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 املقدمة
تعتبررع وبة ررع امورر ال ورري االةامررال االغلررع ااتررل اررين  اتمرريي اايررجال ي ااالعتترر ي اررل واررجر ااتمررع عج  ااا ج اررع  ررجا  ع الررج 
تتتف  ه وي أهلاع اطباعع خجصع تعتنف وي  قاع ااعبة ج  هذا وي جغرع اوري جغرع أخرعن ارمي أهل تغرج الرجا  اا برج  اااار ر اال تر و ي 

االاجر اابجنةنل املي ااتمع عج  ااا ج اع بي تع اه ااملي واجال  و ير   اوعتنةرع ني ارع اساجسراع ااجتلج ارع  ممنغج اااذي ام يبتتع ونى 
اطباع املي االاجر اابجنةنل اااةبغل امي و ةا وج ناا وي ج ر انبج  ارةر وبة رع امور ال أن ترع ارل اتارجه ي هلرج ه االتارجه االار ه 

او تغج اي ااي ث فالج أذا كجي وري ارا اامرجان أي ييرتع ي بغرذه ااعبة رع الاجا رع امجرعال أل أنره ال هة ومعا اع وبة ع امو ال أا و ل ومع 
ج تعر  ي ا اه ذاك  جوتيجاهج تلس ابًج يعنة ونى سنطع اا ااع .االتاجه االجنل ه هة ااي ث فالج أذا كجن  هذه ااعبة رع  عر  ااتيرنام  لمرعاو تغ

بررا أاررعات ااتمررع ل اااإا ررل  رراتعاا وبة ررج  اخررعن أل اي نةررس هررذه اتاررعات ت ببغررج وبة ررج  أترري مررعاا ع    ررث ال ييررتطال اامررجان أي ي 
لارري ار   . اتعرر ن ذاررك اا بررج  اااار ر االاررجر ااةبغررل اابررجنةنل ااررى االارجر ااتمررع عل ا تعررذ وةتةررًج ورري هرذه ااعبة ررع  جم بررج  أا امايررج    ا 

  ر اآاا  اأاكجا سايتلع ا إنان ا   كنلج تب و  اال ي ع اتنطة  اتخالق اااعجنا  . اابةر  مي وج لجا اةر هذه ااعبة ع وي نبج  اج
ا ررث  ي أسررس ااياجسررع ااا ج اررع اا  يلررع هررل امصررالل اتنبررل االتللرري اررل أي ياررةي ورري هررذه ااعبة ررع هررل اتخررذ ب رر  اال اررةل اوعجانترره 

االاتلل ااذي هة وضة فاه   اال أي ذاك الي ةل اجةن ائج  وي االاعو ي تتمصي الستعجن  واجنته اايج بع اكل ياةي وضةًا اعجاًل نجاعًج ال 
 ال نةةسغم اال امجعال ااذي ييعي ا غج كيع جي اا ل ال ااععاق ااصري ةا ا رع وغ ئر ي اترجبن ي ا صرالل تي ااعبة رج  ااترل يتنبةنغرج جرعا 

لررم ااعررةن  بغررم ااررى طع ررا ااعاررجن .اورري هررذا اال طنررا كررجي البرر  ورري اجررةن  ااتكررجبغم اااررعا م اررم تعرر  كة نررع  اوررجنتغم ااررى جررجن  ااتررةا  اورري
 اات جسب ب ي جيجوع اخطةا  اااع لع االعتكيع اااعبة ع االبرعا  اغرج    رث تكرةي ااعبة رع وتال لرع اوتةا نرع ورل جيرجوع اخطرةا  ورج ااتكرب وري

ل اوعاورج  أي تكرةي اا ترةل ااعبجبارع او ر  تمرع عغج او ر  جعا م وي خرالر والا رع وعااغرج ااا رعاش اامعتراع العتكبغرج اورعاش االاتلر 
اأي وبة ررع امورر ال ورري أترر ل ااعبة ررج  ااتررل وعاتغررج اايمررع ع اأخررذ  بغررج  عرر   ت ة ررذهج ونررى ن ررة يررتال م وررل االمررجوع ااعجوررع اررل االاتلررل

ااتمررع عج  اا  يلررع اجعنتغررج اررل وب وررع ااعبة ررج  ااررم أنغررج تعرر  ورري اخطررع ااعبة ررج  ااتيررجهج اتكررةي  للج ررع بتررع ااستئتررجر اعناررع ورري خاليررج 
ااتررل اسررتةوبتغج هررذه االاتلعررج   ررجاةطع    اغررل اررع البرر  و رره ياررب  االاتلررل أطبررا ون غررج ااةيررجن ااالوررتالر اذاررك نررإاال ونررى تررةان ي اا اررج 

وعجااته ونى مة  االتن ع االجتلج اع ال ال وي ااةعنيرع   اغرل أي كجنر  ت طرةي ارل وجهعهرج ونرى تيرة  ن رة ااةرعن أال أي  جط غرج االرع 
جي اانغج ال تإار تميي واجنج ال ااتمع عج  اا  يلع بي تعن انالجوع ا  ي ويتنإوج  ااجتغج .اتنغج وبة ع وي ات ل ااعبة ج  ااتل وعاغج االني

ارل وب وررع ااعبة ررج  االنغررج تعر  ورري اتيررى ااعبة ررج  ااار  ااعبة ررج  ااتررل يلارري اي يتعرعت اغررج االنيررجي كارر  ال اأي لل غرج هررة ااجترره .اكلررج 
اجنيي اا ي ارع اااياجسراع ااالجتلج ارع اااةنيرلاع الرج ناا التإار تميي  جر االعتت ي وي اججر اابجنةي اابغج ه ااابضج  ااايجال ي ال اتى اال

 رع اةاغج ا  اا ال اتت ج اا جمع اتى اطنا ون غج تيلاع )ااعبة ع االمانع( أا )ومانع وبة ع امو ال( أا )وعضنع امو ال(.ااالهتلجل ااكب
هتلرجل ايرع وبة رع اخرعن   ااكري تنرك اسريج  اخترع  هرذا ااذي ت  ى  ه هذه ااعبة ع وري اارعاي ااعرجل ارل ارتى  برجن ااعرجام ا رث ارجق ذارك اال

االةمرةن ااارةي و ةانرج اي ل ررج هرذا   ا رث يبر أ  لب وررع ااارذي يبرل ارل لررالا ويجارث االي رث االار ارل وجناررع وبة رع امور ال انبرذ  تجا عاررع 
ث ات جاا رج فاره االجرعا ا  اابجنةنارع ات ة رذ وبة رع االور ال و ه   ااالي ث االجنل ت جاا ج فاه االااجل اابجنةناع اعبة ع االو ال   أوج االي ث االجار 

 اختل ج   ل ج  عجتلع تةصن ج ا غج ااى أهم اا تج ج اأبع  ااتةصاج  . 
 املبحث االول

 ماهية عقوبة اإلعدام
 املطلب االول  : اجلذور التارخيية لعقوبة اإلعدام  

 االاجطع  جالعااي ااتل وع  بغج هذه ااعبة ع  ماي وجل اااتل تتللي  ما عع وتةا  تبي ااتةا  اا جااع ااتجا عاع اعبة ع امو ال الب  وي
تل إ هذا ااعتع  ع ل اجرةن نار تج لرع ذا  ترةان ي و  لرع  (1). وتع االنتبجل ااةعني ه اهة ااعتع االار ا طنا وناه وتع ااغلااع  1

ال ي تكلررةي اال انعررعش اكررجي االنتبررجل هررة اايررب ي ااةا رر  انعبررج  ا عرر  اي برري كررجي االاررعان يقامررةي فيج رري وتةعتررع اال يعضررعةي ايررنطع وناررج ا 
نمم  اايرنطع ااعنارج اترة  ارةكتغج ولنر  ونرى اترع ارا االنتبرجل اتعلار  اطمتره اب  تره  برجنةي أخرذ ااارجنل  للري ورج اعري  رجالا ل وناره 

ااتةررة   اامعتررل انلا ررل ونارره وبنيررج ورري االررجر ورري  اأصرريا ااتررنا  جيجا ررج  عرر  اي كررجي اختاجا ررج   اصررجا  اا ااررع تتبجمررى ااررى ججنررب
 ت خنغج . 
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. وتررع ااررعنن اااتكة ررع ه اهررذا ااعتررع هررة ااعتررع االررجنل ا رره اسررتبع ن ررجل اا ااررع اتةطرر   ااكجنغررج اسررنطتغج ااسررتب ا   جاعبة ررع االجااررع  2
اايعت وي ااعبج  هة ايرالل ااارجنل اترى ياةرع  اااتعة   اامعتل انعبة ع ااب ناع كتعة   انضع االجتلجول اا جاى  وي اااع لع اكجي

 وي ذنيه اااهج  ا عه وي اا جس   اتعجل اكع  ااتكة ع ااى االاا  اا ي اع ااتل سرجن  ارل ذارك ااعترع   االرج تبنر  نةرةذ اجرجر اار يي ا اار 
 ورري ذاررك ارم يارري اا ررجس وتيررجا ي اوررجل ااترييع اا ي اررع ورري اامررعا ا ااا ج ارع انرر  اكررع  االنتبررجل انالجورع و رري ااتكة ررع ورري اارذنة    اضررال

 اابضج  بي كجن  ااعبة ج  تعتنف  جختالش وعكإ اااجنل وي اا جااع االجتلج اع كلج انغج ام تكي و  ن  بي كجن  وتعاكع ات ام اابضج  .  
ارل ااعنرةل االجتلج ارع  جات  ير   . وتع ااعالع ااالنيجناع ه بر أ هرذا ااعترع ارل ب ايرع اابرعي االرجوي ومرع ا رث نرجني ااةالسرةع اااعرجونةي  3

 ةكع  ااتكة ع ااالاهج  ااوتعمرةا ونرى تيرة  ااعبة رج  اصرعاوتغج ولرج انن ذارك اارى ارتا وترع ج ير  هرة )وترع ااعالرع ااالنيرجناع( ااارذي 
يبترر  بغررج  صررالل  يبررةل ونررى اسجسرر ي هلررج ه االار ه أي االاررعل انيررجي اررع وجترري ااااع لررع و ررب اررل ااانترره .االررجنل ه أي ااعبة ررع ياررب اي

ل االاعل اكلع وي ااهج ه .ات  كجي ا  ع ع ااعالرع ااالنيرجناع ترجل ع كب رع ونرى ااتمرع عج  اااإا ارع االاا ارع اونرى ااعترةل ااتمرع ل ااةعنير 
 رع االور ال اتنتر  ا ث اخذ بتنطا  ااعبة ج  انبذ ااتعذيب ااذي كجي تج عج انعبة ج  اايجايع ااالكتةج   لاعن  ها ااعال  جا ييع ات ة رذ وبة 

اال  اا رجال  ااترل تيرعي ون غرج اااي رر  ااعبة رج  االس ر   ااسرتب ر ب  ررجل ااعبة رج  اات االارع ن رجل ااعبة ررج  االجبترع اتبرعا  تجور   )ال وبة ررع
اع اارررى ارررل اعنيررج   كلرررج ان  ن ع ررج  ااعالرررع ااالنيررجن (2)برر  (   أي تعلرررا  ااعبة ررج  مرررلي االعانررع انن اارررى امررطعا  االوررري ااعررجل 

 ت ي ي ن جل ااياةي ااو انهج مصالل اال اةل ون غم اتغ ئتغم ااى استعجن  واجنتغم االجتلج اع . 
( اااتل نجن   جي االنيجي )وير ع ال وع رع( ولرج 1880. ااعتع ااعنلل اا ااعتع اا  يث ه  م  ن ع ج  هذا ااعتع ال ايطجااج س ع ) 4

نباررع كجسررجس انعبررج  ااالسررت جن اارى اكررع  ااكةررجل االجتلررجول اررجالاتلل يارجاا ا رر اال ورري نةيرره مرر  انن ذارك ااررى اسررتيعجن اكررع  االيرساااع اال
االاررعل كلررج يرر اال ااايررم مرر  االااعا ررج  اا اخنررع ونارره   اكةررجل االاتلررل ياررب اي يبررةل مرر  اااع لررع ورري خررالر اا ااسررع ااعنلاررع امررع  

  هذه اا  ع ع اان ي وعتنة ي   يرب اجغرع ن رع وسسير غج اااغلرج يعرةر ونرى نااسرع االاعل ااالسيج  ااتل ت ال  ه ااى االجعال   ات  اتعذ
اا    طباقاع ااا ج    ااالجنل يعةر ونى نااسع ااةسط االجتلجول انلاعل .ات  اخذ  اامع عع االةسة ع  عبة ع االو ال اب  اان ذكعهج ارل ااترة 

اختنرف ابغرج  االيرا اع ارل ومرعاو تغج ابرجر اع را ور غم انغرج تت رجاى اويرجن  ااجر اي  اوج ال االنا ي انم تعن ايع ااجا  ااى هرذه ااعبة رع اغرذا
اا يجنع االيا اع   اتجر اخعاي  لمعاو تغج اذا كجي ال تعك اااجنل ااج خطع ونى االاتلرل يةرةق ااةج ر   ااترل تعجرى وري اصرالاه اه ايتره 

بررع اررل اتت ررج اا جمررع ااعبة ررع ااب ناررع ااةا رر   اايجفاررع ورري برر ي ورر ن كب ررع ورري .تنررك هررل االنااا ااتررل وررع  بغررج وبة ررع االورر ال اااتررل تعت (3)
كرذاك ااعبة ج  ااب ناع ااتل كجن  وععاارع ارل اال و رع اايرج بع اوبة رع االور ال ا اارع ت يلرع وعاغرج اايرجبن ةي ااالارةا ةي ونرى اات ااعاار يي ا 

اعورري(  جا يرريع ارريع  اااررعا م ااتررل يعجتررب ون غررج  جالورر ال   اوعاتغررج  اان  اررل اررع عع الررةاابل اتررجنةي ولنكررع اارر ةنج االاتمررف اررل )ترري
 .  (4)اامعا ل االخعن و ذ ات ل ااعتةا 

 املطلب الثاني : تعريف عقوبة اإلعدام :
 نغررج  تررةا  و رر  تعع رر  وبة ررع امورر ال يتيررجنا ااررى ااررذهي ااال اا تااررع ااتررل يررسار اا غررج ت ة ررذهج اال اهررل انتررإان ااررعال ورري االنيررجي ناي اا

طباقاررع ورري اا اررج    اررذاك جررج   تعع ةررج  اعبة ررع امورر ال وتمررج ه ورري ا ررث اا  ررع ااررى اا تااررع بت ة ررذ ااعبة ررع اال اهررل )انررإار االررة ( أا 
ا أي )االوجتع( أا )  هجق ااعال( ول االخذ ال االوتيجا نرةن ااطع برع االتعرذ  ارل ت ة رذهج كرجي تكرةي )ار بج اترى االرة  أا اوارج  جاعصرجل أ

( وبة ع امو ال  منغج ه )ا ا اال اةل وناه اتى 1969( اي ع )111اس نع اخعن ا نهج اابجنةي( . اب  وعش تجنةي ااعبة ج  ااععاتل اتم )
  ا الار   (7)اكلرج وعار   منغرج ه )  هرجق اال انيرجي ارل( (6)اوعاغج اابجنةي االتعي  منغج ه )كي و ارةل وناره  جمور ال يمر ا( (5)االة ( 

ونى اي ااتعع ر  انره يبرع  وبة رع امور ال اارى اابتري اارذي هرة جع لرع خطرع  يعجترب ون غرج اابرجنةي ا مر ع هرذا ااتعع ر  اعبة رع امور ال اهرة 
ورري اا رر    هررجق ااارره . اكلررج وعاغررج تررجنةي  ه)  هررجق اال انيررجي اررل( ااررى اي ه ررجك االررج تجنةناررج سررنالج اصرر ا ج صرر ا اابررج انبررجنةي   ررا

اوي تعع ةجتغرج ايضرج ه )  هرجق اال اال ارةل وناره بةسر نع ي ر نهج اابرجنةي(  (8)ااعبة ج  ااعياعي  منغج ه ) وجتع اامع  اال اةل وناه بغج( 
اتعة ري ونرى اا تاارع اهرل )ت ب را االرة (   ا الا  وي هذه ااتعع ةج  االتب وع اعبة رع امور ال  جنغرج تكرجن اي تكرةي وتطج برع وري ا رث ا (9)

