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ملخص: 

من  هامة  حلقة  اجلنائي  اجلزاء  تنفيذ  مرحلة  متثل 
ت�ضتهدف  اأ�ضبحت  التي  احلديثة،  اجلنائية  ال�ضيا�ضة  حلقات 
يتطلب  والذي  والتاأهيل،  الإ�ضالح  العقوبة  تطبيق  وراء  من 
حيث  عقابية  عالجية  برامج  اإىل  عليه  املحكوم  اإخ�ضاع 
حاله  لكل  املنا�ضبة  الإجراءات  لتخاذ  الق�ضاء  تدخل  يتطلب 

العقوبة.  تفريد  ملبداأ  ا�ضتناداً  حدة  على 
حدود  مدى  حول  تتمحور  البحث  اإ�ضكالية  كانت  حيث 
املظلة  القانون  يبقى  اأن  تتطلب  التي  العقابية  ال�رشعية 
من  عنها  بالإجابة  قمنا  حيث  التع�ضف،  اأ�ضكال  من  الواقية 
التنفيذ  على  الق�ضائي  الأ�رشاف  واأ�ض�س  مربرات  تو�ضيح  خالل 
امتداداً  التنفيذي  التفريد  اعتبار  على  تعتمد  والتي  اجلزائي، 
املختلفة  الت�رشيعات  موقف  و�ضحنا  كما  الق�ضائي،  للتفريد 
تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  من  العربية  اأو  الأوروبية  كانت  �ضواء 
التي  والتو�ضيات  النتائج  لبع�س  تو�ضلنا  حيث  العقوبة، 

اخلامتة.  ت�ضمنتها 

The need for judicial oversight of the imple-
mentation of the criminal punishment system

 (Comparative analysis) 

Abstract: 

The application of the criminal penalty represent 
an important loop of the criminal policy modern 
episodes, which aim at reforming and rehabilitation 
the convicted people. This requires subjecting the 
sentenced to a treatment and punitive programs 
that require the intervention of the judiciary to take 
appropriate actions for each individual case based 
on the principle of individualization of punishment. 

The problem of the search centered on the extent 
of the limits of legitimating punitive punishment, 
which requires that the law remains the protective 
umbrella from all abuse forms. We have answered 
them by clarifying the rationale and the foundations 
of judicial supervision of the implementation of the 
criminal, which depends on considering that the 
individualized executive is extension of individualized 
justice. Also we explained the various positions of the 
legislation, whether European or Arab Foundation 
about the judge to apply the penalty, where we 
reached to some findings and recommendations that 
are underlined in the conclusion. 
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مقدمة: 
 متثل مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي حلقة هامة من حلقات 
اجلزائي  التنفيذ  م�ضمون  كان  حيث  احلديثة،  اجلنائية  ال�ضيا�ضة 
الإن�ضانية  العتبارات  من  خاليًا  والو�ضطى  القدمية  الع�ضور  يف 
الالزمة لتاأهيل واإ�ضالح اجلاين، حيث ات�ضمت العقوبة )بالوظيفة 
ل  اجلرمية  �ضد  املجتمع  كفاح  اأن  مفادها  والتي   ، ال�ضتبعادية( 

يكون اإل باإق�ضاء املجرم عن املجتمع ككل. 
بناء على ذلك، ولظهور عيوب الوظيفة ال�ضتبعادية للعقوبة 
وعدم  اأ�رشته  وعلى  عليه  املحكوم  على  �ضلبية  نتائج  من  لها  ملا 
الهتمام بغر�س عقابي  بداأ  قليلة اخلطورة،  اجلرائم  تنا�ضبها مع 
عن  يتحقق  قد  الذي  الردع  غر�س  وهو  األ  اجلنائي،  للجزاء  اآخر 

طريق الإ�ضالح الذي ت�ضعى اإليه ال�ضيا�ضة اجلنائية احلديثة. 
املحكوم  اإخ�ضاع  والإ�ضالح  التاأهيل  عملية  تتطلب  حيث 
لتخاذ  الق�ضاء  تدخل  تتطلب  عقابية،  عالجية  برامج  اإىل  عليه 
الإجراءات املنا�ضبة لكل حالة على حدة، و�ضمان حقوق املحكوم 

عليهم من تع�ضف الإدارة العقابية ا�ضتنادا ملبداأ تفريد العقوبة. 
وقد ظهر مبداأ التدخل الق�ضائي يف مرحلة التنفيذ اجلزائي، 
يف  عنها  التعبري  مت  وجماعية  فردية  فقهية  ملجهودات  نتيجة 
من  الثالث  العقد  مطلع  بداأت  والتي  الدولية  املوؤمترات  اإطار 
دعا  حيث   ،1925 �ضنة  املنعقد  لندن  موؤمتر  يف  الع�رشين  القرن 
لل�ضجون  الدقيقة  باملعرفة  اجلنائيني  الق�ضاة  اإملام  �رشورة  اإىل 
وزيارتها ب�ضورة دورية وهو ما جعل الفقه يعترب اأول من دعا اإىل 

�رشورة التدخل الق�ضائي يف التنفيذ )1( . 
واتخاذ  العقوبات  تنفيذ  على  الق�ضائية  الرقابة  فكرة  اأما 
القرار مبعرفة الق�ضاء يف كل ما يتعلق ب�ضوؤون التنفيذ، دعت اإليها 
دعا  الذي  التوجه  نف�س  فرن�ضا، وهو  لل�ضجون يف  العامة  اجلمعية 
اإليه موؤمتر برلني عام 1935، حيث اأكد على دور الق�ضاء يف اتخاذ 
القرار فيما يتعلق بالعقوبات ال�ضالبة للحرية، وجاء موؤمتر باري�س 
التدخل  معترباً   ،1937 �ضنة  املنعقد  اجلنائي  للقانون  الدويل 
اإىل  اإ�ضافة   ،  )2( اجلنائية  ال�رشعية  مبداأ  مقت�ضيات  من  الق�ضائي 

املوؤمتر العا�رش لقانون العقوبات املنعقد بروما عام 1969. 
مبداأ   « اإقرار  نحو  وا�ضحًا  توجهًا  هناك  اأن  القول  ميكن 
الق�ضاء  باإعطاء  وذلك  اجلزائي«،  التنفيذ  على  الق�ضائية  الرقابة 
�ضالحيات مهمة حتى بعد �ضدور احلكم، لأن مرحلة التنفيذ تعترب 
من اأخطر مراحل الدعوى اجلنائية، فعلى م�ضتواها تتج�ضد فعالية 
ال�ضمانات القانونية املخولة للمحكوم عليه، وتظهر عنا�رش حتقق 
الهدف الإ�ضالحي والجتماعي للعقوبة من عدمه، كما اأن احلاجة 
اإىل هذا املبداأ تنبع من واقع الروابط الإجرائية التي تن�ضاأ يف حميط 

التنفيذ العقابي )3( . 
التنفيذ منوطا بجهاز  اأمر  اأن ل يبقى  الالزم  لذلك كان من 
اإداري قد يكون هو نف�ضه م�ضدر القلق، واأن ي�رشك الق�ضاء يف تتبع 
املح�س  القانوين  مظهرها  يف  فقط  لي�س  العقوبة  تنفيذ  تفا�ضيل 

وم�ضك  العقوبة،  ومدة  ال�ضجن،  اأو  العتقال  �ضند  مراقبة  من خالل 
العقوبة  اأداء  �ضمان  على  احلر�س  خالل  من  واإنا   ... ال�ضجالت، 
لأغرا�ضها املرجوة يف اإ�ضالح وتقومي واإعادة تاأهيل اجلناة، فهو 
للقا�ضي  املخول   « اجلنائي  اجلزاء  تفريد  مبداأ   « من  م�ضتمد  دور 
نحو  ال�ضعي  اأفق  يف  العمومية  الدعوى  يف  النظر  اأثناء  اجلنائي 
و�ضعية  تتبع  خالل  من   )4(  « التنفيذي  التفريد  »مبداأ  تكري�س 

املعتقلني، وهو �ضاأن ق�ضائي حم�س. 

أهمية البحث
هو  التنفيذي  التفريد  اأن  على  التاأكيد  من  بد  ل  البداية  يف 
ا�ضتمرار للتنفيذ الق�ضائي الذي انطلق مع اختيار العقوبة املالئمة 
من طرف القا�ضي حتى تكون جمدية يف اإ�ضالح وتاأهيل املحكوم 
عليه، وبالتايل يتطلب اإخ�ضاع هذه املرحلة اإىل الإ�رشاف الق�ضائي 

بهدف التن�ضيق املطلوب لتوؤتي املعاملة العقابية ثمارها. 
كما يجب التاأكيد على اأن التنفيذ يعترب الأثر القانوين للحكم 
ول ميكن ف�ضل الأثر عن اأ�ضله، اإ�ضافة اإىل اأن احلكم ل تزول عنه 

قوته التنفيذية اإل بانتهاء التنفيذ بالطرق القانونية. 
من خالل ما �ضبق يت�ضح اأنه من ال�ضعب قبول فكرة احتكار 
الإدارة العقابية ملجال يتعدى اخت�ضا�ضها، وعند قيامها بالتنفيذ 

فهي ل تقوم به اإل كم�ضاعدة للجهاز الق�ضائي. 

أهداف البحث
كان ل بد من تو�ضيح مبداأ المتداد الق�ضائي ملرحلة تنفيذ 
اأهمية  العقوبة بوا�ضطة موؤ�ض�ضة قا�ضي تطبيق العقوبة ملا له من 
مع  ال�ضجون،  اإدارة  تع�ضف  من  عليهم  املحكوم  حقوق  حماية  يف 
مع  متا�ضيا  املوؤ�ض�ضة  لتلك  الفل�ضطيني  امل�رشع  تبني  اإمكانية 
العقوبة  تطبيق  خالل  من  تهدف  التي  احلديثة  اجلنائية  ال�ضيا�ضة 

اإ�ضالح اجلاين وتاأهيله من خالل التفريد التنفيذي. 

