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 السقدمة
 
صمى هللا عميه كسمع  (دمحم)ميغ ، كالربلة كالدبلـ عمى الخسػؿ األالحسج هلل رب العالسيغ       

 .يـػ الجيغ إلى بإحدافكمغ تبعهع  ،له كصحبه الغخ السياميغآكعمى 
، هاجدهع الديصخة قداة القمػب، الصباع غبلظساس أ، ضهخ  االسدافق هللاف خمأمشح   

خاه أخخيغ فقج جشى اإلسداف عمى بشي جشده في قجيع الدماف، كقتل قابيل آلكاالعتجاء عمى حقػؽ ا
راء كأفكار لسػاجهة آحياف ضهخت ألكمشح تمكع ا ،ؿ جخيسة كقعت عمى كجه البديصةأك كهي  ،هابيل

 .ه مغ أف يصمق لشفده العشاف فيختكب ما شاء مغ الجخائع كاآلثاـبغي اإلسداف كمشع
في فخض  سمصة يكػف عامبلا  أكج مغ مػاجهة هحا اإلعتجاء بػاسصة سطاـ الب   ككاف       

بسخاحل شتى فكار كمخت هحه األ ،مى مخ العرػر كاألزمافسجتسعات عالماف في ألااالستقخار ك 
  .فما سحغ ؼيه اآل إلىحتى كصل الحاؿ 

بيخ عمى هحه األفكار ككاف هشاؾ تأثيخ ك ،مخل مجتسع سطاـ خاص لسعالجة هحا األككاف لك       
  .ديافمغ قبل األ

فقج كججت في الذخائع السختمفة مشح أقجـ العرػر  العقػبات كأشجها قدػة، كاإلعجاـ مغ أقجـ
شفيحها قاصخ عمى إزهاؽ الخكح ككاف مجاؿ تصبيقها كبيخاا كتقخرها لعجد كبيخ مغ الجخائع، كلع يكغ ت

التسثيل عشرخ مغ عشاصخها إال أف تصبيقها بجأ يزيق تجريجياا بفزل تصػر  أكبل كاف التعحيب 
 لى تغييخ كجهة الشطخ في هحه العقػبة. إػ األفكار الحؼ أد  

 
 :اختيارهاًل: أهسية البحث وسبب أو 

مخ أبتخؾ  ستهاءا اتقاـ الفخدؼ ك مغ االس كقج مخ تصبيق هحه العقػبة بأدكار مختمفة بجءاا 
 هحه العقػبة مغ أشج العقػبات قدػة.  حيث يعج   .الدمصة سيابة عغ السجتسع إلىفخضها 
كبخ جداء تفخضه الهيئة عقػبة كأ بأخصختعمق ي هسية مػضػع هحا البحث مغ كػسهأ يتجمى        

 .اإلعجاـكهي عقػبة  ،هعرادتاتهع دكف إسهاء حيإ إلىؼ تساعية عمى مختكبي الجخائع تؤد  االج
كعسمي في  ،الا أك  عخاؾياا  هحا السػضػع هػ ما المدته بحكع كػسي مػاششاا لسبب اختيارؼ  ف  إ

 دعاء عاـإفي محاكسها برفة )عزػ  غ عاماا يمجاؿ القزاء مشح ما يخبػ عمى خسدة كعذخ 
في بعس الجكؿ  ةكاشبلعي مغ خبلؿ ذلظ عمى القػاسيغ العخاؾية كالقػاسيغ الداري ،(كمحقق عجلي

كالتصػر الحاصل في الشطع القاسػسية لسعطع الجكؿ كاألشخ التي تعخض مغ  جشبيةألأ العخبية كا
قػاعج العجالة في  أكسداسي إلالجاسب ا أكفيها مرمحته  ىكهل تخاع ،خبللها العقػبة عمى الجاسي

 ؟فخضها



2 

في حيغ لع يصخأ تغييخ في  ،ةالشطع القاسػسي غمبفي أ  سفاـيعلتصػرت ا إضافة الى ذلظ فقج      
مغ السفخكض به  ؼ كافكخاصة بعج العهج الجسهػرؼ الح ،الشطاـ القاسػسي العخاقي مغ هحه الشاحية

  .مه القزائي الجشائيكتصػيخ سطا ،تباع الشهج الحجيثا
بل عمى العكذ كاف يشطخ دائسا  ،ارتكاب الجخيسة إلىدت أالجكافع التي  إلىكدكف الشطخ 

تػلي حدب البعث  بعج السيساك  ،الدمصة الحاكسة دكف مرمحة الهيئة االجتساعيةمرمحة  إلى
صجرت قػاسيغ جسة حيث  ،الدابق شج بعج مجيء سطاـ )صجاـ حديغ(كبذكل أكبخ كأ ،الدمصة

غمب أف أ  إلىالبعج كالقتل خارج سصاؽ القزاء إضافة  سداسي كلاإل أكمشاؼية لمبعج األخبلقي 
خ يكتفد ،حكاـ العامةصاؽ شخح األبحػثهع عغ س لع تخخج اإلعجاـالباحثيغ في حقل عقػبة 

ؼباسع  ،الخأؼبياف  إلىكدكف المجػء  ،ابزيغ عمى الدمصةدكف جخأة السداس بسذاعخ الق هسرػص
كالقاسػف كعمساء كرغع اسه يثػر ججؿ عشيف بيغ رجاؿ الفكخ  .سداف كتهتظ حخماته)القاسػف( يقتل اإل

الغخاء  اإلسبلميةكمقارستها بسػقف شخيعتشا  إلغائها أك اإلعجاـعقػبة  إبقاءاالجتساع كالفبلسفة حػؿ 
يحاء الشاس، بل عمى إسه أما مغ شخبلؽ كاالبتعاد عغ كل ألالعجؿ كمكاـر ا إلىسها تجعػ أسجج 

تعتبخ عقػبة )القتل  اإلسبلميةتغييخ السشكخ بكل الػسائل الستاحة. فالذخيعة  إلىالعكذ تجعػ 
 .(1)(مج حجحج  حجخت مت هت مث  ٱ) لقراص حيث جاء في القخآف الكخيعالعسج( هي ا

 

 ثانياً: إشكالية البحث:

شالبت  مع العهػد كالسػاثيق الجكلية التيعجاـ تساشياا إلعقػبة ا بإلغاءهشاؾ دعػات تصالب 
بحلظ، فهل هحه الجعػات تتعارض مع الشرػص الجستػرية السشطسة لهحه العقػبة أـ ال؟ كما هػ 

برجدها؟ هل هشاؾ تعارض بيغ تمظ الشرػص مغ عجمه؟ كما هػ ذخع الجستػرؼ مػقف الس
 مػقف الذخيعة االسبلمية الغخاء مشها؟ هحا ما يشبغي االحاشة بها في ثشايا هحا البحث. 

 
 ثالثًا: مشهجية البحث:

كذلظ بإجخاء  ،السشهج التحميمي السقارف هػ  هحا البحثؿ اك تشالسشهج الحؼ سمكته في 
لى مػقف الذخيعة إاالعجاـ كسا تصخقت بيغ القػاسيغ العخاؾية السختمفة الستعمقة بسػضػع  السقارسة

 بهحا السػضػع مغ كافة جػاسبه قجر السدتصاع. لئلحاشةكذلظ  ،عجاـإلسبلمية مغ عقػبة اإلا
 
 

 صعهبات البحث:رابعًا: 
                                                 

 .]179سػرة البقخة/ اآلية: [أسطخ  (1)
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بة كقج القيت صعػبات عجة في إعجاد هحا البحث تكسغ في سجرة السرادر، كصعػ 
 الحرػؿ عميها. 

 
 خامدًا: خطة البحث:

 ،عمى مصالبكل مبحث ذتسل ي، ثبلثة مباحث عمىالسقجمة كالخاتسة تزسغ البحث إضافة إلى ت
في السصمب  ،كتاريخها كذلظ في مصمبيغ اإلعجاـؿ ماـية عقػبة ك أللت في السبحث ااك تشحيث 

التصػر التاريخي لعقػبة لت اك تشكفي السصمب الثاسي  ،اإلعجاـتعخيف عقػبة  إلىؿ تصخقت ك ألا
كحجج السصالبيغ  اإلعجاـحجج السصالبيغ بإلغاء عقػبة لت اك تشكفي السبحث الثاسي  ،اإلعجاـ

ؿ تصخقت ك ألفي السصمب ا ،في ثبلثة مصالبكذلظ مشها  اإلسبلميةالذخيعة  فكمػق عميها بقاءباإل
حجج السصالبيغ بيشت ب الثاسي كفي السصم ،اإلعجاـعقػبة عمى باإلبقاء  حجج السصالبيغ إلى

. كفي اإلعجاـمغ عقػبة  اإلسبلميةالذخيعة  فمػقتصخقت إلى كفي السصمب الثالث  ،ئهابإلغا
في قاسػف العقػبات العخاقي كإجخاءاتها في مصمبيغ  اإلعجاـعقػبة  إلىالسبحث الثالث تصخقت 

ثبلثة  إلى ؾية كقدستهفي التذخيعات العخا اإلعجاـعقػبة عغ  لمحجيثؿ ك ألالسصمب اخررت 
كفي الفخع الثاسي  ،في قاسػف العقػبات العخاقي اإلعجاـعقػبة  إلىتصخقت ؿ ك أل. في الفخع افخكع

( 19السمغى كرقع ) 1940لدشة  (13)العقػبات العدكخؼ رقع  يعقػبة اإلعجاـ في قاسػس لتاك تش
 . خخػ ألػاسيغ االقعجاـ في إلعقػبة اشت بي  كفي الفخع الثالث  ،الشافح 2007لدشة 

في الفخع  ،كتشفيحها في ثبلثة فخكع اإلعجاـإجخاءات الحكع ب إلىكفي السصمب الثاسي تصخقت 
كفي الفخع  ،اإلعجاـكفي الفخع الثاسي كسائل تشفيح عقػبة  ،اإلعجاـإجخاءات الحكع بشت بي  ؿ ك ألا

عمى فيها اتسة سمقي الزػء خلحقت البحث بأ. كمغ ثع اإلعجاـالثالث السػاسع السؤقتة لتشفيح عقػبة 
 مغ ستائج كمقتخحات. اتزسشته السػضػع مغ خبلؿ ما

 وهللا ولي الخوفيك
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 ل والسبحث ال 
 اإلعدامعقهبة  ماهية 

فحهب البعس  ،مغ قبل فقهاء كشخاح القاسػف الجشائي اإلعجاـت تعاريف متعجدة لعقػبة دكر 
ة يحجدها ركح السحكـػ عميه بػسيمإزهاؽ  سها: عقػبة السػت كهيأعمى  اإلعجاـتعخيف عقػبة  إلى

قجـ أفقج كججت في الذخائع السختمفة مشح  ،شجها قدػةأقجـ العقػبات ك أمغ  اإلعجاـك  ،القاسػف 
العرػر ككاف مجاؿ تصبيقها كبيخاا كتقخرها لعجد كبيخ مغ الجخائع، كلع يكغ تشفيحها قاصخاا عمى 

بجأ يزيق تجريجياا مغ عشاصخها إال أف تصبيقها  التسثيل عشرخ أكبل كاف التعحيب  ،إزهاؽ الخكح
 هحاذلظ في  ؿاك سشتشك  .(1)تغييخ كجهة الشطخ في هحه العقػبة إلى ألفكار الحؼ أدػ  ابفزل تصػر 

كالسصمب الثاسي  ،عجاـإلتعخيف عقػبة الؿ ك ألالسصمب اسخرز  ،مصمبيغ مغ خبلؿالسبحث 
   .اإلعجاـلعقػبة  التاريخيمتصػر ل

 لوالسطلب ال 
 اإلعدامتعريف عقهبة  

عغ السعشى  محجيثا لسلهأك  سخرز ،في فخعيغاإلعجاـ تعخيف عقػبة  إلىسشتصخؽ          
  لسعشى االصصبلحي.لبياف اكالفخع الثاسي  ،المغػؼ 

 لول الفرع ا
 سعشى اللغهي ال

كجاء في  ،مغ باب شخب عمى غيخ ؾياس أؼ فقجته ء( الذيجمتعجـ )ع -لغة : اإلعجاـ
 .(2)افتقخ كصار ذا عجـ فهػ عجيع ،كعجماا  عجاماا لعخب، كأعجـ إ لداف ا

السجـخ  بإعجاـيقاؿ قزى القاضي  ،فقجهأ اا كعجم معجع الػسيط عجـ الساؿ عجماا ككرد في 
افتقخ فهػ  ،عجـ الخجلاحب تاج المغة كالرحاح العخبية كأ كقاؿ ص ،صاا ركحه قرا بإزهاؽقزى 

 .(3)معجـك كعجيع

                                                 
العامػػة فػػي قػػاسػف العقػبػػات، السكتبػػة القاسػسيػػة، بغػػجاد  غؼ، السبػػاداك مصاف عبػػج القػػادر الذػػسػػد. د. عمػػي حدػػيغ الخمػػف،  (1)

 .416، ص2010، الصبعة الثاسية
 .88، ص1988 لى،ك التخاث العخبي، بيخكت، الصبعة األدار أحياء ، 9جلداف العخب،  ،دمحم بغ مكـخ ابغ مشطػر األسرارؼ (2)
  ، مصبعػػة هػػػار، دهػػػؾدراسػػة مقارسػػة ،ػضػػعيسػػبلمي كالقػػاسػف الإلـ فػػي الفقػػه اعقػبػػة اإلعػػجا ،دمحم عبػػجالخحسغ الدػػميفاسي(3)

 .1ص ،2003بجكف شبعة، 



5 

 الفرع الثاني
 ى االصطالحيالسعش

إزهاؽ  أك ،سمب حياة أك ،لسػت استئرالية: هي عقػبة بجسية جشائية اصصبلحاا  اإلعجاـ
 صعقاا  أك ،بالغاز قاا خش أك ،بالخصاص رمياا  أك ،حتى السػت فقج تكػف ششقاا  .(1)يبلما كتعحيباا ركح إ

  .(2)الحقغ بالسادة الدامة أك، بالكهخباء
    بالرجمة الكهخبائية  أك ،اشبلؽ الشار عميه أكبذشقه ما إهػ قتل السحكـػ عميه  اإلعجاـ

 اإلعجاـركح الجاسي الحؼ صجر ضجه حكع  زهاؽهػ إ اإلعجاـف ،خشقه بغخفة الغاز الداـ أك
 .(3)شج العقػبات البجسية قدػة ككحذيةباعتبارها أ

في جؿ السع 1747( لدشة 111ي رقع )كجاء بذأف تعخيفها في قاسػف العقػبات العخاقي الحال
 .((ششق السحكـػ عميه حتى السػت)) :بأسها  (664)السادة 

  -تية :يتزسغ العشاصخ اآل اإلعجاـبأف  لقج تبيغ مغ التعاريف أعبله
 .أؼ : جداء مؤلع يقع عمى جدع السحكـػ عميه ،سها عقػبة بجسيةأ: الا أك 

.الخاصة أك ،ستئشاؼيةاال أككالسحاكع االعتيادية  ،بإيقاعهاتفخض مغ قبل سمصة مخترة ثاسياا: 
 .تقع عمى شخز شبيعي ثالثاا: 
.ركحه بإزهاؽسهاء حياة السحكـػ عميه كذلظ إمغ شأف هحه العقػبة رابعاا: 

كمتستعا بكامل قػاه العقمية(  ،ؼ )بالغا سغ الخشجأ باألهمية ف يكػف السحكـػ عميه متستعاا أخامداا: 
( مغ قاسػف العقػبات 57حيث تشز السادة ) ،ػف عمى الرغيخ كالسجش هايقاعال يجػز إكبالتالي 

رتكاب عمى مغ يكػف كقت أ اإلعجاـبال يحكع )) :عمى أسه السعجؿ 1747( لدشة 111العخاقي رقع )
. كيحل الدجغ السؤبج محل تع الثامشة عذخة مغ العسخ كلع يتع العذخيغ سشة مغ عسخهأالجخيسة قج 

. ((في هحه الحالة اإلعجاـعقػبة 

يقع هحا الجداء دكف رغبة السحكـػ عميه كمذيئته.سادساا: 

   .(4)سطسةختبلؼ الجكؿ كاألكسائل تشفيح العقػبة تختمف باسابعاا: 


                                                 
   بػػػجكف  ،بغػػػجاد  ،مصبعػػػة الدمػػػاف ،الجػػػدء الثػػػاسي ،شػػػخح قػػػاسػف العقػبػػػات القدػػػع العػػػاـ ،فخػػػخؼ عبػػػجالخزاؽ صػػػمبي الحػػػجيثي (1)

 .381ص ،1992 شبعة،
األردف  ،عسػػاف، مكتػػب دار الثقافػػة كالشذػػخ كالتػزيػػع ،شػػخح قػػاسػف العقػبػػات القدػػع العػػاـ ،دمحم عمػػي الدػػالع عيػػاد الحمبػػي .د (2)

 .459ص ،1997بجكف شبعة، 
 .387ص ،السرجر الدابق ،فخخؼ عبجالخزاؽ صمبي الحجيثي (3)
 .4ص ،السرجر الدابق ،خحسغ الدميفاسيدمحم عبجال (4)
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 السطلب الثاني 
    اإلعدامالتطهر التاريخي لعقهبة 

مطاهخ العشف فقج بغى اإلسداف عمى  إلىسداف إلاسات التاريخية عغ سمػؾ اتذيخ الجر 
فكاف القػؼ يدتغل الزعيف، ككاف  ،حيافمكع األفي ت اا رئيد لقػة تمعب دكراا ككاست ا ،سدافأخيه اإل

يجيهع عجد مغ األفخاد تشحرخ في أ ـ متحزخةبجائية أ ،كبيخة كصغيخة جتساعيةافي كل شخيحة 
عجاـ شائعة التصبيق في التذخيعات الجشائية القجيسة إلكقج كاست عقػبة ا ،مخ كالشهية األسمص

، ككاف يتع تشفيحها بػحذية اؽ في العرػر التي سادت فيها فكخة االستقاـ لآللهةكبرػرة متدعة الشص
التصػر التاريخي لهحه  سشتشاكؿكعميه  .(1)زهاؽ الخكح تعحيب السحكـػ عميهإمقرػدة بها فػؽ 

 كاآلتي:العقػبة مغ خبلؿ ستة فخكع ك 

 لول الفرع ا
 عرر ما قبل التاريخ

 سداساا إكاف  سػاءا  ،ستقاـ مغ مرجر الزخرالتقتزي ا تكاس ،لئلسدافف السخحمة البجائية إ
الفخدؼ في  ستقاـالكاالحؼ يؤمغ بفكخة القػة  ،سخةألككاف هشاؾ سطاـ سيادة رب ا ،جساداا  أك حيػاساا  أك

كاست  اإلعجاـأؼ أف عقػبة  ،سه يقتلإف آخخ قتل ضجفخد جشاية  رتكباذا فإ ،الجخيسة كالعقاب
 معخكفة لجػ تمظ الجساعات.

