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 اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة

 36 رقم العام التعليق  
 ** *(احلق يف احلياة) 6 املادة  

 عامة مالحظاتً-أولًا 
 هتتت دور  لتت ا  عاته تتل  لليف تت     6 رقتت   لضتت    لاضليتت  عتت   لضتت    لاضليتت  هبتت   يستتاض   -1

  لثتتتت ث ل هتتتتت دور     لليف تتتت   عاته تتتتل  لتتتت ا 14و لاضليتتتت   لضتتتت   رقتتتت   (،1982) عشتتتت    لس دستتتت 
 (.1984و لضش ي  )

   إنست   كل  حب  و لسي سي   ملهني  ابحلقوق  خل ص  لهويل  لضهه م  6  مل د  و ضرتف -2
  ل تتع   حتت ال    حتتى  قييتته ، جيتتو  ال  لتت ا  ألمستت   حلتت  هتتو  حليتت     و حلتت  .وحتتيتتل  حليتت  
  حليتت      حلتت  ويكاستت . (1) ألمتت  حيتت   هتتتهد  لتتي  لض متت   لطتتو ر  حتت ال  متت  وغريهتت   ملستتل 
 كتل    أصتي    حقت    ابعابت ر  ذ  تل، حته   للغ يت  نفتي  وهتو. ككتل  و جملاتت  لألفت  د ح مس  أمهي 

 حقتوق جبتيت  للاتات  أس ستي    شت ا     لفض لت  مح ياتل  شتكل ،(2)أس ست  حت  أيضت    ولك تل إنس  ،
 . ألخ ى  إلنس   حقوق م ويساته جوه    ، ألخ ى  إلنس  

  لوقتو عته      ألفت  د حت  يشتتل فهتو .ضتيق     فستري     حليت      حلت   فس تي   أال وي بغ  -3
 ضحي  ألفض ل وأوجل  قصري ي قصه هب  أو ي اوق  م ه  أ   اسبب   وف هت  وف    غري ابيضي  أو مبك  ،

 مت  متييتع بت   لبشت ، جلتيت   حلت  هت    لضهته مت  6  ملت د  و كفتل. ك ميت   حي     حقه  وك لك
 .خطور   جل  ئ  أشه ابر ك ب حى  مله نو  أو فيه   ملشابل  ألشخ ص ذلك   مب  نو ، أا
 ، ضستف    حي  ل م  أحه ح م   جيو  ال أنل عل   لضهه م  6  مل د  م  1  لفق   و  ص -4
  حلت  ابحترت    ألات  ف  لتهول  لاتع   أست   و  ست   حلت . هت    لقت نو  حيتت  أ  ي بغ عل  أنل و 
 فض لتتتت  ستتتتبل وباتتتتوفري  شتتتت يضي ، وغتتتتري  شتتتت يضي   تتتته بري ختتتت ل متتتت  وإبعت لتتتتل وضتتتتت نل،  حليتتتت    

 . حلي      حل   ناه ك   ضح اي جلتي   لض ر وجرب ل ناص ف
__________ 

 .(2018 ش ي   لث ين/نوفترب  2 - ول/أكاوب  أل  ش ي  8) 124 دورهت     لليف    عاته ل *
 . ل ص ابللغ   لي ق همت هب  فقط سا  سخت حو ش  هن ي   **
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لكف لتت    متت   لضهتته علتت  ضتتت     تتهد 6متت   ملتت د   6و 5و 4و 2و تت ص  لفقتت     -5
عتته   طبيتت   ألحكتت   ابإلعتته      لتتهول  ألاتت  ف  لتتي ة  لتتا بضتته عقوبتت   إلعتته  ، إال   ح لتت  
أشتته  جلتت  ئ  خطتتور ، و   حلتت ال   الستتاث  ئي   لقصتتوى وأضتتي   حلتتهود فقتتط ) ن تت   جلتتع   ل  بتت  

 لتتتتهول  ( كتتتت لك قتتتتهر 1)6ويقيتتتته ح تتتت   حل متتتت    لاضستتتتف  متتتت   حليتتتت    لتتتتو رد    ملتتتت د   أد  (.
علتت  وجتتل  خلصتتوص  لصتتل  بتت   3و تت    أحكتت    لفقتت   .  ألاتت  ف علتت   طبيتت  عقوبتت   إلعتته  

 .م   لضهه و  ف قي  م   ج مي   إلابد   جلت عي  و ملض قب  عليه  6 مل د  
ويشتتتل  حل متت   متت   حليتت   متت  يتت يف  عتت  فضتتل أو  قصتتري متت  أضتت  ر أو إصتت اب   ياتت   -6

 .(4)ابلس م   لبهني  أو  لضقلي  أو  لاههيه ب لك وم ضه . ويايف و   إلض  ر   ميك   وقضه  (3)ماضت ه 
ويرت تب علت  ذلتك و جتب  الما ت   عت  وعل   لهول  ألا  ف أ  حترت   حل     حلي  .  -7

وعلتت   لتتهول  ألاتت  ف أيضتت   كف لتت   حلتت     .  رستت  ستتلود يتت دا إا  حل متت   متت   حليتت    ضستتف   
ص  لو جتتتب حلت يتتت   ألفتتت  د متتت   حل متتت   متتت   حليتتت   بستتتبب أفضتتت ل أشتتتخ ص  حليتتت   و تتتوخ   حلتتت  

. إ   لاع    لهول  ألات  ف ابحترت    حلت    (5)كي    ال جيو  أ     سب  ص ف هت  إا  لهول  أو
 حلي   وكف لال يشتل م  ميك   وقضل بشكل مضقول م  أخط ر وأوضت    يات  ميكت  أ   ت دا إا 

حى لو ة   د  لك  ألخط ر  6كو   لهول  ألا  ف   ح ل   ناه د للت د  وقه  . فقه    حلي  
 .(6)و ألوض   إا فقه    حلي  

ورغتتت  أنتتتل جيتتتو  للتتتهول  ألاتتت  ف أ   ضاتتتته  تتته بري لا  تتتي   إلجهتتت    لطتتتوع ، في بغتتت   -8
حقوقهتتت   ألختتت ى  تتت دا هتتت    لاتتته بري إا  ناهتتت د حتتت   ملتتت أ  أو  لفاتتت    حل متتتل    حليتتت   أو  أال

وابلا يل، جيتب،   للت  أمتور، أال   ضت    لقيتود  ملف وضت  علت  إمك نيت    ملكفول  مبوجب  لضهه.
جلتو   ملت أ  أو  لفات   إا  إلجهت   حي هتت  للخطت ، وأال  ض ضته  مال  أو مضت    بهنيت  أو نفستتي  

هه  وأال  شتتكل  تتهخ   متت   لضهتته، وأال   طتتوا علتت   لاتييتتع ضتت 7فيهتت   ناهتت د ألحكتت    ملتت د  
لتتتتت أ  أو  لفاتتتت    حل متتتتل إمك نيتتتت  لوي بغتتتت  للتتتتهول  ألاتتتت  ف أ   اتتتتي  .  ضستتتتفي     خصوصتتتتياه 

وصتتتحاه    خطتتت ،  هتتتت  إلجهتتت    ملتتتامو  و لفضتتت ل و لقتتت نوين    حلتتت ال   لتتتي  كتتتو  فيهتتت  حي 
مضتتتت     آال  أو    حلتتتت ال   لتتتتي قتتتته ياستتتتبب فيهتتتت  إمتتتتت    حلتتتتتل للتتتتت أ  أو  لفاتتتت    حل متتتتل   أو

شتتهيه ، وابألختتص    حلتت ال   لتتي يتت يف  فيهتت   حلتتتل عتت   الغاصتت ب أو      تت ر ، أو ياضتت ر 
وابإلضتتتتت ف  إا ذلتتتتتك، ال جيتتتتتو  للتتتتتهول  ألاتتتتت  ف أ   قتتتتت    حلتتتتتتل . (7)فيهتتتتت  بقتتتتت    جل تتتتت  حيتتتتت   

 ل ستتت    إلجهتتت     ليتتت   حلتتت ال   ألختتت ى بط يقتتت  متتت ل  و جبهتتت    ضتتتت   أال  ضتتتط   أو
و لفاي   إلج    عتلي   إجه   غري مامون ، وي بغت  ات  أ   ت ق  قو ني هت   ملاضلقت  ابإلجهت   

وعلتتت  ستتتبيل  ملثتتت ل، جيتتتب عليهتتت  أال  اختتت   تتته بري مثتتتل  تتت   محتتتل  ل ستتت   غتتتري . (8)وفقتتت   لتتت لك
أو علت   (9) ملاعوج   أو  طبي  عقواب  ج  ئي  عل   ل س   و لفاي    للو يت خيضتض  لججهت  

مقهم   خلهم    لطبي   ل ي  يس عهوهن    ذلك، أل   م ذ  ه بري م  ه    لقبيل جيرب  ل س   
متت  هتتو وجيتتب علتت   لتتهول  ألاتت  ف أ   عيتتل . و لفايتت   علتت   لليفتتو  إا  إلجهتت   غتتري  ملتتامو 

، (11)وين، حصول  ل س   و لفاي   بفض لي  عل  خهم   إلجه    ملامو  و لق ن(10)ن و ق ئ  م  م
، (12)عت    رست  فت  دى مقتهم   خلتهم    لطبيت   الستا ك ف  لضتتريام هت   ل  لت   ذلك مب   

وعل   لهول  ألا  ف أيض   أ  حتت  حي    ل س   و لفايت   . جهيه  ن و موجيب أال  ساحهث 
وي بغتت ،  . إلجهت   غتري  ملتامو ضتليتت   بفض ليت  مت   ملخت ا   لصتتحي   لضقليت  و لبهنيت   مل  بطت  ب

، علتت  (13)علت  وجتتل  خلصتتوص، أ   كفتل  ستتاف د   ل ستت   و ل جتت ل، وال ستيت   لفايتت   و لفايتت  
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، ومت  (14)مضلوم   جيه  ومسا ه  إا أدلت ، وبت  مت  ثقيفيت     ت ل  لصتح   جل ستي  و إل  بيت 
   للتتتو يت ، وأ   قتتت   ل ستت   و لفايتتت (15) توعتت  و ستتتض  متت  وستتت ئل م تت   حلتتتتل  ملضقولتتت   لاكلفتت 

وجيتتتتب علتتتت   لتتتتهول  ألاتتتت  ف أ   كفتتتتل  تتتتو ف   ل ع يتتتت  . (16)يليفتتتتا  إا  إلجهتتتت   متتتت   لوصتتتت 
 لصتتتحي   جليتتته    م حلتتت  متتت  قبتتتل  لتتتوالد  ومتتت  بضتتته  إلجهتتت   وإمك نيتتت   حلصتتتول عليهتتت  فضليتتت   

 .(18)،   لي   ل  وف و  إا ر  لس ي (17)لل س   و لفاي  
ريتتت  للك  متتت   إلنستتت ني     الستتتاق ل  لشخصتتت ، جيتتتب علتتت  ومتتت   إلقتتت  ر ابألمهيتتت    و  -9

 لهول، م  دو   إلخ ل ابلاع م هت   ألخ ى  مل صتوص عليهت     لضهته، أ   اخت   ته بري م ئتت  
، مبت  فتيه  (19)مل   ح ال   الناح ر، وال سيت    أوس ط م  يضيشو  ح ال   لضض   لشهيه

ي  ستتتت  ملتتتع ويل  ملهتتت   لطبيتتت  باتتتوفري  لضتتت    لطتتت  وعلتتت   لتتتهول  ألاتتت  ف  لتتت مستتتلوبو  حل يتتت .
 لوس ئل  لطبي  لايستري إهنت   حيت   م ضت  ابلغت ، مثتل  ملصت ب  يمت    ميت و  مت  ع جهت   أو

، أ   كفل وجود ضت    (20) ل ي  يض نو  أمل   بهني   أو نفسي   شهيه   وي غبو     ملو  بك  م 
 ماثت ل متع ويل  ملهت   لطبيت  ملبتهأ  مت ذ م ضت ه  قت  ره  بشتكل  ي  للاحق  م قو ق نوني  وم سسي  

 .(21) إلي   ح  ومسا ري وص ي  وال لب  فيل، بغ   مح ي   مل ض  م   لضغط و 

 حظر احلرمان التعسفي من احلياة -اثنياًا 
ورغتت  أ   لضهتته، إذ  .(22)إ   حلتت     حليتت   لتتي  مطلقتت   وإ  كتت   أصتتي     كتتل إنستت   -10
( 1)6 ملستتتتوا هبتت ، فتتت    ملتتت د   لال يضتتتهد أستتب ب ،ط أال يكتتتو   حل متت   متتت   حليتت    ضستتتفي   يشتترت 

وعلت  ستبيل  ملثت ل، .  ضرتف ضت ي   ي  بضض أشك ل  حل مت   مت   حليت   قته  كتو  غتري  ضستفي 
أد  ،  12ال يشكل  ساخه    لقو   لفا ك  للهف   عت   لت ف ، وفقت   للشت وط   تهد     لفقت   

وي بغ  أ   طب   بط يق  غري  ضسفي     لو ق  حى  لاه بري  الستاث  ئي  . ح م     ضسفي   م   حلي  
وجيب أ  حيهد  لق نو  هت   .  لي   دا إا  حل م   م   حلي   و لي ليست  ضسفي    حه ذ هت 

وع و  . لاضسف  م   حلي   لاه بري  الساث  ئي  م  ضت    م سسي  فض ل  مل   ح ال   حل م    
علتت  ذلتتك، ال جيتتو  للتتهول  لتتي ة  لتتا عقوبتت   إلعتته   وليستتت أا  فتت      لربو وكتتول  الخايتت را 
 لثت ين  مللحت  ابلضهته،  اتت دف إا إلغت   عقوبت   إلعتته  ، أو غتري  مت   ملض هتته    لتي  ت ص علتت  

  ضستتفي  و  ح لتت   ر كتت ب أشتته أ   طبتت  عقوبتت   إلعتته   إال بط يقتت  غتتري ،إلغتت   عقوبتت   إلعتته  
 . جل  ئ  خطور ، وره    بضهد م   لش وط  لص رم   ملبي      جلع   ل  ب  أد  

( مح ي   لقت نو  للحت     حليت  ،   حت   قاضت  1)6و قاض   جلتل   لث ني  م   مل د   -11
  هت ي   لشت ا  ومثت   ته خل جعئت  بت.  جلتل   لث لث  عه  ح م   أا شخص م   حلي    ضسف   

ياتثتتل   أ  شتتكل  حل متت   متت   حليتت    لتت ا ال يستتا ه إا أستت   قتت نوين أو ياضتت ر  علتت   تتو 
ل. ا بضت      آخ  م   لقو ن  و إلج       لي حتت   حل     حليت   يضاترب، كق عته  ع مت ،  ضستفي

ونيت  فيهت   ناهت د وعل  سبيل  ملث ل، ف    حلك  بضقوبت   إلعته    لت ا يصتهر عقتب إجت      ق ن
 للقو ن    لي   ملاضلق  ابإلج       جل  ئي  أو ابألدل  ي ضه بصف  ع م  غري ق نوين و ضسفي  .

