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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 
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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
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