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 :إهداء
 

 إليك يا نبع الحنان والحب الصادق

 إليك ما َمن سهرت الليال الطوال

 إليك يا شمعة حياتي المضيئة

 إليك يا َمن تحت قدميك الجنان

 إليك أمي شقيقة روحي

 إليك يا َمن أنت الحب والعطاء

 ان والوفاءإليك يا منبع الحن

 إليك يا َمن بكلماتك وتشجيعاتك أرتقي

 إليك أبي الغالي

 إليك يا صاحب القلب النابض بكل حب وحنان

 إليك يا َمن تسعد روحي بتشجيعاته

 إليك جدي الغالي

 (جدتَّي الغاليتين، أخوالي، خاالتي األحباء)

 إليكم يا شمعات حياتي المضيئة

 بذاتها ةإليكم يا َمن أنتم السعاد

 لى إخوتي األحباءإ

 إلى َمن جعل لحياتي طعمًا أجمل 

 إلى َمن بوجودهم أفرح إلى من هم القلب والروح

 إليكم أصدقائي األحباء

إلىى كىل َمىن نلمنىي حرفىًا فىي أصىول القىىانون الجوائىي نلىى وجىه الخصىوى والقىانون نلىى وجىه العمىىوم 
م سىىىندًا لىىىي ويمىىىنحكم كىىىل الصىىىحة أهىىىدي نملىىىي المتواضىىىع هىىىذا، سىىىائً  مىىىن المىىىولى نىىىو وجىىىل أن يبقىىىيك

 .والسعادة

  



 : إقرار
 

أقىىر أنىىا مقىىىدم الرسىىالة أنهىىا ق ىىىدمت لجامعىىة القىىدت لنيىىىل درجىىة الماجسىىتير وأنهىىىا نتيجىىة أبحىىا ي الخاصىىىة 

جوء منها لىم يقىدم لنيىل أي درجىة نليىا ألي أي بإست ناء ما تم اإلشارة له حي ما ورد، وأن هذه الرسالة أو 

 .جامعة أو معهد

 وقيعالت

 سيما محمد نمران 
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 :شكر وعرفان

بدايىىًة أشىىكر وأحمىىد اج نىىو وجىىل نلىىى توفيقىىه لىىي فىىي إتمىىام نملىىي المتواضىىع هىىذا فهىىو صىىاحب ال ضىىل 
 .األكبر وأسأله التوفيق لي في كل ما هو خير

لىى كىل وكلمة شكر ووفاء ونرفان إلىى كىل َمىن دنمنىي معنويىًا قبىل ماديىًا فىي إنجىاو بح ىي الم تواضىع، وال
َمىىىىن سىىىىاندني ولىىىىو بكلمىىىىة تشىىىىجيع واحىىىىدة ، كمىىىىا أتوجىىىىه ببىىىىالا الشىىىىكر والتقىىىىدير والعرفىىىىان للىىىىدكتور جهىىىىاد 

كىىان لىىه األ ىىر الكبيىىر فىىي مسىىاندتي نلىىى إتمىىام هىىذا مىىا قدَّمىىه لىىي مىىن دنىىم معنىىوي حيىى   الكسىىواني نلىىى
مىىن قىىوة وأتمنىىى مىىن اج نىىو العمىىل، فلىىم يكىىن معلمىىًا فقىىط بىىل كىىان كىىاألب الحىىاني الىىدانم بكىىل مىىا يملىىك 

 .وجل أن يديم نليه كامل الصحة والعافية

نلىىى منحهىىا لىىي هىىذه ال رصىىة لكتابىىة نملىىي المتواضىىع ( أبىىو ديىىت)وأخيىىرًا أتوجىىه بالشىىكر لجامعىىة القىىدت 
 .هذا، فلكم مني كل التقدير واإلحترام واج الموفق

     

 
 
 
 
 

 
 



 :ملخص الرسالة
جىىىىراءات الجوائيىىىىة يىىىىذ نقوبىىىىة اإلنىىىىدام وذلىىىىك فىىىىي  ىىىىل قىىىىانون اإلتناولىىىىت هىىىىذه الدراسىىىىة موضىىىىو  تن 

وفي  ل التشريعات والقوانين ال لسىطينية منهىا وتلىك التىي ال والىت ت طبىق  1002لسنة  3ال لسطيني رقم 
 .في فلسطين حتى يومنا هذا

ي يىىىر موضىىىو  الدراسىىىة تسىىىاِّالت نىىىدة ت شىىىكلل فىىىي مجمونهىىىا إشىىىكالية البحىىى ، حيىىى  تتمحىىىور هىىىذه 
ِّالت فيمىىا إذا كىىان مشىىرننا ال لسىىطيني قىىد تمكىىن فىىي قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني وبقيىىىة التسىىا

النصىوى المن مىىة لهىذه العقوبىىة وتن يىىذها مىن إحاطتهىىا بن ىام تن يىىذي محكىىم يكىرت بموجبهىىا الضىىمانات 
نصىىت  الممنوحىىة لشىىخى المحكىىوم نليىىه دون الحىىد مىىن فانليىىة وجىىود هىىذه العقوبىىة وذلىىك مقارنىىًة مىىع مىىا

 .نليه التشريعات األخرى في ذات الموضو ؟

تنبىىع أهميىىة الدراسىىة ممىىا تعانيىىه نقوبىىة اإلنىىدام فىىي وقتنىىا الحىىالي مىىن ركىىود فىىي تن يىىذها بىىالر م مىىن 
صىىدورها بموجىىب أحكىىام قضىىائية وبىىالر م مىىن كونهىىا نلىىى رأت العقوبىىات الجوائيىىة التىىي جىىاء بهىىا قىىانون 

 .العقوبات المطبق في فلسطين

راسىىة إلىىى معرفىىة مىىدى إلتىىوام السىىلطة المنىىوط بهىىا تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بىىالقيود والضىىوابط هىىدفت الد
القانونيىىة التىىىي منحهىىىا قىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىطيني لم ىىل هىىىذه العقوبىىىة وذلىىك فىىىي كافىىىة مراحىىىل 

جىىىراءات تن يىىىذها، وفىىىي ذات الوقىىىت التعىىىرل نلىىىىى العوائىىىق التىىىي تحىىىول دون التن يىىىذ القىىىانوني ل عقوبىىىىة وال
 .اإلندام

وقىىد وقىىل البحىىى  ننىىد حىىدود الدراسىىىة المقارنىىة بىىين كىىىل مىىن التشىىريع الجوائىىىي ال لسىىطيني المتم ىىىل 
والقىىوانين المكملىىة لىىه ومىىا ي قابلىىه فىىي كىىل مىىن  1002لسىىنة  3بقىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم 

ارن بطريقىىة وصىى ية تحليليىىة، التشىىريع المصىىري والقىىانون األمريكىىي وكىىل ذلىىك فىىي إطىىار مىىنه  قىىانوني مقىى
 .وقد إنتمد الباح  في تحقيق ذلك نلى النصوى التشريعية واألحكام القضائية واإلجتهادات ال قهية

خلصىت الدراسىة مىن حيى  النتىائ  إلىى أنىه وبىىالر م مىن التن ىيم القىانوني لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام منىىذ 
ات تن يىىذها، إال أن هنىىاك ك يىىرًا مىىن لح ىىة صىىدورها بموجىىب حكىىم قضىىائي وحتىىى  خىىر إجىىراء مىىن إجىىراء

هذه النصوى بقيت مجرد حبر نلى ورق ولم ت حترم في ك ير من الحاالت من قبىل السىلطة المنىوط بهىا 
مهمىىة التن يىىذ العقىىابي، وفىىي المقابىىل تبىىين أن هنىىاك مجمونىىة مىىن التوصىىيات توصىىل لهىىا الباحىى  يكمىىن 

بىق فىي كىل مىن الضى ة الغربيىة وقطىا   ىىوة أهمهىا فىي ضىرورة وضىع قىانون نقوبىات فلسىطيني موحىد يط
نلىى حىىد سىىواء، وضىىرورة العمىىل نلىىى سىىد الك يىىر مىىن الىىنقى التشىىريعي فىىي القىىوانين ال لسىىطينية الحاليىىة 

 . وتعويو دور الرقابة نلى الجهة المخولة بتن يذ نقوبة اإلندام
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Abstract  
This study investigates the topic of execution of capital punishment in the Palestinian 
criminal procedures law No. 3 of the year 2001, and the Palestinian legislations and acts 
that are still effective in Palestine.  
The study subject raises several questions that comprise the problem of this research 
which they are concentrated on whether the Palestinian legislator has been able in the 
Palestinian criminal procedures law, and other law texts that regulate this penalty and its 
execution to encompass it with an executive procedure that enforces the guarantees that 
are granted to the convicted person without delimiting the efficacy of this penalty in 
comparison to the texts stated by other legislations relevant to the same subject.  
The significance of this study springs from the stagnation in executing the capital 
punishment despite issuing judicial judgment in addition to its occupation of the top rank 
of criminal penalties by the penal law enforceable in Palestine.  
This study aims at identifying how far does the authority which is competent to implement 
the capital punishment abides by the legal restrictions and controls granted by the 
Palestinian criminal procedures law for this penalty during all the stages and procedures 
of its execution. At the same time, it attempts to recognize the obstacles that may 
prevent the legal execution of the capital punishment.  
The research stood at the limits of comparative study between the Palestinian criminal 
legislation represented by the Palestinian criminal procedures law No. (3) of the year 
2001 and its integrating acts on the one hand, and its equivalents in both the Egyptian 
and American laws on the other. This is carried out within a comparative legal 
methodology by an analytical descriptive method. To achieve this purpose, the researcher 
relied on legislative texts, judicial sentences, and jurisprudence interpretations.  
The study concludes that the legal organization of executing the capital punishment as of 
the moment it is issued according to a judicial sentence until the last procedure of its 
execution, many texts were just ink on paper without being respected in several cases by 
the authority which is authorized to execute the penal execution. In contrast, the 
researcher provided several recommendations such as the necessity to pass a unified 
Palestinian penalty code enforceable in West Bank and Gaza Strip. It is also necessary 
to fill the legislative gaps in the present Palestinian acts and at the same time promote 
the role of control on the party authorized to execute the death penalty. 
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  :مقدمةال

يعد القانون الجوائي ب رونه قانونًا است نائيًا كىون قوانىده تحىد مىن ميىدان الحريىة ال رديىة، وألن قوانىده 
تِّست نلى الرد  والعقوبة مما جعل هىذا القىانون محاطىًا بمبىادص تحصىنه وتعطيىه الشىرنية فىي أخىذ حيىوه 

ال جريمىىىىة وال نقوبىىىة إال بىىىىنى "ة ضىىىمن المن ومىىىىة القانونيىىىة، ومىىىىن أهىىىم هىىىىذه المبىىىادص أو قوانىىىىدها قانىىىد
 .والتي تِّست لمبدأ الشرنية" قانوني

يعىد مبىدأ الشىرنية الىركن األساسىي الىذي يقىوم نليىىه القىانون الجوائىي فىي الدولىة، فى  ي تصىور إقتضىىاء 
الدولىىة لحقهىىا فىىي العقىىاب إاَل نلىىى فعىىل مجىىرم منصىىوى نليىىه بنصىىوى قانونيىىة واضىىحة وصىىريحة تسىىبق 

التىىي ي عتبىىر ارتكابهىىا د لىىه العقوبىىة الم ئمىىة، لىىذا جىىاء قىىانون العقوبىىات ليىىن م األفعىىال ارتكىىاب ال عىىل ومحىىد
 .العقوبة المناسبة وخطورة ال عل الم رتكب قررجريمة وي

ي شكل مبدأ شرنية الجرائم والعقوبىات أسىات ال لسى ة الجنائيىة الحدي ىة للسياسىة العقابيىة وبىذلك ي خىالل 
لقديمىىة، حيىى  ال تحديىىد للعقوبىىة المناسىىبة لل عىىل المجىىرم المرتكىىب بىىل كانىىت مىىا كىىان سىىائدًا فىىي التشىىريعات ا

سىىلطة مطلقىىة للحىىاكم فىىي إيقىىا  الجىىواء الىىذي يىىراه مناسىىبًا ممىىا ينطىىوي نلىىى ذلىىك مىىن انت ىىاء التناسىىب بىىين 
 .ال عل المجرم والعقوبة الم روضة نليه

المىىرء بمىىا فعىىل، وناقبىىه بذنبىىىه  تعىىرَّل العقوبىىة لغىىة نلىىى أنهىىا مىىن العقىىاب والمعاقبىىىة تعنىىي أن تجىىوي
الجىىىواء المقىىىرر "أمىىىا اصىىىط حًا فقىىىد نرفهىىىا أحىىىد ال قهىىىاء المعاصىىىرين نلىىىى أنهىىىا 1معاقبىىىة ونقابىىىًا أخىىىذه بىىىه،

لمصلحة الجمانة نلى نصيان أمر الشار  أو هي جواء ينطوي نلى إي م مقصىود يقىرره القىانون ويوقعىه 
فالعقىىاب يجىب أاَل يكىىون  2لىى الجريمىة ويتناسىىب معهىا،القاضىي باسىم المجتمىىع نلىى َمىىن تَ بىت مسىىِّوليته ن

 .أك ر مما تستدنيه الضرورة وال أك ر مما تسمح به العدالة

وقد أقر القانون أشكااًل مختل ة للعقوبات انقسمت إلى نقوبات أصىلية وهىي اإلنىدام واألشىغال الشىاقة 
مِّقىىت والحىىبت والغرامىىة، ونقوبىىات تكمليىىة المِّبىىدة واإلنتقىىال المِّبىىد واألشىىغال الشىىاقة المِّقتىىة واإلنتقىىال ال

 .نقوبة اإلندام هيوهي التدابير اإلحتراوية والمصادرة العينية، ولعل أشد العقوبات قسوة 
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يمكن تعريل نقوبة اإلندام لغة حي  أن ل   اإلندام لغة هىو مىن العىدم والعىدم يعنىي فقىدان الشىيء 
بموت أو ب قد، والعدم يدل نلى ذهىاب الشىيء وأندمىه أي أفقده فقدانًا أي  اب ننك " ندمت ف ن"وي قال 

أمىىىا اصىىىط حًا فهىىىي مىىىن األل ىىىا  المعاصىىىرة التىىىي ي قصىىىد بهىىىا إوهىىىاق الىىىروح وتعنىىىي سىىىلب  3اج أي أماتىىىه،
 4.المحكوم نليه حقه في الحياة

إن أي نقوبىىىة جوائيىىىة ال ت حقىىىق  رضىىىها المرجىىىو منهىىىا فىىىي الىىىرد  الخىىىاى والىىىرد  العىىىام وكىىىذلك فىىىي 
جتمىىع مىن األفعىىال الجرمىة قانونىىًا إاَل بتن يىىذها، حيى  أن مجىىرد الىنى نليهىىا فىي قىىانون العقوبىىات صىون الم

ال ي شىكل حمايىىة للمجتمىع بىىل يجىىب ت عيلهىا وال يكىىون ذلىىك إاَل بتن يىذها واإلقتصىىاى مىىن الجىاني حسىىب مىىا 
 .ارتكبه من فعل مجرم

بالتن يىذ العقىابي الجوائىي، حيى  ي مكىن  الحق بالذات، فقد و جد ما ي سمى اقتضاءندم جواو بناءًا نلى 
تعري ىىه نلىىى أنىىه إقتضىىاء حىىق الدولىىة فىىي العقىىاب نىىن طريىىق تحقيىىق الحكىىم الصىىادر باإلدانىىة فىىي مواجهىىة 
ن مىىىن أهىىىم سىىىمات التن يىىىذ العقىىىابي الجوائىىىي هىىىو القىىىوة الجبريىىىة حيىىى  ال ي تصىىىور أن ي ىىىتم  المحكىىىوم نليىىىه، وال

ك فقىد أ نىيط هىذا التن يىذ بسىلطة مختصىة ت م لىل الدولىة أال وهىي النيابىة التن يذ بإرادة المحكوم نليىه وسىندًا لىذل
 5.العامة

يترتىب نلىىى التن يىىذ العقىابي نشىىوء رابطىىة إجرائيىة مىىا بىىين الدولىة وبىىين المحكىىوم نليىه تىىِّدي بالضىىرورة 
لتوامىات لكىىل منهمىا، وهىذا مىىا يسىتدني بالضىرورة لوجىود قىىانون كقىانون اإلجىراءات الجو  ائيىىة لنشىوء حقىوق وال

خراجهىا مىن مجىرد نصىوى ن ريىة لتطبيىق نملىي ومىن هنىا تنشىأ  وذلك لتطبيق نصوى قانون العقوبات وال
، فىى  (كإطىىار نملىىي)وقىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ( كإطىىار ن ىىري)رابطىىة التكامىىل مىىا بىىين قىىانون العقوبىىات 
 .ي تصور وجود تكامل قانوني دون أحدهما

اءات الجوائيىىىة ليوضىىىح كي يىىىة تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام وذلىىىك ومىىىن هنىىىا جىىىاء الىىىدور الهىىىام لقىىىانون اإلجىىىر 
بنصىىوى قانونيىىة صىىريحة وواضىىحة ال بىىد مىىن اإللتىىوام بهىىا مىىن قبىىل الجهىىة المخولىىة بالتن يىىذ، وذلىىك حتىىى 
تخىىرج تلىىك النصىىوى القانونيىىة الن ريىىة المن مىىة فىىي قىىانون العقوبىىات للواقىىع العملىىي وبىىذلك تحقىىق هىىدفها 
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ألحكىىام الجوائيىىىة هىىو مىىىا ي حقىىق الىىىرد  ويحمىىي المجتمىىىع مىىن األفعىىىال الخطيىىىرة المرجىىو فىىىي الىىرد ، فتن يىىىذ ا
 .هاجسامتالمجرَّمة مقارنًة باإلطار الن ري للعقوبة مهما بلغت 

ت شكل نقوبة اإلندام أقسى العقوبات جسامة حيى  ي قصىد بهىا سىلب المحكىوم نليىه أل لىى مىا يمتلكىه 
عقوبىة إلىى األنمىاق البعيىدة فىي التىاريخ فلعلىه ي مكىن القىول أال وهو حقه في الحياة، حي  يمتد أصىل هىذه ال

 .بأنها من أقدم العقوبات التي لجأت لها الدول تحقيقًا للعدالة الجنائية

ف ىي الغالىب  تشىريعات البشىرية م العقوبات التىي نرفتهىا التاريخيًا، ن رفت نقوبة اإلندام نلى أنها أقد
دفا  نىىن ن سىىه أو مىىن قبىىل نائلتىىه لل ىىأر لىىه، حيىى  كانىىت كانىىت ت مىىارت مىىن قبىىل شىىخى المجنىىي نليىىه للىى

الن رة السائدة تقوم نلى أسات التش ي واإلنتقىام سىواء ال ىردي أو الجمىاني منىه كمىا وقىد كانىت ال تتناسىب 
واألفعىىىىال الم رتكبىىىىة والتىىىىي ال ي مكىىىىن وصىىىىل بعضىىىىها فىىىىي نصىىىىرنا الحىىىىالي إال بىىىىالجرائم البسىىىىيطة التىىىىي ال 

 .الخطيرة تستوجب م ل هذه العقوبة

لقىىد كىىان تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام قىىديمًا مصىىحوبًا بىىاإلي م والقسىىوة وذلىىك إمىىا بالتم يىىل بج ىىة المن َّىىذ بحقىىه 
م ىىل هىىذه العقوبىىة أو بإلقىىاءه فىىي النىىار فقىىد كانىىت ال لسىى ة السىىائدة هىىي العىىين بىىالعين والسىىن بالسىىن، كمىىا أن 

العشيرة هو من يتىولى مهمىة أخىذ حىق المجنىي تن يذها لم يكن من مًا من قبل جهة معينة حي  كان رئيت 
نليىه وهىذا مىىا كىان ي سىمى باإلنتقىىام ال ىردي  يىىر المىن م حيى  كىىان يتجىاوو اإلنتقىام أحيانىىًا شىخى الجىىاني 

 6.ليمتد ألحد أفراد أسرته أو نشيرته

لقىىىد س ىىىجلت أول حالىىىة إنىىىدام مو قىىىة فىىىي القىىىرن السىىىادت نشىىىر قبىىىل المىىىي د وذلىىىك فىىىي دولىىىة مصىىىر 
كىم نليىه بىأن يقتىل ن سىه نقابىًا، ال رنوني ة، حي  اَتهم نضو من مجلىت النىب ء  نىذاك بممارسىة السىحر وح 

وهذا ال يعني أن هذه أول حالة إندام في التاريخ بل ن  لذ الك ير من حاالت اإلندام قبىل ذلىك وكىان أ لبهىا 
 7.عارضة السياسيةمن الخصوم السياسيين حي  كان هدل العقوبة في ذلك الوقت يقتصر نلى قمع الم

ي عتبر الصينيون أول َمن ن َّذ أحكام اإلندام القانونية وذلىك فىي القىرن ال ىامن نشىر قبىل المىي د حيى  
العىىين بىىالعين والسىىن بالسىىن أول قىىانون طبىىق هىىذه العقوبىىة، حيىى  كانىىت " حمىىورابي"كىىان قىىانون ملىىك بابىىل 
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البرميىل وال  قىه بشىكل م حكىم ال ي هىر مىن طريقة تن يذ حكم اإلندام تجري بوضع المحكوم نليه بونىاء ك
المحكىىوم نليىىه سىىوى رأسىىه ومىىن  ىىم ي قىىدم لىىه مىىا لىىذ وطىىاب مىىن األكىىل ويبقىىى نلىىى هىىذه الحالىىة حتىىى يت سىىخ 
جسىىمه ويتلكىىل مىىن الع ونىىات ويمىىوت، ومىىا ذلىىك إال تأكيىىدًا لغىىرض العقوبىىة أنىىذاك والىىذي يقىىوم نلىىى أسىىات 

 8.العبرة والتش ي

أحكىام اإلنىىدام نبىر التىاريخ فقىىد اختىارت األن مىة كىىل منهىا الطىرق التىىي  تعىددت وتنونىت طىىرق تن يىذ
تراها تتناسب وطبيعتها المجتمعية والسىيكولوجية ووضىعت لهىا طقوسىًا وأسىاليب متنونىة، فقىديمًا حيى  كىان 
الغرض من اإلندام هو التش ي، اإلهانة واإليى م فقىد كىان ي تبىع مىن الوسىائل مىا ي حقىق هىذه األهىدال ومىن 

ه الوسائل السلق حتىى المىوت، سىلخ الجلىد، التشىريح البطىيء، نىو  األحشىاء، السىحق تحىت أقىدام ال يىل، هذ
 9.الحرق، تقطيع األوصال والتع ن و يرها

ومن طرق تن يذ اإلندام التي نرفتها البشرية قديمًا اإلنىدام لىدى التاي نىديين، فقىد كىان ي شىارك جميىع 
حيىى  كىىان ي ىىِّتى بىىه إلىىى وسىىط البلىىدة وي نىىادى نلىىى النىىات وننىىدما  سىىكان البلىىدة فىىي إنىىدام المحكىىوم نليىىه

يجتمعىىون يبىىدأ نىىدد مىىن الجنىىود بضىىرب المحكىىوم نليىىه بالسىىياط ومىىن  ىىم ي كمىىل الجمهىىور ضىىرب المحكىىوم 
تحقيق أكبر قدر ممكىن مىن اإلهانىة لشىخى  وما  ايتهم من اإلندام إال نليه باألحذية حتى ي جِهووا نليه

 .المحكوم نليه

العهد الع ماني، كان ي ستعمل الخاووق كوسيلة لتن يذ اإلنىدام بحىق المحكىوم نليىه ومىا الخىاووق وفي 
إال نبىىارة نىىىن منصىىىه خشىىىبية يتوسىىىطها نمىىىود حىىىاد فىىىي األنلىىىى يتسىىىع حجمىىىه إلىىىى األسىىى ل، إذ يقىىىوم أحىىىد 

دخىال الخىىاووق فىي دبىىر المحكىوم نليىه وي جلسىىه فوقىه  ىم يتركىىه ن لىى ذلىىك الرجىال األشىداء بوضىىع الويىت وال
وهو ي دِخل الخىاووق إلىى أحشىائه حتىى يخىرج مىن رأسىه، ومىا هىدفهم مىن اإلنىدام هنىا إاَل تحقيىق أكبىر قىدر 

 .من األلم والتعذيب بشخى المحكوم نليه

نلىيهم باإلنىدام  ومالناوي فقد كانوا يجمعىون المحكى ومن طرق تن يذ اإلندام قديمًا، ما كان سائدًا في العهد
 10.ة ويقومون ب تح الغاو نليهم ليختنقوا ويموتوا وما ذلك إال تعذيبًا لهم قبل موتهمنراة وفي أماكن مق ل
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التي تعد نتيجة لتطور ال كر البشىري الم رافىق لتطىور  سياسة الجنائيةاالتجاهات الحدي ة للومع  هور 
اني، تركيبىىة المجتمىىع، ومىىا دنىىا لىىه ال كىىر الجنىىائي الحىىدي  مىىن ضىىرورة إقتصىىار العقوبىىة نلىىى شىىخى الجىى

، وضىرورة تناسىب العقوبىة وجسىامة ال عىل (شخصىية العقوبىة)وأن ال تمتد لغيره من أفراد أسىرته أو نشىيرته 
المرتكب وحق الدولة وحدها في إقتضىاء حىق المجنىي نليىه مىن شىخى الجىاني، وضىرورة تحقيىق الغىرض 

قوبىة نلىى تحقيىق الىرد  من العقوبة بأسر  وسيلة ممكنة وأقلها إي مًا، مع ضرورة إقتصار الغىرض مىن الع
 11.العام، للحيلولة دون إرتكاب م ل هذه األفعال الخطيرة مستقب ً 

نتيجة لمقتضيات السياسة الجنائية الحدي ة، فقد  هرت وسائل حدي ة ومتنونة لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام، 
الوسىىائل  ف ىىي أ لىىب دول العىىالم وخاصىىة العىىالم العربىىي ت سىىتخدم وسىىيلتي الشىىنق والرمىىي بالرصىىاى كىىأك ر

لتن يذ نقوبة اإلندام، في حين ت عتبر الواليىات المتحىدة أك ىر الىدول إسىتخدامًا لوسىائل متنونىة لتن يىذ نقوبىة 
اإلندام والتي تختلل من واليىة ألخىرى، كمىا وت عتبىر أك ىر الىدول التىي سىعت إلكتشىال وسىائل أك ىر تطىورًا 

وبة كاستخدمها وسىائل الغىاو السىام واإلبىر السىامة لتن يذ م ل هذه العق ً -حسب وجهة ن رها  -وأقل إي مًا 
 .التي ت حقن بالدم

تنب ىىع أهميىىة دراسىىة تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام مىىن الناحيىىة الن ريىىة، مىىن خىى ل انتبىىار نقوبىىة اإلنىىدام ذات 
تاريخ إلغاء مستمر، ومن خى ل الجىدل الىدائم والىدائر بىين المعارضىين لعقوبىة اإلنىدام وبىين المِّيىدين لهىا، 

خىىى ل انتبىىىار نقوبىىىة اإلنىىىدام نقوبىىىة ال إنسىىىانية أو أنهىىىا أك ىىىر إنسىىىانية مىىىن نقوبىىىة األشىىىغال الشىىىاقة ومىىىن 
 .والحبت المِّبد، ومن خ ل انتبارها أمرًا إلهيًا أو أنه من الشِّون الدنيوية

كمىىا وتكمىىن أهميىىة الموضىىو  نمليىىًا، مىىن خىى ل دراسىىة النصىىوى القانونيىىة المن مىىة إلجىىراءات تن يىىذ 
والقىىىىوانين ال لسىىىىطينية  1002لسىىىىنة  3نىىىىدام سىىىىندًا لقىىىانون اإلجىىىىراءات الجوائيىىىىة ال لسىىىىطيني رقىىىم نقوبىىىة اإل

بل وونها مىا بىين نىدة قىوانين  واحدالمكملة له، كون المشر  ال لسطيني لم ي ن م هذه اإلجراءات في قانون 
 .سنتناولها بالدراسة

بىة اإلنىدام للنصىوى القانونيىة ومىدى كما تكمن فىي معرفىة مىدى إحتىرام الجهىة المنىوط بهىا تن يىذ نقو 
تطبيقهىىىا ننىىىد تن يىىىذ هىىىذه العقوبىىىة ومىىىدى إلتوامهىىىا بالضىىىمانات الممنوحىىىة لشىىىخى المحكىىىوم نليىىىه باإلنىىىدام 
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والمك ولىىىىة بموجىىىىب النصىىىىوى القانونيىىىىة ننىىىىد تن يىىىىذ نقوبىىىىة اإلنىىىىدام بحقىىىىه وكىىىىذلك مىىىىدى إلتوامهىىىىا بالغايىىىىة 
 .المقصودة من تن يذ م ل هذه العقوبة

  تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام أهميىىة كبىىرى تكمىىن فىىي كىىون تن يىىذه ي شىىكل أسىىمى صىىور العدالىىة يحتىىل موضىىو 
وأفضل وسىيلة للىدفا  اإلجتمىاني، ووسىيلة لصىون الن ىام العىام، وحمايىة مصىلحة الدولىة وأمىن أشخاصىها، 
 وكىذلك تحقيىق  ىىرض العقوبىة بحىىد ذاتىه فىىي الىرد  العىىام للحيلولىة دون إرتكىىاب م ىل هىىذه األفعىال المجرمىىة
التي تستوجب م ل هذه العقوبة، ون رًا لتعدد القوانين النافىذة فىي األراضىي ال لسىطينية وتىداخل الك يىر منهىا 
ومىىا نجىىم نىىن هىىذا التىىداخل الموضىىوني مىىن تىىداخل إجرائىىي ننىىد تن يىىذ األحكىىام ومىىن ذلىىك إنطبىىاق األحكىىام 

العىىىادي نىىىدة أحكىىىام  ، ونمىىىل القضىىىاء العسىىىكري، والىىىذي أصىىىدر إلىىىى جانىىىب القضىىىاء2171ال وريىىىة لعىىىام 
تقضىىىىي بإيقىىىىا  نقوبىىىىة اإلنىىىىدام، ممىىىىا يىىىىدنو للتسىىىىاِّل إن كىىىىان مشىىىىرننا ال لسىىىىطيني قىىىىد تمكىىىىن فىىىىي قىىىىانون 
اإلجراءات الجوائية ال لسطيني وبقية النصىوى المن مىة لهىذه العقوبىة وتن يىذها مىن إحاطتهىا بن ىام تن يىذي 

الحىىىد مىىىن فانليىىىة وجىىىود هىىىذه  محكىىىم يكىىىرت بموجبهىىىا الضىىىمانات الممنوحىىىة لشىىىخى المحكىىىوم نليىىىه دون
 .العقوبة وذلك مقارنًة مع ما نصت نليه التشريعات األخرى في ذات الموضو ؟

لمعالجة الموضو  نلى ضوء هىذه اإلشىكالية المطروحىة يمكىن القىول أن المشىر  ال لسىطيني قىد أوجىد 
جىراءات الجوائيىة ال لسىطيني ن امًا قانونيًا لتن يذ نقوبة اإلندام وذلك بتحليل النصىوى القانونيىة لقىانون اإل

جىىىراءات تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام، ومىىىن خىىى ل اتبىىىا  المنهجىىىين الوصىىى ي والتحليلىىىي  والتىىىي تتنىىىاول مراحىىىل وال
المقىىارن مىىع كىىل مىىن التشىىريع المصىىري والتشىىريع األمريكىىي، ومىىن خىى ل تىىدقيق نصىىوى قىىانون اإلجىىراءات 

، كمىا (ال صىل األول)تن يىذ مىن م لعقوبىة اإلنىدام  الجوائية وبناء نلى الواقع ال لسىطيني أمكىن القىول بوجىود
 (.ال صل ال اني)أنه تن يذ مقيد لعقوبة اإلندام 



 :قائمة المحتويات

 الصفحة         الموضوع
  العنوان

  إجاوة الرسالة
 أ اإلهداء
 ب إقرار

 ج شكر ونرفان
 د ملخى الرسالة

 و المقدمة
 

 2 .ندامتن يذ من م لعقوبة اإل: ال صل األول
 

 2 .أست تن يذ نقوبة اإلندام: المبح  األول
 2 .صدور حكم قضائي باإلندام: المطلب األول
 1 .حكم جوائي بعقوبة اإلندام: ال ر  األول
 20 .المحكمة المختصة بإصدار حكم اإلندام: ال ر  ال اني

 10 .إمكانية الطعن بحكم اإلندام: المطلب ال اني
 23 .بحكم القانونالطعن : ال ر  األول
 32 .الطعن بطلب من صاحب المصلحة: ال ر  ال اني

 40 .إجراءات تن يذ نقوبة اإلندام: المبح  ال اني
 42 .اإلجراءات األولية لتن يذ نقوبة اإلندام: المطلب األول
 42 .اإلجراءات األولية المتعلقة بحكم اإلندام: ال ر  األول
 49 .لية المتعلقة بالمحكوم نليهاإلجراءات األو : ال ر  ال اني

 52 .اإلجراءات النهائية لتن يذ نقوبة اإلندام: المطلب ال اني
 52 .األشخاى الواجب حضورهم وقت تن يذ نقوبة اإلندام: ال ر  األول
 63 .كي ية تن يذ نقوبة اإلندام: ال ر  ال اني

 



 70 خ صة ال صل االول
 71 .اإلندامتن يذ مقيد لعقوبة : ال صل ال اني

 

 71 .تن يذ مقيد بالضوابط القانونية: المبح  األول
 72 .الضوابط القانونية الموضونية لتن يذ نقوبة اإلندام: المطلب األول
 72 .الضوابط القانونية المتعلقة بشخى المحكوم نليه: ال ر  األول
 79 .الضوابط المتعلقة بال رول الطارئة في الدولة: ال ر  ال اني

 84 الضوابط القانونية اإلجرائية لتن يذ نقوبة اإلندام: المطلب ال اني
 84 .الضوابط القانونية الم روضة نلى اإلجراءات األولية: ال ر  األول
 88 .الضوابط القانونية الم روضة نلى اإلجراءات النهائية: ال ر  ال اني

 96 .تن يذ مقيد بالضوابط الواقعية: المبح  ال اني
 97 .تن يذ مقيد ألسباب و ي ية: طلب األولالم

 97 .العوائق من الجهة القضائية: ال ر  األول
 103 .العوائق من الجهة التن يذية: ال ر  ال اني

 107 .تن يذ مقيد ألسباب سياسية: المطلب ال اني
 107 .السياسة ضمن المحيط الداخلي: ال ر  األول
 112 .الخارجي السياسة ضمن المحيط: ال ر  ال اني

 116 خ صة ال صل ال اني
 117 الخاتمة والتوصيات

 120 قائمة المصادر والمراجع

 



 تنفيذ منظم لعقوبة اإلعدام: الفصل األول
 

نىىىىدام خصوصىىىىية كونهىىىىا إحىىىىدى العقوبىىىىات الجوائيىىىىة األصىىىىلية، وبانتبارهىىىىا أشىىىىد تكتسىىىىب نقوبىىىىة اإل
نسىىان أ مىىن قيمىىة يحىىاول جاهىىدا الح ىىا  نليهىىا أال اإل قسىىوة نلىىى اإلطىى ق كونهىىا ت قىىد العقوبىىات وأك رهىىا

 .وهي حقه في الحياة، وألن أي خطأ فيها ال ي حمد نقباه حي  ال إمكانية للرجو  نن   ارها متى ن  ذت

المطبىىىىىق نلىىىىىى ) 1002لسىىىىىنة  3جىىىىىراءات الجوائيىىىىىة ال لسىىىىىطيني رقىىىىىم نصىىىىىوى قىىىىىانون اإل بدراسىىىىىة
أن نجىىد ( المطبىىق نلىىى العسىىكريين) 2171ة ال ىىوري لسىىنة وقىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىى( المىىدنيين

حيىىىى  خصىىىىها دون  يرهىىىىا مىىىىن لعقوبىىىىة اإلنىىىىدام مشىىىرننا ال لسىىىىطيني قىىىىد رانىىىىى م ىىىىل هىىىىذه الخصوصىىىىية 
جىىراءات تن يىىذ خاصىىة بهىىا ضىىافة للنصىىوى القانونيىىة العامىىة المطبقىىة نلىىى إ ،العقوبىىات الجوائيىىة بأسىىت وال

القىىادمين مىىن ال صىىل األول، حيىى  بالت صىىيل فىىي المبح ىىين لحىىدي  ننىىه سىىيتم ا جميىىع العقوبىىات وهىىذا مىىا
مبحى  )ونىن إجىراءات تن يىذ نقوبىة اإلنىدام ( أولمبحى  )أست تن يىذ نقوبىة اإلنىدام  سيتم الحدي  نن

 (. اني
 

 عدامأسس تنفيذ عقوبة اإل: المبحث األول
 

صىىىىادرة مىىىىن ال تن ىىىىذ األحكىىىىام ال"جىىىىراءات الجوائيىىىىة ال لسىىىىطيني نلىىىىى مىىىىن قىىىىانون اإل 314/تىىىىنى م
نىىىدام ، بنىىىاًء نلىىىى مىىىا ورد فىىىي هىىىذا الىىىنى فىىىإن نقوبىىىة اإل..."المحىىىاكم الجوائيىىىة إال إذا أصىىىبحت نهائيىىىة

نىدام نىىن المحكمىة المختصىىة كغيرهىا مىن العقوبىىات الجوائيىة ال ي صىىار إلىى تن يىىذها إالَّ بصىدور حكىىم باإل
 (.مطلب  اني)ندام نهائيًا  م صيرورة حكم اإل( مطلب أول)

 

 عدامصدور حكم قضائي باإل: ولالمطلب األ 
 

ال توقىع نقوبىة إالَّ " ... نلىى  1003من القانون األساسىي ال لسىطيني المعىدل لسىنة  23/ تنى م
، وسندا لهذا المبىدأ فقىد جىاءت التشىريعات ال لسىطينية تكىرت ذات المضىمون، فقىد جىاء ..."بحكم قضائي
األحكىىام الواجبىىة "وتحىىت ننىىوان " التن يىىذ" الكتىىاب الرابىىع الخىىاى ب/ مىىن البىىاب األول  313/فىىي نىىى م

ال يجىوو توقيىع العقوبىات المقىررة بالقىانون أليىة جريمىة "جىراءات الجوائيىة ال لسىطيني إلمن قانون ا" التن يذ



مىىىن قىىىانون  431/وقىىىد أكىىىدت نلىىىى ذات المضىىىمون م" إالَّ بمقتضىىىى حكىىىم صىىىادر نىىىن محكمىىىة مختصىىىة
 .2130لسنة  230اإلجراءات الجنائية المصري رقم 

نىىدام ابتىداًء صىىدور حكىم جوائىىي بعقوبىة اإلنىىدام سىندا للنصىوى القانونيىىة، ي شىترط لتن يىىذ نقوبىة اإل
 (.فر   اني)كما وي شترط صدوره نن المحكمة المختصة قانونًا بإصداره ( فر  أول)

 

 حكم جزائي بعقوبة اإلعدام: الفرع األول
 

ىىىم   تعنىىىي" َحكىىىمَ "يحمىىىل الحكىىىم لغىىىة الك يىىىر مىىىن المعىىىاني ل  ِكىىىَم نليىىىه م َحكَّ ِكىىىَم لىىىه ح  قضىىىى ويقىىىال ح 
كَمًا أي صار حكيمًا،  إلىى " َحاَكَمىه  "يقال أحكىم فى ن نىن األمىر أي جعلىه َحكيمىًا، " أحَكمَ "بينهما، َحَكَم ح 

كمىه، لى الحاكم أي خاصمه ودناه إلى ح  لى الكتاب وال أمىا اصىط حًا فىيمكن تعري ىه نلىى  12اج تعالى وال
لمحكمة المختصة في خصومة مطروحىة نليهىا طبقىًا للقىانون فصىً  نىن موضىونه أو قرار تصدره ا" أنه

 13.في مسألة يتعين حسمها قبل ال صل في الموضو 

الحكىم ال اصىىل فىي الىىدنوى العموميىة التىىي حركتهىا النيابىىة " يمكىن تعريىىل الحكىم الجوائىىي نلىى أنىىه 
مرتكبىة إذ ال نقوبىة بىدون ررة قانونىًا للجىرائم الالعامة والتي بموجبها توقع الجهات القضائية العقوبات المقى

 14".دانة وبذلك تِّصل إلوامية القاندة القانونية حكم باإل

القىىىرار الصىىىادر نىىىن المحىىىاكم "أمىىىا حكىىىم اإلنىىىدام كأحىىىد األحكىىىام الجوائيىىىة فىىىيمكن تعري ىىىه نلىىىى أنىىىه 
ة نليهىا، ومىا الحكىم إالَّ ن رها في المناونىات المطروحى دختصة وذلك في نهاية المداوالت ننالجوائية الم

طريىق طبيعىىي النتهىىاء الخصىومة بعىىد االنتهىىاء مىن إجىىراءات التحقيىىق النهىائي وسىىما  الشىىهود ومرافعىىات 

                                       
 .معجم الوسيطال. 12
، 2.األردن ، ط/ممىىدوح خليىىىل البحىىر ، مبىىىادص قىىىانون أصىىول المحاكمىىىات الجوائيىىىة األردنىىي ، مكتبىىىة دار ال قافىىىة للنشىىر والتوويىىىع ، نمىىىان. 13

 . 302.، ى2111
الجوائر ، تحميل نبر الموقع ، المعهد الوطني للقضاء ، " اجراءات تن يذ األحكام الجوائية ونوائقه " لحلوحي لويوة ، رسالة دكتوراة بعنوان . 14

 . 7.، ى 2:43السانة   11/3/1001، بتاريخ www.4shared.com االلكتروني 
قاضىي إلىى ال( النيابىة العامىة)هي الطلب الموجه من الدولة بواسطة جهاوها المخىتى باالتهىام : لعله يمكن تعريل الدنوى العمومية نلى أنها 

 .  تجاه المتهم بارتكاب الجريمة إلقرار مدى ما للدولة من سلطة في معاقبته 

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/


نىدام والتىي يمكىن تعري هىا حيى  يكىون موضىو  الحكىم الجوائىي نقوبىة اإل 15،"الخصوم وتقديمهم لىدفانهم
ن وفعىل صىادر نىن محكمىة مختصىة مىن م نلى أنها أحد العقوبات األصلية وهىي قتىل نمىد يسىتند لقىانو 

 16.جراءات قانونية خاصةإوفق 

 ايىة الىدنوى بكافىة إجراءاتهىا، فهىدل أي  فىي كونىهتكمن أهمية الحكم في جميع الدناوى الجوائية 
دنىىىوى جوائيىىىىة ت رفىىىع أمىىىىام المحكمىىىة المختصىىىىة هىىىو الوصىىىىول للحكىىىم الحاسىىىىم الحىىىائو نلىىىىى قىىىوة الشىىىىيء 

أنىه وبىالحكم تنتهىي الىدنوى وتصىبح قابلىة للتن يىذ، وباختصىار فىإن الحكىم المقضي بىه لحسىم النىوا ، كمىا 
نىدام إال هو األسات القانوني لوحدة الدنوى كما أنىه شىرط أساسىي لتن يىذ جميىع العقوبىات ومىا نقوبىة اإل

 17.أحدها

ى المن ىىىورة أمىىىام موضىىىو  الىىىدنو حكمىىىًا جوائيىىىًا فاصىىىً  فىىىي النىىىوا  نىىىدام مىىىا هىىىو إالَّ إن الحكىىىم باإل
نىىدام بإدانىىة المىىتهم فىىي الىىدنوى الجوائيىىة بالتهمىىة المسىىندة لىىه ، حيىى  يقضىىي حكىىم اإلمحكمىىة المختصىىةال

نىىىىدام تخىىىىرج الىىىىدنوى مىىىىن حىىىىووة ، فبصىىىىدور حكىىىىم اإل(نىىىىدامفعىىىىل جرمىىىىي يسىىىىتوجب نقوبىىىىة اإل)بموجبهىىىىا 
 .المحكمة التي أصدرته حي  لم يبق أمامها ما تن ر فيه

إلجىىىراءات محاكمىىىة قانونيىىىة صىىىحيحة مىىىن حيىىى   ضىىىافةاإلنىىىدام بي شىىىترط لصىىىحة صىىىدور حكىىىم اإل
، (التحقيىىىق االبتىىىدائي، تقىىىديم البينىىىات، سىىىما  الشىىىهود، تقىىىديم الىىىدفا  ومىىىن  ىىىم سىىىما  مرافعىىىات الخصىىىوم)

صىىىدوره وفىىىق إجىىىراءات قانونيىىىة معينىىىة مىىىن حيىىى  صىىىدوره فىىىي جلسىىىة المحاكمىىىة النهائيىىىة بعىىىد ق ىىىل بىىىاب 
ه فىي جلسىة نلنيىة ومىن  ىم تحريىره والتوقيىع نليىه مىن قبىل قانونية ي نطىق بى( مداولة)المرافعة وبعد مذاكرة 

 18.هيئة المحكمة التي أصدرته وسيتم توضيح كل منها نلى حدة
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 :المداولة: أوال
 

بعىىىىد اختتىىىىام المحاكمىىىىة تختلىىىىي "جىىىىراءات الجنائيىىىىة ال لسىىىىطيني نلىىىىى مىىىىن قىىىىانون اإل 171/تىىىىنى م
جمىا  أو بينىات وادنىاءات، وتضىع حكمهىا باإل المحكمة في  رفة المداولىة وتىدقق فيمىا طىرح أمامهىا مىن

، وبىىىذات المضىىىمون جىىىاء قىىىانون اإلجىىىراءات "نىىىدام فتكىىىون بإجمىىىا  ا راءباأل لبيىىىة فيمىىىا نىىىدا نقوبىىىة اإل
فىىي حىىين اكت ىىى قىىانون  2191لسىىنة  207المعدلىىة فىىي القىىانون رقىىم  310الجنائيىىة المصىىري فىىي المىىادة 

لمطبىىق نلىىى العسىىكريين بأ لبيىىة  راء أنضىىاء الهيئىىة ا 2171أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري لسىىنة 
 19.إلصداره

سندا للنصوى القانونية فإنه ال يتصور وجود مداولة إالَّ فىي حىال كىون المحكمىة تتشىكل مىن هيئىة 
ويمكىن تعريىل المداولىة  20مكونة من نىدة قضىاة، فى  يمكىن المداولىة لمحكمىة مكونىة مىن قاضىي من ىرد،

أو المشىىاورة بىىين قضىىاة المحكمىىة التىىي تن ىىر الىىدنوى وذلىىك بعىىد ق ىىل ( فكىىاراأل)تبىىادل ا راء "نلىىى أنهىىا 
بىاب المرافعىىة حيىى  يتنىىاولون مناقشىة وقىىائع الىىدنوى و روفهىىا وم بسىىاتها مىن حيىى  ال بىىوت والن ىىي وقىىوة 

ضىىىبارة الىىىدنوى، وبىىىذلك يعتبىىىر صىىىدور ااألدلىىىة ومطابقتهىىىا بإفىىىادات الشىىىهود والمعلومىىىات المح و ىىىة فىىىي 
 21". ال باب المرافعة والمداولة بين القضاة من القواند األساسية المتعلقة بالن ام العامقإالحكم بعد 

ينبغي قانونًا أن تكون المداولة سرًا ما بين قضاة المحكمة التي ن رت الىدنوى وذلىك إمىا فىي  رفىة 
خاصىىىة باجتمانىىىاتهم تسىىىمى  رفىىىة المىىىذاكرة أو فىىىي ذات قانىىىة الجلسىىىة لكىىىن بصىىىوت مىىىنخ ض حتىىىى ال 

سنى ألحد سمانهم، فالغرض من هذه السرية التامة تمكين كل قاض من إبىداء رأيىه بصىراحة دون أي يت
خىول مىىن توجيىىه اللىىوم لىىه نلىىى مىىا أبىىداه، كمىىا وأن فىىي وقىىول الجمهىىور نلىىى اخىىت ل القضىىاة إضىىعال 

 22.لهيبة القضاء

ة صىىىدوره نىىىدام فقىىىد اشىىىترط الىىىنى القىىىانوني المىىىذكور أنىىى ه ننىىىد المداولىىىأمىىىا بخصىىىوى حكىىىم اإل
بإجمىىىا  هيئىىىة المحكمىىىة التىىىي تن ىىىر الىىىدنوى ونىىىدم االكت ىىىاء بىىىرأي األ لبيىىىة، وهىىىذا يقتضىىىي توقيىىىع كافىىىة 
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صىىداره، فىىي حىىين اكت ىىى قىىانون أصىىول نىىدام كشىىرط خصوصىىي إلأنضىىاء هيئىىة المحكمىىة نلىىى حكىىم اإل
 .ندامالمحاكمات الجوائية ال وري بخصوى العسكريين برأي األ لبية لصدور حكم اإل

نلىى  2191لسىنة  193ا رقىم دت محكمىة الىنقض المصىرية نلىى الشىرط المىذكور فىي قرارهىوقد أك
وال يجىوو لمحكمىة "...نىدام، حيى  جىاء فىي مضىمون القىرار صىدار حكىم اإلئىة إلجمىا   راء الهيإاشتراط 

د ندام إالَّ بإجمىا   راء أنضىائها والشىار  إذا اسىتوجب انعقىاد اإلجمىا  ننىالجنايات أن تصدر حكمًا باإل
تجىاه مىراده إلىى أن يكىون اإلجمىا  معاصىرًا لصىدور الحكىم ولىيت انىدام إنمىا دل نلىى صدار الحكم باإلإ

شىىرط الوم ...تاليىًا لىىه ألن ذلىىك هىىو مىىا يحقىىق بىىه حكمىىة تشىىريعه، ومىىن  ىىم فىىإن الىىنى نلىىى إجمىىا  ا راء
دارهم لحكىم ويىرى الباحى  فىي اشىتراط إجمىا  القضىاء ننىد إصى23،..."لصحة صدور الحكىم بتلىك العقوبىة

 .اإلندام ما هو إال ضمانة لشخى المحكوم نليه بم ل هذه العقوبة ويت ق والعدالة الجنائية
 

 النطق بالحكم: ثانياً 
 

ويتلىى نلنىًا بحضىور وكيىل النيابىة "...جراءات الجوائية ال لسطيني نلى من قانون اإل 177/تنى م
جىراءات الجنائيىة المصىرية وكىذلك المىادة ون اإلمىن قىان 303، ويقابله بذات المضمون المىادة ..."والمتهم
ه مىىن قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري، حيىى  يمكىىن تعريىىل النطىىق بىىالحكم نلىىى أنىىه /  130

ت وة ش هية للحكم في الجلسة ويكون ذلك بت وة منطوقه، وال يعتبر الحكىم صىادرًا إالَّ مىن لح ىة النطىق 
  24.  حكم أو مجرد رأي يمكن للمحكمة العدول ننه متى شاءتبه أما قبل ذلك ف  يكون سوى مشرو 

جلسىة نلنيىة فىي ي عد النطىق بىالحكم خىروج للىدنوى مىن حىووة المحكمىة، لىذا يجىب قانونىًا النطىق بىه 
تىىدنيم لحتىى لىىو ن  ىرت الىىدنوى بجلسىىة سىرية، وت هىىر حكمىة المشىىر  فىىي اشىتراط العلنيىىة للنطىق بىىالحكم 

قضىىاء واالطمئنىىان إلىىى احترامىىه النصىىوى القانونيىىة المطبقىىة فىىي إصىىداره  قىىة النىىات والمجتمىىع بأسىىره بال
لحىاق إن ن المقىررة قانونىًا دون و نشر الحكم الصادر بجميع طرق اإلألحكامه، فمن دواني العلنية جوا

  25.أي ضرر بالمحكوم نليه

                                       
 " .الحكم إصدار" ، موضو  فرني " الحكم " ، تحت موضو  بعنوان  2191لسنة  193ي ، الطعن رقم موسونة النقض الجنائ. 23
 . 311.نمر رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ى. 24
 . 390.محمد الحلبي ، سليم الوننون ، مرجع سبق ذكره ، ى. 25



وقىىد جىىاءت محكمىىىة الىىنقض المصىىرية لتِّكىىىد نلىىى نلنيىىة النطىىىق بىىالحكم حيىى  جىىىاء فىىي مضىىىمون 
جىراءات الجنائيىة فىي هىذا الصىدد وكان كل ما أوجبه قانون اإل.".. 2179لسنة  133رارها بالطعن رقم ق

مىىن هىىذا القىىانون مىىن أنىىه يصىىدر الحكىىم فىىي جلسىىة نلنيىىة ولىىو كانىىىت  303هىىو مىىا نصىىت نليىىه المىىادة 
 26...".الدنوى ن  رت في جلسة سرية

 

 تحرير الحكم وتوقيعه: ثالثا
 

يسىىجل الحكىم بعىىد صىىدوره فىىي "جىىراءات الجوائيىة ال لسىىطيني نلىىى اإلمىىن قىىانون  2/ 111/ تىنى م
مىىىىن قىىىىانون  321، وبىىىىذات المضىىىىمون جىىىىاءت كىىىىل مىىىىن المىىىىادة ..."سىىىىجل األحكىىىىام الخاصىىىىة بالمحكمىىىىة

مىىن قىىانون أصىىول  133والمىىادة  2191لسىىنة  207جىىراءات الجنائيىىة المصىىري المعدلىىة بالقىىانون رقىىم اإل
 2171.27لسنة  لجوائية ال وريالمحاكمات ا

نلىى أنىه تسىجيل للحكىم بعىد صىدوره حيى  يىتم كتابتىه وح  ىه " تحرير الحكم"ي مكن ت سير مصطلح 
مع أوراق الدنوى التي صدر بها، وقد أكدت محكمىة الىنقض المصىرية نلىى وجىوب تحريىر الحكىم وذلىك 

إن نىىىى "...حيىىى  جىىىاء فيىىىه  2139لسىىىنة  297فىىىي مضىىىمون الطعىىىن المقىىىدم لهىىىا والىىىذي يحمىىىل الىىىرقم 
 28...".جراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم من قانون اإل 321/م

أمىىا بخصىىوى توقيىىىع الحكىىم فهىىىو إجىىراء متىىىرابط مىىع تحريىىره، وقىىىد ألومىىت التشىىىريعات الجوائيىىة مىىىن 
، كمىىىا (إمضىىىاءه)خىىى ل القىىىوانين الىىى    السىىىابق ذكرهىىىا القضىىىاة الىىىذين أصىىىدروا الحكىىىم بوجىىىوب توقيعىىىه 

 بىات أن الحكىم الموجىود إ أيضىًا حيى  يكمىن الغىرض مىن التوقيىع فىيواشت رط توقيع كاتب المحكمة نليه 
وقىىىد أكىىىدت محكمىىىة الىىىنقض  29فىىىي ملىىىل الىىىدنوى هىىىو ذاتىىىه الىىىذي أصىىىدرته المحكمىىىة التىىىي ن ىىىرت فيهىىىا،

                                       
كما ".النطق بالحكم " ، موضو  فرني بعنوان " كم الح" ، تحت موضو  بعنوان  2179لسنة  133موسونة النقض الجنائي ، الطعن رقم . 26

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدنوى ن  رت " نلى  2190لسنة  230من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  303/وتنى م
 ...".في جلسة سرية ويجب إ باته في محضر الجلسة ويوقع نليه رئيت المحكمة والكاتب

ي حرر الحكم بأسبابه كىامً  خى ل  مانيىة أيىام "نلى  2191لسنة  207من قانون اإلجراءات الجنائية المصري المعدل رقم  321/ تنى م. 27
ت سىجل " نلىى  2171من قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري العسىكري لسىنة  133/، كما وتنى م..." من تاريخ صدوره بقدر اإلمكان 
 ...". ل المحكمة الخاى باألحكام سجخ صة الحكم بعد صدوره في 

 ".التوقيع نلى الحكم" رني بعنوان ، موضو  ف"الحكم"، تحت موضو  بعنوان  2139لسنة  297موسونة النقض الجنائي ، الطعن رقم . 28
 .... "يوقع القضاة الحكم " نلى  1002لسنة  3من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  177/تنى م. 29

 ."ويوقع نليه مع هيئة المحكمة .. .يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة " من ذات القانون  133/نى مكما وت



حيىى   2193لسىىنة  1221المصىىرية نلىىى ذلىىك فىىي قرارهىىا بىىالطعن المرفىىو  أمامهىىا والىىذي يحمىىل الىىرقم 
 30...".قة الحكم الذي أصدره يعد شرطًا لقيامهإالَّ أن توقيعه نلى ور "...جاء فيه 

نىىدام فىىى  بىىد مىىىن اجتمىىا  هيئىىىة بنىىاًء نلىىى مىىىا تىىم ذكىىىره سىىابقًا، وحتىىىى نكىىون أمىىىام حكىىم جوائىىىي باإل
المحكمىىة التىىي تن ىىر الىىدنوى فىىي  رفىىة المداولىىة وتشىىاورها سىىرًا حىىول كىىل مىىا جىىاء فىىي مرحلىىة المحاكمىىة 

نىدام وذلىك فىي حىال كىان المحكىوم نليىه مىدنيًا، أمىا ليىه باإلوالخروج بإجما  حول إدانة المتهم والحكم ن
فىىي حىىال كىىان نسىىكريًا فيك ىىي رأي األ لبيىىة لصىىدوره، ومىىن  ىىم يتىىولى رئىىيت الهيئىىة تىى وة منطىىوق حكىىم 

نىىدام نلنىىًا ومىىن  ىىىم تحريىىره مىىن قبىىىل كاتىىب المحكمىىة وتوقيىىىع كافىىة قضىىاة المحكمىىىة الىىذين ن ىىروا فىىىي اإل
 .الدنوى

نىىىدام الىىىذي تصىىىدره هيئىىىة مىىىاذا يشىىىمل حكىىىم اإل"تىىىالي مطروحىىىًا والمتم ىىىل فىىىي لكىىىن يبقىىىى التسىىىاِّل ال
 ؟"المحكمة التي كانت قد ن رت في الدنوى

جىىراءات الجوائيىىة ال لسىطيني لت جيىىب نلىىى هىىذا التسىىاِّل، فقىىد جىىاء مىىن قىىانون اإل 179/لقىد جىىاءت م
االتهىىام والمحاكمىىىة  يشىىىمل الحكىىم نلىىىى ملخىىى الوقىىائع الىىىواردة فىىي قىىىرار"فىىي مضىىمون المىىىادة المىىذكورة 

ونلىىىى ملخىىىى طلبىىىات النيابىىىة العامىىىة والمىىىدني بىىىالحق المىىىدني ودفىىىا  المىىىتهم ونلىىىى األسىىىباب الموجبىىىة 
، "للبىىراءة أو اإلدانىىة ونلىىى المىىادة القانونيىىة المنطبقىىة نلىىى ال عىىل فىىي حالىىة اإلدانىىة ونلىىى تحديىىده العقوبىىة

ه الحكىم مقارنىة بالقىانون المصىري الىذي اقتصىر نلمًا بأن القانون ال لسطيني جاء أك ر شمواًل بمىا يتضىمن
ضىافة للسىند القىانوني ة المستوجبة للعقوبة و روفها باإلنلى األسباب التي بني نليها الحكم وبيان الواقع

 31.للحكم

                                                                                                                    
نلى ضرورة توقيع قضاة المحكمة التي أصدرت  2171هى  من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة /  130كما ويِّكد مضمون  م 

 .لى الحكم ن -كأحد األحكام الجوائية  -حكم االندام 
وال " .. حيى  جىىاء فىىي مضىىمونها  2191لسىىنة  207والمعدلىىة بالقىانون رقىىم  321/ويقابىل ذلىىك فىىي قىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المصىري نىىى م

 ... ".يجوو تأخير توقيع الحكم 
 .".توقيع الحكم "و  فرني بعنوان ، موض"الحكم"، تحت موضو  بعنوان 2193لسنة  1221موسونة النقض الجنائي، الطعن رقم . 30
يشىىتمل القىىرار نلىىى ملخىىى الوقىىائع الىىواردة فىىي قىىرار االتهىىام . أ" نلىىى  2171مىىن قىىانون أصىىول المحاكمىىات ال ىىوري لسىىنة  130/تىنى م. 31

والمحاكمىة ونلىىى ملخىىى مطالىىب المىىدني الشخصىىي والمىىدني العىىام ودفىا  المىىتهم ونلىىى األدلىىة واألسىىباب الموجبىىة للتجىىريم أو ندمىىه وأسىىباب 
أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل نلى المادة القانونية التي ينطبق نليها ال عل في حالة التجىريم ونلىى تحديىد العقوبىة . ب  .ديد أو التخ يلالتش

لسىىنة  230ائيىة المصىىري رقىىم مىىن قىىانون االجىىراءات الجن 320/أمىىا فىي التشىىريع المصىىري فقىىد جىاء فىىي مضىىمون نىى م" .وااللتوامىات المدنيىىة 
أن يشتمل الحكم نلى األسباب التي بني نليها وكل حكم باالدانة يجب أن يشتمل نلى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وال رول  يجب" 2130

 ."ى نى القانون الذي يحكم بموجبهالتي وقعت فيها ، وأن يشير إل



سىىندًا للىىنى القىىانوني المىىذكور أنىى ه فإنىىه يجىىب أن يتضىىمن حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحكمىىة 
يباجة الحكم ومقدمتىه  ىم التعىري  لاسىباب التىي اسىتندت لهىا المحكمىة د –كأي حكم جوائي  –المختصة 

 –المتضىمن اإلدانىة بال عىل المجىرم المسىتوجب لعقوبىة اإلنىدام  –في حكمها باإلندام  ىم منطىوق الحكىم 
 .وسيتم تناول م هوم كل منها نلى حدة 

 

 مقدمة الحكم وديباجته : أوالً 
 

ة مىىن البيانىىات المتعلقىىة بالمحكمىىة التىىي أصىىدرت حكىىم تتشىىكل مقدمىىة الحكىىم وديباجتىىه مىىن مجمونىى
، مضىىىمون (أطىىىرال الىىىدنوى)نىىىدام وتعريىىىل بىىىذات الحكىىىم وبيىىىان لعناصىىىره، تاريخىىىه، أسىىىماء الخصىىىوم اإل

دانتىه بهىا، المىادة إندام، وكذلك التهمة المسىندة للمحكىوم نليىه والتىي تىم الدنوى التي صدر فيها حكم اإل
ويىرى الباحى   32 عىل الىذي أديىن بىه المحكىوم نليىه، وتىاريخ صىدور الحكىم،القانونية التي ينطبق نليهىا ال

فىىىي ذكرهىىىا جميعىىىًا يتناسىىىب ومبىىىدأ نلنيىىىة النطىىىق بىىىالحكم وبالتىىىالي يسىىىتطيع القىىىارص للحكىىىم الصىىىادر فهىىىم 
حي يات الىدنوى التىي صىدر بهىا دون الحاجىة للرجىو  لملىل الىدنوى وبالتىالي معرفىة ال عىل المجىرم الىذي 

 .تى استحق العقوبة الصادرة بحقه حتى لو كانت الدنوى قد ن  رت بصورة سريةقام به الجاني ح

إن " 2133لسىىىنة  111وقىىىد جىىىاء فىىىي مضىىىمون قىىىرار محكمىىىة الىىىنقض المصىىىرية فىىىي الطعىىىن رقىىىم 
القىىانون أوجىىب فىىي كىىل حكىىم باإلدانىىة أن يشىىتمل نلىىى بيىىان الواقعىىة المسىىتوجبة للعقوبىىة وال ىىرول التىىي 

خاصىة أو طريقىة معينىة تصىوه فيىه المحكمىة هىذا البيىان، فمتىى كىان مجمىو   وقعت فيها، لم يرسىم شىك ً 
مىا أورده الحكىم كافيىًا فىي ت هىم الواقعىة بأركانهىا و روفهىا حسىبما استخلصىتها المحكمىة، كىان ذلىك محققىًا 

 33".لحكم القانون 
 

 أسباب الحكم : ثانياً 
 

نلىىى جميىىع األدلىىة _ ائىىي كىىأي حكىىم جو _ نىىدام يقصىىد بأسىىباب الحكىىم وجىىوب أن يشىىتمل حكىىم اإل
صىىدارها لم ىىل هىىذا الحكىىم، ويشىىكل تسىىبيب إواألسىانيد والحجىى  القانونيىىة التىىي اسىىتندت إليهىىا المحكمىىة فىىي 

                                       
 . 399-393، مرجع سبق ذكره ، ىمحمد الحلبي ، سليم الوننون. 32
 ."نات الحكمبيا" ، موضو  فرني بعنوان "الحكم " ، تحت موضو  بعنوان 2133لسنة  111ي، الطعن رقم موسونة النقض الجنائ. 33



