أما ف       
الجزائية عمى أف " تختص النيابة  اإلجراءاتمف قانكف  1سمطتي االتياـ كالتحقيؽ حيث نصت المادة 

ينة في الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المب بإقامةالعامة دكف غيرىا 
تعطيؿ سيرىا أك التصالح عمييا إال في  كال يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أ تركيا أك ،القانكف "

لذا فإف اختصاص النيابة العامة الفمسطينية ىك تحريؾ الدعكل الجزائية  ،الحاالت الكاردة في القانكف
المجتمع الذم أخمت الجريمة بأمنيا كمباشرتيا كتقكـ النيابة العامة بيذه الميمة باعتبارىا ككيؿ عف 

الحقيقة  إلىالدكلة يسعى  أجيزةلذلؾ يجب أف حدكد الككالة كأف تقكـ بعمميا باعتبارىا جيازان مف 

                                                           
، ص  1973حػػافظ، محمػػكد: القضػػاء اإلدارم ، القػػاىرة ،  ، راجػػع د.108ص د. عبػػد الحميػػد، أشػػرؼ: مرجػػع سػػابؽ1

راجػػػع أيضػػػا : د. راغػػػب، كجػػػدم : النظريػػػة العامػػػة لمعمػػػؿ القضػػػائي فػػػي قػػػانكف المرافعػػػات ، منشػػػأة المعػػػارؼ ،  360
، كالمستشار يكنس،  عادؿ : رقابة محكمة القضاء االدارم عمى قرارات سمطات التحقيػؽ  16، ص1974االسكندرية ، 

 .    123، ص  1956،  6ك5ـ ،) دراسة نظرية كعممية مقارنة ( لمعمؿ القضائي ، مجمة مجمس الدكلة ، س كاالتيا
  249د.الغريب محمد عيد : مرجع سابؽ ، ص 2
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فالنيابة العامة خصـ غير عادم  ،مدفكعان بمقتضيات المصمحة العامة ال فردان عاديان يتنازع مع المتيـ
 . 1لصالح المتيـ  الحقيقة المجردة كلك إظياراذ يسعى إلى 

 ،ىذا النظاـ باشرىامما تقدـ أف طبيعة أم نظاـ تستمد مف طبيعة الكظيفة التي  يرل الباحثك          
لذلؾ فإف المعيار الذم يجب أف  ،كتحدد الييئة التي تقكـ بو بأنيا ىيئة قضائية تبعان لطبيعة عمميا

 ،ئات بناءن عمى طبيعة الكظيفة التي تقكـ بيااليي إحدلالصفة القضائية عمى  إضفاءيمتـز بو القانكف 
كانت تباشر كظيفة ضمف  إذاأما  ،فإذا كاف محكر عمميا قضائي بالمعنى الدقيؽ نعتبره جيازان قضائيان 

كما أف النيابة العامة ىي  ،حككمية ىنا نضفي عمييا صفة تنفيذية مف سمطة تنفيذية كأعماؿىيئات 
ؼ بالقضاء الكاقؼ ككنيا تحرؾ الدعكل كتباشر التحقيؽ كتسعى جية قضائية بالمعنى العاـ حيث تص

مما يمـز الفصؿ بينيا كبيف القضاء الجالس كىك قضاء الحكـ الذم يفصؿ في الدعكل  ،األدلةلجمع 
 الجزائية التي حركت كبكشرت مف قبؿ النيابة العامة . 

 الفرع الثاني: طبيعة أعمال التحقيق.
المتمثمة بأعضاء  ،يعني اإلجراءات التي تتخذىا سمطة جمع األدلة كالتحرمأف التحقيؽ االبتدائي      

لمعرفة  ،كسمطة التحقيؽ المتمثمة بقاضي التحقيؽ كالمحقؽ بصدد الجريمة المرتكبة ،الضبط القضائي
كالتي يقصد مف كرائيا أيضا التمييد إلحالة أك عدـ أحالة الدعكل الجزائية  ،حقيقتيا كمعرفة مقترفيا

حيث إف النيابة العامة في مصر ىي السمطة المختصة  ،المحكمة المختصة  إلىشئة عنيا النا
مكممة كقاضي  أكيباشر فييا التحقيؽ االبتدائي مف جيات بديمة  أخرلكثمة حاالت  ،أصبلبالتحقيؽ 

الذم  األساسحكؿ  ،كلـ يتفؽ الفقو الجنائي المصرم  ،التحقيؽ، كالقاضي الجزئي كغرفة المشكرة
النيابة العامة  اختصاص، النيابة العامة، في اختصاصو بسمطة التحقيؽ فمنيـ مف اعتبر إليوتند يس

بالتحقيؽ ىك اختصاص أصيؿ باسـ القانكف بينما ذىب آخركف الى اف اختصاص النيابة العامة 
و النيابة كيتحدد نطاؽ التحقيؽ الذم تمارس ،مباشرة ذلؾ ىك باسـ النائب العاـ أف إلىبالتحقيؽ، يستند 

                                                           

 1   https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn ،  : تػاريخ الزيػارة
 ـ  11:00، ساعة الزيارة :  19/8/2018

https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos/a.495519313849375/499019380166035/?type=1&theater
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كتمارس النيابة العامة كاليتيا طبقان  ،العامة في التحقيؽ االبتدائي، عند دخكؿ القضية حكزة المحكمة
 .1العامة لقاضي التحقيؽ لؤلحكاـ
مف درجة رئيس النيابة  أعضائوكقد عزز المشرع المصرم اختصاصات النيابة العامة بتزكيد        
كتككف ليـ سمطة محكمة جنح منعقدة في غرفة  ،يؽ الجناياتسمطة قاضي تحقيؽ في تحق األقؿعمى 

ف المشرع المصرم  المشكرة كليـ سمطة قاضي تحقيؽ عدا الحبس االحتياطي في التحقيؽ بالجنايات كا 
نما  تطمب مف رئيس المحكمة االبتدائية ندب  أفلمنيابة العامة  أجازلـ يمغي كظيفة قاضي التحقيؽ، كا 

التحقيؽ بمعرفة قاضي  أفتبيف ليا  إذارة التحقيؽ في مكاد الجنايات كالجنح، أحد قضاة المحكمة لمباش
 . مبلئمة بالنسبة لظرؼ المدعي أكثرالتحقيؽ ىك 

يتكلى التحقيؽ بمعرفة قاضي بناء عمى طمب كزير العدؿ كاستجابة المحكمة  أفيجكز كما         
قرار  إصداريـ اك المدعي بالحقكؽ المدنية كلممت ،كبقرار مف الجمعية العامة لممحكمة ،ستئنافيةاإل

تككف الدعكل قائمة بحؽ مكظؼ اك مكمؼ بخدمة عامة اك مستخدـ اك احد رجاؿ  أالالندب شرط 
لذا فاف قاضي التحقيؽ اك المستشار احتفظ لو باختصاص استثنائي لمتحقيؽ في  ،ضبط الجريمة
الحبس كالتحقيؽ،  إجراءاتبعض  التخاذئي، كلمنيابة العامة الرجكع الى القاضي الجز  ،جريمة معينة

االحتياطي كتفتيش المتيـ اكمنزلو، كضبط البرقيات كمراقبة االتصاالت، كتسجيميا كاف يككف بناء عمى 
المسبب مف القاضي الجزئي،  أمر كمف جيات  ،تزيد عمى مدة ثبلثيف يكمان كيجكز تمديد ىذه المدة كا 

الجنائية المصرم ىي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة  اإلجراءاتالتحقيؽ االبتدائي األخرل في قانكف 
التحقيؽ  باشركي ،كليا اختصاص مزدكج كسمطة تحقيؽ ككقاضي تحقيؽ درجة ثانية ،في غرفة المشكرة

قاضي التحقيؽ كقد منحت ذات الصبلحيات لمستشار التحقيؽ المندكب  أـالنيابة العامة  مف سكاء
 .2مشكرةكالتي تتمتع بيا غرفة ال

                                                           
، راجع الدكتكر 23-13ص  2015د. شمس الديف،  اشرؼ تكفيؽ، كجكب تقييد سمطة النيابة العامة في التحقيؽ  ،  1

، راجػػع ايضػػا د. عبػػد الباسػػط جميعػػي : سػػمطة القاضػػي الكالئيػػة ، مجمػػة العمػػـك  16رجػػع سػػابؽ ، ص كجػػدم راغػػب : م
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لسؤاؿ الشاىد،  ،كمف سمطات التحقيؽ االستثنائية ىك تحقيؽ مأمكر الضبط القضائي عند ندبو       
كينتدب مأمكر الضبط  ،األكافكتدكيف المحضر كاستجكاب المتيـ لضركرة كشؼ الحقيقة كعدـ فكات 

كالقبض كالتفتيش القضائي في حاالت معينة قبؿ النيابة العامة اك قاضي التحقيؽ في حدكد معينة 
كلمنيابة العامة دكرىا الرئيس  ،بالندب كفي حدكد ما نص عميو القانكف األمركحكـ القائـ بالتحقيؽ حكـ 

 24يفصؿ بيا قاضي التحقيؽ كخبلؿ  أفالتحقيؽ كتقديـ الدفكع كالطمبات التي يجب  إجراءاتفي 
 ،يترتب عميو ضرر إالشرط ساعة كبقرار مسبب كليا في أم كقت االطبلع عمى مجريات التحقيؽ 

المصرم، كعدـ كجكد كظيفة  اإلجرائيكخبلصة ما تقدـ يمكف القكؿ بتعدد جيات التحقيؽ في النظاـ 
نماقاضي تحقيؽ مستقؿ كمتفرغ ليذه الكظيفة،  يؤدم كظيفة عارضة عند الندب في دعكل معينة  كا 

كاف التحقيؽ االبتدائي كاجب في  ،كذلؾ تقديمو قبؿ رئيس المحكمة االبتدائية ،كتنتيي كاليتو فييا
المحكمة المختصة مباشرة في  إلىالقانكف لمنيابة العامة رفع الدعكل  أجازالجنايات كفي حاالت 

كبالنظر لتعدد جيات التحقيؽ في النظاـ   ،االستدالؿ بإجراءاتقضايا المخالفات كالجنح مكتفيان 
لقاضي التحقيؽ كمأمكر  كأشاريؽ االبتدائي في التحق األساسالمصرم كاحتبلؿ النيابة  اإلجرائي

( مف 64الضبط القضائي الحاالت االستثنائية مما جعؿ بعض مف الفقو المصرم ينتقد نص المادة )
، ككنيا قد عددت جيات التحقيؽ، مما تسبب بقمة التطبيقات كندرتيا كالنظر الى اإلجراءاتقانكف 

 .1يمة مف الناحية الكاقعية كضعيؼ الق أكثرالنص المذككر انو كاف صكريان 
كيتجو عمؿ النيابة العامة كىي تباشر  ،كما اتجو المشرع الفمسطيني في التحقيؽ االبتدائي      

التحقيؽ إلى الكشؼ عف أدلة الجريمة كتعتبر النيابة العامة ىي سمطة التحقيؽ الرئيسية كالتحقيؽ الذم 
ع في يد النيابة بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كما يرل كالجم ،أعضاء النيابة العامة عمبل قضائيا باشره

البعض أنو يصطدـ مع العدالة إذ يجعميا خصما كحكما في ذات الكقت كىذا الكضع يميؿ إلى التشدد 
ساءة الظف بو قد يؤثر في عنايتيا بتقدير دفاعو الذم يككف مستندا إلى أساس قكم يؤدم  مع المتيـ كا 

إذا أخطأت النيابة العامة في االتياـ أف تستمر في خطئيا  االزدكاجيةه إلى براءتو، كما يخشى مع ىذ

                                                           
مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجنائيػػة  64، أنظػػر : المػػادة 66 -56الػػديف : مرجػػع سػػابؽ ، ص  د. اشػػرؼ تكفيػػؽ شػػمس 1
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عند التحقيؽ، إال أف ىناؾ رأم آخر يرل باعتبار أف النيابة العامة ىي األمينة عمى الدعكل الجزائية 
بدءا مف كقكع الجريمة كحتى رفع األمر إلى المحكمة الجزائية المختصة كبما ليا مف ثقة باعتبارىا 

مف السمطة القضائية فضبل عف معايشتيا أكراؽ الدعكل مف فجرىا كحتى تكجيييا االتياـ ثـ  جزءان 
إحالة األمر إلى المحكمة كىك ما يعطييا بعدا كفيما لكاقع الدعكل كال يخشى مف جمع سمطتي 

ىذا التحقيؽ كاالتياـ في يد النيابة العامة بعد أف أحاط القانكف أعماليا بضمانات حماية لممتيـ ك 
 .1في الساحات القانكنية الفرنسية اآلف جدؿالمكضكع ىك محؿ 

أف المعيار األنسب لتحديد الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة يستكجب الجمع بيف  يرل الباحثك         
المعياريف الشكمي المكضكعي مما يتناسب مع ىيكمية النيابة العامة مف حيث الشكؿ كطبيعة عمميا 

 أنصارمما يستكجب اتخاذ معيار مختمط يجمع بيف ما ذىب اليو  ،مف حيث المكضكعالذم تقكـ بو 
المعيار الشكمي باعتبارىا ىيئة قضائية مف حيث ىيئتيا كتشكيميا كفؽ القانكف ككذلؾ طبيعة نشاطيا 

 كعمميا الذم تقكـ بو ككنو عمبلن قضائيان .
 

  

                                                           

 1 https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn  : تػػػاريخ الزيػػػارة،
  11:33، ساعة الزيارة : 19/8/2018

https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn
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 لعامة المبحث الثاني: مقومات الطبيعة القانونية لمنيابة ا
تتكلى النيابة العامة كظيفة االتياـ في الدعكل الجزائية ككصفيا كسمطة اتياـ ال خبلؼ عميو        

عالميا بعد أف انقضى نظاـ االتياـ الفردم كلـ يبؽ لو مف أثر في العالـ إال في النظاـ األنجمك 
تتدخؿ في الدعكل الجزائية كحتى في ىذا النظاـ نشأت كذلؾ النيابة العمكمية كسمطة اتياـ  ،سكسكني

بيد أف ىناؾ خبلفات ىامة بيف تشريعات الدكؿ حكؿ تحديد الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة  ،عند المزكـ
كما إذا كانت تنتمي إلى السمطة التنفيذية، أك السمطة القضائية، أك إلى االثنيف معا، أك ال تنتمي إلى 

االتياـ قد ميزت النيابة العامة بثبلث خصائص رئيسية كما ىذه ك ال تمؾ، إلى جانب ىذا فإف كظيفة 
فضبل عف االستقبلؿ كما  ،كعدـ الرد ،كعدـ التجزئة ،ذكرنا عمى التكالي: جكازية التبعية التدريجية

كلقد أثار تكييؼ الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة   ،1ذكرنا سابقان عند تحديد خصائص النيابة العامة
ف السمطة التنفيذية أك القضائية كالفصؿ في انتمائيا إلى أم منيما، الكثير مف الجدؿ كتحديد كضعيا م

في الفقو القانكني المقارف كمف كرائو الفقو العربي، كقد ساعد عمى ذلؾ مكقؼ المشرع نفسو في بعض 
إال مجرد  الدكؿ بما نص عميو مف تبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية، لذلؾ لـ يكف رأم ىذا الفقو

كلـ يكف ييدؼ إلى بحث الكضع األمثؿ الذم يجب أف تككف عميو  ،تحميؿ كشرح لمقانكف الكضعي
 إلىحيث يعترم الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة غمكضان مما دفع الفقو لمجكء  ،النيابة العامة الحديثة

لمسمطة التنفيذية  تياتبعيكمدل  بحيث سنكضحو في )المطمب األكؿ( مقكمات عدة لتحديد طبيعتيا
مف خبلؿ تكضيحنا في )المطمب  كانت سمطة قضائية أـ تنفيذية إذاكمدل استقبلليا بحيث نرل فيما 

 .   الثاني(

 

                                                           
، تتػػكلى النيابػػة العامػػة إلػػى جانػػب كظيفػػة االتيػػاـ ، سػػمطة التحقيػػؽ فػػي  130عبػػد الحميػػد، اشػػرؼ: مرجػػع سػػابؽ ، ص 1

الػػدعكل الجزائيػػػة فػػػي القػػانكف المصػػػرم كالفمسػػػطيني ، كبعػػػض الػػدكؿ األخػػػرل ، كىػػػك أمػػػر محػػؿ اسػػػتيجاف غالبيػػػة الفقػػػو 
مبػػػدأ الفصػػػؿ بػػػيف سػػػمطتي االتيػػػاـ كالتحقيػػػؽ مػػػف ضػػػمانات ، أبرزىػػػا حيػػػاد كنزاىػػػة التحقيػػػؽ المصػػػرم ، نظػػػرا لمػػػا يحققػػػو 

االبتػػدائي ، كالغريػػب فػػي األمػػر أف شػػدة الخػػبلؼ حػػكؿ تخكيػػؿ كظيفػػة التحقيػػؽ إلػػى النيابػػة العامػػة مػػف عدمػػو ، قػػد حػػدت 
العبػػرة ليسػت بتخصػيص جيػػة  بػبعض الفقػو إلػػى الػدعكل إلػى ىجػػر المفاضػمة بػيف مبػػدأ الفصػؿ كمبػدأ الجمػػع كالقػكؿ بػأف

 مستقمة لمتحقيؽ ، بقدر ما تتمثؿ في كضع قيكد كضمانات مكضكعية تضمف نزاىة التحقيؽ كاحتراـ الحقكؽ كالحريات . 
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 لسمطة التنفيذية  عن االنيابة العامة  مدى استقاللاألول:  مطمبال
قارنة باعتبارىا مجرد أداة لمنيابة العامة في فرنسا أك في بعض األنظمة الم بدأ األمر تاريخيان        

لتمثيؿ الممؾ أك الحاكـ كحماية مصالحو تأثيرا كبيرا في مكقؼ المشرع كالفقو الفرنسييف مف تحديد 
فذىب البعض مف الفقياء أمثاؿ األستاذ  ،كفي عبلقتيا بالسمطة التنفيذية ،كضع النيابة العامة القانكني

ستاذ فتحي عبد الصبكر إلى أف النيابة العامة جزءا جندم عبد الممؾ، األستاذ عدلي عبد الباقي، األ
كتبريرا  ،كأف أعضاءىا ليسكا سكل ككبلء ليذه السمطة لدل المحاكـ ،مف السمطة التنفيذية كتابعة ليا

الصادر في أغسطس  24ػػ16ليذا الرأم استند أنصاره إلى ما نصت عميو المادة الثامنة مف المرسكـ 
نيابة العامة الذيف كانكا يسمكف رجاؿ الممؾ )صاحب السيادة ( في أعضاء ال‘عمى أف  1790سنة 

كمف جية أخرل فإف رفع  ،الماضي ىـ حاليا ككبلء السمطة التنفيذية لدل المحاكـ .ىذا مف جية
فيذه األخيرة باعتبارىا ممثمة  ،الدعكل الجزائية عمى الجرائـ يعتبر إحدل كظائؼ السمطة التنفيذية

ى شؤكنو كرعاية مصالحو كتطبيؽ القكانيف كضماف حسف تنفيذىا كعدـ الخركج لمشعب في القياـ عم
ضمانا  ،أعطيت الحؽ في الدعكل الجزائية مف أجؿ تكقيع العقكبة عمى كؿ مخالؼ لمقانكف ،عمييا

 . 1لممجتمع كصيانة لحقكؽ األفراد

م أعطاه المشرع إياىا كتعد مباشرة ىذا الحؽ مف مستمزمات عمؿ السمطة التنفيذية كالسبلح الذ     
كعمى ىذا األساس فإف الحككمة ىي التي تقكـ بتعييف أعضاء النيابة  لتستعيف بو في أداء ميمتيا

عف أعماؿ  مسئكلةالعامة كيككف مف سمطتيا أف تكجو إلييـ األكامر لتنفيذىا كبناءا عمى ذلؾ فيي 
أماـ البرلماف التي قد تتعرض ليا الحككمة  النيابة العامة كىذه المسؤكلية تتداخؿ مع المسؤكلية الكزارية

فيما يتعمؽ بإقرار النظاـ كتبرير رفع الدعكل الجنائية عما يرتكب مف جرائـ، أما حرية النيابة العامة في 
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إبداء رأييا أماـ المحكمة فيرجع إلى ما جرت عميو التقاليد كما تتمتع بو النيابة العامة مف مكانة 
 . 1كاحتراـ

 تبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية  الفرع األول:
إلى تعريؼ النيابة العامة بأنيا الييئة التي تمثؿ الحككمة كالنظاـ العاـ كالمصالح  يتجو الفقو       

أك الييئة التي  ،العامة لممجتمع أماـ بعض الجيات القضائية كالتي تسير عمى تطبيؽ القكانيف كتنفيذىا
أك الممثؿ الرسمي لؤلمف العاـ . كقد تبنى ىذا الرأم قانكف  ،ية لدل المحاكـتضـ ككبلء السمطة التنفيذ

حيث كرد في األعماؿ التحضيرية ليذا القانكف أف رفع الدعكل الجزائية  1810تحقيؽ الجنايات لسنة 
عف الجرائـ ىك مف المسائؿ التي تختص بيا الحككمة لذلؾ خكؿ ىذا القانكف كزير العدؿ سمطة رفع 

فضبل عف بعض االختصاصات اإلجرائية  486م الجنائية مباشرة في بعض األحكاؿ ـ الدعاك 
مما أدل إلى اعتناؽ مبدأ تبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية بالرغـ مف أف قانكف اإلجراءات  ،األخرل

ية قد سمب مف كزير العدؿ بعض اختصاصاتو في الدعكل الجزائ 1958الجنائية الفرنسي الجديد لسنة 
سمطة رفع الدعكل الجزائية كسمطة طمب إحالة الدعكل الجزائية إلى محكمة أخرل إال أنو لـ يخرج عف 

 . 2ككف النيابة العامة تابعة لمسمطة التنفيذية

كقد أخذ بيذا الرأم جانب مف الفقو المصرم كما اتجيت إليو محكمة النقض المصرية في         
أشار  ،يابة العامة ىي مف النظـ الميمة في الدكلة المصرية: " أف الن3حكـ قديـ ليا حيث قضت

الدستكر إلييا في كبلمو عف السمطة القضائية كىي بحسب القكانيف التفصيمية المعمكؿ بيا شعبة 
أصيمة مف شعب السمطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعكل العمكمية نيابة عف تمؾ السمطة كجعؿ ليا 
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كزير الحقانية كمراقبتو اإلدارية كىي بحكـ كظيفتيا مستقمة استقبلال  كحدىا التصرؼ فييا تحت إشراؼ
تاما عف السمطة القضائية". كنرل لذلؾ الرأم نمكذج حديث ىك النمكذج األمريكي كالكندم الذم يعتبر 

 .1النيابة العامة ىي تابعة لمسمطة التنفيذية بؿ أف النائب العاـ ىك كزير العدؿ كمدير الشرطة 

حيث انقسـ  ،النيابة العامة لمسمطة التنفيذية أعضاءكقد ثار الجدؿ الفقيي حكؿ مدل خضكع         
كثانييما : ينكر عمييا  ،الفقو الفرنسي إلى قسميف أكليما : يقرر تبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية

 ىذه التبعية ككصؼ الرأم األكؿ أنو غير منطقي كغير كاٍؼ . 

