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 االقرتاح بقانون مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن

 بإصدار قانون العقوبات  1976لسنة  (15)من املرسوم بقانون رقم  (353)إلغاء املادة ب

 

 مقدمة:

تثمينًا 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     

 1976( لسعنة  15رقع  ) مع  املرسعوب بقعانون    ( 353)اليت يرمي إليها االقرتاح بقانون بإلغاء املعاد  رقع    

بإصدار قانون العقوبات، وبناًء على طلب جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألم  الوطين بعاللس،  

فإن املؤسسعة الوطنيعة حلقعوق اإلنسعان مليعل ملععاليي  مرئياتهعا رتعو  االقعرتاح بقعانون، وا ععة يف            

 حلقوق اإلنسان ذات الصلة. ةواإلقليمي االعتبار أرتياب الدستور والصيوك واالتفاقيات الدولية

 

ورتيث أن االقرتاح بقانون آنف البيان يتألف م  مادتني، فضب ع  الديباجة، تضم  إلغاء املاد  رق  

 ، وماد  تنفيذية.بإصدار قانون العقوبات 1976( لسنة 15م  املرسوب بقانون رق  )( 353)

 

للمؤسسعة الوطنيعة مع   عب  معا تضعمنتم أرتيعاب قعانون إنشعائها رقع                          وملا كانت الواليعة املقعرر   

 ( تنص على أن للمؤسسة الوطنية:12وبالتحديد الفقر  )ب( م  املاد  ) 2014( لسنة 26)

دراسععة التشععريعات والععنم  املعمععو  بهععا يف اململيععة املتعلقععة حبقععوق اإلنسععان والتوصععية    "

 اصة فيما يتعلق باتساق هعذه التشعريعات مع  التاامعات      مناسبة،راها تبالتعديبت اليت 

التوصعية بإصعدار تشعريعات جديعد  ذات      ااململية الدولية حبقوق اإلنسان، كما ييون لع 

 ".صلة حبقوق اإلنسان

 

وعليم، فإن املؤسسة الوطنية ستقصر مرئياتهعا رتعو  االقعرتاح بقعانون يف اجلوانعب العيت تعر  أن لعا         

ثرًيا علعى رتقعوق اإلنسعان ورترياتعم األساسعية، واإلةعيالية القانونيعة العيت مع  املميع  أن           مساًسا أو تأ

 تعرتي تطبيق االقرتاح بقانون يف صيغتم احلالية.

 

 

 :وذلك على التفصيل التالي
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 بإصدار قانون العقوبات 1976لسنة  (15)من املرسوم بقانون رقم  (353املادة )

 أصل القانون: نص املادة كما ورد يف

اج وال حيي  بعقوبة ما على م  ارتيب إرتد  اجلعرائ  املنصعوع عليهعا يف املعواد السعابقة إذا عقعد        

صحيح بينم وبني الين عليها. فعإذا كعان قعد صعدر عليعم رتيع  نهعائي قبعل عقعد العاواج يوقعف            

 تنفيذه وتنتهي آثاره اجلنائية.

 

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 .وتعديبتم 1976( لسنة 15( م  قانون العقوبات الصادر باملرسوب بقانون رق  )353املاد  )تلغى 

 

 :مرئيات املؤسسة الوطنية

تثم  املؤسسة الوطنية وم  رتيث املبدأ األسس واملبعاد  العيت يقعوب عليهعا االقعرتاح بقعانون        -1

الصادر باملرسوب بقانون رقع   العقوبات ( م  قانون 353حمل البيان، واملتمثل يف إلغاء املاد  )

بعدب معاقبة اجلاني مرتيب فعل االعتداء على املرأ  متى معا  ، اليت تقضي 1976( لسنة 15)

عقد  واج صحيح بينم وبني الين عليها، إذ اعترب مقدب املقرتح أن إلغاء املاد  أععبه   أبربمت 

العاواج الصعحيح مع  العين      دسوف يضم  عدب إفبت اجلاني م  العقوبعة اجلنائيعة رجعر   

 عليها، ذلك أن املاد  يف صيغتها احلالية ال تؤم  احلماية للمرأ  مع  فععل االعتعداء، كمعا أن    

 تيشج  مرتييب جرائ  االغتصاب وهتك العرض على املايد م  اجلرائ  طاملا كان بقاءها

اني والعين  ج صحيح بعني اجلع  إجراء عقد  وا يف هناك وسيلة قانونية متن  العقوبة تتمثل

 ر ها م  فلسفة العقوبة املقرر .عليها، وهو ما يعين تعا

 
ة عع  امليثعاق العربعي    قع واملنبث جلنة رتقوق اإلنسان العربية )جلنعة امليثعاق(  وبالرغ  م  أن  -2

، 2006( لسعنة  7حلقوق اإلنسان، الذي صدقت عليم مملية البحري  روجب القانون رق  )

