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احلق يف التقاضي كأحد حقوق املسجون يف مرحلة التنفيذ العقابي
راشد بن محد البلوشي

:امللخص
 و يوجد تشابه بينها وبني املراحل اليت مرت بها معاملة،سلطنة عمان كغريها من الدول مرت بها معاملة املسجونني بعدة مراحل
 حيث كانت تسود العقوبات البدنية وكانت العقوبة ترتكز على جانب اإلنتقام من احملكوم عليه ومل يكن،املسجونني يف أي دولة من الدول
ً
 حتى بزوغ فجر النهضة املباركة اليت قادها جاللة السلطان قابوس بن سعيد، فانعدم التعليم والثقافة يف السجون،هدفا للعقوبة
اإلصالح
ٌ  كما تضمن، حيث بدأت فكرة السجون مبعناها احلديث يف الظهور،1970  يوليو23 املعظم حفظه اهلل و رعاه يف
ُ كل من قانون اجلزاء
العماني

 على2009/56  والالئحة التنفيذية لقانون السجون رقم1999/97  وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم98/48  وقانون السجون رقم1974/7 رقم
.األحكام املنظمة ملرحلة التنفيذ العقابي
 يعترب حق التقاضي و الطعن،هذا البحث سوف يلقي الضوء على موضوع احلق يف التقاضي كأحد حقوق املسجون يف مرحلة التنفيذ العقابي
 كون هذا احلق كفله النظام األساسي للدولة، على التنفيذ أحد اهم احلقوق املدنية اليت يتمتع بها احملكوم عليه يف مرحلة التنفيذ العقابي
. حيث حيق للمحكوم عليه املسجون اإلتصال باجلهات القضائية واإلتصال مبدافع عنه يف القضايا املتعلقة به، لكل مواطن ومقيم
 وكذلك املنهج التحليلي من،هذا و لقد انتهج الباحث (املنهج الوصفي) وذلك فيما يتعلق جبمع املسائل املتعلقة مبوضوع البحث وإيضاحها
.خالل حتليل النصوص القانونية ذات العالقة
 حيث تناول املبحث األول حق احملكوم عليه يف اإلتصال باجلهات القضائية وباملدافع،ولقد قسم الباحث هذا البحث اىل ثالثة مباحث اساسية
ً و اخريا، اما املبحث الثاني فتناول حق احملكوم عليه يف اإلشكال يف التنفيذ اثناء مرحلة التنفيذ العقابي،عنه اثناء مرحلة التنفيذ العقابي
تناول املبحث الثالث حق احملكوم عليه يف الطعن بالنقض وبطريق إعادة النظر وعلى القرارات املتعلقة بالتنفيذ يف احلكم اثناء مرحلة
. و يف نهاية البحث قدم الباحث النتائج و التوصيات اليت توصل اليها البحث،التنفيذ العقابي
ُ  سلطنة:الكلمات املفتاحية
. قانون السجون، قانون اجلزاء، التنفيذ العقابي، حق التقاضي،عمان

The Right to Litigation as a Prisoner Serving Sentence
Rashid Hamed Al Balushi

Abstract:

In the Sultanate of Oman, as well as many other countries around the world, the treatment of prisoners underwent
many similar stages of change. The most popular form of punishment was inflicting bodily harm, a punishment
solely based on condemning the convicted more than enforcing actual reform and change. This approach in
return created an atmosphere of lack of education and knowledge in the prison system, however this situation
changed when a new era dawned on the Sultanate, on the 23rd of November 1970, led by His Highness Sultan
Qaboos bin Said, providing a new approach to the system of prisons and rule of punishments. This change was
brought forth and delegated by the country’s Penal Code 1974/7, Prison Law 94/48, Penal Code Procedures
1999/97s and the Prison law implementing regulations guide 2009/56 on the enforcement of penalties.
This research will shed light on the issue of claiming the right to litigate as a fundamental right for prisoners when
serving their sentence as the right to bring forth a legal action is one of the most important civil rights a prisoner
can have when serving their sentence; a right that is also embedded in the country’s basic statue for every citizen
and resident. This involves giving the prisoner access to contact judicial authorities or a defense representative.
The research will approach this matter as a whole by clarifying the main issue and factors involved with reference
to the law.
The research is divided into three main discussion areas, the first being the prisoner’s right to contact judicial
authorities for defense during the enforcement of their penalty. The second area will study the prisoner’s right
on interpleading in penal enforcement, whilst the third will examine the prisoner’s right to appeal Supreme
Court, the right to judicial review made while the prisoner is still serving their current sentence. The research will
conclude with my findings as well as recommendations.
Keywords: Sultanate of Oman, Right to Litigation, Serving Sentence, Penal Code, Prison Law.
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مقدمة

بشكل عام ،وللعاملني يف املؤسسات العقابية بشكل خاص ،وذلك

تعترب مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي من أهم مراحل السياسة

لعدم وجود دراسات أو حبوث -على حد علم الباحث -تناولت

اجلنائية؛ إذ تهدف هذه املرحلة إىل حتقيق بعض أهداف اجلزاء

موضوع احلق يف التقاضي بالنسبة للسجني يف النظام القانوني

اجلنائي اليت يتم التخطيط هلا وتسعى املؤسسات العقابية لتحقيقه؛

العماني.

إذ يسعى اجلزاء اجلنائي إىل القضاء على اخلطورة اإلجرامية لدى

كما أن ملوضوع الدراسة أهميته من الناحية العملية لكونه ميس
كثرياً من مصاحل وحقوق املسجونني وعلى وجه اخلصوص احلق

اإلصالح هو اهلدف األول الذي تسعى إىل حتقيقه املؤسسات العقابية

يف التقاضي.

باإلضافة إىل هدف الردع.

يف هذه الدراسة انتهج الباحث املنهج الوصفي وذلك فيما يتعلق

ويعترب احلق يف التقاضي من احلقوق املدنية املهمة اليت يتمتع بها

جبميع املسائل املتعلقة مبوضوع البحث وإيضاحها ،وكذلك املنهج

احملكوم عليه املسجون يف مرحلة التنفيذ العقابي ،إضافة إىل احلق

التحليلي من خالل حتليل النصوص الواردة يف قانون اجلزاء

يف الطعن على التنفيذ؛ إذ إن هذا احلق كفله النظام األساسي للدولة
لكل مواطن ومقيم؛ ومن َث ّم حيق للمحكوم عليه املسجون االتصال

العماني وقانون السجون وقانون اإلجراءات اجلزائية والالئحة

احملكوم عليه ،ولقد تطور مضمون التنفيذ العقابي حبيث أصبح

التنفيذية لقانون السجون.

1

باجلهات القضائية واالتصال مبدافع عنه يف القضايا املتعلقة به .

خطة الدراسة

ومن املعروف أن القاعدة العامة هي أن احلكم الصادر باإلدانة ال
ّ
نهائي ًا؛ إذ نصت املادة ()284
يثبت للدولة احلق يف العقاب إال إذا كان

ستقسم هذه الدراسة إىل مبحث متهيدي وثالثة مباحث أساسية

من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه “ال جيوز تنفيذ األحكام

ثم نتبعه بالنتائج والتوصيات وذلك على النحو اآلتي:

اجلزائية إال متى صارت نهائية ،ما مل ينص القانون على خالف

 -مبحث متهيدي :احلق يف التقاضي والتطور التارخيي للتنفيذ

ذلك“.

العقابي وفلسفة العقوبة.

واحلكم النهائي هو احلكم الذي ال يقبل الطعن بالطرق العادية

 -املبحث األول :حق احملكوم عليه املسجون يف االتصال باجلهات

(املعارضة  ،واالستئناف) ،ولكنه يف املقابل يقبل الطعن بالطرق

القضائية وباملدافع عنه أثناء مرحلة التنفيذ العقابي.

غري العادية (الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا ،والتماس إعادة

 -املبحث الثاني :حق احملكوم عليه املسجون يف اإلشكال يف التنفيذ

النظر)( ،جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية )2004 ،؛

أثناء مرحلة التنفيذ العقابي.

لذلك كانت القاعدة هي أن احملكوم عليه يبدأ يف تنفيذ عقوبته
ّ
نهائي ًا ،ولكن على رغم ذلك ال حيول تنفيذ
بعد صريورة احلكم

 املبحث الثالث :حق احملكوم عليه املسجون يف الطعن بالنقضوبطريق إعادة النظر وعلى القرارات املتعلقة بالتنفيذ يف احلكم

العقوبة دون حقه يف االستشكال يف هذا التنفيذ أو يف الطعن على

أثناء مرحلة التنفيذ العقابي.

احلكم بالنقض أو بالتماس إعادة النظر ،هذا هو األصل العام ،وال

 -النتائج والتوصيات

يستثنى من هذه القاعدة إال حالتان-:
احلالة األوىل :إذا كان احلكم صادراً باإلعدام ،فهو ال ينفذ إال بعد
ً
عمال بأحكام املادة ( )256من
استنفاد طريق الطعن بالنقض،

مبحث متهيدي
احلق يف التقاضي وضماناته

قانون اإلجراءات اجلزائية  ،واملادة ( )288من قانون اإلجراءات

لقد كانت الشريعة اإلسالمية سباقة يف تقرير حق التقاضي؛ إذ

اجلزائية اليت نصت على أنه “ال جيوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد

ميثل القضاء أحد القياديني الرئيسيني ملبدأ املساواة الذي نادى به

التصديق عليه من جاللة السلطان“.

