
115

قشممممائا نع مايجم مامفا اراارماقذا  ئ ذامفمم   تا

115

مرافعة نموذجية إلسقاط 
المادة 534 من قانون 

العقوبات 



116

قشممم تائا نع مافددم ةاجذامن تاقفارم

مقدمة
ــد درجــت  ــس حــىت الســنة51. وق ــات كل مجامعــة عــى خــالف الطبيعــة بالحب ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــب الم تعاق

ضافــة إىل بلــدان عديــدة تســتعمل قوانينهــا العبــارة نفســها، عــى االســتناد إىل هــذه المــادة لمعاقبــة  ي لبنــان، باالإ
العــادة �ف

ــذ  ، وذلــك دون أن يكــون النــص قــد حــدد مفهــوم الطبيعــة ومــا يعــّد مخالفــا لهــا. ومن ف ــة والمثليــ�ي العالقــات المثلي

اضــات عــى معاقبــة العالقــات المثليــة وعــى مفهــوم  ا تدريجيــا بعدمــا زاد حضــور االعرت 2003، شــهد هــذا الواقــع تغــري

ي هــذا المجــال، هــو المؤتمــر الــذي عقدتــه جمعيــة 
ي النقــاش العــام. ولعــل أبــرز المواقــف �ف

»عــى خــالف الطبيعــة« �ف

اح تعديــل قانــون العقوبــات الذي  ي أيــار 2003 حــول اقــرت
ي 2004( �ف

ي 2002 وتوقفــت عــن العمــل �ف
»حريــات خاصــة« )نشــأت �ف

ي 2002. ففــي هــذا المؤتمــر، ســجل للمــرة االأوىل مطلــب إلغــاء المــادة 534 المذكــورة 
ف �ف وضعتــه لجنــة تحديــث القوانــ�ي

ي 
ة تمحــورت حــول مفهــوم »عــى خــالف الطبيعــة«. وقــد ورد هــذا المطلــب ضمــن توصيــات المؤتمــر الــىت ضمــن محــارصف

اضــات مــع تأســيس  شــملت مســائل تتصــل بالشــأن العــام كمــا بالشــأن الخــاص52. وبالطبــع، تعــزز حضــور هــذه االعرت

( يخالــف النظــام العــام  ف يــع واالستشــارات أن موضوعهــا )الدفــاع عــن المثليــ�ي ت هيئــة الترش ي اعتــرب
جمعيــة حلــم الــىت

، اســتمرت جمعيــة حلــم  ام وزارة الداخليــة بهــذا الــرأي لرفــض إعطــاء العلــم والخــرب وتحديــدا المــادة 45353. ورغــم الــرتف

ي درجــة هامــة مــع دراســة أنجزتهــا الجمعيــة بشــأن المالحقــات 
ي المجــال الحقــو�ت

ي لبنــان. وبلــغ عملهــا �ف
بالعمــل عالنيــة �ف

ــق  ــة تطبي ــوص كيفي ــدة بخص ــب ع ــن جوان ــة ع ــفت الدراس ــد كش ــادة 53454.  وق ــة الم ــى خلفي ــة ع ــة الحاصل القضائي

ي الخصوصيــة. فغالبــا مــا تكــون 
ي العالقــات العالنيــة انمــا يشــهد غالبــا تدخــال ســافرا �ف

المــادة 534 والــذي ال ينحــر �ف

المالحقــات انتقائيــة ومبنيــة عــى إخباريــات، كتــب معلومــات ووشــاية، فتصبــح إذا هــذه المــادة وكأنهــا ســيف مصلــت 

، حيــث بــات لهــم نــوادي ليلــة وأماكــن  ي
ي المشــهد اللبنانيــة بشــكل علــىف

، علمــا أن هــؤالء باتــوا موجــودون �ف ف يهــدد المثليــ�ي

ي يشــري إىل تقبــل 
: فالواقــع اللبنــا�ف ي

ف الواقــع االجتماعــي والقانــو�ف ف وأن هنالــك انفصــام بــ�ي ي معروفــة. مــن هنــا، تبــ�ي
تــال�ت

ي هــذا المجــال حيــث لــم تعــد هــذه العالقــات �يــة عــى أحــد، ومــن ناحيــة أخــرى، 
ف وتســامح �ف ي للمثلــ�ي اجتماعــي نســىب

مــا زالــت المــادة 534 تطبــق عليهــم بشــكل صــارم.  وقــد طــرح التقريــر إشــكاليات وأســئلة عديــدة حــول أطــر تفســري 

المــادة 534: فمــا هــي »الطبيعــة« أو الميــول الجنــ�ي الطبيعــي؟ ومــا هــي »المجامعــة« المخالفــة للطبيعــة، وأبعــد مــن 

ي الحصــول عــى تفســري مختلــف 
ذلــك، كيــف يمكــن إثبــات هــذه المجامعــة؟ فاالإجابــة عــن هــذه االأســئلة قــد تؤثــر فعــال �ف

عــن التطبيــق الحــاىلي للمــادة 534، خاصــة وإن تمــت مقاربتهــا عــى ضــوء تقــدم العلــوم والقانــون المقــارن. وطبعــا، 

ة بعــد عــى االإجابــة عــى هكــذا مواضيــع حساســة، خاصــة مــع الطبقــة  رأت الدراســة أن الســلطات العامــة غــري حــارصف

ــرب  ــات الدراســة باالســتحصال عــى تفســري المــادة 534 مــن من ــه، جــاءت توصي ــاء علي ــة. بن ــة الحالي السياســية الطائفي

ي مــن شــأنه 
ي الحاصــل، والعمــل عــى صياغــة خطــاب حقــو�ت

اخــر، القضــاء، بشــكل يواكــب التطــور االجتماعــي والقانــو�ف

حــت الدراســة إعــداد مرافعــة نموذجيــة » تتضمــن مجمــل  ــراز االنعكاســات االجتماعيــة والقانونيــة للمالحقــات، فاقرت إب

ي 
ي مالحقــات مماثلــة. ومــن أهــم هــذه الدفــوع، االنعكاســات القانونيــة واالجتماعيــة المشــار إليهــا �ف

الدفــوع المنتجــة �ف

ي 
ي هــذا المجــال، لمــا �ف

الدراســة، وبشــكل خــاص الســوابق الصــادرة عــن محاكــم أجنبيــة واالآيلــة إىل اســتبعاد التجريــم �ف

تجــاه.« ي هــذا االإ
ورة الســري �ف ي بــرف

ي إقنــاع القضــاء اللبنــا�ف
ذلــك مــن تأثــري �ف

51 - تنص المادة 534 من قانون العقوبات الصادر في 1943 على ما يلي: كل مجامعة على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة. 
52 - »حريات خاصة الكرامة االنسانية في قانون العقوبات«، صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، 2003 

53 - االستشارة الصادرة بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن هيئة التشريع واالستشارات بتاريخ 2009-12-8      
54 - نزار صاغية، »أقواس قزح أمام أقواس المحاكم، في العالقات المثلية في قوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوانين الدول العربية« مع تقريرين 

عن لبنان وتونس، جمعية حلم، 2009.
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ة نفســها )أي مــا بعــد صــدور  ي الفــرت
ســقاط المــادة 534 هــو صــدور حكــم �ف ومــا عــزز مــن إمكانيــة اللجــوء إىل القضــاء الإ

ــم  ــون االأول 2009  أن »ل ي 2 كان
ــه الصــادر �ف ي حكم

ون �ف ــرت ي الب
ــرد �ف ي المنف

ي الجــزا�أ
ــرب القــا�ف ــث اعت ــام(، حي ــر بأي التقري

ف للطبيعــة أو معيــار يجــري عــى أساســه تحديــد مــدى تطابــق أو مخالفــة الفعــل للطبيعــة 
ّ يحــدد القانــون مفهــوم معــ�ي

ف  ــ�ي ــم قوان ــد فه ــتطع بع ــم يس ــان ل نس ــرى أن االإ ــا ن ــاء، فإنن ــر القض وك لتقدي ــرت ــر م ــث إذا كان االأم ــا، وحي ولقوانينه

«، معتمــدا بذلــك مــا ســعى  الطبيعــة بجوانبهــا كافــة وال يــزال حــىت اليــوم يســعى الكتشــاف الطبيعــة وطبيعتــه حــىت

يصالــه مــن تحليــل وحجــج قانونيــة.  التقريــر الإ

ــك  ــادة 534، وذل ــادة تفســري الم ع ــة الإ ــداد مرافعــة نموذجي ــم العمــل عــى إع ــات، ت ــع هــذه المعطي ــاء عــى جمي وبن

ــم  ــن فه ــة، وكمســتند يعــزز م ــن جه ــم م ــام المحاك اتيجي أم ســرت ي االإ
ــا�ف ي التق

ــدم �ف ــدف اســتعمالها كمرافعــة تق به

ــون مــن جهــة أخــرى.  القان

أين استعملت هذه المرافعة ح�ت االن؟

ــم  ــث ت ــة ك.55، حي ــم واحــد، وهــي قضي ــا حك ــا، صــدر فيه ــالث قضاي ي ث
ــم إســتعمال هــذه المرافعــة حــىت االن �ف ت

دعــاء عليهمــا بموجــب المــادة 534  ف عــى خلفيــة القبــض عليهمــا وهمــا يمارســان الجنــس الفمــوي، واالإ توقيــف شــخص�ي

ــا  ــة، خاصــة فيم ــة النموذجي ــة مســتندا إىل هــذه المرافع ــي خــالل جلســة �ي ــع المحام اف ــات. فرت ــون العقوب ــن قان م

ــه: ي 31-10-2013 جــاء في
ــق بعــدم توفــر عنــر المجامعــة )2(، وقــد صــدر قــرار �ف يتعل

ي بــاب الوقائــع ال 
ف �ف »حيــث أن إقــدام المدعــى عليــه )...( عــى لعــق احليــل المدعــى عليــه )...(، عــى الوجــه المبــ�ي

ي نصــت عــى المجامعــة خالفــا للطبيعــة،
يؤلــف عنــارص جــرم المــادة /534/ مــن قانــون العقوبــات والــىت

ــا  ــوج م ي الول
ــا للطبيعــة، الأن المجامعــة تعــىف ــع ال تشــكل مجامعــة خالف ــاب الوقائ ي ب

ــورة �ف ــث أن االأفعــال المذك وحي

ــادة /534/ق.ع« ــادي للم ــن الم ــاء الرك نتف ــا الإ ــى عليهم ــات بحــق المدع ي معــه ابطــال التعقب
ــىف يقت

ــة، أو أي تفســري  ي ضــد تجريــم المثلي
ــه الأي موقــف مبــد�أ فممــا تقــدم يتضــح أن الحكــم، وبالرغــم مــن عــدم تضمن

ي أن 
ي تطبيــق عنــارص الجريمــة، حيــث اعتــرب القــا�ف

جديــد للمــادة 534 عــى أنهــا ال تعاقــب المثليــة، قــد جــاء متشــددا �ف

ي اســتخداماتها 
ورة �ف العنــر المــادي للجريمــة غــري موجــود )أي الولــوج(. ويــدل ذلــك عــى أن المرافعــة لــن تــؤدي بالــرف

ي التثبــت مــن توّفــر 
ي بالتشــدد �ف

االأوىل إىل صــدور أحــكام بإعطــاء مفهــوم جديــد للمــادة 534، إال أنهــا قــد تقنــع القــا�ف

ي االإجتهــاد.
عنــارص الجريمــة، ممــا يشــكل بحــد ذاتــه منًحــى تقدميــاً �ف

ي وفحوصات العار:    
عالم، المجتمع المد�ن االإ

ــة  ــار 2012 عــى مــا ســمي ب »»فحوصــات العــار«56 وهــي فحوصــات المثلي ي أي
ي ندوتهــا �ف

ــة �ف أضــاءت المفكــرة القانوني

ــات العامــة، حيــث يتــم إخضاعهــم لفحصــا  ي النياب
ي يتــم فرضهــا عــى بعــض االأشــخاص �ف