 فىىي الهىىدل األساسىي منىىه تم ىىلقىىانون وجوبىىًا نلىى القضىىاة حيى  يالحكىم أحىىد أبىرو القيىىود التىىي فرضىها ال
ن ىىىر بهىىىا دراسىىىة وافيىىىة ال سىىىطحية حمىىىل القاضىىىي نلىىىى تىىىوخي الحىىىذر ودراسىىىة موضىىىو  الىىىدنوى التىىىي ي

 34.صدار حكم يتناسب وصحيح القانونإوبالتالي 

ويىىرى الباحىى  فىىي وجىىوب تسىىبيب الحكىىم تحقيقىىًا للعدالىىة الجنائيىىة، كىىون القضىىاء الجوائىىي يقىىوم نلىىى 
ألحكامه وبذلك ي شترط تسىبيبه للحكىم الصىادر حتىى  إصدارهأسات قنانة القاضي باألدلة المقدمة له في 

عرفىىىة مىىىدى قنانىىىة القاضىىىي فىىىي إصىىىداره للحكىىىم، كمىىىا أن فىىىي التسىىىبيب تسىىىهيً  نلىىىى محكمىىىة يتسىىىنى م
االستئنال ومن  م النقض في دراسىتها لمىدى صىحة وندالىة الحكىم الصىادر ننىد الطعىن بىالحكم الجوائىي 

 .الصادر

وفىي ال قىرة الرابعىة منىه  2170لسىنة  2739لقد جاء قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقىم 
فىىإذا خىى  الحكىىم مىىن الىىدليل الغنىىي الىىذي "...ِّكىىدًا نلىىى مىىا سىىبق ذكىىره، حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون القىىرارم

 35".يستقيم به قضاِّه، فإنه يتعين بما يوجبه نقضه
 

 منطوق الحكم : ثالثاً 
 

يمكىىن تعري ىىه نلىىىى أنىىه الجىىوء األخيىىىر مىىن الحكىىىم حيىى  يشىىتمل نلىىىى مىىا قضىىت بىىىه المحكمىىة فىىىي 
و مىىا يحىىدد حقىىوق الخصىىوم، كمىىا أنىىه الجىىوء الىىذي يحىىوو نلىىى قىىوة الشىىيء الىىدنوى المعروضىىة نليهىىا وهىى

  36.المقضي به فبمنطوق الحكم تتعين المراكو القانونية ألطرال الدنوى وبه ي قبل الطعن قانوناً 

( نىدام حكىم اإل)كما أن منطوق الحكم هو الجوء الذي يتضمن قىراره ال اصىل فىي موضىو  الىدنوى 
سىىىباب الحكىىىم والنتيجىىىة الضىىرورية للحجىىى  الواقعيىىىة والقانونيىىىة التىىىي تتضىىىمنها فهىىو الخ صىىىة المنطقيىىىة أل

 2174لسىىنة  2203األسىىباب، وقىىد وصىى ته محكمىىة الىىنقض المصىىرية فىىي قرارهىىا الصىىادر بىىالطعن رقىىم 

                                       
،  1.األردن، ج/ ، دار ال قافة للنشر والتوويع، نمان (خ ل مرحلة المحاكمة)حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدنوى الجوائية .  34
 .270+ 297. ، ى 2111،  2.ط

 ".تسبيب األحكام" ، موضو  فرني بعنوان "الحكم " ، تحت موضو  بعنوان 2170لسنة  2739قض الجنائي، الطعن رقم موسونة الن.  35
 . 344.نمر رمضان، مرجع سبق ذكره ، ى.  36



المنطوق هو في واقىع الحىال الغايىة مىن الحكىم والنتيجىة التىي ت سىتخلى منىه "...حي  جاء في مضمونه 
 37".حكم قائمة وبدونه ال تقوم لل

ترجع أهمية منطوق الحكم في دوره األساسي في حسىم النىوا  حيى  يىِّدي الو ي ىة التىي خصصىها 
القىىىانون للحكىىىم، فكىىىل حكىىىم يخلىىىو مىىىن المنطىىىوق يعىىىد حكمىىىًا منعىىىدمًا، كمىىىا أن منطىىىوق الحكىىىم هىىىو الجىىىوء 

وقىد  38الحكىم بىاطً ،الواجب النطق به نلنًا وفي جلسة نلنية حتى لىو ن  ىرت الىدنوى سىرًا و إال فيعتبىر 
حيى  جىاء فىي مضىمونه  2133لسىنة  1497أكدت محكمة النقض المصرية نلى ذلك فىي الطعىن رقىم 

 39...".األصل في األحكام أال ترد الحجية إال نلى منطوقها"

يجىىىب _ المرحلىىىة األولىىىى ألي حكىىم جوائىىىي _ نىىدام ابتىىىدائي أولىىي إوأخيىىرًا، حتىىىى نكىىون أمىىىام حكىىىم 
فىىىة نناصىىىره التىىىي سىىىبق ذكرهىىىا مىىىن حيىىى  مقدمتىىىه وديباجتىىىه وتسىىىبيبه التسىىىبيب نىىىدام بكاصىىىدور حكىىىم اإل

الكىىىافي وذكىىىر منطوقىىىه بشىىىكل واضىىىح وصىىىريح مىىىع ضىىىرورة صىىىدوره نىىىن المحكمىىىة المختصىىىة بإصىىىداره، 
نونىىًا مىن هىي المحكمىة المختصىة قا"ولتكىون ال كىرة أك ىر وضىوحًا ال بىد مىن اإلجابىة نلىى التسىاِّل التىالي 

 .؟"ندامصدار حكم اإلإب
 

 عدامالمحكمة المختصة بإصدار حكم اإل: الفرع الثاني
 

يقىىوم التن ىىيم القضىىائي الجوائىىي فىىي فلسىىطين نلىىى أسىىات الت رقىىة بىىين الجنايىىات مىىن جهىىة والجىىنح 
والمخال ات من جهة أخرى نلماً  بأن التقاضي فىي فلسىطين بشىكل نىام يقىوم نلىى درجتىين، وبنىاًء نلىى 

ة ال لسطينية وسندًا للمادة السابعة من قانون تشىكيل المحىاكم الن اميىة ذلك فقد تم تقسيم المحاكم الن امي
: تتكىىون المحىىاكم الن اميىىة نلىىى النحىىو ا تىىي"حيىى  جىىاء فىىي مضىىمونها  1002لسىىنة  3ال لسىىطيني رقىىم 

فىىىي حىىىين ت قسىىىم  40،"المحكمىىىة العليىىىا-4محىىىاكم االسىىىتئنال -3محىىىاكم البدايىىىة  -1محىىىاكم الصىىىلح  -2
مىىىن قىىىانون أصىىىول المحاكمىىىات الجوائيىىىة ال ىىىوري لسىىىنة  221وسىىىندًا للمىىىادة (  وريىىىةال)المحىىىاكم العسىىىكرية 

                                       
 ".حجية الحكم " ، موضو  فرني بعنوان "الحكم " ، تحت موضو  بعنوان 2174لسنة  2203موسونة النقض الجنائي، الطعن رقم .  37
 . 301.ممدوح خليل البحر ، مرجع سبق ذكره ، ى.  38
 ".حجية الحكم " ، موضو  فرني بعنوان "الحكم " ، تحت موضو  بعنوان 2133لسنة  1497موسونة النقض الجنائي، الطعن رقم .  39
المحاكم "... ن حي  جاء فيها وفي المادة السادسة منه نلى ذات المضمو  1001لسنة  2وقد أكد قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم . 40

 -4محىاكم البدايىة  -3محىاكم االسىتئنال  -1محكمىة العىدل العليىا . محكمة النقض ب. المحكمة العليا وتتكون من أ -2الن امية وتتكون من 
 ".محاكم الصلح وتن ر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقًا للقانون



محكمىة أمىن ال ىورة . المحكمة العسكرية الدائمة ج. ب( القاضي ال رد)المحكمة المركوية . أ"إلى  2171
 ".محكمة الميدان العسكرية. المحكمة الخاصة ه. د( المحكمة العسكرية العليا)

المىىىذكورة أنىىى ه ال يكىىىون إالَّ بقىىىانون وهىىىذا مىىىا ( الن اميىىىة والعسىىىكرية)ائيىىىة إن تشىىىكيل المحىىىاكم الجو 
وذلك فىي البىاب السىادت  1003من القانون األساسي ال لسطيني المعدل لسنة  17/جاءت به صراحة م

وتتوالهىىىا المحىىىاكم نلىىىى "... ، حيىىى  جىىىاء فىىىي مضىىمون المىىىادة المىىىذكورة "السىىىلطة القضىىىائية"المعنىىون ب 
هىىا ودرجاتهىىا ويحىىدد القىىانون طريقىىة تشىىكيلها واختصاصىىاتها وتصىىدر أحكامهىىا وفقىىًا للقىىانون اخىىت ل أنوان

الىذي يترتىىب نلىىى  41وبىذلك يكىىون تشىكيلها جميعىىًا مىىن المسىائل  التىىي تتعلىىق بالن ىام العىىام اإلجرائىىي..." 
لىىدفع أي مخال ىىة فيىىه الىىبط ن المطلىىق كونىىه ضىىمانة أساسىىية لحسىىن سىىير العدالىىة وكنتيجىىة لىىذلك يمكىىن ا

  42.ببط ن تشكيلها ألول مرة أمام محكمة النقض

فلسىطين نلىى / المطبق في الضى ة الغربيىة  2190لسنة  29من قانون العقوبات رقم  24/تنى م
مىن قىانون العقوبىات رقىم  3وبىذات المضىمون جىاءت المىادة ..." نىدام اإل -2العقوبات الجنائية هي "أن 
سندًا للىنى القىانوني فإنىه ال ي تصىور 43في تعري ها للجناية، فلسطين/ المطبق في  وة  2139لسنة  74

فىىي فلسىىطين قىىد نىىدام إال نلىىى فعىىل ي شىىكل جنايىىة نلمىىًا بىىأن قىىانوني العقوبىىات المطبقىىان صىىدور حكىىم اإل
 . الجوائية بشكل نام إلى    ة أقسام وهي جنايات، جنح، ومخال ات عقوبات خذا بتقسيم ال

 1002لسىىنة  3جىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم د جىىاء قىىانون اإلبمىىا يتعلىىق بالقضىىاء الن ىىامي فقىى
منىىه وحىىدد اختصىىاى كىىل مىىن محىىاكم الصىىلح ومحىىاكم البدايىىة، حيىى  جىىاء ( 291و  297)وفىىي المىىواد 

تختى محاكم الصلح بن ىر جميىع المخال ىات والجىنح الواقعىة ضىمن اختصاصىها " 297/في مضمون م
ى محىىاكم البدايىة بن ىىر جميىىع الجنايىات وجىىرائم الجىىنح تخىت -2"ونىىى نلىىى  291/ ىم جىىاء فىي م..."  

                                       
نىىه ضىىرورة إحتىىرام السىىلطة المنىىوط بهىىا إقتضىىاء حىىق الدولىىة فىىي العقىىاب سىىواء فىىي مرحلىىة مباشىىرة أو ي عىىرل الن ىىام العىىام اإلجرائىىي نلىىى أ. 41

الخصىومة أو فىي مرحلىة التن يىىذ العقىابي للنصىوى القانونيىىة اإلجرائيىة المن مىة بموجىب قىىانون اإلجىراءات الجوائيىة، حيىى  ت ىن م هىذه النصىىوى 
رانيىىًة بىىذلك تحقيىىق الصىالح العىىام وهىىي بم ابىىة ضىىمانات فعليىة تىىواون بىىين حقىىوق وحريىىات القانونيىة حقىىوق وحريىىات األفىىراد داخىىل حىدود معينىىة م

 .من ناحية أخرى( المصلحة العامة)األفراد من ناحية وحق الجمانة في الدفا  نن مصالحها 
 .191-192.، ى1001، 1.مصر، ط/أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق للنشر، القاهرة

 .939.، ى2111، 3.مصر ، ط/محمود نجيب حسني ، شرح قانون االجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية للنشر والتوويع ، القاهرة .42
 ...".الجرم الذي يستوجب نقوبة االندام " الجناية"وي راد بل   " نلى  2139لسنة  74من قانون العقوبات رقم  3/تنى م. 43

 .منه نلى انتبار نقوبة االندام نقوبة جنائية 21/ وري المطبق نلى العسكريين في الض ة و وة وفي مكما وأكد قانون العقوبات ال



نىىدام نقوبىىة اإل بانتبىىار_ نىىدام ، فسىىندًا للنصىىوى القانونيىىة المىىذكورة فىىإن حكىىم اإل..."المت ومىىة معهىىا 
 .ال ي تصور صدوره إالَّ نن محكمة البداية كمحكمة درجة أولى_ جنائية 

اكم الن اميىىىىة العاديىىىىة وهىىىىي محكمىىىىة لعلىىىىه يمكىىىىن تعريىىىىل محكمىىىىة البدايىىىىة نلىىىىى أنهىىىىا إحىىىىدى المحىىىى
االختصىىاى النىىوني العىىام حيىى  تنعقىىد بصىى تها الجوائيىىة كمحكمىىة درجىىة أولىىى للن ىىر فىىي جميىىع الجىىرائم 
التي ت شكل جناية وكذلك في الجنح المت ومة مع الجنايىات والمحالىة لهىا بموجىب قىرار اتهىام حيى  تن ىر 

، كمىا وتنعقىد جوائيىًا بصى تها محكمىة اسىتئنافية "األقىل  من يملىك األك ىر يملىك " في األخيرة سندا لقاندة 
 44.الستئنال جميع األحكام الجوائية الصادرة نن محكمة الصلح( محكمة درجة  انية)

ال صىىل الخىىامت مىىن البىىاب  1002لسىىنة  3جىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم أفىىرد قىىانون اإلحيىى  
-137)، ومىىىن خىىى ل دراسىىىة النصىىىوى القانونيىىىة أصىىىول المحاكمىىىة أمىىىام محىىىاكم البدايىىىة ليتنىىىاولال ىىاني 
ي مكىىن التوصىىل لىىىبعض الخصىىائى التىىىي ت ميىىو محىىىاكم البدايىىة بصىىى تها الجوائيىىة نىىىن  يرهىىا مىىىن ( 172

 : المحاكم ت لخى في النقاط التالية

 (. 1/ل 131/م) تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب : أوالً 

أي شىىىخى للمحاكمىىىة أمامهىىىا فىىىي الىىىدناوى الجوائيىىىة إالَّ إذا صىىىدر بحقىىىه قىىىرار اتهىىىام مىىىن ال ي قىىىدم :  انيىىىاً 
 45(. 140/م) النائب العام أو من يقوم مقامه 

يجىىب وجىىود محىامي ي م ىىل المىىتهم أمىىام محىاكم البدايىىة فىى  ي تصىىور أن ي م ىل الشىىخى ن سىىه أمامهىىا :  ال ىاً 
تسىىىمح باختيىىاره لمحىىىام ينىىوب ننىىىه فىىإن المحكمىىىة  كمىىا فىىي محىىىاكم الصىىلح، فىىىإن كانىىت حالتىىىه الماديىىة ال

تنتىىىدب لىىىه محاميىىىًا للىىىدفا  ننىىىه وتتىىىولى المحكمىىىة دفىىىع ن قىىىات المحىىىامي الم نتىىىدب مىىىن خوينىىىة المحكمىىىة 
 (.143/و م 144/م)

                                       
للنشىىىر ( مسىىاواة)والقضىىىاء ، المركىىىو ال لسىىطيني السىىىتق ل المحامىىاة ( " دراسىىىة مقارنىىة)فىىي القضىىىاء الجوائىىي "أحمىىد بىىىراك ، تقريىىر بعنىىىوان . 44

 .1 -7.، ى 1020فلسطين ، كانون أول  /، رام اج  3، دليل تدريبي رقم والتوويع
إذا وجىد النائىب " .. منهىا  3من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني نندما أشىار فىي البنىد  231/وهذا ما قصده المشر  ال لسطيني في م. 45

محكمىىة )د بالمحكمىىة المختصىىة ، حيىى  قصىى... "العىىام أو أحىىد مسىىانديه أن قىىرار االتهىىام صىىائب يىىأمر بإحالىىة المىىتهم إلىىى المحكمىىة المختصىىة 
إذا تبين لوكيل النيابة أن " من ذات القانون حي  جاء في مضمونها  2/وذلك اشارة لما جاء في ل)لتن ر في ال عل الذي يشكل جناية ( البداية

 "(. ال عل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه االتهام الى المتهم ويرسل ملل الدنوى إلى النائب العام أو أحد مسانديه 



مىىىىن قىىىىانون السىىىىلطة القضىىىىائية  2/ل21/م)تكىىىىون مقىىىىار محىىىىاكم البدايىىىىة فىىىىي مراكىىىىو المحاف ىىىىات 
تتىىألل كىىل محكمىىة بدايىىة مىىن رئىىيت للمحكمىىة ونىىدد كىىال مىىن ، كمىىا و (1001لسىىنة  2ال لسىىطيني رقىىم 

حيىىى  ينعقىىىد اختصىىىاى كىىىل محكمىىىة بدايىىىة فىىىي داخىىىل نطاقهىىىا ( مىىىن ذات القىىىانون 1/ل21/م)القضىىىاة 
لكىىىىىن ال يوجىىىىىد مىىىىىا يمنىىىىىع قانونىىىىىًا انعقادهىىىىىا فىىىىىي أي مكىىىىىان خىىىىىارج نطىىىىىاق ( اختصىىىىىاى مكىىىىىاني)المحلىىىىىي 

أي المحكمىىىىة )العليىىىىا لتغييىىىىر المرجىىىىع اختصاصىىىىها المحلىىىىي وذلىىىىك بقىىىىرار يصىىىىدر نىىىىن رئىىىىيت المحكمىىىىة 
  46(.من ذات القانون المذكور 3/ل21/م)وذلك في حالة الضرورة ( المختصة

انعقاد محىاكم البدايىة مىن قىاض من ىرد أو مىن هيئىة تتشىكل مىن  ى    إمكانيةإلى  اإلشارةال بد من 
كم الن اميىة ال لسىطيني مىن قىانون تشىكيل المحىا 24/م)قضاة حي  تكون رئاسة الجلسة ألقدمهم و ي يىًا 

انعقىىىاد محكمىىىة البدايىىىة بصىىى تها  منىىىه لحالىىىة 23/، وقىىىد أشىىىار ذات القىىىانون وفىىىي م( 1002لسىىىنة  3رقىىىم 
سىىتئنافية للن ىىر فىىي اسىىتئنال األحكىىام الجوائيىىة الصىىادرة نىىن محىىاكم الصىىلح بضىىرورة أن تكىىون هيئىىة اإل

بشىىأن  1009لسىىنة  3ار بقىىانون رقىىم مكونىة مىىن    ىىة قضىىاة، وذلىىك قبىل أن ي صىىار إلىىى تعىىديلها فىىي القىر 
ي لغىى نىىى "منىه  4/حيى  جىىاء فىي م 1002قىانون معىدل ألحكىام قىانون تشىىكيل المحىاكم الن اميىة لسىنة 

ة البدايىىىىة بصىىىى تها تنعقىىىىد محكمىىىى: "مىىىىن القىىىىانون األصىىىىلي وي سىىىىتعاض ننىىىىه بىىىىالنى التىىىىالي ( 24)المىىىىادة 
قىدمهم فتنعقىد مىىن قاضىي فىرد فىي الحىاالت التىىي سىتئنافية مىن    ىة قضىىاة تكىون الرئاسىة ألاالبتدائيىة واإل
 ". من القانون األصلي( 23)ي لغى نى المادة "منه  3/، كما وجاء في م"يحددها القانون

سىىندًا للتعىىدي ت المىىذكورة لىىبعض النصىىوى القانونيىىة فىىي قىىانون السىىلطة القضىىائية ال لسىىطيني فقىىد 
محكمىىة )ها الجوائيىىة وبصى تها محكمىىة ابتدائيىىة جعىل المشىىر  ال لسىىطيني مىن انعقىىاد محكمىىة البدايىة بصىى ت

من هيئة تتكون من     قضاة كأصل نام وانعقادهىا مىن قىاض فىرد اسىت ناًء نلىى األصىل ( درجة أولى
 47(.أي في الحاالت التي يحددها القانون فقط)

                                       
نلى ذات  ِّكدام( 29+23+21)صوى في المواد ونلى وجه الخ 1002لسنة  3قانون تشكيل المحاكم الن امية ال لسطيني رقم  لقد جاء. 46

 .المضمون 
إلىىى حالىىة الضىىرورة كسىىبب لتغييىىر االختصىىاى  1001لسىىنة  2مىىن قىىانون السىىلطة القضىىائية ال لسىىطيني رقىىم  3/ل 21لقىىد أشىىار نىىى المىىادة 

لمحىىاكم فىىي حىىين لىىم يىىرد نىىى قىىانوني يوضىىح المقصىىود بحالىىة الضىىرورة، ولعلىىه يمكىىن تعري هىىا بتلىىك ال ىىرول الخارجىىة نىىن الطبيعىىة المكىىاني ل
 .التي تحول دون تحقيق القاندة العامة في االختصاى المكاني للمحاكم (الطارئة)
 

تعدل المادة " نلى  1002لسنة  3اكم الن امية رقم بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المح 1003لسنة  1من القانون رقم  2/تنى م.  47
يجوو للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تن ر  -1: ... لتصبح نلى النحو التالي 1002لسنة  3من قانون تشكيل المحاكم الن امية رقم  24
 ...".التجوئة والتي ال تويد نقوبتها نن خمت سنوات جميع الجرائم وجرائم الجنح المت ومة معها أو أية جرائم مرتبطة بها ارتباطًا ال يقبل. في أ



ي عاقىىب نليىىه قىىانون العقوبىىات ( جنايىىة)أمىىا بخصىىوى الىىدناوى التىىي يكىىون موضىىونها فعىىل مجىىرم 
، فقد نى مشرننا ال لسطيني وبعبارة صىريحة ال تحمىل أي شىك مىن ضىرورة ن ىر هىذه الىدنوى دامنباإل

أمىىام محكمىىة بدايىىة منعقىىدة مىىن هيئىىة مكونىىة مىىن  ىى   قضىىاة وذلىىك لخطىىورة م ىىل هىىذه العقوبىىة حيىى  تقىىع 
 48.نلى رأت العقوبات الجنائية وأشدها خطورة

( االمحكمىىىة العسىىىكرية العليىىى)أمىىىن ال ىىىورة نجىىىد بالنسىىىبة للقضىىىاء العسىىىكري فىىىي فلسىىىطين، أن محىىىاكم 
نىىدام دون  يرهىىا مىىن المحىىاكم ال وريىىة سىىندًا للمىىواد صىىدار حكىىم اإلإوالمحكمىىة الخاصىىة تختصىىان فقىىط ب

وذلىك بحىق المحكىوم نلىيهم  2171من قانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري لسىنة ( 211+ 219)
 49.ندام من العسكريين فقطباإل

من القانون المىذكور مىن    ىة قضىاة ي عينىوا بقىرار مىن  214ورة وسندًا للمادة تتشكل محاكم أمن ال 
وبتنسىىىيب مىىىن رئىىىيت الهيئىىىة القضىىىائية، كمىىىا ويجىىىوو قانونىىىًا وفىىىي الحىىىاالت التىىىي ي قررهىىىا   50القائىىىد األنلىىىى

فىىي حىىين تتشىىكل المحكمىىة العسىىىكرية  51القائىىد األنلىىى إضىىافة نضىىوان  خىىران لهيئىىة المحكمىىة ال   يىىة،
 52.ة من    ة قضاة ي عين رئيسها بقرار من القائد األنلىالخاص

سىىندًا لىىذلك ال يصىىدر حكىىم اإلنىىدام إالَّ نىىن هيئىىة مكونىىة مىىن    ىىة قضىىاة لمحكمىىة أمىىن ال ىىورة أو 
 راء الهيئىة  إجمىا المحكمة الخاصة، ولكن ي خالل القضاء العسكري القضاء الن امي من حيى  اشىتراط 

 53.إلصداره ى األول بأ لبية  راء الهيئة ندام فقد اكتحكم اإل إلصدار

                                       
تضىىع حكمهىىا باالجمىىا  أو باأل لبيىىة فيمىىا نىىدا "... نلىىى  1002لسىىنة  3مىىن قىىانون االجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  171/ تىىنى م. 48

التىي تن ىر فىىي ( محكمىىة البدايىة)المختصىة  ومىىا اجمىا  ا راء إال دليىل نلىى ضىىرورة انعقىاد المحكمىة..." نقوبىة االنىدام فتكىون باجمىا  ا راء 
 .  من هيئة وليت قاضي فرد(  التي تتضمن فعل مجرم نقوبته االندام)الدنوى 

تخىتى محكمىة أمىن ال ىورة فىي الجىرائم الواقعىة نلىى أمىن " نلى  2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  219/تنى م. 49
 ...".االندام ... يمة أخرى قرر لها قانون العقوبات ال وري نقوبة ال ورة الداخلي والخارجي وكل جر 

الجرائم التي ت رتكب من الضباط من  -1: ... تختى المحكمة الخاصة بالن ر في القضايا ا تية " من ذات القانون نلى  211/كما وتنى م
 ...".رتبة رائد فما فوق 

يني بص ته القائد األنلى لقوى األمن ال لسطينية وذلك سندا للمادة األولى من قانون الخدمة القائد األنلى هو رئيت السلطة الوطنية ال لسط. 50
 . 1003لسنة  1في قوى األمن ال لسطينية رقم 

 .  2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  213/م. 51
 .من ذات القانون 217/م. 52
 ".أو بأك رية ا راء باإلجما ا وتصدر قراره"حي  جاء في مضمونها 2171ائية ال وري لسنةاكمات الجو د من قانون أصول المح / 130/م. 53



إلىىى أنىىه تىىىم تشىىكيل محكمىىىة أمىىن الدولىىة وذلىىىك بموجىىب قىىرار صىىىدر نىىن رئىىىيت  اإلشىىىارةال بىىد مىىن 
، حيىىى  تخىىىتى بال صىىىل فىىىي الجىىىرائم الواقعىىىة نلىىىى أمىىىن 2113السىىىلطة الوطنيىىىة ال لسىىىطينية فىىىي شىىىباط 

هىي ليسىت جىوء مىن المحىاكم الن اميىة وال الدولة الداخلي او الخارجي، وأشار إلى كونها محاكم خاصىة ف
نىدام، ال بىد مىن اإلشىارة إلىى القضاء العسكري وقد أصدرت هذه المحىاكم نىدد ال بىأت بىه مىن أحكىام اإل

نبىىد وويىىر العىىدل ال لسىىطيني  تصىىريح أصىىدره أنىىه قىىد تىىم إلغىىاء محكمىىة أمىىن الدولىىة مىىِّخرًا وذلىىك بموجىىب 
إلىىىى أنىىىه وبنىىىاًء نلىىىى توجيهىىىات مىىىن رئىىىيت السىىىلطة ه ي شىىىير فيىىى 1003\7\17بتىىىاريخ الكىىىريم أبىىىو صىىى ح 

الوطنيىىة ال لسىىطينية والصىى حيات المخولىىة لىىه كىىووير للعىىدل يىىتم  إلغىىاء هىىذا النىىو  مىىن المحىىاكم وتحويىىل 
معللىىين ذلىىك بالمصىىلحة العامىىة وت عيىىل دور المحىىاكم الن اميىىة فىىي إطىىار  اختصاصىىها للمحىىاكم الن اميىىة

 54.ياإلص ح القضائي ال لسطيني الحال

بانتبارهىىىا أشىىىد العقوبىىىات _ نىىىدام أمىىىا فىىىي مصىىىر وسىىىندًا للقىىىوانين المصىىىرية فىىىإن الحكىىىم بعقوبىىىة اإل
ال يكىىون إالَّ _  2137لسىىنة  31مىىن قىىانون العقوبىىات المصىىري رقىىم  20الجنائيىىة وأخطرهىىا سىىندًا للمىىادة 

لىذي اشىىترط وا 56والمنعقىدة مىن هيئىة مشىكلة مىن    ىة مستشىارين55مىن قبىل محكمىة الجنايىات المختصىة،
فيهىىىا المشىىىر  المصىىىري إجمىىىا   راء أنضىىىائها إلصىىىدار الحكىىىم باإلنىىىدام شىىىأنه فىىىي ذلىىىك شىىىأن مشىىىرننا 

كما واشترط المشر  المصري وجوبًا وجود محاٍم للىدفا  نىن المىتهم فىي الىدناوى المن ىورة  57ال لسطيني،
ال فتنتىىدب لىىه المحكمىىة محاميىىًا للىىدفا  ننىىه ونلىىى ن قىىة خوانتهىىا العامىىة فىىي حىىال  أمىىام محىىاكم الجنايىىات وال

وبىذلك نصىل إلىى مىدى التشىابه الكبيىر بىين كىل 58كان المتهم فقيرًا ال يملك أن ي حضر محاٍم للدفا  ننىه،
جىراءات المتبعىة أمىام المحكمىة المختصىة قانونىًا بإصىدار من المشر  ال لسىطيني والمصىري فىي أ لىب اإل

ن تسىىمى محكمىىة البدايىىة وفىىي مصىىر تسىىمى حكىىم اإلنىىدام بىىاخت ل المسىىمى القىىانوني لهىىا، ف ىىي فلسىىطي
                                       

،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للنشر "في فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدولية  اإلندامنقوبة "نمار الدويك ، تقرير بعنوان . 54
 .31.، ى2111فلسطين، تشرين ال اني  /، رام اج 7والتوويع، سلسلة قانونية رقم 

العمىل فىي  1003يوليىو \تمىوو 17مىن اليىوم األحىد  ابتىداءينتهىي "وويىر العىدل ال لسىطيني نبىد الكىريم أبىو صى ح  تصريحلقد جاء في مضمون 
للعمىل بهىا وفقىًا ألحكىام ( يىةالمدن)اختصاصىات هىذه المحىاكم تىِّول إلىى المحىاكم الن اميىة " ، كمىا وأضىال"بىة أمىن الدولىةمحاكم أمن الدولة ونيا

 ".القانونالقانون وتتولى النيابة العامة مسِّولية متابعة القضايا التي كانت تن رها محاكم أمن الدولة وتباشر اختصاصاتها بشأنها وفقًا ألحكام 
السلطة الوطنية ال لسطينية مع العلم  البد  من اإلشارة إلى أنه وبالر م من كون محكمة أمن الدولة قد تم إنشائها بموجب قرار صادر نن رئيت

بتساِّل الك يرين نن مىدى شىرنية إنشىاء م ىل هىذا النىو  مىن المحىاكم ومىدى ات اقهىا والضىمانات الممنوحىة للشىخى الخاضىع ألحكامهىا، إال أن 
 ح ووير العدل ي م ل رئيت السلطة؟إلغائها لم يكن وفقًا للقانون فقد تم إلغائها بموجب إن ن أصدره ووير العدل نبر وسائل اإلن م فهل أصب

 . 2133لسنة  303والمعدلة بالقانون رقم  2130لسنة  230الجنائية المصري رقم  اإلجراءاتمن قانون  129/م. 55
 . 2191لسنة  207من ذات القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم  399/م. 56
 . 2133 لسنة 917من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم  312/م. 57
 . 2191لسنة  207من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم  379/م+  2112لسنة  270من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم  137/م. 58



محكمىىة الجنايىىات مىىع اإلشىىارة إلىىى أنىىه قىىد تىىم تشىىكيل مىىا ت سىىمى بمحكمىىة الجنايىىات الكبىىرى فىىي فلسىىطين 
كمحكمىة ناديىة متخصصىة بن ىر الجىرائم الكبىرى  1009لسنة  7وذلك بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 

، وتعتبىر ضىمن تشىكيل المحىاكم الن اميىة ال لسىطينية والمحالة لها من محكمة البداية أو من النائب العام
  59.ويكون مقرها الدائم القدت

مِّكىدًا نلىىى اختصىىاى  2143لسىىنة  22وقىد جىىاء قىرار محكمىىة الىىنقض المصىرية فىىي الطعىن رقىىم 
"... محكمىىة الجنايىىات فىىي مصىىر للن ىىر فىىي األفعىىال التىىي تعىىد جنايىىات حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون القىىرار 

األفعىال التىي تعىد جنايىة بمقتضىى "نون تشكيل محاكم الجنايات التي تنى نلى أن والمادة األولى من قا
 60...".القانون تحكم فيها محاكم الجنايات 

مىن قىانون  312/إلىى أن المشىر  الجوائىي المصىري ونلىى وجىه الخصىوى فىي م اإلشارةال بد من 
قىد خىى  2133لسىنة  917م والمعدلة بالقانون رق 2130لسنة  230جراءات الجنائية المصري رقم اإل

حكىىم اإلنىىدام دون  يىىره مىىن األحكىىام الجنائيىىة التىىي تحكىىم بهىىا محكمىىة الجنايىىات بضىىرورة نىىرض أوراق 
، و ىرض المشىر  (إجىراء جىوهري)القضية نلى م تىي الىديار المصىرية ليبىدي رأيىه بحكىم اإلنىدام ( ملل)

نىىدام فىىي الواقعىىة جيىىو الحكىىم باإلفىىي ذلىىك أن يكىىون القاضىىي نلىىى بينىىة ممىىا إذا كانىىت أحكىىام الشىىريعة ت  
الجنائية المطلوب فيها ال توى أم ال، وفي ذات الوقت لم ي لوم القاضي باألخذ برأيه، بل إنىه وفىي حىال لىم 
يصىىل رأي الم تىىي خىى ل نشىىرة أيىىام مىىن تىىاريخ إحالىىة أوراق القضىىية لىىه فىىإن للمحكمىىة أن ت صىىدر حكمهىىا 

 61.ندامباإل

 303نلى ذلك بقرارها في الطعن المقدم لها الذي يحمىل الىرقم  وقد أكدت محكمة النقض المصرية
مىىن قىىانون تشىىكيل محىىاكم  41إن كىىل مىىا أوجبتهىىا المىىادة "حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون القىىرار  2132لسىىنة 

الحكم باإلنىدام ولكنهىا  يىر مقيىدة بهىذا الىرأي إذ  إصدارالجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأي الم  تي قبل 

                                       
محكمة )تنشأ محكمة نادية متخصصة تسمى "بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى نلى  1009لسنة  7من القرار بقانون رقم  2/تنى م. 59

 ".تكون ضمن تشكيل المحاكم الن امية ويكون مقرها الدائم القدت ناصمة فلسطين( الكبرىالجنايات 
تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مِّقتًا في مدينتي  وة وأريحا، ويجوو لها أن تنعقد فىي أي مىن "من القرار بقانون المذكور أن ه نلى  1/تنى م

 ".قرار من رئيسهامحاف ات الوطن كلما اقتضت الضرورة ذلك بناًء نلى 
اختصىاى "، موضىو  فرنىي بعنىوان " محكمىة الجنايىات " تحىت موضىو  بعنىوان  2143لسىنة  22موسونة النقض الجنائي ، الطعن رقىم . 60

 ". محكمة الجنايات 
مصىىر، / سىىكندرية نبىىد الحميىىد الشىىواربي، التعليىىق الموضىىوني نلىىى قىىانون االجىىراءات الجنائيىىة، منشىىأة المعىىارل باالسىىكندرية للنشىىر، اال. 61
 .372.، ى 1003،  4و3.ج



تحكىىىم دونىىىه إذا مىىىا فىىىات الميعىىىاد مىىىن  يىىىر أن يبديىىىه فمتىىىى اتخىىىذت المحكمىىىة هىىىذا أجىىىاو لهىىىا القىىىانون أن 
 62".جراء كان حكمها سليمًا ال مطعن نليهاإل

بالمقارنة مع الواليات المتحىدة األمريكيىة والسىلطة القضىائية فيهىا حيى  ن ىام الحكىم ال يىدرالي، ت قسىم 
حيى  يخىتى  (States courts)اكم واليىات و محى( Federal courts)المحىاكم فيهىا إلىى محىاكم فيدراليىة 

النو  األول من المحاكم بن ر الدناوى المتعلقة بالدستور واالت اقيات والس راء واألجانىب والنوانىات التىي 
طرفًا فيها والخ فات بين الواليىات، فىي حىين يخىتى النىو  ال ىاني مىن المحىاكم  االتحاديةتكون الحكومة 

 63.التي تخى أفراد كل والية منها نلى حدةبالقضايا المدنية والجنائية 

إن مىىا يتعلىىق بموضىىو  بح نىىا هىىو النىىو  ال ىىاني مىىن المحىىاكم األمريكيىىة وهىىي محىىاكم الواليىىات كونهىىا 
المختصىىة محاكمهىىا االبتدائيىىة بإصىىدار م ىىل نقوبىىة اإلنىىدام، فعلىىى الىىر م مىىن تعىىدد الواليىىات األمريكيىىة 

سىىير نليىىه محاكمهىىىا إال أنىىه وفىىي المجمىىل تتىىدرج محىىىاكم وك ىىرة نىىددها وتميلىىو كىىل منهىىىا بن ىىام خىىاى ت
وهىىي محىىاكم درجىىة أولىىى وذات ( District courts)الواليىىات نلىىى شىىكل هرمىىي تبىىدأ بمحىىاكم المقاطعىىات 

اختصىىىاى نىىىام بىىىالن ر فىىىي أ لىىىب القضىىىايا المدينىىىة والجوائيىىىة وهىىىي المحكمىىىة الم ختصىىىة بإصىىىدار حكىىىم 
 Intermediate court of) ىم محكمىة اإلسىتئنال الوسىطية ومىن _ موضىو  بح نىا_ اإلنىدام فىي أمريكىا 

appeals ) وأخيرًا المحكمة العليا في الواليات(Supreme court ) ً64.وسنتحد  ننهما بالت صيل الحقا  

" هيئىة المحل ىين"إن أهم ما ي ميو المحاكم األمريكية نلى اخت ل أنوانهىا هىو وجىود مىا ي سىمى ب  
(Jury )قاضىىي إلىىى جانىىب كىىل مىىن ال(Judge) المىىدني العىىام ،(Prosecutor ) بصىى ته ممىى ً  للدولىىة فىىي

إلىىىى جانىىب المىىىتهم وجميعىىًا بصىىى تهم ( Defense attorney)كافىىة إجىىىراءات المحاكمىىة ومحىىىامي الىىدفا  

                                       
 ".نقوبة االندام" ، موضو  فرني بعنوان "نقوبة"، تحت موضو  بعنوان 2132لسنة  303موسونة النقض الجنائي ، الطعن رقم . 62
م سياسىىي يقىىوم فيىىه مسىىتويان ال قىىة، ومىىا ال يدراليىىة إال ن ىىا" فيىىدير"إلىىى ال تينيىىة، حيىى  تعنىىي كلمىىة " فيىىدرالي"يعىىود أصىىل كلمىىة : ال يدراليىىة . 63

حكوميىىان بحكىىم المنطقىىة الجغرافيىىة ون ىىت السىىكان وذلىىك بوجىىود حكومىىة مركويىىة تهىىتم بىىاألمور المتعلقىىة بالدولىىة كاإلشىىرال نلىىى الجىىي  ونقىىد 
قبىل الحكومىة ، حي  تكون صيا ة القوانين من "والية"المعاهدات مع الدول األخرى وحكومة أخرى موجودة في كل وحدة سياسية أصغر ت سمى 

 .المركوية وحكومة الواليات معًا ويخضع سكان الوالية الواحدة لك هما
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وفىىي حىىىال لىىم يىىتمكن شىىىخى المىىتهم مىىىن 65أشىىخاى الن ىىام القضىىىائي فىىي الواليىىات المتحىىىدة األمريكيىىة،
يقع نلى المحكمة المختصة بن ر الدنوى تعيىين محىامي لىه وذلىك إمىا بتعيىين توكيل محاِم للدفا  ننه ف

أو بتعيىىين محىىامي خىىاى وافىىق نلىىى ( Federal public defender)العىىام االتحىىاديمىا ي سىىمى بالمىىدافع 
وت ىدفع ن قىىات المحىامي فىي هىذه الحالىة مىن المحكمىة وذلىك مىىن ( Private attorney)الىدفا  نىن المىتهم 

ولخصوصىية وجىود هيئىة المحل ىين ضىمن تشىكيل ونمىل المحىاكم فىىي  66صصىة للكىونغرت،األمىوال المخ
نلىىىى َمىىىن : ال بىىىد مىىىن اإلجابىىىة نلىىى التسىىىاِّالت التاليىىىةسىىبيل الوجىىىوب  ىنلىىىالواليىىات المتحىىىدة األمريكيىىىة 

؟ ومىىا هىىي طبيعىىة دورهىىا فىىي ال صىىل فىىي الىىدناوى المرفونىىة أمىىام المحىىاكم "هيئىىة المحل ىىين"ي طلىق م سىىمى 
 .كية؟األمري

مجمونىىىىة مىىىىن المىىىىواطنين "لإلجابىىىىة نلىىىىى هىىىىذا التسىىىىاِّل ي مكىىىىن تعريىىىىل هيئىىىىة المحل ىىىىين نلىىىىى أنهىىىىا 
سىىنة، حيىى  ي ىىتم اختيىىارهم بطريقىىة نشىىوائية بشىىرط أن ال  21ن العىىاديين الىىذين يتجىىاوو نمىىرهم ياألمىىريكي

   ىة  خىرين  يكون ألي منهم سجل جنائي، ويبلا نددهم ا نا نشر نضىوًا فىي القضىايا الجوائيىة وي ختىار
ومىىا ذلىىك إال  67نىىن الحضىىور أ نىىاء فتىىرة المحاكمىىة، للعمىىل كمنىىاوبين فىىي حىىال اضىىطر أحىىدهم للتخلىىل

لل صىىىىىل فىىىىىي القضىىىىىايا المعروضىىىىىة نلىىىىىى المحىىىىىاكم نلىىىىىى أسىىىىىات الحقىىىىىائق التىىىىىي تتكشىىىىىل أمىىىىىامهم أ نىىىىىاء 
 68".المحاكمة

ال أ نلىن  ي شترط لنجاح المحاكمىة صىدور قىرار هيئىة المحل ىين باإلجمىا  سىواء باإلدانىة أو بىالبراءة وال
نادتهىا، حيى  تصىل هيئىة المحل ىين لقرارهىا مىن خى ل الحقىائق المعروضىة أمامهىىا  نىن فشىل المحاكمىة وال
وما ي ِتم من نقا  وجدال بين أطرال المحاكمة وشهادة الشهود الحيَّىة، وذلىك مىع ضىرورة إفهىامهم بعضىًا 
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 .الستة نن الحضور أ ناء المحاكمة
نن مصاريل االنتقال والطعام والشراب خ ل فنىرة المىداوالت لقىاء  في بعض الواليات األمريكية ي تم منح هيئة المحل ين نائد مادي بسيط نبارة

حضورهم جلسات المحاكمة، كما وأنه نادًة ما ي طلب مىن الشىخى الحضىور مىرة واحىدة ليكىون نضىوًا فىي هيئىة المحل ىين وبعىد ذلىك ي ع ىى مىن 
ين أن بعض الواليات األمريكية قد ت كرر دنوتىه أك ىر مىن مىرة ، في ح"يوم واحد أو محاكمة واحدة" دائه الواجب وهذه الواليات التي تأخذ بن ام 

 .بعد م ضي ندة سنوات نلى أول مرة ليكون نضوًا مرة أخرى في هيئة المحل ين
، تحميىىل نبىىر الموقىىع "أمريكىىا مىىن الىىداخل أمىىة قلقىىة"، مقتطىىل مىىن كتابىىه "الن ىىام القضىىائي فىىي أمريكىىا"جمىىال سىى مة نلىىي، تقريىىر بعنىىوان. 68
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القاضىي بمسىاندة جانىب مىن المحىامين قبىل من المصطلحات التي قد تدور في المحاكمة وذلك من قبل 
موند الجلسة، ومن  م تختلي هيئة المحل ين للمداولىة ويعينىون رئيسىًا لهىم لتن ىيم نقاشىاتهم حيى  ي بىِد كىل 

 69.منهم رأيه بكل صراحة ووضوح ودون ضغط من أحد ومن  مَّ ت صدر حكمها باإلجما 

ة الخطيىىرة كتلىىك التىىي يكىىون نقوبىىة ال انىىل ال بىىد مىىن اإلشىىارة، إلىىى أنىىه وفىىي بعىىض القضىىايا الجنائيىى
فيهىىىىا اإلنىىىىدام وتلىىىىك التىىىىي ي شىىىىكل فيهىىىىا المىىىىتهم قضىىىىية رأي نىىىىام ي ىىىىتم احتجىىىىاو أنضىىىىاء هيئىىىىة المحل ىىىىين 

بىىأي مىىن وسىىائل اإلنىى م  باالتصىىالوتخصىىيى  ىىرل نىىوم خاصىىة لهىىم فىىي فنىىدق، كمىىا وال ي سىىمح لهىىم 
المحاكمىة وذلىك حتىى ال تتعىرض  رائهىم  انتهىاء بالنات لحين باالخت طوال ي سمح لهم ( صحافة،تل ويون)

 70.للتأ ر بلراء نامة النات

بعىىىد إصىىىدار هيئىىىة المحل ىىىين لقىىىرارهم باإلجمىىىا  سىىىواء باإلدانىىىة أو بىىىالبراءة فىىىإن القاضىىىي  يىىىر م لىىىوم 
بإصىىدار حكمىىه فىىي ذات جلسىىة قىىرار هيئىىة المحل ىىين، بىىل لىىه الحىىق فىىي إصىىدار حكمىىه فىىي جلسىىة قادمىىة 

لشىىخى المىىتهم للبحىى  فىىي قضىىيته مىىرة أخىىرى قبىىل ال صىىل فيهىىا بإصىىدار الحكىىم  ولعىىل فىىي ذلىىك ضىىمانة
(Judgment )71.والذي  البًا ما يكون مطابقًا لقرار هيئة المحل ين إال ما ندر  

فىي الواليىات المتحىدة األمريكيىة تصىدر نمىىا ( Execution)كخ صىة لمىا ذ كىر، فىإن نقوبىة اإلنىدام 
وذلىك بعىىد صىدور قىىرار باإلجمىىا   ةاألمريكيىىجىة أولىىى فىىي الواليىات ًتسىمى محىىاكم المقاطعىات كمحىىاكم در 
فعىل مجىىرَّم يسىتوجب نقوبىىة اإلنىدام، وبىذلك نكىىون أمىام حكىىم  بارتكىابنىن هيئىة المحل ىىين بإدانىة المىىتهم 

ولكنىىه ال ي صىىبح قىىابً  للتن يىىذ إال بعىىد مىروره بطىىرق الطعىىن القانونيىىة والتىىي سىىنتحد  ننهىىا  ابتىىدائيإنىدام 
     .  الحقاً 

                                       
هيئىىة  إن مسىىِّولية"المحىىامي فىىي مدينىىة سىىان فرانسيسىىكو بواليىىة كالي ورنيىىا ومىىدير معهىىد دراسىىات الىىن م القانونيىىة  Steven Mayoيقىىول . 69

وي ضىىيل إذا لىىم تكىىن هنىىاك هيئىىة محل ىىين فحينئىىٍذ كىىان يتعىىين نلىىى القاضىىي أن يتخىىذ جميىىع ...المحل ىىين هىىي إتخىىاذ قىىرارات نلىىى أسىىات الحقىىائق
ما ة، كالقرارات نلى أسات من القانون والحقيقة ولكن بداًل من ذلك تتخذ هيئة المحل ين قراراتهم نلى أسات الحقائق التي تتكشل أ ناء المحاكم

 ".تتضمنها شهادة الشهود األحياء، والو ائق والجدال الذي يدور بين األطرال المم لة في المحكمة
نها ما ال بد من اإلشارة إلى أن مداوالت هيئة المحل ين إلتخاذ قرارها باإلجما  في القضية المعروضة أمامها منها ما قد يستمر لعدة سانات وم

 .يستمر لعدة أيام
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درون ن ت ال بد من اإلشارة إلى أنه قليلة جدًا هي الحاالت التي جاء فيها قرار القاضي مخال ًا لقرار هيئة المحل ين ألنه في األ لب األنم ي ص
 .القرار
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وأخيىىرًا، ي عتبىىر صىىدور حكىىم باإلنىىدام مسىىتكمً  لكامىىل نناصىىره القانونيىىة ونىىن المحكمىىة المختصىىة 
بمىىىا يتعلىىىق بىىىالمحكوم نليىىىه مىىىن )والمنعقىىىدة بهيئىىىة مكونىىىة مىىىن  ىىى   قضىىىاة وبإجمىىىا  مىىىن كامىىىل هيئتهىىىا 

كىم إنىدام ابتىدائي يجعلنىا أمىام ح( بما يتعلق بالمحكوم نليه من العسىكريين)وبأ لبية أنضائها ( المدنيين
تن يىذه قانونىًا حتىى يصىبح حكمىًا نهائيىًا بمىروره بطىرق الطعىن المحىددة لىه  إمكانيىةوهذا يعني ندم ( أولي)

قانونًا، ولبح  مدى إمكانيىة الطعىن بحكىم اإلنىدام سىيتم إفىراد المطلىب ال ىاني مىن هىذا المبحى  لتوضىيح 
 .المقصود من ذلك

 

 عداماإلإمكانية الطعن بحكم : المطلب الثاني
 

طالمىا أن الحكىىم يصىدر نىىن قىاٍض ومىىا القاضىي إال بشىىر، فمهمىا بلغىىت  قافتىه وسىىعة مداركىه يبقىىى 
بشىىرًا معرضىىًا للخطىىأ والسىىهو، وكمىىا ي قىىال بىىأن الوصىىول للحقيقىىة أمىىرًا صىىعبًا فإنىىه يمكىىن القىىول بأنىىه لمىىن 

، لىىىذا حرصىىىت نيةاإلنسىىىاالصىىىعب ال بىىىل مىىىن المشىىىكوك فيىىىه وجىىىود محىىىاكم تحقىىىق الم ىىىل األنلىىىى للعدالىىىة 
بنصىها نلىى نىدة ضىمانات تك ىل  اإلنسىانيةالتشريعات الوطنية نلى تحقيق أكبر قدر ممكن مىن العدالىة 

تحقيق ذلىك ومىا المشىر  ال لسىطيني إالَّ أحىد هىذه التشىريعات الىذي جىاء بنصىوى صىريحة حىول إمكانيىة 
 .أخطاء أو تقصيرالطعن بأي حكم صادر نن محاكم الدرجة األولى وذلك لتصحيح ما شابه من 

ي مكىىىن تعريىىىل الطعىىىن بىىىالحكم نلىىىى أنىىىه إمكانيىىىة إلصىىى ح الحكىىىم أو تعديلىىىه أو نقضىىىه بانتبىىىار أن 
القضاة الذين أصدروه قد خال وا القانون إمىا نىن خطىأ أو جهىل أو انحيىاو، ويكىون ذلىك بىاللجوء لمحكمىة 

ن الحكىم أو سىحبه أو أنلى درجة من تلك التىي أصىدرت الحكىم، حيى  يكىون القصىد مىن ذلىك العىدول نى
بمىنح المحكىوم نليىىه  72تعديلىه وهىذا مىا يسىمى بالتقاضىي نلىى درجتىىين كضىمان أساسىي لتحقيىق العدالىة،

فرصىىة  انيىىىة لجىىرح الحكىىىم الصىىادر وال بىىىات مىىا ألحىىىق بىىه مىىىن ضىىير وذلىىىك قبىىل أن يصىىىبح الحكىىم نهائيىىىًا 
 73.وبالتالي واجب التن يذ بحكم القانون

                                       
/ للنشىر والتوويىع، رام اج ( ان الم ىالمديىو )، الهيئىة المسىتقلة لحقىوق االنسىان "دليىل قىانون االجىراءات الجوائيىة" اندي ربعي، تقرير بعنىوان . 72
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وذلىىك  1002لسىىنة 3جىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم نون اإلمىىن قىىا 314/وقىىد أكىىدت نلىىى ذلىىك م
، حيىى  جىىاءت "التن يىىذ"مىن الكتىىاب الرابىىع والمعنىون ب " األحكىام الواجبىىة التن يىىذ"فىي البىىاب األول بعنىىوان 

المىىىىادة المىىىىىذكورة بىىىىىنى صىىىىىريح ي  يىىىىد بوجىىىىىوب كىىىىىون الحكىىىىىم الجوائىىىىىي نهائيىىىىًا حتىىىىىى يكىىىىىون قابىىىىىل للتن يىىىىىذ 
يىىىًا بمىىىروره بطىىىرق الطعىىىن المحىىىددة لىىىه قانونىىىًا، والتىىىي ي مكىىىن تعري هىىىا نلىىىى أنهىىىا حيىىى  يكىىىون نهائ74قانونىىىًا،

وسىىىائل يقررهىىىا القىىىانون لمصىىىلحة المحكىىىوم نليىىىه وذلىىىك بىىىالت لم مىىىن الحكىىىم الصىىىادر بحقىىىه وذلىىىك لىىىدى "
  75".محكمة أنلى درجة من تلك التي أصدرته إلبطاله أو تعديله أو إلغائه

لسىىىنة  3جىىىراءات الجوائيىىىة رقىىىم اب ال الىىى  مىىن قىىىانون اإلخصىىى المشىىىر  الجوائىىىي ال لسىىىطيني الكتىىى
للحىىدي  نىىن طىىرق الطعىىن باألحكىىام لىىدى المحىىاكم الن اميىىة، ومىىن خىى ل دراسىىة هىىذه النصىىوى  1002

( اسىىىت نائية)يمكىىن تقسىىيم طىىىرق الطعىىن باألحكىىام الجوائيىىىة إلىىى طىىرق ناديىىىة للطعىىن وطىىرق  يىىىر ناديىىة 
 .للطعن

بالطعن باألحكام الواردة في القانون المىذكور أنى ه فإنىه يمكننىا  بدراسة النصوى القانونية المتعلقة
نىادة المحاكمىة 76الحدي  نن كل من االنتراض واالستئنال كطرق نادية للطعن، وكذلك نن النقض وال

ن أهم ما77للطعن،( است نائية)كطرق  ير نادية  ي ميىو بىين نىوني طىرق الطعىن العاديىة و يىر العاديىة  وال
ن أن األولىى يمكىن ألي مىن خصىىوم الىدنوى اللجىوء لهىا وألي سىبب كىان موضىىوني كىو _ االسىت نائية _ 

فىىي حىىين أن اللجىىوء لل انيىىة ال يكىىون إالَّ بتىىوافر أحىىد أسىىبابها ( ال حصىىر ألسىىباب الطعىىن بهىىا)أو قىىانوني 
المحىددة قانونىىًا ونلىىى سىىبيل الحصىىر، كمىىا أن اللجىىوء للطىىرق العاديىىة للطعىىن يوقىىل تن يىىذ الحكىىم الطعىىون 

فىىي حىىين أن اللجىىوء للطىىرق  يىىر العاديىىة للطعىىن ال ي وقىىل تن يىىذه إالَّ إذا نىىى القىىانون صىىراحًة نلىىى فيىىه 
 78.ذلك بنصوى است نائية ولعل هذا هو السبب الكامن وراء تسمية األخيرة بالطرق االست نائية
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إن مىا سىىبق الحىىدي  ننىىه مىىن طىىرق للطعىىن هىىي أحكىىام نامىىة للطعىىن باألحكىىام الجوائيىىة نلىىى وجىىه 
وكما نعلم بأن لكل قاندة است ناء، ف ىي موضىو  الطعىن باألحكىام الجوائيىة فىإن _ كقاندة نامة _عموم ال

يكون حول الطعن بحكم اإلندام وذلىك لمىا لىه مىن خصوصىية دون  يىره مىن األحكىام الجوائيىة  االست ناء
لطىرق الطعىن بحكىم لخطورته ولما للعقوبة الم روضة بموجبه من قسوة وشَدة، لذلك يمكن تقسىيم دراسىتنا 

 (.فر   اني)والطعن بطلب من صاحب المصلحة ( فر  أول)الطعن بحكم القانون : اإلندام إلى 
 



 الطعن بحكم القانون: الفرع األول
 

لقد سبق الحدي  نما منحه المشر  مىن خصوصىية لحكىم اإلنىدام دون  يىره مىن األحكىام الجوائيىة 
كىوم نليىه، فمتىى ن  ىذ حكىم اإلنىدام فى  مجىال للرجىو  فيىه، وذلك لما له من   ار خطيىرة تمىت حيىاة المح

نىىدام بحقىىه ولضىىمان سىى مة حكىىم اإل إصىىدارلىىذا وويىىادة فىىي التأكيىىد نلىىى إدانىىة المحكىىوم نليىىه بمىىا ي لىىوم 
مىىىن _ بصىى تها محكمىىىة درجىىة أولىىى _ الصىىىادر نىىن محكمىىة البدايىىىة المختصىىة  االبتىىدائينىىدام حكىىم اإل

أخطىاء قضىىائية كىون أن القضىاة الىذين ي صىىدرونه هىم بشىر معرضىىون جميىع مىا قىد يشىىوبه مىن نيىوب أو 
أسىوة بالتشىىريعات األخىىرى التىي تأخىىذ بعقوبىىة _للخطىأ أو السىىهو أو النسىيان فقىىد نىىى المشىر  ال لسىىطيني 

ت خالل لحد ما التقسيم الذي سىبق الحىدي   االبتدائينلى أحكام خاصة للطعن بحكم اإلندام _ ندام اإل
 .قانونيةننه لطرق الطعن ال

أحىىد طىىرق الطعىىن _ سىندًا لهىىذه الخصوصىىية فقىد جعىىل المشىىر  الجوائىي ال لسىىطيني مىىن االسىتئنال 
طعنىىًا واجبىىًا لحكىىم اإلنىىدام وبقىىوة القىىانون، _ كأحىىد طىىرق الطعىىن  يىىر العاديىىة _ ومىىن الىىنقض _ العاديىىة 

مىىىىن الخصىىىىوم  وبىىىىالنقض حتىىىىى لىىىىو لىىىىم يتقىىىىدم أي باالسىىىىتئنال االبتىىىىدائينىىىىدام أي يىىىىتم الطعىىىىن بحكىىىىم اإل
جىىراءات بطلىىب للطعىىن فيىىه، حيىى  أن السىىند القىىانوني فىىي ذلىىك نصىىوى قىىانون اإل( صىىاحب المصىىلحة)

 .حكم اإلندام ونقضه استئنالالجوائية ال لسطيني والتي سنتطرق لها بالت صيل نند الحدي  نن 
 

 عدام حكم اإل استئناف: أوالً 
 

ت سىتأنل بحكىىم "نلىى  1002لسىنة  3رقىم جىراءات الجوائيىة ال لسىطيني مىن قىانون اإل 317/تىنى م
 ".ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك... القانون األحكام الصادرة بعقوبة اإلندام 

سندًا للنى القانوني المذكور فإن حكم اإلندام كأي حكم جوائي يخضع للقوانىد العامىة ل سىتئنال 
ن المىىىىذكور، إالَّ أنَّ خصوصىىىىية وذلىىىىك مىىىىن حيىىىى  طريقىىىىة وكي يىىىىة االسىىىىتئنال المحىىىىددة قانونىىىىًا فىىىىي القىىىىانو 

استئنال حكم اإلندام تكم ىن فىي اسىتئنافه وجوبىًا وبحكىم القىانون حتىى لىو لىم يتقىدم بىه صىاحب المصىلحة 
 (.ندامأي من خصوم الدنوى التي صدر بها حكم اإل)بالطعن 



نىىدام نلىىى أنىىه طريىىق نىىادي للطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر مىىن ي مكىىن تعريىىل اسىىتئنال حكىىم اإل
يرفعىىه أمىىام محكمىىة أنلىىى درجىىة منهىىا والمقصىىود ( بصىى تها محكمىىة أول درجىىة)ة البدايىىة المختصىىة محكمى

النىوا  أمىىام محكمىة أنلىىى درجىىة ( تجديىىد)طىرح  إنىىادةبهىا محكمىىة االسىتئنال، حيىى  ي ىتم اسىىتئنافه بهىدل 
إنىادة ملىل  وأك ر خبرة ومعرفة من تلك التي أصدرته ابتداًء، والتوصىل إمىا ل سىخ حكىم اإلنىدام وبالتىالي

للن ىىر فيىىه مىىن جديىىد أو لتعديلىىه أو ( محكمىىة أول درجىىة التىىي أصىىدرته)الىىدنوى كىىامً  لمحكمىىة البدايىىة 
إلقىىراره، وهىىذا مىىا ي ِّكىىد مبىىدأ التقاضىىي نلىىى درجتىىين الىىذي يقىىوم نلىىى أساسىىه الن ىىام القضىىائي ال لسىىطيني 

ل يىىتم  ىور هنىىا يتم ىل فىىي كيىلكىىن التسىاِّل الىىذي ي79.وذلىك لضىمان أكبىىر قىدر مىىن العدالىة للمحكىىوم نليىه
 استئنال حكم اإلندام؟

جىىىىىراءات الجوائيىىىىىة ال لسىىىىطيني وخاصىىىىىة البىىىىاب ال ىىىىىاني والمعنىىىىىون ب بىىىىالرجو  لنصىىىىىوى قىىىىانون اإل
 - 313)ونلى وجه الخصىوى المىواد " طرق الطعن في األحكام"من الكتاب الرابع بعنوان " االستئنال"

بصىى تها محكمىىة درجىىة  انيىىة نلىىى  االسىىتئنالمحكمىىة نىىدام يكىىون أمىىام نجىىد أن اسىىتئنال حكىىم اإل( 343
يصىىىىدر مىىىىىن محكمىىىىة البدايىىىىىة بصىىىى تها محكمىىىىة درجىىىىىة أولىىىىى تبعىىىىىًا  االبتىىىىدائينتبىىىىار أن حكىىىىم اإلنىىىىىدام إ

 80.الختصاى المحاكم الذي سبق الحدي  ننه في المطلب السابق

لتىي أصىدرت يكون استئنال حكم اإلندام بإيدا  نريضة استئنال خطية لىدى قلىم محكمىة البدايىة ا
، أو لقلىىم محكمىىة االسىىتئنال مباشىىرة، وفىىي الحالىىة األولىىى يتعىىين نلىىى قلىىم (محكمىىة درجىىة أولىىى)الحكىىم 

أن ت رسىل نريضىة االسىتئنال إلىى قلىم محكمىة االسىتئنال _ التي أصدرت حكم اإلندام _محكمة البداية 
ن خصىىىوم الىىىدنوى حيىىى  ي قىىىدم الطلىىىب مىىىن قبىىىل أي مىىى81مىىىع ملىىىل الىىىدنوى المسىىىتأن ة خىىى ل    ىىىة أيىىىام،

 فىإذا ر ىب المحكىوم نليىه باإلنىدام( المحكوم نليه باإلندام أو النيابة العامة بص تها مم لىة للحىق العىام)
نندئىىٍذ ي قىىدم ( السىىجن) واإلصىى حاسىىتئنال حكىىم اإلنىىدام الصىىادر بحقىىه وكىىان وقتئىىٍذ فىىي مركىىو التأهيىىل ب

 82.االستئنال خ ل أسبو  نريضة االستئنال لمدير السجن الذي يقع نليه رفعها لمحكمة
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مىن _ نىدام التي صىدر بهىا حكىم اإل_ لم يحرم المشر  ال لسطيني أو يتجاهل حق خصوم الدنوى 
الحكم، ولكن في حال لم يتقدم أي من النيابىة العامىة أو المحكىوم نليىه بطلىب االسىتئنال  استئنالطلب 

التىىي أصىىدرت حكىىم اإلنىىدام برفعىىه مىىع  بقىىوة القىىانون حيىى  يتىىولى قلىىم محكمىىة البدايىىة اسىىتئنافهفإنىىه يىىتم 
 83.االستئنالكامل ملل الدنوى لقلم محكمة 

نىىدام بيىىان كامىىل بىىالحكم الم سىىتأنل، رقىىم الىىدنوى التىىي يجىىب أن تشىىتمل نريضىىة اسىىتئنال حكىىم اإل
وطلبىىات الم سىىتأِنل، والتىىي  االسىىتئنالصىىدر بشىىأنها الحكىىم، صىى ة الم سىىتأِنل والم سىىتأَنل ضىىده، أسىىباب 

ألطىرال الىدنوى _  االسىتئنالي حدده قلىم محكمىة _ ننها مع تحديد لموند جلسة االستئنال  ت بلا صورة
 84.الم ستأنَ ة وذلك وفقًا لقواند التبليا القانونية

أما بخصوى المحاكمة أمام محكمة االستئنال فإن األخيرة تن ر في استئنال حكىم اإلنىدام وفىق 
ود الذين كىان يجىب سىمانهم أمىام محكمىة الدرجىة األولىى إجراءات نلنية، كما ويجوو لها أن تسمع الشه

التىىي أصىىدرت الحكىىم الم سىىتأَنل وتسىىتوفي كىىل نقىىى  خىىر فىىي إجىىراءات التحقيىىق حيىى  الهىىدل األساسىىي 
 85.من الطعن بشكل نام