اإلسالم كأحد املبادئ األساسية اليت قام عليها؛ إذ جيد هذا املبدأ

احلالة الثانية :خاصة ببعض اجلرائم؛ إذ جيوز تنفيذ احلكم ولو مل
ّ
ً
استثناء من األصل
نهائي ًا أي صادرا من أول درجة ،ويعترب هذا
يكن

أساسه ومصدره يف كتاب اهلل عز وجل ويف السنة النبوية الطاهرة

2

لنيب األمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل

العام يف التنفيذ؛ إذ يسمى هذا التنفيذ يف هذه احلالة بالتنفيذ

يف حمكم التنزيل ﴿يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء
ّ
غني ًا أو فقرياً فاهلل
ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكن

هي :

أوىل بهما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل
كان مبا تعلمون خبرياً﴾ (سورة النساء :اآلية .)135

املؤقت الوجوبي .ولقد حدد القانون يف املادة ( )284ثالث حاالت،
3

 -1األحكام الصادرة بالغرامة واملصروفات.
 -2األحكام الصادرة بالسجن يف سرقة أو على متهم عائد أو ليس له

كما قال سبحانه﴿ :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا

 -3األحكام الصادرة بالسجن ما مل يقدم احملكوم عليه كفالة بأنه

حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن اهلل نعما يعظكم به إن اهلل
ً
مسيعا بصرياً﴾ (سورة النساء اآلية .)58
كان

إذا استأنف احلكم حيضر يف اجللسة وال يفر من تنفيذ احلكم الذي

هذا ولقد بني النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم أهمية املساواة أمام

يصدر.

القضاء وخطورة اإلخالل بهذا املبدأ وما يؤدى إليه من هالك؛ إذ

وتأتي أهمية هذه الدراسة من حيث إنها تقدم مادة علمية قانونية
ً
مرجعا للعاملني يف احلقل القانوني والقضائي يف السلطنة
لتكون

قال -عليه الصالة والسالم“ :-لقد أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا

حمل إقامة معروف يف السلطنة.

سرق فيهم الشريف تركوه ،واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه

25
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احلد .فواهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها“.

لصيانه هذه احلقوق ،إال أنه يشرتط أن يكون ذا صفة وله مصلحه

وحق التقاضي حق أصيل إذ بدونه ال ميكن لألفراد أن يأمنوا على

ً
ومتمتعا بأهليته القانونية (حسين .)136 :1996 ،هذا ولقد قررت

حرياتهم كما أن حق التقاضي يعترب األداة اليت مبوجبها تتم محاية

حمكمة القضاء اإلداري أن “التقاضي حق مصون ومكفول للناس
ً
وفقا ألحكام املادة ( )25من النظام األساسي للدولة؛ وبالتالي
كافة

باالطمئنان وبتحقق العدل خبالف حرمانهم منه فإنه يبعث يف

فإن جمرد استعمال أي شخص طبيعي أو اعتباري هلذا احلق ال يربر

نفوس األفراد االستياء واإلحساس بالقلق والشعور بالظلم.

مسئوليته وال يستوجب التعويض عنه ،إال إذا ثبت أنه تعسف يف

هذا ويعترب حق اللجوء إىل القضاء بشكل عام أحد احلقوق األساسية

استعمال هذا احلق وترتب عليه ضرر بالغري“ (جمموعة املبادئ

لإلنسان؛ إذ يندرج ذلك حتت محاية احلقوق واحلريات لألفراد،

القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري.)160 :2012 ،

احلقوق واحلريات؛ لذلك فإن هذا احلق هو مبعث الرضا واإلحساس

ودون هذا احلق ال يستطيع األفراد أن يأمنوا على حرياتهم
وحقوقهم.

هذا وتتمثل أهم الضمانات اخلاصة حبق التقاضي يف اآلتي:

هذا ولقد ضمن القانون الدولي حلقوق اإلنسان هذا احلق يف العديد

 -استقالل السلطة القضائية باإلضافة إىل تعدد درجات التقاضي

من الصكوك واملواثيق كما قرر له العديد من الضمانات القضائية.

وعالنية اجللسات وسرعة حسم املنازعات واملساواة أمام القضاء؛ إذ

و تتمثل املبادئ العامة اليت سارت عليها وأقرتها النصوص الدولية

ميثل استقالل السلطة القضائية ،الذي يعين عدم التدخل يف أعمال

يف :حق اللجوء إىل القضاء ،واحلق يف املساواة أمامه بني مجيع الناس

القضاء من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وغريهما

دون تفرقه أو متييز بينهم بأي سبب من األسباب ،وأن تنظر يف

حتى وسائل اإلعالم.

قضيته حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية ،وأن يكون إجراء

 -أما تعدد درجات التقاضي فيقصد به أن تتاح الفرصة للخصم

احملاكمة وصدور األحكام يف مدة معقولة.

للتقاضي على أكثر من درجة؛ وذلك بعرض النزاع أمام حمكمة

أما فيما يتعلق بالضمانات القضائية اليت قررتها هذه النصوص

أعلى درجة لتفصل فيه من جديد ،وضمانه عالنية اجللسات؛

الدولية والوطنية فإنها تتمثل يف :قرينة الرباءة ،ومبدأ شرعية

فإنها تعين أن يتم حتقيق الدعوى واملراقبة يف جلسات علنية يسمح

اجلرائم والعقوبات ،واحلق يف الدفاع ،واحلق يف الطعن أمام حمكمة

فيها باحلضور لكل شخص وأن ينطق باحلكم يف جلسة علنية وأن

أعلى ،وعدم جواز احملاكمة أو املعاقبة عن الفصل الواحد مرتني.

يسمح بإعطاء نسخة احلكم لكل من يطلبها ولو مل يكن له شـأن
يف الدعوى ،وهو من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التنظيمات

تعريف احلق يف التقاضي وضماناته:

القضائية احلديثة؛ إذ إن العالنية تضمن حسن أداء القاضي لعمله.

لقد حظي احلق يف التقاضي باحلماية الدولية؛ إذ كرس القانون

 -أما سرعة حسم املنازعات فيعين سرعة الفصل يف النزاع مما

الدولي حلقوق اإلنسان حق التقاضي يف العديد من اإلعالنات

جيعل القضاء أكثر عدالة وذلك من خالل حصول األفراد على

والعهود واملعاهدات الدولية .ويأتي على رأس هذه الصكوك الدولية

احلماية القانونية بوقت وجيز .ولقد أخذ املشرع ُ
العماني بهذا

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948؛ إذ نصت املادة ( )8من

املبدأ.
ً
 -وأخريا تتمثل املساواة بني املتخاصمني أمام القضاء ،يف واحدة من

املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية

ضمانات حق التقاضي اهلامة ،وذلك من خالل إتاحة الفرصة لكل

اليت مينحها إياه الدستور أو القانون“.

مواطن وعلى قدم املساواة للجوء إىل قاضيه الطبيعي دون متييز

ولعل ذلك نابع من قرينة الرباءة اليت نصت عليها املادة ( )11من

بني املتقاضيني ،وهو يعترب من أهم أسس النظام القضائي.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ( )2/14من العهد الدولي

ويف هذا الصدد يرى الباحث أن ارتكاب السجني جلرمية أو خلطأ

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .

جيب أن ال جيرده من كامل حقوقه؛ إذ جيب ان يتمتع بها السجني

وفيما يتعلق حبق السجني يف التقاضي أكدت املادة ( )93من القواعد

قبل إدانته وبعدها ،من قبل القضاء .ولعل من بني أهم هذه

النموذجية ملعاملة السجناء اليت اعتمدتها جلنة الوزراء التابعة

احلقوق إعطاءه الفرصة للطعن على احلكم الذي صدر بإدانته
ّ
نهاي ًا.
وإعطاء القضاء الفرصة ملراجعة احلكم قبل صريورته

مل حياكم أن خيتار ما مل يسجن ،من ميثله قانونيا أو يسمح له أن

ويف سلطنة عمان مرت معاملة املسجونني بعدة مراحل تشابه تلك

يطلب احلصول على املساعدة القانونية اجملانية ،فيما إذا تكون تلك

اليت مرت بها معاملة املسجونني يف أية دولة من الدول املتقدمة؛

املساعدة متاحة ،وأن يتلقى الزيارات من مستشار قانوني بغية

إذ كانت تسود العقوبات البدنية وكانت العقوبة ترتكز على جانب
ً
هدفا للعقوبة ،إضافة
االنتقام من احملكوم عليه ،ومل يكن اإلصالح

القانوني ويتلقى مثل هذه التعليمات ،إضافة إىل حقه يف الطعن

إىل انعدام التعليم والثقافة يف السجون .وظل الوضع على هذا احلال

وإعادة النظر باحلكم والعقوبة أمام حمكمة أعلى (علوان واملوسى،

حتى بزغ فجر النهضة املباركة اليت قادها جاللة السلطان قابوس

.)250 :2007
هذا وميكن تعريف احلق يف التقاضي بأنه حق لكل فرد يف االلتجاء

بن سعيد املعظم يف  23يوليو 1970؛ إذ اختلفت النظرة العامة
جتاه املسجونني باعتبارهم جزءاً من مكونات اجملتمع وأنه البد

إىل القضاء للحصول على احرتام حلقوقه أو مصاحله املشروعة أو

أن تتوافر هلم مجيع أوجه الرعاية والتوجيه؛ إذ اختفت مظاهر

اإلعالن على أنه “لكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية
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جمللس أوروبا والصادرة مبقتضى القرار رقم  ،5/73أنه لكل سجني

الدفاع عن نفسه وأن يعد تعليمات سرية ويزود بها هذا املستشار
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راشد البلوشي

القسوة والتعذيب واالجتاه حنو معاملة املساجني بطريقة إنسانية

لقد عاجل قانون اجلزاء نظام العفو عن العقوبة (العفو اخلاص

حترتم آدميتهم وكرامتهم ،ومت حتسني أوضاع املساجني داخل

والعفو العام) ،أما قانون السجون والئحته التنفيذية فقد وضع

السجون وخارجها؛ إذ أنشئت أوىل اإلدارات اخلاصة بالسجون يف

النظام التفصيلي للتنفيذ العقابي من حيث أنواع وتقسيمات

اإلدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية يف بداية سبعينيات
القرن املاضيُ ،فصلت فيما بعد عن التحقيقات ُ
وجعلت إدارة عامة

السجون واحلياة اليومية للمسجونني ،كما حدد اجلزاءات اليت
ميكن أن يتعرض هلا املسجون يف حالة وقوع خمالفة للوائح السجن

مستقلة تتبع املفتش العام للشرطة واجلمارك ،وذلك يف عام . 1995

الداخلية ،إضافة إىل تنظيم حقوق وواجبات السجني  ،أما قانون

كما مت بناء سجن مركزي يف مدينة الرميس مبحافظة مسقط،
ُنقل إىل والية مسائل مبحافظة املنطقة الداخلية يف شهر أكتوبر

اإلجراءات اجلزائية فقد عاجل موضوع اإلشكال يف التنفيذ.

