العقوبة ال ت�ستحق �إال عن جرمية ن�ص
عليها القانون العماين

تـــعريف العـــقـــوبــــــة :
تعـــرف العقـــوبة ب�أنـــهـــا اجلـــــزاء الـــــذي يـــقــرره
القــــانون بـــــا�ســـم اجلمـــــاعـة ولـــ�صاحلهـــــا �ضـــــد مــن
تثبت م�سئــوليته وا�ستحقــاقــه للعقاب عن جريـــمة من
اجلرائم التي ن�ص عليها القانون  ،و�أبــرز مــا تت�صف بــه
العقوبة من حيث اجلزاء هي �أنها مقررة با�سم اجلماعة
ب�أ�سرها ول�صاحلها  ،وهي بهذا تتميز عن �ضروب �أخـــرى
من اجلـــزاءات وذلك كالتعوي�ض املـــدين الــــذي يهـــدف
�إىل تـــحقيق م�صلحـة فرديــة تنح�صر يف �إ�صالح ال�ضـــرر
النا�شئ عن اجلرمية ( .املادة  58من قانــــون اجلـــزاء
العمــــاين) .

 ،يــمكن للقا�ضـــي �أن يحـــكم بــنــاء عــــلى طــلــب املتـ�ضرر
بينما التعوي�ض املدين �أو اجلزاء الت�أديبي قد ي�ستحق
عن فعل ال يعد جرمية .

تــنـــفيــذ العـــقوبــة:

     يق�صد بتنفيذ العقوبة هو اقت�ضاء حق الدولة يف
العقاب عن طريق حتقيق احلكم ال�صادر بالإدانة يف
مواجهة املحكوم عليه...وال ميكن تنفيذه �إال باحلكم
البات.
تالزم بني التنفيذ العقابي والتنفيذ اجلربي
    وهناك
ٌ
الذي يتم بالقوة اجلربية دون تطلب �إرادة التنفيذ
من قبل املحكوم عليه  ،فال يجوز للمحكوم عليه تنفيذ
العقوبة ب�إرادته واختياره  ،وذلك كقاعدة عامة  ،وهذه
ال�صفة املميزة للتنفيذ العقابي التقوم بالن�سبة لتنفيذ
احلكم ال�صادر يف الدعوى املدنية من املحاكم اجلزائية‘
   والعقـــوبة تتميز ف�ضـــ ًال عن ذلك ب�أنهــا ال ت�ستحق �إال
فتنفيذ هذا الأخري يخ�ضع لقواعد التنفيذ املدين والتي
عن و�صف جرمية ن�ص عليها القانون  ،حيث تنــ�ص املادة
ال ت�ستلزم �إمتامه بالقوة اجلربية �إال بعد ا�ستنفاذ
الأوىل من قانون اجلزاء العماين على �أنه ( ال يعد الفعل
جرم ًا �إذا مل يوجد نـــ�ص على ذلك حني اقرتافه  ،كــذلك و�سائل التنفيذ الإختياري .
ال يــق�ضي بـــ�أي عقـــوبة لـــــم يــكن من�صو�صـــــــ ًا عــــليهــــا    كــمـا �أن املـــادة  58من قـــانـــون اجلـــزاء تنــ�ص عـــلى
حــني اقرتاف اجلرم  ،يعد اجلرم مقرتف ًا طاملا تتم �أفعال �أن ( كـــل جرمية تـــلحـق بالغيــــر �ضـــرر ًا مــادي ًا كـــان �أو
تنفيذه  ،دومنا النظر �إىل وقت ح�صول النتيجة ) .
معنــوي ًا يحــكم على فاعلها بالتعوي�ض عند طلــب املت�ضرر