بضىىىرورة تقيلىىىد  344/جىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىطيني وبىىنى قىىىانوني صىىىريح فىىىي ملقىىد جىىىاء قىىىانون اإل
قائع التىي ط رحىت أمىام محكمىة الدرجىة األولىى التىي ن ىرت فىي الىدنوى وأصىدرت محكمة االستئنال بالو 

، كمىىىا وتكت ىىىي بىىىالن ر فىىىي األدلىىىة التىىىي ق ىىىدمت أمامهىىىا فلىىىيت (محكمىىىة البدايىىىة المختصىىىة)حكىىىم اإلنىىىدام 
لمحكمىة االسىىتئنال الحىق فىىي الن ىىر فىي وقىىائع جديىدة لىىم ت عىىرض أمىام محكمىىة الدرجىة األولىىى وال يجىىوو 

داء دفىىو  جديىىدة لىىم ت عىىرض أمىىام محكمىىة االسىىتئنال لىىم تكىىن قىىد طرحىىت أمىىام محكمىىة الدرجىىة تقىىديم أو إبىى
األولىى إالَّ إذا تعلىىق الىىدفع بالن ىىام العىىام الىىذي ال يسىىقط بعىدم إبدائىىه أمىىام محكمىىة الدرجىىة األولىىى ويجىىوو 

     86.الدفع به بأي مرحلة من مراحل الدنوى حتى لو كان أمام محكمة النقض وألول مرة

جىىراءات الجوائيىىة يمىىا يتعلىىق بالمىىدد التىىي وردت فىىي البىىاب ال ىىاني مىىن الكتىىاب ال الىى  مىىن قىىانون اإلف
حي  أشار إلى أن مدة اسىتئنال األحكىام الجوائيىة بشىكل نىام " االستئنال"ال لسطيني والتي تحت ننوان 
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ور الحكىىم مىىع هىىي خمسىىة نشىىر يومىىًا للمحكىىوم نليىىه و   ىىين يومىىًا للنيابىىة العامىىة وذلىىك مىىن تىىاريخ صىىد
إمكانية تمديدها لعشرة أيام أخرى فىي حىال وجىود مىا يبىرر نىدم تقىديمها خى ل المىدة القانونيىة ل سىتئنال 

، حي  أن كل مىا ذكىر فىي هىذا البىاب مىن مىدد حىول االسىتئنال لىيت لهىا أي دور _المشار له أن ه _ 
م الجوائيىىة الواجىىب خضىىو  نىىدام، فبىىالر م مىىن كىىون حكىىم اإلنىىدام أحىىد األحكىىاي ىىذكر بخصىىوى حكىىم اإل

مىن القىانون المىذكور أنى ه ونىى  317/استئنافه للمدد المحددة قانونًا إالَّ أنه ولخصوصيته جاء نىى م
سىىندًا لىىذلك فىىإن الطعىىن بىىه 87نلىىى إمكانيىىة اسىىتئنافه بقىىوة القىىانون حتىىى لىىو لىىم يتقىىدم بىىه أي مىىن الخصىىوم،

لك ال يترتىىب نلىىى مضىىي المىىدة القانونيىىة صىىيرورة باالسىىتئنال ال يتوقىىل نلىىى المىىدد المحىىددة قانونىىًا وبىىذ
 .الحكم نهائي كغيره من األحكام الجوائية األخرى

يقع نلى ناتق محكمىة االسىتئنال الن ىر فىي حكىم اإلنىدام الم سىتأَنل وبالتىالي إصىدار حكمهىا فىي 
محلىىىه ويكىىىون إمىىىا بتأييىىىد حكىىىم اإلنىىىدام الم سىىىتأَنل فىىىي حىىىال وجىىىدت أن االسىىىتئنال فىىىي  يىىىر  االسىىىتئنال
، وفىي (سواء لمخال ته للقانون أو ألي سبب  خر تىراه محكمىة االسىتئنال) بإلغائهأو تقضي  88موضونًا،

هذه الحالة يقع نلى األخيرة أن تقضي في أسات الىدنوى وت صىدر حكمهىا أو تعيىد حكىم اإلنىدام وكامىل 
نىىادة الن ىىر فىىي ملىىل الىىدنوى التىىي صىىدر بموجبهىىا لمحكمىىة الدرجىىة األولىىى التىىي أصىىدرته بتعليمىىات إل

 89.الدنوى الم ستأن ة من جديد

يجىىىىوو للمحكمىىىىة إرجىىىىاء تن يىىىىذ الحكىىىىم "جىىىىراءات الجوائيىىىىة ال لسىىىىطيني مىىىىن قىىىىانون اإل 340/تىىىىنى م
، وسىىندًا "الم سىتأَنل لحىىين ال صىىل فىي االسىىتئنال إذا أبىىدى المحكىىوم نليىه ر بىىة فىىي اسىتئنال ذلىىك الحكىىم

ر  قد جعل وقل تن يذ الحكم الم ستأَنل والىذي هىو أحىد أبىرو لنى المادة القانونية المذكورة نجد أن المش
مكىىن تصىىور هىىذا األمىىر فىىي ي  سىىلطة جواويىىة تخضىىع للسىىلطة التقديريىىة للقاضىىي، حيىى   االسىىتئنال  ىىار 

جميىىع األحكىىام الجوائيىىة باسىىت ناء حكىىم اإلنىىدام، فمىىا الجىىدوى مىىن اسىىتئنافه فىىي حىىال تىىم تن يىىذه حيىى  ال 
فبىىذلك ينت ىىي الغىىرض القىىانوني مىىن جعىىل اسىىتئنال حكىىم اإلنىىدام وجوبيىىًا ! ه مجىىال للرجىىو  فىىي   ىىار تن يىىذ

وبحكىىىم القىىىانون للتأكىىىد مىىىن مىىىدى موافقتىىىه وصىىىحيح القىىىانون، وبىىىذلك جىىىاء القىىىانون المىىىذكور أنىىى ه بىىىنى 
الطعىن بىه  إلواميىةصريح يتضمن وقل تن يذ حكم اإلنىدام لحىين البىت فىي الطعىن بىه بىالنقض وكمىا وأن 

 .استئنافهى وقل تن يذه لحين البت في ولَ انون جعل من األَ بالنقض بقوة الق

                                       
 . 1002لسنة  3وائية ال لسطيني رقم الج اإلجراءاتمن قانون ( 342و  311و  311)راجع المواد .  87
 .من ذات القانون  333راجع المادة .  88
 .من ذات القانون  337راجع المادة .  89



نىدام الم سىتأَنل أو تعديلىه فإنىه بىذلك ال يكىون حكمىًا بتأييد حكم اإل االستئنالبصدور قرار محكمة 
نهائيًا واجب التن يذ، بل يجب قانونًا مروره وبشكل إلوامي بطريق  خىر مىن طىرق الطعىن أال وهىو الطعىن 

 .بالنقض
 

 عدامنقض حكم اإل: ثانياً 
 

يىىتم الطعىىن بىىىالنقض بحكىىم القىىانون فىىىي "مىىن قىىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىىطيني  330/تىىنى م
 ".حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك...ندامجميع األحكام الصادرة باإل

أي إبطالىىه وفىىي الىىنقض يقىىال أصىىلح، أمىىا محكمىىة الىىنقض لغويىىًا ( نقىىض الحكىىم)الىىنقض لغىىًة يعنىىي 
أمىا قانونىًا 90ليا في الب د وتعىد المبىادص المسىتمدة مىن أحكامهىا ملومىة للمحىاكم األخىرى،فهي المحكمة الع

للطعىن بىالحكم الصىادر نىن محكمىة ( االسىت نائية)يمكن تعري ه نلى أنه أحىد طىرق الطعىن  يىر العاديىة 
جىراءات ( االسىتئنالمحكمىة )الدرجة ال انيىة  الىدنوى وذلىك بدراسىته مىن حيى  التكييىل القىانوني لوقىائع وال

التىىي صىىدر بهىىا الحكىىم المطعىىون بىىه بىىالنقض، فىى  يشىىكل الطعىىن بىىالنقض درجىىة  ال ىىة للتقاضىىي بىىل هىىو 
 91.ال يتم اللجوء له إالَّ بعد استن اذ كافة طرق الطعن العادية است نائيةكوسيلة 

 أما محكمة النقض فتعني قانونًا المحكمة العليا في الدولة وقىد أ طلىق نليهىا هىذا المسىمى بنصىوى
 1002لسىىنة  3مىن قىىانون تشىكيل المحىىاكم الن اميىة ال لسىىطيني رقىم  13/قانونيىة صىىريحة، فقىد نصىىت م

مىىن قىىانون  20/، كمىىا وأكىىدت م"محكمىىة العىىدل العليىىا -1محكمىىة الىىنقض  -2: تتكىىون المحكمىىة العليىىا "
ومىىىا محكمىىىىة الىىىىنقض إال 92نلىىىى ذات المضىىىىمون، 1003لسىىىىنة  23السىىىلطة القضىىىىائية ال لسىىىطيني رقىىىىم 

كمة قانون ال محكمة موضىو  حيى  تن ىر فىي مىدى مطابقىة الحكىم الصىادر وصىحيح القىانون وبىذلك مح
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جىراءات الىدنوى التىي صىدر بهىا الحكىم المطعىون بىه  تنحصر و ي تها بمراقبة التكييل القىانوني لوقىائع وال
 93.من حي  مطابقتها أو ندم مطابقتها لاصول والقواند القانونية

فىي الطعىون باألحكىام الجوائيىة المرفونىة لهىا مىن محىاكم االسىتئنال  تختى محكمة النقض بىالن ر
وذلىىك فىىي  1002لسىىنة  3وقىىد أكىىد نلىىى اختصاصىىها قىىانون تشىىكيل المحىىاكم الن اميىىة ال لسىىطيني رقىىم 

الطعىون المرفونىة إليهىا مىن  -2تختى محكمة النقض بالن ر في "منه حي  جاء في مضمونها  30/م
، وقىىد أكىىد نلىىى ذات المضىىمون  قىىانون اإلجىىراءات  الجوائيىىة ..."الجوائيىىةمحىىاكم االسىىتئنال فىىي القضىىايا 

 94.منه 349/ال لسطيني وذلك في م

الجوائية ال لسىطيني المىذكور نصىها فيمىا سىبق نجىد أن  تاإلجراءامن قانون  330/بالرجو  لنى م
قىانون بمىا يتعلىىق للطعىن طعنىًا وجوبيىًا وبقىوة ال اسىت نائيمشىرننا ال لسىطيني قىد جعىل مىن الىنقض كطريىق 

بحكم اإلندام، فقد جاء النى صراحًة ليحمل أك ر من معنى يكمن أهمها في أن الطعىن بىالنقض بحكىم 
اإلندام يكون وجوبيًا بحكم القانون وبالتالي فإن المشر  الجوائي ال لسطيني قد حرر الطعىن بىنقض حكىم 

فمـا المقصـود إلمكانيىة الطعىن بىالنقض، اإلندام من المدد القانونية وكذلك من األسباب المحددة حصرًا 
 من ذلك؟

طىىرق الطعىىن فىىي "أفىىرد المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني البىىاب ال الىى  مىىن الكتىىاب ال الىى  المعنىىون ب 
مىىىن قىىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىطيني للحىىىدي  نىىىن الىىىنقض كأحىىىد طىىىرق الطعىىىن المقىىىررة " األحكىىىام

أطىىرال )دم مىىن النيابىىة العامىىة أو مىىن المحكىىوم نليىىه قانونىىًا، حيىى  يكىىون ميعىىاد الطعىىن بىىالنقض سىىواء ق ىى
خى ل مىدة أربعىين يومىًا مىن تىاريخ صىدور الحكىم، ( الىدنوى التىي صىدر بهىا الحكىم الجوائىي المطعىون بىه

الَّ يصىىبح الحكىىم الجوائىىي باتىىًا بمىىرور مىىدة األربعىىين يومىىًا دون تقىىديم طلىىب الطعىىن بىىه بىىالنقض، إالَّ أنىىه  وال
شر  الجوائي ال لسطيني حكم اإلندام من التقيد بهىذه المىدة الومنيىة للطعىن بىه ولخصوصيته فقد حرر الم

بىىالطعن بىىه  االسىىتئنالنقضىىًا، ال بىىل ألىىوم وبقىىوة القىىانون الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام متىىى صىىدر حكىىم محكمىىة 
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اسىتئنافًا، وفىىي ذات الوقىت لىىم ي نكىر أو يتجاهىىل المشىر  ال لسىىطيني حىق خصىىوم الىدنوى التىىي صىدر بهىىا 
 95.ندام من التقدم بطلب الطعن به نقضاً حكم اإل

إضىىافًة لمىىا تىىم ذكىىره ولمىىا لحكىىم اإلنىىدام مىىن خصوصىىية كاسىىت ناء نلىىى بىىاقي األحكىىام الجوائيىىة فقىىد 
حىىرره المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني مىىن ضىىرورة تىىوافر أحىىد األسىىباب المحىىددة قانونىىًا ونلىىى سىىبيل الحصىىر 

 332لجوائىي، وهىذه األسىباب وردت حصىرًا فىي المىادة حتىى نكىون أمىام إمكانيىة الطعىن بىالنقض بىالحكم ا
جىىراءات أ ىر فىي الحكىىم، جىىراءات الجوائيىة ال لسىطيني نىىذكر منهىا حالىة وقىىو  بطى ن فىي اإلمىن قىانون اإل

  96.خطأ في تطبيق القانون أو ت سيره، مخال ة قواند االختصاى

يني قىىد ذكىىر فىىي بىىدايتها مىىن القىىانون المىىذكور نجىىد أن المشىىر  ال لسىىط 332بىىالرجو  لىىنى المىىادة 
بىىالنقض مىىع مرانىاة أحكىام المىىادة السىابقة، ال ي قبىىل الطعىن "وقبىل تعىداده حصىىرًا ألسىباب الطعىىن بىالنقض 

مىن ذات القىانون  330اإلشىارة لمضىمون المىادة " المادة السىابقة"، حي  ي قصد ب ..."إال لاسباب التالية
اجبىًا بقىوة القىانون حتىى لىو لىم يتقىدم بىه أي مىن والتي تنى نلى أن الطعىن بىنقض حكىم اإلنىدام يكىون و 

الخصوم، وما هذا إالَّ تأكيدًا نلى است ناء حكم اإلندام من ضرورة توافر إحىدى حىاالت الطعىن بىالنقض 
 .المحددة حصرًا حتى ي قبل الطعن به أمام محكمة النقض 

صىىوم الىىدنوى يكىون الطعىىن بىىالنقض فىىي حكىم اإلنىىدام بتقىىديم طلىىب للطعىىن بىالنقض مىىن أي مىىن خ
ىىىا لقلىىم المحكمىىة التىىىي _ نىىدام سىىواء مىىن النيابىىىة العامىىة أو مىىن المحكىىىوم نليىىه باإل_ التىىي صىىدر بهىىىا  إمَّ

وفىىي الحالىىة األولىىى يتعىىين نلىىى قلىىم المحكمىىة التىىي أصىىدرت 97أصىىدرت الحكىىم أو لقلىىم محكمىىة الىىنقض،
حكىوم نليىه المىتحَ   وكىذلك فىإن الم98لقلم محكمىة الىنقض مىع ملىل الىدنوى خى ل أسىبو ، إرسالهالحكم 

ي قىىدم طلىىب الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر بحقىىه بتقديمىىه ( السىىجن)والتأهيىىل  اإلصىى حنليىىه فىىي مركىىو 
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سىىانة  14والتأهيىىل الىىذي يتعىىين نليىىه قانونىىًا إرسىىاله لقلىىم محكمىىة الىىنقض خىى ل  اإلصىى حلمىىدير مركىىو 
 99.من تسلمه له

المحكمىة التىي أصىدرت  الخصىوم بىذلك فىإن قلىمال بد من اإلشارة إلى أنه في حال لم يتقدم أي مىن 
ت رِسىىىل ملىىىل الىىىدنوى التىىي صىىىدر بهىىىا الحكىىىم لقلىىىم محكمىىة الىىىنقض لتن ىىىر فيىىىه وذلىىىك بقىىىوة  حكىىم اإلنىىىدام

 .القانون

يجب أن يشتمل طلب الطعن بنقض حكم اإلندام نلىى أسىباب الطعىن، أسىماء الخصىوم ومرفقىًا بىه 
وبعىىد 100م يِّشىىر نليىىه قلىىم المحكمىىة ويحىىدد تىىاريخ تسىىجيله،إيصىىال دفىىع الرسىىوم المقىىررة لىىه قانونىىًا ومىىن  ىى

ذلىىك يتىىولى رئىىيت قلىىم محكمىىة الىىنقض تبليىىا المطعىىون ضىىده بعريضىىة الطعىىن بىىالنقض خىى ل أسىىبو  مىىن 
والذي يحق له وخ ل خمسة نشر يومًا الرد ب ئحة جوابية نلىى أسىباب الطعىن 101اليوم التالي لتسجيلها

أوراق الطعىىىن بىىىالنقض ت رسىىىل جميعهىىىا مىىىن قبىىىل قلىىىم محكمىىىة وبعىىىد اكتمىىىال 102لىىىدى قلىىىم محكمىىىة الىىىنقض،
والتىىي بىىدورها تسىىجلها فىىي سىىجل النيابىىة العامىىة وترفعهىىا مىىع  103الىىنقض مىىع ملىىل الىىدنوى للنيابىىة العامىىة

الملىىل للنائىىب العىىام ليىىدون مطالعتىىه نليهىىا ومىىن  ىىم ي عيىىدها لقلىىم محكمىىة الىىنقض مىىرًة أخىىرى وذلىىك خىى ل 
 104.ليهنشرة أيام من تاريخ وصولها إ

محكمىة قىانون وليسىت محكمىة موضىو  فإنهىا تن ىر فىي _ كما سبق وذكرنا _ كون محكمة النقض 
جراءاتىىه للقىىانون، كمىىا وأجىىاو ال الطعىىن المقىىدم لهىىا تىىدقيقًا ولىىيت مرافعىىًة مىىن حيىى  مىىدى مطابقتىىه ووقائعىىه و 

ووكى ء الخصىوم  المشر  الجوائي ال لسطيني لمحكمة النقض أن تحدد جلسة لسما  أقىوال النيابىة العامىة
ومىن  ىىم ت صىدر محكمىة الىنقض قرارهىا بخصىىوى حكىم اإلنىدام المطعىون بىىه 105إن رأت مىا ي وجىب ذلىك،

إما بإلغائىه وبالتىالي إنادتىه وملىل الىدنوى للمحكمىة التىي أصىدرته إلنىادة فىتح ملىل الىدنوى والن ىر بىه 
 106.من جديد أو إقراره وبالتالي ي صبح قطعيًا واجب التن يذ
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إلى أن الطعن بالنقض بأي حكم جوائي ال ي وقىل تن يىذه، ولكىن لخصوصىية حكىم  شارةاإلال بد من 
اإلنىىدام دون  يىىره مىىن األحكىىام الجوائيىىة ي وَقىىل تن يىىذه وبقىىوة القىىانون لحىىين البىىت فىىي الطعىىن بىىه وهىىذا مىىا 

 107.من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني 311/نصت نليه صراحًة م

محكمىىة البدايىىة بصىى تها )نىىن المحكمىىة المختصىىة قانونىىًا بإصىىداره  وبالنتيجىىة فبصىىدور حكىىم إنىىدام
 ض فإننىىا نكىىون أمىىام حكىىم إنىىدام بىىاتومىىن  ىىم محكمىىة الىىنق االسىىتئنال، وتىىم تأييىىده مىىن محكمىىة (الجوائيىىة

 108.جراءات الجوائية ال لسطينيمن قانون اإل 373/وهذا ما نصت نليه صراحًة م

الحكىىىم الىىذي يحسىىىم النىىوا  ويقطىىىع بال صىىل فىىىي "لىىىى أنىىه لعلىىه ي مكىىن تعريىىىل الحكىىم البىىىات قانونىىًا ن
التهمة المرفونة بها الدنوى الجوائيىة وذلىك إمىا باإلدانىة أو بىالبراءة، وبصىدوره تكىون المحكمىة قىد أنلنىت 

وال ي صىبح الحكىم باتىًا إالَّ إذا اسىتن ذ كافىة طىرق 109،"كلمتها وبالتالي خرجت الدنوى الجوائيىة مىن حووتهىا
، فىىالحكم البىىات االسىىت نائيةوالطعىىن بىىالنقض كأحىىد طىىرق الطعىىن  واالسىىتئنالالمعارضىىة الطعىىن العاديىىة ك

يحىىىوو نلىىىى قىىىوة األمىىىر المقضىىىي بىىىه وبالتىىىالي ي صىىىبح ذو حجىىىة نلىىىى ( المبىىىرم)أو كمىىىا يسىىىمى القطعىىىي 
 110.الكافة

نجد من الناحية اإلجرائية أنه متى تم تصديق حكىم اإلنىدام المطعىون بىه بىالنقض مىن قبىل محكمىة 
ض وصىىيرورته باتىىًا فقىىد وجىىب تن يىذه فىىورًا، لكىىن ال بىىد مىىن اإلشىارة لوجىىود طريىىق اسىىت نائي للطعىىن بىىه الىنق

قبىىىل تن يىىىذه منحىىىه المشىىىر  الجوائىىىي ال لسىىىطيني لسىىىائر األحكىىىام الباتىىىة التىىىي تتعلىىىق بالجنايىىىات ومىىىا حكىىىم 
ضـيحه فـي الفـرع وهـذا مـا سـيتم تو اإلندام إالَّ أحدها والذي ال يكىون إالَّ بطلىب مىن صىاحب المصىلحة 

 .الثاني من هذا المطلب
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 الطعن بطلب صاحب المصلحة: الفرع الثاني
 

لقىىد مىىىنح المشىىر  الجوائىىىي ال لسىىىطيني المحكىىوم نليىىىه باإلنىىدام ضىىىمانة أخىىىرى إلنىىادة دراسىىىة حكىىىم 
اإلنىىدام الصىىىادر بحقىىىه مىىن جديىىىد بىىىالر م مىىىن صىىيرورته باتىىىًا حيىىى  أن الرجىىو  نىىىن األخطىىىاء القضىىىائية 

ضىىىل مىىىن التمىىىادي فىىىي ال لىىىم، لىىىذا فقىىىد منحىىىه المشىىىر  الجوائىىىي حىىىق التقىىىدم بطلىىىب إلنىىىادة الجسىىىيمة أف
المحاكمة في حكم اإلندام البات الصادر بحقه، ولكن ذلك وفق شروط قانونية محىددة حصىرًا سىنتعرض 

 .لها بالت صيل الحقاً 

حيى  (  نائيةاالسىت)ن  يىر العاديىة عىلعله يمكن تعريل إنىادة المحاكمىة نلىى أنهىا إحىدى طىرق الط
ال تكىىون إالَّ فىىي أحىىوال معينىىة حصىىرًا فىىي القىىانون وال يقىىع إالَّ نلىىى األحكىىام الباتىىة الصىىادرة باإلدانىىة دون 

، حيى  يكمىن هىدفها فىي إنى ن (التي استن ذت كافة طىرق الطعىن العاديىة و يىر العاديىة األخىرى)البراءة 
دة الن ىر باألخطىاء الموضىونية فىي تقىدير براءة المحكوم نليه كما ويختى هذا النىو  مىن الطعىون بإنىا

الوقىىائع حيىى  تكىىون مىىن الجسىىامة والوضىىوح مىىا يسىىتدني تصىىحيحها، وال يكىىون ذلىىك إالَّ بتقىىدم صىىاحب 
ولكـــن التســـاؤل هنـــا مـــن هـــو 111المصىىىلحة بطلىىىب إلنىىىادة المحاكمىىىة فىىىي الحكىىىم البىىىات الصىىىادر بحقىىىه،

 .صاحب المصلحة في مثل هذا الطعن؟

ون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني لإلجابىىة نلىىى هىىذا التسىىاِّل، حيىى  مىىن قىىان 371جىىاءت المىىادة 
أشىىىىارت إلىىىىى أن طلىىىىب إنىىىىادة المحاكمىىىىة ال يقىىىىدم إالَّ مىىىىن قبىىىىل المحكىىىىوم نليىىىىه أو وكيلىىىىه فهىىىىو صىىىىاحب 
المصلحة األولى في م ل هذا الطعن، وفي حىال  بىوت نىدم أهليتىه ي قىدم الطلىب مىن قبىل مم لىه الشىرني 

ننىىه، كمىىا وأجىىاو القىىانون المىىذكور وفىىي ذات مضىىمون المىىادة المىىذكورة لووجىىة  كىىالولي أو الوصىىي نيابىىةً 
المحكوم نليه أو أبناءه في حال حياته وللور ىة واألوصىياء فىي حىال وفاتىه التقىدم بطلىب إنىادة المحاكمىة 

 112.لما لهم من مصلحة أدبية أو معنوية ب بوت براءته

ة تقديمىىه بطلىىب مىىن صىىاحب المصىىلحة فىىرض المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني إلىىى جانىىب ضىىرور كمىىا 
حتىى لىو )وجوب تىوافر إحىدى الحىاالت المحىددة قانونىًا ونلىى سىبيل الحصىر حتىى ي قبىل م ىل هىذا الطعىن 

مىىن قىانون اإلجىىراءات  377/، وقىىد جىاءت م(كىان الحكىم المقىىدم بىه طلىىب إنىادة المحاكمىىة حكىم باإلنىدام
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ر حي  ال مجال للتوسىع فيهىا بعىد أن أشىارت الجوائية ال لسطيني وذكرت هذه الحاالت نلى سبيل الحص
فىىي بدايىىة الىىنى القىىانوني نلىىى اقتصىىار طلىىب إنىىادة المحاكمىىة نلىىى األحكىىام الجوائيىىة الباتىىة فىىي مىىواد 

 .الجنايات وما حكم اإلندام إالَّ أحدها

مىن خىى ل دراسىىة جميىىع الحىىاالت المحىىددة حصىىرًا فىي المىىادة المىىذكورة أنىى ه والواجىىب تىىوافر أحىىدها 
األقىىل إلمكانيىىة الطعىىن بإنىىادة المحاكمىىة مىىن صىىاحب المصىىلحة بىىه، نجىىد أنهىىا جميعىىًا تقىىوم نلىىى نلىىى 

إنىىادة المحاكمىىة  أسىات األخطىىاء القضىائية الجسىىيمة وهىىذا مىا تخىىتى بن ىىره المحكمىة التىىي تن ىىر بطلىب
 : وهذه الحاالت هي

 .حياً  إذا حكم نلى شخى في جريمة قتل  م  هرت أدلة أ بتت أن المدنى قتله قد وجد .2

إذا صىىدر حكىىم نلىىى شىىخى مىىن أجىىل واقعىىة  ىىم صىىدر حكىىم نلىىى شىىخى  خىىر مىىن أجىىل الواقعىىة  .1
 .نينها، وكان بين الحكمين تناقض بحي  ي ستنت  منه براءة أحد المحكوم نليهما

إذا كىىان الحكىىم مبنيىىًا نلىىى شىىهادة ق ضىىي بأنهىىا كاذبىىة أو نلىىى و يقىىة ق ضىىي بعىىد صىىدور الحكىىم بأنهىىا  .3
 .لشهادة أو الو يقة تأ ير في الحكمموورة، وكان لهذه ا

إذا  هىىىرت وقىىىائع جديىىىدة بعىىىد صىىىدور الحكىىىم أو  هىىىرت و ىىىائق وأدلىىىة كانىىىت مجهولىىىة حىىىين صىىىدور  .4
 .براءة المحكوم نليه إ باتالحكم وكان من شأن هذه الوقائع 

إذا كان الحكم مبنيًا نلى حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم األحوال الشخصىية وأ لغىي  .3
 113.الحكم هذا

المحاكمىىة  بإنىىادةبتىىوافر أحىىد هىىذه الحىىاالت وبر بىىة صىىاحب المصىىلحة ي مكىىن التقىىدم بطلىىب للطعىىن 
ت القانونيىىة لتقىىديم طلىىب ولكىىن مىىا هىىي اإلجىىراءا_ كأحىىد األحكىىام الجوائيىىة الباتىىة _ بحكىىم اإلنىىدام البىىات 

 ؟الطعن به

طىرق الطعىن فىي "المعنىون ب الى  لقد أفرد المشىر  الجوائىي ال لسىطيني البىاب الرابىع مىن الكتىاب ال 
المحاكمىة، حيى   بإنىادةمن قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني للحدي  نن إجراءات الطعن " األحكام
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إلىىى ( أحىىد األشىىخاى السىىابق ذكىىرهم )يىىتم ابتىىداًء تقىىديم طلىىب إنىىادة المحاكمىىة مىىن صىىاحب المصىىلحة 
أحىد )السىبب الموجىب لطلىب إنىادة المحاكمىة ووير العدل في الدولة وذلك خ ل سنة مىن تىاريخ نلمهىم ب

الواجىىب ذكىىىره فىىىي الطلىىب الم قىىىدم، فىىىإن وجىىد وويىىىر العىىىدل ( األسىىباب المحىىىددة حصىىىرًا والتىىي سىىىبق ذكرهىىىا
وجاهىىىة السىىىبب أو األسىىىباب المقدمىىىة ي قىىىرر إحالىىىة الطلىىىب للنائىىىب العىىىام الىىىذي بىىىدوره يقىىىوم بدراسىىىة الطلىىىب 

سىىباب المقدمىىة بموجبىىه وذلىىك خىى ل شىىهر مىىن تىىاريخ تسىىلمه جىىراء التحقيقىىات حولىىه ويبىىين رأيىىه فىىي األال و 
لمحكمىىىة الىىىنقض ( رأيىىىه القىىانوني)الطلىىب، ومىىىن  ىىم ي حيلىىىه م رفقىىىًا بىىه نتيجىىىة دراسىىته لىىىه وم ح اتىىىه نليىىه 

 114.المحاكمة إنادةبص تها المحكمة المختصة قانونًا للن ر في طلبات 

فىىىي مىىىدى جديىىىة وك ايىىىة األسىىىباب تن ىىىر محكمىىىة الىىىنقض بطلىىىب إنىىىادة المحاكمىىىة المقىىىدم لهىىىا فقىىىط 
المقدمىىة فيىىىه لقبىىول الطلىىىب، فىىإن رأت فيهىىىا الك ايىىىة القانونيىىة ت قىىىرر قبىىول الطعىىىن وبالتىىالي إحالىىىة القضىىىية 

والتىي ( ليت ذات المحكمة التىي أصىدرته)لمحكمة من ذات الدرجة التي أصدرت حكم اإلندام باألسات 
ال فتقىىرر محكمىىة الىىنقض رفىىض الطلىىب وبالتىىالي و 115بىىدورها تن ىىر فيهىىا كأنهىىا ت عىىرض نليهىىا ألول مىىرة، ال

 116.جديد تقديمه بذات الوقائع واألسباب التي سبق وب ني نليهاتندم جواو 

نجىىد ومىىن حيىى    ىىار هىىذا الطعىىن أنىىه ال يترتىىب نليىىه وقىىل تن يىىذ الحكىىم المطعىىون بىىه إال إذا كىىان 
فما الجدوى من تقىديم طلىب إنىادة الحكم الصادر هو حكم باإلندام وما ذلك إال مجاريًا للعقل والمنطق، 

 117.المحاكمة في حكم إندام تم تن يذه

ومن حي  الطعىن بإنىادة المحاكمىة أمىام القضىاء العسىكري، فقىد اختلىل نىن القضىاء الن ىامي مىن 
حيىى  الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحىىاكم العسىىكرية وذلىىك بىىاخت ل المحكمىىة العسىىكرية التىىي 

مىن  143/أجىاوت م( المحكمىة العسىكرية العليىا)در نن محكمة أمىن ال ىورة أصدرته، فحكم اإلندام الصا
الطعىىن بىىه بىىىالنقض وذلىىك بطلىىىب  إمكانيىىىةقىىانون أصىىول المحاكمىىىات الجوائيىىة ال ىىوري وفىىىي بدايىىة نصىىها 

المسىىِّول بالمىىال وذلىىك لىىرئيت الهيئىىة القضىىائية  ىىم أشىىارت  خطىىي مىىن النيابىىة العامىىة، المحكىىوم نليىىه أو
جراءات وحكىم المحكمىة حتىى لىو لىم ي طعىن بىه مىن إذكورة إلى أن األخير م لوم بتدقيق مضمون المادة الم
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سىنتحد  ننهىا )قبل أي من الخصوم فىإن تبىين لىه موافقتىه للقىانون رفعىه للتصىديق مىن الجهىة المختصىة 
 118(.الحقا  

عىىن مىن ذات القىانون بأنىىه إذا تبىين لىرئيت الهيئىة القضىىائية مىن دراسىة طلىب الط 149/ ىم أشىارت م
بىىالنقض الم قىىدم مىىن أي مىىن خصىىوم الىىدنوى بتىىوافر شىىروطه الشىىكلية فإنىىه ي ىىدقق فىىي أسىىباب الىىنقض إذا 
نىىادة  وجىد أن الحكىم مبنىي نلىى مخال ىىة للقىانون أو خطىأ فىي تطبيقىه أو تأويلىىه فإنىه ي قىرر نقىض الحكىم وال

 119.جديداألوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتن ر فيه تدقيقًا وتحكم في الدنوى من 

خلىل جىوهري فىي "لكنه وفي حىال تبىين لىرئيت الهيئىة القضىائية وجىود أي مىن الحىاالت التاليىة وهىي 
بىىىالمتهم، بطىىى ن فىىىي الحكىىىم كالىىىذهول نىىىن ال صىىىل فىىىي أحىىىد الطلبىىىات،  إجحىىىالاإلجىىىراءات ترتىىىب نليىىىه 

موجبىة أو الحكم بما ي جاوو طلب الخصم، صىدور حكمىين فىي الواقعىة الواحىدة وخلىو الحكىم مىن أسىبابه ال
حالىىة ملىىل الىىدنوى التىىي صىىدر بهىىا لمحكمىىة "نىىدم ك ايتهىىا أو  موضىىها ، فإنىىه يقىىع نليىىه نقىىض الحكىىم وال

األسىىات التىىي أصىىدرته والتىىي ت عيىىد الن ىىر فيىىه مرافعىىًة، وفىىي حىىال مخال ىىة األخيىىرة لمىىا اشىىتمل نليىىه قىىرار 
والتىي تن ىر فيىه مرافعىًة  الطعن جاو لرئيت هيئة القضىاء ال ىوري إحالىة أوراق الىدنوى للمحكمىة الخاصىة

 120.وفقًا لاصول العادية

إلىىى أن أحكىىام اإلنىىدام الصىىادرة نىىن المحكمىىة العسىىكرية الخاصىىة ومحكمىىة أمىىن  اإلشىىارةال بىىد مىىن 
الدولىىة ال تقبىىل الطعىىن بىىأي مىىن طىىرق الطعىىن، بىىل يقىىع نلىىى رئىىيت هيئىىة القضىىاء ال ىىوري رفعهىىا للجهىىة 

 121.ضمانات الشخى المحكوم نليهوما ذلك إال انتقاى من  المختصة لتصديقها

مىىن ذات القىىانون إلىىى جىىواو الطعىىن بطريىىق إنىىادة المحاكمىىة فىىي دنىىاوى  131كمىىا وأشىىارت المىىادة 
_ ومىىا حكىىم اإلنىىدام إال أحىىىدها _ الجنايىىة بغىىض الن ىىر نىىن المحكمىىىة العسىىكرية التىىي أصىىدرت الحكىىىم 

 : بتوافر إحدى الحاالت التالية 

 .ين بأدلة كافية أن المدنى قتله حياً إذا حكم نلى شخى بجريمة قتل وتب .2
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 .ب من ذات القانون /ل 147/ وهذا ما نصت نليه م. 121



إذا حكىىم نلىىى شىىخى بجريمىىة وحكىىم فيمىىا بعىىد نلىىى شىىخى  خىىر بىىالجرم ن سىىه وكىىان الحكمىىان ال  .1
 .يمكن التوفيق بينهما ونت  نن ذلك ما يِّيد براءة أحد المحكوم نليهما

الشىاهد فىي الىوور وال تقبىل شىهادة هىذا  ةبشىهادإذا حكم نلى الشاهد الذي شىهد نلىى المحكىوم نليىه  .3
 .المحاكمة الجديدة

إذا وقىىع أو  هىىر بعىىد الحكىىم حىىد  جديىىد أو أبىىروت مسىىتندات كانىىت مجهولىىة حىىين المحاكمىىة وكىىان  .4
 .براءة المحكوم نليه إ باتمن شأنها 

بتىوافر إحىىدى الحىىاالت المنصىوى نليهىىا قانونىىًا والمىذكورة أنىى ه يجىىوو لكىل مىىن المحكىىوم نليىىه أو 
طلىىب إنىىادة المحاكمىىة وذلىىك لىىرئيت هيئىىة القضىىاء ال ىىوري ال لسىىطيني الىىذي أحىىد ذويىىه أو وكيلىىه التقىىدم ب

ذا مىىا تىىوافرت إحىىدى الحىىاالت السىىابق ذكرهىىا فإنىىه يستصىىدر قىىرار مىىن القائىىد األنلىىى  ي ىىدقق فىىي الطلىىب، وال
فىىىإن حصىىل نلىىى الموافقىىىة ت حىىال الىىىدنوى لمحكمىىة مىىن ذات درجىىىة المحكمىىة التىىىي  122إلنىىادة المحاكمىىة

 123.ذه من تاريخ الموافقة نلى إنادة المحاكمة لحين ال صل في الطعنأصدرته وي وقل تن ي

ىىىر فىىىي حمايىىىة المحكىىىوم نليىىىه باإلنىىىدام مىىىن قبىىىل المحكمىىىة  وبىىىذلك فىىىإن القضىىىاء العسىىىكري قىىىد قصَّ
العسىىكرية المختصىىة وذلىىك مىىن ناحيىىة الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر بحقهىىم فلىىم يلتىىوم القضىىاء العسىىكري 

لىىىذي يقىىىوم نلىىىى أساسىىىه التقاضىىىي فىىىي فلسىىىطين بىىىل جعىىىل الىىىنقض بحكىىىم بمبىىىدأ التقاضىىىي نلىىىى درجتىىىين ا
كدرجىة  انيىة مىن درجىات التقاضىي، كمىا وأن  باالسىتئنالاإلندام طريقًا للطعن به متجاهً  بذلك الطعن 

الطعىىن بىىالنقض وبإنىىادة المحاكمىىة ال يكىىون أمىىام جهىىة قضىىائية أنلىىى درجىىة مىىن تلىىك التىىي أصىىدرته بىىل 
ام لىىرئيت هيئىىة القضىىاء العسىىكري فهىىو الم خىىتى قانونىىًا بىىالن ر فىىي كىى  نىىوني نىىدي قىىدم الطعىىن بحكىىم اإل

الطعن المذكورين، وما ذلك إالَّ تجاهً  للغرض األساسي الىذي ش ىر  مىن أجلىه الطعىن باألحكىام والكىامن 
 124.في رفعه لجهة أك ر خبرة ومعرفة لت ادي ما حصل من أخطاء قضائية من محكمة الدرجة األولى

                                       
 . 2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  131/راجع م. 122
 .انون من ذات الق 192/راجع م. 123
م هىىوم منصىىب رئىىيت الهيئىىة القضىىائية فقىىد جىىاء فىىي  2171مىىن قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري لسىىنة  337/لقىىد وضىىحت م. 124

شىرة ، مضمون المادة المذكورة أنه الشخى الذي يتولى االدارة العامة للقضاء ال وري ال لسطيني حي  ي عين بقرار من القائىد األنلىى ويتبعىه مبا
 . عاونه في أنماله كافة ضباط وأفراد المِّسسة القضائيةكما وي  



مىىا يتعلىىق _   نىىن طىىرق الطعىىن فىىي األحكىىام الجوائيىىة فىىي التشىىريع الجنىىائي المصىىري ننىىد الحىىدي
 2130لسىىىنة  230فبدراسىىىة نصىىىوى قىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة المصىىىري رقىىىم _ منهىىىا بحكىىىم اإلنىىىدام 

والتعدي ت الواردة نليه نجد أن المشر  الجنائي المصري قد اتخذ منحًى  خر يختلل نونًا مىا نمىا أخىذ 
ه ال لسطيني بما يتعلق بالطعن بحكم اإلندام، فقد انتبر المشر  المصري صىدور حكىم باإلنىدام به ن ير 

 راء أنضىائها حكمىًا ال يخضىع ألي مىن طىرق  وبإجمىا من محكمة الجنايىات المشىكلة مىن  ى   قضىاة 
نادة الن ر متى توافرت شروط كل منهما  125.الطعن سوى الطعن بالنقض وال

كطريىق  االسىتئنالنىدام، بىل إن فىي حكىم اإل باالستئنالنه ال مجال للطعن سندًا لما ذ كر أن ه فإ
نىىادي للطعىىن يقتصىىر نلىىى الجىىنح والمخال ىىات دون الجنايىىات الصىىادرة نىىن محىىاكم الجنايىىات ومىىا حكىىم 

لسىىنة  230مىىن قىانون اإلجىىراءات الجنائيىة المصىىري رقىم  104/اإلنىدام إال أحىدها وهىىذا مىا أكىىدت نليىه 
، كما وأشارت المادة المذكورة بأنه في  ير مىواد الجىنح 2191لسنة  207لقانون رقم والمعدلة با 2130

إال لمخال ىىة القىىانون أو لخطىىأ فىىي تطبيقىىه أو تأويلىىه ولوقىىو  بطىى ن  االسىىتئنالوالمخال ىىات ال يجىىوو رفىىع 
فىىىىي الحكىىىىم أو فىىىىي اإلجىىىىراءات أ ىىىىر فىىىىي الحكىىىىم وهىىىىذا مىىىىا يسىىىىمى لىىىىدينا بىىىىالطعن بىىىىالنقض ولىىىىيت طعنىىىىًا 

 126.ستئنالباال

والمعىدل بالقىانون  2131لسىنة  37مىن القىانون 30/وما يِّكىد هىذا القىول، مىا جىاءت بىه مضىمون م
نىىدام أمىىام محكمىىة الىىنقض اسىىتنادًا جىىواو الطعىىن فىىي أحكىىام اإل"حيىى  جىىاء فيهىىا  2191لسىىنة  209رقىىم 

تطبيقىه أو ت سىيره إذا كان الحكم مبنيًا نلىى مخال ىة للقىانون أو نلىى خطىأ فىي  -2: إلى األسباب التالية 
، وبىذلك يقتصىر الطعىن "إذا كانت المخال ات اإلجرائية قىد أ ىرت فىي الحكىم -3إذا كان الحكم معيبًا  -1

بىىىالنقض فىىىي حكىىىم اإلنىىىدام نلىىىى دراسىىىة إحىىىدى الحىىىاالت الىىى    المحىىىددة حصىىىرًا كىىىون محكمىىىة الىىىنقض 
 .محكمة قانون ال محكمة موضو 

بىىىالنقض فىىىي حكىىىم اإلنىىىدام هىىىو سىىىلطة جواويىىىة ألي مىىىن سىىىندًا لىىىنى المىىىادة المىىىذكورة فىىىإن الطعىىىن 
مىىن القىىانون  49ولكىىن جىىاء نىىى المىىادة ( المحكىىوم نليىىه أو النيابىىة العامىىة )أصىحاب المصىىلحة بىىالطعن 

                                       
وال " .. نلىىى  2133لسىىنة  917والمعدلىىة بالقىىانون رقىىم  2130لسىىنة  230مىىن قىىانون االجىىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  312/تىىنى م. 125

 ". يجوو الطعن في أحكام محاكم الجنايات إال بطريق النقض أو انادة الن ر
لكىل مىن المىتهم والنيابىة العامىة أن ي سىتأنل األحكىام " نلىى  2191لسىنة  207نون المذكور والمعدلة بالقانون رقىم من القا 401/تنى م. 126

وفيمىا نىىدا هىىاتين الحىىالتين ال يجىىوو رفىىع االسىتئنال مىىن المىىتهم أو مىىن النيابىىة العامىىة إال ... مىىواد المخال ىىات ... فىىي مىىواد الجىىنح ... الصىادرة 
 ".أ في تطبيقه أو تأويله ولوقو  بط ن في الحكم أو في االجراءات أ ر في الحكم لمخال ة القانون أو لخط



ي  يد مضمونها بوجوب نرض القضية التي صىدر بهىا حكىم إنىدام مىن قبىل النيابىة  2131لسنة  31رقم 
بقىوة )كمة النقض حتى لو لم يتقدم المحكىوم نليىه بطلىب ذلىك العامة مش ونة برأيها في الحكم وذلك لمح

 127.ندام، ويجوو للمحكمة المذكورة أن تأمر أو ال تأمر بنقض حكم اإل(القانون

مِّكىدًا نلىى مىا سىبق  2111لسىنة  1300وقد جاء قرار محكمىة الىنقض المصىرية فىي الطعىن رقىم 
ًا حضىىوريًا بعقوبىىىة اإلنىىدام يجىىب نلىىىى إذا كىىىان الحكىىم صىىادر "... ذكىىره حيىى  جىىاء فىىىي مضىىمون القىىرار 

وأن و ي ىة ... النيابة العامة أن ت عىرض القضىية نلىى محكمىة الىنقض مشى ونة بمىذكرة برأيهىا فىي الحكىم 
رقابتهىىا نلىىى  إنمىىالمحكمىىة الىىنقض فىىي شىىان األحكىىام الصىىادرة باإلنىىدام ذات طبيعىىة خاصىىة تقتضىىيها 

كىىىم فىىىي أيىىىة حالىىىة مىىىن حىىىاالت الخطىىىأ فىىىي نناصىىىر الحكىىىم كافىىىة موضىىىونية وشىىىكلية وتقضىىىي بىىىنقض الح
 128...".القانون أو البط ن 

_ المىىذكورة سىىابقًا _ مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المصىىري  401كمىىا وجىىاء فىىي مضىىمون المىىادة 
فىىىي  نىىىدام بطريىىىق  خىىىر يسىىىمى إنىىىادة الن ىىىر وهىىىو مىىىا ي قابىىىل إنىىىادة المحاكمىىىةبإمكانيىىىة الطعىىىن بحكىىىم اإل
بىالر م مىن أن الحىاالت الواجىب تىوافر أحىدها نلىى األقىل ليقىدم طلىب إنىادة  التشريع الجوائي ال لسطيني،

 129.الن ر هي ذاتها في ك  التشريعين المصري وال لسطيني وقد سبق ذكرها جميعاً 

إال أن المشر  المصري قد توسع فيمن لهم الحىق بتقىديم طلىب الطعىن بإنىادة الن ىر بحكىم اإلنىدام 
ليشىىمل النيابىىة العامىىة إلىىى جانىىب المحكىىوم _ ة نىىن محكمىىة الجنايىىات كأحىىد األحكىىام الجنائيىىة الصىىادر _ 

نليىىه أو مىىن ي م لىىه قانونىىًا إذا كىىان نىىديم األهليىىة أو م قىىودًا وأقاربىىه أو ووجتىىه بعىىد وفاتىىه، وذلىىك فىىي حىىال 
حىدو  أو  هىور وقىائع بعىد الحكىم أو "توافر أي مىن الحىاالت السىابق ذكرهىا سىوى حالىة واحىدة أال وهىي 

فيكىون الحىق فىي " اق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها  بوت براءة المحكىوم نليىهتقديم أور 
تقديم طلب إنادة الن ر للنائب العام وحىده بغىض الن ىر إن كىان ذلىك بر بىة مىن صىاحب الشىأن أو مىن 

 .تلقاء ن سها

                                       
، 2177، 2.مصىىر، ط/ محمىىد حلمىىي نبىىد العىىاطي، األوضىىا  القانونيىىة فىىي تن يىىذ األحكىىام الجنائيىىة، المكتبىىة القانونيىىة للتوويىىع، القىىاهرة . 127
 . 11.ى

سىىلطة " ، بعنىىوان فرنىىي "محكمىىة الىىنقض " تحىىت موضىىو  بعنىىوان  2111 لسىىنة 1300موسىىونة مبىىادص الىىنقض الجنىىائي، الطعىىن رقىىم . 128
 ". محكمة النقض نلى حكم االندام 

ونصت نلى ذات الحاالت التىي جىاءت بهىا مضىمون  2130لسنة  230من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  442/لقد جاءت م. 129
 .والتي سبق وذكر مضمونها  1002ة لسن 3من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  377/م



بتحقيقاتىىه إلىىى وفىىي هىىذه الحالىىة نلىىى وجىىه الخصىىوى ي قىىدم النائىىب العىىام طلىىب إنىىادة الن ىىر م رفقىىًا 
ي عىين كىل مىنهم ) االسىتئناللجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وا نين من مستشاري محكمة 

، ويجىب أن ي بىىين فىي الطلىىب الواقعىة أو الورقىىة التىي تسىىتند (مىن قبىل الجمعيىىة العامىة للمحكمىىة التىابع لهىىا
لتحقيىق الى وم ومىىن  ىم ت صىدر قرارهىىا ا إجرائهىىالهىا النيابىة فىي طلبهىىا، ومىن  ىم ت صىىل اللجنىة بالطلىب مىع 

إمىا بإحالتىه لمحكمىة الىنقض لت عيىد الن ىر فىي الىدنوى أو ترفضىه، ( قرار  ير قابىل للطعىن بىه بىأي وجىه)
لسىىنة  291وقىد أكىىد نلىى ذات المضىىمون العديىد مىىن قىىرارات محكمىة الىىنقض المصىرية منهىىا الطعىن رقىىم 

 130".الن ر  إنادةحاالت التمات "تحت ننوان  2191

ما بخصىوى بىاقي الحىاالت فيحىق ألي مىن أصىحاب الشىأن بمىا فىيهم النيابىة العامىة التقىدم بطلىب أ
إنىىىادة الن ىىىر، وفىىىي حىىىال تقديمىىىه مىىىن  يىىىر النيابىىىة العامىىىة فعلىىىى صىىىاحب الشىىىأن أن ي قىىىدم للنائىىىب العىىىام 

ات نريضىىىة ي بىىىين فيهىىىا الحكىىىم المطلىىىوب إنىىىادة الن ىىىر فيىىىه والوجىىىه الىىىذي يسىىىتند نليىىىه وي شىىى عه بالمسىىىتند
المِّيىدة لىه، وبىىدوره يرفعىه النائىب العىىام مىع التحقيقىىات التىي أجراهىا لمحكمىىة الىنقض بتقريىر ي بىىين فيىه رأيىىه 

 131.واألسباب التي يستند لها وذلك خ ل    ة أشهر من تاريخ تقديمه له

نىىائي إلىىى أن ا  ىىار القانونيىىة المترتبىة نلىىى إنىىادة الن ىىر فىىي التشىىريع الج اإلشىىارةوأخيىرًا، ال بىىد مىىن 
المصىىري هىىي ذاتهىىا المترتبىىة نلىىى إنىىادة المحاكمىىة فىىي التشىىريع الجوائىىي ال لسىىطيني، خاصىىًة مىىا يتعلىىق 

 132.الن ر إنادةبوقل تن يذ حكم اإلندام وجوبيًا لحين البت في طلب 

 District)أما في الواليات المتحدة األمريكية، في طعن بحكم اإلندام الصادر نن محكمة المقاطعة 

court ) تها محكمىىة درجىىة أولىىى أمىىام محكمىىة االسىىتئنال الوسىىطية بصىى(Intermediate court of 
appeals ) فإذا ما صادقت نلى الحكىم الم سىتأنل ي لجىأ  خىر طىرق الطعىن والىذي يكىون برفعىه للمحكمىة

حيى  ت شىكل األخيىرة أنلىى هيئىة قضىائية فىي الواليىات المتحىدة  133،(Supreme court)العليىا فىي الدولىة 

                                       
 . 2191لسنة  291موسونة النقض الجنائي ، الطعن رقم . 130
 . 2130لسنة  230من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم (  443+ 441)راجع المواد . 131
 .من ذات القانون ( 491+441+449+  443)راجع المواد . 132
133 .Areport "The difference between federal and state courts"2.، مرجع سبق ذكره، ى. 



يقىىع _ موضىىو  بح نىىا_إال فىىي مجمونىىة صىىغيرة مىىن الحىىاالت واإلنىىدام  االختصىىاىأنهىىا ال تملىىك كمىىا و 
 134.نلى رأت هذه الحاالت، فمتى صادقت األخيرة نلى حكم اإلندام أصبح واجب التن يذ قانوناً 

نىىدام بنصىىوى قانونيىىة خاصىىة خ صىىة القىىول، أن المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني قىىد ن َّىىم نقوبىىة اإل
وصىية هىذه العقوبىىة، لىذا فقىد نىى المشىىر  ابتىداًء نلىى صىدور حكىىم باإلنىدام مىن المحكمىىة تتكيىل وخص

بكافىىة طىىرق الطعىىن الواجبىىة بحكىىم  االبتىىدائيالمختصىة وبإجمىىا  كامىىل هيئتهىىا ووجىىوب مىىرور هىىذا الحكىم 
القىانون تبىدأ مىن اسىتئنافه ومىن  ىم نقضىه وذلىك لت فىي أي سىهو أو نقىى ورد سىهوًا مىن محكمىة الدرجىة 

ولىى، ولىم يكتىِل المشىر  الجوائىي بىذلك بىل مىنح المحكىوم نليىه طريىق إنىادة المحاكمىة للطعىن بىالحكم األ
الصادر بحقه ر م صيرورته باتًا واجب التن يذ وما ذلك إالَّ ويىادة فىي الضىمانات الممنوحىة لىه وويىادًة فىي 

 .التأكيد نلى موافقة الحكم الصادر وصحيح القانون

منحهىىا المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني لحكىىم اإلنىىدام مىىن حيىى  صىىدوره  لىىم تقتصىىر الخصوصىىية التىىي
كحكىىىم جوائىىىىي بىىىل إن الخصوصىىىىية تمتىىىد لتشىىىىمل إجىىىراءات تن يىىىىذه، فمىىىا هىىىىي اإلجىىىراءات القانونيىىىىة التىىىىي 
وضىىىعها المشىىىر  ال لسىىىطيني لتن ىىىيم تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام؟ لإلجابىىىة نلىىىى هىىىذا التسىىىاِّل فقىىىد خصصىىىنا 

 .لحدي  ننها بالت صيل المبح  ال اني من هذا ال صل ل
 

 عدامجراءات تنفيذ عقوبة اإلإ: المبحث الثاني
 

ت عتبر مرحلة تن يىذ األحكىام الجوائيىة نلىى وجىه العمىوم وحكىم اإلنىدام نلىى وجىه الخصىوى إحىدى 
أسىىىمى مراحىىىل اإلجىىىراءات الجوائيىىىة الهادفىىىة إلىىىى تحقيىىىق العدالىىىة الجنائيىىىة، ف يهىىىا يتجسىىىد منطىىىوق الحكىىىم 

إلىى إجىراء نملىي واقعىي، حيى  ينىال _ حكم بعقوبة اإلندام _ صيا ة ن رية قانونية ويتحول من مجرد 
المجرم نقابه فعليًا وبذلك تقتضي الدولىة حقهىا فىي العقىاب كمىا يقىتى المتضىرر ن سىه أو ذويىه وبالتىالي 
المجتمىىع بأسىىره مىىن شىىخى الجىىاني، فمرحلىىة التن يىىذ مىىن أهىىم المراحىىل والتىىي بهىىا ت حقىىق العقوبىىة  رضىىها 

 .المرجو منها
                                       

، تىىاريخ التحميىىل  http://ar.wikipedia.org\wki:، تحميىىل نبىىر الموقىىع االلكترونىىي"المحكمىىة العليىىا للواليىىات المتحىىدة"تقريىىر بعنىىوان . 134
 .2.م، ى20:34، السانة  1022\22\23

اة معاونين ي عينهم رئيت الجمهوية بموافقة أ لبية أنضاء مجلت الشيوخ، حي  ال تتكون المحكمة العليا للواليات المتحدة من رئيت و مانية قض
الواليىات تنتهي م همتهم إال بالوفاة، اإلستقالة، التقاند، أو اإلدانة كما وتنعقد هذه المحكمة فىي العاصىمة واشىنطن فىي مبنىى المحكمىة العليىا فىي 

 .يا هي أنلى هيئة قضائية سواء لاحكام الصادرة نن محاكم الواليات أو المحاكم ال يدراليةاألمريكية، وال بد من اإلشارة إلى أن المحكمة العل



( التن يىذ فىي الحكىم)يعني أخرجه للعمىل حسىب منطوقىه و ( ن َّذ الحكم)ي مكن تعريل التن يذ لغًة من 
فتعنىي السىلطة التىي تقىوم بتن يىذ قىوانين الدولىة ( الهيئىة التن يذيىة)يعني اإلجراء العملي لمىا ق ضىي بىه، أمىا 

أمىا قانونىًا، فىي مكن 135حكىم إذا كىان واجىب التن يىذ،يعنىي الحكىم مىع الن ىاذ حالىة تلحىق ال( الن ىاذ)وأوامرها و
حىىىق الدولىىىة فىىىي العقىىىاب نىىىن طريىىىق تحقيىىىق الحكىىىم الصىىىادر  اقتضىىىاءتعريىىىل التن يىىىذ الجوائىىىي نلىىىى أنىىىه 

باإلدانة في مواجهة المحكوم نليه وال يكون التن يذ الجوائىي إال بىالقوة الجبريىة، حيى  يىتم بعيىدًا نىن إرادة 
 136.ة الدولة المنوط بها ذلك بص تها مم لة للدولةالمحكوم نليه وبواسطة أجهو 

حىق الدولىة فىي العقىاب وذلىك بسىلب المحكىوم  اقتضىاءي مكىن تعريىل تن يىذ نقوبىة اإلنىدام نلىى أنىه 
ف ىىي تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام صىىون لكيىىان المجتمىىع 137نليىىه باإلنىىدام حقىىه فىىي الحيىىاة وذلىىك بإوهىىاق روحىىه،

ي قسىىوة هىذه العقوبىىة ننىد تن يىىذها تحقيىق ألقصىىى قىدر مىىن وشى اء لصىدر ذوي المجنىىي نليىه، كمىىا وأن فى
الوجر واإلرهاب فىي ن ىوت أفىراد المجتمىع بأسىره للحيلولىة دون ارتكىاب أي مىن الجىرائم الجسىيمة وبالتىالي 

 138.حماية الصالح العام للمجتمع بأسره

رتبىىىة نلىىىى ن ىىىرًا لخطىىىورة نقوبىىىة اإلنىىىدام دون  يرهىىىا مىىىن العقوبىىىات الجوائيىىىة ولجسىىىامة ا  ىىىار المت
تن يىذها والتىىي تصىىل إلىى سىىلب المحكىىوم نليىه حياتىىه، فقىىد أفىرد المشىىر  الجوائىىي ال لسىطيني البىىاب ال ىىاني 

 1002لسىىنة  3مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم " التن يىىذ"مىىن الكتىىاب الرابىىع المعنىىون ب 
 2171لجوائيىىىة ال ىىىوري لسىىىنة ويقابلهىىىا القسىىىم ال ىىىاني مىىىن البىىىاب ال الىىى  مىىىن قىىىانون أصىىىول المحاكمىىىات ا

نىىىىىن تن يىىىىذ نقوبىىىىىة اإلنىىىىدام، ويوافىىىىىق المشىىىىر  الجنىىىىىائي المصىىىىري التشىىىىىريع الحىىىىدي  ليتنىىىىاول بالت صىىىىىيل 
ال لسىىطيني مىىن حيىى  منحىىه نقوبىىة اإلنىىدام خصوصىىية تختلىىل نىىن  يىىره مىىن األحكىىام الجنائيىىة األخىىرى 

ن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم م" التن يذ"فقد أفرد لها الباب ال اني من الكتاب الرابع المعنون 
 .2130لسنة  230

فىي القىوانين المىذكورة أنى ه " تن يذ نقوبة اإلنىدام"من خ ل دراسة النصوى القانونية الخاصة ب 
نجىىىد أن مشىىىرننا الجوائىىىي قىىىد خىىىى نقوبىىىة اإلنىىىدام بىىىإجراءات تن يىىىذ معينىىىة وحىىىددها بنصىىىوى قانونيىىىة 

                                       
 .المعجم الوسيط . 135
 .333-334.نبد الحميد الشواربي، سبق ذكره، ى. 136
 .1.، مرجع سبق ذكره، ى"رِّية اس مية ... نقوبة االندام "محمد قانصو، تقرير بعنوان . 137
مصىر، / بد الرحيم ن مان، الوجيو في نلم االجرام ونلم العقىاب، دار النهضىة العربيىة للنشىر والتوويىع، القىاهرة أيسر أنور نلي،  مال ن. 138
 . 132.، ى2177



: المبحىىى  مىىىن خىىى ل تقسىىىيمها لنىىىونين مىىىن اإلجىىىراءات األولىىىى صىىىريحة، حيىىى  سىىىيتم تناولهىىىا فىىىي هىىىذا
 (.مطلب  اني)إجراءات نهائية : وال انية( مطلب أول)إجراءات أولية 

 

 اإلجراءات األولية لتنفيذ عقوبة اإلعدام: المطلب األول
 

لىىوم التىىي ي   االبتدائيىىةي طلىىق مسىىمى اإلجىىراءات األوليىىة لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى تلىىك اإلجىىراءات 
فىىي بدايىىة مرحلىىة تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام، حيىى  يمكىىن تقسىىيمها إلىىى اإلجىىراءات األوليىىة  اسىىتي ائهاالقىىانون 

 (.فر   اني)واإلجراءات األولية المتعلقة بالمحكوم نليه ( فر  أول)المتعلقة بالحكم 
 

 اإلجراءات األولية المتعلقة بحكم اإلعدام: الفرع األول
  

وفىىي البىىاب المتعلىىق  1002لسىىنة  3راءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم مىىن قىىانون اإلجىى 401/تىىنى م
، حيى  اشىترط المشىر  الجوائىي ال لسىطيني ..."ندام نهائياً متى صار حكم اإل"بتن يذ نقوبة اإلندام نلى 

صىىيرورة حكىىم اإلنىىدام نهائيىىًا كىىإجراء أولىىي لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام وكىىان األجىىدر بمشىىرننا ال لسىىطيني أن 
همىا أك ىر تعبيىرًا نىن حكىم ( بىات وقطعىي)ات أو قطعىي بىداًل مىن ل ى  نهىائي، حيى  أن ل ى  يذكر ل   بى

والىنقض، فىي حىين ذكىر  االسىتئنالاإلندام المستوفي لكافة طرق الطعن الواجبىة لىه بحكىم القىانون وهمىا 
منه ننىدما تحىد  نىن  373/المشر  ال لسطيني وفي ذات القانون المذكور ونلى وجه الخصوى في م

نلىىى ذلىىك الحكىىم الىىذي تِّيىىده محكمىىة " بىىات"ل ىى  _ كأحىىد طىىرق الطعىىن فىىي األحكىىام _ عىىن بىىالنقض الط
النقض، وبما أنىه ي طعىن بحكىم اإلنىدام بىالنقض بحكىم القىانون فمىن األولىى واألجىدر بمشىرننا ال لسىطيني 

فىىىىي مضىىىىمون المىىىىادة المىىىىذكورة أنىىىى ه وخاصىىىىًة ألنهىىىىا تتعلىىىىق ونلىىىىى وجىىىىه " بىىىىات"أن يىىىىنى نلىىىىى ل ىىىى  
 .صوى بحكم اإلندامالخ

أمىىا بمىىا يتعلىىق بالقضىىاء العسىىكري فقىىد انتبىىر حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن محكمىىة أمىىن ال ىىورة نهائيىىًا 
طريىىىق الطعىىىن بىىىه بىىىالنقض فىىىي حىىىين يكىىىون الحكىىىم الصىىىادر نىىىن المحكمىىىة العسىىىكرية  اسىىىتي ائهبمجىىىرد 

ائيىة المصىري وبىذلك يوافىق من قانون اإلجىراءات الجن 470/جاءت م" نهائياً "الخاصة نهائيًا، وبذات ل   



فىىي حىىين كىىان األجىىدر بهمىىا " نهىىائي"التشىىريع المصىىري التشىىريع ال لسىىطيني مىىن حيىى  الىىنى نلىىى ل ىى  
 139.بداًل منه" قطعي"النى نلى ل   

مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني إلجىىراء أولىي  خىر يجىب االلتىوام بىه قانونىىًا  401/ت شىير م
متىى صىار حكىم اإلنىدام نهائيىًا وجىب "ي  جاء في مضمون المىادة المىذكورة قبل تن يذ نقوبة اإلندام، ح

