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  املقدمة
  

 زمن بعيـد ، وال   جدل واسع النطاق منذ من أبرز العقوبات الىت أثارت حوهلا اإلعدام        تعد عقوبة   
 حــول قيمتــها العقابيــة ، وشــرعيتها كــصورة لــرد الفعــل احلــايل حــىت وقتنــا يــزال اجلــدل مثــاراً

   .اجلاين إزاء االجتماعي
  من أقدم العقوبات الىت عرفتها البشرية ، وأشدها جـسامة            اإلعدام ذلك فعقوبة    يف       وال غرابة   

 وأصـيل   أساسي على حق    تعتديوهى بذلك   .  روح احملكوم عليه ا      إزهاقاىل   تؤدى   إذ ،   اإلطالقعلى  
  ". احلياة يفاحلق "من حقوق االنسان وهو 
 العصور الىت سـادت  يف الشرائع القدمية ال سيما    يف شائعة التطبيق    اإلعدام       وقد كانت عقوبة    

بـشعة  اسية مـصحوبة بـصور       ، كما كانت تنفذ بطريقة وحشية ، وق        الديين االنتقام   ةفيها فكر 
 أقـالم الفالسـفة واملفكـرين      أثـارت األمـر الـذى أدى اىل       . من وسائل التعذيب يقـشعر منـها البـدن          

وأنكـروا التعـذيب املـصاحب      . فقاموا حبملة ضاربة ينكرون فيها قسوة العقوبات الىت ال مربر هلا            
  " .بكاريا " و " فوليتر " و " جان جاك روسو " و " مونتيسكيو " لتنفيذها ومن أمثلة هؤالء 

 كانـت هنـاك حاجـه       إذا      وعلى ضوء العوامل السابقة بدأ الفالسـفة واملفكـرون يـسألون عمـا              
 على عقوبـة    اإلبقاءأحدمها يؤيد   :  تياران   األفق يفومن مث فقد الح     .  أم ال    اإلعدام على عقوبة    لإلبقاء
  . يطالب بالغاءها واألخر اإلعدام

 تعد أنسب   اإلعدامأن عقوبة   :  هى   اإلعدامستند عليها املؤيدون لعقوبة     اجج الىت          ومن أهم احل  
 ، وأا حتقق الـردع العـام أو         لاالستئصا معهم سوى    جيديالعقوبات للمجرمني اخلطرين الذين ال      

 األخالقيـة  ، وأـا حتقـق الوظيفـة         اجلـاين  روح   بإزهـاق  مبـا حتملـه مـن التهديـد          اجلماعيالتخويف  
 الـشدة وهـى الـسجن    يف باعتبارها شرا يتكافأ مع شر اجلرمية ، وأن العقوبة التالية هلـا              للعقوبة

 املـشاعر العامـة والـشعور       ىاملؤبد ال تصلح كبديل هلا ، وأا عقوبة قليلة التكلفة ، وأا ترض            
  .بالعدالة ، وحتد من االنتقام والثأر 

 ليـست  اإلعـدام ان عقوبة :  هى اإلعدامعقوبة        ومن أهم احلجج الىت يستند عليها املعارضون ل       
وان عقوبـة  . ها منه  يكون من حقه أن يسلب حىتلإلنسانمن حق اتمع ، فاتمع مل يهب احلياة     

 أن يعدل عنـها     وينبغي، وتتناىف مع االنسانية ،       ، وبالغة القسوة     الوحشي تتسم بالطابع    اإلعدام
 اجلماعة ، ذلك أا متثل نوعـا مـن االنتقـام الـذى جيـب             يفمع التقدم احلديث مراعاة لشعور الناس       

 كثري من اجلرائم الىت تقرر مـن أجلـها ال تتناسـب             يف اإلعداموان عقوبة   . على اجلماعة أن تنأى عنه      
 روح مرتكبـها ، وان      إزهـاق  طبيعتها قد ال تصل أمهيتـها اىل درجـة           يفمع خطورا ، بل ان اجلرمية       

 احليـاة   إعـادة  ال ميكـن     إذ اا عقوبة ال ميكن تدارك اخلطـأ النـاتج عنـها             اماإلعد عقوبة   يفأخطر ما   
 حتقيق الردع العام حمل شك كبري       يف اإلعداموأخريا فان أثر عقوبة      . اءته تبني بر  إذاللمحكوم عليه   

 مل حيدث فيها أن زادت نسبة اجلرائم الىت كان معاقبـا عليهـا              اإلعدام، ألن الدول الىت ألغت عقوبة       
   .اإلعدامب