إشكالية البحث
اأ�ضا�ضي يتمحور  �ضوؤال  الإجابة عن  البحث حول  لقد متحور 
اأن يبقى القانون  حول مدى حدود ال�رشعية العقابية التي تتطلب 
ال�ضجون  موؤ�ض�ضة  من  خا�ضة  التع�ضف،  اأ�ضكال  من  الواقية  املظلة 
للحرية  ال�ضالبة  العقوبة  تنفيذ  اأن  طوياًل  العتقاد  �ضاد  التي 

اخت�ضا�س اأ�ضيل لها؟ 
كما يثور الت�صاوؤل حول بع�س الإ�صكاليات الفرعية اأهمها: 

هل يتعار�س تدخل الق�ضاء يف مرحلة التنفيذ مع مبداأ  ●
حجية الأمر املق�ضي به، ومبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات؟ 

العقوبات، هل  ● تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  اإن�ضاء  ماذا ميثل 
هو نظام جديد للعقوبات؟ اأم هو نظام يجعل من م�ضل�ضل املتابعة 

اجلنائية نظامًا ق�ضائيًا ميتد حتى اإىل تنفيذ العقوبات؟ 
الإ�رشاف  ● مبداأ  من  القانونية  الأنظمة  موقف  هو  ما 

الق�ضائي على تطبيق العقوبة، ؟ وهل ميكن تبني املبداأ من طرف 
امل�رشع الفل�ضطيني؟ 
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منهجية البحث
لقد حاولنا الإجابة عن تلك الت�صاوؤلت معتمدين على: 

النظريات  ♦ ومناق�ضة  بعر�س  التحليلي  الو�ضفي  املنهج 
املفهوم  يعدل  جديد  طرح  اإىل  للتو�ضل  ال�ضدد،  هذا  يف  املختلفة 
العام ل�ضياغة مبداأ ال�رشعية الذي يبدو قا�رشاً عن احتواء مرحلة 

التنفيذ. 
كيفية  ♦ ومناق�ضة  الطالع  خالل  من  املقارن  املنهج 

الدرا�ضة،  حمل  الدول  يف  العقوبة  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  تطبيق 
الإ�رشاف  امتداد  ملبداأ  وال�ضحيح  ال�ضامل  املفهوم  اإىل  للو�ضول 
الق�ضائي اإىل مرحلة التنفيذ وبالتايل دفع امل�رشع الفل�ضطيني اإىل 

تبني ذلك املبداأ. 

خطة البحث
الفرعية  الأ�صئلة  وباقي  الرئي�صية  الإ�صكالية  عن  لالإجابة 

اآثرنا اأن نتناول املو�صوع يف مبحثني: 
على  ● الق�ضائي  الإ�رشاف  واأ�ض�س  مربرات  الأول:  املبحث 

التنفيذ اجلزائي
املبحث الثاين: الإ�رشاف الق�ضائي على التنفيذ اجلزائي  ●

يف الأنظمة القانونية. 

املبحث األول: مربرات وأسس األشراف القضائي على 
التنفيذ اجلزائي

التنفيذ على عدة  الق�ضائي يف مرحلة  الإ�رشاف  تقوم فكرة 
مربرات تتمحور حول �رشورة التفريد التنفيذي، وانتقال خا�ضية 
اأ�ضبحت الدعوى  اإىل العقوبات ال�ضالبة للحرية، كما  عدم التحديد 
جهة  ومن   ، الأول(  )املطلب  التنفيذ،  نهاية  حتى  متتد  اجلنائية 
من  والهدف  اجلنائية  امل�ضوؤولية  من  كل  مفهوم  تطور  اإن  اأخرى 
توقيع العقاب و�ضل اإىل �رشورة التدخل الق�ضائي يف مرحلة تنفيذ 
اجلزاء اجلنائي، وهذا التدخل ل بد وان ي�ضتند اإىل اأ�ض�س مما جعل 
هذا  عليها  يقوم  التي  الأ�ض�س  عن  يبحث  املعا�رش  القانوين  الفكر 
التدخل والتي تتمحور حول فكرتني، الأوىل اأ�ضا�س اإجرائي متعلق 
نظريات  لعدة  قانوين متفرعة  اأ�ضا�س  والثانية  التنفيذ،  باإ�ضكالت 

)املطلب الثاين( . 

املطلب األول: مربرات اإلشراف القضائي على التنفيذ اجلزائي

الق�ضائي  الإ�رشاف  مبداأ  عن  الفقهاء  من  كبري  جانب  دافع 
التنفيذ اجلنائي معتمدين يف ذلك على عدة مربرات جنملها  على 

فيما يلي. 
الفرع الأول: �رشورة التفريد التنفيذي ◄

تتطلب تفريد العقوبة يف مرحلة تنفيذها اأن يخ�ضع املحكوم 
اآخر  اأ�ضلوب  اإىل  للمعاملة  اأ�ضلوب  من  تنقله  متلفة  لأنظمة  عليه 
وفقا ملا يرد على �ضخ�ضه من تطور اأثناء التنفيذ اأو من موؤ�ض�ضة اإىل 
اأخرى اأو من درجة اإىل اأخرى )4( ، وذلك ا�ضتجابة ملفهوم التفريد 
التنفيذ،  مرحلة  يف  عليه  املحكوم  متابعة  يتطلب  الذي  احلديث 

املطبقة  العقابية  املعاملة  مالءمة  مدى  اإىل  للتو�ضل  ومالحظته 
عليه ومدى تاأثريها عليه اأثناء التنفيذ، مما يتطلب ح�ضور ال�ضلطة 

الق�ضائية لتطبيق ذلك املفهوم )5( . 
الق�ضاء  يتوىل  اأن  ب�رشورة  الفقهاء  اأغلب  يطالب  لذلك 
الذي  التنفيذ،  اأثناء  عليه  املحكوم  �ضي�ضيب  ما  كل  على  الإ�رشاف 
اأ�ضبح يهدف بال جدال اإىل التاأهيل والإ�ضالح وهو ما ي�ضتحيل اأن 
يحدد له منذ البدء اأجل حمدد واأ�ضلوب ثابت، لذلك كان �رشوريًا اأن 
ل يرتك التفريد التنفيذي لالإدارة التي يهتم موظفوها باعتبارات 

اإدارية ومالية، اأكرث من الهتمام باجلانب الإن�ضاين )6( . 
اإ�ضافة اإىل ذلك يجب على الإدارة العقابية اأن تبقى مهمتها 
اأن  يجب  التي  العقوبة  بتعديل  لها  عالقة  ول  التنفيذ  ت�ضيري  يف 
ذلك  يعني  ول  للعقوبة،  امل�ضدر  القا�ضي  اخت�ضا�ضات  من  تبقى 
التفريد  لأن  ولكن  املهمة،  لتلك  موؤهلة  غري  العقابية  الإدارة  اأن 
التنفيذي يكون اأقرب اإىل حتقيق الغاية منه فيما لو قامت به نف�س 
اجلهة التي اختارت العقوبة وحددت قدرها ملا يرتتب على التفريد 

من م�ضا�س بحقوق املحكوم عليه )7( . 
الفرع الثاين: امتداد خا�صية عدم التحديد اإىل العقوبات  ◄

ال�صالبة للحرية
التدابري  نظام  تبنت  الت�رشيعات  اأغلب  اأن  املعروف  من 
الوقائية التي ل تقبل التحديد �ضواء من حيث مدتها اأو نوعها لأنها 

تواجه اخلطورة الإجرامية، 
اإىل  انتقلت  الوقائية  التدابري  يف  املوجودة  اخلا�ضية  هذه 
العقوبة التي مل تعد تلقى ذلك التحديد اجلامد الذي عرفته يف ظل 
الوقائع  ، حيث �ضاد العتقاد باحتمال تغري   )8( الكال�ضيكي  الفكر 
التي على اأ�ضا�ضها متت الإدانة والنطق باحلكم، مما يجعل الإبقاء 
على نف�س مدة العقوبة اأو اأ�ضلوبها اأمراً غري عادل، واأكرب دليل على 
حقيقة اإمكانية مراجعة مدة العقوبة هو نظام العفو ونظام الإفراج 

ال�رشطي. 
الأحكام  من  الق�ضائي  التدخل  مبداأ  يعد  اأخرى  جهة  من 
الإجرائية التي ي�ضع لها التدبري الوقائي، فال ينطق به اإل الق�ضاء 
الفردية و�ضمان حياد وا�ضتقالل  وذلك حلماية و�ضمان احلريات 

الق�ضاء. 
بال�رشورة  ي�ضتدعي  التعديل  كان  واإذا  �ضبق  ما  على  بناء 
تنفيذ  مرحلة  يف  التدخل  يلزم  اأوىل  باب  فمن  الق�ضاء،  تدخل 
للمحكوم  تبقى  ما  على  لتاأثريها  نظراً  للحرية،  ال�ضالبة  العقوبة 

عليه من حقوق هي يف حاجة للحماية )9( . 
نهاية  ◄ حتى  اجلنائية  الدعوى  امتداد  الثالث:  الفرع 

التنفيذ
باأن  يعتقد  اأ�ضبح  العقابي  الفكر  يف  الكبري  التطور  نتيجة 
�رشورة  اأي  باحلركية،  اإل  تتحقق  ل  ال�ضليمة  العقابية  املعاملة 
مالئمة م�ضتمرة للجزاء مع الظروف و�ضخ�ضية املجرم، اإ�ضافة اإىل 
ذلك جند اأن الفكر العقابي املعا�رش اأ�ضبح يتطلب من القا�ضي بعد 
اإ�ضدار العقوبة اأن ي�ضتمر بالإ�رشاف حتى تنفيذ احلكم، اإذ مل يعد من 
املنطقي اأن تقف الوظيفة الق�ضائية عند اإ�ضدار احلكم لأن ذلك ل 
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يحمل حتديداً كافيًا للعقوبة اأو التدبري، واإنا يتحقق اأثناء التنفيذ 
وبعد تطور احلالة )10( . 

