مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
بشأن االقرتاح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 350مكرر) إىل
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976

مقدمة:
تثميناً للجهود اليت يوليها جملس النواب املوقر يف كل ما يتعلق باملسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان
باعتباره املؤسسة الدستورية يف محاية احلقوق واحلريات العامة ،ومع كامعل التقعدير لبعتبعارات
اليت يرمي إليها االقرتاح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 350مكرر) إىل قانون العقوبات الصعادر
باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  ،1976وبناءً على طلع ننعة الوعؤون اجارجيعة والعدفام وا مع
الععوطب بععا لس ،فععإن املؤسسععة الوطنيععة حلقععوق اإلنسععان ئيععل ملعععاليكم مرئياتهععا ععو االقععرتاح
بقععانون ،واضعععة يف االعتبععار ا كععام الدسععتور والصععكو واالت اقيععات الدوليععة حلقععوق اإلنسععان ذات
الصلة
و يث ان االقرتاح بقانون آنف البيان يتألف م مادتني ،فضب عع الديباجعة ،تضعم إضعافة معادة
جديعدة بعرقم ( 350مكععرر) إىل قعانون العقوبععات الصعادر باملرسعوم بقععانون رقعم ( )15لسععنة ،1976
بتجريم كل م توبه باننس اآلخر بأي صورة م الصور ،ومادة تن يذية.
وملا كانت الواليعة املقعررة للمؤسسعة الوطنيعة مع خعب معا تضعمنته ا كعام قعانون إنوعائها رقعم
( )26لسنة  2014وبالتحديد ال قرة (ب) م املادة ( )12تنص على ان للمؤسسة الوطنية:
"دراسععة التوععريعات والععنملم املعمععو بهععا يف اململكععة املتعلقععة حبقععوق اإلنسععان والتوصععية
بالتعديبت اليت تراها مناسبة ،خاصة فيما يتعلق باتساق هعذه التوعريعات مع التاامعات
اململكة الدولية حبقوق اإلنسان ،كما يكون لعا التوصعية بإصعدار توعريعات جديعدة ذات
صلة حبقوق اإلنسان".

وعليه ،فإن املؤسسة الوطنية ستقصر مرئياتهعا عو االقعرتاح بقعانون يف انوانع العيت تعرأ ان لعا
مساسًا او تأثريًا علعى قعوق اإلنسعان و رياتعه ا ساسعية ،واإلشعكالية القانونيعة العيت مع املمكع ان
تعرتي تطبيق االقرتاح بقانون يف صيغته احلالية ،م اإلشارة إىل التوجهات اليت تبنتها املعايري الدولية
ذات الصلة حبقوق اإلنسان يف هذا الوأن.
وذلك على الت صيل التالي:
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مادة ( 350مكرر) من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976

النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

يعاق باحلبس مدة ال جتاوز سنة وا دة وبغرامة ال جتاوز الف دينار او بإ عدأ هعاتني العقعوبتني
كل م توبه باننس اآلخر بأي صورة م الصور.
مرئيات املؤسسة الوطنية:
.1

تت ق املؤسسة الوطنية وم يث املبدا م املبادئ وا سس والغايات القانونية والواقعية اليت
يرمي إليها االقرت اح بقانون م خب اهميعة إاعاد توعري اعرم ا فععا والسعلوكيات العيت
تتعارض والنملام العام او الوريعة اإلسبمية باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتوري  ،وذلك سع
ما قررته املادة ( )2م الدستور.

.2

كما تؤكد على اهميعة ان تكعون هنالعك توعريعات تنملعيم او تععاو او جتعرم ايعه افععا او
سلوكيات تساهم يف احل اظ علعى النملعام الععام واآلداب العامعة ،يف ا عوا العيت توعكل تلعك
ا فعا او السلوكيات ظاهرة جمتمعية بارزة تستلام التدخل التوريعي ،ليكون فيه ينعه
التوري ليس علعى وعو العقعاب لغعرض العردم ،بعل و تعى ملعانعة تلعك الملعاهرة بنوا يهعا
املختل ة.

.3

إذ انه ليس م شك يف م يعث املبعدا ان التوعبه بعاننس اآلخعر هعو مع السعلوكيات العيت
ختالف النملام العام واآلداب العامة يف الدولة اليت يلام انه تواجعه بتوعري ارمهعا ،إال انهعا ويف
ذات الوقت افعا ا ان تعاو م جوان جسمانية او ن سية للوخص املتهم فيها جبرميعة
التوبه.