  جال اةل وناه اةعي تجل  ه أست ا وناه هذه ااعبة ع .
 املطلب الثالث : اراء الفقهاء يف بقاء او الغاء عقوبة االعدام :
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ه جك ج ان وي  ذكعنج  جي وبة ع االو ال كجن  اوج  اا  وةمل ج ر انبج  كب ع ي اةر ومعا اع االخذ بغج وي و وه ااةر وج اذا كجن 
تتيم  بج غج ال ال   ات  انن هذا ااا ر ااا بج   مجنغج ااى وغةا اع ا ي جني بةجة  اال بج  ونى االو ال كعبة ع اانوع ايع  اااعا م ااتل 

و غج كنارج ااسرتع   جاعطةا  ات  نام هذا ااةع ا اااج ااسجن   ا وم وةتةه ااتف  جاطعش االخع اع ا لجي ي وة ااى نبذ هذه ااعبة ع اااتعنل 
هذا ااةع ا ايضرج اارى اارج ار وم وةتةره اار اول اغارع وبة رع االور ال  عر  اي كجنر  هرذه ااعبة رع وري ابرع  ااعبة رج  ااب نارع االخرعن ااتر وغج 

 ناع )كجاان ( ب   ااكلعهج ا ةوج . اب  اتاغ  اابةان ي االعجصع  اكلج هة اا جر  جا ييع ابجنةي ااعبة ج  ااععاتل ااى هاع  ع  ااعبة ج  ااب
  ااغرررذا نارررل ااةالسرررةع  (10)اي وبة رررع االوررر ال ال ترررإار صرررجو   تنارررم اا غرررج  عررر  ااتمرررع عج  ارررل ارررجال  اسرررتل ج اع تةعمرررغج ورررعاش ونلارررع 

اارى ااالةكع ي خالر وتع اا غضع ال ااا ج ااى اال اصةاتغم االطجايع بةمل ا  انلجسل ااتل يعجنل و غرج ااائرك اارذيي ناعر  بغرم االتر اا 
.اس ي ث ال ااج االس  يي ايبج  وبة ع االو ال اااج االعجام ي اغج ااااعا م ااتل وبة تغج االو ال ااةاتعرع ونرى بر ي   (11)هجا ع االجعال 

 االنيجي اسالوته ااااعا م ااةاتعع ونى اوي اا ااع ال اا اخي اوي ااعجاج ااااع لع ااياجساع ال هذا االي ث اكلج ينل ه
 : حجج المؤيدين لبقاء عقوبة االعدام : الفرع االول 

تيت   ااج االس  يي ايبج  وبة ع االو ال ااى كةنغج معاا  ال وع اعنن ااائك ااذيي تجصن  ال نةةسغم اال االجعال اسعن ال نورج غم ارب 
 ي ااتكج  اااع لع ااصي ةا خطعا ونى اوي اسالوع ااستبعاا االاتلل   اةل هذه اا جاع يناج انعبة ع كةس نع الستئتجر االاعو ي ااي ع تجبن

 .اوج ااج االس  يي ايبج  وبة ع االو ال اتتللي  لج ينل ه  (12)الل االص
. معاا  اا اجن وي االاتلل االجيع او ه ااستبعااه تبتضل اجةن هذه ااعبة ع ا ث اي االوع يتطنب ال اجاع اايج غج ااناة  ااى وبة ج   1

 ر  ت ة رذ وبة رع االور ال  ره يارةي تتر ع االور   عرالش االارم اارذي ت  تكةي اا  ايذا  انمعةا ذارك الي االارم اارذي يمرعع  ره اال ارةل وناره و
تيبيه وبة ج  اخعن سجايع ان ع ع   ا قيجا  اخعن ت  يارةي االور ال اتري تيرة  وري وبة رج  اخرعن تتل رإ  جامر   اطرةر ااةتر    ا رعن  عر  

 و غج وبة ج  طة نرع االر   ا جايرع اامر      رث تترعنن ااةبغج  اي اابالن ااتل ااي  وبة ع ااجغ  صعة ع اومجكي ال اايج غج ا ث ت ا  ب ال
 .(13)ااعةاطف ب ي وبة ع وي هذا اا ةن  طةر بال غج اوذابغج اوبة ع االة  ونى تتع وذابغج 

. انغج تطب ا امع عع اابتجل ااترل تتعرذ   را اابجتري اهرل تيرتا ب اارى اا إورع ااعلابرع انعقيرع ارل االتتترجل وري اابجتري االةجرةن  ارل  2
 . (14) النيجي وي اجي ااتعب ع وي اكع  ااع ااع اوةغةوغج ا يه ذاك اي ااةكع  االيجاع  ااتل تعاان اا جس ويجاع  تاجه اابجتي هل اابضج  وناها

. اكلج اي اجةن وبة ع االو ال يعنا اجاع وي ااتعةش اااةإن ولج ي   وي اا إوج  اامع ع  انلاعو ي اغل ت با انع استئتجر ااع جصرع  3
 اعطع  ااالغ ن  اكاجي اسالوع االاتلل .ا

. اوي ااج االس  يي اي االاتلل يارةي ارل اجارع اار اجن اامرعول و ر وج يبرةل  جور ال االارعل ااعط رع   اجابجتري يلاري اي يعرةن اارى اابتري  4
 اجغه وي اجي اايبج  .وي ج ي  ااغذا اجي اجةنه يماي خطعا ونى ااج  جلال االاعان ولج ي ييل وعه واجا ته اااةتةش  م   ال 

. اخررالر ااي ررث اررل ااررج اال جهضرر ي اعبة ررع االورر ال انرره وررج ورري ااررع و غررج تتررنا ان  نةاررع برر ي االاتلررل ا رر ي اي تيررتيع  هررذه ااعبة ررع  5
جا ج وي والج ات ب ا وتن ع واجا ع اعجاع جج وع االجعال بي اي اايج  وبة ع االو ال يللي خنال ال ااياجسع ااا ج اع وي اجنه اا إار اختا

 .  (15)اعجر ال واجا ع اا  اااعا م خطةا  اوةاجغع اا  االاعو ي معاا  
. ال يمتعط ال تطب ا وبة ع االو ال اياجن نييع نفابع بر ي ااضرعا اا جارن وري اااع لرع ااالارم اا رجتج وري ااعبة رع   اذ اي ااعر ر اايمرعي  6

   ال اذا طيب  ونى تجتي ااتكب اابتي ول ا اول سبا االصعاا اا ااتعص  ااس اال و ال نيباج اول ذاك الي يبةر اي وبة ع االو
جير ي . ااخ عا نضا  ااى وج تب ل  مجي تجي   االخذ  عبة ع االو ال  جي كل رعا وري ااارعا م ااعط رع  اااايرالع  عر  ااتكجبغرج ااترةن وعتكب غرج   7

  اي يلع اع ط وج ااتكبةه وي جعا م  معع اخطع  اب  يةعي تجن ب ااضل ع اعنره االجغإ  االعتتع ااوتعاش هسال   جاتكجبغم تنك اااعا م   ا ع
اغرج والترع  ياجسرع االمرطغجن ااععاترل ااترل وجاسرغج  ا غم اانغم ييرت بةي ااعبرج  بري انغرم ييرت بةي االرة  اارذي يللري جرإا  ورجنر   بغرم . 

 جاتكج ره جرعا م ااتترج  اتتري ااع ير  وري اا يرج  االيرنلج  ا رث  ااتع  ال اابةس ع   ا ث اوتعش اا  االتغل ي ا  وى )يةسالش ه عك(
. اهرذا نا ري ونرى اي وبة رع االور ال ترجل ع ونرى نةيراع االارعو ي االوترعاش  (16)تجر ال اال الع  جنه ييت ا االو ال ولج ااتكيه وي جرعا م 

ا جاررع تللرري اوتعااررج صررع  ج  جاقاررع او ااررع ااجررة  انررإار  لررج تررجوةا  رره ورري جررعا م  مررعع مرر  االررةاط  ي اانتغررجك اع ررجتغم   اال اررك اي هررذه ا
 وبة ع االو ال بغسال  االاعو ي . 
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تععم  وبة ع االو ال ااى انتبجنا  كل ع   عضغج انيةل ن عي ا عضغج ولنل يتعنا  جاياجسع ااا ج اع ا عضرغج يتعنرا  جامرعةا ااالايرجس 
. الرري ااةجغررع ااةنيررلاع اوتررعت ون غررج  ررجابةر  جنرره طجالررج اي ااغ ئررع االجتلج اررع اررم تغررب ااررج  االنيررجي انرراس اغررج صررةع سررنب اا اررج  و رره   

 (17)س اه سنطع ونى ااج  ااعانه النه ام يل  غم هذا اا ا   اا اا اج  اتى ياةي اه اي ييتعنه اا اي يلس صةا  وي ااتةا اجالاتلل اا
 اوج ااج االعجام ي اعبة ع االو ال اغل ه 

. اي وررج يرر ام ورري امررعاا جررعا  ت ة ررذهج ا ررع تجبرري االصررالل اذا وررج وغررع  عرر  اات ة ررذ وررج يرر ر ونررى اتررةن خطررج تضررج ل ال يلارري ت ااكرره    1
ا قيرجا  اخرعن اي وري ت ةرذ فاره هرذه ااعبة رع وري تغلرع ت يرب اااره خطرج يارةي مر اع ااع لرع ارم يبتعاغرج ا  لرج يارةي اكتمرجش ااعطرج تر  جرج  

  يلاري اصرالل ذارك ااعطرج  عر  ت ة رذ ااعبة رع   بره ارل ار ي ييبرى االارعل اا قابرل اارذي ييرت ا ااعبة رع ييرعل ا لرعل ناي وتجخعا   اذا كا
 .  (18)اانن   الي ي  ااع ااع ام تطنه اوةم  و ه  جنيجي اخع بع  ا ع   وي اااع لع انةذ   ه اتيى ااعبة ج   جاعطج 

ا رع ار ان اال يببري ااةع ر  اااتر اج   يرب اا رعاش ااعجصرع  جاارجنل اا  جااع لرع   ا قيرجا   . انغج تللي جإا  ا رع ورجنر النره وطنرا وري 2
اخعن اي وبة ع االو ال التت جسب ول جيجوع ايرع جع لرع تر   ون غرج ترةان ي ااعبة رج  اجااع لرع تن را مرعاا  رجالاتلل اهرذا ااضرعا و ر ان 

م وناه بغج ات إر  ه اكبع معا يلاي اي ي جر االنيجي بي ت إر  ه معاا اراس ال نطجته نا لج ال ا ي اي هذه ااعبة ع تبضل ونى وي ي ا
 اه ا ان اال اهة سنب اا اج  .

. وررر ل جررر ااهج ااج ررر تغج ارررل واجا رررع االجرررعال ا رررث يالاررر  وعجامرررةا او تبررر اا هرررذه ااعبة رررع  جنغرررج ارررم تررر اا ارررل انن االارررعو ي اااهرررجبغم  3
اتل التإار تجخذ بغج وج اا  تعتكب ا غج اااعا م االبعا  وي اجنغج كلج اي ااربالن ااترل اايتغرج ارم تعتةرل ا يتمغ اي ونى ذاك  جابةر  جي اابالن ا

 .  (19)ا غج نييع اااعا م  ماي ااما 
 . ت وةا ااى تجخ ع ااةتي ال اااعا م ااتل تيتةجب اا ام بغرج الي اابجمرل يبر ا جيرجوع هرذه ااعبة رع اار تغج ا ت رعج وري اا طرا بغرج اذا 4

 كررجي ا ررع وبت ررل كرري االتت ررجن  جسررت بجق االررتغم اغررج ا  ةررعط اررل اتعررجذ االجررعا ا  ااتررل تلا رره ورري ااتةصرري اغررذا االتت ررجن اترر  ييررجا  اررل اتجاررع
 اسج ي اا اجن انلتغم اتكةي اا تااع اا تلاع اذاك هل تعط ي س ع ااع ااع اامعجاغج  

 (20)اب  اخذ ون غج كةنغج وبة ع  جايرع اابيرة  تر م وري اامراع ال تتةرا اتبر ل اال ي رع  . اوج  جا ييع االوتعات االتعنا  جامعةا ااالاجساس 5
 .   (21)  اغل وبة ع تملئإ و غج اا ةةس ا تجذن و غج اامعةا اتذكعنج  جاعغةن ااب يلع ا ث كجن  تيةك اا وج  

االعتكيرع وري تبري اارعانه ا رث يارةي ويرساال وري تةاجر   . اوي اا اج االخعن ت ي  جي االاتلل ياةي ويساال ال كل ع اا تن ي وي اااعا م 6
 االوجكي ا ع ااتجا ع اانتمجا ااك ةر ااالع اا  ااايعا إ ا ع ااينالع ااالتيبيع وي ااتعجسع ا ع تجبنع االصالل وي جع لع ال ت يب ااى

 .  (22)االاعل اا ه 
 املبحث الثاني

 االحكام القانونية لعقوبة االعدام
 املطلب االول : اجلرائم اليت عقوبتها االعدام: 

وةجةن   اام ااا ر ااا بج  اال ت ل  مجي وبة ع االو ال اةر  بج غج اا اايج غج اتب يم اا اج ااالبعاا  اكي اع ا اال انغج ال  اا  ال ااةاتل
اتغرج اي تكرةي وبة تغرج االور ال كرجي ااةكرع ااا رج ل ال تمع عج  نار وعتنةع اواجاغج ااع ي  وي اااعا م ااتل تيتا وي ا رث جيرجوتغج اخطة 

هرة االعرةر ونارره و رذ ب ايرع اابررعي االرجوي ومررع اترى االي . هرذا ااةكررع اارذي اخرذ ي ررجني  ضرعاا  اال بررج  ونرى وبة رع االورر ال كارإا  اناررعا م 
االامررجن فارره .ا ررعن  عرر  ااةبغررج   ررجي ورري  ااعط ررع  اااايررالع ااتررل تغرر ن ااررج  االاررعان اسررالوع ااسررتبعاا االاتلررل ا وإوررع كاجنرره اامررطعا 

  ااضعااي و ل االسعاش ال واجر تطب ا هذه ااعبة ع ااعطع  ااال اب   ااعبة ع كي وجاغج وي فالع ااهجباع النغج تيتب ر ال اجاب االااجي 
ال ال اااعا م ااياجساع ا ث يعن اايع  اوي اا تج ج االغلع االخذ  جالتاجه االعت ر الولجر وبة ع االو ال ت غع ومانع اولجر وبة ع االو 

ارل   جي استيعجن وبة ع االو ال ال واجر االجعال ااياجسل يللي اا  االنتتجاا  ااكب ع  ااتل ياب اي ييعى اا غج اابرجنةي ااعبرجبل اا ر يث  
ال كي االارةار وعجونرع اخرف وري  ا ي يعا  اخعاي هذا ااعاي  تةا  وطنبع ا بةاةي  جي وي ااتعة ع اابةر  جي االاعل ااياجسل ييت ا

جرعا م تنك ااتل ينبجهج االاعل ااعجني   ا الا   جي اااعا م االعجتب ون غج  جالو ال ال ااتمع عج  اا  يلع اا ااتل يلاي اي ي   ون غج تع  
ل اررل جررعا م االوترر ا  ونررى .اكلررج يررعن اخررعاي  ررجي وبة ررع االورر ا (23)جيررالع اخط ررع  اتيررت   ااررى اوتيررجاا  وتررن اع ااخالفاررع تبررعا ااضررغج 

اكلرج اوتلر  اخرعاي ونرى ااةترع  ااإو ارع ات  ير  ناجرع خطرةا  اجيرجوع اااع لرع ورل   (24)اا اج  اارل اجارع اامرعان ارل نرإن اارج  ارع  اخرع 
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ي نةيرغج و ر  والا ع اا عاش ااتل يلع بغج كي بنر  ارجااعا م ااترل ي  رع اا غرج ارل اتر  اايرنم ونرى انغرج جرعا م التيرت ا وبة رع االور ال تكرة 
تي  ع اا رعاش ااترل تلرع بغرج ااربالن ارل ااترج  اابالتري ااالمرطعا ج  ااا رعا  جرعا م خط رع  تيرت ا وبة رع االور ال   ااا اارع ارل ولري هرذه 
اا ررعاش ياررةي اغررج وررج يبررعا اولررجر وبة ررع االورر ال كةسرر نع ولنررى تيررتع وغج انرر اجن ورري نةيررغج اررل اترر  تررعن فارره اي ه بتغررج اررل ورري تنررك 

