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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 98/48

باإ�سدار قانون ال�سجون

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سجون ال�سادر باملر�سوم ال�سطاين رقم 74/23 ،

وعلى قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/35 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن ال�سجون باأحكام القانون املرافق .

املــادة الثانيــــة

ي�سدر املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك الالئحة التنفيذية للقانون ، واإىل حني �سدورها 

ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة مبا ل يتعار�ش مع اأحكام هذا القانون .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى القانون رقم 74/23 الم�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق اأو يتعار�ش 

مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :  2   من ربيع الآخر �سنة 1419هـ

املـوافـــق :  26  من يولــــــــــــيو �سنة 1998م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان  
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قانون ال�سجون

الف�سل الأول

فـي التعريفات والأحكام العامة

املــادة )1(

املو�سح قرين كل  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  القانون يكون  اأحكام هذا  فـي تطبيق 

منها ، ما مل يقت�ش �سياق الن�ش معنى اآخر :

املفت�س العــام  :

املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك .

الإدارة : 

الإدارة العامة لل�سجون .

املدير العـــام :

مدير عام ال�سجون .

النزيــــــــــــــل :

كل من ي�سجن تنفيذا حلكم ق�سائي �سادر من حمكمة خمت�سة .

املحبــــــــو�س :

كل من يحب�ش احتياطيا تنفيذا لأمر �سادر من �سلطة خمت�سة .

ال�ســــــــــــــجن  :

املكان الذي يودع فيه النزيل .

اللجنة الطبية :

اللجنة املن�سو�ش عليها فـي قانون ال�سرطة .

الالئحـــــــــــة :

الالئحة التنفيذية لهذا لقانون .

املــادة ) 2 ( 

تن�ساأ ال�سجون واأماكن احلب�ش الحتياطي وحتدد مقارها بقرار من املفت�ش العام ، ويخ�س�ش 

فـي كل منها ق�سم م�ستقل للرجال وق�سم للن�ساء .

املــادة ) 3 ( 

ي�سدر  التي  وال�سوابط  وبال�سروط  احلدود  فـي  املفتوحة  ال�سجون  نظام  تطبيق  يجوز 

بتحديدها قرار من املفت�ش العام .
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املــادة ) 4 ( 

تنفذ العقوبات املقيدة للحرية فـي ال�سجون ، ويودع من ي�سدر اأمر بحب�سه احتياطيا فـي 

الأماكن املعدة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية .

املــادة )5( 

اأو  النـــزيل  بحــــوزة  تكــــــون  التي  القيمـــة  ذات  والأ�سيــــاء  النقـــود  الودائــــع  مبكتــــب  حتفــظ 

املحبــــو�ش ، كما حتفظ به النقود املر�سلة اإليه من ذويه والأجر الذي يح�سل عليه النزيل 

اقت�ست  اإذا  القيمة  ذات  الأ�سياء  من  النزلء  ودائع  بيع  لالإدارة  ويجوز   . ت�سغيله  مقابل 

ال�سرورة ذلك على اأن يحتفظ بثمنها للنزيل .

املــادة ) 6 ( 

التي  اجلهات  اأو  لالأ�سخا�ش  به  اخلا�سة  الودائع  ت�سليم  يطلب  اأن  املحبو�ش  اأو  للنزيل 

يحددها ، ويجوز له ال�سرف من املبالغ املودعة على ذمته اأثناء اإقامته بال�سجن اأو مكان 

احلب�ش الحتياطي . وي�سلم للنزيل اأو املحبو�ش عند الإفراج ما يكون له من ودائع .

املــادة ) 7 ( 

 ، الحتياطي  احلب�ش  واأماكن  ال�سجون  فـي  بها  يحتفظ  التي  ال�سجالت  الالئحة  حتدد 

وتبني قواعد القيد بها .

املــادة ) 8 ( 

مع عدم الإخالل باأية اأحكام واردة فـي قانون اآخر يتوىل املدير العام حتديد تاريخ و�ساعة 

تنفيذ عقوبة الإعدام ، ويخطر الدعاء العام بذلك كتابة . وتبني الالئحة اإجراءات ت�سليم 

اأو دفن اجلثة .