ــىت ــة ال وفحوصــات العذري

55 - قرار القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، في 2013-10-31       
56 - ندوة المفكرة القانونية في 23 أيار 2012 »فحوصات العار: فحوصات المثلية وفحوصات العذرية«
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حســيا عــى االجــزاء الحميميــة مــن اجســادهم الأثبــات ميولهــم الجنســية وتحديــدا مــدى صحــة قيامهــم بأفعــال »لــواط« 

ــيئا  ــت ش ــات ال تثب ــذه الفحوص ف إىل أن ه ــ�ي عي ــاء �ش ــا أطب ــي إليه ي دع
ــىت ــدوة ال ــارت الن ــد اش ــة(. وق ــات مثلي )اي عالق

ي أكــرش مــن صحيفــة 
ــه �ف ضــاءة علي عــالم بالموضــوع، فتمــت االإ ــار اهتمــام االإ ــة لهــا، ممــا أث ــة وعلمي وأن ال قيمــة طبي

يوميــة57. وقــد تطــور الحديــث �في النقــاش العــام أكــرش عندمــا تــم توقيــف 36 شــخص �في ســينما بــالزا وتعرّضهــم جميعــا 

ة االأخبــار  رســال أن تبــدأ مقدمــة نــرش عالميــة، المؤسســة اللبنانيــة لالإ جــي، مــا دفــع بإحــدى أبــرز القنــوات االإ للفحــص الرش

ي طرحتهــا المفكــرة، »فحوصــات 
، فتحدثــت عــن هــذه الفحوصــات واقتبســت مــن التســمية الــىت المســائية بهــذا الخــرب

العــار«، عنوانهــا لتصبــح »جمهوريــة العــار«.58

وت ولــوزارة العــدل تطالــب فيــه بالكــف عــن هــذه  ف لنقابــة أطبــاء بــري  انطالقــا مــن هنــا، قدمــت المفكــرة القانونيــة كتابــ�ي

الفحوصــات، فأصــدرت النقابــة المذكــورة تعميمــا منعــت فيــه االأطبــاء مــن إجــراء هــذه الفحوصــات ووجــه وزيــر العــدل 

يــة طالبــا منهــا وقــف الفحوصــات بشــكل جــازم وقــد أصــدرت النيابــة العامــة عــى اساســه  ف كتابــا اىل النيابــة العامــة التميري

59. فهــذا الحــراك وإن كان متعلقــا بشــكل غــري مبــا�ش بالمــادة 534، فهــو قــد أســهم طبعــا �في فتــح  تعميمــا بهــذا المعــىف

النقــاش عــى إجــراءات التحقيــق المتبعــة لتثبيــت »جريمــة« المثليــة، وبالتــاىلي كانــت مدخــال للتشــكيك بأحقيــة لعقــاب. 

ي 
شــكالية �ف اك هــذه االإ ــة ممــا اســتدعى أيضــا إ�ش ة نفســها لتحضــري المرافعــة النموذجي ي الفــرت

ــه �ف ــك كل وقــد حــدث ذل

ــذه  ــي ه ــا يعط ــة(، مم ــات المجامع ثب ج الإ ــرش ي لل ــىب ــص الط ــى الفح ــتناد ع ــواز االس ــدم ج ي ع
ــع 2.2 �ف ــة )راج المرافع

ي للمــادة، ال بــل أنهــا تعــي أيضــا الممارســات 
ي المعــىف القانــو�ف

المرافعــة طابعــا أكــرش واقعيــة: فهــي ال تناقــش فقــط �ف

 . ف ي تفرضهــا المؤسســات واالأجهــزة عــى المثليــ�ي
اليوميــة والحياتيــة الــىت

ي المرافعة؟ 
أين دور علم النفس �ن

ي علــم النفــس والعلــوم الطبيعيــة تؤكــد أن المثليــة ليســت مرضــا نفســيا ال بــل 
مــع تطــور العلــوم وظهــور دراســات �ف

ف ال بــل 
اجــع عــن تجريــم المثليــ�ي ف ترت

يعــات والقوانــ�ي يــة60، بــدأت الترش ي النفــس البرش
ات الموجــودة �ف أنهــا مــن المتغــري

ف هــي مــن  . ولعــل قضايــا المثلــ�ي ف ضدهــم عــى أســاس الميــول الجنــ�ي أصبحــت تتجــه نحــو حمايــة هــؤالء مــن التميــري

كا مثال، ســاهمت اكتشــافات  ف علــم النفــس والقانــون. ففــي أمــري ي تطــرح فيهــا إشــكاليات متداخلــة بــ�ي
أكــرش المواضيــع الــىت

نســان، بوقــف تجريمهــا61 ال بــل  ات االإ ي تفيــد أن المثليــة ليســت مرضــا نفســيا بــل متغــري مــن متغــري
علــم النفــس، الــىت

 )LPA( ــن ادععميل لادبفةفيل ادطــب لافنسي ــدرت كل م ــان، فأص ي لبن
ــا �ف ــاد. أم ف واالإضطه ــري ــع التمي ــد لمن ــرض قواع ف

57 -   Daily Star, »Homosexuality tests on detainees a violation: HRW”, 25-5-2012.
L’Orient le Jour, “Les examens de la honte dans les casernes denoncés par l’Agenda Juridique”, 25-5-
2012.

»فحوص العار: عندما « يُغتصب  »موقوف للتثبت من  مثليته«، السفير، نشر في 25 -2012-5 .
»فحوص العار على المثليين. ال قيمة طبية لها نعتمدها في لبنان وتعود الى القرن ال18 »، النهار، نشر  في 2012-5-29.

»Au Liban les examens de la honte«,  Le Monde, 2012-6-10.
.2012-8-31 ، )LBC( 58 - نشرة االخبار المسائية، المؤسسة اللبنانية لإلرسال

59 - سارة ونسا، »«فحوصات العار« تستمر في »جمهورية العار«: حين يصبح القانون والطب مجرد أدوات لإلذالل والتخويف«، المفكرة القانونية، 
العدد 18، حزيران 2014.

60 -Aglp.org, LGBT Mental Health Syllabus. [online]
 Available at:http://www.aglp.org/gap/1_history/#declassification [Accessed 18 Nov. 2015]. http://www.aglp.
org/gap/1_history/#declassification [Accessed 18 Nov. 2015].

61 - لمى كرامة، *«no human being is illegal««: كيف استخدم علم النفس إللغاء تجريم المثلية في الواليات المتحدة األميركية؟«، المفكرة 
القانونية، العدد 11، أيلول 2013. 
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ــوز 2013  ــة62 �في تم ــات ثالث ــّية بيان ــة الجنس ــة للصّح ــة الّلبنانّي ــة الطبّي ــس )LPS( والجمعّي وادععميل لادبفةفيل امدم النف
إتفقــت فيهــا عــى أن المثليــة ليســت مرضــاً وبالتــاىلي ال تســتدعي أي عــالج، إذ يمكــن لعلــم لافنس التدخــل عع لاعثديين 

ــة إذا كان لاعريض يمةفي  ــم الحقيقي ــاف ميوله ــي لاضغوطةت لامةئديل ولالعتعةجيل، أو الكتش »اعسةجدتفم لتخط
عن لضطــنلب بةافويل لاعفسيل«، وإن أي عــالج يزعــم بعــض االأطبــاء القيــام بــه لتغيــري ميــول الشــخص يؤثــر ســلباً 
ــة للصّحــة الجنســّية  ــة الّلبنانّي ــة الطبّي ــا حلــم والجمعّي ــه جمعيت ي الــذي عقدت

ــر المؤتمــر الصحــا�ف )ة(. وذّك عــى المثــىي

ي لبنــان، عــى أســاس أنهــا تعــزز رهــاب 
ف االآيلــة إىل تجريــم المثليــة الجنســية �ف ورة تعديــل القوانــ�ي ي 28 آب 2013 بــرف

�ف

  .Homophobiaالمثلية أو الـــ

ي 
ــد الطريــق أمــام القــا�ف ي يمّه

ي بمــوازاة المرافعــة النموذجيــة والتقــا�ف إن وجــود هكــذا مبــادرات مــن الجســم الطــىب

عطــاء تفســري مغايــر للمــادة 534 عــى ضــوء المفهــوم العلمــي المعطــى للعالقــات المخالفــة للطبيعــة وعــدم إمكانيــة  الإ

تطبيقهــا عــى المثليــة الجنســية. فتشــكل هــذه المرافعــة مثــاال حيويــا عــى أهميــة مقاربــة القانــون مــن منظــور متعــدد 

االختصاصــات. فــإن تفســري مــا هــو »مخالــف للطبيعــة« يبقــى رهــن العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة والنفســية وبالتــاىلي 

ي إعطــاء تفســري مختلــف للمــادة مــن جهــة، وإعطائهــا بعــد أكــرش إنســانية مــن جهــة 
وريــة �ف ف أن هــذه العلــوم رصف يتبــ�ي

ف  اكــة بــ�ي أخــرى. فــإن صــدور هكــذا بيانــات، ال يعــزز فقــط مــن حظــوظ نجــاح المطالبــة القانونيــة، بــل يؤســس أيضــا لرش

اكــة أن تــؤدي إىل مقاربــة القانــون  شــكاليات المتعلقــة بهــا، فيكــون لهــذه الرش ي مقاربــة االإ
القانــون والعلــوم االجتماعيــة �ف

 . ف ي عــدد كبــري مــن القضايــا المتعلقــة بالمهمشــ�ي
ف ال بــل �ف ي قضايــا المثليــ�ي

بنظــرة أكــرش إنســانية وواقعيــة، ليــس فقــط �ف

نحو أبعاد أوسع للمرافعة: 

ي القانون المقارن 
أبعاد �ن

ف مــن دول  ف والحقوقيــ�ي ي نــدوات دوليــة، أبــدى عــدد مــن الناشــط�ي
عنــد عــرض معــّدي هــذه المرافعــة لهــذا العمــل �ف

ي مرافعاتهــم 
ســتلهام منهــا �ف جمــة بهــدف االإ اً بالحصــول عــى نســخة مرت فريقيــة منهــا، إهتمامــاً كبــري عــدة، وبخاصــة االإ

ف عــدة تســتخدم عبــارة »العالقــات المخالفــة للطبيعــة« لمعاقبــة المثليــة. وعنــد  أمــام محاكــم بلدانهــم. فثمــة قوانــ�ي

ف  ي العالــم، يتبــ�ي
ي تجريــم المثليــة، وهــي أكــرش مــن 76 دولــة �ف

ي تســتند إليهــا الــدول �ف
ي المــواد القانونيــة الــىت

التدقيــق �ف

أن 35 مــن هــذه الــدول تســتخدم عبــارة »مخالفــة الطبيعــة«63، فيمــا الــدول المتبقيــة تجــرم العالقــات المثليــة رصاحــة. 