 جن االضطع ع ال تت با اال ول االخذ  جام   او  هج تكةي وبة ع االو ال ال ولي تنك اا جال  اوعا معاا ج . االام
 وسنبحث في المطلب االول الجرائم التي عقوبتها االعدام وهي : 

 ( .2005( اي ع )13ااةعن االار ه اااعا م االاهجباع  لةجب تجنةي واجا ع االاهج  اتم )
 ( .1969( اي ع )111اااعا م االجسع   اج  االنيجي ال تجنةي ااعبة ج  اتم ) ااةعن االجنل ه

 ااةعن االجاث ه اااعا م ااعياع ع .
(   تع  االاعجر االتاع وي االاعجر 2005( اي ع )13( وي تجنةي واجا ع االاهج  ااععاتل اتم )2نت  االجن  ) الفرع االول : جرائم االرهاب

 االاهجباع ه 
ااع ف اا ااتغ ي  ااذي يغ ش ااى اابج  ااعوب ب ي اا جس اا تععت ااجتغم ااع جتغم ااو غم انعطع اتعرع   اورةااغم اولتنكرجتغم انتنرف .  1

 ايج كجن  بةاوله اااعامه يبل ت ة ذا المعان ااهجبل و  م اعني اا جلجول .
ولرر  ويررجنل اا اوررالك وجوررع اا وتررجاا ااةواررع اا وسسيررج  اا . ااعنررم  ررجاع ف اااتغ يرر  ونررى تعع ررب اا هرر ل اا اتررالش اا امررعاا ورري  2

اررجن ه ئررج  ااةواررع اا ناا ررع اا ااررع ااابطررجن ااعررجل اا االعااررا ااعجوررع ااالوررجكي ااعجوررع االعرر   االسررتع ال ااعررجل اا االجتلجوررج  ااعجوررع الات
 نةاررع ناي اسررتعلجاه انيررعت االعرر  ارره بيجوررث  وإوررع ااالغررةا اا وررجر وررجل او جااررع ااررتالر اا االسررت ال  ونارره اا تعع ضرره انعطررع اا اا 

 االوي ااالستبعاا .
 . وي ن م اا تعاس اا تةاى فاجن  وتج ع وين ع ااهجباع تلجاس اتعطط اه اكذاك االسغجل ااالاتعاك ال هذا ااعلي . 3
يررناا االررةاط  ي اا النغررم ونررى تيررناا  عضررغم . ااعلرري  ررجاع ف اااتغ يرر  ونررى الررجا  ات ررع طج لاررع اا اررع  اهناررع اا اتتتررجر طررج ةل اذاررك بت 4

 .  (25) عضج ا جات ع   اااتلة ي 
. االوترر ا   جالسررن ع اا جا ررع ونررى ناا ررع ااارراا اا اامررعطع اا وعاكررإ ااتطررةن اا اارر اا ع االو اررع اا االوترر ا  ونررى اابطجوررج  ااعيرراع ع  5

 ب اال ااهجبل .  ااةط اع اا او اناتغج اخطةط اتتجالتغج اا وعياعاتغج اا تةاو هج
سيج  . االوت ا   جالسن ع اا جا ع ا  اال ااهجبل ونى اايةجاا  اااغ ئج  اا بنةوجساع ال ااععاق كجاع اكذاك االسسيج  ااععافاع كجاع ااالس   6

 ااعع اع ااالج باع ااال  لج  اا اااع اا اةواع اا ع اا اةواع ااعجونع ال ااععاق ااا اتةجق نجاذ .
 ااال ااهجباع اجغإ  وتةاع  اا اجاتع وتللع ال هجق االااال اتلتنك ااب ا  ونى ذاك اا برث ااعورب بر ي اا رجس اا وري طع را . استع ال ب 7

ع اا ااتةا ررع اا اطالترره اا نمررع اا  ان اا تةعرراا اااررج  اا اجيررجل ايررج كررجي اررانغج اا بتررجل ع االررةان ااكالاجا ررع اايررجوع اا ااعةاورري ااب ةاةجارر 
 ع اا االةان االمعع اا ااتةكي ج  . االةان االلجلن

. خطف اا تب    اع ج  االاعان اا ااتاج هم اا االبتإا  االجال الاعات ذا  طج ل ساجسل اا طج ةل اا تةول اا ني ل اا و ترع نةعرل  8
ل االاعرجر ااتجاارع وري جرعا م ( وي اابجنةي تعتبرع بةجره خرج3وي اجنه تغ ي  االوي اااةا   ااةط اع اااتماال ونى االاهج  . انت  االجن  )

 اوي اا ااع ه
. كرري اعرري ذا ناااررل ااهجباررع ورري اررجنه تغ يرر  ااةارر   ااةط اررع اسررالوع االاتلررل ا لررس اورري اا ااررع ااسررتبعااهج اا يضررعف ورري ترر ا  االجغررإ   1

االيرنا ورل ترةا  اا اارع اا اي اراي االو اع ال اا اجن ااا ةجظ ونى اوي االرةاط  ي اولتنكرجتغم اار ان اا اارع اوسسيرجتغج سرةا   جالصرط ال 
 .  (26)وي االااجر ااتل تععج وي اع ع ااتعب ع ااتل ياةنغج اابجنةي 

 . كي اعي يتضلي اامعان  جابة  اا ااع ف ال تنب ن جل اا ام اا ااي اا ااع االبعا ال اا ستةا .  2
. كي وي تةاى ايعت اجعاورل فارجن  تيرم وري اابرةا  االيرن ع اا نبطرع ويراع ع اا و  رج  اا وطرجا اا اي تطعرع ويراع ع اا و ي رع  ي رع  3

 تكنا  وي اا اةوع .
 اجي وينا م  ااينطع اابج لع  جا ستةا اا ااتعك ال وساوع  اا وتج ع تكةن  اغذا اايعت .. كي وي اعن ال الجا  وت 4
 . كي اعي تجل  ه اع  كجي اه سنطع االوع ونى ااعان اابةا  االين ع اطنب اا غم اا كنةغم ااعلي ونى تعط ي اااوع اا اةوع .  5
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ي ااتكب  تةته ارجوال اصرناج اا ارع ك ولري ايرج وري االولرجر االاهجبارع اارةاان  ( وي اابجنةي ه )يعجتب  جالو ال كي و4ااخ عا نت  االجن  )
  يعجترب اال رعت ااالعطرط اااللرةر اكري وري واري ااعهرجب  ي وري ااقارجل  رجااعا م اارةاان  ارل هرذا  (27) جالجن  االجناع ااالجالع وي هذا اابرجنةي 

  (28)اابجنةي  عبة ع ااةجوي االصنل .... 
جعا م اابتي ااعل    عش وم ن   ابر  نتر  ( .1969( لسنة )111الثاني : الجرائم الماسة بحياة االنسان في قانون العقوبات رقم )الفرع 

 ( ه1969( اي ع )111( وي تجنةي ااعبة ج  ااععاتل اتم )406االجن  )
 . يعجتب  جالو ال وي تتي نةيج ول ا ال اا ن اا جال  ااتجااع ه  1

 ابتي ول سبا االصعاا اا ااتعص  .أ . اذا كجي ا
   . اذا اتي اابتي  جستعلجر وجن  سجوع اا وةعتعع اا وتةاع  .

 ج . اذا كجي اابتي ا اال ننن اا وبجبنه اجع   اا اذا استعلي اناجنل طعتج ااماع ال ااتكج  ااةعي . 
 ن . اذا كجي االبتةر وي اصةر اابجتي . 

 نف  ع وع وجوع ال ج  تجنيه اواةته اا خ وته اا  يبب ذاك . ه . اذا اتل اابتي ونى وةوف اا وا
 ا . اذا تت  اااجنل تتي اعت ي اجكلع اتم ذاك  ةعي ااا  .

 .  (29)  . اذا اتتعي اابتي ول ا  اع لع اا اكلع وي جعا م اابتي ااعل  اا اامعان فاه 
جا يس ور   ال تبري وري سر ع اا تيرغ ال الاتكجبغرج اا ت ة رذا اغرج اا تلا  رج ل . اذا ااتكب اابتي تلغ  ا الاتكج  ج جيع اا ج  ع وعجتب ون غرج  ر 

 العتكبغج اا اع اه ونى ااةعاا اا ااتعن  وي ااعبج  . 
 ط . اذا كجي اااجنل و اةوج وناه  جاياي االس   وي جع لع تتي ول ي اا ااتكب جع لع تتي ول ي اا اعان فاه خالر و   ت ة ذ ااعبة ع .

 ة ع االو ال ... ال االاةار ااتجااع ه . اتكةي وب 2
 أ . اذا تت  اااجنل تتي اع  ااا  اجنن اعنه ااى تتي اعت ي اجكلع .

    اذا ولي اااجنل  الع االا ل وناه  ع  وةته . 
جع لررع تترري ولرر ي ط( ورري هررذه االررجن  اااتكررب  – 1ج . اذا كررجي اااررجنل و اةوررج ونارره  جايرراي االس رر  اررل ا ررع اا جاررع االررذكةا  اررل ااةبررع  )

. ولج الاك فاه اي اااعا م االجسع   اج  االنيرجي اسرالوع ب نره او غرج جرعا م اابتري اااارعل اااضرع  اااليرذا  وري  (30)خالر و   ت ة ذ ااعبة ع 
اهلغرج هرل جع لرع اااعا م االععاارع و رذ اتر ل اال و رع   ااي ااتمرع عج  اا  يلرع تعجااغرج اجاارج ارل ااع ير  وري اا ترةل ااخطرع تنرك ااارعا م ا 

. ا عةن اايبب ال اتعاا هذه ااعبة ع اللي هذه اااعا م هل كةنغرج  (31)اابتي ااعل  ااتل تتي وبة تغج اذا اتتعن    عش وم ن ااى )االو ال( 
بجتري وبة رع ار ي   تع ل ااج  االنيجي ات غل اجةنه   االج كجي االنيجي هة اانى وج ال ااةجةن ااي ااجته التبر ا برللي ارذاك البر  اي ينبرى اا

تت جسب ول جع لته . اي جع لع اابتي ت لي ال ل جيجهج تغ ير ا الوري اسرالوع االاتلرل ااارعانه اتعرعت وترجا ه انعطرع اوري جرعا م اابتري ورج 
 تعتكب  طعق ااماع اا وي تبي وتج ج  وين ع   ارذاك تل رع هرذه ااارعا م هرل االخرعن ااعورب ااارعان ارل نةرةس اا رجس ارذا اجرب اي تكرةي 

وبة تغج اانوع اوت جسيع ورل ناجرع خطةاتغرج   ا عرةن اايربب ارل اتيرجن نطرجق جرعا م اابتري اارى تعب ر ا  اا ارج  االجتلج ارع ا  رجن  ويرتنإوج  
يررع ل االقامرع ااا إورع االجنيرع اااتطررةا ااعنلرل اااتك نرةجل اارذي ااررع انا رج  اسرج ي كل رع  اوت ةوررع تلار غم وري ت ة رذ اهرر ااغم كةسرج ي اا بري اا

بة ررع ات ررةن االسررن ع اكلررع  االررةان ااكالاج اررع اااترر  الناع ات ررةن اايررلةل ااال جا رري ااسررتعلجر ااكغع ررج  .اترر  اتررع  كجاررع ااتمررع عج  ااعع اررع و
 (32)االو ال ونى جع لع اابتي االبتعنع  جا  اا عاش االم ن  اوي هذه اا عاش االم ن  ااتكج  جع لع اابتي ول سربا االصرعاا اا ااتعصر  

    ااابتري  جايرم اتترري االصرةر اااةررعان ااابتري بةامرراع اتتري االةوررف ال رج  ااع وررع اا  يرببغج ااابترري ااعلر  ورري اال ارةل ونارره  جايراي االس رر 
( ايرر ع 19ااابتري ااعلرر  االبترعي اا االررعتيط  ا جيرع اا ج  ررع اخررعن .ااةرعن االجاررث ه ااارعا م ااعيرراع ع ه نرر  ترجنةي ااعبة ررج  ااعيراعي اتررم )

( يعجتب  جالو ال كي وي ه ااال ه سعى اينا جإ  وي ااععاق وي اناا  اا اةوع اا اةمل ااععاق اا جإ  و ه ت ر  28( ال االجن  )2007)
سراطع  ناارع اج بارع .لجنارج ه ترعك اا سرنم اارى ااعر ا اا اسرتع ل اسر نع اارجل اا اارعا  اورعا اا ارع  اخرع ورج ونرى اي يترعك اا ييرنم  ترةا  

نيه االةاتف ااعياع ع وةتعج اا واجنج اا وعةعا اا اجواع اا اعسج خضعا اوي سنم اا سبب تينام االعجوي ااعيراع ع االعتترع تعجاف وج تتط
 جاعتررجن ااناا  اا ررع  ااالتررجنل اوعررج ي ااع  ررع ااناا  االعررجبع  ااسررج ي اات برري اورري تررجل   ررعق اا مررع  وطررجاا  ااارراا اا ااطررج عا  اا 

ع انعلري اوري تعلر  االمرعاا  جابنر  بتعع رب ااايرةا ااايرعان ااايراك اا  ير  اااطرعق ااعجورع اوري سربب اا سرغي جعنغج وي ولر  ا رع صرجا 
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است ال  ااع ا ونى تيم وي اابرةا  ااعيراع ع . لجالرج ه اتري ونرى ااراج  اا الرج ا اا صرةاهج اا وعنةورج  ويراع ع يارب اي تيبرى واتةورع 
جيتررجاغج ويجاررع  اا  جاةاسررطع ااررى نااررع اج باررع اررل  ورري اايررنم اا اا ررع  . اا عررج ه كررجي اوررعا اعصررج ونررى سررالوع اا ااررع اا وتررجا غج اتررجل  

الةتررل اسررنله ااررى ااعرر ا تبرري اي ي ةررذ كرري وررج ا يرره ورري اسررج ي اارر اجن اا اهلرري اسررتعلجر ااةسررج ي االررذكةا  .خجويررج ه كررجي اوررعا ابطجوررج  اررل 
بطجوج  ااعياع ع ااتل ت   اوعته اسالاغج وي ناي اي يبةل  لج تبتضراه ااجيرج  اواةتره ااععا  ااجتا ااع ا اعب  اتةجق وعه ييتنإل تينام اا

 (33)سجنسج ه كجي اوعا اتيبب بتينام تة  نغع ع اا   ع ع اا جة ع كجن  ت   اوعته اا تينام طجتلغج ناي ااقاجل  لج تبتضاه ااجيرج  اواةتره 
كي وري ااتكرب ااارعا م ااتجاارع ارل ال رج  اا ة رع  بتر  وعجانرع ااعر ا اا  بتر  امرعاا ( وي نةس اابجنةي ه يعجتب  جالو ال 29انت  االجن  )

 ااااا اا اا ن تةا  اا اةوج  االت جاةع اا انن اعال ااى تتي اا وة  اا  اا و ن وي ااعياع  ي ااال ن  ي ول ا ه 
 جاةع ول اا اةوع ااععافاع ونى ااذهج  ااى ججنب ااع ا ااال ه ت ع   وي ييتطال الي اايالل وي ااععات  ي اا وي و تيب ي تةا  نااع وت

 .لجناج ه بث اال ااتلعن ب ي اابةا  ااعياع ع ااععافاع اا تةا  اا ن اا ار االت جاةع اللجا  وتاجي وينا م  ااينطع اابج لع  جا ستةا 
 ع االعتتع  جا عاس اااعةعا  ااالعجاع اااليعا  ااالسنكاع .لجالج ه اامج  اايع اا سع اان ي اا االاجا  ااعجصع اااات ب غج  اا ااةصجيج اايع 

 اا عج ه ت ع   االخيجا اا ااةصجيج االعتتع  جاع وع اا اهلجر ت ة ذ ذاك ونى ااةجه اات اا اذاك و   واجبغع ااع ا . 
اع اابةا  االذكةا  اني ع ونى ااطع ا ا ع خجويج ه نالاع ااع ا ونى تةا  اا اةوع ااععافاع اا اا ن تةا  اا اةوج  االت جاةع وعغج اا نال

ااترر اا ولرر ا .سجنسررج ه سرربب ااررذوع اررل اارر ن اابررةا  ااععافاررع اا تيرربب  قاجوغررج   عكررج  اا  جولررجر خجطئررع  جصرر اا ااررجا  ويرراع ع اا 
ل اال تلرر ي ااررى تررةا  ا عهررج اا اات ررع   ونررى ااغررعا  اا وعتنررع جلررل ااا ررةن االتمررتتع .سررج عج ه االتتررجر اا ااتةصرري االتتررجر  جالاررعج