املــادة ) 9 ( 

اإذا توفـي النزيل يعد تقرير طبي بوفاته ويخطر اأقاربه كتابة ويحدد لهم موعد ل�ستالم 

جثته ، فاإذا مل يح�سر اأحد ل�ستالمها فـي املوعد املحدد اأو كان املتوفـى م�سابا مبر�ش معد 

تتخذ اإجراءات دفنه فـي املقربة التابعة لالإدارة .
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املــادة ) 10 ( 
 ، بها  والإ�صالح  التاأهيل  واأ�صاليب  ال�صجون  لتطوير  العامة  ال�صيا�صة  لو�صع  جلنة  تن�صاأ 
والرعاية الالحقة للمفرج عنهم برئا�صة املدير العام وع�صوية ممثلني عن اجلهات الآتية :

- وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل والتدريب املهني .
- وزارة الرتبية والتعليم .

- وزارة ال�صحة .
- وزارة العدل .

- الهيئة العامة لأن�صطة ال�صباب الريا�صية والثقافية .
- املحكمة اجلزائية .

- الدعاء العام اجلزائي .
وي�صدر بت�صكيل اللجنة وتنظيم عملها قرار من املفت�ش العام .

املــادة ) 10 ( مكــررا 
ل تختــ�ش املحاكم بالنظــر فــي م�صائــل تنظيــم ال�صجون واإدارتها واملنازعات املتعلقة بذلك  . 

الف�صل الثاين
فـي قبول النزالء واملحبو�صني

املــادة ) 11 (
اإل باأمر كتابي �صادر  اأو مكان احلب�ش الحتياطي  اأي �صخ�ش فـي ال�صجن  اإيداع  ل يجوز 
من ال�صلطة املخت�صة وموقعا ممن له ال�صالحية القانونية فـي اإ�صداره . وحتدد الالئحة 

قواعد واإجراءات قبول النزلء واملحبو�صني .

املــادة ) 12 ( 
يجب تفتي�ش النزيل اأو املحبو�ش قبل دخوله ال�صجن اأو مكان احلب�ش الحتياطي والحتفاظ 
مبا يوجد معه من نقود واأ�صياء ذات قيمة فـي مكتب الودائع املن�صو�ش عليه فـي املادة )5( 

من هذا القانون .

املــادة ) 13 ( 
 ، وخطورتها   ، اأجلها  من  عليهم  املحكوم  اجلرائم  لنوع  وفقا  درجات  اإلى  النزلء  ي�صنف 
وتكرار ارتكابها ، ومدة العقوبة املق�صي بها ، وغري ذلك من الأ�ص�ش التي تي�صر تقوميهم . 
وحتدد الالئحة درجات ت�صنيف النزلء والقواعد التي تتبع فـي معاملة نزلء كل درجة . 
وفـي جميع الأحوال يعزل النزلء واملحبو�صون الذين مل تتجاوز اأعمارهم الثامنة ع�صرة 

عن غريهم .
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املــادة ) 14 ( 

اأو  �سحية  اأ�سباب  به  قامت  اإذا  املحبو�سني  اأو  النزلء  بقية  عن  املحبو�ش  اأو  النزيل  يعزل 

اأخالقية تدعو لذلك ، ويجوز عزل النزيل اأو املحبو�ش اإذا كان متهما فـي جرمية يجري 

التحقيق فيها . وتبني الالئحة ال�سلطة املخت�سة باإ�سدار قرار العزل .

الف�سل الثالث

 فـي الت�سغيل والأجور

املــادة ) 15 ( 

ال�سحية  اإلزاميا ما مل متنعهم حالتهم  اأو خارجها  ال�سجون  داخل  النزلء  ت�سغيل  يكون 

من ذلك . ول يجوز ت�سغيل املحبو�سني والنزلء املحكوم عليهم بال�سجن مدة ل تزيد على 

�سهرين فـي غري الأعمال املتعلقة بتنظيف اأماكن اإيوائهم .

املــادة ) 16 ( 

 ، النزلء  بها  يقوم  التي  الأعمال  اأنواع  الالئحة  حتدد  العمل  قانون  اأحكام  مراعاة  مع 

وطبيعتها ، واحلد الأق�سى ل�ساعات العمل اليومية .

املــادة ) 17 ( 

يعفى النزيل من العمل اإذا بلغ من العمر �ستني عاما ، وذلك ما مل يرغب فيه وتثبت قدرته 

عليه بتقرير من طبيب ال�سجن .