 باهتمام بالغ من اتمع الدوىل ، واملتابع للموقف الدوىل من عقوبة            اإلعدام       وقد حظيت عقوبة    
 صـورة معاهـدات أو اتفاقـات        يف هذا املوقف    جسدويت.  هذه العقوبة    إلغاء أنه مييل حنو      جيد اإلعدام

   .اإلطراف الدول يف اإلعدام عقوبة إلغاءدولية ترمى اىل 
لألمـم   اجلمعيـة العامـة      إقـرار متثل يف   .  علي املستوى الدويل     اإلعدام حول عقوبة    أثريجدل   وأحداث

   ".اإلعدام العمل بعقوبة  تعليقإيل ، ويدعو القرار 2007 ديسمرب 18املتحدة الصادر يف 



                                                                                                                       

2 

 دولة، وغاب   29دولة ، وامتنع عن التصويت عليه       545دولة، وصوت   104 صوت لصاحله    الذيهذا القرار   
   . دول5اجللسة عن 

 . باألغلبيـة وتدخل مصر ضمن الدول الىت صوتت ضد القرار ، وبعد التصويت على القرار وصـدورة       
   :اآلتية النقاط ميكن ان نوجزها يف" عدة اعتبارات  مندوب مصر انه قد صوت ضد القرار لأوضح

وان عقوبة  .املتفق عليها   ية والقانونية   لم يتعارض مع الدين واملعايري الع     اإلعدام عقوبة   إلغاء أن-1
   .اإلسالمي القانونية ونصوص القانون اإلجراءات وفق إال ال تستخدم اإلعدام

  .اجلرائم خطورة ) اشد( تطبق يف اإلعدام عقوبة أن-2
  . تكفل تطبيقها تطبيقا سليما إجرائية حتاط بضمانات اإلعدامان عقوبة -3
  

السالمية ال حتول دون الـدعوة حلـصر نطـاق تطبيـق            والواقع ان هذه التربيرات حمل نظر فالشريعة ا       
ـ  مل تسفالشريعة.  احلدود أضيق يف اإلعدامعقوبة   . اإلعدام ـ يف استخدام عقوبة  اإلطالقعلي  رف 

ة ، ي جرميـة زين احملـصن ،وجرميـة احلرابـ     يف ثالث جرائم فحسب ، وهـ   إالفهي ال تفرض هذه العقوبة      
   هذه اجلرمية إثباتلك تشددا يف  وجويب لذا فقد قابل ذاألويلرمية  يف اجلواإلعداموجرمية القتل العمد 

  
  . جوازيا اإلعدامأما يف الثانية والثالثة فيكون 

ق يف مجيـع احلـاالت       يف التشريع املـصري  تطبـ       اإلعدامومن ناحية ثانية فليس صحيحا ان عقوبة        
 علـي الـرغم مـن اـا ال          داماإلعـ مة جرائم يقرر هلا املشرع عقوبـة         فث خطورةاجلرائم  )اشد(علي  

 ـا املـشرع املـصري عقوبـة         أحـاط ومن ناحية ثالثة فان الضمانات الـيت        .تستاهل هذه العقوبة  
 ،وضرورة اخذ رأي املفيت ، وعرض القضية علي حمكمة          باإلمجاع اإلعدام وهي صدور حكم     اإلعدام

  .النقض ليست كافية 
 اإلعـدام واحـدة فقـط ،وهـي صـدور حكـم           فال ميكن ان نعترب منها ضمانة حقيقة سـوى ضـمانة            

 مـن  استـشاري   املفـيت فـرأي . ان فلـيس هلمـا مـن أثـر أو فاعليـة       األخرينالضمانيتا أما   باإلمجاع
قـضية احملكـوم فيهـا    االحمكمة الـنقض لـيس مزيـة مقـصورة علـي       ناحية وعرض القضية علي  

 كمـا أن    باإلعـدام كـوم فيهـا      غـري احمل   القـضية  يف   – كذلك   – هو حق مقرر لذوى الشأن       وإمنا باإلعدام
 بل تظل حمكمـة قـانون      باإلعدام احملكوم فيها    الدعوىحمكمة النقض ال تتغري وظيفتها عند نظر        

  . وال تنظر القضية برمتها من جديد كمة واقع حتاكم احلكم املطعون فيهال حم
  -:خطة البحث 

فقـد نـص املـشرع علـي     . ائم  كجزاء الرتكاب جمموعة من اجلر    اإلعداميقرر املشرع املصري عقوبة     
قانون العقوبات العام وكذا بعض القوانني اجلنائية اخلاصة مثل قانون مكافحـة             يف   اإلعدامعقوبة  