اهلرجر ااع ا اا االقال ي ال بالن وعجنيع الامج  االامجن االتعنبع  جناا  اا ع  كتج ع اا اةجهج اا  جيع ااسطع وي اسج ط االتتجر .لجو رج ه 
 جاعلري ونرى تعط ري  ت ة ذ ااةاجب كنه اا  عضه اا ا ع ال اوع وري تنبرج  نةيره اا كرجي اره سرنطع االورع ونرى اارعان اابرةا  االيرن ع اكنةغرم

 اااوع اا اةوع .تجسعج ه اذاوع اا نمع و مةاا  ااع ا اا اوالنجته ب ي تةا  ااااا  يرة  نارع .وجارعا ه اهلري اوجارع اابطجورج  االانرف بغرج
جاا   يررة  ناررع .اا ررجني ومررع ه اطنررا سررعال اسررعن اا ررع  اا سرربب هررعا غم . االررجنل ومررع ه انيررج  ااعرر ا  جالالةوررع اال تة ررع ونررى االارر 

االيتعلنع ال اا ع  اا ونى خالصتغج .االجاث ومع ه خع  اا نوع االال  اا ع  انطج عا  ااايةي اا ع ارع اا و عكجتغرج اا تاغ إاتغرج اا 
اابرر  تجبن تغررج اا ع اررع اا انبرر  هررذه اابجبناررج  اا تيرربب اررل ذاررك  مرراي يضررعف ورري ترر ا  االجغررإ  االو اررع اررل اا ةررجظ ونررى اورري االررةاطي 

غم اارر ان اا ااررع .ااعا ررل ومررع ه ااتكررب ولرر ا ولررال ورري اررجنه اي يعررعت اورري اسررالوع اسررج ي االتتررجر  الاررل انةاوغررج انعطررع  ررجي اولتنكررجت
 . (34)واي ااع ا وي استعاق االاجالج  ااعجصع  جا عكج  اا اا ع  اا وي استلاجي اااغج  االع  االتتجر اا اامياع ااالسنكاع 

 امن الدولة من الداخل والخارج والجريمة السياسة :.  الجرائم الواقعة على 2
ج ورري اااررعا م االغلررع ااتررل اااتغررج جلاررل ااتمررع عج  اااإا اررع  اهلاررع هررل اااررعا م االجسررع اا )االضررع (  ررجوي اا ااررع ااارر ار ااتررل يجخررذ ن جوغرر 

ل سراجن  اا اارع اايرعت الجيرع اا اارع ان جوغرج ااا ج ل  عبة ع االور ال   تبرعا اللري تنرك ااعبة رع اااغر ش اامرا وري ذارك ا رث انره يتللري ار 
ا ترةا   ااا تغج اكاجنغج وي ااتلإق ااالخطجا اجنغج تنام ااى ااتمر ي  كل رعا  جا يريع انعبة رج  ااترل تبعاهرج تنرك ااارعا م ات ارم ون غرج  جالور ال

ارل صررف ااعر ا اااتعرجبع وررل ناارع اج بارع مرر   وجورع وري تنرك اااررعا م )ااارعا م االجسرع  ررجوي اا اارع وري ااعررجاج(   الري اايرالل مرر  اا اارع
ااررةطي اتيررغ ي نخررةر ااعرر ا انرربالن ااتررالش اسررج ي اارر اجن ات ررع   ااا ررةن اترر  اا ررع  االات ررجق  جاعرر ا اجع لررع امررعجش ااررعال االع ة ررع 

ا وعجنيرع اجع لرع االخرالر ارل انااا ااامعب اجع لع اا تةر ونرى اسرعاا اار اجن  بتر  انمرج غج اا اتالاغرج  اا تيرنالغج اارى ناارع اج بارع ا
 ت ة رذ ااعبرةن االبعوررع ورل اا اةورع  بترر  االمرعاا  ررجابالن  وري اا رع  اجع لررع االيرجس  جسررتبالر ااربالن اا اار تغج اا سررالوع ااامر غج   ابرر 

ااتل كجن  تجخذ  عبة ع االو ال اخذ  اجاباع ااتمع عج  ااعع اع بتبع ع وبة ع االو ال اللي تنك اااعا م كلج اخذ  اجاباع ااتمع عج  االاا اع 
ور ال  ترةا  تبي اايج غج ا غج اال  اا  اا ةنجي اتعكاج تجخذ بغج ا   االي .اوج  جا ييع اناج م االجسع  جوي اا ااع وي اا اخي االعجتب ون غرج  جال

ةا ان رجل اا ارم ارل ااربالن اااتترج  وجوع اغل االوت ا  ونى ااج  اا جكم اسالوته اا اع ته اامعتاع اا صرالا ته ااالوتر ا  ونرى اا سرت
ت ا  ااينطج  ااياجساع اا ااقاجنيع ااعياع ع اا ااتليك بغج وعجاةع الااوع اا اةوع )ااتلعن( اجع لع ااعتاجي االينا م  سنطع اا ااع ااالو

ع  جابة  اب  وجتب  ااتمع عج  ااتل تجخرذ ونى جلجوع وي اا جس اا وعتنع ت ة ذ اابةان ي  جايالل اا اامعان ال ااتالر االيجنل ااالعااا ااعجو
 عبة رع االور ال ونرى هررذه ااارعا م  رجا  ع الرج تمررانه وري تغ ير  ونرى سررنطتغج ان جوغرج اار اخنل اخطرةا  اررل تعرع   ااابغرع اا اخنارع انتلإ ررا 

ااععاتررل وجتررب  جالورر ال ونررى  عرر  اابرر اي اا ااررع ايررنطتغج اه بتغررج مررلي اتنالغررج ااايعااررل . اتارر ا االاررجا  ه ررج ااررى اي تررجنةي ااعبة ررج  
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.اترر    عرر  ترةان ي اارر ار ونررى ورر ل االعجفيررع  (35)ااارعا م االجسررع  ررجوي اا ااررع اار اخنل اااعررجاجل اعطةاتغررج اتغ يرر هج الورري اسرالوع اابنرر  
ااتمع عج  ااتل تعجترب  جالو ال ونى اااع لع ااياجساع ا ث اصيا االاعل ااياجسل  لجوي وي هذه ااعبة ع اا ي تلي اي يعةى و ه ال وي 

ونارره  جالورر ال ونررى اااع لررع ااياجسرراع   ا ررث ياررةي هررذا ااعضررة اررل اطررجا ورري تةج غررج  اايررنطع اا جكلررع ن ررة اجررعا  وتررجا ع اط اررع وررل 
 . اوررج تررجنةي  (36)جلجوررج  االعجامررع اضررال ورري اهلاررع هررذا ااتل  ررإ فالررج يتعنررا  عطررع تيررنام االاررعو ي ااياجسرر  ي اهررة تبن رر  اصرريا ناااررج 

 ( اجنه ن  ونى ه )ااالر وبة ع ااياي االس   و ي االو ال ال اااعا م ااياجساع( .1969( اي ع )111ااعبة ج  ااععاتل اا جال اتم )
 املطلب الثاني : موقف التشريعات من عقوبة االعدام :

ايج  وبة ع االور ال ارل كل رع وري ااتمرع عج  اااإا ارع ول اات ان تجل ع اا عكع االطجايع  جايج  وبة ع االو ال اتب ل اا عكع  جالتاجه اا  يث اا
 استاج ع اتنك اا عكع االعجامع اعبة ع االو ال اوج ت وته وي اسيج  اااج اتجي   وةتةغرج ورل كري ذارك وري اعبة رع االور ال انترجاهج االار ا 

ونى االخذ بغرج ابيرم وري ااارعا م ااعط رع  اسر ي ث ااذيي ي ااعةي و غج  ضعاا    ولج انن  جاتجال ااى اي ه جك تمع عج  كل ع  ال اا  ت   
 ه ااال ه وةتف اامع عع االسالواع وي وبة ع االو ال   الجناج وةتف اابجنةي ااععاتل وي وبة ع االو ال .

اي ترةان ي اامرع عع االسرالواع تتتري  برجنةي اايرنةك االنيرجنل ااعرجل اجااجوغرج الفرع االول : موقف الشريعة االسالمية من عقوبة االعدام : 
تتةا ول تجنةي االخالق اااةض نع اهل تعجترب ونرى ورج يعتكرب وري ااعذا ري ااي وبجبغرج تيرلجي ارل اار ناج ااالخرع    الرج يلاري اي يارعي وناره 

ةا   يتع هللا سي جنه اتعجاى يعجتب وناه اامعن ال اار ناج اورج اليلاري االليج  وي االولجر اا جهع  وي ا ع تايس اال تكمف االسعاا االيت
 اي تاعي فاه ااب  ج  ااراس ورجهعا وامرةاج اال ب  رج وععاارج يارةي ااعبرج  وناره اورجل هللا )ورإ اجري(   العتكرب ااعط ئرع ورجخةذ  لرج ااتكرب ال

  اي اتترجر اا ارم اار ن ةي  جاضرل ع  (37)ااي ارم يرتم ااكمرف و غرج  و جاع ال اا ناج اي اكتمة  خط ئته اا ال االخع  اي  ب ر  خط ئتره سرعا
اا ي ل ياعي االع  وي ي س  جنه ال اتج ع ويتلع    اانه اي خة ر  وري اور ي اا رجس ال تعةرى ونرى هللا وري ونلره خجفارع   الي هللا )سري جنه 

ل ااترر  اااا   ج تاَعةررَ ْع اْتوررَ اَي ْاوررْ ما ْخجَ  ررْ . ااي اايجيررع ورري ااعبررج  اررل ااةبرره االسررالول ت بررا اوررع ي هلررج ه ااال ه الجيررع  (38)اتعررجاى( ه ي ْيَعنررْ
ااةضر نع االجيررع االاتلررل ورري اي تررت ام ااعذينررع فارره . لجناررج ه اال ةعررع ااعجوررع اا االتررن ع   اوررج ورري ااررم اررل االسررالل اال كررجي فارره وتررن ع 

 (39) ْججْ َتكاَم ْوَةَوْ ٌع َوَي ْا َ كاَم ْاَاْةجٌ  َاْلج َال اات  ااَا ْاهاً ن ْاْاَاْلٌع َاَنلاَسَوَ  ْي  ان جس اب  اان ال االيع ااكع لع تةاه )سي جنه اتعجاى( ه ي ْت َ 
 ةعرع .ااي اامع عع االسالواع اذ تبعا اي اااجل ااعبج  اسجسغج اال ةعع ااعجوع تتةا ااى ا  كب ع ول اتع  االذاهب ااعنقاع ااى ااترةا  اجال

 ش االنكن إي )ب  تغ جل( ياب اي تكةي اسجسج انبةان ي ااةمقاع   اتبيم ااعبإ ج  ال ااةبه االسالول ااى لاللع اتيجل اهل هكلج تعا ااة نية 
. اا  ان ه يعن ابي اا  اي كنلع ا  و  ه تطنا ونى ااعبة ج  االب ا  سةا  اكجن  ال جع لع االوت ا  ا غج ونى ابرةق ااقيرجن ااعجاترع  1

م ا غررج ال كررجي االوترر ا  ا غررج ابررةق ا )تعررجاى( اا وررج ياررةي اررا هللا )سرري جنه اتعررجاى( ا غررج اجايررج اهررذا ااي ااكل ررع ورري اا ااتررل يينررب ابغرر 
ع ااةبغررج  ااررذيي يطنبررةي كنلررع ارر  ونررى اااررعا م ذا  ااعبة ررج  االبرر ا  بتبرر يع اامررجان   ااررم يتررعك تبرر يعهج اررةال االوررع اجلغررةا ابغررج  اا  لارر 

نبةي كنلع ا  اال ونرى ااعبة رج  ااترل يارةي ارا هللا ا غرج اجايرج اا يارةي خجاترج   اوري اولنرع تنرك ااارعا م ) نرج ااعجري اكل عاي ا عهم ال يط
ا ع االترإاج  رجالعا  ا رع وتإاجرع   اجع لرع تطرل ااطع را   اجع لرع اابرذش( اونرى ذارك يارب اي يترةاع ارل جرعا م اا ر ان وع ارجي اي تعنرف 

)ارر ( . اررجالع ى االار ه اي ياررةي اررل جع لررع اارر  اوترر ا  ونررى اررا هللا تعررجاى الي اااع لررع تلررس ارر ا ورري اارر هلج التكررةي اااع لررع جع لررع 
تكةي  ا ان هللا تعجاى اسلغج او  غج او ل اا جس وي ااتكجبغج الجيع انةض نع ات  الج انلاتلل .االع ى االجنل ه ااذي يالا  ال ااعبة ع ااتل

 ا   االونى اغج اال يتعك اةال االوع تب يع هذا اا   ابج ا تعجاى هة اي يب ا اامجان ا
. اابتجل ه اهة وبج  االوت ا ا  ااةاتعع ونى ااقيجن اا  جالاعن ال ياةي فاه اا ااقيجن اجايرج ااسجسرج اابترجل هرة االيرجاا  بر ي ورج  2

ا  ااةعرري اونارره اررجي االلررجا يررإار اررعهج  ررجنإار اتررل ورري اااررجنل  جاةعرري اوررج ياررةي ورري وبررج  اغررة ال ي  ررع فارره ااررى االلررجا اانلررج ي  ررع ااررى ذ
اابتجل اجصج ه اااجنل  للي ورج ااتكرب ترعنن ا رعه اترى اارذي يغرم  جاتكرج  اااع لرع سرابعا ورج ي رإر  ره وري وبرج  تبري اي يةعري اتر  اخرذ 

  جابتجل جلال االنيجي اايلجا ع .
ترعك تبر يعهج ارةال االورع اا اابجمرل االاتغر    ااذا كرجي ااتعإ رع وتعاكرج . ااتعإ ع ه اهل ااعبة ج  ااتل ام يعن ن  وي اامجان ا غج انلرج  3

اةال االوع ابت ا  اجنه ييتطال اي يبعا ال سنطجته وج ييلى االي ال ااعرعش اا جمرع )ج جيرج ( تكرةي وبة تغرج وبر ا    ر  اونرى اار  اننرى 
ابه االيج ي   اااا جيج  ال ااععش اابجنةنل هل اااع لع ااترل تكرةي ا تعك االوع ال تب يع وج ب  غلج ااى اجتغجن اابجمل ال ابه اابضاع ال 

 وبة تغج االو ال اا االايجر اامجتع اا ااياي ااي كجي االو ال ي خي ال  ج  ا اب اي تتةاع ال ااتعإ عا  اوةا اا عع هل ه 
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اامرررغةا  .لجنارررج . اي تكرررةي ااعبة رررج  االبرررعا  نجج رررع ااال . اي يارررةي اايجورررث ون غرررج الجيرررع االترررجاا االسرررالواع االبرررعا  ال الجيرررع االهرررةا  ا 
 ااجسلع الجن  اامع اا وعةةرع اره .لجالرج . اي تكرةي للرع و جسريع بر ي ااعبة رع ااااع لرع ارال ييرعش ارل وبرج  اال ييرتغجي ارل جع لرع . اا عرج .

