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التعليق على حكم املحكمة الدستورية الكويتية يف الدعوى رقم 5 لسنة 2021
بشأن عدم دستورية املادة )198( من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

فيما يخص »التشبه بالجنس اآلخر بأي صورة من الصور«)*(
د. صقر عيد الرويس 

أستاذ القانون العام املشارك
كلية احلقوق، جامعة البحرين 

امللخص
5 لسنة  الدعوى رقم  الكويتية في  الدستورية  التعليق على حكم احملكمة  البحث  يتناول 
قانون  من   )198( املادة  دستورية  عدم  بشأن   2022 فبراير   16 بتاريخ  الصادر   ،2021
اجلزاء رقم 16 لسنة 1960 فيما يخص »التشبه باجلنس اآلخر بأي صورة من الصور«، 
واإلسالمية،  العربية  املجتمعات  وفي  الكويتي  املجتمع  في  حساًسا  موضوًعا  باعتباره 
وكل املجتمعات احملافظة بصرف النظر عن ديانتها، من حيث األساس الذي بنيت عليه 
القانونية  واألصول  القواعد  إطار  في  تضمنها،  التي  واإلشكاليات  قضاءها  احملكمة 
املستقرة، للوقوف على حقيقة توجهات وفلسفة احملكمة الدستورية بهذا اخلصوص مع 

قياسها على التوجهات السابقة لذات احملكمة. 
عدمها  من  اآلخر  باجلنس  التشبه  شرعية  تبحث  لم  احملكمة  أن  إلى  البحث  وتوصل 
الشخصية  احلرية  على  حكمها  تؤسس  ولم  حلكمها،  كأساس  اإلسالمية  الناحية  من 
مبفهومها الواسع، بل بنت حكمها على املفهوم الضيِّق للحرية الشخصية، لذلك اقتصرت 
حيثيات احلكم على الصياغة القانونية الالزمة ملبدأ شرعية التجرمي والعقاب، في حني أن 
احملكمة كانت تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند النظر في الطعون في تقدير النص، من 
حيث مالئمته للصياغة اجلامدة أو املرنة، كما كان للمحكمة خيار آخر منطقي من الناحية 
القانونية؛ ألن يأخذ حكمها منحى آخر، واخلالصة أن ما وصلت إلية احملكمة من حكم 

حسب حيثياته ال مينع من جترمي الفعل بتشريع آخر.
كلمات دالة: احملكمة الدستورية، وجرمية التشبه باجلنس اآلخر، واحلرية الشخصية، 

وشرعية اجلرمية والعقوبة، والشريعة اإلسالمية. 

)*( تاريخ تقدمي البحث: 14 مارس 2022                          تاريخ قبوله للنشر: 27 أبريل 2022
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املقدمة
التشبه  جنحة  تهمة  الكويتي  العام  االدعاء  له  ه  وجَّ شخص  حول  القضية  وقائع  تدور 
اجلزاء،  قانون  من   )198( املادة  لنص  وفقا  معاقبته  وطلب  )النساء(،  اآلخر  باجلنس 
بعدم  دفعه  من  الرغم  على  املوضوع،  محكمة  قبل  من  الفعل  بهذا  إدانته  متت  وبالفعل 
فحص  )جلنة  الدستورية  احملكمة  إلى  األمر  وصل  عليه.  تطبيقه  املراد  النص  دستورية 
الطعون( التي رأت أن هذا الدفع بعدم الدستورية يعد دفعا جديا، وحكمت بعدم دستورية 
الشق املتصل بالدفع اخلاص بـ »التشبه باجلنس اآلخر بأي صورة من الصور« الوارد 
باملادة، وأسست حكمها على احلرية الشخصية ومبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة. من هذا 
املنطلق تثور مجموعة من التساؤالت، من بينها: على أي أساس مت حتديد جدية الدفع؟ 
الشخصية ومبدأ  ُبنِي عليها احلكم، من حيث نطاق احلرية  التي  وما تفاصيل األسانيد 
شرعية التجرمي والعقاب؟ وهل تتوافق تلك األسانيد مع السوابق والتوجهات القضائية 
للمحكمة؟ أم أن توجهها في هذا احلكم يعتبر توجها جديدا؟ وهل من خيارات أخرى كان 
في اإلمكان للمحكمة التوجه إليها؟ وإن توافرت تلك اخليارات، فما األسباب احملتملة لعدم 

اتباع تلك اخليارات؟
كما يثير هذا احلكم مجموعة من اإلشكاليات املترابطة ذات األثر القانوني املهم، السيما 
أن موضوع احلكم يتصل مبوضوع حساس على قدر عال من األهمية، يتمثل في مسألة 
التشبه باجلنس اآلخر، فهل ما وصل إليه احلكم من نتيجة تعد منطقية بالنسبة ملعطيات 
ووقائع النزاع بشكل يحقق التوازن بني مصالح األطراف والصالح العام للمجتمع؟ وهل 
كل  القضاء  استخدم  وهل  اخلصوص،  بهذا  له  الوحيد  اخليار  يعد  احلكم  إليه  وصل  ما 

صالحياته لتحقيق التوازن بني مصالح جميع األطراف؟
يسعى هذا التعليق إلى إبراز توجه وفلسفة احملكمة الدستورية بخصوص هذا املوضوع 
باعتبارها محكمة عليا يصدر عنها العديد من املبادئ املهمة، والوقوف على أسباب هذه 
التوجهات وحتليلها وتعليلها، والكشف عن اخليارات التي كانت متاحه لها، وعن األسباب 
احملتملة في عدم جلوئها إلى خيارات أخرى، وبيان موقفها في هذا احلكم باملقارنة مع 

سوابقها القضائية بهذا اخلصوص.
لكل ذلك أثر مهم على توجهات القضاء الكويتي بشكل عام، وعلى املشرعني وكل املهتمني 
بهذا الشأن، السيما أن الدستور الكويتي في املادة )173()1( رتب آثاًرا دقيقة على احلكم 
التي تختص بالفصل  القانون اجلهة القضائية  الكويتي على أن: »يعني  )173( من الدستور  املادة  تنص   )1(
في املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح، ويبني صالحياتها واإلجراءات التي تتبعها. ويكفل 
القانون حق كل من احلكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك اجلهة في دستورية القوانني واللوائح. 

وفي حال تقرير اجلهة املذكورة عدم دستورية قانون أو الئحة يعتبر كأن لم يكن«.
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بعدم الدستورية؛ إذ اعتبر أن عدم دستورية قانون أو الئحة يعتبر كأن لم يكن. 
بناًء على ما تقدم، سوف نناقش في هذا التعليق عناصر املوضوع، وفًقا للمنهج الوصفي 
مناقشة  ثم  ومن  وإشكالياته،  واحليثيات(  )الوقائع  احلكم  تفاصيل  بعرض  التحليلي، 
املبادئ الدستورية التي ُبني عليها احلكم، وكذلك التي لها عالقة به، ومن ثم بيان السوابق 

القضائية للمحكمة، وعالقتها باحلكم محل التعليق، وذلك على النحو اآلتي:
املبحث التمهيدي: تفاصيل احلكم )الوقائع واحليثيات( وإشكالياته.

املبحث األول: احلرية الشخصية.
املبحث الثاني: مبدأ شرعية اجلرمية والعقاب.

املبحث الثالث: الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع.
باحلكم  وعالقتها  الكويتية  الدستورية  للمحكمة  القضائية  السوابق  الرابع:  املبحث 

محل التعليق.
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املبحث التمهيدي
تفاصيل احلكم )الوقائع واحليثيات( وإشكالياته

أقام االدعاء العام الكويتي، ضد الطاعن، جنحة التشبه باجلنس اآلخر )النساء(، وطلب 
أتى  »من  أنه:  على  تنص  والتي  اجلزاء)2(،  قانون  من   )198( للمادة  وفقا  معاقبته  االدعاء 
إشارة أو فعال مخالً باحلياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، 
أو تشبه باجلنس اآلخر - بأي صورة من الصور - يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة 
نظر  أثناء  وفي  العقوبتني«،  هاتني  بإحدى  أو  دينار،  ألف  تتجاوز  ال  وبغرامة  واحدة، 
الطاعن - بعدم  الدفع من - قبل  الدعوى لدى محكمة املوضوع، وقبل الفصل فيها، مت 
جترمي  من  تضمنته  فيما  العام،  االدعاء  قبل  من  تطبيقها  املطالب  املادة  تلك  دستورية 
مخالف   )198( املادة  أن  على  مستنداً  الصور«،  من  صورة  بأي  اآلخر  باجلنس  »التشبه 
وكذلك  مكفولة«،  الشخصية  »احلرية  أن:  على   تنص  والتي  الدستور،  من  للمادة )30( 
املادة )32( من الدستور التي تنص على أن: »ال جرمية وال عقوبة إال بناًء على قانون... »، 
معلالً ذلك بأن عبارات النص قد جاءت غير محددة لألفعال املؤثمة بصورة قاطعة، حيث 
جاءت واسعة وفضفاضة مبا يحول دون التباسها بغيرها، وهذا قد يترك املجال لتقدير 
بأن  بها،  املخاَطبني  املطلوبة من  البينة  تنفيذها وتطبيقها، مما يحول دون  القائمني على 
يتعني عليهم جتنبها، وإحالل فهمهم اخلاص  التي  األفعال  بينة من حقيقة  يكونوا على 
ملقاصدها محل مراميها على نحو يؤدي إلى املساس بحقوق كفلها الدستور، ولم تتناول 
املتهم  بإدانة  وقامت  عنها،  والتفتت  عدمها  من  الطعن  جدية  مسألة  املوضوع  محكمة 

)الطاعن( عن فعلته، وحكمت عليه بالغرامة مببلغ ألف دينار عن التهمة املنسوبة إليه.  
الطعون  إلى جلنة فحص  املوضوع، فقد جلأ  لم يرتض حكم محكمة  الطاعن  إن  وحيث 
أن  القول  من  سند  على  فيه،  املطعون  احلكم  بإلغاء  اللجنة  فقامت  الدستورية،  باحملكمة 
احلكم املطعون فيه لم يعرض لوجه النعي الذي أبداه الطاعن فيما يخص عدم الدستورية، 
مما يجعل احلكم معيبا بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع، حيث كان يتعني على 
محكمة املوضوع أن تعرض األسباب التي استند عليها الطاعن، وأن تبحثها للوقوف على 
مسألة اجلدية من عدمها، بالشكل الذي يؤدي إلى استخالص سائغ للنتيجة التي يفترض 
أن تكون واردة في احلكم عن الدفع بعدم الدستورية بشكل كاف يحمل قضاء احلكم بهذا 
الشأن، وذلك بحسب تقدير املشرع بضرورة توافر املقتضى الذي يبرر وقف الدعوى 
واإلحالة إلى احملكمة الدستورية، وقد الحظت جلنة الطعون أن ما ورد من أسباب ساقها 

جرمية التشبه باجلنس اآلخر أُضيفت كجرمية مبوجب القانون رقم )36( لسنة 2007.  )2(
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– حسب الظاهر - أن حتيط النص املطعون  الطاعن للطعن بعدم الدستورية من شأنها 
بعدم دستوريته بشبهة عدم الدستورية، وقضت بإحالة النزاع إلى احملكمة الدستورية 

بكامل هيئتها للنظر فيه)3(. 