ــدول،  ــذه ال ــن ه ــواىلي 35 م ي ح
ــا �ف ــح ممكن ــا، يصب ــن جوانبه ــض م ــة، أو بع ــذه المرافع ــتعمال ه ــإن اس ــه، ف ــاء علي بن

ي لناحيــة تجريم العالقــات المثلية 
خاصــة العربيــة منهــا كالمغــرب64 وســوريا65. فالتشــابه بيــن هــذه القوانيــن والنــص اللبنــا�ف

إســتنادا عــى تجريــم العالقــات المخالفــة للطبيعــة يــؤدي إىل إمكانيــة اســتخدام المرافعــة نفســها، أو االســتيحاء منهــا 

ف رصاحــة عــى معاقبــة  ي تنــص فيهــا القوانــ�ي
ي مــا يخــص البلــدان الــىت

ي الــدول حيــث النــص مشــابه. أمــا �ف
عــى االأقــل �ف

62 - الجمعيّة الطبيّة اللّبنانيّة للصّحة الجنسيّة ، المثلية الجنسية ليست مرضا وال تستلزم العالج، نشر على موقع الجمعية 
http://lebmash.wordpress.com/2013/07/18/lpa-ar.
63 - Daniel Ottosson, »State-sponsored Homophobia A world survey of laws prohibiting same sex activity 
between consenting Adults«, International Lesbian and Gay Association ,2008. http://ilga.org/historic/
Statehomophobia/State_sponsored_homophobia_ILGA_07.pdf

64 - تنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربي على أن »كل مجامعة على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات«
65 - تنص المادة 520 من قانون العقوبات السوري أن “ كل مجامعة على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثالث سنوات“
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المثليــة الجنســية، فيمكــن أيضــا االســتيحاء مــن هــذه المرافعــة مــن خــالل عــرض الحجــج المتعلقــة بالقانــون الــدوىلي 

  . ف والمعاهــدات واالتفاقيــات، أو حــىت االســتناد إىل المرافعــة كأســباب موجبــة لتعديــل القوانــ�ي

ين جنسيا:  ي حقوق المتغ�ي
التأث�ي غ�ي المبارسش �ن

ئــة متحّولــة جنســياً، بعدمــا تــم االدعــاء عليهــا عــى  66، حكمــاً بترب ف ي المــ�ت
ي �ف

ي المنفــرد الجــزا�أ
ي 28-1-2014، أصــدر القــا�ف

�ف

ي معــىف الهويــة الجنســية، 
أســاس أنهــا تقيــم عالقــات مــع ذكــور. وقــد أشــار الحكــم إىل المتهمــة  مــن خــالل النظــر �ف

، فتظهــر لنــا للمــرة  ي خانــة ذكــر أو أنــىش
فتحــدث عــن » هويــة جنســية مزدوجــة، معقــدة وعميقــة، ال يمكــن وضعهــا �ف

ي االنتمــاء الجنــ�ي وإن لــم 
، وتكــرّس حريــة الشــخص �ف ي هويــة ثالثــة تشــمل الذكــر واالأنــىش

االأوىل عــى الصعيــد القانــو�ف

ي المجتمــع.«67 وقــد اســتند القاضــي فــي حكمــه إىل بعــض الحيثيــات التــي أوردتهــا هــذه 
ي إطــار الفئــات المعتمــدة �ف

يدخــل �ف

ي قضيــة أخــرى، وبالتــاىلي كان 
المرافعــة النموذجيــة، علمــا أن هــذه المرافعــة كانــت قــد قدمــت أمــام المحكمــة نفســها �ف

ي 
: أوال، توضــح هــذه التجربــة دور المرافعــة النموذجيــة �ف ف شــارة إىل مالحظتــ�ي . مــن هنــا، تجــدر االإ لهــا أثــر غــري مبــا�ش

ي المقدمــة لجهــة 
نــا إليــه ســابقا �ف ي بالحجــج القانونيــة المطلوبــة لالإجتهــاد، وبالتــاىلي تعكــس مــا كنــا قــد أ�ش

تزويــد القــا�ف

ي حــال 
ي لهــم حــىت �ف

ف الدفــاع القانــو�ف ف بالوصــول إىل القضــاء مــن حيــث تأمــ�ي ي تعزيــز حــق المتقاضــ�ي
دور المرافعــة �ف

ي حــال وجــوده( لهــذا النــوع مــن الحجــج. مــن هنــا، اســتخدم 
عــدم اســتعانتهم بمحــام أو عــدم تطــرق المحامــي )�ف

ي قضيــة أخــرى متحولــة جنســيا. ثانيــا، نــرى أن حــدود هــذه المرافعــة 
ئ �ف ي المرافعــة ليــرب

ي المحاججــة الــواردة �ف
القــا�ف

ف عــى  ي يتــم أيضــا المــس بحقوقهــا مــن منطلــق التميــري
ف والــىت مطاطــة، حيــث يمكــن أن تفيــد فئــة أخــرى غــري المثليــ�ي

يــن جنســيا ينعكــس  ي حقــوق المتغري
يــن جنســيا. ومــن جهــة أخــرى، فــإن أي تقــدم �ف أســاس الميــل الجنــ�ي ، كالمتغري

، خاصــة وإن جــاء هــذا التقــدم عــرب أحــكام معللــة كالحكــم المذكــور، حيــث جــاء فيــه أن  ف إيجابــا عــى حقــوق المثليــ�ي

ي التقديريــة بحســب كل حالــة. 
ي قــد تــرك أمــر تفســري المــادة 534 لســلطة القــا�ف

ع اللبنــا�ف المشــرت

ــت  ــع الوق ــور م ــة تتط ــة حّي ــاىلي مرافع ــي بالت ــة، وه ــة والتطبيقي ــال البحثي ــم االأعم اك ــة لرت ــي نتيج ــة ه ــذه المرافع ه

ف وللممارســات  ي للمثليــ�ي
والقضايــا. فهــي جــاءت نتيجــة عــدة أعمــال: فكرتهــا نابعــة عــن دراســة معمقــة للوضــع القانــو�ف

ــه تــم  ضافــة إىل أن ــار اســتنتاجات الدراســة واالأحــكام الصــادرة، باالإ ف االعتب ي يواجهونهــا، وإعدادهــا قــد أخــذ بعــ�ي
ــىت ال

ي تبنــت، ولــو جزئيــا، مــا طالبنــا بــه. إن حــدود هــذه المرافعــة مطاطــة وغــري جامــدة: 
إغناؤهــا باالأحــكام الصــادرة والــىت

ي تعاقــب المثليــة 
ي جميــع الــدول الــىت

ي لبنــان، وإنمــا أيضــا �ف
، يمكــن اســتخدامها ليــس فقــط �ف ي

فمــن حيــث البعــد المــكا�ف

ف  ــ�ي ــا عــى المثلي ــكان تطبيقه ــا، فباالم ف به ــ�ي ــث االأشــخاص المعني ــن حي ــا م ــة للطبيعــة«. أم ــا »مخالف عــى أســاس أنه

، وهــي  ف ا، ومــن حيــث تقنيــات المنــارصة، تدخــل هــذه المرافعــة عامــال جديــدا بيــد القانونيــ�ي يــن جنســيا. وأخــري والمتغري

الطــب وعلــم النفــس. 

66 -  القرار 34\2014 الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن، ن. الدحداح في 2014-1-28
67 -  يمنى مخلوف، »أندروجين« أمام القضاء الجزائي اللبناني: حكم ثان إلعادة تعريف المجامعة خالفاً للطبيعة«، المفكرة القانونية، العدد 14، شباط 

    .2013
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المــرافــعــة 
الــنــمــوذجــيــة
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سقاط المادة 534 من قانون العقوبات   مرافعة نموذجية الإ

المادة المدعى بها: المادة 534 من قانون العقوبات

: ي
ندىلي باالآ�ت

ــون، نظــراً لعــدم جــواز  ي القان
ــه �ف ــا علي ــه ال يشــكل جرمــا معاقب ــات لكــون الفعــل المدعــى ب ي وجــوب ابطــال التعقب

�ف

اعتبــار العالقــات المثليــة مخالفــة للطبيعــة أو لوجــوب اســتبعاد تطبيــق المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات ســنداً للمــادة 

2 أ.م.م. أو للمــادة 183 مــن قانــون العقوبــات أو عمــال بالمبــادئ العامــة للقانــون؛

ي المــادة 534 مــن قانــون 
ي وجــوب ابطــال التعقبــات لعــدم توفــر عنــر »المجامعــة« المنصــوص عليــه �ف

واســتطراداً، �ف

العقوبــات واال لعــدم كفايــة الدليــل؛

ــع  ــه اوس ــوب منح ي وج
ــات، �ف ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــندا للم ــه س ــى علي ــة المدع ــال ادان ي ح

ــتطراداً، و�ف ــرش اس وأك

ــة.  ــباب التخفيفي االس

ي وجــوب ابطــال التعقبــات  لكــون الفعــل المدعــى بــه ال يشــكل جرمــا معاقبــا عليــه . 1
�ن

ي القانــون
�ن

ي عــدم جــواز اعتبــار العالقــات المثليــة مخالفــة للطبيعــة وفقــا للمــادة 534 مــن قانــون . 1.1
�ن

ي مفوضــا بتعريــف االأفعــال المخالفــة للطبيعــة
العقوبــات، تبعــا لعــد القــا�ن

ي لتعريف عبارة »عى خالف الطبيعة«	 
تفويض القا�ف

ي المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات انمــا تشــكل مــن دون 
ان عبــارة »مجامعــة عــى خــالف الطبيعــة« المنصــوص عليهــا �ف

ريــب عبــارة مبهمــة وغــري واضحــة بذاتهــا. فبخــالف ســائر نصــوص قانــون العقوبــات، ال تتضمــن هــذه المــادة وصفــا 

ــك،  ــن ذل ــا م ضــة وغــري محــددة. وانطالق ــا الأفعــال مفرت ــا قيمي ــا وصف ــا انم ــا بموجبه ــة االأفعــال المعاقــب عليه لماهي

ي مهمــة تعريــف هــذه المــادة 
ع، باعتمــاده هــذا الوصــف القيمــي، يكــون قــد فــوض القــا�ن ي القــول بــأن المــرش

يقتــىف

ــة  ــة وعلمي ــات اجتماعي ــن معطي ــه م ــا ل ــوء م ــى ض ــا، ع ــق عليه ي تنطب
ــ�ت ــال ال ــد االأفع ــؤدي اىل تحدي ــو ي ــى نح ع

اض أو رأي مســبق. وهــذا مــا تؤكــده المراجــع الفقهيــة واالجتهاديــة بشــأن مــواد  وقانونيــة، وكل ذلــك بمنــأى عــن أي افــرت

عقابيــة تضمنــت عبــارات مبهمــة مماثلــة. 

ــة، يراجــع  ــالآداب العام ــة ل ــا يشــكل مخالف ــف م ي لتعري
ــوح للقــا�ف عــي الممن ــض الرش ــك بشــأن التفوي ــال عــن ذل وكمث

لطفــا:
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LOCHAK Danièle, Le droit a l’épreuve des bonnes mœurs : Puissance et impuis-
sance de la norme juridique, in Les bonnes mœurs, Ed. Puf, 1994 

Le législateur n’a pas défini - et pour cause, puisqu’elles sont indéfinissables - les 
bonnes mœurs. C’est donc aux instances chargées d’appliquer la règle de droit 
qu’il revient non pas de les définir, puisque le terme est impropre, mais de donner 
un contenu aux notions utilisées par le législateur. (…)

Le juge est en effet obligé, pour donner un contenu aux notions légales, de cher-
cher des références ailleurs que dans le champ du droit. Ces emprunts se reflètent 
dans la terminologie qu’il utilise, comme en témoigne l’analyse du discours jurispru-
dentiel en matière d’outrage aux bonnes mœurs. 