املــادة ) 18 ( 

فـي غري حالت ال�سرورة ل يجوز ت�سغيل النزلء يوم اجلمعة واأيام العطالت الر�سمية ، 

كما ل يجوز ت�سغيل غري امل�سلمني فـي اأعيادهم الدينية .

املــادة ) 19 ( 

مينح النزيل مقابل عمله اأجرا ، حتدد الالئحة مقداره و�سروط ا�ستحقاقه .

املــادة ) 20 ( 

ل يجوز احلجز على اأجر النزيل اأو اخل�سم منه اإل فـي حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة 

اأو ل�سداد املبالغ التي ت�ستحق عليه مقابل ما يت�سبب فيه بخطئه من خ�سائر لل�سجن ، واإذا 

تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة .
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املــادة )21(

اإذا توفـي النزيل �سرف لورثته ما يكون م�ستحقا له من اأجر ، واإذا مل يكن للمتوفـى ورثة 

اآل ذلك الأجر اإىل ح�ساب يخ�س�ص لل�سرف منه على املكافاآت الت�سجيعية املن�سو�ص عليها 

فـي املادة )26( من هذا القانون .

الف�صل الرابع 

 فـي التعليم والثقافة

املــادة ) 22 ( 

الآخرين  النزلء  تعليم  الإدارة على  وتعمل   ، النزلء  اإلزاميا للأميني من  التعليم  يكون 

وتدريبهم مهنيا مع مراعاة �سنهم ومدى ا�ستعدادهم ومدة العقوبة املحكوم بها عليهم .

املــادة ) 23 (

امل�سوؤولة عن التعليم والتدريب مناهج تعليم وتدريب  ت�سع الإدارة بالتفاق مع اجلهات 

النزلء . وحتدد اللئحة قواعد واإجراءات تاأدية المتحانات .

املــادة ) 24 ( 

تن�ساأ فـي كل �سجن مكتبة ت�سم الكتب واملطبوعات اجلائز تداولها والتي تهدف اإىل تثقيف 

وتهذيب النزلء ، وجلميع النزلء ال�ستفادة منها فـي اأوقات فراغهم . ويجوز للنزيل اأن 

يح�سر على نفقته الكتب وال�سحف واملجلت وذلك بعد موافقة مدير ال�سجن .

املــادة )25( 

على الإدارة متكني النزلء من ال�ستفادة من و�سائل الإعلم املختلفة وو�سع برامج خا�سة 

تنظمه  ملا  وفقا  وذلك   ، العام  مدار  على  والرتفيهية  التثقيفية  واملحا�سرات  بالندوات 

اللئحة .

املــادة )26( 

القراآن  ال�سجن حفظ  اأثناء وجوده فـي  ا�ستطاع  اإذا  النزيل مكافاأة مالية ت�سجيعية  مينح 

الكرمي اأو اأجزاء منه اأو قدم بحثا اأو عمل فنيا متميزا اأو اأجاد حرفة اأو �سنعة معينة اأو 

ح�سل على اإحدى ال�سهادات العامة اأو اجلامعية اأو العليا . وحتدد اللئحة قيمة املكافاأة 

و�سوابط منحها .
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املــادة )27( 

على اإدارة ال�سجن اأن تكفل حمافظة النزلء امل�سلمني على اإقامة �سعائرهم الدينية واأن تهيئ 

لهم الو�سائل الالزمة لأدائها ، ويكون لكل �سجن مر�سد اأو اأكرث من الدعاة املتخ�س�سني .

الف�سل اخلام�س 

 فـي الرعاية ال�سحية والجتماعية

املــادة )28(

يتمتع النزلء واملحبو�سون بالرعاية ال�سحية والجتماعية املجانية داخل ال�سجون واأماكن 

احلب�ش الحتياطي ، وتبني الالئحة الأحكام املنظمة لذلك .

املــادة ) 29 ( 

يخ�س�ش لكل �سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من امل�ساعدين يكون م�سوؤول عن اتخاذ 

ما يكفل املحافظة على �سحة النزلء ووقايتهم من الأمرا�ش .

املــادة) 30 ( 

يوفر للنزلء واملحبو�سني وجبات غذائية منا�سبة لل�سن واحلالة ال�سحية  ، ويجب اأن تكون 

جيدة النوعية وح�سنة الإعداد والتقدمي ، وتبني الالئحة اأنواعها ومواعيد تقدميها . ويجوز 

للمحبو�سني احل�سول على طعام على نفقتهم ، وذلك وفقا ملا تنظمه الالئحة .