وكق عتته  ع متت ، فتت    حل متت   متت   حليتت   إجتت     ضستتف ، إذ   ضتت ر  متت   لقتت نو   لتتهويل  -12
 لق نو    لت  قته  كتو  رغت   غري أ  أشك ل  حل م   م   حلي    لي جييعه  .(23) لق نو    ل  أو

فتت  يضتت دل مفهتتو  ف لاضستت ف بشتتكل ك متتل مفهتتو  ف، لفتت   لقتت نو ف، بتتل جيتتب . ذلتتك  ضستتفي 
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 فستري  بشتكل أوستت  يشتتل ع  صت  عتته   مل  مت  و إلجحت ف وعتته  ق بليت   لا بت  ابم ر وعتته  
وكتتت  .  ور  و لا  ستتتب، فضتتت   عتتت  ع  صتتت   ملضقوليتتت  و لضتتت(24)  بتتت    إلجتتت       لق نونيتتت   لو جبتتت 

يضارب  ساخه   شتخص يته ف  عت  نفستل أو شتخص آخت  يهتب ل يفه تل للقتو   لتي قته  ت دا  ال
، فتت  بتته متت  أ  يكاستت  اتت ب   لضتت ور   لقصتتوى، ابل  تت  إا 6إا  لقاتل  ضستتفي   مبوجتتب  ملتت د  

ه ئل وي بغتت  أ  يشتتكل  ملتت ذ  ألختتري بضتته  ستتا ف د  لبتت  ملضاتتها  لشتتخص  خلطتت   لتت ا يشتتكلل 
، وال جيو  أ  يايف و   لقهر  ملساخه  م   لقو   حلته  ألقصت  (25)اه ي كف  ثبو  عه  ألخ ى أو 

  وجيب  وخ   حل ص لاوجيل  لقو   ملساخهم   و  لشتخص  ملضاتها (26) ل    للاصها للخط 
صتت ب  إلوي بغتت  أ  ي طتتوا  خلطتت   ملاصتتهى لتتل علتت   حاتتت ل  لاضتت   للتتتو   لوشتتيك أو  فقتتط 

. ويشتكل  ستاخه    لقتو   لتتي قته  ت دا إا  لقاتل ألغتت    إنفت ذ  لقت نو  أحته  لاتته بري (27)غت ابل
 لتتي ال ي بغتت   لليفتتو  إليهتت  إال ع تته  لضتت ور   لقصتتوى لصتتو   حليتت   أو مل تت  وقتتو   (28) لقصتتوى

. وال جيتو   ستاخه مه ، علت  ستبيل  ملثت ل، للحيلولت  (29)ض ر جسي  قه يت يف  عت  خطت  وشتيك
  ر     مشابل فيل أو م ه   م   لسيف  ال يشكل خط    كبري   ووشيك   عل  حيت    مخت ي  دو  ف

ف  جيو   لقال  لضته يا وسيل  إال إذ   كاس  ا ب   لض ور   لقصتوى . (30)أو س ماه   لبهني 
 .(31)حلت ي   ألرو ا م  خط  وشيك

متت  يتت يف  متت  حتت ال  ل  متت  مل تت  اوقتت  متت   لتتهول  ألاتت  ف أ   اختت  ليتت   لاتته بري  وي   -13
 لاتتت بض  اتتت ، مبتتت  فتتتيه   جل تتتود  لقتتتو ن   حل متتت    لاضستتتف  متتت   حليتتت   عتتت  ستتتلود متتتو ف  إنفتتت ذ 

و شتتتل هت    لاته بري وضت   شتت يض   م  ستب  مل  قبت   ستاخه   متتو ف   لقتو ن .  ملكلفتو  إبنفت ذ 
 علت    نو   ستب لضتليت   إنفت ذ  لقت للقو   لفا ك ، وإجت      لضتت    لاخطتيط  مل  نو إنف ذ  لق

، و إللتع   (32) و ياو ف  وض ور   لاقليل إا أدىن حه م   خلط   ل ا  شكلل عل   حلي    لبشت ي 
ابإلبتت ع عتت   حلتتو دث  ملتياتت  وغريهتت  متت   حلتتو دث  لتتي  شتتكل خطتت    علتت   حليتت   وابساض  ضتته  

بوس ئل فض ل  أقل فاك   ومضه   وق ئيت  حفظ  ل     و لاحقي  فيه ، و عويه  لقو    ملس ول  ع  
. (33)أد  ( 14 م  ستتتب  لافتتت دا ضتتت ور  جلوئهتتت  إا  ستتتاخه    لقتتتو   لفا كتتت  ) ن تتت  أيضتتت    لفقتتت  

 للتضتت يري  لهوليتت    نو إنفتت ذ  لقتت وي بغتت ، علتت  وجتتل  خلصتتوص، أ  متاثتتل ليتت  عتليتت   متتو ف 
 ملبتتت د  و ذ    لصتتتل ، مبتتت    ذلتتتك مهونتتت  قو عتتته  لستتتلود للتتتتو ف   ملكلفتتت  إبنفتتت ذ  لقتتتو ن ، 

نفتتتتت ذ  ألس ستتتتتي  بشتتتتتا   ستتتتتاخه    لقتتتتتو  و ألستتتتتلح   ل  ريتتتتت  متتتتت  ج نتتتتتب  ملتتتتتو ف   ملكلفتتتتت  إب
، (35)، وجيب أ  خيض  مو فتو إنفت ذ  لقتو ن  للاتهريب  مل  ستب لرتستيا هت    ملضت يري(34) لقو ن 

 .بغي  ضت   م  ع    حل     حلي   عل  أكتل وجل   لي   ل  وف
فاكتت  ، فضلتت   لتتهول  هتت أكث    قتتل  ألستتلح  فاكتت   عتتمتت   ملفضتتل  الساض ضتت  ي لأنتترغتت  و  -14

 قتيِّم   ألثت   لت ا و ه    ألسلح  ل خاب ر  لص ر   ملساقل وأ    صه   ألا  ف أ   كفل خضو 
ملفتتل علتت   حلتت     حليتت   أستتلح  مثتتل  ألجهتتع   لكه ابئيتت  لاضطيتتل  لضضتت   )أجهتتع   لصتتض  

، و ل صتتتتتت ص  ملطتتتتتت ا  أو  ل غتتتتتتوا وغتتتتتتري ذلتتتتتتك متتتتتت   ملقتتتتتت وف   ذ    لط قتتتتتت  (36) لكه ابئتتتتتت (
 ملستتاخهم  فضتت   متت  قبتتل متتو ف  إنفتت ذ  لقتتو ن ، مبتت  فتتيه  ،  ملصتتتت  ل ستتاخه   أو (37) ملوه تت 

. وجيب أ  يقاص   ستاخه   هت    ألستلح  علت  متو ف  (38) جل ود  ملكلفو  مبه   إنف ذ  لقو ن 
إنفتت ذ  لقتتو ن   لتت ي  خضتتضو  للاتتهريب  مل  ستتب، وأ  جيتت ا    يتتتل بشتتكل صتت ر  وفقتت   للتضتت يري 

ب د   ألس سي  بشا   ساخه    لقو  و ألسلح   ل  ري  مت  ج نتب  لهولي   لس ري ، مب    ذلك  مل
. وع و  عل  ذلك، ي بغ ، ره    بش ا    لض ور  و لا  سب (39) ملو ف   ملكلف  إبنف ذ  لقو ن 
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 لص رم ، عه  نش   ألسلح   ألقل فاك   إال    حلت ال   لتي يثبتت فيهت  أو ياضت  عته  فض ليت  
. وعلت   لتهول  ألات  ف أال  ليفتا إا  ستاخه   (40)قل ض ر   للاصتها للخطت  لاه بري  ألخ ى  أل

 ألستتتلح   ألقتتتل فاكتتت     حتتت ال  حفتتتتظ  ل  تتت    لتتتي ميكتتت  مض جلاهتتتت  متتت  ختتت ل وستتت ئل أقتتتتل 
 .، وال سيت   حل ال   لي ياضل  فيه   ألم  مبت رس   حل     لايفت   لسلت (41)ض ر   
مستتاقل  أو كيتت    خ صتت  صتت حي  أو رخصتت   وع تتهم  متتت   دولتت  اتت ف ألشتتخ ص -15

 ساخه    لقو   لي قه مل  عو قب  يا ، يق  عل   لهول   لطت ف  لاتع   بكف لت  أ  ياو فت  هت   
. (42)أا ح لت  مت   إلخت ل هبت    لشت ط، و بق   ملس ول  عت  6 الساخه   للقو  فض   م   مل د  

 قيتتتته بشتتتتكل صتتتت ر   لصتتتت حي    ملت وحتتتت   وجيتتتتب علتتتت   لتتتتهول  ألاتتتت  ف،   للتتتت  أمتتتتور، أ 
 تتته بري صتتت رم  وفض لتتت  لل صتتته و مل  قبتتت ، فضتتت   عتتت    تتتو ف لليفهتتت    لف علتتت   خل صتتت  وأ   كفتتتل 

 لاهريب  مل  سب، بغي  ضت   لل  أمور م ه  عه  إس     ساخه    لص حي    ملت وح  وعه  
ي بغتتت  للتتهول  ألاتت  ف أ   اختتت   وعلتتت  ستتبيل  ملثتت ل،.  ستتببه     حل متت    لاضستتتف  متت   حليتت  

  لاه بري  مل  سب  لكف ل   ستابض د  ألشتخ ص  ملاتورا  ست بق   أو ح ليت      الناه كت   أو  لايفت و   
 خلطري  حلقوق  إلنس   م  كي     ألم   خل ص   لتي م  حتت ات  رخصت  أو صت حي   ستاخه   

ستتبيل  ناصتت ف فضتت ل لضتتح اي  حل متت    . وعلتت   لتتهول  ألاتت  ف أيضتت   أ   كفتتل إ حتت (43) لقتتو 
 لاضستتف  متت   حليتت    لتت ا ياستتبب فيتتل متت  متتت حه   لهولتت   لطتت ف صتت حي  أو رخصتت   ستتاخه   

 .(44)مساقل  أو كي    خ ص شخ ص  لقو  م  أ
ضتت ي   ي   لبلته    لتي ة  لتا عقوبت   إلعته    6م   ملت د   5و 4و 2و ضرتف  لفق     -16

و وكتتول  الخايتت را  لثتت ين  مللحتت  ابلضهتته،  اتت دف إا إلغتت   عقوبتت   إلعتته  ، وة  صتتهق علتت   لرب 
ليستت   وعت  قتت نو   مبوجتب  لضهتته مت   طبيتت  عقوبت   إلعته   فيتتت  ياضلت  يشتته  جلت  ئ  خطتتور ، 

يلتع   ،وي بغت  أ   وضت  مبوجتب  لقت نو  إجت      أخت ى. وذلك ره    بضهد م   لش وط  لص رم 
 ألنشتتتط   لتتتي قتتته  تتت دا إا  حل متتت   متتت   حليتتت  ،لا  تتتي    ، لضهتتته  ألختتت ى متتت  أحكتتت   هتتت  و فق

ضتتتت    م سستتتي  فض لتتت  مل تتت   حل متتت    لاضستتتف  متتت   حليتتت  ، مثتتتل ب و وكتتتوال    يتتت  مشتتتفوع  ب
  ألدوي   جلهيه .

كق عه  ع م ، يشكل ح م    ألف  د م   حليت   مت  خت ل أفضت ل أو أوجتل  قصتري متل و  -17
ويشتتل ذلتك، علت  ستبيل  ملثت ل، . إجت     ضستفي     ا بضتل 6 لضهه  ألخ ى غري  ملت د  يحك   

، (45) ستتاخه    لقتتو   لتت ا يتت دا إا وفتت   ما تت ه ي  مي رستتو  حقهتت    ح يتت   لايفتتت   لستتلت 
وإصتتتته ر حكتتتت  ابإلعتتتته   عقتتتتب   كتتتتت  ة  ستتتتاوف شتتتت وط    كتتتتت  وفتتتت   ألصتتتتول  لق نونيتتتت  

 .(46)م   لضهه 14د   مل صوص عليه     مل 

 احلق يف احلياةواجب محاية  -اثلثاًا 
 ف  حلت     حليت  . ( علت  أنتل فعلت   لقت نو  أ  حيتت1)6  ص  جلتل   لث نيت  مت   ملت د   -18

 شتتخ صويضت  ذلتتك أنتتل جيتتب علت   لتتهول  ألاتت  ف أ   ضتت  إاتت ر   ق نونيت   لكف لتت  متاتت  ليتت   أل
ويشتتل و جتب مح يت  . إعتت ل هت    حلت   ضت ور تت   قاضتيل وفقك متل ابحلت     حليت  ، عل   و  

 لق نو  أيض    لاع    لهول  ألا  ف ابعات د قو ن  م ئت  أو  ه بري أخ ى وجب  حل     حلي   مب
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حلت ي   ألرو ا م  ليت   ألخطت ر  لتي ميكت   وق ضهت  علت   تو مضقتول، مبت    ذلتك  ل  لت  م هت  
 .وكي    خ ص ع    رس   أشخ ص مساقل  

 لق نو  وجوب  لا صيص    لق نو  علت  وجب ويقاض  و جب مح ي   حل     حلي   مب -19
 أا سبب موضوع  للح م   مت   حليت   و ض يفتل مبت  يكفت  مت   لهقت  لايف تب  فستري  أو  ستاخه مل

مت   حليت   أمت  ابلتا  شتخ صوأل  ح مت   ستلط    لهولت  لأل. (47)عل   و فضف   أو  ضسف 
لالتتتتك ذلتتتتك خلطتتتتور ، فتتتت  بتتتته متتتت  أ  حيتتتتهد  لقتتتت نو  ويقيتتتته بصتتتت  م   حلتتتت ال   لتتتتي جيتتتتو  فيهتتتت   

جلتي   ألحكت    لق نونيت  ذ    ل مك، وي بغ  أ   كفل  لهول  ألا  ف  الماث ل  ل(48) لسلط  
ويقاض  و جتب  حلت يت   لق نونيت  للحت     حليت   مت   لتهول  ألات  ف أيضت      تي  ليت  .  لصل 
بط يقتت   او فتت  وضتت ور  م  عتت    حلتت      لستتلط   لض متت   ت رستت  ملد ريتتي كتتل  إل ا  و ض متتع   لجهتت أل

، ويشتتتتل ذلتتتك إرستتت    مل سستتت   و إلجتتت       مل ئتتتت  مبوجتتتب  لقتتت نو  مل تتت  (49) حليتتت   وكف لاتتتل
 حل متت   متت   حليتت  ، و لاحقيتت     حلتت ال    اتلتتت  متت   حل متت    لاضستتف  متت   حليتت  ، وم حقتتت  

 . ملس ول  ع ه  ومض قباه  و وفري ك مل سبل جرب  لض ر
وجيب عل   لهول  ألا  ف أ   س  إا ر   ق نوني   وق ئيت   ياضتت  إجت      ج  ئيت  فض لت   -20