يت�ضح مما �ضبق اأن الوظيفة الق�ضائية يف حقيقتها ل تنتهي 
عند النطق باحلكم بل متتد اإىل تنفيذه، حيث اإذا تاأكد اأن املحكوم 
وهذه  العقوبة،  مدة  بتقلي�س  مكافاأته  وجب  �ضلوكه  غري  قد  عليه 
بحجية  مل�ضا�ضها  العقابية  الإدارة  اخت�ضا�س  من  لي�ضت  املهمة 
بذلك  يقوم  الذي  القا�ضي  اخت�ضا�س  �ضمن  تدخل  حيث  احلكم، 

ح�ضب تقديره حلالة املحكوم عليه. 
النطق  مرحلة  بربط  اجلنائي  الق�ضائي  الفكر  توحيد  اإن 
باحلكم مبرحلة التنفيذ عرب ج�رشها الطبيعي املتمثل يف الق�ضاء، 
املطالب  هو  احلكم  اأ�ضدر  الذي  القا�ضي  اأن  بال�رشورة  يعني  ل 
من  حتقيقه  ل�ضعوبة  التنفيذ  مرحلة  يف  عليه  املحكوم  مبتابعة 
الناحية العملية، ولكن املق�ضود هنا هو » وحدة اجلهاز الق�ضائي 
يف جمموعة فيما يتعلق بالدعوى، والتنفيذ، وحدة العقلية والفكر 
واملتهم  املجرم  �ضخ�ضية  وحدة  اإىل  بالإ�ضافة  الق�ضائي  والعمل 
ولكن  واحدة،  بعني  اإليها  ينظر  اأن  ينبغي  التي  عليه  واملحكوم 
من زوايا متلفة تختلف باختالف املرحلة التي مير منها العمل 

الق�ضائي... « )11( . 
اأمام هذه العوامل التي ت�ضوغ تدخل الق�ضاء يف مرحلة تنفيذ 
العقوبة ال�ضالبة للحرية، بات من ال�رشوري تبني قا�ٍس لالإ�رشاف 
على تطبيق العقوبة يقف بجانب ال�ضجني يرعى حقوقه وحرياته، 
التدخل  مبداأ  عليها  يقوم  التي  الأ�ض�س  حول  نت�ضاءل  هنا  ومن 
يف  عنه  الإجابة  �ضنحاول  ما  هذا  التنفيذ؟  مرحلة  يف  الق�ضائي 

املطلب الثاين. 

املطلب الثاني: أسس اإلشراف القضائي على التنفيذ

الإ�رشاف  عليها  يقوم  التي  الأ�ض�س  لإيجاد  حماولة  يف 
نظريات  عدة  �ضياغة  اإىل  الفقهاء  ذهب  التنفيذ  يف  الق�ضائي 
، والبع�س  اإجرائي )الفرع الأول(  اأ�ضا�س  اعتمدت يف بع�ضها على 

الأخر اعتمد على اأ�ضا�س قانوين )الفرع الثاين( . 
الفرع الأول: الأ�صا�س الإجرائي ◄

يقوم هذا الجتاه على فكره اأ�ضا�ضية مناطها اأن كل القرارات 
نوعًا  تعترب  امل�رشع  لإرادة  طبقًا  اجلنائي  اجلزاء  لتنفيذ  الالزمة 
ال�ضلطة  بها  وتخت�س  للحكم  مكملة  وتعترب  التنفيذ  اإ�ضكالت  من 

الق�ضائية )12( . 
ودعوى الإ�ضكال يف التنفيذ تنح�رش يف البث بعبارة �رشيحة 
يف طلب اإيقاف التنفيذ املتنازع فيه، )13( واجته جانب من الفقه 
حتيط  التي  امل�ضائل  يف  التنفيذ،  يف  الإ�ضكال  ح�رش  اإىل  امل�رشي 
اأو  القانوين  اأو  املادي  النق�ضان  ذلك  يف  �ضواء  التنفيذي  بال�ضند 
نق�ضان يف ال�ضفة النهائية التي توجب التنفيذ اأو نق�ضان احلالت 
التي ت�ضمح بالتنفيذ املوؤقت، ولذلك يخرج عن اإ�ضكالت التنفيذ اأي 

م�ضاألة ل مت�س ال�ضند التنفيذي«. )14( 
على  ذاته،  احلكم  تنفيذ  حول  النزاع  يثور  اأن  اأمثلتها  ومن 
اعتبار اأنه غري واجب التنفيذ اأو ب�ضفة اأخرى يراد تنفيذه على غري 

املحكوم عليه اأو تنفيذه بخالف ال�ضكل الذي ق�ضي به. )15( 
اإل اأن هذه النظرية واإن كانت قد جنحت يف ت�ضويغ التدخل 
على  التدخل  هذا  اأ�ض�ضت  اإنها  اإل  التنفيذ،  مرحلة  يف  الق�ضائي 
تطبيق احلكم اجلنائي كما نطقت به املحكمة، بينما التدخل الذي 
اأ�ضا�س قانوين هو الذي ياأخذ بعني العتبار الواقع  نبحث له عن 
التعديل  اأي  احلكم  منطوق  تعديل  �رشورة  احتمال  اأي  التنفيذي، 

طبيعة اجلزاء. )16( 
الفرع الثاين: الأ�صا�س القانوين ◄

اختلف الفقهاء يف حماولة لإيجاد الأ�ضا�س القانوين للتدخل 
على  العتماد  اإىل  الأول  الفريق  اجته  حيث  التنفيذ،  يف  الق�ضائي 
النظريات القانونية )اأول( ، والفريق الثاين اأعتمد على دور الق�ضاء 

يف كفالة احرتام حقوق املحكوم عليه )ثانيا( . 
اأول: النظريات القانونية ●

تق�صم هذه النظريات اإىل ثالثة اأق�صام �صوف نو�صحها فيما 
يلي: 

نظرية الظروف الطارئة. 1
يعتمد اأن�ضار هذه النظرية على اأن التغيريات التي تن�ضاأ اأثناء 
التنفيذ هي نوع من الظروف الطارئة، وذلك عماًل بنظرية الظروف 
الطارئة املطبقة يف القانون الإداري والقانون املدين، وهي ت�ضمح 
ظروف  من  ا�ضتجد  ما  على  بناء  الق�ضاء  طرف  من  النظر  باإعادة 

وذلك بهدف اإ�ضدار قرار جديد بناء على تقييم جديد )17( 
ق�ضم  ق�ضمني،  اإىل  العوامل  هذه  تق�ضم  ال�ضياق  نف�س  ويف 
العوامل الأولية اأو الأ�ضا�ضية، التي تدخل يف تكوين العقاب وعدم 
التحديد فيها ظاهر، وق�ضم العوامل امل�ضتقلة، التي ل ميكن التنبوؤ 
بها اأثناء احلكم، حيث تظهر اأثناء التنفيذ، وتوؤثر يف املركز القانوين 

للمحكوم عليه الذي كان يف املا�ضي غري قابل لأي تعديل. 
ومن العوامل امل�ضتقلة التي تنتج عن التنفيذ تطبيق النظام 
يف  توؤثر  عوامل  وكلها  الرخ�س،  نظام  التاأديب،  نظام  التدريجي، 
اأو يرتتب عليها  مدة �ضلب احلرية بناء على �ضلوك املحكوم عليه، 
حرمانه من احلقوق املقررة له م�ضبقًا قانونًا، مما ينتج عنه نزاع 
بني الإدارة واملحكوم عليه ب�ضاأن وجود هذا التاأثري ودرجته، يوكل 
حله اإىل ال�ضلطة الق�ضائية على اأ�ضا�س اأنه ي�ضكل ظروفًا طارئة. )18( 
لكن وجهت اإليها العديد من النتقادات التي ل ميكن العتماد 
عليها كاأ�ضا�س �ضليم ب�ضفة مطلقة لتدخل الق�ضاء يف التنفيذ، فمن 
نقاًل يف غري  تعترب  اأخرى  ومن جهة  ا�ضتثنائية،  نظرية  جهة هي 
مو�ضعه يف جمال القانون املدين والإداري اإىل احلقل اجلنائي نظراً 

لنعدام عن�رش عدم التوقع الذي يعترب �رشطًا للنظرية الأ�ضيل. 
نظرية ا�ضتمرار الق�ضاء. 2

اأ�ضا�س  ق�ضمني يف عر�س  اإىل  النظرية  اأ�ضحاب هذه  ينق�ضم 
التدخل الق�ضائي يف مرحلة التنفيذ

Ú  الجتاه الأول: يطالب ا�ضتبعاد مبداأ حجية الأمر املق�ضي
عمل  اأن  يو�ضح  كما  للحكم،  الدورية  املراجعة  مببداأ  واإبداله  به 
القا�ضي ل ينتهي بالنطق باحلكم، لأن املحاكمة اجلنائية تت�ضمن 
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مرحلة التنفيذ، ومبعنى اآخر ي�ضكل التنفيذ ا�ضتمراراً للنطق باحلكم، 
الإدارة  على  العقاب  تنفيذ  يف  حدوداً  ي�ضنع  اجلنائي  احلكم  واأن 
على  لحق  تعديل  من  الق�ضائية  ال�ضلطة  اإمكانية  مع  العقابية، 
ذلك  تتطلب  عليه  املحكوم  �ضخ�ضية  يف  تطور  ات�ضح  اإذا  العقوبة 

التعديل. )19( 
لكن هذا الجتاه تعر�س للنقد من حيث عدم اإمكانية ف�ضل 
التنفيذ عن وظيفة النطق باحلكم وفقًا لل�ضيا�ضية اجلنائية احلديثة 
)20( ، التي تقر بالدور التقوميي للعقوبة، وحتقيق هذا الدور منوط 

التنفيذ مما ل ميكن  اأثناء  الذي حتدثه على املحكوم عليه  بالأثر 
معرفته عند اإ�ضدار احلكم الذي يبقى غري مكتمل. 