املــادة ) 31 (

يوفر  كما   ، ال�سخ�سي  لال�ستعمال  مالئمة  واأغطية  مالب�ش  واملحبو�سني  للنزلء  يوفر 

للنزلء مالب�ش خا�سة بالعمل والتدريب . وتبني الالئحة اأنواع واأعداد واألوان املالب�ش . 

ويجوز احتفاظ املحبو�سني مبالب�سهم اخلا�سة .

املــادة ) 32 ( 

تعامل النزيلة احلامل ابتداء من ظهور اأعرا�ش احلمل عليها وحتى م�سي اأربعني يوما 

على الو�سع معاملة طبية خا�سة من حيث نوع الغذاء والأعمال التي ت�سند اإليها . ويجب 

�سجن  واقعة  اإىل  اأو  ال�سجن  فـي  اإىل مولده  ي�سري  ما  الطفل  �سهادة ميالد  فـي  يذكر  األ 

والدته .
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املــادة ) 33 (

يبقى الطفل الذي يولد بال�سجن مع اأمه حتى يبلغ من العمر �سنتني ، فاإذا بلغها اأو مل 

ترغب اأمه فـي بقائه معها خالل تلك املدة �سلم لأبيه اأو ملن له حق ح�سانته �سرعا . فاإن مل 

يكن للطفل اأب اأو اأقارب يكفلونه اأودع اإحدى موؤ�س�سات رعاية الأطفال ، على اأن تخطر الأم 

مبكان اإيداعه . وحتدد الالئحة قواعد تي�سري روؤية الأم للطفل فـي اأوقات دورية .

املــادة ) 34 ( 

فاإذا   ، ب�ساأنها  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  واملحبو�سني  النزلء  �سكاوى  قبول  الإدارة  على 

رغب مقدم ال�سكوى اإبالغ �سكواه اإىل جهة اأخرى ، فعلى الإدارة رفعها اإليها . وفـي جميع 

الأحوال يتم اإثبات ذلك فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ش .

املــادة ) 35 ( 

تن�ساأ بالإدارة العامة لل�سجون اإدارة للرعاية الجتماعية للنزلء يلحق بها عدد كاف من 

اخلرباء والأخ�سائيني ، ويكون لها اأق�سام فـي ال�سجون كلما اقت�سى الأمر ذلك ، وتخت�ش 

هذه الإدارة بالآتي : 

امل�ساهمة فـي اإعداد وتنفيذ برامج ا�ستقبال النزلء فيما يخ�ش فح�ش �سخ�سيتهم   - 1

وت�سنيفهم .

وتاأهيلهم  وتدريبهم  وتثقيفهم  النزلء  معاملة  برامج  و�سع  فـي  ال�سرتاك   - 2

والإ�سراف على تنفيذ هذه الربامج وتعديلها .

اإعداد البحوث الجتماعية والدرا�سات النف�سية التي ت�ساعد على تاأهيل النزلء   - 3

لكي يكونوا اأع�ساء �ساحلني فـي املجتمع .

متابعة الن�ساط الجتماعي للنزلء وبحث م�ساكلهم الفردية وتقدمي امل�ساعدات   - 4

الالزمة حللها .

اإعداد النزلء وتاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة   - 5

لت�سهيل ح�سولهم على عمل منا�سب قبل الإفراج عنهم .

التن�سيق مع اجلهات املخت�سة لرعاية اأ�سر النزلء اجتماعيا وماديا اأثناء تنفيذ   - 6

العقوبة .
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الف�سل ال�ساد�س 

 فـي الزيارة واملرا�سلة

املــادة ) 36 ( 

للنزيل احلق فـي ا�ستقبال الزوار واملرا�سلة ، ويكون الرتخي�ش بالزيارة للمدير العام اأو من 

يفو�سه طبقا ملا تنظمه الالئحة .

املــادة ) 37 ( 

للمدير العام اأو من يفو�سه اأن يطلع على كل مكاتبة ترد اإىل النزيل اأو ت�سدر عنه ، وعليه 

اأن مينع ت�سليمها اأو اإر�سالها اإذا راأى فـي م�سمونها دلئل قوية على ما يثري ال�سبهة اأو يخل 

بالأمن .