 ، 2010إضافة إىل إنشاء سجن مركزي آخر يف حمافظة ظفار ،ومل
ً
بديال عنه حتى اآلن .وحنن
يتم جتديده أو بناء سجن آخر

املبحث األول :حق احملكوم عليه املسجون يف االتصال باجلهات
القضائية وباملدافع عنه أثناء مرحلة التنفيذ العقابي

نرى أنه آن األوان لنقل تبعية اإلدارة العامة للسجون عن املفتش

قرر النظام األساسي للدولة احلق لكل فرد يف اللجوء إىل القضاء.

العام للشرطة واجلمارك ،ألن هذه التبعية تعكس النظرة القدمية

ومل مييز النظام األساسي بني املسجون وغري املسجون يف التمتع

لوظيفة اإلدارة العقابية ،اليت ترى أن املعاملة العقابية للمحكوم

بهذا احلق كما جاء يف املادة ( )25من النظام األساسي لسلطنة ُعمان؛

عليه جزء من نشاط الشرطة الذي يتمثل يف مطاردة اجملرمني ،يف

إذ يتمتع احملكوم عليه (املسجون) مبوجب هذا النص الدستوري

حني ترى النظرة احلديثة أن الدعوى اجلنائية ممتدة حتى تأهيل

حبقني أساسني :األول حقه يف االتصال باجلهات القضائية ،والثاني

احملكوم عليه ،مما يقتضي معه اعتبار أساليب املعاملة العقابية

حقه يف االتصال باملدافع عنه.

متممة للعمل القضائي حبيث خيضعان معا ملبادئ واحدة؛ فإذا
ً
مثال إىل التفريد العقابي يف تنفيذ العقوبة وجدنا أنه ميثل
نظرنا

املطلب األول :حق املسجون يف االتصال باجلهات القضائية

ً
امتدادا للتفريد القضائي ،األمر
أساس املعاملة العقابية ،وهو يعترب

إن اتصال املسجون باجلهات القضائية من املبادئ األساسية اليت

الذي يتطلب خضوعها بشكل كامل لسلطة واحدة حتى يتحقق

اعرتفت بها اإلعالنات واملعاهدات الدولية  ،مثله مثل غريه من

التنسيق واالستمرار (السعيدي .)448 : 2013،

األشخاص العاديني؛ فمن حقه أن تسمع دعواه أمام حمكمة مستقلة

أما عن التطور التشريعي حلقوق املساجني يف السلطنة فقد كفله

يتصف أعضاؤها بصفة القضاة الطبيعيني ،مهما كانت دعواه

النظام األساسي للدولة (النظام األساسي للدولة ،)1996 ،كما صدر

مدنية أو إدارية أو جنائية أو متعلقة باألحوال الشخصية.

قانون اجلزاء العماني عام ( 1974قانون اجلزاء العماني،)1974 ،
ً
نصوصا تهدف إىل محاية املساجني ،ثم صدر قانون
الذي احتوى

فعلى املستوى الدولي نرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادتني
( 8و )10قد أكد هذا احلق  ،كما أكده العهد الدولي اخلاص باحلقوق

السجون رقم  ،1974/23الذي ألغي إلصدار قانون جديد حتت رقم

املدنية والسياسية املادة (( )14العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية

كثري من األحكام
( 1998/48قانون السجون  )1998 ،؛ إذ اشتمل على
ٍ

والسياسية  ،)1966 ،كما تناولت املادة ( )6من االتفاقية األوربية
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اليت حترتم شخصية النزيل وتعمل على تأهيله حلياة احلرية ،كما

حلقوق اإلنسان حق احملكوم عليه (املسجون) يف أن تسمع قضيته

صدرت الالئحة التنفيذية لقانون السجون مبوجب قرار املفتش

بشكل عادل بصورة علنية يف مدة معقولة من جانب حمكمة

العام للشرطة واجلمارك رقم ( 2009/56الالئحة التنفيذية لقانون

مستقلة وغري منحازة.

السجون.)2009 ،

كما أكدت اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان عام  1977أن املسجون من

اجلدير بالذكر أن قانون اإلجراءات اجلزائية أعطى االدعاء العام
صالحية اإلشراف على التنفيذ العقابي ،أخذاً باالجتاه احلديث يف

حقه االتصال باجلهات القضائية لرفع دعوى قضائية على حارس
السجن دون اشرتاط احلصول على إذن من وزير الداخلية .وذلك

علم العقاب؛ إذ يرى هذا االجتاه كما سبق أن أشرنا ،ضرورة امتداد

يف احلكم الشهري الذي صدر يف قضية  kissضد اململكة املتحدة

سلطة القضاء إىل اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي حتى اإلفراج

الربيطانية ،بتاريخ  8أكتوبر  .1977وعلى ضوء ذلك احلكم قامت

عن احملكوم عليه ،وإن كنا نرى ضرورة أن يكون هذا اإلشراف من

اململكة املتحدة بتغيري وتعديل لوائحها اليت تشرتط احلصول على

قاض أو عضو ادعاء متخصص لإلشراف على
خالل ختصيص
ٍ
التنفيذ مقره يف السجن املركزي؛ إذ إن حقوق احملكوم عليه قد

إذن سابق من وزير الداخلية لكي يتمكن املسجون من خماطبة
اجلهات القضائية (غنام.)74 :1988 ،

تتعرض لالنتهاك أثناء فرتة التنفيذ العقابي  ،والقضاء وحده هو

وعلى املستوى الوطين أكدت املادة ( )34من قانون السجون حق
املسجون يف التقدم بالشكاوي إىل إدارة السجن متهيداً لرفعها للمحكمة

اإلدارة العقابية ذاتها.
هذا ،وقد اشتمل على األحكام املنظمة ملرحلة التنفيذ العقابي ،كلٌّ

املختصة  ،كما أكدته املادة ( )4من الالئحة التنفيذية لقانون
السجون الصادرة ،مبوجب قرار املفتش العام للشرطة واجلمارك

من قانون اجلزاء ُ
العماني رقم  1974/7وقانون السجون رقم 98/48

رقم 2009/56؛ إذ ّ
نصت على أنه “يبلغ كل نزيل أو حمبوس عند

وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم  1999/97والالئحة التنفيذية

دخوله السجن أو مكان احلبس االحتياطي بتعليمات مكتوبة

لقانون السجون .2009/56

وحمددة وبلغة يفهمها ،بنظام السجن أو مكان احلبس االحتياطي

الذي خيتص حبمايتها؛ إذ إن االعتداء يف معظم األحوال يقع من
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احلق يف التقاضي كأحد حقوق املسجون يف مرحلة التنفيذ العقابي

وقواعد السلوك واالنضباط فيه واجلزاءات اليت توقع عليه يف حال

املطلب الثاني :حق املسجون يف االتصال مبدافع

خمالفتها  ،وإجراءات تقديم الطلبات والشكاوى وأية تعديالت أو

إن احلق يف االستعانة مبدافع هو أحد احلقوق اليت أكدها النظام

إضافات حتدث هلا  ،وأية معلومات أخرى تكون ضرورية لتمكينه
من معرفة واجباته وحقوقه .وإذا كان النزيل أو احملبوس ّ
أمي ًا

األساسي للدولة؛ إذ نصت املادة ( )23على أنه «للمتهـم احلـق يف
أن يوكل من ميـلك القدرة للدفاع عنه أثناء احملـاكمة .ويبني

أو من األشخاص ذوي اإلعاقة يتم تبليغه بذلك شفاهة أو بلغة

القـانون األحوال التـي يتعني فيها حضـور حمام عن املتهم ويكـفل

اإلشارة .وجيب أن يزود كل سجن أو مكان للحبس االحتياطي أو

لغري القـادريـن مـاليـا وسائل االلتجاء إىل القضاء والدفاع عن

أي مرفق يرتدد عليه النزالء واحملبوسون داخل السجن أو املكان،

حقوقهم“ ،كما أكد هذا احلق قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة

بنسخة من تلك النظم واإلجراءات وأية تعديالت تصدر بشأنها“.

( )74واليت أكدت أنه “لكل من املتهم واجملين عليه واملدعي باحلق

كما نصت املادة ( )5من الالئحة نفسها ،على وجود جمموعة من

املدني واملسؤول عنه ومن يدافع عن أي متهم ،احلق يف حضور

السجالت ختصص لتقييد كل الطلبات اليت يتقدم بها املسجون

إجراءات التحقيق االبتدائي ،وللمتهم يف جناية أن يصطحب معه
ً
حماميا يدافع عنه ،وال جيوز هلذا املدافع أن يتكلم إال بإذن عضو

جند الفقرات  13 ،12 ،11 ،7قد قررت اآلتي“ :حيتفظ يف السجن أو

االدعاء العام ،وإذا مل يأذن له وجب إثبات ذلك يف حمضر التحقيق“

مكان احلبس االحتياطي بالسجالت اآلتية:

(جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية  .)2004 ،ويف حكم

 -7سجل مراسالت النزالء واحملبوسني :يقيد به رقم النزيل أو

آخر قررت حمكمة القضاء اإلداري يف سلطنة عمان أن امتناع

احملبوس وامسه ونوع الرسالة وموضوعها واجلهة املوجهة إليها

إدارة السجن عن إحالة شكوى السجني يتوافر معها القرار اإلداري

وتاريخ إرساهلا واستالمها.

السليب؛ إذ إن قانون السجون قد أوجب يف املادة ( )34منه على إدارة

 -11سجل اتصاالت النزالء واحملبوسني :يقيد به رقم النزيل أو

السجن ،قبول شكاوي النزالء واحملبوسني واختاذ اإلجراءات الالزمة

احملبوس وامسه وتاريخ تقديم الطلب واجلهة اليت يرغب يف

بشأنها؛ فإذا رغب مقدم الشكوى يف إبالغ شكواه إىل جهة أخرى فإنه

االتصال بها وتاريخ االتصال .