  .  العسكرية وقانون األسلحة والذخائر األحكاماملخدرات وقانون 
 يف  امباإلعـد  بتناول كافـة اجلـرائم املعاقـب عليهـا           ال فلن يسمح اال يف هذا الصدد      وبطبيعة احل 

 يف بعـض    اإلعـدام التشريع املصري لذا فان هذة الدراسة سـتكتفي بعـرض مـربرات إلغـاء عقوبـة                 
   .اإلعداماجلرائم يف القوانني املختلفة اليت يقرر فيها املشرع عقوبة 

   :كاأليتعلي أن يكون ذلك من خالل أربعة مطالب 
   .ات يف قانون العقوباإلعدام مربرات إلغاء عقوبة :املطلب األول 
  . يف قانون مكافحة املخدرات اإلعدام مربرات إلغاء عقوبة :املطلب الثاين 
  . يف قانون األحكام العسكرية اإلعدام مربرات إلغاء عقوبة :املطلب الثالث 
  . يف قانون األسلحة والذخائر اإلعدام مربرات إلغاء عقوبة :املطلب الرابع 
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  املطلب األول
  اإلعداممربرات إلغاء عقوبة 
  يف قانون العقوبات

  :متهيد وتقسيم 
 لطائفة مـن اجلـرائم ومـن هـذه اجلـرائم مـا       اإلعداميقرر املشرع املصري يف قانون العقوبات عقوبة       

 ماسـا   عومـا يقـ   )  وما بعدها من قانون العقوبات       77املواد  ( يقع ماساً بأمن الدولة من جهة اخلارج        
  ) . من قانون العقوبات اعدهوما ب 79املواد ( الدولة من جهة الداخل بأمن 
 230املـادة  (  أو الترصـد  اإلصـرار  ماسـا بـاألفراد ، كالقتـل العمـد املـصحوب بـسبق             عما يقـ  ومنها  
املـادة   ( إنـسان واحلريق العمد الذي ينشأ عنـة مـوت   )  عقوبات 233 املادة( والقتل بالسم  ) عقوبات  

وجرمية الشهادة الـزور    )  عقوبات   257ادة  م ( اباغتصا املقترن   األنثىوجرمية خطف   )  عقوبات   257
 35مادة  (  املقترنة بالقتل العمد     البلطجةوجرمية  )  عقوبات 294مادة   ( إنسان إعدام ترتب عليها    إذا

  ) .عقوبات ) أ ( مكررا 
 يف قـانون    باإلعـدام  طائفـة اجلـرائم املعاقـب عليهـا          إيليف   ان الـبعض يـض     إليـة ومما جيدر التنويـة     
 التعذيب اىل وفاة اين علية املنصوص     أدي إذا االعترافتعذيب املتهم حلملة علي     العقوبات جرمية   

  1. من قانون العقوبات 126عليها يف الفقرة الثانية من املادة 
   

 إذا"  عقوبات الىت تنص علي انـه        126/2 خاطي لنص املادة     تأويل فيه   إليه ذهبوا   الذي  هذا    أنوالشك  
 أو إرادتـه الن اجلاين يف هذة اجلرمية مل تتصرف        ".  للقتل عمداً  وبة املقررة بالعق عليه حيكم    اينمات  

.  انـصرفت اىل املـساس بـسالمه جـسده فقـط        وإمنـا  عليـه    اين روح   إزهاقمل ينصرف قصده اىل     
 الـصحيح لـنص     التأويـل وعليه فان الوفاة يف هذة احلالة نتيجـة متعديـة لقـصد اجلـاين لـذا فـان                   

 واليتعقوبات  234 اىل نص املادة     اإلحالة أراد عقوبات معناها ان املشرع        126ادة  الفقرة الثانية من امل   
 الـسجن  أو وال ترصـد يعاقـب بالـسجن املؤبـد         إصـرار من قتل نفسا من غري سـبق        " تنص على انه    

   2"املشدد
  

  :تقسيم
  

وبـات    يف قـانون العق باإلعـدام وسوف نسرد يف هذا الصدد منوذجا لـبعض اجلـرائم املعاقـب عليهـا            
  . واالنتقادات الىت ميكن ان توجه اىل هذة اجلرائم بإلغائها املناداةومربرات 

  
 .أراضيها سالمة أو وحدا أوجرمية العمل على املساس باستقالل البالد  -1
 كل من ارتكب عمدا فعـال يـودى اىل          باإلعداميعاقب  "  من قانون العقوبات على ان     77تنص املادة           