وقد نظرت احملكمة الدستورية، بكامل هيئتها، الدعوى بجلسة 26 يناير 2022، في نطاق 
الدفع بعدم الدستورية املبدئي أمام محكمة املوضوع، وفي احلدود التي قدرت جلنة فحص 
الطعون عند رفضها حلكم محكمة املوضوع، بعد أن رأت جدية الطعن الذي من شأنه أن 

يوفر شبهات عدم دستورية النص التشريعي في الشق املطعون بعدم دستوريته.

أصدرت احملكمة الدستورية حكمها بتاريخ 16 فبراير 2022، بعد أن استعرضت مختصراً 
إلى ما انتهت إليه جلنة فحص الطعون، ومن ثم  أشارت احملكمة  إلى املذكرة اإليضاحية 
اخلاصة بالتعديل الذي طرأ على املادة )198(، والذي أضاف جرمية »التشبه باجلنس اآلخر 
أن:  التعديل جاء مبرًرا في  إن هذا  بأي صورة من الصور«، بغرض بيان مبرراته، حيث 
»تشبه أي اجلنسني )الذكر أو األنثى( باجلنس اآلخر أمر مستنكر ومنهي عنه شرًعا، فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: »لعن الله املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء 
هذا  أتى  فقد  الفعل،  هذا  جترمي  على  صراحه  ينص  لم  اجلزاء  قانون  كان  وملا  بالرجال«، 
2007 ( لسد هذه الثغرة، ونص بصورة صريحة على جترمي من  36 لسنة  القانون )رقم 
تشبه باجلنس اآلخر بأي صورة من الصور، ومنها تزيي جنس مبالبس اجلنس اآلخر 

املقصورة عليه بحسب العرف السائد في البالد، أو تقمصه شخصية اآلخر«.

من  املادة )30(  على  ذلك  في  مستندة  سديد،  النعي  مبنى  أن  الدستورية  احملكمة  ورأت 
التي  منه   )32( املادة  وعلى  مكفولة«،  الشخصية  »احلرية  أن:  على  نصت  التي  الدستور 
نصت على أن: »ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون...«، وبيَّنت أن ما جرى به قضاء 
مبوجب  املشرِّع  يخوِّل  الذي  والعقوبة  اجلرمية  شرعية  مبدأ  »أن  الدستورية:  احملكمة 
وحتديد  اجلرائم  إنشاء  في  احلق   – للدستور  وفًقا  ميارسها  التي   – التقديرية  سلطته 
العقوبات التي تناسبها، وإن اتخذ هذا املبدأ من كفالِة احلرية الشخصية بنياًنا إلقراره، 
بحيث ومضمونه،  محتواه  ُتقيِّد  التي  هي  ذاتها  احلرية  هذه  أن  إال  لتأكيده،  وأساًسا 

 

ال يكون إنفاذه إال بالقدر الالزم الذي يكفل صونها، والزم لذلك أنه يجب أن تكون األفعال 
املؤثمة محّددة بصورة قاطعة، مبا يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون واضحة في 
بيان احلدود الضيِّقة لنواهيها؛ حتى يكون املخاطبون بها على بيِّنة من حقيقة تلك األفعال 
التي يتعنيَّ عليهم اجتنابها، ذلك أن األصل في النصوص اجلزائية أن تصاغ في حدود 

بتاريخ  الصادر   ،2021 لسنة   9 رقم  الطعن  الكويتية،  الدستورية  احملكمة  الطعون،  فحص  جلنة  حكم   )3(
.2021/12/29
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بها  التجهيل  يكون  أال  لضمان  ملاهيتها،  وحتديًدا  جترمها،  التي  باألفعال  تعريًفا  ضيّقة 
مواطئًا لإلخالل بحقوق كفلها الدستور«.

 )198( املادة  2007 على  36 لسنة  القانون رقم  الذي جاء به  التعديل  »ملا كان ذلك، وكان 
من قانون اجلزاء قد أضاف إلى األفعال املعاقب عليها، مبوجب تلك املادة، فعاًل جديًدا هو 
»التشبه باجلنس اآلخر بأي صورة من الصور«، دون أن يتضمن النص معياًرا موضوعيًا 
منضبًطا تتعنيَّ مراعاته لتحديد ذلك الفعل املؤثَّم قانوًنا، وما يعد تشبًها باجلنس اآلخر، 
من  بأكثر  حتميلها  ميكن  واالتساع،  العموم  بالغة  عبارته  جاءت  بل  كذلك،  يعد  ال  وما 
من  للقانون  اإليضاحية  املذكرة  أوردته  وما  تأويالتها،  معه  تتعّدد  قد  نحو  على  معنى، 
عليه،  املقصورة  اآلخر  اجلنس  مبالبس  جنس  )تزيي  منها  اعتبرت  التي  التشبه  صور 
بحسب العرف السائد في البالد، أو تقمصه شخصية اآلخر( يكشف عن مدى االتساع 
واألحكام  الضبط  عناصر  إلى  وافتقارها  العبارة،  هذه  عليه  حُتَمل  أن  ميكن  الذي 
املوضوعية، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه كثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح 
تقدير األمر - في النهاية - متروًكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفًقا لتقديرها، 
ومن دون ضابط يقيِّدها، ومبا يؤول في التطبيق إلى إطالق العنان لسوء التقدير، وهو 
ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة احلرية الشخصية وصونها«؛ لذلك قّررت 
 ،1960 16 لسنة  قانون اجلزاء رقم  )198( من  املادة  الدستورية عدم دستورية  احملكمة 
2007، فيما تضمنه من جترمي من »تشبه باجلنس اآلخر  36 لسنة  املعدَّل بالقانون رقم 

بأي صورة من الصور«.
التي نتناولها في مجموعة من التساؤالت، ومن  العديد من اإلشكاليات  يثير هذا احلكم 
ثم نحّدد إجابات لها مبنية على حتليل قانوني سليم يؤدي إلى نتائج منطقية قد تشكل 
احلكم  في  للمحكمة  القانوني  األساس  فما  األفعال،  من  النوع  هذا  جترمي  في  منعطفاً 
مفهومها  في  أم  الواسع،  مفهومها  في  الشخصية  احلرية  هي  هل  الدستورية؟  بعدم 
الشخصية مت مبوجبه احلكم  الضيّق؟ وإذا كانت كذلك فأي عنصر من عناصر احلرية 
بعدم الدستورية؟ وملاذا لم تتعرض احملكمة للشريعة اإلسالمية في حكمها، السيما أن 
الدستور الكويتي يؤكد أن دين الدولة هو اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي 
للتشريع؟ خاصة أن هذا املوضوع ميس الشريعة اإلسالمية بشكل مباشر، وهل ما جرى 
عليه قضاء احملكمة الدستورية في السوابق القضائية متوافق مع ما انتهى إليه احلكم؟ 
أم يعد هذا احلكم توجهاً جديداً للمحكمة؟ ويبقى السؤال الرئيسي في هذا املوضوع هو: 
هل ما وصل إليه احلكم من نتيجة يعد أمراً منطقيا بالنسبة ملعطيات ووقائع النزاع بشكل 
في  نبحث  سوف  لذلك  للمجتمع؟  العام  والصالح  األطراف  مصالح  بني  التوازن  يحّقق 

املباحث اآلتية ما يجيب عن هذه التساؤالت التي تشكل في مجموعها إشكاليات احلكم. 



د. صقر عيد الرويس 

539 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة العاشرة – العدد 3 – العدد التسلسلي 39 – ذو القعدة 1443هـ/ يونيو 2022م

املبحث األول
احلرية الشخصية

وما  الشخصية،  احلرية  مفهوم  فما  قضائه،  لبناء  الشخصية  احلرية  على  احلكم  استند 
الوطنية؟ وما  الدولي حلقوق اإلنسان والدساتير  القانون  وضع احلرية الشخصية في 
موقف احملكمة الدستورية منها في احلكم محل التعليق؟ جنيب عن هذه التساؤالت في 

املطالب اآلتية:

املطلب األول
مفهوم احلرية الشخصية

احلرية بشكل عام ال تعريف محّددا لها، على الّرغم من االتفاق على عناصر معيّنة لها، 
ألنه معنى يختلف من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، فاحلرية في النظام اليوناني 
القدمي تختلف عن مفهوم احلرية لدى مفكري الثورة الفرنسية، وعن مفهومها في عصرنا 
لوك  أمثال  رواده،  أغلب  فإن  الغربي،  الفقه  جانب  من  املفهوم.  نسبية  فاحلرية  احلالي، 
ومونتسكيو وغيرهما، يرون أن احلرية هي احلق في فعل أي شيء يسمح به القانون، 
وفي ذات املعنى تقريباً، مييل الفقه العربي ملفهوم احلرية)4(؛ لذلك تتجنب القوانني - على 
مختلف درجاتها من قمتها في الدستور إلى أدناها في اللوائح - أن تتوسع في الكلمات 
أن احلرية  الدساتير تنص على  أغلب  أن  عند احلديث عن احلرية الشخصية؛ لذلك جند 

الشخصية مكفولة أو مصونة ليس أكثر. 
وتؤثر وتتنافس مختلف القوى والعوامل في املجتمع - بشكل مباشر - على هوية كل 
مبا  الثقافية،  أو  االجتماعية،  أو  »العرقية«،  واجلماعة  والدولة،  والقبيلة،  األمة،  شخص، 
في ذلك األديان في مفهوم احلرية الشخصية، فيبرز نوع من التنافر في الوقت احلاضر، 
متزايد  بشكل  االنتماء  خيارات  اتخاذ  وميكن  انتماء،  من  أكثر  للفرد  يكون  قد  إنه  حيث 
ومتقلب من قبل األفراد الذين يتصرفون بشكل مستقل، بالشكل الذي يؤثر في مفهوم 

احلرية الشخصية)5(.

