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 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثذث انؼهًٙ   

 جايؼح دٚانٗ                

 كهٛح انمإٌَ ٔانؼهٕو انغٛاعٛح   

 لغى انمإٌَ               

   

  

)ػمٕتح االػذاو فٙ انرششٚغ 

 انؼشالٙ(
تّ انطانثح ) ذًاسا كُؼاٌ يذًذ ػهٙ ( انٗ يجهظ كهٛح انمإٌَ     ذمذيد  تذث

ٔانؼهٕو انغٛاعٛح ْٕٔ جضء يٍ يرطهثاخ َٛم شٓادج انثكانٕسٕٚط فٙ 

 انمإٌَ.

 

 

  تإششاف 

 و. و َجاح اتشاْٛى عثغ

 

 

 

 

 

 

 و  0281ْـ                                                                         8341    
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 الشاس انًششف

اشٓذ اٌ ْزا انثذث انًٕعٕو ) ػمٕتح االػذاو فٙ انرششٚغ انؼشالٙ ( لذ 

جشٖ ذذد اششافٙ فٙ كهٛح انمإٌَ ٔانؼهٕو انغٛاعٛح ْٕٔ جضء يٍ 

 يرطهثاخ َٛم شٓادج انثكانٕسٕٚط فٙ انمإٌَ .

 

 

 اعى انًششف                                                               

 و. و. َجاح اتشاْٛى عثغ                                                              
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ٍَ أُٔذُٕا انهِزٚ َٔ ُُْكْى  ٍَ آَيُُٕا ِي ُ انهِزٚ  ﴿ َْٚشفَِغ َّللاه

ٌَ َخثٌِٛش ﴾ هُٕ ًَ ا ذَْؼ ًَ ُ تِ َّللاه َٔ  اْنِؼْهَى َدَسَجاخ  

 صذق َّللا انؼظٛى

 

 

 

 

 

 (88انًجادنح : اٜٚح )عٕسج   
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 االْذاء

انٗ صادة انفشدٔط االػهٗ ٔعشاج االيح انًُٛش ٔشفٛؼٓا انُزٚش انثشٛش يذًذ ) 

 صهٗ َّللا ػهّٛ ٔآنّ ٔعهى ( فخشاً ٔاػرضاصاً.

انٗ انز٘ طانًا اعًّ ساػٙ انؼهى انٗ انز٘ تزل كم يا نذّٚ نكٙ َكثش َٔصثخ َٔرؼهى 

 انؼضٚض (.انٗ انز٘ اػطاَٙ كم شٛئ ) ٔانذ٘ 

انٗ انرٙ جؼهٓا َّللا كرهح يٍ انذُاٌ انٗ انرٙ ذذد الذايٓا كم انجُاٌ انٗ انرٙ ذؼثد 

 ٔصثشخ انٗ ) ٔانذذٙ انؼضٚضج (.

 انٗ اخٕذٙ ٔاخرٙ ٔانٗ جًٛغ ادثائٙ .

 انٗ

كم يٍ اضاء نٙ ػهًّ ػمم غٛشِ أ ْذٖ تانجٕاب انصذٛخ دٛشج عائهّٛ فأظٓش 

 ٔتشداترّ عًادح انؼاسفٍٛ انٗ اعاذزذٙ االفضال انًذرشيٍٛ.تغًادرّ ذٕاضغ انؼهًاء 
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 انشكش ٔانرمذٚش

انذًذهلل سب انؼانًٍٛ ٔانصالج ٔانغالو ػهٗ اششف انخهك ٔانًشعهٍٛ َثُٛا يذًذ         

 انطٛثٍٛ انطاْشٍٚ .( صهٗ َّللا ػهّٛ ٔآنّ ٔعهى ) 

م َّللا عثذاَّ ٔذؼانٗ انز٘ أل انشكش ٔآخشِ اذمذو تّ انٗ انًُؼى انثاس٘ ػض ٔج

اداطُٙ تشػاٚرّ االنٓٛح انؼظًٛح ٔٚغش نٙ كم ػغٛش ٔانًُٓٙ انصثش ٔانمٕج فٙ شك 

 طشٚمٙ انذساعٙ.

ٔاذٕجّ تخانص شكش٘ ٔذمذٚش٘ ٔػظٛى ايرُاَٙ انٗ اعرار٘ انفاضم و. و)َجاح 

نز٘ نى اتشاْٛى عثغ ( نرٕجٛٓاذّ انغذٚذج انرٙ يا صاند يُاساً نٙ فٙ انثذث انؼهًٙ ٔا

 ٚثخم ػهٙ ترٕجٛٓاذّ َٔصائذّ انمًٛح انرٙ كاَد ػَٕاً نٙ فٙ اذًاو ْزا انثذث.

 كًا ال اَغٗ يٍ لال فٛٓى انشعٕل انكشٚى ) يٍ ال ٚشكش انُاط ال ٚشكشِ َّللا(

اعاذزذٙ ٔاصذلائٙ انزٍٚ ٔجذذٓى فٙ انغشاء ٔانضشاء انزٍٚ لذيٕا نٙ ٚذ انؼٌٕ 

 اكى َّللا ػُا كم انخٛش .نٛظٓش ْزا انثذث فٙ اتٓٗ صٕسج فجض
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 انًمذيح

ٔلجغبً فٙ يذبسثٓب ،   شكم انذك فٙ انذٛبح ػجش انؼظٕس َٕساً فٙ يشكبح انمٛى االَغبَٛخ

ضًُزّ انزؼبنٛى انغًبٔٚخ ، ٔكشعزّ انًجبدئ انفهغفٛخ ٔانزٛبساد انفكشٚخ ، ٔايغٗ دمبً 

كَٕٛبً رظذٖ نذًبٚزّ انزششٚغ انذٔنٙ ، انًزؼهك ثذمٕق االَغبٌ ، يٍ خالل يب رضًُزّ 

فٙ  انؼذٚذ يٍ انؼٕٓد ٔانًٕاثٛك انذٔنٛخ ، انٓبدفخ انٗ دًبٚخ دٛبح انكبئٍ انجشش٘ ،

يٕاجٓخ ججشٔد انًجشيٍٛ ، ٔرؼغف انغهطخ ، ٔظهى انذبكًٍٛ ، غٛش اٌ انذك فٙ 

انذٛبح نٛظ دمبً يطهمبً ، فجإيكبٌ انذٔنخ اٌ رذشو االفشاد  يٍ انذٛبح دٌٔ اٌ ٚزؼبسع 

 ػًهٓب يغ يجبدئ انزششٚغ انذٔنٙ ٔرشكم ػمٕثخ االػذاو انزجغٛذ انذٙ نٓزِ انفكشح.

شٚغ انذٔنٙ انًزؼهك ثذمٕق االَغبٌ ، ال ًُٚغ اعزخذاو ػمٕثخ ٔفٙ ْزا انغٛبق ، َجذ انزش

انًٕد ، كجضاء جضائٙ ، ٔٚكزفٙ ْزا انزششٚغ ثبنذػٕح انٗ انغبء ْزِ انؼمٕثخ أ انذذ 

 يُٓب .