، أمىىا بمىىا يتعلىىق بالقضىىاء العسىىكري فمهمىىة "نلىىى وويىىر العىىدل رفىىع أوراق الىىدنوى فىىورًا إلىىى رئىىيت الدولىىة
رفىىع حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحكمىىة العسىىكرية المختصىىة للقائىىد األنلىىى لتصىىديقه تقىىع قانونىىًا نلىىى 

مىىن قىىانون  470/ة القضىىائية، وي قابلهىىا فىىي التشىىريع الجنىىائي المصىىري بىىذات المضىىمون فىىي مرئىىيت الهيئىى
حيىى  ألىىوم الىىنى القىىانوني وويىىر العىىدل رفىىع حكىىم  2130لسىىنة  230اإلجىىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم 

 140.اإلندام لرئيت الجمهورية لتصديقه قبل تن يذه

الجوائىىىي ال لسىىىطيني وويىىىر العىىىدل فىىىي الدولىىىة  سىىىندًا للنصىىىوى القانونيىىىة المىىىذكور فقىىىد ألىىىوم المشىىىر 
لىرئيت الدولىة، " باتىاً "فىور صىيرورته نهائيىًا _ التي صدر بها حكم اإلنىدام _ بضرورة رفع أوراق الدنوى 

ه المشر  الجوائي ال لسطيني بهذا   ؟اإلجراءفمن هو ووير العدل ولماذا خصَّ

ونىىه النيابىىة العامىىة فىىي نملىىه، كمىىا ويشىىكل وويىىر العىىدل هىىو الىىرئيت اإلداري للنيابىىة العامىىة حيىى  تعا
مىىن قىىانون السىىلطة القضىىائية  94/والىىذي يضىىم بالتىىدري  وسىىندًا لىىنى م اإلداريوويىىر العىىدل قمىىة الهىىرم 

حيى  أن المقصىود بالتبعيىة 141ال لسطيني كل من النائىب العىام وأنضىاء النيابىة العامىة بدرجىة أدنىى منىه،
وأنضىاء النيابىة العامىة التبعيىة اإلداريىة فقىط، فلىيت لىووير العىدل التدريجية لووير العدل من النائب العام 

الَّ انتبر تصرفه باطً  ال يستند ألسات قانوني  142.أن ي باشر أي من اختصاصات النيابة العامة وال

                                       
المطبىىق نلىىى المىىدني دون العسىىكري،  1002لسىىنة  3الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  اإلجىىراءاتيت ىىق التشىىريع الجوائىىي ال لسىىطيني فىىي قىىانون . 139

والمطبىق نلىى العسىكريين مىن ال لسىطينيين ويوافقىه بىذات الشىأن التشىريع الجنىائي  2171اكمات الجوائية ال وري لسىنة وكذلك قانون أصول المح
نهائيىًا حتىى ي صىبح مىن  اإلنىداممىن حيى  الىنى حىول صىيرورة حكىم  2130لسىنة  230الجنائيىة المصىري رقىم  اإلجىراءاتالمصري في قىانون 

 .ذه التشريعات أن تستعمل ل   قطعيًا أو باتًا فهو أقرب للمعنى المقصود من النى القانوني األحكام واجبة التن يذ وكان األجدر به
ب منىه ، ويقابلهىا فىي /147/المطبق نلى العسىكريين وذلىك فىي م 2171ويقابل ذلك في قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 140

 . 2130لسنة  230الجنائية المصري رقم  اإلجراءاتمن قانون  470/التشريع الجنائي المصري نى م
يتمتع أنضاء النيابة العامو باستق لية تامة في ممارسة  -2"  1003لسنة  23من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  94/تنى م. 141

وفقىًا  اإلداريةسائهم في شِّونهم رِّ  العاملون بها واإلداريينعامة نلى جميع أنضاء النيابة ال اإلداري اإلشراللووير العدل  -1... ص حياتهم 
 .من ذات القانون نلى إدارية اختصاى ووير العدل  12/9/كما وأكد نى م" لترتيب درجاتهم  م للنائب العام  م لووير العدل 

، 1001،  3.فلسىىىطين، ط/، القىىدت(المطبعىىة الحدي ىىة)، حقىىوق الطبىىع والنشىىر مح و ىىة للمِّلىىل اإلدارينىىدنان نمىىرو، مبىىادص القىىانون . 142
 .10.ى



مِّكىدًا نلىى مىا سىبق ذكىره  2193لسىنة  2731جاء قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقىم 
رئاسىىىة وويىىىر العىىدل ألنضىىىاء النيابىىىة العامىىة رئاسىىىة إداريىىىة محضىىىة ال  "حيىى  جىىىاء فىىىي مضىىمون القىىىرار 

 143".يترتب نليها أي أ ر قضائي

لكن يبقى التساِّل حول سبب منح مشرننا الجوائي ال لسىطيني وويىر العىدل دون  يىره االختصىاى 
 المتعلق برفع حكم اإلندام البات للتصديق نليه من رئيت الدولة؟

أن المشىىىىر   1003لسىىىىنة  23لسىىىىلطة القضىىىىائية ال لسىىىىطيني رقىىىىم يجىىىىد القىىىىارص لنصىىىىوى قىىىىانون ا
منىه  12/ال لسطيني أفرد ال صل الرابع من الباب الخامت منه للحدي  نىن وويىر العىدل، حيى  جىاءت م

بىبعض مىن اختصاصىات وويىىر العىدل وبدراسىتها نجىد الىىدور البىارو الىذي يمارسىه وويىىر العىدل فىي الدولىىة 
دخل فىىي شىىِّون القضىىاء للح ىىا  نلىىى اسىىتق ليته، مسىىاندة أجهىىوة مىىن حيىى  نملىىه نلىىى ضىىمان نىىدم التىى

السلطة التن يذية للعمل القضىائي، ي شىكل صىلة الوصىل مىع الهيئىات والمِّسسىات األجنبيىة بىإبرام ات اقيىات 
لتأمين احتياجات السلطة القضائية وتطويرها باإلضافة لدوره في تم يىل السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية لىدى 

الدوليىىة للسىىلطة فىىي مجىىال التعىىاون القضىىائي وتحصىىيل دنىىم مىىالي  االلتوامىىاتفىىي متابعىىة  الىىدول األخىىرى
 144.لها

 إداريإضىىىافة لمىىىا سىىىبق ذكىىىره مىىىن مهىىىام ضىىىرورية موكلىىىة قانونىىىًا لىىىووير العىىىدل، فىىىإن دوره كمشىىىرل 
ومسىىىِّول نىىىن أنضىىىاء النيابىىىة العامىىىة والتىىىي بصىىى تها الطىىىرل المقابىىىل للمحكىىىوم نليىىىه فىىىي الىىىدنوى التىىىي 

ها حكم اإلندام و المم لة للمجتمع وللحق العام والجهة الموكل لهىا تن يىذ الحكىم، فى  نجىب لكىل صدر ب
مىىا ذ كىىر أنىى ه مىىن مهىىام أساسىىية وبالغىىة األهميىىة أن ي وكىىل المشىىر  ال لسىىطيني لىىووير العىىدل مهمىىة رفعىىه 

 .لحكم اإلندام البات لرئيت الدولة كخطوة الومة لتن يذه

ىىىَّ رئىىيت هيئىىة القضىىاء ال ىىوري بمهمىىة أمىىا بمىىا يتعلىىق بالقضىىاء ا لعسىىكري فكمىىا سىىبق وذكرنىىا فقىىد خ 
رفىىع حكىىم اإلنىىدام للقائىىد األنلىىى وهىىو رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية وكىىذلك بصىى ته المسىىِّول نىىن 
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شىىىرافه كافىىىة ضىىىباط وأفىىىراد المِّسسىىىة  اإلدارة العامىىىة للقضىىىاء ال ىىىوري ال لسىىىطيني، ويعمىىىل تحىىىت إمرتىىىه وال
 145.ة دوره فهو ي عين بقرار من القائد األنلى ويتبعه مباشرةالقضائية، وألهمي

 والتساؤل هنا ما الغرض القانوني من رفع حكم اإلعدام البات لرئيس الدولة؟

لت جيىب نلىى هىذا  1002لسنة  3من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  401جاءت المادة 
، "م اإلنىىدام إال بعىىد مصىىادقة رئىىيت الدولىىة نليىىهال يجىىوو تن يىىذ حكىى"التسىىاِّل، حيىى  جىىاء فىىي مضىىمونها 

ال "حي  جىاء فىي مضىمونها  2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  331/ويقابلها م
مىن ذات القىانون نجىد  3/، وبىالرجو  لىنى م"ي ن ذ حكم اإلندام إال بعد التصديق نليه من القائىد األنلىى

القائىد األنلىى لقىوات ال ىورة ال لسىطينية ورئىيت اللجنىة التن يذيىة لمن مىة  هىو" بالقائىد األنلىى"أن المقصود 
 .التحرير ال لسطينية

سندًا لمضمون النصوى القانونية المذكورة نصل  خر إجراء مىن اإلجىراءات األوليىة لتن يىذ نقوبىة 
مسىمى رئىىيت اإلنىدام حتىى ي صىبح واجىب التن يىذ أال وهىو مصىادقة رئىىيت الدولىة نليىه، فعلىى َمىن ي طلىق 

 الدولة في فلسطين وما مدى الص حيات الممنوحة له قانونًا في مصادقته نلى حكم اإلندام؟ 

أمىىىا 146لعلىىىه ي مكىىىن تعريىىىل الىىىرئيت لغىىىًة مىىىن رأت وتعنىىىي رئاسىىىة شىىىرل والىىىرئيت يعنىىىي سىىىيد القىىىوم،
لسىىنة  اصىط حًا فقىد خصىى المشىر  ال لسىطيني البىاب ال ىىاني مىن القىانون األساسىي ال لسىطيني المعىدل

للحدي  نن منصب رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية والمهام الموكلة له قانونىًا، حيى  جىاء فىي  1003
ي نتخب رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية انتخابًا نامىًا ومباشىرًا مىن "من القانون المذكور  34/مضمون م

 ".الشعب ال لسطيني وفقًا ألحكام قانون االنتخابات ال لسطيني

رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة  انتخىىابالعامىىة ال لسىىطيني نجىىد أن  االنتخابىىاتو  لنصىىوى قىىانون وبىىالرج
العىىام المباشىىر ولمىىدة أربىىع سىىنوات حيىى  يىىِّدي اليمىىين القانونيىىة قبىىل مباشىىرته  بىىاالقترا ال لسىىطيني يكىىون 

ت كمىا ويتمتىع رئىي147لمنصبه أمام المجلت التشريعي وبحضور المجلت الوطني ورئيت المحكمة العليىا،
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أقىول ومقدساته وللشعب وترا ه القومي ، وأن أحترم الن ام الدستوري والقانون ، وأن أرنى مصالح الشعب ال لسطيني رناية كاملة واج نلىى مىا 
 ".شهيد



السلطة الوطنية بمركو يعلو جميىع السىلطات فىي الدولىة فهىو ال ي عىد مىن السىلطة التن يذيىة بىل هىو بم ابىة 
، كمىىا أن اختصاصىه السياسىي ال حىد لىىه وال (تشىريعية ، تن يذيىة ، قضىائية)الحكىم بىين السىلطات الىى    

سىلطة الوطنيىة ال لسىىطينية حصىر إال مىا امت ِنىَع نليىه بىنى صىريح حيىى  ي مارسىها جميعىًا بصى ته رئيسىًا لل
 148.وكذلك بص ته رئيسًا لمن مة التحرير ال لسطينية

يعتبىىر رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة المم ىىل األنلىىى للشىىعب ال لسىىطيني بكافىىة فئاتىىه ولىىيت نليىىه سىىلطان 
سوى القىانون مرانيىًا بىذلك مصىالح الشىعب ال لسىطيني والح ىا  نلىى أمنىه والن ىام العىام فىي الدولىة، وقىد 

ت شىىير بىىأن القىىانون األخيىىر هىىو مىىا  1003مىىن القىىانون األساسىىي ال لسىىطيني المعىىدل لسىىنة  31/جىىاءت م
ي مىىارت رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة سىىلطاته "ي حىىدد سىىلطات ومهىىام رئىىيت السىىلطة حيىى  جىىاء فىىي مضىىمونها 

 ".ومهامه التن يذية نلى الوجه المبين في هذا القانون

بأنىىه قىىد جىىاء بعىىدد ال بىىأت بىىه مىىن المهىىام التىىي  بدراسىىتنا لنصىىوى القىىانون األساسىىي المىىذكور نجىىد
أوكلها لرئيت السلطة الوطنية نذكر منها كونىه القائىد األنلىى للقىوات المسىلحة فىي الدولىة ممىا يجعىل مىن 
جميع العىاملين فىي القىوات ال لسىطينية والمخىابرات العامىة واألمىن الىوطني يعملىون تحىت سىلطته ورئاسىته 

كمىىىا وأنىىىه مسىىىِّول نىىىن تعيىىىين مم لىىىي دولىىىة فلسىىىطين والسىىىلطة 149ني صىىىريح،إالَّ مىىىا اسىىىت  ِنَي بىىىنى قىىىانو 
الوطنيىة ال لسىىطينية لىىدى الىىدول والمن مىات الدوليىىة والهيئىىات األجنبيىىة ولىه صىى حية إنهىىاء مهىىامهم، كمىىا 
صىىىدار القىىىوانين بعىىىد إقرارهىىىا مىىىن المجلىىىت التشىىىريعي خىىى ل    ىىىين يومىىىًا مىىىن  لىىىه صىىى حيات تصىىىديق وال

الع و الخاى نن العقوبة أو تخ ي هىا، ولىه حىق إصىدار قىرارات لهىا قىوة القىانون فىي  إحالتها له، وله حق
قالتىه وقبىول  اختيارحاالت الضرورة، كما له حق  ، كمىا اسىتقالتهرئيت الووراء وتكلي ه بتشكيل حكومته وال

ب العىام كمىا له حق تعيين محاف  سلطة النقد و تعيين رئيت ديوان الرقابىة الماليىة واإلداريىة، تعيىين النائى
 150.وله الحق في إن ن حالة الطوارص ولمدة ال تويد نن    ين يومًا وذلك بمرسوم صادر ننه

إن ما سبق ذكره من مهام موكلة قانونًا لرئيت السلطة الوطنية ليست نلىى سىبيل الحصىر، بىل يقىع 
ح العىام وبىذلك نليه كرئيت للسلطة الوطنية سد أي نقى يحصىل مىن أي جهىة فىي الدولىة تحقيقىًا للصىال
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يقع نليه الك يىر مىن المهىام التىي ال ي مكىن حصىرها بنصىوى قانونيىة، حيى  يقىوم بأنمالىه بصى ته رئىيت 
السىلطة الوطنيىة ورئىيت لمن مىة التحريىر ورانىي لمصىىالح الشىعب ال لسىطيني بغىرض حمايىة أمىن ون ىىام 

للجنىة التن يذيىة فهىو صىاحب شعبه ودولته، وبذات الوقت بصى ته القائىد األنلىى للقىوات المسىلحة ورئىيت ا
 151.الص حية في تصديق أحكام اإلندام الصادرة نن المحاكم الن امية والعسكرية نلى حد سواء

ال ي ن ىىذ حكىىم اإلنىىدام مىىن أي محكمىىة إالَّ بعىىد "مىىن القىىانون األساسىىي المىىذكور نلىىى  201/تىىنى م
جىىىراءات مىىىن قىىىانون اإل 401/، وقىىىد جىىىاءت م"التصىىىديق نليىىىه مىىىن رئىىىيت السىىىلطة الوطنيىىىة ال لسىىىطينية 

بىىذات المضىىىمون مِّكىىدًة نلىىىى ضىىرورة تصىىديق حكىىىم اإلنىىدام مىىىن _ سىىىبق ذكرهىىا_ الجوائيىىة ال لسىىطيني 
 خىىر ومهمىىة إضىىافية نلىىى المهىىام  اختصىىاىرئىىيت السىىلطة قبىىل تن يىىذه، وبىىذلك ي ضىىيل الىىنى القىىانوني 

ى ي صىىىىبح قىىىىابً  التىىىىي سىىىىبق وذكرنىىىىا بعضىىىىها أال وهىىىىي تصىىىىديق رئىىىىيت السىىىىلطة نلىىىىى حكىىىىم اإلنىىىىدام حتىىىى
 152.للتن يذ

التصىىديق لغىىًة مشىىتقة مىىن صىىدَّق وي قىىال صىىدَّق نلىىى األمىىر أي أقىىره، والتصىىديق لعلىىه يمكىىن تعريىىل 
أمىىا اصىىط حًا فتصىىديق حكىىم 153فىىي القىىانون الىىدولي يعنىىي موافقىىة رئىىيت الدولىىة نلىىى المعاهىىدة النهائيىىة،

ع نلى حكم اإلنىدام البىات الصىادر نىن اإلندام من رئيت السلطة يعني قيامه بعمل مادي يتم ل بالتوقي
المحكمىىة المختصىىة، وفىىي تصىىديقه دليىىل نلىىى موافقتىىه نلىىى تن يىىذه فبمجىىرد توقيعىىه نليىىه ي صىىبح واجىىب 

 154.التن يذ  فوراً 

اختل ىىىت ا راء ال قهيىىىة حىىىول الن ىىىر لتصىىىديق رئىىىيت السىىىلطة الوطنيىىىة نلىىىى حكىىىم اإلنىىىدام قبىىىل لقىىد 
ئي أم تن يم للعمل القضائي، حيى  يىرى ال ريىق األول بىأن رئىيت تن يذه إن كان تدخً  في الجانب القضا

السلطة الوطنية ليت بسىلطة تشىريعية وال تن يذيىة وال قضىائية بىل هىو مسىِّول نىام نىن السىلطات الى    
بانتباره مِّسسة رئاسية وما تصديقه نلى حكم اإلنىدام إالَّ تىدخً  فىي الجانىب القضىائي ونمىل القضىاء، 

                                       
 . 2171ب من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة /147/راجع م. 151

حتى ي صبح واجب التن يذ _ سواء المحكوم نليه مدنيًا أو نسكرياً _إن ص حية رئيت السلطة الوطنية في التصديق نلى حكم اإلندام .  152
ت في الح ا  نلى مصالح شعبه وحماية أمن ون ام دولته وكذلك حمايتها من أي خطر يهددها سواء كان خارجيًا كالحروب تنبع من دوره كرئي

وقونها  أم داخليًا كالجرائم التي تمت أمنها واستقرارها، فمسِّوليته في حماية دولته من ت شي الجرائم ت رض نليه أن يعمل جاهدًا للحيلولة دون
العقوبات بالجناة بما يحقق الرد  العام ويحول دون تكرارها، وما تصديقه نلى حكم اإلندام إالَّ تن يذًا لمسِّوليته في حماية وذلك بإنوال أقسى 

 .دولته ووقاية مجتمعه من الجرائم الخطيرة
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اسىىىىتخدامه لهىىىىذه الصىىىى حية إضىىىىعافًا للقضىىىىاء وهيبتىىىىه وتىىىىأ ير كبيىىىىر نلىىىىى األمىىىىن بىىىىل ويىىىىرون فىىىىي سىىىىوء 
 155.المجتمعي وسيادة القانون

فىىىي حىىىين يىىىرى ال ريىىىق ال ىىىاني فىىىي صىىى حية رئىىىيت السىىىلطة بالتصىىىديق نلىىىى حكىىىم اإلنىىىدام إجىىىراًء 
يت تن يميىًا فقىىط يكمىىن هدفىىه األساسىىي فىي حسىىن سىىير السىىلطة القضىىائية ون ىام العدالىىة فىىي فلسىىطين ولىى

ويصىح القىول بىأن تصىديق رئىيت السىلطة الوطنيىة نلىى حكىم اإلنىدام مىىا 156بتىدخل فىي العمىل القضىائي،
حقىىاقهىىو إال إجىىراء تن يمىىي هدفىىه فىىي النهايىىة تحقيىىق العدالىىة  ن مىىا يبىىرهن قولنىىا كىىون مبىىدأ  وال الحىىق، وال

بىىىين  ال صىىىل بىىىين السىىىلطات والىىىذي هىىىو أسىىىات الحكىىىم فىىىي فلسىىىطين ال يقىىىوم نلىىىى ال صىىىل التىىىام القطعىىىي
سىىىات التعىىىاون الىىىذي ي حقىىىق الصىىىالح العىىىام بىىىل هىىىو أ( عية ، تن يذيىىىة ، قضىىىائيةتشىىىري)السىىىلطات الىىى    

 .للمجتمع والنهوض به كمجتمع سليم تقل فيه نسبة الجرائم المرتكبة شيئًا فشيئاً 

وفىىي  2130لسىنة  230وأخيىرًا ال بىد مىىن اإلشىارة إلىىى أن قىانون اإلجىراءات الجنائيىىة المصىري رقىىم 
مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني بضىرورة تصىديق  401/منه قد جاء بذات مضىمون م 470/م

نلىىى حكىىم اإلنىىدام حتىىى ي مكىىن تن يىىذه وذلىىك بإبىىداء رأيىىه حىىول حكىىم ( جمهوريىىة مصىىر)رئىىيت الجمهوريىىة 
الَّ فيىىىتم تن يىىىىذه إذا لىىىم ي صىىىدر قىىىراره بإبىىىىدال العقوبىىىة أو بىىىا لع و نىىىىن اإلنىىىدام خىىى ل أربعىىىة نشىىىىر يومىىىًا وال

 157.المحكوم نليه خ ل المدة المذكورة

سىىندًا للنصىىوى القانونيىىة المىىذكورة ي مكىىن تلخىىيى أوجىىه االخىىت ل بىىين كىىل مىىن المشىىر  الجوائىىي 
: ال لسطيني والمصري بخصوى تصىديق رئىيت الدولىة نلىى حكىم اإلنىدام قبىل تن يىذه فىي أمىرين األول 

ى ي بىىِد رئىىيت الجمهوريىىة رأيىىه فىىي حكىىم اإلنىىدام إمىىا تحديىىد التشىىريع المصىىري لمىىدة أربعىىة نشىىر يومىىًا حتىى
بتصىديقه أو بإبدالىه بعقوبىىة أخىل أو بإصىداره الع ىىو نىن المحكىىوم نليىه فىي حىىين أن المشىر  ال لسىىطيني 

ال ىىاني فىىيكمن فىىي أخىىذ  االخىىت للىىم ي حىىدد مىىدة معينىىة لىىرئيت السىىلطة لي صىىادق نلىىى حكىىم اإلنىىدام، أمىىا 
ية لىىرئيت الجمهوريىىة نلىىى حكىىم اإلنىىدام فىىي حىىال مىىرور مىىدة األربعىىة المشىىر  المصىىري بالموافقىىة الضىىمن
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". ومىاً الدنوى فورًا إلى رئيت الجمهورية بواسطة ووير العدل ، وين ذ الحكم إذا لم يصدر األمر بالع و أو بابدال العقوبة في  رل أربعة نشىر ي
ال ي ن ىىذ حكىم االنىدام إال بعىىد " حيى  جىىاء فىي مضىمونها  331/نىى م 2171الجوائيىة ال ىوري لسىىنة ويقابىل ذلىك فىىي قىانون أصىول المحاكمىىات 
 " . التصديق نلى الحكم من القائد األنلى 



نشىىر يومىىًا دون إبىىداءه لرأيىىه فىىىي حىىين نىىى المشىىر  ال لسىىطيني وبىىىنى صىىريح نلىىى ضىىرورة تصىىىديق 
الَّ فلن ي تم تن يذه  .رئيت السلطة نلى حكم اإلندام حتى ي نَّ ذ وال

طيني لعىىدم تحديىده مىىدة معينىة ي بىىدي ي مكىن القىىول بوجىود نقىىى تشىريعي لىىدى المشىر  الجوائىىي ال لسى
ولعىىدم نصىىه نلىىى ( تصىىديقه، ن ىىو، إبدالىىه بعقوبىىة أخىىل)خ لهىىا رئىىيت السىىلطة رأيىىه فىىي حكىىم اإلنىىدام 

رئىىيت السىىلطة أي قىىرار بخصوصىىه، وكىىان  اتخىىاذالوضىىع القىىانوني لحكىىم اإلنىىدام البىىات فىىي حىىال نىىدم 
 .هذا النقى التشريعي األجدر بمشرننا أن يضع حً  قانونيًا وبنى صريح يسد فيه

ال ي مكن القول بنهاية المرحلة األولية إلجراءات تن يذ نقوبة اإلنىدام بمجىرد تصىديق رئىيت السىلطة 
الوطنيىىىىة ال لسىىىىطينية نلىىىىى حكىىىىم اإلنىىىىدام البىىىىات، بىىىىل يبقىىىىى الحىىىىدي  نىىىىن اإلجىىىىراءات األوليىىىىة الخاصىىىىة 

 .ا المطلببالمحكوم نليه باإلندام وهذا ما سنوضحه في ال ر  ال اني من هذ
 

 اإلجراءات األولية المتعلقة بالمحكوم عليه : الفرع الثاني
 

ال لسىطيني رقىم ( السىجون)والتأهيىل  اإلصى حمىن قىانون مراكىو  31تنى ال قىرة األولىى مىن المىادة 
ي عىىىول النويىىىل المحكىىىوم نليىىىه باإلنىىىدام نىىىن سىىىائر النىىىوالء وي وضىىىع تحىىىت الرقابىىىة "نلىىىى  2111لسىىىنة  9

والمقصىود بالمىدير العىام هنىا ..." ويارته إالَّ بعد الحصول نلى إذن خطي من المدير العامالدائمة وت منع 
، سندًا للنى القانوني فىإن المحكىوم نليىه باإلنىدام يبقىى (السجن)المدير العام لمركو التأهيل واإلص ح 

ًا بمراحىىل منىىذ صىىدور حكىىم اإلنىىدام بحقىىه لحىىين تن يىىذه مىىرور ( السىىجن)داخىىل مركىىو التأهيىىل واإلصىى ح 
 .الطعن به الواجبة قانونًا وتصديقه من قبل رئيت السلطة الوطنية

متىىى نلىىم بقىىرار رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة ( السىىجن)يقىىع قانونىىًا نلىىى مىىدير مركىىو التأهيىىل واإلصىى ح 
شىعار أسىرته أو أي مىن ( المحكوم نليه باإلندام)بالتصديق نلى حكم اإلندام إب ه النويل  بذلك فىورًا وال

وقىىىد ن ىىىم قىىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىطيني ويىىىارة 158ه لويارتىىىه قبىىىل تن يىىىذ حكىىىم اإلنىىىدام بحقىىىه،أقاربىىى
ألقىارب المحكىوم نليىه باإلنىدام "منىه  422/أقارب المحكوم نليه باإلندام له، حي  جاء في مضىمون م

 ".أن ي قابلوه قبل الموند المعين لتن يذ الحكم نلى أن يكون ذلك بعيدًا نن محل التن يذ

                                       
 . 2111لسنة  9ال لسطيني رقم ( السجون)من قانون مراكو االص ح والتأهيل  31/3/راجع م.  158



سىىندًا لىىنى المىىادة المىىذكورة فىىإن المشىىر  الجوائىىي نىىى صىىراحًة نلىىى وجىىوب تبليىىا أقىىارب المحكىىوم 
نليه باإلندام بموند التن يذ والسىماح لهىم بويارتىه قبىل المونىد المحىدد للتن يىذ، فىي حىين لىم ي حىدد المشىر  

المشىر  فىي المىادة أنىى ه ال لسىطيني األقىارب أو ألي درجىة مىن القرابىىة المسىموح لهىم ويارتىه، كمىا وأشىىار 
وذلك دون أن ي حدد مدة ومنية معينة تسبق مونىد التن يىذ، لكنىه وبىنى " قبل الموند المعين لتن يذ الحكم"

ال لسىىطيني ذلىك بىىاليوم الىىذي يسىىبق يىىوم ( السىىجون)قىانوني صىىريح حىىدد قىىانون مراكىو اإلصىى ح والتأهيىىل 
 160.ت يوم التن يذفي حين حدد المشر  الجنائي المصري ذلك بذا159التن يذ

فىىىي حىىىين يت ىىىق المشىىىر  الجوائىىىي ال لسىىىطيني مىىىع المصىىىري بضىىىرورة أن يكىىىون لقىىىاء المحكىىىوم نليىىىه 
ف ىىي ذلىىك مرانىىاًة لمشىىانر  161نىىدام بأقاربىىه بعيىىدًا نىىن المكىىان الىىذي سىىيتم فيىىه تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام،باإل

  162.المحكوم نليه وكذلك لمشانر أقاربه

ل لسىىىطيني وبىىىنى قىىىانوني صىىىريح قيىىىام مىىىأمور مركىىىو التأهيىىىل أوجىىىب قىىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىة ا
بكىىل مىىا يلىىوم مىىن تسىىهي ت لتمكىىين مقابلىىة األخيىىر برجىىل _ حيىى  المحكىىوم نليىىه_( السىىجن) واإلصىى ح

، خاصىىًة إذا كانىىت ديانىىة (والكىىاهن فىىي الىىدين المسىىيحي اإلسىى ميالم تىىي فىىي الىىدين )الىىدين تبعىىًا لديانتىىه 
فىىىىي الىىىىدين  كىىىىاالنترالأو مرانىىىىاة طقىىىىوت معينىىىىة قبىىىىل موتىىىىه،  تىىىىرالاالنالمحكىىىىوم نليىىىىه ت ىىىىرض نليىىىىه 

 163.المسيحي

بالنىىدم  االنتىىرالبالخطيئىىة لغ رانهىىا مىىن قبىىل الىىرب ويكىىون  االنتىىرالحيىى  يشىىترط الىىدين المسىىيحي 
نلىىى النىىدم فىىي قىىرارة ن ىىت  االنتىىرالنلىىى الخطيئىىة وكرههىىا وذلىىك باإلفصىىاح ننهىىا بىىالك م فىى  يقتصىىر 

الم خطىىى ،
بالخطيئىىىة ال يكىىىون إالَّ نلىىىى يىىىد الكىىىاهن فهىىىو  االنتىىىرالللىىىدين المسىىىيحي فىىىإن  كمىىىا وسىىىنداً 164
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بالخطيئىىىىة قىىىىواًل راحىىىىة للىىىىن ت مىىىىن أ قالهىىىىا وسىىىىبب  االنتىىىىرالالمىىىىِّتمن مىىىىن قبىىىىل اج نلىىىىى األرض، ف ىىىىي 
 165.لغ رانها

غييىر أما في الواليات المتحدة األمريكية فمن أبرو اإلجىراءات األوليىة لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام تكىون بت
ونوانىىة المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام نشىىية تن يىىذ الحكىىم بحقىىه، وذلىىك إضىىافًة لضىىرورة إن مىىه بمىىا ينت ىىره فىىي 

 166(.يوم التن يذ)مطلع فجر اليوم التالي 

لكىىن التسىىاِّل هنىىا، هىىل نىىى المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني نلىىى مىىدة ومنيىىة معينىىة ال يجىىوو تجاووهىىا 
 رئيت السلطة الوطنية؟لتن يذ حكم اإلندام بعد تصديقه من قبل 

نسىىتنت  نىىدم تحديىىد  1002لسىىنة  3بدراسىىتنا لنصىىوى قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم 
ال لسىىطيني جىىاء ( السىىجون)مشىىرننا الجوائىىي لمىىدة معينىىة لىىذلك، ولكىىن قىىانون مراكىىو اإلصىى ح والتأهيىىل 

اإلندام بعد تسىلم قىرار التصىديق نلىى ال يجوو تأخير تن يذ حكم "وفي ال قرة ال ال ة منها  90وفي المادة 
خطىارالحكىم  ، فسىىندًا للىنى القىانوني نسىتنت  ضىرورة اإلسىرا  فىي تن يىىذ "المحكىوم نليىه وأسىرته بىاألمر وال

حكم اإلندام بمجرد تصديقه وتبليا ذوي المحكوم نليه وويارتهم له، ولعل المغوى القىانوني مىن ذلىك هىو 
ه المحكىوم نليىه والىذي يىوداد باوديىاد المىدة الومنيىة بىين تصىديق تقليل حجم اإلي م الن سي الذي يشىعر بى

 .الحكم وتن يذه

وقد أكدت محكمة النقض المصرية نلى ضرورة اإلسرا  في التن يذ، فقد جاء فىي مضىمون الطعىن 
 167...".ال يسوه في القانون تأخير تن يذ األحكام النهائية" 2190لسنة  211رقم 

نقوبىىىة اإلنىىىدام بحىىىق المحكىىىوم نليىىىه، فىىىإن األخيىىىر يىىىود  مركىىىو  لحىىىين تحديىىىد مونىىىد معىىىين لتن يىىىذ
معىىىوواًل نىىىن  يىىىره مىىىن المحكىىىوم نلىىىيهم وتحىىىت مراقبىىىة دائمىىىة مىىىن مىىىأمور ( السىىىجن) واإلصىىى حالتأهيىىىل 

نىىدام نكىىون قىىد انتقلنىىا لإلجىىراءات النهائيىىة لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام السىىجن، وبتحديىىد تىىاريخ معىىين لتن يىىذ اإل
 .الت صيل في المطلب ال اني من هذا المبح وهذا ما سنتحد  ننه ب
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 اإلجراءات النهائية لتنفيذ عقوبة اإلعدام : المطلب الثاني
 

( نىىدام بحىىق المحكىىوم نليىىهنقوبىىة اإل ا بإيقىى)يترتىىب نلىىى تحديىىد تىىاريخ معىىين لتن يىىذ حكىىم اإلنىىدام 
ن اإلطىىار الن ىىري إلخىىراج حكىىم اإلنىىدام مىى إتبانهىىاالتوصىىل لمجمونىىة مىىن اإلجىىراءات النهائيىىة الواجىىب 

إلطار نملي تحقق فيه هذه العقوبىة الهىدل المرجىو منهىا قانونىًا، ولدراسىة ( مجرد صيا ة ن رية قانونية)
هىىذه اإلجىىراءات النهائيىىة يمكىىن تقسىىيمها إلىىى إجىىراءات نهائيىىة تتعلىىق باألشىىخاى الواجىىب حضىىورهم وقىىت 

 (.فر   اني)وأخرى تتعلق بكي ية التن يذ ( فر  أول)التن يذ 
 

 األشخاص الواجب حضورهم وقت تنفيذ عقوبة اإلعدام: ولالفرع األ 
 

مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني نلىىى األشىىخاى الواجىىب حضىىورهم ننىىد  420/تىىنى م
"... تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم نليىىه مىىن المىىدنيين، حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون الىىنى القىىانوني 

مىىىىدير مركىىىىو اإلصىىىى ح والتأهيىىىىل  -1ب العىىىىام أو مىىىىن ينيبىىىىه النائىىىى -2:ويحضىىىىر تن يىىىىذ الحكىىىىم كىىىىل مىىىىن
كاتىب المحكمىىة التىىي أصىىدرت الحكىىم  -4مىدير الشىىرطة فىىي المحاف ىىة  -3أو مىىن ينىىوب ننىىه ( السىجن)
 ".أحد رجال الدين من الطائ ة التي ينتمي إليها المحكوم نليه -9طبيب مركو اإلص ح والتأهيل  -3

نلىىى األشىىخاى  2171حاكمىىات الجوائيىة ال ىىوري لسىنة مىن قىىانون أصىول الم 399/كمىا ونصىىت م
. أ"الواجب حضورهم نند تن يذ نقوبة اإلندام بحق العسىكريين مىن ال لسىطينيين فقىد جىاء فىي مضىمونها 

كاتىب المحكمىة .النائىب العىام أو أحىد معاونيىه  ج.رئيت أو نضو من المحكمة التي أصىدرت الحكىم  ب
أحىد رجىال الىدين مىن .  ح أو طبيب من الخدمات الطبية  هىىطبيب مركو اإلص.التي أصدرت الحكم  د

 ".أو نائبه اإلص حمسِّول مركو التي ينتمي لها المحكوم نليه  و  الطائ ة

سىىندًا للنصىىىوى القانونيىىىة فقىىد أوجىىىب التشىىىريع ال لسىىطيني حضىىىور مجمونىىىة مىىن األشىىىخاى وقىىىت 
ة، ولكىىىن التسىىىاِّل هىىىل حىىىددهم تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام وقىىىد ألىىىومهم بالحضىىىور بموجىىىب النصىىىوى السىىىابق
 المشر  الجوائي نلى سبيل الحصر أم من الجائو لغيرهم حضور التن يذ؟ 



ال لسىطيني والمعنىون ( السىجون)بالرجو  لل صل السادت نشر من قانون مراكو اإلص ح والتأهيل 
منىىه  31المىىادة نجىىد أن المشىىر  ال لسىطيني وفىىي ال قىىرة الرابعىىة مىىن " النىوالء المحكىىوم نلىىيهم باإلنىىدام"ب 

نلىىىى مسىىىمع الحاضىىىرين شىىىريطة أن يكىىىون مىىىن بيىىىنهم النائىىىب العىىىام أو وكيلىىىه وطبيىىىب "...نصىىىت نلىىىى 
المركىىو ومنىىدوب نىىن الشىىرطة وشخصىىين  خىىرين يختارهمىىا النائىىب العىىام وأحىىد رجىىال الىىدين الىىذي ينتمىىي 

 168".إليه المحكوم نليه ومحاميه إذا ر ب في ذلك

مىن قىانون اإلجىراءات  420/بأن المشر  الجوائي ال لسطيني في م سندًا للنى القانوني ي مكن القول
قد ذكىر األشىخاى الواجىب حضىورهم تن يىذ حكىم اإلنىدام نلىى _ والتي سبق ذكرها_الجوائية ال لسطيني 

والتأهيىل المىذكور إمكانيىة حضىور محىامي  اإلص حسبيل الم ال ال الحصر، حي  أضال قانون مركو 
ن يعينهمىىىا النائىىىب العىىىام كمىىىا وأشىىىار المشىىىر  فىىىي بدايىىىة الىىىنى القىىىانوني المحكىىىوم نليىىىه وشخصىىىين  خىىىري

وهىىذا إن دلَّ نلىى شىىيء فإنمىا يىىدل نلىى إمكانيىىة حضىور  يىىر َمىن ذ كىىروا " أن يكىون مىىن بيىنهم"المىذكور 
 .أن ه

السىىابق ذكرهىىا، فَمىىن ه ىىم األشىىخاى الىىذي ألىىوم الىىنى القىىانوني حضىىورهم تن يىىذ  420سىىندًا للمىىادة 
 ؟ وما المغوى القانوني من إلوامية حضورهم؟حكم اإلندام

لإلجابة نلىى هىذا التسىاِّل ال بىد مىن الحىدي  نىن الوضىع القىانوني لكىل مىن هىِّالء األشىخاى كىل  
 :تالي التوصل للسبب القانوني إللوامية حضورهم، وذلك نلى النحو التاليلنلى حدة وبا

لسىىىنة  23القضىىىائية ال لسىىىطيني رقىىىم مىىىن قىىىانون السىىىلطة  93/ تىىىنى م :النائىىىب العىىىام أو مىىىن ي نيبىىىه .2
النائىىب  -2ت ِّلىىل النيابىىة العامىىة مىىن "نلىىى هيكليىىة النيابىىة العامىىة حيىى  جىىاء فىىي مضىىمونها  1003
 ".معاونو النيابة -3وك ء النيابة  -4ساء النيابة رِّ  -3نائب نام مساند أو أك ر  -1العام 

ة فىىىىىي فلسىىىىىطين إالَّ أن قىىىىىانون بىىىىالر م مىىىىىن الىىىىىنى القىىىىىانوني الصىىىىىريح حىىىىىول تشىىىىىكيل النيابىىىىىة العامىىىىى
اإلجىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىطيني قىىىىد خىىىىَّ النائىىىب العىىىىام وحىىىده بالصىىى حية األصىىىىلية فىىىي مباشىىىرة كافىىىىة 

تخىىىتى النيابىىىة "مىىىن القىىىانون المىىىذكور  2/الموكلىىىة قانونىىىًا للنيابىىىة العامىىىة، حيىىى  نصىىىت م االختصاصىىىات
مىىن ذات القىىانون لتمىىنح ذلىىك  1/ ىىم جىىاءت م ..."العامىىة دون  يرهىىا بإقامىىة الىىدنوى الجوائيىىة ومباشىىرتها

كاختصىىاى أصىىيل للنائىىىب العىىام ومىىا ي باشىىىره أنضىىاء النيابىىىة العامىىة ا خىىرون مىىىن اختصاصىىات تكىىىون 
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هىىي القوانىىد القانونيىىة التىىي حىىددت تشىىكيل ( اإلنابىىة)ننىىه ومصىىدر هىىذه الوكالىىة ( نىىواب)بصىى تهم وكىى ء 
 169.واختصاصات النيابة العامة

قامىة الىدنوى  االختصاىح لم يقتصر األمر بمن األصيل للنائىب العىام كمىا سىبق وذكرنىا بتحريىك وال
فقىد جىاء فىي _ نىدام إال أحىدهاومىا حكىم اإل_الجوائية فقط بل يمتد ليشىمل مرحلىة تن يىذ األحكىام الجوائيىة 

ي شىىرل النائىىىب العىىىام أو مىىن ي نيبىىىه مىىىن مسىىانديه نلىىىى تن يىىىذ "مىىن القىىىانون المىىىذكور  420/بدايىىة نىىىى م
مىن ذات ( 313/م)، وذلك بعىد أن نىى وفىي المىادة القانونيىة السىابقة ..."الم صادق نليه باإلندامالحكم 

 ".تتولى النيابة العامة تن يذ األحكام الصادرة في الدناوى الجوائية"القانون نلى 

ي مكن تعريل النائب العام نلى أنه قمة جهاو النيابة العامىة ومم ىل الدولىة لىدى جميىع المحىاكم فىي 
فىىع ومباشىىرة الىىدناوى الجوائيىىة ووقىىت تن يىىذ العقوبىىات الصىىادرة بمقتضىىاها، ويمىىارت جميىىع اختصاصىىات ر 

األصىيل م ىنح لىه بصى ته الو ي يىة  االختصىاىقمة الهىرم فيهىا وهىذا  بانتبارهالنيابة العامة بص ة أصلية 
مىن وويىر العىدل  حي  ي تم تعيينه بقرار مىن رئىيت السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية وبتنسىيب170ال الشخصية،

ومصىىادقة مىىن المجلىىت التشىىريعي ال لسىىطيني، وهىىذا إن دلَّ نلىىى شىىيء فإنمىىا يىىدل نلىىى أهميىىة وخطىىورة 
 171.الممنوحة بص ة أصلية لمن يتولى هذا المنصب االختصاصات

ي مكن القول بأن تسىمية النائىب العىام تعىود لكونىه ينىوب نىن الهيئىة اإلجتمانيىة فىي مباشىرة وتحريىك 
 172.ئية وكذلك في تن يذ األحكام الجوائية المترتبة نليهاالدنوى الجوا

ينشىأ مجلىت أنلىى للقضىاء ويبىين "نلىى  1003مىن القىانون األساسىي المعىدل لسىنة  200/تىنى م
وي ِّخىىىذ رأيىىىه فىىىي مشىىىرونات القىىىوانين التىىىي ت ىىىن م أي شىىىأن مىىىن شىىىِّون السىىىلطة ...القىىىانون طريقىىىة تشىىىكيله

                                       
، الدار للنشىىر، حقىوق الطبىىع (الىىدنوى الجوائيىة وضىىمانات المىتهم خ لهىا)أسىامة نوايصىة ، شىىرح قىانون االجىىراءات الجوائيىة ال لسىطينية . 169

 .13.، ى 1003،  2.، ط 2.مح و ة للمِّلل، ج
، 1004، 2.مصىر ، ج/ ، منشأة المعارل للنشىر، االسىكندرية (دراسة مقارنة)الوسيط في شرح مبادص االجراءات الجوائية نبيه صالح ، . 170
 . 231.ى

يطلىىق نليىىه النائىىب العىىام  2171والنائىىب العىىام فىىي قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري لسىىنة  يىىالمطبق نلىىى العسىىكريين مىىن ال لسىىطينين  
من القانون المذكور فهو قاضي يرأت النيابة العامة وهو رئيت الضابطة القضائية حيى  ي ىرض نليىه القىانون  29و  24ادة ال وري و سندًا للم

 .  المذكور الرقابة واالشرال نليهم بكل ما يتعلق بو ائ هم المحددة لهم قانونًا فقط 
 . 1003لسنة  23من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  2/ل 93/راجع م. 171

تنسىيب مىن في حين ي عين النائب العام ال وري من القائىد االنلىى لقىوات ال ىورة ال لسىطينية ورئىيت اللجنىة التن يذيىة لمن مىة التحريىر ال لسىطينية وب
 .  2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة ( 24)من المادة ( ب)رئيت الهيئة القضائية وذلك سندًا لل قرة 

 . 19.ة نوايصة ، مرجع سبق ذكره ، ىأسام. 172



فسندًا للىنى القىانوني فىإن النيابىة العامىة فىي فلسىطين تعتبىر شىعبة  ،"القضائية بما في ذلك النيابة العامة
مىىن شىىعب السىىلطة القضىىائية ممىىا يجعىىل مىىن أنمىىال النائىىب العىىام بصىى ته المم ىىل األنلىىى لهىىا ذات صىى ة 

 173.قضائية، وقد استقر ال قه والقضاء في مصر نلى هذا الرأي

ته المم ىىىل األنلىىىى للنيابىىىة العامىىىة ال يىىىِّ ر مىىىا سىىىبق ذكىىىره حىىىول قضىىىائية أنمىىىال النائىىىب العىىىام بصىىى 
نلىىى دور النائىىب العىىام البىىارو والهىىام فىىي تن يىىذ األحكىىام ( والتىىي هىىي شىىعبة مىىن شىىعب السىىلطة القضىىائية)

األصىىيل  االختصىىاىالجوائيىىة، فقىىد مىىنح مشىىرننا ال لسىىطيني وبنصىىوى قانونيىىة صىىريحة النائىىب العىىام 
 174(.نلى وجه الخصوى)ندام كأحدها وحكم اإل( نلى وجه العموم)لتن يذ األحكام الجوائية 

النائىىب العىىام كمم ىىل _ سىىبق ذكرهىىا_منىىه  420/ألىىوم قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني وفىىي م
األصىىيل بحضىىور تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام، فمىىا المغىىوى القىىانوني مىىن  االختصىىاىللنيابىىة العامىىة وصىىاحب 

 حضوره؟

ال لسىطيني ( السىجون)كو اإلصى ح والتأهيىل دراسة نصوى القانون المذكور وقانون مراخ ل  من
ي مكىىن تلخىىيى المغىىوى القىىانوني مىىن وجىىوب حضىىور النائىىب العىىام تن يىىذ اإلنىىدام فىىي نقطتىىين أساسىىيتين 

 :هما

لإلشرال نلى تن يذ نقوبىة اإلنىدام، بانتبىار هىذا جىوء مىن اختصاصىه فىي اإلشىرال العىام نلىى : األولى
مراكىىو اإلصىى ح والتأهيىىل ال لسىىطيني  لدولىىة، فقىىد منحىىه قىىانونفىىي ا (السىىجون)مراكىو التأهيىىل واإلصىى ح 

منىىه الحىىق فىىي دخىىول السىىجون متىىى شىىاء وذلىىك لت قىىده والتحقىىق مىىن صىىحة سىىج ته ومىىدى  22/وفىىي م
 175.مطابقته حقيقة الوضع داخله للشروط القانونية والتأكد من تن يذ األحكام

                                       
للحدي  نىن النيابىة العامىة،  1003لسنة  23لقد خصى المشر  ال لسطيني الباب الخامت من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم . 173

باإلضافة لمجمونة من النصوى تشكيلها ، اختصاصاتها وواجباتها ومًا ذكرها في هذا التشريع القانوني إال تأكيدًا نلى قضائية أنمالها ، هذا 
ي شترط فيمن ي عين نائبًا "من ذات القانون المذكور حي  جاء في مضمونها  3/ل93المادة : القانونية التي نصت صراحًة نلى ذلك نذكر منها 
أن الشىروط الواجىب توافرهىا فىي  ، وبالرجو  لنى المادة المذكورة نجد" من ذات القانون  23نامًا أن يكون مستكمً  للشروط الواردة في المادة 

من ذات القانون ساوت  1/ل 97/النائب العام هي ذاتها الواجب توافرها في القضاة وما ذلك إال تأكيدًا نلى قضائة أنمالهم ، كما وأن نى م
 .أمام رئيت الدولة  بين النائب العام ورئيت المحكمة العليا في أداء اليمين القانونية قبل مباشرته ألنماله وذلك بأداء اليمين

 . 1002لسنة  3من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  420/م+  313/راجع م. 174
 ،  تحميل نبر الموقع االلكتروني "دور النيابة العامة في تجسيد الدالة بين الواقع والطموح " أحمد براك ، تقرير بعنوان . 175
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نىىىدام وفقىىىًا للشىىروط واإلجىىىراءات القانونيىىىة، فىىىي حضىىوره ضىىىمانة أساسىىىية لحسىىن تن يىىىذ نقوبىىة اإل: ال انيىىة
فالنائب العام بصى ته ممى ً  للمجتمىع وللحىق العىام فيىه كونىه خصىمًا نىاداًل وشىري ًا  يىر متحيىو ألي مىن 
أطرافها في الدنوى الجوائية منذ تحريكها ولحين تن يذ العقوبة الصىادرة بمقتضىى الحكىم الجوائىي الصىادر 

 176.ترام كافة اإلجراءات القانونية الخاصة بتن يذ نقوبة اإلندامبمقتضاها، وهذا يقتضي منه اح

إضافًة لما سبق ذكره، فإن تن يذ نقوبة اإلندام ال يكون إال بناًء نلى طلىب مىن النائىب العىام وهىذا 
ت ن َّىىذ "مىىن قىىانون السىىلطة القضىىائية ال لسىىطيني حيىى  جىىاء فىىي مضىىمونها  31/3/مىىا جىىاءت بىىه صىىراحًة م

مىن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة  473/، وقىد أكىدت م"بنىاًء نلىى طلىب مىن النائىب العىام ...نقوبة اإلندام
نلىىىى ذات المضىىىمون وسىىىندًا لىىىذلك فىىىإن النائىىىب العىىىام يخىىىتى وحىىىده  2130لسىىىنة  230المصىىىري رقىىىم 

بتحديد تىاريخ ووقىت تن يىذ حكىم اإلنىدام بنىاًء نلىى أمىر يصىدر مىن قبلىه لمىدير مركىو اإلصى ح والتأهيىل 
 177(.جنمدير الس)

إلىىى أنىىه مىىن الجىىائو قانونىىًا للنائىىب العىىام ت ىىويض أي مىىن أنضىىاء النيابىىة  اإلشىىارةوأخيىىرًا ال بىىد مىىن 
شىىرافه لحضىىور تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام واإلشىىرال نلىىى سىىيرها وفىىق القىىانون  الىىذين يعملىىون تحىىت إدارتىىه وال

لىىك قانونىىىًا وفىىي حىىىدود نيابىىًة ننىىىه، وكىىل مىىىن ينتدبىىه النائىىىب العىىام ليحىىىل محلىىه ويم لىىىه يجىىب نليىىىه أداء ذ
الَّ انتبىر متجىاووًا لحىىدود ( اإلنابىة)الت ىويض  الممنوحىة لىه سىواء مىن حيىى  الموضىو ، المكىان و الومىان وال

 178.الت ويض ويتعرض للمسائلة القانونية

مىن قىانون مراكىو اإلصى ح  2/تىنى م :ب ننىهأو من ينىو ( السجن)مدير مركو اإلص ح والتأهيل  .1
نلىىى تعريىىل لمىىدير مركىىو اإلصىى ح والتأهيىىل  2111لسىىنة  9طيني رقىىم ال لسىى( السىىجون)والتأهيىىل 

مىدير مركىىو اإلصى ح والتأهيىل الموكىول إليىه مهمىة اإلشىىرال : المىدير"...حيى  جىاء فىي مضىمونها 

                                                                                                                    
وي شرل ...النائب العام"...حي  جاء في مضمونها  2171أ من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة /27/وبذات المضمون نصت م

 ".وائر القضائية وي م ل السلطة التن يذية لدى المحاكم والد... نلى مراكو االص ح ودور التوقيل 
  231.نبيه صالح ، مرجع سبق ذكره ، ى. 176

نلىى تن يىذ ...وي شىرل.. ي راقىب النائىب العىام سىير العدالىة " نلىى  2171أ من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسىنة /27/وقد نصت م
 ... " . القوانين 
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أي "...، وقد وضىحت ذات المىادة المقصىود بمىن ينىوب ننىه حيى  جىاء فىي مضىمونها "نلى المركو
 ".وطة بالمدير جميعها أو بعضهاشخى  خر نين للقيام بالواجبات المن

لعىىىل الىىىذي دفىىىىع المشىىىر  الجوائىىىي ال لسىىىىطيني للىىىنى صىىىىراحًة نلىىىى وجىىىوب حضىىىىور مىىىدير مركىىىىو 
جىىىىىراءات الجوائيىىىىىة مىىىىىن قىىىىىانون اإل 420/م)نىىىىىدام وقىىىىىت تن يىىىىىذ نقوبىىىىىة اإل( السىىىىىجن)اإلصىىىىى ح والتأهيىىىىىل 

، حيى  يتضىح ومىن (السىجن) هو الدور الهام الموكل قانونىًا لمىدير مركىو اإلصى ح والتأهيىل( ال لسطيني
منىىه  4خى ل دراسىىة نصىىوى قىىانون مراكىو اإلصىى ح والتأهيىىل ال لسىىطيني أنىىه جىاء فىىي مضىىمون المىىادة 

يتىىىولى مىىىدير المركىىىو إدارة وسىىىير أنمىىىال المركىىىو وتن يىىىذ أحكىىىام هىىىذا القىىىانون أو أيىىىة أن مىىىة أو لىىىوائح أو "
 ...". تعليمات

سطيني قد مىنح مىدير السىجن اختصىاى اإلشىرال نلىى سندًا لنى المادة المذكورة فإن المشر  ال ل
مىىىن ذات القىىىانون مىىىن  3/وذلىىىك باإلضىىىافة لمىىىا جىىىاء فىىىي م_  نىىىدام أحىىىدهاومىىىا حكىىىم اإل_تن يىىىذ األحكىىىام 

 179.مسِّوليته في الرقابة نلى سج ت ومل ات نوالء المركو بشكل نام

ادت نشىىىر منىىىه ال لسىىىطيني ال صىىىل السىىى( السىىىجون)أفىىىرد قىىىانون مراكىىىو اإلصىىى ح والتأهيىىىل حيىىى  
منىىىه لت ضىىىيل لمىىىدير مركىىىو  31، وقىىىد جىىىاءت المىىىادة "النىىىوالء المحكىىىوم نلىىىيهم باإلنىىىدام"للحىىىدي  حىىىول 

نلىى وجىه الخصىوى دون  يرهىا )اإلص ح والتأهيىل اختصاصىات تتعلىق حصىرًا بتن يىذ نقوبىة اإلنىدام 
سىجن وفىي حىال تلقيىه قىرار ، حي  ألومىت ال قىرة ال ال ىة مىن المىادة المىذكورة مىدير ال(من األحكام الجوائية

بىذلك ( النويىل فىي السىجن)التصديق نلى حكم اإلنىدام مىن رئىيت السىلطة الوطنيىة إبى ه المحكىوم نليىه 
شىعار أسىرته أو أحىد أقاربىىه بضىرورة الحضىور لويارتىىه، إضىافة لىذلك فقىد ألومىىت ال قىرة الرابعىة مىىن ذات  وال

 يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ومىىا ذلىىك إال تأكيىىدًا نلىىى المىىادة مىىدير السىىجن بىىت وة التهمىىة ومنطىىوق الحكىىم وقىىت تن
لوامية حضور مدير مركو السجن نند تن يذ نقوبة اإلندام  .أهمية وال

منىه مِّكىدًا نلىى  474/وفىي م 2130لسنة  230جاء قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم كما 
يجىب "مضىمونها حضىور مىأمور السىجن وذلىك بصى ة وجوبيىة ننىد تن يىذ نقوبىة اإلنىدام  حيى  جىاء فىي 

، ولىىيت هنىىاك مىىا ..."أن يكىىون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحضىىور أحىىد وكىى ء النائىىب العىىام ومىىأمور السىىجن
 .يمنع قانونًا من أن ي رسل مدير السجن من ينوب ننه لحضور التن يذ

                                       
ي ح   في كل مركىو سىجل نىام مرقىوم للنىوالء ودفتىر يوميىة لحىواد  " نلى  2111لسنة  9من قانون االص ح والتأهيل رقم  3/تنى م.  179

 ".تهاالمركو وينشأ ملل خاى لكل نويل وتخضع هذه السج ت والمل ات الشرال ورقابة المدير ويكون مسِّواًل نن تن يمها واستي اء بيانا



مىىىن قىىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىطيني وبىىىنى  420/نصىىىت م: مىىىدير الشىىىرطة فىىىي المحاف ىىىة .3
مىىىىدير شىىىىرطة المحاف ىىىىة وقىىىىت تن يىىىىذ نقوبىىىىة اإلنىىىىدام وذلىىىىك بصىىىى ة وجوبيىىىىة صىىىىريح نلىىىىى حضىىىىور 

مىىدير الشىىرطة  -3... ويحضىىر تن يىىذ الحكىىم"...حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون الىىنى القىىانوني ( إلواميىىة)
ال لسىطيني وذلىك ( السىجون)، وقد أكد نلى ضرورة حضوره قانون اإلص ح والتأهيل "في المحاف ة

حضىىىور منىىدوب نىىىن الشىىرطة وقىىىت تن يىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام، منىىىه حيىى  أشىىىار لضىىرورة  31/4/فىىي م
مىىىن قىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة  474/واشىىىترط حضىىىوره نلىىىى سىىىبيل الوجىىىوب، فىىىي حىىىين لىىىم ت شىىىر م

إللواميىىىة حضىىىوره ننىىىدما أشىىىارت لاشىىىخاى الواجىىىب حضىىىورهم  2130لسىىىنة  230المصىىىري رقىىىم 
 لتن يذ اإلندام، فما المغوى القانوني من إلوامية حضوره؟

اهم أفىىراد الشىىرطة بىىدور فعَّىىال فىىي إطىىار قطىىا  العدالىىة الجنائيىىة حيىى  يعمىىل أفرادهىىا تحىىت إدارة ي سىى
شىىىرال النيابىىىة العامىىىة، حيىىى  تتلقىىىى منهىىىا الشىىىرطة تعليمىىىات واضىىىحة حىىىول أدائهىىىا لىىىدورها وذلىىىك منىىىذ 180وال

انتهىىىاًء مرحلىىة قبىىول الشىىىكاوى والتبليغىىات نىىن وقىىىو  جىىرائم مىىرورًا بمرحلىىىة التحقيىىق والبحىى  نىىىن األدلىىة و 
، حيىى  ي سىىاهم أفىىراد الشىىرطة بىىذلك بتحقيىىق تقىىدم كبيىىر (تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة)بمرحلىىة التن يىىذ الجوائىىي 

   181.نلى صعيد التحقيقات الجنائية في كل قضية نلى حده

لعل الهدل األساسي من كل ما يقىوم بىه أفىراد الشىرطة فىي الدولىة هىو الح ىا  نلىى األمىن واألمىان 
لىذا أجىاو المشىر  ال لسىطيني 182حماية حقوقهم وحرياتهم وذلك بمنع الجريمة ومحاربتها،لمواطني الدولة و 
القىىىوة ننىىىد قيامهىىىا بأنمالهىىىا الموكلىىىة لهىىىا قانونىىىًا سىىىواء ننىىىد احتجىىىاو المىىىتهم أو  اسىىىتعمالألفىىىراد الشىىىرطة 

                                       
شرافه المباشر، حي  يكون  .180 مدير شرطة المحاف ة في الدولة مسِّواًل نن جميع أفراد الشرطة في المحاف ة والذين يعملون تحت إدارته وال

حيى   1002لسنة  3الجوائية ال لسطيني رقم  اإلجراءات من قانون 12/وذلك بص تهم جميعًا من مأموري الضبط القضائي وذلك حسب نى م
ضباط وضباط  -1... مدير الشرطة ونوابه ومساندوه ومديرو شرطة المحاف ات -2: يكون من مأموري الضبط القضائي " ضمونهاجاء في م

  ...".صل الشرطة
 ".اقبته فيما يتعلق بأنمال و ي تهمي شرل النائب العام نلى مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمر " من ذات القانون نلى  10/تنى م كماو
ايبلي و خرون ، دليل نمل الشرطة في الن م الديموقراطية ، مركو جنيل للرقابة الديموقراطية نلى القوات المسلحة للنشر والتوويع،  بيير. 181

 .23.، ى 1001،  2.فلسطين، ج/ رام اج 
فإن أنضاء  2171ال وري لسنة وفي حال كان مرتكب ال عل المجرم قانونًا هو نسكري وبالتالي مطبق نليه قانون أصول المحاكمات الجوائي 

 3 الضابطة القضائية ال ورية هم من يتولون ذات و ائل أنضاء الضابطة القضائية الوارد ذكرهم في قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم
 .من القانون األول نلى ذات الو ائل  20/، فقد أكدت م 1002لسنة 
مركو جنيىل للرقابىة الديموقراطيىة نلىى القىوات المسىلحة " توفير األمن للمواطنين ال لسطينين  "انتصار أبو خلل و خرون، تقرير بعنوان . 182

 .7.، ى1001فلسطين، / للنشر والتوويع، رام اج 



( العقىىابيالتن يىىذ )فىى  ي تصىىور تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة 183القىىبض نليىىه وحتىىى فىىي مرحلىىة التن يىىذ الجوائىىي،
 184.القوة الجبرية فهي ص ة م ومة للتن يذ العقابي استخدامدون 

بىأفراد الشىرطة  االسىتعانةمن قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني نلىى إمكانيىة  313/وقد أكدت م
تتىولى النيابىة العامىة تن يىذ األحكىام "في مرحلة تن يذ األحكام الجوائية حي  جاء في نى المادة المىذكورة 

 491/، وقىد جىاءت م"بقىوات الشىرطة مباشىرة االسىتعانةولهىا ننىد اللىووم ...لصادرة في الدناوى الجوائيىةا
 .بذات المضمون  2130لسنة  230من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم 

يتضىىح مىىن الىىنى القىىانوني مىىدى التعىىاون الىىو ي ي بىىين النيابىىة العامىىة وقىىوات الشىىرطة فىىي الدولىىة 
" ننىد اللىووم"، لكىن جىاء فىي مضىمون الىنى (وما حكم اإلنىدام إالَّ أحىدها)األحكام الجوائية وذلك لتن يذ 

القىىوة  اسىىتخدامبقىىوات الشىىرطة بصىى تها تملىىك  االسىىتعانة: حيىى  يحمىىل هىىذا الل ىى  معنيىىان هامىىان أولهمىىا 
لىىىك بالحىىىد للقىىىوة وذ اسىىىتخدامهموضىىىع قيىىىود نلىىىى : التىىىي منحهىىىا إياهىىىا القىىىانون للتن يىىىذ العقىىىابي،  انيهمىىىا 
  185.المطلوب فقط لتحقيق  رضهم المرجو دون أي إفراط

ن ىىرًا للىىىدور الهىىىام الىىذي أوكلىىىه القىىىانون لقىىوات الشىىىرطة فىىىي الدولىىة بوقوفهىىىا جنبىىىًا لجنىىب مىىىع النيابىىىة 
العامىة وتعاونهمىا إلحقىاق الحىىق والعدالىة، فى  نجىىًب مىن أن ي لىوم المشىر  ال لسىىطيني حضىور مىن ينىىوب 

 .ندامتن يذ اإل نن أفراد الشرطة وقت

ي مكىىىن تعريىىىل كاتىىىب المحكمىىىة نلىىىى أنىىىه جىىىوء مىىىتمم لهيئىىىة  :كاتىىىب المحكمىىىة التىىىي أصىىىدرت الحكىىىم .4
وصىىىحة تشىىىكيلها ف ىىىي نىىىدم  النعقادهىىىاوحضىىىوره شىىىرط أساسىىىي ( نلىىىى اخىىىت ل درجاتهىىىا)المحكمىىىة 

حضىىىوره مخال ىىىة للقوانىىىد الخاصىىىة بتشىىىكيل المحىىىاكم وبالتىىىالي بطىىى ن مىىىا تىىىم مىىىن إجىىىراءات بواسىىىطة 
كمحكمىىة البدايىىة بصىى تها _محكمىىة الم شىىكلة تشىىكيً   يىىر قىىانوني، حيىى  تتشىىكل المحىىاكم الجوائيىىة ال

 186.من نناصر    ة وهي القاضي، مم ل النيابة وكاتب الجلسة_ الجوائية

                                       
 . 27بيير ايبلي، مرجع سبق ذكره، ى. 183
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وقد جاءت نصوى قانون اإلجراءات الجوائية لتِّكد نلى ضرورة حضىور كاتىب فىي جميىع مراحىل 
صىى تها الجوائيىىة وهىىي المختصىىة بصىىدور حكىىم اإلنىىدام وذلىىك فىىي ال صىىل الىىدنوى أمىىام محكمىىة البدايىىة ب