Ú  ب�رشورة الجتاه  هذا  اأن�ضار  يطالب  الثاين:  الجتاه 
منح مهام مديري ال�ضجون للق�ضاة، كما اقرتح بع�ضهم منح �ضفة 
من�ضب  الق�ضاة  منح  اأو  ال�ضجون،  ملديري  العقوبات  تنفيذ  ق�ضاة 
املن�ضب  اآخرون وقف هذا  ويرى  لل�ضجون،  العامة  الإدارة  مديري 
على ق�ضاة النيابة العامة فقط، مما يتيح لهم اإدارة تنفيذ العقوبات 

بالأ�ضلوب الوارد يف احلكم. )21( 
لكنه كذلك تعر�س للنقد، لأن تعيني الق�ضاة على راأ�س مديرية 
ال�ضجون لن يغري �ضيئًا، لأن هوؤلء الق�ضاة �ضي�ضبحون موظفني يف 
مراكز الإ�ضالح والتاأهيل، ويثار عندها اإ�ضكالية مراقبة التنفيذ من 
جديد يف �ضورة اأخرى )22( ، واجته فريق من الفقه باأنها جزء من 
احلقيقة ب�رشط تكاملها مع النظريات الأخرى )23( ، التي �ضنتطرق 

لها يف هذا املطلب. 
نظريات التفوي�س. 3

والإنابة  التفوي�س  فكرة  على  تقومان  نظريتان  يوجد 
ولكنهما يختلفان يف طريف التفوي�س

Ú تفوي�س ق�ضاء احلكم لق�ضاء التنفيذ
تنفيذ  يف  يتدخل  ل  باحلكم  النطق  مبجرد  الق�ضاء  كان 
العقوبة حيث تقوم بذلك النيابة العامة، لكن الآن هذا الت�ضور مل 
نهائية،  ب�ضفة  يتحقق  للحكم مل  املادي  املحتوى  لأن  يعد ممكنًا 
وي�ضتفاد من ذلك اأن احلكم يبقى غري مكتمل عند �ضدوره، ويقوم 
�ضلوك  واإ�ضالح  التنفيذ  اأهداف  لتحقيق  اإنابة  باإ�ضدار  القا�ضي 
الق�ضائية  ال�ضلطة  تقوم  اأن  يربر  ما  وهو   ،  )24( عليه  املحكوم 
التنفيذ لكي ي�ضتكمل  اأمر تنفيذه ق�ضاء  امل�ضدرة للحكم بتفوي�س 

حتقيق اأهداف توقيع العقاب على املحكوم عليه. 
وهمي  ت�ضور  على  قائمة  كونها  النظرية  هذه  على  ويعاب 
مت�س  احلكم  ق�ضاء  بكون  يق�ضي  ت�رشيعي  لن�س  لفتقادها 
اآخر، وبالتايل فهي ل  التنفيذ ولكنه يفو�ضه لق�ضاء  بالتدخل يف 
حتل امل�ضكل املطروح يف البحث عن اأ�ضا�س قانوين لتدخل الق�ضاء 

يف عملية التنفيذ ففاقد ال�ضيء ل يعطيه )25( 
Ú تفوي�س اإدارة ال�ضجون للق�ضاء

تعترب هذه النظرية اأن القا�ضي املكلف بالرقابة على التنفيذ 
مفو�س من طرف اإدارة ال�ضجون، وقراراته �ضادرة منه كممثل لهذه 
الإدارة، حيث يقوم بعمله با�ضم ال�ضلطة التنفيذية باعتباره مفو�ضًا 

من طرف وزير العدل. )26( 
ال�ضابقة،  للنظرية  املوجه  النتقاد  لنف�س  تعر�ضت  لكنها 
باإدارة  التنفيذية  ال�ضلطة  حق  معنى  حتمل  كونها  اإىل  اإ�ضافة 
الخت�ضا�س  هذا  متنح  التي  املربرات  كل  يهدم  ما  وهو  التنفيذ، 

لل�ضلطة الق�ضائية. )27( 
ثانيا: النظريات املوؤ�ص�صة على دور الق�صاء يف حماية  ●

احرتام حقوق املحكوم عليه
ميكن  العقابية  املوؤ�ض�ضة  داخل  عليه  املحكوم  وجود  اإن 
بها ك�ضخ�س  يتمتع  التي  اأثر على احلقوق واحلريات  له  اأن يكون 
اإيجاد  الفقهاء  بع�س  حاول  الفكرة  هذه  من  انطالقًا  طبيعي، 
اجلزائي  التنفيذ  مرحلة  يف  الق�ضائي  للتدخل  القانوين  الأ�ضا�س 

وذلك من خالل النظريات التالية. 
نظرية املركز القانوين للمحكوم عليه. 1

تقوم على اأن احلكم ين�ضئ للمحكوم عليه مركزاً قانونيًا يتقرر 
اأن يعهد  التزامات، ومن ثم يجب  فيه لهذا الأخري حقوق ويتحمل 
اللتزامات،  واأداء  احلقوق  هذه  احرتام  و�ضمان  بحماية  للق�ضاء 
عليه  املحكوم  بالتزام  الإقرار  اأن  على  املعا�رش  الفقه  يوؤكد  كما 
بالواجبات اأمر مهم لأنه ل ميكن ت�ضور حقوق دون واجبات. )28( 

فهذه النظرية تتلخ�س اأنه اإذا كانت املراكز القانونية من�ضاأة 
بفعل القواعد القانونية، فاإنه ميكننا اعتماد ذلك كاأ�ضا�س قانوين 

ينبني عليه التدخل الق�ضائي يف مرحلة التنفيذ. 
فالتنفيذ يجد م�ضدره يف القواعد القانونية، اإذ تنتج عالقة 

وطيدة ما بني الدولة واملحكوم عليه )29( 
ما  لتحمي  التنفيذ  مرحلة  يف  تتدخل  الق�ضائية  وال�ضلطة 
تبقى من حقوق للمحكوم عليه، وهي متثل بذلك ال�ضمانة احلقيقية 
لهذا املركز، كما تقوم هذه النظرية على احتمال حدوث نزاع بني 
املحكوم عليه باعتباره �ضاحب املركز القانوين والإدارة العقابية، 
للمحكوم  القانوين  املركز  حلماية  الق�ضائية  ال�ضلطة  تتدخل  هنا 

عليه. 
قا�رشة  اأنها  النظرية  هذه  على  الفقه  بع�س  يعيب  لكن 
لتقريرها التدخل الق�ضائي يف حالة نزاع متعلق باملركز القانوين 
الإفادة  دون  العقابية  والإدارة  الأخري  هذا  بني  عليه  للمحكوم 

باأ�ضا�س التدخل ب�ضفة عامة �ضواء قام النزاع اأو مل يقم. )30( 
نظرية احلقوق ال�ضخ�ضية للمحكوم عليه. . 2

فكرة مفادها حماولة �ضمان كل  النظرية على  ت�ضتند هذه 
املن�ضو�س  احلرية،  ب�ضلب  عليه  للمحكوم  قانونًا  املقررة  احلقوق 
والن�ضو�س  والد�ضاتري  الدولية  واملواثيق  الإعالنات  يف  عليها 
امل�ضا�س  وعدم  بتكري�ضها  العقابية  الإدارة  تلزم  التي  الت�رشيعية 
للمحكوم عليه  لهذه احلقوق يحق  الإدارة  بها، ويف حالة تعر�س 

اللجوء اإىل ال�ضلطة الق�ضائية لقت�ضاء حقوقه )31( 
ال�ضجني  و�ضعية  بتاأطري  ينادي  احلديث  الفقه  زال  وما 
والعرتاف له بحقوقه ال�ضخ�ضية التي تخوله قانونا �ضلطه اللجوء 
تكون  اأن  بد  ل  اأخرى  وب�ضيغة  احلقوق،  هذه  حلماية  الق�ضاء  اإىل 
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لقت�ضائها  الق�ضاء  لدى  دعوى  اإقامة  باإمكانية  م�ضفوعة  حقوقًا 
عند اللزوم. )32( 

النظرية ل تختلف كثرياً عن �ضابقتها حيث جتعل كاًل  هذه 
الق�ضائي،  للتدخل  اأ�ضا�ضًا  عليه  املحكوم  حقوق  حماية  منهما 
ويعيب الفقه عليهما اأنهما قا�رشتني على حماية احلقوق املتنازع 

ب�ضاأنها، ول تقدمان اأ�ضا�ضا للتدخل الق�ضائي. )33( 
نظرية امتداد ال�رشعية اإىل مرحلة التنفيذ. 3

فر�س  اأجل  من  التنفيذ  مرحلة  يف  الق�ضائي  التدخل  ظهر 
يف  ال�رشعية  ملبداأ  تطبيقا  التنفيذ  �رشعية  على  ق�ضائية  رقابة 

مرحلتي التجرمي واملحاكمة ويجب اأن ي�ضتمر اإىل مرحلة التنفيذ. 
ولكي ي�ضتمر مبداأ ال�رشعية اإىل مرحلة التنفيذ يجب اأن يكون 
عن طريق فر�س رقابة ق�ضائية على تنفيذ اجلزاء اجلنائي، فال�ضلطة 
الق�ضائية تعترب ال�ضامن الوحيد لتنفيذ اجلزاء اجلنائي من خالل 
ال�رشعية يف  حفظ حقوق املحكوم عليه، ومن ثم فاإن تقرير مبداأ 
مرحلة التنفيذ هو نتيجة منطقية لالخت�ضا�س الق�ضائي يف هذه 

املرحلة من مراحل اخل�ضومة اجلنائية )34( 
بناء على ما �ضبق جند اأن فكرة التدخل الق�ضائي يف مرحلة 
حتقيق  يف  فعال  ب�ضكل  ت�ضهم  اأن  ميكنها  اجلنائي  اجلزاء  تطبيق 
اأغلب  اأن  جند  لذلك  عليهم،  للمحكوم  والإ�ضالح  التاأهيل  اإعادة 
مدر�ضة  اأفكار  مع  متا�ضيا  املبداأ،  تبنت  قد  الأوروبية  الت�رشيعات 
الدفاع الجتماعي احلديثة التي تعتمد على ثالث حماور اأ�ضا�ضية، 
الق�ضائي  اجلهاز  تدخل  والثانية  اجلنائي،  اجلزاء  تفريد  الأوىل 
اأثناء  والثالثة درا�ضة �ضخ�ضية اجلاين  العقوبة،  يف مرحلة تطبيق 

