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91/3/7192 

  بتهمة االتجار بحبوب األترامالمركز "شمس" يستنكر إصدار المحكمة العسكرية بغزة حكمين باإلعدام 
 

المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة في جلستها التي عقدت يوم  إصدار " بشدة"شمسمركز  يستنكر
فقد أصدرت المحكمة حكمًا باإلعدام بحق كل من المواطن  المواطنين،من ، أحكام اإلعدام بحق أثنين 91/3/7192األحد 

االتجار بالمخدرات )حبوب  رفح، بتهمةعامًا من  72والمواطن زياد إبراهيم الترابين  رفح،عامًا من  01رأفت حسن ماضي 
 قبل.وهي سابقة لم تحصل من  .(األترامال

وفي هذا السياق  7119لعام    3الفلسطيني وقانون اإلجراءات الجزائية رقم يطالب مركز "شمس" إلى احترام القانون األساسي 
( من القانون األساسي الفلسطيني 911)حيث تنص المادة يذكر المركز انه ال يجوز تنفيذ أحكام اإلعدام إال بعد موافقة الرئيس 

ال ينفذ حكم ) تنص.ة باالمتناع عن التوقيع حيث التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستوريًا للتوقيع عليها وسلطة تقديري
 ( من011) اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية(. كما تنص المادة

 (. كمالة عليهعلى أنه )ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدو  7119( لسنة 3الجزائية رقم ) اإلجراءات قانون
 حكم اإلعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى من ذات القانون على )متى صار 014تنص المادة 
 (.رئيس الدولة

( من القانون األساسي الفلسطيني 31وذلك استنادًا للمادة ) العسكري،مركز "شمس" إلى عدم تقديم المدنيين أمام القضاء  يدعو
حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم  التقاضي-9تنص على التي 

النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل  يحظر-7القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 
تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته. وبالتالي  على الخطأ القضائي يترتب-3إداري من رقابة القضاء. 

 دستورية.فإن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري هو مخالفة 
 

مركز "شمس" إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الراميةة إلةى االنضةمام إلةى مزيةد مةن اتفاقيةات حقةوق اإلنسةان  يدعو
إلةةى ضةرورة التوقيةةع علةى البروتوكةةول الثةاني لسةةنة  الوطنيةة الفلسةطينيةكمةا ويةةدعو المركةز السةةلطة  الحيةةاة،الحةةق فةي التةي تكفةل 

يةدعو الةرئيس محمةود عبةاس "أبةو  اإلعةدام، كمةابإلغةاء عقوبةة  والخةاص والسياسةيةالملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنيةة  9141
لةةى ضةةرورة اسةةتخدام صةةلحياته الدسةةتورية للقيةةام بكةةل مةةا يلةةزم إللغةةاء عقوبةةة و . إلةةى عةةدم التصةةديق علةةى أحكةةام اإلعةةدام مةةازن " ا 

 .اإلعدام من التشريعات الفلسطينية
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