ٔدبطم انمٕل اٌ ػمٕثخ االػذاو رظم ايشاً يششٔػبً يجبدبً فٙ انششائغ انزٙ يب صانذ 

 لذ الذيذ ػهٗ انغبئٓب أ ػطهذ انؼًم ثٓب .رطجمٓب ، ػهًبً ثأٌ انؼذٚذ يٍ انذٔل 

 

 -اًْٛح انثذث : -8

اٌ اًْٛخ انجذث فٙ يششٔػٛخ ػمٕثخ االػذاو نٛظ ػهٗ يغزٕٖ انُض انمبََٕٙ انز٘ 

ٚغُذْب فذغت ثم ػهٗ يغزٕٖ انجذل انفهغفٙ انذمٕلٙ ألَّ ػمٕثخ ػبدنخ ٚزغبٖٔ فٛٓب 

اً فؼهّٛ اٌ ٚكفش ػٍ رَجّ ثذيّ انضشس ثبنجضاء انجُبئٙ يثال انز٘ ٚضْك سٔح اَغبٌ ػًذ

ٔاٌ ٚذفغ دٛبرّ ثًُبً إلثًّ انكجٛش . ْٔٙ ػمٕثخ ضشٔسٚخ نزخهٛض انًجزًغ يٍ 

االشخبص انخطشٍٚ انزٍٚ رًكٍ انشش يٍ َفٕعٓى ٔال ايم فٙ اطالدٓى أ فٙ شفبئٓى 

ٔكزنك ْٙ ػمٕثخ سادػخ رفضع كم يٍ رغٕل نّ َفغّ اسركبة جشًٚخ يؼبلت ػهٛٓب 

ًزُغ ػٍ اسركبثٓب ، ػمٕثخ رجؼث انطًأَُٛخ فٙ َفٕط انًٕاطٍُٛ يب داو ثبإلػذاو فٛ

انزششٚغ ُٚض ػهٗ ٔجٕدْب ، ػمٕثخ ٚمُٛٛخ ٔيذزًخ الٌ ػمٕثخ انذجظ كثٛشاً يب رُزٓٙ 

انٗ انٓشة أ انؼفٕ أ ٔلف رُفٛز انذكى ػمٕثخ افضم يٍ ػمٕثخ انغجٍ انًؤثذ انزٙ 

َٔفغٙ لبرم ال َٓبٚخ نّ ٚفٕق ػزاة انًٕد رغزجذل ثٓب ػبدح فٓزا االخٛش ػزاة جغذ٘ 

 ٔيشاسرّ .

 

 -يشكهح انثذث : -0
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اٌ انًشكهخ االعبعٛخ فٙ ػمٕثخ االػذاو ركًٍ فٙ اٌ انذكى ثٓب لذ ٚأرٙ ػجش اجشاءاد 

ٔانمضبء ثؼمٕثخ االػذاو ثظٕسح رؼغفٛخ  –لضبئٛخ يزغشػخ كًب فٙ انًذبكى االعزثُبئٛخ 

نطشق انغٛبعٛخ غٛش انًششٔػخ انزٙ رغزغم ظبنًخ ا٘ اٌ انًجزًغ انذٔنٙ ٚذبسة ا

 بفغٍٛ انغٛبعٍٛٛ نهغهطخ انذبكًخ.ػمٕثخ االػذاو فٙ انذٔل انذٚكزبرٕسٚخ نهمضبء ػهٗ انًُ

 

 -يُٓجٛح انثذث : -4

عُؼزًذ فٙ دساعزُب نًٕضٕع انجذث يُٓج انجذث انزذهٛهٙ ثٍٛ انُظٕص انمبََٕٛخ 

رذهٛم انُظٕص ٔاٜساء انفمٓٛخ ٔاٜساء انفمٓٛخ انًزؼهمخ ثًٕضٕع انجذث فضال ػٍ 

 ٔطٕالً انٗ رشجٛخ االفضم يٍ ثُٛٓب ثًب ٚخذو يٕضٕع انجذث .

 

  -ْٛكهٛح انثذث : -3

 -ذمغى انثذث فٙ ْزا انًٕضٕع ػهٗ انُذٕ اٜذٙ :

 انًثذث االٔل : دمٛمح ػمٕتح االػذاو

 انًطهت االٔل : يفٕٓو ػمٕثخ االػذاو .

 االػذاو .انفشع االٔل : انزؼشٚف انهغٕ٘ نؼمٕثخ 

 انفشع انثبَٙ : انزؼشٚف االططالدٙ نؼمٕثخ االػذاو .

 انًطهت انثبَٙ : اجشاءاد انذكى ثبالػذاو .

 انفشع االٔل : االجشاءاد انغبثمخ نؼمٕثخ االػذاو .

 انفشع انثبَٙ : االجشاءاد انالدمخ نظذٔس دكى االػذاو.

 

 ذُفٛزْا .انًثذث انثاَٙ : ٔعائم ذُفٛز ػمٕتح االػذاو ٔيكاٌ 

 انًطت االٔل : ٔعبئم رُفٛز ػمٕثخ االػذاو.

 انًطهت انثبَٙ : يكبٌ انزُفٛز ٔانٓٛئخ انًششفخ ػهٛٓب .

 انفشع االٔل : يكبٌ انزُفٛز.

 انفشع انثبَٙ : انٓٛئخ انًششفخ ػهٗ انزُفٛز.
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 انًثذث انثانث : االتماء ػهٗ ػمٕتح االػذاو ٔانغائٓا 

 ٚذ نالثمبء ػهٗ ػمٕثخ االػذاو .انًطهت االٔل : االرجبِ انًؤ

 انفشع االٔل : فبػهٛخ ػمٕثخ االػذاو نًٕاجٓخ انخطٕسح االجشايٛخ .

 انفشع انثبَٙ : دٔس ػمٕثخ االػذاو فٙ رذمٛك انشدع انؼبو .

 انفشع انثبنث : ضشٔسح ػمٕثخ االػذاو نزذمٛك ػذانخ انؼمٕثخ .

 د٘ دٔسْب فٙ انغٛبعخ انجُبئٛخ .انفشع انشاثغ : طؼٕثخ اٚجبد ثذٚم ػمٕثخ االػذاو ٚؤ

 انفشع انخبيظ : انجذٖٔ االلزظبدٚخ يٍ ػمٕثخ االػذاو .

 انًطهت انثبَٙ : انغبء ػمٕثخ االػذاو .

 انفشع االٔل : االرجبِ انًؼبسع نؼمٕثخ االػذاو .

 انفشع انثبَٙ : يٕلف انزششٚؼبد انًخزهفخ يٍ ػمٕثخ االػذاو .
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 عقوبة االعدام

كان العراق موطن اقدم التشريعات فمنذ ما يقارب االلفي عام ق.م وضع حموورايي     

احد اعرق األنظمة القانونية في تواري  الحضوارات القديموة وكوان القوانون يحتوو  ع و  

مووادم ل اووراعم وعقويات ووا حووم اروويا التشووريع الانوواعي يعوود الفووتا  51مووادم من ووا  282

مر تطييقو  الومم مودم حكوم الدولوة العحمانيوة مون سونة اإلسوممي مطايقوا فوي الويمد واسوت

ويانت وال الحكوم العحمواني  1858حت  رودور قوانون الاو ال العحمواني فوي عوام  1534

ويدل االحتمم اليريطاني ل عراق فوي ن ايوة الحورب العالميوة األولو  ارودر القاعود العوام 

 1919موون يدايووة عووام  ل قوووات اليريطانيووة قووانون العقويووات اليذووداد  الووذ  اروويا نافووذا

الذ  يدل نفواد   1966لسنة  111ويقي مطايقا ال  ردور قانون العقويات المح ي رقم 

 .م1966كانون األوم  16في 

لقانون العقويات المرور   1966وقد كان اغ ب القوانين مقتيسة من مشروع سنة      

ير السوو طة ومووا سوويقت  موون مشووروعات القوووانين ويعوود سووقوط النظووام السووايق اروودر موود

االعتمف حمحة أوامر يشوان قوانون العقويوات وقود ع وق عقويوة اإلعودام كموا ع وق احكوام 

موووع يعووود التعوووديمت األالووورس حوووم يعووود حوووم سووو طة  225و222و221و211الموووواد 

م والوذ  يقضوي 2114سونة  3االعتمف أردرت الحكومة العراقية المؤقتوة األمور رقوم 

الماسوة يونمن الدولوة الوداال ي وذات الالطور العوام يإعادم عقوية اإلعودام لويعد الاوراعم 

 .(1)ارمت واراعم الالطف والقتم العمد واراعم االعتدال ع   سممة النقم والمو
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_____________________________________________ 

 التوواليع  د. طوو  حسووينع و عقويووة اإلعوودام فووي التشووريع العراقوويى يحووب منشووور ع وو  الوورايط االلكترونووي    (1)
www.iasj.net . 