 الفرع الثاني
 في القهانين الذرقية القديسة اإلعدام

 اإلعجاـ في القػاسيغ القجيسة مغ خبلؿ أربع فقخات كاآلتي: سشتشاكؿ
ركاف الحزارية لػادؼ الخافجيغ جسع الباحثػف عمى أف األأ ذإ :لرافدينفي حزارة وادي ااًل: أو 

القػاسيغ التي  إلىالقاسػسية  ادغالسبساس كثيخ مغ أرجاع إكيسكغ  ،سبقت كافة الحزارات القجيسة
 .(2)ضهخت في العخاؽ إباف تمظ الحزارة

كقػاسيغ متقجمة أدرؾ  اجتساعية إصبلحاتكضهخت  ،ف العخاقييغ القجامى عخفػا الكتابةأل
كسبق  ،قجـ القػاسيغ السكتذفةالقاسػف مغ أ هحا عج  كي ،ر سسػ(أك لئظ العخاقيػف أهسيتها كقاسػف )أك 

فت عقػبة كعخ   ،ػ كثبلثيغ مادةحجإكيحتػؼ عمى مقجمة كحػالي  ،قخكف بلثة قاسػف حسػرابي بث
                                                 

بغجاد  ،د. عباس الحدشي، شخح قاسػف العقػبات العخاقي الججيج كتعجيبلته، القدع الخاص، السجمج الثاسي، مصبعة العاسي (1)
      .250، ص1974بجكف شبعة، 

بجكف  ،كمية القاسػف كالدياسة ،مجيخية دار الكتب لمصباعة كالشذخ، جامعة السػصل ،ريخ القاسػف أعباس العبػدؼ، ت (2)
 .     26ص ،1988شبعة، 
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ج في قتل زكجته التي تسكغ الحق لمدك  مشه حيث مشحت السادة الخابعة .في هحا القاسػف  اإلعجاـ
كلكغ هحا القاسػف لع يبالغ في تشفيح عقػبة  ،كيتخؾ الخجل الداسي دكف عقاب ،مغ سفدها آخخ رجبلا 

 .كاست تمظ العقػبة قميمة بالسقارسة مع الجداءات السالية )الغخامات(حيث  اإلعجاـ
غة األكجية، كأف هحا هحا القاسػف مغ أقجـ القػاسيغ السكتػب بالم ا( كيعج  ككحلظ قاسػف )أششػس

( ليبل فسغ يمقى الؿبس عميه داخل سياج فخد  اإلعجاـعقػبة  القاسػف عخؼ مغ السػالي )مػشكيشـػ
ؼ بيغ ك الع يد هسدراسة مػاد هحا القاسػف تجؿ عمى أغ خبلؿ كم ،حياا  ىيبقسػت كال يجب أف ي

  فالقتل أمخ حتسي ككاجب التشفيح ،تفخض عمى الداسية السحرشة اإلعجاـ)فعقػبة  .الخجل كالسخأة 
ف )حسػرابي( ككحلظ قاسػ  .تشفيحها متخكؾ لمسمظ( أك اإلعجاـبيشسا لمدكج الداسي فأمخ فخض عقػبة 

( مادة قاسػسية، كيتكػف مغ مقجمة، كمتغ، 666خ القػاسيغ القجيسة، كيتزسغ )شهمغ أ يعج  
  .(1)كخاتسة

كهي تعاقب  ،لىك بالسادة األ مشه بجءاا  ( مػضعاا 11في ) اإلعجاـكقج جاء ذكخ عقػبة 
حيث تبيغ بأف قاسػف )حسػرابي(  ،ثبات ذلظإكيعجد عغ تهع غيخه بالقتل الذخز الحؼ ي اإلعجاـب

سه فخض إذلظ ف إلىضافة إك  ،شخرية العقػبة ثاسياا  أكلع يمتـد بسبج ،الا أك  إلعجاـاعخؼ عقػبة 
  .فاراا  عجاـ صاحب الجار الحؼ يخفي عبجاا حتى في حاالت القتل الخصأ كإ اإلعجاـعقػبة 

شػرية السهسة بعج شخيعة حسػرابي آلثار اآلكتذاؼ ااع تشػرؼ: حيث آلككحلظ القاسػف ا
 712-1143يط )ـ( كالعهج الػس.ؽ 1132-6222ية مغ العهج القجيع )كتحتػؼ عمى مػاد قاسػس

السادة العاشخة  جبتأك فقج  ،ف هشاؾ مػاد عجيجة في العهج الػسيطتبيغ أ ،اإلعجاــ( بذأف عقػبة 2ؽ
مخأة كيسكغ تبجيل إ أك غيخ كيقتل فيها رجبلا يجخل دكر ال مغ عمى ،اإلعجاـ( عقػبة 1مغ المػح رقع )

ذا اقتشع ذكؼ إ بشاته أك ،خح أحج أبشائهأ أك ،لداـ الجاسي بالتعػيسإغ شخيق هحه ع اإلعجاـعقػبة 
  .(2)ةلجي  اقخ مبجأ أالسجشى عميه بحلظ كلع يمتـد هحا القاسػف بسبجأ شخرية العقػبة ك 

 
الدبعة السؤهميغ  عمى ممػؾ الهشج شمقتكأ ،كمسة )ماسػ( السمظتعشي  :شديقانهن مانه الهثانيًا: 

السمػؾ بحلظ القاسػف فأخح الكهشة بجكرهع  إلىعد أك لهة آلكفي أعتقاد الهشػد أف بخاهسا ا ،في حيشه
ففي القتل العسج  ،في قاسػف ماسػ اإلعجاـككردت عقػبة   .األجياؿ البلحقة إلىهحا القاسػف كسقمػه 

 اإلعجاـبمخكده الجيشي، كيعاقب الدارؽ  أك ،مهسا كاست صفته االجتساعية اإلعجاـبيعاقب القاتل 
قاسي كيدتخف بخكح البذخ  سه قاسػف بأ تبيغك  ،اإلعجاـفهحا القاسػف عخؼ عقػبة  ،لثةفي الدخقة الثا

                                                 
سقبلا عغ جساؿ مػلػد ذبياف، تصػر فكخة العجؿ في  .12-9ص  ،السرجر الدابق ،دمحم عبجالخحسغ الدميفاسيأسطخ:  (1)

 .53القػاسيغ العخاؾية القجيسة، دار الذؤكف الثقاؼية العاـ، ص
 .200ص ،السرجر الدابق ،عباس العبػدؼ( 2)
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   ربع شبقاتأ إلى ف السجتسع مجدء  أل ،فخاد الذعب في بعس العقػباتأاة بيغ اك كال يعخؼ السد
 اآلثاـالسجـخ مغ  لهة تصهيخف مغ حق اآلخ حزارؼ، كفمدفته في العقػبة هػ أه قاسػف غيس  أكسا 

إذا خخيغ فالبخهسي هػ أرفع شبقة مغ اآل .اآللهةشخ الذحكذ عغ تعاليع مغ أ اراا شكاعتبخت الجخيسة إ
 ما غيخه ؼيقتل. أ ،عس الجخائعبحمق رأسه في ب ىستحق القتل يكتفا

 
يصمق ـ(، 2ؽ 116-1622هحا العرخ مغ ) يبجأك  –العرخ الفخعػسي  قانهن مرر القديم: ثالثًا:

يشػب عشه في ك  ،اا ر ال سادكلكغ ال يقزي بشفده إ ،ة كالقزاءقب فخعػف عمى السمظ صاحب الدمصل
فالجكلة كاست في ذلظ الػقت هي السكمفة بتصبيق العقاب  ،ليع حكامهااقالعاصسة قزاة كفي األ

اب ي العقاة فاك كخالفت مبجأ السد .في مػاضيع قميمة اإلعجاـهحه الذخيعة عخفت  إذاا  ،الجشاةعمى 
بلتها مغ الذخائع مغ مثي هػف كلكغ عقػباتها برػرة عامة كاست أ  ،حياساا كعقػبتها قاسية ككحذية أ

  .(1)ػ خخ الذخؾية اآل
 

سخة الخابعة كالعذخيغ في ألممػؾ اأحج ج عه إلىهحا القاسػف يخجع  أف   :قانهن )بهخهريس( رابعًا:
شػرية ال سيسا قاسػف آلاسيغ البابمية كاحيث تأثخ هحا القاسػف بالقػ  ،مرخ كالحؼ يجعى )بػخػريذ(

 مغ القػاسيغ التي سبقته. مأخػذفهػ  اإلعجاـقج شبق  ف كافإحسػرابي ك 
 

الفرع الثالث

 السهسهيةالذريعة 
اؽ عخ ألقػاـ متشافخة اكالتي سكشتها أ ،كشعاف في فمدصيغرض ضهخت هحه الذخيعة في أ

هحه الذخيعة القتل كسا جاء كحخمت  ،هحه الذخيعة عتسج فيأ  التػراة ف إك  ،كمشهع الكشعاسيػف كاليهػد
ت عميها في جخائع سر   ،فهحه الذخيعة فخضت عقػبات مختمفة ،في الػصية الدادسة )ال تقتل(

ستقاماا ا ،العقػبة )الخيخ الحؼ يقزي عمى الذخ( ثخ الحؼ تخمفه الجخيسة معتبخةا آلتساثل ا ،مختمفة
  .اإلعجاـ، كالدجغ ح بيغاك كالعقػبات هحه تتخ  ،مغ السجـخ
 
 
 
 

                                                 
سقبل عغ د. أحسج شمبي، مقارسة األدياف، اإلسبلـ، مكتبة الشهزة  .23دمحم عبج الخحسغ الدميفاسي، السخجع الدابق، ص (1)

 .56السرخية، الصبعة الثالثة، بجكف سشة شبع، ص
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 الفرع الرابع
 عدامإلا إلىالذريعة السديحية ونظرتها 

الذخيعة السديحية لع تعخؼ عقػبة االعجاـ في مبادئها كلػ أف أتباع  ف  أمغ السبلحع 
 62جتساع باريذ اكأفتػا بحبحهع في  ،تباع السحهب البخكتدتاستيأالكشيدة الكاثػليكية كاسػا يعحبػف 

 . ـ1356أغدصذ 
عيدى  أف هحه الذخيعة عخفت عقػبة اإلعجاـ لقػؿ ،في حيغ يخػ بعس الفقهاء كالسؤرخيغ

ْئُت ألأْسُقسأ الش اُمػسأ ))عميه الدبلـ(  ْئُت ألأْسُقسأ بأْل أُلكأس ِّلأ  أكالأ تأُطشُّػا أأس ِّي جِّ  (1)(األأْسبِّيأاءأ. مأا جِّ
َّ حجحج  حج حج حج حج حج ُّٱ  :يعكجاء في القخآف الكخ 

(2).
 

 رع الخامسالف
 ة القديسةيبفي الذرائع الغر  اإلعدام

 عجاـ في الذخائع الغخبية القجيسة مغ خبلؿ الفقختيغ التاليتيغ:إلا سشتشاكؿ
عجاـ كهسا:إلعقػبة ا الاك هشاؾ قاسػساف تش :القانهني اليهنانياًل: أو 

عخاؼ كالتقاليج جسع ؼيه األ مكتػباا  كضع قاسػساا  ،ثيشاأحج حكاـ دراكػف هػ أ :قاسػف دراكػف  -1
حتى كصفه قاسػسه بالذجة  أترفكقج  ،كمشح دراكػف سمصات خاصة لػضع القاسػف  ،القاسػسية

حكامه ككاست أ ،تشاـية كتغميع العقػبة(ال القػة الس)ليذ ؼيه شيء خاص كال خالج إ :باسهرسصػ أ
الججيجة كمشع  ػف القاسحكاـ لسغ يخالف أ اإلعجاـدراكػف عقػبة كقج فخض  .الجدائية تتدع بالقدػة

 القزاء. إلىلدمه بالمجػء أبل  ،لػاقع عميهاسخة مغ االستقاـ عشج االعتجاء االقاسػف رب األ
دػتها كشجتها بق بشاء الذعب شعػراا ػف دراكػف فقج عدز في سفػس أ: لقدػة قاسلػف قاسػف صػ  -6

ف هحا كيبجك بأ ،ججيجة لخجمة السجتسع بإصبلحاتقاسػف صػلػف  فجاء ،ةتجاه الصبقات السعجم
  .(3)كثخ مغ تذجيجهاقاسػف كاف يؤمغ بتخؽيف العقػبات أال

ككاست العقػبات قاسية كشجيجة كخاصة  اإلعجاـحيث عخؼ عقػبة  – القانهن الرومانيثانيًا:  
افع سياسي كليذ بجافع ديشي لمسحافطة عمى كلة كاست تشدؿ العقاب بالجاسي بجكالج ،بالشدبة لمعػاـ

  .السرمحة العامة
 
 


                                                 
 .  17: 5اسجيل متي  (1)
 .]46 :اآلية /سػرة السائجة[ (2)
 . 205عباس العبػدؼ، السرجر الدابق، ص( 3)
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 الفرع الدادس
 الهسطىفي العرهر  اإلعدام

فخض  عامل الجيغ هػ السعيار فيضحى أك  ،با سيصخة كبيخةك ر أك سيصخت الكشيدة عمى 
الفكخ القاسػسي  ف  أكقج تبيغ ب ،لسبجأ الجياسة السديحية عجاـ الكثيخيغ خبلفاا ؼباسع الجيغ تع إ  ،العقػبات
، ككاف تفتير ثاسية في القخف الثاسي عذخمحاكع ال حيث ضهخت ،اإلعجاـبتصبيق عقػبة قج تأثخ 

قػبة صارمة بعأعزائها مغ رجاؿ الجيغ، كيسمكػف سمصات كاسعة، كهجدت هحه السحاكع الشاس 
 . (1)كف في سطخ الكشيدة ممحجيغيخة يعج  كإعجاـ شائفة كب ،الذشق كالحخؽ ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
سقبلا عغ د. جبلؿ ثخكت، الشطخية العامة لقاسػف   .38ص  ،السرجر الدابق ،دمحم عبجالخحسغ الدميفاسيأسطخ:  (1)

 .257صاالسكشجرية، بجكف سشة شبع، العقػبات، مؤسدة الثقافة الجامعية، 
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 السبحث الثاني
  بإلغائهاوحجج السطالبين  اإلعدامعقهبة  علىباإلبقاء حجج السطالبين 