حل تت  ليتت  م تت ه   لض تت  أو  لاحتت يض علتت   لض تت   لتتي متت  شتتاهن  أ   تت دا إا  حل متت   متت  
 إلمهتتتت ل، و الستتتتاخه   غتتتتري  لضتتتت ورا أو غتتتتري  ملا  ستتتتب  حليتتتت  ، مثتتتتل  لقاتتتتل عتتتتته   أو بستتتتبب 

، و إلعتته   (52)، وجتت  ئ   لقاتتل دف عتت   عتت  ف لشتت فف(51)، وقاتتل  ملو ليتته  جلتتهد(50)لألستتلح   ل  ريتت 
، (56)لطقتتتو  ملتتت  بط اب ، و لقاتتتل(55)، و لثتتتار(54)، وجتتت  ئ   لك  هيتتت   ملاستتتت  ابلض تتت (53) لغوغتتت ئ 

وي بغتت  أ   ا  ستتب  لضقتتواب   جل  ئيتت  علتت  هتت    جلتت  ئ  . إلره بيتت و لاههيتته ابلقاتتل، و ايفتتت    
 .ماو فق  م  لي  أحك    لضهه   لوقت ذ  ل ، وأ   بق  (57)م  خطورهت 

وي بتت  و جتتب  متت ذ  تته بري إجي بيتت  حلت يتت   حلتت     حليتت   متت   لو جتتب  لضتت    ملاتثتتل     -21
، 6( مقتت و   ابالقتترت   متت   ملتت د  1)2د    ملتت د  كف لتت   حلقتتوق  ملضتترتف هبتت     لضهتته،  لتت ا يتت  

وك لك م   لو جب   هد  ملاتثل   مح ي   حل     حليت   مبوجتب  لقت نو ،  لت ا يت د    جلتلت  
ويق  عل   لتهول  ألات  ف ابلات يل  لاتع   ي   اخت ، مت  ابب  توخ   حلت ص . 6 لث ني  م   مل د  

للاصتها ملتت  ميكت   وقضتتل  (58) فت   عليهتت  أعبت   غتتري ما  ستب  لو جتب،  ته بري إجي بيتت  مضقولت  ال 
بشتتكل مضقتتتول متتت  أخطتتت ر هتتتتهد  ألرو ا مصتتهره  ستتتلود أشتتتخ ص مستتتاقل  وكيتتت    خ صتتت  

. وابلاتت يل، فتت    لتتهول  ألاتت  ف ملعمتت  ابمتت ذ  لاتته بري  لوق ئيتت  (59)جيتتو  أ  ي  ستتب إا  لهولتت  ال
ل بشتتتكل مضقتتتول متتت  خطتتت   لاضتتت   للقاتتتل علتتت  يتتته  مل  ستتب  حلت يتتت   ألشتتتخ ص  تتت  ميكتتت   وقضتتت

 جملتت م  ول عتتت    جل ميتتت   مل  تتتت  أو  مليليشتتتي  ، مبتتت    ذلتتتك  جلت عتتت    ملستتتلح  أو  إلره بيتتت  
وعل   لتهول  ألات  ف أيضت   أ  حتتل  جلت عت    ملستلح  غتري . (60)أد  ( 23) ن   أيض    لفق   

اصتت ص غتتري  لقتت نوين،  ملستت ول  عتت  جتت  ئ   حل متت    ل   ميتت ، مثتتل  جليتتوة  خل صتت  ول عتت    الق
. (62)، وأ  حتص  نش   ألسلح   لي قته  كتو  فا كت  علت   ألشتخ ص  ملت خص ات (61)م   حلي  

، (63)وي بغ  للتهول  ألات  ف كت لك أ   اخت   ته بري وق ئيت  م ئتت ، مبت    ذلتك  ل صته  ملستات 
 (64)   ل قتتل  خل صتت  و ملساشتتفي    خل صتت مل تت  متت  قتته  استتبب فيتتل كيتت    خ صتت ، مثتتل شتت ك 

وشتتتت ك    ألمتتتت   خل صتتتت ، متتتت  حتتتتو دث  حل متتتت    لاضستتتتف  متتتت   حليتتتت   وللاحقيتتتت  فيهتتتت  ومض قبتتتت  
 . ملس ول  ع ه  و وفري سبل  الناص ف لضح ايه 
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وي بغتت  للتتهول  ألاتت  ف أ   اختت   لاتته بري  مل ئتتت  حلت يتت   ألفتت  د متت  حتت ال   حل متت    -22
ي  استتبب فيهتت   لتتهول  ألختت ى و مل  تتت    لهوليتت  و لشتت ك    ألج بيتت   لض ملتت    متت   حليتت    لتت

وجيتتب عيهت  أيضتت   أ   اختت   لاتته بري . أختت ى خ ضتض  لوالياهتت   لقضتت ئي م تت ا  أو    (65)إقليتهت 
ليتت   ألنشتتط   لتتي  تت ا كليتت    6كف لتت  أ   او فتت  متت   ملتت د  ل لاشتت يضي  وغتتري  لاشتت يضي   مل ئتتت  

جعئيت   د ختتل إقليتهت  و  أمتت ك  أخت ى خ ضتتض  لوالياهتت   لقضت ئي ، ولك هتت  ملت  أثتت    مب شتت     أو
ميك   وقضل بشكل مضقول عل   حل     حلي   خ ر  أر ضيه ، مب    ذلك  ألنشط   لي  ضطل  

عابتت ر ، متت  إيتت    ال(66)هبتت  كيتت     لشتت ك    ملوجتتود    إقليتهتت  أو  خل ضتتض  لوالياهتت   لقضتت ئي 
وحتتت   لضتتتح اي   ستتتبيل  (67) لو جتتتب للتضتتت يري  لهوليتتت  ذ    لصتتتل   ملاضلقتتت  مبستتت ولي   لشتتت ك  

 . ناص ف فض ل
ويقاضتتت  و جتتتب مح يتتت   حلتتت     حليتتت   متتت   لتتتهول  ألاتتت  ف أ   اختتت   تتته بري خ صتتت   -23

هتهيتتتته   بستتتتبب خلطتتتت   تتتتهد حيتتتت هت   ض ضتتتتت  لتتتت ي  و   ملض ضتتتت  للخطتتتت حلت يتتتت   ألشتتتتخ ص 
وم  ه ال   ألشخ ص  مله فضو  ع  حقتوق  إلنست   . أو أمن ط ع   موجود  م  قبل (68) ضي م

، و ملس ولو  ع  مك فح   لفس د و جل ميت   مل  تت  و لضت ملو    (69)أد  ( 53) ن   أيض    لفق   
وضتتح اي  (71)و لشخصتتي    لض متت   لبتت ر   و لشتتهود علتت   جل ميتت  (70) جملتت ل  إلنستت ين و لصتتحفيو 

، وال ستيت  (72)وقته يكتو  مت  بيت ه  كت لك  ألافت ل.  لض    لضت ئل  و جل ست ين و ال ت ر ابلبشت 
 ألافتت ل  مل  بطتت  أوضتت عه  ابلشتت ر  و ألافتت ل  ملهتت ج و  غتتري  ملصتتحوب  و ألافتت ل   حتت ال  

، و ملثليتتت   و ملثليتتتو  (74)، و لشتتتضوب  ألصتتتلي (73)   إلث يتتت  و لهي يتتت  ل تتتع    ملستتتل ، وأفتتت  د  ألقليتتت 
، و ألشتتخ ص ذوو (75)ومعدوجتو  مليتل  جل ست  ومغت ي و  اويت   جل ست ني  وحت ملو صتف    جل ست 

. ، وعتهميو  جل ستي (78)، و ملش دو  وملاتسو  لليفتو  و ل جوتو (77)، و لسح    ملععومو (76) مله 
اتت  ف أ   اختت  إجتتت      ع جلتت  وفض لتت  حلت يتت   ألفتت  د  لتت ي  يو جهتتتو  وجيتتب علتت   لتتهول  أل

خط     هد  ، ابعات د  ته بري خ صت  مثتل  توفري مح يت   لشت ا  علت  مته ر  لست ع ، وإصته ر أو مت  
وق ئيتت   قييهيتت  ضتته  ملضاتتهي    اتلتت ، ووضتت   لشتتخص  ملهتتهد،   حتت ال   ستتاث  ئي  ومبو فقاتتل 

 .غ   مح يالبط، قيه  الحايف    حل   و ملسا ري  فق
 الجات عيتتتت   -  ومتتتت  حتتتت   ألشتتتتخ ص ذوا  إلع قتتتت ، مبتتتت  فتتتتيه  ذوو  إلع قتتتت   ل فستتتتي -24
 لضقليت ، أ    اختت  أيضتت    تته بري وق ئيت   تتهد  لكف لتت  متتتاضه   لفضلت  ابحلتت     حليتت   علتت  قتته   أو

وفري  لرت يبت    لايستريي   ملضقولت ، وي بغ  أ   شتل ه    لاته بري  لوق ئيت   ت. (79) ملس و   م  غريه 
ع تته  القاضتت  ، لضتتت    حلتت     حليتت  ، مثتتل كف لتت  وصتتول  ألشتتخ ص ذوا  إلع قتت  إا  مل  فتت  

، و تتته بري  تتتهد    متتت  إا م تتت   ستتتاخه   متتتو ف  إنفتتت ذ  لقتتتو ن  للقتتتو  (80)و خلتتتهم    ألس ستتتي 
 .(81)بشكل غري مربر ضه  ألشخ ص ذوا  إلع ق 

ي   اختتت  أا   تتتوخ   حلتتت ص   لتتتهول  ألاتتت  ف أيضتتت   و جتتتب كبتتتري   إاتتت ر   علتتتقتتوي -25
، أل   لتهول  ألات  ف، باوقيفهت  (82)حي    ألفت  د  لت ي  ستلباه   لهولت  حت ياه  صو  ه بري  لع  ل

صتتو  أو  حايف  هت  أو حبستته  لألفتت  د أو ستتلبه  إايهتت  حت ياه  بط يقتت  أختت ى،  احتتتل مستت ولي  
لبهنيتتت ، وال جيتتتو  اتتت  أ   اتتت ر  بتتت قص  ملتتتو رد  مل ليتتت  أو بوجتتتود مشتتت كل وستتت ماه    (83) حيتتت هت

ويشتتتتل  لو جتتتب ذ  تتتل  ألشتتتخ ص   ايفتتتعي    م  فتتت  . (84)هتتت    ملستتت ولي  لاخفيتتت لوجستتتاي  
ليت    ايفتعي   توفري صتو  حيت   ويشتتل و جتب .  الحايف    خل ص   لي  ضتل إبذ  مت   لهولت 

، ومحتت ياه  متت  (85)وم  قبتت  حتت لاه   لصتتحي  بشتتكل م تتا   وم ئتت متت  يلتتعمه  متت   ل ع يتت   لطبيتت  
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، وم تت   الناحتت ر، و تتوفري  لرت يبتت    لايستتريي   ملضقولتت  لألشتتخ ص ذوا (86) لض تت  بتت   لستتيف   
. ويستت ا و جتتب مح يتت   حلتت     حليتت    لتت ا جتت ى  لاشتتهيه علتت  أمهياتتل أيضتت   علتت  (87) إلع قتت 

، (88)ه  حل يتت   لتتي  تتهي ه   لهولتت ، مثتتل م  فتت   لصتتح   لضقليتت  ألشتتخ ص  ملتتودع    م  فتت   قييتت
، وم سست   رع يت  (90)، و،يتت    ل جوت  و،يتت    ملشت دي  د خليت   (89)و ملخيت    لضسك ي 

  ألحه ث ودور  أليا  .
ويضتت  و جتتب مح يتت   حلتت     حليتت   أيضتت   أنتتل ي بغتت  للتتهول  ألاتت  ف أ   اختت   لاتته بري  -26

ملض جلتتتت   ل تتتت وف  الجات عيتتتت   لض متتتت   لتتتتي قتتتته  استتتتبب   أخطتتتت ر مب شتتتت   هتتتتتهد حيتتتت     مل ئتتتتت 
وقه  شتل ه    ل ت وف  لض مت   ر فت   .  ألشخ ص أو مت ضه  م   لاتا  حبقه     حلي   بك  م 

، و تتههور (92)، و ناشتت ر حتتو دث  ملتت ور و حلتتو دث  لصتت  عي (91)مستتاواي   جل ميتت  و لض تت   ملستتل 
، وح متتتت    لشتتتتضوب  ألصتتتتلي  متتتت  أر ضتتتتيه  وأق ليتهتتتت  (93)أد  ( 62 لبيوتتتت  ) ن تتتت  أيضتتتت    لفقتتتت   

، و ع يته  إلدمت   (95)، و ناش ر  ألم     لي هتهد  حلي  ، مثل  إليه  و لستل و ملت راي(94)ومو رده 
. (96)و ستت  علتت   ملتتو د  ملختتهر ، و ناشتت ر  جلتتو  وستتو   لاغ يتت  و لفقتت   ملتتهق  و لاشتت د علتت  نطتت ق

و شتتتل  لاتته بري  ل  متت  إلجيتت د  ل تت وف  مل ئتتت  حلت يتت   حلتت     حليتت  ، ع تته  القاضتت  ،  لاتته بري 
مثتل  ، ل  مي  إا كف ل  إمك ني  حصتول  ألشتخ ص دو  ريختري علت   لستل  و خلتهم    ألس ستي 

 لصتتت ف  لصتتتح ،  و لط قتتت   لكه ابئيتتت  وختتتهم   (98)و ملتتت   و ملتتتاوى و ل ع يتتت   لصتتتحي  (97) لغتتت   
وغتتري ذلتتك متت   لاتته بري  ل  ميتت  إا  ضعيتتع  ل تت وف  لض متت   مل  ستتب  و يستتريه ، مثتتل دعتت   خلتتهم   
 لصحي   لفض ل    ح ال   لطو ر  وعتلي    لاصها للخط    ح ال   لطو ر  )مب    ذلك 

ب علت  وجيت. رج ل  إلاف  ، وخهم    إلسض ف، وقو    لش ا ( وب  مت  إلسك    الجات ع 
ضتت  خطتتط  ستترت  ييفي  لاضعيتتع  لاتاتت  ابحلتت     حليتت  ، ميكتت  أ   شتتتل و  لتتهول  ألاتت  ف أيضتت   

مت   لوصت   ملت  بط ابإلع قت  و ألمتت   ،  (99) ته بري ملك فحت  مت  يضيت   حلصتول علت   ل ع يت   لطبيت 
و   تتتي  ، وخطتتتط مفصتتتل  لاضعيتتتع  لرتبيتتت  علتتت  نبتتت   لض تتت  ،مبتتت    ذلتتتك  ألمتتت     مل اقلتتت  ج ستتتي   

، ولاحست  (101)و ملت رست    لضت ر  (100)مح   إلذك    لوع  ابلض ت   لقت ئ  علت  نتو   جلت  
مستتتتاوى  الستتتتاف د  متتتت   لفحتتتتوص و لض جتتتت    لطبيتتتت   ل  ميتتتت  إا  حلتتتته متتتت  وفيتتتت    ألمهتتتت   

. وع و  عل  ذلك، ي بغ  للتهول  ألات  ف أيضت   أ   ضت ، ع ته  القاضت  ، خططت   (102)و ل ض 
ر  وإد ر   لكتتو رث هبتتهف  ايد  مستتاوى  لااهتتب و لاصتتها للكتتو رث  لطبيضيتت  و لكتتو رث للطتتو 

 ل  ل  ع   ل ش ط  لبش ا  لي قه   ث  سلب   عل   لاتا  ابحل     حلي  ، مثل  ألع صري وأمتو   
لتت  عتت   ملتتو د  ملشتتض  و ايفتتت    لستتيرب ني   لضتتخت   لتتي  تت دا   ستتو م  و لتتعال ل و حلتتو دث  ل 
 إا  ضطيل  خلهم    ألس سي .