                        

 المبحث األول

 حقٌقة عقوبة االعدام                                  

ولييووان حقيقووة عقويووة االعوودامى قسوومنا  ووذا الميحووب الوو  مط يووين وسوونتناوم فووي المط ووب 

 .ياإلعداماألوم من  مف وم عقوية اإلعدام وفي المط ب الحاني إارالات الحكم 

 المطلب األول                                      

 المم الفرعين التاليينع و سنتعرف ع   مف وم عقوية اإلعدام من

 التعرٌف اللغوي لعقوبة اإلعدام   -فرع األول: 

التعريف لذةع ك مة مشوتقة مون لفوظ عقوب وعقوب كوم شويل تتيعو  والمعاقيوة تاو       

الراووم يمووا فعووم وعاقيووة يذنيوو  كمووا يقروود يوو  أيضووا القتووم والموووت وتنفيووذ حكووم الموووت 

ويان ا القراص قاضي يقتم المارم واالعدام لذة  و مرودر ل فعوم أعودم وتشوتق من وا 

 و ضد الواود فك مة اعدام أرويحت شواععة ك مة العدم والتي تعني فقدان الشي والعدم 

)فقدان الحيام ون اي ا االستعمام و ي تدم ع   
1
.) 

 

 الفرع الثانً: ـ التعرٌف االصطالحً لعقوبة اإلعدام 

اإلعووودام اروووطمحا تعنوووي ا  ووواق روي المحكووووم ع يووو  يوسوووي ة يحووودد ا القوووانون      

الشووراعع المالت فوة منووذ اقوودم  واالعودام موون اقودم العقويووات واشوود ا قسووم فقوود واودت فووي

العرور وكان ماام تطييق وا كييورا وتقرر وا لعودد كييور مون الاوراعم ولوم يكون تنفيوذ ا 

قاروورا ع وو  ا  وواق الووروي يووم كووان التعووذيب او التمحيووم عنروور موون عناروور ا وقوود 

عرف ا يعد الحقووقيين  وو قتوم مشوروع لماورم يسوتحق المووت او استعروام الماورم 

نو  موون حووق الحيوام الووذ   وو مقوود  لكووم انسوان اال ان تطييق ووا يوودا مون الماتمووع وحرما

تذيور وا وة النظور فوي  وذ  يوا  يضيق تدريايا يفضوم تطوور األفكوار الوذ  أدس الو  

 .(2) العقوية

 

 

                                                           
 .  https: pulpit > alwatanvoiceالتاليع   عير الرايط االلكترونيالدياة  يادمى الدنيا وطنى يحب منشور  (1)

د. ع ي حسن الال ف ود. س طان عيد القادر الشاو ى الميادئ العامة في قانون العقوياتى الطيعة الحانيةى العاتك لرناعة الكتابى  (2)
 .416القا رمى ص 

 



 

12 
 

 

 

 

 المطلب الثانً

 إجراءات الحكم باإلعدام

ى سنتاوم يمكن ان نقسم  ذا المط ب ال  فرعين  ياإلعدامت الحكم اارالاولييان      

في الفراع االوم االارالات السايقة لعقويات االعدام وفي الفرع الحاني االارالات 

 .المحقة لردور حكم االعدام 

 الفرع األول: ـ اإلجراءات السابقة لعقوبة اإلعدام

وتتمحووم  ووذ  اإلاوورالات يووالتك يف يالحضووور وتوقيووف المووت م واالوومل سوويي   ولقوود       

مون قوانون  121الو   78ي احكام  ذ  اإلاورالات فوي الموواد مون عالج المشرع العراق

أروووم المحاكمووات الا اعيووة ولووذا سوونتناوم القوويد وتوقيووف المووت م واالوومل سوويي   وقوود 

 تناوم المشرع التك يف يالحضور في الفرم المالرص ل قيد. 

 أوالع و القيد 

لمقيوود ع يو  ووضوع  يعرف القيد يان  اتالاذ االحتياطات الم مة لتقييد حرية ا     

تحت تررف الا ة المالولة يإيقال القيد ع ي  لمودم  منيوة معينيوة تسوت دف منعو  مون 

موون األروووم المحاكمووات  24القوورار تم يوودا السووتاواي  السوو طة المالترووة ان المووادم 

الا اعية تالتص ينلقال القيد ع   األشالاص يالشروط الواردم وياب ان يقرر قاضي 

د ع يوو  يواوو  مووا وان المووت م يحضوور يإروودار اموور القوويد إذا التحقيووق مرووير المقيووو

 .(1)او السان المؤيد كانت الاريمة معاقيا ع ي ا ياإلعدام

 حانياع و التوقيف 

و ي تفيد حريوة الموت م فوي الحركوة والتنقوم وفقوا ل قوانون و وي االطور اإلاورالات      

واحموون مووا يم كوو  و ووي حريتوو  ان االحتياطيووة التووي تتالووذ ضوود المووت م ألنوو  يسوو ي  اقوود  

من قانون أروم المحاكمات الا اعية )ياب توقيف الموت م  119الفقرم )ب( من المادم 

المقيود ع ي  اذا كان مت ما ياريمة معاقب ع ي  ياإلعدام وتمديد توقيف  ك موا اقتضوت 

ار ذلك ضرورم التحقيق مع مراعام المدم المنروص ع ي ا في الفقرم )ا( حت  يعود إقور

فارم يشنن  من محاكم التحقيق او المحواكم الا اعيوة ويعود انت وال التحقيوق االيتوداعي او 

القضاعي او المحاكمة اما يالروص مدم التوقيف فقد نرت ع ي ا الفقرم )ب(من المادم 

نفس ا )ال ياو  ان ي يد مدم ماموع مدم التوفيوق ع و  ريوع الحود االقرو  ل عقويوة وال 

تة اش ر اذا اقتض  الحد تمديد التوقيف اكحر من ستة اشو ر ع و  ي يد ينية حام ع   س
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او يودون ا موع  ان ال تتااو  ريع الحد األقرو  ل عقويوة او تقورر اطومق سوراح  يكفالوة

مراعام الفقرم )ب(
2
. 