 سالمية مشهاإلومهقف الذريعة ا
دبة هي العقػبة البجسية الػحيجة السقخرة ببعس التذخيعات الحجيثة بالش اإلعجاـعقػبة 

ف أصبحت ججا آله العقػبة اهح تشفيحكلكغ  ،بإسخاؼيصبق  اإلعجاـكؼيسا مزى كاف  ،لمبالغيغ
( التي أحمت محمها ))عقػبة 1676كمغ ذلظ إيصاليا سشة ) ،خ مغ الجكؿ، بل كقج ألغتها كثيقميمة

يصاليا هحه العقػبة بالشدبة إ أعادتخيخة ألكلكغ في الدشػات ا ،سفخادؼالالحبذ ا أكاالرجدتػلػ(( 
( كؼيه سز يمغي 1652صجر دستػر سشة )كفي سػيدخا أ ،الجكلة بأمغلبعس الجخائع السخمة 

لغاء عقػبة إغمبية عمى ألافق امة لع تػ عخض هحا الجستػر عمى األ كلكغ حيغ ،اإلعجاـعقػبة 
سة لبلتحاد الدػيدخؼ حق تقخيخ كل كالية مغ الػاليات السكػ ِّ  حؿ الجستػر بحيث يسشج  فع ،اإلعجاـ

 .(1)غمبية الػاليات لع تأخح بتصبيق هحه العقػبةلعقػبة في دستػرها، كمغ السعخكؼ أف أ هحه ا
في  اإلعجاـ( يقزي بعقػبة 1571در في سشة )ػبات الفخسدي الراكقج كاف قاسػف العق

( ابخيل 66) عخفي ثع جاء قاسػف  ،( حالة14كقجرها في )( 1612فجاء قاسػف سشة ) ،( حالة16)
ف مغ بيشها تدييف السدكػكات كالدخقة السقتخ  ،بالشدبة لتدع جخائع إلغائهاب( كقزى 1616سشة )

هحه العقػبة  ستبعاداالذارع الفخسدي لمسحمفيغ حق  خػؿ  زا ي( أ1616كفي سشة ) ،بطخكؼ مذجدة
في سشة  خيخاا كأ ،في الجخائع الدياسية اإلعجاـ( ألغيت عقػبة 1626كفي سشة ) ،الخأفة باستعساؿ

    صبح القاسػف الفخسدي كأ ـ التي تقتل شفمها حجيث العهج بالػالدة،لغيت بالشدبة لؤلأ( 1721)
  .سدافإلبصخيقة غيخ مباشخة عمى حياة ا أكالتي تقع مباشخة  االعتجاءاتى ال عمإ اإلعجاـبيعاقب ال

كيبجك هحه الحخكة عمى  ،ساسيا قبل الحخب العطسىفي ال اإلعجاـلغاء عقػبة إكضهخت حخكة 
   .(2)إلغائهاجيجة حػؿ ش اتمشاقذ دارتخاشػرية البخيصاسية حيث بشجها في االمأ

فشمشجا، كحلظ تقزي قبل الحخب العطسى في الجاسسارؾ ك  في الػاقع اإلعجاـكقج زالت عقػبة 
رغع كركد هحه العقػبة في قاسػف  اإلعجاـعجـ تشفيح عقػبة ( ب1646يج في بمجيكا مشح سشة )التقال

بحكع القاسػف  اإلعجاـلغيت فيها عقػبة أالببلد التي ما أ ،(1645العقػبات البمجيكي الرادر سشة )
س مقاشعات كبع ،(1652هػلشجا سشة ))ك ،(1644البختغاؿ سشة )ك  ،(1642فهي: ركماسيا سشة )

                                                 
     ف بجك ، مصبعة السرارؼ ،القدع العاـ في الجخيسة كالعقاب ،د. مرصفى كامل، شخح قاسػف العقػبات العخاقي (1)

 .305ص ،1949شبعة، 
بيخكت  ،مكتبة العمع لمجسيع ،الجدء الخامذ ،قتل كجخح كضخب –عقػبة  ،جشجؼ عبجالسمظ بظ، السػسػعة الجشائية (2)

 .41ص ،1931 لى،ألك الصبعة ا ،لبشاف
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( قبل ضسها 1717كالشسدا سشة ) ،(1726كالشخكيج سشة ) ،مخيكا الذساليةكعجد مغ دكؿ أ ،سػيدخا
 .(1)(1716سباسيا سشة )كإ ،(1761كالدػيج سشة ) ،أللساسيا

سة فكار السجر أبأثخة متدت تصبيقها ثاسية اعمغ هحه الجكؿ كأ ثع ما لبثت اف تخاجعت بعس 
 عصبلحهإى جاؿ كبار السجخميغ الحيغ ال يخ فزل كسيمة الستئرأ اإلعجاـااليصالية التي تخػ في 

 كتػسعت في حاالت تشفيحها لع يكغ ذلظ ساشئا ،دت تصبيقها ثاسيةعالغتها كأ أبعس الجكؿ التي  ف  إك 
شئا عغ عػامل كاف ذلظ سا سساإ ،عجـ فائجتها لمسجتسع أكذخكعيتها مساس أعغ أسباب تتعمق ب

هب مػاششيها ف تخ  أ اإلعجاـسطسة الحكع فيها دكتاتػرية تسكشت بحجة عقػبة سياسية كهحه الجكؿ أ
 .(2)لتحافع كتحسي سمصتها

كفي السصمب  ،ؿك في السصمب األعمى عقػبة االعجاـ باإلبقاء كؼيسا يمي سحكخ حجج السصالبيغ      
مية بلاألخيخ سبيغ مػقف الذخيعة االس، كفي السصمب الثالث ك ائهابإلغ الثاسي سحكخ حجج السصالبيغ

 مشها كبالذكل التالي:
 لوالسطلب ال 

 لها( دينالسؤي  ) على عقهبة اإلعدامحجج السطالبين باإلبقاء 
حجج السعارضيغ لعقػبة عمى  أما الحيغ يشادكف باإلبقاء عمى عقػبة اإلعجاـ فقج قامػا بالخد  

 كسا يمي: اإلعجاـ
اها يرجؽ أيزا في ي  إالقػؿ بأف السجتسع لع يهب الفخد الحياة حتى يكػف له الحق في سمبه  اًل:أو 

فأف السجتسع لع يهب الفخد حخيته حتى يكػف له  ،كالسقيجة لمحخية ،كل العقػبات الدالبة لمحخية
في تػؾيع  تعصيل حق السجتسع إلىخها كالتسذي مع هحا السشصق يؤدؼ يتغي أكاها ي ِّ إالحق في سمبه 

.أية عقػبة
جاسب كاحج دكف مخاعاة لمجخيسة  إلىسشا بهحا سشطخ أل ،في عقػبة اإلعجاـ أية قدػة تليد ثانيًا:

ف أل ،سداف بخؼء فهي عقػبة عادلةإكقج تكػف متزسشة إزهاؽ ركح  ،التي كقعت مغ السحكـػ عميه
تعادؿ القتل  ،خخػ في رأيهعألكبعس الجخائع ا ،ؼ حخماف حياة القتيلاك حخماف السجـخ مغ حياته يد

.سها قتل لمػشغ بكاممهأل ،كجخائع خياسة الػشغ
عجـ قابمية عقػبة اإلعجاـ لمخدع فهي حجة ال سشج لها مغ الػاقع  إلىما الحجة السدتشجة أ ثالثًا:

مكاسشا أف سعخؼ عجد الجخائع الخصيخة التي تقع عمى الخغع مغ كجػد عقػبة األسه إذا كاف في 
فميذ لجيشا الػسائل التي تسكششا مغ معخفة عجد الجخائع التي لع تقع بدبب الخذية مغ هحه  ،اإلعجاـ

                                                 
 .42ص ،السرجر الدابق ،جشجؼ عبجالسمظ بظ( 1)
الصبعة  ،بغجاد ،عمى متػف الشرػص الجدائية، مصبعة العاسيحكاـ العامة في قاسػف العقػبات شخح ألا ،محدغ ساجي (2)

 .392ص 1974 ،لىك األ
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لغتها لع تدد فيها الجخائع الخصيخة فسا يجريشا أسه لػ كاست هحه أثع أسه إذا كاست الجكؿ التي  ،العقػبة
. ع كسا هي عميهت هحه الجخائالعقػبة مقخرة فيها لقم  

سه ألذلظ  ،ه قػؿ مخدكدس  ميه مع عقػبة اإلعجاـ فإيدتحيل إصبلح السحكـػ ع أما القػؿ بأسه رابعًا:
بالدجغ  استبجالهاف إك  .محمها سه يدتحيل إيجاد عقػبة أخخػ تحل  إإذا ألغيت عقػبة اإلعجاـ ف

شقى حاال مشه ؼيسا لػ أعجـ أفأسه يكػف  ،سفخاديةاألف قزاء السجـخ في زسداسة  السؤبج غيخ مجج  
فإذا  ،السجتسع شخيفاا  إلىإعادته  إلىف اإلصبلح يهجؼ أل ،إلصبلحه ال تشفعه لةك اككل مح

فمغ تكػف  ،صبلح كلػ أثسختإلالت اك اف محإف ،فتخضشا أسه سيطل في الدجغ حتى مساتها
 .(1)مججية

ذا ضهخ أسها كقعت إف عقػبة اإلعجاـ ال يسكغ تبلفيها بعج التشفيح أما الحجة السدتسجة مغ أ خامدًا:
ال يسكغ  ف كاف حقاا إك  ،الخصأ في تػؾيع عقػبة اإلعجاـ عميها بأف   ؼيسكغ الخد   ،جة خصأ قزائيستي

ه س  إمػر، ثع ألالغالب مغ ا إلىف تدتشج القاعجة أكيفتخض  ،هحا الخصأ مغ الشادر صبلحه إال أف  إ
ف إخػ فكمغ ساحية أخ .خخػ ألمغ الشادر أيزا أف تػقع عقػبة اإلعجاـ لػ ؾيدت بالعقػبات ا

 إذاا  .عمى حالة خصأ الحكع الرادر بعقػبة سالبة لمحخية ستحالة تجارؾ أثار الحكع تشصبق أيزاا ا
كقج ال يتبيغ الخصأ اال بعج قزاء السحكـػ عميه بها مجة العقػبة  ،ال يسكغ تجارؾ ما سفح مشها

  .(2)كمها
 

 : عميها لؤلسباب التاليةف اإلبقاء حػ لهحه العقػبة أؼ اإلبقاء عميها يخج   جيغالسؤي  ف إ
 لغاء عقػبة اإلعجاـ.إ إلىزدياد الجخيسة ال تجعػ اف االحرائيات التي تجؿ عمى إ (1)
ف عقػبة اإلعجاـ هي اقتراص السجتسع مغ السجـخ الحؼ أعتجػ عمى حق أحج األبخياء في إ (2)

 ه مشها.اسالحياة كحخم
لمفداد  مشعاا  ،صيخةف مرمحة السجتسع تقتزي بتخ العزػ الحؼ تدبب في الجخائع الخإ (3)

 .كالفػضى
  .رضاء شعػر الشاسإف عقػبة اإلعجاـ ضخكرية لتحقيق العجالة ك إ (4)
خ الزغيشة كالحقج في في أذهاف الشاس مسا يخس ِّ  لغاء عقػبة اإلعجاـ يبقى الجخيسة حيةا إف إ (5)

  .سفػسهع

                                                 
   ، الصبعة 1969القاهخة،  ،دار الشهزة العخبية ،القدع العاـ ،شخح قاسػف العقػبات ،د. محسػد محسػد مرصفى (1)

 . 520ص ،الثامشة
 .43ص ،جشجؼ عبجالسمظ بظ، السرجر الدابق (2)



14 

 إلىؼ لغاء عقػبة اإلعجاـ ال تؤدإصبلح السجـخ ك إف القػؿ بتغميب اآلراء التي تصالب بإ (6)
 . دع السصمػبتحقيق الخ 

ف حدغ الدياسة الجشائية في مكافحة الجخيسة هػ تخسيخ أثخ العقػبة )اإلعجاـ( القاسية في إ (7)
بتعاد الرتكب جخيسة تدتحق ااذا ما إكحتى يختجع السجـخ مغ شجة العقػبة  ،سفػس الشاس

بة في سفػس السجخميغءكأف إبقا .عشها  .ها يثيخ الـخ
كالجهة  ،كالشديه هػ الجهة الػحيجة التي تسشع تشفيح العقػبة برػرة خاشئةف القزاء العادؿ إ (8)

  .يزاأحكاـ الخاشئة ألالػحيجة التي يسكشها تبلفي صجكر ا
كهػ كحجه الحؼ مشح السجتسع الحق في قتل  ،سدافئلف هللا كحجه هػ الحؼ كهب الحياة لإ (9)

خت مت  ٱُّٱ :لىاعسبل بقػله تعحتى ال تدتذخؼ الجخيسة كلمحج مغ الفػضى كالفداد  ،السجـخ

َّمج  حجحج  حجهت مث  
(1)

. 

كتعػؽ تشسيته  ،ستقخارهاهشاؾ العجيج مغ الجخائع الخصيخة كالبذعة التي تسذ أمغ السجتسع ك  (10)
مسا يقتزي اإلبقاء عمى  ،كتثيخ الفتغ كالقبلقل ،كتصػره كتشذخ الفػضى كالفداد كاالضصخاب

  .(2)كمشعها عقػبة اإلعجاـ لسػاجهة هحه الجخائع كالحج مشها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .]179ية سػرة  البقخة، اآل[( 1)
 .462 – 461ص  ،السرجر الدابق ،دمحم عمي الدالع عياد الحمبي (2)
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 السطلب الثاني
 حجج السطالبين بإلغاء عقهبة اإلعدام

له في الجاسب اآلخخ معارضيغ يؤيجكف إلغاء هحه العقػبة  لئلعجاـ مؤيجيغ، فإف   فكسا إف  
 .ستقاـ مشهلعقػبة هػ إصبلح الجاسي، كليذ لبلف الغخض مغ اأعتبار اب

ف قجرة أأف يثبت لي  إلىب بإلغاء عقػبة اإلعجاـ أشال سأضل :يقػؿ الساركديغ دكالفايت
   -:أهع هحه الحجج هيك  .اإلدراؾ معرػمة عغ الخصأ

  .(1)ليذ لها صفة في سمبها مشه لئلسدافذ لع تهب الحياة إف الهيئة االجتساعية إالا: أك 

شدجع مع كبالتالي فهي لع تعج ت ،سداسيإلالذعػر ا حثاسياا: تترف عقػبة اإلعجاـ بالقدػة ؼيجخ 
 .ضخكؼ العرخ الحجيث

فقج لػحع بأف الجخائع لع تختفع سدبتها في  ،ثالثاا: قابمية عقػبة اإلعجاـ لمخدع غيخ مثبتة عمسياا 
.ف سدبتها لع تقل في الجكؿ التي أبقت عميهاأكسا  ،لغتهاأالجكؿ التي 

ضيفة العقػبة بػجه عاـ ك  ستقاـ مغ السجـخ ال تقػيسه مع أف  الها عقػبة تحسل معشى ارابعاا: أس  
.رغبة التقػيع إلىتصػرت مغ االستقاـ 

إذا  أكصبلحه إذا ما ضهخت ؼيسا بعج بخاءته إفي تػؾيع عقػبة اإلعجاـ ال يسكغ  داا: أف الخصأخام
 .(2)ما ضهخت ؼيسا بعج ضخكؼ تجعمه معحكراا 

ججارة  أكحكع الرادر بها ثار عقػبة اإلعجاـ إذا تبيغ بعج تشفيحها خصأ الآسادساا: يدتحيل تجارؾ 
كقػع أخصاء مساثمة  كقج ثبت عسمياا  ،مغ مات إلىعادة الحياة إ ه ال يسكغ س  أل ،السحكـػ عميه بالعفػ

سه يسكغ إأما إذا قخر الحكع عقػبة آخخػ كالعقػبة الدالبة لمحخية ثع ضهخت بخاءة الستهع ف .كعجيجة
السذخع في أغمب التذخيعات  كلهحا سجج أف   ،عميهكيصمق سخاح السحكـػ  أف يػقف تشفيح العقػبة فػراا 

الجشائية الحجيثة أجاز ترحيح هحا الخصأ كسا في حالة إعادة الشطخ في الحكع الرادر بإداسة 
كقج أخح بحلظ قاسػف  ،جخاءات الجشائية عمى سبيل الحرخإلالستهع في حاالت سز عميها قاسػف ا

( عمى سطاـ )إعادة 657-652في مػاده ) لحؼ سز  أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي السعجؿ ا
تجبيخ  أكالتي صجر فيها حكع بات بعقػبة  ػ اك إعادة السحاكسة في الجعالسحاكسة( كبسػجبه يجػز 