كؿ : القائؿ بتبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية حيث ذىب القكؿ إلى اعتبار كظيفة االتجاه األ       
النيابة العامة تنفيذ القانكف مما يجعميا تنتمي إلى السمطة التنفيذية كال يجكز أف يطمؽ عمى أعضاء 

ذلؾ أف ىذه  النيابة العامة اسـ القضاة ككنيـ جزء مف السمطة التنفيذية بكصفيـ رجاليا كيترتب عمى
السمطة ىي التي تقكـ بتعييف أعضاء النيابة العامة كال يتبعكف غيرىا كيككف مف سمطاتيا تكجو إلييـ 

كمف المنطقي تبعان ليذا الفقو أف يككف أعضاء النيابة العامة تحت تصرؼ السمطة  ،األكامر لتنفيذىا
فعالة لتمكنيا مف استبعاد عضك النيابة التنفيذية لتنفيذ إرادتيا كأف يككف لدل ىذه السمطة الكسائؿ ال

 . 2كاستبدالو بغيره لمجرد مخالفتو أكامرىا 

حيث ما ذىب إليو أنصار ىذا  ،الثاني : الذم ينكر تبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية االتجاه    
ال كاف ليذه  النيابة العامة تمارس كظيفة السمطة التنفيذية اعتباراالتجاه إلى أنو مف غير المنطقي  كا 

األخيرة سمطة اتخاذ القرارات مما يعني عدـ استقبلؿ النيابة العامة حتى بالنسبة إلى حرية المرافعة أماـ 
أف مرافعة النيابة العامة تعد عمبلن مف أعماؿ ممارسة الدعكل الجنائية  إنكارهمما ال يمكف  ،المحكمة

التنفيذية تبعان ليذا الفقو كال يمكف أف تتمتع  كمف ثـ تعتبر ىذه الممارسة نكعان مف كظائؼ السمطة
طة التنفيذية كال يحكؿ دكف مالنيابة العامة بحرية مطمقة في مرافعتيا ككنيا تخضع في ممارستيا لمس

اعتبار عضك النيابة العامة رجؿ السمطة ف ،لنيابة العامةاعتبارات المكانة كاالحتراـ الذم تتمتع بيا ا
يحتـ عميو تنفيذ أكامر ىذه السمطة دكف أف يؤثر ذلؾ عمى مكانتو كاحترامو كمف التنفيذية لدل المحاكـ 
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ناحية أخرل أف اعتبار النيابة العامة جزءن مف السمطة التنفيذية غير كاٍؼ كال يصمح أساسان لتبرير 
ذم يجب االختصاصات التي عيد بيا القانكف الكضعي لمنيابة العامة فإف أحدان لـ يقدـ تبريران حقيقيان لم

أف تككف عميو النيابة العامة في المكاد المدنية كبمعنى آخر إف اعتبار النيابة العامة جزءن مف السمطة 
حتى عمى فرض أنو يصمح أساسان  ،التنفيذية ال يصمح أساسان في تبرير اختصاصيا في المكاد المدنية

أكامر إلى مدعي  إصدارلتبرير اختصاصيا في المكاد الجنائية ككذلؾ سمطة المدعي العاـ في 
الجميكرية بناءن عمى سمطتو الخاصة كأضاؼ ىذا الرأم أف الفقو القديـ ال يصمح كذلؾ لتبرير جكاز 

فبل يكجد ثمة ما يدعك إلى التبعية لمييئة القضائية حيث  ،النيابة العامة مف بيف القضاة أعضاءاعتبار 
كفي كاقع األمر إف  ،يست لرجاؿ القضاء كحدىـكانت في القانكف القديـ امتيازان لكبار المكظفيف كل

تحديد عبلقة النيابة العامة بالسمطة التنفيذية يتكقؼ عمى تحديد طبيعة االختصاصات الحقيقية لمنيابة 
كالتكييؼ القانكني ليذه االختصاصات ثـ تحديد صاحب السيادة في ممارسة ىذه  ،العامة

 .  1االختصاصات

لنيابة العامة لكزير العدؿ فميؿ بعض الشراح في مصر إلى القكؿ بأف ص تبعية اكفيما ي          
لكزير العدؿ الحؽ في أف يأمر بعض أعضاء النيابة العامة باستعماؿ أم دعكل جنائية سكاءن برفعيا 

ال  ،اك باستئناؼ الحكـ الذم يصدر فييا أك بالطعف فيو بطريؽ النقض كيجب عمييـ االمتثاؿ ألكامره كا 
يـ لممسؤكلية التأديبية كيضيؼ أنصار ىذا الرأم أنو مف كاجب النائب العاـ أف يرجع إلى عرضكا أنفس

اذ أف ىذا ىك  ،كزير العدؿ في كؿ دعكل يعتقد أنيا تتعمؽ بالسياسة العميا التي تسير عمييا الكزارة
اف الرأم العاـ عف البرلم أماـالتطبيؽ السميـ لمقاعدة الدستكرية التي نقضي بالمسؤكلية الكزارية لمكزير 

كمف ناحية أخرل يذىب ىذا الفقو إلى أف كزير العدؿ ال يعد عضكان مف  ،أعماؿ المرفؽ التابع لو
أعضاء النيابة العامة كليست لو عمييا رئاسة فنية أك قضائية كنتيجة لذلؾ ليست لو أم صفة في أف 

ال كاف عممو باطبلن كال أف يأتي أم عمؿ مف أعماليا ك  يستعمؿ الدعكل الجنائية بنفسو فبل يعني ذلؾ  ،ا 
سكل التبعية اإلدارية بصفة أعضاء النيابة العامة مكظفيف عمكمييف كليس كجزء مف السمطة القضائية 

ما  اإلداريةكال يكجد بالمسؤكلية الكزارية ما يتعارض مع استقبلؿ النيابة العامة في القياـ باختصاصاتيا 
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  ،تثار في الحدكد التي رسميا القانكف إنماعي فالمسؤكلية الكزارية داـ ىذا االستقبلؿ مقرر بحكـ تشري
عمى  اإلشراؼكمما يؤكد ىذا المعنى ما ذىب إليو رأم في الفقو المصرم مف أف لكزير العدؿ حؽ 

جميع المحاكـ كالقضاة فيؿ يعني ذلؾ المساس باستقبلؿ القضاء ؟ ىذا ما لـ يقؿ بو أحد ألف سمطة 
ال تنطكم عمى أم عنصر مف عناصر التدخؿ في  ،ىي سمطة إدارية بحتة الكزير عمى القضاة

مضمكف العمؿ القضائي كبناءن عمى ذلؾ فإف النائب العاـ ال يتعرض لممجازاة التأديبية لرفضو تنفيذ 
أمر مف أكامر كزير العدؿ فيما يتعمؽ بصميـ اختصاصو القضائي كال أساس لخضكعو لمسمطة 

 .1بالقانكف التنفيذية بغير نص صريح

مكقؼ التشريع المصرم فيما يتعمؽ بسمطة كزير العدؿ في مرحمتي االتياـ  و كرد فيكما أن        
مف غير المتصكر أف يصدر كزير العدؿ أكامر إلى أعضاء النيابة العامة بشاف سير أنو كالتحقيؽ 

ذا حدث كأف أمر الكزير بمثؿ ذلؾ فإنو ال يككف إال ع ذا االتياـ كمباشرتو كا  ف طريؽ النائب العاـ كا 
صدر األمر مف ىذا األخير إلى عضك النيابة العامة فإنو يمـز بتنفيذه كتعرضو لممجازاة التأديبية في 

الجنائي  األمرأما بالنسبة لسمطة التحقيؽ كسمطة اصدار  ،حاؿ خرج عف ىذا األمر كال جداؿ في ذلؾ
 ككبلء بإسـ القانكف ال بإسـ النائب العاـ كما سيرد النيابة العامة يزاكلكنيا بصفة أصيمة ال أعضاءفإف 

بيانو تفصيبلن فيما بعد كبناء عمى ذلؾ ال يجكز أف يكجو إلييـ أية اكامر باتخاذ أك عدـ اتخاذ إجراء 
يبلحظ أف قانكف  ،تحقيؽ معيف اك بالتصرؼ بالدعكل الجنائية بصكرة معينة كبالنسبة لحرية المرافعة

المصرم قد جاء خمكن مف أم قيد عمى حرية النيابة العامة في إبداء طمباتيا أك في الجنائية  اإلجراءات
فكزير العدؿ ليس  ،أف يترافع ممثمييا بما يراه محققان الغاية مف رسالتو غير مقيد في ذلؾ بأكامر رؤسائو

نكف لو أم مف اختصاصات التي قررت في القانكف الفرنسي الذم جاء مخالفان لما اتجو إليو القا
كيتفؽ مع ىذا الرأم الفقو الذم يمنح كزير العدؿ سمطة عمى كظيفة النيابة العامة كسمطة  ،المصرم

االتياـ باف قصر سمطة كزير العدؿ عمى األعماؿ المكتكبة التي تباشرىا النيابة العامة أما األعماؿ 
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اذ يندمج فييا عمؿ  ،الشفكية كبصفة خاصة المرافعة أماـ القضاء فبل سمطاف عمييا بغير القانكف
 .  1النيابة العامة مع عمؿ القضاة

كيرل الباحث بأف النيابة العامة تحمؿ طريؽ العدالة ما إف أصبغ عمييا الطبيعة القضائية مف       
كمف جية أخرل الكيفية التي تتشكؿ بيا  ،خبلؿ طبيعة الكظيفة كاإلجراءات التي تقكـ بيا مف جية

 ىيكميتيا . 

ف التساؤؿ يثكر ىنا حكؿ ما إذا كانت النيابة العامة ككيؿ عف المجتمع أـ تابع لمسمطة كلك         
منو  119حيث أنو في ظؿ قانكف السمطة القضائية المصرم قبؿ التعديؿ نصت المادة التنفيذية ؟ 

عمى " أف يعيف النائب العاـ بقرار مف رئيس الجميكرية مف بيف نكاب رؤساء محاكـ االستئناؼ اك 
ستشارم محكمة النقض أك المحامييف العامييف األكؿ عمى األقؿ كيككف تعييف النائب العاـ المساعد م

كالمحامي العاـ األكؿ كباقي أعضاء النيابة بقرار مف رئيس الجميكرية بعد أخذ رأم مجمس القضاء 
ر رجاؿ القضاء فإذا انطكل عمى ترقية أك كاف مف غي ،األعمى إذا كاف التعييف غير منظكر عمى ترقية

كالنيابة العامة يككف بمكافقة المجمس " كقد أثار ىذا النص انتقادات كثيرة أبرزىا أف تعييف النائب العاـ 
يتـ بقرار رئيس الجميكرية بدكف اشتراط مكافقة مجمس القضاء األعمى بالتالي فإف تعييف متكقؼ عمى 

 . 2مشيئة رئيس السمطة التنفيذية 

نرل انو كاف قاببلن لمعزؿ لحيف صدكر قانكف رقـ بمدل قابمية النائب العاـ لمعزؿ كفيما يتعمؽ        
كعند تقديـ مشركع ىذا القانكف لمحككمة لـ يكف يعطي حصانو لمنائب العاـ كتمتعو  1984لسنة  35

بضمانة عدـ القابمية لمعزؿ ككاف يقصر ىذه الحصانة عمى أعضاء النيابة العامة دكف النائب العاـ 
ا أثار ىذا المشركع القضاة كصدر قرار مف الجمعية العامة الغير عادية لنادم القضاة باإلسكندرية مم

كطالبكا بضركرة أف تشمؿ الحصانة منصب النائب العاـ ككف أعضاء النيابة يمارسكف الدعكل 
 67دة كعمى اثر ذلؾ جرل تعديؿ الما ،العمكمية كككبلء عنو كال معنى لحصانتيـ دكف أف تمتد إليو

                                                           
 206-196يب ، محمد عيد : مرجع سابؽ ص د. الغر   1

   119، مادة  2006لسنة  142قانكف السمطة القضائية المصرم رقـ 2
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بشاف السمطة القضائية بحيث تشمؿ حصانة كضمانة كعدـ القابمية  1972لسنة  46مف قانكف رقـ 
  1.لعزؿ القضاة كرجاؿ النيابة العامة عدا معاكني النيابة 

أما عف التفتيش القضائي ألعضاء النيابة العامة يمعب دكران ىامان في إحكاـ السيطرة عمى         
ة حيث أنو مسئكؿ عف عممية تقييـ أعضاء النيابة العاـ لمعرفة درجة كفاءتيـ أعضاء النيابة العام

عمى اف يصدر بنظاـ إدارة  1972لسنة  46كقد نص قانكف السمطة القضائية رقـ كتحديد ترقيتيـ 
تفتيش النيابة كاختصاصاتيا قرار مف كزير العدؿ بناءن عمى اقتراح النائب العاـ كبمكافقة مجمس 

يعني أف التفتيش كتقييـ األداء يخضع تحت إشراؼ كزير العدؿ كبقرار صادر منو  مما ،القضاء
أما بخصكص ندب أعضاء التفتيش القضائي لمنيابة العامة نجد أف  ،كاختصاص منحو القانكف لو

أجازت لكزير العدؿ ندب عضك النيابة العامة مؤقتان لمقياـ بأعماؿ قانكنية أك قضائية غير  62المادة 
ك باإلضافة إلى عممو بعد مكافقة مجمس القضاء األعمى كلـ يضع القانكف أم قكاعد مكضكعية عممو أ

تكفؿ ضمانات االستقبلؿ كالحيدة عف التبعية لمجية اإلدارية المنتدبة خاصة كأف عضك النيابة تقاضى 
التقديرية  كنجد أف ترؾ السمطة ،مكافئتو طكاؿ فترة الندب مف الجية اإلدارية كليس مف كزارة العدؿ

لكزير العدؿ ممثؿ السمطة التنفيذية بخصكص كجكد صمة بيف عمؿ الجية المنتدب إلييا كالعمؿ 
األصمي أك عدـ كجكده حيث لـ يشترط القانكف عدـ كجكدىا األمر الذم يبمغ عنو أثر بالغ الخطكرة 

 .  2خاصة عند اختبلؼ طبيعة العمؿ بيف الجيتيف

لسنة  142النيابة العامة بمكجب التعديؿ الذم تـ بالقانكف رقـ  أما عف تأديب أعضاء          
نجد انو ما زالت الدعكل التأديبية تقاـ مف النائب العاـ مف تمقاء نفسو أك بناءن عمى اقتراح كزير  2006

ندب أحد  العدؿ ممثؿ السمطة التنفيذية خاصة أف التعديؿ األخير أعطى كزير العدؿ رخصة خطيرة

                                                           
  21-20د.خميؿ ، عبد اهلل : النيابة العامة ككيؿ عف المجتمع أـ تابع لمسمطة التنفيذية ، مرجع سابؽ ، ص   1
د.خميػؿ ،عبػد اهلل :  مرجػع سػابؽ ، ص   ر سػابؽ مػف قػانكف السػمطة القضػائية المصػرم ، مصػد 62، أنظر المادة   2
44- 45 
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كمة النقض مما يدعك إلى انتفاء استقبلؿ النيابة العامة في ممارسة اختصاصيا نكاب رئيس مح
 . 1األصيؿ 

في التبعية اليرمية كسمطات كزير العدؿ عمى أعضاء النيابة العامة أنو لـ يتغير  يبلحظك         
ئيـ بترتيب مف التعديؿ الجديد " رجاؿ النيابة العامة تابعكف لرؤسا 26الحاؿ كثيران حيث نصت المادة 

درجاتيـ ثـ لمنائب العاـ " حيث كانت قد نصت سابقان عمى أف " رجاؿ النيابة العامة تابعكف لرؤسائيـ 
بترتيب درجاتيـ لكزير العدؿ " ككاف التعديؿ األخير يكضح أف " أعضاء النيابة يتبعكف رؤسائيـ 

ابة العامة كأعضائيا " مما يبقى اإلدارم عمى الني كاإلشراؼكالنائب العاـ كلكزير العدؿ حؽ الرقابة 
 . 2دارم عمى جياز النيابة العامة سمطة لكزير العدؿ بالرقابة كاإلشراؼ مف الجانب اإل

كبعد أف ساد االتجاه القانكني المصرم حكؿ الجمع بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ لمنيابة العامة        
مطة التنفيذية بالتدخؿ لفرض الرقابة نجد أف تعديؿ نظاـ قاضي التحقيؽ بكضع نصكص تسمح لمس

حيث أعطى المشرع المصرم في قانكف  ،كاإلشراؼ عمى عمؿ التحقيؽ في جياز النيابة العامة
الحؽ لكزير العدؿ أف يطمب مف محكمة االستئناؼ ندب مستشار  65اإلجراءات الجزائية في المادة 

رغـ  ،قرار مف الجمعية مف الجمعية العامةلتحقيؽ جريمة معينة أك جرائـ مف نكع معيف كيككف الندب ب
كضكح النص بضركرة صدكر قرار مف الجمعية العامة لمحكمة استئناؼ القاىرة في أحكاؿ ندب 

مف تعميمات النيابة بأف الجمعية  635مستشار التحقيؽ فقد ذىب تفسير النيابة العامة كرد في المادة 
نما يككف العمكمية لمحكمة االستئناؼ ال تممؾ في حالة ط مب ندب مستشار التحقيؽ مف كزير العدؿ كا 
  . 3ليا سمطة اختيار مف تراه مف المستشاريف لمتحقيؽ

أما عف المشرع الفمسطيني كبالنظر إلى االختصاصات التي منحت إلى كزير العدؿ كىي          
ذلؾ نقؿ عضك النيابة تتعمؽ بتعييف ككيؿ النيابة كالطمب مف النائب العاـ إقامة الدعكل التأديبية كك

                                                           
 د.خميؿ، عبد اهلل   54-53: مرجع السابؽ : ص  1

د.خميػؿ ، عبػد اهلل : مرجػع سػابؽ ، ص  مػف قػانكف السػمطة القضػائية المصػرم ، مصػدر سػابؽ  26، أنظػر المػادة   2
55 
القضػػائية المصػػرم ، مصػدر سػػابؽ ، راجػػع مػف قػػانكف السػمطة  65، أنظػػر المػػادة  107-105مرجػػع السػابؽ : ص  3

 خميؿ ، عبد اهلل ،  .  635تعميمات النيابة العامة مادة 
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العامة إلى خارج اختصاصو المكاني كذلؾ طبقا لقانكف السمطة القضائية كالذم خبل مف النص 
صراحة مف تبعية أعضاء النيابة العامة لكزير العدؿ كذلؾ طبقا لبعض القكانيف المقارنة مثؿ القانكف 

الصبلحيات المعطاة في  األردني كالمصرم بالرغـ مف إعطاء كزير العدؿ صبلحيات تتماثؿ مع
القكانيف المقارنة كالتي أعطت حؽ اإلشراؼ اإلدارم لكزير العدؿ في بعض المسائؿ إف ىذا المكضكع 
سبب العديد مف اإلشكاالت القانكنية في فمسطيف. كعميو فإنو تمؾ القكانيف المقارنة أعطت سمطة 

اعتباره الكزير المختص باإلشراؼ عمى اإلشراؼ اإلدارم لكزير العدؿ لمنيابة العامة كرئيس إدارم ب
مرفؽ القضاء كالسمطات التي تعكنو حيث أف سمطة كزير العدؿ ىي سمطة إدارية خالصة اليدؼ منيا 
ضماف قياميا في مجمكعيا ليا بدكرىا القانكني كالتنسيؽ بينيا كبيف غيرىا مف السمطات التي تتصؿ 

ف كاف ال كز كال يجكز لو مطمقان التدخؿ في األمكر الفنية يج بيا في عمميا كبصفة خاصة القضاء كا 
 .1كعمؿ النيابة العامة لككف ذلؾ ييدر استقبللية النيابة العامة في عمميا

كطبقا لنص  2001لسنة  3ككذلؾ مف المبلحظ في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ        
عاد 379ك 368ك 375المكاد  ة المحاكمة فقد أعطاىا القانكف لكزير كالمتعمقة بالنقض بأمر خطي كا 

العدؿ الذم يطمب مف النائب العاـ المباشرة في اإلجراء كعميو فإف دكر كزير العدؿ يقتصر عمى 
 . 2الطمب دكف التدخؿ في األعماؿ المككمة في ىذه اإلجراءات لدل النائب العاـ المختص

كال تنحرؼ بيا عف كاجبيا مف كفالة التطبيؽ  يااستقبللالنيابة العامة  تأخذكلكف ىذه السمطة ال        
الصحيح لمقانكف كال يحكؿ أف تككف ذريعة إلقحاـ اعتبارات غير قانكنية في عمؿ النيابة العامة 
نما  كبضماف ىذه السمطة في حدكدىا لـ يخكؿ القانكف كزير العدؿ تأديب أعضاء النيابة العامة كا 

كط بو تأديب القضاة كحرصا عمى إقرار استقبلؿ النيابة لمجمس التأديب المن تأديبيـخكلت سمطة 
نما اقتصرت سمطتو عمى مطالبة النائب  العامة لـ يخكؿ كزير العدؿ إقامة الدعكل التأديبية عمييـ كا 
العاـ كعمى الرغـ مف ذلؾ فإننا نرل أف سمطة كزير العدؿ كاختصاصو ىك اإلشراؼ اإلدارم فقط في 

                                                           

 1 https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn،  تػػػاريخ الزيػػػارة
 ص  2:52، ساعة الزيارة : 20/8/2018
 372، 375،367انظر المكاد   2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  2

https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn
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العبلقة كتنظيميا بيف النيابة العامة كسائر الجيات التي يتصؿ عمميا بيا  بعض المسائؿ المحدد لتقنيو
كليس لو سمطات حينما تباشر النيابة العامة سمطة االتياـ فميس لو أف يتدخؿ مف قريب أك بعيد في 

 .1النيابة العامة استكماال لتأكيد استقبلليتيا في عمميا 

شؤكف كظيفة اإلشراؼ اإلدارم في بعض  فيدؿ أف اختصاصات كزير الع يرل الباحثك          
يخرج عف  ال كبذلؾ اشراؼ كظيفي بحكـ السمطة الرئاسية المككمة إليو نيابة العامة تؤدم إلىال

يؤثر في إجراءاتيا مف يمكف أف ال كال  بشكؿ ضمني اختصاص كزير العدؿ مباشرة الدعكل الجنائية
ف كؿ ما لو ىك اإلشراؼ اإلدا رم في أمكر بعينيا نص عمييا المشرع عمى سبيؿ قريب أك بعيد كا 

  قد تحقؽ أبعاد تتجاكز فكرة ىذا اإلشراؼ المحصكر . الحصر 

 الطبيعة المزدوجة لمنيابة العامة:  الفرع الثاني:
النقد إذ كجو الفقو إليو انتقادات مف نكاح كثيرة، فمف ناحية أكلى  يخمك االتجاه السابؽ مفلـ          

أف الممؾ كاف صاحب السيادة قبؿ الثكرة فإنو ال يمكف التسميـ بأف السمطة التنفيذية ىي إذا سممنا ب
لتبني الثكار مبدأ سيادة األمة لذا يككف مف الخطأ اعتبار أعضاء النيابة  ،صاحبة السيادة بعد الثكرة

باقي سمطات  العامة تابعيف لمسمطة التنفيذية التي حمت محؿ الممؾ فيذه السمطة األخيرة مثميا مثؿ
الدكلة )التشريعية كالقضائية( تابعيف لؤلمة صاحبة السيادة فيذه السيادة ال تبرر تبعية النيابة العامة 

ذا  ،لمسمطة التنفيذية ال لكاف مف الممكف القكؿ بأنيا تابعة كذلؾ لمسمطة التشريعية أك القضائية كا  كا 
نصت عمى أف أعضاء النيابة العامة ىـ  قد 1790أغسطس  24ػػ16كانت المادة الثامنة مف المرسـك 

ككبلء السمطة التنفيذية لدل المحاكـ فإف نص ىذه المادة ال قيمة لو إال مف الناحية النظرية كما أف 
ىذه النص جاء متناقضا مع بعض النصكص األخرل التي كردت في ذات المرسكـ فقد نص عمى أف 

مى أف سمطة االتياـ تنبع مف األمة بأسرىا ال مف يختار ممثؿ االتياـ عف طرؽ االنتخاب كىك دليؿ ع
 1790كأخيرا فقد أصدرت كزارة العدؿ الفرنسية منشكرا في أكؿ أكتكبر سنة  ،السمطة التنفيذية فحسب

                                                           

 1  ytJnynhttps://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwn ،   : تػاريخ الزيػارة
 ص  2:56، ساعة الزيارة :  20/8/2018

https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn
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ممحقكف بمختمؼ األجيزة القضائية كميمتيـ ىي الدفاع  جاء فيو أف أعضاء النيابة العامة ىـ )قضاة(
 . 1تنفيذ القكانيفعف مصالح المجتمع كالحرص عمى 

كمف ناحية ثانية ال يمكف تبرير تبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية بحجة أف كظيفة ىذه         
فإذا كاف دكر  ،األخيرة ىي تطبيؽ القكانيف كأف أعضاء النيابة العامة ىـ ككبلء الحككمة بيذه الميمة

ائية أيضا، لذلؾ ذىب رأم في الفقو الدستكرم الحككمة ىك تطبيؽ القكانيف فإف ىذه ميمة السمطة القض
إلى أنو ال تكجد بالدكلة سكل كظيفتيف )التنفيذية كالتشريعية(كالسمطة التنفيذية تشمؿ السمطة القضائية 
فيمكف االستناد إلى ىذه الحجة لمقكؿ بتبعية النيابة العامة لمسمطة القضائية كطالما تكجد سمطات 

ف فمف غير المفيكـ إسناد سمطة الرقابة كاإلشراؼ عمى النيابة العامة أخرل تسير عمى تطبيؽ القانك 
 .2لمحككمة دكف غيرىا )السمطة القضائية ( 

كمف ناحية ثالثة فإنو مف غير المنطقي أف يقاؿ بتبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية ثـ          
يذه التبعية يعني عدـ استقبلؿ النيابة العامة يسمح ليا بإبداء رأييا في حرية تامة أماـ المحاكـ فالقكؿ ب

                                                           

  133- 132د.عبد الحميد، اشرؼ: مرجع سابؽ ، ص  1 
كمػا عػدؿ الػدكتكر جػبلؿ ثػركت عمػى ىػذا  17، ص 1966ثػركت ، جػبلؿ: دركس فػي قػانكف اإلجػراءات الجنائيػة ،  2

بة عمى نشاط النيابة العامة خصكصان بعد صدكر قانكف السمطة الرأم بقكلو : " نحف نرل أف الكظيفة القضائية ىي الغال
كتعديبلتو ، لذا تعتبػر النيابػة العامػة ىيئػة عامػة ذات كظيفػة قضػائية ، كبػالرغـ مػف ذلػؾ  1972لسنة  46القضائية رقـ 

أف الطبيعػػة  فينػػاؾ فػػي الفقػػو المصػػرم مػػف يتمسػػؾ بالطبيعػػة المزدكجػػة لمنيابػػة العامػػة كيؤكػػد عمػػى ذلػػؾ بقكلػػو : " ال شػػؾ
القانكنيػػة لشػػخص إجرائػػي إنمػػا تتػػأثر بالضػػركرة بالسػػمطات المخكلػػو لػػو كبالمبػػادئ التػػي تحكػػـ عممػػو فيػػذه السػػمطات كتمػػؾ 
المبادئ كالتي تتبايف بعض الشيئ كتتغػاير مػف نظػاـ قػانكني آلخػر ىػي التػي تقكدنػا إلػى تػرجيح تبعيػة النيابػة العامػة إلػى 