املعارف،  منشأة  املعاصرة،  السياسية  األنظمة  في  العامة  احلريات  كشاكش،  أحمد  يوسف  كرمي   )4(
اإلسكندرية، 1987، ص 24 - 29. كذلك حول مفهوم احلرية الشخصية وأنواعها، راجع:

Peter Levine, Six Types of Freedom, A Blog for Civic Renewal, this entry was posted on 
October 11, 2013, https://peterlevine.ws/?p=12571, Accessed on: March 9, 2022.

حول ذلك راجع:  )5(
Thomas M. Franck, Is Personal Freedom a Western Value?, American Journal of International 
Law, Cambridge University Press, Volume 91, Issue 4, October 1997, p. 593.
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الفرنسي - مفهومان،  الفقه  الفردية - كما يطلق عليها  أو احلرية  وللحرية الشخصية، 
ينصرف  فهو  األول  للمفهوم  بالنسبة  أما  واسع.  مفهوم  واآلخر  ضيّق،  مفهوم  األول: 
احلرية  من  املادي  احلرمان  عن  مبنأى  الشخص  يكون  أن  مبعنى  األمن،  في  احلق  إلى 
من دون وجه حق، وذلك بأال يكون عرضة للقبض أو احلبس من دون اتباع اإلجراءات 
توسيع  إلى  فيتجه  اآلخر  املفهوم  أما  حاالتها.  توافر  حال  القانون  في  عليها  املنصوص 
اخلاصة  احلياة  وحرية  األمن،  في  احلق  نطاقها  في  فيدخل  الشخصية؛  احلرية  نطاق 
الفقه  أغلب  لدى  الغالب  هو  املعنى  وهذا  واإلياب،  الذهاب  وحرية  اجلسمانية،  واحلرية 

والقضاء، وعلى وجه اخلصوص القضاء الدستوري املصري)6(.
ويدخل في نطاق احلرية الشخصية حرية احلياة اخلاصة، ويرى جانب كبير من الفقهاء 
أن القانون لم يحّدد املقصود باحلياة اخلاصة، وميكن أن يتسع مجال هذه احلرية، ومن 
املمكن أن يضيق، حسب الزمان واملكان والظروف والثقافة املجتمعية. وميكن القول إن 
حرية احلياة اخلاصة هي حق الشخص في أن يكون له مجاله احمليط به بشكل ال يجوز 
التدخل فيه)7(. وعادة ما يتجه الفقه غير القانوني إلى إعطاء هذه احلرية مفهوماً يتجه إلى 
التحرر من القيود والضوابط التي من شأنها أال تؤثر على سير احلياة اخلاصة، والتي 

تتعلق مبحيطه، من دون إخالل بحقوق اآلخرين)8(.
أن  إلى  الفرنسي  واملواطن  اإلنسان  حقوق  إعالن  من   )4( املادة  تشير  الصدد  هذا  وفي 
إن  ثم  ومن  باآلخرين،  اإلضرار  عدم  بشرط  يريد  ما  كل  الفرد  ميارس  أن  هي  احلرية 
ممارسة كل إنسان حقوقه الطبيعية تكون بال حدود إال إذا أعاقت هذه املمارسة أفراد 
املجتمع اآلخرين عن التمتع باحلقوق نفسها، وبناء على ذلك فإن هذه احلدود ال ترسم 

إال بالقانون)9(.
أما احلرية الشخصية )من منظور الشريعة اإلسالمية( فهي مكفولة في القرآن والسنة 
النبوية بضوابط معيّنة، أهمها أن تكون قائمة على أساس التوحيد والعبودية، ومنضبطة 
التأليف والترجمة والنشر،  العامة: دراسة مقارنة، ط1، مطبوعات وحدة  محمد عبداللطيف، احلريات   )6(
جامعة الكويت، 1995، ص 125؛ راجع حول املفهوم الواسع للحرية: عبدالغني بسيوني عبدالله، النظم 

السياسية، الدار اجلامعية، بيروت، د.ت، ص 398.
محمد عبداللطيف، املرجع السابق، ص 179.  )7(

حول مفهوم احلرية الشخصية في هذا اجلانب راجع: وفاء بنت أحمد الغامدي، مفهوم احلرية الشخصية   )8(
لدى طالبات جامعة أم القرى في ضوء املتغيرات املعاصرة، املجلة التربوية، جامعة سوهاج، املجلد 81، 

العدد التسلسلي 81، يناير 2021، ص 387.
إعالن حقوق اإلنسان واملواطن: صدر بقرار من اجلمعية التأسيسية الوطنية في جلسات 20 و21 و25   )9(

و26 أغسطس 1789، مبوافقة امللك.
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بحدود الشرع واملقاصد اإلسالمية، وأال تؤدي إلى اإلضرار باملجتمع وحرية وحقوق 
اآلخرين)10(.

املطلب الثاني
احلرية الشخصية في القانون الدولي حلقوق اإلنسان 

والدساتير الوطنية

حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   )3( املادة  تنص  اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  إطار  في 
ق في احلياة واحلِرّية، وفي األمان على شخصه«، في حني  اإلنسان على أن:  »لكِلّ فرد احلَّ
تنص املادة )11( من اإلعالن على أن: »كل شخص متهم بجرمية يعتبر بريئاً إلى أن يثبت 
الالزمة  الضمانات  فيها جميع  له  وِفّرت  قد  في محاكمة علنية تكون  قانوناً  لها  ارتكاُبه 
للدفاع عن نفسه. وال يدان أي شخص بجرمية بسبب أِي عمل، أو امتناع عن عمل، لم يكن 
في حينه يشِكل جرماً مبقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما ال توَقع عليه أي عقوبة 
أشد من تلك التي كانت ساريًة في الوقت الذي ارُتكب فيه الفعل اجلرمي«. ونصت املادة 
)12( من اإلعالن ذاته على أنه: »ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة، 
أو في شؤون أسرته، أو مسكنه، أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه وسمعته، ولكِل 
شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدُخل أو تلك احلمالت«)11(. كذلك  نصت 
املادة )9( من العهد  الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن: »لكل فرد حّقًا 
في احلرية وفي األمان على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وال يجوز 

حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون، وطبقاً لإلجراء املقّرر فيه«)12(.
383-432؛  ص  سابق،  مرجع  الغامدي،  أحمد  بنت  وفاء  راجع:  اإلسالم  في  الشخصية  احلرية  حول   )10(
الشريعة  مجلة  الشخصية،  احلرية  بضبط  وعالقتها  الشرعية  األدلة  موسى،  عزب  محمد  أحمد 
للحريات  الغرب  نظرة  وحول  ص1.   ،2020 سنة  ج1،   ،35 العدد  القاهرة،  األزهر،  جامعة  والقانون، 

وحقوق اإلنسان في اإلسالم راجع:
 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights - Tradition and Politics, 5th Edition,
Routledge, UK, 2012, p. 37.

 10 في  باريس،  في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قبل   من  اعتمد  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن   )11(
ديسمبر 1948، مبوجب القرار رقم 217 ألف.

واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد   )12(
مبوجب قرار اجلمعية العام لألمم املتحدة رقم 2200 ألف )د-21( املؤرخ في 16 ديسمبر1966، تاريخ 
بدء النفاذ: 23 مارس 1976، وفقا ألحكام املادة )49(. انضمت دولة الكويت إلى العهد مبوجب القانون 
»يبرم  أن:  على  نصت  التي  الكويتي  الدستور  من   )70( املادة  أحكام  وفق  وذلك   ،1996 لسنة   12 رقم 
= وتكون  البيان،  من  يناسب  مبا  مشفوعة  فوراً  بها  األمة  مجلس  ويبلغ  مبرسوم  املعاهدات  األمير 
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ويرى جانب من الفقه أن احلرية الشخصية أساس حقوق اإلنسان، وترتبط بها ارتباطاً 
الدولي  القانون  أن  دولية  قانونية  نصوص  من  تقدم  مما  واضح  هو  كما  لكن  وثيقاً)13(، 
حلقوق اإلنسان ال يتعرض ملصطلح »احلرية الشخصية«، وعادة ما يشير إلى مصطلح  
للفرد  املادية  احلرية  مفهوم  إلى  ينصرف  الذي  الشخصي«  واألمان  احلرية  في  »احلق 

وحقه في عدم التوقيف واالعتقال غير القانوني)14(.

بأكثر  الشخصية  احلرية  على  النص  تتناول  أنها  يالحظ  فإنه  للدساتير،  وبالنسبة 
نص  في  الكويتي  الدستور  فعل  كما  مستقلة،  مادة  في  جتعلها  أن  األولى  طريقة:  من 
املذكرة  تبنّي  أن  أن: »احلرية الشخصية مكفولة«، من دون  )30( عندما نص على  املادة 
التفسيرية للدستور توضيحاً للحرية الشخصية. كذلك نص الدستور األردني في املادة 
)7( منه على أن: »احلرية الشخصية مصونة - كل اعتداء على احلقوق واحلريات العامة 
احلرية  تناول  ثم  القانون«،  عليها  يعاقب  جرمية  لألردنيني  اخلاصة  احلياة  حرمة  أو 

املادية في مادة مستقلة، هي املادة )8( منه.