حلت     حليت    لاتع    لتهول  ألات  ف ي   ت يت  حل لي يوف هت   لضهته هت  ض  ص   مل لوم   -27
اتتتل  أو  حاتتت ل علتهتت    ح لتت   حل متت    لاضستتف  متت   حليتت  ،  وقوعتتل متت  حتتو دثحتقتت  فيتتت  حي 

، مب  فيه   لك  لتي  لك  حلو دث  ملس ول  ع ، ع ه  القاض  ، قض ئي    هب ، وي    ح  ه علت
  طتتتوا علتتت   دعتتت     بشتتتتا   الستتتاخه    ملفتتت ط للقتتتو   مل ديتتتت  إا عو قتتتب  ياتتت  ) ن تتت  أيضتتتت   

قتته يتت دا . وجيتتب  لاحقيتت  أيضتت      حلتت ال   لتتي يتت يف  فيهتت  خطتت  ابلتتا (103)أد  ( 64  لفقتت  
  حلتت ال   لتتي ة خيلتت  فيهتت   حل متت   متت   حليتت   عتت   ستتاخه   قتتو  قتته  كتتو   ياتت ، حتتى  إا 

ويضتع  هت    اللاتع     لت ا ي تهر  ضتت ي     . أع  ( 7عو قب ) ن   أيض    لفق   أا ذلك  خلط  
إا ر  اللاع   باوفري  حلت يت   لو جتب   لضت    ملاتثتل   كف لت   حلقتوق  ملضترتف هبت     لضهته،  لت ا 
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(، وو جتتتب   تتتوفري ستتتبيل  ناصتتت ف فضتتت ل 1)6  (، مقتتت و   ابالقتتترت   متتت   ملتتت د1)2يتتت د    ملتتت د  
( متتت   لضهتتته، 3)2،  لتتت ا يتتت د    ملتتت د  (105)وأقتتت رهب  (104)لضتتتح اي  ناه كتتت   حقتتتوق  إلنستتت  

وي بغتت  أ   تت ا  لاحقيقتت   و مل حقتت    لقضتت ئي  فيتتت  قتته . (1)6مقتت و   ابالقتترت   متت   ملتت د  
 يري  لهوليتت  ذ    لصتتتل ، مبتت    ذلتتتك يقتت  متت  حتتت ال   حل متت    لاضستتتف  متت   حليتتت   وفقتت   للتضتتت

ب و وكتتول مي يستتو  بشتتا   لاحقيتت     لقاتتل  لتت ا قتته يكتتو  غتتري مشتت و ، وجيتتب أ  هتتتهف إا 
، وإا  ضعيتتتتتتع  ملستتتتتت  ل  وم تتتتتت   إلفتتتتتت   متتتتتت  (106)ضتتتتتتت    قتتتتتته   ملستتتتتت ول  ع هتتتتتت  إا  لضه لتتتتتت 

و   ل  م  لا قي   ملت رس   ، وإا  ساخ ص  لهر (108)، وإا   ب إنك ر  لضه ل (107) لضق ب
وجيتتب أ   ساكشتت   لاحقيقتت  ،   للتت  . (109)و لسي ستت   بغتت   در   الناه كتت    ملاكتت ر 

أمتتتتتور،  ملستتتتت ولي   لق نونيتتتتت  لكبتتتتت ر  ملتتتتتو ف  عتتتتتت  ي  كبتتتتتل م  وستتتتتوه  متتتتت   ناه كتتتتت    حلتتتتت    
 ألات  ف عتومت   أ  متا ت  عت  . وابل    إا أمهيت   حلت     حليت  ، فييفتب علت   لتهول (110) حلي  

 متت  ختت ل  تته بري إد ريتت  أو ريديبيتت ، حيتتإ يلتتع  عتت د  إجتت    6 الكافتت   مبض جلتت   ناه كتت    ملتت د  
. وكق عه  (111)حتقي  ج  ئ  يفض ،   ح ل  ل  م  يكف  م  أدل   إلد ن ، إا   كت  ج  ئي 

 لضتته ول  ست ئه  وقت  ر    لضفتو عت ه ،  ع م ، ال  او ف   حلص     ملت وح  مل  ك  ج  ئ   لقال
وم  مي ثتل ذلتك مت   لاته بري  لتي  ت دا إا  إلفت   مت   لضقت ب حبكت   لو قت  أو حبكت   لقت نو ، 

 .(112)م  و جب  حرت    حل     حلي   وضت نل و وفري سبل  ناص ف فض ل  للضح اي
 (113)د ئتتتتت   مستتتتاقل  6  وي بغتتتت  أ   كتتتتو   لاحقيقتتتت      الناه كتتتت    ملععومتتتت  للتتتتت د -28

وشتتتتف ف  ) ن تتتت  أيضتتتت    (118)وذ   مصتتتته قي  (117)وفض لتتتت  (116)وشتتتت مل  (115)وفوريتتتت  (114)و  يتتتته 
. و  ح ل  ثبو  وقو   ناه د، ي بغ   وفري ك مل سبل جرب  لض ر، مب    (119)أد  ( 64 لفق   

ضتتتويض وإعتتتت د   لااهيتتتتل ذلتتتك،   ضتتتتو   مل بستتتت    خل صتتت  للقضتتتتي ، متتتت  يكفتتت  متتتت   تتتته بري  لا
. ويقتت  علتت   لتتهول  ألاتت  ف أيضتت    لاتتع   ابمتت ذ خطتتو   مل تت  حتتهوث  ناه كتت   (120)و لرتضتتي 

. وع تتتتتته  القاضتتتتتت  ، ي بغتتتتتت  أ  يشتتتتتتتل  لاحقيتتتتتت  إجتتتتتت     شتتتتتت ي  جلثتتتتتت  (121)  ثلتتتتتت     ملستتتتتتاقبل
 ألات  ف  . وياض  عل   لهول(123)، حبضور  ثل ألق رب  لضحي ، مى أمك  ذلك(122) لضحي 

أ   اختت ،   للتت  أمتتتور،  تته بري م ئتتت  إلثبتتت    حلقيقتت  فيتتت  ياضلتتت  ابألحتته ث  لتتتي أد  إا 
 حل م   م   حلي  ، مب    ذلك  ألسب ب و ألس   لق نوني  الساهه ف بضض  ألف  د و إلجت      

، وللاضت ف (412) لي  ساخهماه  قو    لهول  قبل وقتو  حت دث  حل مت   مت   حليت   وأث ت    وبضته 
. وي بغتتت  للتتتهول  ألاتتت  ف أيضتتت   أ   كشتتت  عتتت  (125) ألفتتت  د  لتتت ي  فقتتتهو  حيتتت هت  إعلتتت  جثتتت

، وأ   ستتت  ألقتت ب  ألقتت اب  باقتته  (126) لاف صتتيل ذ    لصتتل  ابلاحقيتت  ألقتت ب أقتت اب   لضتتحي 
ومتتتت   ، وأ   ضتتتتت   ملضل(127)أدلتتتت  جهيتتتته ، ومتتتتت   ألقتتتت ب  ألقتتتت اب   لصتتتتف   لق نونيتتتت     لاحقيتتتت 

، (128) ملاضلق  خبطو    لاحقيت   ملاخت   و ل ات ئت و الستا ا ج   و لاوصتي    مل بثقت  عت   لاحقيت 
 ره    ابلا قيح    لض وري  للغ ي   لي  ربرهت   حل جت   مللحت  إا مح يت   ملصتلح   لض مت  أو  خلصوصتي 

ول  ألات  ف أيضت   أ   اخت  وجيب علت   لته. وغريه  م   حلقوق  لق نوني  لألف  د  ملااث ي  مب ش  
تتت و   لاحقيتتت  متتتت    خلطتتتو    ل  متتت  حلت يتتت   لشتتتهود و لضتتتح اي وأقتتت رهب  و ألشتتتخ ص  لتتت ي  جي 

تت   لاحقيتت     ناه كتت   . للاههيتته   و العاتته     وألا فضتتل  ناقتت م    لاضتت   وي بغتت  أ  يب شم
أ   ألاتتت  ف ل . وعلتتت   لتتتهو (129) حلتتت     حليتتت  ، ع تتته  القاضتتت  ، مو تتت  ،تتتاص حبكتتت  م صتتتبل

 6 هع   ملي    لهولي  للاحقيق   و مل حق    لقض ئي   لي  ض جل  الناه كت     اتلت  للتت د  
 .(130)وأ   اض و  مضه  حبس  ني 
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ويرت تتب علتت   لوفتت   أث تت    الحايفتت  ،    تت وف غتتري ابيضيتت ،  حاتتت ل  باستتبب ستتلط    -29
عل  حتقي  م ئ  يثبت وف    لهولت  ب       دحضل إال  لهول     حل م    لاضسف  م   حلي  ، ال ميك

 . ويقتتتتت  علتتتتت   لتتتتتهول  ألاتتتتت  ف و جتتتتتب ختتتتت ص ي  حتقتتتتت   (131)6ابلاع م هتتتتتت  مبوجتتتتتب  ملتتتتت د  
كلتتت   ستتاخهمت ستتلط    لهولتت  أو يبتتهو أهنتت   ستتاخهمت أستتلح    6 الناه كتت    ملععومتت  للتتت د  

 ري  أو غريه  م  أشك ل  لقو   لي قه   دا إا  لوف   خ ر   لستي ق  ملب شت  ل تع   مستل ، وعلت  
ني  قالت  ، أو ع تهم  ي ضثت  علت  مته(132)سبيل  ملث ل، ع هم    ساخه   ل خري   حلي  ضته  ملا ت ه ي 

 .(133)    وف  ضك  منط   م   الناه ك    ملععوم  للح     حلي   م  قمبل سلط    لهول 
ويقاض  و جب  حرت    حل     حليت   وكف لاتل مت   لتهول  ألات  ف أ  متا ت  عت    حيتل  -30
  أو  ستتليته  أو نقلهتت  بط يقتت  أختت ى إا بلته    وجتته أستتب ب قويتت  ل عاقتت د ي  مثتت شتخ ص أل

متتتت   6 حاتتتتت ال  حقيقيتتتت   ي  ياضتتتت   فيهتتتت  ل ناهتتتت د حقهتتتت     حليتتتت    ملكفتتتتول مبوجتتتتب  ملتتتت د  
وال جيتتو   ستتا ا جل فقتتط متت   (135). وي بغتت  أ  يكتتو  هتت    خلطتت  شخصتتي     ا بضتتل(134) لضهتته

. وعلت  ستبيل  ملثت ل، (136) ل  وف  لض م   لست ئه     لهولت   ملستاقبل ، إال    حلت ال   لقصتوى
 ستتلي  بلتته ألغتت  عقوبتت   إلعتته    6أد  ، فقتته ياضتت ر  متت   ملتت د   34وكتتت  هتتو مبتت     لفقتت   

 6. وعلت  نفت   مل تو ل، فقته يا ت ا مت   ملت د  (137)شخص   إا بله قته يو جتل فيتل عقوبت   إلعته  
  حيتل شتخص إا بلتته صتهر  فيتتل فاتوى ضتته  عت   لستتلط    لهي يت    ليتت ، مت  دو   لاحقتت  

  أو   حيتتل شتتخص إا بلتته يشتتاه فيتتل  لض تت  ة يضتت  فيتتل أبتته  ، (138) لفاتتوى قتته ال   ف تت  متت  أ 
. و   حلتتت ال   لتتتي (139)وليستتتت لهيتتتل فيتتتل صتتت   أستتت ي  أو  جات عيتتت  وال يتتتاكل  لغاتتتل   ليتتت 

  طتتوا علتت   دعتت     بشتتا  وجتتود خطتت  علتت  حيتت    لشتتخص  ملضتت  مصتتهر  ستتلط    لهولتت  
قيتي  وضتت  ذلتك  لشتتخص و ل ت وف  لستت ئه     لهولت   ملستتاقبل  علت  أستت    ملستاقبل ، ي بغتت   

، (140)لل  عو مل م ه  ني  سلط    لهول   ملساقبل ، ومنط  لسلود  ل ا أبه ل   ح ال    ثلت 
وع هم  يكتو  مصتهر  خلطت   ملععتو  جهت   ف علت  . نو ايه بشا  و و ف  ضت    موثوق  وفض ل  

أج بيتت   ضتتتل   إقلتتي   لهولتت   ملستتاقبل ، ميكتت   لاتتت   ضتتت    موثوقتت   متت  غتتري  لتتهول أو دول
وميكتت   ساكشتت ف خيتت ر    ،وفض لت  ي   تتوف  ستتلط    لهولتت   ملستتاقبل   حلت يتت  للشتتخص  ملضتت 

لتتت  علتتت   لضتتتت     ملقهمتتت  متتت   لهولتتت  .  لتتت ح    جلويتتت   له خليتتت  وع تتتهم   ضاتتتته  لهولتتت   مل حِّم
 لشخص بضه   حيلل، جيب عليه  أ   ض  آلي   م ئتت  لكف لت   اللاتع    ملساقبل  بشا  مض مل  

 .(141)م  حل    لرتحيل فص عه   ابلضت     ملقهم 
وقتته يكتتو   اللاتتع   بضتته   ستتلي   ألشتتخ ص أو  تت حيله  أو نقلهتت  بشتتكل آختت ، عتتت    -31

 نو   لتهويل ل جوت ، م   لضهه، أوس  م  نطت ق مبتهأ عته   إلعت د   لقست ي  مبوجتب  لقت 6ابمل د  
غري أنل ي بغت  . ألنل قه يقاض  أيض   مح ي   ألج نب  ل ي  ال حي  ا   حلصول عل  وض   ل جئ

اضت     يللهول  ألا  ف أ   اي  جلتي  ملاتست   لليفتو   لت ي  يتهعو  وجتود  حاتت ل حقيقت  ي
وف  اتت   حلت يتت  متت   إلعتت د  حقهتت     حليتت   ل ناهتت د   دولتت   مل شتتا إمك نيتت   الستتاف د   تت  قتته يتت

 .(142) لقس ي  م  إج      حتهيه وض   ل جئ أو وض  آخ  حلت ياه  كاف  د أو ل ع  

 اإلعدام احلكم بعقوبة -رابعاًا 
 لبلتته     ضقوبتت   إلعتته    حلكتت  بإجتت       6متت   ملتت د   6و 5و 4و 2 تت     لفقتت     -32