 حالحاع و االعتراف

ضووامين األوم النظووام اإلنك يوو   الووذ  يواووب االعتووراف واذا كووان رووحيحا ياووو      

ينال ع ي  والحاني النظام الفرنسي والذ  أروم المحاكمات الا اعية التي  اردار الحكم

نرت ع ي  المحكمة تنالذ يواإلقرار وحود  ال يتقيود القاضوي وال ينالوذ يواالعتراف اال اذا 

كووان اووالت الظووروف مؤيوودم لسووممت  امووا موقووف القووانون العراقووي فقوود االووذ يالنظووام 

 213/2لمعاقب ع ي ا يعقوية اإلعدام يحكم الموادم اإلنك ي   فيما يتع ق ينحيات الاراعم ا

من قانون و ي إقرار المت م ع   نفس  ياريمة مسندم الي  او سييا لتشديد العقوية ع يو  

ولقد انقسمت القوانين التي االذت ياالعتراف كدليم احيات فوي اتيواع او اطمننوت يواوب 

لي  ولم يحيت كذيو  يودليم لن االحروم ع   اا   أالرس رغم وقوع االعتراف اذا احد ا

 .(1)االر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ميادس اروم المحاكمات الا اعية ى مكتية دار الحقافة ل نشر والتو يع ى عمان ى الطيعة  ى(.د محمود ال يم اليحر1)
  245ى ص  1998االول  ى 
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______________________________________________ 

  258يذدادى ص  دار الحقافة ل نشر والتو يع ى  ا القضاعيةىتد. امعة سعدون الرييعيى الدعوس الا اعية وتطييق (1)

 الفرع الثانً

 اإلجراءات الالحقة لصدور حكم االعدام

قوانون أرووم المحاكموات الا اعيوة ل طعون حم يالطرق المالت فوة التوي تضومنت   وتتم    

فووي االحكووام الرووادرم موون المحكمووة يرووورم عامووة والحكووم ياإلعوودام يشووكم الوواص اذا 

تعوورف طوورق الطعوون يانوو  ماموعووة موون اإلاوورالات تسووت دف إعووادم طووري موضوووع 

ال  او تعدي و  وفوي القوانون الدعوس ع   القضال او تقرير قيمة الحكم في ذاتي  يذية الذو

وسونتناوم نوعين من  ذ  الطرق األول  الطورق العاديوة والحانيوة الطورق الذيور العاديوة 

 -عكم من ا يشكم موا 

 أوال : ـ الطرق العادٌة  

و ووي التووي ياووو  ان تسوو ك ا أ  فعووة فووي الوودعوس أيووا كووان نوع ووا وأل  سوويب موون     

الفضة من اديد امام القضوال وعورف المشورع األسياب الموضوعية وتتمي  يان ا تنظر 

العراقي طريقا وادا من  ذ  الطرق و ي االعتراد ع   الحكوم الذيوايي والوذ  يقرود 

يوو  أحوودا لطوورق العاديووة التووي يسووتطيع يمقتضووا  المحكوووم ع يوو  غياييووا االعتووراد ع وو  

 (.1)الحكم او من يسما ل  القانون في ذلك امام المحكمة التي أردرت 

 محم يالتمي  وإعادم المحاكمة .الطرق غير العادية وتت حانياع

التمي ع و وو طريوق غور عواد  مون طورق الطعون فوي االحواكم التوي تسو ك ا  .1

أطراف الدعوس الا اعية عند توفر األسياب التي يحدد ا القانون وقد عورف 

قووانون أروووم المحاكمووات العراقووي نوووعين موون التميوو   مووا التميوو  الواووويي 

واتميوو  االالتيووار  واالحكووام الرووادرم ياإلعوودام فووي نطوواق  ووذين النوووعين 

 .تتضمن 

اسام أوراق تمي  الدعوس في مالت ف التمي  حيوب اواوب المشورع العراقوي  - أ

ع وو  محوواكم الانايووات التووي اروودرت حكمووا ياإلعوودام او السووان المؤيوود ان 

ترسووم اضوويارم الوودعوس الوو  محكمووة التميوو  الوومم عشوورم أيووام موون توواري  

 ردور الحكم ل نظر في  وتمي  ولم يقدم الطعن في .

المحكوووم ع يووة يووان لوو  حووق الطعوون تميوو  ولقوود تقووررت  ووذ  الحكووم فووي اف ووام  - ب

/د اذ نروت ع و  224قانون أروم المحاكمات الا اعية وذلك ينص الموادم 

)أذا اردرت المحكمة حكما ياإلعدام فع ي ا اف وام المحكووم ع يو  يوان أوراق 

ان دعوا  سترسم ت قاعيا ال  محكموة التمييو  ل نظور فوي الحكوم تميو ا كموا لو  
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 يوموا تيودأ مون 31يطعن في الحكم الرادر ع ي  لودس محكموة التمييو  الومم 

 3.اليوم التالي لردور الحكم ع ي (

 

ن تمي ا من الممي ات التوي الوص ي وا تالريص  يعة مستق ة ل نظر في الطع - ت

المشرع العراقي الحكم الرادر ياإلعدام ان  الص ال يعوة العاموة فوي محكموة 

عواو  المحكووم ع يو  ياإلعودام عموم يحكوم الموادم التمي  يوالنظر تميو ا فوي د

 /ب من قانون أروم المحاكمات الا اعية العراقية.257

 

إعووادم المحاكمووةع و و ووي طريووق عوواد  يقوورر  القووانون ل طعوون فووي االحكووام  .2

الرووادرم يعقويووة انايووة او انحووة إلروومي الطووا قضوواعي ال يمكوون إروومح  

مون قوانون أرووم  271دم يال اول ال  طورق طعون االورس وقود حوددت الموا

عوادم المحاكموة و وذ  المحاكمات الا اعيوة الحواالت التوي ياوو  في وا ط وب إ

 -(ع1)الحاالت  ي

 

 .إذا حكم عالمت م ياريمة القتم حم واد المدع  يقت   حيا  - أ

إذا كووان قوود حكووم ع وو  شووالص الرتكايوو  اريمووة حووم روودر حكووم يووات ع وو   - ب

الحكمين تناقد مون مقتضوا  شالص االر الرتكاي  الاريمة نفس ا وكان يين 

 يرالم احد المحكوم ع ي ما.

إذا حكم ع   شالص استنادا ال  شا دا او را  اليير او سيد حوم رودر حكوم  - ت

 يات من شان ا ان تحيت يرالم المحكوم ع ي .

إذا كووان الحكووم مينيووا ع وو  حكووم نقوود او الذووي يعوود ذلووك يووالطرق المقووررم  - ب

 قانونا.

قرار ن اعي ياألفراج او ما فوي حكم وا عون  إذا كان قد ردر حكم ياإلدانة او - ج

 الفعم نفس  سوال كان الفعم اريمة مستق ة او ضرفا ل ا.

 .إذا كان قد سقطت الاريمة او العقوية عن المت م أل  سيب قانوني - ي

 

 

 

                                                           
 344و 195، ص  1988، لسم حربه ، شرح اصول المحاكمات الجزائٌة ، دار النشر ، بغداد ، .د.عبد االمٌر العكلً (1)
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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  344و ص  195ص مردر سايق  د. عيد األمير العك ي وس يم حريةى   (1)

 المبحث الثانً

 وسائل تنفٌذ عقوبة اإلعدام ومكان تنفٌذها

 م وساعم تنفيذ عقوية اإلعدام ومكان تنفيذ اى قسمنا  ذا الميحب الو  ل وقوف ع   ا    

مط يووين سوونتناوم فووي المط ووب األوم وسوواعم تنفيووذ عقويووة اإلعوودامى امووا المط ووب الحوواني 

 : ـسنتناوم في  مكان تنفيذ عقوية اإلعدام وال يعة المشرفة ع ي اى وكاالتي

 

 المطلب األول

 وسائل تنفٌذ عقوبة اإلعدام

ان تنفيذ عقوية اإلعدام تنوعت اسواليي  يتعاقوب الو من واالايوام وان ايور  الوسواعم     