احلرية  على  النص  عند   - يعمد  الدساتير  من  عدداً  أن  في  فتتمثل  الثانية،  الطريقة  أما 
التوقيف  من  واحلماية  املادية  للحرية  تتعرض  التي  املواد  في  دمجها  – إلى  الشخصية 
البحريني)15(.  الدستور  وكذلك  املصري،  الدستور  فعل  كما  التعسفي،  االعتقال  أو 

= للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في اجلريدة الرسمية. على أن معاهدات 
الصلح والتحالف واملعاهدات املتعلقة بأراضي الدولة، أو ثروتها الطبيعية، أو بحقوق السيادة، أو حقوق 
املواطنني العامة واخلاصة، ومعاهدات التجارة واملالحة واإلقامة، واملعاهدات التي حتمل خزانة الدولة 
شيئاً من النفقات غير الواردة في امليزانية، أو تتضمن تعديالً لقوانني الكويت يجب لنفاذها أن تصدر 

بقانون. وال يجوز - في أي حال - أن تتضمن املعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية«.
حول عالقة احلرية الشخصية بحقوق اإلنسان راجع:  )13(

Jill Marshall,  Personal freedom through human rights law: Autonomy, identity and 
integrity under the European convention on human rights , Brill Nijhoff, Leiden, 
Netherland, 2008, p.13.
حول تفاصيل احلق في احلرية واألمان الشخصي وفقاً للقانون الدولي حلقوق اإلنسان، راجع: محمد   )14(
يوسف علوان ومحمد خليل املوسى، القانون الدولي حلقوق اإلنسان، ج2، دار الثقافة للنشر، عمان، 

األردن، 2014، ص 208.
وهي  طبيعي،  حق  الشخصية  »احلرية  أن:  على   2014 لسنة  املصري  الدستور  من   )54( املادة  تنص   )15(
أو تقييد  أو حبسه،  أو تفتيشه،  القبض على أحد،  التلبس، ال يجوز  مصونة ال مُتس، وفيما عدا حالة 
تقيّد حريته  كل من  ُيبلَّغ فوراً  أن  التحقيق. ويجب  بأمر قضائي مسبّب يستلزمه  إال  قيد  بأي  حريته 
بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ومُيٌكن من االتصال بذويه ومبحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة 
التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه، 
فإن لم يكن له محام، ُندب له محام، مع توفير املساعدة الالزمة لذوي اإلعاقة، وفقاً لإلجراءات املقّررة 
في القانون. ولكل من تقيّد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفصل فيه =
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وهناك طريقة ثالثة، جندها في بعض الدساتير التي ال تنص بشكل صريح على احلرية 
فعل  كما  املادية،  احلرية  وعناصر  متطلبات  على  نصوصها  تقتصر  وإمنا  الشخصية، 
الدستور املغربي في الفصل )23( منه، لكنه نص في الفصل )24( على احلق في حماية 

احلياة اخلاصة.

وقد يرجع هذا التفاوت بني الدساتير في طريقة النص على مسألة احلرية الشخصية إلى 
عدة احتماالت، بالنسبة للدساتير التي تناولت كفالة احلرية الشخصية في مادة مستقلة، 

= خالل أسبوع من ذلك اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام احلبس االحتياطي، 
ومدته، وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن احلبس االحتياطي، أو عن 
تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء احلكم املنفذة مبوجبه. وفي جميع األحوال ال يجوز محاكمة املتهم 
ل أو ُمنتدب«.  وينص الدستور البحريني  في اجلرائم التي يجوز احلبس فيها إال بحضور محام موكَّ
في املادة )19( منه على أن: »أ- احلرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون. ب- ال يجوز القبض على إنسان، 
أو توقيفه، أو حبسه، أو تفتيشه، أو حتديد إقامته، أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام 
القانون وبرقابة من القضاء. جـ- ال يجوز احلجز أو احلبس في غير األماكن املخصصة لذلك في قوانني 
السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لرقابة السلطة القضائية. د- ال يعّرض 
أي إنسان للتعذيب املادي، أو املعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة احلاطة بالكرامة، ويحّدد القانون عقاب 
من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب، أو باإلغراء، أو لتلك 

املعاملة، أو التهديد بأي منها«.
ومن جهته، ينص الدستور األردني في املادة )8( على أنه: »1- ال يجوز أن ُيقبَض على أحد أو يوقف أو 
يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون. 2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيّد حريته 
جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز تعذيبه، بأي شكل من األشكال، أو إيذاؤه بدنياً 
أو معنوياً، كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي جتيزها القوانني، وكل قول يصدر عن أي شخص 

حتت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتد به«. 
أو  شخص  أي  على  القبض  إلقاء  يجوز  »ال  أنه:  على  منه،   )23( الفصل  في  املغربي،  الدستور  وينص 
االعتقال  القانون.  عليها  ينص  التي  لإلجراءات  وطبقاً  احلاالت  في  إال  إدانته،  أو  متابعته  أو  اعتقاله 
التعسفي أو السري واالختفاء القسري، من أخطر اجلرائم، وتعرض مقترفيها ألقسى العقوبات. يجب 
إخبار كل شخص مّت اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في 
التزام الصمت. ويحق له االستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية االتصال 
بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة واحلق في محاكمة عادلة مضمونان. يتمتع كل شخص معتقل 
اإلدماج.  للتكوين وإعادة  برامج  أن يستفيد من  إنسانية. وميكنه  اعتقال  بحقوق أساسية، وبظروف 
يحَظر كل حتريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. يعاقب القانون على جرمية اإلبادة وغيرها 

من اجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وكافة االنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان«. 
وأكد الدستور املغربي في الفصل )24( على أن: »لكل شخص احلق في حماية حياته اخلاصة. ال تنتهك 
حرمة املنزل. وال ميكن القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات التي ينص عليها القانون. ال 
تنتهك سرية االتصاالت الشخصية، كيفما كان شكلها. وال ميكن الترخيص باالطالع على مضمونها 
أو نشرها، كالًّ أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إال بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي 
إليه،  التراب الوطني واالستقرار فيه، واخلروج منه، والعودة  التنقل عبر  القانون. حرية  ينص عليها 

مضمونة للجميع وفق القانون«.
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فإنها قد تعطي إيحاء إلى تبنيها املفهوم الواسع للحرية الشخصية الذي متت اإلشارة إليه، 
أو أنها تنص عليه بهذا الشكل كمبدأ عام ترتكز عليه كل احلقوق واحلريات األخرى التي 
ينص عليها الدستور، والتي من بينها احلرية املادية. أما بالنسبة للدساتير التي نصت 
إلى  مؤشراً  تعطي  فإنها  املادية،  احلرية  فَصلت  مادة  نطاق  في  الشخصية  احلرية  على 
املفهوم الضيّق للحرية الشخصية الذي يكون في إطار احلرية املادية كأساس لها. وأما 
بالنسبة للدساتير التي التزمت الصمت عن إيراد النص على كفالة احلرية الشخصية، فقد 
املبادئ املستقرة املسلَّم بها، وبالتالي ال حاجة  أنها من  افتراض  إلى  يكون األمر راجعاً 

للنص عليها دستورياً، أو إنها ال ترغب في منح املفهوم الواسع للحرية.

املطلب الثالث
موقف احملكمة الدستورية من احلرية الشخصية 

في احلكم محل التعليق

 16 )198( من قانون اجلزاء رقم  املادة  الدستورية عدم دستورية  عندما قّررت احملكمة 
لسنة 1960، املعدَّل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنه من جترمي »التشبه باجلنس 
اآلخر بأي صورة من الصور«، وضعت نصب عينيها نص املادة )30( من الدستور الذي 
جاء فيها أن: »احلرية الشخصية مكفولة«، وكذلك نص املادة )32( منه التي أكدت أنه: »ال 

جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون...«.
ويثور التساؤل هنا عن موقف احملكمة الدستورية من احلرية الشخصية؟ مبعنى كيف 
فإن  السابق  املطلب  في  بيّنا  كما  حلكمها؟  كأساس  الشخصية  احلرية  احملكمة  فّسرت 
للحرية الشخصية مفهومني، األول: ضيّق. واآلخر واسع. حيث ينصرف املفهوم الضيّق 
إلى احلق في األمن، مبعنى أن يكون الشخص في مأمن من احلرمان املادي من احلرية 
اإلجراءات  اتباع  دون  من  احلبس  أو  للقبض  عرضة  يكون  بأال  وذلك  حق،  وجه  بدون 
الواسع فيدخل في نطاقه  أما املفهوم  القانون حال توافر حاالتها.  املنصوص عليها في 
احلق في األمن، وحرية احلياة اخلاصة، واحلرية اجلسمانية، وحرية الذهاب، واإلياب. 
فهل تتجه احملكمة إلى املفهوم الضيّق أم إلى املفهوم الواسع للحرية الشخصية، أم لها 

مفهوم خاص؟
عندما أشار احلكم إلى  مبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة أشار إليه بوصفه مبدأ مهماً تكفله 
محتوى  تقيّد  التي  هي  الشخصية  احلرية  أن  وأكد  وأساساً،  بنياناً  الشخصية  احلرية 
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ومضمون هذا املبدأ، بحيث ال يكون إنفاذه إال بالقدر الالزم الذي يكفل صونها، وبذلك 
لم تكن احلرية الشخصية - مبفهومها الواسع - هي أساساً للحكم. وبهذا املعنى لم يكن 
احلكم يرى أن هذا التجرمي يتنافى مع حرية الشخص في أن يفعل ما يريد ويلتفت عما ال 
يريد، أو أن ذلك من قبيل احلياة اخلاصة احمليطة به؛ يقرر فيها رغباته من دون تدخل، بل 
اعتمد على مفهوم احلرية الشخصية الضيّق الذي يتصل باحلرية املادية، والتي تتصل 
بالتوقيف واالعتقال، مركزاً على أساس هذا املفهوم الضيّق املتمثل في مبدأ مشروعية 
يترك  ال  الذي  بالشكل  مبوضوعية،  النصوص  ضبط  يفترض  كمبدأ  والعقاب  اجلرمية 

للقائمني على تطبيق القانون سلطة تقديرية في مجال التجرمي. 
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املبحث الثاني
مبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة

مبدأ  في  املتمثل  الشخصية  للحرية  الضيّق  املفهوم  أساس  على  قضاءه  احلكم  بنى  لقد 
أن  يفترض  والعقوبة  اجلرمية  شرعية  »مبدأ  أن:  أكد  حيث  والعقاب،  اجلرمية  شرعية 
تكون األفعال املؤّثمة محّددة بصورة قاطعة مبا يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون 
من  بيّنة  على  بها  املخاطبون  يكون  حتى  لنواهيها،  الضيّقة  احلدود  بيان  في  واضحة 
اجلزائية  النصوص  في  األصل  أن  ذلك  اجتنابها،  عليهم  يتعنّي  التي  األفعال  تلك  حقيقة 
أن تصاغ في حدود ضيّقة تعريفا باألفعال التي جتّرمها، وحتديداً ملاهيتها، لضمان أال 
يكون التجهيل بها مواطئا لإلخالل بحقوق كفلها الدستور«. في هذه الفقرة يشير احلكم 
موقف  وما  القانونية؟  الصياغة  مفهوم  فما  القانونية،  الصياغة  إلى   - واضح  بشكل   -
احملكمة من الصياغة القانونية في نص املادة املطعون في عدم دستوريتها؟ نوضح ذلك 

في املطالب اآلتية:

املطلب األول
ماهية الصياغة القانونية

ناقش احُلكم – كما بيّنا – مسألة الصياغة القانونية للمادة املطعون في عدم دستوريتها)16(، 
ومن املعلوم أن الصياغة القانونية عنصر رئيسي في تكوين القاعدة القانونية، ويفترض 
أن يكون لكل نص قانوني أسلوب معنّي يضع في االعتبار مدى أثره على القيم التي يحميها 
القانون)17(. والصياغة القانونية  تعتمد على األلفاظ واملصطلحات، بهدف الوصول إلى 
أهداف معيّنة يقصدها املشّرع، فهي العملية التي يتم فيها حتويل القيم أو املصالح كمادة 
نصوص  إلى  والقواعد،  الوسائل  من  مجموعة  خالل  من  التشريعي(،  )املضمون  أولية 
قانونية قابلة للتطبيق العملي، بألفاظ منضبطة، ومحّددة، وواضحة بالشكل الذي يحقق 

الغرض املنشود من السياسة القانونية. 