املــادة ) 38 ( 

اأو بال�سحة العامة تفتي�ش اأي زائر لل�سجن فاإذا عار�ش فـي  يجوز لأ�سباب تتعلق بالأمن 

ذلك منع من الزيارة ، وللمدير العام اأو من يفو�سه لذات الأ�سباب اأن يقرر منع الزيارة 

موؤقتا فـي اأي �سجن .

املــادة ) 39 (

للمحبو�ش احلق فـي ا�ستقبال الزوار واملرا�سلة ، طبقا ملا تنظمه الالئحة .

الف�سل ال�سابع 

 فـي التاأديب

املــادة ) 40 (

كل نزيل اأو حمبو�ش يخالف القوانني اأو اللوائح اأو النظم املعمول بها فـي ال�سجن اأو مكان 

احلب�ش الحتياطي يعاقب تاأديبيا ، وذلك دون الإخالل بامل�ساءلة اجلزائية . وللمدير العام 

اأو ي�سدر  اأن ياأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية املنا�سبة �سد النزيل الذي يحاول الهرب 

منه هياج اأو تعد �سديد اأو اإذا خيف اإحلاقه �سرر بنف�سه اأو بغريه .

املــادة ) 41 ( 

ي�سكل املدير العام جلنة لتاأديب النزلء برئا�سة �سابط برتبة منا�سبة وع�سوية الأخ�سائي 

الجتماعي بال�سجن واأحد �سباط الأق�سام .
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املــادة ) 42 ( 

مع عدم الإخالل بالعقوبات املقررة فـي قانون اجلزاء اأو اأي قانون اآخر ، يعاقب النزيل اإذا 

اأ�ساء ال�سلوك اأو خالف اأنظمة ال�سجن باإحدى العقوبات التاأديبية الآتية :

التنبيه اأو الإنذار فـي ح�سور احلرا�ش اأو النزلء .  - 1

احلرمان من كل اأو بع�ش المتيازات املقررة ملدة ل تزيد على �سهر .  - 2

تاأخري نقل النزيل اإىل درجة اأخرى ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر .  - 3

اإعادة النزيل اإىل الدرجة التي كان فيها ملدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر .  - 4

احلرمان من الأجر مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام .  - 5

احلجز النفرادي ملدة ل تزيد على �سهرين .  - 6

الإخ�ساع لطعام مقنن ملدة ل تزيد على )22( يوما .  - 7

وتبني الالئحة املخالفات التي توقع عنها تلك العقوبات ، واإجراءات توقيعها والت�سديق 

عليها .

املــادة ) 43 ( 

يكون توقيع العقوبة املبينة فـي كل من البندين )1 ، 2( من املادة )42( من هذا القانون 

من قبل مدير ال�سجن ، ويكون للجنة التاأديب توقيع اأي من العقوبات املن�سو�ش عليها 

فـي هذه املادة .

املــادة ) 44 ( 

عدة  النزيل  ارتكاب  حالة  وفـي   ، الواحدة  املخالفة  عن  عقوبة  من  اأكرث  توقيع  يجوز  ل 

خمالفات فـي وقت واحد توقع عليه عقوبة املخالفة الأ�سد .

املــادة ) 45 ( 

حتال اإىل املحكمة املخت�سة جميع اجلرائم التي يرتكبها النزلء باملخالفة لقانون اجلزاء 

اأو اأي قانون اآخر .

املــادة ) 46 ( 

اإذا كان فعله ي�سكل خمالفة وفقا  ل حتول حماكمة النزيل جزائيا دون م�ساءلته تاأديبيا 

لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية .

املــادة ) 47 ( 

ل حتول اأية عقوبة تاأديبية توقع تطبيقا لأحكام هذا القانون دون الإفراج عن النزيل فور 

انتهاء العقوبة املقررة مبقت�سى احلكم الق�سائي ال�سادر عليه .
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املــادة ) 48 ( 

 ، املحبو�سني  على  توقيعها  يجوز  التي  التاأديبية  والعقوبات  املخالفات  الالئحة  تبني 

واإجراءات و�سلطة توقيعها .