يتعني على جهة اإلدارة رفعها إىل تلك اجلهة؛ ومن ثم فإن امتناع

 -12سجل طلبات النزالء واحملبوسني :يقيد به رقم النزيل أو

إدارة السجون عن إحالة شكوى السجون إىل اجلهة اليت يرغب يف
إحالة شكواه إليها ،يعد قراراً
ّ
سلبي ًا باالمتناع ،ختتص هذه احملكمة

واإلجراءات املتخذة فيه.

بنظره كما ختتص بنظر طلب التعويض عنه (جمموعة املبادئ

 -13سجل شكاوى النزالء :يقيد به رقم النزيل وامسه وتاريخ

القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري)239 :2012 ،؛ إذ إن

تقديم الشكوى وموضوعها واجلهة املوجهة إليها وتاريخ اإلحالة

هذا احلق ميتد إىل املسجون احملكوم عليه عندما ميارس حقه

واإلجراءات اليت متت فيها .

يف الطعن على احلكم الصادر ضده ،وعلى إدارة السجن أن تسمح

وللمدير العام تعديل بيانات السجالت واستحداث سجالت أخرى

للمحكوم عليه باجللوس مع حماميه يف داخل السجن ،وذلك يف

متى اقتضى األمر ذلك بناء على موافقة املفتش العام“.

خمتلف الدعاوي وسواء اجلنائية واملدنية وغريها ،خبالف املخالفات

واليت من بينها االتصال باجلهات اخلارجية كاحملاكم وغريها؛ إذ

احملبوس وامسه وتاريخ تقديم الطلب ونوعه واجلهة املوجه إليها

التأديبية اليت يرتكبها احملكوم عليه (املسجون) داخل السجن ،ما
باإلضافة إىل ذلك خصص الفصل السابع من الالئحة التنفيذية

تتعلق هذه املخالفات بقوانني أخرى ( .)Robinson, 1993: 693أما

لقانون السجون ملوضوع الزيارات واملراسالت واالتصاالت اخلاصة

فيما يتعلق بنظر الطلبات املقدمة من املساجني والرامية إلصالح

باجلهات القضائية ،ويالحظ أن النصوص الواردة يف هذه الالئحة

السجون فإن القانون جعل اختصاص النظر فيها إىل االدعاء العام،

قد جاءت عامة ومل حتدد هذا احلق بوضوح؛ لذلك وألهمية هذا

ويف ذلك قررت حمكمة القضاء اإلداري يف سلطنة ُعمان أن « اجلهة

احلق كان على املشرع أن يتناوله بشيء من التفصيل يف الالئحة

املختصة بنظر طلبات املستأنف الرامية لإلصالح والتعديل هي

التنفيذية لقانون السجون على أقل تقدير؛ إذ إن هذا احلق يعترب

إدارة االدعاء العام اليت أناط بها املشرع اختصاص النظر يف شكاوي

من احلقوق الدستورية اليت نص عليها النظام األساسي للدولة

النزالء واملسجونني (جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها حمكمة

باإلضافة إىل قانون السجون كما أن حق التقاضي يعترب من احلقوق
ً
مسجونا دون قيود ،وهذا
حراً أو
األساسية لإلنسان سواء كان الفرد ّ

القضاء .)111 :2008 :2008-2007

ما أكدته حمكمة القضاء اإلداري؛ إذ قضت “بأن النصوص القانونية

هذا ،ويرتتب على حق املسجون باالتصال مبدافع عنه ،أن يتم

كفلت لنزالء السجون واحملبوسني فيها ،مقومات احلماية الالزمة

السماح حملامي املسجون بزيارته داخل السجن دون رقابة من إدارة

من خالل إقرار حقهم برفع ما شاءوا من الشكاوي املتعلقة بظروف

السجن؛ ومن ثم ال جيوز أن تتم املقابلة يف غرفة بها أدوات للتنصت

إقامتتهم باملؤسسة العقابية وسلوك القائمني عليها جتاههم إىل

على احملادثة اليت تتم بني املسجون وحماميه أو املراسالت اليت

االدعاء العام باعتباره ضمن السلطة القضائية الطرف املختص

تتم بينهم.

بتنفيذ العقوبات اجلزائية واإلشراف على املؤسسات العقابية“

ولقد أكدت ذلك اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان؛ إذ قررت أن وجود

(جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري،

حارس أثناء املقابلة بني املسجون وحمامية خيالف أحكام االتفاقية

. )210 : 2012

األوربية حلقوق اإلنسان ،وذلك يف قضية  kiltonضد اململكة
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راشد البلوشي

املتحدة؛ إذ قررت يف  8يوليو  1977أن رفض وزير الداخلية اإلذن

(جمموعة أحكام النقض املصري.)1960 ،

للمسجون بتوكيل حمام عنه لرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد

ولقد ذهبت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا إىل أن اإلشكال ال
ً
مؤقتا حتى يفصل يف النزاع
يرد إال على تنفيذ حكم بطلب وقفه

أحد حراس السجن عن سوء معاملته له ،يعارض حق املسجون يف
التقاضي؛ إذ قررت بريطانيا على ضوء هذا احلكم تعديل اللوائح
اخلاصة بالسجون كما سبقت اإلشارة (غنام.)74 :1988 ،

ً
ّ
مفتوحا،
نهائي ًا من حمكمة املوضوع إذا كان باب الطعن ما زال
ً
طبقا لنص املادة ( )525من قانون اإلجراءات املصري (جمموعة
أحكام النقض املصري .)1962 ،وهو االجتاه نفسه الذي ذهبت إليه

املبحث الثاني :حق املسجون يف اإلشكال يف التنفيذ أثناء

احملكمة العليا يف سلطنة عمان (جمموعة األحكام الصادرة عن

مرحلة التنفيذ العقابي

الدائرة اجلزائية.)2004 ،

ال يوجد تعريف لإلشكال يف التنفيذ يف قانون اإلجراءات اجلزائية

مما تقدم ميكن الوقوف على نتيجتني مهمتني ،هما :أن دعوى
ً
ً
مؤقتا ،وأن
دائما يف وقف تنفيذ احلكم
اإلشكال ينحصر هدفها

القانون على بيان األحكام املتعلقة بدعوى اإلشكال ،وخصص

اإلشكال غري جائز يف احلكم النهائي (البات) .ومن وجهة نظرنا

املشرع العماني الفصل اخلامس من الباب الرابع من قانون

نرى أن هاتني النتيجتني ال ميكن قبوهلما؛ إذ ال ميكن أن حنصر
ً
مؤقتا فقط ،ألن اإلشكال الوقيت
اإلشكال يف وقف تنفيذ احلكم

هذا ،ويشمل اإلشكال يف التنفيذ أية مسألة متنازع عليها تتعلق

هو أحد صور اإلشكال وليس كل أنواع اإلشكال؛ إذ يهدف إىل

بتنفيذ احلكم أو تطبيقه (سالمة ،)1295 :1980 ،كما مت تعريف

احلصول على وقف مؤقت للتنفيذ أو إىل تأجيل التنفيذ حلني

اإلشكال يف التنفيذ فقها ،بأنه منازعات يف سند التنفيذ تتضمن
ً
أصال وأجري بغري الكيفية اليت أريد
ادعاء لو صح المتنع التنفيذ

صدور حكم نهائي أو حلني انقضاء سبب اإلشكال إذا كان احلكم
ّ
نهائي ًا .ومثال ذلك أن يكون اإلشكال لوقف تنفيذ حكم ابتدائي

بها إجراؤه بها يف األصل (وزير.)193 :1987 ،
وأخرياً عرف اإلشكال يف التنفيذ بأنه “منازعات يف سند التنفيذ،
ً
أصال أو
تتضمن ادعاءات أمام القضاء لو صحت المتنع التنفيذ

آخر لذلك ،أن يهدف اإلشكال إىل وقف عقوبة اإلعدام على املرأة
احلامل حتى تضع محلها  ،أو على احملكوم عليه اجملنون ،إذا كانت

لوجب تأجيله أو تعديله (أبو خطوة ،)10 :1987 ،أو هو “نزاع

العقوبة اإلعدام أو العقوبة السالبة للحرية ،حتى يشفى من جنونه

قضائي حول شرعية تنفيذ احلكم (كبيش.)6 : 1990 ،

(كبيش.)68 :1990 ،
ً
ً
ّ
ّ
قطعيا ،أي
موضوعيا أو
باإلضافة إىل ذلك فإن اإلشكال قد يكون

ُ
العماني ،واحلال كذلك يف معظم القوانني املقارنة؛ إذ اقتصر

اإلجراءات اجلزائية ألحكام اإلشكال يف التنفيذ.

هذا ،وقد عرفته حمكمة النقض املصرية عند تصديها ملوضوعه
“بأن اإلشكال يف التنفيذ ينحصر يف احلاالت اليت يكون فيها احلكم
ً
مطعونا فيه ويكون اهلدف من اإلشكال وقف
املستشكل يف تنفيذه
ً
ّ
نهائي ًا ،حبيث لو
مؤقتا حتى يفصل يف النزاع
تنفيذ هذا احلكم
ً
ً
ّ
نهائيا للتنفيذ مل جيز اإلشكال،
صار احلكم املستشكل فيه سندا
ً
نعيا على احلكم ،فهو تظلم من
أو بأنه نعي على التنفيذ وليس
إجراء تنفيذ حكم مطعون فيه ويقصد به وقف تنفيذه مؤقتاً
ّ
نهائي ًا ،فإن صار كذلك فال جيوز اإلشكال،
حلني صريورة هذا احلكم
أو إن اإلشكال يف تنفيذ احلكم هو التظلم من إجراء تنفيذه ،مبناه
وقائع الحقة على صدور احلكم تتصل بإجراء تنفيذه ،ويقصد به
ً
نهائيا من حمكمة املوضوع ،إذا
طلب وقفه حتى يفصل يف النزاع

ّ
نهائي ًا .ومثال
غري مشمول بالنفاذ املعجل حلني صريورة هذا احلكم

يقصد من خالل تقدميه منع تنفيذ احلكم أو تعديله بصفة
نهائية (حسين.)945 :1980 ،
ً
كما يستوي يف أن يكون اإلشكال مرفوعا من احملكوم عليه أو من
الغري ،فعلى سبيل املثال ميكن اإلشكال من احلكم البات أو النهائي
يف حالة صدور قانون بالعفو العام أو انقضاء العقوبة مبضي املدة
أو اخلطأ يف احتساب مدة العقوبة أو عدم خصم مدة احلبس
االحتياطي من مدة العقوبة السالبة للحرية احملكوم بها  ،باإلضافة
إىل ذلك فإن هناك ً
رأيا يف الفقه يرى أن األحكام غري القابلة للطعن
فيها تشكل اجملال الطبيعي لإلشكال يف التنفيذ (سالمة:1980 ،
.)1297

ً
مفتوحا“ (جمموعة أحكام النقض املصري،
كان باب الطعن ما زال

هذا وبالرجوع إىل نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية املتعلقة

.)1974

باإلشكال يف التنفيذ مل جندها حتصر اإلشكال يف تنفيذ األحكام

ومن ثم سنناقش موضوع حق املسجون يف اإلشكال يف التنفيذ

الباتة.