جشحة في أحػاؿ معيشة كسا إذا حكع عمى الستهع بجخيسة قتل ثع كجج السجعي بقتمه  أكفي جشاية 
 .(3)حياا 

ثخاا في أكثخ العقػبات أعتبخ عقػبة اإلعجاـ سك  ،ػبة اإلعجاـلعق لى رأؼ السؤيجيغإكسحغ سسيل 
سها أك  ،كثخ الػسائل فاعمية في السحافطة عمى أمغ كسطاـ السجتسعأك  ،تحقيق هجؼ السجتسع

                                                 
 .43ص ،السرجر الدابق ،جشجؼ عبجالسمظ بظ (1)
السكتبة  ،عقػبة كتجابيخ احتخازية ،الجدء الثاسي ،دراسة مقارسة ،حكاـ العامة في قاسػف العقػباتألشخح ا ،د. كامل الدعيج( 2)

 .1988 الػششية، عساف، بجكف شبعة،
 .417ص ،السرجر الدابق ،ؼ اك سمصاف عبجالقادر الذ كد.د. عمي حدغ الخمف  (3)
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مرمحة السجتسع تقتزي بتخ العزػ الحؼ تدبب في الجخائع  ف  ألضخكرية لتحقيق العجالة 
ف هللا كحجه أك  ،االزدياد في ارتكاب الجخائع إلىها يؤدؼ ءف إلغاأالخصيخة، مشعاا لمفداد كالفػضى، ك 

سداف كهػ الحؼ كحجه الحؼ مشح السجتسع الحق في قتل السجـخ حتى ال ئلهػ الحؼ كهب الحياة ل
العقػبة الػحيجة التي تكفل مشع ارتكاب  اسهأمغ الفػضى كالفداد. بل ك  تدتذخؼ الجخيسة كلمحج  

صساـ  هيك  ،صبلحهعإئراؿ السجخميغ الحيغ ال يخجى فزل كسيمة الستأك  ،بعس الجشايات
 ستقخاره.امشه ك أماف لحساية السجتسع ك آلا

 
 الثالث السطلب

 اإلعداممن عقهبة  اإلسالميةف الذريعة مهق
ككردت  ،خخػ مشها القراص كالحجكدهحه العقػبة بسدسيات أ اإلسبلمية فت الذخيعةعخ  

، الخدة قصع الصخيق ،الحخابة ،البغي ،جكد )زسا السحرغعبارات القتل كالرمب كالخجع في جخائع الح
التي قج  كالتعديخ ،القراص في جخائع القتلسبلـ( ك إلغيخ ا آخختغييخ الجيغ أؼ )اعتشاؽ ديغ 

مغ هحه العقػبة  اإلسبلمية)حدب رأؼ بعس الفقهاء( كسحكخ مػقف الذخيعة  اإلعجاـ إلىترل 
 بشقاط كهي:

غمب أ يرصجـ بعؿبات يرعب معها تشفيحها في  اإلسبلميةفي الذخيعة  ف تشفيح هحه العقػبةإ اًل:أو 
      كفي مجالذ متفخقة  ،مغ قبل الداسيربع مخات ففي الدسا السحرغ يذتخط االقخار أ ،االحياف

ف تكػف أكالهيئة عمى  بالصخيقة سفدهاككصفػها  ،ربع شهػد عجكؿ شاهجكا الػاقعةشهادات أ أك
  .متصابقة كهحا شبه مدتحيل

بت الحق الذخري عمى الحق العاـ في بعس الجخائع بخبلؼ القػاسيغ غم   اإلسبلميةالذخيعة  ثانيًا:
عفاء السذخكط إلـ )ذكؼ السجشى عميه( فمهع حق امخ متخكؾ لػلي الج  ألففي جخائع القتل ا ،ػضعيةال

تشفح العقػبة  كعشجها ال ،تعػيسالعفػ السصمق دكف  أك ،التعػيس مقابل العفػ أخح( أؼ )الجيه
الجخيسة عمى الحق الذخري في مثل هحه  ػضعية التي يغمب فيها الحق العاـبعكذ القػاسيغ ال

 . ذكؼ السجشى عميهحتى لػ تشازؿ  اإلعجاـحيث يجػز تشفيح حكع 
 .(1)يا القتػؿ حدب رأؼ فقهاء الذخيعةصمي في قزاألال يعاقب السسدظ بعقػبة الفاعل ا ثالثًا:

                                                 
ف أ( قاؿ: )اذا أمدظ الخجل كقتل اآلخخ يقتل الحؼ قتمه كيحبذ الحؼ أمدظ(. كمغ هحا الحجيث يتبيغ عغ الخسػؿ ) (1)

القاتل الحؿيقي كليذ عمى الخجل  الذخيعة اإلسبلمية تتسيد عغ القاسػف الػضعي، فتفخض عقاب القتل )القراص( عمى
العدقبلسي  بغ حجخ الحافع احسج بغ عمي ذكخه، كصححه ابغ القصاف قصشي مػصػالا  راركاه الج .به مداؾإلالحؼ قاـ با

 .(1089) رقع ،2014مغ جسع أدلة األحكاـ، دار الؿبذ لمشذخ كالتػزيع، الصبعة األكلى، الخياض،  في بمػغ السخاـ
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       العخؽ  أكلتفخيق بيغ الستهسيغ بدبب الجشذ اة في فخض العقػبة كعجـ ااك لسدكجػد ا رابعًا:
الذخيظ بشفذ بخبلؼ القػاسيغ الػضيعة التي تعاقب  اإلسبلميةالسكاسة االجتساعية في الذخيعة  أك

الخأؼ  ف  كبيشت أ ،بعج استفاء الذبهات الحكع إال   أك ،كال تػقع العقػبة ،صميألعل اعقػبة الفا
ف هللا خمق الشاس أل ؛الذخعي القائل بعجـ التساثل بيغ الخجل كالسخأة هػ رأؼ مخدكد بالشدبة لمعقػبة

 .(1)سثىألكهػ الحؼ خمق الحكخ كا ،سػاسية
 أؼ )مبجأ  ،كشخعية الجخيسة كالعقاب ،اإلسبلميةكجػد مبجأ شخرية العقػبة في الذخيعة  مدًا:اخ

ال عمى سفده كال إ( قاؿ: )ال يجغ جاف عغ الخسػؿ ) ركؼ  .(2)ال بشز(إال جخيسة كال عقػبة 
ف الفاعل كحجه يؤخح بفعمه كاليصالب غيخه عغ فعمه، كالحجيث أأؼ  ،(3)يجغ جاف عمى كلجه(

 الذخيف يؤكج عمى مبجأ شخرية العقػبة التي عخفته القػاسيغ الحجيثة.
القاعجة الذخعية السذهػرة قخار ػ في الحاالت السذسػلة بالقراص كإالتأكيج عمى العف سادسًا:

 .(4))الخصأ في العفػ خيخ مغ الخصأ في العقػبة(
 .القتل دفاعا عغ الشفذ رتكباإذا  ،كعجـ تشفيح القراص ،ع الذخعيقخت الذخيعة مبجأ الجفاأ سابعًا:
ب السالكية يقتل كلكغ عشج محه ،كثخ الفقهاءأقتل الػالج بػلجه في الذخيعة حدب رأؼ عجـ  ثامشًا:

ؿ مػجػد في كثيخ مغ القػاسيغ ك كالسبجأ األ ،ما الػلج ؼيقتل بػالجهأ ،كذبحه بشه أرضاا الج اذا شخح الػا
 قتل الػليج ضخفاا جعل  إلى مبشاسيلقاسػف العس القػاسيغ كاكتحهب ب ،الػضعية كالعخاقي كالسرخؼ 

 .(5)يزاا أ مذجداا 
كالخأؼ الخاجح هػ )جػاز  ،لعبجكجػد اختبلؼ بيغ فقهاء الذخيعة في مدألة قتل الحخ با تاسعًا:

 .(6)ف هللا خمق الشاس سػاسيةألمقتل الحخ بالعبج( 
                                                 

جاف، السفرل في أحكاـ السخأة كالبيت السدمع في الذخيعة االسبلمية، الجدء الخامذ، مؤسدة       عبج الكخيع زي (1)
 .349، ص1993الخسالة، بجكف شبعة، 

 .239، ص19960دمحم بغ اسساعيل الكحبلسي، سبل الدبلـ، دار إحياء التخاث العخبي، الصبعة الخابعة،  (2)
 .2159، مػالكع عميكع حخاـباب ما جاء دماؤكع كأسشغ ابغ ماجة،  (3)
ـأ إف هحه القاعجة مدتشبصة مغ حجيث ) (4) مُّػا سبيمأه فإف  اإلما ؤكا الحجكدأ عغ السدمسيغ ما استصعُتع فإف كاف له مخخج  فخأ اْدرأ

ئأ في الُعقػبةِّ  ئ في العفػِّ خيخ  مغ أف ُيخصِّ ة في ( كالمفع له، كابغ أبي شيب1424أخخجه التخمحؼ )(. كهحا الحجيث ُيخصِّ
 .)17513(، كالبيهقي )8163(، كالحاكع )29094))السرشف(( )

سبيل الطػاهخة الرائغ، األحكاـ الجستػرية لمببلد العخبية، مشذػرات دار الجامعة لمرحافة كالصباعة كالشذخ، بجكف سشة  (5)
 .13شبع، ص

مغ ك  ػ (رحسه هللا (ابغ تيسية ػ خ اإلسبلـمغ رأػ أف الحخ يقتل بالعبج هػ قػؿ الحشؽية كجساعة مغ الدمف، كاختاره شي (6)
رأػ أف العبج ال يكافئ الحخ، كمغ ثع فبل يقتل به لشقره عغ رتبته، كليذ في هحا تشقز آلدمية العبج كال استخفاؼ 

حا ه مبيشاا  القخشبي لمحخ، فبل يمـد في قتمه إال الجية عمى هحا القػؿ، قاؿ لع يكغ مكافئاا  بحقه، كلكشه لسا كاف مسمػكاا 
ا يُ   :الخبلؼ سأ ْبجِّ كأ مأى أأف  اْلُحخ  ُيْقتأُل بِّاْلعأ اُبُه كأالث ْػرِّؼُّ كأاْبُغ أأبِّي لأْيمأى عأ شِّيفأةأ كأأأْصحأ ْبُج بِّهِّ، كأُهػأ قأْػؿُ ات فأقأ أأُبػ حأ   =ْقتأُل اْلعأ
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يغ مغ كضع الحسل كهي تال بعج مزي سشإ اإلسبلميةفي الذخيعة  اإلعجاـال تشفح عقػبة  عاشرًا:
مشع ذلظ لحيغ ضهػر شخز يتػلى  إلى (1)ذهاب بعس الفقهاءمع  ،السجة البلزمة لفصاـ الصفل

إذا قتمت السخأة ): ػؿ هللا صمى هللا عميه ك سمع قاؿ: أف رسركػ معاذ بغ جبلحيث  .تخبية الصفل
عسجا لع تقتل حتى تزع ما في بصشها إف كاست حامبل كحتى تكفل كلجها كإف زست لع تخجع حتى 

كألف قتمها يفزي إلى قتل كلجها كال يجػز  .ركاه ابغ ماجة( تزع ما في بصشها كحتى تكفل كلجها
ا كضعت لع تقتل حتى تدؿيه المبأ ألسه ال يعير إال به كإف لع يكغ له مغ يخضعه لع تقتل قتمه فإذ

 (.حتى تكفل كلجها): عه مجة الخضاع لقػله عميه الدبلـحتى تخض
اذا  يزاا أيقاع الحج إ، كيسشع ذا كاف احج الذهػد زكج الستهسةإ ال يفخض حج الدسا الحادؼ عذخ:

ربعة أشهج رجاؿ  إ ربعة.ألؼ شهػد االثبات ارأ كدحزغفحرشها ربعة سدػة أدافعت عغ الستهسة 
ذا إككحلظ  ،عميها كال عمى الذهػد سها بكخ فبل حج  أرتكاب امخأة لمدسا، كقاؿ أربعة سدػة اعمى 

 .(2)عميها ادعت السخأة بأسها عحراء كفحرتها سدػة ثقاة، فبل حج  
    اإلسبلميةالعقػبة في الذخيعة مغ تشفيح  قخار كالذهادة يسشعافإلف الخجػع عغ اإ الثاني عذر:

في  ال يؤثخ كثيخاا قخار كالذهادة إلف الخجػع عغ اأحيث  ،ما في القػاسيغ الػضعية كهحا ليذ شخشاا أ
 إلىقخب ألعتبارها ااثشاء التحقيق بالسجكسة أ باإلفاداتف تأخح إذ يجػز لمسحكسة أ ،حكع السحكسة
عميها  هي السعػؿف الذهادات السجكسة في مخحمة التحقيق أل ؛رػ صحة هحا القػؿأك  .كقت الحادث

اف لع تكغ مأخػذة تحت تأثيخ الزغط  ماـ السحكسةأختبلفها مع الذهادات السجالة اغالباا عشج 
مغ شائبة التمقيغ كالتمفيق كالسؤثخات التي تصخأ بعج ذلظ. كالجليل كذلظ لخمػها  ،كاالكخاه كالتعحيب

 مغ القخارت التسييدية بخرػص ذلظ. عمى ذلظ اف هشاؾ الكثيخ
كال يجبخ الستهع عمى  ،لجخيسةخ عمى ابدمػؾ العفػ كالدت اإلسبلميةذخيعة صت الأك  الثالث عذر:

حيث تشز السادة القػاسيغ الػضعية  كسا في ،قخار بالقػة مغ الجاسيإلستداع ااكال يجػز  ،اإلعتخاؼ
)ال يجػز استعساؿ ) :1971( لدشة 23رقع ) ( مغ قاسػف أصػؿ السحاكسات الجدائية السعجؿ127)

                                                 

ُركِّؼأ ذألِّظأ عأْغ عمي كابغ مدعػد ػاك دأ .= ، كأ ب دأ ا ػ كأ ْشُهسأ يأ َّللا ُ عأ كأُع  هِّ رأضِّ عِّيُّ كأاْلحأ يُع الش خأ ِـّ ُة كأإِّْبخأا قأتأادأ ي بِّ كأ يُج ْبُغ اْلُسدأ عِّ قأاؿأ سأ
يعِّ فِّي اآْليأةِّ  يعِّ كأالت ْقدِّ ، لِّمت ْشػِّ ْبجِّ مشقػؿ مغ مػقع اسبلـ كيب عمى  .ْبُغ عتيبة، كأاْلُجْسُهػُر مِّغأ اْلُعمأسأاءِّ الأ يأْقُتُمػفأ اْلُحخ  بِّاْلعأ

: ـ، متاح عمى السػقع9/12/2015، تاريخ الشذخ: 31648محاهب العمساء اذا قتل عبجاا، رقع الفتػػ ، شبكة االستخسيت
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/316480K 6/1/2020الديارة: ، تاريخ. 