 بضه. ه  لي ة  لغ
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بشتتكل صتت ر   طبيتت  عقوبتت   إلعتته  ، أوال ، علتت   لتتهول  6متت   ملتت د   2 لفقتت   وحتصتت   -33
ولكتو     تي   طبيت  عقوبت   إلعته     .  ألا  ف  لي ة  لغه ، و ني  ، عل  أشه  جلت  ئ  خطتور 

 فستتتتري    2صتتتتك يكتتتت    حلتتتت     حليتتتت   مستتتتال  غ يبتتتت ، فتتتت  بتتتته متتتت   فستتتتري مضتتتتتو   لفقتتتت   
 .(143)ضيق   
علتتت   لتتتهول  ألاتتت  ف    لضهتتته  لتتتي ألغتتتت عقوبتتت   إلعتتته  ، متتت  ختتت ل  ضتتتهيل  ومي  تتت  -34

قو ني هتت    ليتت  أو  النضتتتت   إا  لربو وكتتول  الخايتتت را  لثتت ين  مللحتت  ابلضهتتته،  اتت دف إا إلغتتت   
أو  عاتتت د صتتك دويل آختت  يلعمهتت  إبلغتت   عقوبتت   إلعتته  ، أ    ضيتته  لضتتتل هبتت    ،عقوبتت   إلعتته  

عل  غ  ر  لضهه، ال ياضت   لربو وكول  الخاي را  لث ين أحك م   بشا  إهن    لضتتل بتل و .  لضقوب 
وابلا يل، ف   إلغ   عقوب   إلعته   إجت    ال رجضت  فيتل . م ل النسح ب وال جيو  للهول  ألا  ف 

تتوِّم . متت   ل  حيتت   لق نونيتت  ب ل إا ج ميتت  يض ق تتوعتت و  علتت  ذلتتك، ال جيتتو  للتتهول  ألاتت  ف أ  حت 
عليه  ابإلعه   أا ج ميٍ  ة  ك   ساوجب عقوب   إلعه  ، لهى  لاصهي  عل   لضهته أو   أا 

ضقوب   حلك  بوال جيو  ا  أ   لغ   لش وط  لق نوني   ملاضلق  جب مي  ق ئت  لايسري . وقت بضه ذلك
عقوبتت  وال جيتتو  للتتهول  ألاتت  ف  لتتي ألغتتت .  إلعتته     حتت ال  ة  كتت  جتت ئع  فيهتت  متت  قبتتل

 إلعتتته   أ    حتتتل  ألشتتتخ ص أو  ستتتلته  أو  تتت قله  بشتتتكل آختتت  إا بلتتته يو جهتتتو  فيتتتل هتتتتت   
 حلكت  علتيه  ج  ئي   ساوجب عقوب   إلعته  ، مت  ة حتصتل علت  ضتت    موثوقت  وفض لت  بضته  

و   لستتتتي ق ذ  تتتتل، يقاضتتتت   اللاتتتتع   بضتتتته  إعتتتت د   لضتتتتتل بضقوبتتتت   إلعتتتته   . (144)ضقوبتتتت   إلعتتتته  ب
ياضلت  جب ميت   تهد  مت   لتهول  ألات  ف أال   حتل شخصت   أو  ستلتل أو   قلتل بشتكل آخت   فيت 

إا بلتتتته ي اوقتتتت  أ  حيتتتت ك   فيتتتتل بستتتتبب ج ميتتتت  يض ق تتتتب عليهتتتت  ابإلعتتتته  ، إذ  ك نتتتتت  جل ميتتتت  ذ هتتتتت  
لتت ، متت  ة حتصتتل علتت  ضتتت    موثوقتت  وفض لتت  بضتته   ال  ستتاوجب عقوبتت   إلعتته      لهولتت   مل حِّم

 .لضقوب   إلعه   ملض   لشخص   ض يض
تت  عبتت ر  فأشتته  جلتت  ئ  خطتتور ف  فستتري   ضتتيق    -35 ، وأال   طبتت  إال علتت  (145)وجيتتب أ   فس 

إ   جلتت  ئ   لتتي ال  تت دا . (147) لتتي ياضلتت  فيهتت   ألمتت  ابلقاتتل  ملاضتتته (146) جلتت  ئ   لب لغتت   خلطتتور 
و لفست د وغتري  مت   جلت  ئ   القاصت دي   (149) لقاتل، مثتل  لشت و    (148)وعتته   إا  لوفت      مب ش  

 (154)ملختتتهر   ال تتت ر ابو  (153)و الخاطتتت ف (152)و لق صتت   (151)و لستتتطو  ملستتتل  (150)و لسي ستتي 
، أ   شتتتكل أس ستتت   للحكتتت  6و جلتتت  ئ   جل ستتتي ، رغتتت  خطورهتتتت ، ال جيتتتو  أبتتته  ،   إاتتت ر  ملتتت د  

 حتتى  ر كتت ب    لاو اتت  أو  لاتتورط متت   تتهود قتتهر يتتربر ال ذ  تتل،  لستتي ق و . بضقوبتت   إلعتته  
  .  إلعتته بضقوبتت   حلكتت   لقاتتل، ج ميتت  الر كتت ب  مل ديتت   لوستتيل   تتوفري مثتتل خطتتور ،  جلتت  ئ  أشتته

و لتتهول  ألاتت  ف ملعمتتت  مب  جضتت  قو ني هتتت   جل  ئيتت  لكف لتت  عتتته   حلكتت  بضقوبتتت   إلعتته     جتتت  ئ  
وي بغتت  اتت  أيضتت   أ   لغتت  قتت  ر    حلكتت  بضقوبتت  . (155)  تتهر  ضتتت  فوتت  أشتته  جلتت  ئ  خطتتور  ال

 إلجتتتت       إلعتتتته    لصتتتت در    جتتتت  ئ  ال   تتتتهر  ضتتتتت  فوتتتت  أشتتتته  جلتتتت  ئ  خطتتتتور  وأ   ب شتتتت  
 . لق نوني   ل  م  إلع د    كت  م  أ دي و  ابر ك ب ه    جل  ئ 

وال جيو  أبه  ، يا ح ل م   ألحو ل،  طبي  عقوب   إلعه   فيت  ياضل  بستلود ي اهتك  -36
أو إنشتتت    (156)  ميتتتل   حتتته ذ  تتتل أحكتتت    لضهتتته، مبتتت    ذلتتتك  لتتتع  أو  ملثليتتت   جل ستتتي  أو  لتتت د 

تل  لتهول  ألات  ف  لتي  بقت  علت  . (158)أو إه نت  رئتي  دولت  (157) سي  مض رضت ل ع   سي وم 
، مقت و   مبف دهت  وابالقترت   مت  6عقوب   إلعه   فيت  ياضل  هب    جل  ئ  ابلاع م هتت  مبوجتب  ملت د  

 .( م   لضهه، وك لك يحك    لضهه  ألخ ى2)2 مل د  
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 طبي  عقوب   إلعه  ، ي بغت  أ     عت    كتت   لتي و  لي   لقض اي  لي   طوا عل   -37
 صتتتهر  حلكتتت   ل تتت وف  لشخصتتتي  لليفتتت ين و مل بستتت    خل صتتت  لليف ميتتت ، مبتتت    ذلتتتك ع  صتتت ه  

إذ ،  كاستتت  ا بضتتت    ضستتتفي    وابلاتتت يل، فتتت   إلع ميتتت  عقوبتتت   إلعتتته  . (159)  تتتهد   ملخففتتت  للضقوبتتت 
ستتلط   لاقهي يتت  لاحهيتته متت  إذ  ك نتتت  جل ميتت   ملض يتتت   تترتد للتحتت ك    ليتت  أا هتت م  متت   ل ال

 ستتاوجب عقوبتتت   إلعتتته   ومتت  إذ  كتتت   جيتتتو  إصتته ر  حلكتتت  ابإلعتتته   علتت  م  كبهتتت  ابل  تتت  إا 
. وليستتتتت إ حتتتت   حلتتتت     لاتتتتت    لضفتتتتو أو مفيتتتت   لضقوبتتتت  علتتتت  أستتتت   (160)  وفتتتتل  خل صتتتت 

لض ور  إعتت ل مبتهأ  لستلط   لاقهي يت   لقضت ئي   ل  وف  خل ص  للقضي  أو للتاه  بهي   م ئت   
 .(161)   طبي  عقوب   إلعه  

 ر أا حكت  ابإلعته   فوفقت   و ( م   لهول  ألا  ف أيض   كف ل  صته2)6و قاض   مل د   -38
مبتهأ فال عقوبت   مبهأ  لش عي  وي كته  طبيت    وي كتل  طبي   . للاش ي   ل  ف  وقت  ر ك ب  جل مي ف

وابلا يل، ال جيو   حلك  بضقوب   إلعه   أبه   إذ  . ( م   لضهه1)15ي د    مل د   ب  نصف  ل ا
وال جيتتو  كتت لك  حلكتت  بضقوبتت  . ة يتت ص عليهتت   لقتت نو  فيتتت  ياضلتت  ابجل ميتت   ملض يتت  وقتتت  ر ك هبتت 

، يضاتته  طبيقهت  فيتت  ياضلت  ابلشتخص (162) إلعه   ب    عل  أحك   ج  ئي  غ مضت     ض يفهت 
. (164)هتتتت ال ميكتتتت   لا بتتتت  علتتتت   تتتتو مضقتتتتول   ر  (163)ملتتتته   علتتتت   عابتتتت ر   ذ  يتتتت  أو  قهي يتتتت  

إلغ   عقوب   إلعه   يث  رجض  عل   ألشخ ص  ملاهتت  ق  ر وابإلض ف  إا ذلك، ي بغ   طبي  
لتت ا أو  ملتته ن  ابر كتت ب ج ميتت  يض ق تتب عليهتت  ابإلعتته   وفقتت   ملبتتهأ ف ألختت  ابلضقوبتت   ألختت ف،  

م   لهول  ألا  ف أ  مت    جل      (،  لي  قاض1)15يايفل  جعئي      جلتل   لث لث  م   مل د  
قتت  ر وي بتت  مبتتهأ  طبيتت  . إمك نيتت   الستتاف د  متت   لضقتتواب   ألختت   ملضاتتته  بضتته  ر كتت ب  جل ميتت 

يض قتتب عليهتت  إلغتت   عقوبتت   إلعتته   يثتت  رجضتت  علتت  ليتت   ملاهتتت  أو  ملتته ن  ابر كتت ب ج ميتت  
 .ابإلعه   أيض   م  عه  إمك ني   ربي   حل ج  إا  طبي  عقوب   إلعه   بضه إلغ ئه 

( ليتت   لتتهول  ألاتت  ف  لتتي هتت  أيضتت   أاتت  ف     ف قيتت  م تت  ج ميتت  3)6و تت ك   ملتت د   -39
عليهت ،  لتي  شتتل   إلابد   جلت عي  و ملض قب  عليه  ابلاع م هت  مب   ج مي   إلابد   جلت عي  و ملض قبت 

 ،متتت  ج ميتتت   إلابد   جلت عيتتت  شتتتكل جتتتع     لتتتي   ، حل متتت   متتت   حليتتت  ليتتت  أفضتتت ل  اللاتتتع   مب تتت  
وال جيتتتو ، يا حتتت ل متتت   ألحتتتو ل،  حلكتتت  بضقوبتتت   إلعتتته     إاتتت ر سي ستتت  . ملض قبتتت  عليهتتت ابو 

 .لجابد   جلت عي  ألف  د ل ع  قومي  أو إث ي  أو ع قي  أو دي ي 
متت   لضهتته،  7وجيتتب علتت   لتتهول  ألاتت  ف  لتتي ة  لتتا عقوبتت   إلعتته   أ     عتت   ملتت د   -40

أ  جيضتل حاتت     فيت  عقوبت   7فتت  شتا  عته  م  عت    ملت د    فيت ه .  لي حت   بضتض أست ليب 
وقتته خلصتتت  لليف تت  ابلفضتتل إا أ  . 6للتتت د    إلعتته    ضستتفي     ا بضتتل، وم  فيتت   ابلاتت يل أيضتت   

، وح ق  ألشخ ص ودفت ه  (167)، وغ ف  لغ  (166)، و حلق  مبخهر    يا  غري ،ارب (165) ج  ل
وألستتتب ب   ثلتتت ، فتتت   . 7لتتتت د  ، لفتتت  ل  رستتت    (169)، و إلعتتته م    لضل يتتت (168)وهتتت  أحيتتت  

 وكق عتتته  ع متتت ،. أستتت ليب  إلعتتته    ألختتت ى  مل ملتتت  و ملهي تتت  ، لفتتت  للقتتت نو  أيضتتت   مبوجتتتب  لضهتتته
  كو  عليه  ابإلعه   با ريا إعه مه     لوقتت  مل  ستب ضت اب   ص شخيشكل عه  إشض ر  أل

وقتته يرت تتب . (170)متت   لضهتته 7متت  ضتت وب ستتو   ملض ملتت ، جيضتتل إعتته مه  ابلاتت يل م  فيتت   للتتت د  
ولتت  أيضتت   علتت  حتت ال   لاتتاخري  لشتتهيه     فيتت  عقوبتت   إلعتته    لتتي  ايفتت و   لفتترت   لعم يتت   ملضق

مت   لضهته، وخب صت  ع تهم   7 ملت د    ناهت د   (171) ل  م  السا ف د لي  سبل  الناص ف  لق نوني 
يت ض تتت ِّم  اتتتول متتته   نا تتت ر   فيتتت   لضقوبتتت   ألشتتتخ ص   كتتتو  علتتتيه  ابإلعتتته   ل تتت وف ماستتتت  
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 ، وع تتهم  يكتتو  هتت ال   ألشتتخ ص(173)أو  لضتتغط، مبتت    ذلتتك  حلتتب   النفتت  دا (172)ابلقستتو 
 .(174)  ح ل  ضض  شهيه بسبب عو مل م ه   لس  أو  حل ل   لصحي  أو  لضقلي 

 14 ملت د     ت ص عليتل مبت ،  إج       فض  إا  حلك  ابإلعته   ،وم  شا   إلخ ل -41
 6ضت       كت   لض دل  أ  جيضل ه    حلك   ضستفي     ا بضتل وم  فيت   للتت د  م  م   لضهه 
  (176)وقتتتتته  شتتتتتتل هتتتتت    الناه كتتتتت    ستتتتتاخه    العرت فتتتتت    مل اععتتتتت  ابلقتتتتتو  .(175)متتتتت   لضهتتتتته

 لاتثيتتل  لفضتت ل  لتت ا   تتو ف وعتته    (177)إ حتت   ملتتاه  إمك نيتت   ستتايفو ب  لشتتهود  ملض يتت  وعتته 
، مب    ذلك (178)يشتل لق     س ي  ب     م  وموكلل خ ل لي  م  حل  إلج       جل  ئي 

 (181)و   كتتتت   الباه ئيتتت  (180)وجلستتت    الستتتات    لاتهيهيتتت  (179) جل تتت ئ   الستتتايفو بم حلتتت  
وعتته   حتترت   ق ي تت   لتترب   ،  لتت ا قتته يايفلتت    إيتته    ملتتاه    قفتتص   (182) الستتاو  فم حلتت  و 
  وعه  إ ح  مت  يكفت  (184)  وعه  وجود ح  فضل     الساو  ف(183) كبيلل أث       كت  أو