في تنفيذ ا في القانون الرام والشنق والر ب واالعدام عن طريق السم واالعدام رميوا 

يالرراص واالعودام يالكرسوي الك ريواعي وعون طريوق غورف الذوا  واالعودام يالحقنوة 

ة وأاليرا عن طريوق القرواص وقود اسوتمرت القووانين السامة المميتة واالعدام يالمقر 

الوضووعية موافقووة ل قوووانين السووماوية ولووم تالت ووف فووي حوود  ووذ  الاريمووة اال ان المشوورع 

ص كوم وسوي ة ع و  حودم العراقي لم ينالذ اال يوسي ة واحدم و ي الشنق ويمكون ان ن الو

 -:(1)كاالتي

 

 االعدام بالرجم: ـ أوال ـ

يالحاارم حت  الموت حيب كانت  ذ  العقوية شاععة في اليونان و ي عقوية الرمي     

القديمة والديانة الي ودية ومن حم في الشريعة االسممية و ذ  العقوية تطيق الاروتا فوي 

الاووراعم الانسووية أ  فووي حووق ا انووي وال انيووة المحروونين )المحروونع أ  المتوو وج او 

نون الانايات فوي لام وريوة المت واة ( في شروط الارة ورارمة  كما االت في قا

اإلسووممية اإليرانيووة )ع وو  الحاووارم اال تكووون كييوورم يحيووب يموووت المحكوووم ع يوو  موون 

الضوورية األولوو  او الحانيووة وال رووذيرم يحيووب ال يرووا ان تسووم  حاووارم (وما الووت 

يعوود الوودوم تطيووق عقويووة الوورام يالحاووارم محووم ايووران والمم كووة العرييووة السووعودية 

 ان ويعد والت نيايريا وأفذانستان سايقا في حقية حكم طاليان.والسودان وياكست
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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .214ص ى1991 ى4 ط يذدادى الااحظى مطيعة الاناعيى القضال في الا اعية الموسوعة سماكى ع ي. د (1)

 

 

 -:ثانٌا: ـ االعدام بالشنق

و ي وسي ة لتنفيذ عقوية اإلعدام ل مدنيين وقد نص ع ي ا قانون العقويات العراقي في   

ويعتير الشنق ارحم واالف الما من ياقي أنواع تنفيذ عقويوة اإلعودام المالت فوة  86المادم 

وتنفوذ يتع يوق المحكووم ياإلعودام مون و ي من اكحور طورق تنفيوذ عقويوة اإلعودام شويوعا 

الضوذط ع و  شورايين العنوق  رقيت  يواسطة حيم غ يظ يسيب المووت ل وذا األاليور عيور

من الطرفين مما يؤد  ال  نقص حم توقيف وروم الدمال ال  الدماغ ويسوم  انضوذاط 

الشوورايين الحايتيووة ع وو  طوورف العنووق ممووا يووؤد  لوونقص الترويووة الدمويووة عوون الوودماغ 

يفعووووم )االنضووووذاط الوعوووواعي والمراكوووو  الق ييووووة والتنفسووووية ممووووا يووووؤد  الوووو  الموووووت 

 (.1)والعريي(

 ـ االعدام بالصلب: ـ :ثالثا

وأوم من طيقت في حق   ذ  الطريقة كان سيدنا المسيا عيسو  )ع يو  السومم( حوين    

حاوم قوم  ر ي  ولكن  شي  ل م و ي الطريقوة ذات وا التوي اتيعت وا العديود مون األموم إذا 

كان ير ب المحكوم ع ي  اموام اليوايوات الكييورم ل قيي وة يوان يعورس اسود  تماموا ويع وق 

  شكم ر يب ويشد لحم  يالمسامير وييق  مع قا ال  ان ي فظ أنفاس  األاليرم ليكوون ع 

 ن تسوم نفس  القيام يمحم ارم .عيرم لم

 : ـ االعدام عن طرٌق التسمم: ـرابعا

كما كان يار  في اليونان القديمة اذ عندما يحيت في حق  الشالص ارتكاي  أل  فعوم    

 يط ب من ان يشري  امام الاميع .م في كا  وارمي الطير كالاليانة يوضع ل  الس

 : ـ االعدام رمٌا بالرصاص: ـخامسا

اتيعت  ذ  الوسي ة لتنفيوذ عقويوة اإلعودام ل عسوكريين اذ نوص ع يو  المشورع العراقوي    

الالمعودم كموا 1941لسنة  31من قانون العقويات العراقي العسكر  رقم 17في المادم 

موون قووانون أروووم المحاكمووات 114اشووارت الي ووا المووادم  ان كيفيووة التنفيووذ ي ووذ  الوسووي ة

ويعتير الطريقة األكحر اسوتالداما فوي  1941لسنة  449الا اعية العسكر  المعدم رقم 

فتوورات الحووروب وياوور  تطييق ووا فووي الذوورب والرووين وكوريووا الشوومالية والتايمنوود 

 .(2)واندونيسيا وأرمينيا ولفيتنام.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .214ص ى مردر سايق ى سماكى ع ي. د (1)

اليريود االلكترونوي  عيور منشوور يحوب اإلعودامى عقويوة ضد اميعا و التاري  عير اإلعدام طرق االتمف (2)

 https:m.facebook.com>post التاليع

 

 : ـ االعدام بالكرسً الكهربائً: ـسادسا

ان مالترع  ذا الكرسوي الك ريواعي  وو المالتورع )توموا  الفوا اديسوون(ففي أواالور     

الحمانينات من القورن التاسوع عشور المويمد  الماضوي اورس  عورد الكرسوي فوي كوم 

الك ريوال وكانوت الحيوانوات اوم انحال الواليات المتحدم كشا د ع إناا ات ومعاو ات 

المال وقوووات تقضوووي نحي وووا فوووي ت وووك العووورود الشووونيعة ل كرسوووي الك ريووواعي غيووور ان  

اوم حكوم  1891سرعان مات لوريط القت وة المحتورفين فوي ذلوك الكرسوي وشو دت سونة 

اعدام ع و  الكرسوي الك ريواعي فوي أمريكيوا وكوان الشوالص  وو )وي يوام كويم لير(وكوان 

ونفذ إعدام  في أويرين يمدينوة نيويوورك ويموا ان المورم االولو  التوي مدانا ياريمة قتم 

تقووم في وا السو طات االمريكيوة ياسوتالدام الكرسووي الك ريواعي كوان حودوب األالطوال فووي 

حانيوة أوقوف  17التنفيذ امورا واردا فيعود قيوام الاومد يونطمق الروعقة الك رياعيوة  لمودم 

يوب يانو  اليو ام حيوا فقوام الاومد ي يوادم التشذيم وعند فحص نيد وي يام اكتشوف الطي

الشووحنة الك رياعيووة حتوو  وروو ت أللووف فولووت وورووف الشوو ود الووذين حضووروا حكووم 

اإلعوودام الحوودب ب)المووروع( وقووالوا ان الذرفووة امووتيت يراعحووة شوويي  يراعحووة ال حووم 

 المحروق ويان التيار الك رياعي كان يالرج من فم وي يام احنال تنفي حكم اإلعدام ي .

 نة السامة الممٌتة: ـقابعا: ـ االعدام بالحس

وتتم يحقن مادم سامة في الوريد تؤد  ال  الموت السريع وتستالدم  ذ  التقنيوة حاليوا    

 في الرين والف يين والواليات المتحدم االمريكية.