  فؤاد عبج الباقي، كاالماـ مالظ. دمحم عبج هللا القدكيشي، سشغ ابغ ماجة، تحقيق )دمحم أحسج بغ حشبلمغ هؤالء الفقهاء  (1)
 .414دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، بجكف سشة الصبع، ص

دار  ،بجكف شبعة ،4الذافعي: األـ، ج دمحم ابغ ادريذ سقبلا عغ، 380السرجر الدابق، صالدميفاسي، عبج الخحسغ دمحم  (2)
بجكف شبعة ، 11ى، جالسحم ،ابغ حـدأبي دمحم عمي بغ احسج بغ سعيج  ؛149-146ص ،1990 ،بيخكت ،السعخفة

 .243صع، ة شبادارة الصباعة السشيخية، مرخ، بجكف سش



19 

سائل غيخ لػ أية كسيمة غيخ مذخكعة لمتأثيخ عمى الستهع لمحرػؿ عمى إقخاره كيعتبخ مغ ا
كسا  ،(الػعج كالػعيج كالتأثيخ الشفدي ...( أكاإلغخاء  أك ءباإليحاإساءة السعاممة كالتهجيج السذخكعة 

، كسا في ةثشاء تشفيح العقػبة ككحلظ الذهادالقخار أة الخجػع عغ احكاـ الذخيعأسه يجػز بسػجب أ
( عميه كسمع الرحابة باستسخارهع في الخجع رغع هخكب اتب الخسػؿ )حادثة )رجع ماعد حيث ع

 . (1)كهحا غيخ مػجػد في القػاسيغ الػضعيةالجاسي كقاؿ لهع )هبل تخكتسػه( 
بعكذ  ،لبعس حتى يتسكغ مغ الهخبسا يخػ االستهع بػثاؽ ك تخط الذخيعة شجذت ال الرابع عذر:

 .الحكع تشفيحثشاء أالسحكـػ عميه كتعرب عيشه  القػاسيغ الػضعية التي تذج
كسمب ماله فهػ  الصخيق شخراا ذا قتل قاشع إفي جخيسة الحخابة )قصع الصخيق(  ذر:الخامس ع

 ؼ الفقهاء فيمع اختبل ،كاإلقخاريقتل كتثبت الجخيسة بالذهادة ف لع يقتل فبل اك  ،يرمب أكيقتل 
  .مرار ال يسكغ كصفها بالحخابةرتكابها داخل السجف كاألاأف  إلىذ ذهب البعس إ ،مفهػمها

بق االصخار بالشدبة سي كالقتل مع سبيغ القتل األ اإلسبلميةالذخيعة  ال فخقة في ذر:الدادس ع
 .ذا تػفخت الشية لجػ القاتل بخبلؼ القػاسيغ الػضعيةلغخض القراص أ

 عهج مغ ابتجاءا  اإلسبلميةالذخيعة كتشفيحها بكثخة في  اإلعجاـجـ تصبيق عقػبة كيبلحع ع 
( حالة )لع يجخل 31( لع تشفح  العقػبة سػػ في )عهج االماـ عمي ) إلىكسمع ( عميه الخسػؿ )

ف الذخيعة أيبلحع ؼ ،خمفاء الخاشجيغ )رضي هللا عشهع(ضسغ الحداب العقػبات السشفحة بعج ال
 .(2)كضع قيػد كثيخة في شخيق تشفيح العقػبة بخبلؼ القػاسيغ الػضعية إلىحهب ت اإلسبلمية

كلكغ اف يتع التزييق مغ احكامها كعجـ التػسع أرػ اف يتع االبقاء عمى عقػبة االعجاـ  
 .كاف تقترخ فقط عمى الجخائع الػحذية التي يشجؼ لها الجبيغفيها 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 السبحث الثالث
                                                 

ال أف ماعداا كاف إربع مخات بالدسا، ككاف يشأػ بجاسبه عشه كل مخة، أعمى سفده  ( بخجع ماعد الحؼ أقخ  أمخ الخسػؿ )( 1)
  الصبعة األكلى، 7شار، جألك ل اسي ،دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاسي اليسشي جع. قخار فخ إلعمى ا يرخ  

 .277مباحث في التذخيع الجشائي، ص ،، دمحم فاركؽ الشبهاف260ص، 1993مصبعة دار الحجيث، مرخ، 
 .384-381ص  ،السرجر الدابق ،دمحم عبجالخحسغ الدميفاسي (2)
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 جراءاتهاإة و العراقي قهانينالفي  اإلعدامعقهبة 
ف العرػر مشح الزمت مختمفقج  بعقػبة ججيجة في التذخيع العخاقي تليدأ  اإلعجاـعقػبة  ف  إ 
 السعجؿ (1969( لدشة )111ج رقع )كحتى صجكر قاسػف العقػبات الججيمػييغ كالعباسييغ عهج األ
ل تكف ِّ العقػبة الػحيجة التي  العخاقي تقتزي تصبيق هحه العقػبة بل هي ف مرمحة السجتسعكحيث أ

      زاؿ يترخؼ في سمػكه كفق شخيعة الغاب هل فيها الالجا ف الفخدألك  ،مشع بعس الجشايات
 .(1)في عهج مغ العهػد إلغائهابعمسشا بػجػد حخكة في العخاؽ تصالب  إلىكلع يرل 

لغت أ ،ساسيةاؽ عغ االمبخاشػرية العثسفراؿ العخ اك  ،ج االحتبلؿ البخيصاسي لمعخاؽكبع 
كصاغت قػاسيغ  ،غمب القػاسيغ العثساسية الدارية السفعػؿأ سحاؾ آة حاكسالدمصات البخيصاسية ال

عمى  ؿ ممكاا ك ألكتع تتػيج السمظ ؼيرل ا ،(1918قاسػف العقػبات البغجادؼ عاـ ) :مشها ،ججيجة
الحؼ كرد ؼيه ، ساسي لمعخاؽألكقج كافق السمظ عمى تشطيع القاسػف ا ،1921/آب 23العخاؽ في 

ف هحا كأ ،اإلعجاـظ صبلحية ترجيق أحكاـ عصت السمحجػ مػادها أ إكأف  ،اإلعجاـقػبة لعذكخ 
لغاءه بسػجب قاسػف العقػبات العخاقي رقع ستسخ تصبيقه حتى إاك  ،عمى عجل القاسػف قج ُسغأ 

  في مصمبيغ.كسشبحث هحا السػضػع   ،(2)السعجؿ 1969( لدشة 111)
 

 لول السطلب ا
 ةالعراقي التذريعاتفي  اإلعدامة عقهب

رسسػ، كلبت عذتار أك ركاجيشا، ك أك بشا ذكخه كقاسػف  سادت في العخؽ قػاسيغ كثيخة، كسا مخ   
استهى  لئلسبلـسبلمي كخزع العخاؽ إلكحسػرابي كالقػاسيغ التي جاءت بعجها، كلسا جاء الفتح ا

ضل مصبقاا في ك ، اإلسبلميةحكاـ الذخيعة أ إلىستشج القجيع، كابتجأ سطاـ قاسػسي حجيث عهج القاسػف ا
تغييخات في قػاسيشها الدابقة مع القػاسيغ الغخبية، كضهخ  بإجخاءت الجكلة العثساسية أالعخاؽ حتى بج

  التذخيعات السحكػرة مغ خبلؿ ثبلثة فخكع كآالتي: سشتشاكؿعميه في العخاؽ عهج التذخيع الػضعي، 
 
 
 

 لوالفرع ال 

                                                 
تحاد حقػقي اصادرة مغ  ،حترازو(، مجمة ()اإلعجاـ بيغ السؤيجيغ كالسعارضيغ)مقاؿ بعشػاف  سعج عبج هللا دمحم سعيج،أ (1)

 .175( ص 2010سشة ) ،العجد العاشخ ،العخاؽ -كػردستاف 
 .182،195 ،181 ،179 ،178ص ،السرجر الدابق ،دمحم عبجالخحسغ الدميفاسي (2)
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 السعدل 1191لدشة  111قانهن العقهبات العراقي رقم في  اإلعدامعقهبة 
ذا إشهادة الدكر مقخرة في قاسػف العقػبات العخاقي لبعس الجشايات مشها  اإلعجاـف عقػبة إ 

يس لمخصخ كالتعخ  ،مغ قاسػف العقػبات السعجؿ( 252) السادةكذلظ في  ،عميها بشاءا  اإلعجاـبحكع 
  .مغ القاسػف السحكػر( 354)مسادة شبقاا لسداف إمػت  ذا سذأ عشهإسبلمة كسائل الشقل  عسجاا 

قشاة صالحة  أكسهخ  أكسكة حجيج  أكجدخ  أكمصار  أكتبلؼ شخيق عاـ ا أككتخخيب  
كالقتل  مغ القاسػف سفده( 355/3)السادة  كذلظ في سدافإمػت  أككارثة  إلىذا أدػ إلمسبلحة 

كالقتل لجافع دسيء  ،مادة سامة ستعساؿاسج بكالقتل الع ،صخار كالتخصجإلالعسج السرحػب بدبق ا
عمى  أك ،صػؿألحج اأكالقتل الػاقع عمى ، (1)ستعسمت شخؽ كحذية في القتلاذا إ أكجخ أمقابل  أك

 كثخ بفعل كاحجأبدببها كمقتل شخريغ ف أك ثشاء تأدية كضيفتهأمكمف بخجمة عامة  أكمػضف 
ل السختكب تسهيجا كالقت ،الذخكع ؼيه أكلقتل العسج جخائع ا كثخ مغأ أككالقتل العسج السقتخؼ بجخيسة 

الذخكع ؼيه السختكب مغ قبل محكـػ عميه بالدجغ السؤبج عغ  أكجشحة كالقتل  أكجشاية  الرتكاب
ل ذا مث  إككحلظ  ،كثخأكالقتل الػاقع عمى شخريغ ف ،قػبةجخيسة قتل عسجؼ خبلؿ مجة تشفيح الع

ذا إ اإلعجاـقي كيقخر السذخع العخا ،مغ القاسػف سفده( 406) مسادةشبقاا لالجاسي بجثة السجشى عميه 
كذلظ السػت  إلىفزى ذا صاحب التعحيب الخصف كأإك  ،سخصػؼمػت ال ستج مغ الخصف باإلكخاه 

الجرجة الثالثة  إلىحجػ السحاـر مػاقعة إكحلظ ، ك (2)مغ القاسػف سفده( 424) مسادةشبقاا ل
 . (3)باإلكخاه 

 اإلعجاـعقػبة  حجدتارات مغ مجمذ ؾيادة الثػرة السشحل صجرت قخ  فزبلا عغ ذلظ 
خار كذلظ بالق (4)مغ قاسػف العقػبات (رابعا كخامدا /443ك 444السادتيغ ) الجخائع كفق يلسختكب
 السػادالجخائع كفق  يلسختكب اإلعجاـحجدت عقػبة ككحلظ  30/10/1980 بتأريخ (1631رقع )

                                                 
في  2001/ج/243حػؿ ترجيق قخار جشايات دهػؾ رقع  14/1/2002في  (2002/هيئة عامة/1) رقع القخار (1)

، كسببت مغ قاسػف العقػبات الشافح (/أ406/1) السادة عجاـ الستهع ششقاا حتى السػت كفقإاضي بالق 26/11/2001
رتكب الجخيسة بهجكء باؿ اك  ،كاستهتخ بأركاح الشاس ،السجاف اترف بقدػة بمغت حج الػحذية)ف أمحكسة التسييد قخارها ب

 ، )غيخ مشذػر(....( ةكال قػ له حجاث ال حػؿ ألكتخصيط كترسيع سابقيغ كالسجشى عميه مغ ا
 . 392 – 391ص  ،السرجر الدابق ،فخخؼ عبجالخزاؽ صمبي الحجيثي (2)
جشايات دهػؾ السؤرخ في محكسة جت محكسة التسييد قخار أي  حيث  3/4/2002في  (2002/هيئة عامة/4رقع )القخار  (3)

الرادر في  (الا أك /البشج 1/ؼ488)الحكع باإلعجاـ عمى السجاف ششقاا حتى السػت كفق القخار  7/2/2002
()القخار يتعم 11/4/1978  ، )غيخ مشذػر(.ق باالعتجاء الجشدي عمى السحاـر

 .2003( لدشة 21القاسػف رقع ) كذلظ بسػجبيقاؼ العسل بهحيغ القخاريغ مغ قبل بخلساف كػردستاف إكقج تع  (4)
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قخارات ك  ،2/9/1982في  1133كذلظ بالقخار  حكػر( مغ القاسػف الس445ك 444ك 442ك 441)
  .(1)اإلعجاـعقػبة  سرت عمىكثيخة ال حرخ لها 

 

 الثاني الفرع
( لدشة 11رقم )و السلغى  1191لدشة  (11)العقهبات العدكري رقم  يقانهنفي  اإلعدامعقهبة 

 الشافذ 7112
بالذجة السفخشة بحق  ستدتجيج مغ القػاسيغ العدكخية التي اعخفت الجكلة العخاؾية الع 

كسمدمة مغ  1940لدشة  (13)مشها قاسػف العقػبات العدكخؼ رقع العدكخية  السؤسدةمشتدبي 
مشية في أالقػاسيغ العدكخية، كغيخها مغ القخارات العدكخية جعمت مغ دكلة العخاؽ مؤسدة عدكخية 

كقاسػف العقػبات  الذعبي جاسب قاسػف الخجمة العدكخية، كقاسػف الجير إلىخجمة شخز معيغ، 
 13في قاسػف العقػبات العدكخؼ السخقع  اإلعجاـحكع ككرد  ،، كقاسػف قػػ االمغ الجاخميالعدكخؼ 

بحق مختكب جخيسة الخياسة  اإلعجاـ( عمى حكع 46مادة، فشرت السادة ) (16)في  1940لدشة 
جدء  أكع العخاؽ لػض أككمثالها مغ سعى القتصاع جدء مغ العخاؽ عغ الحكػمة العخاؾية  العطسى

ججيج رقع العدكخؼ العقػبات الصجر قاسػف ججيخ بالحكخ أسه قج  .(2)جشبيةألمشه تحت الديادة ا
( لدشة 18بسػجب القاسػف رقع )العخاؽ  –قميع كػردستاف إفي  كالشافح حالياا  2007( لدشة 19)

 .مشه (67، 61/7، 35، 29، 28عقػبة اإلعجاـ في السػاد ) سز عمىحيث ، 2011
 

 الفرع الثالث
 خرى لعقابية االقهانين الفي  اإلعدامعقهبة 

لت قػاسيغ عقابية أخخػ عقػبة اإلعجاـ يتصمب التعخض لها، كذلظ مغ خبلؿ الفقخات ك اتش 
 اآلتية: 

 

 السعدل 1121( لدشة 71اًل: قانهن تشظيم التجارة العراقي رقم )أو 
ت الفقخة )ب( مغ السادة الحادية ذ سرإفي القاسػف السحكػر،  اإلعجاـعقػبة لقج كردت  

السؤقت مجة ال تقل عغ  أكالدجغ السؤبج،  أك، اإلعجاـعذخة مغ القاسػف السحكػر عمى عقػبة 
إجازة صجرت  أكشهادة،  أكتحخيف أية كثيقة،  أكتدكيخ، العذخة سشة، بحق مختكب جخيسة  خسذ

                                                 
مجمة قاسػسية دكرية ترجرها ، ثاريسةر(، مجمة (إلغائها ـأ)عقػبة اإلعجاـ هل اإلبقاء عميها )ؿ بعشػاف مقاعػسي البداز،  (1)

  ،.273ص 2002، 4العجد  ،سقابة محامي كػردستاف العخاؽ
 .السمغى 1940لدشة  13عقػبة اإلعجاـ في قاسػف العقػبات العدكخؼ رقع  (2)
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لها مع عمسه ااستعس أككفق أحكامه،  البياسات الرادرة أكسطسة، ألا أكليه، إبسػجب القاسػف السذار 
 .(1)بتدكيخها
 .لغائهإقبل  السمغى 1970ف هحا القاسػف صجر في ضل دستػر عاـ أكيبلحع  

 
 1121( لدشة 99ثانيًا: قانهن معاقبة الستآمرين رقم )

السادة  تكسر   ،قبل إلغائه ىالسمغ 1970ي ضل دستػر عاـ فيزاا أصجر هحا القاسػف  
أحج سػابه السدؤكليغ في  أكسغ قتل عسجاا رئيذ الجسهػرية ل اإلعجاـى عقػبة عمالثالثة مشه 

 .(2)الجكلة
 

  1191( لدشة 11ثالثًا: قانهن تشظيم الهكالة والهساطة التجارية رقم )

ذا قاـ إعامة الخجمة المسكمف بل اإلعجاـبعقػبة ( مغ القاسػف السحكػر، 17السادة )قزت  
 سرتف هحا القاسػف قج أعسجاا بأعساؿ الػساشة لمتأثيخ عمى سبلمة كحخية السدايجات، كيبلحع 

( مشه  17حيث سرت في السادة ) ،حكاـ الجستػريةأللكل ابذكل مخالف  اإلعجاـعقػبة عمى 
الػساشة مغ اجل  بأعساؿالدجغ السؤبج كل مكمف بخجمة عامة قاـ عغ عمع  أك باإلعجاـيعاقب )

 أكحخية السدايجات  أكاخل عسجا بدبلمة  أكابخاـ عقج مع دكائخ الجكلة كالقصاع االشتخاكي 
 1970كصجر في ضل دستػر عاـ  ،(أية مشفعة مادية اخخػ  أكعسػلة  أكالسشاقرات لقاء أجخ 

 .(3)ىالسمغ

 1117( لدشة 11سلحة العراقي رقم )لرابعًا: قانهن ا
. كقج سز البشج )ب( السمغى 1970سشة ستػر السحكػر يزاا في ضل الجأصجر هحا القاسػف  

بحق كل مغ  اإلعجاـ( مغ القاسػف السحكػر عمى عقػبة 27الا كثاسياا( مغ السادة )أك مغ الفقختيغ )
ؿ بلخإلا أكرهاب، إلشاعة اإعتادها بقرج  أكجداءها، أ أكسارية  أكسمحة حخبية، أيقـػ بتهخيب 

 الحكػمة. ضج  تسخد  دعع أؼ  أكمغ العاـ ألبا
 
 
 