  " سالمة أراضيهاأو وحدا أول البالد املساس باستقال
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 أوويتكون الركن املادي هلذة اجلرمية بكـل فعـل مـن شـانه ان يـؤدى اىل املـساس باسـتقالل الـبالد                         
 أواالراضى اخلاضعة  لسيادة الدولـة املـصرية         ) البالد(ويقصد بكلمة    . أراضيها سالمة   أووحدا  
  "أ عقوبات/85مادة " سلطاا 

 الىت تودي اىل املـساس باسـتقالل الـبالد    األفعال البيان ما هية سالفة 77 يف املادة    ومل حيدد املشرع  
 يقع على عاتق قاضـى املوضـوع فهـو          األفعال  ومن مث فان حتديد هذة        أراضيها سالمة   أو وحدا   أو

  . المأ اإلجرامي كان الفعل املنسوب اىل املتهم  من شانه ان يكون السلوك إذاالذى يقرر  عما 
 عقوبـات ـذا الـشكل فيـه خمالفـة  صـارخة ملبـدأ شـرعية اجلـرائم                    77 صيغة املادة    أن جرم  وال

 بنـاء   إال عقوبـة  وال   ةال جرميـ  "  من الدستور الىت تقـضى بـأن         66والعقوبات املنصوص عليه يف املادة      
  ........." حبكم قضائيإالعلي قانون وال توقع عقوبة 

 عقوبات من العمومية واالتساع حبيـث تـشمل طوائـف غـري     77فالعبارات الىت صيغ ا نص املادة      
 وإمنـا  مل حيدد مضمونه     إرادي الركن املادي يف هذة اجلرمية يقوم على سلوك          إذ . األفعالحمصورة من   

  . وخصائصةأوصافهاكتفي املشرع فقط ببيان 
  

  والتحريض عليهااجلنائيجرمية االتفاق  -2

  
 يف املشدد كل مـن اشـترك   أويعاقب بالسجن املؤبد " ي ان من قانون العقوبات عل ) ب(82تنص املادة   
، )ب(77،  ) أ(77،  77 سواء كان الغرض منـه ارتكـاب اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف املـواد                  جنائياتفاق  

 للوصـول اىل    وسيلةواختاذها  ) أ (80،  )هـ( 78،  )د(78،  ) ج(78،  )ب( 78،  ) أ( 78،  78،  )هـ(77،  )د(77،  )ج(77
  .نهالغرض املقصود م

  
 حركتـه ومـع     إدارة يف كان لـه شـان       أو السجن املؤبد كل من حرض على االتفاق         أو باإلعدامويعاقب  
 اختاذها وسـيلة اىل الغـرض املقـصود    أو كان الغرض من االتفاق ارتكاب جرمية واحدة معينة          إذاذلك  

  .حيكم بالعقوبة املقررة هلذة اجلرمية
  

اجلرائم الشكلية اى جرائم احلدث غري املـؤذى واحلـدث غـري            واجلرمية املعاقب عليها يف هذا النص من        
  3.املؤذي هو االتفاق على ارتكاب اجلرائم احملددة يف نص التجرمي 

ملتفـق   على ارتكاب الفعل ا    أطرافة نيةاالتفاق هو احتاد    " وقد عرفت حمكمة النقض االتفاق بقوهلا       
 4"كن االستدالل ا عليه حمسوسة ميأعمال أو خارجية عليه ويتم غالبا دون مظاهر

ذلـك ألنـة يعاقـب علـي      .سالف الذكر حماطا بشبهة عدم الدستورية       ) ب (82واعتقد ان نص املادة     
 عقوبـات الـيت قـضى بعـدم دسـتوريتها           48 اجلنائي ارد متامـا مثلمـا كانـت تفعـل املـادة              األنفاق

 أفعـال   االعلـى دستور ال يكـون     فالعقاب وفقا لنص ال   .  من قانون الدستور     66ملخالفتها لنص املادة    
  .  نيات ألعلي

                                                 
���Oم /  د- 3 c�Dت ;" رم�� .20ج�اCM ا�$CD ا��dص م�@�ة ا����رف صـ" �ن�ن ا��$�
4 -    C;ر A�H460 ا�   G�D� 29    GD1/2/1960 ق ج�    G�D>9<�م ا�Wا� G?��+112ص<ـ 11 م   C>;ر A>�H1445، وا� G�D>51 ا�  GD>9<�م   13/10/1980ق ج�Wا� G>?��+م – 

 G�D692 ص 32ا� C;ر A�H890 وا� G�D�55 GD16/5/1985ق ج� G�D699  ص 36 ا�  
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  الثايناملطلب 
  اإلعدام عقوبة إلغاءمربرات 
   قانون مكافحة املخدراتيف