القضائي ، كثمة إعتباريف ينبغي اإللتفات إلييما في ىذا الخصكص األكؿ : دكر النيابة  السمطة التنفيذية أك إلى السمطة
العامة في الدعكل الجنائيػة إذ ىػي فػي بعػض األنظمػة القانكنيػة سػمطة اتيػاـ فحسػب، بينمػا تعػد فػي أنظمػة أخػرل سػمطة 

لعامػػة لمسػػمطة القضػػائية كبػػيف تبعيتيػػا اتيػػاـ كتحقيػػؽ أيضػػان، أمػػا الخصػػكص الثػػاني : كجػػكب التفرقػػة بػػيف تبعيػػة النيابػػة ا
لمسمطة التنفيذية كبمعنػى آخػر ال ينبغػي المقابمػة بالضػركرة بػيف ىػاتيف الفكػرتيف بحيػث أف القػكؿ بإحػداىما ينفػي كيسػتبعد 

ا عػف الفكرة األخرل فالقكؿ بتبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية فيما تتطمع بو مف عمؿ االتياـ ال يعني بالحتـ انسبلخي
السػػمطة القضػػائية أك تجردىػػا مػػف الصػػفة القضػػائية . كمػػا أف النظػػر إلييػػا كسػػمطة قضػػائية ال يقيػػد بالضػػركرة إنتفػػاء كػػؿ 
نمػػا يمكػػػف القػػػكؿ  مظػػاىر تبعيتيػػػا لمسػػمطة التنفيذيػػػة ، فػػبل ينبغػػػي تحديػػد طبيعتيػػػا بالمقابمػػػة اآلليػػة بػػػيف ىػػاتيف النظػػػرتيف كا 

ذا كاف ذلؾ فإف ثمة حقيقة نميػؿ إلييػا مؤداىػا اعتبػار برجحاف طبيعتيا القضائية عمى مظاىر تب عيتيا لمسمطة التنفيذية كا 
النيابة العامة ذات طبيعة مزدكجة ، لمزيد مف التفاصيؿ راجػع : عبػد المػنعـ ، سػميماف : أصػكؿ اإلجػراءات الجزائيػة فػي 

  175التشريع كالقضاء كالفقو، المؤسسة الجامعية في الدراسات كالنشر كالتكزيع ، ص 
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حتى بالنسبة إلى جيات القضاء إنما تمارس الدعكل الجزائية كىذه الممارسة تعتبر نكعا مف كظائؼ 
يمكف أف تتمتع النيابة العامة بحرية مطمقة في شأنيا  السمطة التنفيذية كفقا ليذا الرأم كمف ثـ فإنو ال

ما تتمتع بو مف مكانة احتراـ إذ إف اعتبارىا جزءا مف السمطة في أعماليا كال يحكؿ دكف ىذه النتيجة 
 .1كافة دكف أف يؤثر ذلؾ عمى مكانتيا أك احتراميا 

لذلؾ ذىب غالبية الفقو الفرنسي قديمان إلى اعتبار أعضاء النيابة العامة أصحاب كظيفة          
كباعتبارىـ مكظفيف يتعيف  ،نفس الكقت أعضاء في السمطة التنفيذية مكظفكف كقضاة في ،مزدكجة

عمييـ إطاعة أكامر رؤسائيـ كباعتبارىـ قضاة يمكنيـ في الجمسة عرض إحساسيـ الشخصي كصياغة 
: " بأنو يجب 2 طمباتيـ الشخصية بالمخالفة لقراراتيـ المكتكبة كلقد قضت محكمة النقض الفرنسية

لحماية المجتمع مف الجريمة كالثانية كأداة لحماية التمييز بيف صفتيف لمنيابة العامة األكلى كأداة 
كقد أيد جانب مف الفقو المصرم ىذا الرأم كمثاؿ   ،3القانكف في طمبات تكقيع العقكبة عمى المتيميف"

ف كانكا قد عدلكا عف ىذا الرأم الحقان  أستاذنا الدكتكر محمكد نجيب حسني كالدكتكر جبلؿ ثركت كا 
يابة العامة إلى قسميف أحدىما ذك طابع قضائي فيي في مباشرة االتياـ إلى تقسيـ نشاط الن كافذىب

تمثؿ الدكلة بصفتيا سمطة تنفيذية تطالب بحقيا في عقاب المتيـ إلقرار األمف كالنظاـ في مباشرتيا 
ألعماؿ التحقيؽ تقكـ بعمؿ قضائي تحؿ محؿ قاضي التحقيؽ، كيخمص ىذا الرأم إلى أف النيابة 

لى نشاطيا تتمتع بمركز خاص فبل ىي شعبة تنفيذية خالصة كال ىي ىيئة قضائية العامة بالنظر إ
نما كسط بيف ىذه كتمؾ كلقد أيدت محكمة النقض المصرية ىذا الرأم في بعض أحكاميا  محض كا 

تزاؿ تجمع بيف طرؼ مف السمطة القضائية كآخر مف السمطة  حيث قضت بأف النيابة العامة ال
لصفة قد تحتاج في تصرفيا إلى قسط مف المركنة ال يرل قاضي التحقيؽ أنو اإلدارية كأنيا بيذه ا

بحاجة إلى مثمو ألف ميمتو قضائية كما ذىبت المحكمة اإلدارية العميا إلى ذلؾ إذ قررت: " أف قضاء 

                                                           
حسػػني، محمػػكد نجيػػب : النيابػػة العامػػة كدكرىػػا فػػي الػػدعكل الجنائيػػة ، ص كلقػػد عػػدؿ الػػدكتكر نجيػػب حسػػني عػػف ىػػذا 1

 86الرأم كذىب إلى القكؿ بانتماء النيابة العامة إلى السمطة القضائية في كتابو شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ، ص 
  492، ص  342، رقـ  2ية ، ج: مجمكعة القكاعد القانكن 1932مارس ، 13نقض 2
  136عبد الحميد ، أشرؼ : مرجع سابؽ : ص 3
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ىذه المحكمة جرل عمى أف النيابة العامة ىي في حقيقة األمر شعبة أصيمة مف شعب السمطة التنفيذية 
 1"   يف طرؼ مف السمطة القضائية كآخر مف السمطة اإلداريةتجمع ب

  الطبيعة المنفردة لمنيابة العامة  المطمب الثاني: 
إف الطبيعة المنفردة تتجمى في خضكع أعضاء النيابة العامة لمنائب العاـ قضائيا فقط فضبل عف       

سمطة إصدار أكامر إدارية سمطة  خضكعيـ لو إداريا إذ لمنائب العاـ عمى أعضاء النيابة فضبل عف
لنيابة إصدار أكامر ممزمة قانكنا قد يترتب عمى مخالفتيا البطبلف انطبلقان مف كحدة كانفراد جياز ا

، كذلؾ عندما يباشركف أعماليـ بكصفيـ سمطة اتياـ ال تحقيؽ كبعيدا العامة كخاصية مف خصائصيا
شركف اختصاصاتيـ بكصفيـ سمطة تحقيؽ ال عف جمسة المحكمة، إذ أف أعضاء النيابة عندما يبا

يباشركىا ككبلء أحد ألف سمطة التحقيؽ سمطة قضائية بحتو بحسب طبيعتيا فميس لمنائب العاـ فييا 
سكل اإلشراؼ اإلدارم دكف القانكني فيك ال يممؾ أف يصدر إلى العضك المحقؽ أكامر ممزمة قانكنا 

ش كاالستجكاب كالمعاينة كال بخصكص القبض بخصكص إجراءات التحقيؽ كجمع األدلة كالتفتي
ذا تصرؼ العضك عمى خبلؼ ما قد تكجو إليو مف أكامر كاف تصرفو صحيحا فنتج  كالحبس كاإلفراج كا 

ف جاز إف يستتبع المسؤكلية اإلدارية فحسب إف كاف ليا كجو   .2أثره مف الكجية القانكنية كا 

النائب العاـ في االتياـ فأعضاء النيابة يستمدكف  كتجد التبعية القضائية حدكدىا عند سمطة        
كيترتب عمى ىذا النكع مف التبعية التزاـ أعضاء  ،صفتيـ في رفع الدعكل الجنائية عف النائب العاـ

النيابة العامة بتنفيذ أكامر النائب العاـ كتؤدم مخالفة ىذه األكامر كفضبل عف المساءلة اإلدارية إلى 

                                                           
-1965عامػان ) 25: مجمكعػة المبػادئ القانكنيػة التػي قررتيػا المحكمػة فػي  10/6/1978المحكمة اإلدارية العميػا فػي 1

          139، ص  23، س  74، رقـ  1(ج1980
2  https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn ،  : تػػاريخ الزيػػارة

 ص  3:58، ساعة الزيارة :  20/8/2018

https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn
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إذ يعني ذلؾ خركج الككيؿ عف حدكد الككالة مما تفقده صفتو النيابية فيككف  بطبلف التصرؼ المخالؼ
 . 1التصرؼ باطبل لصدكره مف غير صفة

        الفرع األول: النيابة العامة منظمة إجرائية تنتمي إلى الدولة   
حؽ الدكلة  ينفرد رأم في الفقو المصرم ذكره األستاذ الدكتكر عبد الفتاح الصيفي في كتابو         

بأف النيابة العامة منظمة إجرائية تنتمي إلى الدكلة كنظاـ قانكني كينطمؽ صاحب " في العقاب بالقكؿ: 
نما تنكب عف  ىذا الرأم مف نقطة أساسية مؤداىا أف النيابة العامة ال تنكب عف السمطة التنفيذية كا 

تعتبر بالتالي أعماليا أعماال قضائية ال  الدكلة في اقتضاء حقيا في معاقبة مرتكب الجريمة كما أنيا
كخاصا أـ عاما بأنو  ،إذ ال يمكف التسميـ لمف يدعي نيابة عف غيره بحؽ مف الحقكؽ شخصيا أـ عينيا

كيخمص ىذا الرأم إلى أف النيابة  " جزء مف السمطة التي تقضي في ىذا الحؽ أك شعبة مف شعبيا
نما العامة ال تعتبر جيازا مف أجيزة السمطة التنف يذية كال شعبة أك جزءا مف شعب السمطة القضائية، كا 

جرائية بصفة خاصة تنبثؽ عف الدكلة كنظاـ قانكني يستيدؼ  ىي منظمة قانكنية بصفة عامة كا 
كعمى الرغـ مف كجاىة ىذا الرأم إال أننا ال نستطيع التسميـ بو فقد استبدؿ المشكمة  ،الصالح العاـ

عامة منظمة إجرائية تمثؿ الدكلة كشخص معنكم فإذا طرحنا الخبلؼ بأخرل عندما قرر أف النيابة ال
الفقيي حكؿ االعتراؼ لمدكلة بالشخصية المعنكية جانبا كالكاقع أف بعض الفقياء ينكركف فكرة 

 . 2الشخصية المعنكية أصبل كيسمى ىذا االتجاه بالمذىب الكاقعي

يميؿ إلى االعتراؼ لمدكلة بالشخصية المعنكية أف الرأم الراجح في الفقو اإلدارم كالدستكرم ك        
كأنصاره يسمكف بالمذىب الشخصي كسممنا ليا بيذه الشخصية فإف ليذا الشخص المعنكم ) الدكلة ( 
كفقا لتقسيـ مكنتسكيك ثبلث كظائؼ )قضائية كتنفيذية كتشريعية ( كتقكـ عمى كؿ مف ىذه الكظائؼ 

                                                           
،  1969د. مصطفى ، محمكد  : تطكر قانكف اإلجراءات الجنائية في مصر، الطبعة األكلى ، دار النيضة العربية . 1

  41ص
الكاقػػع اف بعػػض الفقيػػاء ينكػػركف فكػػرة الشخصػػية المعنكيػػة أصػػبل ، كيسػػمى ىػػذا االتجػػاه بالمػػذىب الػػكاقعي ، إال أف   2

الػػرأم الػػراجح فػػي الفقػػو كاإلدارم كالدسػػتكرم يميػػؿ إلػػى االعتػػراؼ لمدكلػػة بالشخصػػية المعنكيػػة كأنصػػاره يسػػمكف بالمػػذىب 
 . 19، ص  1988النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ، القاىرة ، الشخصي ، راجع  د.الطماكم، سميماف : 
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القضائية أك السمطة التنفيذية أك السمطة التشريعية  الثبلث ىيئة اك سمطة مختصة تسمى بالسمطة
 .  1حسب األحكاؿ

كمف جانب آخر  ،أم مف ىذه السمطات تنتمي المنظمة اإلجرائية ؟ ىذا مف جانب إذف إلى        
فإف فكرة المنظمة أك الييئة كفقا لتعريؼ فقياء القانكف اإلدارم عبارة عف مرفؽ عاـ يدار عف طريؽ 

فالمنظمة العامة طريقة مف طرؽ إدارة المرفؽ العاـ فنقطة  ،تمتع بالشخصية المعنكيةمنظمة عامة ت
البداية أف يككف ثمة نشاط إدارم تتكافر فيو صفات المرفؽ العاـ كىذا األخير ىك أحد صكر نشاط 

ىي  اإلدارة كيترتب عمى ذلؾ نتائج عديدة أىميا : أف القرارات الصادرة مف الييئة أك المنظمة العامة
قرارات إدارية كعماليا مكظفكف عمكميكف غير أنيـ مستقمكف عف مكظفي الدكلة، كعمى ذلؾ فإف الرأم 
المتقدـ يقكدنا إلى اعتبار نشاط النيابة العامة جزءا مف نشاط اإلدارة ) الحككمة أك السمطة التنفيذية ( 

كرة الدكلة محؿ خبلؼ في يضاؼ إلى ذلؾ أف عنصر تحقيؽ الصالح العاـ كأحد العناصر المككنة لف
الفقو الدستكرم فضبل عف ذلؾ فإف ىذا الفقو بعد أف قاـ بنفي الصفة القضائية عف النيابة العامة عاد 
كعرؼ الدعكل الجزائية بأنيا سمطة قضائية يمارسيا النائب العاـ نيابة عف المجتمع أماـ المرجع 

 .2القضائي المختص 

في الفقو إلى اعتبار النيابة العامة جيازا اجتماعيا مف أجيزة  كفي ضكء ما تقدـ ذىب رأم         
الدكلة يسعى دائما إلى تحقيؽ الصالح العاـ كحماية المجتمع عف طريؽ إصبلح المجـر كتقكيمو إذ 
ف أراد  يمارس في الخصكمة الجزائية كظيفة ذات سمطة معينة كال يزاكؿ حقا شخصيا إف شاء باشره كا 

كعميو كاجب ككبل األمريف متبلزماف ال ينفصبلف كسمطتو أك كاجبو في االتياـ التفت عنو فمو سمطة 
يخضع دائما العتبارات الصالح العاـ كبناء عمى ذلؾ تعتبر النيابة العامة أداة لحماية القانكف كالشرعية 
في المجتمع كقد اقتضى ىذا الدكر أف يككف لجياز النيابة العامة ذاتية خاصة بعيدة عف السمطة 

                                                           
، ص  1989د.الطماكم، سميماف محمد : الكجيز في شرح القانكف اإلدارم، دراسة مقارنة ، مكتبة الحريػة الحديثػة ،   1
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  36، ص  1997،  5د.فيمي، مصطفى أبك زيد: النظرية العامة لمدكلة، دار المطبكعات الجامعية، ط 2
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التنفيذية ذلؾ أف النيابة العامة تؤدم كظيفة قضائية فمف المنطقي تبعا لذلؾ أف تتبع السمطة 
 .1القضائية

 ،كلكف الرأم الراجح يتجو نحك اإلنضماـ إلى اعتبار النيابة العامة جزء مف السمطة القضائية      
ية الشرعية كالقانكف تقكـ بالسير عمى تحقيؽ مصمحة المجتمع كحسف سير العدالة فيي أداة لحما

كتأديبيـ مف مجمس تأديب القضاة  ،كيفترض أف يخضع أعضاء النيابة العامة لنظاـ مخاصمة القضاة
كما أف العقكبات التأديبية ىي نفسيا التي تقع عمى القضاة بيد اف ىذا ال يمنع مف أف يخصيا القانكف 

بو مباشرة كؿ ما يتعمؽ بالدعكل بخصائص تميزىا عف قضاة الحكـ نظران لككنيا الجياز المنكط 
 .   2العمكمية الناشئة عف الجريمة

حيث أنو اعتبر  ،و لـ يتفؽ كىذا االتجاهفيما يتعمؽ بالمشرع الفمسطيني نجد أن أنو يرل الباحثك       
النيابة العامة جياز قضائي كشعبة مف شعب السمطة القضائية أم ال تنتمي إلى الدكلة كال تتبع لسمطة 

حيث أنو اخذ بعيف االعتبار طبيعة اختصاص النيابة العامة كطبيعة عمميا  ،بشكؿ صريح  يةتنفيذ
 السيما ىيكمتيا كتشكيميا. 

 الطبيعة القضائية لمنيابة العامة: الفرع الثاني: 
ف ىذا رأم السابؽ لـ يسمـ بدكره مف النقد إذ ذىب جانب مف الفقو الحديث إلى القكؿ إ        

ؽ بيف تمؾ األكصاؼ فككف أعضاء النيابة العامة مكظفيف يتعيف عمييـ المحافظة عمى بصعكبة التكفي
مصالح الحككمة كباعتبارىـ قضاة يتعيف عمييـ السير عمى مصمحة القانكف كالمحافظة عمى مصمحة 
القانكف كالحككمة معا يؤدم إلى إنكار إحداىما ببل شؾ أك أف يككف تمثيؿ عضك النيابة ألحدىما غير 

فبل بد مف تخميص النيابة العامة مف إحدل الصفتيف كلف يتـ ذلؾ إال بالنظر إلى طبيعة  ،3ؼكا

                                                           
 . 142د. عبد الحميد، أشرؼ: مرجع سابؽ، ص 1
يبلحػػظ أنػػو ال يكجػػد لػػدينا فػػي العربيػػة مػػا يسػػمح بتمييػػز قضػػاء الحكػػـ عػػف قضػػاء النيابػػة العامػػة مثممػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي 2

  les magistrats  الفرنسية ، إذ يطمؽ لفظ عمى القضاء عمكمان سكاء كانك قضاة حكـ أـ قضاة نيابة عامة .
: مجمكعة القكاعد القانكنية ، 2/12/1935/ نقض  336، رقـ : 3: مجمكعة القكاعد القانكنية ج 18/2/1935نقض 3
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الكظيفة التي تقكـ بيا كجكىر ىذه الكظيفة ىك تطبيؽ قانكف العقكبات كينتمي ىذا العمؿ إلى أعماؿ 
السمطة القضائية باعتبار ىذه السمطة ىي المختصة كحدىا بتطبيؽ القانكف عمى المنازعات 

الجيات القضائية مف أجؿ  أماـكالخصكمات لذلؾ تعتبر النيابة العامة ىيئة قضائية خاصة قائمة 
تمثيؿ المجتمع كالعمؿ باسمو كالدفاع عف مصالحو كالحرص عمى تنفيذ القكانيف كأعضائيا قضاة 

 .1كليسكا ككبلء لمسمطة التنفيذية

يكليو  27قتضى التعديؿ الدستكرم الصادر في كقد أخذ المشرع الفرنسي بيذا الرأم األخير بم         
مف الدستكر  64أصبحت النيابة العامة جزءا مف السمطة القضائية فقد نصت المادة  1993سنة 

الفرنسي عمى أف رئيس الجميكرية يضمف استقبلؿ السمطة القضائية كيساعده في ذلؾ المجمس األعمى 
ا أصبح لممجمس األعمى لمقضاء تشكبلف األكؿ مف الدستكر بعد تعديمي 65القضاء كطبقا لممادة 

خاص بشؤكف القضاة كالثاني خاص بشؤكف أعضاء النيابة العامة كجاء القانكف األساسي الصادر في 
فعدؿ نظاـ القضاء مشيرا إلى استقبلؿ السمطة القضائية سكاء تمؾ التي يقكـ بيا  1994فبراير سنة 3

رر المجمس الدستكرم الفرنسي دستكرية ىذا القانكف إال أف قضاة الحكـ أك أعضاء النيابة العامة كق
انتماء النيابة العامة لمسمطة القضائية لـ يحؿ دكف اشتراط القانكف الفرنسي عدـ جكاز اتخاذ إجراءات 

 .2جزائية إال مف قضاة الحكـ

أمكف سبلمة كقد أخذ غالبية الفقو المصرم بيذا الرأم أمثاؿ أستاذنا الدكتكر المغفكر لو م       
كأستاذنا الدكتكر أحمد فتحي سركر، كأستاذنا الدكتكر، محمكد نجيب حسني، كالدكتكر محمكد 
مصطفى، الدكتكر رؤكؼ عبيد، الدكتكر تكفيؽ الشاكم، الدكتكر عمر السيد رمضاف، الدكتكر نبيؿ 

لكجو الفنية إلى أف عمؿ النيابة العامة يغمب عميو ا كامدحت سالـ، الدكتكر جبلؿ ثركت حيث ذىب
لتكلي القضاء كيؤكد ىذا الطابع كذلؾ اعتبار النيابة العامة جزءا متمما كالزما في تشكيؿ القضاء 
الجنائي كىذه االعتبارات في مجمكعيا تقكد إلى القكؿ بانتماء النيابة العامة إلى السمطة القضائية 

                                                           
عامػػان  25: مجمكعػػة المبػػادئ القانكنيػػة التػػي قررتيػػا المحكمػػة فػػي  10/6/1978المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا فػػي    1

 .      139، ص23، س74، رقـ 1(، ج1980_1965)
  612: الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ، ص  سركر، أحمد فتحي 2
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نيابة العامة شعبة مف شعب بأف ) ال تطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية في حكـ حديث ليا
. كىك 1 السمطة القضائية خكؿ أعضائيا مف بيف ما خكؿ سمطة التحقيؽ كمباشرة الدعكل العمكمية (

ما أخذت غالبية الدكؿ التي تنتمي إلى النظاـ البلتيني كالتي ينتمي إليو نظامنا الفمسطيني إلييا مثاؿ 
 بناف.ذلؾ فرنسا كمف الدكؿ العربية الجزائر كالمغرب كل

بعد استعراض السابؽ بيانو حكؿ طبيعة النيابة العامة في الفقو المقارف كالذم أثار  كيرل الباحث      
الكثير مف اإلشكاليات كاختبلؼ المدارس التي تتبع النيابة العامة لتمؾ النظرية دكف أخرل كمف خبلؿ 

ك قانكف تشكيؿ  2001لسنة  3قـ استقراء القانكف األساسي الفمسطيني كقانكف اإلجراءات الجزائية ر 
حيث  ،المحاكـ الجزائية، فإننا نتفؽ مع كجية النظر القائمة بتبعية النيابة العامة إلى السمطة القضائية

كركد النيابة العامة في القانكف األساسي الفمسطيني تحت عنكاف السمطة القضائية كجعؿ النيابة العامة 
ـ ىك صاحب الحؽ األصيؿ في تحريؾ كاستعماؿ الدعكل شعبة مف شعب القضاء كأف النائب العا

بالرغـ مف عدـ النص عمى  ،الجنائية بؿ كأف تعييف النائب العاـ عف طريؽ تنسيب المجمس القضائي
 1955يـ قضاة كما كرد في قانكف استقبلؿ القضاء األردني لعاـ أناعتبار أف أعضاء النيابة العامة 

إال أف تبعية أعضاء النيابة العامة لنفس الضمانات  1961لعاـ كقانكف أصكؿ المحاكمات األردني 
مف حيث التأديب كشركط التعييف كالتقاعد كعدـ القابمية لمعزؿ ىك يقطع بشكؿ كاضح باعتبار النيابة 

إف طبيعة االختصاصات المككمة لمنيابة العامة في  ،العامة كأعضائيا ىي شعبة مف شعب القضاء
ا بيف سمطتي التحقيؽ ك االتياـ مع تكفير كافة الضمانات القانكنية فمسطيف مف حيث الجمع م

 .باستقبللية النيابة العامة ىك خير دليؿ عمى الطبيعة القضائية لمنيابة العامة 

كطبيعتيا بصفتيا كسمطة  بشكؿ مطمؽفرضان بتبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية  كلك سممنا       
يا كبيف سمطة الحكـ فإنو يجكز الطعف في قرارات النيابة العامة أماـ اتياـ مما يجب الفصؿ بين

                                                           
كقد أقرت ىذا الرأم المحكمة العميا فقالػت  58، ص ، 7، رقـ 12: مجمكعة أحكاـ النقض ، س 9/1/1961نقض   1

أف " النيابػػة العامػػة شػػعبة مػػف شػػعب السػػمطة القضػػائية تتػػكلى أعمػػاؿ قضػػائية أىميػػا التحقيػػؽ التػػي كرثتيػػا عػػف قاضػػي 
ال كػاف قضػائيا بػاطبلن ، كمػف ثػـ التحقيؽ ثـ  كظيفة االتياـ اماـ المحاكـ الجنائية بحيث يتعيف تمثيميا في ىذه المحاكـ كا 

