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الخالصة

لقد اسفرت الجهود الدولية عن دعم حق االنسان في الحياا ننصاين اماا المااد الثالثاة مان
اإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان والماااد السادسااة ماان العهااد الاادولي الخااا

نااالحقوق المدنيااة

والسياسية واما قد يندوان كافيان لضمان اذا الحق إال إن الدول دعمت ذلك نضمانات أخرى لم
تتااوفر ألي حااق أخاار ماان حقااوق اإلنسااان وقااد اتخااذ اااذا الاادعم اريقااا مزدوجااا تمثاال األول فااي
إنرام المزيد من االتفاقيات والنروتوكوالت خصوصا النروتوكول الثاني الذي دخل دور النفاذ سانة
 1991والمتعلااق نغلءاااو عقونااة اإلعاادام فااي حااين تمثاال الثاااني فااي تعيااين مقاارر خااا

لنح ا

المسائل المتعلقة ناإلعدام التعسفي أو نالمحاكمة المقتضنة ويمثل تعيين اذا المقارر إجاراو فعاال
ماان إج اراوات األماام المتحااد لحقااوق اإلنسااان للحااد ماان حاااالت اإلعاادام التعساافي التااي تجاااوزت
المليااوني حالااة فااي مااد خمسااة عطاار ساانة فقااا وان المجلااس االجتماااعي واالقتصااادي قااد حاادد
والية المقرر الخا

في حاالت عديد منهاا حااالت اإلعادام التعسافي أو الوطايك دون محاكماة

 .كماا ساامل المجلااس للمقاارر الخاا

إن يتلقا التقااارير والنالدااات مان اإلفاراد ومن مااات حقااوق

اإلنسااان والحكومااات متا مااا تضاامنت معلومااات عاان حاادو حاااالت إعاادام تعساافي أو نااغجراوات
موجز أو التهديد نها .
ليس من اليسير إن يتصدى نح
الحي ااا ولك اان النحا ا

موجز لعنوان كنير او حق الحيا أو حت ضامانات حاق

ح اااول إن يكط ااأ ع اان المس ااتجدات الت ااي أض اايفت لض اامانات ا ااذا الح ااق

خصوصا الضمانات القضائية التي زخارت نتاا إحكاام المحكماة األورنياة لحقاوق اإلنساان والتقاارير
الصادر عن المقرر الخا

ناايك عن إن النح

حاول اإلطار ولو نطكل موجز لضمانات ااذا

الح ااق ف ااي الطا اريعة اإلس ااالمية وا ااي إط ااار وان جئ اات م ااوجز إال أنه ااا ح ي اات ن ااالكثير م اان الدق ااة
والمعلومات واألسانيد .

Abstract
The international efforts succeded in reach to tow very important
articles , the first was article number three from universial decleration in
1948 which was very summery and link between the right of life and the
right of personal freedum , the seconed was the article number six from
international

convenant

of

civil

and

boltical

rights.

The international efforts don’t stop in this point but try to search more
protection of human right of life therefore apear the first protocol in 1966
and seconed in 1989 which inter to force in 1991 this tow protocols
support the international effortes to protect the right of life.

The important of this research was it try to explore the new
arrangements of international protection of the right of life.

المقدمة
يطااكل حااق الحيااا الركيااز األساسااية لمن ومااة حقااوق اإلنسااان فلكااي نتحااد

عاان مجموعااة

حقوق اإلنسان يجب إن نندأاا نتوفير حياته أوال قنل الخوض في ضمان أي حقوق أخارى مهماا
كانت انيعتها سياسية أم مدنية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية .
ويارتنا حااق الحيااا فااي علاام القااانون ارتنااااا وثيقااا نفاارض عقونااة اإلعاادام إذ إن اااذ العقونااة
تنصب مناطار علا تجرياد اإلنساان مان التمتاق ناالحق نالحياا واناة الحياا التاي م هان ا نتاا علياه
ولااذلك سااارعت الاادول إلا إيجاااد أكثاار ماان ميثاااق دولااي واقليمااي حرصاات جميعهااا علا الحااد أوال
وماان ثاام إلءاااو عقونااة اإلعاادام قاادر اإلمكااان ماارو ار نحصاار حاااالت اإلعاادام التعساافي أو اإلعاادام
خارج نااق القانون كما إن العمل في اذا اإلااار انارز إلا الوجاود الجهاود التاي ناذلها المجلاس
االجتماااعي واالقتصااادي حي ا

وضااق منااادع قانونيااة عل ا درجااة كنياار ماان األاميااة اااي منااادع

المنااق والتقصااي الفعااالين لعمليااات اإلعاادام خااارج نااااق القااانون واإلعاادام التعساافي واإلعاادام دون
محاكمة والتي كان لها فيما نعد دو ار كني ار في عمل المقارر الخاا
معترأ نه يتول نح

المسائل المتصلة ناإلعدام التعسفي أو نالمحاكمة المقتضنة .

ليس من اليسير إن يتصدى نح
الحي ااا ولك اان النحا ا

وااو طاخ

ذو مركاز دولاي

موجز لعنوان كنير او حق الحيا أو حت ضامانات حاق

ح اااول إن يكط ااأ ع اان المس ااتجدات الت ااي أض اايفت لض اامانات ا ااذا الح ااق

خصوصا الضمانات القضائية التي زخرت نها إحكام المحكماة األورنياة لحقاوق اإلنساان والتقاارير
الصادر عن المقرر الخا

ناايك عن إن النح

حاول اإلطار ولو نطكل موجز لضمانات ااذا

الحااق فااي الط اريعة اإلسااالمية واااي إطااار وان جاااوت مااوجز إال أنهااا ح ياات نااالكثير ماان الدقااة
والمعلومات واألسانيد .
إن نحثا نمثل اذ األامية الطمولية تأتي الصعونة فيه من محاولة التركياز علا األاام
من مفاصله وجنناته وخنايا كما تنرز صعونة أخرى إن مع ام الكتاب والنحاو التاي درسات ااذا
الحق تناولته من جهة جنائياة نحتاة وااي تتاارق لطارب عقوناة اإلعادام وجريماة القتال ولام يحاد
إن اخاات

كتاااب أو نح ا

ند ارسااة اااذ الضاامانات ماان جهااة القااانون الاادولي لحقااوق اإلنسااان

عموما واكذا ونءية إحااة الموضوع ندراسة طاملة تركز عل الجوانب المهمة تم تقسيم النح
إل أرنعة ماالب وكاالتي -:
المالب األول  :الضمانات الدولية .
المالب الثاني  :الضمانات القضائية.
المالب الثال

 :ضمانات المقرر الخا

المالب الرانق  :الضمانات الطرعية .