  
  -:متهيد وتقسيم 

  
 بـشأن مكافحـة املخـدرات       1960 لـسنة    182 القانون رقـم     يف اإلعدام      قرر املشرع املصرى عقوبة     

 الرتكاب العديد من اجلـرائم      1989 لسنة   122انون رقم   وتنظيم استعماهلا واالجتار فيها املعدل بالق     
   - :يلي فيما إليهاتشري 

  " ) .أ "  مكررا 33مادة ( جرمية جلب وتصدير املواد املخدرة  -1
 " ) .ب  " 33مادة (  واستخراج اجلواهر املخدرة إنتاججرمية  -2

 " ) .جـ " را  مكر33مادة  ) ( 5( جرمية زراعة النباتات املخدرة الواردة باجلدول رقم  -3

  ) ."د "  مكررا 33مادة (  أو االشتراك فيها بغرض غري مشروع إداراجرمية تأليف عصابة أو  -4

  )  مكررا34مادة  ( اإلجناز جوهر خمدرا أو التعامل أو الوساطة فيه يقصد إحرازجرمية حيازة أو  -5

 ) ).ب (34مادة ( استعمال جوهر خمدر يف غري الغرض املصرح باستعمال جرمية  -6

 " ) .ج  " 34مادة (  يئة مكان لتعاطي املخدرات مبقابل أوجرمية إدارة  -7

 ) . مكرر 34مادة (جرمية الدفع لتعاطي الكوكايني أو اهلريوين  -8

 نـتج   إذاجرمية التعدي علي احد املوظفني القائمني علـي تنفيـذ قـانون مكافحـة املخـدرات                  -9
  ) .40مادة ( عنها موت اين علية 

( تل العمد ألحد املوظفني القائمني علي تنفيذ أحكام قـانون مكافحـة املخـدرات             جرمية الق  -10
   ) .41مادة 

   -:تقسيم 
 يف قـانون مكافحـة    الـورادة  يف بعـض اجلـرائم       اإلعـدام وسوف نعرض فيما يلي ملربرات إلغاء عقوبة        

  -:املخدرات وذلك علي النحو التايل 
)1(  

  جرمية استعمال جوهر خمدر
  يف غري الغرض املصرح باستعماله

  
  -: انة علي من قانون مكافحة املخدرات 34تنص املادة 

 ةمخـسمائ  ألـف جنيـة وال جيـاوز          أو السجن املؤبد وبغرامة ال تقل عن مائة        باإلعداميعاقب    - أ
  .ألف جنية 

كل من رخص له يف حيازة جوهر خمدر الستعماله يف غرض معني وتعرف فية بأنة صـورة يف      - ب
  .ا الغرض غري هذ

در كـأن يكـون     ين مرخص له قانونا حبيازة جوهر خمـ        هلذة اجلرمية ان اجلا    اإلجراميترض السلوك   فوي
 هلـم بقـصد     وإعطائهـا  خيول القانون له رخصة وصف املخدرات للمرضي وصـرفها           إذاطبيباً مثال   
ة يف   احنرف الطبيب عن هذا القصد وسولت له نفسة فأساء اسـتعمال حقـ             فإذا من املرض    لتداوي
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 يـسهل للمـدمنني   أنوصف املخدرات فال يرمي من وراء وصفها إيل عالج طيب صـحيح بـل يقـصد              
  )5(ة األفراد متعاطي املخدرات ينطق علية هذا النص أسوة بغرية من عا

 كـان الباعـث   أيـا وتقوم اجلرمية مبجرد استعمال الطبيب للجوهر املخدر يف غري الغرض املرخص بـه             
  .ون ذلك من اجل احلصول علي املال أو حتقيق غاية أخرى  ان يكفيستويعلي ذلك 

ونري ان مثة نوعا من عدم التناسب يف هذة اجلرمية بـني العقوبـة املقـررة هلـا وعلـي وجـة التحديـد                        
" وإذ ال يستأهل هذا السلوك أن يكون العقاب املقرر لـه هـو   . وبني السلوك اإلجرامي   اإلعدامعقوبة  
  ." اإلعدام

  
)2(  
  دارة أو يئة مكانجرمية إ

  لتعطي املخدرات مبقابل
  

  -: من قانون مكافحة املخدرات علي ان 34 املادة تنص
  ..... السجن املشدد أو باإلعداميعاقب 
  . هيأ مكانا لتعاطي اجلواهر املخدرة مبقابل أو أداركل من ) ج ( 

   -: هلذة اجلرمية من صورتني املادي املكون للركن اإلجراميويتكون السلوك 
 لتعاطي املخدرات علي حنو يكون معـة اجلـاين هـو    ةالتنظيمي املكان للتعاطي العلمية   إدارة: األويل  
  . حائزة أون علي املكان سواء كان مالكا له ميامله