بتمليك هذا الأخري الأ�شياء القابلة للم�صـــادرة مبــوجب
نـــ�ص املـــادة  52وذلك مــن �أ�صـــل التعــوي�ض املتوجب لـه
و�ضمن حدود ) .
    و�إذا كان تنفيذ العقوبة يت�صف بالقوة اجلربية
ويتم بعيد ًا عن �إرادة املحكوم عليه  ،ف�إن ذلك هو نتيجة
منطقية ملبد�أ ال عقوبة دون حكم بالإدانة وبعد اتباع
الإجراءات املن�صو�ص عليها قانون ًا  ،لأن الإلتزام النا�شئ
عن اجلرمية باخل�ضوع للعقوبة املقررة قانون ًا ال يت�أكد �إال
باحلكم بالإدانة وال ينفذ �إال عن طريق الأجهزة املنوط
بها ذلك .
   وقد ن�صت املادة  44من قانون اجلــزاء العمــــاين
على � ْأن ( تنفذ عقــــــوبة ال�سجـــن باملحكوم عــليهم
يف اجلـــــــرائــــــم التــي هــــي مــــــن نــــــوع اجلنـــاية
�أو اجلـــنحة يف �سجــــــون ال�سلطنة ووفق ًَا للقواعد
التي تنــــ�ص عليـــــها �أنــــــظمة ال�ســجون ) .
   و�إن احلكم ال�صادر بالإدانة ال يخاطب املحكوم عليه
و�إمنا ين�صرف الأمر الذي ينطوي عليه �إىل الأجهزة
املنوط بها اقت�ضاء حق الدولة يف العقاب  ،ومن �أجل
ذلك ف�إن التنفيذ االختباري غري جائز يف حميط التنفيذ
العقابي .

�أهداف التنفيذ العقابي :

�    إن �أهداف التنفيذ العقابي حتدد على �أ�سا�س الأهداف
والأغرا�ض التي تتوخاها العقوبة  ،ف�إذا كانت العقوبة
تهدف �إىل الإيالم  ،والزجر فالبد �أن يت�ضمن التنفيذ
العقابي الو�سائل وال�سبل التي ت�شعر املحكوم عليه ب�أمل
العقوبة وينعك�س ذلك على املعاملة العقابية داخل
امل�ؤ�س�سة العقابية و�أي�ض ًا على كيفية تنفيـــذ العــــــقوبة ،
�أما �إذا انح�صر غر�ض العقـــــوبة على الإ�صـــالح فيـــتعني
التخفيف من عن�صر الإيــــالم والتــــركيز على التــــ�أهيل
االجتماعي للمحكوم عـــليه  ،وامل�شــــرع العماين قــد �أخذ
بفكرة الزجر والإيالم يف العقوبة كقاعدة ويظهر ذلك
جلي ًا يف تنوع العقوبات ال�سالبة للحرية ا�ستناد لن�ص
املــــادة  39من قــــانون اجلـــــزاء العمـــاين
حيث ن�صت على حتديد العقوبات كما يلي :

 .1الإرهابـــية :هي الإعـــدام � ،أو ال�ســــجن امل�ؤبد
�أو ال�ســـجن امل�ؤقــــت مــــن ثالثة �إىل خم�سة ع�شر
�سنــــــة .

 .2العــــقوبات الت�أديبية هـــي ال�سجني مـــن ع�شر
�أيــــام �إىل ثــــالث �سنوات والغـــــرامة مـــــن ع�شر
رياالت عمانيـــــة �إىل خم�سمائـــة �أو �إحداهــــــما
فقـــط .
 .3العقــــوبات التكـــديرية :هـــي ال�سجـــن مـــــن
�أربـــع وع�شـــرين �ســـاعة �إىل ع�شـر �أيام والغرامة
مـــن ريـــال واحــد �إىل ع�شـــر رياالت �أو �إحداهما
فقـــط ) .
     كما راعى امل�شـــرع يف تنوع املعاملة العقابية لـــكل نوع
منها  ،كمــــا راعى �أي�ض ًا هدفهـــا يف الإ�صـالح االجتماعي
للمحكوم عليه وهذا يبدو يف نظام املعاملة التدريــــجية
للمحــــــــكوم علـــيــــه وذلك بالتـــــــخفيف التدريجي من
القيود التي يتطلبها �سلب احلرية والإ�شعــــــــار بالألــــــم
وق�ســـــــوة العقـــوبة  ،ومــــــــع ذلك فهنـــــــاك عقوبـــــات

العقــوبـــة

راعي فيها امل�شرع العمــــاين الزجـــــــر والإيـــالم فقـــــط
 ،وهنـــاك عقــــوبات راعــــى فيها جانب الإ�صالح ب�صفة
رئي�سية كما هو ال�شــ�أن يف العقوبـــــات والتدابري التي
تطبق على الأحداث وفقا لن�صو�ص .
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