مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 99/92
ب�إن�شاء االدعاء العام و�إ�صدار قانونه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/35
وعلى الهيكل التنظمي ل�شرطة عمان ال�سلطانية املعتمد باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/89
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ مبوجب هذا املر�سوم هيئة م�ستقلة ت�سمى االدعاء العام تتبع املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك �إىل حني ت�أهيل الكوادر الالزمة ملمار�سة �صالحيات االدعاء العام املقررة قانونا .
املــادة الثانيــــة
ميار�س االدعاء العام اخت�صا�صات و�صالحيات الإدارة العامة لالدعاء العام اجلزائي ،
وت�سري على العاملني به القوانني واللوائح املعمول بها حاليا  ،وذلك �إىل حني بدء العمل
بالقانون املرافق .
املــادة الثالـثــــة
تلغى الإدارة العامة لالدعاء العام اجلزائي من الهيكل التنظيمي ل�شرطة عمان ال�سلطانية
امل�شار �إليه  ،وينقل العاملون بها �إىل االدعاء العام  ،وت�ؤول �إليه ال�سجالت املتعلقة بالإدارة
العامة لالدعاء العام اجلزائي .
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املــادة الرابعــة
تخ�ص�ص لالدعاء العام االعتمادات الالزمة �ضمن موازنة م�ستقلة  ،يقدم املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك  ،التقديرات اخلا�صة بها �إىل وزارة املالية .
املــادة الخام�سة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�سة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره  ،ويعمل
بالقانون املرافق اعتبارا من تاريخ العمل بقانون ال�سلطة الق�ضائية امل�شار �إليه .
�صـدر فـي  13 :من �شعبـان �سنة 1420هـ
املـوافــــق  21 :من نوفمرب �سنة 1999م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون االدعاء العام
املــادة ( ) 1
يتوىل االدعاء العام الدعوى العمومية با�سم املجتمع  ،وي�شرف على �ش�ؤون ال�ضبط
الق�ضائي  ،وي�سهر على تطبيق القوانني اجلزائية مالحقة املذنبني وتنفيذ الأحكام  ،وغري
ذلك من االخت�صا�صات التي يقررها القانون .
املــادة ( ) 2
ا�ستثناء من �أحكام املــادة ( )1تتوىل �شرطة عمان ال�سلطانية الدعوى العمومية فـي اجلنح .
املــادة ( ) 3
للمفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك � ،إىل حني ت�أهيل الكوادر الالزمة ل�شغل وظائف االدعاء
العام املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( � ، ) 5أن يعهد �إىل بع�ض �ضباط ال�شرطة امل�ؤهلني التحقيق
فـي اجلنايات .
املــادة ( ) 4
االدعاء العام ال يتجز�أ  ،ويقوم �أي ع�ضو من �أع�ضائه مقام الآخرين � ،إال �إذا ن�ص القانون
على �أن عمال معينا � ،أو �إجراء حمددا يدخل فـي اخت�صا�ص املدعي العام �أو نائبه �أو م�ساعده
�أو رئي�س ادعاء عام .
املــادة ( ) 5
ترتب وظائف االدعاء العام على النحو الآتي :
 - 1املدعي العام .
 - 2نائب املدعي العام .
 - 3م�ساعدو املدعي العام .
 - 4ر�ؤ�ساء ادعاء عام .
 - 5وكالء ادعاء عام �أول .
 - 6وكالء ادعاء عام ثوان .
 - 7معاونو ادعاء عام .
املــادة ( ) 6
يتبع �أع�ضاء االدعاء العام ر�ؤ�ساءهم برتتيب وظائفهم  ،ويتبعون جميعا املدعي العام ،
ويتبع املدعي العام املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،وذلك دون �إخالل مبا للمدعي العام
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من ا�ستقالل فـي �أعماله الق�ضائية  .وللمفت�ش العام حق الرقابة والإ�شراف الإداريني على
جميع �أع�ضاء االدعاء العام  ,وللمدعي العام  ,حق الرقابة والإ�شراف على �أع�ضاء االدعاء
العام  ،وله �أن ي�صدر التعليمات املنظمة لأعمالهم .