                                                 
 .1970( لدشة 20قاسػف تشطيع التجارة العخاقي رقع ) (1)
 .1971( لدشة 66)قاسػف معاؾبة الستآمخيغ رقع   (2)
 .1983( لدشة 11قاسػف تشطيع الػكالة كالػساشة التجارية رقع )  (3)
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 العراق - تاناقليم كهردس فيالرادر  7119( لدشة 1رهاب رقم )إل مكافحة ا: قانهن خامداً 
رهابية كيعاقب إتية جخائع آلفعاؿ األا تعج  : )عمى أسه ( مغ القاسػف السحكػر2تشز السادة ) 
 :عجاـإلعميها با

    جساعة  أكمخكد  أكعرابة  أكهيئة  أكجسعية  أكدارة مشطسة إ أكتشطيع  أكسيذ أت  -1
رهابية السشرػص عميها في إلحجػ الجخائع اإؾيادتها بهجؼ ارتكاب  أكتػلي زعامتها  أك

 . هحا القاسػف 
 .تكفيخية أكعقائجية  أكاالغتياؿ لبػاعث سياسية   -2
اجهدة مرسسة لمتخخيب كالهجـ عغ  أكسخيعة االشتعاؿ  أكحارقة  أكاستخجاـ مػاد مفخقعة   -3

ية كسيمة أ أكتفخيخ اليات  أكبػاسصة اجهدة التحكع عغ بعج  أكخة شخيق التفجيخ مباش
استعساؿ  أكسػاعها السختمفة أسمحة الحخبية بألاستخجاـ ا أكزرع العبػات الشاسفة  أك، خخػ أ
مذعة بجكافع  أكجخثػمية  أكغازات سامة  أكمػاد  أككسائل ممغػمة  أكحدمة ساسفة أ
 . كثخأ أكداف سإػ الفعل الى مػت د  أذا إرهابية إ

 أك اإلقميعثيخ عمى سمصات أمجسػعة مغ االشخاص كخهائغ بقرج الت أكاحتجاز شخز   -4
بػية  اإلقميعالهيئات كالسشطسات الػششية كالجكلية الحكػمية كغيخ الحكػمية العاممة في 

االمتشاع  أكجبار عمى الؿياـ بعسل إلا أكؼ سػع كاف أمدية مغ  أكالحرػؿ عمى مشفعة 
 . خمق حالة مغ الخعب كالفدع أكعيغ عغ عسل م

مشتدبي الجكائخ كالهيئات الجبمػماسية  أكشخاص السذسػليغ بالحساية الجكلية ألقتل ا  -5
جشبية كالسشطسات الجكلية الحكػمية مشها كغيخ ألكالقشرمية كالسؤسدات كالذخكات ا

لسؤبج عشج رهابي كتكػف العقػبة الحبذ اإاالشخاص العامميغ معها بجافع  أكالحكػمية 
 . لى السػتإذا لع يؤد إحجهع أاالعتجاء عمى 

جساعة تسارس  أكمخكد  أكعرابة  أكهيئة  أكجسعية  أكية مشطسة آسزساـ الى إلا  -6
  ( ترطتالبيشو) اإلقميعحخس  أكذا كاف الجاسبي مغ مشتدبي قػػ االمغ الجاخمي إرهاب إلا

 . مشها ؼأمشية لجػ آ أكذا كاف قج تمقى تجريبات عدكخية إ أك
جساعة  أكمخكد  أكعرابة  أكهيئة  أكجسعية  أكية مشطسة أ أك جشبيةأف مع دكلة ك االتع  -7

رهابية إلية جخيسة مغ الجخائع اأمؿياـ بلؼ مشها أالعسل لسرمحة  أك اإلقميعمغ خارج 
 . السشرػص عميها في هحا القاسػف 

التدتخ عميهع  أكاخفاؤهع  كأػ لهع أك قميع كتػفيخ السئلرهابييغ لإلخخكج ا أكتدهيل دخػؿ   -8
الجخيسة  حفيشالذخكع لت أكمداعجتهع بتدكيجهع بالسعمػمات التي تدتعسل في التخصيط  أك

 . (االرهابية مع عمسه بحلظ
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رهابية إتية جخائع آلفعاؿ األا تعج  : )أسه فتشز عمىمغ القاسػف السحكػر ( 3السادة ) اما 
 : كيعاقب عميها بالدجغ السؤبج

مبلؾ ألجدئي بالسباسي كالسؤسدات كا أكاحجاث ضخر كمي  أكاتبلؼ  أكهجـ  أكتخخيب  -1
   السخافق العامة كمقخات االحداب  أكالخاصة السخررة لمجكائخ كالسرالح الحكػمية  أكالعامة 

محصات  أك اإلقميعغيخها مغ مشذات  أكاحجػ مشذات الشفط  أك الجسعيات السعتبخة قاسػساا  أك
كسائل السػاصبلت  أكمجارؼ السياه العامة  أكالدجكد  أكالجدػر  أككالسائية الصاقة الكهخبائية 

االماكغ السعجة الرتياد الجسهػر  أكاالماكغ السعجة لبلجتساعات العامة كاماكغ العبادة  أككمشذاتها 
 . اإلقميعمغ كاالستقخار في ألرهابي لدعدعة اإهسية في االقتراد الػششي بجافع أ ؼ ماؿ له أ أك
لى مػت إذا ادػ الفعل إعجاـ إلاختصافها كتكػف العقػبة ا أكاالستيبلء عمى الصائخات السجسية  -2
 . كثخأ أكسداف إ

كسيمة كاست لبلبتداز  بأيةحخماسه مغ حخيته  أكحجده  أكالؿبس عميه  أكخصف شخز  -3
 . رهابيإغخاض سياسية بجافع أل أكالسالي 

دخاؿ إ أكالتذػير عميها  أكاختخاؽ شبكاتها  أكػب سطسة الحاسأتعصيل كسائل االتراالت ك  -4
 . رهابيةإلرتكاب الجخائع اابياسات فيها بقرج تدهيل  أكمعمػمات 

خارجه  أك اإلقميعغيخ مباشخ داخل  أكمػاؿ بصخيق مباشخ ألتحػيل ا أكسقل  أكجسع  أكتقجيع  -5
 . رهابيةإية جخيسة أعمسه باستخجامها في تسػيل  أكبقرج استخجامها 

     تعميع فشػف حخبية  أككسائل االتراؿ  أكسمحة ألكثخ عمى استعساؿ اأ أكتجريب شخز  -6
 . رهابيةإعجاده لتشفيح جخيسة إ ساليب قتالية بقرج أ أك
لى مغ السادة الثاسية مغ هحا القاسػف ك حجػ الجهات الػاردة في الفقخة األإلى إاالستساء  -7

 . كالعزػية فيها
ية أ أكالهجـ  أكجهدة مرسسة لمتخخيب أ أكمفخقعات  أكحيازة متفجخات  أكاستخاد  أكصشع  -8

ذا إتفجيخها  أكدكات التي تدتخجـ في صشعها ألكا تآلالكاجهدة ألككحلظ ا ،مادة تجخل في تخكيبها
 . ((رهابيةإلحجػ الجخائع اإكاف استخجامها الرتكاب 

 
 اإلقليمالشافذ في  7119ة ( لدش19رقم ) قانهن عقهبات قهى المن الداخليسادسا: 
 :يعاقب باإلعجاـ كل مغ –الا أك ))( مشه عمى: 3تشز السادة ) 

     مكاساا  أكمػقعاا  أكمخفخاا  أكإلى أية جهة معادية مخكداا لمذخشة  أكع إلى الغيخ سم   أكتخؾ  -أ 
تدميسه  أككه السكاف بتخ  أكالسػقع  أكالسخفخ  أكغخاء آمخ السخكد إ  أكاستخجـ كسيمة إلرغاـ  أك

 .برػرة تخالف ما تتصمبه الزخكرات األمشية
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عمى  أية معمػمات يجب أف تبقى مكتػمة حخصاا  أكصػرها  أككثائق  أكحرل عمى أشياء  -ب 
ضخار إلبالػاسصة إلى جهة أخخػ بقرج ا أكمرالحها كقاـ بإيرالها مباشخة  أكسبلمة الجكلة 

 .بالسرمحة العامة
ستخجـ السقخات ك األبشية كالتجهيدات عسجاا لغيخ األغخاض السخررة لها ا أكخ دم   أكب خخ   -ج 

  .امخ كالتعميسات الرادرة إليهك خبلفاا لؤل أك
 .مداعجتها أكض عمى حسل الدبلح كالمجػء إلى عرابة مدمحة حخ   -د
ة في حال أكبث ركح التسخد كالعرياف بيغ مشتدبي قػػ األمغ الجاخمي في أثشاء االضصخابات  -ق 

 .إعبلف الصػارغ 
 .التعميسات إلى عرابة مدمحة أكالخصط  أكأفذى األسخار  -ك 
 ....(( الحخائخ أكاألسمحة  أكالسػاصبلت  أكب عسجاا االتراالت خخ   -ز 

( خسذ 15يعاقب بالدجغ مجة ال تديج عمى ) –الا أك )): أسه ( عمى14كسا تشز السادة ) 
 .ب له عاهةسب   أكمشرباا  أكقجماا  أكرتبة  رفع مشهأعذخ سشة كل مغ اعتجػ عمى مغ هػ 

ال( مغ هحه السادة أك تكػف العقػبة اإلعجاـ إذا أفزى االعتجاء السشرػص عميه في البشج ) –ثاسياا 
 ....(( إلى السػت

حجػ إيصخد رجل الذخشة مغ الخجمة في  –ال أك : )أسه ( فتشز عمى41اما السادة ) 
 : الحاالت اآلتية

 . الدجغ أكقخار حكع بات مغ محكسة مخترة بعقػبة اإلعجاـ مغ صجر بحقه  -أ 
خخػ كقخارات كثيخة صجرت مغ أفي قػاسيغ الػاردة الشرػص العقابية  إلىضافة إلكبا 

 .(1)اإلعجاـمجمذ ؾيادة الثػرة العخاقي السشحل تشز عمى عقػبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1992( لدشة 13سمحة العخاقي رقع )ألقاسػف ا (1)
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 السطلب الثاني
 وتشفيذها اإلعدامبجراءات الحكم إ 

حاكسات الجدائية لمحكع صػؿ السأكسة الجشايات تصبق القػاعج العامة في ف محصل أألا 
مغ أؼ دليل مغ  اإلعجاـلعقػبة باإلداسة كاستحقاؽ الستهع  قشاعتهاكهي تدتسج  ،اإلعجاـبعقػبة 

/أ( مغ قاسػف 213) كذلظ شبقاا لمسادةالسحاكسة  أكدكار التحقيق أجمة في أؼ دكر مغ دلة السقألا
ماـ الخرـػ في الجعػػ أدلة لمسشاقذة ألف تصخح تمظ اأشخيصة  ،السعجؿ ت الجدائيةصػؿ السحاكساأ

ف أ اإلعجاـبكال يذتخط في الحكع  ،سف الحكخآ( مغ القاسػف 212 السادة)كذلظ بسػجب الجدائية 
 كهحا ما سرت عميه السادة ،كثخيتهاأ أكاآلراء تفاؽ ارجر بيف بل يجػز أ ،اآلراء جساعإبيرجر 

 فخكع. ةهحا السػضػع في ثبلث سشتشاكؿك  .مغ القاسػف السحكػر/ب( 224)
 لول الفرع ا

 اإلعدامجراءات الحكم بإ
صػؿ السحاكسات الجدائية ألـد قاسػف أ اإلعجاـلرحة األحكاـ الرادرة بعقػبة  ضساساا  

ف تخسل محكسة السػضػع بأمشه /د( 224) السادةفي  1971( لدشة 23رقع ) السعجؿ عخاقيال
تػقف ذلظ عمى ف يدكف أ ،محكسة التسييد إلىلعقػبة الحكع بهحه االجعػػ الرادر فيها ضبارة إ

كعمى  ،بػية التحقق مغ صحة تصبيق القاسػف  ،شخاؼ الجعػػ الجدائيةالصعغ فيها مغ قبل أ
راؽ الجعػػ أك ك  اإلعجاـف حكع السحكـػ عميه بأ ف تعمععبله أليها أ إكسة بسقتزى السادة السذار السح

ف أله  ف  أكتفهسه ب ،حكاـ القاسػف محكسة التسييد لمشطخ ؼيه حدب أ إلىبه ستخسل تمقائيا  الخاصة
غ اليـػ م بتجاءا ا ،خبلؿ ثبلثيغ يػماا  السحكػرة السحكسةماـ أ اإلعجاـبالرادر  قخار الحكعيصعغ في 

كع عميه كأف الح ،جدامة هحه العقػبةهي هحا الحكع  كعمة ،بحقه اإلعجاـالتالي ليـػ صجكر حكع 
  .الصعغ ؼيه مغ قبل السحكـػ عميه أكجخاءات الصعغ ؼيه تمقائيا إكساؿ إال بعج سػؼ ال يشفح إ

ة رساؿ اضبار يتػجب عميها أ اإلعجاـبكبعج ترجيق محكسة التسييد عمى الحكع الرادر  
رئيذ الجسهػرية الستحراؿ السخسـػ الجسهػرؼ  إلىرسالها إكزيخ العجؿ ليتػلى  إلىالجعػػ 

كزيخ العجؿ  إلىكبعجها يرجر السخسـػ الجسهػرؼ بالتشفيح تعاد الجعػػ  .اإلقميعرئيذ  أك لتشفيحبا
دارة الدجغ الحؼ كضع ؼيه السحكـػ عميه لتتػلى تشفيح إ إلى لحؼ يجب عميه أف يرجر أمخاا ا

  .(1)مشه (286) كذلظ استشاداا لمسادةالعقػبة 
شه السحكسة تعي ِّ  آخخأؼ محل  أك الدجغ داخل اإلعجاـلدجغ بتشفيح عقػبة دارة اإكتقـػ  

لى أك  كقج ،الجشحج قزاة حخؼ التشفيح بحزػر هيئة مكػسة مغ أكيج .الجدائية في قخار حكسها

                                                 
 .393ص  ،السرجر الدابق ،فخخؼ عبجالخزاؽ( 1)
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العاـ رقع  االدعاء( مغ قاسػف 24جبت السادة )أك حيث  ،العاـ االدعاءالسذخع العخاقي اهتساماا ب
السجعي العاـ السشدب  سائب عمى كػردستاف العخاؽ إقميعكتعجيبلته الشافحة في  1979( لدشة 159)

كيحزخ  ،باعتباره عزػاا في هيئة التشفيح اإلعجاـعشج تشفيح حكع في دائخة اصبلح الكبار الحزػر 
ده فعمى دائخة ذا تعحر كجػ إف كجج فإجاخمية كمجيخ الدجغ كشبيب الدجغ مشجكب عغ كزارة ال

يدتصيع محامي السحكـػ عميه كسا  ،ة التشفيحشباء لبلشتخاؾ مع هيئالرحة استجاب أحج األ
اذا )) :قاسػف االدعاء العاـ السحكػر عمى أسه( مغ 19سرت السادة ) كقج .عمى شمبه الحزػر بشاءا 

مخ بتشفيح الحكع ألكججت السحكـػ عميها باإلعجاـ حامبلا، فعمى دائخة اصبلح الكبار عشج كركد ا
 العاـ بحلظ ليبجؼ مصالعته إلى رئيذ االدعاء ح الكبارصبلإدائخة السجعي العاـ في سائب مفاتحة 

 أكتشفيح الحكع  لجيأبتف يقجمها إلى كزيخ العجؿ مذفػعةا بخأيه مدبباا أكعمى رئيذ االدعاء العاـ، 
 . (1)((جخاءات السشرػص عميها في القاسػف إلتبجيمه، كفق ا

خبار إعمى كجػب  السعجؿ صػؿ السحاكسات الجدائيةأ( مغ قاسػف 291كتشز السادة ) 
ف كاست إليقػمػا بديارته كيدسعػف كصيته  قاربه في اليـػ الدابق لمتشفيحسخة السحكـػ عميه كأأفخاد أ

حج رجاؿ الجيغ عمى إدارة الدجغ تسكيغ أسفده القاسػف ( مغ 292جبت السادة )أك كسا  ،له كصية
اء بعس الفخكض الجيشية قبل دأ أك اإلعتخاؼذا كاست دياسته تفخض عميه يه إبسقابمة السحكـػ عم

ة ك عمى مجيخ الدجغ تبل جبتأك ف( مغ القاسػف السحكػر كيؽية التشفيح 289كقج بيشت السادة ) ،السػت
فإذا كاف  .لتشفيحالتشفيح بحزػر هيئة ا السخسـػ الجسهػرؼ بالتشفيح عمى السحكـػ عميه في مكاف