المفاهيم المحتملة لعبارة »عى خالف الطبيعة«	 

ــات  ــه عــى العالق ــن تطبيق ــري الممك ــن غ ــات م ــا ب ف كالهم ــ�ي ــل فهم ــة« تحتم ــالف الطبيع ــى خ ــارة »ع ــع أن عب والواق

ــة: المثلي

ف الجنــس الطبيعــي والجنــس الــذي مــن شــأنه نظريــا أن  - الفهــم االأول هــو فهــم بيولوجــي أساســه المــزج بــ�ي  

ــري طبيعيــة.  ف مــن الجنــس نفســه عالقــة غ ف شــخص�ي يــؤدي اىل االنجــاب، ممــا يجعــل العالقــة الجنســية بــ�ي

ي اجمــاع 
ي �ف

ي ســبعينات القــرن المــا�ف
ــت �ف ــم النفــس، تمثل ــادات واســعة مــع تطــّور عل وقــد لقــي هــذا الوصــف انتق

ــول الجنســية  ــري طبيعــي للمي ــل أنهــا مجــرّد تعب ــا ب ــال م ــة ليســت مرضــا أو خل ــاء وعلمــاء النفــس عــى أن المثلي االأطب

ي قيــام منظمــة الصحــة العالميــة بشــطب الميــول المثليــة عــن 
المختلفــة. وقــد تكلــل هــذا الجهــد العلمــي �ف

ــة ــاب المثلي ــة ره ــي لمكافح ــوم العالم ــرف بالي ــار يع ــذا النه ــح ه ــار 1990، فاصب ي 17 أي
ــية �ف ــراض النفس ــة االم  الئح

. International Day against Homophobia and Transphobia

ــا مــن  ع عــن مجامعــة أقرانه ف ــرف ــة ت ي ــة غــري البرش ــات الحّي ــأن الكائن ــة ب ــة القائل االأمــر نفســه حصــل مــع نقــض الفرضي

الجنــس نفســه، ممــا يشــكل دليــال قاطعــا عــى أن العالقــات المثليــة مخالفــة للطبيعــة. فقــد أثبتــت االأبحــاث العلميــة 

الحديثــة بــأن أجناســا عــدة مــن الحيوانــات تمــارس أشــكاال متعــددة مــن العالقــات المثليــة لتســقط الرابــط القائــم آنــذاك 

ف الجنــس واالنجــاب.  بــ�ي

ــا  ــة وفق ــة للطبيعي ــات مخالف ــا عالق ــى أنه ــة ع ــات المثلي ــار العالق ــن اعتب ــري الممك ــن غ ــح م ــك، أصب ــة كل ذل وبنتيج

ــة«.  ــوم »الطبيع ــي لمفه ــف البيولوج للوص

ي عــداد 
ــى �ف ي تبق

ــىت ــات ال ــي وأساســه الرفــض العــام لهــذه العالق ــم االجتماع ي هــو الفه
ــا�ف ــا الفهــم الث - أم  

ّ عــن ميــول جنســية مرفوضــة وربمــا غــري معقولــة اجتماعيــة وبأيــة حــال مختلفــة عــن الميــول  المحرمــات لكونهــا تعــرب

المتفــق عليهــا وفقــا لالأعــراف االجتماعيــة الســائدة؛ ومــن هــذه الزاويــة، يكــون تطبيــق المــادة 534 عقوبــات قابــال للتطــّور 
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 ، ف ي زمــن أو مــكان معــ�ي
ي كانــت تعتــرب مخالفــة للطبيعــة �ف

عــى ضــوء تطــّور البيئــة االجتماعيــة المحيطــة. فاالأفعــال الــىت

ي يومنــا هــذا، خاصــة مــع تطــّور قيــم المجتمــع نحــو تكريــس أقــوى لقيــم 
ورة الوصــف ذاتــه �ف تــب عليهــا بالــرف ال يرت

التســامح وقبــول االآخــر وللحريــات الفرديــة ومنهــا الحريــة الجنســية وحريــة التعبــري عــن الميــول الجنســية المختلفــة.

ــل  ي ظ
ــا �ف ــد ممكن ــم يع ــا ل ــي أيض ــا االجتماع ــة بمفهومه ــة للطبيع ــات مخالف ــة عالق ــات المثلي ــّد العالق ــع أن ع والواق

ي الــدول الصديقــة والمحيطــة، بحيــث 
نــت والفضائيــات وتحــوالت التصــورات االجتماعيــة والقانــون المقــارن �ف تطــور االنرت

ي العالــم. ال بــل أن عــددا منهــا تحــول منــذ 
ي دول عــدة �ف

ايــدا �ف ف تشــهد العالقــات المثليــة قبــوال قانونيــا واجتماعيــا مرت

ف ومــدى  ف بحــق االشــخاص المثليــ�ي زمــن طويــل مــن اشــكالية مــدى جــواز معاقبــة هــذه العالقــات اىل اشــكالية منــع التميــري

ي المنظومــة القانونيــة لالأمــم المتحــدة كمــا للعديــد مــن 
ف اشــخاص مــن الجنــس نفســه. و�ف اف بإمكانيــة الــزواج بــ�ي االعــرت

كيــة واالفريقيــة واالآســيوية، بــات الحــق بالتعبــري عــن الميــول الجنســية، ومنهــا المثليــة، حقــا مــن  الــدول االوروبيــة واالمري

حقــوق االنســان. 

عن هذا األمر، يراجع لطفا:

LEROY-FORGEOT Flora, Homosexualité in Dictionnaire de la Culture Juridique, Ed. 
Quadrige/Lamy-Puf, 2010, , pp. 787-790

A partir du XVIe s. émerge un questionnement sur la validité même de la qualification 
pénale de l’homosexualité. C’est ensuite essentiellement sous l’impulsion des écrits 
de Montesquieu, Bayle, Beccaria et Voltaire que cette critique moderne devient 
influente et que le droit pénal commence à évoluer. Ces auteurs, utilisant toujours 
le langage de la réprobation, proposent un droit pénal modéré et des réformes 
sociales. (…)

 La critique utilitariste initiée par Bentham repose sur des éléments différents. Dans 
cette perspective, l’homosexualité est pensée en termes de plaisir individuel. Le 
droit pénal ne doit concerner que les crimes commis contre une tierce personne 
identifiable et non seulement contre une morale. En outre, la distinction opérée 
entre la sphère privée et la sphère publique amène à considérer que les relations 
dans le privé sont de l’ordre de la morale et des droits individuels dans lesquels il 
ne doit pas y avoir d’ingérence de l’état. L’homosexualité dans la sphère privée 
entre adultes consentants est donc exclue par nature du droit pénal. En termes de 
droit positif, la première rupture dans le modèle classique de répression apparaît au 
XVIIIe s. dans les États-Unis naissants. En 1786, après plusieurs tentatives de réformes, 
la Pennsylvanie supprime la peine de mort pour sodomie et la remplace par les 
travaux forcés. Cette mesure est la première d’une importante série de réformes 
similaires. Au cours de XVIII et XIXe s., de nombreux pays européens abolissent la 
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peine de mort et y substituent les travaux forcés ou l’emprisonnement (Autriche, 
1787 ; Prusse, 1794 ; Russie, 1796 ; Angleterre, 1861 ; Écosse 1887). Le code pénal 
adopté par l’Assemblée constituante révolutionnaire français, en 1791 exclut, 
pour la première fois dans l’histoire moderne, le crime de sodomie de la liste des 
crimes punissables. Le code Napoléon de 1810 maintient cette innovation. Avec le 
déploiement du modèle français, pour des raisons d’influence culturelle et surtout 
d’invasion militaire, presque tous les Etats catholiques, et les Pays-Bas parmi les Etats 
protestants, abrogent leurs lois contre la sodomie à la fin du XVIIe s. et au cours du 
XIX s.

ي قانــون العقوبات، 
: الكرامة االنســانية �ن ي

ال قزعــور، » المثليــة الجنســية ومفهــوم  خــالف الطبيعــة«، منشــور �ن ن جــ�ي

 51:2003

ف الطبيعــة وخــالف الطبيعــة. فــكل مــن المتغايــر  ف التغايريــة والمثليــة كالتناقــض الموجــود بــ�ي » اذ ليــس مــن تناقــض بــ�ي

والمثــىي يعرفــان جيــدا ان ليــس باســتطاعتهما ان يعيشــا حياتهمــا الجنســية اال مــن خــالل ميولهمــا«.

مهى ربّاط، المثلية الجنسية، الثنائية الجنسية: خرافات وحقائق، 200952

»مــن جهــة، يبــدو إذاً أّن التغايــر الجنــ�ي ال يوّلــد ســوى مــن رؤيــة تربــط الميــول الجنســية بالتكاثــر. كمــا لــو كان الهــدف 

ــر  ي التقدي
ــ�ي هــو االأحــق �ف ــر الجن ــاً ســيكون التغايُ ــك، حتم ــإذا كان كذل ــاب. ف نج ــ�ي هــو االإ ــكّل نشــاط جن االأهــم ل

اف بــه. واالعــرت

ف االعتبــار إال البيولوجيــا، فما قولنــا إذاً بــاالأزواج المتغايرين جنســياً العاقرين؟  إذا تابعنــا هــذا المنطــق الــذي ال يأخــذ بعــ�ي

ي بلغــن بمــا يســمى »ســن انقطــاع الــدورة الشــهرية«؟ فــإّن هــؤالء االأشــخاص ال زالــوا يتمتعــون بحيــاة 
والنســاء اللــوا�ت

نجــاب. إّن اختصــار الحيــاة الجنســية بالبيولوجيــا يــؤدي إىل  جنســية نشــطة وصحيــة، عــى الرغــم مــن غيــاب هــدف االإ

نســان هــو مــن الثدييــات االأكــرش تطــوراً وذلــك بفضــل نفســّيته الغنّيــة والمعقــّدة،  نســان. الأّن االإ نســيان البعــد النفــ�ي لالإ

نســان بعــداً نفســياً ال يســتهان بــه، لدرجــة أّن  وهــي ال تنفــك تصــوغ أهدافنــا وترفاتنــا. وتتّضمــن الحيــاة الجنســية لالإ

نجابيــة. ي تســمو بالغريــزة االإ
لهــذا البعــد اســم، أال وهــو الرغبــة؛ الــىت

ي تســود القســم االأكــرب مــن مجتمعاتنــا وأنظمتنــا الفكريــة عالمنــا هــذا إىل 
مــن جهــة أخــرى، تقّســم الرؤيــة المزدوجــة الــىت

ية/االأقليــة  ي االأكرش
ف ضمنــاً بالثنــا�أ . غالبــاً مــا تــّم مــزج هذيــن الثنائيــ�ي ي

، والطبيعي/الَمــرَ�ف أ : الجيد/الســىي ف ف اثنــ�ي قطبــ�ي

...(. نفهــم هنــا عــى نحــو أفضــل التغايــر الجنــ�ي العنيــف للمؤسســات  ّ يــة تــرسي المعيــار، مــا هــو خــري )حيــث االأكرش

ــة  ــة ثنائّي ــرش رؤي ي تن
ــىت ــة، وال ــية عام ــول الجنس ي المي

ــة �ف ــوم الرغب ــول مفه ــا قب ــّذر عليه ي يتع
ــىت ــة ال ــة التوحيدي الديني

( عــن العالــم. وهكــذا يصبــح التغايــر الجنــ�ي قائمــاً بشــكل رســمي وينشــأ كقيمــة أخالقيــة.  )إيديولوجّيــة الخــري والــرش

يــة  االً للميــول الجنســية وحــىت للبرش ف ومــن هنــا، تنشــأ صعوبــة تفتيــح االأذهــان عــى أشــكال عقائديــة أقــّل إنقاصــاً واخــرت

51 - »الكرامة االنسانية في قانون العقوبات« مؤسسة حريات خاصة، صادر للمنشورات الحقوقية، 2003 .
52 - جمعية حلم، متوفر على العنوان التالي:

http://helem.net/sites/default/files/Helem_MythsFacts)Rabbath(_AR)web(_0.pdf
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ــاً، يميــل العلمــاء مــن كّل أنحــاء العالــم نحــو نظــام فكــري متعــّدد االأقطــاب قــد يدمــج كّل التعقيــدات  عامــة. وحالي

ي ترتســم تدريجيــاً أمــام ناظرينــا.
ي عالمنــا ، تقريبــاً عــى غــرار صــورة العالــم الجيوبوليتيــ�ي الــىت

الموجــودة �ف

 ، ي (، هكــذا ببســاطة، وأنهــا ذات هــدف إنجــا�ب ي
إّن تجســيد الميــول الجنســية تحــت زاويــة ذات حّديــن )الطبيعي/المــر�ف

». يروتيكيــة )Eros( أو غريــزة الحــب، وتجاهــل الرغبــة، وأيضــا تجاهــل غــىف ميلنــا الجنــ�ي ي تجاهــل االإ
يعــىف

ي مقاربة المثلية الجنسية عى الصعيد الدوىلي	 
التطّور �ن

ــادرات  ، نســجل بشــكل خــاص المب ــدوىلي ــد ال ــى الصعي ــة ع ــات المثلي ــة العالق ي مقارب
ّ �ف ــى التغــري ات ع ــؤ�ش ــن الم وم

ــة:  التالي

ف العديــد مــن الــدول مــن أجــل الغــاء تجريــم العالقــات المثليــة وصــدور اجتهــادات مــن محاكــم 	  تعديــل قوانــ�ي
ي تجــرّم العالقــات »المخالفــة للطبيعــة« عــى العالقــات 