  -:يئة املكان للتعاطي : والثانية 
ه يف   اسـتغالل  أو إمكانيـة اسـتخدام      إيل علـي حنـو يـؤدي        هجتهيـز ويقصد بتهيئة املكان للتعـاطي      
لتهيئـة تعـاطي احلـشيش ، والـسرجنات لتهيئـة حلقـن          )  بالزجيله  ( تعاطي املخدرات مثل تزويده     

 والكوكـايني  األمبوالت األسطوانية لتهيئـة شـم اهلـروين          أو) املاكستون فورت   ( املدمنني مبخدرات   
 أوارة املكـان     يئة هو تعاطي املخدرات وجيـب ان تكـون إد          ةانوجيب ان يكون الغرض من إدارة املكان        

  .يئة للتعاطي مبقابل فان كانت بغري مقابل فال تقوم هذة اجلرمية 
 املقـررة لـه   العقوبة انه ال يستاهل ان تكون – بالغا يف هذة اجلرمية جند  اإلجرامي تأملنا السلوك    وإذا
   .اإلعدامهي 
  

                                                 
)5 (  C;ر A�H62ا� G�D� 6 GD1935 /2 / 16 ق ج� C;ر g��hا�$�ا?" ا�+*ء ا� G?��+524 ص 414 م  
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  املطلب الثالث
  اإلعداممربرات إلغاء عقوبة 

  يف قانون األحكام العسكرية
  

 يف قانون األحكـام العـسكرية كعقوبـة أصـلية يف أربعـة عـشر                اإلعدامورد النص علي عقوبة     
   علمنا ان مجيع اجلرائم يف قانون األحكام العسكرية ورد حصرها يف املواد من وإذامادة 
 تطبق علي حوايل ثلث اجلرائم املنصوص عليها يف         اإلعدام عقوبة   أن  ينفإن ذلك يع   ) 166 – 130(

 اجلـرائم املرتبطـة بالعـدو       باإلعـدام ألحكام العسكرية ومن بني اجلرائم املعاقب عليهـا         قانون ا 
 وجـرائم الفتنـة والعـصيان وجـرائم خمالفـة واجبـات             اجلرحـى  معاملة   وإساءةوجرائم األسر   

 األوامر واجلـرائم املتعلقـة      إطاعة وجرمية عدم    الفتواإل واإلفقاداخلدمة واحلراسة وجرائم النهب     
  .لعسكرية وجرائم اهلروب والغياب باخلدمة ا

 يف قــانون األحكــام باإلعــداموســوف نعــرض يف هــذا العــدد لــبعض اجلــرائم املعاقــب عليهــا   
  . فيها اإلعدام عقوبة بإلغاء ومربرات املطالبة )6(العسكرية

 )1(  
   عن األخباراالمتناعجرمية 

  عن اجلرائم
  : من قانون األحكام العسكرية علي ان 132تنص املادة 

كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون علم بإحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب ومل               
  . جبزاء منة منصوص علية يف هذا القانون أو باإلعدام األخبار عنها يف احلال يعاقب إيليبادر 

 أو اجلـاين عـن األخبـار        امتنـاع  املكون للركن املـادي هلـذة اجلرميـة يتمثـل يف             اإلجراميوالسلوك  
 يف احلال عن احـدي اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف البـاب األول اخلـاص بـاجلرائم املرتبطـة                      اإلبالغ

  .بالعدو ميت علم ا 
  . لذا فإن هذة اجلرمية من اجلرائم السلبية سليبوهو سلوك 

 فان املشرع قد سوي بني عقوبة اجلرمية األصلية وعقوبـة مـن علـم               اإليضاحيةووفقاً للمذكرة   
ال يقـل   وذلـك باعتبـار ان علـم باجلرميـة ومل خيـرب      اإلعـدام  خيرب عنها فنص علي عقوبـة   باجلرمية ومل 
 وحث مـن علـم باجلرميـة علـى وجـوب            األصلية حق القوات املسلحة عمن ارتكب اجلرمية        يف إجراما
 نتـائج يـصعب تـداركها بـل قـد يـؤدى اىل              اإلبالغ يف قد يترتب على التأخري      إذ عنها   باإلبالغاملبادرة  
  ".طر النتائج باعتبارها تستهدف القوات املسلحة أخ

 وبيت مـن  األصلي لتفاعل املقررة هلذه اجلرمية غري مربرة ذلك الن املساواة بني  اإلعدامونرى أن عقوبة    
 القـانوين  العقوبـة تتنـاىف واملنطـق        يفبينـهما   .تـربر املـساواة     علم باجلرمية من حيث اخلطورة الىت       