أثناء نمر تقرير مملية البحعري  األو  يف العدور  الثالثعة     لا التوصيات اخلتامية  مت قد

بتعديل قانون العقوبات و مان عدب إفبت " على القياب  2012فرباير  (21-16) املنعقد  يف

مرتييب جرائ  االغتصاب م  املسؤولية اجلنائية يف رتا  الاواج م  الين عليها، را ييفل 

اليامل الذي ال إكراه فيم م  وفقا ملا هو منصوع عليم يف مبدأ الاواج القائ  على الر اء 

 ما ذهب  إليم االقرتاح بقانون حمل البيان."، وهو أمر يتماةى م  امليثاق
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قععانون العقوبععات الصععادر ( معع  353إال أن املؤسسععة الوطنيععة ويف قبععا  ذلععك تععر  أن املععاد  )  -3

 بالعقوبة املقرر أوجب على احمليمة عدب احلي   قد 1976( لسنة 15باملرسوب بقانون رق  )

بوجعود عقعد  واج صعحيح بينعم وبعني       اقعرتن  كونعم  ،على اجلعاني مرتيعب فععل االعتعداء    

" الذي قررتم املاد  أعبه يستلاب أن ييون مستوفًيا عقد الاواج الصحيحالين عليها، إذ أن "

 جلمي  أركانم وةروطم.
 

 عليها وفق ما قضت بم املاد  حمل البيان يلاب أن ييون فيم وعليم، فإن  واج اجلاني بالين -4

متاب الر ا للمرأ  )الين عليها(، إذ ال إجبار عليها يف إجراء هذا الاواج م  الشعصص اجلعاني   

ذلك احلرية املطلقة يف إبراب هذا العقعد الصعحيح مع  اجلعاني     مرتيب فعل االعتداء، إذ لا يف 

إىل ععدب احليع  بعقوبعة جنائيعة يف مواجهتعم، علعى أسعا  أن        وهو ما يؤدي يف تلعك احلالعة   

العقوبة وإن كانت تهدف إىل ملقيق الردع الععاب ومحايعة التمع ، إال أنهعا باملقابعل تسععى       

كمعا ييعون للمعرأ  العين     أيًضا إىل احملافمة علعى الييعان التمععي وععدب تفيعك األسعر ،       

وهو ما يعين تطبيق العقوبة اجلنائية  بهذا الاواجعليها احلرية املطلقة أيًضا يف عدب القبو  

، األمعر العذي ال لععل    إيقاعهعا املقرر  على اجلاني النتفاء الغرض الذي أراده املشرع م  عدب 

 املرأ  رتينم يف مركا قانوني  عيف، أو ررتبة االنتقاع أو الدونية م  رتقوقها.
 

 أثنعاء نمعر تقريعر ممليعة البحعري      العربيعة   ولعل التوصية اليت  رجعت بهعا جلنعة امليثعاق     -5

قعانون العقوبعات و عمان ععدب     واملشار إليها على النحو الذي تقدب، قد قرنت تعديل أرتياب 

إفبت مرتييب جرائ  االغتصاب م  املسؤولية اجلنائية يف رتا  الاواج م  الين عليها، را 

إال أنم وبالرجوع إىل رتيع   ، ييفل مبدأ الاواج القائ  على الر اء اليامل الذي ال إكراه فيم

( م  ذات القانون، يبرتظ أنها قد استوجبت وجود عقد  واج صحيح قعائ  بعني   353املاد  )

على إبرامم را حيقق الر ا التاب فيعم، إذ   الطرفني، وهو ما يعين عدب إجبار أي طرٍف فيم

 امليثاق.أنم وبهذا الشرط الوارد يف القانون ييون النص قد جاء متوائًما م  أرتياب 
 

 :وتأسيًسا على ما سبق

تر  املؤسسة الوطنية أنم وم  كامل التقدير لألسس واالعتبارات اليت يرمي إليها االقعرتاح بقعانون   

إال أنهعا  ، بإصعدار قعانون العقوبعات    1976( لسعنة  15مع  املرسعوب بقعانون رقع  )    ( 353م  إلغاء املاد  )

بني اجلاني واملرأ  الين  املربب عقد الاواج ما دابكما وردت يف أصل القانون، عليها  تستحس  اإلبقاء

اسعتلامت  أن ذات املعاد  قعد   لعا بعذلك، فضعًلا عع       قق بيامل ر اها التاب ودون إكعراهٍ عليها قد مل

لعدب إيقاع العقوبة املقرر  على اجلاني بضرور  إبراب عقد  واج صحيح ميتمل األركان والشعروط  

 .ينسج  والغايات اليت أرادها املشرع م  هذه املاد  الذي األمر هوو  ،الطرفنيبني 

*   *   * 