أثناء مرحلة التنفيذ العقابي ،من خالل مطلبني ،سنخصص األول

ولعل ما اجتهت إليه حمكمة النقض املصرية واحملكمة العليا يف

ملوضوع مدى جواز اإلشكال يف احلكم النهائي وغري النهائي ،أما
املطلب الثاني فسنخصصه جملال اإلشكال يف التنفيذ.

املطلب األول :جواز اإلشكال يف احلكم النهائي وغري النهائي
إن اإلشكال يف التنفيذ ينحصر يف احلاالت اليت يكون فيها احلكم
ً
مطعونا فيه  ،ويكون اهلدف من اإلشكال وقف
املستشكل يف تنفيذه

ً
ّ
نهائي ًا ،حبيث لو
مؤقتا حتى ُيفصل يف النزاع
تنفيذ هذا احلكم
ً
ً
صار احلكم املستشكل فيه سندا نهائيا للتنفيذ مل جيز اإلشكال

سلطنة ُعمان من رفض طلب االستشكال يف التنفيذ يف األحكام
النهائية جيد سبب رفضه يف انعدام املصلحة من اإلشكال (انعدام
ّ
نهائي ًا.
املصلحة من الدعوى)؛ إذ إن احلكم املستشكل فيه أصبح

املطلب الثاني :جمال اإلشكال يف التنفيذ
إن جمال اإلشكال يف التنفيذ ينحصر يف ثالث صور رئيسية هي :يف
النزاع حول وجود حكم قابل للتنفيذ  ،أو يف النزاع حول مدى
اتفاق التنفيذ مع احلكم أو يف النزاع حول مدى اتفاق التنفيذ مع
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احلق يف التقاضي كأحد حقوق املسجون يف مرحلة التنفيذ العقابي

القواعد القانونية املنظمة له (أبو خطوة.)20 :1987 ،

ً
أوال :النزاع حول وجود حكم قابل للتنفيذ:

يف غري األماكن اليت حددها القانون ،أو أن يرفض االدعاء العام
ً
جنينا ّ
حي ًا،
تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام باملرأة احلامل إذا وضعت
ً
ً
ً
ميتا ،أو أن يراد تنفيذ عقوبة
جنينا
يوما إذا وضعت
أو األربعني

يقصد بالنزاع حول وجود حكم قابل للتنفيذ هو وجود نزاع

اإلعدام يف أيام العطالت واألعياد الرمسية أو األعياد اخلاصة بديانة

حول السند التنفيذي ذاته وهو احلكم؛ إذ يدخل ذلك ضمن جمال

احملكوم عليه خالفا للمادة ( )292من قانون اإلجراءات اجلزائية ،أو

اإلشكال يف التنفيذ كأن يكون تنفيذ العقوبة مبحض قرار إداري
ً
منعدما وذلك بأن يكون
(حسين ،)896 :1988 ،أو يكون احلكم

أن يرفض طلب تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف املصاب
مبرض عقلي (اجلنون) حتى يربأ خالفا ألحكام املادة ( )303من

احلكم قدر صدر ممن فقد والية القضاء كأن يكون القاضي الذي

قانون اإلجراءات اجلزائية ،أو أن تنفذ باحملكوم عليه عقوبة

أصدر احلكم قد مت عزله ،أو أن يكون احلكم قد صدر ضد متوفى .
ً
منعدما أن تتوفر
اجلدير بالذكر أنه ال يشرتط يف احلكم لكي يكون

تأديبية غري تلك املنصوص عليها يف املادة ( )42من قانون السجون،
أو إذا مل تراع املعاملة اخلاصة اليت جيب أن حتظى بها املسجونة

فيه حالة االنعدام منذ البداية ،فقد تتوفر حالة الزوال القانوني

احلامل يف فرتة ما قبل الوالدة وذلك بشكل دوري وفقا للمادة ()33

يف فرتة الحقة على صدوره (كبيش ،)74 :1990 ،مثال ذلك صدور

من الالئحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة مبوجب قرار

عفو عام عن اجلرمية اليت صدر فيها احلكم ،أو صدور حكم بعدم

املفتش العام للشرطة واجلمارك رقم 2009/56م.

دستورية النص الذي استند عليه احلكم حمل التنفيذ؛ إذ إنه يف
ً
أصال أو ألنه
كلتا احلالتني يكون احلكم غري موجود ألنه مل يوجد

املبحث الثالث :حق املسجون يف الطعن أمام احملكمة العليا يف

زال بعد وجوده ،أو ألنه صدر من حمكمة غري خمتصة؛ إذ نصت

احلكم اجلزائي أثناء مرحلة التنفيذ العقابي

املادة ( )283من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه “ال جيوز تنفيذ

يعترب الطعن أمام احملكمة العليا (النقض) من طرق الطعن غري

ً
بناء على حكم صادر من
العقوبات املقررة يف القانون ألي جرمية إال

العادية يف األحكام النهائية الصادرة من آخر درجة يف اجلنايات

حمكمة خمتصة بذلك“.

واجلنح؛ إذ يهدف الطعن أمام احملكمة العليا إىل عرض احلكم على
احملكمة العليا من أجل فحصه يف ذاته استقالال عن الوقائع؛ إذ إن

ً
ثانيا :النزاع حول مدى اتفاق التنفيذ يف احلكم:

احملكمة العليا تعترب حمكمة قانون ال وقائع؛ إذ يتم التحقق من

فيما يتعلق بالنزاع حول مدى اتفاق التنفيذ واحلكم ،أنه يعين

مدى مطابقة احلكم للقانون سواء من حيث القواعد املوضوعية

أن ال يكون التنفيذ موافقا ما جاء يف احلكم  ،ويدخل يف ذلك كل

اليت يطبقها أو من حيث إجراءات نشوئه أو اإلجراءات اليت استند

النزاعات املتعلقة بأي عدم اتفاق بني التنفيذ واحلكم ،ويتمثل

إليها فقط (حسين)1139 :1988 ،؛ لذلك يقتصر الطعن بالنقض أمام

ذلك يف حالتني أساسيتني:

احملكمة العليا على مناقشة صحة التكييف القانوني يف مدلوهلا

احلالة األوىل :التنفيذ بغري احملكوم به ،كأن يكون التنفيذ قد مت

لواسع هلذه الوقائع؛ إذ إنه ال اختصاص للمحكمة العليا بشأن

باحلبس ،يف حني احلكم قد صدر بالغرامة فقط ،أو إن التنفيذ قد
ً
بدال من احلبس.
مت بالسجن

الوقائع ،وال يقبل أي جدل موضوعي أمامها (جمموعة األحكام
الصادرة عن الدائرة اجلزائية)2009 ،؛ إذ حددت املادة ( )245من

أما احلالة الثانية :فهي متعلقة بالتنفيذ على غري احملكوم عليه،
ً
خالفا ألحكام املادة ( )218من قانون اإلجراءات اجلزائية ،اليت

فيها بالنقض أمام احملكمة العليا اليت نصت على أن لكل من االدعاء

نصت على أنه “ال جيوز احلكم على املتهم عن واقعة غري اليت وردت

العام واحملكوم عليه واملسؤول عن احلق املدني واملدعي به ،الطعن

بقرار اإلحالة أو أمر التكليف باحلضور ،كما ال جيوز احلكم على

بالنقض أمام احملكمة العليا يف األحكام الصادرة من آخر درجة يف

غري املتهم املقامة عليه الدعوى“.

اجلنايات واجلنح وذلك يف األحوال اآلتية -:

ومن أمثلة تنفيذ احلكم على غري احملكوم عليه ،أن حيدث تشابه

ًّ
مبنيا على خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه
 -1إذا كان احلكم

يف األمساء بني من صدر احلكم عليه وبني املنفذ ضده؛ إذ إن ذلك

أو تأويله.

يعارض نص املادة ( )21من النظام األساسي للدولة ،اليت قررت أن

 -2إذا وقع بطالن يف احلكم.

العقوبة شخصية .

 -3إذا وقع بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.