حول الصياغة القانونية بشكل عام راجع: خالد جمال أحمد حسن، ماهية الصياغة التشريعية ومقومات   )16(
جودتها، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص باملؤمتر السنوي الرابع، )القانون ... أداة 

لإلصالح والتطوير( ، 10 و 11 مايو 2017، العدد 2، اجلزء األول، مايو 2017، ص 113 وما بعدها.
آدم سميان الغريري، أساليب صياغة النص اإلجرائي اجلزائي، مجلة رسالة احلقوق، كلية القانون،   )17(

جامعة كربالء، العراق، السنة 12، العدد 3، سنة 2020، ص 36.
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األفراد وحماية  القانونية، خصوصا اجلزائية منها، دور مهم جّدًا في حياة  وللصياغة 
دقيقة،  وكانت  العيوب،  من  خالية  سليمة،  الصياغة  كانت  فكلما  وحرياتهم،  حقوقهم 
احلماية  كانت  النص،  تطبيق  وشروط  اجلرمية،  أركان  ناحية  من  ومكتملة  وواضحة، 
دائرة  اتساع  وعدم  التطبيق،  في  اخلطأ  نسبة  تقليص  خالل  من  مضمونة،  املتوخاة 

التجرمي على النحو الذي يخالف إرادة املشّرع)18(.
جامدة)19(،  أو  مرنة  تكون  قد  القانونية  الصياغة  فإن  املختصني،  لدى  معلوم  هو  وكما 
جامدة  الصياغة  فتكون  املشّرع،  قبل  من  للقاضي  املمنوحة  التقديرية  السلطة  بحسب 
للتقدير، فيكون  عندما ال يترك املشّرع للمخاطبني بالنص، والقائمني على تنفيذه مجاالً 
الفرض، أو الواقعة، محّددا، والعقوبة محّددة ال تختلف باختالف الظروف واملالبسات، 
فال يكون هناك مجال للتفسير أو التأويل أو التقدير، ويكون ذلك عادًة في اجلرائم املهمة، 

أو التي بطبيعتها ال تقبل االختالف في حتديد عناصرها وأركانها. 

وُيعاب على الصياغة اجلامدة أنها تبتعد عن طبيعة حقائق احلياة املتغيّرة واملستجدات 
التي تدخل في إطار اجلرمية بأساليب معيّنة قد ال يستوعبها النص، وقد يكون النص 
النوع من الصياغة ينسجم مع  أو كليهما، هذا  العقاب  أو ِشق  التجرمي  جامداً في شق 
مبدأ شرعية التجرمي والعقاب احلرفي، أما الصياغة املرنة التي جلأت إليها التشريعات 
واستيعاب  التطورات  ومواكبة  اجلامدة،  الصياغة  عيوب  لتجنب  احلديثة  اجلنائية 
الوقائع التي تدخل في إطار اجلرائم، فهي تعتمد على إعطاء القاضي معياراً مرناً حسب 

الظروف واملالبسات.

املجّرم بشكل  الفعل  التجرمي، عندما تصعب صياغة  الصياغة مرنة في شق  وقد تكون 
السببية من أجل  العالقة  النتيجة ويحّدد  املشّرع  لذلك يحّدد  الفعل،  دقيق بسبب طبيعة 
النتيجة، بسبب  الفعل يعد صاحلاً ألن يحّقق هذه  إلى كون هذا  الفعل، باإلشارة  حتديد 
البعض  عليها  يطلق  احلال  هذه  في  وهنا  دقيق،  بشكل  ومالمحه  الفعل  حتديد  صعوبة 
النصوص الشخصية التي تتطلب من القاضي تدخالً شخصياً لتحديد العناصر املكونة 
للنموذج القانوني، على عكس النصوص املوضوعية التي ال يلزم تدخل شخص القاضي 

في حتديد مضمونها.

نوفل علي عبدالله الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص اجلنائية، مجلة كلية القانون والعلوم   )18(
السياسية، جامعة كركوك، العراق، املجلد 2، العدد 6، سنة 2013، ص 56 - 60.

حول الصياغة املرنة واجلامدة، راجع: نوفل علي عبدالله الصفو، املرجع السابق، ص 61 - 70؛ ميثم   )19(
فالح حسني ومحمد جبار تويه، صياغة القواعد اجلنائية وأثرها في تعزيز ثقة املواطن بالدولة، مجلة 

التربية والعلوم االجتماعية، جامعة ميسان، العراق، املجلدان 5 و6، مايو 2019، ص 548 - 551.  
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املطلب الثاني
موقف احملكمة من الصياغة القانونية لنص املادة 

املطعون في عدم دستوريتها

املادة املطعون في عدم دستوريتها صياغة  في إطار بحثنا هذا كانت الصياغة في نص 
الدقيق  املضمون  حتديد  تاركاً  الفعل،  مضمون  عن  العامة  الفكرة  بتحديد  وذلك  مرنة، 
الثقافي في  أو  اللغوي،  أو  الشرعي،  أو  للمعنى االجتماعي،  للقاضي، وحدوده  واملعالم 
املجتمع، فكان للقاضي معيار مرن حسب الظروف واملالبسات في ِشق التجرمي، بسبب 
صعوبة صياغة الفعل املجّرم بشكل دقيق لطبيعة الفعل الذي قد يأخذ عدة أشكال، لذلك 
حّدد املشرع النتيجة والعالقة السببية من أجل حتديد الفعل، باإلشارة إلى كون هذا الفعل 

يعد صاحلاً ألن يحّقق هذه النتيجة.

بشأن  اجلامدة  الصياغة  إلى  متيل  الكويتية  الدستورية  احملكمة  إن  القول  ميكن  هنا  من 
قاطعة،  بصورة  محّددة  تكون  أن  ينبغي  املؤّثمة  األفعال  أن  ترى  بحيث  اجلرمية،  هذه 
وأن تكون واضحة في بيان احلدود الضيّقة لنواهيها، على اعتبار أن األصل في اعتقاد 
التي  باألفعال  النصوص اجلزائية ينبغي أن تصاغ في حدود ضيّقة تعريفاً  أن  احملكمة 
جتّرمها، وحتديداً ملاهيتها، لضمان أال يكون التجهيل بها مواطئاً لإلخالل بحقوق كفلها 
الدستور، وأن النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً تتعنّي مراعاته لتحديد ذلك 
الفعل املؤّثم قانوناً، وما يعد تشبهاً باجلنس اآلخر وما ال يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة 
تأويالتها،  معه  تتعّدد  قد  نحو  على  معنى،  من  بأكثر  حتميلها  ميكن  واالتساع،  العموم 
مستشهدة مبا أوردته املذكرة اإليضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها: 
)تزيي جنس مبالبس اجلنس اآلخر املقصورة عليه بحسب العرف السائد في البالد، أو 
تقمصه شخصية اآلخر(، حيث ترى أن هذا املثال يكشف عن مدى االتساع الذي ميكن أن 
حتمل عليه عبارة »التشبه باجلنس اآلخر«، وبالتالي تفتقر الصياغة إلى عناصر الضبط 
واألحكام املوضوعية، وتنطوي على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم 
تطبيق  على  القائمة  للجهات  متروكاً  النهاية  في  األمر  تقدير  يصبح  إذ  حق؛  وجه  دون 

القانون وفقاً لتقديرها دون ضوابط  تقيّدها، األمر الذي يفتح الباب أمام سوء التقدير.

حول  اآلراء  تباين  دون  يحول  مبا  العقابية  النصوص  تصاغ  أن   يجب  أنه  املؤكد  ومن 
إننا  إال  للمشّرع،  اجلنائية  بالسياسة  ذلك  ويرتبط  الصياغة،  نوع  كان  مهما  مقاصدها، 
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تتطلّب صياغة مرنة،  املؤّثم  الفعل  أن طبيعة  التوجه؛ بسبب  نختلف مع احلكم في هذه 
حيث إنه من الصعب ضبط هذا الفعل مبعيار محّدد دقيق، وقد اكتفى املشّرع بالنتيجة، 
وحتديد العالقة السببية من أجل حتديد الفعل، باإلشارة إلى كون هذا الفعل يعد صاحلاً 
وضع  بل  دقيق،  بشكل  ومالمحه  الفعل  حتديد  صعوبة  بسبب  النتيجة  هذه  يحّقق  ألن 
مع   يتفق  بذلك  النص  وكان  الواقعة،  تكييف  في  القاضي  عملية  يسهل  مثاالً  املشّرع 
الصياغة  عيوب  لتجنب  احلديثة  اجلنائية  التشريعات  إليها  جلأت  التي  املرنة  الصياغة 

اجلامدة؛ لتواكب التطورات وتستوعب الوقائع حسب الظروف واملالبسات.