.

المالب األول
الضمانات الدولية

نصات المااد الثالثاة مان اإلعاالن العااالمي لحقاوق اإلنساان لسانة  1991علا (( لكال فاارد
حااق فااي الحيااا والحريااة وفااي األمااان علا طخصااه لل ونصاات الماااد السادسااة ماان العهااد الاادولي
للحقوق المدنية والسياسية نفقراتها السادسة عل ما يلي  :ا
((  1ا الحاق فاي الحياا حاق ماالزم لكال إنساان  .وعلا القاانون أن يحماي ااذا الحاق  .وال يجاوز
حرمان أحد من حياته تعسفا .
 2ا ال يجاوز فاي النلادان التاي لام تلاة عقوناة اإلعادام أن يحكام نهاذ العقوناة أال جازاو علا اطاد
الجرائم خاور وفقا للتطريق النافذ وقت ارتكاب الجريمة ودير مخالأ إلحكام اذا العهد وال تنافيه
منااق جريمااة اإلناااد الجماعيااة والمعاقنااة عليهااا وال يجااوز تانيااق اااذ العقونااة أال نمقتضا حكاام
نهائي صادر من محكمة مختصة .
 3ا حين يكون الحرمان مان الحياا جريماة مان الجارائم اإلنااد الجماعياة يكاون مان المفهاوم نداااة
أنه ليس في ااذ المااد أي نا

يجياز ألي دولاة اارأ فاي ااذا العهاد أن تعفاي نفساها علا أياة

صااور ماان أي الت ازام يكااون مترتنااا عليهااا نمقتض ا أحكااام اتفاقيااة منااق جريمااة اإلناااد الجماعيااة
والمعاقنة عليها .
 9ا ألي طااخ

حكاام عليااة ناإلعاادام حااق التماااس العفااو الخااا

العفو العام أو العفو الخا

أو أناادال العقونااة ويجااوز ماانل

أو أندال عقونة اإلعدام في جميق الحاالت .

 5ا ال يجاوز الحكام نعقوناة اإلعادام علا جارائم ارتكنهاا أطاخا

دون الثامناة عطار مان العمار

وال تنفذ اذ العقونة نالحوامل .
 6ا ليس في اذ الماد أي حكم يجوز التاذرع ناه لتاأخير أو مناق إلءااو اإلعادام مان قنال أياة دولاة
ارأ في اذا العهد  .لل

وكاناات الجمعيااة العامااة لمماام المتحااد قااد دعاات الاادول اإلا اراأ فااي  1919إل ا تننااي إج اراوات
معينة أو ضمانات فاي الحااالت التاي توجاه فيهاا التهماة فاي قضاايا تكاون عقونتهاا اإلعادام وسانق
للجمعيااة العامااة و أن حثاات الاادول فااي عااام  1999عل ا حصاار الحاااالت التااي يجااوز فيهااا تنفيااذ
العقونااة الرئيسااية اإلعاادام ثاام تلااي ذلااك المقتاارب المقاادم ماان ألمانيااا والمتعلااق نغلءاااو عقونااة اإلعاادام
والااذي عاارأ فيمااا نعااد نااالنروتوكول االختياااري الثاااني الملحااق نالعهااد الاادولي الخااا

نااالحقوق

المدنية والسياسية والذي اعتمد وعرض للتوقيق والتصديق واالنضمام نموجب قرار الجمعية العامة
لمماام المتحااد رقاام  121 / 99المااخرف فااي  25ديساامنر ودخاال دور النفاااذ فااي  11تمااوز 1991
وفقااا إلحكااام الماااد  1منااه والااذي يهاادأ إل ا إلءاااو عقونااة اإلعاادام والن اااذا النروتوكااول ي ارتنا
ارتنااا وثيقا نالحق نالحيا فال ند من اإلطار إل إحكامه ولو نغيجاز .
ويتكون النروتوكول االختياري الثاني من ديناجة واحد عطر ماد نضمت الديناجاة والماواد األولا
والثانياة مناه مسااائل موضاوعية فاي دايااة األامياة نينماا نضاامت المااد الثالثاة ومااا تالااا مان ماواد
نعض المسائل اإلجرائية المتعلقاة نالتقاارير التاي تقادمها الادول األعضااو فاي ااذا النروتوكاول إلا
اللجنة المعنية نحقوق اإلنسان والتي يجب أن تتضمن معلومات عن التادانير التاي اتخاذتها إلنفااذ
اذا النروتوكول .
لقااد جئاات ديناجااة النروتوكااول لتخكااد الهاادأ ماان النروتوكااول إال واااو إلءاااو عقونااة اإلعاادام نعااد
مساااامة فاعلااة فااي تقرياار حااق اإلنسااان نالحيااا ونالتااالي االرتقاااو نحقااوق اإلنسااان نطااكل إجمااالي
وتعزيااز الك ارمااة اإلنسااانية ولااذلك رنااات الديناجااة نااين الت ازمااات الاادول ال اوارد فااي الماااد  3ماان
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمتعلقة نحق اإلنسان نالحياا وناين المااد  6مان العهاد الادولي
للحقااوق المدنيااة والسياسااية والمتعلقااة اااي األخاارى نحااق اإلنسااان نالحيااا عل ا اعتنااار إن اناااك
اتصاال وثياق الصالة ناين مااا يارد فاي ااذا النروتوكاول ماان إحكاام والت ازماات وماا تضامنته المااادتين
أنفتااي الااذكر وناااألخ

الماااد السادسااة ماان العهااد الاادولي للحقااوق المدنيااة والسياسااية والتااي تطااير

الديناجااة إلا أنهااا اسااتخدمت عنااارات توصااي نطااد نغلءاااو عقونااة اإلعاادام

ا وان كاال اإلجاراوات

والتاادانير التااي تتخااذاا الاادول اإلا اراأ وتصااب فااي اااذا االتجااا تطااكل تقاادما ملموسااا فااي حااق
اإلنسان التمتق نالحيا  .لذلك أوجنت المااد األولا علا الادول اإلااراأ ناان ال تقاوم نغعادام أي
طااخ

خاضااق لواليتهااا القضااائية وان تتخااذ جميااق التاادانير الالزمااة إللءاااو عقونااة اإلعاادام داخاال