 2، مجمكعة األحكاـ كقرارات المحكمػة العميػا ،ج 1978تككف قراراتيا قضائية ، قرار تفسيرم صادر في أكؿ ابريؿ     
 .     334، ص  3، رقـ



49 
 

المحكمة اإلدارية بحكـ أنيا قرارات إدارية كليست قرارات قضائية كبالطبع ىذا ينتفي مع ما ىك جارم 
مف عدـ جكاز الطعف في قرارات النيابة العامة باعتبارىا قرارات قضائية بؿ إنو حتى في الدكؿ التي ال 

ف تأخ ذ بالنظاـ اإلتيامي فإنيا قامت بإنشاء جياز لمنيابة العامة حتى كلك كاف يتبع لمسمطة التنفيذية كا 
ىذا القكؿ أيضا ينتفي مع تصنيؼ النظاـ اإلجرائي المتبع في فمسطيف بالنظاـ المختمط الذم يتبع 

العامة ىي عمى الرأم الراجح المدرسة البلتينية كقد أقرت ىذا الرأم المحكمة العميا، فقالت أف " النيابة 
شعبة مف السمطة القضائية تتكلى أعماالن قضائية أىميا كظيفة التحقيؽ التي كرثتيا عف قاضي 
ال كاف  التحقيؽ ثـ كظيفة االتياـ أماـ المحاكـ الجنائية بحيث يتعيف تمثيميا في تشكيؿ ىذه المحاكـ كا 

 . 1قضاؤىا باطبلن"

بة العامة برئيس السمطة الكطنية مف الناحية النظرية نجد أف تعييف كبالنظر إلى عبلقة النيا       
في قانكف السمطة  18كفقان لممادة أعضاء النيابة العامة يككف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية 

فيما يتعمؽ بعبلقتيا بكزير العدؿ يسيؿ عمينا تحديد أف النيابة العامة ليست دائرة مف  أما ،القضائية
كيعطي ىذا بحد العدؿ طالما أنيا جزء مف السمطة القضائية كبشكؿ صريح كفقان لمقانكف  دكائر كزارة

حيث يخضع القانكف  ،ذاتو خصكصية كدقة في العبلقة بيف النيابة العامة ككزير العدؿ كالنيابة العامة
 . 2اؼ كزير العدؿ كيجعميا تابعة لوالسارم في الضفة الغربية النيابة العامة إلشر 

لكف ىذه التبعية مف نكع خاص إلحداث تكازف حفاظان عمى استقبللية سمطة االتياـ كسمطة        
كيفترض أف يككف إشراؼ كزير العدؿ عمى النيابة العامة إشرافان إداريان بحتان كفي  ،القضاء بشكؿ عاـ

الفصؿ ضمف العبلقة التعاكنية التكاممية في إطار مبدأ نطاؽ ضيؽ جدا كفؽ ما نص عميو القانكف 
كمراقبة تصرفاتيـ لمتأكد حيث يختص كزير العدؿ باإلشراؼ عمى أعضاء النيابة العامة  ،بيف السمطات

فيك يراقب تراخييـ كتقصيرىـ أك  ،مف حسف قياميـ بكاجباتيـ الكظيفية عمى نحك ما حدده القانكف
كر الجمسات أماـ تأخرىـ في إجراء التحقيقات في الجرائـ المرتكبة كفي إحالتيا لمقضاء كفي حض

ككذلؾ ينظر  ،المحكمة في الدعكل الجزائية المنظكرة أماـ المحاكـ كفي الطعف في األحكاـ كمكاعيدىا

                                                           
 61-58، ص  صعابنة، محمكد ، مرجع سابؽ 1

  59شاىيف ، محمكد ، تقرير حكؿ النيابة العامة ، مرجع سابؽ ، ص   2   
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كىذه السمطة المخكلة  ،في إىماؿ أعضاء النيابة العامة في اإلشراؼ عمى مكظفييـ في نفس الجياز
 .  1ء النيابة مف ندب كغيرهلكزير العدؿ استدعت منحو بعض الصبلحيات التي يمارسيا تجاه أعضا

كلكف ىذه الصبلحية منتقدة ألنيا تشكؿ مظيران مف مظاىر تدخؿ السمطة التنفيذية في عمؿ        
إشراؼ كزير العدؿ عمى القانكف  رد فيأما في غزة لـ ي ،مما يؤثر عمى استقبلؿ القضاء ،القضاء

تشيد الحياة العممية كاقعان مختمفان  كما ،ؿالنيابة العامة حيث تعتبر مرفؽ مستقؿ ال تتبع لكزير العد
كىذا ما أكده  ،لعبلقة كزير العدؿ بجياز النيابة العامة حيث يخرج عف النطاؽ الذم يرسمو القانكف

كذلؾ احتجاجان عمى  ،1998النائب العاـ السابؽ " فايز أبك رحمة " الذم قدـ استقالتو في نياية آذار 
عبلقة كزير العدؿ بالنيابة العامة  كمف ىنا يبلحظ ،از النيابة العامةيمنو ج الكضع العاـ الذم يعاني

حيث قاؿ " .. بدأت العمؿ في  ،مف حيث الكاقع مف خبلؿ عبارات النائب العاـ بعد قبكؿ استقالتو
النيابة العامة كسط منغصات كعقبات كضعيا أمامي كزير العدؿ .. لمست أنو يريد أف يحرمني حقي 

حيث كمؼ اثنيف مف المساعديف لي بالتكقيع عمى قرارا كمحاضر النيابة  ،ياتيفي الحديث كصبلح
فقمت مباشرة في تجميد  ،العامة كطمب مني أف يككف المساعداف ضمف مف يككف ليـ صبلحية التكقيع

" ثـ أضاؼ أف منذ أف تكليت ىذا المنصب كحتى تركتو .. ،نشاطيما بالكامؿ كلـ يكقعا عمى أم كرقة
ر العدؿ كصمت إلى عدـ إمداد النيابة العامة بأية أمكاؿ البلزمة مف خبلؿ اتصالو بكزير تدخبلت كزي

 . 2و ككنيا تتجاكز القانكف كتخالفوالمالية مما يتنافى مع عممو األساسي كبطبلف تصرفات

بتشكيؿ لجنة لدراسة ممفات  1998تصريح كزير العدؿ لمصحافة في مطمع آب  أفكما          
بذلؾ إلى رئيس السمطة الكطنية في سجكف السمطة الكطنية بدكف محاكمة كتقديـ تقرير المكقكفيف 

اصة عمى اختصاصات كبصفة خ ،يشكؿ بحد ذاتو اعتداء عمى اختصاص النيابة العامة األصيؿ
 .3النائب العاـ 

                                                           
د. شاىيف ، محمكد : تقرير حكؿ جياز النيابػة العامػة ، سمسػمة التقػارير القانكنيػة    34، ص  1999راـ اهلل ، نيساف 1

 ، الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف         
 . 2، ص  1998أيار  6اريخ صحيفة القدس ، بت 2

 6صحيفة األياـ بتاريخ  1998آب   5، ص   3
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كما  ،النيابةإال أف القانكف أكرد أف كزير العدؿ يشرؼ إداريان فقط في تعييف كنقؿ كتأديب أعضاء       
أف النائب العاـ يؤدم اليميف أماـ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بحضكر كزير العدؿ بينما أعضاء 

مف قانكف السمطة  64النيابة العامة يؤدكف اليميف أماـ كزير العدؿ بحضكر النائب العاـ كفقان لممادة 
 . 1القضائية 

ة بمأمكرم الضابطة القضائية ) أجيزة األمف ( نجد أنيـ أما فيما يتعمؽ بعبلقة النيابة العام       
تابعكف لمنيابة العامة تبعية مف نكع خاص خاصة كأف أعضاء النيابة العامة ىـ جزء مف السمطة 

بينما أعضاء الضابطة القضائية ىـ جزء مف السمطة التنفيذية لذا فإف تبعية أعضاء القضائية 
تقتصر عمى الجكانب الفنية القانكنية أما فيما عدا ذلؾ فيـ الضابطة القضائية  لمنيابة العامة 

حيث أنو في قطاع غزة نجد  ،يخضعكف لرؤسائيـ كفؽ التسمسؿ الكظيفي اليرمي في السمطة التنفيذية
نص عمى أف " ممثمك النيابة في  1956لعاـ  473مف أمر الحاكـ العاـ لمقطاع رقـ  3المادة  أف

بكليس المفكضكف بالتحقيؽ كالمرافعة يككنكف فيما يتعمؽ بأعماؿ كظائفيـ اإلدارات المختمفة كرجاؿ ال
عمى أف " أعضاء مأمكرم الضبط  69أما في الضفة الغربية نصت المادة  ،2تابعيف لمنيابة العامة "

كىذا يشمؿ رجاؿ الشرطة  ،القضائي كيككنكف فيما يتعمؽ بأعماؿ كظائفيـ تابعيف لمنيابة العامة "
بمف فييـ جياز المخابرات كاألمف الكقائي يخضعكف لجياز النيابة العامة كبالتالي ىـ  كرجاؿ األمف

 .3ممزمكف بإتباع أكامرىا كتعميماتيا 

كيرل الباحث اف النيابة العامة تنطكم عمى طبيعة مزدكجة لككنيا تخضع الشراؼ ادارم مف        
لككنيا تستظؿ بالسمطة التنفيذية مف  ،ائيةقبؿ السمطة التنفيذية كاشراؼ كظيفي مف قبؿ السمطة القض

الجانب اإلدارم كتمارس كظيفتيا في إطار السمطة القضائية أم أنيا تجمع بيف الطبيعة القضائية 
 كالتنفيذية معان . 

                                                           
، معيػػد الحقػػكؽ ، جامعػػة بيرزيػػت ، منظكمػػة 2002لسػػنة 1مػػف قػػانكف السػػمطة القضػػائية الفمسػػطيني رقػػـ  64مػػادة  1

 راـ اهلل          –القضاء كالتشريع في فمسطيف 
 بشأف اختصاصات النيابة العامة في محافظات غزة  1956نة لس 473األمر الصادر عف الحاكـ اإلدارم العاـ رقـ 2

   69، مرجع سابؽ ، مادة  2002قانكف السمطة القضائية رقـ لسنة  3
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 لعامة الفصل الثاني: آثار الطبيعة القانونية لمنيابة ا

استقبلؿ السمطة القضائية مطمب، كاف كال يزاؿ يرفع مف طرؼ كؿ أطياؼ المجتمع لما في          
كاحتراـ حقكؽ كحريات األفراد  ،ذلؾ االستقبلؿ مف ضماف لسيادة القانكف كىيبة الدكلة ك مؤسساتيا

سياسي بحمؿ لقب  كيعتبر استقبلؿ السمطة القضائية بحؽ مقياسا لمدل جدارة أم نظاـ ،كالجماعات
ذلؾ أف خضكع الجميع ألحكاـ القانكف، كآلية تكشؼ عف مدل الكعي المتحضر،   ،)الديمقراطي(

يتطمب بالضركرة أف تسند ميمة تطبيؽ ذلؾ القانكف لجية معترؼ ليا بيذا الدكر ليس فقط عمى 
دكلية في ىذا المستكل الكطني ك لكف ذلؾ االعتراؼ يجب أف ينسجـ مع ما تذىب إليو اإلرادة ال

كما أف الحديث عف المركز القانكني لمنيابة العامة عمى ضكء أحكاـ الدستكر كقانكف السمطة  ،الصدد
كمف  ،يعني تحديد طبيعتيا القانكنية عمى ضكء مقتضيات القانكف األساسي ،القضائية الفمسطيني

مطة القضائية أـ أنيا أىداؼ ذلؾ الكقكؼ عمى مدل اعتبار النيابة العامة جزء ال يتجزأ مف الس
كلف يتأتى الكقكؼ عمى ذلؾ إال مف خبلؿ تبياف المحددات الدستكرية العامة التي  ،1منفصمة عنيا 

تؤسس لمطبيعة القانكنية لمنيابة العامة ككذا لعبلقتيا بكزارة العدؿ كالحريات، حتى نتمكف مف الكقكؼ 
مما يترتب عمى  ،ستقبلؿ السمطة القضائيةعمى مدل اعتبار استقبلؿ النيابة العامة شرطا أساسيا ال

ذلؾ مجمكعة مف اآلثار مف خبلؿ تحديد طبيعة اإلجراءات التي تقـك بيا كتختص بيا النيابة العامة 
 .ككظائؼ أصيمة ليا

عمى  الرغـ مف أف أعضاء النيابة العامة يشكمكف مع القضاة ىيئة كاحدة متعاكنة في منظكمة       
جزءا مف الجياز القضائي كيتـ إعدادىـ  1958لسنة  1270ـ القانكف الفرنسي رقـ فقد اعتبرى ،العدالة

كيخضعكف لنفس التزامات القضاة،كما يخضعكف لنفس  ،لتكلي الكظيفة بنفس طريقة إعداد القضاة
إال أف التشريع الفرنسي يسمح بإمكانية عزؿ  ،القكاعد المطبقة عمى القضاة في شأف عدـ الصبلحية

 . 2أم أنيـ ال يتمتعكف بذات حصانة القضاة عمى الرغـ مف التزاماتيـ الكاحدة ،ابة العامةأعضاء الني

                                                           
 17-15، ص  2010د.جابر حساـ : السمطة المختصة بتحريؾ الدعكل الجنائية ، دار الكتب القانكنية ، القاىرة ، 1
   
  18حساـ جابر : مرجع سابؽ ، ص  2
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األكؿ: يذىب إلى  ،أما مكقؼ الفقو في مصر مف المركز القانكني لمنيابة يتجسد في اتجاىيف       
 : الثاني ،أف أعضاء النيابة العامة غير مستقميف بؿ ىـ تابعيف لمسمطة التنفيذية كممثمكىا لدل المحاكـ

 ،يأخذ مكقفا كسطا بيف االستقبلؿ كالتبعية لمسمطة التنفيذية كاالستقبلؿ المطمؽ عف السمطة التنفيذية
أف النيابة سمطة امف قضائي كليست سمطة إلى  منيـ ذىبحيث كاقع األمر أف ىذا الفقو اختمؼ 

قضاء" كىك قكؿ بجانبو الصكاب ذلؾ أف يخالؼ قاعدة دستكرية حددت السمطات الثبلث في الدكلة 
فيما ذىب رأم آخر إلى القكؿ بأف النيابة العامة  ،كليس مف بينيا سمطة األمف القضائي المطركحة

المحكمة تعد عنصرا مف عناصر السمطة  طابع خاص؛ فيي كحيث تمثؿ السمطة التنفيذية أماـ
القضائية كيسمى رجاليا برجاؿ القضاء الكاقؼ، كىذا الرأم كاف محبل لمنقد تأسيسا عمى انو ال اعتبار 

 . 1لمكضع الجسماني عند أداء كظيفتو

 فيما ذىب ،كما أف التكييؼ بالطابع الخاص ال يتـ االلتجاء إليو إال عف صعكبة تكييؼ المسألة       
آخركف إلى أف النيابة العامة ىي ىمزة كصؿ بيف السمطة القضائية كالسمطة التنفيذية لذا يتمتع 

كرغـ تبعيتيـ  ،ذلؾ انو رغـ ككنيـ مف رجاؿ القضاء إال أنيـ ليسكا قضاة ،أعضائيا بمركز خاص
  .2لمسمطة التنفيذية إال أنيـ ليسكا مجرد مكظفيف إدارييف

سطيني بنص صريح في قانكف السمطة القضائية باعتبار النيابة العامة كقد أخذ المشرع الفم       
شعبة مف شعب السمطة القضائية إال أنو أعطى كزير العدؿ حؽ اإلشراؼ كالمراقبة مف الناحية اإلدارية 
مما يعني أنو سار عمى نيج المشرع المصرم باعتبار أعضاء النيابة العامة مكظفيف إدارييف يتبعكف 

                                                           
ت محكمة النقض المصرية أف النيابة العامة ىي مػف الػنظـ الميمػة فػي الدكلػة المصػرية، أشػار إلييػا الدسػتكر فػي قض 1

قػانكف السػػمطة القضػػائية كىػي بحسػػب القػػكانيف التفصػيمية المعمػػكؿ بيػػا شػعبة أصػػيمة مػػف شػعب السػػمطة التنفيذيػػة خصػػت 
حػػدىا التصػػرؼ فييػػا تحػػت إشػػراؼ كزيػػر العػػدؿ كمراقبتػػو بمباشػػرة الػػدعكل الجنائيػػة نيابػػة عػػف تمػػؾ  السػػمطة كجعػػؿ ليػػا ك 

، مجمكعػػػة  1932مػػػارس سػػنة  13نقػػض  اإلداريػػة كىػػػي بحكػػـ كظيفتيػػػا مسػػتقمة اسػػػتقبلالن تامػػان عػػػف السػػمطة القضػػػائية،
         492،  342، رقـ  2القكاعد القانكنية ، ج

مػف شػعب السػمطة التنفيذيػة ، تجمػع بػيف طػرؼ  قضت المحكمة اإلدارية أف النيابة العامػة فػي حقيقػة األمػر ىػي شػعبة 2
السػػػمطة القضػػػائية كآخػػػر مػػػف السػػػمطة اإلداريػػػة ، مجمكعػػػة المبػػػادئ القانكنيػػػة التػػػي قررتيػػػا فػػػي خمسػػػة كعشػػػركف عامػػػان 

 139، ص  23، س 74( ،ج1965-1980)
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أما مف الناحية الكظيفية كالفنية فيـ تابعكف لسمطة النيابة  ،نفيذية مف الناحية اإلداريةالسمطة الت
 . 1العامة

بأنو يعترم الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة غمكضان بحيث لـ يحدد كؿ مف المشرع الفرنسي  كنرل      
بة العامة ىيئة قضائية عتبار النياا ترجيح كنرل ،كالمصرم كالفمسطيني طبيعتيا عمى كجو الدقة

 كما أف ،ف المكظؼ العاـ يستيدؼ بحكـ كظيفتو كفي حدكدىا تحقيؽ المصمحة العامةكذلؾ ال ،مستقمة
في السمطة  أعضاءكفي الكقت نفسو  ،النيابة العامة كالقضاة ىـ مكظفيف عمكمييف أعضاءكبل مف 
كخاصة في ظؿ  ف باالستقبلؿ تمامالذا إف أعضاء النيابة العامة مكظفكف عمكميكف يتمتعك  ،القضائية

كما أنيـ جزء ال يتجزأ مف السمطة  ،التعديبلت التشريعية التي طرأت عمى مبدأ استقبلؿ القضاء
لذا ال يمكف تحديد آثار ىذه الطبيعة  ،القضائية بحكـ طبيعة العمؿ القضائي البحت الذم يقكمكف بو

 . العامة   دكف تحديد طبيعة اإلجراءات التي تختص بيا النيابة

 المبحث األول : آثار الطبيعة القانونية لمنيابة العامة في الجانب الييكمي ) اإلداري ( 
النيابة العامة جياز مف أجيزة العدالة الجنائية يناط بو ضماف كحماية الحقكؽ كالحريات العامة        

كيقع عميو عبء الحفاظ  ،نكفلمنع أم تعد أك تجاكز سكاء كاف مف المكاطف أك مف السمطة كفقان لمقا
 ،عمى سيادة حكـ القانكف كذلؾ بكسيمة تكجيو االتياـ الجنائي نيابة عف المجتمع لمحفاظ عمى مصالحو
 ،كتعتبر دعكل الحؽ العاـ في القكانيف المعاصرة ىي الكسيمة المثمى القتضاء حؽ الدكلة في العقاب

 ،كالمتيـ ذلؾ كفؽ اإلجراءات التي يحددىا القانكفكيككف أطراؼ الدعكل ىـ المجتمع )النيابة العامة( 
 .2ألف الجريمة في األساس تمثؿ تيديد ألمف كطمأنينة المجتمع ككيانو 

كسمى النائب العاـ نائبان عامان ألنو ينكب عف المجتمع في تحريؾ الدعكل الجنائية العامة        
كحتى تتمكف النيابة العامة مف القياـ  ،مجتمعككضعيا أماـ المحكمة المختصة كالترافع فييا نيابة عف ال

                                                           
  2002لسنة  1قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ  1
، ص  92، رقػـ  2003اعد العامة لئلجراءات الجنائية ، طبعة نػادم القضػاة ، د. ميدم ، عبد الرؤكؼ  : شرح القك  2
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بدكرىا الحقيقي البد مف ضماف االستقبللية التامة ألجيزتيا دكف تدخؿ مف أم جية في الدكلة ميما 
نصت المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة المعتمدة مف األمـ المتحدة "عمى ك كانت 

جباتيـ كفقا لمقانكف، بإنصاؼ كاتساؽ كسرعة، كأف يحترمكا كرامة أعضاء النيابة العامة أف يقكمكا بكا
اإلنساف كيحمكىا كيساندكا حقكؽ اإلنساف، بحيث يسيمكف في تأميف سبلمة اإلجراءات كسبلمة سير 

 .كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية1أعماؿ نظاـ العدالة الجنائية "

استقبلليتيا أك تبعيتيا تختمؼ مف دكلة ألخرل كما ذكرنا كالطبيعة القانكنية لمنيابة العامة ك         
حيث يرل جانب مف الفقو القانكني أف النيابة العامة تتبع لمسمطة  ،سابقان حسب النظاـ السائد في الدكلة

التنفيذية سكاء بصكرة مباشرة لرئيس الجميكرية أك تتبع لكزير العدؿ باعتباره الممثؿ الرسمي لمسمطة 
يرل جانب آخر مف الفقو أف النيابة العامة تتبع لمسمطة القضائية ذلؾ بإعتبار الدكر الذم ك  ،التنفيذية

القانكف الدكلي عندما نص كأكد عمى استقبللية القضاء  أما،تقـك بو كاألعماؿ ذات الطبيعة القضائية
لـ ينص عمى صراحة عمى استقبلؿ النيابة  ،كاستقبلؿ مينة المحاماة بنصكص كاضحة كصريحة

بسبب أف بعض األنظمة القانكنية تقكـ بتعييف النائب العاـ مف قبؿ السمطة  ،العامة مف ناحية مؤسسية
فيذا يؤدم في  ،كبعض األنظمة أيضا جعمت النيابة العامة مسئكلة أماـ السمطة التنفيذية ،التنفيذية

كاألكامر مف السمطة نياية المطاؼ كغالبان إلى أف يككف النائب العاـ عرضة لخطر تمقي التكجييات 
 .2التنفيذية 

 ،عنوقاـ عف المجتمع ممثبل قانكنيا المشرع الفمسطيني اعتبر النيابة العامة ت كيرل الباحث        
ية بأنيا النائب القانكني عف الجزائكمف ثـ كاف التكييؼ الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعكل 

كلذلؾ جاء النص في  ،في الدعكل الجزائية فيك المتيـالمدعي كليس المدعي نفسو أما المدعى عميو 
تختص النيابة العامة دكف غيرىا بإقامة  "ية الفمسطيني في المادة األكلى منو الجزائقانكف اإلجراءات 

                                                           
قضػػت محكمػػة الػنقض أنػػو " كانػػت النيابػة العامػػة فػػي مجػاؿ المصػػمحة كالصػػفة فػي الطعػػف ىػػي خصػـ عػػادؿ تخػػتص  1

نائيػة فمػف ىػذا بمركز قانكني خاص ككنيا تمثؿ الصالح العاـ كتسعى إلى تحقيػؽ مكجبػات القػانكف مػف جيػة الػدعكل الج
الجانػػب كػػاف ليػػا اف تطعػػف لكػػف لػػيس كسػػمطة اتيػػاـ مصػػمحة خاصػػة بػػالطعف بػػؿ كانػػت المصػػمحة ىػػي المحكػػـك عميػػو " 

 .  530، ص 99، رقـ  29، مجمكعة األحكاـ ، س 1978مايك، سنة28نقض جنائي 
 . 129راجع رأم د. عبد الحميد ، أشرؼ :مرجع سابؽ ، ص  2
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 يبلحظكمف ىنا  1" الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف
 ،آثار طبيعة النيابة العامة دكف تحديد طبيعة عمميا مف حيث ىيكمتيا مف جية أنو ال يمكف تحديد

 كآثار ىذه الييكمية مف جية أخرل . 