" أصىول المحاكمىات لىدى محىاكم البدايىة"الخامت مىن الكتىاب ال ىاني مىن القىانون المىذكور وتحىت ننىوان 
وكىذلك " تنعقد جلسىات محكمىة البدايىة بحضىور وكيىل النيابىة العامىة والكاتىب"منه  131/حي  جاء في م

يحضىر تن يىذ "المىذكورة سىابقًا  420ذ نقوبة اإلندام حي  جىاء فىي مضىمون المىادة أيضًا في مرحلة تن ي
 ". كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم -4...الحكم

لعل الغرض األساسي من ضرورة وجود كاتب للمحكمة في كافة مراحىل الىدنوى وحتىى فىي مرحلىة 
مىن القىانون  133/يى  جىاء فىي متن يذ األحكام الصادرة فيها يتضح من مضمون النصوى القانونيىة، ح

وكىىىذلك نىىىى ..." ي ىىىدون كاتىىىب المحكمىىىة جميىىىع وقىىىائع المحاكمىىىة فىىىي محضىىىر الجلسىىىة"المىىىذكور أنىىى ه 
نلىىىى كاتىىب المحكمىىة أن ي ىىىن م "منىىه بمىىا يتعلىىق بتن يىىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فقىىىد جىىاء فىىي مضىىمونها  429/م

ذكورة نجىىد أن الغىىرض األساسىىي مىىن ، فسىىندًا للنصىىوى القانونيىىة المىى..."محضىىرًا بتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام
ضرورة حضور الكاتب وقت تن يىذ نقوبىة اإلنىدام هىو تىدوين كافىة اإلجىراءات المتبعىة وقىت تن يىذ نقوبىة 
اإلنىىدام ف ىىي تىىدوينها ضىىمانة للمحكىىوم نليىىه بتن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة وفقىىًا للنصىىوى القانونيىىة الم ن مىىة 

 .  لها

المشر  ال لسىطيني ال صىل الخىامت مىن قىانون مراكىو  لقد خصى :طبيب مركو اإلص ح والتأهيل .3
للحىىىىدي  نىىىىن الرنايىىىىة الصىىىىىحية  2111لسىىىىنة  9ال لسىىىىطيني رقىىىىىم ( السىىىىجون)اإلصىىىى ح والتأهيىىىىل 

مىا نىى والخدمات الطبية داخل السجون، فبدراسة النصوى القانونية مىن القىانون المىذكور نسىتنت  
بكافىىة الخىىدمات الطبيىىة ال ومىىة مىىن معىىدات، إلواميىىة تىىوفير نيىىادة صىىحية مىىوودة  مىىنالقىىانون نليىىه 

مىن أجىل العنايىة ( سىجن)أدوات، طبيىب ونىدد مىن الممرضىين وذلىك فىي كىل مركىو إصى ح وتأهيىل 
طىوال فتىرة تواجىدهم فيىه، ( سواء المحكوم نليه أو ًمن ينت رون صدور الحكىم)بصحة نوالء السجن 

نىداد تقىارير وكذلك لت قد أماكن نومهم وحالتهم الصحية ونقلهم للمستش  ى متىى تطلىب األمىر ذلىك وال
 187.دورية بحالة كل نويل

مىىن ذات القىىانون المىىذكور يلومىىه  31/أمىىا بخصىىوى المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام فإنىىه وسىىندًا لىىنى م
ننايىىة مىىن نىىو  خىىاى طىىوال فتىىرة وجىىوده فىىي السىىجن لحىىين تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحقىىه، وذلىىك بوضىىعه 

                                       
 . 2111لسنة  9ال لسطيني رقم ( ونالسج)والتأهيل  اإلص حمن قانون مراكو  29 – 23راجع المواد . 187



ًا مىىن أي تصىىرل قىىد يصىىدر ننىىه يىىِّذي بىىه ن سىىه، كمىىا وأن لطبيىىب تحىىت الرقابىىة الدائمىىة والشىىديدة خوفىى
السىىىجن ويارتىىىه فىىىي أي وقىىىت يىىىراه للتأكىىىد مىىىن وضىىىعه الصىىىحي وال يقتصىىىر دور الطبيىىىب نلىىىى ذلىىىك بىىىل 

منىىىه وجىىىوب حضىىىوره وقىىىت تن يىىىذ نقوبىىىة  420/ويشىىىترط قىىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىطيني وفىىىي م
طبيىب  -3... ويحضر تن يىذ الحكىم"مون النى القانوني اإلندام بحق المحكوم نليه حي  جاء في مض

 188...".مركو اإلص ح والتأهيل

لعل المغوى من وجوب حضور طبيىب السىجن لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام ونلىى سىبيل اإللىوام يكمىن فىي 
فحىىى الوضىىع الصىىحي للمحكىىوم نليىىه باإلنىىدام قبىىل لح ىىة إندامىىه، وكىىذلك فحصىىه بعىىد تن يىىذ اإلنىىدام 

وفاتىىه أي إوهىىىاق روحىىه ويكىىون ذلىىىك بتأكىىد الطبيىىىب مىىن توقىىل نضىىىلة القلىىب والتىىىن ت  بحقىىه للتأكىىد مىىىن
  189.نهائياً 

مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىطيني نلىىى إلواميىىة حضىىىور  420/تىىىنى م: أحىىد رجىىال الىىدين .9
يحضىىىىر تن يىىىىذ "رجىىىىل ديىىىىن ننىىىىد تن يىىىىذ نقوبىىىىة اإلنىىىىدام حيىىىى  جىىىىاء فىىىىي مضىىىىمون الىىىىنى القىىىىانوني 

، وقد أكد نلىى ذلىك قىانون "الدين من الطائ ة التي ينتمي إليها المحكوم نليه أحد رجال-9...الحكم
 .منه 4/ل 31/ال لسطيني وذلك في م( السجون)مراكو اإلص ح والتأهيل 

، سىىندًا للمىىىواد المىىىذكورة فىىىإن حضىىىور رجىىىل الىىىدين وقىىىت تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام ملىىىوم بقىىىوة القىىىانون   
ي لم هىىوم رجىىل الىىدين فإنىىه وبىىالرجو  لحىىاالت اإلنىىدام التىىي ن  لىىذت وبىىالر م مىىن نىىدم تحديىىد الىىنى القىىانون

سىىىواء فىىىي فلسىىىطين أو مصىىىر فإنهىىىا تكىىىون بحضىىىور م تىىىي المنطقىىىة فىىىي حىىىال كىىىان المحكىىىوم نليىىىه بهىىىذه 
المحكمىىة التىىي أصىىدرت  اختصاصىىهاالكنيسىىة التىىي يقىىع فىىي دائىىرة ( األب)العقوبىىة يىىدين باإلسىى م وخىىوري 

 .    ان المحكوم نليه يدين بالديانة المسيحيةوذلك في حال ك حكم اإلندام

بالرجو  ألحكام الشىريعة اإلسى مية فإنىه ي طلىق ل ى  م تىي نلىى َمىن كىان نالمىًا بال قىه أصىً  وفرنىًا 
وكذلك باألحكام الشرنية وأدلتها من القر ن والسنة واإلجما  والقيات بحيى  يكىون لىه مىن الملكىة ال كريىة 

                                       
لتىنى نلىى وجىىوب حضىور طبيىب السىىجن وقىت تن يىىذ  2130لسىىنة  230مىن قىىانون االجىراءات الجنائيىة المصىىري رقىم  474/وجىاءت م. 188

 .نقوبة االندام 
النهضىة العربيىة للنشىىر،  ، دار(دراسىة مقارنىىة فىي القىانون الوضىعي والشىىريعة االسى مية)محمىد نبىد اللطيىل نبىد العىىال، نقوبىة االنىدام . 189

 .121.، ى2111مصر، / القاهرة 



وفىىي المقابىىل  190وجىىل وبالتىىالي يسىىتنبط منهىىا ال تىىاوى الشىىرنية، ات اج نىىومىىا يسىىتطيع بهىىا أن ي سىىر  يىى
العلم الواسع المتبحر في الديانة المسيحية وتكريت حياتىه للتعبىد داخىل ( أب الكنيسة)ي شترط في الخوري 

 . الكنيسة والبعد نن ملذات الحياة

الطقىوت والشىعائر الدينيىة  يكم ن المغوى من حضور رجل الىدين ننىد تن يىذ نقوبىة اإلنىدام ممارسىة
الم روضة حسب ديانة المحكوم نليه قبل وفاتىه بتن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحقىه، حيى  ي ىتم تى وة بعضىًا مىن 
 يىىىىات القىىىىر ن الكىىىىريم فىىىىي حىىىىال كىىىىان المحكىىىىوم نليىىىىه باإلنىىىىدام مسىىىىلم الديانىىىىة كمىىىىا وي طلىىىىب منىىىىه النطىىىىق 

ي طلب منىه أداء طقىوت االنتىرال لغ ىران ذنبىه أما في حال كونه يدين بالديانة المسيحية ف191بالشهادتين،
وذلىىىىك قبىىىىل وفاتىىىىه، حيىىىى  يعتىىىىرل قىىىىواًل بمىىىىا ارتكبىىىىه مىىىىن خطايىىىىا وذلىىىىك نلىىىىى يىىىىد الكىىىىاهن والمسىىىىمى أب 

  192.االنترال

ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أنىىه أوجىىب المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني الحضىىور ال علىىي لهىىِّالء األشىىخاى 
والتأهيىىىل  اإلصىىى حجوائيىىة ال لسىىىطيني، إالَّ أن قىىىانون مراكىىىو مىىىن قىىىانون اإلجىىىراءات ال 420سىىندا للمىىىادة 

بىىالنى نلىىى إمكانيىىة اإلذن للم ىىدافع نىىن  المحكىىوم نليىىه  31/4/ال لسىىطيني قىىد جىىاء وفىىي م( السىىجون)
بحضىىور تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فىىي حىىال ر ىىب بىىذلك، وي وافقىىه بىىذلك قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة ( محاميىىه)

بىأن حضىىوره لىىيت وجوبيىًا بىىل يعتمىىد نلىى ر بتىىه فىىي ذلىك وبالتىىالي ال يترتىىب نلمىىًا  474/المصىري فىىي م
 193.أي أ ر قانوني في حال ندم حضوره

إلىىىى مىىىا سىىىبق ذكىىىرهم مىىىن  2171كمىىىا وأضىىىال قىىىانون أصىىىول المحاكمىىىات الجوائيىىىة ال ىىىوري لسىىىنة 
أشىىخاى واجىىب حضىىورهم وقىىت تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام، ضىىرورة حضىىور رئىىيت أو نضىىو مىىن المحكمىىة 

سىىكرية المختصىىة التىىي أصىىدرت حكىىم اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم نليىىه العسىىكري ومىىا ذلىىك إالَّ ويىىادة فىىي الع
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ضىمان حسىن تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة سىندًا لمىا جىاء فىي نصىوى القىانون المىذكور مىن إجىراءات من مىىة 
 194.وم لومة للتن يذ

قوبىىة اإلنىىىدام بحضىىور لجميىىع األشىىخاى الىىىذي أوجبىىت التشىىريعات ال لسىىطينية حضىىىورهم لتن يىىذ ن
والذي سبق ذكرهم أن ه، وذلك فىي التىاريخ المحىدد بيىوم التن يىذ لىم يبىَق مىا يسىتدِ  تىأخير تن يىذها، ولكىن 

نلىى هىذا التسىاِّل فىي ال ىر  ال ىاني مىن  اإلجابىةنىدام؟ سىيتم ما هي الكي ية التىي يىتم بهىا تن يىذ نقوبىة اإل
 .هذا المطلب

 

 امعدكيفية تنفيذ عقوبة اإل: انيالفرع الث
 

تبعًا لما منحه المشىر  الجوائىي ال لسىطيني مىن خصوصىية لعقوبىة اإلنىدام دون  يرهىا مىن األحكىام 
فقىىد خصىىىها أيضىىًا بىىىإجراءات تن يىىذ معينىىىة تت ىىق وطبيعىىىة نقوبىىة اإلنىىىدام، فمىىن خىىى ل دراسىىة النصىىىوى 

بىىأن المشىىىر  القانونيىىة حىىول تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فىىي قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني يتضىىح لنىىا 
الجوائي ال لسطيني قد ن َّم كي يىة تن يىذها بنصىوى قانونيىة صىريحة ال مجىال لمخال تهىا وذلىك مىن حيى  
مكان ووسيلة ووقت تن يذها وكىذلك بمىا يتعلىق بىدفن ج ىة مىن تىم تن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحقىه، وسىنتعرض 

 195.لكل منها بالت صيل الحقاً 

تن ىذ "من القانون المذكور قىد نصىت نلىى  421/دام، بأن منجد فيما يتعلق بمكان تن يذ نقوبة اإلن
مىن  311/وبىذات المضىمون جىاءت م" للدولىة( السىجون)نقوبة اإلندام داخل مراكو اإلصى ح والتأهيىل 

، فسىىىندًا للنصىىىوى القانونيىىىة فإنىىىه ال يىىىتم تن يىىىذ 2171قىىىانون أصىىىول المحاكمىىىات الجوائيىىىة ال ىىىوري لسىىىنة 
فىىى  مجىىىال للتوسىىىع فىىىي مضىىىمون الىىىنى ( مركىىىو اإلصىىى ح والتأهيىىىل) نقوبىىىة اإلنىىىدام إال داخىىىل السىىىجن

القانوني، في حين توسع المشر  الجوائي المصري من حيى  م هىوم مكىان تن يىذ نقوبىة اإلنىدام فقىد جىاء 
ت ن ىذ نقوبىة " 2130لسىنة  230مىن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم  473/في مضمون نى م

، سىىندًا لىىذلك فىىإن المشىىر  المصىىري ي جيىىو تن يىىذ نقوبىىة "ان  خىىر مسىىتورنىىدام داخىىل السىىجن أو فىىي مكىىاإل

                                       
 . 2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  339/راجع م. 194
 .1002لسنة  3الجوائية ال لسطيني رقم  اتاإلجراءمن قانون ( 421 - 423)راجع المواد . 195



اإلندام باإلضافة إلى السجن أي مكان  خر لكن بشرط أن يكون مستورًا، وما ذلىك إالَّ تعبيىرًا نىن سىرية 
 196.التن يذ

يجىىري نىىادًة تن يىىىذ نقوبىىة اإلنىىىدام داخىىل  رفىىىة مخصصىىة ومعىىدة لىىىذلك، حيىى  تتىىىوافر فيهىىا جميىىىع 
، فمىىىن خىىى ل ويىىىارة لغرفىىىة (يختلىىىل بىىىاخت ل وسىىىيلة التن يىىىذ المتبعىىة فىىىي الدولىىىة)ل ومىىة للتن يىىىذ األدوات ا

وصىى ها بأنهىىا نبىىارة نىىن " فىىواو مرسىىي"نىىدام كمىىا ت سىىمى فىىي مصىىر مىىن قبىىل صىىح ي مصىىري ي ىىدنى اإل
أمتىىار بهىىا سىىلم  4أمتىىار يتوسىىطها طبليىىة أسى لها بئىىر نميىىق لمسىىافة  3أمتىىار ونرضىىها  20 رفىة طولهىىا 

متىىر ي ىىربط بىىه الحبىىل، أمىىا الطبليىىة فهىىي نبىىارة  1يىىدي ويعلىىو الطبليىىة ب نكىىو مىىن الحديىىد نلىىى ارت ىىا  حد
نن ضىل تين يقىل نليهمىا المحكىوم نليىه باإلنىدام وتتوسىطان البئىر مىن أنلىى حيى  ت  تحىان بواسىطة يىد 

ي فىي فلسىطين ، إشىارًة إلىى أن وسىيلة اإلنىدام للمىدنيين فىي مصىر كمىا هى..."حديدية فىي الجانىب األيمىن
 197.واحدة أال وهي الشنق

أما في الواليات المتحدة األمريكية والتىي تأخىذ قوانينهىا بعقوبىة اإلنىدام فىإن هىذه العقوبىة ت نَّ ىذ داخىل 
 198. رفة معدة خصيصًا لذلك في سجن الوالية، وما ذلك إال مراناًة للسرية في التن يذ

وقىىت تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام والىىذي سىىبق  بحضىىور َمىىن أوجىىب المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني حضىىورهم
حي  مكان تن يذها، ي باشر مىدير السىجن بىت وة منطىوق ( السجن)ذكرهم وذلك لمركو التأهيل واإلص ح 

كىىىم نليىىىه بهىىىذه العقوبىىىة  نقوبىىىىة )حكىىىم اإلنىىىدام والتهمىىىة الم سىىىندة للمحكىىىوم نليىىىه والتىىىي نلىىىى أساسىىىها ح 
مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة  423/مىا أكىدت نليىه موذلك نلى مسمع من الحاضىرين، وهىذا ( اإلندام

( السىىىىىىىجون)مىىىىىىىن قىىىىىىىانون مراكىىىىىىىو اإلصىىىىىىى ح والتأهيىىىىىىىل  31/ال لسىىىىىىىطيني وكىىىىىىىذلك ال قىىىىىىىرة الرابعىىىىىىىة مىىىىىىىن م
 199.ال لسطيني

                                       
 ..." ت ن ذ نقوبة االندام داخل المركو"نلى  2111لسنة  9ال لسطيني رقم ( السجون)من قانون مراكو االص ح والتأهيل  31/3/تنى م. 196

الجوائية التي اكتسبت قوة القضية  ت ن ذ أحكام محاكم ال ورة"نلى  2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  311/كما وتنى م
 ".المقضية في مراكو االص ح

 .2.فواو محمود مرسي، جريدة الغد، مرجع سبق ذكره، ى. 197
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 .المحاكمات الجوائية ال وري والمطبق نلى العسكريين بما يتعلق بهذا الشأن 



سىىىىواء كىىىىان مىىىىدنيًا أم )بعىىىد أن يىىىىتم تىىىى وة التهمىىىىة ومنطىىىىوق الحكىىىىم ي سىىىىأل المحكىىىىوم نليىىىىه باإلنىىىىدام 
ي أقىىوال، فىىإن حصىىل ي حىىرر النائىىب العىىام أو مسىىانده محضىىرًا ي  بىىت نمىىا إذا ر ىىب بىىاإلدالء بىىأ( نسىىكرياً 

مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني  423/فيه أقوال المحكوم نليه وهذا مىا أكىدت نليىه صىراحًة م
 200.من قانون اإلجراءات الجنائية المصري 474/ويوافقه بذات المضمون م

ِّال المحكىىىوم نليىىىه باإلنىىىدام قبىىىل تن يىىىذ جىىىرت العىىىادة ونلىىىى وجىىىه الخصىىىوى فىىىي دولىىىة مصىىىر بسىىى
العقوبة بحقىه فيمىا إذا كىان ير ىب بطلىب معىين ي نَّ ىذ لىه قبىل وفاتىه، ومىن خى ل اإلطى   نلىى بعىض مىا 
تىىىم تن يىىىىذه مىىىن أحكىىىىام إنىىىدام ي مكىىىىن إجمىىىال هىىىىذه الطلبىىىات فىىىىي أداء ركعتىىىين ومىىىىنهم َمىىىن اكت ىىىىى بتكىىىىرار 

ي حىىين هنىىاك بعضىىًا مىىن الطلبىىات ال ي مكىىن وصىى ها إالَّ الشىىهادتين ومىىنهم َمىىن طلىىب رِّيىىة أحىىد أبنىىاءه، فىى
بالغرابة نونًا ما كمن طلب قطعة حلوى، سيجارة وفنجىان قهىوة أو وجبىة طعىام ولكىن لىم ي لبَّىى منهىا سىوى 

 201.المقدور نليه كالسماح له بالص ة أو قطعة حلوى م  ً 

إلجىىىراءات الجوائيىىىة مىىىن قىىىانون ا 423/أمىىىا بخصىىىوى وسىىىيلة تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام فقىىىد نصىىىت م
ي ن َّىىىىذ حكىىىىم اإلنىىىىدام نلىىىىى المىىىىدنيين بالشىىىىنق حتىىىىى المىىىىوت، ونلىىىىى العسىىىىكريين رميىىىىًا "ال لسىىىىطيني نلىىىىى 

صى ة  بىاخت ل، فسندًا للىنى القىانوني فىإن وسىيلة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام تختلىل "بالرصاى حتى الموت
قىه شىنقًا حتىى المىوت، فىي حىين إذا كىان المحكوم نليه بها فإذا كان األخير مدنيًا ت ن ذ نقوبة اإلنىدام بح

المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام نسىىكريًا فىىإن هىىذه العقوبىىة ت ن ىىذ بحقىىه رميىىًا بالرصىىاى، وبىىذلك يتشىىابه كىىل مىىن 
 202.التشريع الجوائي ال لسطيني والمصري في وسيلة تن يذ نقوبة اإلندام

سىىمى حبىىل المىىوت نبىىر يكىون اإلنىىدام شىىنقًا بتعليىىق المحكىىوم نليىه مىىن رقبتىىه بواسىىطة حبىىل  لىي  ي  
الضىىغط نلىىى شىىرايين العنىىق مىىن الطىىرفين ممىىا يىىِّدي لىىنقى ومىىن  ىىم توقىىل لوصىىول الىىدماء إلىىى الىىدماه 

الشىىىرايين ال باتيىىىة حيىىى  يىىىِّدي األخيىىىر للمىىىوت ب عىىىل  انضىىىغاطوالمراكىىىو القلبيىىىة والتن سىىىية وي سىىىمى ذلىىىك 
مىىىِّخرة العنىىىق ولىىىيت نلىىىى الونىىىائي والعصىىىبي للشىىىرايين، ولىىىذلك ي وضىىىع حبىىىل المشىىىنقة نلىىىى  االنضىىىغاط

 .طرفيه مما ي سر  في حصول الوفاة
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ت شير الدراسات بأن نملية الشنق وتوقىل القلىب والىدماه والوفىاة تىتم خى ل فتىرة ومنيىة تتىراوح بىين   
دقىائق، كمىا أن الشىخى المشىنوق يمىىر بحالىة ال ونىي بىين الشىىنق وحىدو  الوفىاة وخ لهىا يشىىخر  4-3

ال يىِّدي ( المشىنوق)ة ال وني، كما أن كسر الع ام في ننق المحكىوم نليىه ويتألم وهو ال يوال في حال
 203.للوفاة لوحده بل إن نقى التروية الدما ية والعصبية هي التي ت حد  الوفاة فع ً 

مىىىن خىىى ل تقريىىىر ألحىىىد صىىىح يي جريىىىدة الغىىىد بجمهوريىىىة مصىىىر وصىىىل حبىىىل المشىىىنقة فىىىي  رفىىىة 
ة اإلنىدام شىنقًا، فمىن خى ل ويارتىه ألحىد الغىرل التىي ي ن ىذ فيهىا اإلندام وهو الوسيلة التىي بهىا تن ىذ نقوبى

اإلنىىدام أشىىار إلىىى أن حبىىل المشىىنقة حىىبً   يىىر ناديىىًا بىىل يتسىىم بىىالقوة والمتانىىة، حيىى  ي شىىير إلىىى كونىىه 
أمتار ومصىنو  مىن الحريىر والكتىان حيى  تبلىا نسىبة الحريىر  3مصنو  بمواص ات خاصة إذ يبلا طوله 

الحبىل الواحىد ال يتجىاوو الى    مىرات ومىن  اسىتخداموأضال إلى أن % 10تان بنسبة والك% 10تقريبًا 
 . م ي تم تغييره بعد ذلك

كيلىو نىت  أي بمىا يىواوي  100كما وأشار الصىح ي فىي تقريىره حىول حبىل المشىنقة كونىه تبلىا قوتىه 
محكىوم نليىىه كيلىو وملحىق بىه كىرة نحاسىية نلىى هيئىىة حلقىة، وننىد لىل الحبىل حىول رقبىة ال 2400حمىل 

نجىىىد أن هىىىذا الجىىىوء مىىىن الحبىىىل مىىىبطن بجلىىىد مصىىىنو  مىىىن الحىىىور بحيىىى  ال يتىىىرك أي مىىىن ن مىىىات أو 
 204.برقبة المحكوم نليه باإلندام كونه جلد أملت إصابات

أمىىىىا اإلنىىىىدام رميىىىىًا بالرصىىىىاى، فإنهىىىىا الوسىىىىيلة المتبعىىىىة فىىىىي أ لىىىىب الىىىىدول التىىىىي تتضىىىىمن قوانينهىىىىا 
حي  تتسىم هىذه الوسىيلة بالسىرنة فىي اإلنجىاو محققىة إجهىاوًا سىريعًا  العسكرية النى نلى نقوبة اإلندام
إذ تكىىون بتصىىويب الطلقىىة مباشىىرة نحىىو جسىىد المحكىىوم نليىىه فتمىىوق 205و يىىر قىىاٍت نلىىى المحكىىوم نليىىه،

 206.جسده خ ل  واٍن قليلة إذا ما كان التصويب صحيحاً 

فهىي تتنىو  بىين نىدة وسىائل تختلىل أما وسيلة تن يذ نقوبىة اإلنىدام فىي الواليىات المتحىدة األمريكيىة 
، فعلىىى _فىىي الواليىىات األمريكيىىة التىىي تىىنى بقوانينهىىا نلىىى نقوبىىة اإلنىىدام_مىىن واليىىة أمريكيىىة ألخىىرى 
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سبيل الم ال تأخذ كىل مىن واليىة االبامىا، نبراسىكا، تكسىات، فرجينيىا، سىاو  كالي ورنيىا، فلوريىدا، كنتىاكي، 
حيىىى  يكىىىون ذلىىىك بتعىىىريض المحكىىىوم نليىىىه 207الكهربىىىائي، وتينيسىىىي، والينىىىدي باإلنىىىدام بواسىىىطة الكرسىىىي

باإلندام لعدة صدمات كهربائية تِّدي األولى إلحدا  ألم نضىلي وال انيىة ت قىده ونيىه مىع الشىعور بقليىل 
 208.من األلم وما يلب  أن ي قد ونيه تمامًا في الصدمة ال ال ة وبعد ذلك ب ترة ربع سانة تحد  الوفاة

الي ورنيىا، ميسىوري وأريوونىا األمريكيىة فتأخىذ باإلنىدام بغرفىة الغىاو، حيى  أما في واليات وايومنىا، ك
 رفىىىة ) اإل ىىى ق ىىىاو خىىىانق يتسىىىرب مىىىن فتحىىىات وأنابيىىىب داخىىىل  رفىىىة محكمىىىة  باسىىىتخداميكىىىون ذلىىىك 

حيىى  جىىرى فىىي واليىىة كالي ورنيىىا نلىىى وجىىه الخصىىوى تعطيىىر الغىىاو الخىىانق حتىىى ال يكىىون 209،(الغىىاو
كمىىا ويسىىتخدم الشىىنق كوسىىيلة لإلنىىدام فىىي واليىىات واشىىنطن، دي ويىىرو 210ليىىه،من ىىرًا للمحكىىوم ن استنشىىاقه

فىىي واليىىات يوتىىا، ايىىىدهو ( الرمىىي بالرصىىاى)النىىار  إطىى قونيوهاميشىىاير األمريكيىىة، فىىي حىىين ي سىىتخدم 
 211.وأوك هوما األمريكية

الواليىىات  أمىىا إجىىراء الحقىىن بالحقنىىة المميتىىة كوسىىيلة لإلنىىدام فهىىي مىىن أك ىىر الوسىىائل اسىىتعمااًل فىىي
المتحىىىدة األمريكيىىىة إلىىىى جانىىىب وسىىىيلة الصىىىعقة الكهربائيىىىة فىىىي تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام، فىىىاألولى ت سىىىتخدم 
كوسىىىيلة لإلنىىىدام فىىىي جميىىىع الواليىىىات األمريكيىىىة التىىىي تأخىىىذ بعقوبىىىة اإلنىىىدام فىىىي تشىىىريعاتها نىىىدا واليىىىة 

و نبىارة نىن خلىيط مىن مىادة حي  تتم ل هذه الوسيلة بحقن المحكوم نليه في وريىده بعقىار هى212نبراسكا،
مخدرة ومادة أخرى لها تأ ير قاتل حي  تِّدي هذه الوسيلة ل قدان سريع لونيه فيسىتقبل المىوت وهىو فاقىد 

 213.للوني
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تتعىىدد وتتنىىو  طىىرق تن يىىذ نقوبىىة االنىىدام بىىاخت ل األن مىىة المتبعىىة فىىي كىىل دولىىة وحسىىب طبيعىىة وسىىيكولوجية كىىل مجتمىىع نىىذكر منهىىا بريطانيىىا 
ريعاتها كانت تستخدم وسيلة االندام بالمقصلة ، وفي ألمانيا تستخدم وسيلة قطع الرأت بالجيلوتين ، في فرنسا قبل الغائها لعقوبة االندام في تش

 .وسيلة البلطة ، السعودية وسيلة السيل ، وفي ايطاليا رميًا بالرصاى

http://www.america.gov/st/usg-arabic/2008.html


وبشىىىكل نىىىام ولىىىو لىىىم يتضىىىمن حكىىىم اإلنىىىدام الصىىىادر نىىىن المحىىىاكم ال لسىىىطينية والمصىىىرية بتحديىىىد 
الجىىائو تجىىاووه  حيىى  يىىتم التن يىىذ بالشىىنق فىىي حىىال طريقىىة تن يىىذه، فإنىىه وتقييىىدًا بىىالنى القىىانوني مىىن  يىىر 

كىىان المحكىىوم نليىىه مىىدنيًا وبىىالرمي بالرصىىاى إن كىىان نسىىكريًا، حيىى  تعتمىىد سىىلطات التن يىىذ المختصىىة 
 .نلى نى القانون ال نلى حكم القضاء بما يتعلق بوسيلة التن يذ

تشىىىريع الجوائىىىي بخصىىىوى وقىىىت تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام، لىىىم يىىىرد أي نىىىى قىىىانوني صىىىريح ال فىىىي ال
ال لسىطيني وال المصىىري يحىىدد وقىىت معىىين لتن يىىذها، لكىىن يىىرى بعىىض مىىن فقهىىاء القىىانون أن أفضىىل وقىىت 
للتن يىىذ يكىىون مىىع مطلىىع ال جىىر، وتبريىىرهم لىىذلك أنىىه  بىىت طبيىىًا أن اإلنسىىان ومىىع سىىانات الصىىباح األولىىى 

ه كمىا هىو فىي وقىت ال هيىرة ن ساني وجسماني يجعله ال ي  كر في وجىوده ومصىير  استرخاءيكون في حالة 
مىى ً ، حيىى  يكىىون فىىي هىىذه ال تىىرة ال يىىوال فىىي شىىبه  يبوبىىة يحىىاول الىىتخلى منهىىا للخىىروج للحيىىاة والعمىىل 

 214.وفي ذلك مراناًة لن سية وبيولوجية المحكوم نليه

لم يتطرق التشريع الجوائي ال لسطيني ون يىره المصىري لي حىدد َمىن يقىوم بتن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحىق 
نشىماوي نسىبة ألول جى د فىي مصىر  باسىمحكوم نليىه، لكىن جىرت تسىمية َمىن يقىوم بىذلك فىي مصىر الم

 م أصبحت تطلق نلى كل َمن ي ن ذ حكم اإلندام فىي جمهوريىة " أحمد نشماوي"حي  كان ي دنى  نذاك 
والمطبىىىىق نلىىىىى  2171فىىىىي حىىىىين اشىىىىترط قىىىىانون أصىىىىول المحاكمىىىىات الجوائيىىىىة ال ىىىىوري لسىىىىنة 215مصىىىىر،

ين أن تن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحىق المحكىوم نليىه بىإط ق الرصىاى نليىه وذلىك ين ال لسىطينالعسكريين م
هو كىل َمىن يحمىل رتبىة مى وم " الضابط"من ذات القانون  3/من قبل م روة بقيادة ضابط، حي  ت عرل م

 216.فما فوق أو َمن في مرتبته التن يمية جرى تعيينه أو ترفيعه بقرار من القائد األنلى

ونىىًا تىىدوين كافىىة اإلجىىراءات التىىي يىىتم بهىىا تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام، حيىى  يقىىع وبىىنى قىىانوني يجىىب قان
صىىريح نلىىى كاتىىب المحكمىىة الىىذي يحضىىر تن يىىذها تىىدوين كىىل مىىا ي ىىتم مىىن إجىىراءات داخىىل السىىجن وقىىت 
التن يىىذ سىىىواء مىىن حيىىى  وسىىيلة ووقىىىت التن يىىذ، األشىىىخاى الىىذين حضىىىروا تن يىىذها وكىىىذلك سىىانة الوفىىىاة، 

، الطبيىىب، (السىىجن)هىىذا المحضىىر كىىل مىىن مم ىىل النيابىىة العامىىة، مىىدير مركىىو اإلصىى ح والتأهيىىل ويوقىىع 
وي ح   هىذا المحضىر لىدى النيابىة العامىة وهىذا مىا نصىت نليىه ( م حرر المحضر)وكذلك كاتب المحكمة 

                                       
 .330. سان رباح، مصط ى العوجي، مرجع سبق ذكره، ى. 214
، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي "تقريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  أسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاليب واجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراءات تن يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ نقوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة االنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدام. 215

 t608.html-topic\http://www.rabta.ahlamontada.com 4.ى، ى 22:10، السانة 2/9/1020، تاريخ التحميل. 
 . 2171من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  333/راجع م. 216

http://www.rabta.ahlamontada.com/topic-t608.html


ئىىىي مىىن قىىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىطيني ويوافقهىىىا بىىذات المضىىىمون التشىىريع الجوا 429/صىىراحًة م
المصىىري وكىىىذلك قىىانون أصىىىول المحاكمىىات الجوائيىىىة ال ىىىوري الخىىاى بالعسىىىكريين، حيىى  ي سىىىاهم تىىىدوين 

 217.بكافة الضوابط القانونية المحددة لتن يذ نقوبة اإلندام االلتوامكافة إجراءات التن يذ بدور فعال في 

المحاكمىىىات ويوافقىىىه بىىىذلك المصىىىري وقىىىانون أصىىىول _كمىىىا وقىىىد ن ىىىم المشىىىر  الجوائىىىي ال لسىىىطيني 
كي يىىة دفىن المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام، حيى  ي ىىتم دفىىن ج تىىه سىواء كىىان نسىىكريًا أو مىىدنيًا _ الجوائيىة ال ىىوري

نلىىىى ن قىىىة الحكومىىىة ومىىىن  ىىىم  ت سىىىلم ج تىىىه للهيئىىىة المحليىىىة التىىىي يقىىىع بىىىدائرتها مركىىىو اإلصىىى ح والتأهيىىىل 
ب أهلىه دفىن ج تىه فلهىم ذلىك ولكىن لكىن فىي حىال طلى218لدفنها إذا لم يتقدم أحد من أهله لدفنه،( السجن)

 219.ي شترط قانونًا وفي جميع الحاالت أن ي دفن الج ة دون القيام بأي من م اهر االحت ال

وأخيرًا، بمجرد دفن الج ة سواء كىان الشىخى مىدنيًا أو نسىكريًا تنتهىي مرحلىة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام 
كافىىة طىىرق  باسىىتن اذهأصىىبح باتىىًا وهىىي موضىىو  حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحكمىىة المختصىىة والىىذي 

، فبالتن يىذ تحقىق العقوبىات الجوائيىة الهىدل (إن ر ىب صىاحب المصىلحة بهىا واالختياريىةالواجبىة )الطعن 
 .المرجو منها
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 خالصة الفصل األول
 

خ صىىة لمىىا ذكىىر، إن مىىا منحىىه المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني مىىن خصوصىىية لعقوبىىة اإلنىىدام دون 
وائيىة لىىم تقتصىر نلىى تن يمىه لهىا كعقوبىىة صىادرة بموجىب حكىم قضىائي وهىىي ال  يرهىا مىن العقوبىات الج

هىىذه الخصوصىىية لتشىىمل تن يمىىه لكافىىة إجىىراءات تن يىىذها  امتىىدتتىىوال دنىىوى من ىىورة أمىىام القضىىاء، بىىل 
 . ة المحكوم نليه بم ل هذه العقوبةجحتى دفن 

وره بكافىىة طىىرق الطعىىن فبصىىدور حكىىم اإلنىىدام نىىم المحكمىىة المختصىىة بإجمىىا  كامىىل هيئتهىىا ومىىر 
الواجبىىة قانونىىًا منهىىا وتلىىك التىىي ال تكىىون إال بطلىىب مىىن صىىاحب المصىىلحة متىىى تىىوافرت إحىىدى حاالتهىىا 
المحددة قانونًا والتىي تنتهىي جميعىًا بتصىديق رئىيت السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية نلىى حكىم اإلنىدام حتىى 

بنصىوى قانونيىة صىريحة تتم ىل فىي تن يىذها يدخل مرحلة التن يذ العملية، والتي ن مهىا مشىرننا الجوائىي 
وسىيلة الشىنق إلنىدام المحكىوم نليىه المىدني والرمىي  وباسىتخدام( السجن)داخل مركو اإلص ح والتأهيل 

 . ي ذكر احت البالرصاى إلندام العسكري منهم والتي تنتهي جميعًا بدفن ج ة المحكوم نليه دونما أي 

وكىىذلك ن يىىره المصىىري مىىن خصوصىىية لعقوبىىة اإلنىىىدام  إن مىىا منحىىه المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني
دون  يرهىىا مىىن العقوبىىات الجوائيىىة األخىىرى سىىواء كىىان المحكىىوم نليىىه مىىدنيًا أم نسىىكريا ال تقتصىىر نلىىى 

هىىىىىذه  امتىىىىىدتتن ىىىىيم صىىىىىدور م ىىىىل هىىىىىذه العقوبىىىىىة بحكىىىىم قضىىىىىائي من مىىىىىًا أيضىىىىا إجىىىىىراءات تن يىىىىىذها، بىىىىل 
ن الصىىىى حيات الممنوحىىىة لكىىىىل مىىىن الجهىىىىات الخصوصىىىية لحىىىد فىىىىرض بعىىىض مىىىىن القيىىىود التىىىىي تحىىىد مىىى

القضىائية المخولىىة بإصىىدار م ىىل هىذه العقوبىىة والجهىىات التن يذيىىة الموكىىل لهىا تن يىىذها، ومىىا هىىذه القيىىود إالَّ 
ضمانات لحسن تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة ذات ا  ىار الجسىيمة وكىذلك مىا تواجهىه هىذه العقوبىة مىن نوائىق 

 .سيتم ت صيله في ال صل ال اني من هذا البح نملية مقيدة لها وهذا ما ( نقبات)
 



 تنفيذ مقيد لعقوبة اإلعدام: الفصل الثاني
 

أقسىىى العقوبىىات الجوائيىىة  بانتبارهىىان ىىرًا لمىىا تم لىىه نقوبىىة اإلنىىدام مىىن قمىىة هىىرم العقوبىىات الجنائيىىة 
ن فىي يينيالمطبق نلى المىدنيين مىن ال لسىط) 2190لسنة  29التي وضعها كل من قانون العقوبات رقم 

المطبىىىىىق نلىىىىىى المىىىىىدنيين مىىىىىن ) 2131لسىىىىىنة  74رقىىىىىم  االنتىىىىىدابيوقىىىىىانون العقوبىىىىىات ( الضىىىىى ة الغربيىىىىىة
المطبىق نلىى العسىكريين مىن ) 2171وكىذلك قىانون العقوبىات ال ىوري لسىنة ( ن في قطا   ىوةيال لسطيني
ة التىي تصىل لحىد ، ولمىا لتن يىذ م ىل هىذه العقوبىة مىن ا  ىار الجسىيم(ين في الض ة وقطىا   ىوةيال لسطين

إوهىاق روح المحكىىوم نليىه بهىىا فىىإن التشىريعات الجوائيىىة ال لسىىطينية لىم تكتىىل فىىي تن ىيم مراحىىل صىىدورها 
وتن يذها فقط بل منحتها من الخصوصية مىا ي ميوهىا نىن  يرهىا مىن العقوبىات الجوائيىة األخىرى حتىى فىي 

 . مرحلة تن يذها

ن  يرهىا مىن العقوبىات الجوائيىة لتصىل إلىى حىد تمتد هىذه الخصوصىية الممنوحىة لعقوبىة اإلنىدام دو 
تقييد مرحلة تن يذها بمجمونة من القيود التي تحكم هذه المرحلة لمىا لهىذه العقوبىة مىن   ىار خطيىرة حيى  

وقىد تكىون  (مبحـث أول)ال مجال للرجو  فيها متى ن  لذت، وهذه القيود قىد تكىون بم ابىة ضىمانات قانونيىة 
 .(مبحث ثاني)حول دون تن يذ هذه العقوبة مجرد نوائق نملية واقعية ت

 

 تنفيذ مقيد بالضوابط القانونية : المبحث األول
 

وكىذلك قىانون أصىول المحاكمىات  1002لسىنة  3فىرض قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم 
ن مجمونىىىىة مىىىىن يالمطبقىىىىان نلىىىىى المىىىىدنيين والعسىىىىكريين مىىىىن ال لسىىىىطيني 2171الجوائيىىىىة ال ىىىىوري لسىىىىنة 

وى القانونيىىة التىىي ي شىىكل مضىىمونها قيىىودًا نلىىى تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام، وكىىون هىىذه القيىىود و ضىىعت النصىى
دون تجىىاوو ألي منهىىا، كمىىا وأنهىىا ت شىىكل ضىىمانات  االحتىىرامفىىي نصىىوى قانونيىىة صىىريحة فهىىي واجبىىة 

 لحسىىن تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة الخطيىىرة وذلىىك بهىىدل تحقيقهىىا الغىىرض المرجىىو منهىىا دون تجىىاوو لىىذلك،
وضىوابط إجرائيىة  (مطلـب أول)ولعله ي مكن تقسيم دراسة هىذه الضىوابط القانونيىة إلىى ضىوابط موضىونية 

 .(مطلب ثاني)
 



 الضوابط القانونية الموضوعية لتنفيذ عقوبة اإلعدام: األولالمطلب 
   

ي مكىىن تعريىىىل الضىىىوابط القانونيىىىة الموضىىىونية نلىىىى أنهىىا مجمونىىىة مىىىن القيىىىود الم روضىىىة بموجىىىب 
ى قانونيىىىة صىىىريحة وم لومىىىة، وقىىىد فىىىرض المشىىىر  الجوائىىىي ال لسىىىطيني مجمونىىىة مىىىن القيىىىود التىىىي نصىىىو 

تتضىىىمنها نصىىىوى قانونيىىىة صىىىريحة نلىىىى تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام كونهىىىا األقسىىىى بىىىين العقوبىىىات الجوائيىىىة 
 .ولخطورة   ار تن يذها حي  ال مجال للرجو  فيها متى ن  لذت

موضىو  الحكىم )القانونيىة الم روضىة نلىى تن يىذ نقوبىة اإلنىدام  (الضىوابط)ي مكن دراسة هذه القيود 
بتقسىىىيمها إلىىىى قيىىىود والتىىىي ي شىىىكل أ لبهىىىا نقبىىىة يحىىىول دون تن يىىىذ م ىىىل هىىىذه العقوبىىىة، ( الصىىىادر باإلنىىىدام

فـرع )وأخرى تتعلق بال رول الطارئىة التىي تحىول دون تن يىذها  (فرع أول)تتعلق بشخى المحكوم نليه 
 .(ثاني

 

 الضوابط القانونية المتعلقة بشخص المحكوم عليه: الفرع األول
 

يحول دون تن يذ نقوبة اإلنىدام بىالر م مىن صىيرورة الحكىم الىذي يتضىمنها باتىًا قطعيىًا واجىب الن ىاذ 
مجمونىىىة مىىىن ال ىىىرول القانونيىىىة ومىىىن أبروهىىىا وفىىىاة المحكىىىوم نليىىىه باإلنىىىدام، حيىىى  جىىىاء فىىىي مضىىىمون 

تنقضىىىىي " منهىىىىا  3/وفىىىىي ل 1002لسىىىىنة  3ل لسىىىىطيني رقىىىىم مىىىىن قىىىىانون اإلجىىىىراءات الجوائيىىىىة ا 413/م
وما هذا إال نتيجة منطقية لمبدأ دستوري أال وهو مبىدأ شخصىية العقوبىة، ..." العقوبة بوفاة المحكوم نليه

حي  ي شترط قانونًا صىيرورة الحكىم الصىادر بحىق المحكىوم نليىه باتىًا وقطعيىًا حتىى نكىون أمىام مىا ي سىمى 
 220".العقوبة بانقضاء"

مىىىن  333/يوافىىق التشىىريع الجوائىىىي المصىىري التشىىىريع ال لسىىطيني بىىذلك حيىىى  جىىاء فىىىي مضىىمون م
فىىي "وفىىي البىىاب ال ىىامن منىىه والم عنىىون ب  2130لسىىنة  230قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم 

                                       
وفىىاة  -2:هىىي...األسىىباب التىىي ت سىىقط األحكىىام الجوائيىىة أو تمنىىع تن يىىذها"نلىىى  2190لسىىنة  29مىىن قىىانون العقوبىىات رقىىم  47/تىىنى م. 220

 .2171من قانون العقوبات ال وري لسنة  41/بلها بذات المضمون م، ويقا..."المحكوم نليه
 ".توول جميع النتائ  الجوائية للحكم بوفاة المحكوم نليه -2"لي ضيل  2190لسنة  29من قانون العقوبات رقم  41/كما وجاء نى م

اإللكترونىىىىىىىىىىىىىىىىي أحمىىىىىىىىىىىىىىىد البىىىىىىىىىىىىىىىراك، التن يىىىىىىىىىىىىىىىىذ العقىىىىىىىىىىىىىىىابي فىىىىىىىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىىىىىىىىوء السياسىىىىىىىىىىىىىىىة العقابيىىىىىىىىىىىىىىىىة المعاصىىىىىىىىىىىىىىىرة، تحميىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىع 
 articleview:aspx\http://www.ahmadbarak.com 19.م، ى20، السانة 1022\21\3، تاريخ التحميل. 
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إذا ت ىىىوفي المحكىىىوم نليىىىه بعىىىد الحكىىىم نليىىىه "، حيىىى  جىىىاء فىىىي مضىىىمون المىىىادة المىىىذكورة "سىىىقوط العقوبىىىة
ِكَم نليه باإلندام..." ياً نهائ  .وما ذلك إال نتيجة منطقية َفعلى َمن سيتم التن يذ في حال وفاة َمن ح 

نائقىًا كبيىرًا يحىول دون ( السىجن)ي شكل فرار المحكىوم نليىه باإلنىدام مىن مركىو اإلصى ح والتأهيىل 
، وهىىذا مىىا نصىىت نليىىه تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام الصىىادرة بحقىىه بىىالر م مىىن صىىيرورة الحكىىم باتىىًا واجىىب الن ىىاذ

فىىرار السىىجين أحىىد أبىىرو مىىا  انتبىىرتحيىى   2190لسىىنة  29مىىن قىىانون العقوبىىات رقىىم  111/صىىراحًة م
ذلىىك جريمىىة بحىىد ذاتىىه ي وجىىب إيقىىا  العقوبىىة  انتبىىرتيعتىىرض ن ىىاذ القىىرارات القضىىائية وفىىي ذات الوقىىت 
 221.ال ومة بحق السجين ال ار من تن يذ العقوبة بحقه

الحدي ة نلى ما ذ كر ما جاء نلى لسان مصىدر أمنىي فىي الىيمن، حيى  انىه وفىي  لعل أبرو األم لة
تمام السانة الحادية نشر مساًء قام مجمونىة مىن السىجناء فىي السىجن المركىوي بمحاف ىة الىيمن والبىالا 
نىىددهم نشىىرة سىىىجناء بىىال رار مىىن السىىىجن، وحسىىب مىىا جىىىاء نلىىى لسىىان المصىىىدر بىىأن الحىىرات ت اجىىىأوا 

لىىيهم مىىن قبىىل السىىجناء وبىىذلك تمكنىىوا مىىن الهىىروب مىىع ضىىرورة اإلشىىارة إلىىى أن أحىىدهم بىىإط ق النىىار ن
م دان بقتل الحاخام اليهىودي ماشىا يعىي  النهىاري وقىد صىدر بحقىه حكمىًا باإلنىدام ومىن الم  تىرض تن يىذه 

 222.، وبذلك حال فراره دون تن يذ العقوبة الم روضة بحقه قانوناً 1022بحقه في مطلع العام 

هىروب المحكىوم نليىه باإلنىدام ونىدم إمكانيىة إلقىاء القىبض نليىه مىن قبىل الجهىىات  سىتمراراإن فىي 
المختصىىىة فىىىي الدولىىىة يضىىىعنا أمىىىام نىىىائق  خىىىر يحىىىول دون تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام والىىىذي يىىىِّدي بنهايىىىة 

سىنة مىىن  13، فبمىىرور مىدة (التقىادم)المطىال إلىى سىقوط هىىذه العقوبىة بحىق المحكىوم نليىىه بمىرور المىدة 
أي إجىىراء مىىادي أو قىىانوني يقطىىع التقىىادم يىىِّدي بالنهايىىة  اتخىىاذخ صىىدور حكىىم اإلنىىدام البىىات دون تىىاري

 لسقوط العقوبة والحيلولة دون تن يذها بحق المحكوم نليه بها حتى لو ناد للب د بر بته أو أ لقي 

                                       
حكىىوم نليىىه بعقوبىىة كىىل م"نلىىى " فىىرار السىىجناء"منىىه والمعنونىىة ب  1/وفىىي ل 2190لسىىنة  29مىىن قىىانون العقوبىىات رقىىم  141/تىىنى م. 221

 ...".مِّقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب،ي ضال إلى نقوبته األصلية مدة ال تويد نلى نص ها إال إذا نى القانون نلى خ ل ذلك
 .2171من قانون العقوبات ال وري لسنة  117/ب من م/ويقابلها بذات المضمون ل

الىىيمن، تحميىىل نبىىر الموقىىع /صىىنعاء/، صىىادر نىىن الىىدفا  واألمىىن، كونىىا"إلنىىدامفىىرار نشىىرة سىىجناء مىىن المحكىىوم نلىىيهم با"تقريىىر بعنىىوان . 222
، السىىانة 1022\21\3م، تىىاريخ التحميىىل 22:10، السىىانة  1022\4\23، تىىاريخ وضىىع المقىىال http://www.kuna.net.kw اإللكترونىىي 

 .1.م، ى7:23
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 223.الجدوى من تن يذها حينئذٍ  النت اءالقبض نليه بعد مرور المدة وذلك 

الجوائىىي المصىىري مىىع ن يىىره ال لسىىطيني فىىي كىىون التقىىادم كسىىبب مىىن أسىىباب سىىقوط يت ىىق المشىىر  
العقوبىة وبالتىالي الحيلولىة دون تن يىىذها بىالر م مىن صىيرورتها باتىىة واجبىة الن ىاذ، إال أن المشىر  المصىىري 
جىىىاء أك ىىىر توسىىىعًا فىىىي وضىىىع المحكىىىوم نليىىىه بهىىىذه العقوبىىىة حتىىىى بعىىىد سىىىقوطها بالتقىىىادم حيىىى  جىىىاء فىىىي 

بعىدم جىواو إقامىة َمىن  2130لسىنة  230من قانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم  333/مضمون م
ِكىىَم نليىىه بعقوبىىة اإلنىىدام  إحىىدى جىىرائم القتىىل أو الشىىرو  بقتىىل أو اإليىىذاء الم  ضىىي إلىىى مىىوت  الرتكابىىهح 

هىا الجريمىة بحقىه بالتقىادم داخىل دائىرة المحاف ىة التىي وقعىت في الصىادرةبالر م من سقوط نقوبىة اإلنىدام 
إال بتىىرخيى مىىن قبىىل محىىاف  المحاف ىىة يسىىمح لىىه باإلقامىىة فيهىىا، فىىي حىىين لىىم يىىرد مىىا ي قابىىل ذلىىك فىىي 

 224.حي  ي جدر بمشرننا ال لسطيني سد م ل هذا النقى القانوني التشريع الجوائي ال لسطيني

شىىىخى  أخىىىذ المشىىىر  الجوائىىىي ال لسىىىطيني بحالىىىة واحىىىدة فقىىىط ي ىىىتم فيهىىىا وقىىىل تن يىىىذ العقوبىىىة بحىىىق
بىىدالها بعقوبىىة أخىىرى، حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون م مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة  424/المحكىىوم نليىىه وال

ال يجوو تن يذ حكم اإلندام في المرأة الحامىل، فىإذا وضىعت مولىودًا حيىًا " 1002لسنة  3ال لسطيني رقم 
 ".مِّبدتقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنوول لعقوبة اإلندام إلى نقوبة السجن ال

فىإن تن يىذ نقوبىة اإلنىدام _ كما سىبق وذكرنىا_ن رًا لتعدد القوانين والتشريعات المطبقة في فلسطين 
السارية لدينا، فالنى القانوني المىذكور أشىار صىراحًة لعىدم  نالقواني باخت لبحق المرأة الحامل يختلل 

واجىىب الن ىىاذ بحىق المىىرأة الحامىىل ال تن يىذ نقوبىىة اإلنىىدام بىالر م مىىن صىىيرورة الحكىم الىىذي يتضىىمنها باتىًا 
نقوبىىة اإلنىىىدام الصىىادرة بحقهىىىا بعقوبىىة السىىجن المِّبىىىد فىىي حىىىال  اسىىتبدالبىىل نىىى أيضىىىًا نلىىى ضىىىرورة 

                                       
-3...هىىىي...األسىىىباب التىىىي تسىىىقط األحكىىىام الجوائيىىىة أو تمنىىىع تن يىىىذها"نلىىىى  2190لسىىىنة  29وبىىىات رقىىىم مىىىن قىىىانون العق 47/تىىىنى م. 223
 ...".التقادم

مدة  -2"منه  23/وفي م 1009لسنة  1والمعدلة بالقانون رقم  1002لسنة  3من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  417/كما وتنى م
مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة  311/، ويقابلهىىا فىىي التشىىريع الجنىىائي المصىىري مضىىمون م"ونشىىرون سىىنة خمسىىة...التقىىادم نلىىى نقوبىىة اإلنىىدام

 ".إال نقوبة اإلندام فإنها تسقط بمضي    ين سنة"...حي  جاء في مضمونها  2130لسنة  230المصري رقم 
من يوم تهىرب المحكىوم نليىه مىن التن يىذ إذا كىان الحكىم ...ميجري التقاد -2"من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني نلى  411/كما وتنى م

 ...".حضورياً 
ال يجوو للمحكوم نليه باإلندام أو باألشغال الشىاقة "نلى  2130لسنة  230من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  333/تنى م. 224

بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحاف ة التي وقعت فيها  في جناية قتل أو شرو  فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن ي قيم بعد سقوط نقوبته
 ".الجريمة إال إذا رخى له في ذلك المدير أو المحاف  التي وقعت فيها الجريمة فإذا خالل ذلك يحكم نليه بالحبت مدة ال تويد نن سنة

نة مي ديىة إال نقوبىة اإلنىدام فإتهىا تسىقط بمضىي تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضىي نشىرين سى"من ذات القانون نلى  333/تنى م
 ".في سقوط العقوبة بمضي المدة"، وذلك في الباب ال امن من القانون المذكور والمعنون ب "   ين سنة



( السىىىىىجون)مىىىىىن قىىىىىانون مراكىىىىىو اإلصىىىىى ح والتأهيىىىىىل  2/ل 90/وضىىىىىعت مولودهىىىىىا حيىىىىىًا، وقىىىىىد جىىىىىاءت م
 225.بذات المضمون 1003ال لسطيني المعدل لسنة 

منىىه  333/فقىد جىىاء فىي م 2171ون أصىىول المحاكمىات الجوائيىىة ال ىوري لسىىنة لكىن بمىا يتعلىىق بقىان
، وبىىذلك كىىان هىىذا التشىىريع هىىو األقىىرب لمىىا جىىاء بىىه "نىىدام بالحامىىل حتىىى تضىىع حملهىىاال ي ن ىىذ حكىىم اإل"

" مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المصىىري  479/التشىىريع الجنىىائي المصىىري حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون م
وقىىل تن يىىذ نقوبىىة اإل لىىى مىىا بعىىد شىىهرين مىىن وضىىعهاُ  وبىىذات المضىىمون جىىاءت " نىىدام نلىىى الحبلىىى وال

نىىدام مىىن قىىانون السىىجون المصىىري، سىىندًا لىىذلك ات ىىق القىىانونين المىىذكورين بوقىىل تن يىىذ نقوبىىة اإل 91/م
التن يىىىذ، ف ىىىي حىىىين لىىىم يىىىنى قىىىانون أصىىىول المحاكمىىىات  بىىىالمرأة الحامىىىل ولكىىىن يختل ىىىان فىىىي مىىىدة وقىىىل

ى مىىدة معينىىة جىىاء التشىىريع المصىىري أك ىىر تحديىىدًا لهىىا حيىى  نىىى صىىراحة نلىىى مىىدة الجوائيىىة ال ىىوري نلىى
 226.شهرين تبدأ من تاريخ الوضع

مىىايو  13أكىىد المي ىىاق العربىىي لحقىىوق اإلنسىىان والم عتمىىد مىىن القمىىة العربيىىة السادسىىة نشىىرة فىىي كمىىا 
 7/مضىىمون م نىىدام بحىىق المحكىىوم نليهىىا الحامىىل، حيىى  جىىاء فىىينلىىى تىىأخير تن يىىذ نقوبىىة اإل 1004

حامىل حتىى تضىع حملهىا وال نلىى أم م رضىع إال بعىد  امىرأةنىدام نلىى ال يجوو تن يذ حكىم اإل"منه  1/ل
ف ي ذلك تغلب وت ضىيل لمصىلحة الط ىل سىواء وهىو ال يىوال جنينىًا ..." نامين نلى تاريخ الوالدة انقضاء

 227.في بطن أمه أو بعد والدته وأ ناء فترة رضانته

                                       
ني رقىم ال لسىطي( السجون)من قانون مراكو التأهيل واإلص ح  90في حين كان النى القانوني القديم لمضمون ال قرة األولى من المادة . 225
يوقل تن يذ حكم اإلندام بحق النويلة الحامل المحكوم نليها باإلندام إلىى مىا بعىد الىوالدة وحتىى بلىوه "قبل أن ي صار إلى تعديله  2111لسنة  9

لىىنى كىان أك ىىر توفيقىىًا مىىن ا 1003، لكىىن جىاء التعىىديل التشىىريعي لىىنى المىىادة المىذكورة وذلىىك فىىي ذات القىىانون لسىىنة "مىىن نمىىره الط ىل سىىنتين
 .القديم
، فىي حىين لىم يىرد فىي قىانون العقوبىات المصىري أي نىى قىانوني حىول ... " لعقوبىة شخصىيةا" من الدستور المصري نلى  99/تنى م. 226
ن من خ ل دراسة قانون اإلجراءات الجنائية المصري نجد أنه قد أوقىل تن يىذ حكىم االنىدام بحىق المىرأة كنلى المرأة الحامل ، ل باإلندامالحكم 

وتأكيدًا لحكىم نبىي اج نليىه " ف  ي سرل في القتل " لحامل لغاية شهرين من تاريخ الوضع وبذلك ت وافق الشريعة اإلس مية وتطبيقًا لقوله تعالى ا
عي ما ارجعي حتى تض" الص ة والس م نلة الغامدية التي ونت وجاءت للنبي نليه الس م للقصاى فقال لها رسول اج صلى اج نليه وسلم 

وما ذلك إال ألن األصل في القصىاى قىتً  أن ال يتعىدى لغيىر القاتىل وفىي القصىاى " في بطنك فلما وضعته قال لها ، ارجعي حتى ت رضعيه 
 .من المرأة الحامل قتً  لغير الجاني وما ذلك إال محرم في الشريعة اإلس مية حي  ال تور واورة وور أخرى 

األم  إنىىدامنحىىو تعىىديل تشىىريعي يقضىىي بتأجيىىل " ورقىىة نمىىل مقدمىىة للحلقىىة النقاشىىية المنعقىىدة تحىىت ننىىوان  شىىيماء أحمىىد ، رائىىدة سىىعد ،. 227
http://www.F-، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  1، ى  1001نىىىىىىىىىىىىىىىىىىوفمبر  20مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىر ، / القىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهرة " المرضىىىىىىىىىىىىىىىىىىع 
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ندام بحق الحامل تطبيقًا للمبادص الدستورية والتي جىاءت بىنى صىريح وبة اإلإن في ندم تن يذ نق
مىىن الدسىىتور المصىىري مىىن  99/و م 1003مىىن القىىانون األساسىىي ال لسىىطيني المعىىدل لسىىنة  23/وفىىي م

حيى  شخصىىية العقوبىىة، حيىى  ينطىىوي هىىذا المبىىدأ نلىىى أنىىه مىىن  يىىر الجىىائو أن تنىىال أي نقوبىىة مىىن أي 
ه وبإندام المرأة الحامىل تعىدي نلىى حيىاة الجنىين الموجىود فىي أحشىائها والىذي شخى  ير المحكوم نلي

هىىو أجىىدر بالحمايىىة مىىن أن يِّخىىذ بجريىىرة أفعىىال أمىىه، وبىىذلك يشىىكل نىىدم تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة بحقهىىا 
نلىىى األصىىل العىام القاضىىي بعىىدم التمييىىو فىي العقىىاب بىىين ذكىىر وأن ىى وأن الجميىىع سواسىىية أمىىام  اسىت ناء
لقىىىىد كىىىىان المشىىىىر  الجوائىىىىي 228.ولكىىىىن فىىىىي هىىىىذا االسىىىىت ناء وحمايىىىىة لمخلىىىىوق بىىىىريء ال ذنىىىىب لىىىىه القضىىىىاء

نقوبىىىة  ال لسىىطيني أك ىىىر حمايىىىًة لحىىق الجنىىىين حتىىىى بعىىد والدتىىىه مىىىن حيىى  نصىىىه نلىىىى ضىىرورة تخ ىىىيض
نىدام إندام لعقوبة السىجن المِّبىد، وبالتىالي إوالىة للضىرر الكبيىر الىذي قىد يقىع نلىى الرضىيع فىي حىال اإل

 229.رمانه من الرضانة منها والتي قد تِّدي له كهأمه وح

ن نات والموا يىق الدوليىة مىن حيى  نىدم جىواو تن يىذ لقد جاء التشريع الجوائي ال لسطيني موافقًا لإل
 29ندام بالحامل، فقىد جىاء فىي العهىد الىدولي الخىاى بىالحقوق المدنيىة والسياسىية المىِّرخ فىي نقوبة اإل
وال ت ن ىىىىذ هىىىىذه العقوبىىىىة ...نىىىىدامال يجىىىىوو الحكىىىىم بعقوبىىىىة اإل"مسىىىىة منىىىىه وفىىىىي ال قىىىىرة الخا 2199ديسىىىىمبر 
أيىىىار  13فىىىي جلسىىىته المنعقىىىدة فىىىي  واالجتمىىىاني االقتصىىىادي، وقىىىد أكىىىد نلىىىى ذلىىىك المجلىىىت "بالحوامىىىل
نىدام ضمانات تك ل حماية حقوق الىذين يواجهىون نقوبىة اإل"تحت ننوان  30/2141بقراره رقم  2114

 230.ندام بالنساء الحواملرو الضمانات هي ندم جواو تن يذ اإلحي  أشار إلى أن أهم وأب"

 ب  21جنيىىىل المعقىىىودة فىىىي  ات اقيىىىاتاألول اإلضىىىافي إلىىىى ( البروتوكىىىول)كمىىىا وقىىىد أكىىىد الملحىىىق 
نلى ما سبق ذكره، حي  جىاء فىي مضىمون " حماية النساء"منه وتحت ننوان  3/ل 79/وفي م 2141
وال ...نىدام نلىى أوالت األحمىالصىدار حكىم باإلإقدر المسىتطا   ت حاول أطرال النوا  أن تتجنب"المادة 

جنيىل نلىىى  الت اقيىات، وقىد أكىد البروتوكىول ال ىىاني "نىىدام نلىى م ىل هىذه النسىىوة يجىوو أن ي ن ىذ حكىم اإل

                                       
محمىد صىبحي نجىم ، كليىة .، تحىت إشىرال د( رسالة دكتىوراه)انعام صادق حكواتي ، الحماية الجوائية للمرأة الحامل في القانون الجنائي . 228