مرحلة تطبيق العقوبة من اإخ�ضاعه للعالج واإعادة التاأهيل. )35( 
اجلدير بالذكر اأنه كان هناك تخوف حول مدى حقيقة وجود 
مي�س  اأنه  اأهمها  من  املوؤ�ض�ضة،  بهذه  الأخذ  دون  حتول  معيقات 
الف�ضل بني  اإن مبداأ  لكن يف احلقيقة  ال�ضلطات،  الف�ضل بني  مببداأ 
ال�ضلطات مل يكن ي�ضكل يف الواقع عقبة يف �ضبيل التدخل الق�ضائي 
يف التنفيذ، حتى يف ظل املفهوم الكال�ضيكي للتنفيذ، فاخت�ضا�س 
ال�ضلطات يف الدولة يحدده الد�ضتور والقوانني ال�ضائدة، ويكون لكل 
�ضلطة بناء على ذلك جمال للعمل، والتدخل الق�ضائي يف التنفيذ لن 
يكون اإل بناء على قانون ي�ضتمد اأ�ضوله من د�ضتور الدولة وبالتايل 

تنتفي �ضبهة العتداء على اخت�ضا�س ال�ضلطة التنفيذية. 
من ناحية اأخرى فاإن التدخل الق�ضائي يف التنفيذ ل يعني 
التنفيذ،  الإدارية يف جمال  ال�ضلطة  الق�ضائية حمل  ال�ضلطة  اإحالل 
الق�ضائية  اجلوانب  على  ب  ين�ضّ �ضوف  الق�ضائي  التدخل  اإن  بل 
ورقابة ومطابقة التنفيذ للحكم والقانون باعتبار اأن هذا التدخل 

�ضابط من �ضوابط �رشعية التنفيذ. 
اجلزاءات  تنفيذ  �رشعية  �ضمان  بني  تالزم  هناك  اإذن   
هذا  التنفيذ،  مرحلة  يف  الق�ضائي  الخت�ضا�س  وبني  اجلزائية 
تتطلب  �رشعية  كل  اأن  من  الرا�ضخة  احلقيقة  مع  يتما�ضى  التالزم 

جهة ق�ضائية تتوىل �ضيانتها ورّد اأي عدوان عليها. 
يبدو اإذن اأن التدخل الق�ضائي اأ�ضبح �رشورة ملحة فر�ضتها 
وخ�ضو�ضًا  التنفيذ  مرحلة  يف  ال�رشعية  باحرتام  تتعلق  اعتبارات 

تاأهيل املحكوم  اإىل حماولة  اأن تهدف  التي يجب  التنفيذ  اأ�ضاليب 
من  العديد  يف  مكر�ضًا  اأ�ضبح  للتنفيذ  احلديث  التوجه  هذا  عليه، 
بها  يقوم  اأن  يجب  الذي  الفعال  بالدور  اقتنعت  التي  الت�رشيعات 
منها  اميانًا  الدول  بع�س  قامت  لذلك  التنفيذ،  مرحلة  يف  الق�ضاء 
ب�رشورة وجود موؤ�ض�ضة قا�ضي تطبيق العقوبة يف جمال الإ�رشاف 
يف  نتناوله  �ضوف  ما  وهذا  العقوبة،  تنفيذ  مرحلة  على  الق�ضائي 

املبحث الثاين. 

املبحث الثاني: اإلشراف القضائي على التنفيذ 
اجلزائي يف األنظمة القانونية

حتقق  اأن  ميكن  ل  اجلزائية  العدالة  اأن  اإىل  البع�س  ذهب 
حميطه  اأو  اجلاين  �ضخ�ضية  معرفة  بدون  املطلوبة  النجاعة  اليوم 
الجتماعي، وهو ما اأّدى اإىل بروز قا�ضي تنفيذ العقوبة وهو قا�ٍس 
مكلف اأ�ضا�ضًا بجعل العقوبات ال�ضالبة للحرية تعمل من اأجل اإعادة 
منذ  العقوبة  تفريد  ملوا�ضلة  و�ضيلة  اأف�ضل  وهو  املجرم،  اإدماج 

تقديرها حتى انتهائها. 
فال�ضبب الرئي�ضي يف ات�ضاع دور الق�ضاء يف مرحلة التنفيذ 
حتدد  فطاملا  للعقوبة،  الإ�ضالحي  بالهدف  التم�ضك  اإىل  يعود 
من  كان  تاأهيله،  واإعادة  اجلاين  اإ�ضالح  على  بالعمل  الهدف  هذا 
الذي حكم بالعقوبة احلق يف متابعة  اأن يكون للقا�ضي  املنطقي 

تنفيذها حتى يكفل حتقيقها لنتائجها. 
هذه  على  ال�ضوء  نلقي  اأن  املبحث  هذا  يف  �ضنحاول  لذلك 
وهي  الأوروبية  الت�رشيعات  بع�س  من  ناذج  باإعطاء  املوؤ�ض�ضة 
قا�ضي الإ�رشاف على التنفيذ يف الت�رشيع اليطايل، وقا�ضي تطبيق 
العقوبات الفرن�ضي، وقد وقع اختيارنا على هذين الت�رشيعني نظراً 
نوذجًا  فيعترب  الثاين  اأما  املوؤ�ض�ضة،  هذه  اإحداث  يف  الأول  ل�ضبق 
هذه  وجود  عن  نت�ضاءل  كما   ، الأول(  )املطلب  به  يهتدى  بارزاً 
ال�ضالحيات  اأهم  هي  وما  العربية؟  الأنظمة  بع�س  يف  املوؤ�ض�ضة 
امل�رشع  موقف  هو  وما  الأنظمة،  تلك  يف  اإليه  امل�ضندة  واملهام 

الفل�ضطيني من موؤ�ض�ضة قا�ضي تطبيق العقوبة )املطلب الثاين( . 

املطلب األول: تطور اإلشراف القضائي على تنفيذ اجلزاء اجلنائي 
يف بعض األنظمة األوروبية

اإن قا�ضي تنفيذ العقوبات هو قا�ضي متخ�ض�س يوجه �ضوب 
عليهم،  املحكوم  لالأ�ضخا�س  بالن�ضبة  الإدماج  واإعادة  الإدماج 
والحتياجات  العقوبة  بني  باملطابقة  اأويل  التزام  عليه  يقع  و 
�ضخ�ضية  مبداأ  ملتطلبات  ال�ضتجابة  اأي  عليه،  للمحكوم  احلقيقية 
اجلنائي  احلكم  مو�ضوع  كان  واإذا  العقوبة،  تفريد  ومبداأ  العقوبة 
اجلنائي  القرار  فاإن  العقاب،  وحتديد  التهام  اإثبات  من  يتكون 
ي�ضبح مع اإحداث موؤ�ض�ضة قا�ضي تطبيق العقوبات من ثالثة اأجزاء: 
اإثبات التهام يقوم به قا�ضي املو�ضوع، اأما حتديد مدة العقوبة، 

وحتديد نوع العقوبة فيقوم به قا�ضي تطبيق العقوبة. 
العقوبة  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  �ضليم  ب�ضكل  نو�ضح  ولكي 
داخل الأنظمة القانونية، �ضوف نتعر�س اأول لنظام قا�ضي تطبيق 

العقوبة الفرن�ضي، ثم نو�ضح نظام قا�ضي الإ�رشاف اليطايل. 
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مدى احلاجة إلى نظام اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبة اجلزائية 
مقارنة(. حتليلية  د. نزار حمدي إبراهيم قشطة)دراسة 

الفرع الأول: قا�صي تطبيق العقوبة الفرن�صي ◄
اأحدثت يف فرن�ضا موؤ�ض�ضة قا�ضي تطبيق العقوبة يف قانون 
1958، املت�ضمن لقانون الإجراءات اجلنائية الفرن�ضي والتعديالت 
اإليه  اأوكل  التي   ،722\721 املواد:  خ�ضو�ضا  عليه  اأجريت  التي 
العقوبات،  تطبيق  جلنة  ورئا�ضة  العقوبات  جلنة  رئا�ضة  مبوجبها 
وعرفه  العقوبات  تنفيذ  قا�ضي  اإىل  الفرن�ضي  امل�رشع  تطرق  وقد 
يوجه  الثانية  الدرجة  حمكمة  اإىل  ينتمي  متخ�ض�س  قا�ٍس  باأنه« 
املحكوم  لالأ�ضخا�س  بالن�ضبة  الإدماج  واإعادة  الإدماج  �ضوب 
بعد  وميكنه  بها،  املق�ضي  العقوبة  تنفيذ  اأجل  من  وذلك  عليهم، 
اأن  ال�ضتعجال،  حالة  با�ضتثناء  العقوبات،  تطبيق  جلنة  ا�ضت�ضارة 

ياأذن بتقلي�س العقوبة للمعتقلني ذوي ال�ضلوك احل�ضن« )36( . 
املحكوم  تتبع  الأول  اإطارين:  يف  اخت�ضا�ضاته  وتندرج 

عليهم يف حالة �رشاح، والثاين تنظيم عقوبات احلب�س النافذة. 
قا�ضي . 1 ي�ضمن  �رشاح،  حالة  يف  عليهم  املحكوم  تتبع 

ال�ضجون لالإدماج والختبار  اإدارة  العقوبة يف عالقته مع  تطبيق 
اأو  العامة  للم�ضلحة  بالعمل  عليهم  املحكوم  الأ�ضخا�س  تتبع 
بال�ضجن مع اإيقاف التنفيذ والو�ضع حتت املراقبة وكــذا الأ�ضخا�س 

امل�ضتفيدين من الإفراج ال�رشطي. 
Ú  - 747  - 1 )الف�ضول  العامة:  املنفعة  اأجل  العمل من 

الأمر  يتعلق  الفرن�ضي(  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   2  -  747
بعقوبة تتمثل يف عدد من �ضاعات العمل غري مدفوعة الأجر بني 
18 �ضهراً، ون�ضفها بالن�ضبة لالأحداث،  240 خالل  40 �ضاعة اإىل 
تنجز لفائدة جماعة حملية اأو موؤ�ض�ضة عمومية اأو جمعية ذات نفع 
عقوبة  تكون  وقد  �ضنة،   16 عن  �ضنهم  يزيد  من  على  تطبق  عام 
عقوبة  تكون  وقد  التنفيذ،  اإيقاف  مع  العقوبة  حالة  يف  اأ�ضلية 
اإ�ضافية لعقوبة مقيدة للحرية، ويف كلتا احلالتني ل ميكن النطق 
الهيئة  اإل بح�ضور وموافقة املعني بالأمر، ويكون على  بالعقوبة 
التي ينفذ العمل لفائدتها اأن تدفع م�ضاريف النقل والأكل واأن تعقد 