 المطمب األول : الطبيعة القانونية لييكمية النيابة العامة في إطار الجانب اإلداري.
مف حيث تشكيؿ النيابة فتكفؿ بو قانكف السمطة القضائية تحدد إف ىيكمية جياز النيابة العامة ت        

 2001لسنة  1مف قانكف السمطة القضائية رقـ  60كقانكف اإلجراءات الجزائية حيث نصت المادة 
ككبلء  ثـرؤساء النيابة  ثـنائب عاـ مساعد أك أكثر  ثـالنائب العاـ "  عمى أف تؤلؼ النيابة العامة مف

النائب العاـ ىك قمة ىيكؿ النيابة العامة كرأسيا كلو حؽ الرئاسة " حيث أف النيابة معاكف  ثـالنيابة 
عمى باقي أعضاء النيابة العامة مف الناحية اإلدارية كفي حدكد معينة مف الناحية القانكنية 
كاختصاصو يمتد إلى نطاؽ جميع أراضي السمطة الكطنية .أما باقي أعضاء النيابة العامة فيقتصر 

اصيـ عمى نطاؽ مكاني معيف يتحدد بقرار مف كزير العدؿ بناء عمى اقتراح النائب العاـ كمف اختص
المبلحظ خمك كؿ مف قانكف السمطة القضائية كقانكف تشكيؿ المحاكـ كقانكف اإلجراءات الجزائية مف 

قتضي بياف تحديد اختصاصات كؿ مف رئيس النيابة العامة كمعاكف النيابة كىذا نقص تشريعي مما ي
 .2 تدخؿ المشرع لبياف تمؾ االختصاصات

أما تعييف أعضاء النيابة العامة يتـ بدايةن بالنائب العاـ حيث يعيف بقرار مف رئيس السمطة         
كيحدد القانكف اختصاصات النائب  ،مجمس القضاء االعمىالكطنية الفمسطينية بناءن عمى تنسيب مف 

اليميف القانكنية أماـ رئيس السمطة أما باقي أعضاء النيابة العامة  العاـ ككاجباتو كيؤدم النائب العاـ
 .3 ،فيؤدكف اليميف القانكنية أماـ كزير العدؿ بحضكر النائب العاـ

                                                           
  1أنظر المادة  فمسطيني ، مصدر سابؽ قانكف السمطة القضائية ال 1
مػف قػانكف السػمطة القضػائية  60،مػادة 10، شاىيف ، محمكد : تقرير حػكؿ جيػاز النيابػة العامػة ، مرجػع سػابؽ ، ص 2

   2005لسنة  15مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ  60، أنظر المادة  2002لسنة  1الفمسطيني رقـ 
 مف نفس القانكف .  65أنظر المادة  ، مصدر سابؽ   2005لسنة  15ة الفمسطيني رقـ قانكف السمطة القضائي 2
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كنصت  ،كما يتـ تنظيـ تشكيؿ جياز النيابة العامة كاختصاصاتيا في مختمؼ الدكؿ بقانكف         
" ينشأ مجمس  100كف األساسي الفمسطيني في المادة حيث كرد في القان ،الدساتير عادة عمى ذلؾ

أعمى لمقضاء كيبيف القانكف طريقة تشكيمو كاختصاصاتو كقكاعد سير العمؿ فيو، كيؤخذ رأيو في 
 .1مشركعات القكانيف التي تنظـ أم شأف مف شؤكف السمطة القضائية بما في ذلؾ النيابة العامة "

كؿ عضك مف أعضاء النيابة العامة كلف يفكتنا أف نميد  كيتعيف عمينا أف نكضح اختصاصات      
لتكضيح تبعان لذلؾ بالحديث عف كزير العدؿ كتحديد كضعو القانكني كسمطاتو بالنسبة لمنيابة العامة 

ىك كزير العدؿ  يبلحظبدايةن  ،منيـ الختصاصو كتحديد مدل صحتواآلثار التي تنتج عف ممارسة كؿ 
لو بيذه الصفة حؽ مراقبتيـ كاإلشراؼ عمييـ في تأدية  ،ضاء النيابة العامةالرئيس اإلدارم األعمى ألع

أم ليست فنية أك قضائية اليدؼ منيا القياـ بدكرىا القانكني كالتنسيؽ  ،كىذه السمطة إدارية ،كظائفيـ
كباإلطبلع عمى  ،كال يكجد اختصاص لكزير العدؿ في مباشرة الدعكل العمكمية ،بينيا كبيف القضاء

الصبلحيات الممنكحة إلى كزير العدؿ  يبلحظ ،مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني 74المادة نص 
نص صراحةن  أف المشرع بحيث ،النيابة كالطمب مف النائب العاـ إقامة الدعكل التأديبية عضك بتنبيو

في  تنفيذيةكرئيس السمطة الكطنية ممثمي السمطة ال عمى تبعية أعضاء النيابة العامة لكزير العدؿ
 . 2التشريع الفمسطيني طبقان لما ذىب إليو المشرع كالمصرم

كقد بيف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني المكاد المتعمقة بالنقض مف خبلؿ أمر خطي          
عادة المحاكمة لكزير العدؿ الذم يطمب مف النائب العاـ المباشرة بالعمؿ كعميو فإف دكر كزير  ،كا 

صر عمى الطمب دكف التدخؿ في األعماؿ المككمة إليو في ىذه اإلجراءات لمنائب العاـ العدؿ يقت
كما أف القانكف لـ يخكؿ كزير العدؿ تأديب أعضاء النيابة العامة إنما منحيا لمجمس تأديب ،المختص

العاـ القضاة كذلؾ حرصان عمى استقبلؿ النيابة العامة كاقتصرت سمطة كزير العدؿ عمى مطالبة النائب 
 . 3بذلؾ

                                                           
  100انظر المادة    2003القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  1
 مف قانكف السمطة القضائية ، مصدر سابؽ  74مادة  2
 ( 379، 368 ،2، 375، مكاد ) 2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 3
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 ،كيرأس النائب العاـ جياز النيابة العامة في فمسطيف مف حيث التسمسؿ الكظيفي كاإلدارم         
مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " يباشر النائب العاـ الدعكل الجزائية  2حيث نصت المادة 

لنقض المصرية دكر النائب العاـ كقد بينت محكمة ا ،1بنفسو أك بكاسطة أحد أعضاء النيابة العامة "
في مباشرة  االجتماعيةفي الدعكل الجزائية فقضت عمى أنو " النائب العاـ كحده ىك الككيؿ عف الييئة 

ككاليتو في ذلؾ عامة تشمؿ  ،كتحريؾ الدعكل الجنائية كبمتابعة سيرىا حتى يصدر فييا حكـ نيائي
جميكرية برمتو كعمى كافة ما يقع مف جرائـ أيا ال إقميـعمى سمطتي التحقيؽ كاالتياـ كتبسط عمى 

يككؿ فيما عدا  يباشر اختصاصو بنفسو كأف أفكلو بيذا الكصؼ باعتباره الككيؿ عف الجماعة  ،كانت
إلى غيره مف رجاؿ النيابة العامة المنكط بيـ قانكنان  ،نيطت بو عمى سبيؿ االنفراداالختصاصات التي أ

مباشرة كأف يشرؼ عمى شؤكف النيابة العامة بما لو مف رئاسة  ،ة عنومعاكنتو أمر مباشرتيا بالنياب
دارية عمى أعضائيا الذيف يككنكف معو جسمان كاحدان ال انفصاـ بيف خبلياه كىي رئاسة  قضائية كا 
مغايرة لرئاسة الكزير حيث أنيا رئاسة إدارية محضة ال يترتب عمييا أم أثر قضائي كلمنائب العاـ 

 .كو فيو سائر أعضاء النيابة كما لو اإلشراؼ عمييـ كتدارؾ أخطائيـ " اختصاص عاـ يشار 

لمنائب العاـ كما أف ىناؾ اختصاصات ذاتية كردت في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني         
بحيث لو أف يطمب مف الجيات المختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالفة 

 . 2صير في عممولكاجباتو أك تق

كقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى بعض اختصاصات النائب العاـ المساعد          
في حاؿ الضبط لدل مكاتب البرؽ كالبريد كالخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالمطبكعات  51في المادة 

مة دعكل جزائية ضد مكظؼ أك كذلؾ حالة إقا ،كالطركد كالبرقيات المتعمقة بالجريمة كشخص مرتكبيا
أيضان طمب تمديد تكقيؼ المتيـ مف محكمة البداية كفقان لممادة  ،54مستخدـ عاـ كما جاء في المادة 

صدار قرار االتياـ بحؽ المتيـ في الجنايات  152  .3كذلؾ في التصرؼ كفي التحقيؽ كا 

                                                           
 70خميؿ ، عبد اهلل : النيابة العامة ككيؿ عف المجتمع أـ تابع لمسمطة التنفيذية ، مرجع سابؽ ، ص 1
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م حيث جاءت في مكاد متعددة مف في النظاـ القضائي المصر  كثيران  كمف ىنا ال يختمؼ الحاؿ        
حيث نص عمى انو " يقكـ بأداء كظيفة النيابة العامة لدل  ،بينيا قانكف السمطة القضائية المصرم

النائب العاـ أك محاـٍ عاـ أك أحد رؤساء النيابة العامة أك ككبلئيا أك  ،عدا محكمة النقض ،المحاكـ
لمصرم لـ يمنح كزير العدؿ اإلشراؼ اإلدارم عمى كلكف نجد أف المشرع ا ،مساعدييا أك معاكنييا "

أعضاء النيابة العامة عمى خبلؼ المشرع المصرم حيث اعتبر أف رجاؿ النيابة العامة تابعكف 
 .1لرؤسائيـ بترتيب درجاتيـ ثـ لمنائب العاـ 

كيككف  ،نوأما فيما يتعمؽ بتعييف النائب العاـ فيك يتـ بعمـ رئيس الجميكرية كبقرار صادر م        
تعيينو مف بيف رؤساء محاكـ االستئناؼ أك المحامييف العاميف األكؿ عمى األقؿ أك مستشارم محكمة 

أما باقي أعضاء النيابة العامة يتـ تعيينيـ مف رئيس الجميكرية بناءن عمى أخذ رأم مجمس  ،النقض
 . 2القضاء األعمى إذا كاف تعيينيـ منطك عمى ترقية 

بكظيفة رئيس النيابة فيك مختص بالترافع أماـ محكمة الجنايات الكبرل بحيث ال  أما فيما يتعمؽ   
يجكز اف يترافع عضك النيابة العامة الذم تقؿ درجتو عف رئيس نيابة كفقان لقرار بقانكف بشأف محكمة 

أما باقي أعضاء النيابة العامة فمـ تحدد اختصاصاتيـ بحيث يبلحظ باف قانكف  3الجنايات الكبرل 
 السمطة القضائية جاء قاصران كغامضان مف ىذا الجانب . 

أف ىناؾ تشابو في تشكيؿ النيابة العامة في كؿ مف النظامييف الفمسطيني  كيرل الباحث        
إال أف النظاـ  ،النيابة العامة في فمسطيف نائب كاحد كما ىك الحاؿ في مصركالمصرم حيث يرأس 

شكيؿ حيث يكجد نائب كاحد في كؿ دائرة كؿ محكمة مف محاكـ الفرنسي يختمؼ عنيما مف حيث الت
كما يكجد كجو تشابو بيف المشرع المصرم كالفمسطيني في تعييف  ،االستئناؼ كيسمكف نكاب الجميكرية

إال أف اإلشراؼ اإلدارم لكزير العدؿ عمى أعضاء النيابة العامة النيابة العامة مف حيث شركط التعييف 

                                                           
  1972لسنة  46مف قانكف السمطة القضائية المصرم رقـ  26كالمادة  23دة أنظر الما 1
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منحت صبلحية اإلشراؼ اإلدارم مف قبؿ المشرع ف المصرم كالفمسطيني بحيث اختمؼ فيو المشرعي
 .  الفمسطيني إال أف المشرع المصرم سار عمى خبلفو 

 ،أعضاء النيابة العامة تتـ مف رئيس السمطة الكطنية ،في الحياة العممية أف تعيينات يبلحظك         
أف كزير العدؿ  ،إلحدل لجاف المجمس التشريعيكلقد ثبت  ،إما عف طريؽ كزير العدؿ أك بطرؽ أخرل

خمؿ كبير  مما يعني كجكد ،نيـ أعضاء النيابة العامةقاـ بالتدخؿ في عممية تعييف القضاة كمف ضم
 ،لدرجة أدت إلى تعييف أعضاء نيابة مدعيف عاميف ال يمتمككف الكفاءة المطمكبة ،في آلية التعييف

جراءات التحقيؽ فكظيفة النيابة العامة تتطمب قدرة نظ كالمحاكمة رية كميارة عممية في مجاؿ القانكف كا 
تـ تعييف بعض المدعيف  ،كرغـ عدـ كجكد معيد لتدريب كتأىيؿ أعضاء النيابة العامة ،كالطب الشرعي

كانت  ،قبؿ أف تككف لديو سنكات كافية مف الخبرة أك قبؿ إنياء فترة التدريب عمى أعماؿ مينة المحاماة
ي النيابة العامة في بداية عيد السمطة الكطنية تتـ حسب اليكية السياسية بعيدان عف أية التعيينات ف

 . 1اعتبارات مينية 

كنجد سابقان أف ىيكمية النيابة العامة كتشكيميا في الضفة الغربية كاف كفقان لقانكف تشكيؿ        
انكف فإف ىيئة النيابة العامة مف ىذا الق 13كبمكجب المادة  1952لسنة  29المحاكـ النظامية رقـ 

تشكؿ مف رئيس النيابة العامة كمساعديو كالنكاب العاميف كمساعدييـ كالمدعيف العاميف بحيث لـ يكف 
 . 2في ىذا التشكيؿ كظيفة النائب العاـ الذم يشرؼ عمى جميع نيابات الضفة إداريان ككظيفيان 

تكف التشريعات السارية تنظـ جياز النيابة العامة  أما ىيكمية النيابة العامة في قطاع غزة فمـ       
بحيث استخمصت مف مجمكعة مف النصكص المشتتة في ثنايا  ،بقدٍر كاٍؼ مف الشمكؿ كالكضكح

كأمر الحاكـ العاـ في  1934التشريعات السارية كبصفة خاصة قانكف تعديؿ أصكؿ المرافعات لسنة 
 .3طاع غزة الذم كاف يسرم في ق 473الفترة المصرية رقـ 

                                                           
  21، تحقيؽ منشكر عمى ص  1998تشريف أكؿ  17أنظر صحيفة األياـ بتاريخ 1
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كيمكف القكؿ أف ىناؾ تشابو بيف في تشكيؿ النيابة العامة في كؿ مف النظامييف الفمسطيني       
كالمصرم حيث يرأس النيابة العامة نائب عاـ كاحد كما ىك الحاؿ في مصر كعمى خبلؼ ما اتجو لو 

 الجميكرية . المشرع الفرنسي بحيث يكجد نائب عاـ لكؿ دائرة أك لكؿ محكمة كيسمكف نكاب 

 المطمب الثاني: آثار الطبيعة القانونية لمنيابة العامة في إطار الجانب اإلداري.
إف تنظيـ ىيكمية النيابة العامة في فمسطيف يعني تطبيؽ نصكص قانكف السمطة القضائية         

مف النائب العاـ ثـ بحيث كرد في ىذا القانكف باف النيابة العامة تؤلؼ  ،الفمسطيني فيما يتعمؽ بتشكيميا
كذلؾ  60مساعد النائب العاـ أك أكثر ثـ رؤساء النيابة ثـ ككبلء النيابة ثـ معاكني النيابة كفقان لممادة 

 . 1لتنظيـ ىيكمية النيابة العامة كفقان لتشكيؿ أعضائيا 

جب عدـ كيعني ذلؾ أف ىناؾ ىرمية ممتدة لييكمية النيابة العامة التي رسميا القانكف أك          
مف حيث اختصاص كؿ مف عناصر ىذا اليـر كفقان لمبدأ التدرج اليرمي في القكاعد القانكنية تجاكزىا 

مما يستكجب عدـ تجاكز كتداخؿ اختصاصات أعضاء جياز النيابة العامة بما منحيـ القانكف مف 
محددان  اختصاصات لكؿ منيـ كبما ال يخالؼ خاصية كحدة النيابة العامة لذلؾ جاء القانكف

اختصاصات كصبلحيات كؿ عضك تبعان لمكانتو في ىذا اليـر مف الجانب اإلدارم كالقضائي أم 
الكظيفي بحيث ال يقكـ عضك النيابة العامة بممارسة اختصاص لعضك آخر دكف تفكيض مكتكب 
 كضمف القيكد القانكنية التي أكردىا القانكف بشكؿ محدد كضيؽ كضمف شكمية معينة يقع عمى عاتؽ

لذا فإف معاكف النيابة العامة ال يتمتع باختصاصات ككيؿ النيابة  ،أعضاء النيابة العامة االلتزاـ بيا
ككذلؾ األمر لككيؿ النيابة الذم ال يتمتع بصبلحيات رئيس النيابة كصكالن إلى النائب العاـ الذم يترأس 

األعضاء اختصاصاتو إال في  اليـر كفؽ التشكيؿ اليرمي المحدد بالقانكف بحيث ال يمارس غيره مف
 .  2حاالت كردت عمى سبيؿ الحصر كاقتضتيا الضركرة كسمح بيا المشرع
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تتمثؿ في عدـ تجاكز التشكيؿ اليرمي لييكمية جياز لذا فإف أىـ اآلثار كفقان لمتشكيؿ السابؽ          
في كؿ إجراء تـ مف عضك النيابة العاـ ذلؾ ألنيا مسالة ىامة ال يمكف تجاكزىا مما قد يرتب البطبلف 

ذك غير اختصاص بيذا اإلجراء أك التصرؼ القانكني الممنكح لعضك آخر قد يعمكه بالدرجة كفقان 
لمتدرج اليرمي أك يككف مف ذات الدرجة كلكف كرد التجاكز كفقان لقكاعد االختصاص المكاني في إطار 

فة قكاعد شكمية حددت بشكؿ مما قد يرتب البطبلف لمخالكؿ محافظة تقع ضمف دائرة اختصاصو 
  . 1صريح 

لة ىامة تتعمؽ بالغمكض أك الفراغ التشريعي الذم خمقو قانكف السمطة كالبد مف تكضيح مسأ          
فمـ ينظـ ىذه  ،فيما يتعمؽ بتنظيـ اختصاصات أعضاء النيابة العامة 2002لسنة  1رقـ  القضائية

صكرة عرضية مبتسرة جدان كغير كافية ك مما بحيث حددت ب ،االختصاصات عمى كجو محدد ككاضح
يزيد المسالة غمكضان ىك انو خمؽ كظائؼ جديدة لـ تعيدىا القكانيف التي كانت سارية في فمسطيف 

كذلؾ خمؽ كظائؼ أخرل جديدة بالنسبة ألحد شطرم  ،سابقان مثؿ كظيفة رئيس النيابة كمعاكف النيابة
ابة بالنسبة لمضفة الغربية كبالتالي يثكر التساؤؿ حكؿ كيفية إقميـ السمطة الكطنية ككظيفة ككبلء الني

تحديد ىذه االختصاصات األمر الذم يحدد بالنتيجة انو يترتب عمى ما سبؽ مف آثار تتمثؿ في عدـ 
تكحيد اختصاصات النيابة العامة باإلضافة إلى غمكضيا كالنقص في تحديدىا مف مختمؼ جكانبيا في 

غـ انو مف أىـ األىداؼ التي دعت إلصدار ىذا القانكف ىك تكحيد النظاـ ر إقميـ السمطة الكطنية 
 . 2سد ىذا الفراغ التشريعي مما دفع المشرع إلى تعديؿ ىذا القانكف ل ،انكني كتكحيد مؤسساتوالق

فراغ تشريعي فيما  يعتريوبأنو  2002لسنة  1بشأف قانكف السمطة القضائية رقـ  كيرل الباحث         
أف النص لـ يحدد تمؾ االختصاصات  ات أعضاء النيابة العامة بحيث يبلحظتحديد اختصاصيتعمؽ ب

مع أنو يتكجب عمى المشرع أف يحدد بشكؿ مفصؿ كدقيؽ تمؾ االختصاصات  ،تاركان ذلؾ لمقانكف
ككنيا كردت في القكانيف العادية ذلؾ ألف الدستكر يحدد أجيزة كمؤسسات الدكلة بشكؿ عاـ كمبتسر 
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التفصيؿ لمقكانيف العادية األمر الذم يترتب عميو كجكد صياغة معيبة كاألصؿ أف مثؿ ىذه  تاركان 
بحيث تشير إلى  ،الصياغة تناسب الدساتير كالقكانيف األساسية عندما تكفؿ بعض القضايا في صمبيا

از النيابة كذلؾ الستمرار سير العدالة في جي ،أف تنظيـ تمؾ القضايا يتعيف أف تتـ بالقكانيف العادية
شراؼ كؿ عضك يعمك العضك اآلخر منعان  العامة مما يفرضو التحديد في االختصاص مف رقابة كا 

مما ينفي استقبلؿ النيابة كسمطة القضائية في ظؿ سيادة مبدأ  ،لفساد ىذا الجياز الذم يمثؿ القضاء
اصو بالشؤكف يرل الباحث أف مجمس القضاء األعمى يتكجب اختصكما الفصؿ بيف السمطات بحيث 

 اإلدارية دكف الكظيفية مع مراعاة الفصؿ بيف القضاء الكاقؼ كقضاء الحكـ ) الجالس( . 

العامة أما بخصكص ما ذىب إليو المشرع المصرم فيما يتعمؽ بييكمية كتشكيؿ النيابة        
جميكرية المصرية كما يترتب عمى ضكء ذلؾ مف آثار نجد أف النائب العاـ يعيف بقرار مف رئيس ال

كما  ،2002بناءن عمى أخذ رأم مجمس القضاء األعمى كىذا ما كرد في قانكف السمطة القضائية لسنة 
 لكف ،،أف باقي األعضاء يتـ تعيينيـ مف رئيس الجميكرية أيضا كبناءن عمى أخذ رأم مجمس القضاء

يرجع إلى قرار مف  النيائي قرار إصدار تعييف كترقية أعضاء النيابة العامة في فمسطيف يبلحظ أف
 ،مما يعني أف السمطة التنفيذية تممؾ القرار النيائي مجمس القضاءرئيس السمطة الكطنية كبتنسيب مف 

كما يعيف النائب النكاب العاممكف المساعدكف بقرار مف رئيس الجميكرية كيقكمكف بما يعيد بو أك 
 .  1يفكضيـ فيو لمنائب العاـ مف اختصاصات في مصر

إلى أف النائب العاـ المساعد يرأس لجنة في النيابة العامة  أيضان  ذىب المشرع المصرمما ك        
تشكؿ منو كمف مدير إدارة النيابات كسكرتيرىا العاـ كمدير شئكف العامميف، كتختص باقتراح كؿ ما 

اف كتاب يتعمؽ بشئكف كتاب النيابة العامة مف تعييف كنقؿ كترقية كمنح العبلكات، كما تتكلى امتح
مما يعني أف تبعية أعضاء النيابة  ،2نيابات محاكـ االستئناؼ كمحكمة النقض لمترقية إلى الفئة األكلى
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كىك عمى فييا مف حيث شؤكنيـ اإلدارية تعكد إلى لجنة قضائية ال تبعية إدارية لمسمطة التنفيذية 
 خبلؼ ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني . 