نااااق واليتهااا القضااائية  .كمااا حاارم النروتوكااول وفااي مثااال واضاال عل ا المعاااادات التااي تمنااق
ال ااتحف نط ااكل جزئ ااي ح اارم النروتوك ااول أي ط ااكل م اان إط ااكال ال ااتحف سا اواو عن ااد التص ااديق أو
االنضاامام إال التحف ااات المتعلقااة نتانيااق عقونااة اإلعاادام فااي وقاات الحاارب ونالنساانة لجارائم نالءااة
الخاااور وتكااون ذات انيعااة عسااكرية وترتكااب فااي وقاات الحاارب وعلا الدولااة الااارأ واااي تعلاان
الااتحف أن ترساال نسااخة منااه إل ا األمااين العااام لمماام المتحااد كمااا عليهااا إن ترساال نسااخة ماان
تطريعاتها الوانية ذات الصلة والمعد للتانيق إثناو الحرب .
وكان اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان الصادر  1999قد نا

فاي مادتاه األولا (( إن مان

واجب كل دولة إن تعترأ لكل إنسان في حق متساو في الحيا لل .
إمااا االتفاقيااة األورنيااة لحقااوق اإلنسااان والتااي دخلاات دور النفاااذ فااي عااام 1953فقااد نصاات الماااد
الثانيااة فااي الفقاار األول ا منهااا (( يحمااي القااانون حااق كاال إنسااان فااي الحيااا لل وانااه ال يجااوز إن
يحاارم إنسااان ماان حقااه تعساافا ولعاال االتفاقيااة األورنيااة لحقااوق اإلنسااان كاناات أكثاار دقااة فااي تحديااد
ال ااروأ التااي يمكاان فيهااا تجريااد اإلنسااان ماان حااق الحيااا واااي حالااة الاادفاع الطاارعي أو إثناااو
االعتقااال وقااد وردت ااااتين الحااالتين عل ا ساانيل الحص ار ثاام جاااو النروتوكااول السااادس الملحااق
ناالتفاقية ليعلن إلءاو عقونة اإلعدام فيما عادى حالاة حارب ومناذ عاام  1999أصانل األعضااو
الجديد في مجلس أورنا إما إن يكونوا إاراأ في النروتوكول السادس أو إن يقدموا تادانير قانونياة
ته اادأ إل ا ا تعايا اال تنفي ااذ اإلحكا ااام الجنائيا ااة الت ااي تتضا اامن الحك اام ناإلع اادام وق ااد أصااانل أالن
النروتوكول ملزم لجميق الدول األعضاو في االتفاقية األورنية لحقوق اإلنسان ما عادا روسايا التاي
تعهدت ناتخاذ تدانير قانونية تأجل تنفيذ حكم اإلعدام مناذ انضامامها للمعاااد سانة  . 1996إماا
النروتوكول الثال

عطر لسنة  2002فقد الءي عقوناة اإلعادام فاي جمياق ال اروأ نادون اساتثناو

وق ااد ص ااادقت علا ا ا ااذا النروتوك ااول إلا ا أالن تس ااق وعط اارون دول ااة واك ااذا فاالتفاقي ااة األورني ااة
لحقااوق اإلنسااان لاام تلااة عقونااة اإلعاادام ولكنهااا قياادتها إل ا انعااد الحاادود وحص ارتها نااأكثر الج ارائم
خاور ومنعت مق توفر اذ الخاور إيقاعها نالنساو الحوامل أو نالجنا الذين تقال أعماارام عان
ثمان عطر سنة ويذكر إن الواليات المتحاد وااي تصاادق علا العهاد الادولي الخاا

ناالحقوق

المدنيااة والسياسااية تحف اات نحقهااا فااي إيقاااع عقونااة اإلعاادام نماان ااام دون ساان الثامنااة عطاار ماان
العماار دون إن يطاامل اااذا الااتحف إعاادام النساااو الحواماال  .وقااد نصاات الماااد الثالثااة ماان ميثاااق

الحقوق األساسية لالتحاد األورني لسنة  2000عل حق اإلنسان في السالمة أخذ فاي الحسانان
ثور التقدم العلمي والتكنولوجي خصوصا في حق االستنساف النطري نقولها :
(  1ا لكل طخ

الحق في احترام سالمته الندنية والعقلية

 2ا في مجال الاب وعلم األحياو يجب احترام ما يلي عل وجه الخصو
ا الموافقة الحر والمعلومة للطخ

:ا

المعني انقا لإلجراوات التي يضعها القانون

ا ح ر الممارسات التي تتعلق نتحسين النسل ا وخاصة تلك التي تهدأ إل انتقاو األطخا
ا ح ر جعل جسم اإلنسان وأجزائه مصد ار للكسب المالي
ا ح ر االستنساف التناسلي النطري .
واذا ويقسم رجاال القاانون قتال الرحماة إلا ناوعين  :قتال الرحماة االيجااني وفياه يقاوم
الانيب المعالج للمريض الميئوس من طفائه نناو عل النه نغنهااو حياتاه نواسااة حقناة مميتاة
تحتااوي عل ا جرعااة كنياار ماان ماااد مخاادر تااخدي إل ا وفااا فوريااة للم اريض  .واااذا الفعاال يعااد
جريمة قتل عمد تتوافر فيه جميق أركان الجريماة مان فعال ماادي مان طاأنه إزاااق روب إنساان
حي وقصد جنائي يتوافر ناتجا إراد الجااني إلا االعتاداو علا حياا إنساان حاي إزاااق روحاه
مق علمه نذلك نصرأ الن ر عن النواع

اإلنسانية واالجتماعية التي ارتكنها.

وقتل الرحمة السلني وفيه يتوقأ الانيب عن إعااو العالج واو عملية تسهيل وفا المريض
الميئااوس ماان طاافائه ليالقااي حتفااه نساانب إماراض ومضاااعفات أخاارى يمكاان معالجتهااا والتصاادي
لهااا مخقتااا  .وانااا يعااد قاااتال عماادا ناالمتناااع أو التاارك واااي جريمااة االمتن ااع عاان تقااديم العااون
ف ااي خا اار  .م ااق العل اام ن ااأن أخالقي ااات المهن ااة الاني ااة تف اارض علا ا الاني ااب

والمس اااعد لط ااخ

المعااالج احتارام الحيااا الطخصااية واإلنسااانية للمرضا فااي جميااق ال ااروأ واااو مااا يطااكل واجنااا
أساسيا للانيب .