لاسهي   إلعه د  لهف  ، مب    ذلك عه  إمك ني   الا   عل   لو ئت   لق نونيت  م   لوقت و 
 لضتتتتتت وري  للتتتتتتهف    لقتتتتتت نوين أو  الستتتتتتاو  ف، مثتتتتتتل البتتتتتت    ملتتتتتتهع   لضتتتتتت    ل مسيتتتتتت   ملوجهتتتتتت  إا 

وعته   توفري خهمت   لرتلت   لشتفوي   أو  ض     كتت   (186)حك    كت نص ، أو (185)  كت 
   وعه   وفري  لو ئ   مليس    و لرت يب    لايسريي   إلج  ئي  لألشتخ ص ذوا  إلع قت  (871) مل  سب 

  (189)أو إجتتت       الستتتاو  ف (188) لاتتتاخري  ملفتتت ط وغتتتري  ملتتتربر   إجتتت         كتتتت   الباه ئيتتت و 
 الباه ئيتت  عته   ستاق لي  أو حيتت د   كتت  ، أو (190)وعته  نع هت   إلجتت       جل  ئيت  بصتف  ع متت 

 أو  كت   الساو  ف.
متت   لضهتته بشتتكل صتت ي   14وقتته  ضتتل عيتتوب إج  ئيتت  خطتتري  أختت ى ة  ا  واتت   ملتت د   -42

وعلتت  ستتبيل  ملثتت ل، فقتته يشتتكل  ناه كتت   . 6 حلكتت  بضقوبتت   إلعتته   ، لفتت   ملتت   تت ص عليتتل  ملتت د  
علتت   لفتتور حبقهتت    إشتتض ر  إبتت ع  ملتتو ا    ألج نتتب   ايفتتعي  ( متت   لضهتته عتته   1)6للتتت د  

ق صتتلي   بلتته هن  مبوجتتب   ف قيتت  فيي تت  للض قتت    لق صتتلي ،  تت  ياستتبب    حلكتت  علتتيه  بضقوبتت  
إ حتت   ألشتتخ ص  ملعمتت   تت حيله  إا بلتته يتتهعو  أ  حيتت هت  ستتااض   فيتتل  ، وعتته   (191) إلعتته  

 .(192)خلط  حقيق  ف ص   الساف د  م  إج       الساو  ف  ملا ح 
ويشتكل أيضتت   إعته   متت  صتتهر علتيه   حلكتت  بت لك وة  ثبتتت إد نتتاه  مبت  ال يتته   تت ال   -43

فضلتت   لتتهول  ألاتت  ف ابلاتت يل أ   اختت  ليتت   لاتته بري  ملتك تت  . للشتتك ح متت     ضستتفي   متت   حليتت  
  ، ومل  جضتت   ملو نتت   إلج  ئيتتت  إلعتت د   ل  تتت  (193)لايف تتب حتت ال   حلكتتت  خطتتا  بضقوبتت   إلعتتته  

ق  ر    إلد ن  ومل  جض  ق  ر    إلد ن   لس بق   سا  د   إا أدل  جهيه ، مب    ذلك أدل   حلتتض 
وي بغتتت  للتتتهول  ألاتتت  ف أيضتتت   أ     تتت    آ ر  لهر ستتت    جلهيتتته  .  خللتتتوا  لصتتتبغ   جلهيتتته 

 إلعته  ، مبت     وثوق هب  فيتت  ياضلت  باقيتي   ألدلت   ملقهمت     لقضت اي  لتي   طتوا علت  عقوبت  مل
 .ذلك  لهر س    لي  شري إا شيو   العرت ف    لع ئف  وعه  موثوقي  إف د   شهود  لضي  

كتت  بضقوبتت   إلعتته   بط يقتت  متييعيتت   اضتت ر  متت  مقاضتتي    ملتت د    -44 ( 1)2وجيتتب أال حي 
يتت  أو  لض قيتت  ولضتتل  لبيتت     لتتي  شتتري إا  حاتتت ل  ضتت   أفتت  د  ألقليتت    لهي . متت   لضهتته 26و
 إلث يتت  أو  ملضتتو ي  أو  ملتتو ا    ألج نتتب علتت   تتو غتتري ما  ستتب لضقوبتت   إلعتته    تتهل علتت   أو

(، مقتتت و    1)2عتتته   ملستتت و      طبيتتت  هتتت    لضقوبتتت ، وهتتتو متتت  يثتتتري دو عتتت  قلتتت   اضلتتت  ابملتتت د  
 .(194)26، وك لك ابمل د  6ابالقرت   م   مل د  
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و   طبيتتت  عقوبتتت   إلعتتته   إال مبقاضتتت  (، ال جيتتت2)6 ألختتتري  متتت   ملتتت د  ووفقتتت   لليفتلتتت   -45
وي بغتت  أ     شتتا هتت     كتتت  مبوجتتب  لقتت نو  د ختتل  لستتلط  . حكتت  صتت در عتت   كتتت  ،اصتت 

وجيتب أ   كتتو  . (195) يتته  لقضت ئي ، وأ   كتتو  مستاقل  عتت   لستلطا   لا في يتت  و لاشت يضي  و 
وكق عتته  ع متت ، ال ي بغتت    كتتت   ملتتهني   ملاهتتت  ابر كتت ب . ض يتت ق ئتتت  قبتتل  ر كتت ب  جل ميتت   مل

، وال جيتتتتتو    كتتتتتت   ملتتتتتو ف  (196)جتتتتت  ئ  مستتتتتاوجب  لضقوبتتتتت   إلعتتتتته   أمتتتتت     تتتتت ك   لضستتتتتك ي 
 لضسك ي  باهت   ر ك ب ج  ئ  مساوجب  لضقوب   إلعه   إال أم    كت   كفل ليت  ضتت    

ذلتتك، ال  ضاتترب  لليف تت   تت ك   لقضتت    لضتت   م سستت   قضتت ئي   وعتت و  علتت .    كتتت   لض دلتت 
 كفل م  يكف  م  ضت       كت   لض دل    كت   ملاهت  ابر ك ب جت  ئ  مستاوجب  لضقوبت  

حك  بضقوب   إلعه   مت  دو  أا  إصه ر   م   لضهه 14و 6ويشكل  ناه ك   للت د   .  إلعه  
أو أمتت  عستتك ا  ضاتتع   لهولتت    فيتت    (197)كل فاتتوى دي يتت   كتتت ، ياختت  علتت  ستتبيل  ملثتت ل شتت

 . ست  با في   أو
وال جيتو    فيتت  أا عقوبتت  إعته   إال مبقاضتت  حكتت  هنتت ئ  بضته إ حتت   لشتتخص   كتتو   -46

عليل هب  إمك ني   لليفو  إا لي  إج       لطض   لقض ئي ، وبضه  حلس     اللات س    ملقهم  
ألخت ى غتتري  لقضتت ئي   ملا حت ، مبتت    ذلتك  مل  جضتت   لقضتت ئي   ل ق بيت  متت  قمبتتل إا ليت   مليتت    

وابإلضتتت ف  إا ذلتتتك، .  ملتتتهع   لضتتت م  أو   تتت ك ، و ل  تتت    البتتت    لضفتتتو  ل مستتت  أو  خلتتت ص
. د مت مثت   ته بري دوليت  م قات   قاضت  وقت    فيت ه  ي بغ    في   ألحك   بضقوب   إلعه   م  ال

   لاه بري  مل قا  إا إ ح  إمك ني  إعت د   ل  ت     حلكت  أمت     ت ك   لهوليت ، و ت ك  و  م  ه 
وياضت ر  . وجل   حقوق  إلنس  ، وهيو    ل صه  لهولي ، مثل هيو   مض هه    ألمت   ملاحته 

  عتته    فيتت  هتت    لاتته بري  مل قاتت  متت   لاقيتته، حبستت  نيتتٍ ، ابإلجتت       ملقتت ر  مبوجتتب  ملض هتته 
 .(198)  هد   لي      عتل  ايو    لهولي  ذ    لصل 

( ابلست ا لألشخ ص   كو  علتيه  بضقوبت  4)6و لهول  ألا  ف ملعم  مبوجب  مل د   -47
 إلعه   ابلات    لضفو أو مفي   لضقوب ، وبكف ل   ستاف دهت     حلت ال   مل  ستب  مت  إجت      

وبضت   عه    في   لضقواب  قبل  ل    بشكل ب       الب    لضفو و إلعف   ومفي   لضقوب ، 
. وال جيتتتو  (199) لضفتتو أو مفيتتت   لضقوبتت  و متتت ذ قتتت  ر   هن ئيتت  بشتتتاهن  وفقتتت   لججتت       مل طبقتتت 

فو  م    كو  عليه ، وال أ   كو  شت وط  حلصتول  مبهئي   أ    ساثىن م   ه بري  لضفو ه   أا  
هوى أو ش ق  عل   و ال مربر لل أو متييعي    ا بضه  أو  ضسفي    ا يقت  عل   لضفو عهمي   جل

ملت رستتتت   حلتتتت     لاتتتتت    لضفتتتتو    تتتتهد   ( علتتتت  إجتتتت   4)6. وال  تتتت ص  ملتتتت د  (200) طبيقهتتتت 
مفيتت   لضقوبتتت ، ومتلتتتك  لتتتهول  ألاتتت  ف ابلاتتت يل  لستتتلط   لاقهي يتتت  لاحهيتتته  إلجتتت      ذ    أو

، وجيب أال مت   أس  (202)ي بغ  حتهيه ه    إلج         لاش يض     لي  . غري أنل(201) لصل 
. وعتت و  علتت  (203)ضتتح اي  جل ميتت  دور   ح مستت     حتهيتته متت  إذ  كتت   ي بغتت    فيتت  عقوبتت   إلعتته  

ذلك، ي بغ  أ   وف  إج       لضفو أو مفي   لضقوب  بضض  لضت     ألس سي ، مبت    ذلتك 
   إلجتتتت       ملابضتتتت  و ملضتتتت يري  ملوضتتتتوعي   ملطبقتتتت  وحتتتت   ألشتتتتخ ص   كتتتتو  علتتتتيه   ليقتتتت  بشتتتتا

ابإلعتتتته     مب شتتتت   إجتتتت       لضفتتتتو أو مفيتتتت   لضقوبتتتت  و   قتتتته  متتتت ك    بشتتتتا   تتتت وفه  
ه  مستبق   مبوعتته  ل  ت    التتبه  شتض ر  لشخصتي  أو غتري ذلتتك مت   مل بست   ذ    لصتتل  و  إ

 .(204)ب ا ئت  إلج      ه  عل   لفورب غو  إ
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(  حلكتت  بضقوبتت   إلعتته     ح لتت   جلتت  ئ   لتتي ي  كبهتت  أشتتخ ص  قتتل 5)6وحت تت   ملتت د   -48
ويض  ذلك ابلض ور  أنل ال جيو  أبه   أ  يو جل ه ال  . (205)س   وقت  ر ك هب  18أعت ره  ع  

ستت ه  وقتتت صتتهور     ر كتت ب  لتتك  جل ميتت ، بصتت ف  ل  تت  عتت تتت ألشتتخ ص عقوبتت   إلعتته   باه
ومت  حت   لشتخص أ  يستافيه مت  ق ي ت   لشتك،   . (206) حلك  أو حلول  ملوعه   هد لا في  

ح لتت  عتته   تتتو ف  دليتتل موثتتتوق بتتل وقتتت ا  علتت  أنتتتل ة يكتت  دو   لث م تتت  عشتت   متتت   لضتتت  وقتتتت 
أيض   علت   لتهول ( 5)6وحت    مل د  . (207)و   حلك  عليل بضقوب   إلعه  جي  ر ك ب  جل مي ، وال

 . ألا  ف   في  عقوب   إلعه   عل   حلو مل
وجيتتب علتتت   لتتتهول  ألاتتت  ف أ  متا تتت  عتتت   حلكتتت  بضقوبتتت   إلعتتته   علتتت  متتت  يو جهتتتو   -49

حو جع خ ص     لهف   ع  أنفسه  عل  قه   ملس و   م  غتريه ، مثتل  ألشتخ ص  لت ي   ضيت  
، وعلت  مت  (208)شهيه  دف عه  ع  أنفسه  بف علي  الجات عي  أو  لضقلي   ل -  إع ق هت   ل فسي

وعليه  أ  متا   أيض   عت  إعته   مت  لتهيه  قتهر  ماهنيت  علت  فهت  . لهيه  شضور  هود ابل نب
تت  شتتا  إعتته مه  أ  يكتتو  ابلتتا  لقستتو  أو خيلتت   أستتب ب  حلكتت  علتتيه  هبتت    لضقوبتت ، وم تت  مم

، و ماب   لتت ا لتتهيه  (209)ع      لستت عو قتتب وخيتتت  للغ يتت  علتتيه  وعلتت  أستت ه ، مثتتل  لطتت 
أافتت ل   ستت  صتتغري  جتته   أو ي ضولتتو  أافتت ال ، و ألشتتخ ص  لتت ي  عتت نو  متت   ناه كتت   خطتتري  

 .(210)حلقوق  إلنس      مل ض 
( ريكيته  ملوقت   ملاتثتل   أنتل جيتب علت   لتهول  ألات  ف  لتي ة  لتا 6)6و ضيه  مل د   -50

 أ  متضتت  بتت  رجضتت   تتو إلغتت   هتت    لضقوبتت  مت متت      ملستتاقبل  مل  تتور، بضتته عقوبتت   إلعتته   كليتت   
 لاوفيتت  بتت  عقوبتت   إلعتته   و الحتترت    لاتت   للحتت     ضقتتلال ي  . إنتتل حبكتت   لو قتت  وحبكتت   لقتت نو 

وضتتت ورا علتتت  حتتته ستتتو   لاضعيتتتع  لك  متتت   (211)إلغتتت   عقوبتتت   إلعتتته   أمتتت  م غتتتوبإ   حليتتت  ، و 
وغ ضته   مت ذ  6وياضت ر  مت  موضتو   ملت د  . (212)ي   لاهرجي  حلقوق  إلنس   إلنس ني  و لاطو 

 لهول  ألا  ف خطو     م  فضلي   إا  ايد  مساوى  ساخه مه  لضقوب   إلعه   و وستي  نطت ق 
 .، أو إا خفض عهد م    صهر  م  ق  ر    لضفو ومفي   لضقوب (213)جلوئه  إليه 

(  تتتوح  ي   لتتتهول 2)6شتتت وط  طبيتتت  عقوبتتت   إلعتتته      ملتتت د  ورغتتت  أ   إلشتتت ر  إا  -51
تت  علت   عابت ر عقوبت   إلعته   عقوبت  ق ستي  أو الإنست ني    ألا  ف، لهى صتي غاه  للضهته، ة   

أو  ملت رست  الحق    ال ف ق    لي أب ماه   لهول  ألا  ف شا    ت، ف(214)أو مهي     حه ذ هت 
ضت  هت    ال ف قت   أ   فضت    هن يت   ملطت ف إا  ستا ا   أ  عقوبت  و  لي ق د  إا  ل حق  