و المكاني كافة صنيابة كككبلؤىا كمساعدكىا كؿ في دائرة اختصاكيباشر رؤساء ال           
االختصاصات العادية في تحريؾ الدعكم الجنائية كمباشرتيا فيما عدا ما يخص بو القانكف أحد 

مباشرة أم إجراء يدخؿ في االختصاصات  منيـ أعضاء النيابة عمى سبيؿ اإلنفراد كيجكز ألم
لحصكؿ عمى تفكيض خاص منو مقصكر عمى اإلجراء الذم صدر االستثنائية لمنائب العاـ بشرط ا

كيختص رؤساء النيابة في دكائر اختصاصيـ المكاني بمباشرة بعض االختصاصات  ،بشأنو
رفع الدعكل الجنائية ضد المكظفيف أك المستخدميف  بحيث ليـالمنصكص عمييا في القكانيف 

لغاء األكامر ك  ،ثناء تأدية كظيفتيـ أك بسببياالعمكمييف أك رجاؿ الضبط عف الجنح التي تقع منيـ أ ا 
التكقيع ك  ،الجنائية التي يصدرىا ككبلء النيابة لخطأ في تطبيؽ القانكف كذلؾ في الميعاد المقرر قانكنان 

أف المشرع المصرم حدد بشكؿ مفصؿ  حيث يبلحظ ،عمى أسباب الطعف بالنقض المرفكع مف النيابة
كما منحيـ صبلحية كاسعة تشمؿ  ،عمى خبلؼ المشرع الفمسطيني اختصاصات رؤساء النيابة العامة

إلغاء أكامر ككبلء النيابة عند كركد خطأ تبعان لتدرج الييكمي لجياز النيابة العامة ككنكع مف اإلشراؼ 
 . 1كالرقابة بيف رئيس كمرؤكس 

لفات كبعض الجنح يتكلى ككبلء النائب العاـ كحدىـ سمطة إصدار األمر الجنائي في المخاك          
ختص كمف ثـ ي ،2ة كىى سمطة مقصكرة عمييـ دكف غيرىـ مف األعضاء الذيف يقمكف عنيـ درج

فيجكز ليـ  -عدا محكمة النقض-معاكنك النيابة أسكة بسائر أعضائيا بأداء كظيفتيا أماـ المحاكـ
بداء الطمبات كالمرافعة النيابة مباشرة التحقيؽ كال يممؾ معاكف  ،تمثيؿ النيابة أماـ ىذه المحاكـ كا 

إال أنو يجكز تكميفو بتحقيؽ قضية برمتيا كعندئذ فإنو يباشر كافة إجراءات  ،االبتدائي دكف ندب مسبؽ
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التحقيؽ بما فييا استجكاب المتيـ، كيككف التحقيؽ الذم يجريو لو صفة التحقيؽ القضائي كال يختمؼ 
 .1أعضاء النيابة مف حيث أثره كقيمتو عف التحقيؽ الذم يجريو غيره مف

أف المشرع المصرم حدد اختصاص كؿ عضك مف أعضاء النيابة العامة بشكؿ  الباحث رلكي        
بحيث لـ يكتفي بتحديد المحكمة التي يختص ،طينيكاضح كدقيؽ كمفصؿ عمى خبلؼ المشرع الفمس

نما حدد كيفية الترافع كما لو مف صبل ،عضك النيابة العامة بالترافع أماميا حيات مف حيث تقديـ كا 
لغاء بعض القرارات الصادرة عف عضك نياب بينما ،ة عامة أقؿ درجة عمى كجو الدقةالطمبات كالمرافعة كا 

كؿ عضك مف  المشرع الفمسطيني اكتفى باإلشارة إلى تحديد المحكمة التي تقع ضمف  اختصاص
د كيفية الترافع كالصبلحيات مما يدفع الحاجة مف المجكء إلى قانكف آخر لتحدي،أعضاء النيابة عامة

اعتبار أعضاء النيابة العامة ضمف كما يؤخذ عميو  ،لكؿ عضك كما يرد عمى ذلؾ مف قيكد أك شركط
إطار المكظؼ العاـ الذم تتكلى محكمة العدؿ الفصؿ فيما يخص شؤكنيـ اإلدارية ذلؾ لكركد تنظيـ 

نية الذم ينظـ شؤكف المكظفيف الحككمييف كليس قانكف الخدمة المد،شؤكنيـ في قانكف السمطة القضائية
مما يترتب عمى ذلؾ اعتبار النيابة العامة ذك طبيعة مزدكجة تجمع بيف ،كتبعيتيـ لمسمطة التنفيذية

 السمطة القضائية كالتنفيذية لكركد غمكض في نصكص القانكف.
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 ظيفي )القضائي(مطمب الثاني: آثار الطبيعة القانونية لمنيابة العامة في الجانب الو ال
إف البحث في آثار الطبيعة القانكنية لكظيفة النيابة العامة يعني تسميط الضكء عمى طبيعة        

التصرفات كاألعماؿ كالكظائؼ كاإلجراءات القانكنية التي تقـك بيا النيابة العامة بحيث يتحدد مف خبلؿ 
 ،ئية الممنكحة ليا بمكجب التشريع كالدستكرذلؾ مدل استقبلؿ النيابة العامة في ممارسة الكظيفة القضا

بحيث يتعيف عمينا البحث في الطبيعة القانكنية لكؿ إجراء كلكؿ سمطة تتكالىا النيابة العامة كصكالن 
لآلثار التي تترتب عمى ذلؾ في حاؿ كانت ىذه األعماؿ تباشر مف النيابة العامة ككنيا مختصة 

ئية في سمطتي االتياـ كالتحقيؽ بحيث تجمع ما بيف ىاتيف بصفة أصيمة بيا كتتمثؿ كظيفتيا القضا
كما تقكـ بعدة إجراءات منيا القبض  ،السمطتيف كما ىك سائد في التشريع المصرم كالفمسطيني

كالتفتيش كالتكقيؼ كاإلحالة إلى المحكمة أك القضاء ..الخ مما كرد في القكانيف التي نظمت كظيفة 
تحديد الطبيعة القانكنية لكؿ تصرؼ أك لكؿ إجراء يعني تحديد طبيعة لذا فإف  ،عمؿ النيابة العامة

 . 1جياز النيابة العامة ككؿ 

كلقد ذىب المشرع المصرم إلى اعتبار النيابة العامة ىي الييئة االجتماعية في مباشرة          
مة تشتمؿ عمى تحريؾ الدعكل الجنائية كمتابعة سيرىا حتى يصدر فييا حكـ بات، ككاليتو في ذلؾ عا

كعمى كافة ما يقع مف جرائـ أيان كانت  ،سمطتي التحقيؽ كاالتياـ كتنبسط عمى إقميـ الجميكرية برمتو
أيضان المشرع الفمسطيني ذىب إلى تختص النيابة العامة دكف غيرىا  ،كالنائب العاـ ككيؿ عاـ عنيا

 . 2حكاؿ المبينة في القانكف بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األ

ا لـ يجيز المشرع الفمسطيني كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أك تركيا أك تعطيؿ سيرىا أك كم         
كمف ثـ فإف االختصاص األساسي لمنيابة العامة  ،التصالح عمييا إال في الحاالت الكاردة في القانكف

نيابة العامة بيذه الميمة باعتبارىا ككيمة عف المجتمع ىك تحريؾ الدعكل الجنائية كمباشرتيا كتقـك ال
الذم أخمت الجريمة بأمنو كلذلؾ فيجب أف تمتـز حدكد الككالة كأف تقكـ بعمميا باعتبارىا جيازا مف 

                                                           

، نقبلن عف الدكتكر مصطفى، محمكد :  24د. نجـ صبحي : قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ، مرجع سابؽ ، ص 1 
 .          13، ص  1970، القاىرة ،  1ات الجنائية ، طشرح اإلجراء

  25د. نجـ صبحي : مرجع سابؽ ، ص  2 



68 
 

أجيزة الدكلة يسعى إلى الحقيقة مدفكعا بمقتضيات المصمحة العامة ال فردا عاديا يتنازع مع المتيـ 
 .  1غير عادم إذ يسعى إلى إظيار الحقيقة المجردة كلك لصالح المتيـفالنيابة العامة خصـ 

كأجممت محكمة النقض الفمسطينية اختصاصات النيابة العامة في الدعكل الجزائية فقػالػت أف         
النيابة العامة بكصفيا نائبة عف المجتمع كممثمة لو ىي المختصة دكف غيرىا بتحريؾ الدعكل الجنائية 

ي أنيط بيا كحدىا مباشرتيا كذلؾ بإجراء التحقيؽ بنفسيا أك بمف تندبو لذلؾ مف مأمكرم كىي الت
الضبط القضائي أك بتكميؼ المتيـ بالحضكر أماـ المحاكـ الجزئية المختصة لمحاكمتو في ضكء 

كيتجو عمؿ النيابة  ،المحضر الذم حرره مأمكر الضبط كبمتابعة سيرىا حتى يصدر فييا حكـ نيائي
مة كىي تباشر التحقيؽ إلى الكشؼ عف أدلة الجريمة كتعتبر النيابة العامة ىي سمطة التحقيؽ العا

بعد أف تنتيي مرحمة التحقيؽ  ،الرئيسية كالتحقيؽ الذم يمارسكه أعضاء النيابة العامة عمبل قضائيا
ئية المختصة، كليا االبتدائي كىك كما قمنا عمبل قضائيا تحيؿ النيابة العامة الدعكل إلى المحكمة الجزا

كبدكف إجراء تحقيؽ اإلحالة إلى المحكمة بناءا عمى محاضر االستدالؿ إذا كاف محضر االستدالالت 
 . 2بذاتو كافية 

ف كاف ىذا ال يعفييا مف االلتزاـ بالمكضكعية           كبعد اإلحالة ليا تمثيؿ االتياـ أماـ القضاء، كا 
لمحكمة عناصر الدعكل كأدلتيا جميعا كلك كاف فييا ما ىك إلى كلذلؾ كاف لزاما عمييا أف تطرح عمى ا

ذا تبيف ليا  مصمحة المتيـ كعمييا أف تقدـ إلى القضاء كؿ معكنة كي يصؿ إلى حكـ مطابؽ لمقانكف كا 
أثناء إجراءات المحاكمة انييار أدلة االتياـ فكاجبيا أف تطالب بالبراءة صراحة كيدخؿ في اختصاصيا 

 .3كما قمنا كلك كاف لصالح المتيـ الطعف في الحكـ 

يصطدـ مع العدالة إذ يجعميا خصما   االتياـ كالتحقيؽ سمطتي العامة النيابة م جمعنرل أف ك        
ساءة الظف بو قد يؤثر في عنايتيا  كحكما في ذات الكقت كىذا الكضع يميؿ إلى التشدد مع المتيـ كا 
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م يؤدم إلى براءتو، كما يخشى مع ىذه االزدكاجية إذا بتقدير دفاعو الذم يككف مستندا إلى أساس قك 
رأم أنصار الجمع بيف أخطأت النيابة العامة في االتياـ أف تستمر في خطئيا عند التحقيؽ، إال أف 

ىي األمينة عمى الدعكل الجزائية بدءا مف كقكع الجريمة باعتبارىا أف النيابة العامة  التحقيؽ كاالتياـ
المحكمة الجزائية المختصة كبما ليا مف ثقة باعتبارىا جزءان مف السمطة القضائية كحتى رفع األمر إلى 

فضبل عف معايشتيا أكراؽ الدعكل مف فجرىا كحتى تكجيييا االتياـ ثـ إحالة األمر إلى المحكمة كىك 
عامة ما يعطييا بعدا كفيما لكاقع الدعكل كال يخشى مف جمع سمطتي التحقيؽ كاالتياـ في يد النيابة ال

اآلف في الساحات  جدؿبعد أف أحاط القانكف أعماليا بضمانات حماية لممتيـ كىذا المكضكع ىك محؿ 
 .  القانكنية الفرنسية

تختص النيابة العامة أساسنا   بحيث،اختبلفان بينان فيما تكجو إليو المشرع المصرم كيبلحظ أنو ال        
جراء التحقيؽ بنفسيا أك بمف تندبو لذلؾ مف مأمكرم دكف غيرىا بتحريؾ الدعكم الجنائية، كذلؾ بإ

الضبط القضائي أك بطمب ندب قاض لمتحقيؽ أك بتكميؼ المتيـ بالحضكر أماـ المحكمة الجنائية 
تباشر النيابة العامة الدعكل الجنائية بمتابعة سيرىا أماـ المحاكـ حتى يصدر  ،المختصة لمحاكمتو

النيابة العامة لدل محكمة النقض نيابة عامة مستقمة تشكؿ طبقنا  فييا حكـ باٍت، كتقكـ بأداء كظيفة
بناء عمى طمب المحكمة حضكر مداكالت الدكائر المدنية  ألحكاـ قانكف السمطة القضائية، كليذه النيابة

 .1كالتجارية كاألحكاؿ الشخصية دكف أف يككف لممثمييا صكت معدكد في المداكالت

دعكل العمكمية مكككؿ أمرىا إلى النيابة العامة تحركيا كما تشاء، كمف حيث األصؿ أف ال         
ذف فبل يؤثر في حؽ النيابة العامة ما  أما حؽ المدعي المدني في ذلؾ فقد كرد عمى سبيؿ االستثناء. كا 
يؤثر في حقو ىك أك ما يفترضو. فإذا رفعت الدعكل مباشرة مف المدعي بالحؽ المدني ثـ أقامت 

ة الدعكل بالجمسة أماـ محكمة الدرجة األكلى، ككاف ذلؾ قبؿ أف يبدل المتيـ الدفع النيابة العمكمي
الذم تمسؾ بو بعدـ قبكؿ الدعكل المباشرة كاقتصرت المحكمة االبتدائية في حكميا في الدعكل عمى 

تأنؼ قبكؿ ىذا الدفع، فإف الدعكل العمكمية تككف باقية عمى حاليا مرفكعة مف النيابة العامة، فإذا اس
عادة  المدعي المدني الحكـ الصادر بعدـ قبكؿ الدعكل فقضت المحكمة االستئنافية بقبكؿ استئنافو كا 
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القضية لمحكمو الجنح لمفصؿ في الدعكل فإف المحكمة تككف عمييا أف تنظر أيضان الدعكل المقامة 
 .1مف النيابة، كال يمنع مف ذلؾ الحكـ السابؽ صدكره لعدـ تعرضو ليذه الدعكل

 الفرع األول : الطبيعة القانونية إلجراءات النيابة العامة في إطار وظيفتيا القضائية 
إف أىـ اإلجراءات التي تقكـ بيا النيابة العامة كالتي تعتبر مف صمب اختصاصاىا ككظيفتيا          

جميع  القضائية تتمثؿ في صبلحيتيا بالقبض كالتفتيش كالتحقيؽ كالتكقيؼ كاالستجكاب بحيث تككف
ىذه اإلجراءات الزمة لتحريؾ الدعكل الجزائية كمباشرتيا سكاء قبؿ المحاكمة أك بعدىا بحيث سنتناكؿ 
كؿ إجراء عمى حدة لتحديد طبيعتو القانكنية لتكضيح مدل استقبلؿ النيابة العامة في ممارستيا 

اف طبيعة التبعية مف الناحية سمطة التنفيذية لبيال التي أنيطت بيا كصكالن لتحديد عبلقتيا معلئلجراءات 
النظرية كالعممية طبقان ألحكاـ القانكف كما يتـ ممارستو عمى أرض الكاقع سكاء في مصر أك فمسطيف 
بحيث يترتب عمى ذلؾ تكضيح طبيعة النيابة العامة القانكنية مف جية آثار ىذه الطبيعة بعد تحديدىا 

 ح كؿ منيا كاآلتي : كىذه اإلجراءات سنكض ،كما يترتب عمييا مف نتائج

 أواًل : الطبيعة القانونية إلجراء القبض 

ذىب المشرع المصرم إلى أنو يعد إجراء مف إجراءات التحقيؽ ال يجكز مباشرتيا ضد          
الشخص إال بعد صدكر األمر بو مف سمطة مختصة كذلؾ كفقان لمحاالت المحددة بالقكانيف أم أف 

ث أف القبض ال يباشر ضد المتيـ إال إذا تكافرت بشأنو دالئؿ عمى حي ،القبض لو سند مف القانكف
كيتضمف مساسان كسمبان لحرية المقبكض عميو لذلؾ يترتب عميو تفتيشو لمبحث  ،ارتكابو جريمة معينة

السمطة المختصة ىي بكيقصد  ،مف خبلؿ تقييد حركتو لفترة زمنية منعان مف فراره ،عف أدلة الجريمة
ككف إجراء القبض ىك عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ الذم يعتبر اختصاص أصيؿ ليا بحيث النيابة العامة 

  .2ال تتعدل عبلقة السمطة التنفيذية بالنيابة العامة سكل تنفيذ أكامرىا عند صدكرىا 

                                                           
   12ص  مصطفى،  محمكد : شرح اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ ،  1
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كما كاعتبر المشرع الفمسطيني أنو ال يجكز القبض عمى أحد أك حبسو إال بأمر مف الجية        
أما فيما  ،كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو، كال يجكز إيذاؤه بدنيان أك معنكيان  ،كنان المختصة بذلؾ قان

يتعمؽ بالقبض عمى األشخاص ببل مذكرة فقد منح مأمكر الضبط القضائي أف يقبض ببل مذكرة عمى 
حالة التمبس في الجنايات، أك  ،أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتيامو في حاالت معينة منيا

إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء ،التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير الجنح
إذا ارتكب ،قيامو بكاجبات كظيفتو أك كاف مكقكفان بكجو مشركع كفر أك حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ

ف جرمان أك اتيـ أمامو بارتكاب جريمة، كرفض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سك
ذا لـ يكف المتيـ حاضران في الحاالت السابقة  فإنو يجكز لمأمكر ،نيمعركؼ أك ثابت في فمسطي كا 

حضاره كيدكف ذلؾ في المحضر أيضان إذا كجدت ،الضبط القضائي أف يستصدر أمران بالقبض عميو كا 
جاز دالئؿ كافية عمى اتياـ شخص بارتكاب جناية أك جنحة تزيد عقكبتيا عمى الحبس ستة أشير، 

 .1لمأمكر الضبط القضائي أف يطمب مف النيابة العامة إصدار أمر القبض

أف جكىر القبض ىك عمؿ مادم يتمخص في تقييد حرية الشخص أك حرمانو  كيمكف القكؿ        
منيا عف طريؽ القكة بإمساكو مف جسمو كتقييد حريتو بالتنقؿ كالتجكاؿ عمى نحك مخالؼ إلرادتو 

ركع باالستناد إلى نصكص قانكنية إذا ما تـ كفقان لمشركط الشكمية كالمكضكعية  كحريتو لكف بشكؿ مش
بحيث أف طبيعة إجراء القبض ىك عمؿ مف أعماؿ  ،التي أكجبيا كؿ مف المشرع المصرم كالفمسطيني

التحقيؽ الذم تختص بو النيابة العامة دكف غيرىا كيقتصر دكر مأمكرم الضبط القضائي عمى تنفيذ 
إذف ىك عمؿ قضائي يدخؿ في  ،ر دكف تجاكزه إال في حاالت استثنائية تبررىا الضركرةىذا األم

   صمب الكظيفة القضائية .

 الستجواب جراء اثانيًا : الطبيعة القانونية إل

كرد في التشريع المصرم أف االستجكاب يعد إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي كما كيعد          
حيث يتميز انو عمؿ إجرائي ذك طبيعة مزدكجة ككنو أحد إجراءات  ،ه المرحمةمف أىـ إجراءات ىذ
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كىذا يعني أنو إجراء أساسي لكؿ مف  ،كمف جية أخرل كسيمة مف كسائؿ الدفاع ،التحقيؽ مف جية
حيث يمنح ىذا اإلجراء المتيـ فرصة الدفاع كتفنيد االتيامات المكجية إليو  ،سمطة االتياـ كالتحقيؽ

ىناؾ العديد مف الضمانات التي تكفؿ لو حؽ الدفاع بحيث ال يجكز استجكابو دكف كجكد لذلؾ كاف 
 .  1كما أف لو حؽ الصمت كضماف آخر  ،محاميو إال في حاالت ضيقة كردت عمى سبيؿ الحصر

كسار المشرع الفمسطيني عمى نيج المشرع المصرم حيث منح ككيؿ النيابة تكلي إجراء       
ؿ مناقشة المتيـ بصكرة تفصيمية بشأف األفعاؿ المنسكبة إليو كمكاجيتو االستجكاب مف خبل

بحيث لو حؽ الدفاع كالصمت  ،باالستفسارات كاألسئمة كالشبيات، عف التيمة، كمطالبتو باإلجابة عمييا
 .2كطمب محامي خبلؿ استجكابو 

اعتبرا إجراء  بحيث ،أنو ال اختبلؼ بيف المشرع المصرم كالفمسطيني يرل الباحثك          
ضمف إطار الكظيفة القضائية التي تختص بيا النيابة العامة ىك عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ  االستجكاب
 كبيذا نجد أف االستجكاب ىك عمؿ قضائي ال يجكز ممارستو مف قبؿ سمطة أخرل . ،دكف غيرىا

 ثالثًا : الطبيعة القانونية إلجراء التوقيف 

بحيث اعتبره البعض أنو حبس  ،تحديد طبيعة إجراء التكقيؼ كتسميتو اختمفت التشريعات في         
 ،كما أف ىناؾ مف سماه باالعتقاؿ االحتياطي ،كمنيـ مف أطمؽ عميو اإليقاؼ االحتياطي ،احتياطي

لكننا نجد أف مصطمح التكقيؼ ىك أفضؿ مف التسميات السابقة كفقان لطبيعة ىذا اإلجراء القانكنية 
بؿ ىك تدبير احترازم مما يترتب عمى ذلؾ مراعاة االختبلفات الجكىرية  ،نكنان عقكبةبحيث ال يعتبر قا

 ،كبيف الحبس الذم يتـ بعد الحكـ لتنفيذه ،ما بيف التكقيؼ ككنو يتـ قبؿ صدكر الحكـ عمى المتيـ
كنجد أف المشرع المصرم أخذ بتسمية الحبس االحتياطي بينما المشرع الفمسطيني اتجو إلى تسميتو 

يثير التكقيؼ نزاعان بيف مصمحتيف منيا مصمحة المتيـ في أال  ،3بالتكقيؼ كقد أحسف التقدير في ذلؾ 
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بحيث نجد تناقض  ،كمصمحة المجتمع في اقتضاء العقاب لتحقيؽ الطمأنينة كاالستقرار ،تسمب حريتو
ى النيابة العامة ليذا نجد أنو يتكجب عم ،بيف مقتضيات احتراـ حرية الفرد كسمطة الدكلة في العقاب

مكازنة حؽ الدكلة في معاقبة المتيـ كحؽ الفرد في حريتو عند تقرير مثؿ ىذا اإلجراء بحيث عمييا أف 
إعماالن لقرينة تبحث في أدلة البراءة كال تقتصر كظيفتيا القضائية فقط في البحث في أدلة اإلدانة 

مف ثـ طبيعة ىذا  ،1قضائي بات كنيائي البراءة التي تقضي باف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو بحكـ
لذا فيك يعكد لمسمطة القضائية مف  ،اإلجراء قضائي ككنو يتـ مف اختصاص النيابة العامة كالقضاء

  .حيث طبيعتو القانكنية

أف المشرع المصرم حدد صبلحيات النيابة العامة كقاضي التحقيؽ كالمحكمة مف  كيرل الباحث       
لكؿ منيـ كالتي يجكز ليـ تكقيؼ المتيـ خبلليا دكف تجاكزىـ المدة المقررة بحيث حيث المدة المقررة 

 . تككف في مجمكعيا مؤقتة ككنو تدبير احترازم كأخذ المشرع الفمسطيني بذلؾ أيضان 

 رابعُا : الطبيعة القانونية إلجراء التفتيش 

اؿ التحقيؽ كال يجكز ممارستو ذىب المشرع المصرم إلى اعتبار إجراء التفتيش عمؿ مف أعم        
بحيث كرد  ،إال بمقتضى أمر مف قاضي التحقيؽ بناءن عمى اتياـ مكجو إلي الشخص المراد تفتيشو

مف حيث معيار الغاية كىك تحديد الغاية مف ىذا اإلجراء  ،اتجاىات ثبلثة لتحديد طبيعة ىذا األجراء
ف لتحديد طبيعتو فإذا كانت الغاية ىي البحث كجمع المعم كمات كاف عمبلن مف أعماؿ االستدالؿ كا 

أما معيار الزمف  ،كاف عمبلن مف أعماؿ التحقيؽ ،كانت الغاية منو ىك التحقيؽ في جريمة منظكر بيا
كعمؿ تحقيقي في حاؿ  ،حيث يعتبر ىذا اإلجراء ىك عمؿ استداللي في حاؿ تـ قبؿ التحقيؽ بالجريمة

أما معيار القائـ بيذا العمؿ حيث يعتبر  ،ت إتباع ىذا اإلجراءتـ بعد ارتكابيا كالعبرة ىنا بزمف أك كق
بينما يعتبر استبلالن إذا تـ  ،عمؿ تحقيؽ اذا تـ مف السمطة المختصة بذلؾ قانكنان كىك قاضي التحقيؽ

بحيث يعتبر  ،أما المعيار المختمط فقد أتجو أتباعو إلى خمط المعايير السابقة ،مف سمطة غير مختصة
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بقصد  ،ؿ التحقيؽ متى قامت بو سمطة التحقيؽ المختصة كبعد تحريؾ الدعكل الجنائيةعمؿ مف أعما
 .  1الكشؼ عف الحقيقة في الجريمة المرتكبة كىذا ما أخذت بو محكمة النقض المصرية

ككذلؾ المشرع الفمسطيني اعتبر إجراء التفتيش عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة مف        
العامة أك في حضكرىا، بناءن عمى اتياـ مكجو إلى شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو  قبؿ النيابة

بارتكاب جناية أك جنحة أك باشتراكو في ارتكابيا، أك لكجكد قرائف قكية عمى أنو يحكز أشياء تتعمؽ 
يف ما سار بحيث نجد أنو ال خبلؼ ب ،كىذا ما كرد في قانكف اإلجراءات الجزائية  الفمسطيني ،بالجريمة

 . 2عميو كؿ مف المشرع المصرم كالفمسطيني

أف الطبيعة القانكنية إلجراء التفتيش في فمسطيف كمصر ىك إجراء قضائي يدخؿ  كيرل الباحث       
في صمب اختصاص الكظيفة القضائية التي تمارسيا كؿ مف النيابة العامة في فمسطيف كقاضي 

 . التحقيؽ في مصر

جراء االستيقاؼ نجد أف التشريع المصرم منح أم شرطي الحؽ في استيقاؼ كبخصكص إ         
كأشارت محكمة النقض المصرية  ،3األشخاص المشتبو بيـ إذا كاف ذلؾ الزمان لمتحريات التي يقكـ بيا 

في أحكاميا إلى جكاز االستيقاؼ مف قبؿ رجؿ السمطة العامة كتسميمو ألقرب ضابط شرطة قضائية 
 . كما أجاز ذلؾ المشرع الفمسطيني ،4س لمتحرم عنوأك قسـ البكلي

نما شخص ال يعدك سكل مشتبو بو  أف كيرل الباحث           ىذا اإلجراء ال يتـ في مكاجية المتيـ كا 
ذلؾ  ،كال يتضمف ىذا اإلجراء أم مساس بالحرية الشخصية ككنو ال يجكز إجراء التفتيش الكقائي فيو

لتفتيش ىك عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ كيحتاج إلى أمر قضائي عمى عكس ألنو كما ذكرنا سابقان أف ا
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كما كيعتبر مف حيث طبيعتو  ،إجراء االستيقاؼ الذم تمارسو السمطة التنفيذية دكف أمر قضائي
 القانكنية انو عمؿ تنفيذم يمارس مف ممثمي السمطة التنفيذية كالحككمة أم الشرطة .  