(1ل

المالب الثاني
الضمانات القضائية

يس ااير القض اااو األورنا اي نح ااو تعزي ااز الض اامانات المتعلق ااة نح ااق الحي ااا وك ااان القا ارار أألكث اار
وضااوحا اااو الق ارار الااذي اتخذتااه المحكمااة الدسااتورية االتحاديااة األلمانيااة فااي  15طااناا 2005
وألءاات نموجن ااه الفق اار  19النن ااد الثال ا

م اان ق ااانون رق اام  11لساانة  2005والمس اام نق ااانون أم اان

الايا اران إذ أن ا ااذا الق ااانون يعاا ااي للحكوم ااة االتحادي ااة وف ااي حا ااال أالس ااتعجال ل ااوزير الااادفاع
ناالتفاق مق وزير الداخلية االتحادي سلاة إصدار أمر للقو الجوياة نغساقاا ااائر اساتول عليهاا
إراانيون وكان رئيس الجمهورية نفسه قاد أنادى طاكوكا حاول القاانون ولكناه أقار ماق ذلاك عاادا أن
الننااد  3ماان الفقاار  19وحااد الااذي يتضاامن اااذا التاارخي

دياار دسااتوري وأنااه ونخااالأ المحكمااة

االتحادية ليس لديه صالحية ال فتااع جزو من القانون يعتقد نأنه دير دساتوري  .وقاد اعان فاي
ذلك الوقت نالقانون وفق دعاوى أقامهاا ماالزم اياار وعاد ناواب مان الحازب اللين ارلاي أي مان قنال
يستعلمون عاد الاائرات ومن الممكن نالتالي قنول دعواام للاعن مناطر نالقانون .

أطخا

وكان النند  3من الفقر  19من القانون ينص

عل أن (( التدخل الفاوري نأالسالحة ديار

مقنااول أال أذا نجاام عاان ااروأ ستسااتعمل فيهااا الاااائر ضااد حيااا كائنااات حيااة واذا كااان اااذا
التدخل الوسيلة الوحيد للدفاع عن النفس ضد اذا الخار الداام لل وتم اإلعاالن ناأن ااذا الان
ديار دسااتوري نسانب عاادم االختصاا

والنتهاكااه الك ارمااة اإلنساانية والحااق نالحياا فااي أن واحااد .

واألكثاار أاميااة فااي ن اار المحكمااة اااو انتهاااك اااذا القااانون أثنااين ماان الحقااوق األساسااية والثمينااة
نطاكل خااا

وامااا الك ارمااة اإلنساانية والحااق نالحيااا وقااد كااان مان مفاعياال الاان

الماادروس نارأت

المحكمة السلاات الحكومية نمعاملة الناس األنرياو الذين تواجدوا فاي الااائر المخاوفاة كماا لاو
أنهم مجرد مواضيق فيما تقوم نه من عمل األمر الذي يعد انتهاكا للمندأ القائل نأن اإلنسان او
موضق الحقوق وال يقنل التقادم وأنه طخ

له كرامة خاصة ويعد اذا األمر خاي ار نطكل خا

ألن ماان الصااعب عل ا الساالاات الو ازريااة أن يكااون لهااا تقاادير دقيااق للوضااق واكااذا فااأن حمايااة

المسافرين والااقم يجب أن تتءلب علا حماياة أطاخا

يتواجادون أماام احتماال إساقاا الااائر

ولقد استنعدت المحكمة فيما نعد سلسلة كاملة من الحجج المقدمة من أجل تنرير الن
ومنهااا أن األطااخا

المدروس

المعنيااين لاام يكاان لااديهم عل ا كاال حااال أال ح ااو قليلااة نالنقاااو عل ا قيااد

الحيااا لكاان اإلنسااان نن اار المحكمااة يحااتف نكاال كرامتااه وقيمتااه االمااا أنااه مااا يازال عل ا قيااد
الحيااا كمااا أن الحجااة القائلااة نااأن الراااائن قااد تحول اوا إل ا مجاارد أساالحة فااي أياادي االراااانيين اااي
أيضااا قانل اة للقنااول يقاادر أقاال وأن الفكاار القائلااة نااأن المسااافرين عل ا مااتن الاااائر علاايهم واجااب
التضحية لن تكاون مفياد للجماعاة نصافتها تلاك وأخيا ار فاأن واجاب الدولاة نحماياة حياا اإلنساان
يمكاان الوفاااو نهااا ناسااتعمال رسااائل يحرمهااا الدسااتور  .وماان المخكااد أن انتهاااك ك ارمااة الطااخ
النطري وحق الحيا ال يطمل أال الفرضيات التي تكون فيها الاائر التي استول عليها اإلراانيون
تنقاال مسااافرين أنرياااو واااو ال يطاامل فرضااية كااون الاااائر ناادون ايااار أو الاااائر التااي التنقاال أال
إراانيون ولكن حت في ااتين الفرضيتين فأن اذ الفقار حاول أمان الاياران تعاد ديار دساتورية .
كم ااا يتض اامن االلتا ازام المترت ااب علا ا الدول ااة نحماي ااة حي ااا األط ااخا
القضااائي الت ازمااا نحمايااة الصااحة

(2ل

الخاض ااعين الختصاص ااها

كمااا يناارر ذلااك ق ارار الحكاام فااي قضااية سااكا فياازو وااااجر

وآخرين ضد سويس ار الصادر في  9طناا  2006وقد وضعت قيد االتهام في اذ القضية العمال
السلني لرجلي طراة أامال عل أثر فقادان أحاد األطاخا
حركااة إنعااا

الاذين كاناا يساتجونانه القياام ناأي

لااه إل ا حااين وصااول ساايار إسااعاأ وللماار األول ا أكاادت المحكمااة نص اراحة أن

الماااد  2ترتااب عل ا الدولااة نالنساانة لمطااخا

الموقااوفين أو الموضااوعين قيااد الح ارسااة الت ازمااا

نحماية صحتهم يتضامن تاوفير العناياة الانياة العاجلاة عنادما تساتلزم الحالاة الصاعونة للطاخ
ذلااك نءيااة تجنااب نهايااة محتومااة لااه وفااي قضااية مطااانهة قضاات المحكمااة فااي قضااية تتااايس ضااد
فرنسا في  1حزيران  2006حي

تم العثور عل المستدعي ميتا في حجر ضايقة كاان قاد وضاق

فيها نعد استجوانه عل أثر حاد

سير ريثما يستعيد وعيه نعد حالة السكر التي كان يعاني منها

نأن سلنية رجال الطراة في أثناو حالة ضيق جسدي ومعنوي عان منها المعن نأال مر وديااب
المراقنة الفعلية من جانب رجال الطراة خرقا االلتزام
المترتب عل الدولة نحماية حيا األطخا

الموضوعين قيد الحراسة .