 تـالىف بعـض   يف خوفا من االول ورغبـة منـه     اإلبالغ ممتنعا عن    األخرييكون   من املتصدر أن     إذالسليم  
ومن مث فان املساواة بني الفاعـل االصـلى وبـني مـن علـم              . اإلبالغاملشاكل الىت قد تصبيه من جراء       

  . شئيف احلال ليست من العدالة يفباجلرمية ومل يبلغ ا 
   .اإلعدامستاهل عقوبة  هذه  اجلرمية ال ييفولذا فان السلوك االجرامى 

                                                 

i / دآ �ر ) 6(Vاد صj� k��? : �9يDت ا����   .22 ص 2004دار ا�9 ] ا�$�ن�ن�G��� ، G ) ;�ن�ن ا��$�
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 )2(   
  األوامر إطاعةجرمية عدم 

  
  -: العسكرية على أن األحكام من قانون 151تنص املادة 

ا   هذ ألحكام هذا القانون كل شخص خاضع       يف أو جبزاء أقل منه منصوص عليه        باإلعداميعاقب  " 
   :اآلتيةالقانون ارتكب اجلرمية 

 يف وقـت تأديـة خدمتـة بطريقـة     األعلـى شـخص ضـابطة    أمراً قانونيا صادر له مـن    أطاعنةعدم  
 بغري ذلـك  أو باإلشارة أو كتابة أويظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صور له هذا األمر شفهياً         

  . علي ذلك اآلخرينأو حتريضة 
حممود مصطفي ان املشرع املصري قد بالغ    / ويري الفقية الكبري والعامل اجلليل األستاذ الدكتور        

 تربيـر ذلـك     اإليـضاحية  يف املـذكرة     – العقوبة املقررة هلذة اجلرمية وقد حاول أي املشرع          مجتسييف  
  ).7(ولكنة مل يوفق 

  
  املطلب الرابع
  اإلعداممربرات إلغاء عقوبة 

  يف قانون األسلحة والذخائر
  

  : من قانون األسلحة والذخائر يف فقرا األخرية علي ان 26تنص املادة 
حكام الباب الثاين مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الـسجن املـشدد أو               بأ اإلخاللومع عدم   

 بالذات أو بالوساطة بغري ترخيص سالحا مـن األسـلحة املنـصوص عليهـا يف     أحرزاملؤبد ملن حاز أو    
 أو مفرقعات وذلـك يف أحـد        إليها ذخائر مما تستعمل يف األسلحة املشار        أومن هذا القانون    ) 1(املادة  
  كانت حيـازة أو    إذا اإلعدام التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبارة وتكون العقوبة            أماكن
 الذخائر أو املفرقعات توجـد اسـتعماهلا يف اى نـشاط خيـل بـاألمن العـام أو              أو تلك األسلحة    إحراز

ــة     النظــام العــام أو توجــد املــاس بنظــام احلكــم أو مبــادئ الدســتور أو الــنظم األساســية للهيئ
  . أو بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي االجتماعية

وهذة اجلرمية من اجلرائم الشكلية الىت يترتب علي قيامهـا ضـرورة حتقيـق نتيجـة مهنيـة اى اـا              
  .ليست من اجلرائم املادية ذات النتيجة 
 إحـراز  أو حيـازة     (اإلجرامـي  أقترب اجلـاين الـسلوك       إذا اإلعداموتكون العقوبة املقررة يف هذة اجلرمية       

مدفوعا يتحقق غاية معينة هـي قـصد اسـتعمال األسـلحة أو املفرقعـات أو                ) األسلحة والذخائر   
 أو مبـادئ  احلكـم لعام أو النظام العـام أو بقـصد املـساس بنظـام       الذخائر يف اى نشاط خيل باألمن ا      

  .م االجتماعي  السالأو بالوحدة الوطنية أو النظم األساسية للهيئة االجتماعية أوالدستور 
 مل ون األسلحة والذخائر يف شـقها األخـري   من قان26 من املادة األخرية الفقرة   يفويالحظ أن املشرع    

 أو الـذخائر أو     األسـلحة  اسـتعمال    اجلـاين  الـىت يقـصد      األنـشطة حيدد على وجه الدقة والتحديد      
لدرجـة جتعـل    بعبـارات فـضفاضة ومطاطـة       األنـشطة  اكتفى بوصـف هـذه       وإمنااملفرقعات فيها   

                                                 
)