.4

وبالعود على النص الوارد يف االقرتاح بقانون ،يب ظ انه قعد جعاء يف صعيافة فض اضعة وفعري
دقيقة ،إذ يعطي لسلطة مأموري الضبط القضعائي وبالتحديعد يف مر لعة اع االسعتدالالت
سلطة تقديرية يف القبض واإل الة للنيابة العامة يف ظل عدم وجعود تعريعف واضعحم و عدد
ل ععل (التوعبه) ،إذ ان هعذا الععنه يوعج علعى إرسعاء معععايري فرديعة وشخصعية للقعبض علععى
ا شععخا( (املتوععبهني بععاننس اآلخععر) بنععاء علععى امللععبس او احلركععات او طريقععة الكععبم او
اململهر اجارجي للوعر او الرتكيبة انسمانية للوخص ،وهو امر ينعاقض مع املبعادئ العامعة
يف صععيافة التوععريعات والععنملم اننائيععة ،العيت تسععتوج ا خععذ بععدا شععرعية العقوبععة (ال
جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون) ،فضلًا ع انه مع املبعادئ العيت اقرتهعا ال قعرة (ا) مع
املادة ( )20يف الدستور ،كما هي م املسلمات العيت اقرتهعا الصعكو الدوليعة حلقعوق اإلنسعان
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وبا خص احلق يف التمت بضمانات احملاكمة العادلعة ،ولعيس عرد (الععرس السعائد) كمعا
تضمنته املذكرة اإليضا ية لبقرتاح بقانون.
.5

لذا فإنه وإن كانت توكل يف بعض ا يان صور التوبه باننس اآلخر افعالًا ختالف النملام
العام واآلداب العامة يف ا تم واليت تستوج العقوبة للحد منها والردم ع ارتكابهعا ،إال انهعا
ويف ا وا اخرأ قد تكون تلك ا فعا نتيجة لعوامل جسمانية او ن سية يلام فيها تعدخل
الط املختص لتحديد السلوكيات الن سية لألفعراد وميعوالتهم الطبيعيعة او املكتسعبة العيت
تنت يف االت ع اسالي تربوية او تنوعةة اجتماعيعة ،او نتيجعة عاالت مرضعية تسعتلام
التدخل العبجي ال إيقام العقوبة.

.6

لذا فإن سلو (التوبه باننس اآلخر) قد يكون نتيجة حلالة مرضية حيتعا فيهعا الوعخص
(املتوبه) للعرض على ننة طبية متخصصة لتحديد نوم احلالعة العيت يتععرض لعا ،ومعدأ
اعتبار تلك السلوكيات م قبيل التوبه مع عدمعه ،وكي يعه التعامعل مع هعذه احلعاالت،
ليكون ذلك يف جمموعه دليلًعا للقاضعي وفعق سعلطته التقديريعة يف ايقعام العقوبعة املناسعبة او
اإل الة للعب الطيب او الن سي إن استلام ا مر.

.7

كما يلام إ اطة اللجنة املوقرة علمًا ،بأن دولة الكويت قد اقرت تعديلًا على ا كام القعانون
رقم ( )16لسنة  1960بإصدار قانون انااء ،بتعديل املادة ( )198منه وذلك وج القانون
رقم ( )36لسنة  2007بتجريم فعل التوبه باننس اآلخر بأي صورة م الصور ،مما جعلعه
توريعًا عرضة لبنتقاد م قبل منملمات ا تم املدني ،و تى املنملمات الدولية العاملعة يف
جما قوق اإلنسان ،مستندي على ان إطبق فعل التوعبه علعى عمومعه يتععارض وبوعكل
قاط م املبادئ العامة حلقوق اإلنسان ،السيما "مبادئ يوفياكارتا" عو تطبيعق القعانون
الدولي حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتوجه اننسي وهوية النوم ،اليت تبناه عدد م اجرباء
العاملني يف جما قوق اإلنسان.
وتأسيسًا على ما سبق:

ترأ املؤسسة الوطنية انه وم كامل التقدير للمبعادئ وا سعس العيت يرمعي إليهعا االقعرتاح بقعانون
بإضافة مادة جديدة بعرقم ( 350مكعرر) إىل قعانون العقوبعات الصعادر باملرسعوم بقعانون رقعم ()15
لسنة  ،1976واملتضم جتريم كل م توبه باننس اآلخر بأي صورة م الصور ،كونعه يهعدس
إىل إاععاد توععري اععرم ا فعععا والسععلوكيات الععيت تتعععارض والنملععام العععام او الوععريعة اإلسععبمية
باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتوري  ،إال ان املقرتح وبصيغته احلالية يتسم بكونه واسعًا فض اضًا وفري
دد لسلو التوبه باننس اآلخر ،ودون مراعاة يف ذلك للجوانع انسعمانية والن سعية العيت قعد
يعاني منها الوخص املتوبه ،مما يستلام إعادة صيافته س االعتبارات الواردة اعبه.
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