(3ل

المالب الثال
ضمانات المقرر الخا

ولحماية حق اإلنسان في الحياا فاي مواجهاة ااذ االنتهاكاات الخاار فقاد اعتماد المجلاس
االقتصادي واالجتماعي في  29مايو  1919مجموعة ( منادع المنق والتقصي الفعالين لعمليات
اإلع اادام خ ااارج ناااااق الق ااانون واإلع اادام التعسا اافي واإلع اادام دون محاكم ااة ل وذل ااك نن اااو عل ا ا
التوصية التي قادمتها لجناة مناق الجريماة ومكافحتهاا فاي دورتهاا العاطار التاي عقادت فاي فييناا فاي
الفتر من  5إل  16فنراير :199

وفيما يلي أام اذ المنادع :

 1ا تح ار الحكوماات نموجاب القاانون جمياق عملياات اإلعادام خاارج ناااق القاانون واإلعادام
التعساافي دون محاكمااة وتكفاال اعتنااار اااذ العمليااات ج ارائم نموجااب قوانينهااا الجنائيااة  . . .وال
يجوز التذرع نالحاالت االستثنائية نما في ذلك حالة الحارب أو التهدياد ناالحرب أو عادم االساتقرار
السياسي الداخلي أو أي حالة اوارع عامة أخرى لتنرير حالة اإلعدام اذ .
2

ا تتكف اال الحكوم ااات نف اارض رقان ااة دقيق ااة ذات تسلس اال قي ااادي واض اال علا ا جمي ااق الم ااو فين

المسئولين عن القنض علا األطاخا

وتاوقيفهم واحتجاازام وحنساهم وساجنهم وعلا الماو فين

المخول لهم قانونا استعمال القو والساحلة النارية .
 3ا تح اار الحكومااات عل ا الرخساااو وعل ا الساالاات العامااة إصاادار أوام ار تاارخ

ألطااخا

آخرين نتنفيذ أي نوع من أنواع اإلعدام خاارج ناااق القاانون أو اإلعادام التعسافي أو اإلعادام دون
محاكمااة أو تحريضااهم عل ا ذلااك  .وألي طااخ
األوامر .

كااان حااق وواجااب االمتناااع عاان االمتثااال لهااذ

 9ا تكفاال الحكومااات وضااق األطااخا

المجااردين ماان الحريااة فااي أماااكن لالحتجاااز معتاارأ نتااا

رسميا وموافا أقارنهم أو محاميهم أو ديرام من األطخا

المتمتعين نثقتهم فو ار نمعلومات دقيقة

عن احتجازام وأماكن وجودام نما في ذلك عمليات نقلهم .
 5ا يضالق مفتطون مخالون ضمنهم مو فون انيون أو سلاة مساتقلة مناا ر لهام نعملياات
التفتي

المنت مة في أماكن االحتجاز ويمنحون صالحية إجراو عمليات تفتي

مفاجئاة نمناادر

منهم .
 6ا يجاري تحقياق طاامل عاجال نزياه عناد كال اطاتنا نحالاة إعادام خاارج ناااق القاانون أو إعادام
تعسا اافي أو إعا اادام دون محاكما ااة  . .والقيا ااام نتط ا اريل الجثا ااة وجما ااق وتحليا اال كا اال األدلا ااة الماديا ااة
والمستند وأقوال الطهود ويننءي أن يميز التحقيق نين الوفاا الانيعياة والوفاا نحااد

واالنتحاار

والقتل .
 9ا يكون لهيئة التحقيق سلاة الحصول عل جميق المعلومات الالزمة للتحقيق .
 1ا ال يجوز التصرأ في جثة المتوقي إال نعد إجراو تطاريل واأ لهاا نواسااة انياب طارعي . .
واذا اتضل نعد الدفن أن األمر يتالب إجراو تحقيق تخرج الجثة دون إنااو لتطريحها .
 9ا تكفل الحماية لمقدمي الطكاوى والطهود والمحققين وأسارام مان العناأ والتهدياد ناالعنأ أو أي
طكل من أطكال التخويأ .
 10ا يعد خالل فتر معقولة تقرير كتااني عان األسااليب التاي اتنعات فاي التحقيقاات واإلجاراوات
والارق المستخدمة لتقييم األدلة واالستنتاجات والتوصيات المستند إل ما تكلاأ مان وقاائق والا
القانون الواجب التانيق .
 11ا تكفل الحكومات محاكمة األطخا

الذين ي هر التحقيق أنهم اطتركوا فاي عملياات اإلعادام

خرج نااق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون محاكمة .
 12ا ال يجوز التذرع نأمر يصدر مان رئايس أو سالاة عاماة لتنريار اإلعادام خاارج ناااق القاانون
أو اإلع اادام دون التعس اافي أو اإلع اادام دون محاكم ااة  .ويمك اان اعتن ااار الرخس اااو وكن ااار الم ااو فين
وديارام مان الماواانين العاامين مساخلين عاان األفعاال التااي يرتكنهاا مان يعملااون تحات رئاسااتهم إذا

كاناات قااد أتيحاات لهاام فرصااة معقولااة لمنااق حاادو اااذ األفعااال  .وال تماانل حصااانة طاااملة ماان
المالحقااة ألي طااخ

يعاازي إليااه التااورا فااي عمليااات اإلعاادام خااارج نااااق القااانون أو اإلعاادام

التعسفي أو اإلعدام دون محاكمة أيا كانات ال اروأ نماا فاي ذلاك حااالت الحارب أو الحصاار أو
ديراا من حاالت الاوارع العامة .
 13ا يحااق ألساار ضااحايا عمليااات اإلعاادام خااارج نااااق القااانون أو اإلعاادام التعساافي أو اإلعاادام
دون محاكمااة ولماان يعااول ا اخالو الضااحايا الحصااول خااالل فتاار معقولااة عل ا تعااويض عااادل
وكاأ .
ون ا ار لت ازيااد حاااالت اإلعاادام التعساافي أو نااغجراوات مااوجز مقتضاانة فااي طاات الاادول فقااد الااب
المجلااس االقتص ااادي واالجتم اااعي ماان رئ اايس لجن ااة األماام المتح ااد لحق ااوق اإلنسااان ف ااي  9م ااايو
 1912تعيااين طااخ

ذي مركااز دولااي معتاارأ نااه ليكااون مقاار ار خاصااا لنحا

المسااائل المتصاالة

ناإلعدام التعسفي أو نمحاكمة مقتضنة .
وقااد أورد المقاارر الخااا

فااي تقااارير تعريفااا مخقتااا لحاااالت اإلعاادام التعساافي أو نااغجراوات مااوجز

عل النحو التالي :
 1ا الحرمان من الحيا نتيجة لحكم مفروض نمقتض إجراو لم تتم فيه مراعا األصول القانونية
وال ساايما الضاامانات الاادنيا المحاادد فااي الم اواد  15 19 6ماان العهااد الاادولي للحقااوق المدنيااة
والسياسااية والضاامانات التااي تكفاال حمايااة حقااوق ماان يواجهااون عقونااة اإلعاادام والتااي اعتمااداا
المجلس االقتصادي واالجتماعي في قرار المخرف  25مايو . 1919
 2ا الحرمان من الحيا نتيجة عمليات قتل تنفذ من قنل الحكومة أو ناطتراكها أو نتءاضايها عنهاا
أو نقنولها ضمنا دون أي إجراو قضائي أو قانوني .
 3ا الحرمان من الحياا نتيجاة إلسااو المعاملاة أو لإلفاراا فاي اساتخدام القاو مان قنال الطاراة أو
المو فين المكلفين عموما نتنفيذ القانون .
 9ا حرمااان الماادنيين ماان الحيااا علا أياادي أفاراد القاوات المساالحة أو قااوى األماان انتهاكااا للقااانون
المن م لحالة الحرب أو المنازعات المسلحة .