تاأمينًا على امل�ضوؤولية. 
Ú  احلب�س مع اإيقاف التنفيذ والو�ضع حتت املراقبة: ميكن

لقا�ضي تطبيق العقوبة اأن يوقف اأو يجزئ تنفيذ بع�س العقوبات، 
وذلك من اأجل مربر �ضحي اأو عائلي اأو مهني اأو اجتماعي اإل يف 

فرتة الأمن. )37( 
Ú  ضابقون� معتقلون  هم  �رشاح:  حالة  يف  عليهم  املحكوم 

عقوبتهم  نهاية  قبل  بخروجهم  العقوبة  تطبيق  قا�ضي  �ضمح 
لإعادة  اجليدة  ولالإمكانيات  ال�ضجن،  داخل  احل�ضن  ل�ضلوكهم  نظراً 
يخ�ضع  باملقابل  ال�رشطي؛  الإفراج  اإياها  منحهم  التي  الإدماج 
احلب�ضيه  العقوبة  على  تنطبق  التي  اللتزامات  لبع�س  هوؤلء 
موقوفة التنفيذ مع الو�ضع حتت احلرا�ضة، واإذا مل يتم احرتام هذه 
اللتزامات فاإن قا�ضي تطبيق العقوبة ميكنه اأن يطلب من املحكمة 
التاأديبية اإبطال التدبري، مما يعيد اإدخال اجلاين اإىل ال�ضجن للمدة 

املتبقية، وهو تدبري يخ�س العقوبات التي تبلغ ع�رش �ضنوات )38( 

Ú  العقوبات تطبيق  قا�ضي  يعترب  الختبار:  حتت  الو�ضع 
مراقبة  على  ي�ضهر  الذي  هو  لأنه  الإجراء  لهذا  الأ�ضا�ضي  املحرك 
�ضواء  التزامات وم�ضاعدة،  يلزم املحكوم عليه من  تنفيذه بكل ما 
و  الختبار،  اأعوان  اأو  الختبار  جلنة  طريق  عن  اأو  مبا�رشة  كانت 
العدل  اإىل وزير  �ضنويًا  تقريراً  العقوبات  تنفيذ  يقدم قا�ضي  اأخرياً 

ب�ضاأن ما اتخذه من تدابري. 
تنظيم عقوبات احلب�س النافذ. . 2

ال�ضجن  عقوبات  بتنظيم  العقوبات  تطبيق  قا�ضي  يقوم 
للمحكوم  ال�ضماح  بهدف  معينة  قانونية  ل�رشوط  طبقا  النافذة 
عليه باحلفاظ على عمل اأو اإيجاد عمل، اأو متكينه من احلفاظ على 
عالقاته الأ�رشية، اأو الهتمام باأطفاله الق�رش اأو اتباع عالج طبي، 
وتهدف التدابري املتخذة لهذا الغر�س ت�ضجيع امليل الجتماعي– 
املهني، وهو اأجنح و�ضيلة للحيلولة دون العود اإىل اجلرمية، وتاأخذ 
هذه التدابري يف اعتبارها �ضخ�ضية املحكوم عليه واملخاطر التي 
الأفعال  وخطورة  العقوبة،  وثقل  الآخرين،  على  ي�ضكلها  اأن  ميكن 
هذه  وتتمثل  اأفعاله،  نتائج  عن  املادي  والتعوي�س  املرتكبة، 

التدابري يف: 
Ú  املوؤ�ض�ضة املعتقل خارج  بو�ضع  ي�ضمح  باخلروج:  الإذن 

البقاء  مع  اإدماجه  لإعادة  نافع  خا�س  ن�ضاط  اأجل  من  ال�ضجنية 
من الناحية الفر�ضية معتقاًل، اأي حتت مراقبة وم�ضوؤولية املوؤ�ض�ضة 

ال�ضجنية. 
Ú  املفتوح ن�ضف  النظام  ي�ضمح  مفتوح:  ن�ضف  نظام 

للمحكوم عليه باخلروج من ال�ضجن خالل النهار للتوجه اإىل عمله 
اأو تعليمه اأو تكوينه املهني. 

Ú  من باخلروج  عليه  للمحكوم  ي�ضمح  ال�رشطي:  الإفراج 
بع�س  احرتام  �رشط  العقوبة  نهاية  قبل  ق�ضري  بوقت  ال�ضجن 
اللتزامات وحتت تهديد الإعادة اإىل ال�ضجن يف حالة عدم احرتامها. 
املحكوم  احرتام  العقوبات  تطبيق  قا�ضي  يراقب  اأخيـرا 
اأن  ما، وميكن  اأو جماعة حملية  مكان  التواجــد يف  بحظر  عليهم 
يخ�ضـع املنع لبع�س املرونـــة، كما يديل براأيه يف نقل املعتقلني 

من �ضجن لآخر )الف�ضل 720 القانون اجلنائي الفرن�ضي( )39( 
من خالل ما �ضبق جند اأن امل�رشع الفرن�ضي اختار م�ضطلح 
العقوبة،  تنفيذ  قا�ضي  م�ضطلح  من  بدًل  العقوبة  تطبيق  قا�ضي 
الدعوى اجلنائية خالل مرحلة  ا�ضتمرار  اإىل فكرة موؤداها  ا�ضتنادا 
التنفيذ، اأي اأن دور القا�ضي لي�س تنفيذ العقوبة ولكن ال�ضتمرار يف 
تطبيقها، وهذا التطبيق كانت مراحله الأوىل �ضدور احلكم باختيار 
 ، للعقوبة(  الق�ضائي  )التفريد  عليه  للمحكوم  املنا�ضبة  العقوبة 
الق�ضائي تفريداً  التفريد  العقوبة بجعل هذا  ويقوم قا�ضي تطبيق 

حركيًا يهدف اإىل اإعادة تاأهيل املحكوم عليه. 
من جهة اأخرى اأثارت هذه املوؤ�ض�ضة العديد من املخاوف لعل 
اأهمها اإ�ضكالية هوية وطبيعة القرارات التي يتخذها قا�ضي تطبيق 
العقوبة؟ ولالإجابة عن هذه املخاوف اأهمية من حيث معرفة اجلهة 
املخت�ضة بالطعن يف هذه القرارات، فهل هي قرارات ذات طبيعة 

ق�ضائية اأم اإنها قرارات ذات طبيعة اإدارية؟  
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بالتنفيذ  يتعلق  القرار  كان  اإذا  ما  بح�ضب  الإجابة  تختلف 
داخل املوؤ�ض�ضة ال�ضجنية اأم يتعلق بخارج تلك املوؤ�ض�ضة. 

فيما يتعلق بالقرارات املتخذة لتنفيذ العقوبة داخل املوؤ�ض�ضة 
ال�ضجنية تعترب قرارات اإدارية لأنها ل تكت�ضب حجية الأمر املق�ضي 
به حيث ميكن الرتاجع عنها، ثم اإنها ل تقبل الطعن من الأطراف 

املعنية. 
فتعترب  املوؤ�ض�ضة  خارج  املتخذة  للقرارات  بالن�ضبة  اأما 
بع�س  اإلغاء  اأو  بتعديل  الأمر  حالة  يف  كما  ق�ضائية  قرارات 
اأو  احلكم  يف  عليه  املحكوم  على  املفرو�ضة  اخلا�ضة  اللتزامات 

قرار الإدانة. )40( 
الفرع الثاين: قا�صي الإ�رشاف الإيطايل  ◄

لقد تبنى امل�رشع اليطايل نظام التدخل الق�ضائي يف مرحلة 
ا�ضتند فيه  والذي   ،1930 ال�ضادر  العقوبات  التنفيذ داخل قانون 
اإىل امل�رشوع الذي و�ضعه الفقيه فريي ولقد ن�ضت املادة 144 من 
العقوبات  تنفيذ  على  قا�ٍس  ي�رشف   « اليطايل:  العقوبات  قانون 
ال�ضالبة للحرية ب�ضاأن العمل يف اخلارج ويعطي راأيه ب�ضان الإفراج 

ال�رشطي ». 
الإ�رشاف  بقا�ضي  ي�ضمى  ما  اإىل  املهمة  هذه  اأوكلت  كما 
مهامهم  يبا�رشون  و  احلكم  ق�ضاة  بني  من  اختياره  يتم  والذي 

�ضمن املوؤ�ض�ضات العقابية التي تقع يف دائرة اخت�ضا�ضهم. 
باإ�ضافة  وذلك  الأو�ضاع،  تغريت   1975 قانون  وب�ضدور 
امل�رشع جهة ق�ضائية جماعية تتمثل يف ق�ضم الإ�رشاف املوجود 
الإ�رشاف  قا�ضي  ويخت�س  ال�ضتئناف،  حماكم  م�ضتوى  على 
اليطايل مبوجب هذا التعديل بتقرير برامج العالج العقابي وتنفيذ 

العقوبات و التدابري واحلب�س الحتياطي. )41( 
عديدة  �ضالحيات  اليطايل  النظام  يف  القا�ضي  وميلك 

تتمحور حول ثالث وظائف هي: 
يقوم . 1 التي  الزيارات  طريق  عن  تكون  الرقابة:  وظيفة 

مدون  العدل  لوزير  تقريراً  ويقدم  لل�ضجون  الإ�رشاف  قا�ضي  بها 
الإدارة  احرتام  مدى  يراقب  حيث  واقرتاحاته،  مالحظاته  فيه 
فهو  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  العقوبة،  تنفيذ  خالل  للقانون  العقابية 
خا�ضة  قرارات  لتخاذ  ا�ضتعداداً  الفردية  احلالت  مبتابعة  مكلف 

باملحكوم عليه )42( 
وامل�ضورة . 2 الراأي  اإعطاء  يف  تكون  ا�ضت�ضارية:  وظيفة 

م�ضاريع  واإعداد  العفو  مبقرتحات  يتعلق  فيما  ال�ضجون  لإدارة 
منح  بخ�ضو�س  الراأي  اإبداء  ميلك  كما  لل�ضجون،  الداخلية  اللوائح 

الإفراج ال�رشطي. 
اأثناء . 3 الق�ضاء  دور  اأ�ضا�س  متثل  القرار:  اتخاذ  وظيفة 

ال�ضجنية،  املوؤ�ض�ضة  داخل  الق�ضاء  لذلك  الفعلي  واحل�ضور  التنفيذ 
حيث ميلك قا�ضي الإ�رشاف قرار نقل املحكوم عليه من موؤ�ض�ضة 
وكذلك  باخلارج،  بالعمل  عليه  للمحكوم  ي�ضمح  كما  اأخرى،  اإىل 
املتعلقة  ال�ضكايات  بخ�ضو�س  التقرير  حق  ميلك  كما  اإلغاءه، 

بتحديد الأجر )43( . 