املثال  بشأن  اإليضاحية  املذكرة  في  والوارد  احملكمة  به  استشهدت  الذي  املثال  ما  إن 
التوضيحي )تزيي جنس مبالبس اجلنس اآلخر املقصورة عليه بحسب العرف السائد 
في البالد أو تقمصه شخصية اآلخر(، وما ارتأت أنه يكشف عن مدى االتساع الذي ميكن 
أن حتمل عليه عبارة »التشبه باجلنس اآلخر«، وبالتالي تفتقد عناصر الضبط واألحكام 
املوضوعية، وتنطوي على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم دون وجه 
حق، أمر ال نتفق معه؛ إذ يعد هذا املثال مسّهالً لعملية القاضي في تكييف الواقعة، وال 
يعكس مدى االتساع، بل يعكس الوضوح والدقة في الصياغة بحسب طبيعة الفعل الذي 
يتطلّب هذا النوع من الصياغة، ثم إنه ال يستقيم مع السياسية اجلزائية وسياسة صياغة 
النصوص أن تكون تفصيلية بطريقة ُتوضع فيها تفاصيل ما يعد تشبها باجلنس اآلخر، 

وما ال يعد كذلك.
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املبحث الثالث
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع

ينص  الذي  الوقت  في  شرعاً،  احملّرمة  املسائل  من  اآلخر  باجلنس  التشبه  مسألة  تعتبر 
الدستور الكويتي على أن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، فما مفهوم مبدأ 
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع؟ وما موقف احملكمة من هذا املبدأ في احلكم 

محل التعليق؟ 
لإلجابة عن هذه التساؤالت، سنبحث مفهوم املبدأ، وموقف احملكمة منه في املطالب اآلتية:  

املطلب األول
مفهوم مبدأ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع 

وعالقته بالنص املطعون في عدم دستوريته

والشريعة  اإلسالم،  الدولة  »دين  أن:  على  منه   )2( املادة  في  الكويتي  الدستور  ينص 
للدستور  التفسيرية  املذكرة  في  جاء  ما  وحسب  للتشريع«.  رئيسي  مصدر  اإلسالمية 
يكون  أن  به  املقصود  كان  للتشريع  رئيسي  مصدر  اإلسالمية  الشريعة  بأن  الكويتي 
الفقه اإلسالمي مصدر التشريع بشكل توجيهي للمشّرع، حيث يوجهه وجهة إسالمية 
أساسية من دون أن يكون  ذلك مانعاً من استحداث أحكام من مصادر أخرى، في أمور لم 
يضع الفقه االسالمي حكماً لها، أو يكون من األفضل تطوير األحكام في شأنها متاشياً 
مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، فهذا النص الدستوري يحّمل املشّرع أمانة 
األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة 
الشرعية  باألحكام  آجالً،  أو  عاجالً  األخذ،  من  املذكور  النص  مينع  ال  ثم  ومن  واضحة، 

كاملة، وفي كل األمور، إذا رأى املشّرع ذلك.

وبالتطبيق على حالة جترمي التشبه باجلنس اآلخر، من املتفق عليه شرعاً - كما مّت بيانه 
في املذكرة التفسيرية للنص املطعون في عدم دستوريته - أن هذا الفعل مجّرم وال مجال 
الدستوري  النص  إلى عكس ذلك، وهذا يتفق مع  للمشّرع في خيارات أخرى قد تؤدي 

اخلاص مبرجعية الشريعة اإلسالمية والتفسير الوارد باملذكرة التفسيرية للدستور. 
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وهذا ال ينفي إقرار الشريعة اإلسالمية بوجود إشكاليات تتعلق باجلنس وتعديله بحسب 
الطب  مهنة  مزاولة  بشأن   ،2020 لسنة   70 رقم  القانون  أن  جند  لذلك  الشخص،  طبيعة 
اجلنس،  تصحيح  عمليات  أجاز  الصحية،  واملنشآت  املرضى  وحقوق  املساعدة  واملهن 
حيث تشير املادة )19( منه إلى جواز إجراء عمليات تصحيح نوع اجلنس، في املستشفيات 
مع  جميعها  تتوافق  معيّنة،  وإجراءات  لضوابط  ووفقاً  فقط،  للوزارة  التابعة  احلكومية 

توجهات الشريعة اإلسالمية)20(.

املطلب الثاني
موقف احملكمة من مبدأ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي 

للتشريع في احلكم محل التعليق

املادة  على  طرأ  الذي  بالتعديل  اخلاصة  اإليضاحية  املذكرة  إلى  احملكمة  أشارت  عندما  
)198(، والذي أضاف جرمية »التشبه باجلنس اآلخر بأي صورة من الصور«، بغرض 
بيان مبرراته، حيث إن هذا التعديل جاء مبرراً في أن: »تشبه أي من اجلنسني، الذكر أو 
الله عليه وسلم  أمر مستنكر ومنهي عنه شرعاً، فقد قال صلى  اآلخر  األنثى، باجلنس 
)لعن الله املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال(، وملا كان قانون 
الثغرة  هذه  لسد  القانون  هذا  أتى  فقد  الفعل،  هذا  جترمي  على  صراحه  ينص  لم  اجلزاء 
ونص بصورة صريحة على جترمي من تشبَّه باجلنس اآلخر بأي صورة من الصور، 
في  السائد  العرف  بحسب  عليه  املقصورة  اآلخر  اجلنس  مبالبس  جنس  تزيي  ومنها 

البالد، أو تقمصه شخصية اآلخر«.

تبحث  ولم  تفسيراً،  أو  اإليضاحية  املذكرة  هذه  على  تعليقاً  الدستورية  احملكمة  تبِد  لم   
أهداف التعديل ومراده، وإمنا اكتفت بذكره كما ورد فيها، بعد ذلك تبنّي أن الغرض من 
إيراد ذلك لالستشهاد به بأن عبارته بالغة العموم واالتساع، وميكن حتميلها بأكثر من 
منها  اعتبرت  التي  التشبه  بصور  وحتديداً  تأويالتها،  معه  تتعّدد  قد  نحو  على  معنى، 
)تزيي جنس مبالبس اجلنس اآلخر املقصورة عليه، بحسب العرف السائد في البالد، أو 

تقمصه شخصية اآلخر(، والتي أشارت إليها في هذا اخلصوص.

حول تلك الضوابط والشروط راجع: املادة )19( من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة   )20(
 ،1506 الطب واملهن املساعدة وحقوق املرضى واملنشآت الصحية، اجلريدة الرسمية الكويتية، العدد 

السنة 66، بتاريخ 2020/10/25م. 
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 لم يبحث احلكم شرعية التشبه باجلنس اآلخر من عدمها من الناحية اإلسالمية كأساس 
اقتصرت  بل  الواسع،  مبفهومها  الشخصية  احلرية  على  حكمه  يؤسس  ولم  حلكمه، 
يفّسر  ما  وهذا  والعقاب،  التجرمي  شرعية  ملبدأ  الالزمة  القانونية  الصياغة  على  حيثياته 
عدم تطرق احملكمة للمادة الدستورية التي تقر بأن دين الدولة هو اإلسالم، وأن الشريعة 
اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، حيث ال اختالف حول حرمة التشبه باجلنس اآلخر 

من ناحية الدين اإلسالمي.  
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املبحث الرابع
السوابق القضائية للمحكمة الدستورية الكويتية 

وعالقتها باحلكم محل التعليق
نظرت احملكمة الدستورية عدداً من القضايا التي تدور حول الطعن في نصوص جزائية، 
اجلرمية  شرعية  ومبدأ  الشخصية،  احلرية  حيث  من  الدستور،  مخالفتها  أساس  على 

والعقوبة، ونعرض ألهم هذه األحكام وعالقتها باحلكم محل التعليق في املطالب اآلتية:

املطلب األول
حكم احملكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2019 )دستوري(

من أحكام احملكمة الدستورية املتصلة باملوضوع، احلكم اخلاص بالدفع بعدم دستورية 
نص املادة )230( من قانون اجلزاء)21( التي تنص على أن: »كل من استغل حاجة شخص أو 
طيشه أو هواه وأقرضه نقوداً بربا فاحش يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة 
ال جتاوز خمسة وسبعني ديناراً، أو بإحدى هاتني العقوبتني«، وذلك لعدم حتديد الفعل 
الدستور،  من  و)32(  و)30(  و)29(   )7( للمواد  باملخالفة  واضحة  بصورة  قانوناً  املؤّثم 
يتبنّي من  – حسبما  املادة  النعي على نص هذه  »إن مبنى  حيث قالت احملكمة  في ذلك: 
حكم اإلحالة – أنه قد جاء غامضاً مبهماً في حتديد املقصود بالربا الفاحش، وداللة تلك 
أم أن املقصود بها وصف ما  للربا في حد ذاته،  إذا كان لفظ فاحش صفة  العبارة، وما 
يتحصل عليه املقرض زيادة على أصل الدين، وهي زيادة لم ُيكَشف عن مقدارها، مما 
فال  تطبيقه،  على  القائم  ملفهوم  وفقاً  اجلزائي،  النص  تطبيق  في  االختالف  إلى  يؤدي 
يكون الفعل املؤّثم محّدداً بصورة قاطعة، وهو ما يخل مببدأ شرعية اجلرمية والعقوبة، 

ويتعارض مع مبدأ املساواة باملخالفة للمواد )7(  و)29( و)30( و)32( من الدستور«.

ورّدت احملكمة النعي بالقول: »إّن ما جرى به قضاء هذه احملكمة من أّن املشّرع ميلك -مبا 
له من سلطة تقديرية في مجال تنظيم احلقوق والواجبات، ومبا ال إخالل فيه باملصلحة 

حكم احملكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2019 )دستوري( بتاريخ 17 فبراير 2021م، أيضاً نظرت احملكمة   )21(
الصادر   2020 لسنة   4 رقم  املباشر  الطعن  في  املادة  ذات  على  الطعن  املشورة(  )غرفة  الدستورية 
بتاريخ 24 فبراير 2021، وجاء احلكم بذات املعنى، منشور على املوقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة 

الدستورية الكويتية، على الرابط:
https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/section5.aspx?sectionid=5
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التي يقّرها، أركان  العقابية  النظم  – أن يحّدد وفق أسس موضوعية، ومن خالل  العامة 
كل جرمية من دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفاً بها، ومن دون 
إخالل بضرورة أن تكون األفعال التي جّرمتها هذه النظم قاطعة في بيان احلدود الضيّقة 
الدستور،  يحميها  مشروعة  أفعال  معها  تتداخل  أو  الغموض،  يشوبها  فال  لنواهيها، 
أّثمها، فال يكون  التي  باألفعال  املشّرع  أن يجهل  النص اجلزائي هو  واملقصود بغموض 
بيانها واضحاً جلياً، وال حتديدها قاطعاً، وال فهمها مستقيماً مع عباراتها، بل مبهماً خافياً 
على أوساط الناس باختالفهم حول فحوى النص اجلزائي املؤّثم لهذه األفعال، وداللته، 
ونطاق تطبيقه، وحقيقة ما يرمى إليه، ليصير إنفاذ ذلك النص مرتبطاً مبعايير شخصية 
القائمني على تطبيقه، وإحالل فهمهم اخلاص ملقاصده محل مراميه  تقدير  إلى  مرجعها 
عامة،  بصفة  التشريعية  النصوص  تفسير  في  األصل  أّن  املقّرر  من  أّنه  بيد  احلقيقة، 
والنصوص اجلزائية بصفة خاصة، هو أال حُتمل على غير مقاصدها، وأال تفسر عباراتها 
مبا ُيخرجها عن معناها، أو تؤول إلى االلتواء بها عن سياقها، بل يجب أن تعطى كل عبارة 
داللتها، فال حتمل قسراً على غير املعنى املعتاد لها«، »فالواضح من عبارة )الربا الفاحش( 
أّنها ال ميكن أن ُيحمل فهمها إال على الفوائد املُبالغ في مقدارها، وهو مفهوم يدركه أوساط 
الناس وال يختلفون حول فحواه، األمر الذي تكون معه عبارة النص الطعني املشار إليها 
قد جاءت واضحة بصورة ال التباس أو غموض فيها، تنبئ بجالء عن ماهية األفعال املنهي 
عنها، فإّن االدعاء مبخالفة النص الطعني للدستور، على النحو سالف البيان، يكون قائماً 