 محزخاا  قػاؿألف يجكف بهحه امى الحاكع أة السخسـػ فعك بعج تبل بجاءهاإقػاؿ يخيج لمسحكـػ عميه أ
ت ؼيه شهادة يثبمحزخ لتشفيح يقـػ مجيخ الدجغ بتحخيخ ف يتع اكبعج أ .عه هيئة التشفيحقعه كتػق ِّ يػ 

كتدميع جثة  كبحلظ يكػف التشفيح تاماا  ،بتػؾيعه هيئة التشفيحالصبيب بالػفاة كساعة حرػلها تذتخؾ 
كيجب  ،لحكػمةدارة الدجغ بجفشها عمى سفقة اذلظ كإال قامت إذا شمبػا إربه قاأ إلىالسحكـػ عميه 

حتفاؿ هي الكسبب مشع ا ،مغ القاسػف سفده (293)كذلظ شبقاا لمسادة ؿ حتفااأف يكػف الجفغ بغيخ 
كهشا  ،حتجاج ضسشي عمى الحكعاذلظ بسثابة  كقج يعجُّ  ،حكـػ عميهى التكخيع لمسسه يتزسغ معشلكػ 

 . (2)رجه السذخع مغ العقػبةخض الحؼ قيفػت الغببل شظ 
كػردستاف  قميعإلقج تبشى السجمذ الػششي ف العخاؽ - كػردستاف قميعإما بخرػص حكػمة أ

كفي السادة  ،كػردستاف العخاؽ إقميعمذخكع دستػر  7/12/2002( في 26العخاؽ بقخاره رقع )
تخؽيزها  أك إلعجاـالسرادقة عمى أحكاـ اصبلحية  اإلقميعلخئيذ الخابعة كاألربعيغ مشه مشحت 

                                                 
 العخاؽ. –ع كػردستافقميإكتعجيبلته الشافحة في  1979( لدشة 159قاسػف اإلدعاء العاـ رقع )( مغ 24أسطخ السادة ) (1)
 . 394ص  ،السرجر الدابق ،محدغ ساجي (2)
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يؤيج تصبيق عمى رأؼ بعس الفقه كػردستاف  إقميعالغالب في  تجاهالاف أ عمساا  ،الدجغ السؤبج إلى
 .(1)لمطخكؼ الخاصة بالسشصقة اإلعجاـعقػبة 

 

 

 الثانيفرع ال
 اإلعدام عقهبةتشفيذ  وسائل

 السعجؿ جدائيةصػؿ السحاكسات الأكقج سز قاسػف  ،قفي العخاؽ بالذش اإلعجاـعقػبة  تشفح
سه ليذ في القاسػف العخاقي سػػ شخيقة كاحجة أكبسا  .ششقاا  اإلعجاـ( تشفيح عقػبة 288في السادة )

سه ليذ في أل ،ششقاا  اإلعجاـف يكػف أـز أف يشز الحكع عمى فميذ مغ البل ،كهي الذشق لئلعجاـ
عساؿ أ مغ  هػ عسل يحرل تشفيحها بالذشق اإلعجاـككػف  ،يليػجب ذكخ هحا التفر القاسػف ما

 .(2)سمصة التشفيح كال شأف ؼيه لدمصة الحكع
العدكخييغ هػ الخمي  عجاـإ خاؽ بذأف ف الػسيمة الستبعة في العإغ فيما بخرػص العدكخيأ

بالذجة السفخشة  تدستاحيث عخفت الجكلة العخاؾية العجيج مغ القػاسيغ العدكخية التي  ،بالخصاص
كسا صجر  ،السمغى 1940( لدشة 13قاسػف العقػبات رقع ) :شهام ،دة العدكخيةسؤ بحق مشتدبي الس

كصجرت العجيج مغ القػاسيغ  ،السمغى 1941( لدشة 44صػؿ السحاكسات العدكخية رقع )أقاسػف 
كخاصة القخارات الرادرة مغ مجمذ ؾيادة الثػرة السشحل  ،كالقخارات العدكخية بخرػص ذلظ

جبت عدؿ الدجشاء أك قج  ،ردسيألاسػف الدجػف الدجػف كقبعس قػاسيغ ا إلىشارة إلا ركتجج
كسا لع تجد لغيخ  .اا ككضعهع تحت الخقابة الجائسة ليبل كسهار  ،مكغما أ اإلعجاـبالسحكـػ عميهع 

ف أليها الدجيغ إحج رجاؿ الجيغ لمصائفة التي يشتسي أ أكفقجيغ أحج الست أكالدجغ كالصبيب مأمػرؼ 
  .(3)بحلظ مغ مجيخ الدجغ ذف خصي  إبعج الحرػؿ عمى ال إ اإلعجاـبيترمػا بالسحكـػ عميه 

 إلىعج ترجيقها مغ محكسة التسييد العدكخية رسالها بإف أحكاـ إعجاـ العدكخييغ يجب إ
تشفح  ا ذكخساكس اإلعجاـكأف عقػبة  ،خ الجفاع لمسرادقة عمى الحكعرئيذ الجسهػرية بػاسصة كزي

يجه مغ جسيع الذارات كالعبلمات كتجخ  احة التشفيحس إلىلسحكـػ عميه حزار اإرميا بالخصاص بعج 
  .(4)العدكخية كقخاءة الحكع عمشاا 

                                                 
 .367ص  ،السرجر الدابق ،دمحم عبجالخحسغ الدميفاسي (1)
 .177ص  ،، السرجر الدابق()اإلعجاـ بيغ السؤيجيغ كالسعارضيغ()مقاؿ بعشػاف  سعج عبج هللا دمحم سعيج،أ (2)
 . 659ص  ،السرجر الدابق ،كامل الدعيج 0د( 3)
يعإكـخ سذأت أ (4) ، مصبعة لعاـ مغ قاسػف العقػبات البغجادؼشخح قدع ا ،حكاـ العامة في قاسػف العقػبات العخاقيألا ،بخـا

 .112ص  ،1962 ،بجكف شبعة ،بغجاد ،سعجأ
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ف إكهحه الػسائل ك  ،اإلعجاـعقػبة يح حيث تختمف قػاسيغ الجكؿ ؼيسا بيشها في كسيمة تشف
لمقاعجة  لع تصبيقاا أزهاؽ الخكح بجكف إفي غاية كاحجة كهي  تمتقي جسيعاا  سهاإختمفت ؼيسا بيشها فا

  .(1)ت محل القاعجة ))تعحيب ببل مػت((خكفة ))مػت ببل تعحيب(( التي حم  السع
سػرابي كاست تشفح بالقتل بالديف بصخؽ شتى ففي شخيعة ح تشفح قجيساا  ،كاست هحه العقػبة   
       االسخائيمييغ كالسرخييغ بالذشق  كلجػ ،بالخازكؽ  أك ،بالحخؽ  أك ،باإلغخاؽ أك ،بالذشق أك
خز قصع حادة مغ بغ أك ،ع الخأسكقص ،الخصاص السحاب في فع السحكـػ عميهكصب  ،الخجع أك

 بإقعاد كفي الهشج ،القرب في جدج السحكـػ ثع تقصيعه مغ قبل الجبلديغ كحخقه عمى كػمة قر
 ماـ الفيل يسدقه كصبككضعه أ رباا إ رباا إكتقصيعه بالدكاكيغ  ،كتج رؼيع الخأسعمى السحكـػ عميه 

كفي اليػساف  ،حخاقه بالشار حياا إدخاؿ قزيب مغ حجيج في فسه ك إك  ،ذسيهسه كأالجهغ السغمي في ف
 . (2)العبيج في بئخ محاشة ججراسه الجاخمية بدكاكيغ حادة كبإلقاء ،كالتدسيع ،بالخشق كقصع الخأس

لقاء إك  ،عمى صخخة مختفعةلقاء شاهج الدكر مغ أ إكب ،الخأس كقصع ،كفي ركما بالذشق
كفي أيخاف  .حج الػالجيغ في البحخ داخل كيذأككضع قاتل  ،في الشار حياا  الحخيق عسجاا مختكب 

سحق رأسه بيغ  أك ،فسه إلى كدفشه حياا  ،حيػاساتشعامها لمإيقصع أعزاء السحكـػ عميه ك 
   صيعبالتق أك ،ى  في الديت السغمسحكـػ بػضع ال أكربا القجيسة كاف يتع بالحخؽ أك كفي  .صخختيغ

 اإلسبلميةكفي الذخيعة ، حيػاف مفتخس عمى السحكـػ عميه أك ،ثعباف ساـ بلؽبإش ،الجفغ حياا  أك
  .(3)قصع الخأس بالديفب

 يمي:جسالها في ما إيسكغ  اإلعجاـختمفت الػسائل في تشفيح حكع ا كفي القػاسيغ الحجيثة
خاؽ غمب دكؿ العالع كسا هػ الستبع في العق في أ كتصب ،كهي أكثخ الصخؽ شيػعاا  الذشق: –الً أو 
 .كتخكيا سكمتخا كالكػيت كالشسدا كالسجخاككحا في مرخ ك  ،الشدبة لمسجسييغب

كفي الكػيت في  ،عدكخييغكهحه الصخيقة متبعة في العخاؽ بالشدبة لم :الرمي بالرصاص –ثانياً 
 . كجسهػرية يػغدبلؼيا الدابقة ،ركسياك  ،كاليػساف ،كفي ايصاليا ،يشةحاالت مع

كهي مصبقة في فخسدا  ،قصع الخأس بػاسصة السقرمةكذلظ ب :السقرلةعن طريق  اإلعدام –ثالثاً 
 ػحجرمة في إمق بإقامةكلكغ قامت الدمصات  ،ككاست في فخسدا تشفح في ساحة عسػمية ،كسػيدخا

غ اليـػ السحجد، كضهخت حخكات كال يعي   عجاده ليبلا كيتع إ  ،مغ كسط السجيشة ة بجالا شخاؼ الشائيألا
  .(4)رتشفيح يتع في مكاف مدػ  صبح الأمشاهزة لحلظ ف

                                                 
 .420ص  ،السرجر الدابق ،ؼ اك د. عمي حديغ الخمف كسمصاف عبجالقادر الذ (1)
 .372ص  ،دابقالسرجر ال ،دمحم عيج الخحسغ الدميفاسي (2)
 .373ص  ،السرجر سفده (3)
 .374ص  ،السرجر سفده (4)
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تدميط تيار كهخبائي عمى جدع السحكـػ عميه بكذلظ  :بهاسطة التيار الكهربائي اإلعدام –بعاً را
في مخيكا أمخة في  ؿك ألبالكخسي الكهخبائي  اإلعجاـخيق الراعق الكهخبائي كتع حتى مػته عغ ش

العذخيغ مغ شهخ ي اليـػ التاسع ك حيث ف ،خ( بحق الستهع كليع كيسم1890عاـ ) كالية سيػيػرؾ
الستهع كيمياـ كيسمخ، فخبلؿ تمظ  إلىه القزاء األميخكي تهسة القتل العسج كج   1889آذار مغ سشة 

الفتخة أقجـ كيسمخ عمى قتل زكجته تيمي زيغمخ عغ شخيق تػجيه ضخبات عجيجة إليها باستخجاـ 
القزاء األميخكي تهسة القتل عمى  أكج   1889مع حمػؿ يـػ العاشخ مغ شهخ أيار سشة  .فأس

كاست كالية  كفي غزػف ذلظ .كيمياـ كيسمخ، كبعج يػميغ فقط صجر حكع سهائي بإعجاـ الستهع
قاسػساا ججيجاا يقزي باستخجاـ الكخسي الكهخبائي لتشفيح أحكاـ  1889ت مصمع سشة سيػيػرؾ قج مخر  

 .(1)اإلعجاـ
 .مخيكيةألمصبقة في بعس الػاليات االصخيقة  كهحه :بطريق الغاز الدام اإلعدام –خامداً 

  .هحه الصخيقة مصبقة في اسباسيا ككػبا :الخشق –ساً ساد
كسا تصبق ككاست تصبق هحه الصخيقة في الساسيا كالدػيج كالجاسسارؾ كبمجيكا  :قطع الرأس –سابعاً 

    الدعػدية كسيجيخيا كاليسغ.ك بقصع الخأس بالديف اإلسبلميةفي بعس الجكؿ 
في حاالت زسى السحرشات، مشها  اإلسبلميةكتصبق في الجكؿ التي تصبق الذخيعة  :الرجم – مشاً ثا

  .سيجيخيا كايخاف كالدعػدية
ػاليات كهحه الصخيقة متبعة في بعس ال برة الدامة:عن طريق الحقن بهاسطة ال اإلعدام –تاسعاً 

ت اسجياسا اك يخؼ ه( في سجغ ت2002يار عاـ )آعجاـ في حيث أجخيت عسمية إ  ،الستحجة االمخيكية
الحقغ  الا أك بثبلث مخاحل  عجـما كإ اكبلهأك سي ماكفاؼ( الستهع بتفجيخ مجيشة بحق السحكـػ )تيسػ 

 ) تزييق الشفذ  إلىثع مادة )باسكيػرك تيـػ البخكف( تؤدؼ  ،الػعي هتفقجبسادة )بشتػثاؿ الرػديـػ
( تدبب تػقف القمب   .ثع مادة )كمػريجا البػتاسيـػ

في  أكفي ساحات  ات عمشاا اإلعجامت تشفح ع كاسلف معطع بمجاف العاشارة بأإلا رجكتج
  .(2)تشفح في داخل الدجػف  فأصبحت ،لحلظ ةفطهخت معارضة شجيج ،ماـ الجسهػرأمياديغ عامة ك 

 
 
 

                                                 
(1)

( مشذػر عمى (ؿ عسمية إعجاـ باستخجاـ الكخسي الكهخبائيأك كيف جخت ))مقاؿ تحت عشػاف  ، عبجالشاصخ رمزاف شه 
خخ آريخ أ، ت https://bit.ly/2v3HTmlلكتخكسي التالي: ألستخسيت، متاح عمى الخابط األمػقع العخبية عمى شبكة ا

 .1/3/2020 زيارة
 . 374-372دميفاسي، السرجر الدابق، ص عبجالخحسغ الدمحم  (2)

https://bit.ly/2v3HTml
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 الثالثالفرع 
 اإلعدامالسهانع السؤقتة لتشفيذ عقهبة  

كهحه  ،لمسحكـػ عميه اإلعجاـيح عقػبة ال يجػز بػجػدها تشف هشاؾ بعس السػاسع السؤقتة
 -السػاسع هي :

عياد الخاصة بجياسة السحكـػ ياـ العصبلت الخسسية كاألفي أ اإلعجاـال يجػز تشفيح عقػبة  :-الً أو 
عياد الخاصة مغ األ عيجاا  أك ،يـػ عصمة رسسيةيـػ السعيغ لمتشفيح يرادؼ الف اذا ضهخ فإ ،عميه

( مغ 290ت عمى هحا الحكع السادة )كقج سر   .مػعج آخخ إلىالتشفيح  لُأج ِّ بجياسة السحكـػ عميه 
ياـ العصبلت في أ اإلعجاـ))ال يجػز تشفيح عقػبة  :بقػلها السعجؿ صػؿ السحاكسات الجدائيةأقاسػف 

 .(1)((عياد الخاصة بجياسة السحكـػ عميهالخسسية كاأل
عياد الخاصة بجياسة السحكـػ لخسسية كاألياـ العصبلت افي أ اإلعجاـشتخاط عجـ تشفيح عقػبة اك      

ات قػمية كديشية مغ جهة، كلتجشب ياـ التي هي مشاسبألعميه بقرج الحفاظ عمى حخمة مثل تمظ ا
 .(2)مغ جهة ثاسية اإلعجاـيبلـ عمى عقػبة إلخفاء معشى اإ

كضعها  مزي أربعة أشهخ عمى تاريخبالسخأة الحامل قبل  اإلعجاـال يجػز تشفيح عقػبة  –ثانياً 
دارة إفعمى  ،مخ بالتشفيحألعشج كركد ا حامبلا  اإلعجاـبذا كججت السخأة السحكػمة عميها فإ .لحسمها

        كزيخ العجؿ بتأجيل التشفيح  بإخبارالعاـ بحلظ ليقـػ هػ بجكره  االدعاءخبار رئيذ إالدجغ 
كيؤخخ  ،مب مشه ذلظيص رئيذ الجسهػرية إلىفع مصالعة كيقـػ كزيخ العجؿ بخ  ،خؽيف العقػبةت أك

أما  ،لسا يقخره رئيذ الجسهػرية تشاداا ساكقت صجكر أمخ ججيج مغ الػزيخ  إلى اإلعجاـتشفيح عقػبة 
فبل يجػز تشفيح العقػبة قبل قج كضعت حسمها  اإلعجاـبذا كاست السخأة الحامل السحكـػ عميها إ