الف�سل الثامن 

 فـي الإفراج

املــادة ) 49 ( 

اأن مير  اأربع �سنوات ، وجب قبل الإفراج عنه  اإذا زادت مدة بقاء النزيل فـي ال�سجن على 

بفرتة انتقالية تهدف اإىل تي�سري اإدماجه فـي املجتمع بعد الإفراج عنه يراعى فيها التدرج 

فـي تخفيف القيود اأو منح املزايا ، وحت�سب هذه الفرتة من مدة العقوبة . وحتدد الالئحة 

هذه الفرتة وقواعد معاملة النزيل خاللها .

املــادة ) 50 (

اإذا كان املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد ق�سى فـي احلب�ش الحتياطي مدة واجبا 

خ�سمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه على اأ�سا�ش كل املدة املحكوم بها . واإذ �سدر 

ال�سجن  فـي  ق�ساوؤها  الواجب  املدة  فـي ح�ساب  تدخل  العقوبة فال  مدة  بتخفي�ش  العفو 

لالإفراج املدة التي ل ي�سح مبقت�سى العفو التنفيذ بها .

املــادة ) 51 ( 

اإذا تعددت العقوبات املحكوم بها فـي جرائم وقعت قبل دخول النزيل ال�سجن يكون الإفراج 

على اأ�سا�ش جمموع هذه العقوبات . اأما اإذا ارتكب النزيل اأثناء وجوده فـي ال�سجن يكون 

العقوبة  مدة  اإليها  م�سافا  اجلرمية  هذه  ارتكاب  وقت  الباقية  املدة  اأ�سا�ش  على  الإفراج 

املحكوم بها عليه .

املــادة ) 52 ( 

مراعاة  عنه  املفرج  وعلى  لذلك  املنظم  القانون  لأحكام  وفقا  �سرط  حتت  الإفراج  يكون 

ال�سروط الآتية :

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك واأن ل يت�سل بذوي ال�سرية ال�سيئة . اأ  - 

اأن ي�سعى ب�سفة جدية للتعي�ش من عمل م�سروع . ب - 

اأن يقيم فـي اجلهة التي يختارها ما مل يحدد قرار الإفراج جهة معينة . ج - 
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�أن ال يغري مكان �إقامته �إال بعد �إخطار مركز �ل�شرطة �ملخت�ص ، وعليه �أن يقدم  د - 

نف�شه �إىل مركز �ل�شرطة فـي �لبلد �لذي ينتقل �إليه فور و�شوله .

�ملحددة  �ملو�عيد  فـي  �إقامته  �لتابع له حمل  �ل�شرطة  �إىل مركز  نف�شه  �أن يقدم  هـ - 

لذلك . 

وي�شدر �أمر �الإفر�ج على �لنموذج �ملعد لذلك .

املــادة ) 53 ( 

�إذ� مل يلغ �الإفر�ج حتت �شرط حتى �لتاريخ �لذي كان مقرر� الإنهاء مدة �لعقوبة �ملحكوم 

بها �أ�شبح �الإفر�ج نهائيا ، فاإذ� كانت �لعقوبة �ملحكوم بها هي �ل�شجن �ملطلق �أ�شبح �الإفر�ج 

نهائيا بعد م�شي خم�ص �شنو�ت من تاريخ �الإفر�ج �ملوؤقت ، و�إذ� حكم فـي �أي وقت على �ملفرج 

عنه فـي جناية �أو جنحة من نوع �جلرمية �ل�شابق �حلكم عليه من �أجلها يكون قد �رتكبها 

فـي �ملدة �ل�شابقة جاز �إلغاء �الإفر�ج �إذ� مل تكن قد م�شت خم�ص �شنو�ت من تاريخ �حلكم 

�لثاين .

املــادة ) 54 (

يجوز بعد �إلغاء �الإفر�ج �أن يفرج عن �لنزيل مرة �أخرى �إذ� تو�فرت �شروط �الإفر�ج وفـي 

هذه �حلالـة تعترب �ملــدة �لباقية من �لعقوبة بعد �إلغاء �الإفر�ج كاأنها مدة عقوبة حمكوم 

بها . فاإذ� كانت �ملدة �ملحكوم بها �ل�شجن �ملطلق فال يجوز �الإفر�ج قبل م�شي خم�ص �شنو�ت .

املــادة )55( 

مع عدم �الإخالل بحكم �ملادة )47( يفرج عن �لنزيل ظهر �ليوم �الأخري النتهاء مدة �لعقوبة 

�إجر�ء�ت وقو�عد �الإفر�ج عن  �أخرى . وتبني �لالئحة  ما مل يكن مطلوبا لتنفيذ عقوبة 

�لنزالء .