تمارس  يجكز أف بحيث ال ،سابقة ىي مف صميـ الكظيفة القضائيةأف اإلجراءات ال كيبلحظ         
يجب أف تككف طبيعتيا  مف قبؿ سمطة أخرل مما يعني أف طبيعة النيابة العامة مف الجانب الكظيفي

أصبغ تعديبلن عمى نظاـ  2003كلكف إف ما كرد في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم لسنة ،قضائية
لفرض الرقابة كاإلشراؼ عمى عممو تسمح لمسمطة التنفيذية بالتدخؿ  قاضي التحقيؽ بكضع نصكص

 كسنكضح معالـ تبعية قاضي التحقيؽ لمسمطة التنفيذية فيما يمي : 

شراف رئيس المحكمة االبتدائية عمى أعمال قاضي التحقيق   أواًل : فرضت رقابة وا 

ضاة الذيف ينتدبكف لمتحقيؽ في منح المشرع المصرم رئيس المحكمة سمطة اإلشراؼ عمى الق        
يـ لممكاعيد كعمى مراعات ،بالسرعة البلزمةالقضائية  كقائع معينة تحت ذريعة حثيـ عمى القياـ بأعماليـ

تكسع في سمطات  1972لسنة  46كما أف قانكف السمطة القضائية المصرم رقـ  ،المقررة في القانكف
 دائية كعمى رأسيـ رؤساء المحاكـلمحاكـ االبتكزير العدؿ في اإلشراؼ كالتدخؿ في شؤكف قضاة ا

كزير العدؿ رؤساء المحاكـ كما كيندب  ،دكف اشتراط مكافقة مجمس القضاء األعمى يـيندب حيث
يممؾ ندبيـ لمقياـ بأعماؿ قضائية أك قانكنية غير عمميـ أك باإلضافة ك  ،كالقضاء لمعمؿ بغير محاكميـ
كيممؾ إعادة قرارات الجمعيات العامة لممحاكـ  ،ش القضائيالئحة التفتيإلى عمميـ كىك الذم يضع 

كما لو ندب أحد نكاب رئيس محكمة النقض أك أحد رؤساء محكمة  ،االبتدائية لمتداكؿ فييا مرة أخرل
كما زالت تبعية إدارة التفتيش  ،االستئناؼ لمتحقيؽ مع المستشاريف تمييدان لرفع الدعكل التأديبية

تتكلى رغـ أنيا ىي التي تتكلى تقدير أىمية القضاة ككفاءتيـ كتتكلى التحقيؽ  القضائي لكزارة العدؿ
 .  1فيما ينسب إلييـ
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أف نصكص التشريع المصرم تكضح مدل التشكىات التي طرأت عمى نظاـ  يرل الباحثك         
يف إداريان حيث أصبح قضاة المحاكـ االبتدائية الذيف يتكلكف أعماؿ قضاة التحقيؽ تابع ،قاضي التحقيؽ

كىذا يعني أف التناقضات بيف النصكص التي  ،لمسمطة التنفيذية المتمثمة في كزير العدؿككظيفيان 
أكردىا المشرع في القانكف المصرم تؤدم إلى غمكض الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة بحيث ال يمكف 

اعتبارىا تابعة لمسمطة  كما ال يمكف ،اعتبارىا في ظؿ ىذه النصكص المتناقضة ذك طبيعة قضائية
التنفيذية رغـ كركد ىذه التبعية في بعض النصكص كما يترتب عمييا مف آثار غير محدكدة عمى 

بحيث تخؿ في مبدأ الحياد الكاجب في الكظيفة القضائية ككنيا انتفت  ،مضمكف العمؿ القضائي
عمى ذلؾ اعتبارىا ذك طبيعة كمنحت لمسمطة التنفيذية التدخؿ في شؤكف الكظيفة القضائية مما يترتب 

 مزدكجة ككنيا تجمع بيف الطبيعة القضائية مف جية كمف جية تابعة لمسمطة التنفيذية . 

 ثانيًا : حق وزير العدل منفردًا في طمب تعيين مستشار تحقيق لتحقيق قضية بعينيا 

شار لتحقيؽ أعطى المشرع لكزير العدؿ الحؽ بأف يطمب مف محكمة االستئناؼ ندب مست         
مما يعني ضركرة  ،1جريمة معينة أك جرائـ مف نكع معيف كيككف الندب بقرار مف الجمعية العامة 

صدكر قرار مف الجمعية العامة لمحكمة االستئناؼ فيما يتعمؽ بندب مستشار التحقيؽ بالتالي ال تممؾ 
نما يككف ليا  ،الجمعية العامة رفض طمب كزير العدؿ في ندب المستشار سمطة اختيار مف تراه كا 

 .  2العامة تعميمات النيابة  لمتفسير الذم ذىبت إليو مناسبان مف مستشارم التحقيؽ كذلؾ كفقان 

 ثالثًا:عدم جواز ندب قاٍض لمتحقيق في الجرائم الموجية ضد الموظفين العموميين أو رجال الضبط  

دائية أك جزئية العدد الكافي مف ذىب المشرع المصرم إلى النص عمى ندب في كؿ محكمة ابت       
كما حدد أف النيابة العامة  ،كيككف ندبيـ كتقسيـ العمؿ بينيـ بقرار مف الجمعية العامة ،قضاة التحقيؽ

تطمب ذلؾ مف رئيس  أفىي التي تقدر مدل الحاجة إلى ندب قاٍض لمتحقيؽ بحيث يتعيف عمييا 
متيـ كالدعي بالحؽ المدني تقديـ طمب إلى رئيس كأجازت لم ،المحكمة االبتدائية ليجيبيا إلى طمبيا
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كلكف ال يجكز طمب ندب  ،المحكمة االبتدائية لندب قاٍض لمتحقيؽ كتقدير الظركؼ الداعية ليذا الطمب
إذا كانت الدعكل مكجية ضد مكظؼ عاـ أك أحد رجاؿ الضبط لجريمة كقعت منيـ قاٍض لمتحقيؽ 

 .  1أثناء تأديتيـ لكظيفتيـ أك بسببيا

أف فيما سبؽ ما ىك إال استكماالن لفرض القيكد الكاردة عمى حؽ األفراد في  كيرل الباحث       
كحرمانيـ مف المجكء إلى  ،مقاضاة رجاؿ الضبط كالمكظفيف العمكمييف بسبب إساءة استخداميـ السمطة

اؿ القسكة مما القضاء مباشرة لطمب محاكمتيـ عف الجرائـ التي يرتكبكنيا في مجاؿ التعذيب أك استعم
 ،يفسر الغاية مف ترجيح مصمحة القائميف عمى الكظيفة العامة عمى حساب مصمحة كضمانات األفراد

مما يكضح محاكلة السمطة التنفيذية في فرض سيطرتيا عمى كظيفة القضاء مف خبلؿ التدخؿ في 
عف ىذه الكظائؼ التي  كانتفاء الصفة القضائيةمما يعدـ استقبلؿ القضاء كاحترامو  ،شؤكنيـ الكظيفية

يؤدييا قضاة التحقيؽ رغـ أنو عمؿ قضائي لكف تبعيتو لمسمطة التنفيذية أحدث تشكييان كاضحان كخمبلن 
 جسيمان يعترم الطبيعة القانكنية لكظيفة القضاء بما فييا مف جياز النيابة العامة كالقضاء . 

مب مف النائب العاـ خطيان عرض ممؼ نجد أنو منح كزير العدؿ أف يطأما المشرع الفمسطيني      
دعكل عمى محكمة النقض إذا كاف الحكـ مخالفان لمقانكف ككاف الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعية كلـ 

 ،كيطمب باالستناد إلى ذلؾ إبطاؿ اإلجراء أك نقض الحكـ أك القرار ،يسبؽ لمحكمة النقض البت فيو
سمطة التنفيذية في طمب عرض ممؼ جنائي معيف مما يعني أف ىناؾ صبلحية لكزير العدؿ ممثؿ ال

كما لو صبلحية طمب إبطاؿ  ،أك جريمة معينة عمى محكمة النقض بحيث يقدـ طمبو لمنائب العاـ
 . 2اإلجراءات المتبعة في ىذا الممؼ أك نقض الحكـ الصادر

ادة المحاكمة إلى كما منح المشرع الفمسطيني لممحككـ عميو أك مف يمثمو قانكنان تقديـ طمب إع       
كزير العدؿ خبلؿ سنة، اعتباران مف اليكـ الذم عمـ فيو األشخاص الذيف ليـ تقديـ الطمب بالسبب 

ال كاف طمبيـ مردكدان  ثـ يحيؿ كزير العدؿ طمب إعادة المحاكمة إلى النائب العاـ  ،المكجب لئلعادة كا 
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ككف قد رأل إجراءىا إلى محكمة النقض، كعمى النائب العاـ أف يقكـ برفع الطمب مع التحقيقات التي ي
 . 1يبيف رأيو كاألسباب التي يستند عمييا خبلؿ شير مف تاريخ تسممو الطمب

رغـ أننا نجد أف صبلحية كزير العدؿ تقتصر عمى الطمب دكف القرار إال أف ىذا  كيرل الباحث       
 2005السمطة القضائية لسنة  يعني تدخؿ غير مباشر في الكظيفة القضائية خاصة أف تعديؿ قانكف

مما يترتب عمى ذلؾ أف  بصفتيا نقض عميا حددت اختصاص النائب العاـ بالترافع أماـ المحكمة العميا
الشخص المكمؼ كالمختص بيذا الطمب ىك النائب العاـ ككنيا مف صميـ اختصاص كظيفتو 

نقض العميا أيضا كىي مف كما أف طمب إعادة المحاكمة ىك إجراء يتـ أماـ محكمة ال ،القضائية
اختصاصات النائب العاـ لؤلسباب السالفة الذكر مما يستكجب تعديؿ ىذا النص التشريعي إللغاء أم 

 تدخؿ مف قبؿ كزير العدؿ ممثؿ السمطة التنفيذية في صميـ كظيفة القضاء .

 ا القضائية الفرع الثاني : آثار الطبيعة القانونية إلجراءات النيابة العامة في إطار وظيفتي
إف دكر كزير العدؿ كما ىك كاضح طبقا لما كرد لو مف صبلحيات في قانكف السمطة القضائية      

كما كرد عميو مف تعديبلت كقانكف اإلجراءات الجزائية ىك دكر ال يقتصر عمى الجانب اإلدارم إنما 
لعامة بانتظاـ كاضطراد يشمؿ صميـ الجانب الكظيفي أيضان ككؿ ما يتعمؽ بحسف سير مرفؽ النيابة ا

 حيتو في تعييف كترقية كتأديبسمطتو في ىذه المسائؿ يعني صبلكذلؾ ألف  ،في المسائؿ اإلدارية
األمر  ،أعضاء النيابة العامة كفقان لما منحو إياه القانكف مف إشراؼ كرقابة عمييـ بما فييـ النائب العاـ

يضو لمعقكبة التأديبية الممنكحة لكزير العدؿ ممثؿ الذم يترتب عميو مخالفة المرؤكس لرئيسو تعني تعر 
غالبان ليا طابع سياسي سكاء في كالتي قد تككف كىذا يعني أف أكامر كزير العدؿ  ،السمطة التنفيذية

تحديد األعضاء لمتعييف كاعتبارات اختيارىـ كالتي قد تخالؼ شركط التعييف الكاردة بالقانكف إلى حيف 
 . 2ىذا العضك في حاؿ مخالفة أكامرهلتأديبي أك فصؿ سمطاتو في فرض الجزاء ا
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كالسؤاؿ ىنا ىؿ يقتصر كزير العدؿ في ىذه الصبلحيات الممنكحة لو عمى باصدار أكامر           
إدارية فقط أـ أف كركد نص تشريعي منحو ىذه الصبلحيات يعني اعطاءه مساحة أكبر ليصدر أكامر 

ظؿ الفراغ التشريعي كالتناقض في نصكص القانكف التي  تخص شؤكف الكظيفة القضائية خاصة في
لما في ذلؾ مخالفة دستكرية مف جية ككف القانكف يؤخذ فييا عمى المشرع منحو ىذه الصبلحيات 

كمف جية أخرل مخالفة قانكنية لما كرد  ،األساسي اعتبر النيابة العامة شعبة مف شعبة القضاء
 .1جراءات الجزائية القضائية كقانكف اإل تناقضات كاضحة بيف نصكص قانكف السمطة

كعمى الرغـ مف الخمؿ التشريعي إال أننا نجد أف القانكف ىك منح حصانة لمسمطة التنفيذية في        
ذ سممنا بيذا  مكاجية أم نقد قانكف بحيث أنيا تطبؽ ما كرد مف نصكص في قانكف السمطة القضائية كا 

منكحة لكزير العدؿ تعني إشرافو كبسط رقابتو كنفكذه عمى أعضاء الكاقع سنجد أف السمطة اإلدارية الم
مخالفة أم أمر ترتب عمى ذلؾ خشية ىؤالء األعضاء المسائمة التأديبية في حاؿ النيابة العامة مما ي

طاعتو في كؿ ما يدليو عمييـ مف طمبات حتى  ال يمسيـ أم جزاء تأديبي أك مف أكامر كزير العدؿ كا 
ظؿ التذرع بأف سمطاتو ضيقة في الجانب اإلدارم رغـ أف ذلؾ مف حيث الكاقع  مف الخدمة في فصؿ

يعني تدخمو في الجانب الكظيفي القضائي البحت كذلؾ إنطبلقان مف صبلحياتو اإلدارية الممنكحة لو 
باإلضافة إلى أف قانكف السمطة القضائية يستمد تنظيمو كتشكيمو  ،بمكجب قانكف غير دستكرم أساسان 

ككظيفيا كدستكزريان مف السمطة عنكانو كقانكف يعني بالسمطة القضائية كحدىا ال غيرىا كىذا  إداريان 
يعني أثر ىاـ جدا يتمثؿ في أف ما يسرم عمى القضاة يسرم عمى أعضاء النيابة العامة مف كافة 

يف النايابة مع االحتفاظ بالفصؿ ما ب الجكانب سكاء إداريان كالتشكيؿ أك كظيفيان مف حيث طبيعة العمؿ
كمف المفترض أف مجمس القضاء  ،العامة كقضاء كاقؼ كما بيف القضاء الجالس أم قضاء الحكـ

األعمى ىك المختص بذلؾ سكاء إداريان أك كظيفيان ذلؾ ألف الرقابة التشريعية التي تفرضيا نصكص 
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متدرج اإلدارم كالكظيفي كما أف الرقابة القضائية تبعان ل ،القانكف كالدستكر بما تحدده مف قيكد كافية
 . 1أيضان كافية لسير العدالة في جياز النيابة العامة

حيث كبالنظر إلى قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني نجد مثاالن كاضحان لما كضحتو سابقان         
ف كاف إإلى النائب العاـ  جد أنو يقدـ إلى كزير العدؿ الذم يحيموفيما يتعمؽ بطمب إعادة المحاكمة ن

كالذم بدكره يرفع الطمب مع التحقيقات إلى محكمة النقض لمنظر  قدـ ضمف المدة المحددة قانكنان قد 
ف كاف ضمف  ،في صحة الحكـ ىذا يعني أف ىناؾ سمطة لكزير العدؿ بإحالة الطمب أك عدـ إحالتو كا 

ىنا عف مصير ذاؾ  مما يعني أنو في حالة عدـ اإلحالة يثكر التساؤؿ ،المدة المذككرة في القانكف
ف نظر لطمبو مف جانب مغاير لما  ،الحكـ أك المحككـ عميو في حاؿ حـر مف إعادة محاكمتو خاصة كا 

كاف سيتجو لو النائب العاـ ككنو المختص األصيؿ في تحريؾ الدعكل كفي الترافع أماـ المحكمة العميا 
ة لكزير العدؿ كصبلحيتو في تقدير إحالة كبالتالي نجد أف أثر تقديـ طمب إعادة المحاكم ،كفقان لمقانكف

ذلؾ لككف القانكف منحو  ،الطمب أك عدـ إحالتو قد يككف سبب في إنحراؼ العدالة عف سيرىا
كظيفة القضائية كتقدير مبلئمة األحكاـ القضائية التي تدخؿ في نطاؽ الال مف شأنيا صبلحيات

تدخؿ السمطة التنفيذية باستقبلؿ القضاء كالنيابة اكتسبت الدرجة القطعية مما يترتب عمييا آثار متمثمة ب
العامة في كظيفتيما القضائية مف جية كمف جية أخرل حرماف المحكـك عميو مف فرصتو في إعادة 
محاكمتو خاصة إف كاف مظمكمان لما لو مف آثار كاضحة في ضياع حقكؽ المتيـ أك المحككـ عميو 

كالمتمثمة في درجات التقاضي كالطعف بأنكاعو أماـ المحاكـ  كحرمانو مف الضمانات الممنكحة لو قانكنان 
 . 2كالقضاء

إف طبيعة االختصاصات المككمة لمنيابة العامة في فمسطيف مف حيث الجمع ما بيف سمطتي        
التحقيؽ كاالتياـ مع تكفير كافة الضمانات القانكنية باستقبللية النيابة العامة ىك خير دليؿ عمى  

ذلؾ ألنيا تقكـ بكظائؼ قضائية تنظـ ضمف اطار  ،ر النيابة العامة ذك طبيعة القضائيةب اعتباك كج
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قانكف السمطة القضائية كأككمت عمميا أف يتـ في الييئات القضائية كما أف إجراءاتيا الكظيفية حددت 
 .1بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية الذم نص صراحةن عمى اعتبار النيابة العامة جية قضائية 

أما فيما يتعمؽ بمأمكرم الضبط القضائي كالذم يتكجب أف يتبعكف النيابة العامة كتحت          
اف ما تقكـ بو األجيزة األمنية  تجاكزان كاضحان لدكر النيابة العامة إشرافيا لكننا نجد مف الجانب العممي 

ابعة بعض القضايا اليامة تبيف حيث كرد في التقرر السنكم لمييئة المستقمة لحقكؽ االنساف انيا في مت
أف النيابة العامة ال تعمـ شيئان عف أشخاص تـ احتجازىـ لدل أجيزة األمف لمدد طكيمة تزيد عف المدة 

كما لكحظ مف قبؿ الييئة المستقمة أنو جرل العمؿ لدل أعضاء النيابة  ،ساعة 48القانكنية البالغة 
المحافظات الستطبلع رأييـ فيما يتعمؽ بمدل خطكرة  العامة أف يكتبكا إلى المدراء العاميف لشرطة

كيأتي رد بعض المدراء العامكف لشرطة  ،االفراج عف بعض المكقكفيف كعادة ما يتقيدكف بيذا الرأم
كيتـ ىذا اإلجراء في نطاؽ الضفة الغربية  ،المحافظات أحيانان بصيغة ال تبدك فييا الصفة االستشارية

 .2تشريعات السارية رغـ أنو غير منصكص عميو ال

كتبرز مظاىر الييمنة عمى جياز النيابة العامة عمى اثر الفراغ التشريعي الفمسطيني المنظـ         
كعجزىـ عف احضار  ،عمى القياـ بكظائفيـ أحيانان  لكظيفتيا مف خبلؿ عدـ قدرة أعضاء النيابة العامة

سمكيات الغير سميمة ألعضاء النيابة العامة كما تبرز تمؾ الييمنة في الم ،المتيميف في بعض القضايا
كتتمثؿ في عدـ تمكيف المحامييف مف الحصكؿ عمى نسخ أك صكر مف ممفات التحقيؽ التي تتعمؽ 

كيبدك كاضحان عمى النحك السابؽ أف النيابة العامة عاجزة عف أداء كظيفتيا في ممارسة  ،بمككمييـ
دارة كظيفة الضبط القضائي كالرقابة عمى أد اء ىذه الكظيفة مف قبؿ مساعدييا في األجيزة األمنية كا 

كالذيف يمارسكف صبلحياتيـ بمعزؿ عف أكامر النيابة العامة التي ترأسيـ في ىذه الكظيفة بؿ يتجاكزكف 
حيث إف رجاؿ األمف يمارالسكف إجراءات القبض كالتكقيؼ كالتفتيش كغيرىا مف  ،تمؾ الصبلحيات

النيابة العامة تمتـز بما  كاألكثر مف ذلؾ أف ،ييـ في العديد مف الحاالتإجراءات التحقيؽ دكف رقيب عم

                                                           
 قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ، مصدر سابؽ  1

 17، راجػع صػحيفة األيػاـ بتػاريخ  47ييئػة المسػتقمة لحقػكؽ االنسػاف ، مرجػع سػابؽ ، ص شػاىيف محمػكد : تقريػر ال 2
 مدير مؤسسة الحؽ .       –مف خبلؿ التحقيؽ مع محمد أبك حارثية  1998تشريف األكؿ 
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تطمبو األجيزة األمنية بؿ إف جمعية القانكف أكدت تمقييا عددان مف الشكاكم حكؿ تمقي المدعي العاـ 
 .  1تعميمات مف ضباط الشرطة

ضعيفة مف قبؿ المكاطنيف أف ىذا الكضع  قد يجعؿ النيابة العامة مكضع ثقة  يرل الباحثك          
ىكذا تتضح جسامة الخمؿ في عبلقة  ،عمى أثر انتياؾ حقكقيـ مف تصرفات مأمكرم الضبط القضائي

النيابة العامة بأجيزة األمف كبالتالي في قدرة النيابة العامة عمى اداء كظيفتيا كحماية حقكؽ المكاطنيف 
ة العامة أصبحت محككمة بالقانكف الذم يعتريو فراغ كحرياتيـ كىذا يعني تمامان غياب العدالة ألف النياب

  كبإرادة السمطة التنفيذية مف جية أخرل .  ،تشريعي مف جية

 

 

  

                                                           
، كىػػذا مػػا أكدتػػو محاميػػة الييئػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة لحقػػكؽ المػػكاطف لػػدل  48شػػاىيف محمػػكد : مرجػػع سػػابؽ ، ص 1
تابعتيا ىذه القضايا كلئلطبلع عمى ىذه القضايا ، أنظر نمكذج فػي التقريػر السػنكم لمجمعيػة الفمسػطينية لحمايػة حقػكؽ م

     51، ص  1998_1997اإلنساف كالبيئة ، 
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 خاتمة 
إف تحديد الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة يمعب دكران ىامان في الكصكؿ إلى التحقؽ مف سير         

سميـ كي يستقيـ كؿ إجراء يتـ مف قبؿ جياز العدالة كما يجب حيث أف طريؽ العدؿ يحتاج ألساس 
ذلؾ ألنو ال يمكف أف يستقيـ الفرد خبلؿ السير في طريقو إذا كاف ىذا الطريؽ يشكبو  ،النيابة العامة

تغيير طريقو يضطر الفرد ل كقد ،أم إعكجاج أك أم عقبات مف شأنيا أف تعطؿ السير في ىذا الطريؽ
لذا فإف إنحراؼ الفرد  ،ة مف صفات الطريؽ المستقيـ كالسميـكالبحث عف طريؽ آخر ال يتمتع بأم صف

 عف نحراؼالغالبان ما يرجع السبب في ذلؾ إلى اك عف طريقو الكاجب اتباعو يؤدم لمخالفة العدالة 
كىذا ما نعني بو فيما يتعمؽ بدكر  ،الطريؽ األساسي الذم كاف يجب عميو اتباعو كاصبلحو مف البداية

إذا ما احتفظت بالطابع حيث أف الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة  ،ابة العامةأك كظيفة أعضاء الني
القضائي ترتب عمى ذلؾ سير العدالة كاإلنصاؼ لجياز النيابة العامة خاصة في ظؿ احتراـ مبدأ 

بينما انحراؼ كتجاكز أم سمطة  ،الفصؿ بيف السمطات الثبلث ذلؾ ألف األساس ينطمؽ مف ىذا المبدأ
صاص أم سمطة أخرل يعني ممارسة كظيفة ىذه السمطة مف سمطة غير مختصة تندرج عمى اخت

طبيعة أعمميا في إطار يختمؼ عف إطار السمطة القضائية األمر الذم يؤدم إلى تدىكر جياز النيابة 
جراءاتيا شعبة مف شعب القضاء كبالتالي فإف تحديد  ،العامة العتبارىا بحسب طبيعة كظيفتيا كا 

كيفية تككينيا كمسار كظيفتيا كمدل استقبلليا أك عدمو  قانكنية لمنيابة العامة يعني تحديدالطبيعة ال
األمر الذم مف خبللو يمكف الكصكؿ إلى مدل تحقيؽ العدالة ضمف إطار كظيفة القضاء التي تقـك 

 :  كيمكف تمخيص ىذه النتائج فيما يمي ،بيا النيابة العامة كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار كنتائج

في القانكف األساسي يعترم الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة غمكضان رغـ كجكد نصكص صريحة  .1
إال أف ذلؾ لـ يكف كافيان  ،كقانكف السمطة القضائية عمى اعتبار النيابة العامة شعبة مف شعب القضاء

ما كرد في  لكركد نصكصان متعارضة في ذات قانكف السمطة القضائية كنصكصان أخرل متعارضة مع
في الشؤكف اإلدارية الجكىرية ألعضاء القانكف األساسي بحيث تفيد بكجكد تبعية لمسمطة التنفيذية 

 النيابة العامة بما فييـ النائب العاـ . 
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كبالنظر إلى المعايير التي تحدد الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة نجد أف الجمع بيف المعيار  .2
يعتيا ليك أمر في غاية األىمية ذلؾ ألف استقبلؿ النيابة العامة الشكمي كالمكضكعي لتحديد طب

كترجيح اعتبارىا ىيئة قضائية يعني أف تككف مستقمة في تشكيميا كفي تنظيـ ىيكميتيا كفي قياميا 
 بكظيفتيا القضائية عمى حد سكاء . 