 . 211، ى  2111األردن ، أيار / الجامعة األردنية ، نمان / الدراسات العليا 
 .230، ى  1لبنان ، ج/ شر ، بيروت نبد القادر نودة ، التشريع الجنائي اإلس مي مقارنًا بالقانون الوضعي ، دار الكاتب العربي للن .229
 . 434صكوك نالمية ، المجلد األول ، ى  –األمم المتحدة ، حقوق اإلنسان ، مجمونة صكوك دولية . 230



نىىىىىىىدام نلىىىىىىىى أوالت كمىىىىىىىا ال يجىىىىىىىوو تن يىىىىىىىذ نقوبىىىىىىىة اإل"منىىىىىىىه  4/ل 9/ذات المبىىىىىىىدأ حيىىىىىىى  جىىىىىىىاء فىىىىىىىي م
 231...".األحمال

، وقىائع أو و ىىائق جديىىدة وكانىىت مجهولىة ننىىد ن ىىر الىدنوى أمىىام القضىىاء والتىىي إن فىي  هىىور أدلىىة
بحق المحكوم نليىه والتىي كىان مىن شىأنها إ بىات بىراءة المحكىوم نليىه كىأن ي  بىت  صدر بها حكم اإلندام

م ً  بأن المدنى نليه والذي بموجبه صدر الحكىم بعقوبىة اإلنىدام بحىق المحكىوم نليىه و جىد حيىًا أو فىي 
ال عل المجرم المستوجب لم ل هىذه العقوبىة، فىإن ذلىك ي شىكل نائقىًا  بارتكابهال انل األصلي  انترل حال

قانونيًا أمام تن يذ هذه العقوبة بحق المحكوم نليه حتى لو أصبح الحكم الصىادر بحقىه قطعيىًا باتىًا واجىب 
نادة المحاكمة بحق المحك وم نليه والتىي سىبق الحىدي  التن يذ مما يستوجب وقل تن يذ نقوبة اإلندام وال

 232.ننها بالت صيل في ال صل األول من بح نا

ال بد من اإلشارة إلى أن ما سبق ذكره ما هو إال تأكيدًا لمبدأ دسىتوري أال وهىو قرينىة البىراءة والىذي 
المىتهم بىريء "فيهىا  جىاءمنه حي   24/في م 1003أكد نليه القانون األساسي ال لسطيني المعدل لسنة 

بىىراءة كىىل فىىرد مهمىىا كىىان وون  افتىىراض"، ويمكىىن تعريىىل قرينىىة البىىراءة نلىىى أنهىىا ..."بىىت إدانتىىهحتىىى ت 
أن ال ي جىىاوى ال ىىرد نلىىى فعىىل " وهىىي تعنىىي أيضىىًا " األدلىىة أو قىىوة الشىىكوك التىىي تحىىوم حولىىه أو ت حىىيط بىىه

رينىىة البىىراءة ، وبىىذلك ت شىىكل ق"أ سىىند إليىىه مىىا لىىم يصىىدر ضىىده حكىىم بالعقوبىىة مىىن جهىىة ذات واليىىة قانونيىىة
بم ابىىة ضىىمانة لشىىخى المحكىىوم نليىىه وفىىي ذات الوقىىت قيىىد نلىىى سىىلطات الدولىىة للحيلولىىة دون تعسىى ها 

 233.بحق أفرادها

يعتبىىر حىىق الع ىىو الخىىاى أو تخ ىىيض العقوبىىة أحىىد أبىىرو العوائىىق القانونيىىة التىىي تحىىول دون تن يىىذ 
كمىا  باتىًا واجىب التن يىذ، فقىد جىاء فىي نقوبة اإلندام الر م من صيرورة حكم اإلندام الصىادر بمقتضىاه ح

لىىىرئيت السىىىلطة الوطنيىىىة حىىىق " 1003مىىىن القىىىانون األساسىىىي ال لسىىىطيني المعىىىدل لسىىىنة  41/مضىىىمون م
مىن الدسىتور المصىري حيىى   241/ويقابلهىا بىذات المضىمون م" الع ىو الخىاى نىن العقوبىة أو تخ يضىها
 .منح هذا الحق لرئيت الجمهورية المصرية

                                       
 . 2141/  ب/21 اقيات جنيل المعقودة في البروتوكول األول وال اني اإلضافيين إلت. 231
 .1002لسنة  3من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  337راجع المادة . 232
تونت، ال دار للنشر، حقوق /جامعة تونت، المنار/، كلية الحقوق والعلوم السياسية"قرينة البراءة"جهاد الكسواني، أطروحة دكتوراة بعنوان . 233

 .7.، ى1003/1009لمِّلل، الطبع مح و ة ل



نلىى  2190لسىنة  29مىن قىانون العقوبىات رقىم  32/و الخىاى بىالرجو  لىنى ميمكن تعريل الع ى
أنىىه حىىق م ىىنح لىىرئيت الدولىىة بقىىوة القىىانون كمىىا أنىىه حىىق شخصىىي يتعلىىق بشىىخى المحكىىوم نليىىه الصىىادر 
بحقه قرار الع و دون أن يمتد ليشىمل  يىره مىن المحكىوم نلىيهم بىذات الىدنوى، حيى  يكىون الع ىو وسىندًا 

ا بإسىىىقاط العقوبىىىىة كاملىىىة أو بإبىىىدالها أو تخ يضىىىها كليىىىىًا أو جوئيىىىًا، نلمىىىًا بىىىأن الع ىىىىو للىىىنى القىىىانوني إمىىى
الخاى ال يصدر إال بحق من صدر بحقه حكمًا مبرمًا فقىط ويكمىن أ ىره القىانوني فىي منىع تن يىذ العقوبىة 

لىم يشىملها الع ىو  المحكوم بها دون أن يمتد تأ يره إلى حكم اإلدانة بل يبقى قائمًا منتجًا لجميع   ىاره التىي
المطبق في قطىا   ىوة نلىى حىق المنىدوب السىامي بىالع و  االنتدابيوقد أكد قانون العقوبات 234الخاى،

 235.نن أي حكم قد صدر نن المحكمة المختصة أو تخ يضه كله أو بعضه

سىىندًا لمىىىا منحىىىه المشىىىر  ال لسىىىطيني لىىىرئيت السىىىلطة الوطنيىىىة مىىىن حىىىق الع ىىىو الخىىىاى أو تخ ىىىيض 
سىواء الواجبىة بقىوة )نىدام وبعىد اسىتن اذه لكافىة طىرق الطعىن ام، فإنه ي بقي للمحكىوم نليىه باإلندنقوبة اإل

وبالتىالي صىىيرورة الحكىىم قطعىي ال مجىىال للرجىىو  ( القىانون أم تلىىك المبنيىة نلىىى طلىىب مىن المحكىىوم نليىىه
لطة الوطنيىىة فيىىه طريقىىًا واحىىدًا لتجنىىب إيقىىا  م ىىل هىىذه العقوبىىة بحقىىه أال وهىىو منحىىه ومىىن قبىىل رئىىيت السىى

الع ىىىو الخىىىاى أو تخ ىىىيض العقوبىىىة الصىىىادرة بحقىىىه لعقوبىىىىة أخىىىرى أخىىىل منهىىىا، فىىىالع و الخىىىاى منحىىىىة 
 236.ندام وليت حق له وبالتالي ال يحق له رفضه في حال صدوره بحقهللمحكوم نليه باإل

رار ن نىىات الدوليىىة حيىى  ورد صىىراحًة فىىي قىىيىىق واإل للموا لقىىد جىىاء المشىىر  ال لسىىطيني بىىذلك موافقىىاً 
وذلىىىك فىىىي جلسىىىته المنعقىىىدة فىىىي أيىىىار  30/2114الىىىذي يحمىىىل الىىىرقم  واالجتمىىىاني االقتصىىىاديالمجلىىىت 
نىدام، ومىن حقىوق المىواجهين لعقوبىة اإل ن الضىمانات التىي تك ىل حمايىةوالذي نى نلى ندد مى 2114

ى ذات الع و أو تخ يل الحكىم، كمىا وقىد أكىد نلى التماتندام في هذه الضمانات حق المحكوم نليه باإل

                                       
ال يصىدر الع ىو  -1" ... حيى  جىاء فىي مضىمونها " الع ىو الخىاى"تحت ننوان  2190لسنة  29من قانون العقوبات رقم  32/تنى م. 234

أو  الع ىو الخىاى شخصىي ويمكىن أن يكىون بإسىقاط العقوبىة أو بإبىدالها أو بتخ ي هىا كليىىاً  -3الخىاى نمىن لىم يكىن قىد حكىم نليىه حكمىًا مبرمىًا 
 " . جوئياً 
فىي ( هىى:... ال تجحىل أحكىام هىذا القىانون " المطبق في قطىا   ىوة نلىى  2139لسنة  74من قانون العقوبات اإلنتدابي رقم  3/تنى م. 235

أو أية ص حية للمندوب السامي فيما يتعلق بالع و نن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد أو بتخ يل ذلك الحكم أو تنويله ، كله أو بعضه ، 
 ...". إرجاء تن يذه

 . 733.، ى 1001، 2.والتوويع، نمان،األردن، ط للنشركامل السعيد ، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، دار ال قافة . 236



مكانيىىىة إحيىى  جىىىاء فىىي مضىىمونه  93/100نسىىان والىىذي يحمىىىل الىىرقم المضىىمون قىىرار للجنىىة حقىىىوق اإل
 237.العقوبة إبدالالع و الخاى أو  التماتندام المحكوم نليه باإل

منىه وننىد حدي ىه نىن الضىمانات  4/ل 9/كما وأن العهد الدولي للحقىوق المدنيىة والسياسىية وفىي م
نىدام فىىي قوانينهىا، فقىد جىىاء فىي مضىىمون دول التىىي ال تىوال ت ىىرض نقوبىة اإلالتىي فرضىها العهىىد نلىى الى

نىىدام حىىق التمىىات الع ىىو الخىىاى أو إبىىدال العقوبىىة، ويجىىوو مىىنح ألي شىىخى حكىىم باإل"المىىادة المىىذكورة 
  238".ندام في جميع الحاالتبدال نقوبة اإلإالع و الخاى أو 

ية التىي تقليىد تن يىذ نقوبىة اإلنىدام حتىى بعىد صىيرورة وأخيرًا، ال بدمن اإلشارة إلى أن العوائق القانون
الحكىم الصىادرة بمقتضىىاه قطعيىًا باتىًا واجىىب التن يىذ ال تقتصىر نلىىى تلىك المتعلقىة بشىىخى المحكىوم نليىىه 
بل تمتد لتشمل تلك العوائق والتي ال ي مكن وص ها إال ب رول طارئة خارجة نىن المىألول وتكىون نلىى 

 .ما سنتحد  ننه بالت صيل في ال ر  ال اني من هذا المطلب مستوى الدولة جميعها وهذا
 

 الضوابط المتعلقة بالظروف الطارئة في الدولة: الفرع الثاني
 

يعتىىرض تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بىىالر م مىىن وجىىوب تن يىىذها قانونىىًا مجمونىىة مىىن ال ىىرول والحىىاالت 
، ف ىىي تعريىىل لهيئىىة األمىىم المتحىىدة الطارئىىة  يىىر المتوقعىىة والتىىي ال تكىىون فىىي الحسىىبان كىىالكوار  مىى  ً 

حىواد   يىر متوقعىىة ناجمىة نىن قىىوى الطبيعىة أو بسىبب فعىىل اإلنسىان ويترتىب نليهىىا "للكار ىة نلىى أنهىىا 
خسىائر فىي األرواح وتىىدمير فىي الممتلكىات وتكىىون ذات تىأ ير شىىديد نلىى جميىع نىىواحي الحيىاة القانونيىىة، 

نىىىًا إمكانيىىىات مواجهتهىىىا قىىىدرة المىىىوارد الوطنيىىىة وتتطلىىىب ، والوطنيىىىة وت ىىىوق أحيااالقتصىىىادية، االجتمانيىىىة
 239".مساندة دولية

سندًا لتعريل الكار ة وفق م هىوم هيئىة األمىم المتحىدة يمكىن التوصىل لنىونين مىن الكىوار ، أحىدهما 
ب عىىىىىل نوامىىىىىل الطبيعىىىىىة كىىىىىالوالول والبىىىىىراكين والعواصىىىىىل والسىىىىىيول حيىىىىى  ال دخىىىىىل إلرادة اإلنسىىىىىان كليىىىىىًا 

إال نتيجىىة تحركىىات تكونيىىة سىىواء نلىىى سىىطح األرض أو فىىي باطنهىىا، وكىىوار  أخىىرى بحصىىولها ومىىا هىىي 
                                       

 . 434. األمم المتحدة ، مجمونة صكوك دولية ، مرجع سبق ذكره ، ى. 237
 .وذكر مضمونهاوالتي سبق  2199/ كانون األول /29المِّرخ بتاريخ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و  9/راجع م. 238
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تنشأ إما ب عل متعمد أو بإهمال من القوى البشرية والتي تتسبب بكوار  جسىيمة ومىن أبىرو األم لىة نلىى 
 240.هذه الكوار  الحرائق بشكل نام

ر الماديىة والبشىىرية، فقىىد بحصىول م ىىل هىذه الكىىوار  والتىىي ينىت  ننهىىا الك يىىر مىن األضىىرار والخسىىائ
ت ساهم أيضًا وبطريقة  ي مباشرة في الحيلولة دون تن يذ نقوبة اإلندام فقد يذهب ضىحية لهىذه الكىوار  

مراكىو اإلصى ح والتأهيىل ب عىل هىذه الكىىوار ،  النهيىارنىدد مىن المحكىوم نلىيهم بعقوبىة اإلنىدام كنتيجىىة 
خىىر مىىنهم ونلىىى جميىىع األصىىعدة الحيلولىىة دون السىىجون قىىد يتسىىبب فىىي فىىرار الىىبعض ا  انهيىىاركمىىا أن 

 .تن يذ نقوبة اإلندام بحقهم

لىىم يىىرد أي نىىى تشىىريعي ضىىمن القىىوانين والتشىىريعات ال لسىىطينية أو تلىىك القىىوانين السىىارية الم عىىول 
فىىي األراضىىي ال لسىىطينية يضىىع حىىً  للوضىىع القىىانوني لهىىِّالء السىىجناء ال ىىارين مىىن تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام 

ال حصول م ل هذه الكىوار  التىي سىبق ذكرهىا، حيى  لىم يضىع المشىر  الجوائىي ال لسىطيني بحقهم في ح
هىِّالء ال ىارين مىن تن يىذ العقوبىة الصىادر بحقهىم بموجىب حكىم  عنصًا قانونيًا يوضح فيىه كي يىة التعامىل مى

هىىىذه الكىىىوار  والعىىىودة للحيىىىاة الطبيعيىىىة ومىىىا هىىىذا إال نقىىىى تشىىىريعي نأمىىىل مىىىن  انتهىىىاءقطعىىىي فىىىي حىىىال 
 .القانونيةمشرننا الجوائي ال لسطيني أن يضع من النصوى القانونية ما يسد به هذه ال غور 

تشىىكل العوامىىل السياسىىية أحىىد أبىىرو العوائىىق التىىي تحىىول دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم 
ى نليهىا خارجي من قبل دولة معاديىة حىائً  دون تن يىذ الدولىة الم عتىد انتداءنليهم بها، حي  ي شكل أي 

ألي مىىىن أحكامهىىىا القضىىىائية الصىىىادرة نىىىن محاكمهىىىا بشىىىكل نىىىام ونقوبىىىة اإلنىىىدام بشىىىكل خىىىاى، حيىىى  
لامىىىن  وانعىىىدامبمىىىا ت شىىىيعه مىىن حالىىىة فوضىىى نارمىىىة فىىىي البلىىد الم عتىىىدى نليهىىا  االنتىىداءاتت سىىاهم هىىىذه 
دام والم ىىتح   ب ىىرار نىىدد مىىن المحكىىوم نلىىيهم وخصوصىىًا هىىِّالء المحكىىوم نلىىيهم بعقوبىىة اإلنىى واالسىىتقرار

 .دون تن يذها نليهم في السجون لحين تن يذ العقوبة بحقهم مما يحول

جتياحىات إسىرائيلية شىملت اشىهدته السىاحة ال لسىطينية مىن  إن أبرو ما ي شار له في هذا المجىال مىا
كىىرد فعىىل مىىن أبنىىاء الشىىعب ال لسىىطيني، فقىىد  انت اضىىاتأ لىىب األراضىىي ال لسىىطينية ومىىا نجىىم ننهىىا مىىن 

درجاتهىا وأنوانهىا ال بىل  اخىت للهذه األحدا  جميعًا األ ىر األكبىر فىي تعطيىل سىير المحىاكم نلىى كان 

                                       
، تحميىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىع اإللكترونىىىىىىىىىىىىىىي "الكىىىىىىىىىىىىىىوار  الطبيعيىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىىالم العربىىىىىىىىىىىىىىي"حميىىىىىىىىىىىىىىد ن ىىىىىىىىىىىىىىرة، بحىىىىىىىىىىىىىى  بعنىىىىىىىىىىىىىىوان . 240
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ومىىا نجىىم ننهىىا مىىن فلتىىان أمنىىي ( تشىىريعية، تن يذيىة، قضىىائية)ل سىىير ونمىىل سىىلطات الدولىىة الىى    تعطيى
 241.كبير حال دون تن يذ الك ير من أحكام المحاكم ال لسطينية وما أحكام اإلندام إال أحدها

ال لسىىطينية حيىى  تواجىىد ( السىىجون)القىىوات اإلسىىرائيلية لمراكىىو التأهيىىل واإلصىى ح  اسىىتهدالي شىىكل 
نائقىًا يحىول دون تن يىذ العقوبىات _ ومىا حكىم اإلنىدام إال أحىدها_المحكوم نليهم بأحكام قضائية مختل ة 

بحقهىىىىم، ف ىىىىي القصىىىىل العشىىىىوائي والمتكىىىىرر للك يىىىىر مىىىىن السىىىىجون ال لسىىىىطينية خىىىى ل فتىىىىرة اإلجتياحىىىىات 
نهم َمىن ق ِتىل وهىرب اإلسرائيلية لاراضي ال لسطينية والتي أدت لتدمير ندد ال بأت به منهىا حيى  ق ِتىل مى

مىىنهم ِمىىن هىىرب وأ سىىر مىىنهم َمىىن أ سىىر ومىىا هىىذا جميعىىًا إال نائقىىًا كبيىىرًا دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحىىىق 
 242.المحكوم نليهم كما هو م روض قانوناً 

 االنتىىداءاتال يقتصىىر أ ىىر العوامىىل السياسىىية كونهىىا نائقىىًا يحىىول دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى 
م نىىن هىىذه األفعىىال مىىن  انقسىىاماتل يمتىىد ليشىىمل أي الخارجيىىة منهىىا فقىىط بىى أو  ىىورات داخليىىة، فمىىا يىىنج 

الوضىىع الىىداخلي للدولىىة ككىىل والوضىىع القىىانوني لهىىا نلىىى وجىىه  اسىىتقرارفلتىىان وفوضىىى أمنيىىة تحىىول دون 
 .التحديد مما ي شكل نقبة كبيرة تحول دون تن يذ الك ير من أحكام اإلندام الصادرة والواجبة التن يذ

المستوى المحلي، لعل أبىرو مىا ي  ىار فىي هىذا المجىال مىا شىهدته السىاحة ال لسىطينية فىي بدايىة نلى 
داخلىي  اقتتىالمىن  االنقسىامداخلي بين حركتي فتح وحمىات، ومىا نجىم نىن هىذا  انقساممن  1007العام 

سياسىىي  انقسىىاموفلتىىان أمنىىي راح ضىىحيته العديىىد مىىن األشىىخاى مىىن كىى  الطىىرفين، ومىىا نجىىم ننىىه مىىن 
جعىىىل كىىىل مىىىن الضىىى ة الغربيىىىة وقطىىىا   ىىىوة كىىىدولتين بحكىىىومتين مختل تىىىين كىىىل منهىىىا ال تعتىىىرل بشىىىرنية 

، ولعىىل أبىىرو (تشىىريعية، تن يذيىىة، قضىىائية)األخىىرى ممىىا نطىىل تن يىىذ الك يىىر مىىن أنمىىال السىىلطات الىى    
اإلنىدام  تعطيل كان تعطيل نمل السلطة التن يذية فقد حالىت هىذه ال ىرول دون تن يىذ الك يىر مىن أحكىام

 243.الواجب تن يذها قانونًا بالر م من صيرورتها باتة وقطعية
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 http://www.motazdebes.maktoobblog.com 1022\21\9م، تىاريخ التحميىىل 21:1، السىانة  1022\1\2، تىاريخ وضىع المقىال ،
 .7.ى، ى21:34السانة 

، تحميىل نبىر الموقىع اإللكترونىي "ول حالة اإلنق ب األمني وضعل سيادة القانون في أراضي السلطة ال لسطينيةدراسة ح"تقرير بعنوان . 242
 http://www.palestine.info.com 22.ى، ى21:44، السانة 1022\21\9، تاريخ التحميل. 

، تحميىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىع اإللكترونىىىىىىىىىىىىي "إلىىىىىىىىىىىىى أيىىىىىىىىىىىىن؟...سياسىىىىىىىىىىىىي و هىىىىىىىىىىىىات اإلنقسىىىىىىىىىىىىام ىىىىىىىىىىىىوة بىىىىىىىىىىىىين المشىىىىىىىىىىىىهد ال"تقريىىىىىىىىىىىىر حىىىىىىىىىىىىول . 243
 showthread.php\forum\http://paldf.net 1.ى، ى21:33، السانة 1022\21\9، تاريخ التحميل. 

http://www.motazdebes.maktoobblog.com/
http://www.palestine.info.com/
http://paldf.net/forum/showthread.php


 ، ولعىل أبىرو مىان يىذ نقوبىة اإلنىدامكما سبق وأشرنا بأن لل ورات الداخليىة أ ىر كبيىر للحيلولىة دون ت
شىىهدته مىىِّخرًا السىىاحة العربيىىة مىىن  ىىورات داخليىىة ضىىد حكوماتهىىا والتىىي بىىدأت  ي ىىذكر فىىي هىىذا المجىىال مىىا

ديسىىمبر  27تىىونت الخضىىراء حيىى  ال ىىورة التونسىىية ضىىد حكومىىة ويىىن العابىىدين بىىن نلىىي فىىي  بىىذورها فىىي
وتبعتهىىىا العديىىىىد مىىىن ال ىىىىورات العربيىىىة كىىىىال ورة المصىىىرية والليبيىىىىة  1022ينىىىىاير  24فىىىي  وانتهىىىت 1020
وكىىون دراسىىتنا هىىي مقارنىىة مىىع التشىىريع الجوائىىي المصىىري فإننىىا سىىنتطرق بالحىىدي  نىىن  244،...والسىىورية

 .ة المصرية نلى وجه التحديد وأ رها في الحيلولة دون تن يذ نقوبة اإلندام في مصرال ور 

 13لقىىىد بىىىىدأت بىىىىذور ال ىىىىورة المصىىىرية بصىىىى تها  ىىىىورة شىىىىعبية ضىىىد سياسىىىىة الحكومىىىىة المصىىىىرية فىىىىي 
حيىى  كىىان هىىدفها اإلطاحىىة بسياسىىة الحكىىم وقتئىىِذ والمتم لىىة بىىالرئيت حسىىني مبىىارك، وبىىذلك  1022ينىىاير

السىىاحة المصىىرية خىى ل ال ىىورة المصىىرية وتىىولي المجلىىت األنلىىى للقىىوات المسىىلحة إلدارة فىىإن مىىا شىىهدته 
الىىب د والتىىي ال والىىت   ارهىىا حتىىى يومنىىا هىىذا بىىالر م مىىن اإلطاحىىة بىىالرئيت مبىىارك وحكومتىىه شىىكل أكبىىر 

 245.نقبة أمام تن يذ نقوبة اإلندام الصادرة بموجب أحكام قضائية باتة

ومىىىا رافقهىىا مىىىن أنمىىىال شىىغب وأنمىىىال خارجىىىة نىىن القىىىانون والنطىىىاق  لقىىد سىىىاهمت ال ىىورة المصىىىرية
األمني في هرب ندد ال بأت به من السجناء والصادر بحقهم أحكامًا قضائية متنونة وما حكىم اإلنىدام 

السىجون وتهريىب ا الل مىن  اقتحىامحيى  حىاالت   نىذاكالمن ومىة األمنيىة بالكامىل  فبانهيارإال احدها، 
ن المصرية وخصوصًا أِّلئك المحكومون بأحكىام اإلنىدام والىذين أ دينىوا بقضىايا تمىت السجناء من السجو 

الدولىىة وأمنهىىا والىىرأي العىىام وذلىىك لخطىىورة األفعىىال الم رتكبىىة مىىن قىىبلهم كالخيانىىة والتجسىىت لصىىالح العىىدو 
نىىادتهم للسىىجون لحىىين تن يىىذ نقوبىىة اإل إضىىافةوالقتىىل،  نىىدام لىىذلك نىىدم إمكانيىىة تصىىور السىىيطرة نلىىيهم وال

 246.بحقهم مما يحول دون التن يذ

وأخيرًا، ال بد من اإلشارة إلى سىبب  خىر يحىول دون تن يىذ نقوبىة اإلنىدام شىأنه شىأن كافىة األحكىام 
وفىىي ال قىىرة  2190لسىىنة 29رقىىم  مىىن قىىانون العقوبىىات 30/القضىىائية األخىىرى حيىى  جىىاء فىىي مضىىمون م

بحيىىى  ي سىىىقط كىىىل نقوبىىىة أصىىىلية كانىىىت أم ... لحكىىىموبعىىىد ا...ي ويىىىل الع ىىىو حالىىىة اإلجىىىرام"...ال انيىىىة منهىىىا 
                                       

، 1022\21\9، تىاريخ التحميىل http://www.marefa.org موقىع اإللكترونىي ، تحميىل نبىر ال"1022ال ىورة التونسىية "تقريىر بعنىوان . 244
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مىع ضىرورة اإلشىىارة إلىى أن ال قىرة األولىى مىىن المىادة المىذكورة كانىت تتحىىد  نىن الع ىو العىىام، ..." فرنيىة
ن يالمطبىىق نلىىى العسىىكريين مىىن ال لسىىطيني 2171مىىن قىىانون العقوبىىات ال ىىوري لسىىنة  34/وقىىد جىىاءت م

 247.بذات المضمون

قانون يصدر نن السىلطة التشىريعية يشىمل جريمىة أو نىدد "و العام نلى أنه لعله يمكن تعريل الع 
مىىىن الجىىىرائم ويكىىىون مىىىن شىىىأنه محىىىو الصىىى ة الجرميىىىة ننهىىىا وجعلهىىىا فىىىي حكىىىم األفعىىىال الم باحىىىة التىىىي لىىىم 

وكىذلك  2190لسىنة  29مىن قىانون العقوبىات رقىم  30/ي جرمها القانون أصً ، حي  جاء في مضمون م
 248...".يصدر الع و العام نن السلطة التشريعية -2" 2171قوبات ال وري لسنة من قانون الع 43/م

تتعلىق بالسىلطة الحاكمىة كىالع و الصىادر نلىى إ ىر تغييىر ن ىام  النتبىاراتيصدر الع و العىام  البىًا 
الحكم أو تسلم رئيت جديد للحكم في الب د و ي أ لبهىا تصىدر بخصىوى جىرائم سياسىية، وحتىى نكىون 

م ي شىترط باإلضىىافة إلىىى صىىدوره نىن السىىلطة التشىىريعية فىىي الدولىة أن يكىىون ذو طىىابع نىىام أمىام ن ىىو نىىا
فىىىي الدولىىىة بحيىىى  ال يحىىىق للمحكىىىوم نليىىىه رفضىىىه، كمىىىا أن الع ىىىو العىىىام ي مكىىىن  لويتعلىىىق بالن ىىىام العىىىاد

صىىىدوره بعىىىد صىىىيرورة الحكىىىم نهىىىائي قطعىىىي وبالتىىىالي ي شىىىكل حينهىىىا أحىىىد أسىىىباب سىىىقوط العقوبىىىة الصىىىادرة 
 249.ضى الحكم القطعيبمقت

سندًا لما ذ كر أنى ه، فبإصىدار السىلطة التشىريعية فىي الىب د لقىانون يتضىمن ن ىوًا نامىًا نىن أفعىال 
كىم الم باحىة، وسىندًا لىذلك يمتىد هىذا  كانت مجرمة في  ل القانون السابق نليه ت صبح هىذه األفعىال فىي ح 

ئي بىىالر م مىىن صىىيرورته قطعيىىًا واجىىب الع ىىو لي سىىقط حتىىى العقوبىىة الصىىادرة بمقتضىىى حكىىم قضىىائي نهىىا
 .التن يذ

كمىىىا سىىىىبق وذكرنىىىا بىىىىأن الخصوصىىىية الممنوحىىىىة قانونىىىًا لعقوبىىىىة اإلنىىىدام دون  يرهىىىىا مىىىن العقوبىىىىات 
الجوائية ال تقتصر فقط نلى تلك القيود القانونيىة الموضىونية التىي سىبق الحىدي  ننهىا، بىل تمتىد لتشىمل 
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ة إجىىراءات تن يىذها وهىىذا مىا سىىنتحد  ننىه فىىي المطلىىب مجمونىة أخىىرى مىن القيىىود الم روضىة نلىىى  كافى
 .ال اني من هذا المبح 

 عدامجرائية لتنفيذ عقوبة اإلالضوابط القانونية اإل: المطلب الثاني
 

مىن  نىدام ابتىداءً لقد تحىد نا سىابقًا نىن تن ىيم المشىر  الجوائىي ال لسىطيني إلجىراءات تن يىذ نقوبىة اإل
خى ل تن يمىه لهىا أورد وبنصىىوى مىن لإلجىراءات النهائيىة لتن يىذها، و اإلجىراءات األوليىة لحىين الوصىول 

والتىىي ت شىىكل فىىي مجملهىىا ضىىوابط وضىىمانات قانونيىىة تك ىىل حسىىن قانونيىىة صىىريحة مجمونىىة مىىن القيىىود 
كى  بهىا نلىى حىد سىواء فىي  وااللتىوام احترامهىاحي  ألىوم السىلطة المنىوط بهىا التن يىذ  تن يذ نقوبة اإلندام
 .نلى حدة في ال رنين القادمين ة كٍل منهاحي  سيتم دراس( األولية والنهائية) التن يذ مرحلتي إجراءات

 

 الضوابط القانونية المفروضة على اإلجراءات األولية: الفرع األول
 

 3مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  401/قيَّد المشر  الجوائي ال لسطيني وذلىك فىي م
ذكرنىىا مضىىمونها تن يىذ نقوبىىة اإلنىدام الصىىادرة بموجىىب حكىم جوائىىي باإلنىىدام والتىىي سىبق و  1002لسىنة 

لكافىىة طىىرق الطعىىن القانونيىىة، بضىىرورة رفىىع حكىىم  اسىىتن اذهمىىن المحكمىىة المختصىىة قانونىىًا بإصىىداره وبعىىد 
اإلنىىدام لىىرئيت السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطيني للمصىىادقة نليىىه حتىىى ي صىىبح واجىىب التن يىىذ وبالتىىالي يىىدخل 

 250.تن يذ ال عليةمرحلة ال

رفىىىع حكىىم اإلنىىىدام لىىرئيت السىىىلطة الوطنيىىة ال لسىىىطينية للتصىىديق نليىىىه مىىا هىىىو إال  اشىىتراطإن فىىي 
حيىىى  يبقىىىى لديىىىه مىىىن ال ىىىرى ال رصىىىة 251ضىىىمانة حقيقيىىىة لشىىىخى المحكىىىوم نليىىىه بم ىىىل هىىىذه العقوبىىىة،

رئىىيت السىىلطة األخيىىرة للحيلولىىة دون إيقىىا  نقوبىىة اإلنىىدام بحقىىه وتكمىىن هىىذه ال رصىىة فىىي نىىدم مصىىادقة 
   ىور لىدينا تسىاِّل هىل قيَّىد المشىر الوطنية نلى حكم اإلندام الصادر بحقه وبالتالي ال ي ن َّذ قانونًا، وهنىا ي

                                       
ال يجىوو تن يىذ حكىىم اإلنىدام إال بعىد مصىادقة رئىىيت "نلىى  1002لسىىنة  3اإلجىىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم مىن قىانون  401/تىنى م. 250

حي  جاء في مضىمونها  1003من القانون األسات ال لسطيني المعدل لسنة  201/، وبذلك جاء النى القانوني موافقًا لمضمون م"الدولة نليه
 ".حكمة إال بعد التصديق نليه من رئيت السلطة الوطنية ال لسطينيةال ي ن ذ حكم اإلندام الصادر من أية م"

الصىادر بحىق المحكىوم نليىه العسىكري هىو ذاتىه رئىيت السىلطة  اإلنىدامال بد من اإلشارة إلىى أن القائىد األنلىى الىذي ي صىدق نلىى حكىم . 251
مىىن القىىانون األساسىىىي  31وذلىىك سىىىندًا للمىىادة  نطينييال لسىىالصىىادر بحىىىق المىىدنيين مىىن  اإلنىىدامالوطنيىىة ال لسىىطيني الىىذي ي صىىادق نلىىىى حكىىم 

 ".رئيت السلطة الوطنية هو القائد األنلى للقوات المسلحة"حي  جاء في مضمونها  1003ال لسطيني المعدل لسنة 



الجوائي ال لسطيني رئيت السلطة الوطنية بقيود نند ن ره في حكم اإلندام المرفىو  لىه للتصىديق أم تىرك 
 له الحرية المطلقة في ذلك؟

 األسىىىاتِّل ومىىن خىىى ل دراسىىىة النصىىوى القانونيىىىة فىىي كىىىل مىىن القىىىانون لإلجابىىة نلىىىى هىىذا التسىىىا
، نجىىد بأنىىه ال التشىىريعات ال لسىىطينية وتلىك السىىارية فىىي فلسىىطينوكىىذلك  1003ال لسىطيني المعىىدل لسىىنة 

يوجد نصوى قانونية صريحة ت قليد ص حية رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية فىي مصىادقته نلىى حكىم 
مجمونىىة مىىن القيىىود والتىىي  اسىىتنتاجرة، لكىىن ومىىن خىى ل النصىىوى القانونيىىة ي مكىىن اإلنىىدام بصىىورة مباشىى

فىي كافىىة اإلجىراءات القانونيىىة فىي الدولىىة نلىى حىىد  االحتىىرامهىي فىىي األصىل مبىىادص قانونيىة نامىىة واجبىة 
سواء ي مكن أن ت شكل قيودًا نلى رئيت السلطة الوطنية نند ن ره في حكىم اإلنىدام المرفىو  لىه لتصىديقه 

 :ونذكر منها

المبىىادص الدسىىتورية العامىىة كحىىق التقاضىىي للجميىىع، مبىىدأ سىىيادة القىىانون، الجميىىع سىىواء أمىىام القىىانون  .2
 . ...دون أي تمييو، السلطة القضائية مستقلة، القضاة مستقلون

 االسىىتق ليةالقضىىاء ونىىدم القيىىام بىىأي فعىىل أو نمىىل مىىادي أو معنىىوي يىىِّ ر نلىىى هىىذه  اسىىتق لمبىىدأ  .1
 ... .قارب والن وذكتأ ير األ

مرانىىىاة مبىىىدأ المصىىىلحة الوطنيىىىة وتحقيىىىق الصىىىالح العىىىام للمجتمىىىع، وبمىىىا أن هىىىذا المبىىىدأ  يىىىر مقىىىنن  .3
بنصوى صريحة تضىع م هومىًا واضىحًا ومختصىرًا لىه إال أنىه ينبغىي نىدم إ  الىه، حيى  ينبنىي نلىى 

يق والتعىىاون مىىن أهمهىىا نىىدم جىىواو التعسىىل فىىي ممارسىىة الصىى حيات وضىىرورة التنسىى انتبىىاراتنىىدة 
 252.أي قرار التخاذ

نىدام ندام تبدأ مرحلة التن يىذ العملىي لعقوبىة اإلبتصديق رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية لحكم اإل
والتىي يسىتمر المشىر  الجوائىىي ال لسىطيني بحمايتهىا قانونىىًا بمىا منحهىا مىن خصوصىىية حتىى خى ل مرحلىىة 

جىىىراءات منىىىوط بهىىىا مهمىىىة التن يىىىذ العقىىىابي أي مىىىن اإلالقيىىىام بىىىإجراءات تن يىىىذها، فقىىىد ت خىىىالل السىىىلطات ال
 ندام فهل ي ترك ذلك دون حماية جوائية؟المحددة قانونًا لتن يذ نقوبة اإل

                                       
 . 33-31معين البر و ي ، مرجع سبق ذكره ، ى . 252



جىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىىطيني لإلجابىىىة نلىىىى هىىىذا التسىىىاِّل ومىىىن خىىى ل دراسىىىة نصىىىوى قىىىانون اإل
للحىىىدي  نمىىىا ي سىىىمى " التن يىىىذ"ب نسىىىتنت  أنىىىه قىىىد أفىىىرد البىىىاب ال الىىى  مىىىن الكتىىىاب الرابىىىع منىىىه والمعنىىىون 

جىراءات بإشكاالت التن يىذ، وي قابلىه بىذات المضىمون قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري وقىانون اإل
نىىىدام جىىىراءات تن يىىىذ نقوبىىىة اإلإالجنائيىىىة المصىىىري حيىىى  ات قىىىت جميىىىع القىىىوانين المىىىذكورة حىىىول حمايىىىة 

و أو مخال ىة ألحكىام القىانون الم ن مىة لهىا، ولكىن كخصوصية تميوها نن العقوبات الجوائية من أي تجىاو 
 253التساِّل ما هو المقصود قانونًا بإشكاالت التن يذ؟

ال قىه والقضىاء لوضىع تعريىل  اجتهىدفقىد " إشىكاالت التن يىذ"حي  لم يرد نىى قىانوني ي عىرل م هىوم 
أمىىام القضىىاء  دنىىاءاتإنىىوارض قانونيىىة تعتىىرض التن يىىذ وتتضىىمن "لهىىا، ومىىن أبىىرو التعىىاريل نلىىى أنهىىا 

تتعلق بالتن يذ بحي  لو صحت أل رت فيه إيجابيىًا أو سىلبيًا إذ يترتىب نلىى الحكىم فىي اإلشىكال أن يكىون 
، كمىا 254"التن يذ جائوًا أو  ير جىائو صىحيحًا أو بىاطً  ي مكىن االسىتمرار فيىه أو يجىب وق ىه أو الحىد منىه

ن حيى  وجىود هىذه القىوة أو مىن حيى  الكي يىىة نىوا  بشىأن القىوة التن يذيىة للحكىم مى"يمكىن تعري ىه نلىى أنىه 
 255".التي يتعين أن يجري بها التن يذ

إن اإلشكال في التن يذ ما هو إال ت لم من إجىراء تن يىذ العقوبىة الصىادرة بحىق المحكىوم نليىه، فهىي 
 2117ال ت شىىكل إحىىدى طىىرق الطعىىن وهىىذا مىىا جىىاء بىىه قىىرار لمحكمىىة الىىنقض المصىىرية فىىي الطعىىن رقىىم 

ولىيت  –طرق الطعن فىي األحكىام مبينىة فىي القىانون بيىان حصىر "حي  جاء في مضمونه  2190لسنة 
نمىا هىىو ت لىم مىن إجىىراء تن يىذها  –اإلشىكال مىن بينهىىا  ولعلىىه يمكىن الن ىر إلشىىكاالت التن يىذ نلىىى 256،"وال

مىىىن أنهىىا الوسىىىيلة القانونيىىة الوحيىىىدة التىىىي ي مكىىن أن ت نقىىىذ بريئىىًا مىىىن تن يىىىذ خىىاط  أو حتىىىى محكومىىًا نليىىىه 
 .تعسل التن يذ بحقه
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 ". في التن يذ 



مىىىن قىىىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىىة ال لسىىىطيني فىىىىإن ( 414-410)سىىىندًا للنصىىىىوى القانونيىىىة المىىىىواد 
ي قىىىدم بطلىىىب مىىىن المحكىىىوم نليىىىه وذلىىىك  –كأحىىىد األحكىىىام الجوائيىىىة  –نىىىدام اإلشىىىكال فىىىي تن يىىىذ حكىىىم اإل

ندًا للنصىوى القانونيىة المىذكورة بواسطة النيابة العامة والم لومىة برفعىه للمحكمىة المختصىة والتىي هىي وسى
ندام وذلك نلى وجه السرنة، حي  يقىع نلىى المحكمىة ال صىل فىي ذات المحكمة التي أصدرت حكم اإل

النيابىة العامىة والمحكىوم نليىه م قىدم الطلىب كمىا  موضو  اإلشكال المقىدم لهىا وذلىك بعىد سىمانها لطلبىات
التن يىىذ أو دفعىىه لإلجىىراء  باسىىتمرارلي إصىىدار حكمهىىا ولهىىا إجىىراء التحقيىىق الىى وم لتكىىوين قنانتهىىا وبالتىىا

  257.الصحيح

إضىافًة لمىىا سىىبق ذكىىره، فىىإن المشىىر  ال لسىىطيني مىنح المحكمىىة المختصىىة بن ىىر طلىىب اإلشىىكال فىىي 
التن يذ الحق فىي وقىل تن يىذ العقوبىة التىي يتضىمنها الحكىم الم ستشىكل فىي تن يىذه وذلىك لحىين ال صىل فيىه 

ولعله ي مكىن القىول بعىدم تصىور هىذه الجواويىة فىي حىال كىان الحكىم الم ستشىكل ، (سلطة جواوية للمحكمة)
نىىدام حيىى  ينت ىىي الغىىرض القىىانوني مىىن الىىنى نلىىى إشىىكاالت التن يىىذ إن لىىم ي ىىتم فىىي تن يىىذه هىىو حكىىم اإل

 .وقل تن يذ نقوبة اإلندام بمجرد تقديم طلب اإلشكال في تن يذها

تعلىىىق بىىىإجراءات الىىىدنوى التىىىي صىىىدر بهىىىا الحكىىىم يخىىىرج نىىىن نطىىىاق إشىىىكاالت التن يىىىذ أي مسىىىألة ت
الم ستشىىكل فىىي تن يىىذه أو فىىي مسىىألة تتعلىىق بىىالحكم ن سىىه، وقىىد جىىاء قىىرار لمحكمىىة الىىنقض المصىىرية فىىي 

سىىىلطة محكمىىىة اإلشىىىكال "مِّكىىىدًا نلىىىى ذلىىىك حيىىى  جىىىاء فىىىي مضىىىمونه  2137لسىىىنة  321الطعىىىن رقىىىم 
تن يىذ الحكىىم بطلىب وق ىىه مِّقتىًا حتىىى ي صىىل  محىدودة بحىىدود طبيعىة اإلشىىكال ن سىه الىىذي ال يىرد إال نلىىى
مىىىن قىىىانون اإلجىىىراءات الجنائيىىىة، ولىىىيت  313/فىىىي النىىىوا  نهائيىىىًا مىىىن محكمىىىة الموضىىىو  طبقىىىًا لىىىنى م

لقاضىىي اإلشىىىكال أن يتعىىىرض للحكىىىم الم ستشىىىكل فيىىىه بالصىىىحة أو الىىىبط ن أو يبحىىى  فىىىي مىىىدى انطباقىىىه 
 ىىم فىىإذا قضىىت المحكمىىة فىىي دنىىوى اإلشىىكال  نلىىى القىىانون لمىىا فىىي ذلىىك مىىن مسىىات بقىىوة األحكىىام، ومىىن

 258".ببط ن الحكم الم ستشكل في تن يذه فإنها تكون قد تجاووت السلطة المخولة لها بنى القانون

ي مكن تقسيم إشكاالت التن يذ إلى نونين، األول اإلشكال الوقتي وي قصىد بىه ذلىك اإلشىكال الىذي يىرد 
لحىىين ال صىىل فىىي النىىوا  نهائيىىًا مىىن محكمىىة الموضىىو   نلىىى تن يىىذ حكىىم بقصىىد طلىىب وقىىل تن يىىذه مِّقتىىاً 
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ي تصىىور هىىذا النىىو  مىىن اإلشىىكال إال إذا كىىان بىىاب الطعىىن ال يىىوال م توحىىًا فيكىىون الغىىرض مىىن  حيىى  ال
اإلشىىىىكال وقىىىىل تن يىىىىذ الحكىىىىم لحىىىىىين البىىىىت فىىىىي الطعىىىىن المرفىىىىو  بىىىىىالحكم، والنىىىىو  ال ىىىىاني هىىىىو اإلشىىىىىكال 

د نلى تن يىذ حكىم بقصىد طلىب وقىل تن يىذ نهائيىًا ومىن أبىرو وهو اإلشكال الذي ير ( القطعي)الموضوني 
األم لة نلى ذلك هو اإلشكال المقدم في حال كان الحكم الم ستشىكل بىه قىد سىقط بمضىي المىدة أو الع ىو 

  259.أو كان معدوماً 

كغيىره مىن األحكىام  –قيد قانوني نلىى إجىراءات تن يىذ حكىم اإلنىدام  بانتبارهإن اإلشكال في التن يذ 
مىا هىىو إال ضىمانة لشىىخى المحكىوم نليىىه بم ىل هىذه العقوبىىة لحسىن تن يىىذها وفقىًا لإلجىىراءات  –ائيىة الجو 

وسىيلة قانونيىة لحمايىة كىل مىن يتعىرض للخطىأ أو  بانتبىارهي وافق فكرة العدالة الجنائيىة القانونية، كما وأنه 
م القىانون، كمىا وأن اإلشىكال التعسل في التن يذ وذلك لدرء هذا التن يذ الخىاط  أو رده إلىى مىا يت ىق وحكى

ال جريمىىىة وال "تطبيقىىًا لمبىىدأ الشىىرنية الىىىذي يمتىىد حتىىى مرحلىىة التن يىىذ العقىىابي وم قتضىىاه جىىاء فىىي التن يىىذ 
وال يجوو توقيع العقوبة أو النطق بها مىن هيئىة  يىر مخولىة بىذلك قانونىًا أو ...نقوبة إال بناء نلى قانون

  260".لقانونتن يذها بأسلوب م خالل لما ينى نليه ا

الم روضىىىة بموجىىىب نصىىىوى قانونيىىىة صىىىريحة نلىىىى ( الضىىىوابط)لقىىىد سىىىبق الحىىىدي  حىىىول القيىىىود 
نىىىدام، وكمىىىا سىىىبق وذكرنىىىا أن هىىىذه القيىىىود ال تقتصىىىر نلىىىى اإلجىىىراءات األوليىىىة إجىىىراءات تن يىىىذ نقوبىىىة اإل

تأكيىىدًا نلىىى نىىدام بىىل تمتىىد لتشىىمل حتىىى  خىىر إجىىراء مىىن إجىىراءات تن يىىذها، ومىىا ذلىىك إال لتن يىىذ نقوبىىة اإل
خصوصىىىىيتها دون  يرهىىىىا مىىىىن العقوبىىىىات الجوائيىىىىة ، فمىىىىا هىىىىي الضىىىىوابط القانونيىىىىة الم ن مىىىىة لإلجىىىىراءات 

 .النهائية لتن يذ نقوبة اإلندام؟ حي  سيتم اإلجابة نلى هذا التساِّل في ال ر  ال اني من هذا المطلب
 

 ةالضوابط القانونية المفروضة على اإلجراءات النهائي: الفرع الثاني
 

لقىىد سىىبق وتحىىد نا حىىول القيىىود التىىي فرضىىها المشىىر  الجوائىىي ال لسىىطيني نلىىى اإلجىىراءات النهائيىىة 
لتن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام مىىىن حيىىى  ومىىىان، مكىىىان ووسىىىيلة تن يىىىذها، إال أننىىىا هنىىىا سىىىنتناول وبالتحليىىىل مىىىدى 

                                       
 .11-10.محمد صبحي محمد خطيب، مرجع سبق ذكره،ى. 259
 . 17أحمد نبد ال اهر ، مرجع سبق ذكره ، ى . 260



قىىانوني مىىن الضىىمانات الممنوحىىة بموجىىب هىىذه القيىىود لشىىخى المحكىىوم نليىىه بعقوبىىة اإلنىىدام والغىىرض ال
 .سنتحد  ننه الحقاً  هذه القيود، وهذا ما

 :الضوابط الزمانية: أوال
 

نىىدام فىىي ال يجىىوو تن يىىذ نقوبىىة اإل"مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني نلىىى  427/تىىنى م
مىن قىانون  334/ويقابلهىا نىى م" أيام األنياد الرسىمية أو األنيىاد الدينيىة الخاصىة بديانىة المحكىوم نليىه

ن حيى  جىىاء فىىي مضىىمونها يل المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىوري المطبىىق نلىىى العسىكريين مىىن ال لسىىطينيأصىو 
مىن قىانون  1/ل 90/، كمىا وأكىدت م"ندام أيام الجمع وا حاد واألنياد الدينية والوطنيىةال ي ن ذ حكم اإل"

 261.نلى ذات المضمون 2111مراكو اإلص ح والتأهيل ال لسطيني لسنة 

موضىىىىو  حكىىىىم  -نىىىىدام قانونيىىىىة المىىىىذكورة أنىىىى ه فإنىىىىه ي ح ىىىىر تن يىىىىذ نقوبىىىىة اإلسىىىىندًا للنصىىىىوى ال
سطين وكذلك أيام األنياد الدينية الخاصىة بىالمحكوم نليىه والتىي في أيام العطل الرسمية في فل –امنداإل

 .أو المسيحية اإلس متختلل حسب ديانة المحكوم نليه 

الرسىىمية فىي فلسىىطين والتىىي يح ىر القىىانون الجوائىىي ( المناسىبات)ي مكىن إجمىىال أيىام األنيىىاد الدينيىىة 
نىدام فيهىا تشىمل ن تن يىذ نقوبىة اإليال لسىطيني سىواء المطبىق نلىى المىدنيين أم العسىكريين مىن ال لسىطيني

يىىوم نيىىد االسىىتق ل، يىىوم نيىىد العمىىال كمناسىىبات رسىىمية، كمىىا وتشىىمل يىىوم ذكىىرى الولىىد النبىىوي الشىىريل، 
وم رأت السىىىنة الهجريىىىة، يىىىوم رأت السىىىنة المي ديىىىة كأنيىىىاد رسىىىمية فىىىي يىىىوم ذكىىىرى اإلسىىىراء والمعىىىراج، يىىى

فلسىىطين، إضىىافة لمىىا تشىىكل أنيىىاد دينيىىة للمسىىلمين وأنيىىاد رسىىمية فىىي فلسىىطين بىىذات الوقىىت وهىىي يىىوم 
 262.عة أيام لعيد األضحى المباركبالوق ة إضافة ل    أيام نيد ال طر السعيد ويوم الوق ة وأر 

 بىىىاخت لينيىىىة الخاصىىىة بالديانىىىة المسىىىيحية فىىىي فلسىىىطين فهىىىي تختلىىىل أمىىىا بخصىىىوى األنيىىىاد الد
الطائ ىىىة المسىىىيحية شىىىرقية أم  ربيىىىة، حيىىى  ي مكىىىن إجمىىىال األنيىىىاد للطائ ىىىة الشىىىرقية فىىىي يىىىوم رأت السىىىنة 
الشىىرقية، ويومىىان لعيىىد ال صىىح الشىىرقي أمىىا لىىدى الطائ ىىة الغربيىىة فهىىي يىىوم رأت السىىنة للغىىربيين ويومىىان 
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نيىد :الدينيىة التاليىة  دالشرقية والغربيىة المسىيحية باألنيىا ي، كما وتشترك ك  الطائ تينلعيد ال صح الغرب
الغطات، أحد الشعانين، يوم الجمعة الع يم، سبت النور، نيد الغسىل، خمىيت الصىعود، أحىد العنصىرة، 

 263.ويومي نيد المي د المجيد

د الرسىىمية والدينيىىة لمىىا تم لىىه هىىذه نىىدام فىىي أيىىام األنيىىايكمىىن السىىبب الرئيسىىي لعىىدم تن يىىذ حكىىم اإل
األيىىام مىىن مناسىىبات لهىىا طىىابع خىىاى لىىدى شىىخى المحكىىوم نليىىه سىىواء مىىن ناحيىىة معنويىىة أو إنسىىانية، 
فمن الم ترض أال تكون م ل هذه األيام محطة مأساوية وقاتمة تتناقض وقيمتها الحقيقيىة فىي الحيىاة ف ىي 

 264.م ل هذه األيام اتجاههم ذلك مراناًة لمشانر المحكوم نليه وذويه وقدسية

أمىا بخصىىوى التشىىريع الجنىىائي المصىىري فإنىىه يوافىق التشىىريع الجوائىىي ال لسىىطيني مىىن حيىى  ح ىىر 
نىىدام أيىىام األنيىىاد الرسىىمية والدينيىىة فىىي الجمهوريىىة المصىىرية، وقىىد أكىىد نلىىى ذلىىك نىىى تن يىىذ نقوبىىة اإل

ال "حيىى  جىىاء فىىي مضىىمونها  2130لسىىنة  230مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  473/م
وتقابلهىىا " نىدام فىىي أيىام األنيىىاد الرسىمية أو األنيىاد الخاصىىة بديانىة المحكىىوم نليىهيجىوو تن يىذ نقوبىىة اإل
 .من الئحة السجون الجديدة المطبقة نلى السجون في مصر 11بذات المضمون المادة 

 

 الضوابط المكانية: ثانياً 
  

ونلىىى سىىبيل الحصىىر ال مجىىال الجوائىىي ال لسىىطيني لت حىىدد جىىاءت النصىىوى القانونيىىة فىىي التشىىريع 
 اإلصى حمركىو )ال يكىون إال داخىل أسىوار السىجن  نقوبىة اإلنىدامللتوسع في مضمونه بأن مكىان تن يىذ 

ضىمانات التىىي منحهىا القىىانون لشىىخى لل تجىىاوواً وبالتىىالي فىإن أي مخال ىىة للىنى القىىانوني ت عىد  ،(والتأهيىل
    265. وهي سرية التن يذأالندام المحكوم نليه باإل

نىدام خىى ل فتىىرة نقلىىه مىن مكىىان تواجىىده لمكىىان إن فىي سىىرية التن يىىذ ح  ىًا لحيىىاة المحكىىوم نليىىه باإل
تن يىىذ العقوبىىة بحقىىه، حيىى  ت سىىاهم سىىرية التن يىىذ بالحيلولىىة دون محاولىىة الغيىىر كأهىىل المجنىىي نليىىه مىى ً  
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عل فتيلىىة ال ىىأر بىىين نائلىىة الجىىاني والمجنىىي نليىىه أو منىىه بقتلىىه قبىىل تن يىىذ العقوبىىة بحقىىه ممىىا ي شىى االنتقىىام
نىىدام ومسىىاندته نلىىى الهىىرب وبالتىىالي نىىدم تن يىىذ الجىىواء الجنىىائي نقىىاذ المحكىىوم نليىىه باإلإالحيلولىىة دون 

نىىدام مىىن تعرضىىه لعبىىارات الصىىادر بحقىىه، كمىىا وأن فىىي سىىرية التن يىىذ حمايىىًة لن سىىية المحكىىوم نليىىه باإل
 266.من قبل حاضري التن يذالسخرية وهو ي ساق للموت 

يرى بعض فقهاء القانون ونلى رأسهم الدكتور محمود نجيىب حسىني والىدكتور مصىط ى كمىال بىأن 
نىدام فقىط كىىاٍل بحىد ذاتىه لتحقيىق الىرد  المطلىىوب والمرجىو مىن م ىل هىذه العقوبىىة اإلنى ن نىن تن يىذ اإل

ا خىر أن فىىي نلنيىة تن يىىذ م ىىل كمىىا ويىرى الىىبعض 267العامىة،مىىن  مىرأىدون الحاجىة لتن يىىذها نلنىًا نلىىى 
نىىىدام إلدنىىىاء البطولىىىة بمىىىا هىىىذه العقوبىىىة إتاحىىىة المجىىىال أمىىىام بعىىىض المجىىىرمين مىىىن المحكىىىوم نلىىىيهم باإل

برباطىىىة جىىىأ  أمىىىام الجمهىىىور حاضىىىري التن يىىىذ وبمىىىا يصىىىدر نىىىنهم مىىىن  االتصىىىاليحىىىاولون إ هىىىاره مىىىن 
نع أبطال وهميين من أحط فئىات المجىرمي ن وهىم يصىعدون لخشىبة العدالىة فىي نبارات  رور وبالتالي ص 

 268.إجرائي ن  لم لهم بعناية بالغة احت ال

نىدام والتىي سىعى ال كىر الجنىائي الحىدي  للىتخلى كما وأن مىن مسىاوص العلنيىة فىي تن يىذ نقوبىة اإل
منها وصواًل لسىرية التن يىذ مىا كىان سىائد قىديمًا وخاصىة فىي مصىر مىن العديىد مىن الخرافىات ونلىى رأسىها 

سىتخدم فىي أ  أنمدة المشىنقة أو تحىت أرجىل المشىنوق أو الحصىول نلىى جىوء مىن الحبىل الىذي  السير بين
الشىنق معتقىدات بأنىه ي  يىد فىي إوالىىة موانىع الحمىل، وبالتىالي ت قىد م ىىل هىذه العقوبىة بتن يىذها نلنىًا  رضىىها 

 269.المرجو في رد  ووجر العامة وبالتالي تعويو لبعض الخرافات التي ال أسات لها من الصحة
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لتحقيق الرد  أواًل ومن  م ضمانة كبرى لتن يذ م ل هذه العقوبة ، فيرى مِّيدوا  في حين يرى مِّيدوا نلنية تن يذ نقوبة االندام بأن العلنية ضماناً 
ن ىىوت  العلنيىة فىي تن يىذها بأنىىه كلمىا أ تيحىت ال رصىىة أمىام أكبىر نىىدد مىن النىات لمشىاهدة تن يىىذ العدالىة كلمىا اقتربنىىا مىن تحقيىق أ رهىىا الىراد  فىي

من خول شديد لح ة التن يذ ، كما ويرى في مهانة الموقل الذي يتعرض له المحكوم  ا خرين من خ ل ما يتعرض له المحكوم نليه باالندام
نليه باالندام لح ة التن يذ ي حد  في ن ت كل إمىرىء رهبىة تحىول دون ارتكابىه لم ىل هىذه األفعىال المجرمىة وبالتىالي تحىول دون تعرضىه لىذات 

م أن األصل في تن يىذ نقوبىات الحىدود والقصىاى نلنىًا ف ىي العلنيىة إشىهاد مىن المصير وهذا ما أخذ به ال قه اإلس مي حي  يرى فقهاء اإلس 
ينبغي أن تكون إقامة الحدود نلنيىة  يىر " اإلمام نلى إقامة حدود اج نلى األرض باألوضا  المقررة شرنًا ، حي  يقول بعض فقهاء اإلس م 

 .  1سورة النور  ية " وليشهد نذابهما طائ ة من المِّمنين " الى وفي ذلك إستجابًة لقوله تع" سر لينتهي النات نما حرَّم اج 
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إنكىم إذا ألغيىىتم ف انىة المشىىهد، إذا "نىدام فىي فرنسىىا يقىول أحىد دنىىاة اإللغىاء لعلنيىىة تن يىذ نقوبىىة اإل
التمىىىرد لىىىدى العامىىىة التىىىي  هىىىرت فىىىي السىىىنوات  انت اضىىىةنىىىدام داخىىىل السىىىجون فسىىىول تخنقىىىون ن ىىىذتم اإل

 270.العقوبة الجنائية ، وما ذلك إال دنوًة لسرية تن يذ م ل هذه"األخيرة، وستوطدون ركائو نقوبة الموت

نىىدام ح ىىر نشىىر أي بيىىان فىىي الصىىحل أو أي مىىن إن مىىن أبىىرو مقتضىىيات سىىرية تن يىىذ نقوبىىة اإل
ن م حول ما يتعلىق بتن يىذ م ىل هىذه العقوبىة سىوى المحضىر الىذي نىى القىانون الجوائىي نلىى وسائل اإل

ق وتحىىد نا ننىىه فىىىي والىىذي سىىىب( السىىجن)صىىى ح والتأهيىىل وجىىوب تن يمىىه أ نىىاء تن يىىىذها داخىىل مركىىو اإل
ال صىىىىل األول مىىىىن هىىىىذه الدراسىىىىة، وفىىىىي حىىىىال مخال ىىىىة ذلىىىىك فىىىىإن ال انىىىىل يتعىىىىرض للعقوبىىىىة المناسىىىىبة لىىىىه 

 271.قانوناً 

نىدام، حيى  ال بد من اإلشارة إلى أنه  هر بعضًا من فقهاء القىانون يِّيىدون نلنيىة تن يىذ نقوبىة اإل
وبالتىىالي تحقىىق ردنىىًا أكبىىر ممىىا لىىو ن  ىىذت  يىىرون فىىي العلنيىىة إبىىراو للمكانىىة الواسىىعة لىىرد ال عىىل الجمىىاني

م ىل هىذه األفعىال  ارتكىابندام دور بالا في رد  العامة للحيلولىة دون بسرية، فلصعوبة وقسوة مشهد اإل
الخطيىىىرة الم جرمىىىة التىىىي تسىىىتوجب م ىىىل هىىىذه العقوبىىىة القاسىىىية، كمىىىا أن فىىىي نلنيىىىة تن يىىىذها ضىىىمانة أكبىىىر 

 272.لتن يذها

ة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام تت ىق والسياسىة الجنائيىة الحدي ىة فىي كىون الغىرض سىري مكن القول بأني  لعله 
من العقوبة هو الرد  وليت التشى ي واالنتقىام مىن شىخى المحكىوم نليىه فبمجىرد تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة 
يتحقىق الىرد  حتىى لىىو لىم يشىاهدها العامىىة، ولكىن بىذات الوقىت ال بىىد مىن وجىود جهىىة رقابيىة نلىى الجهىىة 

لضمان تن يذ جميع أحكىام اإلنىدام الواجبىة التن يىذ دونمىا أي تمييىو حتىى ال تكىون السىرية مجىرد التن يذية 
 . طاء يحول دون المساواة في التن يذ
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بىأن التن يىذ  كما وأشارت بعض الدراسات اإلحصىائية ومىن خى ل دراسىة تجىارب بعضىًا مىن دول العىالم التىي كانىت ت ن ىذ اإلنىدام بصىورة نلنيىة ،
 .العلني لعقوبة اإلندام لم تصرل المجرمين نن ارتكاب تلك الجرائم التي تستوجب م ل هذه العقوبة 

،  2لبنىىان ، ط/ نلىي محمىىد جع ىىر ، شىىرح قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىة ، المِّسسىىة الجامعيىىة للدراسىىات للنشىىر والتوويىىع ، بيىىروت . 271
 . 311، ى  1004
من قبل مِّيدي سرية التن يذ ، " وحشية نلنية التن يذ " وردًا نلى ما ي سمى  اإلندام لقانون المِّيدون لعلنية تن يذ نقوبةيرى بعض فقهاء ا. 272

جرائم القتل نلى وجه الخصوى و يرها  مرتكبوكان يجب مضاهاته بالعمل الوحشي الذي يمارسه  اإلندامبأن هذا الوصل لمشهد تن يذ نقوبة 
ليت إال صورة  واالشمئواونلى وجه العموم وذلك نلى الضحايا األبرياء ، فهذا الوصل الذي يوقع في ن وت هِّالء الن ور من الجرائم الخطيرة 

 .بالمقارنة بالصورة  ير الشرنية لمشهد القتل الجنائي  اإلندامشرنية لتن يذ 



نىىدام لقىد جىىاء التشىىريع الجنىىائي المصىري موافقىىًا لن يىىره ال لسىىطيني مىىن حيى  مكىىان تن يىىذ نقوبىىة اإل
وحًا وبعبىارة صىىريحة حىول سىىرية التن يىذ لم ىىل بحىق المحكىوم نليىىه لكىن جىىاء التشىريع المصىىري أك ىر وضىى

لسىىنة  230مىىن قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  473/هىىذه العقوبىىة، فقىىد جىىاء فىىي مضىىمون م
  273...".ندام داخل السجن أو في مكان  خر مستورت ن ذ نقوبة اإل" 2130

لمىذكور أنىى ه، ي ىىراد الىوارد فىىي مضىمون الىىنى القىىانوني ا" مكىان  خىىر مسىىتور"إن المقصىود بتعبيىىر 
وفىي ذلىك وجىوب أن يكىون هىذا المكىان  يىر نلنىي، ف ىي " مسىتور"ل ى   اشىتراطبه  ير بناية السجن مىع 

سرية التن يذ حسب وجهة ن ىر فقهىاء القىانون الجنىائي المصىري مرانىاًة للمشىانر العامىة مىن أي أذى قىد 
 274.ندام نلناً ي صيبها إذا ن  ذ اإل