7
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 ملبدأ شرعية اجلـرائم     أهدارا الذى يشكل    األمر. السلوك االجرامى املعاقب عليها ال يقع حتت حظر         
  والعقوبات 
 سـببا   ن توافر قصد جنائي خاص لـدى  اجلـاين          ليس من املعقول أو املقبول أن يكو       أخرىومن ناحية   

 الـىت تقـوم مبجـرد احليـازة فـضال       الن هذه اجلرمية من اجلرائم الشكلية   اإلعدامالستحقاقه عقوبة   
  . اية املطاف نية داخلية يفعن أن القصد 

 ان هـذا اجلـزاء ال   إذ هـذه اجلرميـة   يف اإلعـدام  تقريـر عقوبـة    يف نرى أن املشرع قد بالغ كـثريا         فإننالذا  
  . مع  اجلرم املقترف ألبتهيتناسب 
تـستاهل هـذة      التشريع املصري ال    يف باإلعدامتلك كانت بعض مناذج جلرائم معاقب عليها        .. وبعد  

 يف التـشريع املـصري ومـن        اإلعـدام  من دراسة مفصلة وعامة عن عقوبة        استخلصناها. العقوبة  
 يف   كـثريا  ان املـشرع املـصري يـسرف         – بـضمري مـستريح      –خالل هذة الدراسة تـستطيع أن نقـول         

ير العقاب وعدم احترام احلـق   استعمال احلق يف تقربإساءة   لدرجة رمبا تصفة اإلعدامتقرير عقوبة   
  .يف احلياة 

  . هذة العقوبة بضمانات حقيقة وكفاية احاطةفضالً عن عدم 
 يف اجلرائم اليت جـاءت بـيني دفتـر هـذه الورقـة وإمنـا                اإلعداموبصفة عامة حنن ال نؤيد إلغاء عقوبة        

 عدد حمدود للغايـة      باستثناء اإلعدامنؤيد إلغائها يف كافة اجلرائم الىت يفرض هلا املشرع عقوبة           
مـن قـانون   ) ج  ( 78منها وهـى جرميـة تـسهيل دخـول العـدد يف الـبالد املنـصوص عليهـا يف املـادة               

 املقتـرن بأغتـصبها املنـصوص       األنثى علي احلق يف احلياة وجرمية خطف        االعتداءالعقوبات وجرائم   
  . عقوبات 290عليها يف املادة 

 علـي بعـض اجلـرائم       اإلعـدام نطـاق تطبيـق عقوبـة       فندى قـصر    وفيما يتعلق بالقانون العسكري     
  .من هذا املادة  ) 10،7،6،5،4،3(  منة الواردة يف الفقرات 130املنصوص عليها يف املادة 

 فيهـا إال    اإلعدامأما بالنسبة لقانون مكافحة املخدرات وقانون األسلحة والذخائر فال نؤيد عقوبة            
   .احلياة  علي احلق يفاعتداءايف اجلرائم اليت تشكل 
 ميـارس    يف هذة اجلرائم اختيارية ال وجوبية كما يستطيع القاضـي ان           اإلعداموجيب ان تكون عقوبة     
  . للجاين اإلجرامية العقاب حسب اخلطورة ريدسلطنة التقديرية يف تف

 لتوقيع هذه العقوبة ومـن أبـراز هـذه الـضمانات يف رأينـا قابليـة احلكـم                   االطمئنانويتعني كذلك   
 للطعـن   قابليـة برمتها من جديد أو      أمام حمكمة أعلي تنظر القضية       لالستئناف إلعدامباالصادر  

  . يف هذة احلالة حمكمة واقع وقانون يف ان واحد باعتبارهافية أمام حمكمة النقض 
 ملدة ثالث سنوات علي األقل بعد ضرورة احلكم ائيـاً الن   اإلعدام تنفيذ عقوبة    إرجاء نقترح   وأخريا

 باإلعـدام  املدة كفيلة بغلق باب األمل أمام ظهور أدلة جديدة تفيد براءة احملكوم عليـة   يف فوات هذة  
 أثـار  باإلعـدام  احملكـوم عليـة   إحلـاق  يترتب علي األخذ به  بأنة بالقول االقتراحوقد يعترض علي هذا     

 يهـون أمـام صـيانة احلـق يف احليـاة مـن ناحيـة                االعتـراض نفسية سيئة وهذا صحيح ولكن هـذا        
 املنتظـر تنفيـذ العقوبـة فرصـة     باإلعـدام  مينح احملكـوم عليـة    االقتراح اىل ان األخذ ذا      ضافةباإل

  .للتسوية والتكفري عن اجلرم الذى ارتكبة 
  

  واهللا ويل التوفيق والسداد
  

  الفقىدكتور عماد 