على غير أساس، وبالترتيب على ما تقدم يتعنّي القضاء برفض الدعوى«. 
النص اجلزائي وحدود  أّن احملكمة حّددت معايير وضوح  من هذا احلكم  ويتضح جلياً 
أّن املشّرع له سلطة تقديرية في  املجال، حيث بيّنت  التقديرية للمشرع في هذا  السلطة 
مجال تنظيم احلقوق والواجبات حسب مقتضيات املصلحة العامة في حتديد أركان كل 
جرمية، من دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفاً بها، وفق أسس 
أّن هذه السلطة مقيّدة بأن تكون  التي يقّرها، إال  العقابية  النظم  موضوعية، ومن خالل 
أو  لنواهيها، فال يكتنفها غموض،  الضيّقة  التي جّرمت قاطعة في بيان احلدود  األفعال 

تتداخل مع أفعال مشروعة يحميها الدستور.
 وأوضحت احملكمة املقصود بغموض النص اجلزائي، بأنه: »هو أن يجهل املشّرع باألفعال 
أّثمها، فال يكون بيانها واضحاً جلياً، وال حتديدها قاطعاً، وال فهمها مستقيماً مع  التي 
اجلزائي  النص  فحوى  حول  باختالفهم  الناس،  أوساط  على  خافياً  مبهماً  بل  عباراتها، 
املؤّثم لهذه األفعال، وداللته ونطاق تطبيقه«. ويتضح من هذا املفهوم أّن احملكمة اعتمدت 
بني  واضحاً  ذلك  يكون  بأن  احملكمة،  بيّنتها  التي  العناصر  بكامل  الوضوح  معيار  على 

أوساط الناس على اختالفهم. 
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ثم بيّنت الهدف من ذلك بأال يرتبط إنفاذ النص اجلزائي مبعايير شخصية مرجعها إلى 
تقدير القائمني على تطبيقه، وإحالل فهمهم اخلاص ملقاصده محل مراميه احلقيقة، وبيّنت 
احملكمة أال حُتمل النصوص على غير مقاصدها عند تفسير النصوص التشريعية بصفة 
عامة، والنصوص اجلزائية بصفة خاصة، وأال تفسر مبا ُيخرجها عن معناها، أو يؤدي 

إلى االلتواء بها عن سياقها، بل يجب أن تعطى كل عبارة داللتها على النحو املعتاد لها. 
لذلك اعتبرت احملكمة أّن عبارة »الربا الفاحش« مفهوم لدى أوساط الناس، وال يختلفون 
بشأن فحواه، وينصرف إلى الفوائد املُبالغ في مقدارها، وبذلك تكون عبارة النص الطعني 
املشار إليها قد جاءت واضحة بصورة ال التباس أو غموض فيها، تنبئ بجالء عن ماهية 

األفعال املنهي عنها، ومن ثم ينتفي أساس الطعن، ويتعنّي القضاء برفض الدعوى.
ولئن كان هذا احلكم يتفق مع احلكم محل التعليق، في أّن احملكمة حّددت معايير وضوح 
النص اجلزائي وحدود السلطة التقديرية للمشّرع في هذا املجال، إال أّنه من الواضح أّن 
للمحكمة الدستورية سلطة تقديرية واسعة في تقدير ما يعد نصاً واضحاً أو ال يعد كذلك، 
عبارة  عكس  على  الناس،  أوساط  لدى  مفهومة  الفاحش«  »الربا  عبارة  أن  اعتبرت  حيث 
»التشبه باجلنس اآلخر« التي لم تعتبرها كذلك، حيث أشارت إلى أّنها عبارة مطاطة حتمل 
التجرمي من  دائرة  الكثير في  أن تدخل  املمكن  التي من  التأويالت  العديد من  في طياتها 

دون وجه حق.

املطلب الثاني
حكم احملكمة الدستورية رقم 12 لسنة 2010 )دستوري(

نظرت احملكمة بالدفع بعدم دستورية املادة )49/ثالثاً( من قانون اجلزاء، التي تنص على 
أن: »يعد شريكاً في اجلرمية بعد وقوعها من كان عاملاً بتمام ارتكاب اجلرمية وصدر منه 
فعل من األفعال اآلتية: ... )ثالثاً( حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، 
 )30( للمواد  باملخالفة  اجلرمية«،  ارتكاب  وراء  من  آخر  لشخص  أو  لنفسه،  منفعة  على 
و)32( و)33( من الدستور)22(، حيث جاء في احلكم: »أّن النص في املادة )30( من الدستور 
على أن: »احلرية الشخصية مكفولة«، وفي املادة )32( منه على أن: »ال جرمية وال عقوبة 
إال بناء على قانون«، وفي املادة )33( منه على أن: »العقوبة شخصية« يدل على أّنه، وإن 
كان سلطة املشّرع في مجال إنشاء اجلرائم وحتديد العقوبات التي تناسبها، أنها سلطة 

حكم احملكمة الدستورية رقم 12 لسنة 2010 )دستوري(، بتاريخ 15 مارس 2010، منشور على املوقع   )22(
اإللكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية الكويتية على الرابط:

https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/section5.aspx?sectionid=5
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تقديرية، إال أّن هذه السلطة حُدها قواعد الدستور، والزم ذلك أّنه يتعنّي على املشّرع - 
في هذا الصدد - حتقيق التوازن بني كفالة أمن املجتمع من ناحية، وحفظ حقوق األفراد 
حال  بذاتها  أفعاال  املشّرع  تأثيم  مجال  في  فإّنه  وبالتالي  أخرى،  ناحية  من  وحرياتهم 
– تعيني حدود هذه األفعال مبا  وقوعها ينبغي - إعماالً ملبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة 
ينفي التجهيل بأبعادها؛ صوناً للحرية الشخصية التي كفلها الدستور، باعتبارها حقوقاً 
طبيعية تكمن في النفس البشرية ال يتصّور فصلها عنها، وأال يكون من شأن النصوص 
من  لألفراد،  الدستور  كفلها  وحريات  حقوقاً  تعرقل  أن  املشّرع  يضعها  التي  اجلزائية 
خالل انفالت عباراتها، أو تعدد تأويالتها، أو افتقارها التحديد اجلازم لضوابط تطبيقها، 
حتقيقاً لهدف املشّرع من تأثيم هذه األفعال وتقرير العقوبة عنها، وهو الزجر اخلاص 
للمجرم جزاًء وفاقاً ملا اقترفته يداه من جرم، والردع العام لغيره حلمله على اإلعراض 
عن إتيان هذا اجلرم، كذلك فإّن مراعاة احلرية الشخصية تقتضي عدم إعمال نصوص 

عقابية ُيساء تطبيقها في املراكز القانونية القائمة للمخاطبني بها«.
وتتضح من هذا احلكم - كسابقه - مسألة ضبط النص اجلزائي بالشكل الذي يكون فيه 
جلياً عن الغموض، إال أّن احملكمة الدستورية زادت على مسألة السلطة التقديرية للمشّرع 
التوازن بني كفالة أمن املجتمع من ناحية، وحفظ حقوق األفراد  اجلزائي معيار حتقيق 
وحرياتهم من ناحية أخرى)23(، وهذا ما لم تناقشه احملكمة في احلكم محل التعليق، حيث 
إّن مسألة التوازن بني أمن املجتمع بكل عناصره، وحفظ حقوق وحريات األفراد مسألة 
جديرة باملناقشة في مثل هذا النوع من املوضوعات التي متس جانباً أخالقياً مهماً في 

حياة األفراد.

املطلب الثالث
حكم احملكمة الدستورية في الدعوى الدستورية 

رقم 20 و21 و22 لسنة 2013 )دستوري(
الدعوى  في  حكمها  باملوضوع  املرتبطة  الدستورية  للمحكمة  األخرى  األحكام  من 
الدستورية رقم 20 و21 و22 لسنة 2013 )دستوري(، الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2013، 
بشأن الطعن في عدم دستورية نص املادة )25( من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل 

كذلك من األحكام التي أصدرتها احملكمة بشأن غموض النص اجلزائي، الطعن رقم 20 لسنة 2019، جلنة   )23(
فحص الطعون، بتاريخ 11 ديسمبر 2019، والطعن رقم 14 لسنة 2017، جلنة فحص الطعون، بتاريخ 15 

نوفمبر 2017، منشور على املوقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية الكويتية على الرابط:
https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/section5.aspx?sectionid=5
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بعض أحكام قانون اجلزاء رقم 16 لسنة 1960، التي تنص على أّنه: »يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه 
أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور 
أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق األمير وسلطته، أو عاب في 

ذات االمير، أو تطاول على مسند اإلمارة« ملخالفتها املواد 30 و32 و36 من الدستور.
وكان النعي مبنيا على أّن هذا النص قد متت صياغته بعبارات عامة من دون أن يكون لها 
مدلول واضح، أو معنى معنّي، أو تعريف بالطعن »في حقوق األمير وسلطته« أو تعريف 
يطلق  الذي  األمر  اإلمارة«،  مسند  »على  بالتطاول  تعريف  أو  األمير«  ذات  »في  بالعيب 

العنان في عملية التجرمي وسوء التقدير احملتمل حال التطبيق.
أهمية  حول  تفصيالً  احملكمة  ساقت  بعدما   - الدعوى  الدستورية  احملكمة  رفضت  وقد 
بينها  من  كان  األسس،  من  مجموعة  على   - ورأسها  الدولة  رمز  على  واحلفاظ  النص 
عدم غموض النص، وأّنه ال يدع مجاالً للتقدير من قبل القائمني على تنفيذ القانون، حيث 
ذكرت احملكمة أّن املادة حّددت األركان بشكل واضح ال لبس فيه، حيث ذكرت أّن الركن 
األول هو العالنية، والركن الثاني هو القصد اجلنائي املستفاد من الوقائع املكونة للفعل 
املؤّثم، وقالت: »إن الركن الثالث هو الطعن في حقوق األمير وسلطته، والعيب في ذات 

األمير، والتطاول على مسند اإلمارة«. 
وبيّنت احملكمة املقصود بهذه العبارات بقولها: »حيث بيّنت أن املقصود حماية شخص 
األمير مما عساه أن يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل نقد منطو على 
جتريح ميس الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي 
من شأنه أن يضعف من سلطة رئيس الدولة، وينقص احلق الذي يستمده من الدستور، 
وليس من شأن ذلك أن يؤثر في حرية الرأي ونقد أعمال احلكومة، بل هي حرية مكفولة 
على الدوام، ما دام األمير ال يزج باسمه وال يقحم، ونقد أعمال احلكومة  ال ميكن أن يوجه 
إال إلى املسؤولني عنها بحكم الدستور، ويقصد بالعيب التهجم الذي من شأنه أن ميثل 
أّن املقصود بالتطاول  الدولة. كما  الواجب لشخص رئيس  أو مساساً باالحترام  انتهاكاً 
على مسند اإلمارة، التعريض بنظام توارث اإلمارة وكيان النظام األميري القائم، وليس 
املقصود هو حماية شخص األمير ألّنها محمية باملادة )54( من الدستور، بل يشمل كل 
ما من شأنه أن ميس كرامة اإلمارة، بحيث يضعف احترام الناس لها، أو يقلّل من هيبتها 
تطاوال،  أو  عيباً  أو  طعناً  يعد  فيما  التقدير  سلطة  وللمحاكم  األمة،  لدى  األدبي  ونفوذها 
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أو ال يعد كذلك، ألنها أقرب إلى استظهار هذا األمر على ضوء الوقائع املادية واألحوال 
والظروف واملالبسات«. 