نىىدام رى أن مكىان تن يىىذ نقوبىة اإلنىىنىدام فالتىىي تأخىذ قوانينهىىا بعقوبىة اإل أمىا فىي الواليىىات األمريكيىة
هي  رل معدَّة خصيصىًا لىذلك فىي سىجن الواليىة وفىي ذلىك داللىة نلىى أخىذها بداللىة سىرية تن يىذ نقوبىة 

ندام، في حين أخذت بإمكانية السماح لىبعض األشىخاى بحضىور التن يىذ حيى  أنىه وفىي أحىد أحكىام اإل
ن  ىىذ فىىي سىىجن كىىامنو فىىي أركنسىىا وجنىىوب الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة سىىمحت السىىلطات  نىىدام والىىذياإل

نىىدام فىىي حىىين لىىم تسىىمح ال لعىىائ ت الضىىحايا وال شىىاهد متطىىو  وقىىت تن يىىذ اإل 23األمريكيىىة لحضىىور 
 275.لذوي المحكوم نليهم بالحضور

 

 عدام الضوابط من حيث وسيلة تنفيذ اإل: ثالثاً 
 

نىىدام الصىىىادر الجوائىىي ال لسىىطيني لوسىىىيلة الشىىنق كوسىىيلة وحيىىدة لتن يىىذ اإل إن فىىي اشىىتراط القىىانون
ن ال مجىىال للتوسىىع فيهىىا لغيرهىىا مىىن الوسىىائل األخىىرى وكىىذلك يبحىىق المحكىىوم نليىىه المىىدني مىىن ال لسىىطيني

 مىا هىو إال اسىتجابًة ل تجىاه المعاصىر وال كىر والسياسىة ،نىدام العسىكري مىنهموسيلة الرمي بالرصاى إل
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ة الحدي ة والتي يقتصر هدفها من وسيلة التن يذ هىو مجىرد إوهىاق الىروح مسىتبعدًة كىل تعىذيب يويىد الجنائي
 276.وما ذلك إال ضمانة لشخى المحكوم نليهنن القدر الضروري الذي ي ترضه إوهاق الروح، 

مىع نىدام المىذكورة التشريع الجوائي ال لسطيني لوسائل تن يذ نقوبىة اإل اختياريتضح لنا مدى توافق 
وسىائل التن يىىذ المتبعىة فىىي م ىل هىىذه  اإلطى   نلىىىمىا تتجىه لىىه السياسىات الجنائيىىة المعاصىرة مىىن خى ل 

المسىىىتخدمة فىىي نىىىدد مىىن الواليىىىات  كتلىىكنىىدام فىىىي تشىىريعاتها، العقوبىىة فىىي دول أخىىىرى تأخىىذ بعقوبىىىة اإل
تجىاوو ت إذعىذيب لتألقصىى درجىات اوسىائل حي  تصل بعض هذه الندام األمريكية التي تأخذ بعقوبة اإل

نىىدام وسىىيلة اإل نىىذكر منهىىا ،لدرجىىة التشىى ي والتعىىذيب الشىىديد للمحكىىوم نليىىهلتصىىل الغىىرض مىىن العقوبىىة 
ي شىىعرنا بأننىىا ال نتعامىىل مىىع إنسىىان بىىل مىىع كتلىىة فيويائيىىة ت ىىدمرها قىىوة فيويائيىىة والىىذي بالكرسىىي الكهربىىائي 

ن مىىا ينبعىى  مىىن روائىىح الحىىروق التىىي تسىىببها هىىذه الوسىى يلة لجسىىم المحكىىوم نليىىه تىىوكم األنىىول أخىىرى وال
 277.وفي ذات الوقت ال تحصل الوفاة قبل مرور ربع سانة نلى بداية التن يذ

نىدام هىي مىا ت حقىق مىن إن ما قصدته السياسة الجنائية الحدي ىة مىن اختيىار وسىيلة لتن يىذ نقوبىة اإل
لىه بعىض الىدول ونلىى وجىه  اتجهىتمىا وبالمقابىل فىإن التعذيب القدر الضروري إلوهاق الروح فقط، لكىن 

نىىدام أ ىىارت الحقنىىة المميتىىة كوسىىيلة حدي ىىة لتن يىىذ اإل اسىىتخدامالخصىىوى بعىىض الواليىىات األمريكيىىة مىىن 
جىىداًل واسىىعًا فىىي الواليىىات األمريكيىىة حىىول فانليتهىىا فىىي رد  المجىىرمين، حيىى  تتم ىىل هىىذه الوسىىيلة بحقىىن 

تىىل تىىِّدي ل قىىدان سىىريع لىىوني المحكىىوم نليىىه وريىىد المحكىىوم نليىىه بعقىىار مىىن مىىادة مخىىدرة ولهىىا تىىأ ير قا
بحيىى  يسىىتقبل المىىوت وهىىو فاقىىدًا للىىوني، فىى  جىىدوى ت حققهىىا هىىذه الوسىىيلة مىىن مىىوت ال يهابىىه المجرمىىون 
فهىىي تسىىتوي كعقوبىىة مىىع حالىىة وفىىاة مىىريض تحىىت تىىأ ير مخىىدر أ نىىاء نمليىىة جراحيىىة وبالتىىالي ال ت حقىىق 

 278.قاسيةالغرض الراد  المرجو من م ل هذه العقوبة ال
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إن اج نو وجل كتب اإلحسان نلى كل شىيء فىإذا " بخصوى القصاى بالقتل في الشريعة اإلس مية فقد جاء في قوله صلى اج نليه وسلم 
بشرط أن ال وسيلة من السهولة واليسر ت ساهم فورًا بإوهاق الروح  باستخدام، وفي هذا أمر صريح إلحسان القتلة وذلك ... " قتلتم فأحسنوا القتلة 

 .  يصل اليسر فيها لحد إفقادها فعاليتها كعقوبة رادنة 
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شخى ي دنى ويليام كيملير الرتكابه جريمة قتىل ، فقىد تىم  إندامبالكرسي الكهربائي ، حي  تم  إندامأول حكم  2110/ أ سطت/9شهدت في 
 انيىة أوقىىل التشىغيل وننىدما تىىم فحىى بىىنى  27نيويىورك فبعىد أن قىىام الجى د بىىإط ق صىعقة كهربائيىة لمىىدة  فىي سىىجن أوبيىرن بمدينىىة إندامىه

 إندامىىهكيميلىر اكتشىىل الطبيىب أنىىه ال يىوال حيىىًا ممىا أدى لقيىىام الجى د بويىىادة الشىىحنة حتىى وصىىلت ألىل فولىىت ، حيى  وصىىل حاضىري تن يىىذ 
 . ن فم المحكوم نليه أ ناء التن يذرائحة شبيهة برائحة اللحم المحروق وكان التيار الكهربائي يخرج مب امتاتبالحد  المرو  وقالوا بأن الغرفة قد 
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جىىىاء التشىىىريع الجنىىىائي المصىىىري موافقىىىًا ألبعىىىد حىىىد ممكىىىن التشىىىريع الجوائىىىي ال لسىىىطيني مىىىن حيىىى  
نىدام قطعىي فىي حىين نىى إوسيلة الشنق إلندام المدنيين من المصىريين الصىادر بحقهىم حكىم  اشتراطه
مىن  23/وسيلة الرمي بالرصاى إلندام العسكريين منهم، وهذا ما نصت نليىه صىراحًة م استخدامنلى 

حيى  ي طبىق هىىذا " نىدام ي شىىنقكىل محكىىوم نليىه باإل"قىانون العقوبىات المصىىري حيى  جىاء فىىي مضىمونها 
مىىىن قىىىانون األحكىىىام العسىىىكرية المصىىىري  209/القىىىانون نلىىىى المىىىدنيين مىىىن المصىىىريين، كمىىىا وجىىىاءت م

 ".ندام بالنسبة للعسكريين رميًا بالرصاىي ن ذ حكم اإل"المطبق نلى العسكريين منهم 

أخيرًا، ال بد مىن اإلشىارة إلىى أن القيىود القانونيىة الم روضىة نلىى اإلجىراءات النهائيىة لتن يىذ نقوبىة و 
ندام تستمر حتى بعد تن يىذ هىذه العقوبىة بحىق المحكىوم نليىه، وذلىك مىن حيى  دفىن ج ىة الم نَّ ىذ بحقىه اإل

 إذا طلىىىب ذوي الم ن ىىىذ الَّ إ( الدولىىىة)ونلىىىى ن قىىىة الحكومىىة  احت ىىىالنىىىدام حيىىى  ي ىىىتم دفنهىىا دون أي حكىىم اإل
بحقىىه هىىذه العقوبىىة دفىىن ج تىىه بأن سىىهم، وفىىي ذلىىك ت جمىىع القىىوانين الجوائيىىة ال لسىىطينية وتلىىك المطبقىىة فىىي 

 امتىىدادانىىدام، ولعىىل ذلىىك ي شىىكل فلسىىطين سىىواء نلىىى المىىدنيين أم العسىىكريين مىىنهم المحكىىوم نلىىيهم باإل
ال تصىىىل بجسىىىامتها ألن تسىىىتوجب م ىىىل هىىىذه مىىىن أفعىىى أرتكبىىىهلجسىىىامة العقوبىىىة التىىىي صىىىدرت بحقىىىه لمىىىا 

تىىىىدفن "مىىىن قىىىىانون اإلجىىىىراءات الجوائيىىىة ال لسىىىىطيني لتىىىنى نلىىىىى  421/العقوبىىىة القاسىىىىية، وقىىىد جىىىىاءت م
ندام، إذا لم يكن له أقىارب يطلبىون القيىام بىدفنها ويجىب أن الحكومة نلى ن قتها ج ة من ي حكم نليه باإل

مىىىن قىىىانون أصىىىول المحاكمىىىات الجوائيىىىة  340/ءت موبىىىذات المضىىىمون جىىىا" يكىىىون الىىىدفن بغيىىىر احت ىىىال
    279.ال وري المطبق نلى العسكريين

وقد جاء التشريع الجنائي المصىري مِّكىدًا نلىى ذات مضىمون التشىريع الجوائىي ال لسىطيني بمىا كما 
جىىىراءات الجنائيىىىة المصىىىري المطبىىىق نلىىىى مىىىن قىىىانون اإل 477/سىىىبق ذكىىىره، حيىىى  جىىىاء فىىىي مضىىىمون م

نىىدام مىىا لىىم يكىىن لىىه أقىىارب المحكىىوم نليىىه باإل تىىدفن الحكومىىة نلىىى ن قتهىىا ج ىىة"ريين المىىدنيين مىىن المصىى
، فىىي حىىين لىىم يىىرد أي نىىى قىىانوني فىىي "مىىا احت ىىاليطلبىىون القيىىام بىىذلك، ويجىىب أن يكىىون الىىدفن بغيىىر 

                                       
ال لسىىطيني نلىىى ذات المضىىمون فقىىد جىىاء فىىي مضىىمون المىىادة ( السىىجون)والتأهيىىل  اإلصىى حمىىن قىىانون مراكىىو  3/ل 31/لقىىد أكىىدت م. 279
ة الواقىع بىىدائرتها المركىىو وتسىىلم الج ىىة إلىى أهلىىه فىىإذا لىم يتقىىدموا السىىت مها ت سىلم للهيئىىة المحليىى... داخىىل المركىو  اإلنىىدامتن ىىذ نقوبىة " نيىة القانو 
 ."لدفنها

لجوائيىة ال ىوري مىن قىانون أصىول المحاكمىات ا" اإلنىدام"تحىت ننىوان " األحكىام الجوائيىة  إن ىاذ" لقد جاء في القسم ال اني من الباب المعنون ب 
 " . ت دفن الج ة بدون احت ال من قبل ال ورة أو من قبل ذويه بعد تسلمهم إياه " منه  340/وذلك في م 2171لسنة 



نىىدام العسىىكري وأشىىار فىىي قىىانون األحكىىام العسىىكرية المصىىري يحىىدد كي يىىة دفىىن ج ىىة المحكىىوم نليىىه باإل
 280.ت منه إلى ترك ذلك لاوامر العسكرية/ل 209/م

م روضىىة بموجىىب نصىىوى قانونيىىة صىىريحة نلىىى ( قيىىود)إن جميىىع مىىا سىىبق وذ كىىر حىىول ضىىوابط 
نىىدام مىىا هىىي إال واجبىىة بحكىىم القىىانون ويجىىب نلىىى مىىن يتىىولى تن يىىذ هىىذه جميىىع مراحىىل تن يىىذ نقوبىىة اإل

ال فسىىىىيتعرض للعقوبىىىىة االلتىىىىوامالعقوبىىىىة الخطيىىىىرة  القانونيىىىىة المناسىىىىبة لمخال تىىىىه الصىىىىريحة  بهىىىىا جميعىىىىًا وال
 التوامىًا بالقىانون واحترامىًا لقدسىيته وفىي ذات الوقىت هذه الضىوابط إالَّ  احتراملنصوى قانونية ملومة، وما 

ه وندالتىه، وبالمقابىل ئضمان أكبر لحسن تن يىذ األحكىام الجوائيىة بشىكل نىام وبالتىالي  قىة المجتمىع بقضىا
واقعيىىىىة تحىىىىول دون تطبيىىىىق الضىىىىوابط القانونيىىىىة ( نوائىىىىق)ة مىىىىن قيىىىىود يوجىىىىد نلىىىىى أرض الواقىىىىع مجمونىىىى

بالضىوابط القانونيىىة فىىي  ىل وجىىود نوائىىق  االلتىىوامنىىدام، فمىا مىىدى الم روضىة والمن مىىة لتن يىذ نقوبىىة اإل
 .نملية تحول دون ذلك؟ هذا ما سيتم اإلجابة ننه بالت صيل في المبح  ال اني من هذا ال صل

 

 مقيد بالضوابط الواقعية  تنفيذ: المبحث الثاني
 

يحىىىىول دون تن يىىىىذ نقوبىىىىة اإلنىىىىدام الصىىىىادرة بموجىىىىب حكىىىىم جوائىىىىي بىىىىات نىىىىن المحكمىىىىة المختصىىىىة 
بإصىداره مجمونىة مىن القيىود الواقعيىة التىي تعىود لطبيعىة الوضىع القضىائي والسياسىي الىداخلي ل لسىطين، 

تن يىىىذه متىىىى أصىىىبح مسىىىتوفيًا ومىىىا هىىىذه القيىىىود إال نوائىىىق تحىىىول دون تن يىىىذ حكىىىم قضىىىائي أوجىىىب القىىىانون 
 .للشروط القانونية

التىي تحىول دون تن يىذ ( القيىود)من خ ل دراسة الوضع الداخلي ل لسطين ي مكن تقسيم هذه العوائق 
نقوبىىىة اإلنىىىدام التىىىي يتضىىىمنها الحكىىىم باإلنىىىدام الصىىىادر نىىىن المحكمىىىة المختصىىىة بعىىىد اسىىىتي اءه كافىىىة 

وأخىىىرى بأسىىىباب ( مطلىىىب أول)قيىىىود تتعلىىىق بأسىىىباب و ي يىىىة  اإلجىىىراءات القانونيىىىة التىىىي سىىىبق ذكرهىىىا إلىىىى
 .(مطلب  اني)سياسية 

 

                                       
، وبالتالي فإنىه " تحدد األوامر العسكرية كي ية تن يذ حكم اإلندام " من قانون األحكام العسكرية المصري نلى  209/ت من م/تنى ل. 280

 .دفن للمحكوم نليه  إجراءاتيختى بتحديد كي ية تن يذ م ل هذه العقوبة وما يليها من  يصدر أمر نسكري



  تنفيذ مقيد ألسباب وظيفية: المطلب األول
 

الشىعب مصىىدر السىىلطات "نلىىى  1003مىىن القىانون األساسىىي ال لسىطيني المعىىدل لسىنة  1/تىنى م
مبىىدأ ال صىىل بىىين السىىلطات  وي مارسىىها نىىن طريىىق السىىلطات التشىىريعية والتن يذيىىة والقضىىائية نلىىى أسىىات

 ".نلى الوجه المبين في هذا القانون األساسي

ال لسطيني نجد أن ن ام الحكم فىي فلسىطين يقىوم نلىى  األساسيمن خ ل دراسة نصوى القانون 
كىىل منهىىا وحىىذر مىىن أي تىىدخل  اختصاصىىاتمحىىددًا ( تشىىريعية، تن يذيىىة، قضىىائية)أسىىات  ىى   سىىلطات 

خىرى، م شىيرًا بىذات الوقىت لعىدم ال صىل التىام بيىنهم بىل التعىاون بمىا يخىدم من أي مىن السىلطات بعمىل األ
 .مصلحة الشعب ال لسطيني والوطن بأسره

بمىىىا يتعلىىىىق بتن يىىىذ نقوبىىىىة اإلنىىىدام، فىىىىإن أي تجىىىىاوو مىىىن أي مىىىىن السىىىلطات الىىىى    الختصاصىىىىها 
هىىىذه العقوبىىىة ذات  القىىانوني أو تىىىدخل أي منهىىىا بعمىىىل األخىىىرى يشىىىكل نائقىىًا كبيىىىرًا يحىىىول دون تن يىىىذ م ىىىل

أفعىال خطيىرة تمىت أمنىه  ارتكىاباأل ر الكبير فىي تحقيىق الىرد  العىام للمجتمىع ال لسىطيني للحيلولىة دون 
ى وأخىر ( فىر  أول)وس مته، وهىذا مىا سىيتم دراسىته بتقسىيم هىذه العوائىق إلىى نوائىق مىن الجهىة القضىائية 

 .(فر   اني)من الجهة التن يذية 
 

 ن الجهة القضائية العوائق م: الفرع األول
 

لسىىىىىلطة القضىىىىىائية "نلىىىىىى  1003مىىىىىن القىىىىىانون األساسىىىىىي ال لسىىىىىطيني المعىىىىىدل لسىىىىىنة  17/تىىىىنى م
القضىىىاة مسىىىتقلون ال سىىىلطان نلىىىيهم فىىىي "مىىىن ذات القىىىانون  11/، كمىىىا وجىىىاء فىىىي مضىىىمون م..."مسىىىتقلة

سىىىندًا 281ي،وقىىىد أكىىد نلىىىى ذات المضىىمون قىىىانون السىىلطة القضىىىائية ال لسىىطين..." قضىىائهم لغيىىىر القىىانون
للنصىىىوى القانونيىىىة المىىىذكورة ي شىىىترط فىىىي القضىىىاء الجهىىىة المختصىىىة إلصىىىدار حكىىىم اإلنىىىدام كىىىأي حكىىىم 

 .ونواهة قضاتها م صدري األحكام االستق ليةجوائي  خر 

                                       
 .1003لسنة  23من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  3/و م 2/راجع م. 281



ونلىىى أرض الواقىىع، ي واجىىه الجهىىىاو القضىىائي برمتىىه تحىىىديًا كبيىىرًا مىىع مىىا يتعىىىرض لىىه مىىن معوقىىىات 
قضاته مما ي شكل خروجىًا نمىا جىاء بىه القىانون األساسىي والىذي هىو بم ابىة ونواهة  استق ليتهتحول دون 

 : دستور لدولة فلسطين مستقبً ، ولعله ي مكن تلخيى هذه المعوقات فيما يلي
 

 الضغوط الخارجية على القضاة : أوال
 

درجاتهىىا هاجسىىًا يحىىول دون  بىىاخت لت شىىكل الضىىغوط الخارجيىىة نلىىى قضىىاة المحىىاكم ال لسىىطينية 
مِّشىىر خضىىو  األحكىىام الصىىادرة نىىن القضىىىاء  ارت ىىعكصىى ة أساسىىية للعىىدل فىىي أحكامىىه، وقىىىد  سىىتق لها

أنوانهىىىا للتىىىأ يرات والضىىىغوط الخارجيىىىة خىىى ل العىىىامين ال ىىىائتين وذلىىىك سىىىندًا لدراسىىىة إحصىىىائية  بىىىاخت ل
المحامىىىىاة  السىىىىتق لقامىىىىت بهىىىىا مِّسسىىىىة مسىىىىاواة بصىىىى تها المركىىىىو ال لسىىىىطيني  1001/1001للعىىىىامين 

والقضىىىىاء وبصىىىى تها مِّسسىىىىة مجتمىىىىع مىىىىدني مسىىىىتقلة هىىىىدفها األساسىىىىي تطىىىىوير القضىىىىاء وحمايىىىىة نواهتىىىىه 
 282.واستق ليته

تتنو  وتتعدد الجهات التي ت مارت ضغوطها وتأ يرها نلى القضاة فىي فلسىطين، فالسىلطة القضىائية 
نلىىى قضىىاة ن سىىها ت مىىارت الضىىغوط نلىىى ذاتهىىا مىىن خىى ل مىىا ي مارسىىه أنضىىاء مجلىىت القضىىاء األنلىىى 

المحاكم من ضغوط تِّ ر نلى إصدارهم ألحكىامهم إضىافًة لضىغوط ت مىارت مىن قبىل قضىاة أنلىى درجىة 
نلىىى القضىىاة األدنىىى درجىىة مىىنهم، وال يقتصىىر األمىىر نلىىى ذلىىك بىىل إن الضىىغوط تتسىىع لتشىىمل أيضىىًا مىىا 

و مىىن قبىىل ت مارسىىه السىىلطة التشىىريعية مىىن ضىىغوط سىىواء مىىن قبىىل أصىىحاب القىىرار السياسىىي فىىي الدولىىة أ
 283.أنضاء المجلت التشريعي ن سه

ال بىىىد مىىىن اإلشىىىارة إلىىىى أن أك ىىىر الجهىىىات تىىىدخً  فىىىي نمىىىل القضىىىاة والسىىىلطة القضىىىائية نلىىىى وجىىىه 
لكىىل مىن السىىلطات الىى     االسىتق لية انت ىىاءالعمىوم هىىي السىلطة التن يذيىىة وهىىي أكبىر وأبىىرو تأكيىد حىىول 

يدًا نلى ندم ال صىل بيىنهم كمىا جىاء بىه القىانون األساسىي بل ما هي إال تأك( تشريعية، تن يذية، قضائية)
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 .23. ، ى1020/كانون أول 



منه نلى أن الحكم في فلسطين يقوم نلى أسىات ال صىل بىين السىلطات  1/ال لسطيني والذي أشار في م
 284.دون تدخل أي منها في نمل األخرى الم حدد لها بموجب القانون المذكور

والتىىي سىىبق الحىىدي  ننهىىا بىىأن أك ىىر  1001/1001ت شىىير دراسىىة إحصىىائية لمركىىو مسىىاواة لعىىامين 
أذر  السلطة التن يذية تدخً  في نمىل الجهىاو القضىائي ككىل يختلىل فىي الضى ة الغربيىة ننىه فىي قطىا  
 وة، فقىد أشىارت الدراسىة إلىى أن أك رهىا تىدخً  فىي الضى ة الغربيىة هىي مجلىت الىووراء يليهىا ووارة العىدل 

 رهىا ووارة العىدل ومىن  ىم يليهىا مجلىت الىووراء وهىذا ي شىكل ومىن  ىم رئاسىة الىووراء أمىا فىي قطىا   ىوة فأك
 .مما يِّ ر سلبًا نلى ندالة أحكامهم التي ي صدرونها ال لسطينيةضغط كبير نلى قضاة المحاكم 

كما وت شير الدراسة المذكورة أن ه أيضىًا إلىى التىدخل الواسىع النطىاق الىذي ت مارسىه األجهىوة األمنيىة 
مسىىمياتها بعمىىل الجهىىاو القضىىائي ونمىىل النيابىىة العامىىة الم سىىاندة للقضىىاء فىىي  اخىىت لال لسىىطينية نلىىى 

أحكامىىىه، فقىىىد أشىىىارت الدراسىىىة اإلحصىىىائية إلىىىى وأنىىىه فىىىي العىىىامين األخيىىىرين س ىىىجلت نسىىىبة ناليىىىه لتىىىدخل 
األجهىىوة األمنيىىة ال لسىىطينية فىىي نمىىل القضىىاء  ف ىىي الضىى ة الغربيىىة ي مىىارت جهىىاو األمىىن الوقىىائي يليىىىه 

ت يليىىه األمىىن الىىداخلي ضىىغوطه نلىىى نمىىل القضىىاء، فىىي حىىين ي مىىارت فىىي قطىىا   ىىوة جهىىاو المخىىابرا
ونواهىىة القضىىاء  اسىىتق ليةالشىىرطة أواًل يليىىه األمىىن الىىداخلي ذات الضىىغوط التىىي تىىِّ ر بشىىكل سىىلبي نلىىى 

 285.وبالتالي نلى أحكامهم
 

 الوضع الداخلي للقضاء: ثانياً 
 

الحىىىال  بالسىىىي يني أو مىىىا ي سىىىمى بىىاألمن القضىىىائي ي مكىىن وصىىىل الوضىىىع الىىىداخلي للقضىىاء ال لسىىىط
حتىىىى يومنىىىا هىىىذا، ومىىىا ذلىىىك إال نتيجىىىًة لمىىىا ي عانيىىىه الوضىىىع الىىىداخلي للقضىىىاء ال لسىىىطيني مىىىن تىىىدني فىىىي 
اإلمكانيىىات الماديىىة ون ىىرًا لضىىعل مواونىىة السىىلطة القضىىائية ممىىا يىىنعكت بشىىكل سىىلبي نلىىى نىىدم ك ايىىة 

ك نقىى الىدنم اللوجسىتي للقضىاة مىن حيى  توويىدهم بالحواسىيب المباني وندم القدرة نلى صيانتها وكىذل
ببىىرام  بحىى  قانونيىىة ممىىا يحىىول دون تطىىوير قىىدرات القضىىاة العمليىىة والعلميىىة،  االشىىتراكالكافيىىة مىى ً  أو 

كمىىا أن ضىىعل الحىىوافو الماليىىة يىىِّ ر نلىىى اإلبىىدا  واإلنتاجيىىة لىىدى القضىىاة ومىىو  ي المحىىاكم نلىىى حىىد 
                                       

الشعب مصدر السلطات ويمارسها نن طريق السلطات التشريعية "نلى  1003ي المعدل لسنة من القانون األساسي ال لسطين 1/تنى م. 284
 ".والتن يذية والقضائية نلى أسات مبدأ ال صل بين السلطات نلى الوجه المبين في هذا القانون

 .93. نين نلى العدالة، مرجع سبق ذكره، ى. 285



انيىىه القضىىاء ال لسىىطيني مىىن ضىىعل فىىي الرقابىىة وسىىوء فىىي الت تىىي  القضىىائي الىىذي سىىواء، إضىىافًة لمىىا ي ع
 286.ي ساند نلى الك ير من التجاووات القضائية

ي عاني القضاء ال لسىطيني مىن  يىاب لىبعض ضىمانات المحاكمىة العادلىة والتىي سىبق الحىدي  ننهىا 
للحقىىوق المدنيىىة والسياسىىية  فىىي ال صىىل األول مىىن هىىذه الدراسىىة والتىىي جىىاءت ضىىمن مىىواد العهىىد الىىدولي

فىىىىي كافىىىىة قىىىىوانين الىىىىدول، ومىىىىن أبىىىىرو  االحتىىىىرامو يىىىىره مىىىىن الموا يىىىىق الدوليىىىىة لحقىىىىوق اإلنسىىىىان والواجبىىىىة 
 االختنىىاقالخروقىىات تىىأخير تقىىديم المىىتهم للمحاكمىىة وبالتىىالي تىىأخير البىىت فىىي القضىىايا ممىىا ي سىىبب مشىىكلة 

كمىىا وي شىكل التبليىا مشىىكلة أساسىية فىىي  287عادلىة،القضىائي إلىى جانىىب خىرق القوانىد الدوليىىة للمحاكمىة ال
التقاضىىي حيىى  ي سىىاهم بىىدور كبيىىر فىىي بىىطء البىىت فىىي القضىىايا المن ىىورة أمىىام المحىىاكم بىىاخت ل أنوانهىىا 

شىىىىيئًا فشىىىيئًا ويحىىىول دون لجىىىىوء  ل نتهىىىاكوالن اميىىىة منهىىىا نلىىىى حىىىىد سىىىواء ممىىىا ي عىىىىرلض حقىىىوق المىىىتهم 
يىد مىن إمكانيىة اللجىوء للقضىاء العشىائري الىذي ال ي حمىد نقبىاه أو المواطنين للقضاء ألخذ حقوقهم ممىا يو 

  288.الحق بالذات والذي ال يقل سوًء نما سبق القتضاء

إن أك ىىر مىىا ي شىىكل خرقىىًا لضىىمانات المحاكمىىة العادلىىة الواجىىب إتبانهىىا مىىن قبىىل القضىىاء ال لسىىطيني 
وجبة لعقوبىة اإلنىدام نلىى القضىاء نلى حد سواء هو استمرار نرض المدنيين من مرتكبي الجرائم الم سىت

مىىىن القىىىانون األساسىىىي  202/العسىىىكري، وفىىىي ذات الوقىىىت ي شىىىكل هىىىذا األمىىىر خرقىىىًا لل قىىىرة ال انيىىىة مىىىن م
تنشىىأ المحىىاكم العسىىكرية بقىىوانين خاصىىة ولىىيت لهىىذه المحىىاكم أي "ال لسىىطيني حيىى  جىىاء فىىي مضىىمونها 

ل خىرق لقىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ، كمىا وي شىك"أو والية خارج نطاق الشأن العسكري اختصاى
الىىذي صىىدر نىىن رئىىيت اللجنىىة التن يذيىىة لمن مىىة التحريىىر  3وللقىىرار التشىىريعي رقىىم  2171ال ىىوري لسىىنة 

ي طبىىق هىىذا القىىانون نلىىى "منىىه  1/حيىى  جىىاء وفىىي م( ياسىىر نرفىىات) 2171تمىىوو  22ال لسىىطينية فىىي 
ال وريىىىة ومىىىدارت التىىىدريب المهنىىىي وأسىىىرى الضىىىباط وضىىىباط صىىىل والجنىىىود وطلبىىىة المىىىدارت والكليىىىات 
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، إشىىارًة إلىىى تطبيىىق قىىانون العقوبىىات ال ىىوري نلىىى العسىىكريين "الحىىرب وأيىىة قىىوة  وريىىة بىىأمر القائىىد األنلىىى
 289.فقط دون المدنيين

لقىىد س ىىجلت حىىاالت نديىىدة فىىي كىىل مىىن الضىى ة الغربيىىة وقطىىا   ىىوة وصىىلت لنسىىبة خطيىىرة لعىىرض 
قوبىة اإلنىدام نلىى القضىاء العسىكري، حيى  تقىوم النيابىة العامىة المدنيىة جىرائم تسىتوجب ن ارتكبوامدنيين 

( تىىىدخل فىىي النطىىىاق العسىىىكري)بتكييىىل بعىىىض الجىىرائم التىىىي يرتكبهىىىا مىىدنيون نلىىىى أنهىىىا جىىرائم نسىىىكرية 
للقضىىىىىىىاء العسىىىىىىىكري وبالتىىىىىىىالي ت حيىىىىىىىل مل ىىىىىىىات هىىىىىىىِّالء المىىىىىىىدنيين لهيئىىىىىىىة القضىىىىىىىاء  اختصاصىىىىىىىهاوت حيىىىىىىىل 
 انعىىداممحكمىىة العىىدل العليىىا مىىن  اجتهىىادنليىىه  أسىىتقريحة أيضىىًا لمىىا وفىىي ذلىىك مخال ىىة صىىر 290العسىىكري
مىىن  202/هيئىىة القضىىاء العسىىكري بمحاكمىىة المىىدنيين والىىذي جىىاء قرارهىىا مطابقىىًا لمضىىمون م اختصىىاى

 291.القانون األساسي ال لسطيني والذي سبق ذكرها

اكمىة العادلىة بىل خرقىًا إن في محاكمة المدني أمام القضاء العسكري ليت فقط خرقًا لضمانات المح
الىىذي يجعىىىل فىىي مخال تىىىه نىىىدم دسىىتورية اإلجىىىراء الم تبىىىع  االحتىىىرامللقىىانون األساسىىىي ال لسىىطيني الواجىىىب 

خىىذ نلىىى ضىىيقه، كمىىا وأنىىه قىىانون و ضىىع ِّ ي   واالسىىت ناءوذلىىك كىىون القضىىاء العسىىكري هىىو قضىىاء اسىىت نائي 
ة الدولىة ل ىرض وتطبيىق القىانون لىذا و ضىع خصيصًا للح ا  نلى هيبة العسىكري أمىام العامىة بانتبىاره أدا

  292.القضاء العسكري كقضاء م تخصى بهم

إضافًة إلى مىا سىبق، فىإن القضىاء العسىكري بحىد ذاتىه ال يضىمن تحقيىق أبسىط ضىمانات المحاكمىة 
العادلة والتي سبق الحدي  ننها حي  إجراءاته السريعة والتي في  البها ال تتجىاوو السىتة أشىهر ويكىون 

د صىىدر، كمىىا أن أ لىىب قضىىاته هىىم مىىن العسىىكريين وخاضىىعين لقىىانون الخدمىىة فىىي قىىوى األمىىن الحكىىم قىى
وبمحاكمىىة المىىدني أمىىامهم خرقىىًا للمبىىدأ الدسىىتوري الىىذي جىىاءت بىىه ال قىىرة األولىىى مىىن المىىادة ال   ىىون مىىن 
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في حين كان الموقىول " بأن قرار توقيل المستدني يكون قرار منعدم"حي  جاء في مضمونه  1020/  313ال لسطينين نذكر منها القرار رقم 
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التقاضىي حىق مصىون ومك ىول للنىات كافىة ولكىل "القانون األساسي ال لسطيني حي  جاء فىي مضىمونها 
 293".لقاضيه الطبيعي االلتجاءلسطيني حق ف

والىىىذي  1003بىىالر م مىىىن القىىرار الىىىذي أصىىىدره الىىرئيت ال لسىىىطيني الراحىىل ياسىىىر نرفىىىات فىىي نىىىام 
يتضىىىمن إنىىىادة محاكمىىىة كىىىل مىىىدني تىىىم محاكمتىىىه أمىىىام القضىىىاء العسىىىكري بصىىى ته األخيىىىر  يىىىر صىىىاحب 

لعىرض مىدنيين أمىام القضىاء العسىكري قبىل الوالية بالن ر في قضايا المدنيين إال أنه س جل حاالت ك يىرة 
نذكر مىن هىذه الحىاالت حكىم اإلنىدام الىذي صىدر  ،نداموبعد هذا القرار وقد صدرت به أحكام كحكم اإل

السىبع مىن سىكان رفىح مىن قطىا   ىوة والىذي أ ديىن بجريمىة  إسىمانيلبحق المواطن المدني محمد إبراهيم 
المىدني العىام العسىكري لحكىم  اسىتئنالاإلندام وذلك بعد الخيانة والتدخل في القتل وصدر بحقه حكمًا ب

األشغال الشاقة المِّبدة الذي صدر بحقه ابتداًء من المحكمة العسكرية العليىا بغىوة مىع اإلشىارة إلىى كونىه 
مدني ويعمل سائقًا، وقد تقدم المحكوم نليه محمد المذكور بطلب إلنادة محاكمتىه أمىام القضىاء العىادي 

 294.كري إالَّ أنه لم ي َجب طلبه وتم تن يذ الحكم بحقهكونه مدني ال نس

كمىىىا سىىىبق وذكرنىىىا أن العوائىىىق التىىىي تحىىىول دون تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام بحىىىق المحكىىىوم نليىىىه سىىىندًا 
للضمانات التي جاءت بها التشريعات ال لسىطينية وتلىك المطبقىة فىي فلسىطين حتىى يومنىا هىذا ال تقتصىر 

والقضىىاء نلىىى وجىىه الخصىىوى فقىىط بىىل تمتىىد لتشىىمل نوائىىق  نلىىى نوائىىق مىىن جهىىة السىىلطة القضىىائية
أخىىرى مىىن جانىىب السىىلطة التن يذيىىة وهىىي الجهىىة الموكىىل لهىىا قانونىىًا تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة نلىىى اخىىت ل 

 .أنوانها، حي  سيتم دراسة هذه العوائق بالت صيل في ال ر  ال اني من هذا المطلب 
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وقىد اسىتأنل المىدني العىام  1001\7\23كان قد صدر الحكم بحقه باألشغال الشاقة المِّبىدة نىن المحكمىة العسىكرية العليىا بغىوة بتىاريخ . 294
ال ي ضىىار " للىىنى القىىانوني ومىىا ذلىىك إال مخال ىىة  1001\22\3والىىذي ن ىىدلل فيىىه الحكىىم لإلنىىدم بتىىاريخ  1001\7\11العسىىكري الحكىىم بتىىاريخ 

بعد أن كىان قىد تقىدم بطلىب النىادة محاكمتىه سىندًا لقىرار رئىيت السىلطة  1020\4\23، وقد تم تن يذ حكم االندام بحقه بتاريخ " الطانن بطعنه 
ي أمىام القضىاء والىذي جىاء بضىرورة انىادة محاكمىة كىل َمىن تمىت محاكمتىه كمىدني أمىام القضىاء العسىكر  1003الوطنية الىذي أصىدره فىي نىام 

 .، حي  لم ي ن ر في طلبه وتم تن يذ الحكم بحقه( المختى)العادي 
 .29-23. ياسر ن ونة، مرجع سبق ذكره، ى
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لقد ذكرنا سابقًا بأن النيابة العامىة فىي فلسىطين هىي الجهىة المختصىة قانونىًا بتن يىذ األحكىام الجوائيىة 
الصىىادرة نىىن المحكمىىة المختصىىة ومىىا حكىىم اإلنىىدام إال أحىىدها، فمىىا مىىدى احتىىرام النيابىىة العامىىة بصىى تها 

وجىىه الخصىىوى؟ ومىىا هىىي العوائىىق جهىىة تن يذيىىة للقوانىىد القانونيىىة الم ن مىىة لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى 
 ؟ بإصدارهاالعملية التي تحول دون تن يذها لك ير من أحكام اإلندام الصادرة نن المحاكم المختصة 

لإلجابىىة نلىىى هىىىذه التسىىاِّالت ال بىىىد مىىن إجىىىراء دراسىىة واقعيىىة لحىىىاالت اإلنىىدام التىىىي صىىدرت نىىىن 
ولغايىة يومنىىا هىىذا ومىا هىىي نسىىبة  2114م المحىاكم ال لسىىطينية منىذ قىىدوم السىىلطة الوطنيىة ال لسىىطينية نىىا

 ... تن يذ م ل هذه األحكام وكي ية تن يذها ومن الجهة التي قامت فعً  بالتن يذ 

مىىىن خىىى ل دراسىىىتنا ألحكىىىام اإلنىىىدام التىىىي أصىىىدرتها المحىىىاكم ال لسىىىطينية وذلىىىك منىىىذ قىىىدوم السىىىلطة 
إحصىائيات مِّسسىات المجتمىع  ، نسىتنت  وحسىب1020ولغايىة نىام  2114الوطنية ال لسطينية في نام 

المىدني فىىي فلسىىطين إلىىى أنىىه قىىد صىىدر مىىا يقىىارب تسىىع وتسىىعون حكمىىًا باإلنىىدام فىىي حىىين ن  لىىذ منهىىا فقىىط 
سىىىبع ونشىىىرون حكمىىىًا، ومىىىا تبقىىىى مىىىن أحكىىىام بعضىىىها صىىىدر فيىىىه قىىىرار مىىىن رئىىىيت السىىىلطة بتخ يضىىىها 

معلقىىًا، وهنىىا ال بىىد مىىن اإلشىىارة والىبعض ا خىىر لىىم يىىأت أي رد مىىن قبىىل الىىرئيت نليهىىا وبىىذلك بقىىي أمىىرهم 
إلى النقى التشريعي في القوانين ال لسطينية وتلك التشريعات المطبقة في فلسىطين والىذي ال بىد مىن سىد 

 295.هذا النقى بنى تشريعي يضع حً  قانونيًا في حال حصول م ل هذه الحالة وهي ك   ر

ي بلىىا نىىددها كمىىا سىىبق وذكرنىىا سىىبع والتىى 1003بدراسىىتنا ألحكىىام اإلنىىدام التىىي ن  ىىذت ولغايىىة نىىام 
ونشىىىىرون حكمىىىىًا نجىىىىد أن مع مهىىىىا قىىىىد صىىىىدر نىىىىن المحىىىىاكم العسىىىىكرية ال لسىىىىطينية التىىىىي ت طبىىىىق قىىىىانون 

وفىي  ىل  ىرول  2171العقوبات ال وري وقانون أصول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري والىذي و ضىع نىام 
ودقيىىىق يتناسىىب ووضىىىع ال ىىىورة   نائياسىىتخىىىارج دولىىىتهم وفىىي وضىىىع   نىىذاكال ىىورة ال لسىىىطينية حيىى  كىىىانوا 

وقتها وال يتناسب مع دولة نصرية في  ل التقدم الحاصىل، فى  وال الخى ل قائمىًا حىول مشىرونية م ىل 
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هىىذه القىىوانين ومىىدى شىىرنية الخضىىو  لهىىا وفىىي ذات الوقىىت مع ىىم هىىذه األحكىىام صىىدرت بحىىق أشىىخاى 
 296.العسكريين فقطالمحاكم العسكرية يقتصر نلى  اختصاىمدنيين بالر م من أن 

وحتىى يومنىا هىذا ن  ىذت  1009ال بد من اإلشارة إلى أن جميع أحكام اإلندام التىي ن  ىذت منىذ نىام 
دون مرانىىاة إجىىراء أساسىىي نىىى القىىانون نلىىى إلواميتىىه لتن يىىذ م ىىل هىىذا الحكىىم أال وهىىو مصىىادقة رئىىيت 

ئيت ال لسىىطيني نلىى أي مىىن السىلطة الوطنيىىة ال لسىطينية نليىىه، وحيى  لىىم يىرد أي مصىىادقة مىن قبىىل الىر 
أحكىىام اإلنىىدام الصىىادرة نىىن المحىىاكم ال لسىىطينية الن اميىىة منهىىا والعسىىكرية منىىذ هىىذا العىىام فمىىا تىىم تن يىىذه 
نىىدام لىىم ي تبىىع فيىىه اإلجىىراءات القانونيىىة الم لومىىة بنصىىوى  مىن أحكىىام ي شىىكل تن يىىذًا خىىارج نطىىاق القىىانون وال

ونية لشخى المحكوم نليه باإلنىدام، وبالتىالي خرقىًا لكافىة قانونية صريحة والتي هي بم ابة ضمانات قان
  297.حقوق اإلنسان والقوانين الدولية ومبادص األمم المتحدة ات اقيات

لقىد شىهدت الممارسىة العمليىة لتن يىذ أحكىام اإلنىدام فىي فلسىطين سىواء فىي الضى ة الغربيىة أو قطىا  
فىىي تن يىىذ هىىذه األحكىىام خرقىىًا  االنتقائيىىةكل  ىىوة مخال ىىات صىىريحة لاصىىول القانونيىىة المتبعىىة، حيىى  ت شىى

لمبدأ المسىاواة الىذي أكىد نليىه القىانون األساسىي ال لسىطيني فىي العديىد مىن نصوصىه ومىا ذلىك إال ضىربًا 
بعرض الحائط لم ل هىذه النصىوى وتلىك القىوانين والتشىريعات النافىذة والمِّكىدة نليىه، حيى  تقىوم النيابىة 

نىىىن تن يىىىذ بعضىىىًا مىىىن أحكىىىام  باالمتنىىىا تن يىىىذ األحكىىىام الجوائيىىىة كافىىىة  العامىىىة الجهىىىة الموكىىىل لهىىىا قانونىىىاً 
لكافىىىة اإلجىىىراءات القانونيىىىة ومىىىا ذلىىىك إالَّ نتيجىىىة للضىىىغوط السياسىىىية التىىىي  اسىىىتي ائهااإلنىىىدام بىىىالر م مىىىن 

 298.تتعرض لها النيابة العامة كجهة تن يذية مما يصبا تن يذ م ل هذه العقوبة بالصبغة السياسية

المحكوم نليىه باإلنىدام نلىى الئحىة المىوت مىدة طويلىة مىن أكبىر ال ىواهر  اسمرة وضع ت شكل  اه
العملية والعوائق التي تواجه تن يذ أحكىام اإلنىدام الم سىتوفية لكافىة اإلجىراءات القانونيىة الم روضىة، فمى ً  

لحكىم بحقىه تأخير تن يذ حكم اإلندام الصادر بحق المحكوم نليىه لمىدة خمسىة أنىوام مىن تىاريخ صىدور ا
ي شكل مدة طويلة ونونًا من التعىذيب الن سىي وبىذلك مخال ىًة صىريحة للهىدل مىن أي نقوبىة جوائيىة نلىى 
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العمىىوم ونقوبىىة اإلنىىدام نلىىى وجىىه الخصىىوى أال وهىىو الىىرد  ال تحقيىىق أكبىىر قىىدر مىىن التعىىذيب بحىىق 
 299.المحكوم نليه

تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة نلىىى وجىىه  ي شىىكل تقصىىير النيابىىة العامىىة بصىى تها الجهىىة الموكىىل لهىىا قانونىىاً 
العمىوم وأحكىىام اإلنىىدام نلىى وجىىه الخصىىوى فىىي أدائهىا الىىو ي ي وواجبهىىا القىانوني فىىي مراقبىىة السىىجون 
والتأكىىد مىىن سىىير كىىل مىىا فيهىىا وفقىىًا للنصىىوى واإلجىىراءات القانونيىىة مىىن أكبىىر العوائىىق أمىىام حسىىن تن يىىذ 

فالويىىارات ليسىىت بدوريىىة بىىىل هىىي مىىن فتىىرة ل تىىىرة 300نونيىىة،أحكىىام اإلنىىدام وفقىىًا لإلجىىراءات والضىىىوابط القا
كمىا أن مىن أبىرو الضىوابط القانونيىة هىو 301أخرى بعيدة جدًا ممىا تسىمح بىالك ير مىن التجىاووات القانونيىة،

إنىى م المحكىىوم نليىىه بوقىىت تن يىىذ حكىىم اإلنىىدام بحقىىه وذلىىك قبىىل مىىدة معقولىىة مىىن ومىىن التن يىىذ فهىىذا مىىا 
ة جمعىىىاء، ومىىىا ذلىىىك إال لمنحىىىه فسىىىحة مىىىن الوقىىىت ليرتىىىب أمىىىوره ويىىىووره أقاربىىىه تتطلبىىىه العدالىىىة واإلنسىىىاني

 302.وللحصول نلى النصيحة الروحانية الدينية

أمىىىا مىىىن ناحيىىىة الممارسىىىة العمليىىىة فقىىىد س ىىىجلت الك يىىىر مىىىن أحكىىىام اإلنىىىدام التىىىي تىىىم تن يىىىذها بحىىىق 
كىىم اإلنىىدام الىىذي ن  ىىذ بحىىق المحكىىوم نلىىيهم دون إخبىىارهم حتىىى بنيىىة تن يىىذ الحكىىم بحقهىىم، نىىذكر منهىىا ح

فحسىىىب مىىىا جىىىاء فىىىي تقريىىىر للهيئىىىة المسىىىتقلة ( الىىىذي سىىىبق الحىىىدي  ننىىىه)المىىىواطن محمىىىد إبىىىراهيم السىىىبع 
هات يىًا مىن شىقيقه ي خبىره بأنىه قىد س ىمح  اتصىااللحقوق اإلنسان بأن المحكوم نليه محمد المذكور قد تلقى 

نقل لسىىجن  خىىر فىىي مدينىىة خىىانيونت لوجىىود حالىىة لىىه وألهلىىه بويارتىىه حيىى  أخبرتىىه إدارة السىىجن بأنىىه سىىي  
طىوارص حيىى  توجىه األخ والعائلىىة لرِّيتىىه نلىى وجىىه السىىرنة وفىي منتصىىل الليىىل وبعىد أن نىىادوا لمنىىولهم 

هات يىىًا ي  يىىد بأنىىه قىىد ن  ىىذ حكىىم اإلنىىدام  اتصىىاالوفىىي حىىوالي السىىانة ال امنىىة صىىباحًا مىىن اليىىوم التىىالي تلقىىوا 
ذي لىم يكىن يعلىم شخصىيًا بأنىه سىي ن ذ بحقىه حكىم اإلنىدام فىأيل احتىراٍم هىذا بحق شقيقهم محمد المذكور الى
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من خ ل دراسة الواقع العملي لتن يذ أحكام اإلندام في فلسطين وخصوصًا في قطا   ىوة نجىد أن 
ة قانونىىًا بالتن يىىذ، ف ىىي قضىىية إنىىدام محمىىد مع ىىم هىىذه األحكىىام قىىد ن  ىىذت مىىن قبىىل الجهىىة  يىىر المختصىى

يىة ولىىيت النيابىة العامىىة لالسىبع الىىذي سىبق الحىىدي  ننىه تىىم تن يىذ حكىىم اإلنىدام بحقىىه مىن قبىىل ووارة الداخ
لتشىمل وسىيلة  امتىدتبص تها الجهة المختصة قانونًا بذلك، ولم يقتصر األمر نلى ذلك بىل إن المخال ىة 

دت التشريعات ال لسطينية الشنق كوسيلة لتن يىذ اإلنىدام بحىق المحكىوم تن يذ أحكام اإلندام ف ي حين حد
نليه المدني والرمي بالرصىاى فىي حىال العسىكري إالَّ أن ك يىرًا مىن أحكىام اإلنىدام بىالر م مىن صىدورها 

إالَّ أن الجهىىة التىىي قامىىت بالتن يىىذ ( محكمىىة  يىىر مختصىىة)نىىن محىىاكم نسىىكرية وبحىىق مىىواطنين مىىدنيين 
وسىىىيلة الرمىىىي بالرصىىىاى لتن يىىىذ كافىىىة أحكىىىام اإلنىىىدام التىىىي ن  ىىىذت منىىىذ قىىىدوم السىىىلطة  لباسىىىتعماقامىىىت 

 303.الوطنية ال لسطينية ولم ت سجل حالة واحدة لتن يذ أي منها بوسيلة الشنق

لم تقتصىر العوائىق العمليىة التىي تحىول دون حسىن تن يىذ أحكىام اإلنىدام فىي فلسىطين نلىى مىا سىبق 
ة دفىىىن ج ىىىة َمىىىن ن  لىىىذ بحقىىىه حكىىىم اإلنىىىدام، حيىىى  تسىىىتمر نمليىىىة خىىىرق ذكىىىره فقىىىط بىىىل تمتىىىد لتشىىىمل كي يىىى

الضىىوابط القانونيىىة الم لومىىة بنصىىوى قانونيىىة صىىريحة ت ىىن م تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة لتصىىل لحىىد مرحلىىة 
دفىىن ج ىىة شىىخى َمىىن ن  لىىذت بحقىىه هىىذه العقوبىىة فسىىندًا إلحصىىائية للهيئىىة المسىىتقلة لحقىىوق المىىواطن فقىىد 

 يىر القانونيىة،  ألإلنسىانيةدام الشىقيقين أبىو سىلطان فىي  ىوة بعضىًا مىن الممارسىات س جلت فىي قضىية إنى
حيىى  لىىم ي ىىتم دفىىن ج تهمىىا حسىىب الشىىعائر الدينيىىة واإلسىى مية الم تبعىىة ولىىم ت سىىلم ج تهمىىا لىىذويهما لىىدفنهما 

والسىماح الج تىين  اسىتخراجحسب العادات الم تبعة بل د فنا بمعرفة السلطة وفي وقت الحق من الدفن تىم 
لعائلىىىة كىىىل منهمىىىا بىىىإجراء مىىىا يلىىىوم، وفىىىي ذلىىىك لىىىيت فقىىىط خرقىىىًا للقىىىانون بىىىل وللشىىىعائر والطقىىىوت الدينيىىىة 

 304.االحترامالواجبة 
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بىىالر م مىىن أن المحكىىوم نليىىه باالنىىدام محمىىد السىىبع المىىذكور هىىو مىىدني إال أنىىه صىىدر بحقىىه حكىىم االنىىدام مىىن محكمىىة نسىىكرية فىىي  ىىوة وتىىم 
القانونية المك ولة للمدني مرتكب جريمة تستوجب االندام والواجب ن رها أمام محاكمته نلى وجه السرنة ضاربًة بعرض الحائط كل الضمانات 

ين مىىن المحىاكم الن اميىة العاديىة ، كمىا وقىىد ن  ىذ بحقىه الحكىم رميىًا بالرصىىاى ال بوسىيلة الشىنق بانتبارهىا وسىيلة تن يىىذ حكىم االنىدام بحىق المىدني
تم اصابته في الصىدر ومىن  ىم وفاتىه ، إشىارة إلىى أنىه قىد تىم تن يىذ م ىل هىذه األحكىام ال لسطينين، حي  تم اندامه باط ق نيارين ناريين نليه و 
 .1020وبذات الطريقة بحق خمسة مواطنين  خرين وفي ذات العام 

 .41. نمار الدويك، مرجع سبق ذكره، ى. 304
قبل السلطة كما وحضر التن يىذ أشىخاى لىم يكىن يتشابه ذلك مع قضية اندام العقيد أبو مصط ى ، حي  لم ت سلم ج ته لعائلته بل تم دفنها من 

بالضىرورة حضىىورهم ولىىم يىىنى القىىانون نلىى إمكانيىىة حضىىورهم كال عاليىىات الوطنيىىة وبعىىض مسىِّولي ال صىىائل ال لسىىطينية ومىىا ذلىىك إال مخال ىىة 
 .الواجب االحترام 1002لسنة  3صريحة لسرية التن يذ ونصوى قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم 



الضىىىوابط والقيىىىود القانونيىىىة الم روضىىىة نلىىىى تن يىىىذ أحكىىىام اإلنىىىدام نلىىىى وجىىىه  احتىىىرامإن فىىىي نىىىدم 
ه العقوبىىة سىىواء مىىن حيىى  الجهىىىة العمىىوم والتىىي هىىي بم ابىىة ضىىمانات لشىىخى المحكىىوم نليىىىه بم ىىل هىىذ

المختصة بالتن يذ، وسيلة وكي يىة دفىن ج ىة َمىن ن  لىذ بحقىه نقوبىة اإلنىدام ت شىكل خرقىًا للتشىريعات السىارية 
فىىي فلسىىطين وبالتىىالي خرقىىًا للتشىىريعات والقىىوانين الدوليىىة والسياسىىة الجنائيىىة الحدي ىىة التىىي ال تقىىوم نلىىى 

م ىل هىذه  ارتكىابية بل تقتصر نلى تحقيىق الىرد  والحيلولىة دون أسات التش ي في فرض العقوبة الجوائ
األفعىىال الخطيىىرة التىىي تسىىتوجب م ىىل هىىذه العقوبىىة القاسىىية وبىىذات الوقىىت ت شىىكل نائقىىًا دون حسىىن تن يىىذ 

 .أحكام اإلندام

التىي تحىول دون تن يىذ أحكىام اإلنىدام ( الواقعيىة)كما سىبق وذكرنىا بىأن األسىباب أو العوائىق العمليىة 
قىىىًا للضىىىوابط والقيىىىود القانونيىىىة ال تعىىىود فقىىىط ألسىىىباب و ي يىىىة بىىىل تمتىىىد لتشىىىمل أسىىىبابًا سياسىىىية، وذلىىىك وف

يتضح من خ ل الصبغة السياسية التي ت رافق كافة مرافق المجتمع ال لسطيني وسلطاته الى    وهىذا مىا 
 .سن  صله في المطلب ال اني من هذا المبح  

 

 سباب سياسيةتنفيذ مقيَّد أل: المطلب الثاني
 

ي شكل الوضع السياسي في فلسطين من أكبر العوائق التىي ت واجىه تن يىذ أحكىام اإلنىدام حيى  تلعىب 
السياسىة دورًا  كبيىىرًا فىىي كافىىة القطانىات ال لسىىطينية وت ىىِّ ر نليهىىا سىىلبًا ممىا يحىىول دون حسىىن تن يىىذ م ىىل 

الىىى    فىىىي فلسىىىطين تشىىىريعية، هىىذه األحكىىىام الخطيىىىرة، فىىى  ي مكىىىن تصىىىور الك يىىىر مىىن أنمىىىال السىىىلطات 
تن يذيىىة، قضىىائية تخلىىو مىىن الصىىبغة السياسىىية حيىى  باتىىت السياسىىة تتىىدخل فىىي كافىىة نىىواحي الحيىىاة فىىي 
فلسىىطين، ولدراسىىة مىىدى تأ يرهىىا نلىىى تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىىدام ال بىىد مىىن تقسىىيم دراسىىتها إلىىى سياسىىية تقىىىع 

 .ل رنين القادمينضمن المحيط الداخلي وأخرى ضمن المحيط الخارجي وذلك في ا
 

 السياسة ضمن المحيط الداخلي: الفرع األول
 

بالوضع السياسي  ير الم سىتقر نبىر أك ىر مىن قىرن مىن  ارتباطاَتشكَّل الن ام القانوني في فلسطين 
الومىان، فقىد تىىم وضىع قىىوانين وتشىريعات ت ىىن م الوضىع فىىي فلسىطين مىىن قبىل األن مىىة الحاكمىة الم تعاقبىىة 

سىىىىيطرتها نلىىىىى الشىىىىعب ال لسىىىىطيني بأسىىىىره وفىىىىي كافىىىىة جوانىىىىب الحيىىىىاة سياسىىىىية، بهىىىىدل إرسىىىىاء دنىىىىائم 



ه ىم، وسىندًا لىذلك فإنىه  سيطبقونهان في هذه القوانين والتي يدون مشاركة ال لسطيني... اقتصادية، قضائية
ي مكىن وصىىل الن ىىام القىىانوني فىىي فلسىىطين نلىىى أنىىه ن ىىام معقىىد وخلىىيط مىىن نىىدة تشىىريعات لعىىدة أن مىىة 

والتىىىي أدت  2141حكم فلسىىىطين منىىذ العهىىىد الع مىىاني لحىىين حصىىىول النكبىىة ال لسىىىطينية نىىام تعاقبىىت لىىت
لتقسىىيم فلسىىطين إلىىى قطىىا   ىىوة والتىىي كانىىت تحىىت حكىىم اإلدارة المصىىرية والضىى ة الغربيىىة التىىي أ لحقىىت 
 بالمملكة األردنية حي  استمر خضو  كل منهما لقوانين الجهة الحاكمة في كل منهىا لحىين وقىو  الضى ة
الغربيىىىة وقطىىىا   ىىىوة تحىىىت اإلحىىىت ل اإلسىىىرائيلي حيىىى  اسىىىتمر العمىىىل بىىىالقوانين النافىىىذة بمىىىا ال يتعىىىارض 

السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية مقاليىىد  اسىىت مالوضىىع كىىذلك لحىىين  واسىىتمرواألحكىىام العسىىكرية اإلسىىرائيلية 
 .2114الحكم نام 

إال أن واليتهىىا نلىىى أرض الواقىىع لىىم  السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية لمقاليىىد الحكىىم اسىىت مبىىالر م مىىن 
تكىىن تشىىىمل كافىىىة أنحىىىاء فلسىىىطين وفىىىي ذات الوقىىىت ر ىىىم تشىىىكيل المجلىىىت التشىىىريعي ال لسىىىطيني وانعقىىىاد 
أدواره إالَّ أن الن ىىىام القىىىانوني فىىىي فلسىىىطين بقىىىي مختلطىىىًا م تىىىأ رًا بىىىاإلدارات التىىىي سىىىبق وحكمىىىت شىىىطري 

 2190لسىىىنة  29العمىىىل بقىىىانون العقوبىىىات رقىىىم ، حيىىى  اسىىىتمر (الضىىى ة الغربيىىىة وقطىىىا   ىىىوة)فلسىىىطين 
فىي الضى ة الغربيىة أمىا فىي قطىا   ىوة فقىد اسىتمر بقىانون العقوبىات ( والذي هو في األصل قانون أردني)

والىىىذي  2137لسىىىنة  333والمعىىىدل بىىىأمر الحىىىاكم العىىىام المصىىىري رقىىىم  2139لسىىىنة  74رقىىىم  االنتىىىدابي
ا خىىر، إضىىافًة لقىىانون العقوبىات ال ىىوري الىىذي ي طبىىق  ي عاقىب كىىل منهمىىا اإلنىدام نلىىى أفعىىال تختلىىل نىن

 305.ينينلى العسكريين من ال لسطين

سندًا لما ذ كىر أنى ه، فىإن تعىدد القىوانين والتشىريعات التىي ال تىوال جميعىًا ت طبىق فىي فلسىطين سىواء 
بىىىة تلىىك فىىىي الضىىى ة الغربيىىىة أو فىىي قطىىىا   ىىىوة كنتيجىىىة للسياسىىة التىىىي كانىىىت تحكىىىم كىىل منهىىىا ت شىىىكل العق

األساسىىية التىىي تحىىول دون تطبيىىق مبىىدأ المسىىاواة أمىىام القىىانون والىىذي ت نىىادي بىىه كافىىة نصىىوى القىىانون 

                                       
كونه و ضع في  ىل  ىرول اسىت نائية وو ضىع فىي  2171تأكيدًا نلى ما سبق ذكره من مدى شرنية تطبيق قانون العقوبات ال وري لسنة . 305

مكان خارج فلسطين وخ ل ال ورة ال لسطينية وبما يتناسىب ووضىع ال ىورة أنىذاك وك يىر مىن نصوصىه ال تت ىق والتطىور ال لسىطيني الحاصىل منىذ 
يومنىا هىىذا ، كمىا أنىه لىىم ي ىتم نرضىىه نلىى المجلىت التشىىريعي كغيىره مىىن قىوانين الطىوارص إلقىىراره بحيى  ي صىىبح واجىب التطبيىىق  أيىام ال ىورة وحتىىى

شىرنية تطبيىق وبالتالي لم ي تم إقراره وال حتى تعديله وبالتالي لم ي نشر في جريدة الوقائع ال لسطينية كشرط أساسي لن اذه ، والتساِّل هنا ما مىدى 
 ون نلى أرض الواقع حتى يومنا هذا  وما شرنية األحكام الصادرة نن المحاكم العسكرية التي ت طبق هذه القوانين؟هذا القان



األساسىىي ال لسىىطيني، كىىذلك نائقىىًا نمليىىًا أمىىام حسىىن تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة نلىىى وجىىه العمىىوم وأحكىىام 
 306.اإلندام نلى وجه الخصوى

رًا بىىاروًا فىىي تشىىكيل نىىائق كبيىىر أمىىام تطبيىىق لقىىد شىىهدت السىىاحة ال لسىىطينية حىىد ًا  خىىر كىىان لىىه دو 
سىىىن السياسىىىة الجنائيىىىة فىىىي  المسىىىلح مىىىا بىىىين كىىىل مىىىن حركتىىىي  اليتىىىقتفلسىىىطين، حيىىى  سىىىاهم الطىىىابع االح 

والىذي أدى بالنهايىة وفىي منتصىل العىام المىذكور  1007حمات وفتح والذي بدأت بذوره في بداية العىام 
ة لحركىىىة حمىىىات فىىىي قطىىىا   ىىىوة وفىىىي الضىىى ة الغربيىىىة سياسىىىي وجغرافىىىي حيىىى  السىىىلطة الم طلقىىى النقسىىىام

السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية حيىى  أخضىىع كىىل طىىرل منهمىىا جميىىع مِّسسىىات الدولىىة بمىىا فيهىىا مِّسسىىات 
السىىلطة القضىىائية إلمىىرة كىىل طىىرل منهمىىا وأصىىبح األمىىر وكىىأن كىىل منهمىىا دولىىة مسىىتقلة بحىىد ذاتهىىا وال 

 .يعترل أي منهما بشرنية ا خر

السلطوي بين الض ة الغربية وقطا   وة لتعطل المحىاكم الن اميىة فىي قطىا   ىوة  اماالنقسلقد أدى 
، وقىىىىد أصىىىىدر رئىىىىيت مجلىىىىت القضىىىىاء األنلىىىىى قىىىىرارًا فىىىىي 1007ل تىىىىرة منىىىىذ أحىىىىدا  حويىىىىران مىىىىن العىىىىام 

بجهىىاو  ل سىىتعانةموجهىىًا لقضىىاة التن يىىذ فىىي قطىىا   ىىوة بتجميىىد كافىىة القىىرارات التىىي تحتىىاج  1/7/1007
 .يذها وذلك نلى ضوء قرار مدير نام الشرطة بوقل نملهاالشرطة لتن 

السياسىىىي إللغىىىاء دور النيابىىىة العامىىىة الجهىىىة الموكىىىل لهىىىا قانونىىىًا تن يىىىذ األحكىىىام  االنقسىىىامكمىىىا وأدى 
فىي قطىا   ىوة، وقىد استعاضىت حركىة حمىات نىن النيابىة العامىة ( وما حكم اإلنىدام إال أحىدها)الجوائية 