  ع يته عتهد  لتهول  ألات  ف  . و (215)مت   لضهته   ليت   حلت ال  7 إلعه    اض ر  مت   ملت د  
متتت    وغتتتري  ،ربو وكتتتول  الخايتتت را  لثتتت ين  مللحتتت  ابلضهتتته،  اتتت دف إا إلغتتت   عقوبتتت   إلعتتته   ل  

 تت   حلكتت  بضقوبتت   إلعتته   أو   فيتت ه ، و ع يتته عتتهد  لتتهول غتتري  مللغيتت   لصتتكود  لهوليتت   لتتي حت
أنتتل إشتت ر   إا لضقوبتت   إلعتته    لتتي  عاتتته  رغتت  ذلتتك وقفتت    خايتت راي  فضليتت   لا فيتت  هتت    لضقوبتت ، 

أ حتتت    قتتته  كبتتتري     تتت   وضتتت    فتتت ق بتتت   لتتتهول  ألاتتت  ف يضاتتترب عقوبتتت   إلعتتته   شتتتك   متتت  
. وي ستتتيف  هتتت    لاطتتتور  لقتتت نوين متتت  روا (216)لق ستتتي  أو  ل إنستتت ني  أو  ملهي تتت أشتتتك ل  لضقوبتتت   

( ونتص 6)6 لضهه  مل يه  إللغ   عقوبت   إلعته  ،  لتي  ايفلت ، ضتت  للت  أمتور،   نتص  ملت د  
 . لربو وكول  الخاي را  لث ين
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 بغريها من مواد العهد واألنظمة القانونية األخرى 6صلة املادة  -خامساًا 
و اف عتتل    لوقتتت ذ  تتل متت   6 اتته خل  ملضتت يري و لضتتت     مل صتتوص عليهتت     ملتت د   -52

.    لوقتتت ذ  تتل ومتت د  أختت ى 6وي اهتتك بضتتض أشتتك ل  لستتلود  ملتت د   .أحكتت    لضهتته  ألختت ى
وعلتت  ستتبيل  ملثتت ل، فقتته ي اهتتك  طبيتت  عقوبتت   إلعتته   علتت  ج ميتت  ال   تتهر  ضتتت  أشتته  جلتت  ئ  

علتت  حتته ستتو  ، ابل  تت  إا شتته   7( و ملتت د  2)6أعتت  (  ملتت د   35يضتت    لفقتت   خطتتور  ) ن تت  أ
وعلتت  . ( مبضتت م   ملتتو د  ألختت ى1)6. و  أحيتت   أختت ى، يسرتشتته مضتتتو   ملتت د  (217) لضقوبتت 

، 6مبوجب  ملت د   ،ح م    ضسف  م   حلي  مبث ب   طبي  عقوب   إلعه   يكو  سبيل  ملث ل، فقه 
 .شكل عقوب  عل    رس  ح ي   لاضبري  ك   يإذ، 19لت د  فيل  ناه د لو 

أيضتتت    لاع متتت    لتتتهول  ألاتتت  ف مبوجتتتب  لضهتتته و لربو وكتتتول  الخايتتت را  6و ضتتع   ملتتت د   -53
متتت   ألعتتتت ل  الناق ميتتت  بستتتبب عتلهتتت  متتت  أجتتتل  ضعيتتتع حقتتتوق  ص شتتتخفيتتتت  ياضلتتت  حبت يتتت   أل

ذلتتك عتت  ا يتت   لاضتت و  متت   لليف تت  أو  ال صتت ل   إلنستت   وستتضيه  إا مح ياهتت  وإعت اتت ، مبتت   
ملته فض  لاصتها ملت  يستاههف  . وجيب علت   لتهول  ألات  ف أ   اخت   لاته بري  ل  مت  ل(218)هب 

، بوستتت ئل م هتتت  هتيوتتت  (219)اه  ابلقتتتهر  لكتتت  وحلتتتت يمتتت  هتهيتتته   ابلقاتتتل عتتت  حقتتتوق  إلنستتت   
 .وصو  بيو  آم   ومو  ي  للهف   ع  حقوق  إلنس  

لفتت   أثتت    خطتتري   علتت   لصتتح   لبهنيتت   -54 ومتت  شتتا   لاضتت يب وستتو   ملض ملتت ،  للتت ي  قتته خي 
وع و  عل  ذلك، فقه   اهك . هت ، أ  ي داي أيض   إا خط   حل م   م   حلي  ضحياو لضقلي  ل

 قتتتتت  ر    إلد نتتتتت   جل  ئيتتتتت   مل ديتتتتت  إا عقوبتتتتت   إلعتتتتته  ،  لتتتتتي  ستتتتتا ه إا مضلومتتتتت    نا ععتتتتتت متتتتت 
() ( متت  3)14و 7 ملستايفو ب  ابلاضت يب أو  ملض ملت   لق ستتي  أو  ل إنست ني  أو  ملهي ت ،  ملت د   

 .(220)أع  ( 41) ن   أيض    لفق    6 لضهه، وك لك  مل د  
و شكل إع د   ألشخ ص إا بله    وجه أسب ب قويت  ل عاقت د ي  حيت هت  ستااض    -55

. (221)أعتتت  ( 31متتت   لضهتتته ) ن تتت  أيضتتت    لفقتتت    7و 6د   فيهتتت  خلطتتت  حقيقتتت   ناه كتتت   للتتتت 
شتتتخص  كتتتو  عليتتتل  علتتت  حتتته ستتتو   إيهتتت     7و 6وابإلضتتت ف  إا ذلتتتك، ياضتتت ر  متتت   ملتتت د   

 ست  شتخص    وإدر     (222)ابإلعته   باخفيت   لضقوبت  ب إب غتل الحقت   ي   ألمت  لتي  كت لك
 .(223)ال م  أس سلق ئت    كو  عليه  ابإلعه   مبقاض  حك  اب

وقه ياسبب ح م   شخص م   حلي    ضسف   ألق ربل   مض    نفستي ، ميكت  أ   كتو   -56
وع و  عل  ذلك، وحى    حل ال  . م   لضهه 7مبث ب   ناه د حلقوقه   ملكفول  مبوجب  مل د  

مضلومت   إا أقت رب شتخص  لي لي  فيه   حل م   م   حليت    ضستفي  ، فقته يشتكل عته   قته  
عه  شانل   ذلك شا  ، (224)7م  ع  م بس   وف  ل  ناه ك   حلقوقه   ملكفول  مبوجب  مل د  

، وابملوعه  ل ا  ضاع   لهول   لط ف أ    ف  فيل عقوب   إلعه  ، (225)إخب ره  مبك   وجود  جلث 
 ألشتتخ ص  لتت ي  حتت ماه   لهولتت  متت   حليتت   وي بغتت  أ   اتت ا ألقتت رب . (226)هبتت كتت    ح لتت   حل
 .(227)، إ  رغبو    ذلك رف هتسرتد د إمك ني   

متتت   لضهتته، مبتتت    ذلتتتك  حلتتت     6وقتته ياتتته خل  حلتتت     حليتتت  ،  لتت ا  كفلتتتل  ملتتت د   -57
، متتت   حلتتت     ألمتتت   لشخصتتت   ملكفتتتول مبوجتتتب 6متتت   ملتتت د   1صتتتو   حليتتت   مبوجتتتب  لفقتتت   

و   ألشك ل  لشهيه  مت   الحايفت    لاضستف   لتي  شتكل   حته ذ هتت  . 9 د  م   مل 1  لفق  
خطتتت    علتتت   حليتتت  ، وال ستتتيت  حتتت ال   الخافتتت    لقستتت ا،  ناهتتت د للحتتت     حل يتتت   لشخصتتتي  
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. وم  شا  عه  (228)أد  ( 58و ألم   لشخص ، و ا  ا م   حل     حلي   ) ن   أيض    لفق   
، و ل  مي    لل  أمور إا م   9م   مل د   4و 3ج  ئي   لو رد     لفق     حرت    لضت     إل

 .(229)6ح ال   الخاف  ، أ  ي دا أيض   إا  ناه د  مل د  
ويشكل  الخاف    لقس ا  توع  ف يه  وماك مل  م   ألفض ل وأوجل  لاقصري  لتي متثتل  -58

ب عتتته   العتتترت ف بتتت لك أو عتتته   لكشتتت  عتتت   ،. إ  ستتتلب  حل يتتت (230)هتهيتتته   خطتتتري   للحيتتت  
حي متتل    لو قتت  متت  مح يتت   لقتت نو  وي ضتت ِّ  حي  تتل خلطتت  جستتي  ود ئتت   ،مصتتري  لشتتخص  ملخافتت 
ويتتت دا ابلاتتت يل إا  ناهتتت د للحتتت     حليتتت   وغتتتري  متتت   حلقتتتوق . (231)  ضاتتترب  لهولتتت  مستتت ول  ع تتتل

ضتتت يب أو  ملض ملتتت   لق ستتتي  أو  ل إنستتت ني  )ح تتت   لا 7 ملضتتترتف هبتتت     لضهتتته، وال ستتتيت   ملتتت د  
)حتت   لفتت د    العتترت ف بتتل كشتتخص  16)ح يتت   لشتتخص وأم تتل( و ملتت د   9 ملهي تت ( و ملتت د   أو

وي بغ  للهول  ألات  ف أ   اخت   لاته بري  مل ئتت  مل ت   الخافت    لقست ا وإلجت    . أم    لق نو (
وجيتتتب علتتت   لتتتهول  . ومكتتت   وجتتتوده  ضتتتح اي    اتلتتتحتقيتتت  فضتتت ل وستتت ي  لاحهيتتته مصتتتري 

 ألا  ف أيض   أ   كفل  ملض قب  عل   الخاف    لقس ا بضقواب  ج  ئي  م ئت ، وأ   ساحهث 
 ضتتتل، كق عتته  ع متت ،   إاتت ر ن تت    (232)  وفض لتت   اتتي  ايوتت   مستتاقل  و  يتته ستت يضإجتت      

وعليهت  أ   قته  إا .  حت ال   الخافت   لضه ل   جل  ئي   لض دي  إمك ني  إج    حتقيق   ش مل   
 لضه لتت   ملستت ول  عتت  أفضتت ل وأوجتتل  قصتتري متت  هتت    لقبيتتل، وأ   كفتتل إبتت ع ضتتح اي  الخافتت   

وال ي بغت  يا حت ل مت  . (233) لقس ا وأق رهب  ب ا ئت  لاحقي  وحصوا  عل   لاضويض  لك متل
  مو   لك   كو  م هل  للحصول عل   ألحو ل إلع   أس  ضح اي  الخاف    لقس ا إبع   أهن

 لوستت ئل  لقستت ا . وعلتت   لتتهول  ألاتت  ف أيضتت   أ   اتتي  ألستت  ضتتح اي  الخافتت   (234) لاضتتويض
 .(235) ل  م  لاسوي  وضضه   لق نوين فيت  ياضل  ابألشخ ص  ملخاف  بضه فرت   م ي  م  سب 

ا دع يتت  للحتت ب وبضتتض أنتتو   ،  لتتي حت تت  أ20و ملتت د   6ومثتت  صتتل  خ صتت  بتت   ملتت د   -59
ومتتت  شتتتا  عتتته   لوفتتت   هبتتت   .  لتتتهعو   لتتتي  شتتتكل حت يضتتت   علتتت   لاتييتتتع أو  لضتتته و  أو  لض تتت 

أ  يشكل أيض   إخ ال  اباللاع   ابم ذ  لاه بري  ل  م  حلت يت   حلت   20 اللاع م   مبوجب  مل د  
 .(236)6   حلي   مبوجب  مل د  

مت   لضهته كتل افتل حقت   و جبت   علت  أست  ل وعلت   جملاتت  و لهولت  ( 1)24ومتت    ملت د   -60
و قاضتت  هتت    ملتت د   عاتتت د  تته بري خ صتت  . ق صتت وضتتضل ك   متت ذ  تته بري  حلت يتت   لتتي يقاضتتيه  

لصتتو  حيتت   ليتت   6لصتتو  حيتت   كتتل افتتل، ابإلضتت ف  إا  لاتته بري  لض متت   لتتي  قاضتتيه   ملتت د  
 ألاتت  ف، لتتهى  متت ذ  تته بري  حلت يتت   خل صتت ، أ   سرتشتته مبصتت   ي بغتت  للتتهول و . (237) ألفتت  د

 .جلتي   ألاف ل (240)و ل ف   (239)وبض ور  كف ل   لبق   و ل ت   (238) لطفل  لفضل 
 وي بغ  م  ع    حل     حلي   وكف لال ب  متييع م  أا نتو ، علت  أست    لضت ق، أو  للتو ، -61

، أو  ألصتتتل  لقتتتوم   لسي ستتت   لتتتهي ، أو  لتتت أا  لسي ستتت  أو غتتتريأو نتتتو   جلتتت  ، أو  للغتتت ، أو 
، (241)أو  مللكيتت ، أو  ملولتته، أو أا وضتت  آختت ، مبتت    ذلتتك  لطبقتت   الجات عيتت   الجاتتت ع ، أو

و ألصتتتتتتل  إلثتتتتتت ، و الناتتتتتتت   إا ل عتتتتتت  متتتتتت   لستتتتتتك    ألصتتتتتتلي ، و مليتتتتتتل  جل ستتتتتت  أو  اويتتتتتت  
. (246)، و لست (245)، و ملهت (244) القاصت دي  -   ل   الجات عي، و حل(243)، و إلع ق (242) جل س ني 

وي بغ  أ   س ا  إلج       لق نوني  حلت ي   حل     حلي   ابلاس وا عل  لي   ألشخ ص وأ  
 تتتتوف  اتتتت  ضتتتتت    فض لتتتت  ضتتتته ليتتتت  أشتتتتك ل  لاتييتتتتع، مبتتتت    ذلتتتتك أشتتتتك ل  لاتييتتتتع  ملاضتتتتهد  

    م   حلي   بسب  لاتييع    لقت نو  أو  لو قت  إجت     ضستفي   ويشكل أا ح م . (247)و ملاق اض 
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وقاتتل  إل ث،  لتت ا يشتتكل منطتت   شتتهيه   متت   لض تت   لقتت ئ  علتت  نتتو   جلتت   . ا بضتتل حبكتت   لو قتت 
 .(248) حل     حلي   ناه د  ل ا يساههف  لفاي   و ل س  ، شكل خطري للغ ي  م  أشك ل 

غتتري  مل ت ا و لا تيت  غتري  ملستتاه م  بضتض أكثت   لضو متل إحل حتت   ويشتكل  لاتههور  لبيوت  و  -62
. (249)قبل علتت   لاتاتت  ابحلتت     حليتت  اوخطتتور  متت   لتتك  لتتي هتتتهد قتتهر  أجيتت ل  حل ضتت  و ملستت

 6وي بغ  ابلا يل أ   بلور  لاع م    لهول  ألا  ف مبوجب  لقت نو   لبيوت   لتهويل مضتتو   ملت د  
اتتع    لتتهول  ألاتت  ف ابحتترت    حلتت     حليتت   وكف لاتتل أيضتت    لاع م هتتت  ذ   متت   لضهتته، وأ  يبلتتور  ل