ل ال ررع وررةجإ  ورري ااعبة ررع ااسجسررغج اانةاوغررج االيررجاا  اااع ااررع برر ي اا ررجس جلاعررج الي هررذه االيررجاا  وةعامررع اررل كرري تررجنةي وررجنر . تنررك هرر 
ااايعت و غج ال اامع عع االسالواع اهل وةامال ت  يطةر اامعل ا غج    ث ال يتيل االاجر انعةت ال تةجص نغج ااكل ع  ااالتمرقيع ارذاك 

اخررذ   عبة ررع االورر ال اررل و يرر  ورري  ااننرج ورر خال الةمررةن وبة ررع االورر ال اررل اامررع عع االسررالواع ا غررذا ااتر ن نبررةر اي اامررع عع االسررالواع
وت  رج اااعا م ااعط ع  اةجوج ونى كاجي االاتلل االسالول االجيع اليجن  ااةض نع ااالخالق ااتل نوج االسالل اا غج  م   اتكةي اسجسج تة رج ا 

جررعا م ا غررج اوترر ا  ونررى اررا هللا اب ررج  نااررع االسررالل . اجررعا م اا رر ان هررل ااتررل تكررةي وبة تغررج لجبتررع برر   تعآنررل اا ارر يث نبررةي اررع   اررل 
ةْاها  ْ ْاْاسرا ََّ جَا اةْي  َذيْي يا رْ جنًا تعجاى اهل وي اخطع اااعا م ال ن ع اامع عع االسالواع تجر تعجاىه    ي َ نَّْلج ْجْإا ا اارَّ ل اْتَاَت ْايرْ ْعَةْي ارَ  ْاْ يرَ

َم َال اآلَخْعَ  ْوْذاٌ  ْوَ امٌ ْأَي ياْبتَّناةا ْأَا ياْتنَّباةا ْأَا تاْبطَّْل ْأَيَ يَغَم ْاأْ  نْاج ْاْاغا َم َخَإٌي َال اا   َم َوَي َخالٍش ْأَا يا ْةَةا َوَي اْتَاَت ْذَاْك ْاغا ناغا   َ الَّ 33ي َاجا
اٌم  ةٌا ْاارَ ْ ْاةرا ََّ جَوْنلاةا ْأيَّ  اا ْوْنَ َغَم ارْ ي اامرع   )وري الري ون  رج اايرالل انراس و رج( ا )وري   ااا ر يث اا برة  (40)ااََّذيْي ْتجباةا َوَي ْتَبَي ْأَي ْتَبَ اا

خررعج ورري ااطجوررع ااررجاق ااالجوررع وررج  و تتررع اااجهناررع(    جالمررجاع ااررى ااررم ااررعن  اااررذي اان اررل كل ررع ورري االاجنيررث اامررع ةع او غررج تررةر 
ع اااعبة ررع   اغررل وبة ررع لبرر  اصررنغج اا ب ررب و لرر  )صررنى هللا ونارره اسررنم( )ورري برر ر ني رره اررجتتنةه( اوررج اابتررجل اغررة االيررجاا  برر ي اااع لرر 

جلا ارَ  َاكاَم اَاَبترْ ْب ْونرْ ترَ َذيْي آْو راةا كا ج اارَّ ج ْأي غرْ جَا اعَ  ْااَاْعبرَ ا  جاكتج  اتةت نغج ال ااي ع اا بة رع اامرع ةع .ابر  اان تةاره تعرجاى هييرْ ع   رَ ل اَاْبَتنرْى اَا را
ٌع ْالرْ  َ جَاْعَبَ  ْااتانْلى َ جتانْلى ْاْلَي واَةْل ْاها  َم ْاْاَالرْ َي ْا َ كرا جٍي ْذارَْك ْتَعَلارٌ  ورَ َه َ َاَايرْ اَش ْاْأْناٌ  َ ْاارَ جَاْلَععا جٌن  رَ َلٌ  ْاجتَ يرْ ْ  ْذارَْك َوَي ْأَخارَه ارْ َي اَوتْرْ ن ْ عرَ

  اهذا يع ل اي اامرع عع االسرالواع اخرذ   عبة رع )اابتري(  (41)ةْي  ( ْاْاكاَم َال اَاَبْتجَل ْاْاجٌ  ْيج أاَاَال اْتَاْيجَ  ْاْعنَّكاَم ْتتَّبا 178ْاْنها ْوْذاٌ  ْأَااٌم )
ة  تتجصج ونى تتي اا ةس  ي ع اا   ااي ااعبة ع  جالو ال اي كجن  ا ا اال ياة  ايبجش ت ة ذهج اا استب ااغج  ي عهرج اا تعلاةغرج كلرج اليار 

ه )صرنى هللا وناره اسرنم( )وري اجار  ارةجوته ناي ار  وري ار ان هللا االوةج  و غج ااالناع ونى ذاك وج اان وي ااجنيث نبة ع اع ةع و غج تةا
اغة وضجن هللا ال اوعه( اكذاك تةاه )صنى هللا وناه اسنم( )وهللا اة اي اجطلع ب   و ل  سعت  ابطعر  ير هج(   ااغرذا نالارع اامر ع ونرى 

 وناره اسرنم(   جالمرجاع اارى ااجنيرث كل رع  ارل هرذا تطب ا اابتجل ال اامرع عع االسرالواع اترى ااي كجنر    را ب ر  اسرةر هللا )صرنى هللا
 اااجنب .تتعتب ونى لبة  ومعا اع وبة ع االو ال  جا   ال اامع عع االسالواع و   نتج ج هل ه 

  اع . . ااتيجط ومعا اع وبة ع االو ال  لتجنا االااجل ال اامع عع االسالواع كلج انه الياة  اا ام  جالو ال اال  لبتضى االناع اامع  1
. الياررة  االجتغررجن فالررج اان  مررجنه نرر  صررع ا اررل اامررع عع يتعنررا  جولررجر هررذه ااعبة ررع اا ا عهررج ورري ااعبة ررج  ا تعتررب ونررى ذاررك ليررج   2

 اا ام اامعول ال وةاجغع  ع  االاعجر . 
االورع االاغرل يارةي ااضرل ع  ل ارج  وري  . اوةرج  ااضرل ع االجتلرجول وري ا ورع االتغرجل  جابيرة  اا ااالانيرجناع ا ر ي يارةي االور ال اوتلرجال 3

تللري اارم هللا اهرة ااارم  اا خةر ال ا ورع نةيراع اور ل ترعنن اابضرج  ارل كري اجارع   امرجاع اارى اي ااارجنل يببري بغرذه ااعبة رع وطلئ رج النغرج
 اا جكل ي .

ارم يبجبنغرج وبة رج  ارل اابرجنةي ااةمرعل الرج  . ت ب ا اتتى اجوناع انعبة ع الي اا رجس ورجن  يعهبرةي االاعرجر اال غرل و غرج ارل اامرعن اارة 4
 . جا ج اي كجن  ااعجال تبضل  عبة ع االو ال اعوج بال اك اي ذاك ياةي و وج  ااى تا ب ااتكجبغج اهة وجوي نةيل هجل ال اجوناع ااعبة ع 

ا ث ارجال  اولجاغرج فالرج اراس فاره خرالش . ال يلجا نبج  يتتي  لمعا اع االو ال وي ا ث وب ا اجةنهج ال ااتمع ل االسالول اا وي  5
 ننع  ولج تب ل ااى اابةر  جي اامع عع االسالواع اخذ   عبة ع االو ال ال اااعا م ااعط ع  اهل اا  ان ااابتجل اكذاك اخذ  بغج تعإ رعا

  االج اان  جاكتج  اااي ع اا بة رع ال  ع  اا جال  ال اااعا م ااتل يعن اال االوع معاا  تطبابغج ون غج  جا  ع ا عاش اااع لع ااالاعل 
اامع ةع اوج تبتضاه وتن ع الجيع االاتلرل االسرالول ا  ج ره ونرى اسرس اصر  ع وري االوري ااالسرتبعاا اااةضر نع ااجتلرجا كري برعالي ااعذينرع 

بة رع  جالامرجن االبرعا  ارعوج اضرال ااااع لع   ااامع عع االسالواع اخذ   جاعن ارع ارل ت ة رذ وبة رع االور ال ات ب را اارعنن ااعرجل االسرتاةج  ااع
 وي كةنه ااغجنا وي االوجل ونى اتجوع ا ان هللا ال اامه .

ونل رج ولرج تبر ل  رجي اابرةان ي ااععافارع ااب يلرع وعار  وبة رع االور ال   ابر  الفرع الثاني : موقف قانون العقوبات العراقي من عقوبة االعدام :
ةاابل اكذاك تجنةي ولنكع )اا ةنج( االاتمف ال تنك االعانرع ا رث كجنر  وبرعا  اعر   جرعا م . او رذ اخذ بغج اايجبن ةي ااالاةا ةي ااع عع ال

( ترجنةي ااعبة رج  ااعللرجنل اارذي 1859ااةتا االسالول انععاق اكرذاك ااعغر يي االورةي اااقيجسرل   لرم اصر ا  اا اةورع ااعللجنارع ارل ورجل )
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( اوري ترجنةي 1832ا  1824( االعر ر  جابرجنةن ي ااترجنا ي سر ع )1810اةعنيرل اير ع )اتتيي  اااجوه ال وع لغرج وري ترجنةي ااعبة رج  ا
غررج ااعبة ررج  ااعللررجنل وعلررةال  رره اتررى االاررتالر اابع طررجنل انعررعاق اررل اا ررع  ااعجالاررع االااررى ا ررث ااتررف ااعلرري  ررجابةان ي ااعللجناررع اورري ب  

رل  (42)تجنةي ااعبة ج  اطيب  تةان ي ااغ   خرالر اترع  اا رع   ري اني اررر رتنع ترجنةي ااعبة رج  اابرر   ا عر  انتغرج  اا رع  اصر ا  اايرنطج  اال رر
( .اس ي ث ال تجنةي ااعبة ج  اايي اني )االنيل( اتجنةي 1919/ كجنةي االجنل /  1( اااذي اوتبع نجاذا ال )1918/ تمع ي االجنل /   21)

 ي اابجنةن ي وي وبة ع االو ال .( اوةتف هذي1969( اي ع )111ااعبة ج  ااععاتل اا جال اتم )
 . وةتف تجنةي ااعبة ج  اايي اني )االنيل( وي وبة ع االو ال ه  1

/  1( اااررذي اوتبررع نجاررذا اررل )1918/ تمررع ي االررجنل /  21اخررذ تررجنةي ااعبة ررج  ااييرر اني )االنيررل( اااررذي اصرر اته سررنطج  االاررتالر اررل )
وري ااارعا م   اتر  تارجا   اا رجال  ااترل تطبرا ا غرج االاللر ي اجارع اهرل وبجا رع  جا اجرع كب رع  (  عبة ع االور ال اكل رع 1919كجنةي االجنل / 

 ااى اا جال  ااتل ن  ون غج تجنةي ااعبة ج  ااععاتل اا جال  جتعاا وبة ع االو ال ا غرج .ا  غرع اي وبة رع االور ال يلاري تطبابغرج ارل  عر 
ااطع ررا ااعررجل ااااررعا م ذا  االخطررجا ا ررع اال رر ان  تتضررل غج جررعا م اابترري ااعل يررع اجررعا م اااررعا م ااياجسرراع ا عرر  جررعا م اابترري ااايررنب اررل 

( ورري ترررجنةي 12ااتيررن ب اررل ااطع ررا ااعرررجل االعتكيررع ورري انررجس ال يلنكرررةي خنبررج اا مررل عا انيررجناج .ا رررتم ت ة ررذ وبة ررع االورر ال اابرررج انلررجن  )
كرري يارة  )التتررعش اانرةا  انررذاك( اي يبرعا ت ة ررذ اارم االورر ال ون رج وررل تعر ي و رري ااعبة رج  ااييرر اني االنيرل  جامرر ا سرعا ناخرري اايراي اا

( ال ن جل اناا  ااياةي .انالا   جي تنك اا جارع كجنر  تا رإ 52اات ة ذ اي اتتض  ذاك اسيج  وع اع ي انغج ال تعااه اذاك  لةجب االجن  )
و ال اهل ويجاع تجنةناع تضج اع   تع ا عتبرع تر خال ال وبرعا اره ارل ارجي وري اعجي االناا  اهة )االتتعش( اي يبعا والناع ت ة ذ وبة ع اال

كرل( اساي ااينطع اابضج اع وي تبي االناا  اال ي ةذ اام االو ال  لةجب اابجنةي االذكةا اال  ع  وةاابرع و الرع ااتل  رإ اصر اا )االذي االن
االعا  اا جوي بي تلغي اتى تضل النغج اتينم ااى اهي اال اةل وناه اعط نا غج  جايلجل  جات ة ذ اال ياة  ت ة ذ اا ام ايجل اال اجن اا ونى  

 ب اي ااتةجر ااال نا تغج اا اةوع ونى نةبتغج .
( ورري وبة ررع االورر ال هاخررذ تررجنةي ااعبة ررج  ااععاتررل اا ررجال  عبة ررع االورر ال 1969( ايرر ع )111. وةتررف تررجنةي ااعبة ررج  ااععاتررل اتررم ) 2

اااعا م ااعط ع    ا ث وعاغج  جنغج ه )ا ا اال اةل وناه اتى االة ( ا الا   جي االسجس ااذي اترع   لةجيره وبة رع اتعاهج ال و ن وي 
االورر ال اناررعا م االبررعا  اغررج هررة كةنغررج ورري ااا جيررج  ااتررل تتتررف  ررجاعطةا  ااكب ررع  اوررج تتعكرره ورري الررجا سررنباع تإوررإن اورري اكاررجي ااسررتبعاا 

 .  (43)لج اي اابجنةي اواله ال يعجتب ونى وي ام ياي ات  ااتكج  اااع لع ت  اتم ااعمع ي س ع وي ولعه االاتلل اتغ ن سالوته   اك
 اما الجرائم التي يعاقب عليها باالعدام فهي : 

م  اا ااع ال أ . اااعا م االجسع  جوي اا ااع ااعجاجل ه ت  الن  و نا وي اااعا م ااعط ع  االجسع  جوي اا ااع ااعجاجل اهل الي اايالل 
صف ااع ا اااتعجبع ول نااع اج باع م  ااةطي اتيغ ي نخةر ااعر ا انربالن ااترالش اسرج ي اار اجن ات رع   ااا رةن اتر  اا رع  االات رجق 
 جاع ا اجع لع امعجش ااعال االع ة رع اناراا ااامرعب اجع لرع اا ترةر ونرى اسرعاا اار اجن  بتر  انمرج غج اا اتالاغرج اا تيرنالغج اارى ناارع 

ن اج باع اا وعجنيع اجع لع االخالر ال ت ة ذ ااعبةن االبعوع ول اا اةوع  بت  االمعاا  رجابالن  وري اا رع  اجع لرع االيرجس  جسرتبالر ااربال
 اا اا تغج اا سالوع ااام غج اجع لع ااتايس اجع لع اخةج  اا سعتع اا تإا ع ااااق اا الج ا تتعنا   بةق ااععاق .

وي اا ااررع اارر اخنل ه اوررج  جا يرريع اناررعا م االجسررع  ررجوي اا ااررع ورري اارر اخي االعجتررب ون غررج  جالورر ال  تررةا  وجوررع اغررل   . اااررعا م االجسررع  ررج
االوت ا  ونى اارج  اا رجكم اسرالوته اا اع تره اامعتراع اا صرالا ته ااالوتر ا  ونرى اا سرتةا ان رجل اا ارم ارل ااربالن اااتترج  اايرنطج  

اا ااتليررك بغررج وعجاةررع الااوررع اا اةوررع )ااتلررعن( اجع لررع ااعترراجي االيررنا مرر  سررنطع اا ااررع ااالوترر ا  ونررى  ااياجسرراع اا ااقاررجن  ااعيرراع ع
تجااةغج جلجوع وي اا جس اا وعتنع ت ة ذ اابةان ي  جايالل اا اامعان ال ااتالر االيجنل ااالعااا ااعجوع  جابة  اجع لع تةال ا جسع وتج ع اا 

اررتالر اررن ورري اوررةار اا ااررع   ابرر  وجتررب تررجنةي ااعبة ررج  ااععاتررل  عبة ررع االورر ال ونررى هررذه اااررعا م  ررجا  ع الررج اا فارجن  وررج ا غررج  ل جااررع ال
تمانه وي تغ ي  ونرى سرنطتغج ان جوغرج اار اخنل اخطرةا  ارل تعرع   ااابغرع اا اخنارع انتلإ را اابر اي اا اارع ايرنطتغج اه بتغرج مرلي اتنالغرج 

 ااايعاال .
( وبة ج  اااتل تعجتب  جالو ال ونى اابتي ااعل  1ش    406ل  االبتعنع  جا عاش االم ن  ه اهل وج نت  وناه االجن  )ج . جعا م اابتي ااع

 االبتعي  جا  اا عاش االم ن  اهل ه 
 . اابتي ول سبا االصعاا اا ااتعص  . 1
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 . اذا اتل اابتي  جستعلجر وجن  سجوع اا وةعتعع اا وتةاع  . 2
 اابتي ول ا  اع لع اا اكلع وي جعا م اابتي ول ا اا اامعان فاه  . اذا اتتعي  3
 . اذا كجي اابتي ا اال ننن اا وبجبي اجع   اا اذا استعلي اااجنل طعتج ااماع ال ااتكج  جع لته . 4
 . اذا كجي االبتةر وي اصةر اابجتي . 5
 . اذا تت  اااجنل تتي اعت ي اجكلع اتم ذاك  ةعي ااا  . 6
 اتل اابتي ونى وةوف اا وانف  ع وع وجوع ال ج  تجنيع اواةته اا خ وته اا  يبب ذاك .. اذا  7
. اذا ااتكررب اابترري تلغ رر ا الاتكررج  ج جيررع اا ج  ررع وعجتررب ون غررج  ررجا يس ورر   ال تبرري ورري سرر ع اا تيررغ ال الاتكجبغررج اا ت ة ررذا اا تلا  ررج  8

 العتكبغج اا اع اه ونى ااةعاا اا ااتعن  وي ااعبج  .
( وري 2. اذا كجي اااجنل و اةوج وناه  جاياي االس   وي جع لع تتي ول ي اا اعن فاه خالر ور   ت ة رذ ااعبة رع. اونرى وبتضرى ااةبرع  ) 9

 ( وبة ج    اتكةي وبة ع االو ال اا ااياي االس   ا بيم ااى لالا اجال  اهل ه 406االجن  )
 عت ي اجكلع .. اذا تت  اااجنل تتي اع  ااا  اجنن ااى تتي ا 1
 . اذا ولي اااجنل  الع االا ل وناع  ع  وةته . 2
/ط( وي هذه االجن  اااتكرب جع لرع تتري ولر ي خرالر 1. اذا كجي اااجنل و اةوج وناه  جاياي االس   ال ا ع اا جاع االذكةا  ال ااةبع  ) 3

ناجرع االجالرع ا رث اصري   وبة رع هرذه اااع لرع االور ال  رجا  ع و   ت ة ذ ااعبة ع .ن . جع لع وةاتعع اال جال ه اتمرلي وةاتعرع اال رجال اارى 
 الج ت طةي وناه هذه اااع لع وي خطةا  اوج تللنه وي اا ل اا مل خعق انقام ااالخالق اتعجاام اا يي االسالول اا  ا  .