والتىىي منحىىتهم صىى حيات النيابىىة العامىىة وبىىذلك فقىىدت النيابىىة " قىىوة التن يذيىىة ال"بمىىا أطلقىىت نليهىىا مسىىمى 
المسىلح، حيى  أصىدر  االقتتىال النتهىاءالعامة هذه األداة التن يذية في قطا   وة فىي اليىوم التىالي مباشىرًة 

عامىة مدير نام الشرطة قرارًا يقضي بتسريح ضباط وضباط صل وأفراد شرطة وبالتىالي لىم تعىد النيابىة ال
قادرة نلى ممارسة صى حياتها الموكلىة لهىا قانونىًا ونلىى رأسىها تن يىذ األحكىام الجوائيىة نلىى وجىه العمىوم 

بالكامىل فىي حىين اسىتمر نمىل  اختصاصىهاقىد ش ىل  باختصىاروأحكام اإلندام نلى وجه الخصىوى أي 
  307.في الض ة الغربية االنقسامالنيابة العامة كما هو قبل 
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السياسىىي السىىلطوي مىىا بىىين الضىى ة الغربيىىة وقطىىا   ىىوة وأك رهىىا تىىأ يرًا  االنقسىىاملعىىل أحىىد أبىىرو   ىىار 
نلى وضع السلطة القضائية هو ما قامت به حركة حمات في قطا   وة من خلىق لجسىم قضىائي بىديل 

كبىىديل نىىن مجلىىت القضىىاء األنلىىى الىىذي اقترنىىت صىى حياته نلىىى " مجلىىت نىىدل أنلىىى"وهىىو مىىا ي سىىمى 
حي  أدى هذا الجسم البديل الم نشأ نلى أسات حوبىي لخلىل كبيىر فىي ن ىام العدالىة الض ة الغربية فقط، 

الم ىىاج  فىىي الجهىىاو القضىىائي  نىىذاك، ممىىا أدى لتعطيىىل تن يىىذ  االنقىى بخصوصىىًا فىىي قطىىا   ىىوة حيىى  
 308.ندد كبير من األحكام الجوائية ال سيَّما أحكام اإلندام التي كانت قد صدرت في تلك ال ترة

السياسىي الىذي بىدأ فىي بدايىة  ل نقسىاموال وضىى األمنيىة والىذي هىو بم ابىة نتيجىة مباشىرة  إن لل لتان
بىىين كىىل مىىن حركىىة فىىتح وحمىىات وأحىىد أبىىرو مخل اتىىه، دور كبيىىر فىىي إضىىعال اسىىتق لية  1007العىىام 

السلطة القضائية والحد مىن قيامهىا بواجبهىا دون أي تحيىو فقىد واد التخىول والتىدخل الخىارجي والضىغوط 
لى القضاة في إصدارهم ألحكامهم ونلىى وجىه الخصىوى أحكىام اإلنىدام وقىد أصىبحت تصىدر وبك ىرة ن

وفقًا لوجهة الن ر السياسىية للحىوب الحىاكم فىي المنطقىة ال نلىى أسىات القىوانين والتشىريعات السىارية فىي 
 فلسىىىطين، حيىىى  سىىىيطرت الصىىىبغة السياسىىىية نلىىىى أحكىىىام المحىىىاكم ال لسىىىطينية وأصىىىبح إصىىىدار أحكىىىام
اإلنىىدام نلىىى جىىرائم ال ي مكىىن وصىىى ها إال بىىالجرائم ذات الصىى ة السياسىىية سىىىندًا لوجهىىة ن ىىر كىىل طىىىرل 

وأ لبها جرائم الخيانة والتجست، حيى  أ هىدرت الك يىر مىن حقىوق ( السياسي االنتماءنلى خل يات )منهم 
أضىىعل  قىىة أ نىىات  المىىواطنين أمىىام المحىىاكم والتىىي يقىىع نليهىىا أصىىً  إنصىىافهم وتحقيىىق العدالىىة لهىىم ممىىا

ك يرون بالقضاء وحال دون لجوئهم له ال بل والبح  نن وسائل فعالة وسريعة ألخىذ حقىوقهم بعيىدًا نىن 
 309.القضاء

ت شىىىكل  ىىىاهرة محاكمىىىة أشىىىخاى مىىىدنيين أمىىىام المحىىىاكم العسىىىكرية وهىىىي الجهىىىة  يىىىر ذات الواليىىىة 
السياسي السىلطوي بىين قطىا   ىوة  ل نقساملمحاكمتهم أك ر ال واهر التي ترتبت كنتيجة ( االختصاى)

والضىى ة الغربيىىة، حيىى  س ىىجلت الك يىىر مىىن أحكىىام اإلنىىدام الصىىادرة بحىىق مىىدنيين تىىم محىىاكمتهم بموجىىب 
بمحىىىامي وحرمانىىه حىىىق  االتصىىالإجىىراءات سىىريعة ت تقىىىر ألدنىىى ضىىىمانات المحاكمىىة العادلىىىة مىىن ناحيىىىة 

صدار أحكام اإلندام بحقهم خ ل مدة قصي  .رة ال تتجاوو الستة أشهرالدفا  نن ن سه وال

                                       
 .9.اص ح حسنية ، ن ت المرجع، ى. 308
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مىىىدنيين مىىن قبىىل محىىىاكم  ينيمىىواطنلقىىد تىىم تسىىجيل الك يىىىر مىىن أحكىىام اإلنىىدام التىىىي صىىدرت بحىىق 
تن يىىذًا  4/3/1022نتطىىرق ألحىىد ها تاريخىىًا، حيىى  س ىىجل وبتىىاريخ  اختصاصىىهانسىىكرية بىىالر م مىىن نىىدم 

لمحكمىىة العسىىكرية الدائمىىة مىىن قبىىل ا" نبىىد الكىىريم محمىىد شىىرير"لحكىىم إنىىدام والىىذي صىىدر بحىىق المىىواطن 
بغىىىوة بتهمىىىة الخيانىىىة الع مىىىى، فبىىىالر م مىىىن صىىىدوره نىىىن المحكمىىىة العسىىىكرية  يىىىر المختصىىىة بمحاكمتىىىه 

كونىىىه مىىىدنيًا ال نسىىىكريًا إال أن الحكىىىم قىىىد صىىىدر ون  ىىىذ بحقىىىه ومىىىا هىىىذا التن يىىىذ إالَّ لنوايىىىا وأ ىىىراض  ابتىىىداء
ي ذلىىك مخال ىىًة صىىريحة لهىىدل العقوبىىة الجوائيىىة سياسىىية كغيىىره مىىن أحكىىام اإلنىىدام التىىي ن  ىىذت أخيىىرًا وفىى

 310.نلى وجه العموم

السياسىىىي بىىىين  االنقسىىاممىىن خىىى ل دراسىىة أحكىىىام اإلنىىىدام التىىي ن  ىىىذت حىىدي ًا فىىىي قطىىىا   ىىوة ومنىىىذ 
نجىىد بىىأن جميىىع مىىا ن  ىىذ مىىن أحكىىام إنىىدام منىىذ تىىاريخ  –الضىى ة الغربيىىة وقطىىا   ىىوة  –شىىطري فلسىىطين 

أو مىىا ي سىىىمى باإلنىىىدام خىىىارج نطىىىاق القىىىانون وهىىىو مىىىا  تن يىىىذ  يىىىر قىىىانوني لغايىىىة يومنىىىا هىىىذا هىىىو االنقسىىام
، حيىىى  لىىىم ت ىىىراَ  فيمىىىا ن  ىىىذ منهىىىا حىىىدي ًا إجىىىراءًا ح رتىىىه كافىىىة التشىىىريعات الدوليىىىة وصىىىكوك األمىىىم المتحىىىدة

قانونيىىًا أصىىيً  حتىىى ي صىىبح حكمىىًا واجىىب التن يىىذ بحكىىم القىىانون أال وهىىو مصىىادقة رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة 
الداخليىة فىي فلسىطين والتىي أدت فىي  االنقسىاميةطينية نليه، وما ذلك إال نتيجًة لاحدا  السياسية ال لس

كرئيسىىًا ل لسىىطين وذلىىك مىىن قبىىل حكومىىة قطىىا  " محمىىود نبىىات"بشىىرنية الىىرئيت  االنتىىرالالنهايىىة لعىىدم 
اكم قطىا  تصىديقه نلىى أحكىام اإلنىدام الصىادرة نىن محى اشىتراط وة وبالتالي حسب وجهىة ن ىرهم نىدم 

 311.لمنصب رئيت السلطة شا رًا لحين حصول انتخابات جديدة بانتبارهم وة حتى ت ن ذ 

السياسىىي مىىا بىىين الضىى ة الغربيىىة وقطىىا   ىىوة السىىلبية نلىىى الجهىىاو  االنقسىىاموأخيىىرًا، ال والىىت   ىىار 
قىىع حىىدي ًا القضىىائي والجهىىاو التن يىىذي قائمىىة حتىىى يومنىىا هىىذا فبىىالر م مىىن إنىى ن قىىرار المصىىالحة الىىذي و  

بىىين كىىل مىىىن الىىرئيت محمىىود نبىىىات والسىىيد اسىىمانيل هنيىىىة إالَّ أن المصىىالحة ال تىىوال حتىىىى يومنىىا هىىىذا 
ال قىة المتبادلىة  باسىتعادةفعليىًا إال  االنقسىاممجرد حبر نلى ورق، ف  ي مكن تصور المصالحة وسد  غىور 

بحرمىة الىدم ال لسىطيني ووحدتىه وتوقىل ما بين ال صائل واألحواب السياسية ال لسطينية وبإيمانهم العميق 
الحدي  نن ض ة  ربية وقطا   وة كلٌّ نلى حدة بل تقبل العي  المشترك في  ىل دولىة واحىدة ت سىاهم 
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بعمىىل القضىىاء والجهىىات التن يذيىىة نلىىى حىىد سىىواء ممىىا ي سىىاهم فىىي رفىىع نسىىبة تطبيىىق القىىانون  االرتقىىاءفىىي 
فىىي  االنتقائيىىةنلىىى تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة دون إتبىىا   نلىىى وجىىه المسىىاواة بىىين جميىىع المىىواطنين والعمىىل

 .تن يذها

ال تقتصر العوائق السياسية التي تحول دون تن يذ الك ير مىن أحكىام اإلنىدام الصىادرة نىن المحىاكم 
ال لسىىطينية المختصىىة نلىىى طبيعىىة السياسىىة الداخليىىة والوضىىع الىىداخلي ل لسىىطين، بىىل تمتىىد لتشىىمل أيضىىًا 

ات الخارجيىة وبوسىائل متعىددة ومتنونىة للحيلولىة دون تن يىذ م ىل هىذه األحكىام وهىىذا الضىغوط مىن السياسى
 .ما سندرسه بالت صيل في ال ر  ال اني من هذا المطلب

 

 السياسة ضمن المحيط الخارجي: الفرع الثاني
 

 ت شكل الصبغة السياسية لتن يذ حكم اإلندام كخصوصية ت ميوه نن باقي األحكام الجوائية مىن أبىرو
العقبىىىات والعوائىىىق التىىىي تحىىىول دون تطبيىىىق م ىىىل هىىىذه العقوبىىىة الجوائيىىىة، حيىىى  ال تقتصىىىر هىىىذه الصىىىبغة 
السياسية له نلى السياسة الداخليىة فىي فلسىطين سىواء فىي الضى ة الغربيىة أو قطىا   ىوة بىل تمتىد لتشىمل 

مىن حيىى   تىأ ير السياسىة الخارجيىىة نلىى م ىىل هىذه العقوبىىة سىواء مىىن حيى  فرضىىها بنصىوى القىىانون أو
 .تن يذها نلى أرض الواقع

كىىىىىون المجتمىىىىىع ال لسىىىىىطيني يعىىىىىي  مرحلىىىىىة بنىىىىىاء الدولىىىىىة وكونىىىىىه مىىىىىن دول العىىىىىالم ال الىىىىى  إضىىىىىافًة 
لخصوصية الوضع ال لسطيني نىن  يىره مىن دول العىالم فقىد أصىبح محىط أن ىار المسىت مرين والمىانحين 

عىىدة دول كبىىرى فىىي الوضىىع الىىداخلي األجانىىب، وهىىذا مىىا فىىتح المجىىال األكبىىر لتىىدخل السياسىىة الخارجيىىة ل
 .اجتمانية، اقتصاديةال لسطيني ونلى جميع األصعدة سياسية، 

لقىىىد سىىىاهم المىىىىانحين والممىىىولين األجانىىىب فىىىىي فىىىرض الىىىىرِّى والسياسىىىة األجنبيىىىة بشىىىىكل كبيىىىر فىىىىي 
فلسىىطين وذلىىك نىىن طريىىق مىىا أنشىىأه ودنمىىه هىىِّالء المىىانحين األجانىىب مىىن مِّسسىىات والتىىي أ طلىىق نليهىىا 

وحقىىوق اإلنسىىان بالصىىبغة  الديمقراطيىىةات المجتمىىع المىىدني، حيىى  تبنىىت هىىذه المِّسسىىات قضىىايا مِّسسىى



يعتمىىد أساسىىًا  –كمىىا َيىىدنون- للديمقراطيىىةاألوروبيىىة كمىىا وتسىىتند فكىىرة هىىِّالء المىىانحين إلىىى أن الوصىىول 
 312.نلى وجود مِّسسات مجتمع مدني فانلة

ر يىىة، امِّسسىىات  يىىر حكوميىىة،  يىىر  إن األصىىل فىىي مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني يكمىىن فىىي كونهىىا
تطونيىة، مسىىتقلة نىن الجهىىاو الحكىومي والقطىىا  الخىاى فىىي الدولىة، وتعمىىل جاهىدًة نلىىى أسىات العمىىل 
التطوني إلشرال أفراد المجتمع فىي الحقىل العىام وبالتىالي تحقيىق التنميىة فىي المجتمىع بأسىره ونلىى كافىة 

 313.أحد أهم أبرو أسباب نجاح م ل هذه المِّسسات والحياد االستق ليةاألصعدة، وبذلك يشكل ناملي 

بدراسىىىىىة الواقىىىىىع العملىىىىىي لمِّسسىىىىىات المجتمىىىىىع المىىىىىدني فىىىىىي فلسىىىىىطين وسىىىىىندًا لخصوصىىىىىية الوضىىىىىع 
ال لسىىىطيني كونىىىه ال يىىىوال تحىىىت اإلحىىىت ل اإلسىىىرائيلي وكنتيجىىىة ل ىىىرول اإلحىىىت ل ومىىىا يىىىنجم ننىىىه مىىىن 

العاملىىة فىىي فلسىىطين ت عىىاني الك يىىر مىىن مشىىاكل ونلىىى جميىىع األصىىعدة، فىىإن مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني 
المشاكل تتم ل أبروها في تسييت م ل هذه المِّسسات من قبل األحواب السياسىية الداخليىة فقىد أصىبحت 
بعىىض هىىذه المِّسسىىات ت شىىكل قنىىاة يصىىل مىىن خ لهىىا الىىدنم المىىالي الخىىارجي لهىىذه األحىىواب تحىىت سىىتار 

 .المشاريع التي ت ن ذها هذه المِّسسات في فلسطين

كمىىىا أن قضىىىية التسىىىييت لم ىىىل هىىىذه المِّسسىىىات ال تقتصىىىر نلىىىى نطىىىاق اإلطىىىار الىىىداخلي للجهىىىات 
قبىىل أطىىرال وجهىىات خارجيىىة  سياسىىيًا مىىن اسىىتغ لهاالسياسىىية المختل ىىة داخىىل فلسىىطين، بىىل تمتىىد لتشىىمل 

سىىواء كانىىىت هىىىذه األطىىىرال من مىىات أو حكومىىىات وفىىىي هىىىذه الحالىىة ت صىىىبح مِّسسىىىات المجتمىىىع المىىىدني 
رة مىن الخىىارج الخطىر الىىذي ي هىدد كافىىة مصىالح المجتمىىع ال لسىطيني وي سىىاهم فىي تىىدخل الك يىر مىىن المسىيَّ 

 314.الدول ونلى رأسها الدول األوروبية في الساحة ال لسطينية ونلى كافة األصعدة

ي شكل موقل مِّسسات المجتمع المدني في فلسطين من نقوبىة اإلنىدام كإحىدى العقوبىات الجوائيىة 
كىىً  مىىن قىىانون العقوبىىات المطبىىق فىىي الضىى ة الغربيىىة وقطىىا   ىىوة مىىن أكبىىر العوائىىق التىىي التىىي جىىاء بهىىا 

تقىىل حىىائً  دون ت عيىىل العمىىل بم ىىل هىىذه العقوبىىة الجوائيىىة، فبىىالر م مىىن الىىنى القىىانوني الصىىريح حىىول 
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نقوبىة جوائيىة ألفعىال مجرمىة وتصىل فىي خطورتهىا لحىد فىرض م ىل هىذه العقوبىة بحىق مرتكبيهىا  انتبارها
إالَّ أن هذه المِّسسات تعمل جاهدًة للحيلولة دون إيقا  م ل هذه العقوبة بغىض الن ىر نىن طبيعىة قسىوة 
الجىىرم الم رتكىىب ومىىا ذلىىك إال امتىىدادًا لافكىىار األوروبيىىة المتم لىىة بالىىدول األوروبيىىة المانحىىة األولىىى لم ىىل 

 .هذه المِّسسات

مجتمىىىع المىىىدني العاملىىىة فىىىي فلسىىىطين ال نمليىىىًا، مىىىن خىىى ل دراسىىىة السياسىىىة الداخليىىىة لمِّسسىىىات ال
تختلل نن سياستها في الك ير من الدول العربية كاألردن ومصىر نلىى سىبيل الم ىال، حيى  يكمىن أبىرو 

مناهضىىة م ىىل هىىذه العقوبىىة ال بىىل والتونيىىة ( نلىىى وجىىه الخصىىوى)أهىىدافها وبمىىا يتعلىىق بعقوبىىة اإلنىىدام 
لمطالبىة بىإجراء إصى حات تشىريعية نلىى الن ىام نمىل بهىدل ا ورشىات و إللغائها من خ ل نقىد نىدوات

الجوائىي ككىل إللغىاء نقوبىة اإلنىىدام مىن ضىمن العقوبىات الجوائيىة، إضىىافَة لمىا ت قدمىه مىن بىرام  تونويىىة 
 315.للحيلولة دون إيقا  وتن يذ م ل هذه العقوبة

طين لعىىل أبىىىرو تبريىىىر لمِّسسىىات المجتمىىىع المىىىدني فىىىي العىىالم العربىىىي نلىىىى وجىىه العمىىىوم وفىىىي فلسىىى
حىق الحيىاة كأحىد  احتىرامكإحدى الدول العربية نلى وجىه الخصىوى فىي مناهضىتها لعقوبىة اإلنىدام هىو 

أهم حقوق اإلنسان نلى حد تعبيرهم، ولكن التساِّل الهام الذي يتبادر للذهن هىو أن الىذي ق تىل ألىيت لىه 
مىىا فىىي حالىىة القتىىل حقىىوق؟ فلمىىاذا إذن التبىىاكي نلىىى حقىىوق الجىىاني والتجىىاوو نىىن حقىىوق المجنىىي نليىىه ك

 316.ألسباب بشعة ومع سابق اإلصرار والترصد كقتل ط ل صغير م  ً 

لعلىىه ي مكىىن إرجىىا  السىىبب الرئيسىىي والهىىام للتبعيىىة العميىىاء مىىن قبىىل مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني فىىي 
فلسىىطين لافكىىار والىىرِّى األوروبيىىة واألجنبيىىة للتمويىىل المىىالي األجنبىىي لم ىىل هىىذه المِّسسىىات، فمىىن أهىىم 

المىىىالي نىىىىن كىىىىل أشىىىكال السىىىىلطة السياسىىىىية  اسىىىىتق لهاشىىىرات فعاليىىىىة أي مِّسسىىىة مجتمىىىىع مىىىىدني هىىىو مِّ 
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سواء الداخلية منها أو الخارجيىة وأن أي دنىم مىالي لهىا مهمىا بلىا حجمىه أو مصىدره يسىيء  واالقتصادية
  317.والتي هي أسات نملها الستق ليتها

خاصىىة تعمىىل كمِّسسىىة مجتمىىع مىىدني لقىىد بىىات الحىىدي  نىىن موضىىو  التمويىىل المىىالي ألي مِّسسىىة 
فىي فلسىىطين مىىن أك ىر المواضىىيع حساسىىية حيىى  اإلمكانيىات الماليىىة الذاتيىىة الضىعي ة فمنىىذ قىىدوم السىىلطة 
الوطنية ال لسطينية تحول جوء كبير من الدنم المالي المخصى لم ىل هىذه المِّسسىات للسىلطة الوطنيىة 

ات الىدنم المىالي لمِّسسىات المجتمىع المىدني يصىلها ال لسطينية كونها في مرحلىة بنىاء الدولىة، وبالتىالي بى
 318.من كل حدب وصوب وهذا ي شكل خطرًا أكبر بك ير من خطر نقى التمويل المالي بحد ذاته

يكمىىىن أبىىىرو أخطىىىار التمويىىىل المىىىالي الخىىىارجي األجنبىىىي لمِّسسىىىات المجتمىىىع المىىىدني فىىىي فلسىىىطين 
هىذه الىىدول  اسىتق ل، كمىا وي سىاهم ذلىك فىىي ليةاالسىىتق إفقادهىا ألحىد أهىم وأبىىرو نناصىر نملهىا أال وهىو 

األوروبيىىة لم ىىل هىىذه المِّسسىىات لتحقيىىق أهىىدافها وملربهىىا السياسىىية واألمنيىىة داخىىل المجتمىىع ال لسىىطيني 
ل يىىتحكم"كغيىره مىىن المجتمعىىات العربيىة سىىندًا لقانىىدة  ومىا أفكىىار إلغىىاء ومحاربىة نقوبىىة اإلنىىدام " َمىن ي مىىول

األمىن لمىا ت شىكله هىذه  وانعىداممعات الغربية ولعل في إلغائها إشىانة لل وضىى إال إحدى أفكار هذه المجت
أفعىىال تصىىل مىىن القسىىوة ل ىىرض م ىىل هىىذه العقوبىىة القاسىىية  ارتكىىابالعقوبىىة مىىن رد  للجنىىاة للحيلولىىة دون 

 319.بحق مرتكبيها

اخليىىة فىىي وأخيىىرًا، ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أن الضىىغوط السياسىىية الخارجيىىة نلىىى مم لىىي السياسىىة الد
فلسىىطين للحيلولىىة دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام أو حتىىى إصىىدار أحكىىام باإلنىىدام مىىن قبىىل محىىاكم فلسىىطينية 
تتنىىو  وتتعىىدد بتقىىدم وتطىىور الحيىىىاة، حيىى  ال تقتصىىر هىىذه الضىىغوط نلىىىى تلىىك األفكىىار التىىي تب هىىا هىىىذه 

شىىمل مىىا تصىى ه مىىن الىىدول فىىي أبنىىاء المجتمىىع مىىن خىى ل مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني فحسىىب، بىىل تمتىىد لت
قبح وقسوة تنت  نن تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة بعىد كىل تن يىذ لحكىم إنىدام داخىل فلسىطين بمىا تنشىره بمواقىع 
اإلنترنىىىت مىىىن مقىىىاالت وتقىىىارير متجاهلىىىًة بىىىذلك مشىىىانر وحقىىىوق َمىىىن أ نتىىىدي نلىىىيهم بم ىىىل هىىىذه األفعىىىال 

 .حق مرتكبيهاالمجرمة التي وصلت بقسوتها لحد إيقا  م ل هذه العقوبة القاسية ب
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 :خالصة الفصل الثاني
 

خ صىىة لمىىا ذ كىىر، فكمىىا سىىبق وأشىىرنا إلىىى أن خصوصىىية تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام التىىي منحهىىا إياهىىا 
، فمنهىىا مىىا االحتىىراممشىىرننا الجوائىىي ال لسىىطيني إلىىى حىىد تقييىىدها بعىىدد مىىن النصىىوى القانونيىىة الواجبىىة 

مىىىىن أي إجىىىىراء مخىىىىالل  االستشىىىكاله فىىىىي ي شىىىكل ضىىىىمانات لشىىىىخى المحكىىىوم نليىىىىه والمتم لىىىىة فىىىي حقىىىى
السىىلطة المنىىوط بهىىا تن يىىذ نقوبىىة  التىىوامللنصىىوى القانونيىىة مىىن إجىىراءات التن يىىذ حىىال حصىىوله وضىىرورة 

اإلنىدام بكافىة القيىود الم روضىة بنصىوى قانونيىة صىىريحة حىول مكىان، ومىان ووسىيلة التن يىذ، ومنهىا مىىا 
 .ر المحكوم نليه، وفاته أو إصدار الع و الخاى بحقهي شكل نقبات تحول دون تن يذ هذه العقوبة ك را

إضىىافًة لمىىا سىىبق، فىى  تقتصىىر العقبىىات التىىي تحىىول دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى تلىىك العقبىىات 
القانونية بل تمتد لتشمل نىدد مىن العقبىات الواقعيىة التىي تحىد  نلىى أرض الواقىع والمتم لىة فىي العقبىات 

حكىومتين  انقسىامالسياسي ما بين حركتي فتح وحمات وما نجم ننه مىن  االنقسامالسياسية ولعل أحد ها 
حكومىىة الضىىى ة الغربيىىىة وحكومىىة  ىىىوة والىىىذي سىىىاهم إلىىى جانىىىب ذلىىىك بتن يىىىذ الك يىىر مىىىن حىىىاالت اإلنىىىدام 
التعسىى ي والخىىارج نىىن نطىىاق القىىانون، إضىىافًة للضىىغوط الخارجيىىة التىىي كانىىت ت مىىارت مىىن الىىدول الكبىىرى 

داخلية ال لسطينية والتي كانت نلى رأت مطالبهىا إلغىاء نقوبىة اإلنىدام  بحىد ذاتهىا للتدخل في الشِّون ال
 .وذلك من خ ل ما ت سمى بمِّسسات المجتمع المدني الممولة من الدول المانحة

               

  



 :الخاتمة العامة
 

 هىو موضىو تعرضنا في البح  والدراسة لموضىو  فىي  ايىة األهميىة خاصىة فىي وقتنىا الحىالي أال و 
خصوصىىية وضىعنا الحىالي حيىى  الركىود فىي تن يىىذ م ىل هىذه العقوبىىة  تن يىذ نقوبىة اإلنىىدام، ونتحىد  نىن

ر م أن نقوبة اإلندام بصى تها أقسىى العقوبىات الجوائيىة المنصىوى نليهىا فىي قىانون العقوبىات المطبىق 
هم بهىذه العقوبىة ينت ىرون لدينا وبالر م مىن صىدور العديىد مىن أحكىام اإلنىدام والتىي ال وال المحكىوم نلىي

 .في السجون مصيرهم المجهول

بىىىالر م مىىىن النصىىىوى القانونيىىىىة الواضىىىحة والصىىىريحة التىىىي جىىىىاء بهىىىا قىىىانون اإلجىىىراءات الجوائيىىىىة 
ىىىن لم إلجىىىراءات تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام منىىىذ صىىىدورها  1002لسىىىنة  3ال لسىىىطيني رقىىىم  بصىىى ته القىىىانون الم 

من إجراءات تن يذها والم تم ل بدفن ج ىة المحكىوم نليىه، إال أنىه  كعقوبة بحكم قضائي ولغاية  خر إجراء
ونلىىى أرض الواقىىع يوجىىد العديىىد مىىن العوائىىق التىىي تحىىول دون التن يىىذ القىىانوني لم ىىل هىىذه العقوبىىة ومىىن 

 االنقسىامأبرو هذه العوائق ال رول السياسية التي شهدتها السىاحة ال لسىطينية مىِّخرًا والتىي تىتلخى فىي 
أ رهىا لتن يىذ حىاالت إنىدام تعسى ية خىارج النطىاق القىانوني  امتىدن حركتىي فىتح وحمىات والتىي السياسي بىي

 .السياسي انتمائهمبحق أشخاى ال ي مكن إدانتهم بأي جريمة ت ذكر  ير طبيعة 

لعىىىل تعىىىدد القىىىوانين والتشىىىريعات الجوائيىىىة ال لسىىىطينية وتلىىىك المطبقىىىة فىىىي فلسىىىطين حتىىىى يومنىىىا هىىىذا 
أمىىا التن يىىذ القىىانوني لعقوبىىة اإلنىىدام، فىى  يكىىِل وجىىود قىىانوني نقوبىىات أحىىدهما رقىىم  تشىىكل أكبىىر العقبىىات

والمطبىق فىي  2139لسنة  74المطبق في الض ة الغربية وا خر قانون العقوبات رقم  2190لسنة  29
تختلىل نىن تلىك المطبقىة  نال لسىطينييقطا   وة بل إضافًة لىذلك وجىود قىوانين تطبىق نلىى المىدنين مىن 

العسىىكريين مىىنهم، فىىي حىىين أن كىىل مىىن هىىذه القىىوانين يضىىع مىىن النصىىوى القانونيىىة مىىا ي ىىن م تن يىىذ  نلىى
نقوبة اإلندام بحق المحكوم نليهم بطريقة تختلل نن ا خىر ممىا يجعىل مىن تن يىذ نقوبىة اإلنىدام أمىرًا 

 .صعبًا للغاية

 3الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم وبدراسىىة التن ىىيم القىىانوني لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فىىي قىىانون اإلجىىراءات 
ومىىدى وضىىوح هىذه النصىىوى القانونيىىة حيىى  تضىع مىىن القيىىود مىىا ي ىن لم تن يىىذ هىىذه العقوبىىة  1002لسىنة 

والتىىي هىىي بم ابىىة ضىىمانات لشىىخى المحكىىوم نليىىه تحىىول دون تجىىاوو الغىىرض مىىن نقوبىىة اإلنىىدام فىىي 
ل وال يىىىىوال يحصىىىىل الك يىىىىر مىىىىن ، إال أنىىىىه نمليىىىىًا ونلىىىى أرض الواقىىىىع حصىىىىواالنتقىىىىامالىىىرد  إلىىىىى التشىىىى ي 



التجىاووات لهىذه القيىىود القانونيىة مىن قبىىل السىلطة المنىوط بهىىا التن يىذ، وبىذلك يبقىىى التن يىذ القىانوني لعقوبىىة 
 .اإلندام حائرًا ما بين النصوى القانونية المن مة له والم لومة والواقع العملي للتن يذ

 

 :هذه الدراسة يوصي الباحث بما يليوفي نهاية 
 

تتجىىىىه دنىىىىوة المشىىىىىر  ال لسىىىىطيني إلىىىىىى وضىىىىع قىىىىانون نقوبىىىىىات فلسىىىىطيني جديىىىىىد يتناسىىىىب والوضىىىىىع  .2
ال لسىىطيني الحىىالي وتطبيقىىه كقىىانون موحىىد فىىي كىىل مىىن الضىى ة الغربيىىة وقطىىا   ىىوة كونهمىىا ي شىىك ن 
معىىًا دولىىة فلسىىطين ولىىيت كىىل منهمىىا دولىىة مسىىتقلة متجنبىىًا فيىىه الخلىىط بىىين الجىىرائم العاديىىة والجىىرائم 

ية وبالتىىالي نىىدم التطىىرق لقىىوانين مكافحىىة اإلرهىىاب ننىىد وضىىعهم لقىىانون العقوبىىات ال لسىىطيني السياسىى
الجديد ، كما تتجىه دنىوة المشىر  إلىى ضىرورة تعىديل األفعىال المجرَّمىة فىي كىل مىن قىانوني العقوبىات 

الك يىر الساريين في كل من الض ة الغربية وقطا   وة والتي ي عاقبان نليها بعقوبة اإلنىدام حيى  أن 
من هذه األفعال والتي ي عاقىب نليهىا بم ىل هىذه العقوبىة  ت نىافي مبىدأ تناسىب الجريمىة والعقوبىة المقىررة 

جريمىىىة قتىىىل مىىىع سىىىبق اإلصىىىرار  ارتكىىىبلهىىىا قانونىىىًا، ونىىىذكر منهىىىا الحكىىىم بعقوبىىىة اإلنىىىدام نلىىىى َمىىىن 
الىىرئيت )العهىىد والترصىىد فىىي حىىين ي حكىىم بىىذات العقوبىىة بحىىق َمىىن يعتىىدي نلىىى حريىىة الملىىك أو ولىىي 

حتىى لىو لىىم يكىن قصىده قتلىىه أو إيىذاءه وحتىى أنىه ناقىىب فعىل المىِّامرة نلىىى ذلىك بىذات نقوبىىة ( لىدينا
 .ال انل األصلي

كما وتتجه دنوة المشر  ال لسطيني بضرورة تعديل جميىع القىوانين الجوائيىة المطبقىة نلىى العسىكريين  .1
سىكري ال لسىطيني، كىون هىذه القىوانين تعىود بمىا تتناسىب والوضىع الحىالي للقضىاء الع نال لسطينييمن 
وبالتىىىالي ال تصىىىل ح أن ت طبىىىق فىىىي وقتنىىىا الحىىىالي حيىىى    نىىىذاكحيىىى  ال ىىىورة ال لسىىىطينية  2171لسىىىنة 

يتضىىح ذلىىك مىىن المسىىميات والمصىىطلحات القانونيىىة المسىىتخدمة فىىي م ىىل هىىذه القىىوانين والتىىي تقتصىىر 
بوضىىىع قىىىانون نقوبىىىات وقىىىانون إجىىىراءات فقىىىط نلىىىى تلىىىك ال تىىىرة مىىىن وضىىىع ال ىىىورة ال لسىىىطينية وذلىىىك 

بحي  يوفر ضىمانات أفضىل لشىخى العسىكري  نال لسطينييجوائية جديد ي طبق نلى العسكريين من 
 .المحكوم نليه بعقوبة اإلندام

يوصىي الباحى  بضىرورة سىد الك يىر مىن الىنقى التشىريعي فىي القىوانين والتشىريعات ال لسىطينية وتلىىك  .3
ا هىذا، نىذكر منهىا ضىرورة وضىع نىى قىانوني ي حىدد فتىرة ومنيىة معينىة السارية في فلسطين حتى يومن



لرئيت السلطة الوطنية ال لسطينية إلبداء رأيه في المصىادقة نلىى حكىم اإلنىدام كشىرط لتن يىذه قانونىًا 
أو نىىىىدم المصىىىىادقة وأن ال ي تىىىىرك المجىىىىال م توحىىىىًا دونمىىىىا أي نهايىىىىة ومىىىىا ذلىىىىك إال ضىىىىمانة لشىىىىخى 

نلىى الئحىىة المحكىىوم نلىيهم باإلنىىدام مىدة طويلىىة ولمصىير مجهىىول، كمىىا  رهانت ىىاالمحكىوم نليىىه مىن 
ويوصىىي الباحىى  بضىىرورة الىىنى نلىىى الوضىىع القىىانوني للتعامىىل مىىع حالىىة نىىدم إبىىداء رئىىيت السىىلطة 

 .الوطنية ألي رأي في حكم اإلندام المرفو  له لتصديقه

أولئىىك ال ىىارين مىىن تن يىىذ يوصىىي الباحىى  بضىىرورة وضىىع نصىىوى تشىىريعية ت حىىدد كي يىىة التعامىىل مىىع  .4
نقوبة اإلندام بحقهم بالر م من صيرورة الحكم الصادرة بمقتضاه هىذه العقوبىة قطعيىًا واجىب التن يىذ، 
وذلىك فىي حىال فىرارهم بشىىكل مقصىود ومتعمىد أو خى ل  ىرول طارئىىة خارجىة نىن المىألول ت صىىيب 

 .الداخليةالدولة كالكوار  الطبيعية أو العوامل السياسية كالحروب وال ورات 

يىىرى الباحىى  بضىىرورة تخصىىيى جهىىة رقابيىىة معينىىة تخىىتى فقىىط بمراقبىىة السىىلطة المنىىوط بهىىا التن يىىذ  .3
العقىىابي نلىىى وجىىه العمىىوم وتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى وجىىه الخصىىوى، وذلىىك بمراقبتهىىا مىىن حيىى  

قىانون هذه السلطة بالقيود الم روضة نلىى مرحلىة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام بموجىب نصىوى  التواممدى 
اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني الواضىىحة والصىىريحة، ف ىىي ذلىىك ضىىمانة إضىىافية لشىىخى المحكىىىوم 

 .نليه بعقوبة اإلندام ولضمان تن يذها وفقًا لاصول القانونية وبما ي حقق  رضها كعقوبة جوائية

إلنىدام فىي ضرورة النى صراحًة نلى نقوبات معينة تقع بحق الجهة المخولة قانونىًا بتن يىذ نقوبىة ا .9
حىىىىال مخال تهىىىىا ألي مىىىىن القيىىىىود التىىىىي ت ىىىىن م مرحلىىىىة تن يىىىىذ هىىىىذه العقوبىىىىة منىىىىذ بىىىىدايتها وحتىىىىى نهايتهىىىىا 

 .والم روضة بموجب نصوى قانونية صريحة وواضحة ال تحمل أي مجال للشك
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 :قائمة المراجع العامة 

 .1001، 1.مصر، ط/اهرةأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق للنشر، الق .2

الىىىدنوى الجوائيىىة وضىىمانات المىىىتهم )أسىىامة نوايصىىة، شىىرح قىىىانون اإلجىىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني  .1
 .1003، 2.، ط2.، ال دار للنشر، حقوق الطبع مح و ة للمِّلل، ج(خ لها

أيسىىر أنىىور نلىىي،  مىىال نبىىد الىىرحيم ن مىىان، الىىوجيو فىىي نلىىم اإلجىىرام ونلىىم العقىىاب، دار النهضىىة  .3
 .2177مصر، /لنشر والتوويع، القاهرةل

حسىىىىىىىن الجوخىىىىىىىدار، شىىىىىىىرح قىىىىىىىانون أصىىىىىىىول المحاكمىىىىىىىات الجوائيىىىىىىىة، دار ال قافىىىىىىىة للنشىىىىىىىر والتوويىىىىىىىع،  .4
 .2111، 2.األردن، ط/نمان

، دار ال قافىىة (خىى ل مرحلىىة المحاكمىىة)حسىىن بشىىيت خىىوين، ضىىمانات المىىتهم فىىي الىىدنوى الجوائيىىة  .3
 .2111 ،2.، ط1.األردن، ج/للنشر والتوويع، نمان

نبىد األميىر العكيلي،سىمير حربىة، شىرح قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة، جامعىة بغىداد للطبانىىة،  .9
 .2111، 1.العراق، ج/بغداد

نبىىىىد الحميىىىىد الشىىىىواربي، التعليىىىىق الموضىىىىوني نلىىىىى قىىىىانون اإلجىىىىراءات الجنائيىىىىة، منشىىىىأة المعىىىىارل  .7
 .1003، 4.وج3.مصر، ج/باإلسكندرية للنشر، اإلسكندرية

رِّول مهدي، شرح القواند العامة لإلجىراءات الجنائيىة، دار النهضىة العربيىة للنشىر والتوويىع، نبد ال .1
 .2119/2117، 1.، ج1.مصر، ط/القاهرة

نبد القادر نودة، التشريع الجنىائي اإلسى مي مقارنىًا بالقىانون الوضىعي، دار الكاتىب العربىي للنشىر،  .1
 .1.لبنان، ج/بيروت



، (المطبعىىىىىة الحدي ىىىىىة)إلدراي، حقىىىىىوق الطبىىىىىع مح و ىىىىىة للمِّلىىىىىل نىىىىىدنان نمىىىىىرو، مبىىىىىادص القىىىىىانون ا .20
 .1001، 3.فلسطين، ط/القدت

نلىىىىىي محمىىىىىد جع ىىىىىر، شىىىىىرح أصىىىىىول المحاكمىىىىىات الجوائيىىىىىة، المِّسسىىىىىة الجامعيىىىىىة للنشىىىىىر والتوويىىىىىع،  .22
 .1004، 2.لبنان، ط/بيروت

للنشىىىر نلىىىي محمىىىد جع ىىىر، فلسىىى ة العقوبىىىات فىىىي القىىىانون والشىىىريعة اإلسىىى مية، المِّسسىىىة الجامعيىىىة  .21
 .2117، 2.لبنان، ط/بيروت/والتوويع، الحمرا

مصىر، /نمر السعيد رمضان، أصول المحاكمات الجوائية، الدار المصىرية للطبانىة والنشىر، القىاهرة .23
 .2172، 2.ط

األردن، /كامل السعيد، شرح األحكام العامة في قىانون العقوبىات، دار ال قافىة للنشىر والتوويىع، نمىان .24
 .1001، 2.ط

سىىليم الوننىون، شىرح قىىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىىطيني، مكتبىة دار ال كىر للنشىىر، /بىيمحمىد الحل .23
 .1001أبو ديت، /القدت

محمىىىىىىىىىد وكىىىىىىىىىي أبىىىىىىىىىو نىىىىىىىىىامر، اإلجىىىىىىىىىراءات الجنائيىىىىىىىىىة، منشىىىىىىىىىأة المعىىىىىىىىىارل باإلسىىىىىىىىىكندرية للتوويىىىىىىىىىع،  .29
 .2114مصر، /اإلسكندرية

لعربيىىىىة للنشىىىىر والتوويىىىىع، محمىىىىود نجيىىىىب حسىىىىني، شىىىىرح قىىىىانون اإلجىىىىراءات الجنائيىىىىة، دار النهضىىىىة ا .27
 .2111، 3.مصر، ط/القاهرة

ممىدوح خليىىل البحىىر، مبىىادص قىىانون أصىىول المحاكمىات الجوائيىىة، مكتبىىة دار ال قافىىة للنشىىر والتوويىىع،  .21
 .2111، 2.األردن، ط/نمان

منيىىىىىىر حلمىىىىىىي خلي ىىىىىىة، تن يىىىىىىذ األحكىىىىىىام الجنائيىىىىىىة ومشىىىىىىك ته العمليىىىىىىة، المكتبىىىىىىة القانونيىىىىىىة للتوويىىىىىىع،  .21
 .2114، مصر/القاهرة

، منشىىأة المعىىارل للنشىىر، (دراسىىة مقارنىة)نبيىه صىىالح، الوسىىيط فىي شىىرح مبىىادص اإلجىراءات الجوائيىىة  .10
 .1004، 2.مصر، ج/اإلسكندرية



 :قائمة المراجع المتخصصة

أحمىىىد نبىىىد ال ىىىاهر الطيىىىب، إشىىىكاالت التن يىىىذ فىىىي المىىىواد الجنائيىىىة، المكتبىىىة القانونيىىىة للتوويىىىع،  -3
 .2119، 1.مصر، ج/القاهرة

خليىىىىىىل الهنىىىىىىىدي،أنطوان الناشىىىىىىل، اإلنىىىىىىىدام فىىىىىىي لبنىىىىىىىان، المِّسسىىىىىىة الحدي ىىىىىىىة للكتىىىىىىاب للنشىىىىىىىر،  -1
 .2111لبنان، /طرابلت

دراسىىىىة معمقىىىىة ومقارنىىىىة فىىىىي " سىىىىان رباح،مصىىىىط ى العىىىىوجي، نقوبىىىىة اإلنىىىىدام مشىىىىكلة أم حىىىىل؟ -1
 .2117، 2.لبنان، ط/، مِّسسة نوفل للنشر والطبانة، بيروت"الن رية والتطبيق

اطي، األوضىىىا  القانونيىىىة فىىىي تن يىىىذ األحكىىىام الجنائيىىىة، المكتبىىىة القانونيىىىة محمىىىد حلمىىىي نبىىىد العىىى -4
 .2177، 2.مصر، ط/للتوويع، القاهرة

دراسىىة مقارنىىة فىىي القىىانون الوضىىعي والشىىريعة )محمىىد نبىىد الللطيىىل نبىىد العىىال، نقوبىىة اإلنىىدام  -5
 .2111مصر، /، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة(اإلس مية

 

 : يةالرسائل الجامع
 

، تحىىت (رسىىالة دكتىىوراه)انعىىام صىىادق حكىىواتي، الحمايىىة الجوائيىىة للمىىرأة الحامىىل فىىي القىىانون الجنىىائي  .2
 .2111/األردن، أيار/الجامعة األردنية، نمان/محمد صبحي نجم، كلية الدراسات العليا.إشرال د

جامعىىىة /السياسىىىية، كليىىىة الحقىىىوق والعلىىىوم "قرينىىىة البىىىراءة"جهىىىاد الكسىىىواني، أطروحىىىة دكتىىىوراة بعنىىىوان  .1
 .1003/1009تونت، ال دار للنشر، حقوق الطبع مح و ة للمِّلل، /تونت، المنار

، جامعىة "حىق الطعىن باالسىتئنال فىي األحكىام القضىائية"بعنىوان  رسالة دكتىوراةنلي حسن الشرفي،  .3
: ، تحميىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىي 1003نىىىىىىىىىىىايل العربيىىىىىىىىىىىة للعلىىىىىىىىىىىوم األمنيىىىىىىىىىىىة للطبىىىىىىىىىىىع، 

www.4shared.com. 

، المعهىىد الىىوطني "جىىراءات تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة ونوائقىىه إ"لحلىىوحي لىىويوة، رسىىالة دكتىىوراة بعنىىوان  .4
 .www.4shared.comللقضاء، الجوائر، تحميل نبر الموقع االلكتروني 

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/


إشىىكاالت تن يىذ األحكىىام الجوائيىىة فىىي قىىانون "، رسىالة ماجسىىتير بعنىىوان محمىد صىىبحي محمىىد خطيىىب .3
 .1020فلسطين، /، جامعة النجاح، نابلت"اإلجراءات الجوائية ال لسطيني

 

  :األبحاث والمقاالت
 

اك، التن يذ العقابي في ضىوء السياسىة العقابيىة المعاصىرة، تحميىل نبىر الموقىع اإللكترونىي االبر أحمد  .2
http://www.ahmadbarak.com\articleview:aspx. 

،  تحميىل "دور النيابىة العامىة فىي تجسىيد الدالىة بىين الواقىع والطمىوح " اك ، تقريىر بعنىوان ابىر الأحمد  .1
 . www.pal-lp.org نبر الموقع االلكتروني

، المركىىو ال لسىىطيني السىىتق ل المحامىىاة للنشىىر (دراسىىة مقارنىىة)اك، فىىي القضىىاء الجوائىىي اأحمىىد البىىر  .3
 1020، (3)فلسطين، دليل تدريبي رقم / والتوويع، رام اج 

، تحميىىل نبىىر "المعيقىات المِّسسىىية لعمىىل المجتمىىع المىدني ال لسىىطيني"أسىامة صىىليح، تقريىىر بعنىىوان  .4
 .http://www.rob3sham.com\5dmat\print.phpالموقع االلكتروني 

، بىىال  ينىىك "معالجىىة تىىدانيات االنقسىىام نلىىى الجهىىاو القضىىائي"اصىى ح حسىىنية، ورقىىة نمىىل بعنىىوان  .5
قىىع االلكترونىىي ، تحميىىل نبىىر المو  1001فلسىىطين، / للدراسىىات االسىىترتيجية للنشىىر والتوويىىع،  ىىوة 

www.palthink.org. 

، جميىع الحقىوق "مبىادص وأفكىار " "سياسىة المجتمىع المىدني"أكرم الشيخ مهدي مقلىد، تقريىر بعنىوان .  .6
، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 1009مح و ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة للمِّسسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة العراقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ، 
http://www.aljaredah.com\paper.php. 

مركىىىو جنيىىىل " تىىىوفير األمىىىن للمىىىواطنين ال لسىىىطينين " انتصىىىار أبىىىو خلىىىل و خىىىرون، تقريىىىر بعنىىىوان  .7
 .1001فلسطين، / للرقابة الديموقراطية نلى القوات المسلحة للنشر والتوويع، رام اج 

، تحميىىل نبىىر "ويىىل األجنبىىي لمن مىىات المجتمىىع المىىدنيمخىىاطر التم"بىىن بيىىه رشىىيد، تقريىىر بعنىىوان  .1
 .http://www.alfikralarabi.net\vb\showthread.phpالموقع االلكتروني 
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 بييىىىىىر ايبلىىىىىي و خىىىىىرون ، دليىىىىىل نمىىىىىل الشىىىىىرطة فىىىىىي الىىىىىن م الديموقراطيىىىىىة ، مركىىىىىو جنيىىىىىل للرقابىىىىىة .1
 .1001،  2.فلسطين، ج/ الديموقراطية نلى القوات المسلحة للنشر والتوويع، رام اج 

، تحميىىىىىل نبىىىىىر الموقىىىىىع " اجىىىىىراءات تن يىىىىىذ األحكىىىىىام الجوائيىىىىىة "  ىىىىائر وهيىىىىىر خليىىىىىل ، بحىىىىى  بعنىىىىىوان  .20
 .www.gogel.psااللكتروني 

أمريكىىىا مىىىن "، مقتطىىىل مىىىن كتابىىىه " ىىىام القضىىىائي فىىىي أمريكىىىاالن"جمىىىال سىىى مة نلىىىي، تقريىىىر بعنىىىوان .22
 .http://www.ere2.com\vb\showthread.php، تحميل نبر الموقع االلكتروني "الداخل أمة قلقة

ل نبىىر الموقىىع اإللكترونىىي ، تحميىى"الكىىوار  الطبيعيىىة فىىي العىىالم العربىىي"ن ىىرة، بحىى  بعنىىوان حميىىدة  .21
http://www.intu.int\itud\events.ppt. 

،  1003/1009المغىىىىرب ، / ، كليىىىة الحقىىىوق " الطعىىىن بىىىالنقض " خلي ىىىي خلي ىىىة ، تقريىىىر بعنىىىوان  .23
 .www.4shared.comتحميل نبر الموقع االلكتروني 

نحىىو تعىىديل " شىىيماء أحمىىد ، رائىىدة سىىعد ، ورقىىة نمىىل مقدمىىة للحلقىىة النقاشىىية المنعقىىدة تحىىت ننىىوان  .24
،  1، ى  1001نىىىوفمبر  20مصىىىر ، / القىىىاهرة " تشىىىريعي يقضىىىي بتأجيىىىل انىىىدام األم المرضىىىع 

 .http://www.F-Law.net\law\showthread.phpتحميل نبر الموقع االلكتروني 

، تحميىىىل نبىىىر "بينهمىىىا ةالع ىىىو العىىىام والع ىىىو الخىىىاى والع قىىى"نبىىىد الىىىرحمن تيشىىىوري، تقريىىىر بعنىىىوان  .23
 .http:\\www.ahewar.org\debat\show.art.aspالموقع اإللكتروني

طين بىين التشىريعات السىارية والمعىايير الدوليىة نقوبة االندام في فلسى"نمار الدويك ، تقرير بعنوان  .29
فلسىطين، تشىرين / ، رام اج 7،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للنشر والتوويع، سلسىلة قانونيىة رقىم "

 .2111ال اني 

، الهيئىىىة المسىىىتقلة لحقىىىوق االنسىىىان "دليىىىل قىىىانون االجىىىراءات الجوائيىىىة" انىىىدي ربعىىىي، تقريىىىر بعنىىىوان  .27
 .1020فلسطين، شباط / لنشر والتوويع، رام اج ل( ديوان الم الم)

، "ندام لح ىة تن يىذ الحكىم باالنىدامماذا يقول المحكوم نليهم باال" فواو محمود مرسي، تقرير حول  .21
 .http://www.elghad.com\read.asp?newsجريدة الغد للنشر، تحميل نبر الموقع االلكتروني 
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، تحميىىل نبىىر الموقىىع "واقىىع ممارسىىة نقوبىىة االنىىدام فىىي العىىالم العربىىي" تقريىىر حىىول محمىىد شىىريل،  .21
 .http://amnestymena.org\ar\magazine\Issue15.aspxااللكتروني 

، "مىىذا قىىال سىىىيد قطىىب وريىىىا وسىىكينة وهىىم نلىىىى حبىىل المشىىىنقة "ان محمىىد نبىىد الشىىىكور، تقريىىر بعنىىىو  .02
 .http://www.elgghad.comجريدة الغد للنشر، ص حة الحواد ، تحميل نبر الموقع االلكتروني 

لكترونىىىي ، تحميىىىل نبىىىر الموقىىىع اإل"رِّيىىىة إسىىى مية...نقوبىىىة اإلنىىىدام"محمىىىد قانصىىىو، تقريىىىر بعنىىىوان  .02
http://www.dahsha.com\index.php. 

، تحميىىىىىل نبىىىىىر الموقىىىىىع اإللكترونىىىىىي "ال صىىىىىل األول اإلطىىىىىار الن ىىىىىري"معتىىىىىو الىىىىىدبت، تقريىىىىىر حىىىىىول .00
http://www.motazdebes.maktoobblog.com. 

صىىىى حيات رئىىىىيت السىىىىلطة الوطنيىىىىة " معىىىىن ادنىىىىيت ، معىىىىين البر ىىىىو ي و خىىىىرون ، تقريىىىىر بعنىىىىوان  .13
، " ال لسىىطينية بالمقارنىىة مىىع صىى حيات مجلىىت الىىووراء والمجلىىت التشىىريعي فىىي القىىانون األساسىىي 

 .1009فلسطين ، حويران /الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للنشر والتوويع ، رام اج

اختصاصىىات رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة بالمقارنىىة مىىع اختصاصىىات " و ي ، تقريىىر بعنىىوان معىىين البر ىى .14
، الهيئىة المسىتقلة لحقىوق المىواطن للنشىىر " مجلىت الىووراء والمجلىت التشىريعي فىي المجىال القضىائي

 .1001فلسطين ، حويران / والتوويع ، رام اج 

المرصىد العربىي لمناهضىة نقوبىة االنىدام  ملكار الخوري ، االندام في لبنان بين الواقع والمرتجى ، .13
 .http://www.achrs.org\dp\index.html ، تحميل نبر الموقع االلكتروني 1007للنشر ، 

، تحميىىىل نبىىىر الموقىىىع 1001، الجوائىىىر، "مىىىن أوجىىىه الطعىىىن بىىىالنقض"نجيمىىىي جمىىىال، تقريىىىر بعنىىىوان .06
 .www.4shared.comروني االلكت

ياسىر  ىىاوي ن ونىىة، إنىدام خىىارج نطىىاق القىانون، الهيئىىة المسىىتقلة لحقىوق اإلنسىىان للنشىىر والتوويىىع،  .17
 .1020/فلسطين، تموو/، رام اج73سلسلة تقارير خاصة رقم 
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 : التقارير
 

، صىىحي ة الدسىىتور األردنيىىة، "اء نليهىىا والمطىىالبين بالغائهىىااالنىىدام بىىين مِّيىىدي االبقىى"تقريىىر بعنىىوان  .2
نقً  نن مقال باللغة اإلنجليوية صىادر نىن من مىة الع ىو الدوليىة ، تحميىل نبىر الموقىع االلكترونىي 

http://www.amnesty.org\library\info\ACT\2006  المرصىىد العربىي لمناهضىىة نقوبىة االنىىدام ،
 .للنشر والتوويع

، الهيئىىىة "جون ومراكىىىو التوقيىىىل  ال لسىىىطينةالتحقيىىىق والتشىىىريح حىىىاالت الوفىىىاة فىىىي السىىى"تقريىىىر حىىىول  .1
 .1020، 20فلسطين ، سلسلة تقارير رقم /  المستقلة لحقوق المواطن للنشر والتوويع ، رام اج

 .http://www.marefa.org، تحميل نبر الموقع اإللكتروني "1022 ال ورة التونسية"تقرير بعنوان  .3

، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىع الاكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىي "1022ال ىىىىىىىىىىىىىىىىورة المصىىىىىىىىىىىىىىىىىرية "تقريىىىىىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  .4
http://www.marefa.org\index.php. 

، تحميىىىىىىل نبىىىىىىر الموقىىىىىىع االلكترونىىىىىىي "ن  أسىىىىىىاليب واجىىىىىىراءات تن يىىىىىىذ نقوبىىىىىىة االنىىىىىىدامتقريىىىىىىر بعنىىىىىىوا .3
http://www.rabta.ahlamontada.com\topic-t608.html. 

، ووارة الداخليىىىة "أوجىىىه الشىىىبه واإلخىىىت ل... لقضىىىاء الن ىىىامي والقضىىىاء العسىىىكري ا" تقريىىىر بعنىىىوان  .9
فلسىطين ، تحميىل نبىر الموقىع / السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية للنشىر والتوويىع ، رام اج / ال لسطينية 
 .http://www.moi.gov.ps\newsااللكتروني 

المرصىد العربىي لمناهضىة نقوبىة  ،"المِّتمر ال لسطيني ال اني لمناهضة نقوبة االندام"ندوة بعنوان  .7
، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 1001االنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدام للنشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر، 

http://www.achrs.org\dp\conferences. 

، تحميىىىىىىىل نبىىىىىىىر الموقىىىىىىىع اإللكترونىىىىىىىي "هيئىىىىىىىة المحل ىىىىىىىين... المحكمىىىىىىىة األمريكيىىىىىىىة "تقريىىىىىىىر بعنىىىىىىىوان  .1
http://www.maxforums.net\archive\index.php\t-103438.html. 

، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىع "المحكمىىىىىىىىىىىىىىىىة العليىىىىىىىىىىىىىىىىا للواليىىىىىىىىىىىىىىىىات المتحىىىىىىىىىىىىىىىىدة"تقريىىىىىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىىىىىوان  .1
 .http://ar.wikipedia.org\wki:االلكتروني
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، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع اإللكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي "المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت تيالم تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي و "تقريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  .22
http://www.afaqattaisere.com. 

، تحميىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىىي "نىىىىىىىىىىىىىوا  االنىىىىىىىىىىىىىدام فىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىالمأ" تقريىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىىوان  .22
http://www.qatarspeed.com\forum.html. 

، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي "النيابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة " تقريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  .20
http://www.4shared.com\dir\sharing.html. 

االلكترونىىىي  ، تحميىىل نبىىر الموقىىع"الهيئىىة ت ىىدين تن يىىذ حكىىىم االنىىدام بحىىق مىىواطن مىىن  ىىىوة"بعنىىوان  .21
http://www.ichr.ps\atemplate.php. 

، تحميىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىع اإللكترونىىىىىىىىىي "تنىىىىىىىىىو  طىىىىىىىىىرق تن يىىىىىىىىىذ نقوبىىىىىىىىىة اإلنىىىىىىىىىدام"تقريىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىوان  .24
http://www.almaghribia.ma. 

، الهيئىىة المسىىتقلة لحقىىوق المىىواطن " اهويىىة مراكىىو االصىى ح والتأهيىىل ال لسىىطينية ج" تقريىىر بعنىىوان  .23
 .1003/،  يار  37فلسطين ، سلسلة تقارير رقم / للنشر والتوويع ، رام اج 

دراسىىىة حىىىول حالىىىة اإلنقىىى ب األمنىىىي وضىىىعل سىىىيادة القىىىانون فىىىي أراضىىىي السىىىلطة "تقريىىىر بعنىىىوان  .29
 .http://www.palestine.info.comإللكتروني ، تحميل نبر الموقع ا"ال لسطينية

دليىىل حقىىوق االنسىىان للمحىىامين ال لسىىطينين ، تقريىىر صىىادر نىىن لجنىىة حقىىوق اإلنسىىان المنب قىىة نىىن  .27
 .1009رام اج، /نقابة المحامين في إنجلترا ويلو ، حقوق الطبع مح و ة للمركو، فلسطين

، تحميىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىي "دور ووارة العىىىىىىىىىىىىدل فىىىىىىىىىىىىي المحىىىىىىىىىىىىاكم"ريىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىوان تق .21
http://www.moj.pna.ps\ar\index.php. 

، تحميىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىىىي "طىىىىىىىىىىىىرق تن يىىىىىىىىىىىىذ نقوبىىىىىىىىىىىىة االنىىىىىىىىىىىىدام"تقريىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىوان  .21
http://www.almhaya.info\vb\archive\index.html. 

، تحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع اإللكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي "نقوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اإلنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدام"تقريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  .02
http://en.wikipedia.org\wiki\capital-punishment. 

، تحميىىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىع اإللكترونىىىىىىىىىىي "نقوبىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىوت...نقوبىىىىىىىىىىة اإلنىىىىىىىىىىدام"قريىىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىىوان ت .02
http://ar.wikipedia.org. 
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، أود  التقريىىر "نقوبىىة االنىىدام فىىي الواليىىات المتحىىدة تخضىىع لجىىدل ونقىىا  مسىىتمرين"تقريىىر بعنىىوان  .00
-http://www.america.gov\st\usgقىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىي ، تحميىىىىىىىىل نبىىىىىىىىر المو 14/4/1001بتىىىىىىىىاريخ 

arabic\2008.html. 

، تحميىىىىل نبىىىىىر الموقىىىىىع "إلىىىىىى أيىىىىىن؟... ىىىىوة بىىىىىين المشىىىىىهد السياسىىىىي و هىىىىىات اإلنقسىىىىام"تقريىىىىر حىىىىىول  .13
 .http://paldf.net\forum\showthread.phpاإللكتروني 

، صىىىادر نىىىىن الىىىىدفا  واألمىىىىن، "فىىىىرار نشىىىرة سىىىىجناء مىىىىن المحكىىىوم نلىىىىيهم باإلنىىىىدام"تقريىىىر بعنىىىىوان  .14
 .http://www.kuna.net.kwاليمن، تحميل نبر الموقع اإللكتروني /صنعاء/كونا

 .http://ar.wkipedia.org، تحميل نبر الموقع اإللكتروني "كار ة طبيعية"بعنوان مقالة  .13

مصىىىر، تحميىىىل نبىىىر الموقىىىع / ، االسىىىكندرية "كنيسىىىة األنباتك هيمىىىا نىىىون الحبشىىىي " تقريىىىر بعنىىىوان  .19
 .http://st-takla.org االلكتروني

، تحميىىىىىىىىىل نبىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىي " مىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىو سىىىىىىىىىر التوبىىىىىىىىىة واالنتىىىىىىىىىرال " تقريىىىىىىىىىر بعنىىىىىىىىىوان  .02
http:\\www.iraqmaster.com. 

، تحميىىىىل نبىىىر الموقىىىىع "مسىىىرد مصىىىىطلحات الن ىىىام القضىىىىائي فىىىي الواليىىىىات المتحىىىدة"تقريىىىر بعنىىىىوان  .01
 .http://www.america.gov\st\usg-arabic\2008\september\200.437.htm:اإللكتروني

، تحميىىل نبىىر الموقىىع "مىىوجو نىىن التن ىىيم القضىىائي فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة" تقريىىر بعنىىوان .11
 .http://magallah.com\amrica.php   االلكتروني

قىىىىىىع اإللكترونىىىىىىي ، تحميىىىىىىل نبىىىىىىر المو "هىىىىىىروب السىىىىىىجناء مىىىىىىن السىىىىىىجون المصىىىىىىرية"تقريىىىىىىر بعنىىىىىىوان  .12
http://gate.ahram.org\news\37172.aspx. 

، صىادر نىن الهيئىة " وضع حقوق اإلنسان فىي منىاطق السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية " تقرير بعنوان  .32
ت نشىىر، حقىىوق النشىىر مح و ىىة ، التقريىىر السىىنوي الخىىام(ديىىوان الم ىىالم)المسىىتقلة لحقىىوق اإلنسىىان 

 .1001/ كانون أول  32/كانون ال اني 2فلسطين، / للمركو، رام اج 
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 :ياتالدور 
 

 . 2141/  ب/21البروتوكول األول وال اني اإلضافيين إلت اقيات جنيل المعقودة في  .2

 .2199/ كانون األول /29العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمِّرخ بتاريخ  .1

رصد القانوني األول لوضع العدالة في فلسىطين، المركىو ال لسىطيني السىتق ل المحامىاة والقضىاء الم .3
 .1020،  يار  2.فلسطين، ط/ ، حقوق الطبع مح و ة للمركو ن سه، رام اج(مساواة)

، حقىوق (مسىاواة)نشرة تصدر نن المركو ال لسطيني الستق ل المحاماة والقضىاء نين نلى العدالة  .4
 .1020/، كانون أول22ح و ة للمركو، العدد الطبع م

 .قرارات محكمة العدل العليا .3

 .األمم المتحدة/مجمونة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .9

 .موسونة مبادص النقض الجنائي .7
 

 :المعاجم
 

 .ابن من ور، لسان العرب .2

 .المعجم الوسيط .1
 

English References: 

 

1. Report "Criminal Cases" download from the site 

   http://www.uscourts.gov\federal courts\criminalcases.aspxl. 

2. Report "The difference between federal and state courts" download from the site 

     http://www.uscourts.gov\federal courts.asxp. 

http://www.uscourts.gov/federal%20courts/criminalcases.aspxl
http://www.uscourts.gov/federal%20courts.asxp%20l