. وياوقت    فيت   اللاتع   ابحترت    حلت     حليت   وكف لاتل، (250) لصل  مبوجب  لق نو   لبيو   لهويل
سيت   حلي   بك  م ، عل  لل  أمور م ه   لاه بري  لي  اخ ه   لهول  ألا  ف للحفت   علت   وال
بيوت  ومح ياهتت  متت  عو متتل  لضتت ر و لالتتوث و غتتري  مل تت ا  لتتي  استتبب فيهتت   جلهتت    لف علتت   لض متت   ل

وجيتتب علتت   لتتهول  ألاتت  ف ابلاتت يل أ   كفتتل  الستتاخه    ملستتاه   للتتتو رد  لطبيضيتت ، . و خل صتت 
ل وأ   ضتت  و  فتت  مضتت يري بيويتت  موضتتوعي ، وأ   تت ا  قييتتت   لتتا ر  لبيويتت  و اشتت ور متت   لتتهو 

اتتتل أ  يكتتتو  اتتت  أثتتت  كبتتري علتتت   لبيوتتت ، وأ   قتتته  إشتتتض ر   إا   ملض يتت  بشتتتا   ألنشتتتط   لتتتي حي 
 لهول  ألخ ى  ملض ي  بشا   لكو رث  لطبيضي  وح ال   لطو ر  و اض و  مضه ، وأ   توف   لفت ص 

 .(251)ق ئ  مل  سب  للحصول عل  مضلوم   بشا   ملخ ا   لبيوي  و ويل  العاب ر  لو جب لل هت  لو 
ي   6( م   لضهه، يق  علت   لتهول  ألات  ف  لاتع   مبوجتب  ملت د  1)2و  ضو   مل د   -63

حترت  و كفل حقوق لي   ألشخ ص  ملوجودي    إقليته  ولي   ألشتخ ص  خل ضتض  لوالياهت  
باتتتتتاضه  ابحلتتتت     لقضتتتت ئي ، أا ليتتتت  متتتت  متتتتت ر   لصتتتت حي  أو  مل  قبتتتت   لفضليتتتت  فيتتتتت  ياضلتتتت  

. ويشتتتل ذلتتك  ألشتخ ص  لتت ي  يوجتتهو  خت ر  أا إقلتتي   ستتيط  عليتل  لهولتت  فضليتت   (252) حليت  
وياتتاث  حقهتت     حليتت   رغتت  ذلتتك ينشتتطاه   لضستتك ي  أو غتتري  لضستتك ي  بط يقتت  مب شتت   ميكتت  

ع متتت   . و قتتت  علتتت   لتتتهول كتتت لك  لا(253)أعتتت  ( 22 وقضهتتت  علتتت   تتتو مضقتتتول ) ن تتت   لفقتتت   
مبوجتتب  لقتت نو   لتتهويل يال  ضتت  أو  ستت عه فيتتت   قتتو  بتتل دول أختت ى وجهتت   ف علتت  متت  غتتري 

. وع و  عل  ذلك، جيب عل   لتهول  ألات  ف أ  (254) لهول م  أنشط    اهك  حل     حلي  
، مثتتل  ألر ضتت    التت  ،حتتترت  و صتتو  حيتت    ألفتت  د  ملوجتتودي    أمتت ك  مضتت  لستتيط هت   لفضليتت 

و لتهول  ألات  ف م لعمت  أيضت    و  أق لي  قطضت علت  نفسته   لاع مت   دوليت   ي   طبت  فيهت   لضهته.
ي  حترت  و صو  حي   لي   ألشخ ص  ملوجودي  عل  مت   لستف   لبح يت  و لطت ئ     ملستيفل  

   لهوليت  فيه  أو  لي حتتتل ع لتهت ، وحيت   مت  يو جهتو  شته ئه   عت    لبحت ، وفقت   اللاع م هتت
ضتتضل فضليتت   لستتيط    لهولتت ، فضلتت  (255)بشتتا   إلنقتت ذ    لبحتت  . وأل  ستتلب  لشتتخص ح ياتتل خي 

 لهول  ألا  ف أ  حترت  وحتت  حت  ليت  مت    لقت  علتيه   لقتبض أو حتايفتعه     حليت  ، حتى 
 .(256)وإ  ك نو  قيه  الحايف   خ ر  أر ضيه 

 ست ا أيضت   علت  حت ال   ل تع    ملستتل   6ل  ملت د  وعلت  غت  ر بقيت  متو د  لضهته، ال  تع  -64
. ورغت  (257) لي   طب  عليه  قو عه  لق نو   لتهويل  إلنست ين، مبت    ذلتك ستري  ألعتت ل  لضه ئيت 

و طبيقهت  ع تهم  ياطلتب  6أ  قو عه  لق نو   لهويل  إلنس ين قه  كو  ذ   أمهيت  لافستري  ملت د  
. إ  (258) لقتتت نوني  ياكتتت م   وال يستتتتابضه بضضتتتهت  بضضتتتت     لوضتتت   طبيقهتتت ، فتتتت   كتتت   جملتتتت ل 

 ستتتاخه    لقتتتو   لفا كتتت   لتتت ا يات شتتت  متتت   لقتتت نو   لتتتهويل  إلنستتت ين وغتتتري  متتت  مضتتت يري  لقتتت نو  
وعلتتت   لضكتتتت  متتت  ذلتتتتك، فتتتت  شتتتتا  .  لتتتهويل  لو جبتتت   لاطبيتتتت  لتتتي ، علتتتت   لضتتتتو ،  ضستتتتفي   

،  لي   طوا علت  خطت  علت  حيت    ملتهني  وغتريه   ملت رس    ملخ لف  للق نو   لهويل  إلنس ين
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م   ألشخ ص  ل ي  حيتيه   لق نو   لهويل  إلنس ين، مب    ذلك  ساهه ف  ملهني  و ألهه ف 
وعتته   طبيتت   ،و ايفتتت    لضشتتو ئي  ، ملهنيتت  و ألشتتي    لتتي ال غتتىن ع هتت  لبقتت    لستتك    ملتتهني 

متتت   6رو   لبشتتت ي ، أ   شتتتكل أيضتتت    ناه كتتت   للتتتت د  و ستتتاخه    لتتته ،مبتتتهأا  حليطتتت  و لا  ستتتب
. وجيتتب علتت   لتتهول  ألاتت  ف، بصتتف  ع متت ، أ   كشتت  عتت  مضتت يري  ستتاخه    لقتتو  (259) لضهتته

 لفا كت  مله لتت  متت  ي اوقتت  أ  يتت دا  ستتاهه فه  مت   ألفتت  د أو  ألهتته ف إا  حل متت   متت   حليتت  ، 
وإجتت      حتهيتته  ألهتته ف  لضستتك ي  و ملقتت  ل   مبتت    ذلتتك  ألستت    لقتت نوين ايفتتت    تتهد ،

 ألشتتخ ص  لتت ي  يشتت ركو  بشتتكل مب شتت     ألعتتت ل  لضه ئيتت ، و ل تت وف  لتتي  ستتا خهمت  أو
وجيتب  ، ومت  إذ  جت ى  ل  ت    بته ئل أقتل ضت ر  .(260)ذ    لصتل  حلت ب فيه  وس ئل وأست ليب 

 ،  ح ال   ل تع    ملستل  6شابل فيه  للت د  عليه  أيض   أ  حتق     الناه ك    ملععوم  أو  مل
 .(261)أع  ( 28و 27وفق   للتض يري  لهولي  ذ    لصل  ) ن    لفق    

وي بغ  للهول  ألا  ف  لي ا  دور   نش   ألسلح   ملوجتود  أو  ستاخه مه  أو بيضهت   -65
 ، أ   ضتت    حي  هتتتهتت  أو أو  طوي   ه أستت ليبأو أو شتت  ئه  و  در ستت   ألستتلح  ووستت ئل  حلتت ب 

. وعلتتت  ستتبيل  ملثتتت ل، يثتتتري  طتتوي  ن تتت   ألستتتلح  (262) العابتت ر د ئتتتت   أث هتت  علتتت   حلتتت     حليتت  
 إلنس   وحكتال مس ئل ق نوني  وأخ قي  صضب  بشتا   حلت   ق فش ل   ي   لاشغيل  لي ملو م  

و  ى  لليف   ابلات يل أنتل .    ساخه مه    حلي  ، مب    ذلك مس ئل  اضل  ابملس ولي   لق نوني  ع
ال ي بغتت   طتتوي  و شتتغيل ن تت   ألستتلح  هتت  ، ستتو     أوقتت    حلتت ب أو  لستتل ، متت  ة يثبتتت أ  

 .(263)وغريه  م  مض يري  لق نو   لهويل ذ    لصل  6 ساخه مه  ياو ف  م   مل د  
 ،  لتتي  ضاتترب عشتتو ئي  إ   ستتاخه   أستتلح   لتتهم ر  لشتت مل، وال ستتيت   ألستتلح   ل وويتت -66

 ألث  و اسبب حبك  ابيضاه     همري  حلي    لبشت ي  علت   تو كت رث ، أو  لاههيته ابستاخه مه ، 
وجيتب علت   لتهول . ج ميت  مبوجتب  لقت نو   لتهويليشتكل ياض ر  م   حرت    حل     حلي   وقه 

 لش مل، مب    ذلك  ته بري   ألا  ف أ   اخ  لي   لاه بري  ل  م  لوق   ناش ر أسلح   لهم ر
مل تت  حيتت     جلهتت    لف علتت  متت  غتتري  لتتهول اتت    ألستتلح ، وأ  متا تت  عتت   طتتوي  هتت    ألستتلح  

  و كهيستتتته  وبيضهتتتت  ونقلهتتتت  و ستتتتاخه مه ، وأ   تتتتهم   ملختتتتعو   حي  هتتتتتوإنا جهتتتت  و خاب رهتتتت  و 
كتتل ذلتتتك وفقتت   اللاع م هتتتت   حل ليتت ، و اختتت   لاتته بري  مل  ستتتب  للحت يتت  متتت   ستتاخه مه   لض ضتتت ، و 

أ  حتترت   لاع م هتت   لهوليت  مبو صتل   ،وفقت   ملبت د   ملست ولي   لهوليت ، . وي بغ  ات  أيضت   (264) لهولي 
 ملف وض   حبس  ني  م  أجل حتقي   اهف  ملاتثتل   نتع   لست ا  ل تووا    تل رق بت  دوليت  

، وأ   قه   ضويض   ك في  إا  لضح اي  لت ي  ريثت  حقهت     حليت   أو ياتاث  (265)ص رم  وفض ل 
 .(266) سلب   ابخاب ر أسلح   لهم ر  لش مل أو  ساخه مه

متهر    ق ئتت   حلقتوق غتري  لق بلت  للاقييته  لتو رد     6و حل   مل صوص عليل    مل د   -67
وابلا يل، ف    لضت     لتي مت ت   حل مت    لاضستف  مت   حليت   و لتي  ت د . ( م   لضهه2)4 مل د  

  متتت  حتتت ال    طبتتت    ليتتت   ل تتت وف، مبتتت    ذلتتتك حتتت ال   ل تتتع    ملستتتل  وغريهتتت 6   ملتتت د  
. غتتتري أ  وجتتتود ح لتتت  اتتتو ر  ع متتت  هتتتتهد حيتتت    ألمتتت  وابيضتتت   لتتتك  حل لتتت  (267) لطتتتو ر   لض متتت 

مستتتالا   قتتته  كاستتتي   أمهيتتت    حتهيتتته متتت  إذ  كتتت   فضتتتل أو  قصتتتري مضتتت  أدى إا  حل متتت   متتت  
.  ألات  ف حلي   ذ  ا ب   ضسف  و  حتهيه نط ق  لاه بري  إلجي بي   لي جيب أ   اخت ه   لتهول 

ورغتت  أ  بضتتض  حلقتتوق  لتتو رد     لضهتته غتتري  حلتت     حليتت   قتته مضتت  للاقييتته، فتت  ي بغتت  أ  
. و شتل ه    حلقوق ضتت    (268)6  اقص  ه بري  لاقييه م   حلقوق  لي  هع   طبي   مل د  
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وفض ل  للهف   عت  إج  ئي ، مثل  حل       كت   لض دل    قض اي عقوب   إلعه  ، و ه بري ميس   
 حلقوق، مثل و جب  م ذ  لاه بري  مل  ستب  للاحقيت  و مل حقت   لقضت ئي  و ملض قبت  وجترب  لضت ر   

 .ح ل  وقو   ناه ك   للح     حلي  
و اضتتت ر   لاحف تتت    ملستتتيفل  فيتتتت  ياضلتتت  اباللاع متتت    لقطضيتتت  وغتتتري  لق بلتتت  للاقييتتته  -68

وعل  وجل  خلصوص، ال جيو  أا حتفتظ . ضو   لضهه وههفلم  مو  6   مل د     مل صوص عليه
 6علتتت  ح تتت   حل متتت    لاضستتتف  متتت   حليتتتت   وعلتتت   لقيتتتود  لصتتت رم   مل صتتتوص عليهتتت     ملتتتت د  

 .(269)ياضل  باطبي  عقوب   إلعه   فيت 
وال  ع ل  حل وب وغريه  مت  أعتت ل  لض ت   جلتت ع   شتكل إحتهى آفت    لبشت ي   لتي  -69

. و شتتتكل  جلهتتتود  ل  ميتتت  إا   تتتب (270)قتتته   آالف عهيتتته  متتت   ألرو ا كتتتل عتتت   تتت دا إا ف
، ا   حل ب وأا نع   مسل  آخ  وإا  ضعيع  لست   و ألمت   لتهولي  أحته أهت  ضتت     حلت  

 .(271)   حلي  
إ   لهول  ألا  ف  لي  ش رد عل   ل حو   تهد    لقت نو   لتهويل   أفضت ل  لضتهو  ،  -70
و   لوقت ذ  ل،    ك  . م   لضهه حبك   لو ق  6لي   دا إا  حل م   م   حلي  ،   اهك  مل د   

 لليف   لي   لهول مبست ولياه  كاعضت      جملاتت   لتهويل عت  مح يت   ألرو ا ومض رضت   ايفتت   
لضتتتهو   ، مبتتت    ذلتتتك أفضتتت ل  (272) لو ستتتض   ل طتتت ق أو  مل هيفيتتت   لتتتي  ستتتاههف  حلتتت     حليتتت  

و إلرهتتت ب  لتتتتهويل و إلابد   جلت عيتتت  و جلتتتت  ئ  ضتتته  إلنستتتت ني  وجتتت  ئ   حلتتتت ب، متتت   حتتتترت   ليتتتت  
وقتته يشتتكل عتته   متت ذ  لتتهول  ألاتت  ف ليتت   لاتته بري  ملضقولتت  .  لاع م هتتت  مبوجتتب  لقتت نو   لتتهويل

 يب بكف لتت   حلتت    لاستتوي  م   ع هتتت   لهوليتت  ابلوستت ئل  لستتلتي   قصتتري      لوفتت   ابلاع مهتت   إلجيتت
 . حلي  
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