ف الــىت ي العديــد مــن الــدول ترفــض تطبيــق القوانــ�ي
عليــا �ف

ي قامــت بهــذا التعديــل مؤخــرا: العــراق، أرمينيــا، البوســنة والهرســك، أذربيجــان، الــرأس 
المثليــة. ومــن الــدول الــىت

يكيــة، المملكــة المتحــدة،  ، جورجيــا، فيجــي، الهنــد، النيبــال، نيكاراجــوا، بانامــا، الواليــات المتحــدة االمري االأخــرف
ــدت دول  ــك، تعّه ــة اىل ذل ــة. اضاف ــة 113 دول ــات المثلي ي ال تجــرّم العالق

ــىت ــدول ال ــدا؛ فتجــاوز عــدد ال ــو زيالن ني
ي 

ي المســتقبل، كمــا أن بعــض الــدول لــم تصــدر أبــدا �ف
ف �ف عــدة أمــام مجلــس حقــوق االنســان بإلغــاء هــذه القوانــ�ي

ف لتجريــم هــذه العالقــات. تاريخهــا قوانــ�ي

اعتمــاد الجمعيــة العموميــة لالأمــم المتحــدة للبيــان المتعلــق بحقــوق االنســان والميــول الجنســية والهويــة 	 
ي العــام 2008 والــذي تقدمــت بــه أكــرش مــن 66 دولــة والــذي يحــث جميــع الــدول عــى »اتخــاذ جميــع 

الجنســانية �ف
يعيــة منهــا أو االداريــة، لكفالــة أال تكــون الميــول الجنســية أو الهويــة الجنســانية،  التدابــري الالزمــة، ال ســيما الترش
عــدام، واالعتقــال أو الحبــس.«53 ــات جنائيــة، ال ســيما أحــكام االإ تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، أساســا لفــرض عقوب

اعتمــاد »مبــادئ يوغياكارتــا حــول تطبيــق القانــون الــدوىلي لحقــوق االنســان فيمــا يتعلــق بالتوجــه الجنــ�ي وهويــة 	 
ف مــع دعــم تحالــف واســع مــن منظمــات حقــوق  اء الدوليــ�ي ي العــام 2007 مــن قبــل مجموعــة مــن الخــرب

النــوع« �ف
ــار  ــح االط ــل توضي ــن اج ــان« م ــوق االنس ــة لحق ــة الدولي ــة« و«الخدم ف الدولي ــ�ي ــة الحقوقي ــا »لجن ــان ومنه االنس

ــول الجنســية.54 ــوق االنســان المرتبطــة بالمي ــاكات حق ــدوىلي لمعالجــة انته ي ال
ــو�ف القان

ــم 	  ــة االأم ــا مفوضي ــدة ومنه ــم المتح ــات االم ــع منظم ــل جمي ي عم
ــية �ف ــول الجنس ــة بالمي ــا المرتبط ــج القضاي دم

نســان، ومنظمــة االأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، ومنظمــة االأمــم المتحــدة  المتحــدة الســامية لحقــوق االإ
، ومنظمــة العمــل  ف ــ�ي ــة االأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئ ــم والثقافــة )اليونســكو(، ومفوضي ــة والعل بي للرت
ف  ك بــ�ي الدوليــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وصنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان، وبرنامــج االأمــم المتحــدة المشــرت

يــدز. منظمــات االأمــم المتحــدة لمكافحــة االإ

يــة وأعمــال 	  ف ف والممارســات التميري صــدور تقريــر مفوضــة االمــم المتحــدة الســامية لحقــوق االنســان حــول »القوانــ�ي
ي العــام 2011 وهــو التقريــر 

العنــف الموجهــة ضــد االأفــراد عــى أســاس ميلهــم الجنــ�ي أو هويتهــم الجنســانية« �ف
ــاء  ــدول »إلغ ــه لل ــن توصيات ــن ضم ــذي أدرج م ــية وال ــول الجنس ــا المي ــق بقضاي ــه المتعل ــن نوع ــامل االّول م الش

53 - البيان المتعلق بحقوق االنسان والميول الجنسية والهوية الجنسانية، 18-12-2008 ، متوفر على العنوان التالي:
http://www.iglhrc.org/sites/default/files/1-309.pdf

54 - لجنة الحقوقيين الدولية، »مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدو ي ل لحقوق االنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع »، آذار 2007. 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=48244e752



127

قشممممائا نع مايجم مامفا اراارماقذا  ئ ذامفمم   تا

ي 
ا�ف ف المســتخدمة لتجريــم االأفــراد عــى أســاس المثليــة الجنســية النتهاجهــم ســلوًكا جنســًيا قائًمــا عــى الــرت القوانــ�ي

مــع أشــخاص مــن نفــس الجنــس«.55 

ي لبنان	 
ي مقاربة المثلية الجنسية �ن

التطّور �ن

ــا  ــع �ا إذا قلن ، وال نذي ف ــ�ي ــال للمثلي ــرش تقب ــالت أك ــح المجتمــع والعائ ــث أصب ــان حي ي لبن
ــد انعكــس هــذا التطــّور �ف وق

وت ومناطــق عــدة مــن لبنــان، ويرتادهــا  ي بــري
ف �ف انــه بــات هنالــك نــواد ليليــة ومطاعــم ومقــاه وشــطآن خاصــة بالمثليــ�ي

نــت، فكيــف يعقــل والحالــة  ي بمجــرد البحــث عنهــا عــى شــبكة االنرت
المثليــون بطريقــة علنيــة ويعرفهــا القــا�ي والــدا�ف

تلــك أن يقــال أن العالقــات المثليــة مخالفــة للطبيعــة فيمــا باتــت واســعة االنتشــار اجتماعيــا؟ 

ــية«  ــة الجنس ــة للصح ــة اللبناني ــن »الجمعي ــدرت ع ــارزة ص ــف ب ــالل مواق ــن خ ــان م ي لبن
ــون �ف ــع االأخصائي ــا أجم كم

ي  و«الجمعيــة اللبنانيــة لعلــم النفــس« أّكــدت فيهــا أن »المثليــة الجنســية مظهــر طبيعــي مــن النشــاط الجنــ�ي البــرش

، المســتند رقــم 1 و2(. ف ّ الصحــة.« )مرفــق بيــان الجمعيتــ�ي ات تــرف ي ذاتهــا ال تحمــل أي تأثــري
وهــي �ف

ي قامــت بتفســري نــص المــادة 534 
وقــد تجــّى هــذا التطــّور عــى صعيــد القضــاء بصــدور أحــكام عــن القضــاء الجــزا�أ

ــة  ــات المخالف ــن العالق ــا م ــدم اعتباره ــة لع ــية المثلي ــات الجنس ــى العالق ــا ع ــمح بتطبيقه ــو ال يس ــى نح ــات ع عقوب

للطبيعــة:

الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن )ناجي الدحداح(، تاريخ 2014/1/28

ي 
ي قــد حــدد مفهومــاً واضحــاً للفعــل المقصــود �ف

ع اللبنــا�ف ف أن المشــرت
ّ وحيــث بالرجــوع اىل نــص هــذه المــادة، ال يتبــ�ي

ي التقديريــة بحســب كل حالــة، بحيــث اختلفــت المحاكــم اللبنانيــة عــى 
المــادة 534 تــاركاً بالتــاىلي االأمــر لســلطة القــا�ف

ف ذكريــن، وأخــرى  ه وتطبيقــه عــى االفعــال المعروضــة أمامهــا، إذ جــرّم بعضهــا عالقــات جنســية بــ�ي ي تفســري
أنواعهــا �ف

ي ثبــت أمامهــا حصــول هــذه العالقــة بغــري 
ي الحــال الــىت

ف رجــل وامــرأة �ف ، حــىت أن منهــا مــن جــرم العالقــة بــ�ي ف ف أنثتــ�ي بــ�ي

الطريقــة المؤيــدة لالنجــاب، )...(

ــرى أن فعــل  ــر، ال ت ــة والتقدي ي المقارب
ــن ســلطة �ف ــا م ــا له ــة، بم ــان هــذه المحكم ــا تقــدم، ف ــث تأسيســاً عــى م وحي

 ، ف المدعــى عليــه)ا( المتحــّول)ة( جنســياً، المعــروف)ة( ب....، والمتمثــل باقامتــه)ا( عالقــات جنســية مــع رجــال بالغــ�ي

، وإن كان االأمــر يبقــى عــى عكــس ذلــك  ي
ي لقانــون العقوبــات اللبنــا�ف

يشــكل مجامعــة خالفــاً للطبيعــة بالمفهــوم الجــزا�أ

ــان الســماوية،  بمفهــوم االأدي

ي 
ي انســجاماً مــع مبدأ عــدم التوّســع �ف

وحيــث مــا توّصلــت اليــه المحكمــة مــن تفســري لنــص المــادة 534 عقوبــات، انمــا يــأ�ت

عــة حقــوق االنســان لجهــة وجــوب ضمــان المســاواة  ي و�ش
، ويأتلــف مــع مــا كرّســه الدســتور اللبنــا�ف ي

تفســري النــص الجــزا�أ

55 - مجلس حقوق االنسان، تقرير مفوضة االمم المتحدة السامية لحقوق االنسان، القوانين والممارسات التنمية وأعمال العنف الموجهة ضد األفراد على 
أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، 17 - 11 - 2011 ، متوفر على العنوان: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC41-19-_ar.pdf
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، ومــع  ار بالغــري ي المجتمــع وصــون حريتهــم الشــخصية، خصوصــاً عندمــا ال تــؤدي تلــك الحريــات اىل االرصف
ف االفــراد �ف بــ�ي

ي هــذا االطــار اىل قــرار مجلــس حقــوق االنســان الصــادر بتاريــخ 17 حزيــران 2011 الــذي لحــظ بوضــوح، والأول 
االشــارة �ف

 sexual( ف تجــاه االشــخاص بســبب ميلهــم الجنــ�ي وهويتهــم الجنســانية مــرة، اجــراءات لمواجهــة االنتهــاكات والتميــري

orientation and gender identity(، وان كان القــرار المذكــور غــري ملــزم للبنــان،

ي ابطــال التعقبــات عــى المدعــى عليــه)ا( مــن جنحــة المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات 
وحيــث بنتيجــة مــا تقــدم، فانــه يقتــىف

النتفــاء العنــارص الجرمّيــة، )...(

ي 2009/12/2 المذكور اعاله: 
ون �ن الحكم الصادر عن محكمة الب�ت

»وحيــث مــن نحــو ثــان، لــم يحــدد القانــون مفهومــا معّينــا للطبيعــة او معيــارا يجــري عــى اساســه تحديــد مــدى تطابــق 

او مخالفــة الفعــل للطبيعــة ولقوانينهــا، 

ف الطبيعــة بجوانبهــا  نســان لــم يســتطع بعــد فهــم قوانــ�ي وكا لتقديــر القضــاء، فإننــا نــرى أن االإ وحيــث اذا كان االأمــر مــرت

 . كافــة وال يــزال حــىت اليــوم يســعى الكتشــاف الطبيعــة وطبيعتــه حــىت

وحيــث ســندا لمــا تقــدم، يكــون مفهــوم مخالفــة الطبيعــة مرتبطــا بذهنيــة المجتمــع وأعرافــه وبمــدى تقبلــه النمــاط 

طبيعيــه جديــدة غــري مألوفــة منــه أو غــري مقبولــة بعــد. 