ً
ثالثا :النزاع يف اإلشكال حول مدى اتفاق التنفيذ والقواعد

املطلب األول :حق املسجون يف الطعن بالنقض أمام احملكمة

القانونية املنظمة له:

العليا

يعترب النزاع يف اإلشكال حول مدى اتفاق التنفيذ مع القواعد

كما بينا فى مقدمة هذا املبحث ،أعطت املادة ( )245من قانون

القانونية املنظمة له أحد جماالت اإلشكال يف التنفيذ اليت توجد هلا

اإلجراءات اجلزائية ،للمحكوم عليه (املسجون) ،لكونه أحد اخلصوم

أمثلة كثرية يف التطبيق العلمي ؛ إذ يدور هذا اإلشكال حول مقدار

يف الدعوى اجلزائية أو املدنية ،حق الطعن بالنقض أمام احملكمة

العقوبة ومكان التنفيذ وزمانه .ومن أمثلة ذلك ما جاء يف املادة ()4

العليا؛ إذ إن احملكوم عليه املسجون تتوفر فيه الشروط املتطلبة

من قانون السجون اخلاص حبضر تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

للطعن يف األحكام وهي شرط الصفة واملصلحة (مجيعي وإبراهيم،
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قانون اإلجراءات اجلزائية األطراف واحلاالت اليت ميكن الطعن

راشد البلوشي

.)171 :1978

فال جمال إلعادة النظر يف األحكام الصادرة يف املخالفات ،وكذلك ال

والصفة تعين أن يكون رافع الدعوى هو صاحب احلق أو املركز

جمال إلعادة النظر يف األحكام الصادرة يف الدعوى املدنية ولو كانت

القانوني املتنازع حوله ،يوجهها ضد من اعتدى على هذا احلق

مرتبطة أو صدرت عن القضاء اجلزائي (جمموعة أحكام النقض

أو نازعه حوله؛ إذ يقصد بها سلطة صاحب احلق يف مباشرة هذه

املصري.)1962 ،
وأخرياً يالحظ أن املشرع العماني يف املادة ( )268من قانون

حاله قبول تدخله أو إدخاله فيها (هندي.)425 :2005 ،

اإلجراءات اجلزائية ،بتحديده مخس حاالت على سبيل احلصر

أما شرط املصلحة ،فهو شرط عام بالنسبة لكل الدعاوي القضائية،

إلعادة النظر يف األحكام النهائية ،أجاز للمحكوم عليه الطعن فيها

فاملصلحة هي مناط الدعوى والباعث على رفعها والغاية املقصودة

مجيعا بإعادة النظر ،إال احلالة اخلامسة؛ فقد قصر املشرع الصفة

من وراء اللجوء إىل القضاء (أبو الوفاء.)50 :1990 ،

يف تقديم الطلب على املدعي العام دون سواه؛ إذ جيوز للمدعي العام

اجلدير بالذكر أنه جيوز للمحكوم عليه املسجون أن يطعن يف احلكم

أن يقدم الطلب بإعادة النظر من تلقاء نفسه ،أو بناء على التماس
ً
قانونا يف حياته ،أو
أصحاب الشأن ،وهم احملكوم عليه ،أو من عينه

الدعوى ووضعية من ترفع ضده ومن يتدخل أو يدخل فيها يف

الصادر يف الدعوى اجلزائية أو احلكم الصادر يف الدعوى املدنية أو
فيهما ً
معا ،حسب تقديره ،لكونه ميلك الصفة يف الدعويني ،يف ما

أقاربه ،أو زوجه بعد موته.

توفرت له املصلحة يف الطعن ،كما أن الطعن يف األحكام أمام النقض

ولعل املشرع هدف من وراء حدد هذا النوع اخلامس من حاالت

ال يكون إال يف األحكام النهائية الفاصلة يف موضوع الدعوى ،أما

إعادة النظر للمدعي العام فقط ،إىل احلد من كثرة احلاالت اليت

القرارات واألوامر اليت تسبق ذلك؛ فال جيوز فيها الطعن بالنقض
ً
طبقا لنص املادة ( )245من قانون اإلجراءات
أمام احملكمة العليا،

نظرا ملرونتها ،وعدم حتديدها سوف يؤثر
سوف ترفع هلذا السبب
ً
على األحكام الباتة (حسين.)1320 :1988 ،

اجلزائية.

املطلب الثالث :حق املسجون يف الطعن على القرارات املتعلقة
املطلب الثاني :حق املسجون يف الطعن بطريق التماس إعادة

بالتنفيذ أثناء مرحلة التنفيذ العقابي

النظر أثناء مرحلة التنفيذ العقابي

يتعرض املسجون خالل مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للعديد

إن الطعن بالتماس إعادة النظر طعن غري عادي ،مقرر بصفه

ً
سواء من جهة االدعاء العام أو
من القرارات اليت تتعلق بهذا التنفيذ

أساسية ضد األحكام الصادرة عن احملاكم القضائية غري القابلة

تلك القرارات الصادرة من إدارة املؤسسة العقابية.

للطعن فيها باملعارضة أو االستئناف ،يف حاالت معينة حددها
القانون يف املادة ( )268من قانون اإلجراءات اجلزائية على سبيل

ً
أوال :القرارات الصادرة من االدعاء العام واملتعلقة بالتنفيذ

احلصر ،وهي مخس حاالت:
ً
 -1إذا حكم على شخص يف جرمية قتل ،ثم وجد املدعى بقتله ّ
حيا.

ً
سابقا أعطى قانون السجون يف املادة ( )34احلق للمسجون
كما أشرنا

العقابي

 -2إذا أصدر حكم على شخص من أجل واقعة ،ثم صدر حكم على

يف التظلم أمام جهات القضاء املختلفة ،ومن بينها التظلم من

شخص آخر من أجل الواقعة نفسها ،وكان بني احلكمني تناقض

القرارات املتعلقة بالتنفيذ العقابي؛ إذ جيوز له الطعن على هذه

يستنتج منه براءة أحد احملكوم عليهم.

القرارات أمام القضاء اإلداري ،إضافة إىل جواز الطعن أمام اجلهة

 -3إذا حكم على أحد الشهود أو اخلرباء بعقوبة شهادة الزور أو حكم

األعلى لعضو االدعاء العام.

بتزوير ورقة قدمت يف الدعوى  ،وكان للشهادة أو تقرير اخلبري أو

هذا ،ويعود السبب يف جواز الطعن يف قرارات االدعاء العام أمام
القضاء اإلداري ،إىل أن عضو االدعاء العام عندما يصدر قراراً يتعلق

الورقة تأثري يف احلكم املطلوب إعادة النظر فيه.
ًّ
مبينا على حكم صادر من جهة قضائية أخرى،
 -4إذا كان احلكم
وأُلغي هذا احلكم.

الطعن على هذا النوع من القرارات هو من اختصاص حمكمة

 -5إذا حدثت أو ظهرت بعد احلكم وقائع أو قدمت أوراق مل تكن

القضاء اإلداري (األلفي.)148 :1979 ،

معلومة وقت احملاكمة ،وكان من شأن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت
براءة احملكوم عليه .

بالتنفيذ العقابي ،يفعل ذلك بوصفه سلطة إدارية؛ ومن ثم فإن

ً
ثانيا :الطعن على القرارات الصادرة عن إدارة املؤسسة

اجلدير بالذكر أن نطاق الطعن بإعادة النظر يقتصر على أحكام

العقابية

اإلدانة ،أما أحكام الرباءة فال جيوز الطعن فيها بطلب إعادة النظر

إن إدارة املؤسسات العقابية مرفق عام؛ لذلك تعد املنازعات املتعلقة

ًّ
أيا كان اخلطأ الواقعي الذي يعيبها (حسين)1286 :1988 ،؛ إذ إن

بها واليت تنشأ بني املسجون واإلدارة (إدارة السجن) ،من اختصاص

اهلدف من تقرير هذا النوع من الطعون يف األحكام هو إصالح

حمكمة القضاء اإلداري .والقرارات اإلدارية اليت ميكن الطعن فيها

اخلطأ القضائي املتعلق بالوقائع ،الذي يشوب احلكم ،بظلم بريء؛

أمام احملكمة ،هي تلك القرارات اليت تصدرها إدارة السجن ،وال متس

فهذا يؤدى اىل إرضاء الشعور العام بالعدالة الذي يؤذيه أن يدان

طبيعة العقوبة أو مداها؛ إذ إن ذلك من اختصاص القضاء العادي.

بريء (حسين.)1286 :1988 ،

أما األمور املتعلقة بإدارة املرفق نفسه فإن االختصاص يؤول إىل

ينحصر نطاق إعادة النظر يف أحكام اإلدانة يف اجلنايات واجلنح؛

القضاء اإلداري (غنام.)79 :1988 ،
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احلق يف التقاضي كأحد حقوق املسجون يف مرحلة التنفيذ العقابي

اجلدير بالذكر أنه جيب مالحظة أن اختصاص القضاء اإلداري يف

ً
يوما“.
بعقوبات سالبة للحرية من يوم إىل ثالثني

النظر يف الطعن على قرارات إدارة السجن ال متتد إىل تلك القرارات

ً
واستثناء من أحكام املادة  2واملادة  3من هذه الالئحة ،جيوز للمفتش

اليت تصدرها إدارة السجن واملتعلقة باإلجراءات الداخلية الالزمة

العام أو من يفوضه ،أن يأمر بإيداع أي من النزالء واحملبوسني يف أي

لتسيري األعمال اليومية للمرفق العام ،مثل قرار إدارة السجن بوضع

سجن أو مكان حبس احتياطي إذا دعت الضرورة إىل ذلك.

املسجون يف احلبس االنفرادي أو احلبس حتت احلراسة املشددة؛

كذلك إذا تعدى املوضوع إىل املنازعة يف تنفيذ احلكم اجلنائي نفسه

إذ إن ذلك يتعلق بتقدير إدارة السجن فيما يتعلق باألمن داخل

يدخل املوضوع يف اختصاص القضاء العادي ،وعلى األطراف اللجوء

السجن ما دام هذا اإلجراء غري تعسفي وله ما ُي ِّ
سوغه ،كأن يكون

إىل نظام إشكاالت التنفيذ .ويف هذا الشأن تصدى جملس الدولة

املسجون من اخلطورة حبيث ال بد أن يوضع حتت احلراسة املشددة،

املصري لدعوى رفعها أحد املسجونني أمامه إللغاء قرار وزير

خطرا على نفسه أو زمالئه أو العاملني يف مرفق السجن
أو يكون
ً

احلربية الذي كان يشرف على السجون يف ذلك الوقت؛ إذ رفض

( ،)1615-Gash,2005 :1613على سبيل املثال ما نصت عليه مادة

اإلفراج عنه على الرغم من أن مدة حبسه االحتياطي تستغرق

 61من الالئحه التنفيذية لقانون السجون “ال تستخدم أدوات تقييد

مده العقوبة احملكوم بها عليه؛ إذ حكم جملس الدولة يف الدعوى

احلرية (السالسل أو األصفاد ) إال يف احلاالت اآلتية:

بعدم اختصاص القضاء اإلداري بالدعوى (جمموعة جملس الدولة

أ -منع فرار النزيل أو احملبوس أثناء نقله من سجن إىل آخر أو إىل

املصري.)1122 :1952 ،

احملكمة ،أو عند نقله لتلقي العالج خارج السجن ،أو عند نقله إىل

وبشكل عام أقر القضاء اإلداري يف مصر ما تتمتع به إدارة السجن
من سلطه تقديرية ،استناداً إىل اعتبارات األمن وواجب اإلدارة يف

أية جهة أخرى.
ً
ب -إحلاقه األذى بنفسه أو بغريه أو توقع ارتكابه أفعاال ينتج عنها

منع اإلخالل به (األلفي .)169 :1979 ،ويف هذا الصدد قررت حمكمة

خسائر مادية.