وتعتناار الحكومااة مساائولة نصاافة أساسااية عاان حاااالت اإلعاادام التعساافي أو نااغجراوات مااوجز والتااي
تحد

عاد في حاالت االضارانات الداخلية حي

تكون الحكومات في مواجهة مق ديراا مان

الق ااوى السياس ااية أو المدني ااة أو الاائفي ااة أو ف ااي ح اااالت التن ااازع ن ااين فئ ااات م اان الن اااس تتن اااين
معتقااداتهم الدينيااة والسياسااية أو فااي حاااالت االنقالنااات العسااكرية الفاطاالة أو حاااالت التااوتر
السياسي والم اارات والمسيرات أو في ل تانيق عطوائي ومتعسأ لقوانين الاوارع وتعاذيب
المعتقلين تعذينا يفضي إل قتلهم .
وتعياين المقارر الخااا

لمواجهاة حاااالت التهديااد نساالب حاق الحيااا اااو إجاراو فعااال ماان إجاراوات

لجنة األمم المتحد لحقوق اإلنسان للحد من حاالت اإلعدام التعسافي التاي تجااوزت ملياوني حالاة
في مد خمس عطر سنة فقا  .وقد حدد المجلس االقتصاادي واالجتمااعي والياة المقارر الخاا
نالتدخل في حاالت التالية :
 1ا االدعاااوات نحااالت اإلعاادام أو القتال التااي رنمااا تكاون قااد حادثت فااي ديااب الضاامانات التااي
تسااتهدأ حمايااة الحااق فااي الحيااا فااي طاات المواثيااق واإلعالنااات الدوليااة وتتمثاال تلااك الحاااالت
نصفة خاصة فيما يلي :
(أل حااالت اإلعادام الفعلاي أو الوطايك دون محاكمااة أو نمحاكماة صاورية خالياة مان الضاامانات
القانونية المرعية .
(بل حاالت الموت التي حدثت نتيجة التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالانسانية أو المهينة أثناو
االعتقال أو نتيجة إساو استعمال القو من جانب الطراة أو رجال الجاي

أو أياة قاوات حكومياة

أو طنه حكومية أو نتيجاة اعتاداو قامات ناه جماعاات طانه عساكرية تخضاق لتوجياه رسامي أو
نتيجة اعتاداو قاام ناه أفاراد أو جماعاات طانه عساكرية ديار خاضاعة لتوجياه رسامي لكانهم يعملاون
نتوااخ تءاضي رسمي .
(جل حاااالت التهديااد نالقتاال ماان جانااب الطااراة أو الجااي

أو أيااه ق اوات أخاارى حكوميااة أو طاانه

حكومي ااة أو أف ا اراد أو جماعا ااات طااانه حكوميا ااة يخضا ااعون لتوجيا ااه رسا اامي أو يعملا ااون نتوااا ااخ أو
تءاضي رسمي .

ويتلقا ا المق اارر الخ ااا

ع ااددا كنيا ا ار م اان الرس ااائل وااللتماس ااات والتق ااارير والنالد ااات م اان اإلفا اراد

ومن مااات حقااوق اإلنسااان والحكومااات تتضاامن معلومااات عاان حاادو حاااالت إعاادام تعساافي أو
نغجراوات موجز أو تهديد نها ويواجه المقرر الخا
1

اذ الحاالت نالوسائل التالية :

ا إنااالل الحكومااات نادعاااوات حاادو حاااالت إعاادام تعساافي أو نااغجراوات مااوجز وال ااب

معلومات وال سيما عن التحقيقات الرسمية واجراوات المحاكماة ومقاضاا المسائولين عان أعماال
القتل اذ ومعاقنتهم .
 2ا فااي حاااالت اإلعاادام الوطاايكة أو التهديااد ناإلعاادام ينع ا

نرسااائل عاجلااة إل ا الحكومااات

المعنية االناا أليهاا االمتثاال للمعاايير الدولياة فاي العدالاة الجنائياة وماوأ نمعلوماات عان ذلاك
ويناطداا في نعض الحاالت وقأ تنفيذ الحكم أو إصدار عفو ألسناب إنسانية .
 3ا يقااوم المقاارر الخااا

نزيااار الاادول اسااتجانة لاادعوات ماان حكومااات فيمااا يتعلااق ناالدعاااو عاان

حدو حاالت إعدام تعسفي أو نغجراوات موجز أو خارج نااق القانون .
 9ا يطارك المقرر الخا

في حلقاات د ارساية أو ماختمرات تتاارق إلا موضاوع عملاه نءياة زيااد

الوعي ندور نين الحكومات والمن مات دير الحكومية .
 5ا يعقد المقرر الخا

جلسات استماع مطتركة لالاالع عل حاالت معنية .

 6ا يعقد المقرر الخا

نانت ام اجتماعات مق ممثلي الحكومات إلجراو مطاورات نطأن الحاالت

الموضحة سانقا .
ويقاادم المقاارر الخااا

ساانويا تقري ا ار إل ا لجنااة حقااوق اإلنسااان عاان نطااااه وعاان حاااالت اإلعاادام

التعسا اافي أو ناااغجراوات ماااوجز وردود الحكوما ااات ما ااق اساااتنتاجاته وتوص ااياته حي ا ا

تق ااوم اللجنا ااة

نمناقطااة اااذا التقرياار علنااا فااي دورتهااا الساانوية نمطاااركة ممثلااين عاان الحكومااات والمن مااات دياار
الحكومية المعنية نحقوق اإلنسان .
ومن نين توصيات المقرر الخا

الهامة للحاد مان حااالت اإلعادام التعسافي أو ناغجراوات ماوجز

أن تعمد الحكومات إل كافة إجراو التحقيقات ناستفاضة وروياة وأن تكفال مقاضاا ومعاقناة مان
ثنتت التهم المواجهة إليهم وأن تكفال الحماياة الوافياة للطااكين والطاهود والمحققاين وأسارام  .كماا