في هذا احلكم يتبنيَّ لنا أن احملكمة متيل إلى الصياغة املرنة في النص، على عكس ما انتهت 
إليه في احلكم محل التعليق، وبّررت ذلك بسبب طبيعة صعوبة تعديد األفعال التي من 
شأنها أن تعد طعناً أو عيباً أو تطاوالً، وتركت حملكمة املوضوع تقدير ذلك، بل إّنها حّددت 
مفاهيم لتلك العبارات بشكل صريح، وافترضت أن يكون ذلك واضحاً بني أوساط الناس 
االجتاه  وهذا  السابقة،  أحكامها  في  اعتمدته  الذي  الوضوح  معيار  حسب  باختالفهم 
التعليق، بسبب صعوبة تعديد األفعال  للمحكمة كان من األحرى تبنيه في احلكم محل 
كذلك في جرمية التشبه باجلنس اآلخر، وكان في إمكانها حتديد املفاهيم التي تفترض 

وضوحها بني أوساط الناس، كما فعلت في هذا احلكم .
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اخلامتة
لسنة   5 رقم  الدعوى  في  الكويتية  الدستورية  احملكمة  حكم  على  التعليق  البحث  تناول 
قانون  من   )198( املادة  دستورية  عدم  بشأن   2022 فبراير   16 بتاريخ  الصادر   ،2021
اجلزاء رقم 16 لسنة 1960، فيما يخص »التشبه باجلنس اآلخر بأي صورة من الصور« 
القواعد  إطار  في  وإشكالياته  أساسه  حيث  من  احلساسية،  بالغ  موضوعاً  باعتباره 
واألصول القانونية املستقرة، بغية استنتاج توجه وفلسفة احملكمة بهذا الشأن وخيارتها 

األخرى املتاحة بهذا اخلصوص، وذلك بالقياس على توجهاتها السابقة. 
 16 )198( من قانون اجلزاء رقم  املادة  الدستورية عدم دستورية  عندما قررت احملكمة 
لسنة 1960، املعدَّل بالقانون رقم 36 لسنة 2007 فيما تضمنه من جترمي »التشبه باجلنس 
الدستور  )30( من  املادة  اآلخر بأي صورة من الصور« كانت تضع نصب عينيها نص 
الذي نص على أن: »احلرية الشخصية مكفولة«، واملادة )32( منه التي نصت على أن: »ال 
جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون...«، وعندما أشار احلكم إلى مبدأ شرعية اجلرمية 
لم تكن احلرية  الشخصية، وبذلك  تكفله احلرية  مهماً  إليه بوصفه مبدأً  أشار  والعقوبة 
الشخصية - مبفهومها الواسع - هي أساًسا للحكم، مبعنى لم يكن يرى احلكم  أّن هذا 
التجرمي يتنافى مع حرية الشخص في أن يفعل ما يريد ويلتفت عن ما ال يريد، أو أّن ذلك 
من قبيل احلياة اخلاصة احمليطة به، يقّرر فيها رغباته دون تدخل، بل اعتمد على مفهومها 
الضيّق الذي يتصل باحلرية املادية، مركزاً على أساس هذا املفهوم الضيّق املتمثل في مبدأ 
مشروعية اجلرمية والعقاب كمبدأ يفترض ضبط النصوص مبوضوعية، بالشكل الذي 

ال يترك للقائمني على تطبيق القانون سلطة تقديرية في مجال التجرمي. 
اجلمود،  أو  املرونة  ناحية  من  القانونية  الصياغة  حول  يدور  احملكمة  حكم  كان  وبذلك 
وتبنّي لنا أّن احملكمة الدستورية الكويتية متيل إلى الصياغة اجلامدة بشأن هذه اجلرمية، 
وأن  لنواهيها،  الضيّقة  احلدود  بيان  في  واضحة  قاطعة  بصورة  محّددة  تكون  بحيث 
الفعل، وما يعد تشبهاً  لتحديد ذلك  تتعنّي مراعاته  لها معيار موضوعي منضبط  يكون 

باجلنس اآلخر وما ال يعد كذلك.
حول  اآلراء  تباين  دون  يحول  مبا  العقابية  النصوص  تصاغ  أن  يجب  أّنه  املؤكد  من 
مقاصدها، مهما كان نوع الصياغة، إال إننا نختلف مع احلكم في هذه التوجه؛ بسبب أن 
طبيعة الفعل املؤّثم تتطلّب صياغة مرنة، حيث من الصعب ضبط هذا الفعل مبعيار محّدد 
دقيق، واكتفى املشّرع بالنتيجة وحتديد العالقة السببية من أجل حتديد الفعل باإلشارة 
إلى كون هذا الفعل صاحًلا ألن يحّقق هذه النتيجة بسبب صعوبة حتديد الفعل ومالمحه 
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بشكل دقيق، بل وضع املشرِّع مثااًل يسهل عملية القاضي في تكييف الواقعة، وكان النص 
بذلك  يتفق مع  الصياغة املرنة التي جلأت لها التشريعات اجلنائية احلديثة لتجنب عيوب 

الصياغة اجلامدة؛ لتواكب التطورات، وتستوعب الوقائع حسب الظروف واملالبسات. 

بحث  عدم  الضيّق  مبفهومها  الشخصية  احلرية  على  حكمها  احملكمة  تأسيس  ويفسر 
احملكمة شرعية التشبه باجلنس اآلخر من عدمها من الناحية اإلسالمية، وهذا ما يفّسر 
الدولة هو اإلسالم، وأّن  التي تقّر بأّن دين  كذلك عدم تطرق احملكمة للمادة الدستورية 
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، رغم عدم  االختالف حول حرمة التشبه 

باجلنس اآلخر من ناحية الدين اإلسالمي.  

وبيَّنت احملكمة الدستورية أن حكمها هو امتداد ملا جرى به قضاؤها، وبالنظر إلى السوابق 
القضائية للمحكمة، جندها نظرت فعالً في الكثير من القضايا التي تدور حول الطعن في 
ألحكام  باملخالفة  انضباطه  عدم  أو  اتساعه،  أو  النص  غموض  بسبب  جزائية؛  نصوص 
والعقاب،  التجرمي  بشرعية  املتعلق  شقها  في  الشخصية  احلرية  يخص  فيما  الدستور 
فهي تبحث - من حيث املبدأ - في هذا النطاق فقط، ومن قضائها ما انتهى إلى دستورية 
النص املطعون في عدم دستوريته، ومنها ما حكمت بعدم دستوريته، فهي تتمتع بسلطة 

تقديرية واسعة لتقدير ما إذا كان النص يحتاج إلى صياغة جامدة أو صياغة مرنة. 

ويتضح جليًّا من أحكامها السابقة أنها حددت معايير وضوح النص اجلزائي بأن يكون 
ذلك واضًحا بني أوساط الناس على اختالفهم، وبيّنت حدود السلطة التقديرية للمشّرع 
في هذا املجال؛ بهدف أال يرتبط إنفاذ النص اجلزائي مبعايير شخصية مرجعها إلى تقدير 
وبيّنت  احلقيقة،  مراميه  محل  ملقاصده  اخلاص  فهمهم  وإحالل  تطبيقه،  على  القائمني 
احملكمة أال حُتمل النصوص على غير مقاصدها  عند تفسير النصوص التشريعية بصفة 
عامة، والنصوص اجلزائية بصفة خاصة، وأال ُتفّسر مبا ُيخرجها عن معناها، أو يؤدي 
إلى االلتواء بها عن سياقها، بل يجب أن تعطى كل عبارة داللتها على النحو املعتاد لها، 
التقديرية للمشّرع اجلزائي ينبغي أن تكون في حدود معيار  السلطة  أّن مسألة  وأكدت 
األفراد وحرياتهم من  ناحية، وحفظ حقوق  املجتمع من  أمن  كفالة  التوازن بني  حتقيق 

ناحية أخرى.

كما كان لدى احملكمة خيار آخر في احلكم، بحيث كان لديها مجال في احلكم بدستورية 
النص املطعون فيه، وتساعدها في ذلك مجموعة من األمور، منها تبنيها الصياغة املرنة 
التفسيرية  بشأن النص املطعون في عدم دستوريته، والرجوع إلى الدستور ومذكرته 
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ذلك  على  واالستعانة  للتشريع،  رئيسي  مصدر  اإلسالمية  الشريعة  أن  بخصوص 
باملذكرة اإليضاحية للنص املطعون فيه.

لذلك نوصي احملكمة الدستورية الكويتية بالتوسع في تبني الصياغة املرنة بشكل أوسع 
مما هي عليه اآلن، متاشياً مع السياسية اجلنائية احلديثة في اجلرائم غير التقليدية التي 

من الصعب حتديد عناصرها بشكل منضبط وجازم. 

وفي اخلتام فإن ما وصلت إليه احملكمة من حكم - حسب حيثياته - ال مينع من جترمي 
الفعل بتشريع آخر يراعي الصياغة اجلامدة التي تطلبها احلكم في الصياغة التشريعية 
حتقيًقا ملبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة، وهذا ما كان ليتحقق لو بنت احملكمة حكمها على 

احلرية الشخصية في مفهومها الواسع.
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