وحيــث ان االنســان هــو جــزء مــن الطبيعــة وأحــد عنارصهــا وخليــة داخــل خليــة فيهــا، فــال يمكــن القــول عــن اي ممارســة 

ــكام  ــي أح ــا ه ــا الأنه ــلوكا جرمي ــو كان س ــىت ول ــة ح ــف للطبيع ــه مخال ــلوكه ان ــن س ــلوك م ــن اي س ــاته او ع ــن ممارس م

الطبيعــة، فــإذا امطــرت الســماء صيفــا او موجــة حــرارة حصلــت شــتاء أو ان شــجرة اثمــرت بغــري ثمارهــا المعتــادة عنــد 

النــاس... فإنهــا تكــون كلهــا وفقــا لنظــام الطبيعــة وتبعــا الحكامهــا إذ أنهــا هــي الطبيعــة بحــد ذاتهــا. )...(

لذلك نحكم:

اوال: بكف التعقبات الجارية بحق المدعى عليهما ... سندا للمادة 534 ع النتفاء الجرم  

ثانيا: برد سائر االسباب والمطالب الزائدة والمخالفة.«  

كة المكلفــة إعــادة النظــر بقانــون العقوبــات عــى الغــاء المــادة 534  طــار، وافقــت اللجنــة النيابيــة المشــرت ي هــذا االإ
و�ف

ي عــدم تطبيــق المــادة 534 عــى العالقــات الجنســية 
ي �ن

منــه. كمــا تفاخــرت الدولــة اللبنانيــة بــدور القضــاء اللبنــا�ن

ــة  ام الدول ــاً الحــرت ــا إثبات ــى أنه ــت هــذه االأحــكام ع ــم المتحــدة وتبن ــام االأم ــا الرســمي أم ي موقفه
ــك �ف ــة، وذل المثلي

: ي
ي موقفهــا االآ�ت

، حيــث جــاء �ف ف لحقــوق المثليــ�ي

ي إطــار االســتعراض الــدوري الشــامل أمــام مجلــس حقــوق 
ــازك الخطيــب �ف ــة ن ــة بالقاضي ــة ممثل ــة اللبناني كلمــة الدول

ــخ 2015/11/3 ــع لالأمــم المتحــدة، تاري االنســان التاب
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»بالنسبة لحقوق االأشخاص بسبب ميولهم الجنسية:

ففــي نطــاق تكريــس الحقــوق والحريــات االأساســية لالأفــراد، وتحديــدا بالنســبة لمناهضــة العنــف ضــد االأشــخاص بســبب 

 : ، فإنــه يهــم الحكومــة اللبنانيــة توضيــح مــا يــىي ميولهــم الجنــ�ي

ــة  ــزال غالبي ــة، وال ت ــاً للطبيع ــة خالف ــة الحاصل ــى المجامع ــب ع ي تعاق
ــا�ف ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م إن الم

ي الجنــس باعتبارها من الممارســات  ف مثلــىي المحاكــم اللبنانيــة تطبــق نــص القانــون المذكــور وتدين الممارســة الجنســية بــ�ي

ي فــرض العقوبــات عــى هــذا النــوع مــن 
المخالفــة للطبيعــة. ولكنهــا، أي المحاكــم اللبنانيــة، تتخــذ موقفــاً متســاهالً �ف

ل  ف ي الحبــس والغرامــة، تمنــح المحاكــم اللبنانيــة االأســباب التخفيفيــة وتــرف
ف ان النــص يفــرض عقوبــىت الجرائــم. ففــي حــ�ي

ي هــذا النــوع مــن الجرائــم عقوبــة الغرامــة فقــط.  بمرتكــىب

ــا  ف بقي ــ�ي ف قضائي ــ�ي ــدار حكم ــم إص ــه ت ــائد، بأن ــب الس ــاه الغال ــس االتج ــى عك ــال وع ــذا المج ي ه
ــارة �ف ش ي االإ

ــىف وتقت

ي العــام 
ي �ف

ي العــام 2009 والثــا�ف
ف بقضايــا الجنــح والمخالفــات، االأول �ف ف مختصــ�ي ف منفرديــن جزائيــ�ي ف عــن قاضيــ�ي معزولــ�ي

ي الجنــس. )...(«56 ــىي ف مثل ــ�ي ــة المجامعــة ب ــأن المــادة 534 ال تنطبــق عــى حال ــا ب 2014، قضي

جيــة  ي عــى التنديــد بالفحوصــات الرش
ومــا يؤكــد هــذا التطــّور بشــكل قاطــع هــو اجمــاع الــرأي العــام واالعــالم اللبنــا�ف

ي أطلقتهــا جمعيــة »المفكــرة القانونيــة« عليهــا وهــي »فحوصــات العــار«. 
ــارة الــىت ي غالبهــا العب

ــة متبنيــة �ف ــا للمثلي اثبات

ــة  ــة اللبناني ف اىل وصــف الجمهوري ــ�ي ي االأكــرش مشــاهدة وتتبعــا مــن اللبناني
ــت احــدى وســائل االعــالم المــر�أ وقــد وصل

ــخصا  ــاع 37 ش ــار خبــر اخض ــاب انتش ــك �في أعق ــائية،57 وذل ــة المس ــا االإخباري ته ــة نرش ي افتتاحي
ــار« �ف ــة الع ب«جمهوري

وت.  ــري ي أعقــاب مداهمــة احــدى ســينمات ب
جــي �ف للفحــص الرش

عن كل هذه االأمور، يراجع لطفا:

ن العقوبــات: دراســة عامــة  ي قوانــ�ي
ي العالقــات المثليــة �ن

نــزار صاغيــة، »أقــواس القــزح أمــام أقــواس المحاكــم«، �ن
ن الــدول العربيــة مــع تقريريــن عــن لبنــان وتونــس، 2009، ص 29 58 عــن قوانــ�ي

»وهكذا تبدو االأمور وكأنما ثمة انفصام اجتماعي: 

ــه منــذ  ــاة كان يصعــب التفكــري ب ــة، فيختطــون الأنفســهم نهــج حي ــون بحري فمــن جهــة ثمــة عالــم يعيــش فيــه المثلّي

ســنوات قليلــة وذلــك وســط مشــهدية تــزداد ظهــورا يومــا بعــد يــوم، ويطالبــون بإلغــاء المــادة 534 أو أقلــه بعــدم جــواز 

ــة ميولهــم  وعي ــق بمرش ــا مــن شــعور عمي ــا انطالق ــا واجتماعي ــا عليهــم نظــرا لتطــّور مفهــوم »الطبيعــة« علمي تطبيقه

56 -    كلمة القاضية نازك الخطيب، ممثلة الدولة اللبنانية في إطار االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة، تاريخ 
2015/11/3، متوفر على الرابط التالي:

upr-lebanon.org/archives/485
،2012-7-31 ،LBC 57 - مقدمة النشرة المسائية للمؤسسة اللبنانية لالرسال

 http://www.lbcgroup.tv/news/43377/lbcinews
58 - متوفر على العنوان التالي:

 http://helem.net/sites/default/files/HomosexualityPenalCode28%ArabCountries-Lebanon-Tunisia29%_
ARABIC_2009.pdf
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ف والمثليــات جنســيا ، حلــم وإىل الدعــوة اىل  ي هــذا المجــال اىل تأســيس جمعيــة للمثليــ�ي
وحاجاتهــم. بــل لقــد آل االأمــر �ف

ي أوســاط 
ف �ف ّت عــن تضامــن اجتماعــي مــع المثليــ�ي ي عــرب

« homophobia وتنظيــم العرائــض الــىت ف معاقبــة »رهــاب المثليــ�ي

ف أو هــي تــروي قصصــا لفتيــات مثليــات.  ة وأيضــا اىل تحريــر كتــب تضامــن فيهــا مثقفــون عــدة مــع المثليــ�ي كثــري

عــالم، اســتنادا اىل المــادة 534 دون أي جــدل بشــأن  ومــن جهــة أخــرى ، ثّمــة أفــراد تتــم مالحقتهــم �ا، بعيــدا عــن االإ

اجهــم وقضبانهــم إثباتــا للــواط وينالــون عقوبــات حبــس قــد تصــل اىل  الطبيعــة بمــا تعنيــه وبمــا يخالفهــا، فتفحــص أ�ش

وعيــة الميــل المثــىي داخــل المحاكــم بــل  ي بحــت بحيــث قلمــا ينعكــس الخطــاب بشــأن مرش
أشــهر، كل ذلــك بشــكل تقــىف

ي إجراءاتهــا وأحكامهــا، ومــا يشــوبها مــن انتهــاكات ومخاطــر، اىل أســباب 
– وهــذا االأهــم- ودون أن تتحــول المالحقــات �ف

يــر المطالبــة بإلغــاء المــادة 534 عقوبــات تضــاف اىل االأســباب الموجبــة المبدئيــة وتدعمهــا.«  موجبــة لترب

لذلك، فإننا ندىلي بعدم جواز اعتبار العالقات المثلية مخالفة للطبيعة وفقا للمادة 534 من قانون العقوبات. 

ع قــد قصــد عنــد وضــع قانــون العقوبــات مــن خــالل تعريــف »مخالــف للطبيعــة« أي  وال يــرد عــى ذلــك بــأن المــرش

ي مــن خــالل هــذا التعريــف المطــاط 
ع قــد تــرك للقــا�ف ف مــن الجنــس نفســه، طالمــا أن المــرش ف شــخص�ي فعــل جنــ�ي بــ�ي

ي المجتمــع. 
ات الســائدة �ف امكانيــة تفســري مفهــوم »عــى خــالف الطبيعــة« وفقــا للتغــري

ي وجــوب اســتبعاد تطبيــق المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات عــى العالقــات المثليــة لتعارضهــا .2.1
�ن

ن ومبــدأ المســاواة  مــع المعاهــدات الدوليــة، وتحديــدا الحــق بالخصوصيــة ومبــدأ عــدم التميــ�ي
ــادة 2  ــندا للم ــية، س ــة النفس ــع بالصح ــق التمت ــانية وح ــة االنس ــدأ الكرام ــون ومب ــام القان ام

أ.م.م.

ي المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات الســتهداف العالقــات 
ان اســتخدام عبــارة »مجامعــة عــى خــالف الطبيعــة« الــواردة �ف

ــق  ــا الح ــان، واهمه ــا لبن ــادق عليه ــة ص ــدات دولي ي معاه
ــة �ف ــية مكرس ــوق اساس ــا لحق ــاكا واضح ــكل انته ــة يش المثلي

ــاة الخاصــة )1( والحــق بالمســاواة وبالتمتــع بالحقــوق دون  ي الحي
بالخصوصيــة وبعــدم التعــرض للتدخــل التعســفي �ف

ف عــى أســاس الجنــس ومبــدأ الكرامــة االنســانية )2( والحــق بالتمتــع بالصحــة النفســية )3(. وهــذا مــا ســنعرضه  اي تميــري

ادنــاه:

ي تعارض المادة 534 من قانون العقوبات مع الحق بالخصوصية 
أوالً: �ف

ــة هــو مــن الحقــوق  ــا يعــرف بالحــق بالخصوصي ــاة الخاصــة أو م ي الحي
ان الحــق بعــدم التعــرض لتدخــل تعســفي �ف

ــا:  ــة، وأهمه ي كرســتها المعاهــدات الدولي
ــىت االأساســية ال

ي لبنان، المادة 12:	 
االعالن العالمي لحقوق االنسان للعام 1948، وهو وثيقة لها الصفة الدستورية �ن

فــه وســمعته،  ي حياتــه الخاصــة أو أ�تــه أو مســكنه أو مراســالته أو لحمــالت عــى �ش
»ال يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي �ف

ي حمايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــالت.«
ولــكل شــخص الحــق �ف
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ي العــام 1976، 	 
العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية للعــام 1966، الــذي صــّدق عليــه لبنــان �ف

المــادة 17:

ي خصوصياتــه أو شــؤون أ�تــه أو بيتــه . 1
، لتدخــل �ف ي

ال يجــوز تعريــض أي شــخص، عــى نحــو تعســفي أو غــري قانــو�ف

فــه أو ســمعته. أو مراســالته، والأي حمــالت غــري قانونيــة تمــس �ش

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.  . 2

ــون  ــث يك ي شــؤونه الخاصــة بحي
ــه عــى نفســه �ف ــرد بأمرت ــكل ف اف ل ــرت ــا اع ــاة الخاصــة بأنه ــة الحي ــه حري ويعــرّف الفق

ي هــذه 
ف مــن دون أن يكــون الأحــد التدخــل �ف ي تقريــر مــا يــراه مناســبا لتطــوره وســعادته الشــخصي�ي

لــه مــلء الســيادة �ف

الشــؤون:

RIVERO, Jean, Les Libertés Publiques, Tome 2, 6e éditions, PUF, 1997, p. 76

La vie privée est cette sphère de chaque existence dans laquelle nul ne peut 
s’immiscer sans y être convié. La liberté de la vie privée est la reconnaissance, 
au profit de chacun, d’une zone d’activité qui lui est propre, et qu’il est maître 
d’interdire à autrui. (…)

(…) on considère comme relevant normalement de la vie privée tout ce qui 
concerne la santé personnelle, les convictions religieuses ou morales, la vie familiale 
et affective, les relations d’amitié, les loisirs, et, sous les réserves indiquées plus haut, 
la vie professionnelle et la situation matérielle.

حــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان )المنبثقــة عــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق  ها لهــذا الحــق، �ش ي تفســري
و�ف

ــالت  ــع التدخ ــة جمي ي مواجه
ــق �ف ــذا الح ــان ه ــب ضم ــه يج ــذه( أن ــة تنفي ــة مراقب ــة بمهم ــية والمناط ــة والسياس المدني

ــل  ــرض لتدخ ــارة »التع ، وأن عب ف ــ�ي ف أو معنوي ــ�ي ــخاص طبيعي ــن أش ــة أو ع ــلطات الدول ــن س ــادرة ع ــداءات الص واالعت

ي القانــون، اذ أن »المقصــود بــإدراج مفهــوم التعســف هــو ضمــان أن 
تعســفي« تشــمل أيضــاً التدخــل المنصــوص عليــه �ف

ي جميــع الحــاالت، 
يكــون التدخــل نفســه الــذي يســمح بــه القانــون موافقــاً الأحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه وأن يكــون �ف

ي يحــدث فيهــا.«59
معقــوالً بالنســبة للظــروف المعينــة الــىت

اليا( أن الميــول الجنســية هــي جــزء مــن  ي العــام 1994 )تونــن ضــد اســرت
ي اجتهــاد تاريخــي �ف

ت هــذه اللجنــة �ف وقــد اعتــرب

ي الحيــاة الخاصــة ال 
ا ومســتمرا �ف خصوصيــة االنســان وبالتــاىلي أن تجريــم العالقــات الجنســية المثليــة يشــكل تدخــال مبــا�ش

اليا بتعديــل  يــع. وقــد أدت هــذه القضيــة اىل قيــام دولــة اســرت رات معقولــة وال يتناســب مــع أهــداف الترش يوجــد لــه مــرب

ف الراشــدين. ي واليــات تاســمانيا( مــن أجــل الغــاء تجريــم العالقــات المثليــة الرضائيــة بــ�ي
قوانينهــا )�ف

59 - اللجنة المعنية بحقوق االنسان، التعليق العام رقم 16 )الحق في حرمة الحياة الخاصة(، الصادر في 4-8-1988، منشور باللغة العربية في المجلد 
االّول لتجميعا التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
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Comité des droits de l’homme des Nations-Unies, Toonen c. Australie, 4 Avril 199460

8.2 En ce qui concerne l’article 17, il est incontestable que la sexualité consentante, 
en privé, est couverte par la notion de «vie privée» et que M. Toonen est effective-
ment et actuellement touché par le maintien en vigueur des lois tasmaniennes. Le 
Comité considère que les articles 122 a) et c) et 123 du Code pénal de Tasmanie 
[l’interdiction des comportements homosexuels privés] constituent une «immixtion» 
dans la vie privée de l’auteur, même si ces dispositions n’ont pas été appliquées 
depuis 10 ans. À cet égard, il note que le fait que le Procureur général ait pour 
pratique de ne pas engager de poursuites pénales dans le cas de comportements 
homosexuels privés ne permet pas d’avoir l’assurance que de telles actions ne se-
ront pas engagées contre des homosexuels à l’avenir, en particulier eu égard aux 
déclarations, qui n’ont pas été contestées, faites par le Procureur général en 1988 
et par des membres du Parlement tasmanien. Le maintien en vigueur des disposi-
tions incriminées représente donc une immixtion permanente et directe dans la vie 
privée de l’auteur. 

8.3 L’interdiction des comportements homosexuels privés est inscrite dans la loi, sous 
la forme des articles 122 et 123 du Code pénal de Tasmanie. Pour déterminer si elle 
peut être réputée arbitraire, le Comité rappelle que, conformément à son observa-
tion générale 16 [32] relative à l’article 17, «l’introduction de la notion d’arbitraire a 
pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux 
dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable 
eu égard aux circonstances particulières» . D’après l’interprétation du Comité, pour 
être raisonnable l’immixtion dans la vie privée doit être proportionnée à l’objectif 
recherché et doit être nécessaire dans les circonstances particulières à chaque 
cas. (…)

8.5 Pour ce qui est de l’argument lié à la santé publique, le Comité note que quali-
fier les pratiques homosexuelles d’infraction pénale ne peut être considéré comme 
un moyen raisonnable ou une mesure proportionnée pour empêcher la proliféra-
tion du virus du sida. (…) 

8.6 Le Comité ne peut pas davantage accepter l’idée que, aux fins de l’article 17 

60 - Toonen c. Australie, CCPR/C/50/D/488/1992, Comité des droits de l’homme des Nations-Unies, 4-4-
1994, disponible sur: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4028db534.html 
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du Pacte, les questions de morale sont exclusivement du ressort interne car ce serait 
retirer au Comité son droit de regard sur un grand nombre de textes qui peuvent 
représenter une immixtion dans la vie privée. Il note de plus qu’à l’exception de 
la Tasmanie, tous les États d’Australie ont abrogé toutes les lois faisant de l’homo-
sexualité une infraction pénale et que, même en Tasmanie, il n’y ait pas l’unanimité 
sur la question de savoir si les articles 122 et 123 ne devraient pas également être 
abrogés. Étant donné de plus que ces dispositions ne sont pas appliquées actuelle-
ment, ce qui donne à penser qu’elles ne sont pas réputées essentielles à la protec-
tion de la morale en Tasmanie, le Comité conclut qu’elles ne satisfont pas au cri-
tère du «motif raisonnable» dans les conditions particulières de l’affaire et qu’elles 
représentent une immixtion arbitraire dans la vie privée de M. Toonen, en violation 
du droit consacré au paragraphe 1 de l’article 17.

9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 
5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, émet l’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation 
des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 en corrélation avec le paragraphe 
1 de l’article 2 du Pacte. 

ــة  ــات المثلي ــم العالق ــار تجري ــى اعتب ــام 1981 ع ــذ الع ــة من ــان االوروبي ــوق االنس ــة حق ــاد محكم ــتقر اجته ــك اس كذل

ي 
ام الحيــاة الخاصــة اذ ان النشــاط الجنــ�ي يقــع ضمــن إطــار الحيــاة الخاصــة. وقــد حصــل ذلــك �ف انتهــاكا للحــق باحــرت

يــع االيرلنــدي الــذي  ت المحكمــة أن الترش ة ضــد ايرلنــدا الشــمالية )التابعــة للمملكــة المتحــدة(، حيــث اعتــرب قضيــة شــهري

ر  ف الرجــال يشــكل انتهــاكا للحــق بالخصوصيــة وأن هــذا التعــرّض للحيــاة الخاصــة غــري مــرب يجــرّم العالقــات المثليــة بــ�ي

ورة  ــرف ــة ب اف المحكم ــرت ــم اع ــي nécessaire dans une société démocratique. فرغ ــع ديمقراط ي مجتم
ورة �ف ــرف بال

يــع لضبــط االأعمــال الجنســية بهــدف حمايــة الفئــات الضعيفــة مــن المجتمــع )أي مــن هــو صغــري الســن وضعيــف  الترش

ــع ال  ي ــة أن هــذا الترش ــال عــى المجتمــع، رأت المحكم ــات هــذه االأعم ــة( أو تداعي ــدرات العقلي ــف الق الجســد وضعي

ار  ف رجــال راشــدين وأن المخاطــر واالأرصف ي هــذا الهــدف بــل يــؤدي اىل منــع عــام للعالقــات الجنســية الرضائيــة بــ�ي
يصــب �ف

يــع ال تتناســب مــع أهدافــه.  ف بنــاء عــى هــذا الترش ي تلحــق باالأشــخاص المالحقــ�ي
الــىت

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni,  198161

37. Le requérant se plaint de risquer, aux termes de la législation en vigueur en 
Irlande du Nord, des poursuites pénales du chef de son comportement homosexuel; 
il aurait éprouvé des sentiments de peur, de souffrance et d’angoisse résultant 

61 -    Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, Requête. No. 7525/76, Conseil de l’Europe: Cour Européenne 
des Droits de l’Homme, 22 Octobre 1981, disponible sur: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-62031
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de l’existence même des lois en question, y compris la crainte de brimades 
et de chantage. De plus, il reproche à la police de l’avoir interrogé au sujet de 
certaines activités homosexuelles, après une perquisition à son domicile en janvier 
1976, et d’y avoir saisi des documents personnels lui appartenant, dont la restitution 
n’a eu lieu qu’après plus d’un an. (…)

41. La Cour ne discerne aucun motif de s’écarter de l’opinion de celle-ci. Par 
son maintien en vigueur, la législation attaquée représente une ingérence 
permanente dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée 
(laquelle comprend sa vie sexuelle) au sens de l’article 8 par. 1 (art. 8-1). Dans 
la situation personnelle de l’intéressé, elle se répercute de manière constante et 
directe, par sa seule existence, sur la vie privée de celui-ci (voir, mutatis mutandis, 
l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 13, par. 27): ou il la respecte et 
s’abstient de se livrer - même en privé et avec des hommes consentants - à des 
actes sexuels prohibés auxquels l’inclinent ses tendances homosexuelles, ou il en 
accomplit et s’expose à des poursuites pénales.. (…)

43. Pour se concilier avec le paragraphe 2 (art. 8-2), une ingérence dans l’exercice 
d’un droit garanti par l’article 8 (art. 8) doit être «prévue par la loi», inspirée par 
un ou des buts légitimes d’après ce paragraphe et «nécessaire, dans une société 
démocratique», à la poursuite de ce ou ces buts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt 
Young, James et Webster du 13 août 1981, séries A no 44, p. 24, par. 59). (…)

53. Enfin, avec plusieurs autres articles de la Convention l’article 8 (art. 8) lie la 
notion de «nécessité» à celle de «société démocratique». D’après la jurisprudence 
de la Cour, pour se révéler «nécessaire» dans une telle société, dont tolérance et 
esprit d’ouverture constituent deux des caractéristiques, une atteinte à un droit 
protégé par la Convention doit notamment être proportionnée au but légitime 
poursuivi (arrêt Handyside précité, p. 23, par. 49; arrêt Young, James et Webster 
précité, p. 25, par. 63).

54. La Cour a pour tâche de rechercher, sur la base des principes rappelés plus 
haut, si les motifs présentés en faveur de l’ «ingérence» litigieuse sont pertinents et 
suffisants au regard de l’article 8 par. 2 (art. 8-2) (arrêt Handyside précité, pp. 23-24, 
par. 50). Son rôle ne consiste pas à exprimer un jugement de valeur sur la moralité 
des relations homosexuelles masculines entre adultes. . (...)
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On ne saurait dès lors parler d’un «besoin social impérieux» d’ériger de tels actes 
en infractions, faute d’une justification suffisante fournie par le risque de nuire à 
des individus vulnérables à protéger ou par des répercussions sur la collectivité. Du 
point de vue de la proportionnalité, les conséquence dommageables que 
l’existence même des dispositions législatives en cause peut entraîner sur la vie 
d’une personne aux penchants homosexuels, comme le requérant, prédominent 
aux yeux de la Cour sur les arguments plaidant contre tout amendement au droit 
en vigueur. L’accomplissement d’actes homosexuels par autrui et en privé peut lui 
aussi heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l’homosexualité 
immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales 
quand les partenaires sont des adultes consentants. 