آراء فمنيـ مف فيما يخص مقكمات الطبيعة القانكنية لمنيابة العامة نجد أف الفقو إنقسـ لعدة  .3
كفي ىاتيف الحالتيف اعتبرىا تابعة لمسمطة التنفيذية كمنيـ مف اعتبرىا ىيئة اجرائية تمثؿ الحككمة 

بينما ذىب رأم آخر إلى اعتبارىا ذك  ،أعتبرت النيابة العامة ممثمة عف السمطة التنفيذية بشكؿ مطمؽ
اإلدارم  كالقضائية مف الجانب  طبيعة مزدكجة تميؿ إلى تبعيتيا لمسمطة التنفيذية مف الجانب

أما الرأم  ،الكظيفي أم الجمع بيف السمطتيف كالغاية مف ذلؾ ىك حسـ الخبلؼ بشاف تحديد طبيعتيا
األخير نجده يعتبرىا ذك طبيعة منفردة تتبع السمطة القضائية ككنيا دستكران كقانكنان تـ النص عمييا 

عنكاف قانكف السمطة القضائية الذم ينظـ  بشكؿ صريح بانيا أحد شعب القضاء كلكركدىا تحت
شؤكف القضاة أم قضاة الحكـ كشؤكف اعضاء النيابة العامة أم القضاء الكاقؼ مع االحتفاظ 

كبالنتيجة نحف نرجح الرأم األخير ككنو األكثر صكابان في تحديد طبيعة  ،بمظاىر االختبلؼ ما بينيـ
 يو النصكص الصريحة في القانكف.النيابة العامة بشكؿ دقيؽ يتفؽ مع ما ذىبت إل

كما أف تحديد طبيعة الكظيفة التي تقكـ بيا النيابة العامة كككف ىذه الكظيفة في صمب ما  .4
النيابة العامة تمارس كظيفة قضائية كىي سمطتي االتياـ تختص بو السمطة القضائية فيذا يعني أف 

إلجراءات النيابة العامة نجد أنيا إجراءات كما أف الطبيعة القانكنية  ،كالتحقيؽ في الدعكل الجزائية
األمر الذم  ،قضائية تدخؿ في صميـ العمؿ القضائي الذم تحتاجو الدعكل العمكمية كصكالن لمحقيقة

مف شانو اعتبار النيابة العامة سمطة قضائية ال يجكز لسمطة أخرل تجاكز االختصاصات الممنكحة 
 ا .لمنيابة العامة كبالتالي احتراـ استقبللي

بخصكص إنشاء مجمس القضاء األعمى كالذم في القانكف األساسي  100إف ما كرد في المادة  .5
أف يؤخذ رأيو في مشركعات كاألىـ مف ذلؾ  ،يبيف فيو طريقة تشكيمو كاختصاصاتو كقكاعد سير عممو

ني أف كىذا يع ،النيابة العامةالقكانيف التي تنظـ أم شأف مف شؤكف السمطة القضائية بما في ذلؾ 

مف ذات  107النيابة العامة في فمسطيف تعتبر جزء مف السمطة القضائية تأكيدان لما كرد في المادة 
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كالذم ال يجكز مخالفتو مف أم قانكف تسنو  القانكف األساسي الذم ىك بمثابة دستكر دكلة فمسطيف
 مس القضاء األعمى. حيث أنيا أكجبت تعييف النائب العاـ بناءن عمى تنسيب مج ،السمطة التشريعية 

إف تنظيـ جياز النيابة العامة تحت ظؿ قانكف السمطة القضائية ليك خير دليؿ عمى اعتبارىا  .6
كخير دليٍؿ عمى استقبلليا كجياز قضائي ال يجكز التدخؿ في  ،شعبة مف شعبيا كجزء مف كيانيا

 97األساسي كفقان لممادة صبلحياتيا التي منحت ليا بمكجب الدستكر كالقانكف كىذا ما أكده القانكف 
 حيث اكدت عمى استقبلؿ السمطة القضائية في الباب السادس . 

إف أىـ اآلثار التي مف شانيا يمكف تكضيح مدل تبعية النيابة العامة كأعضائيا لمسمطة التنفيذية  .7
مة تتمؿ مف خبلؿ اإلشراؼ اإلدارم الكاسع الذم يمارسو كزير العدؿ عمى شؤكف أعضاء النيابة العا

 .اإلدارية 
يعني أف لو سمطة إف صبلحيات كزير العدؿ في اإلشراؼ اإلدارم عمى أعضاء النيابة العامة  .8

عمى  رئاسية عمييـ مما يترتب عمييا آثار ىامة تتمثؿ في عبلقة المرؤكس برئيسو كىذا يعني اف
في حاؿ خالؼ  المرؤكس إطاعة رئيسو كال يستطيع مخالفة أكامره خشية تعريضو لمعقكبة التأديبية

كىذا يعني أف أكامر كزير  ،أكامر رئيسو بحكـ الصبلحية الممنكحة لو بمكجب قانكف السمطة القضائية
العدؿ قد تطاؿ الجانب الكظيفي لعمؿ جياز النيابة العامة مما تؤدم إلى إذعاف عضك النيابة العامة 

ذلؾ ألف ممثؿ السمطة  ،قانكفكىذا أخطر أثر يمكف استنتاجو مما كرد في ال ،ألكامر كزير العدؿ
التنفيذية أم كزير العدؿ منح صبلحيات كاسعة ال يمكف اتباعيا دكف تأثير عمى الجانب الكظيفي 
لعمؿ النيابة العامة مما يكضح التداخؿ الكاضح مف قبؿ السمطة التنفيذية في اختصاصات النيابة 

 استقبلليا كجياز قضائي . العامة مما يترتب عمى ذلؾ تبعية النيابة العامة كانعداـ 
ىك سيادة سمطة اإلشراؼ اإلدارم أك الرئاسي لكزير العدؿ عمى  أف أىـ أثر في الجانب الكظيفي .9

شؤكف اعضاء النيابة العامة مما يدفعيـ إلطاعة أم أمر يمكف أف يصدره كزير العدؿ كفؽ عبلقة 
بية ميما كانت درجتيا كما الرئيس كالمرؤكس كاإلذعاف لو خشيةن مف تعريضيـ ألم عقكبة تأدي

يتمثؿ بشكؿ صريح فيما كرد بقانكف اإلجراءات الجزائية مف خبلؿ ما منح لكزير العدؿ فيما يخص ك 
تقديـ طمب إعادة المحاكمة لو كصبلحيتو في تقدير إحالة الطمب أك عدـ إحالتو قد يككف سبب في 

دخؿ في نطاؽ الكظيفة القضائية ذلؾ لككف القانكف منحو صبلحيات ت ،إنحراؼ العدالة عف سيرىا
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كتقدير مبلئمة األحكاـ القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية مما يترتب عمييا آثار متمثمة بتدخؿ 
السمطة التنفيذية باستقبلؿ القضاء كالنيابة العامة في كظيفتيما القضائية مف جية كمف جية أخرل 

خاصة إف كاف مظمكمان لما لو مف آثار كاضحة حرماف المحككـ عميو مف فرصتو في إعادة محاكمتو 
في ضياع حقكؽ المتيـ أك المحككـ عميو كحرمانو مف الضمانات الممنكحة لو قانكنان كالمتمثمة في 

خاصة في حاؿ رفض كزير العدؿ طمب  ،درجات التقاضي كالطعف بأنكاعو أماـ المحاكـ كالقضاء
 إعادة المحاكمة مف المحكـك عميو . 

( ك مادة 377يمكف استنتاجو مما كرد في قانكف اإلجراءات الجزائية خاصة مادة )إف أىـ ما  .10
( حيث تنظـ ىذه المكاد كيفية تقديـ طمب إعادة المحاكمة ككسيمة غير عادية لمطعف كالتي 378)

منحت لممحككـ عميو في حاؿ حاز الحكـ الصادر بحقو قكة األمر المقضي بو كالذم ال يجكز الطعف 
كزير العدؿ صبلحية ىامة كجكىرية تتمثؿ في أف نجد أف ىذه المكاد منحت  ،العادية فيو بالطرؽ

أم انو إذا  ،طمب إعادة المحاكمة يقدـ لو عمى أف يقدر ىذا األخير إحالتو إلى النائب العاـ أـ ال
كاف قرر كزير العدؿ عدـ إحالة ىذا الطمب تقديران منو فإننا نككف أماـ نتيجة غير مرغكبة خاصة إف 

المحكـك عميو مظمكـ مما يترتب عمى ذلؾ حرمانو مف استيفاء حقو بالطعف بيذه الطريقة كعدـ 
كنجد أف ىذه المكاد يتخمميا  ،كصكؿ طمبو إلى القضاء بييئاتو سكاء النيابة العامة أك محكمة النقض

ائب العاـ األكلى فراغ تشريعي بمنحيا لكزير العدؿ أم السمطة التنفيذية ىذه الصبلحيات ذلؾ ألف الن
في أف يختص بيذا الطمب ككنو صاحب الكالية كاإلختصاص األصيؿ في تحريؾ كمباشرة الدعكل 
الجزائية إلى حيف صدكر الحكـ الذم استنفذ كافة طرؽ الطعف بأشكاليا كككنو يمثؿ أحد شعب 

 القضاء أال كىي النيابة العامة . 
كثيران عف المشرع الفمسطيني بحيث كرد  كبالنظر إلى المشرع المصرم نجد أنو ال يختمؼ .11

نصكص صريحة تعتبر النيابة العامة شعبة مف شعب السمطة القضائية لكف في باطف النصكص 
خاصة في منحو السمطة التنفيذية سمطات كاسعة مف شانيا تؤدم إلى تبعية  ،نجد تعارض كاضح

 الفرنسي . متأثران في ذلؾ بالمشرعالنيابة العامة إلى السمطة التنفيذية 
كما أف النتيجة األىـ تتمثؿ في اعتبار النيابة العامة ذك طبيعة مزدكجة في ظؿ النظاـ  .12

الفمسطيني السائد كخاصة في ظؿ االنقساـ السياسي الذم كاف لو أثر في عدـ سيادة مبدأ الفصؿ 
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ا جيازان جامعان بيف السمطات الثبلث مما أثر عمى استقبلؿ القضاء كاستقبلؿ النيابة العامة كجعؿ مني
 كتابعان لمسمطة التنفيذية كالقضائية معان . 

إف اشكالية غمكض نصكص قانكف السمطة القضائية كعدـ تحديد اختصاصات اعضاء النيابة  .13
العامة ليك سببان في لجكء الباحثيف القانكنييف إلى نصكص قكانيف أخرل لتحديد اختصاصيـ كمنيا 

الكبرل الذم حدد اختصاص رئيس النيابة بالترافع اماـ ىذه قرار بقانكف بشاف محكمة الجنايات 
 المحكمة . 
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 التوصيات : 
مف قانكف اإلجراءات  378ك 377المشرع الفمسطيني أيضا بتعديؿ المكاد  الباحث كصيي .1

الجزائية الفمسطيني كالذم أكجب عمى المحككـ عميو بحكـ نيائي أف يقدـ طمب إعادة 
مما أدل إلى تدخؿ السمطة التنفيذية في صمب الكظيفة القضائية  المحاكمة إلى كزير العدؿ

خاصة في حاؿ قرر كزير العدؿ عدـ احالة طمب اعادة المحاكمة إلى القضاء أك النائب العاـ 
ككاف األكلى أف تنص ىذه المكاد عمى أف  ،مما يعني كجكد تبعية كاضحة لمسمطة التنفيذية

 يقدـ الطمب إلى النائب العاـ . 
تشكيؿ معيد المشرع الفمسطيني بتعديؿ قانكف السمطة القضائية كالنص عمى  صي الباحثيك  .2

عمى أف تتككف لجنة التقييـ مف  ،خاص لتدريب أعضاء النيابة العامة كتقدير مدل كفائتيـ
بحيث يككف التمثيؿ في  ،رئيس مجمس القضاء األعمى كالنائب العاـ كرئيس المحكمة العميا

مي السمطة القضائية دكف تداخؿ مف أم سمطة أخرل لضماف التعييف بكؿ ىذه المجنة مف ممث
 . شفافية كنزاىة

المحصكر ؤكد عمى ضركرة حصر إشرافيا في النطاؽ اإلدارم كزارة العدؿ كي الباحث كصيي .3
دكف التكسع في ىذه الصبلحيات التي مف شانيا أف تؤدم إلى اإلخبلؿ بكظيفة كمياـ النيابة 

ر عنو كجكد تبعية ضمنية لمسمطة التنفيذية األمر الذم ينتيؾ مف خبللو العامة مما يسف
 استقبلؿ النيابة العامة كضماف سير العدالة في صفكفيا . 

ككزير العدؿ كرئيس مجمس القضاء عمى ضركرة تشكيؿ رئيس السمطة الكطنية  الباحث كصيي .4
أحد اعضاء النيابة العامة  لجنة يمثميا أعضاء مف السمطة القضائية كأف يككف أحد القضاة ك

كاعضاء مف السمطة التشريعية كمف ثـ السمطة التنفيذية ممف ليـ ثقة ككفاءة يككف مف شاف 
عمميا إحكاـ الرقابة الدكرية كالكاضحة عمى أداء العمؿ لدل األجيزة األمنية خاصة األماكف 

يا ككنيا مف اإلجراءات جمع االستدالالت فيبما فييا التي يتـ بيا إجراء التكقيؼ كالتفتيش 
الخطيرة التي مف خبلليا يمكف التدخؿ مف قبؿ السمطة التنفيذية في صميـ الكظيفة القضائية 

عمى أف يتـ تغيير أعضاء ىذه المجنة كاستبداليـ بغيرىـ كؿ ست أشير لضماف  ،لمنيابة العامة
 .  سير العدالة
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د أكبر مف اعضاء النيابة العامة النائب العاـ بضركرة العمؿ عمى تعييف عد الباحث كصيي .5
نظران لكـ القضايا المتراكمة أماميا كلمعالجة االختناؽ القضائي في ظؿ العدد الزائد مف 
القضايا المنظكرة أمامو كذلؾ مف أجؿ إعماؿ مبدأ الرقابة القضائية في كؿ ممؼ تحقيقي مف 

م خطأ مف شأنو يؤثر أجؿ ممارسة التحقيؽ مف قبؿ أكثر مف عضك نيابة العامة لتدارؾ أ
األمر الذم مف شأنو يمكف التأكد  ،قيقيعمى استمرار تكقيؼ مظمـك أك إخبلء سبيؿ متيـ ح

مف التقيد بمحاضر جمع االستدالالت خبلؿ مرحمة التحقيؽ مف قبؿ النيابة العامة أك عدـ 
مف قبؿ  التقيد بيذه المحاضر كمدل التحرم عف ما تـ تدكينو في محاضر االستدالالت المعدة

 اجيزة السمطة التنفيذية . 
يكصي الباحث مؤسسات حقكؽ االنساف عمى ضركرة عقد ندكات كمؤتمرات بخصكص  .6

مكضكع ىذه الدراسة كالعمؿ عمى نشره نظران ألىمية المكضكع النظرية كالعممية لممجتمع 
 الفمسطيني . 

ف لتعديؿ قانكف يكصي الباحث رئيس مجمس القضاء األعمى عمى ضركرة اعداد مشركع قانك  .7
السمطة القضائية كمعالجة الفراغ التشريعي الذم يعتريو بحيث يككف منسجمان كنصكص 
القانكف األساسي كتنسيبو لرئيس السمطة الكطنية في ظؿ غياب كاستحالة انعقاد المجمس 

 التشريعي .  
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 : المصادر والمراجعقائمة 

 المصادر .أواًل : قائمة 

 المصادر القانونية 

 1955نكف استقبلؿ القضاء األردني لعاـ قا . 
  1961لسنة  9قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ. 
  2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ . 
  لسنة  153كالمعدؿ بالقانكف رقـ  2003لسنة  95قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ

2007 . 
 2003ني المعدؿ لعاـ القانكف األساسي الفمسطي. 
  لسنة  17كالمعدؿ بقانكف رقـ  2006لسنة  142قانكف السمطة القضائية المصرم رقـ

2007. 
  2005لسنة  15كالمعدؿ بقانكف رقـ 2002لسنة  1قانكف السمطة القضائية رقـ. 
  2001لسنة  5كالمعدؿ برقـ  1952لسنة  29قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ. 
 1934لسنة  21انكف تعديؿ أصكؿ المرافعات الفمسطيني رقـ ق . 

 ثانيًا : مجموعة األحكام القضائية : 

 المكتب الفني.  ،) الدائرة الجنائية ( ،مجمكعة األحكاـ الصادرة مف محكمة النقض المصرية 
    / راـ   مجمكعة األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية

 اهلل .
   .مجمكعة القرارات التفسيرية  التي تقررىا المحكمة العميا 
 الدائرة الجنائية (.  ،مجمكعة القكاعد القانكنية المصرية التي قررتيا محكمة النقض ( 
 . مجمكعة المبادئ القانكنية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا 
  ة القضاء اإلدارم المصرم .مجمكعة المبادئ القانكنية التي قررتيا محكم 

 قائمة المراجع .ثالثًا : 
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 5ط ،دار المطبكعات الجامعية ،النظرية العامة لمدكلة ،الدكتكر مصطفى أبك زيد فيمي، 
1997. 

 التكازف بيف السمطة كالحرية ككجكب تقييد سمطة النيابة العامة في  ،الدكتكر أشرؼ شمس الديف
 . 2015 ،الطبعة الثانية  ،ةالقاىر  ،دار النيضة العربية ،التحقيؽ

 دار  ،النيابة العامة كدكرىا في المرحمة السابقة عمى المحاكمة ،الدكتكر أشرؼ عبد الحميد
 الطبعة األكلى .   ،القاىرة ،النيضة العربية

 1966،دركس في قانكف اإلجراءات الجنائية ،الدكتكر جبلؿ ثركت . 
 دار الكتب القانكنية ،عكل الجنائيةالدكتكر حساـ جابر السمطة المختصة بتحريؾ الد، 

 .اإلسكندرية
 1993 ،الطبعة الرابعة ،3ج ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،الدكتكر حسف جكخدار. 
 1997 ،الطبعة الثالثة ،المسؤكلية عف أعماؿ السمطة القضائية ،الدكتكر رمزم الشاعر، 

 مطبعة جامعة عيف شمس.
 دار  ،اؽ القانكني إلجراءات التحقيؽ االبتدائي )دراسة مقارنة(النط،الدكتكر سردار عمي عزيز

 مصر . ،الكتب القانكنية
 دار النيضة العربية ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم ،الدكتكر سبلمة محمد مأمكف، 

 . 2005 ،القاىرة
 المؤسسة  ،وأصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع كالقضاء كالفق،الدكتكر سميماف عبد المنعـ

 الجامعية في الدراسات كالنشر كالتكزيع .
 مكتبة الحرية  ،دراسة مقارنة ،الكجيز في شرح القانكف اإلدارم،الدكتكر سميماف محمد الطماكم

 . 1989 ،الحديثة
 1988 ،القاىرة ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الدكتكر سميماف محمدالطماكم . 
 سنة  ،االسكندرية ،1القانكف الدستكرم كاالنظمة السياسية ج ،الدكتكر عبد الحميد متكلي

1975- 1976  
 طبعة نادم القضاة ،شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية ،الدكتكر عبد الرؤكؼ ميدم، 

 . 92رقـ  ،2003
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 حقكؽ الدفاع في مرحمة ما قبؿ المحاكمة بيف النمط المثالي  ،الدكتكر عبد اهلل احمد ىبللي
 . 2000 ،لكاقعيكالنمط ا

 القاىرة . ،المبادئ األساسية لمتحقيقات الجنائية،الدكتكر عمي زكي العرابي 
 كاقع النيابة  ،ىيكمية النيابة العامة كاختصاصاتيا كفقان لمقكانيف الفمسطينية ،الدكتكر عمي مينا

ماة كالقضاء المركز الفمسطيني الستقبلؿ المحا ،العامة كعبلقتيا في السمطة التنفيذية كالقضائية
 . 2004تمكز  ،راـ اهلل ،)مساكاة(

 ـ.1996 ،اإلسكندرية ،دار المطبكعات الجامعية ،النيابة العامة ،الدكتكر فرج ىميؿ 
 جامعة  ،رسالة دكتكراه ،مبدأ الشرعية في الدكؿ االشتراكية ،الدكتكر كماؿ زكي محمد أبك العيد

 القاىرة 
 انكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردنيالكجيز في شرح ق ،الدكتكر محمد صبحي نجـ، 

 .1991عماف 
 القاىرة  ،سمطات رجاؿ الشرطة في استيقاؼ األشخاص )دراسة مقارنة( ،الدكتكر محمد عاشكر

 . 2010 ،شارع عبد الخالؽ ثركت32 ،دار النيضة العربية –
 دار الفكر العربي ،المركز القانكني لمنيابة العامة، دراسة مقارنة " ،الدكتكر محمد عيد الغريب، 

 ـ  1976
 1973،القاىرة ،القضاء اإلدارم ،الدكتكر محمكد حافظ  
 دار  ،الطبعة األكلى ،تطكر قانكف اإلجراءات الجنائية في مصر ،الدكتكر محمكد مصطفى

 . 1969النيضة العربية . 
 1970،القاىرة ،الطبعة األكلى ،شرح اإلجراءات الجنائية ،الدكتكر محمكد مصطفى . 
 منشأة المعارؼ ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانكف المرافعات  ،كتكر كجدم راغبالد، 

  1974،االسكندرية
 التطبيقات المعاصرة لمنظاـ االتيامي في القانكف األنجمك أمريكي ،الدكتكرأحمد عكض ببلؿ، 

 . 1993،دار النيضة العربية
 القاىرة. ،دار النيضة العربية،كالحرياتالحماية الدستكرية لمحقكؽ  ،الدكتكرأحمد فتحي سركر 
 مبدأ عدـ تجزئة النيابة العمكمية كالقضاء الحديث لمحكمة النقض كاإلبراـ ،الدكتكر عمي راشد، 

 1946 ،1ع ،مجمة القانكف كاالقتصاد
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 رقابة محكمة القضاء االدارم عمى قرارات سمطات التحقيؽ كاالتياـ ،المستشار عادؿ يكنس، (
 مجمة مجمس الدكلة. ،ممية مقارنة ( لمعمؿ القضائيدراسة نظرية كع

 األبحاث القانونية :الدراسات القانونية و 

 مقدـ لمدكتكر برنارد بكتيفك ،بحث بعنكاف كضع النيابة العامة في فمسطيف ،تيـ مكسى اياد، 
 . 2000-1999 ،جامعة بيرزيت –معيد الحقكؽ 

 ككيؿ عف المجتمع أـ تابع لمسمطة التنفيذيةالنيابة العامة  ،المحامي بالنقض عبد اهلل خميؿ، 
جميكرية مصر  ،القاىرة ،(11سمسمة قضايا اإلصبلح ) ،مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف

 العربية .
  أساس التنظيـ السياسي في الدكؿ االشتراكية ) دراسة تأصيمية مقارنة (  ،غطاس اسكندر

 1972،القاىرة ،جامعة عيف شمس ،رسالة دكتكراه
 المركز القكمي في البحكث  ،دكر النيابة العامة في تنظيـ العدالة الجنائية ،إدكار غالي الدىبي

  الجنائية كاإلجتماعية .
 دراسة ،فمسطيف في العمكمية الدعكل إقامة في العامة النيابة دكر ،صعابنة الباحث محمكد 

  2011،فمسطيف ،الكطنية النجاح جامعة في العميا الدراسات كمية ،مقارنة

 المؤتمرات والمحاضرات والتقارير والنشرات:

 حكؿ النيابة العامة الفمسطينية "عدالة غائبة كجياز في خدمة  ،المحامي محمكد شاىيف
 ،راـ اهلل ،(7سمسمة التقارير القانكنية ) ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،مرؤكسيو
 . 1999نيساف  ،فمسطيف

 التقرير السنكم لمجمعية الفمسطينية لحماية حقكؽ اإلنساف كالبيئة ،سطينيةمحامية الييئة الفم، 
1997_1998  . 

 

 :والصحف المجالت القانونية
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 مجمة إدارة قضايا ،النيابة العامة كدكرىا في الدعكل الجنائية ،الدكتكر محمكد نجيب حسني
  ـ. 1969 ،القاىرة ،حككمية

 1998أيار  6بتاريخ  ،صحيفة القدس  
 1998آب  6فة األياـ بتاريخ صحي 

 المواقع اإللكترونية : 

 https://www.marocdroit.com 
 aratAlqanwnytJnyn/photoshttps://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsh  
 https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos/a.49551

499019380166035/?type=1&theater9313849375/  
 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3846  
 http://www.sudanile.com، awinegypt.blogspot.comhttp://l 

 

  

https://www.marocdroit.com/
https://www.marocdroit.com/
https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos
https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos
https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos/a.495519313849375/499019380166035/?type=1&theater
https://www.facebook.com/AlmhamyShadyJasrLlastsharatAlqanwnytJnyn/photos/a.495519313849375/499019380166035/?type=1&theater
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3846
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3846
http://www.sudanile.com/
http://www.sudanile.com/
http://lawinegypt.blogspot.com/
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