 ثامنا: ـ االعدام فً غرف الغاز: ـ

والت ام  وذ  العقويوة  1924ايتكر  ذ  الطريقة المالترع )د  اي  ترون( وذلك سنة    

ا يون فوي ع ود  ت ور لتروفي  تطيق في العديود مون واليوات أمريكوا واوم مون طيق وا النو

 .الي ود

 تاسعا: ـ اإلعدام بالمقصلة: ـ

و ي عيارم عن منرة ي ا لوي افقي يسا  فوق  المحكوم وتريط ال  اطراف  يحيوب    

ة حووادم النرووم ع وو  الرقيووة تقووع الوورا  فووي الانووة تحووت يكووة تنوو م عير ووا قطعووة حديديوو

وتفرم الرا  التي تقع في س ة معدم ل ذا الذرد ولقد استالدم ا الفرنسيون فوي تنفيوذ 

اإلعوودام ايووان الحووورم الفرنسووية الوو  ان ألذووي العمووم ي ووا غوودام انتالوواب الوورعي  الرحووم 

 فرانسوا ميتران.
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   -:عاشرا: ـ االعدام بالسٌف

العقويوة و وي العقويوة األكحور اسوتالداما ويسم  أيضا القراص يضرب العنوق و وي    

فووي الوودوم العام ووة يالشووريعة اإلسووممية والارووتا فووي نيايريووا وفووي المم كووة العرييووة 

 السعودية والتي تتمحم المارمين من الراام يالسيف.

 

 احدى عشر: ـ االعدام بالقصاص: ـ

يقطوع عضوو ويطيق القراص في معاقية الاواني الوذ  يتعودس ع و  غيور  يالقتوم او    

من اعضال  او يارح  يمحم ما فعم )فان قتم وان اري وان قطع عضووا مون أعضوال 

غير  قطع من  العضو الذ  يماح  ( والقراص نوعانع قرواص فوي الونف  ويقرود يو  

اعوودام القاتووم الووذ  قتووم غيوور  متعموودا دون واوو  حووق امووا القروواص فيمووا دون الوونف  

قطع عضووا مون اعضوال  او ارحو  ارحوا  ويقرد ي  معاقية من تعدس ع   غير  يان

لكن  لم يقتم فيقتص من  يان يقطع من  عضو محم الذ  قطع  من غير  او يارحو  محوم 

 الاري الذ  حرا  غير.
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 المطلب الثانً

 مكان التنفٌذ والهٌئة المشرفة علٌها

 الفرع األول: ـ مكان التنفٌذ

من قانون أروم المحاكمات الا اعية العراقوي ع و  تنفيوذ ا فوي  288نرت المادم     

داالم السان او في أ  كان االر طيقا ل قانون وع   مقتض  النص المتقودم فوان عقويوة 

مون  456كما تطيق الموادم  (1)اإلعدام يمكن ا تنفذ عمنية في أ  مان االر غير السان 

عووودام يحضوووور   ان ياوور  انفووواذ الحكوووم ياإلقووانون أرووووم المحاكموووات الا اعيوووة ع ووو

 -ع (2)األشالاص االتي ذكر م

 المدعي العام التميي   او أحد معاوني . .1

 قاضي من محكمة اليداعية التايع ل ا مكان التنفيذ. .2

 كاتب المحكمة التي أردرت الحكم. .3

رعي  ال يعة التي أردرت الحكم ويحام تعذر حضوور  قاضوي يالتوار  الورعي   .4

 األوم.

 محامي المحكوم ع ي . .5

 أحد راام الدين من الطاعفة التي ينتمي الي ا المحكوم ع ي . .6

 مدير السان. .7

 مفود الشرطة المرك   في ييروت او قاعد الدرك التايع ل  مكان التنفيذ. .8

طييووب السووان او الطييووب الشوورعي فووي المنطقووة وياوور  انفوواذ الحكووم يحضووور  .9

 حرم التنفيذ داالم ينية السان. األشالاص المذكورين أعم  دون سوا م إذا
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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ى ص 1981 ييووروت ى الطيعووة االولوو  ى د. رؤوف عييوودى ع مووي االاوورام والعقووابى دار الفكوور العريوويى (1)

641. 

ييروت منشوورات الح يوي الحقوقيوةى ( دراسوة مقارنوةى عوام د. عيد القادر الق وايى قانون العقويات )قسم  (2)

 . 766ى ص  2112ى

 الفرع الثانً: ـ الهٌئة المشرفة على التنفٌذ 

ل يحب في ال يعة المشرفة ع   تنفيوذ ينيذوي التعورف ع و  نظوم االشوراف ع و  تنفيوذ    

يقتضووي إلاراعيووة الحديحووة لتنظوويم تنفيووذ العقويووات مووا يرووورم عامووة وموون االتاا ووات ا

ينيذي ان يشرف يشكم مياشور لتنفيوذ العقويوة وان اشوراف  ادالام نظام قاضي التنفيذ ال

القضاعي يسوتند الو  فعاليتو  فوي تحقيوق مضومون التنفيوذ العقوايي ويمكون ان نقسوم الونظم 

 -ع(1)شراف ال  حمحة نظم رعيسية و يالتي يتم في ا اال

 يع د ينشراف ال  القضال التي أردر الحكم.-الع أو

 يع د يي  ال  قضال مستقم يقوم يم مة االشراف.-حانياع 

يع د يي  ال  لانوة مالت طوة و وذا النظوام يعود أفضوم انظمو  ف وو يضومن سوممة -حالبع 

 اشراف ع   تنفيذ.

نفووذ حاكمووات الا اعيووة ع وو  انوو  )ال يالمموون أروووم  455و 34وقوود نرووت المادتووان    

 الحكم يإعدام اال يعد استطمع راعي لانة العفو وموفقة رعي  الدولة(

وقد الذية الانة العفو وح   مح  ا ما   القضال األع و  وذلوك وفوق ل فقورم األاليورم    

تشورين األوم سونة  16من قانون تنظيم الما   القضال األع   الروادر فوي 117مادم 

لووة أوراق الوودعوس فووي الحووام ع وو  ما وو  وع وو   ووذا ي توو م و يوور العوودم يإحا 1961

القضال األع   مرفوق يتقريور المودعي العوام لودس محكموة التمييو   وياوب ع و  ما و  

القضال ان ييد  راعي  في اقتضال تنفيذ العقوية او ايدال ا يذير ا المم المسة أيام ع   

ع وو  موون قووانون أروووم المحاكمووات الا اعيووة وتووتم موافقووة ريوو  الدولووة  462اكحوور )م 

تنفيذ ا او ايدال ا حسب أحوام وينفذ حكم اإلعدام يشنق المحكوم ع يو  داالوم السوان او 

عقويوات ( ولوي   نواك قوانون تنفيوذ حكوم االعودام يروورم اع نوي   34في محم االر )م 

اذا ارس الارج يناية السان ويحضر انفاذ اإلعدام أيام االحاد واموع واالعيواد الوطنيوة 

ولوم يحودد المشورع المودم  34عدام يالحامم ال  ان تضع حم  وا مو دينية ويؤام نفاذ اإل

رين  التي تنفذ في ا حكم اإلعدام يعد ا ع و  الحاموم وقود حودد ا المشورع المرور  يشو

 يوما يعد الوالدم. 41 ك المدم ويقتري الفق  ال يناني ان تكون ت
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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .245ص.دار النشر ى ييروت ى  د. ع ي اعفرى قانون العقويات )قسم الالاص(ى  (1)

 

 

 

 المبحث الثالث

 عقوبة اإلعدام والغاءهاعلى  اإلبقاء

حب ال  مط يين سونتناوم يالم  ذا والذال اى حيب نقسملييان موضوع عقوية اإلعدام    

في المط ب األوم االتاا  المؤيد لإليقال ع   عقوية اإلعدام والمط ب الحواني الو  الذوال 

 عقوية اإلعدام.