القضاء اإلداري أن احلق يف التقاضي من احلقوق اليت كفلها النظام

 -2ال جيوز استخدام أدوات تقييد احلرية ملدة أطول من املدة

األساسي للدولة ،كما أقر القانون حبق املسجون يف تقديم الشكاوي

الضرورية.

والطلبات ملن يشاء ،وعلى إدارة السجون توصيل هذه الطلبات ورفع

 -3للمفتش العام إصدار ضوابط أخرى لتقييد حرية النزيل أو

الشكاوي إىل اجلهات اليت يرغب املسجون يف توصيل شكواهم إليها

احملبوس.

يف هذا الشأن؛ فقد قررت حمكمة القضاء اإلداري أن حق التقاضي

و على رغم ذلك جيب عدم التوسع فيه إذا تعلق األمر بتحديد

كفله النظام األساسي للدولة ،وال جيوز حرمان أي فرد من اللجوء إىل

املركز القانوني للمسجون (عبيد .)809 :1985 ،ومن بني اإلشكاالت
ً
خمالفا
الذي يثريها هذه املوضوع نقل املسجون من سجن إىل آخر

قاضية الطبيعي ،كما ألزم قانون السجون اإلدارة بتوصيل شكاوى
النزالء إىل اجلهات اليت يرغبون توصيل شكواهم إليها (جمموعة

للنظام القانوني الذي أشار إليه احلكم الصادر باإلدانة أو كان

املبادئ القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري لعام -2006

القانون يرتبه بناء على هذا احلكم؛ إذ إن هذا األمر يتعلق بتنفيذ
ً
إشكاال يف التنفيذ ،ومن أمثله ذلك أن يتم
العقوبة وميثل عندئذ

.)603 :2007 ،2007

ً
بدال من
حبس احملكوم عليه بعقوبة السجن يف مراكز التوقيف
ً
علما بأن قانون السجون يف املادة
السجن املركزي (غنام،)84 :1988 ،

إن حتقيق العدالة اجلنائية بصورة فعالة ،يأتي من خالل احرتام

 59قد أعطى املفتش العام للشرطة واجلمارك أو من يفوضه (اجلهة

حقوق اإلنسان بشكل عام ،وحقوق اإلنسان احملكوم عليه املسجون يف

املشرفة على إدارة السجون) يف سلطنة ُ
عمان ،أن يأمر بإيداع أي

التنفيذ العقابي بصفة خاصة؛ إذ بني هذا البحث التطور الذي مر

من النزالء أو احملبوسني يف أي سجن أو مكان حبس احتياطي إذا

به موضوع التنفيذ العقابي واالنتقال من مفهوم اعتبار العقوبة

دعت الضرورة ذلك.

أداة أو وسيلة لالنتقام من احملكوم عليه ،إىل وسيلة لإلصالح ،كما

لقد نصت املادة  59على أنه “يتوىل املفتش العام اإلشراف على

تناول البحث موضوع احلق يف التقاضي ويف الطعن على التنفيذ،

اإلدارة والسجون التابعة هلا وأماكن احلبس االحتياطي ،ويتوىل

كأحد حقوق املسجون املدنية يف مرحلة التنفيذ العقابي ،وذلك

املدير العام اإلشراف املباشر على اإلدارة والسجون التابعة هلا والقيد

من خالل مناقشة موضوع حق احملكوم عليه يف االتصال باجلهات

يف سجالتها وسري العمل فيها  ،ويكون لكل سجن مدير يتوىل إدارته،

القضائية وباملدافع عنه أثناء مرحلة التنفيذ العقابي ،وحق

وتبني الالئحة اختصاصات املدير العام ومدير السجن واملسؤولني

احملكوم عليه املسجون يف اإلشكال يف التنفيذ أثناء مرحلة التنفيذ

عن إدارة أماكن احلبس االحتياطي واختصاصاتهم“ ،كما نصت

العقابي ،وأخريا حق احملكوم عليه املسجون يف الطعن بالنقض

املادة  3من الالئحة التنفيذية لقانون السجون على أنه “ختصص يف

وبطريق إعادة النظر وعلى القرارات املتعلقة بالتنفيذ يف احلكم

السجن املركزي والسجن الفرعي املشار إليهما يف املادة ( )2من هذه

أثناء مرحلة التنفيذ العقابي.

الالئحة ،ويف مراكز الشرطة واإلدارات املعنية ،أماكن للمحبوسني

ولقد خلص البحث إىل العديد من النتائج والتوصيات:

وكذلك احملكوم عليهم ،يف دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد
الدية واملخالفني لقانوني العمل وقانون إقامة األجانب إىل حني
استكمال اإلجراءات القانونية حبقهم ،كما يوضع بها احملكوم عليهم
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النتائج والتوصيات

ً
أوال :النتائج
 -1ضمن النظام األساسي لسلطنة عمان احلق يف التقاضي ويف الطعن

راشد البلوشي

على التنفيذ بشكل عام وذلك لكل مواطن ومقيم .ومل مييز

التنفيذ ،يكون مقره السجن املركزي.

النظام األساسي بني املسجون وغري املسجون يف التمتع بهذا احلق؛ إذ

 -6البد من نقل تبعية اإلدارة العامة للسجون من شرطة عمان

ضمن للمحكوم عليه املسجون ممارسة هذا احلق من خالل االتصال

السلطانية إىل السلطة القضائية ،باعتبار أن أساليب املعاملة

باجلهات القضائية واالتصال مبدافع عنه يف القضايا املتعلقة به.

العقابية متممة للعمل القضائي ،لكي خيضعا معا ملبادئ واحدة.

 -2أكد قانون السجون حق املسجون يف التقدم بالشكاوي إىل إدارة
السجن متهيداً لرفعها للمحكمة املختصة.

اهلوامش

 -3حظر القانون العماني تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف غري

 -1نصت املادة ( )25من النظام األساسي للدولة على“التقاضي حق

األماكن اليت حددها القانون كقاعدة عامة أو تنفيذ أي عقوبة غري

مصون ومكفول للناس كافة .ويبني القانون اإلجراءات واألوضاع

العقوبة احملكوم بها.

الالزمة ملمارسة هذا احلق وتكفل الدولة قدر املستطاع  ،تقريب

 -4حظر قانون اإلجراءات اجلزائية تنفيذ بعض العقوبات يف

جهات القضاء من املتقاضني وسرعة الفصل يف القضايا“.

أحوال معينة ،كتنفيذ اإلعدام على املرأة احلامل ،أو تنفيذه يف أيام

 -2أكدت املادة ( )256من قانون اإلجراءات اجلزائية أنه كقاعدة ال

العطالت أو األعياد الدينية.
 -5ضمن القانون العماني للمسجون احلق يف الطعن بالنقض أمام

يوقف تنفيذ احلكم إذا رفع الطعن أمام احملكمة العليا إال إذا كان
صادراً باإلعدام أو رأت احملكمة مربراً لذلك .

احملكمة العليا يف األحكام النهائية.

 -3نصت املادة ( )284على “ال جيوز تنفيذ األحكام اجلزائية إال

 -6أكد القانون العماني حق املسجون بالطعن بإعادة النظر أثناء

إذا صارت نهائية ما مل ينص القانون على خالف ذلك .واألحكام
الصادرة بالغرامة واملصروفات تكون واجبة التنفيذ فوراً -ولو

اجلنايات واجلنح فقط.

حصل استئنافها -وكذلك األحكام الصادرة بالسجن يف سرقة أو على

 -7أعطى القانون العماني للمسجون احلق يف الطعن على القرارات،

متهم عائد أو ليس له حمل إقامة معروف بالسلطنة ،واألحكام

وأوكل اختصاص النظر يف املنازعات اليت تنشأ بني املسجون

الصادرة بالسجن ما مل يقدم احملكوم عليه كفالة بأنه إذا استأنف

واإلدارة (إدارة السجن) إىل حمكمة القضاء اإلداري.

احلكم حيضر يف اجللسة وال يفر من تنفيذ احلكم الذي يصدر ،وكل

 -8قصر املشرع العماني حاالت حق املسجون يف الطعن على القرارات

حكم من هذه األحكام جيب أن حيدد فيه مقدار الكفالة .وللمحكمة

املتعلقة بالتنفيذ أثناء مرحلة التنفيذ العقابي ،والقرارات الصادرة

عند احلكم بالتعويضات للمدعى باحلق املدني أن تأمر بالتنفيذ

من االدعاء العام ،والقرارات اليت تصدرها إدارة السجن ،وال متس

املؤقت -ولو حصل االستئناف -مع تقديم كفالة ،وهلا أن تعفي

طبيعة العقوبة أو مداها.

احملكوم له من الكفالة“.

 -9استثنى القانون العماني من الطعن على القرارات اإلدارية ،تلك
ً
متعلقة باإلجراءات الداخلية
القرارات اليت تصدرها إدارة السجن

 -4نصت املادة  1/ 11من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان ،على أنه “كل
شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانونا يف

الالزمة لتسيري األعمال اليومية ملرفق السجن.

حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها مجيع الضمانات الالزمة

مرحلة التنفيذ العقابي ،يف األحكام النهائية الصادرة باإلدانة يف

للدفاع عن نفسه“.

ً
ثانيا :التوصيات

 -5نصت املادة ( )14من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية

 -1يوصي البحث بضرورة التقيد بتنفيذ العقوبات احلبسية احملكوم

والسياسية ،على:

بها من قبل احملاكم املختلفة يف السجن املركزي ،وعدم تنفيذها يف

 -الناس مجيعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل

مراكز التوقيف االحتياطي.

يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية

 -2ضرورة التعجيل ببناء سجن مركزي آخر يف حمافظة ظفار

دعوى مدنية ،أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل

بدال من السجن احلالي الذي ال تتوفر فيه املواصفات واالشرتاطات

حمكمة خمتصة مستقلة حيادية ،منشأة حبكم القانون .وجيوز

اخلاصة برعاية املساجني ،وكذلك التعجيل ببناء مراكز جديدة

منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي

للتوقيف االحتياطي بدال من مراكز التوقيف االحتياطي احلالية.
ً
صراحة يف قانون السجون والالئحة
 -3ضرورة أن يتم النص

اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي،
أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى ،أو يف أدنى

التنفيذية لقانون السجون ،على حق املسجون يف التقاضي؛ إذ إنه

احلدود اليت تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العلنية يف

من احلقوق الدستورية اليت ضمنها النظام األساسي للدولة.

بعض الظروف االستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة ،إال أن أي حكم

 -4يوصي البحث بعدم حصر دعوى اإلشكال يف التنفيذ ،يف وقف

يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية،

تنفيذ احلكم فقط؛ إذ إن هذا هو هدف اإلشكال يف التنفيذ املؤقت،
وهو أحد أنواع اإلشكاالت ،ال ُك ُّلها.

إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو
كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية على

 -5ضرورة االعرتاف للسلطة القضائية بدور فعال يف اإلشراف على

أطفال.

التنفيذ العقابي ،حتى اإلفراج عن احملكوم عليه املسجون ،من

 من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبتً
قانونا“.
عليه اجلرم

قاض أو عضو ادعاء عام متخصص لإلشراف على
خالل ختصيص
ٍ
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احلق يف التقاضي كأحد حقوق املسجون يف مرحلة التنفيذ العقابي

 -6مت فصل إدارة السجون عن االدارة العامة للتحريات والتحقيقات
اجلنائية لتصبح إدارة عامة مستقلة مبوجب قرار املفتش العام
للشرطة واجلمارك رقم  1995/45الصادر بتاريخ  7حمرم 1416هـ

كلية احلقوق  ،جامعة عني مشس  ،القاهرة.
ً
طبقا لقواعد احلد
اجملذوي ،أمحد ( ،)1977معاملة املسجونني

املوافق  5يونيو .1995

األدنى يف السجون املصرية ،اجمللة اجلنائية القومية ،العدد (،)1

 -7وذلك حسب إفادة أحد الضباط العاملني يف اإلدارة العامة

مارس  ،1977القاهرة.

للسجون ،حيث ال يوجد تاريخ موثق رمسيا يشري إىل تاريخ حمدد
لالنتقال .

حسين ،حممود ( ،)1982دروس يف علم االجرام وعلم العقاب ،دار

 -8نصت املادة ( )8من اإلعالن العاملي على أنه “لكل شخص حق

النهضة العربية ،القاهرة.

اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال
تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها إياه الدستور أو القانون“.

حسين ،حممود ( ،)1988شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،دار

كما نصت املادة ( )10على أنه “لكل إنسان ،على قدم املساواة التامة

النهضة العربية ،القاهرة.

مع اآلخرين ،احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة،
نظرا منصفا وعلنيا ،للفصل يف حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة

د .حممود جنيب حسنى ،الدستور والقانون اجلنائي ،دار النهضة

جزائية توجه إليه“.

العربية ،1996 ،ص.136

 -9نصت املادة ( )34من قانون السجون على أنه “على اإلدارة قبول
شكاوي النزالء واحملبوسني واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها .فإذا

مجيعى ،عبدالباسط و إبراهيم ،حممد ( ،)1978مبادئ املرافعات

رغب مقدم الشكوى إبالغ شكواه إىل جهة أخرى ،فعلى اإلدارة

يف قانون املرافعات املدنية والقوانني املعدلة ،منشورات دار الفكر

رفعها إليها  ،ويف مجيع األحوال يتم إثبات ذلك يف السجل املعد هلذا

العربي  ،القاهرة .

الغرض“.
 -10نصت املادة ( )21عن النظام األساسي على “ال جرميـة وال عقوبة

هندي ،أمحد ( ،)2005أصول املرافعات املدنية والتجارية ،دار

إال بناء على قانون ،وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل

اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية.

بالقانون الذي ينص عليها .والعقوبة شخصية“.
عبيد روؤف ( ،)1985مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري،

املراجع
أبو الوفا ،أمحد ( ،)1990املرافعات املدنية والتجارية ،منشأة املعارف،
االسكندرية.

مطبعة االستقالل الكربى ،القاهرة .
د .حممد يوسف علوان ود .حممد خليل املوسى) ،القانون الدولي
حلقوق اإلنسان (احلقوق احملمية) ،اجلزء الثاني ،الطبعة األوىل ،دار

أبو خطوة ،شوقي( ،)1987دعوى إشكاالت التنفيذ يف األحكام

الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،2007 ،ص.250

النهضة العربية ،القاهرة.

غنام ،حممد ( ،)1988حقوق اإلنسان يف مرحلة التنفيذ العقابي ،دار

اجلنائية  :دراسة حتليلية يف القانونيني املصري والفرنسي  ،دار

الرفاعي ،يس ( ،)1967اإلصالح العقابي وقواعد احلد األدنى ملعاملة
املسجونني  ،اجمللة اجلنائية القومية  ،العدد الثاني  ،يوليو ، 1967

النهضة العربية ،القاهرة .
سالمة ،مأمون ( ،)1979أصول علم اإلجرام والعقاب ،دار الفكر

اجمللد العاشر  ،القاهرة .

العربي ،القاهرة .

السعيدي ،خالد( ،)2013الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب

ً
معلقا عليه
سالمة ،مأمون ( ،)1980قانون اإلجراءات اجلنائية

واحملاكمة يف النظام األساسي لسلطنة عمان ،املؤسسة العمانية
للطباعة والنشر ،مسقط  ،سلطنة عمان.
األلفى ،أمحد ( ،)1979حقوق احملكوم عليه يف مرحله التنفيذ
العقابي ،اجمللة العربية للدفاع االجتماعي ،أكتوبر  ،1979مجهورية
مصر العربية.
املشهراني ،حممد ( ،)1983قواعد احلد األدنى ملعاملة املسجونني ،
دراسة مقارنة حتليلية ونقدية  ،رسالة دكتوراة ،غري منشورة،
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بالفقة وأحكام النقض ،الطبعة األوىل ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
كبيش ،حممود ( ،)1990اإلشكاالت يف تنفيذ األحكام اجلنائية،
دراسة مقارنة يف القانون املصري والفرنسي ،الطبعة األوىل ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.
حمسن ،عبدالعزيز( ،)1994محاية حقوق اإلنسان يف مرحلة تنفيذ
األحكام اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة .

راشد البلوشي

وزير ،عبدالعظيم ( ، )1987دور القضاء يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية،

جمموعة أحكام النقض ( )1974س ،13ص 30 ،462ديسمرب سنة ،1974

رسالة دكتوراة ،جامعة املنصورة ،مجهورية مصر العربية.

مجهورية مصر العربية.

ً
ثانيا :القوانني واللوائح واالحكام:

جمموعة أحكام النقض ( )1960نقض  14نوفمرب  ،1960جمموعة

النظام األساسي للدولة ( ،)1996صدر مبوجب املرسوم السلطاني

األحكام ،س ، 11ص ،788مجهورية مصر العربية.

رقم  ،96 /101نشر يف اجلريدة الرمسية رقم  587وزارة الشؤون
القانونية ،سلطنة عمان.

جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية ( ،)2004قرار
احملكمة العليا رقم  ،315يف الطعون  ،2004/288، 287جبلسة

قانون اجلزاء العماني رقم  ،74/7دائرة اجلريدة الرمسية التشريعات

 ،2004/12/29جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية

اجلزائية وشرطة عمان السلطانية ،مكتب نائب رئيس الوزراء

باحملكمة العليا واملبادئ املستخلصة منها لعام  ،2004ص ، 527املكتب

للشؤون القانونية ،1980 ،ص  ،44 -1سلطنة عمان.

الفين باحملكمة العليا ،سلطنة عمان.2004 ،

قانون اإلجراءات اجلزائية ،صدر مبوجب املرسوم السلطاني رقم

جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية (،)2009

 ،99/98نشر يف اجلريدة الرمسية رقم  661وزارة الشؤون القانونية،

رقم  49يف الطعن رقم  ،2009/36جلسة الثالثاء املوافق ،2009/3/3

سلطنة عمان.

جمموعة األحكام الصادرة من الدائرة اجلزائية واملبادئ املستخلصة

قرار

منها للفرتة من  2008/10/1اىل  2009/6/30السنة القضائية ،9
قانون السجون ،صدر مبوجب املرسوم السلطاني رقم  ،98/48وزارة

ص ،453املكتب الفين ،احملكمة العليا ،سلطنة عمان.2009 ،

الشؤون القانونية ،سلطنة عمان.
جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري لعام
الالئحة التنفيذية لقانون السجون ( ،)2009صدرت هذه الالئحة

 ،2007-2006جلسة  2007/4/11املكتب الفين ،حمكمة القضاء اإلداري،

مبوجب قرار الفريق املفتش العام للشرطة واجلمارك رقم

مسقط ،سلطنة عمان.2007 ،

 ،2009/56ونشرت يف اجلريدة الرمسية العدد رقم  ،897وزارة
الشؤون القانونية ،سلطنة عمان.

جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري
لعام  ،2008-2007جلسة  ،2007/12/3املكتب الفين ،حمكمة القضاء

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،نصوص االعالن متوفرة باللغة

اإلداري ،مسقط ،سلطنة عمان.2008 ،

العربية على الرابط اإللكرتونيhttp://www.bibalex.org/arf/ :
ar/files/whrs.pdf

جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري لعام
 ،2012-2011جلسة  ،2012/1/2املكتب الفين ،حمكمة القضاء اإلداري،

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( ،)1976اعتمد

مسقط ،سلطنة عمان.2012 ،

وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املؤرخ يف  16كانون/

جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها حمكمة القضاء اإلداري لعام

ديسمرب ،1966تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976وفقا ألحكام

 ،2012-2011جلسة  ،2012/4/9املكتب الفين ،حمكمة القضاء اإلداري،

املادة  ،49نصوص العهد متوفرة باللغة العربية على الرابط

مسقط ،سلطنة عمان.2012 ،

اإللكرتونيhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003. :
html
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