املــادة ( ) 7
يكون التعيني فـي وظائف االدعاء العام بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك بعد
موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية املن�صو�ص عليه فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية  ،وذلك
فيما عدا وظيفة املدعي العام  ،ووظيفة نائب املدعي العام  ،فيكون التعيني فيهما مبر�سوم
�سلطاين برت�شيح من املجل�س بناء على اقرتاح املفت�ش العام .
املــادة ( ) 8
تعادل وظائف االدعاء العام بوظائف الق�ضاة على النحو الوارد فـي جدول الرواتب
والعالوات والبدالت املقررة للق�ضاة الذي ي�صدر به مر�سوم �سلطاين  ،وت�سري فـي �ش�أن
�أع�ضائه الأحكام املنظمة ل�ش�ؤون الق�ضاة فـي التعيني والرتقية والأقدمية والتفتي�ش ،
وغري ذلك من �ش�ؤونهم الوظيفية  ،وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القانون ،
ويكون املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك الوزير املخت�ص فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 9
ت�سري فـي �ش�أن �أع�ضاء االدعاء العام  -عدا معاوين االدعاء العام  -الأحكام املتعلقة
باحل�صانة الق�ضائية و�إجراءات رفعها التي ين�ص عليها قانون ال�سلطة الق�ضائية .
املــادة ( ) 10
يعني فـي وظيفة وكيل ادعاء عام ثان كل معاون ادعاء عام اجتاز التدريب املقرر طبقا
للنظام الذي ي�ضعه جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية املن�صو�ص عليه فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية ،
وي�صدر به قرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،وال يجوز �أن تقل مدة التدريب عن
�سنتني  .و�إذا مل يجتز معاون االدعاء العام التدريب املقرر خالل ثالث �سنوات على الأكرث
ينقل �إىل وظيفة غري ق�ضائية  ،وحتدد الوظيفة املنقول �إليها وفقا مل�ؤهالته وخرباته .
املــادة ( ) 11
ي�ؤدي �أع�ضاء االدعاء العام قبل مبا�شرة وظائفهم اليمني الآتية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أكون �أمينا على الدعوى العمومية و�أن �أ�سهر على تطبيق القوانني
وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة " .ويكون �أداء املدعي العام اليمني �أمام جاللة ال�سلطان
بح�ضور املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،ويكون �أداء �شاغلي وظائف االدعاء العام الأخرى
اليمني �أمام املفت�ش العام بح�ضور املدعي العام  ،ويثبت ذلك فـي �سجل خا�ص .
-4-

املــادة ( ) 12
تن�ش�أ باالدعاء العام �إدارة للتفتي�ش  ،برئا�سة نائب املدعي العام وعدد كاف من م�ساعدي
املدعي العام ور�ؤ�ساء ادعاء عام  ،يكون ندبهم ملدة �سنة قابلة للتجديد بقرار من املدعي
العام .
املــادة ( ) 13
تخت�ص الإدارة املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  ) 12بالتفتي�ش على �أعمال م�ساعدي املدعي
العام فمن دونهم  ،وفح�ص وحتقيق ال�شكاوى التي تقدم �ضد �أع�ضاء االدعاء العام املتعلقة
ب�أعمال وظائفهم وواجباتهم �أو ب�أمور م�سلكية  ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي
ين�ص عليها قانون ال�سلطة الق�ضائية  ،على �أن يكون القائم بالتفتي�ش �أو بالتحقيق �أقدم
من الع�ضو الذي يجري التفتي�ش على �أعماله �أو التحقيق معه .
املــادة ( ) 14
ي�صدر املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك الئحة بنظام التفتي�ش على �أعمال �أع�ضاء االدعاء
العام  ،بعد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية املن�صو�ص عليه فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية .
املــادة ( ) 15
تتبع فـي م�ساءلة �أع�ضاء االدعاء العام الأحكام والإجراءات املقررة مل�ساءلة الق�ضاة  ،وذلك
فيما عدا الإعالن بعري�ضة الدعوى والتكليف باحل�ضور  ،فيكون مبعرفة املدعي العام .
وتقام دعوى امل�ساءلة على املدعي العام من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،وفـي هذه
احلالة ميثل املفت�ش العام فـي اتخاذ الإجراءات �أقدم نواب رئي�س املحكمة العليا من غري
�أع�ضاء جمل�س امل�ساءلة .