اقتاارب المقاارر الخااا

عل ا الحكومااات أن تخكااد عل ا أاميااة الحااق فااي الحيااا فااي ن ارامج تاادريب

الطاراة وجمياق الماو فين ايخارين المكلفاين نغنفااذ القاوانين إلا جاناب المناادر نالتصاديق علا
المواثيااق الدوليااة المتعلقااة نحقااوق اإلنسااان واعاااد الن اار فااي قوانينهااا ون مهااا نءيااة اتخاااذ تاادانير
وقائية أقوى للحيلولة دون الموت نتيجة أاستخدام القو استخداما دير قانوني أو مفراا مان جاناب
مو في األمن أو المو فين المكلفاين نغنفااذ القاوانين أو ديرااا مان الماو فين الحكاوميين واعااد
الن ر في آليات التحقيق في حاالت الموت المثير للطنهة نءية إجراو تحقيقات محايد ومستقلة
وم ااق تطا اريل الجثا ا

نص ااور كافي ااة واع اااد الن اار ف ااي إجا اراوات المحاكم ااة وخاص ااة إجا اراوات

المحاكم الخاصة للتأكيد من وجود ضمانات مناسنة لحقوق المتهمين .

(9ل

المالب الرانق
الضمانات الطرعية

لقااد أكااد اإلسااالم أاميااة وقدسااية الحفااا عل ا الاانفس النط ارية ماان الفناااو وحقهااا فااي الحيااا
والحرية واألمان ونما أن الحق في الحيا والحرية انتان مان عناد الخاالق ولايس ألحاد الحاق فاي
مصااادرتهما فااأن الاانفس مخلااوق حاارم ا قتلااه لمااا أو عاادوانا أو تعاريض سااالمة الناادن للخااار
ألي سنب من األسناب نءير حق يوجب ذلك يقول تعال  ( :من قتل نفسا نءير نفاس أو فسااد
فااي األرض فكأنمااا قتاال الناااس جميعااا ل لقااد طاانه الخااالق ساانحانه قاتاال الاانفس أو ماان اسااتحل
القتاال نءياار ساانب ماان قصااا

أو جنايااة أو فساااد فااي األرض كقاتاال الناااس جميعااا واااذ داللااة

قااعااة تخكااد القيمااة اإلنسااانية وحرمتهااا وأنااه لاايس ألحااد الحااق فااي انتزاعهااا سااوى خالقهااا واااذا
األمر يتضل في قوله تعاال  ( :وااو الاذي أحيااكم ثام يمياتكم ل وفاي قولاه  ( :وااو خلقكام أول
مر وأليه ترجعون ل كما أن الناري عز وجال طانه مان أحياااا أي حارم قتلهاا كالاذي أحياا النااس
جميعاا وعاان أنااي ارياار قااال  :دخلات علا عثمااان يااوم الاادار فقلات  :جئاات ألنصاارك وقااد ااااب
الضاارب ياااأمير المااخمنين  .فاارد عليااة قااائال  :يااا أنااا ارياار أيساارك أن تقتاال الناااس جميعااا واياااي

معهاام ق قلاات  :ال قااال  :فانااك أن قتلاات رجااال واحاادا فكأنمااا قتلاات الناااس جميعااا وقااال تعااال :
(وال تقتلاوا أوالدكام ماان إماالق نحان ناارزقكم وايااام وال تقرناوا الفاواح

ماا هار منهااا وماا نااان وال

تقتلوا النفس التي حرم ا إال نالحق ذلكم وصاكم نه لعلكم تعقلون ل ويقول الطارع جال جاللاة:
( وال تقتلوا أوالدكم خطية إمالق نحن نرزقهم وايااكم أن قاتلهم كاان خائاا كنيا ار ل وايياة األخارى
تقول  ( :وال تقتلوا الانفس التاي حارم ا إال ناالحق ومان قتال م لوماا فقاد جعلناا لولياه سالاانا فاال
يسرأ في القتل أنه كان منصو ار ل  .وفضال عن عقونة ايخر التي نينها ا للناس فانه سنحانه
أكااد كااذلك عل ا أن ينااال القاتاال والمعتاادي عل ا حيااا اإلنسااان ج ازاو فااي الاادنيا نتانيااق أقص ا
درجات العقاب حي

يقول  ( :وكتننا عليهم فيها أن النفس نالنفس والعاين ناالعين واألناأ نااألنأ

واإلذن ناإلذن والسان نالسان والجاروب قصاا
فاي القصاا
طرع القصا

ل وفاي آياة كريماة أخارى يقاول جال طاأنه  ( :ولكام

حياا يااا أولا األلنااب لعلكام تتقااون ل وااذ أفصال وأنلاة وأوجااز حكماة رنانياة فااي
واو قتل القاتل والقصا

من المعتدي نمثل ما اعتدى والهدأ من ذلك نقاو

المهج وصونها  :ألنه أذا علم من ينوي القتل العمد أنه سيقتل وأن من أراد االعتداو أناه ساينال
العقاب كأ عن صنيعه فكان في ذلك حماية وحف لنفوس .
ويح

حق اإلنسان نالحيا نقدسية تعززاا النصو

والممارساة والتانياق فقاد قاال عاز وجال

فاي ساور النسااو ( االثناين  92ا  93ل ] وماا كاان لماخمن أن يقتال مخمناا أال خااا  [ . . .وفاي
سور المائد ( ايية  33ل ] أنه مان قتال نفساا نءيار نفاس أو فسااد فاي األرض فكأنماا قتال النااس
جميعااا وماان أحيااااا فكأنمااا أحيااا الناااس جميعااا [ وفااي سااور الفرقااان ( اييااة  61ل ]  . . .وال
يقتلون النفس التي حرم ا أال نالحق [ وجاو في السنة الننوياة الماهار ] ال يحال دم امارع مسالم
يط ااهد أن ال أل ااه أال ا وأن محم ااد رس ااول ا أال نغح اادى ث ااال

ال اانفس ن ااالنفس والثي ااب ال ازن ااي

والمفارق لدينه التارك لجماعته [
والتحريم في اإلسالم لم يقتصر فقا عل قتل النفس للنفس نال أناه ح ار علا اإلنساان أن
يعتدي عل نفسه أو يخذيها  :لذا فأن عقونة المنتحار تسااوي عناد ا عقوناة قاتال الانفس حيا
أن الخالق أرحم نالعند من نفسه قال تعال  ( :وال تقتلوا أنفسكم أن ا كان نكم رحيما ل كما
أن اإلسالم حذر من أن يءامر اإلنسان نحياته واو يعلم مسنقا نأن ذلك قد يخدي نه إل الهالك:
( وال تلق اوا نأيااديكم إل ا التهلكااة ل وقااد روى النخاااري ومساالم أن الننااي (

ل قااال (( ماان تااردى

من جنل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أندا ومن تحسي سما فقتل نفساه
فسمه في يد ينحسا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أندا لل .