 فيح قج كرد.مخ الججيج بالتشألريخ الػضع كلػ كاف اأشهخ عمى تمزي أربعة أ
 صػؿ السحاكسات الجدائيةأف ( مغ قاسػ 665كقج سرت عمى الحكع السحكػر السادة )

ي حساية حياة بالسخأة الحامل حتى تزع حسمها ه اإلعجاـشتخاط عجـ تشفيح عقػبة اكعمة  .السعجؿ
الحامل السخأة  اإلعجاـبعقػبة  ةكالسقرػد ،ذ لػ سفحت فيها العقػبة كهي حامل لسات الجشيغإ، الحسل

ما اشتخاط عجـ تشفيح أ .ألف العقػبة شخرية ال تشرب إال عمى فاعل الجخيسة ؛جشيغكليذ ال
                                                 

ريخ أبترئيذ الشطاـ الدابق عجاـ صجـ حديغ إ قجمت الحكػمة العخاؾية في عهج رئيذ الػزراء سػرؼ السالكي، عمى أ( 1)
صػؿ السحاكسات الجدائية أ( مغ قاسػف 290حكاـ السادة )ألمخالفاا  كهحا يعج   ،حىضألفي يـػ عيج ا 30/12/2006

عياد الخاصة ألياـ العصبلت الخسسية كاأعمى عجـ جػاز تشفيح حكع اإلعجاـ في  ف السذخع العخاقي عشجما سز  أالسعجؿ. ك 
كسا يعج  السحكـػ قػمية كديشية.  اتياـ التي هي مشاسبألجل الحفاظ عمى حخمة هحه اأبجياسة السحكـػ عميه هػ مغ 

/أكالا/أ( مغ قاسػف 10مسادة )ل استشاداا السحكػر رجبلا عدكخياا فكاف عمى الدمصة تشفيح عقػبة اإلعجاـ رمياا بالخصاص 
 .2007( لدشة 19العقػبات العدكخؼ العخاقي السخقع )

 .422ص ،السرجر الدابق ،ؼ اك سمصاف عبجالقادر الذ 0د. عمي حديغ الخمف كد (2)
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يخ شهخ عمى كضع حسمها فسقرػد به حساية حياة الرغالعقػبة بالسخأة الحامل قبل مزي أربعة أ
مل التي ف السخأة الحاأ إلى باإلضافة ،كثخ الشاس رعاية لهألف األـ أ ،لى مغ كضعهك ألشهخ األفي ا

معشى هحا التشفيح مغ  همسيحلسا  ،اإلعجاـكالسخض يسشع مغ تشفيح عقػبة  ،تمج تكػف بحالة مخضية
  .(1)يبلـإلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .395ص  ،السرجر الدابق ،د. فخخؼ عبجالخزاؽ صمبي الحجيثي (1)
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 الخاتسة
كالتي  االستشتاجات كالسقتخحاتف استهيشا مغ كتابة هحا البحث يسكششا تدجيل بعس أبعج 

 :سمخرها ؼيسا يمي
 اًل: االستشتاجات: أو 

بل  ،ستقخارهاصساـ األماف لحساية السجتسع كأمشه ك  سهاإفتها اك رغع قد اإلعجاـعقػبة  فإ  -1
فزل كسيمة الستئراؿ أسها كأ ،ل مشع كقػع بعس الجشاياتتي تكف  هي العقػبة الػحيجة ال

صبلحهع.إالسجخميغ الحيغ ال يخجى 

تكػف عمى درجة كبيخة  ف الجخيسة حيشساأل ؛صبلحإلساسية مغ العقػبة هي األف الغاية اإ  -6
كترػره الفاعل بتعاليع هللا كالعجالة كالزسيخ كالػججاف  ستهتاراك  ،كالخصػرة مغ الجدامة

الجشاة ها رتكباتشاسبها مع خصػرة الجخيسة التي ال ريب في عجالتها ك  اإلعجاـ ف عقػبةإف
بعث  ـاإلعجاف مغ شأف تصبيق عقػبة أل ؛ة الػحيجة التي يدتحقها السجـخكهي العقػب

قرى قجر مغ تتزسغ أ ألسها ،الجخائعقتخاؼ اخػؼ في سفػس السجخميغ كردعهع مغ ال
 .الدجخ

هجؼ السجتسع في مكافحة في تحقيق  ثخاا كثخ العقػبات أفي سطخؼ أ اإلعجاـعقػبة تعتبخ   -1
ية سها ضخكر كأ ،سحافطة عمى أمغ كسطاـ السجتسعال كثخ الػسائل فاعمية فيجخاـ كأاإل

 لئليحاءحتى  أكغيخ مبخرة لمقتل  أكبديصة  ألسباب بخيئاا  سداساا . فالحؼ يقتل إلةلتحقيق العجا
يختكب جخيسة  أكرهابهع إركاحهع ك أ إلزهاؽجسهخة مغ الشاس  ككحلظ مغ يمقى قشبمة عمى

كالشتائج  ،السختمفة بأساليبهارهاب التي ال حرخ لها في كيؽية تشفيحها إلمغ جخائع ا
كيدتحق  ،سدافإألسه  ؛عجامهإ ف سجافع عشه كسقػؿ يجب عجـ أ هل يدتحق ،الستػقعة لها

 سداف يشبغي حسايةإسداف بدعع أسه إلغ ذلظ مشطسات حقػؽ اتسشعشا ع أكالحياة كالعير 
 .قػقهح

عميه  كالسعتجػسجشى عميه سداف الاإل ،خخ في القزيةآلسأخح الجاسب ا لساذا ال
 :ككاف لهع أركاح كهع ؟سدافإلظ هع مغ الئأك ا ليدػ أ ،فخادأمجسػعة  أك سػاء كاف فخداا 

لهع بقػاسيغ كضػابط السجتسع لتحقيق  كالثأر ،سهع السدتحقػف بالجفاع عشهعالسجشى عميهع كأ
كؼ السجشى عميه في المجػء كقصع الصخيق عمى ذ ،ستقخارهاالعجالة كحساية السجتسع كأمشه ك 

عغ ضساف تحؿيقها في  القاسػسي عاجدةا ستقاـ كالثأر لتحقيق العجالة التي تعتبخ الشطاـ الا إلى
 أكمقابل الجخيسة  لسدتحقيغ قاسػساا كعجـ تشفيحه بحق ا ،اإلعجاـحالة عجـ كجػد عقػبة 

.ػهارتكباالجخائع التي 
 أليةسكششا حرخها كال يسكغ يهػ الحل السشاسب كالعادؿ لمجخائع البذعة التي ال  اإلعجاـ  -2

في ردع السجخميغ. تحل محمه عقػبة اإلعجاـ فػبة مغ العقػبات الدالبة لمحخية أعق
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سفذ كيبقى  ،لعقػبة اإلعجاـكالسعارضيغ  جيغالسؤي  بيغ  اا مسيبقى الججاؿ كالشقاش محتج  -3
عمى تصبيق هحه  يعتخض كيشتقج بذجة فتخاه تارةا  ،عمى أؼ رأؼ يدتقخ سداف متحيخاا إلا

يذاهج الجخائع البذعة التي  أك جها عشجما يدسعجع عغ قخاره كيؤي ِّ خخػ يتخاكتارة أ ،العقػبة
.لها الجبيغ ػيشج

 ثانيًا: السقترحات:
سأخح كػردستاف اال إسشا  إقميع فيتصبق في العخاؽ كمغ ضسشها  اإلعجاـف عقػبة أرغع   -1

 اإلعجاـحكاـ أالحيغ لجيهع سمصة إصجار قخارات تشفيح  اإلقميععمى السدؤكليغ في حكػمة 
كلع يتع تشفيحها لحج  ،اإلعجاـحكاـ ألحيغ صجرت بحقهع ف هشاؾ العجيج مغ السحكػميغ اأب
عجة سشػات مشح ما يقارب  اإلعجاـصجار الحكع عميهع بإبعس السحكػميغ تع  ف  إف. ك آلا

ها قميل ججاا يسكغ عج   اإلقميعصبلحيات كاف ما تع تشفيحه في إ ،فآللحج ا هايحكلع يتع تشف
السحكػميغ كعجـ بعس  بحق اإلعجاـح حكع ف يتع تشفيأذ ليذ مغ العجالة إبأصابع اليج. 
لتحقيق بهحه العقػبة كافة مغ تشفيحها عمى السحكػميغ  حيث البج   خخيغ.آتشفيحها بحق 

الخدع.

سباب عجـ أبياف  اإلعجاـحكاـ أمغ الدمصات السخترة السخػليغ بترجيق سصالب   -6
.ترجيقها

خخػ كالتي آلالقػاسيغ ا أكعقػبات دراسة مػاد قػاسيغ سػاء ال بخلساف كػردستافاقتخح عمى   -1
لبعس الجخائع، أؼ التزييق مغ  اإلعجاـبحيث يربح عقػبة  اإلعجاـسرت مػادها عمى 

ه.ر ستقخااكأمشه ك  ستاسييتبلءـ كمرمحة السجتسع الكػرد بساكعجـ التػسع فيها  اإلعجاـأحكاـ 

ذاعات الا أكت سجبلال أكجخائج الفي  اإلعجاـحكاـ أخبار بخرػص تشفيح أف يتع سذخ أ  -2
بعث الخػؼ في سفػس  اإلعجاـمغ شأف تصبيق عقػبة  ف  أل ؛سحمية لكي يعتبخ ردعاا ال

قرى قجر مغ الدجخ.أسها تتزسغ أل ،الجخائعالسجخميغ كردعهع مغ اقتخاؼ 

بحق السحكـػ عميه الرادر بحقه جحافا إلفتخة شػيمة يعتبخ  اإلعجاـحكاـ أعجـ تشفيح  ف  إ  -3
كثاسياا تشفيح  ،ه في الدجغ لسجة شػيمةؿ بقاؤ ك ألا :يعتبخ بسثابة حكسيغ حيث اإلعجاـحكع 

.اإلعجاـحكاـ أذا قامت الدمصات السخترة بتشفيح إبحقه  اإلعجاـ
ا مس   ،ذهاف سفػس ذكؼ السجشى عميهعأيبقي الجخيسة حية في  اإلعجاـعجـ تشفيح عقػبة  ف  إ  -4

ؾياـ ذكؼ السجشى  إلىكقج يؤدؼ هحا  ،كذكيه سخ الزغيشة كالحقج في سفػسهع تجاه الجاسييخ  
الثأر كاالستقاـ مغ ذكؼ الجاسي. أخحعميهع ب

لسجخد  اإلعجاـف التشصق بعقػبة أالعخاؽ -كػردستاف إقميععمى محاكع الجشايات في   -5
سه يذكل أف يثبت لجيها أكاسسا يتعيغ  بالعقػبة السحكػرة، اارتكاب الستهع جخيسة معاقب عميه

تػقي ف أداسة مغ القػة بحيث ال تحتسل الذظ أؼ إلدلة اأف تكػف أك  ،لسجتسعخصخاا عمى ا
.أمخ ضخكرؼ  اإلعجاـصجار قخار حكع إالحيصة كالححر عشج 
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  .1949 بجكف شبعة، ،بغجاد ،مصبعة السعارؼ

حكاـ الجستػرية لمببلد العخبية، مشذػرات دار الجامعة ألسبيل الطػاهخة الرائغ، ا .18
 شبع. بجكف سشة بيخكت، لمرحافة كالصباعة كالشذخ،

 
 جم والقهاميس:: السعاثانياً 

حياء التخاث العخبي إدار  ،9ج ،: لداف العخبابغ مشطػر األسرارؼ  دمحم بغ مكـخ .1
 .1988 لى،ك الصبعة األ بيخكت،

 
 : البحهث والسقاالت السشذهرة:ثالثاً 

مجمة ، ()اإلعجاـ بيغ السؤيجيغ كالسعارضيغ()مقاؿ بعشػاف  سعج عبج هللا دمحم سعيج،أ  .1
لعاشخ العجد ا ،رمية يرجرها اتحاد حقػقي كػردستافمجمة قاسػسية ف، (حترازوو)

  .2010لدشة 
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مجمة ، ((ـ إلغائهاأ)عقػبة اإلعجاـ هل اإلبقاء عميها )عػسي البداز، مقاؿ بعشػاف  .2
العجد  ،العخاؽ-مجمة قاسػسية ترجرها سقابة محامي كػردستاف ،(ثاريَسةر)
4/2002. 

 القهانين:: رابعاً 
 .1969لدشة  (111)رقع  ،هيبلتقاسػف العقػبات العخاقي كتعج (1)
 .السعجؿ 1971لدشة  (23)رقع  صػؿ السحاكسات الجدائي العخاقيأقاسػف  (6)
 .السعجؿ 1970( لدشة 20قاسػف تشطيع التجارة العخاقي رقع ) (1)
 .1971( لدشة 66قاسػف معاؾبة الستآمخيغ رقع ) (2)
 .1983( لدشة 11قاسػف تشطيع الػكالة كالػساشة التجارية رقع ) (3)
 .1992( لدشة 13سمحة العخاقي رقع )ألقاسػف ا  (4)
-قميع كػردستافإ بخلساف الرادر مغ 2006( لدشة 3رهاب رقع )إلمكافحة اقاسػف  (5)

 .العخاؽ
قميع إالشافح في  2008( لدشة 14رقع ) قػػ األمغ الجاخميلعقػبات القاسػف  (6)

 كػردستاف.
 

 : الحكام والقرارات القزائية:خامداً 
 .(غيخ مشذػر)، 14/1/2002في  (2002/هيئة عامة/1) رقع القخار -1
 .(غيخ مشذػر)، 3/4/2002في  (2002/هيئة عامة/4رقع )القخار  -2

 
 : السرادر االلكترونية:سادساً 
1- https://bit.ly/2v3HTml  5/2/2020اخر زيارة للوولع كاًج بخأريخ. 

2- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/316480K ،زيارة لمسػقع كاست بتاريخ اخخ 
6/1/2020. 

 

https://bit.ly/2v3HTml
https://bit.ly/2v3HTml
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 3 – 1 السقدمة
 10 – 4 عقهبة اإلعدام  ماهيةل: ول السبحث ا

 4 ؿ:  تعخيف عقػبة اإلعجاـك ألالسصمب ا
 4 السعشى المغػؼ ؿ: ك ألالفخع ا      
 5 الفخع الثاسي: السعشى االصصبلحي      

 6 الثاسي: التصػر التاريخي لعقػبة اإلعجاـ السصمب 
 6 ؿ: عرخ ما قبل التاريخك ألالفخع ا      
 6 عجاـ في القػاسيغ الذخؾية القجيسةإلالفخع الثاسي: ا      
 8 السػسػيةالفخع الثالث: الذخيعة       
 9 عجاـإلا إلىالذخيعة السديحية كسطختها الفخع الخابع:       
 9 لخامذ: اإلعجاـ في الذخائع الغخبية القجيسةالفخع ا      
 10 الفخع الدادس: اإلعجاـ في العرػر الػسصى      

 عقهبة اإلعدام وحجج السطالبين على باإلبقاء الثاني: حجج السطالبين  السبحث
 19 – 11 سالمية مشهاإلومهقف الذريعة ا ئهابإلغا                

 12 لها( جيغالسؤي  ) عمى عقػبة اإلعجاـغ باإلبقاء حجج السصالبيؿ:  ك ألالسصمب ا
 15 ء عقػبة اإلعجاـحجج السصالبيغ بإلغاالسصمب الثاسي: 

 16 السصمب الثالث: مػقف الذخيعة اإلسبلمية مغ عقػبة اإلعجاـ
 33 - 20 واجراءاتها ةالعراقي القهانينعقهبة اإلعدام في السبحث الثالث: 

 20 التذخيعات العخاؾيةجاـ في ؿ: عقػبة اإلعك ألالسصمب ا
 (11)رقع  عجاـ في قاسػف العقػبات العخاقيإلعقػبة اؿ: ك ألالفخع ا      

 21 السعجؿ 1969لدشة 

العقػبات العدكخؼ رقع  يقاسػسعجاـ في إلالفخع الثاسي: عقػبة ا      
 2007( لدشة 19كرقع ) يغالسم 1940لدشة  (13)

 الشافح
22 

 22 خخػ ألاعقابية القػاسيغ العقػبة اإلعجاـ في  الفخع الثالث:      
 27 تشفيحها ك  باإلعجاـالسصمب الثاسي: اجخاءات الحكع 

 27 باإلعجاـجخاءات الحكع إؿ: ك الفخع األ
 29 تشفيح عقػبة اإلعجاـكسائل   :الفخع الثاسي
 32 السػاسع السؤقتة لتشفيح عقػبة اإلعجاـ   :الفخع الثالث

 35 – 34 الخاتسة
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