املطلب الثاني: تطور اإلشراف القضائي على تنفيذ اجلزاء اجلنائي 
يف بعض األنظمة العربية

موؤ�ض�ضة  العربية  الت�رشيعات  من  العديد  تبنت  لقد 
مبقت�ضى  اجلزائري  الت�رشيع  فعل  كما  العقوبة،  تطبيق  قا�ضي 
والت�رشيع املغربي   ،2005\02\06 بـ:  املوؤرخ  القانون04\05 
مبوجب قانون امل�ضطرة اجلنائية رقم 1 - 22 ظهري 3 ت�رشين اأول 
2002، يف املادة 596، )الفرع الأول( ، كما نت�ضاءل حول موقف 
هي  وما  العقوبة،  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  من  الفل�ضطيني  امل�رشع 
اجلهة املخت�ضة بتطبيق العقوبة يف الت�رشيع الفل�ضطيني؟ )الفرع 

الثاين( . 
الدول  ◄ بع�س  يف  العقوبة  تطبيق  ق�صاء  الأول:  الفرع 
العربية 

يف  الق�ضاء  حق  بتقرير  العربية  الت�رشيعات  اأغلبية  تكتفي 
النيابة  اأن  كما  النزلء،  �ضكاوي  اإىل  وال�ضتماع  ال�ضجون  زيارة 
العامة هي التي ت�ضهر على تنفيذ الأحكام اجلنائية يف معظم الدول 
واجته  الأردين،  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  منها  العربية 

على نف�س النهج امل�رشع الليبي وامل�رشع امل�رشي، 
لكن خالفا للت�رشيعات ال�ضابقة جند اأن امل�رشع املغربي قد 
قانون  596 من  املادة  العقوبة يف  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  تبنى 
املنوطة  الخت�ضا�ضات  اأهم  حتديد  وميكن  اجلنائية،  امل�ضطرة 

بقا�ضي تطبيق العقوبات يف امل�ضائل التالية: 
بتنظيم . 1 املتعلق  القانون  تطبيق  �ضالمة  مدى  تتبع 

قانونية  مراقبة  خالل  من  وذلك  ال�ضجنية  املوؤ�ض�ضات  وت�ضيري 
�ضجالت  الطالع على  يتاأتى من خالل  ما  العتقال وهو  و�ضحة 
تفتي�س  بكل  حم�رش  واإعداد  م�ضكها  ح�ضن  من  والتاأكد  العتقال 
ن�ضخة  ويحيل  العدل  وزير  اإىل  فورا  ويوجهه  مالحظاته،  ي�ضمنه 
616 من قانون امل�ضطرة  596 و  منه اإىل النيابة العامة )املادة 

اجلنائية املغربي( ومراقبة مدى مراعاة حقوق ال�ضجناء. 
والعفو . 2 ب�رشوط  املقيد  الإفراج  ب�ضاأن  مقرتحات  تقدمي 

628 قانون امل�ضطرة اجلنائية املغربي(  )الف�ضول 596، 625، 
واملالحظ اأنه مل يتم حتديد الكيفية التي يقدم وفقها مقرتح 
يف  ترك  الأمر  ولعل  ب�رشوط،  املقيد  الإفراج  خالف  على  العفو، 

انتظار تعديل مرتقب للظهري املنظم للعفو. 
البدين . 3 بالإكراه  املتعلقة  الإجراءات  �ضالمة  من  التثبت 

)املادتني 640 و 644 من ق. م. ج.( )44( . 
املحددة  القانونية  املقت�ضيات  اأن  جند  �ضبق  ما  على  بناء 
اجلنائية  امل�ضطرة  قانون  اإطار  يف  املوؤ�ض�ضة  هذه  ل�ضالحيات 
املغربي، يدفعنا للقول باأن اخت�ضا�ضات قا�ضي تطبيق العقوبات 
تنح�رش يف حدود مهام اإدارية فقط دون اأية اخت�ضا�ضات ق�ضائية، 

ومل ترق اإىل الدور املرتقب لها يف مواكبة املعاملة العقابية. 
اإن�ضاء  اإىل  جلاأ  اجلزائري  امل�رشع  اأن  جند  اأخرى  جهة  من 
يف  دوره  ينح�رش  الذي  اجلزائية  الأحكام  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة 
اأن يقوم بت�ضخي�س العقوبات  متابعة تنفيذ الأحكام، ويطلب منه 
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مقارنة(. حتليلية  د. نزار حمدي إبراهيم قشطة)دراسة 

واأنواع العالج ومراقبة كيفية تطبيقها، لكن يالحظ اأن دور قا�ضي 
ذلك  ولتو�ضيح  كبري  ب�ضكل  فعال  وغري  منح�رش  العقوبة  تطبيق 

ن�ضتعر�س دور قا�ضي التطبيق يف الت�رشيع اجلزائري. 
اإن الدور املنوط بقا�ضي تطبيق الأحكام اجلزائية حمدودة 
بالنظر اإىل املهام امل�ضندة اإلية وال�ضلطات املحدودة التي يتمتع بها 
ف�ضلطاته حم�ضورة  العقابي،  العالج  عملية  على  اإ�رشاف  اإطار  يف 
يف اإطار جلنة الرتتيب والتاأديب وهي جلنة اإدارية، اإ�ضافة اإىل اأن 
القرارات التي ي�ضدرها قا�ضي تطبيق الأحكام قابلة فقط ملراقبة 

وزارة العدل وهي اأي�ضا جهة اإدارية )45( 
التنفيذ  على  الإ�رشاف  اأن  القول  ميكن  املنطلق  هذا  من 
اجلزائي الذي تبناه امل�رشع اجلزائري هو يف حقيقة الأمر اإ�رشاف 
اإداري يقوم به قا�س، ولي�س اإ�رشاف ق�ضائي يج�ضد فعال ا�ضتمرار 
الق�ضاء ك�ضلطة يف تطبيق العقوبات، التي ق�ضى بها وفر�س حماية 

ق�ضائية حقيقية حلقوق املحكوم عليهم. 
تاأخذ  اأو  التنفيذ  بق�ضاء  تاأخذ  ل  الت�رشيعات  تلك  كانت  اإذا 
امل�رشع  موقف  عن  فماذا  �ضكلية،  تكون  تكاد  بطريقة  لكن  به 
�ضوف  ما  هذا  العقوبة؟  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  من  الفل�ضطيني 

نو�ضحه يف الفرع الثاين. 
نظام  ◄ من  الفل�صطيني  امل�رشع  موقف  الثاين:  الفرع 

الإ�رشاف الق�صائي على التنفيذ اجلزائي
من خالل الطالع على قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني 
رقم 3 للعام 2001، وقانون مراكز الإ�ضالح والتاأهيل الفل�ضطيني 
2005م  ل�ضنة   )3( رقم  قانون  اإىل  اإ�ضافة   ،1998 للعام   6 رقم 
والتاأهيل  الإ�ضالح  مراكز  قانون  اأحام  بع�س  بتعديل  قام  الذي 

»ال�ضجون« رقم )6( ل�ضنة 1998م، 
جند اأن امل�رشع الفل�ضطيني يف الوقت الراهن ل يخرج عن نط 
اأغلب الت�رشيعات العربية التي اأوكلت مهمة ال�ضهر على التنفيذ وكذا 
للتاأكد من �رشعية العتقال،  العامة وذلك  للنيابة  ال�ضجون  زيارة 
الإجراءات على  الأحكام وقد ن�س قانون  تنفيذ  بها  املنوط  وهي 
ذلك �رشاحة يف املادة 395 ق اأ ج، حيث جاء بها »تتوىل النيابة 
ملا  وفقًا  اجلزائية  الدعاوى  يف  ال�ضادرة  الأحكام  تنفيذ  العامة 
هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم ال�ضتعانة بقوات ال�رشطة 

مبا�رشة »
على  فقط  يعتمد  الفل�ضطيني  امل�رشع  اأن  �ضبق  مما  ن�ضتنتج 
�ضورته  يف  التنفيذ  على  �ضاهرة  ك�ضلطة  العامة  النيابة  جهاز 
التقليدية بجانب الإدارة العقابية التي تتكلف بهذه املهمة، والتي 
معاملة  يف  و�ضائلها  لتطوير  الأخرية  ال�ضنوات  يف  جهدا  تدخر  مل 

املحكوم عليه ب�ضيء من الإن�ضانية. 
باإن�ضاء  باأن يقوم  الفل�ضطيني مطالب  اأن امل�رشع  لذلك جند 
موؤ�ض�ضة قا�ضي تطبيق العقوبة ملا لها من اأهمية يف حماية حقوق 
التي  لل�ضيا�ضة اجلنائية احلديثة  املحكوم عليهم واتباعا وتطبيقًا 

تهدف من وراء تطبيق العقوبة اإ�ضالح وتاأهيل املحكوم عليه. 
ومن وجهة نظرنا لن يكون هناك تعار�س بني عمل النيابة 
تطبيق  قا�ضي  مهمة  اأن  بحكم  العقوبة  تطبيق  وقا�ضي  العامة 

اأي تعار�س  لي�س هناك  العامة، كما  النيابة  امتداد لعمل  العقوبة 
بحكم  ال�ضجون  اإدارة  عمل  وبني  العقوبة  تطبيق  قا�ضي  بني عمل 
اأنها عالقة تكاملية اأ�ضا�ضها اإجناح عملية العالج العقابي واإعادة 