ونصت الماد  15من الدستور العراق عل (( لكل فرد الحق في الحيا واألمن والحرية وال
يجااوز الحرمااان ماان اااذ الحقااوق أو تقييااداا أال وفقااا للقااانون ونناااو علا قارار صااادر ماان جهااة
قضائية مختصة لل .

الخاتمة

عل الردم من إن ضمانات حق اإلنسان في الحيا تكرسن في نصين اماا المااد الثالثاة مان
اإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان والماااد السادسااة ماان العهااد الاادولي الخااا

نااالحقوق المدنيااة

والسياسية واما قد يندوان كافيان لضمان اذا الحق إال إن الدول دعمت ذلك نضمانات أخرى لم
تتااوفر ألي حااق أخاار ماان حقااوق اإلنسااان وقااد اتخااذ اااذا الاادعم اريقااا مزدوجااا تمثاال األول فااي
إنرام المزيد من االتفاقيات والنروتوكوالت خصوصا النروتوكول الثاني الذي دخل دور النفاذ سانة
 1991والمتعلااق نغلءاااو عقونااة اإلعاادام فااي حااين تمثاال الثاااني ف اي تعيااين مقاارر خااا

لنح ا

المسائل المتعلقة ناإلعدام التعسفي أو نالمحاكمة المقتضنة ويمثل تعيين اذا المقارر إجاراو فعاال
ماان إج اراوات األماام المتحااد لحقااوق اإلنسااان للحااد ماان حاااالت اإلعاادام التعساافي التااي تجاااوزت
المليااوني حالااة فااي مااد خمسااة عطاار ساانة فقااا وان المجلااس االجتماااعي واالقتصااادي قااد حاادد
والية المقرر الخا

في حاالت عديد منها حاالت اإلعدام التعسفي أو الوطيك دون محاكماة

وحااالت الماوت التاي حادثت نتيجاة التعاذيب أو المعاملاة القاساية أو الالانساانية أو المهيناة وكاذلك
حاالت التهديد نالقتل من جانب الطراة أو الجي

أو أية قو أخارى حكومياة أو طانه حكومياة أو

حت ا ماان قناال إف اراد أو جماعااات طاانه حكوميااة يخضااعون لتوجيااه رساامي أو يعملااون نتوااااخ أو
تءاضااي رساامي  .كمااا ساامل المجلااس للمقاارر الخااا

إن يتلق ا التقااارير والنالدااات ماان اإلف اراد

ومن م ااات حق ااوق اإلنس ااان والحكوم ااات متا ا م ااا تض اامنت معلوم ااات ع اان ح اادو ح اااالت إع اادام
تعسفي أو نغجراوات موجز أو التهديد نتا .
كما ساام القضاو الادولي أو نااألحرى القضااو اإلقليماي خصوصاا المحكماة األورنياة لحقاوق
اإلنسان في إيجاد ضمانات أخرى لحق الحيا وذلك في نقضاه للعدياد مان القاوانين التاي صادرت
ف ااي أورن ااا والت ااي جئ اات تح اات عنا اوان مكافح ااة اإلرا اااب خصوص ااا الحكا ام الص ااادر م اان المحكم ااة
الدسااتورية االتحاديااة األلمانيااة فااي طااناا  2005وكااذلك الق ارار الصااادر فااي قضااية سااكا فياازو

ساانة  2006حيا

عاادت المحكمااة امتناااع رجااال الطااراة عاان تقااديم اإلسااعاأ األولااي للمااتهم ماان

قنيل اإلامال الذي أدى إل فقدان حيا المتهم وجرمتهما عل اثر ذلك .
ولكاان الضاامانات الطاارعية تنق ا اقااوي الضاامانات وينق ا قولااه تعااال

(( ماان قتاال نفسااا نءياار

نفااس أو فساااد فااي األرض أو فساااد فااي األرض فكأنمااا قتاال الناااس جميعااا لل أوثااق ضاامان لهااذا
الحق وانه موكل
الكريم نغيقاع القصا

تعال او الذي ينادأ ااذ المنحاة وااو الاذي ينهيهاا ولاذلك فقاد قرنهاا الطاارع
والتجريم في اإلسالم لم يقتصر عل قتال الانفس للانفس نال اناه ح ار

علا اإلنسااان إن يعتاادي علا نفساه أو يخذيهااا لااذا فااان عقوناة المنتحاار تساااوي عنااد ا عقونااة
القاتل حي

إن الخالق ارحم نالعند من نفسه.

إن دراسة اذ الضمانات يمكن إن تقود إل نعض االستنتاجات اي -:
 -1اليمك اان إلء اااو عقون ااة اإلع اادام ولك اان يمك اان الح ااد منه ااا نتحدي ااد الجا ارائم الت ااي يعاق ااب عليه ااا
ناإلعدام .
 -2إن الخااار الحقيقااي الااذي يااداام حااق اإلنسااان فااي الحيااا اااو المخاااار التااي ت ارفااق عمليااات
الاادام التااي تقااوم نهااا قاوات الطااراة إثناااو تعقااب المجاارمين أو المتهمااين  .ولااذلك النااد ماان إدخااال
قوات الطراة والجي

في دورات مكثفة نءية تعريفهم نخاور اإلقدام علا مثال ااذا العمال الاذي

يطكل جريمة ال تعفي منها أنها صدرت من رئيس اعلي.
 -3ليس اناك إلزام في الطريعة لضرور إيقاع عقوناة الماوت نالقاتال نال يمكان اساتندالها نماا ااو
دون ذلك كالدية مثال نل إن اناك ح

عل العفو وقنول الدية وعدم اإلسراأ .

 -9إن تعيااين مق اار ار خاص ااا لح اااالت اإلع اادام التعس اافي يط ااكل نح ااق إجااراو فع اااال للح ااد م اان ا ااذ
ال اار .
 -5إن ق اوانين مكافحااة اإلرااااب التااي أساااوت إل ا مفهااوم حقااوق اإلنسااان ككاال أساااوت أيضااا و
نطكل واضل إلا ضامانات حاق اإلنساان فاي الحياا ولكان القضااو األورناي تصادى لهاذ المهماة
نطكل واضل .
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