 المطلب األول

 االتجاه المؤٌد لإلبقاء على عقوبة االعدام

دام فوي لتشوريع الانواعي يؤيد فريوق مون الفق وال والمفكورين اإليقوال ع و  عقويوة اإلعو   

 ويستند أنرار  ذا االنظام ال  عدم حاج أ م اع و

 الفرع األول: ـ فاعلٌة عقوبة اإلعدام لمواجهة الخطورة االجرامٌة: ـ

يالنسية ليعد المارمين الذ  يحيوت عودم اودوس أسواليب اإلرومي والت وذيب مع وم    

مووا ع وو   ووذ  الطاعفووة موون ذلووك ان عقويووة اإلعوودام عقويووة استعرووالية تقضووي قضووال مير

المارمين حماية ل ماتمع من شر م ومن الناحية تعد عقوية اإلعدام ضرورم ااتماعيوة 

لحمايووة الماتمووع موون االاوورام وال يمكوون ترووور عقويووة اإلعوودام عقويووة أالوورس تتسوواوس 

مع ووا فووي تحقيووق  ووذا ال وودف يالووذات موون ااووم ذلووك نووادس انرووار المدرسووة الوضووعية 

ة اإلعدام كوسي ة رالحة لتحقيق الودفاع االاتمواعي  فضورورم انفواذ ياإليقال ع   عقوي

 (.1)الاانب الس يم من الينيان االاتماعي تحتم يتر واستعرام الاانب المريد من 

 الفرع الثانً: ـ دور عقوبة اإلعدام فً تحقٌق الردع العام: ـ

إذا ان ا تتضمن اقر  قدر مون ال اور واإلر واب فوي الونف  ومون  وذ الوا وة تعود     

عقوية اإلعدام أكحر العقويات احرا في تحقيق  دف الماتمع في مكافحة االارام الكوامن 

ويالتالي أكحر الوساعم فاع ية في المحافظة ع و  النظوام االاتمواعي و وذ  العقويوة ت ودد 

و و االحق في الحيام وال شك في ان أغ   ما يحورص يس ب ا م حقوق االنسان قاطية 
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ع ي  االنسوان  وو حياتو  لوذلك يكوون ل ت ديود يإن اع وا قووم إقناعيو  ترورف االفوراد عون 

 (.2)االقدام ع   األفعام المواية 

 

 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ييروت ى الطيعة االول   د. فتوي عيد هللا الشاذليى اساسيات ع م الارام والعقابى منشورات الح يي الحقوقيةى  (1)

 .399ص 

 .241ص منشورات الح يي ييروت ى الطيعة االول  ى  د. رمسي  ي نامى ع م الوقاية والتقويمى (  2)

 لتحقٌق عدالة العقوبة: ـالفرع الثالث: ـ ضرورة عقوبة اإلعدام 

في يعد الاراعم الطيرم محم القتم وقد راينا ان عدالة العقوية تقضي التناسوب يوين     

النشر الذ  الحقو  الاواني يوالماني ع يو  وااليومم الوذ  يحوم يو  كواحر ل اريموة ييود انو  

ا يوا يعد الاراعم ال يتحقق  ذا التناسب اال يسو ب الحوق فوي الحيوام وييودو  وذا االمور 

في اراعم القتم العمد فن  عدالة يمكن التذني ي ا اذا ظم الذ  حرم الذيور مون حقو  فوي 

الحيام ينعم ي ذا الحق يذات  ولو حرم من حق االر الن يرقي في أ مية ال  مرتية الحوق 

في الحيام وكيف يرض  الشعور العوام يالعدالوة و وو شوعور متنروم فوي أعمواق الونف  

القتم اقم من س ب حق القاتم في الحيام العقاب ع و  القتوم يذيور اليشرية اذا كان ا ال 

القتم كفيم يان يحير غريو م االنتقوام الفورد  ويودفع االفوراد الو  تنرويب  انفسو م قضوام 

يحققون العدالة التي تقاع  النظام القانوني عن نظام تحقيق ا وال يالف  ما فوي ذلوك مون 

ة ال  عرور كان في ا الفرد يقوتص لنفسو  اضرار يالمر حة االاتماعية وعود ياليشري

 من الااني يسيب غياب الس طة العامة.

الفرررع الرابرر : ـ صررعوبة إٌجرراد برردٌل لعقوبررة اإلعرردام ٌررؤدي دورهررا فررً السٌاسررة 

 الجنائٌة: ـ

ويوورج  ووذا كمووا رأينووا الوو  أ ميووة الحووق الووذ  تنرووب ع يوو  و ووو حووق ال يدانيوو  فووي     

ل عقوية اإلعدام ي وذ  العقيوة وقود اسوتيدم يعود الودوم األ مية غير  ومن حم يردم الذا

س ب الحرية مدس الحيوام يعقويوة اإلعودام يعود الذال وا لكون العقويوة المؤيودم تتحووم الو  

مؤقتة في كحير من األحوام يفعم نظام االفراج الشرطي عن المحكووم ع يو  يعود قضوال 

  الاروية التنييود في وا مدم محوددم مون العقويوة كموا ان وا توااو  ع و  فورد الحفواظ ع و

انتقادات حادم من المفكورين يودعوس ان وا غيور إنسوانية تسو ب المحكووم ع يو  االموم فوي 

 استعادم حريت  في يوم من األيام.

 الفرع الخامس: ـ الجدوى االقتصادٌة لعقوبة اإلعدام: ـ

 فيرس فر  مون المؤيودين لإليقوال ع و  عقويوة اإلعودام ان وا عقويوة غيور مك فوة مون     

الناحيووة االقترووادية اذ ال يسووتذرق تنفيووذ ا غيوور يوورم يسوويرم فووي حووين يك ووف تنفيووذ سوو ب 
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الحريووة نفقووات يا ظووة تتمحووم فيمووا يسووت  م  تشوويد السوواون وحراسووت ا وادارتوو  وتنفيووذ 

يوورامج اإلروومي في ووا ومووع ذلووك فووان أنرووار الذووال عقويووة االعوودام يسووتندون الوو  حاووة 

 ية اإلعدام.اقترادية مذايرم لتيرير الذال عقو

 

 

    ___________________________________ 

 .241 ص ىمردر سايق  ي نامى رمسي . د (1)

 

 المطلب الثانً

 الغاء عقوبة اإلعدام

 الفرع األول: ـ االتجاه المعارض لعقوبة اإلعدام: ـ

ال تقترر المطالية يإلذال عقوية اإلعدام ع   راام القانون يم ان غالييوة مون ايودوا     

الذووال  ووذ  العقويووة فووي الذوورب موون االديووال والع مووال والفمسووفة وراووام الوودين موون غيوور 

المس مين وفيما يتع ق يالمالترين في القانون الاناعي نش د اتاا وا مت ايودا يوين الفق وال 

يطالب يإلذوال عقويوة اإلعودام لعودم شورعيت ا يالنسوية لويعد او النعودام فاع يت وا وعودم 

ظور غيور م ويمكون اياوا  ا وم الحاوج التوي قوام ي وا المعارضوون ممعمة االلتاال في ن

 (ع و1)لعقوية اإلعدام فيما ي ي

. ان الماتمع لي  من حق  س ب حيام الفرد ألن  لي   و الذ  يمونا الحوق فوي الحيوام 1

 الن  ذا الحق الالص هلل تعال .

م تعود تنسوام . تترف عقوية االعدام يالقسوم فيالرج الشعور اإلنساني ويالتالي ف ي ل2

 مع ظروف العرر الحديب.