التاأهيل الجتماعي للمحكوم عليه. 
يف  الق�ضائية  ال�ضلطة  وجود  �رشورة  وا�ضحًا  بات  حيث 
هي  للق�ضاء  والد�ضتورية  الطبيعية  املهمة  لأن  التنفيذ،  مرحلة 
حماية احلريات العامة، مبا ي�ضتوجب اإ�رشافها ورقابتها على كل 
الإجراءات التي مت�س هذه احلريات، وهذه املهمة اأ�ضل من اأ�ضول 
ال�رشعية الإجرائية، هذا القول الذي ي�ضدق على ال�رشعية الإجرائية 
ين�ضحب بطبيعة الأ�ضياء على �رشعية تنفيذ اجلزاءات اجلزائية. فيما 
يتعلق بحقوق املحكوم عليه، و�ضماناته، وتطبيق اأ�ضاليب التنفيذ، 
و�ضمانات  املتهم،  �ضمانات  بني  تناق�س  يكون  ل  حتى  وذلك 

املحكوم عليه، 
الإجراءات  قانون  له  يقررها  ب�ضمانات  الأول  يتمتع  حيث 
اأن  ال�ضمانات، يف حني  الأخري حمرومًا من كل  اجلزائية، ويكون 
حقوق  على  جميعها  توؤثر  والتنفيذ  واملحاكمة  التحقيق  مراحل 

الفرد متهمًا كان اأو حمكومًا عليه بذات الدرجة. 
املجال  هذا  يف  بجراأة  يخطو  اأن  م�رشعنا  من  ننتظر  لذلك 
وي�ضارع اإىل تدارك النق�س باإن�ضاء موؤ�ض�ضة قا�ضي تطبيق العقوبة 
مع تكليفه مبهام تت�ضل مبا�رشة باأ�ضلوب التنفيذ وب�ضفة خا�ضة 
ما تعلق بالعقوبات ال�ضالبة للحرية، كاأن يعهد اإليه بالرقابة على 
الن�ضاط الإداري للتحقق من مطابقته للقانون، ويعهد اإليه بكل ما 
من �ضاأنه تعديل و�ضع املحكوم عليه، وب�ضفه خا�ضة حتديد مدة 
النقل من  ذلك  التنفيذ مبا يف  اأ�ضلوب  وتعديل  التدبري،  اأو  العقوبة 
موؤ�ض�ضة اإىل اأخرى، واأهم ما يخت�س به قا�ضي تطبيق العقوبة هو 
منح الإفراج ال�رشطي واإلغاوؤه وتعديل اللتزامات املفرو�ضة على 
اإ�ضكالت  يف  الخت�ضا�س  اإليه  يوكل  اأن  ميكن  كما  عنه،  املفرج 

التنفيذ ب�ضكل عام. 

خامتة
بني  من  اجتماعيًا  املجرم  تاأهيل  واإعادة  اإ�ضالح  يعترب 
والذي يتطلب  ال�ضيا�ضة اجلنائية احلديثة،  العقوبة يف  اأهداف  اأهم 
مرحلة  يف  الق�ضاء  تدخل  يتطلب  عالجي  برنامج  اإىل  اإخ�ضاعه 
تنفيذ اجلزاء اجلنائي لتخاذ القرارات املالئمة تطبيقا ملبداأ تفريد 
واأخرى  قانونية  اأ�ض�س  على  التدخل  هذا  اإ�ضناد  مت  وقد  العقوبة، 
اإجرائية مرتبطة بالأ�ضا�س بالهدف من العقوبة وباجلاين، كما مت 
تو�ضيح اأهم امل�ضوغات التي �ضاقها الفقه يف ت�ضويغ وجود ق�ضاء 
التنفيذ، �ضواء كان ب�ضورة جلان اأو يف �ضورة الهيئة الق�ضائية اأو 
امل�رشعني  قناعة  اأي�ضا  يرتجم  والذي  املنفرد،  القا�ضي  ب�ضورة 

باعتبار التاأهيل هو الغر�س الأ�ضا�ضي للعقاب. 
التنفيذ  مرحلة  يف  الق�ضائي  التدخل  اأحدث  لذلك  نتيجة 
دفع  مما  عام،  ب�ضكل  اجلنائي  القانون  جمال  يف  حقيقية  ثورة 
�ضوره  بجميع  اعتماده  اإىل  املعا�رشة  الت�رشيعات  من  العديد 
لنا  ات�ضح  اجلنائي، حيث  اجلزاء  الذي حلق مفهوم  للتطور  نتيجة 
من خالل القانون املقارن اأنه اأقر معاملة خا�ضة للمحكوم عليهم 
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من خالل ال�ضمانات القانونية املكفولة لهم اأثناء مرحلة تطبيق 
العقابية،  املوؤ�ض�ضات  داخل  الت�ضنيف  من  بدءاً  اجلنائي،  اجلزاء 
ال�رشطي،  والإفراج  اخلروج  كرخ�س  التحفيزية  بالتدابري  وانتهاًء 
ال�ضجني،  حلقوق  الداعمة  القانونية  الن�ضو�س  تطبيق  ول�ضمان 
العقوبات ب�ضالحيات وا�ضعة متعلقة  زود امل�رشع قا�ضي تطبيق 
العقابية،  الإدارة  قبل  من  امل�رشوعية  مبداأ  احرتام  مدى  مبراقبة 
يف �ضقه املت�ضمن كفالة حقوق املحكوم عليهم و املتمثلة يف تلك 
املقررة لالإن�ضان العادي نذكر بع�ضًا منها، احلق يف معرفة النظام 
الداخلي لل�ضجن، احلق يف الرعاية، احلق يف الت�رشف يف اأمواله، 
اأو  كلية  ال�ضجني ب�ضفة  والعمل، ول يحرم منها  التعليم  احلق يف 
الجتماعي  اإدماجه  لإعادة  اإل يف حدود ما هو �رشوري  جزئية 

وفقا لالأو�ضاع املن�ضو�س عليها قانونا. 
الفل�ضطيني جنده مل يخرج  اأما فيما يتعلق مبوقف امل�رشع 
التي  العربية،  الت�رشيعات  غالبية  فيه  �ضارت  الذي  امل�ضار  عن 
اأوكلت مهمة تنفيذ العقوبة ومراقبة مراكز الإ�ضالح والتاأهيل اإىل 
بتبني  مطالب  الفل�ضطيني  امل�رشع  اأن  جند  لذلك  العامة،  النيابة 
مبداأ التدخل الق�ضائي يف مرحلة التنفيذ بوا�ضطة موؤ�ض�ضة قا�ضي 
مع  يتفق  لكونه  احلديثة،  الت�رشيعات  غرار  على  العقوبة  تطبيق 
ويعد  احلديثة،  العقابية  ال�ضيا�ضة  ت�ضود  التي  الأ�ضا�ضية  املبادئ 
اإقراره خطوة هامة يف توجيه النظام العقابي اإىل حتقيق اأهدافه، 

وفيما يلي نعر�س لبع�س النتائج والتو�ضيات. 

أوال: النتائج

الذي . 1 الق�ضائي  للتفريد  امتداداً  التنفيذي  التفريد  يعترب 
اأنطلق مع اختيار العقوبة املنا�ضبة من طرف القا�ضي حتى توؤدي 

الغر�س الذي و�ضعت من اأجله وهو الإ�ضالح والتاأهيل. 
الإ�رشاف . 2 لتربير  واحد  اأ�ضا�س  على  الفقهاء  يتفق  مل 

الق�ضائي على التنفيذ اجلزائي، لكنهم متفقني على �رشورة وجود 
العقابية  الإدارة  تع�ضف  للحد من  العقوبة  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة 

وحتقيق مبداأ ال�رشعية اأثناء مرحلة التنفيذ. 
الدول الأوروبية املعا�رشة تبنت موؤ�ض�ضة قا�ضي . 3 اأغلب 

تطبيق العقوبة ومنحته �ضالحيات وا�ضعة وحقيقية لالإ�رشاف على 
تطبيق العقوبة مبا يحقق اأهدافها وي�ضون حقوق املحكوم عليه، 
كما ات�ضح لنا اأن بع�س الدول العربية التي تبنت اإن�ضاء املوؤ�ض�ضة 
متنحها  ومل  حمتواها  من  واأفرغتها  اإدارية  طبيعة  ذات  جعلتها 

ال�ضالحيات احلقيقية للقيام مبهامها على اأكمل وجه. 
تطبيق . 4 قا�ضي  مبوؤ�ض�ضة  الفل�ضطيني  امل�رشع  ياأخذ  مل 

زيارة  على  ال�ضلطة  العامة  النيابة  مبنح  فقط  واكتفى  العقوبة 
ال�ضجون والتاأكد من �رشعية العتقال. 

 اإن جناح املوؤ�ض�ضة يتوقف على �ضخ�س قا�ضي تطبيق . 5
مع  مبرونة  الت�رشف  حنكة  من  دوره  يتطلبه  مبا  العقوبات 
الإمكانيات التي يتيحها قانون العقوبات احلايل، وكذا الن�ضو�س 
املنظمة ل�ضري مراكز الإ�ضالح والتاأهيل، وما ميكن اأن متليه عليه 

قناعته من خالل معاينة ومعاي�ضة ال�ضجني نف�ضه. 

ثانيا: توصيات الدراسة

وامل�رشع . 1 خا�س  ب�ضكل  الفل�ضطيني  بامل�رشع  نهيب 
والذي  العقوبة،  تطبيق  قا�ضي  موؤ�ض�ضة  بتبني  عام  ب�ضكل  العربي 
لالإ�رشاف  وتنفيذها  بالعقوبة  النطق  مرحلتي  اإخ�ضاع  على  يقوم 
عليه  املحكوم  حقوق  احرتام  �ضمان  ا�ضتمرار  لكفالة  الق�ضائي 
و�ضيانتها املعتربة يف �ضميم وظيفة الق�ضاء التي تكر�ضها العديد 

من الد�ضاتري كمبادئ عامة. 
قا�ضي . 2 نظام  تبنت  التي  املقارنة  الأنظمة  كانت  اإذا 

العقوبات  نظام  مع  املوؤ�ض�ضة  وجود  كيفت  قد  العقوبات  تطبيق 
الواردة يف قوانينها اجلنائية، وذلك بالن�س على العقوبات البديلة 
مبختلف اأنواعها، فاإن تبني امل�رشع الفل�ضطيني للموؤ�ض�ضة يجب اأن 

ي�ضاحبه هذا النوع من التكييف القانوين. 
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