كرجي ولنةكرج انةجوري اذا ااضرى اارى ورة  هرررر . اااعا م ذا  ااعطرع ااعرجل ه اتمرلي جع لرع اا ع را ااعلر  ارل ورجر و برةر اا ا رع و برةر اارة 
( اجع لع تعع   ااج  اا جس اا سالوتغم انعطرع بةمرل 349( اجع لع االاعاق اذا ااضى ااى وة  انيجي االجن  )4/  342انيجي االجن  )

اا ويرتةنن االررجن   ورةان سرجوع اا جرعالام اا اي اررن اخرع وري اررجنغج اي تيربب االرةتى اامررعا جيرام  جاتر ع ااعجوررع ارل بئرع اا خررإاي وارجه
( وبة رج  .ا .  جالمرجاع اارى 355/1ا 354( اجعا م االوت ا  ونى طعق االةاصال  ااالالارع اذا ان  اارى ورة  انيرجي االرةان )351/1)

ن  ( وبة ررج  اكررذاك االررج440جررعا م اخررعن و غررج ه جعرري االمررعن ااععاتررل وبة ررع االورر ال اكل ررع ورري اااررعا م او غررج جع لررع اايررعتع اررل االررجن  )
( ااصي   وبة تغج االو ال   282/ ااةبعت ي اا عج اخجويج( اجعا م تإ ا  ااعلنع اااااق اا ب  ااااعا م االتتتجنيع ا ث و ا  االجن  )443)

 وبة ج  . (44)( 225( ا االجن  )223/1اجعا م تإا ع اال عاا  ااعسلاع امجاع ااى اااعا م االجسع  جاغ ئج  اا  جواع االجن  )
 لثالثاملبحث ا

 االجراءات القانونية لتنفيذ عقوبة االعدام
 املطلب االول  : الطبيعة القانونية لعقوبة االعدام

تعتبع وبة ع االو ال وي اا  ااعبة ج  ااب ناع جيجوع النغج تجتل ونرى ارا اال ارةل وناره ارل اا ارج  اتيرنيه ايرجه انرعن  رجي وبة رع  : طباعتغج
اا ر ا ارة االو ال ااي كجن  سجايع ان اج  اال انغج تيبى وبة ع ب ناع  طباعتغج اكاجنغج االجاهج اذ اي سنب ااج  اال اةل وناه  جالو ال وج كجي 

تععمه اغذه ااعبة ع ااتل تن ا  ره االورج جيرالع سرةا  اكجنر  تبري اات ة رذ   جرعا  ورج يعجناره وري االل اوعجنرج  نةيراع اصرعوج  ناخنارع و ر  ال 
اا اررم ونارره بغررج   اا خررالر اات ة ررذ نتااررع ورررج تتطنيرره ولناررع اات ة ررذ ورري اسررج ي اتررة  ااررر   تبررل ونررى برر ي اال اررةل ونارره ا  يررب ااطع برررع 

ل ت ة ررذ ااعبة ررع اال ي ررةر ناي اتررةر تنررك االالل اااتعررذيب ونررى برر ي اال اررةل ونارره ااطررعق اا  يلررع االتيعررع اررل ت ة ررذ وبة ررع االيررتعلنع ارر 
تيبررى االورر ال اااتررل ولررج تبرر ل اجنغررج البرر  ااي ت لرري ب اجررع اا  ررجخعن االالل اااتعررذيب  ررجال اةل ونارره و رر  اات ة ررذ   ونارره اررجي وبة ررع االورر ال 

 . 45نغج ت تي نتااع ا   اا تة  يتععت اغج اال اةل ال كجاع االجغإ  ب تعوبة ع ب ناع ال
 أما خصائص عقوبة االعدام فهي : 

. اي وبة ررع االورر ال ورري ااعبة ررج  ااب ناررع ااتررل تترر ب جيررم اال اررةل ونارره اسررالوته ال برري انغررج تة ارره ورري ااةجررةن اترر   ب رر  هررذه ااعبة ررع  1
 ررع ورري ااعبة ررج  ااب ناررع االخررعن ااتررل كجنرر  هررل االصرري اررل ااتمررع عج  ااب يلررع او غررج تبطاررل االطررعاش تج لررع ااررى يةو ررج هررذا ااررم اختةررج  كل

الي اااتعذيب  لعتنف انةاوه  جالمجاع ااى وبة ع ااان    ا عن  ع  ااةبغج   جي وبة ع االو ال هل ال اقابع اوعهرج سرجايع ان ارج  ال ب نارع 
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االتررجاب انت ة ررذ   ا جاتررجال ارراس ورري اارر ت ا تلجوررج اوتيررجا وبة ررع االورر ال وبة ررع ب ناررع اذ هررل  ت ة ررذهج اصرريا وتاررعنا ورري ااتعررذيب اابرر نل
 . (46) جالنق وبة ع سجايع ان اج  

(   ت ري 1969( اير ع )111. كذاك هل وبة ع وجنيع ال يسخذ بغج ال اااعا م ااياجساع كبجور   وجورع اةرل ترجنةي ااعبة رج  ااععاترل اترم ) 2
 . (47)لس   و ي االو ال ال اااعا م ااياجساع وبة ع ااياي اا

. اكلرج تررعن وبة رع االورر ال ارل ااتمررع عج  اااإا ارع االعتنةررع ارل وب وررع ااعبة رج  االخررعن ن رعا الهلاررع اواجنرع اخطررةا  هرذه ااعبة ررع اااتررل  3
 . (48)تبعاهج ااتمع عج  انا جيج  ااعط ع  ناي اااعا م االخعن 

ج وي االجإ ع ااتل يبعاهرج اابرجنةي  ترةع اصرناع ا ي رع اي يارةي تةفاعغرج وعنبرج ونرى اا ارم  عبة رع اخرعن اهرل . انغج وبة ع اصناع اي انغ 4
 . (49)ااتل يت با بغج اايعت االص ي االتةخل وي ااعبج  

اعاش ونى ت ة رذ .  جا  ع اطباعع وبة ع االو ال اختةص تغج يعن  ع  ااكتج   جنغج اليلاي اي تكةي و ال اةجةن وج يععش  بجمل اال 5
االااجل اا وج ييلى  بجمل تطب ا ااعبج  اهلج ن جوجي وةجةناي ال ايطجااج ااعنيرج   ا رث اي تنرك اا ججرع ااعلنارع اةجرةن ذارك اا  رجل انرج 

ة رذ وبة رع ياةي و نغج ال كجاع ااعبة ج  ااات اب ع و ا وبة ع االو ال . انعن  جي اابجنةي و ر وج نر  ونرى ومرجاكع اار  اابضرج  ارل ه ئرع ت 
  اهة ااجرب يمرج ه ااجرب ترجت تطب را ااعبرج  االمرجا اااره انلرج ااورى االترن ع ااعجورع ا رث اي اال ارةل بغرذه ااعبة رع اتب ري  (50)االو ال 

ت ة رذهج تر  يةرةق اارى نةيرره ا ر ال  لعنةورج  تكمرف ورري ااترل اااع لرع ولرج ي ييررل اصر هج وري تبري اابجمررل اتر ا  غج اا ور ل تر ا  غج   يررب 
 بجنةناع .كةج تغج اا و ل كةج تغج اا

ك .  جالمجاع ااى طباعع اخطةا  وبة ع االو ال اجي  ع  اابةان ي يععج ااا جيج  االعجتب ون غج  جالو ال وي اااجل ااتبجنل اااعنع ال ذا 6
هررة اي االلررع ااررذي ت  لرره هررذه اااررعا م اررل ذهرري ااالغررةا اليلارري اي يل ررةه وررع اايرر  ي ااررل اابررجنةي االتررعي ال تةجرر  ج جيررج  ا ررع تجبنررع 

  ااررل ااعررعاق ال تيرربط اااع لررع اال ااعبة ررع  جاتبررجنل سررةا  اكجنرر  وبة تغررج االورر ال اا ا عهررج ورري ااعبة ررج  اال اي تررجنةي  (51) جاتبررجنل انيرربةط 
( ونى وج ينرل ه ااال ه )ت بضرل اار وةن اااإا ارع  لضرل ومرع سر ةا  ارل ااا جيرج  اخلرس سر ةا  ارل 70اوجيع االا اا ن  ال االجن  )

)ييبط اات ب ع اذا ام ي ةذ  لضل خلس ومع  س ع ال ااا جيج  ا لضل لالا س ةا  ونى انتغج  و   اات ب ع انل ارةل وناره ااا ا( .لجناج ه 
 ال اا ال  االخعن( .

 املطلب الثاني :  االجراءات القانونية لتنفيذ عقوبة االعدام 
غج سةا  ال رج  االجرعا ا  اابضرج اع بةاسرطع اا رعاش االعةةرع اا اي ت ة ذ وبة ع االو ال ال ياةي  ع  اا ام ويجاع  الاتلجر صعش اا  ع و 

   ا ع  استكلجر االجعا ا  ااال وع الب  وي ت ة ذ اا ام   ا اال اةل وناه اهذه االجعا ا  هله  (52) ع هج وي طع ا ااعةة ااعجل اااعجل 
اوع تبتضاه طباعع االااج  اذ اي اا ام وتى وج ص ا وري . اجة  ص اا اوع  جالاتةجظ  جال اةل وناه  عبة ع االو ال ال ااياي اهذا  1

اال الرع االعتتررع  ررجنإار وبة ررع االورر ال   ررا االرر اي اررال برر  ورري اي ين بره ذاررك االاتةررجظ ناخرري اارر  اايرراةي ا رر ي اكلررجر  قاررع االجررعا ا  
ي اال الررع االعتتررع   ا غررذا ااترر ن نررعن اابجنةناررع االطنة ررع ا ررث ال ياررة  ت ة ررذ ااررم االورر ال تبرري وضررل ورر   وع  ررع ورري تررجا ا صرر ااه ورر 

اجرة  امرل اال ارةل وناره  جالور ال تبري ت ة ررذ ااعبة رع  ره ورل  قارع اا رإال  اا ر ي اتلررجل اجرعا ا  اات ة رذ اذارك الي اارإه ارل سراي انةررعاني 
نجس اخع ي )اايا ج ( خجصرع اهرة يسني اتلج ااى   جن  االوه اوعجنجته ا اعنه ال اجاع وإاع تجتلع ال ات  هة ااةج وج ياةي االختالط  ج

 يعنم  جي وج  بل اه ال هذه اا اج  وج هة اال ايجل وع انا  هذا وي جغع اوي جغع اخعن اجي امعه ول  قاع اايا ج  ت  يسني  ه ااى اابةل
ر اترع  امرعه اررل اااكمرف وري اورةا وغلرع اغرج والترع  بضر ته اا تضرجيج اخرعن تر  ية رر  كمرةغج االترن ع ااعجورع   كلرج يارب اي يعجوري خرال

اايرراي  جتتررى وررج يلارري ورري ااعوجيررع ااالعجونررع ااط يررع ورري ااةجغررع االجنيررع الوتيررجاا  انيررجناع   ا رر ةس ااةترر  تغاررج ارره اا ررعاش ااعجصررع 
ااي الستبعااه ااعاال اذ ياةي اا  اجرجر اار يي ويرتع ا اليرجو ته ارل كري اتر  يمرج  كلرج يرةاع اره االارجر ات ع رع اقيجتره ااسرج نه ااصرجيجه 
 .ااغ ش وي هذه ااعوجيع ااالعجونع ااطباع هة ت ض ع اال اةل نةياج اااااج الستقيجر و  ته اكلع ولج هة اتيغ ي ااجته ال ايجوه االخ ع  

. ااسررجر اارر وةن  عرر  صرر اا اا اررم  جالورر ال ااررى جغررع تضررج اع وناررج ايررعت ااترر ت ا اهررل ااغ ئررع ااعجوررع ال الررع ااتل  ررإ  جا يرريع انبررجنةي  2
ععاتل او الع اا ب  ال وتع او الع ااتل  إ ال تعكارج   ااسرتطالن ااي اارجي ااعةرة  مرجي ت ة رذهج كلرج هرة اا رجر ارل اابرجنةي اايرةاي اا

 ااانب جنل .
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اا رةل  . ي ةذ اام االو ال ال اا ةل اال  ن ونى انه اذا كرجي يرةل ت ة رذ اا ارم يةورج ني ارج انل ارةل وناره اا وطنرع اسرلاع ا سجري اات ة رذ اارى 3
 . (53)ااذي يناه 

  اذارك وري االورةا  (54). اكلج يبن  ذاي اال اةل تبي يةل وي ت ة ذ اا ام اص اا االوع  جو اوه اذاك ايعت ايرا االارجر اغرم بإ جاتره  4
 . االنيجناع ااالجتلج اع ااتل الب  وي تلا ي اال اةل وناه  جالو ال اذا ه وي ااقاجل بغج اتب يم ااتيغ ال  اغم  مجنغج

 . اال اا ةل االع ي انت ة ذ تكبي ي ا اال اةل وناه  جالو ال ااى ااعنف اتعترب و  رجه و ر وج ي بري وري واجنره اارى وارجي اات ة رذ سرةا  كرجي 5
اات ة ذ  جا  ااطعق االعتلر   اغرذه ااعبة رع    عر  ااتجكر  وري اعتر ته  ترةا  نفابرع اوطج برع ااصرجاه كلرج هرة ور اي ارل ااااق االره اااجرب 

بجنةي اضةا ه ئع اات ة ذ االساةع وي ترجت انج رب ور ول ورجل ارل نا رع  االصرالل او ر ا  وري ا اا  اا اخنارع اور يع اايراي اا وري ي رة  اا
و ه  جالمجاع ااى طب ب   ااجج  اابجنةي اضةا و جول االتغم اذا ااب ال ذاك ا تنى ونال تعاا ت ة ذ اا ارم اذا اارب ارل ابر ا  اترةار اا 

 ا اابجمل و ضعا ا غج ا ةتل وي تبي ه ئع اات ة ذ . والا ج  فا ع 
. ا ع  تلجل اات ة ذ ي  م و ضع يلب  فاه اغجن  ااطب ب  جاةاج  اسجوع اتةاغج ا ةتل وي تبي ه ئع اات ة ذ   ا ث يبرةل ااطب رب  ة ر   6

ار   اال ت رإر اال  عر  اي يبت رل ااطب رب ا مرغ  جلع االتةال ارجال و ر  هبةطغرج ا مرغ  اي االرة  تر  ترم   لرم تترعك ااالرع وعنبرع الر   سرجوع اا
لجناع اي ااعال ت  ا هب  هذا ارل وبة رع االور ال ار بج اترى االرة  ا ر اي ارغجنته ت ع ع رج ارل اا رجات ي   ا  غرع وري خرالر هرذا اي ااطب رب 

ل اررةل ونارره  جالورر ال ا جاتررجال ت بررا هررة وضررة اررل ه ئررع اات ة ررذ اهررة ااررذي يبررعا ورري اا جااررع ااعنلاررع اااعلناررع اتررةر ااةاررج   ج هررجق اال اا
 ولناع ت ة ذ وبة ع االو ال .