. قاي ية عقوية االعدام ل ردع غير محيتة ع ميا فقد لوحظ يان الاراعم لوم ترتفوع نسويت ا 3

 في الدوم التي الذت ا كما ان نسيت ا لم تقم في الدوم التي أيقت ع ي .

مون  . يستحيم موع عقويوة اإلعودام ارومي المحكووم ع يو  وإعوادم تقويمو  ا ان وا ت ي و 4

 الواود و ذا يتناف  مع االتاا  الحديب ل عقوية.

. يسووتحيم توودارك احووار عقوووب اإلعوودام اذ تيووين يعوود تنفيووذ ا الطووا الحكووم الرووادر او 5

ادارم المحكوم ع ي  يالعفو الن م ايمن إعادم الحيام ال  من مات وقد حيت عم يوا وقووع 

السوالية ل حريوة حوم ظ ورت  أالطن مماح ة وعديدم إذا قرر الحكوم عقويوة أالورس كالعقويوة

يرالم المت م فان  يمكن توقيوف تنفيوذ العقويوة فوورا ويط وق سواري المحكووم ع يو  ول وذا 

ناد ان المشرع في اغ ب تشريعات الااعية الحديحوة أاوا  تروحيا  وذا الالطون كموا فوي 
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حالووة إعووادم النظوور فووي الحكووم الرووادر يإدانووة المووت م فووي حوواالت نووص ع ي ووا قووانون 

 الاناعية ع   سييم الحرر. اإلارالات

 

 

 

    ____________________________________________ 

 .     417ص مردر سايق  الال فى س طان عيد القادر الشاو ع د. ع ي حسين (1)

 

 الفرع الثانً: ـ موقف التشرٌعات المختلفة من عقوبة اإلعدام: ـ

راينووا فووي اووراعم القتووم العموود يقوورر التشووريع الانوواعي اإلسووممي عقويووة القتووم كمووا      

وال نا من المحرنين والحراية اذا قتم المحارب والردم واليذوي اموا ف اوراعم التع يو  

الاوراعم التوي يقودر الطورت وا  دفياو  لولي االمر االلتاال لعقوية االعدام يالنسية ليع

م ع   امون الماتموع اإلسوممي واسوتقرار  والميودأ فوي الشوريعة اإلسوممية  وي ضورور

تنفيذ العقويات ع نوا فوي المحكووم ع يو  تحقيقوا لوظيفت وا فوي الوردع العوام وفوي التشوريع 

المرر  تواد  عقوية االعدام يالنسية لطاعفة من الاراعم الالطيورم أ م وا اوراعم القتوم 

العمد والاراعم الماسة ينمن الدولة واستقمم اليمد لكن العقويوة ال تنفوذ ع نوا فوي النظوام 

موون قووانون االاوورالات الاناعيووة وان ووا تنفووذ داالووم  487الذووال نووص المووادم الحووالي يعوود 

السان وال يحضر تنفيذ ا سوس عدد محدود مون األشوالاص وتنفيوذ عقويوة اإلعودام فوي 

مرر يالشنق و ناك وساعم أالرس تنفذ ي وا محوم المقرو ة فوي فرنسوا قيوم الذوال عقويوة 

يووات المتحوودم والسووم فووي الرووين اإلعوودام والكرسووي الك ريوواعي فووي عوودد كييوور موون الوال

 .(1)الشعيية والسيف في المم كة العريية السعودية 
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______________________________________________________________ 

 .  417 ص الشاو  عمردر سايق  القادر عيد س طان الال فى حسين ع ي. د (1)

 

 الخاتمة

قد تور نا الو  ا وم االسوتنتااات والمقترحوات ى وكموا  يعد االنت ال من كتاية ميححنا  ذا

 -ي ي ع

 -االستنتاجات : .1

لقوود استعرضووت فووي  ووذا اليحووب تعريووف الاريمووة والعقويووة وتطور ووا عيوور التوواري  

االنساني يحيوب ارويحت العقويوة وسوي ة ليرومي يعود ان كانوت وسوي ة لينتقوام . كموا 

منارور ا ومعارضو ا كموا يينوت  استعرضت عقوية االعدام يشكم عام واوضحت ارال

ايضاً الاراعم التي تعاقب ع ي ا القوانين االردنية لمعودام وقود احاطت وا ينوود مون التقيود 

مون الدسوتور يحيوب ال ينفوذ حكوم االعودام اال يالمروادقة ع يو  مون  39من المم الموادم 

يعود االطومع املة الم ك ى كما ان املة الم ك يونمر يالتنفيوذ او تالفيوف العقويوة وذلوك 

ع   تورية رعي  النيايات حم و يور العودم حوم يودر  ما و  الوو رال  وذا الموضووع 

وينسب لاملة الم ك الموافقوة ع و  التنفيوذ او تالفيوف العقويوة ومحوم  وذا االاورال يتويا 

ل محكوم ياالعدام عدم تنفيذ العقوية حق  يشكم عشواعي يوم يعود دراسوة وافيوة وقضواعية 

الووذ  ارتكيوو  والعقويووة الوااووب تطييق ووا . ان التوايوو  الحووديب فووي  تتناسووب يووين الاوورم

العووالم  ووو الذووال  ووذ  العقويووة حيووب الذت ووا كحيوور موون الوودوم و نوواك دوم االوورس ايقت ووا 

ولكن ا ع قت تطييق ا دون الذاع ا حيب ان الورأ  السواعب فوي العوالم فوي ضوول رودور 

العقوية قاسية وغير اواع م قانونيواً وتطييق المواحيق الالارة يحقوق االنسان تعتير  ذ  

الن من الحقوق المم مة لشالص االنسان  و حق الحيام التوي منح وا هللا وال ياوو  ان 

تسوو ي  ايووا  الدولووة موون الوومم عقويووة االعوودام و ووي عقويووة قاسووية وال انسووانية امووا ان 

ات ا ضروف عدم االستقرار التي تش د ا المنطقة والارة في الدوم الماواورم وانعكاسو

 فنن المطالية يالذال عقوية االعدام ك ياً تيدو غير منطقة ك ياً 

 

 -: المقترحات .2
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تورووي الدراسووة االيقووال ع وو  عقويووة االعوودام نظووراً لمشووروعيت ا وشووورعيت ا  -1

والاوووودوس العاعوووودم موووون تطييق ووووا الن الفاعوووودم موووون واود ووووا ضوووومن القوووووانين 

 م لكافة افراد الماتمع .والتشريعات التي تسا م في الحفاظ ع   االمن والسم

ع   الرغم مون الحاوج التوي تقووم يونن  وذ  العقويوة قاسوية وفظوة اال ان االيقوال  -2

 ع ي ا يعد ضرورم من اام حماية الماتمع من المارمين .

تقضي مر حة الماتمع مكافة االارام من المم االيقال ع    ذ  العقويوة و وذ   -3

يسول عاقية ارتكاب الاراعم المعاقب العقوية تحقق الرأ  العام ف ي تنذر النا  

 ع ي ا ل ذ  العقوية .

الن االيقووال ع وو  عقويووة االعوودام يحااووة الوو  تقنووين مووع المحافظووة ع وو  اسوو وب  -4

معين في تنفيذ ا ومكان التنفيذ و مان  ووضع المحكوم ع ي  وذلك ل حفاظ ع و  

ين التوووا ن يووين واوووب ايقوواع العقويووة المناسووية فووي حووق مرتكووب الاريمووة ويوو

 المحافظة ع   كرامة النف  اليشرية .
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