املــادة ( ) 16
يكون نقل �أع�ضاء االدعاء العام وندبهم من جهة �إىل �أخرى داخل االدعاء العام بقرار من
املدعي العام .
املــادة ( ) 17
للمفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،وللمدعي العام  ،حق التنبيه على �أع�ضاء االدعاء العام
وللمفت�ش العام حق التنبيه على املدعي العام  .وت�سري على هذا التنبيه  ،الأحكام التي
ين�ص عليها قانون ال�سلطة الق�ضائية .
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املــادة ( ) 18
يقوم ب�أداء وظيفة االدعاء العام لدى املحاكم  -عدا املحكمة العليا  -املدعي العام �أو نائبه
�أو �أحد املدعني العامني امل�ساعدين �أو ر�ؤ�ساء ادعاء عام �أو وكال�ؤه  ،وفـي حالة غياب املدعي
العام �أو خلو من�صبه �أو قيام مانع لديه يحل حمله نائبه  ،وفـي حالة غيابه �أو خلو من�صبه
�أو قيام مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم من م�ساعدي املدعي العام  ،وتكون له جميع
اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 19
ين�ش�أ لدى املحكمة العليا ادعاء عام يقوم ب�أداء وظيفة االدعاء العام لدى املحكمة  ،ويكون
له بناء على طلب املحكمة ح�ضور املداوالت  -عدا الطعون اجلزائية  -دون �أن يكون ملمثله
�صوت معدود  .وي�ؤلف من �أحد م�ساعدي املدعي العام مديرا وعدد من ر�ؤ�ساء االدعاء العام
ووكالئه  .ويكون ندب كل من املدير والأع�ضاء ملدة �سنة قابلة للتجديد بقرار من املفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك بعد �أخذ ر�أي املدعي العام وموافقة جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية
املن�صو�ص عليه فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية .
املــادة ( ) 20
يكون لدى كل حمكمة ا�ستئناف �أحد م�ساعدي املدعي العام  ،يعاونه عدد من ر�ؤ�ساء
ادعاء عام ووكالء ادعاء عام �أول  ،وتكون له حتت �إ�شراف املدعي العام جميع اخت�صا�صاته
املن�صو�ص عليها فـي القانون .
املــادة ( ) 21
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا القانون �أو فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية  ،ت�سري فـي
�ش�أن �أع�ضاء االدعاء العام �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية و�أحكام قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني .
املــادة ( ) 22
ا�ستثناء من حكم املــادة (  ) 21ت�سري على العاملني باالدعاء العام فـي تاريخ العمل بهذا
القانون �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني �أو
نظام التقاعد اخلا�ضعني له � ،أيهما �أف�ضل .
املــادة ( ) 23
ي�صدر املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك قرارا بت�سوية �أو�ضاع �أع�ضاء االدعاء العام
املوجودين باخلدمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون  ،وذلك بالنقل �إىل الوظائف املعادلة
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لوظائفهم  ،وحتدد الوظائف املعادلة على �ضوء �سنوات اخلربة التي ين�ص عليها قانون
ال�سلطة الق�ضائية  .كما ي�صدر قرارا بت�سوية �أو�ضاع باقي العاملني باالدعاء العام وفقا
لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .
ويحتفظ ه�ؤالء جميعا برواتبهم �إذا جاوزت الرواتب املقررة للوظائف املنقولني �إليها .
املــادة ( ) 24
ميار�س جاللة ال�سلطان اخت�صا�صات جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية املن�صو�ص عليه فـي قانون
ال�سلطة الق�ضائية خالل الفرتة من تاريخ العمل بهذا القانون �إىل حني �شغل الوظائف
التي يت�شكل منها املجل�س .
املــادة ( ) 25
يكون تعيني �أمناء ال�سر واملوظفني واملرتجمني وتنظيم �أعمالهم بقرار من املدعي العام .
وللمدعي العام �أو من يفو�ضه  ،بالن�سبة �إىل ه�ؤالء � ،سلطة رئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها
فـي القوانني واللوائح .
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