 ارب . ا ع  اتلجل ولناع اات ة ذ تينم جلع اال اةل وناه ااى اتجا ه اذا طنبةا ذارك ااال تجور  اار ا ع  االعتترع بر ا غج ونرى نةبرع اا اةورع ا  7
 عرر  اات ة ررذ ي طنررا ورري اسرريج  انيررجناع ااجتلج اررع تبضررل بغررج اااررجل .اااتةك ررع  لترر ع جلررع اال اررةل ونارره  (55)اي ياررةي اارر اي  ي ررع ااتةررجر 

اامرررع عع االسرررالواع بةجرررة  اا  رررع اارررى االرررةتى ن رررع  اجرررالر اااترررعال اضرررال ولرررج تبضرررل  ررره فرررام االخرررالق اااعرررجنا  ااكع لرررع ااا ب نرررع   اورررج 
ةارع ناي اترةن امرطعا ج  اا ومرجكي يلاري تةير عهج  عتةل و ل ايا االاجر اوجل اتجورع اي ااتةرجر و ر  اار اي اجايجيرع وري ذارك هرة اا  ن

ونى انغج اوتعات ونرى اا ارم اارذي صر ا انةرذ اابرج انبرجنةي اهرذا يةرة  برال ا رب اايرعت اارذي يبتر ه اامرجان وري ااعبرج  .امرجاع اارى اي 
  اارر اي ترر  تعبررع ورري نررةن ورري ااتكررع م ولرري هررذه االعاسررام اا االاتةررجال  ااتررل يبررةل بغررج ااتررل يبررةل بغررج ذاا اال اررةل  عرر  تيررنلغم ااالررع اال ررج

اااتلا    مع  اال ارةل وناره  جالور ال اهرة وةترف ال ييرت ا ولري هرسال  اارذيي يبتعارةي ااضرل ااخطرع ااارعا م   را االاتلرل   ااغرذا ابر  
. ااكري يالار  وري  56انإا    بغم اتتى وبة ع وعاتغج اايمع ع ايعت استئترجاغم ااجتلرجلغم وري االاتلرل انرتعن  وري ارعااهم ااخطرجاهم

اا جااع ااةاتقاع اتةر ولي تنك االعاسام ااالاتةجال   ماي اا  جخع خجصع ال اال جطا اايع ر   وري وعاكرإ اايرنطج  ا رث كل رع ورج يعاارا 
اال اررةل ونارره  عرر  ت ة ررذ ااررم االورر ال   برره اتيررناله ورري تبرري اهنرره اذا رره ااصررةر جللجنرره ااررى و طبترره اتررةر  عرر  و ررجهع االاتةررجر  رره 

وي اتلا  ه  جالهج  ج ااطالق اا جا ال ج  ااتمال خجصع ال اال جطا ااع لاع اهل اوةا ي جار اابج لةي بغج ان  ع  االوتيجا انل اةل وناه 
 اجغع ن عهم اتنعب طباعع اااع لع ااتل اام  يببغج الع اناا كب ع ال ذاك االوع ااذي ي ييل وعه تم ي  ااعتج ع ال ولي هذه اا جال  .

 لب الثالث  : املوانع املوقتة لتنفيذ عقوبة االعدام املط
 ه جك  ع  اا جال  ااالةانل ااتل الياة  بةجةنهج ت ة ذ وبة ع االو ال  رجال اةل وناره ا رث يسجري اات ة رذ ا ر ي  اار تنرك االسريج  اتتللري

 تنك اا جال  ااالةانل  لج ينل ه 
. تجج رري ت ة ررذ ااررم االورر ال  ررجالعا  اا جورري اذا وغررع  جنغررج اجورري اونررى اناا  اايرراي اخيررجا ا رراس االنوررج  ااعررجل اابرر ل وطجاعررع ااررى ا  ررع  1

ااع ر ايعت تجج ي ت ة ذ اا ام اا تعلاةه   ا بةل ا  ع ااع ر بعال وطجاعع ااى ا اس ااالغةا ع ا سخع ت ة ذ اا ام اتى ص اا اورع ج ير  
 ع ااع ر است جنا ااى وج يبعاه ا اس ااالغةا ع ااذا كجي االوع االا ن يبضرل بت ة رذ ااعبة رع ارال ي ةرذ اال  عر  وضرل اا عرع اارغع ونرى وي ا  

تجا ا امل النغج سةا  امع  النغج تبي ااان هذا االوع ال  ع ه   اكذاك يطبا اا ام االذكةا ونى اال اةل ون غج ااتل امرع  النغرج 
ع  جات ة ذ اام تل  اا عع ااغع ونى تجا ا امعغج اال ت ةذ ااعبة ع تبي وضل اا عع اارغع ونرى ترجا ا امرعغج اارةاان االورع تبي ااان االو

.ااي ااعنع ال و ل ت ة ذ اارم االور ال  رجالعا  اا جوري اترى تضرل النغرج اوضرى ور   وع  رع ونرى ااةمرل  جور ال اا جوري  (57)االا ن  جات ة ذ 
ع اتجنةناع ا ث انغج تضلي الجيع ااج  اا لي اذ اي ت ة ذ ااعبة رع  جور ال اا جوري يرسني اتلرج اارى ورة  ااا ر ي ارل ت طنا وي اسيج  انيجنا

اارراس ااا ر ي اارذي ارل  ط غرج اانطالترج وري وبرر ا اعتراع ااعبة رع اارذي يبضرل  رجي ال ت يررب  58ار ي اي اال ارةل وناره هرل )االرعا  اا جوري(
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ااتعاط و ل ت ة ذ ااعبة ع  جالعا  اا جوي تبي وضل اا عع ااغع ونى امل النغج اجايعت و ه هة الجيع ااعبة ع اال ونى اجوي اااع لع اوج 
ااررج  ااترري ع اررل االاررغع االااررى ورري االنترره   الي االل هررل وترر ا اايررذا  ااطباعررل ااترر ل انطةرري االنغررج اكلررع اا ررجس ااتتررجتج ااوجيررع ارره 

 ذ اام االو ال  جالعا   ع  امل اا لي ويجاع  ي عل ااا  ي وي تنك ااعوجيع اااع جيع االطنة رع خجصع ال االاغع االااى وي ااةالن    ااي ت ة
ال اك ال تنك االاغع اا عجع وي االنته امجاع ااى اي االل تكةي  ع  ااةالن    جاع وعماع جعا  ولناع ااةالن  اوج تييبغج اتن بغج وي االل ا 

 جارع يضرا  اارى االوغرج اابرى وعجنجتغرج وعجنرج  ارذا يل رل اات ة رذ الرج ي لنره وري وع رى االالل   اطيبر  اي ت ة ذ وبة ع االور ال اهرل ارل تنرك اا
( وي تجنةي ااعبة ج  اايي اني االنيل ا ث اب ا  وبة ع االو ال  جال اةل بغج  جالايجر اامجتع االس    .اايعت ااتجك  وي ااتعع 11االجن  )

ا  طبارج تبري ت ة رذ اارم االور ال بغرج اور ل االوتلرجن ارل ذارك ونرى خبعهرج االارعن  جنغرج اجوري ابر  )اا لي( نعن اجة  اا   ونى ا ر  االرع 
تعتل  ااكرذ  ارل اخيجاهرج  جنغرج اجوري اا انغرج التعبرع وري النغرج تعلر ا اا جغرال و غرج اور ل وععاتغرج  رجوعات اا لري خجصرع  جا يريع ان لري 

 الار وع  .  
عطرررال  ااعسرررلاع ااال ارررجن ااعجصرررع ب يجنرررع اال ارررةل وناررره اتمرررلي تنرررك االيرررجل ااالرررل ااال ارررجن اا ي ارررع . ال ي ةرررذ اارررم االوررر ال ارررل ايرررجل اا 2

ااال جسرريج  ااةط اررع   اونررع ذاررك تكلرري الررج اغررذه االيررجل ورري ت سرراع اااتررعال االررج ت لنرره ورري وعررجي اجتلج اررع اخجصررع  جا يرريع انل اررةل ونارره 
  ا غاع اااعال ولي تنك اال جسيج  او ل تك يعهج  لج يعاع صةةهج اال ارك اي ت ة رذ ااارجل اان جس ا ث يةتعت ايا االاجر اغم انتلتل ببغج

يجل االو ال ال ولي تنك االيجل يتعك  طباعع اا جاع وةجع وي االام ااالسى ااانةوع ال نةةس ااالال ا  اجع اكبع ولج اة نةذ ال ا ع تنك اال
االمرعاع ونرى اات ة رذ امرجاع اارى اخرع ي وري االرةوة ي اارذيي البر  وري اايرلجل اغرم  رجاتلتل ايرجل امجاع ااى ولناع اات ة ذ تتطنب تةاج  ااغ ئرع 

 ااعطال  ااعسلاع ااال جسيج  او ل اايجاغم ال ااتج  اجج اتغم ااعسلاع  للي تنك االغجل .
جل اهرذا ي طنرا وري اسريج  انيرجناع   برره   . تجج ري ت ة رذ اارم االور ال  لري يترج   رجاا ةي  عر  اا ارم وناره ااررى ار ي اكتيرج ه اامرةج  ااتر  3

ج بع ا ث اي اال اةل وناه ال هذه اا جاع االعجااع اااع جيع  ه ص اج   ا غذا اات ن يعن  ع  ااةبغج   جنه ه )اذا كجنر  ااعجهرع ااعبنارع ااير 
غررج اتضرر  ااررى ابرر  انااكرره اا اع ترره اررل اا االعجصررع  الاتكررج  ااةجورري جع لترره ت تررب اررل العهررج ونررى ويررساا ته اااإا اررع اتعرر وغج اذا لبرر  ان

 االختاجا اجي اصج ع ااةجوي بغج  ع  ااتكج ه اااع لع سةا  تبي ص اا اا ام وناره اا  عر ه ترسني   يرب اابةاور  ااعجورع اارى اترف االجرعا ا 
الي و رجط ااعطرج  اااتكنار  اامرعول اابجنةناع   به اتى يعةن اااه وي ااعا  اااعبي وج ياةل اةغم وج ي اا اةاه وي اجرعا ا  تجنةنارع اذارك 

اي ااابجنةنل هة االنيجي ااعجتي ناي ا عه وي اا جس ااذيي ال يةغلةي اا ي اكةي وةاتب االوةا كجاتيجا ا رع االل رإ ي ااالارجن ي اال سرالج 
ايضج ااتليرك  ره . اارةر ويرجاع هللا )سي جنه اتعجاى( ولا  يتيجوى وي وعجطيع هسال  اتكناةغم  لج اليطابةي االوع ااذي يةتعت  جالمعن 

اصج ع وي ي ام وناه االو ال  لعت وبنل نعن معاا  اوتيرجا االةمرةن ك جارع وري ارجال  تجج ري ت ة رذ اارم االور ال ااار   ونرى اجرة  
 اي اوه ال اا ن االسسيج  اات اع انلعجااع ونى اي ي   ونى تنك اا جاع ن  ال اابجنةي . 

ا وج اتتي  عنم ويسار ااياي ااذي ي إر فاه اال اةل وناره ايرع ااتعرع تعرجاف ااع اارع اونرى ويرسار اايراي . يسجي ت ة ذ اام االو ال اذ 4
ة ال هذه اا جاع اوالل اااغج  ااعناج ااتل ي تلل اا غج بذاك اهذا هة ااجل اارى اي االيرسار وري اايراي اارذي ي رإر فاره اال ارةل  جالور ال هر 

بةتةن اوةا استل ج اع ج ا تتطنب ايبجش ت ة ذ اا ام اوناه ال هذه اا جاع اي يعبع  جسعن ااسطع تلاري ااتا اا جس وي ا عه اب  يعنم  ع  ذ 
 وعجعه االونى ب ااه ااى ااة اا  ااتج ل اغج ا سجي ت ة ذ اا ام ااى نتااع ااب  ال اابضاع .

 املطلب الرابع  : طرق تنفيذ عقوبة االعدام 
( 1965تجخذ بغج  ع  ااةاليج  االت    االوع ااع اكجن  انكنتعا تجخذ بغرج تبري اايرج  االور ال ا غرج سر ع ) ااال ه االو ال  جام ا ه اهل طع بع

  اااععاق اوترع ااايرةناي اايرعاي اتعكارج ا عر  وري نار االت رجن اايرةا تل سرج بج   ااامر ا يرتم بةسرج ي وعتنةرع و غرج اسرتعلجر اا بري االعر  
ر )االع برع اا  ي يرع( اااترل اسرتعلن  ارل اغذا اايعت اا  طع برع ولنارع )اتري ا اةبرعا ( ااترل كجنر  وتيعرع ارل انكنترعا اا  طع برع ورج يعرعش بررر

( اه جك طع بع انم ا تععش بررر ) ج  ااةرا(   اكلرج يرعن ااريع   رجي االور ال  جامر ا تتةترف سرعوع 1870 – 1848اسيجناج  لةجب تجنةنل )
ل اجاع استاةج  ارعاط ااارجل ااع رجط اي ت ر ا ااةارج  ارل اترع  تبر أ وري نفابرع اال تتارجا  ااعمرع  اا اله انةاج  ونى ت ا اااجل وعا  اا بي اة

نتج ا   ا عجل هذا االختالش ال سعوع ات  ا اا ااةاج  ااى سعوع اب اي االا ان ل ااااع تةتف وضنع اابنب وي اا عكع لرم اخت رجق ااع رع 
( 1953 – 1949 رذ اارم االور ال  جامر ا كلرج اير تغج اا رع اران  ارل بع طجنارج ورج بر ي ااعرجل ) ةعي تعة ا نةجذ ااغةا  اا غرج .ااي ااضرناع ت ة

ا ااسررع وبة ررع االورر ال  جوتيجاهررج طع بررع ااالررع اسررع عع اررل اارر اا االررة  اال اي هررذه ااطع بررع اررم تعرري ورري نبرر  يةجرره اا غررج اب رري و غررج  جنغررج 
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 اتغج ونرى اار اا االرة  اايرع ل تتةترف ونرى لبري ااايرم اكةجيتره االورع اارذي كرجي التعنرةا وري اارم اورذا  تارعه ونرى اال ارةل وناره الي وبر 
يرر ال اابررج ل ي ونررى اات ة ررذ ااررى جررذ  ااجرري اال اررةل ونارره المررجاع لبنغررم ولررج كررجي ذاررك يضررا  ااررى ولناررع اات ة ررذ اعررال اامرراج يل ررع اررةبع 

عن ا ااااذ  اتى تت با ااةاج    كي ذاك يسني ااى االل اتعذيب ب   اي االمجه يي انت ة ذ ونى اال اةل وناه ااااجنج كجن  تتكعا ولناع اات
 ااررعن ونررى هررذا االنتبررجن كررةي اختاررجا اا برري اال جسررب ا رري تنررك االارراجال  .لجناررج ه االورر ال اواررج  جاعصررجل ه تجخررذ بغررذه ااطع بررع اارر ار ااتررل

ترع اااليرع  اتجيالنر  ااا ةنرجي اورج ارل ااعرعاق ت ةرذ وبة رع االور ال تتضلي تةان  غج ااعياع ع اا   ونى وبة ع االو ال كلج هة اا رجر ارل و
( ورري تررجنةي ااعبة ررج  17اواررج  جاعصررجل اررل اامررع  ااعيرراعي ورري اااررعا م ااعيرراع ع ااتررل نرر  ونررى االعجفيررع ون غررج  جالورر ال  جالررجن  )

جغررج ا سررع عج ا ررع تجسررل  ررجال اةل ونارره اررل ارر ي يررعن ااعيراعي ااععاتررل .ا بررةر انتررجا هررذه اا  ع ررع  جنغررج تتل ررإ  جايررعوع ااالناررج  و ببررع ا
اخعاي  جي هذه ااعلنارع ارل ت ة رذ ااعبة رع اهرل اطرالق ااعصرجل ونرى ااارجنل تتةترف ونرى نترع تترة ب ااعوارع اابجتنرع و رذ ااطنبرع االاارى   

ع ا رث ترعك اال ةرذ ار غم يلةترةي وترجلع ي ا م عاي ااى كل ع وي اا جال  ااتل تل  بغذه ااطع بع كلج ار ا ارل اوبرج  اا رع  ااعجالارع االجنار 
 اعااغم اع ل ناجل االصج ع اابجتنع كنغج اهذا يع ل اي االو ال اواج  جاعصجل وعمع الي يرتغم  جار اا تر ا وري ااعرذا  ااالارم ال يبري ارل 