املــادة ) 56 ( 

يجوز بقر�ر من �ملفت�ص �لعام بعد مو�فقة �للجنة �لطبية �الإفر�ج موؤقتا عن �لنزيل لدو�ع 

�شحية ، وذلك وفقا لالإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة .

املــادة ) 57 ( 

يبقي �ملفرج عنه �شحيا حتت مر�قبة �ل�شرطة ، ويخ�شع لفح�ص طبي دوري مبعرفة �جلهة 

�لطبية �لتي يحددها قر�ر �الإفر�ج ، ويعاد �إىل �ل�شجن متى �شمحت حالته �ل�شحية بذلك ، 

وت�شتنزل �لفرتة �لتي ق�شاها خارج �ل�شجن من مدة �لعقوبة .
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املــادة ) 58 ( 

ت�سكل بقرار من املفت�ش العام جلنة تتوىل اإعداد قوائم باأ�سماء املقرتح الإفراج عنهم فـي 

املنا�سبات الدينية والوطنية .

الف�سل التا�سع 

 فـي التنظيم والإدارة

املــادة ) 59 (

احلب�ش  واأماكن  لها  التابعة  وال�سجون  الإدارة  على  العام  الإ�سراف  العام  املفت�ش  يتوىل 

الحتياطي ، ويتوىل املدير العام الإ�سراف املبا�سر على الإدارة وال�سجون التابعة لها والقيد 

فـي �سجالتها و�سري العمل فيها ، ويكون لكل �سجن مدير يتوىل اإدارته .

اأماكن  اإدارة  عن  وامل�سوؤولني   ، ال�سجن  ومدير  العام  املدير  اخت�سا�سات  الالئحة  وتبني 

احلب�ش الحتياطي واخت�سا�ساتهم .

املــادة ) 60 ( 

مع عدم الإخالل بالخت�سا�سات املقررة لالدعاء العام ، ي�سكل املدير العام فريقا للتفتي�ش 

�سكاوى  من  اإليه  يقدم  ما  وفح�ش  واللوائح  القوانني  تطبيق  من  للتاأكد  ال�سجون  على 

النزلء ، ودرا�سة ما يكلف به من مو�سوعات .

املــادة ) 61 ( 

يجوز للمكلفني باحلرا�سة داخل ال�سجون اأو اأماكن احلب�ش الحتياطي اأو خارجها ا�ستعمال 

القوة اأو ال�سالح اأو اإطالق النار �سد النزلء اأو املحبو�سني ل�سد هجوم اأو مقاومة م�سحوبة 

با�ستعمال القوة ، اأو ملنع الفرار .  

وفـي جميع الأحوال ل يجوز  اإطالق النار اإل اإذا كان الو�سيلة الوحيدة لتحقيق الأغرا�ش 

ال�سابقة ، وبالقدر الالزم ل�سد الهجوم اأو املقاومة اأو منع الفرار . 

ويراعى قبل اإطالق النار اأن يبداأ احلار�ش بالإنذار باأنه �سيطلق النار .
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الف�سل العا�سر 

 فـي العقوبات

املــادة ) 62 (

يعاقب  اآخر  قانون  اأي  اأو  اجلزاء  قانون  عليها  ين�ش  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ول تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن مائة ريال 

ول تزيد على خم�سمائة ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من :

 1 - اأدخل اأو حاول اأن يدخل اإىل ال�سجن اأو مكان احلب�ش الحتياطي اأ�سلحة اأو اآلت 

ميكن اأن ت�ستعمل فـي الإخالل بالأمن .

اأدخل اأو حاول اأن يدخل اإىل ال�سجن اأو مكان احلب�ش الحتياطي اأية مواد حمظور   - 2

اإدخالها مبقت�سى هذا القانون ولئحته التنفيذية .

هرب نزيال اأو حاول اأن يهربه .  - 3

اأو مكان  العاملني بال�سجن  ا�ستعمل العنف �سد  اأو  التمرد  اأو حر�ش على  مترد   - 4

احلب�ش الحتياطي اأو �سد اأي �سخ�ش اآخر .

وت�ساعف العقوبة اإذا وقعت اجلرمية من اأحد العاملني بال�سجن اأو مكان احلب�ش الحتياطي 

اأو من املكلفني باحلرا�سة وحفظ الأمن .