ل وع ررم ااةاليررج  االت رر   االوع ااررع ارر ته وررج ت ببرره اسررج ي اابترري اايطررن . لجالررج ه االورر ال  جاكعسررل ااكغع ررج ل ه ترر  اسررتعلن  هررذه ااطع بررع ارر 
(   ا رث نةرذ  ارل 1890/اايرطس/6ااات ي اااةنب ي   ا ث يعن وس  اا هذه ااطع بع  جنغج سنالع ات  استع و  الار وع  ال اوع اج ال )

 تعنرةا وري اا رجق االالل (   ات  انتبر   هرذه ااطع برع كةنغرج ال1891/تلة /7و اةل وناه  اع لع تتي انةذ  وع  لجناع ال اوع اج ايضج ال )
اااعررذا   ررجال اةل ونارره ا ررث تبرر ي الارر  اايررجال ي ااةجاترر ي اغررذه ااطع بررع  جنغررج تررسني ااررى االررة  اايررع ل الي االررة  ال يت بررا اال  عرر  

اتر وع االجنارع اات وع ااكغع ج اع االجالرع اااترل سريبتغج صر وت ي كغع رج  ت ي يارةي ا غرج اال ارةل وناره  اجوري ا اره ا رث يمرعع اخجصرع ارل ا
 لإ   وي االالل اال ي  ا االة  اال ارل اضرةي ا رل سرجوع  عر  ااتر وع االجالرع ولرج ير ر ونرى تيرة  هرذه ااطع برع ااترل تإ ر  وري تيرةتغج ورج 
 ي  لرره وررج ي  لرره ااتاررجا ااكغع ررج ل ورري تمررةهج  و عتررع ت ررجر اجاباررع اوضررج  جيررم اال اررةل ونارره ااررى ارر  تترريا وعرره اا  ررع اررةا  هررذا اان ررم

االنورل اا  رع ترإكم االنرةش اررل وارجي اات ة رذ ارل ار ي يررعن انترجا هرذه ااطع برع اررل االور ال  جنغرج تعر  وري ااضرري ااطرعق ا رث ال ترعن ا غررج 
جلث وعنبع اا اؤاس وبطةوع اا اتج  ت إش .اانا ونى انتجا هذه ااطع بع اتةر  جن ج بغذه ااطع بع نكةي اوجل انيجي يمرةن ا  رعق اتمرةه 

اه ئع االنواع اهذا وج يت جاى ول وج جج    ه اامع عع االسالواع وي تكرع م االنيرجي ارل كري ارن ا رث جج ر  ايرج  تعانارع كع لرع وعجام اانه 
.اا عرج ه االور ال  )سري جنه اتعرجاى(اااجنيث نبة ع اع ةع تسك  واجنع االنيجي اكعاوته اوج اه وي تةض ي ب ي  رجتل االعنةترج  ااترل خنبغرج هللا 

( اهرل 1981اتيلى برررر )ااجةاع االة ( اا )ااع ااكجالع( ا ث كجن  ويتعلنع ارل اعنيرج تبري اايج غرج وبة رع االور ال ا غرج ورجل ) جالبتنع ه 
وتيعررع االي اررل كرري ورري ا ت ررجل ااررع  ااع قاررج اااتررل ييررلا تجنةنغررج ايضررج بت ة ررذ االورر ال  جالرر ن ي اواررج  جاعصررجل برر ال ورري االبتررنع اكررذاك 

.اتر  اوترعت  (59)( 1870بتنع ال سة يرعا اان ر ا ا نااارج اهةا ر ا الر   تتر ع  ااالجنارج  لةجرب اابرجنةي ااترجنا ورجل )استع و  طع بع اال
ونى هذه ااطع بع كةنغج وت ة ع  جالالل ااالعجنج  انل اةل وناه ت  تيتلع ال   لالا سجوج   ع  اتري اارعاس وري اااير  ونرى ااي  عر  

ك ا بعااي  ع ل اجةن ايع االل اا تعذيب ا ث اي تطل ااعاس ييبب نإاج اجنا يسني ااى اب اي نااي االطيج  ال ا ي يعن اخعاي واس ذا
اررل اايررجس ااعاليررج ااعتررباع ا رر ام ورري ذاررك االررة  اايررع ل   اانتبرر   هررذه ااطع بررع اررل االورر ال ورري تبرري اارريع  كةنغررج ونررى )ارر  تررةر 

نل االورع اارذي ارم يعر  وببرةال ار ن اارعاي ااعرجل انمرعة  االت ضرع  ا يرت ول ذارك اال تب يي( ت ضةي ونى انتغجك جيرام ا عورع اااير  االنيرج
الو ال تعك ااةس نع اال جسيع الة  اال اةل وناه ب ةيه .خجويج ه االو ال  جا ب ع اابجتنع ه اتع  هذه ااطع بع وي اا ا ااطعق ات ة ذ وبة ع ا

اال اةل وناه  عبرجا ارل ااةا ر  اهرة  يرجا  وري خنراط وري ورجن  وعر ا  اورجن  اخرعن  اتجخذ بغج  ع  ااةاليج  االت    االوع ااع اتتللي   بي
اغررج تررجل ع تجترري اتعوررل هررذه ااطع بررع ااررى وررة  اال اررةل ونارره اهررة اجترر  ااررةول   اترر  الررجا  هررذه ااطع بررع جرر ال ااسررعج اررل ااةاليررج  االت رر   

ي اب ي وج ج ان ورة  ال يغج ره االاعورةي اتتيرجان فاره ااعبة رع ورل اجارع االوع ااع اةر اجوناع وبة ع االو ال  تةع وجوع ال انن االاعو 
ااررج  وررع   ت رر  تررجل ع االعرر ا ال ررج  ولناررع جعاااررع . سجنسررج ه االورر ال  جسررتعلجر اايررا  ه اكلررج تيررتعلي هررذه ااطع بررع اررل بررالن اا اررج  

ل تمريه اارى ار  ورج )االبترنع( ااترل يةتري ا غرج ااس اااالي ا ث ييتع ل اايا  ا غج  بطل و ا اال اةل وناه ااتي ااسه وي جير ه اهر 
اال اةل وناه وي جي ه   انعن ال هرذه ااطع برع  جنغرج ال ترسني اارى االرة  اايرع ل اهرة ااغر ش وري اختارجا طع برع اات ة رذ ال رل اترةن االإ ر  

 ي ييرتنإل وعره تكرعاا ااضرع ج    كلررج اايوري االالل ااالعجنرج   رجال اةل وناره ا رث تر  ال ي ر ا االرة  ارل مررع ع ااار    جايرا  االورع اارذ
ااضع ع ت  ال تكةي ال وةتل تجتي اهة ااع را بري تر  تبرل ارل وارجي اخرع وري ااايرم كرجاعاس اا اي جرإ  اخرع الي ذارك يعتلر  ونرى اامرع  
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ونارره . سررج عج ه االورر ال اابررج م  جات ة ررذ ورري ا ررث اابررة  ااات لرري ااا جاررع اا ةيرراع برري اتررى ورري ا ررث ت جوترره اامعترراع اررل ااعبة ررع ااال اررةل 
( اررل االيررع ناةررجنا   1930/يةن ررة/2 جايررج  ه تجخررذ بغررذه ااطع بررع ورر ن ورري ااةاليررج  االت رر   االوع ااررع ا ررث كررجي اار اسررتع ال اغررج بتررجا ا )

ال اسرع ل ااترجل ع اتتللي  جستع ال ات ج  اانجب ب ناخي اعاع و الع االاالق تيلى )اعاع اايج ( ا عاوى ارل اايرج  االيرتع ل اي يارةي اعرج
ونى اااغج  اات ةيل ا ضجش اااجنج ااى اايج  االيتع ل  ع  ااعاا ا االيرت يع   ا رث ال تاعري وري است مرجته و ةرعا انل ارةل وناره   كلرج 

ى االرة  اايرع ل هة اا جر ال االيع كجاةةاناج االوع ااع ا ث تم تعط ع اايج  ااعجنا بعاا ا وطع    ات تب  هرذه ااطع برع  جنغرج تر  ال ترسني اار 
ع اتانب وعغج االام ااالعجنج  انل اةل وناه   اذاك الي اا اا االة  ا غج يتةتف ونى ار   اجونارع اايرج  اور ن وبجاورع اال ارةل وناره اترجل 

 اايج  ونى جغج ه اات ةيل اونى ناجع اااجل اايعاع ااتل تاعي ا غج ولناع ت ة ذ اا ام .
 اخلامتة 

  ل ج اعبة ع االو ال  جنغج ات ل وبة ع خط ع  اجيالع وعاتغج اايمع ع ااعطةاتغج اجيجوتغج ااكلع  وج ال ع اةاغرج وري جر ر تب ي ا ج وي خالر 
انبج  اونرى ارتى االصرع   ابر  اطنرا ون غرج ااكل رعاي تيرلاج  )ااعبة رع االمرانع( اا)ومرانع وبة رع االور ال( اا )وعضرنع االور ال(   اارجي 

ناا اةاغررج برر ي تجي رر  اوعجامررع اررجي ايررع ومررانع ياررةي االرر خي ا غررج و ررةر اايمررع   كلررج اي وررج تععمرر  ارره وبة ررع وبة ررع االورر ال اررةر وررج 
االو ال وي الال  وعجامع ات  ي  وعنه ااتةسال ال استع اوغج ااب اي ااضلجنج  ااال ورع ا يري تطبابغرج اااطرعق ااالسرجا ب ااةامراع ااارال 

 ل ت جسبغج ول  ع  اااعا م ااتل كجن  وبعا  اغج ولج نال ذاك  جالتاجهج  اا  يلع ااترل تاعري واجاغرج انيجناع ااتل استع و  ال ت ة ذهج او
 ري اااعا م ااعط ع  اال ام ا نطجق   افالج يتعنا  جولجر اا و ل اولجر وبة ع االو ال ال اااعا م ااياجساع اجي ااةكرع ااا رج ل اا ر يث يل

 لعجونرع ااضري وري االارعل ااعرجني اذا كرجي االارعل ااياجسرل تر  سرنك طع را االوتر ا  ونرى اارةطي اا  ااى و ل ااتل  إ ب ي االارعل ااياجسرل
يترةخى ونى اااال اا جس اولتنكجتغم طع بج ات ب ا اه ااه ااياجساع   اوج فالج يتعنا  جاةس نع االيتع وع ال اات ة ذ اجمجاع ااى انه ياب اي 

تعررذيب اال اررةل ونارره اجنرره ياررب ايضررج اي ال تةبرر  اجون تغررج اتجل عهررج اررل ااررعنن كلررج اي ون اررع ت ة ررذ و غررج اي تكررةي ااالررع اخجااررع ورري االالل ا 
لارري ااعبة ررع ااررم االتاجهررج  اا  يلررع االطجايررع  جايج غررج اجنرره ال ي ةررل وطنبررج وررج ي  لرره اات ة ررذ ااعن ررل انعبة ررع ورري انيررع اررل اا ةررةس اررذاك الي

ع كةنغرج تل رع االارلئإا  ااا ةرةا ارل نةرةس ااريع   كلرج اي اتاجهرج  اايرج  وبة رع االور ال ارم تار  االوتعات ونى ون ارع اات ة رذ اال وري اجغر 
   ص ن ال وع م ااتمع عج  ااةمقاع اوج االايج  ال اا ار ااتل تبنته اب  اتتعي  جوتيجاا  ساجساع ال صنع اغج  لج اغذه ااعبة ع وي معاا 

اجع  نار و ي   وي االايج  ااخذ   عبة ع االو ال وا نا اه جك وجهع  تبن  و ن اا ار ااتل كلج اي ولناع االايج  هذه ام تيتبع ا ث تع 
 تجخذ  جايج  وبة ع االو ال .

 االستنتاجات واملقرتحات
 وي خالر ااي ث اعبة ع االو ال تم است تجج  ع  االوةا ااعجصع بغذا االةمةن اااتل تتللي  لج ينل ه 

االورر ال هررل ااعبة ررع اال ااررع ااةا رر   اايجفاررع ورري برر ي ورر ن كب ررع ورري ااعبة ررج  ااب ناررع ااتررل كجنرر  وععااررع اررل اال و ررع اايررج بع . اي وبة ررع  1
 وعاتغج اامعا ل و ذ ات ل ااعتةا .

 ر  اااهرج  اارذيي . اي اانب اا ار ااتل ااي  هذه ااعبة ع ام تيتطل اي تيتب اغج  عبة ع اخعن ارعنن االارعو ي الي ااغر ش و غرج هرة تعة  2
تتجصي ا غم اال اااع لع وي ااتكرج  جرعا لغم بةامراع ااولرجر هرسال  هرم االاعورةي  رجاةطع  ااارذيي يترجبةي  رجاا ةي اغ رج اليلاري اصرالاغم 

 بي ياب ااتعن  و غم .
تلجاراج ورل  عر  ااتمرع عج  ارل هرذا . استب ار وبة ع االو ال  جا ييع انلعا  اا جوي اجعنغج ااياي االس     ا رجتل ذارك السريج  انيرجناع ا  3

 االتاجه ول اجة  اجعا  ااة   ااطبل  جا ييع انلعا  اا جوي اااتل يت ا   بغج اام االو ال انتجك  وي كةنغج اجوي وي و وه .
ااترر اع  . تجج رري ت ة ررذ اا اررم  جالورر ال   ررا ورري يتررج   ررجاا ةي  عرر  اا اررم ونارره بتنررك ااعبة ررع ااجررة  ااجاترره ااررى اارر ن االسسيررج  4

 انلعجااع .
. اي ت ة ررذ ااررم االورر ال ارر بج   ررا اال اررةل ونارره يعتبررع ورري اااررم ااسررعن طررعق اات ة ررذ اا  يلررع اررل اتت ررج اا جمررع  ررجا  ع الررج ت تة رره  5

 ااعبة ج  االخعن وي االل جي يع اااماع   به .
اتجا ه بإ جاته تبي اات ة ذ اهذه تعتبع وي  ج  ااعالع اااعاارع . وعاوج  اامجن اايا ي اال اةل وناه  جالو ال ا ث اوطج  ااةعصع اعج نته ا  6

  جال اةل ال ا ي انه ااتكب اااع لع اتجل  بتي اع  اا اكلع اام يعطه ايع اعصع اتتلاع ااناج   ع  االوةا ااعج ناع ااالجتلج اع .



   

         

 مابني ضرورة ابقاءها ومربرات إلغائها عقوبة االعدام           

  

  

 بط .. و ل ااتةسل ال اولجر وبة ع  االو ال ااتعهج ال اااعا م ااعط ع  اااغجوع ا 7
. و ل امل اال اةل وناه  جالو ال تبي ت ة ذ اا ارم  ره  جايراي االنةرعاني اانلرج امرعه ورل  قارع اايرا ج  االخرع ي اذارك السريج  انيرجناع  8

ااجتلج اررع اا لررج اي ذاررك ية رر  اررل ااتلررجر كةرره وعنةوررج  ج يرر   اررل تضرر ته اا تضررجيج اخررعن اجوضررع   ابرر  يبررةل بغررج الرري يعررتنط  رره ورري 
 اايا ج .

. جعي اااعا م ااتل وبة تغج االو ال ال  ج  ااا  ااابج الةان وتينينع ا لاري اي تبيرم مرلي ذارك اايرج  ايرب طباعتغرج   ااايرعت وري  9
 ذاك هة ايغةاع ااعجةن اا غج ااالل وةانهج وي اامتج  اااتة  ل ملي اكلع وي  ج  ااا  .

انلررج يينررب اواةررع ااةتجيررع االجتلج اررع اي اال ررل ااعررجل ونررى اواةررع ااةتجيررع ااةعنيررع . اي ااتمررع ل  ررجتعااه اعبة ررع االورر ال االجررعال ااعط ررع  10
 انعبة ررع اهررل اال ررل ااعررجل  ررجاعنن اااتبررة م وررل االخررذ اررل االوتيررجا  ررجي اال بررج  ونررى وبة ررع االورر ال اا اايج غررج اا ااتةسررل اررل اولجاغررج اا

ااامرجن كري ناارع ونرى ار   سرةا  اكجنر  هرذه اا رعاش ساجسراع اا اجتلج ارع اا ااتض  ا و ه ااجاع ااعةن  اا غج  ع  اايج غج ت الره ورعاش 
 لبجفاع اا اتتتجنيع . 
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