61. Partant, les motifs avancés par le Gouvernement ne suffisent pas, malgré leur 
pertinence, à justifier le maintien des règles juridiques litigieuses dans la mesure où 
elles ont pour résultat général la prohibition pénale de rapports homosexuels aux-
quels se livreraient en privé des hommes adultes capables d’y consentir. En parti-
culier, ni les attitudes morales envers l’homosexualité masculine en Irlande du Nord 
ni la crainte qu’une atténuation de ces règles n’aboutisse à miner les valeurs mo-
rales existantes ne permettent en soi une ingérence si étendue dans la vie privée 
du requérant. «Dépénaliser» ne veut pas dire approuver, et la peur de voir certains 
milieux tirer à cet égard des conclusions erronées d’une réforme de la législation 
ne constitue pas une bonne raison de conserver celle-ci jusque dans ses aspects 
injustifiables.

En résumé, la restriction imposée à M. Dudgeon en vertu du droit nord-irlandais se 
révèle par son ampleur et son caractère absolu, indépendamment même de la 
sévérité des peines encourues, disproportionnée aux buts recherchés. (…)

ي دول أخرى، نذكر منها:
وهذا ما كان أساسا الجتهادات العديد من المحاكم الوطنية �ف

ي العــام 2003 رأت ان قانــون واليــة تكســاس الــذي يجــرم 	 
ي الواليــات المتحــدة االمريكيــة �ن

المحكمــة العليــا �ن

ي عالقــات حميمــة خاصــة.
ي الضلــوع �ن

العالقــات المثليــة ينتهــك خصوصيــة الفــرد وحريتــه �ن

Supreme Court of the United States of America, Lawrence v. Texas, 2003:62

62 - Lawrence, et al. v. Texas, United States Supreme Court, 26 June 2003, available at: http://www.unhcr.
org/refworld/docid/3f21381d4.html  
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The present case does not involve minors. It does not involve persons who might 
be injured or coerced or who are situated in relationships where consent might 
not easily be refused. It does not involve public conduct or prostitution. It does not 
involve whether the government must give formal recognition to any relationship 
that homosexual persons seek to enter. The case does involve two adults who, with 
full and mutual consent from each other, engaged in sexual practices common to 
a homosexual lifestyle. The petitioners are entitled to respect for their private lives. 
The State cannot demean their existence or control their destiny by making their 
private sexual conduct a crime. Their right to liberty under the Due Process Clause 
gives them the full right to engage in their conduct without intervention of the go-
vernment. “It is a promise of the Constitution that there is a realm of personal liberty 
which the government may not enter.” Casey, supra, at 847. The Texas statute fur-
thers no legitimate state interest which can justify its intrusion into the personal and 
private life of the individual.

ي الخــاص 
ي تجــرم الســلوك الجنــ�ي الرضــا�أ

ي العــام 2005 ان المــواد القانونيــة الــىت
ي فيجــي �ف

ت المحكمــة العليــا �ف واعتــرب

ي الحيــاة الخاصــة لالفــراد وتحرمهــم مــن امكانيــة 
وري مــن قبــل الدولــة �ف ر وغــري رصف ف راشــدين تشــكل تدخــال غــري مــرب بــ�ي

اقامــة عالقــة انســانية بكرامــة دون التعــرض للمالحقــة الجزائيــة.

Fijian High Court, Thomas McCosker v. The State Fiji, 200563

The Constitution acknowledges that people live in their bodies, their communities, 
their culture, their places and their times. It is for that reason that the State 
protects individuals and groups through non-justiciable principles and rights. These 
protections are at the heart of the constitutional compact between citizen and 
state. The way in which we give expression to our sexuality is the most basic way we 
establish and nurture relationships. Relationships fundamentally affect our lives, our 
community, our culture, our place and our time. If, in expressing our sexuality, we 
act consensually and without harming one another, invasion of that precinct risks 
relationships, risks the durability of our compact with the State and will be a breach 
of our privacy. (…)

In my view the Court should adopt a broad and purposive construction of privacy 
that is consistent with the recognition in international law that the right to privacy 

63 -  The High Court of Fiji, McCoskar v The State, FJHC 500; HAA0085 & 86.2005, 26 August 2005, 
available at: http://www.paclii.org/fj/cases/FJHC/2005/500.html  
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extends beyond the negative conception of privacy as freedom from unwarranted 
State intrusion into one’s private life to include the positive right to establish and 
nurture human relationships free of criminal or indeed community sanction. (…)

In so far as Section 175(a) and (c) is concerned the criminalization of carnal 
knowledge against the order of nature while technically non discriminatory is at 
the same time a gross intrusion into the private sexual lives of consenting adults. 
In my view despite the margin of appreciation given to the State to restrict sexual 
acts on the grounds of morality, the suggested limitations by criminal sanction are 
wholly disproportionate to the right of privacy. The criminalization of carnal acts 
against the order of nature between consenting adult males or females in private is 
a severe restriction on a citizen’s right to build relationships with dignity and free of 
State intervention and cannot be justified as necessary. (…)

I find this right to privacy so important in an open and democratic society that 
the morals argument cannot be allowed to trump the Constitutional invalidity. 
Criminalizing private consensual adult sex acts against the course of nature and 
sexual intimacy between consenting adult males is not a proportionate or necessary 
limitation.

ف راشــدين  ي كيفيــة ممارســة شــخص�ي
ي العــام 2008 انــه ال يحــق الأي احــد التدخــل �ف

ي النيبــال �ف
كذلــك رأت المحكمــة العليــا �ف

ي مــا اذا كانــت هــذه المجامعــة طبيعيــة او غــري طبيعيــة، وانــه طالمــا ان الحــق بالخصوصيــة مصــان 
للفعــل الجنــ�ي او �ف

. ف ، فهــو مصــان ايضــا للمثليــ�ي ف لغــري المثليــ�ي

وبنــاء عــى مــا تقــدم، وبمــا أن الممارســات الجنســية والميــول الجنســية تقــع ضمــن مســاحة خصوصيــة كل فــرد، فــان 

ــاة الخاصــة لالأفــراد ويشــكل انتهــاكا للمــادة 12 مــن االعــالن العالمــي لحقــوق  ي الحي
معاقبتهــا يعتــرب تدخــال تعســفيا �ف

ــة والسياســية. فــال حاجــة لتدخــل المجتمــع لقمــع  ــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدني االنســان والمــادة 17 مــن العهــد ال

ي حياتهــم الخاصــة. 
ف راشــدين �ف ي بــ�ي

ف طالمــا أنهــا تجــري بشــكل رضــا�أ ف شــخص�ي العالقــات الجنســية بــ�ي

ف مــن نفــس الجنــس قــد تعتــرب غــري أخالقيــة مــن قبــل العديــد  ف شــخص�ي وال يــرد عــى ذلــك أن العالقــات الجنســية بــ�ي

ر االنتهــاك للحقــوق االأساســية؛ فالدســتور  مــن النــاس، اذ أن االأحــكام االأخالقيــة هــي شــأن داخــىي لــكل انســان وال تــرب

 . ي
ي تفســري القانــون الجــزا�أ

والمواثيــق الدوليــة تعلــو عــى االأخــالق �ف

LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’Homme, Armand Colin, 3e édition, 
1997, p. 228

Selon la définition classique de Kant, la morale est l’ensemble des règles de conduite 
intérieure, dictée par Dieu, dont le respect relève de la seule conscience indivi-
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duelle. Par comparaison, le droit est l’ensemble des règles de conduite extérieure, 
définies par les hommes pour régir les rapports sociaux, dont le respect est assuré, 
au besoin, par la contrainte publique. 

ي انتهــاك حقــوق أساســية 
ت أنــه ال يمكــن للقــا�ف ف اعتــرب وهــذا مــا أجمعــت عليــه العديــد مــن االأحــكام االأجنبيــة حــ�ي

لالأفــراد عــرب فــرض االآراء االأخالقيــة لغالبيــة اجتماعيــة معينــة عــى ممارســات خاصــة الأقليــة مــن االأفــراد. وقــد أّكــدت 

ف الراشــدين تتعــارض مــع االأخالق  المحكمــة االأوروبيــة لحقــوق االنســان أن اعتبــار فئــة اجتماعيــة أن العالقــات المثليــة بــ�ي

را كافيــا لمعاقبتهــا جزائيــا. ومــن أبــرز هــذه االجتهــادات: ال يشــكل مــرب

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni,  1981

L’accomplissement d’actes homosexuels par autrui et en privé peut lui aussi heur-
ter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l’homosexualité immorale, 
mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales quand les 
partenaires sont des adultes consentants.

Supreme Court of the United States of America, Lawrence v. Texas, 2003: 

The issue is whether the majority may use the power of the State to enforce these 
views on the whole society through operation of the criminal law. Our obligation is 
to define the liberty of all, not to mandate our own moral code.

High Court of Delhi, Naz Foundation v. Govt. of NCT of Delhi, 200964

79. Thus popular morality or public disapproval of certain acts is not a valid justifi-
cation for restriction of the fundamental rights under Article 21. Popular morality, as 
distinct from a constitutional morality derived from constitutional values, is based on 
shifting and subjecting notions of right and wrong. If there is any type of “morality” 
that can pass the test of compelling state interest, it must be “constitutional” mora-
lity and not public morality (…)

80. (…) The Fundamental Rights, therefore, were to foster the social revolution by 
creating a society egalitarian to the extent that all citizens were to be equally free 
from coercion or restriction by the state, or by society privately; liberty was no lon-
ger to be the privilege of the few. The Constitution of India recognises, protects and 
celebrates diversity. To stigmatise or to criminalise homosexuals only on account of 

64 -  High Court of Delhi at New Delhi, Naz Foundation v. Govt. of NCT of Delhi, 2 July 2009, available at: 
http://lobis.nic.in/dhc/APS/judgement/02-07-2009/APS02072009CW74552001.pdf
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their sexual orientation would be against the constitutional morality. (….)

86. (…) Moral indignation, howsoever strong, is not a valid basis for overriding indi-
viduals› fundamental rights of dignity and privacy. In our scheme of things Consti-
tutional morality must outweigh the argument of public morality, even if it be the 
majoritarian view. (…)

ي 
ــرس �ف ــة المك ــدأ الخصوصي ــع مب ــا م ــات لتعارضه ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــق الم ــك، يســتوجب اســتبعاد تطبي لذل

ي تفــرض التقيــد 
ي تســمو عليهــا بنــاء عــى المــادة 2 مــن قانــون االصــول المحاكمــات المدنيــة الــىت

المواثيــق الدوليــة الــىت

ــارض  ــود تع ــد وج ــادي عن ــون الع ــكام القان ــى اح ــة ع ــدات الدولي ــكام المعاه ــم اح ــد وبتقدي ــل القواع ــدأ تسلس بمب

بينهمــا.

ــام  ــاواة ام ــدأ المس ف ومب ــري ــدم التمي ــدأ ع ــع مب ــات م ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــارض الم ي تع
ــاً: �ف ثاني

ــانية:  نس ــة االإ ــدأ الكرام ــون ومب القان

ي 
ي التمتــع بالحقــوق ومبــدأ المســاواة امــام القانــون ومبــدأ الكرامــة االنســانية مبــادئ وردت �ف

ف �ف ان مبــدأ عــدم التميــري

ي صــادق عليهــا لبنــان وهــي تعــد مــن أهــم ركائــز المجتمــع الديموقراطــي والســليم 
العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة الــىت

ومــن المبــادئ االأساســية لحمايــة حقــوق االنســان. ومــن أهــم هــذه النصــوص:

ي لبنان:	 
ي العام 1948، وهو وثيقة لها الصفة الدستورية �ف

االعالن العالمي لحقوق االنسان �ن

المادة 1: 

اً وعليهــم أن يعامــل بعضهــم  ي الكرامــة والحقــوق، وقــد وهبــوا عقــالً وضمــري
»يولــد جميــع النــاس أحــراراً متســاوين �ف

بعضــاً بــروح االإخــاء.«

المادة 2:

ف بســبب العنــر  ، كالتميــري ف عــالن، دون أي تميــري ي هــذا االإ
»لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة �ف

وة أو  ي أو االجتماعــي أو الــرش
أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر، أو االأصــل الوطــىف

ف أساســه  ف الرجــال والنســاء. وفضــال عمــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي تميــري الميــالد أو أي وضــع آخــر، دون أيــة تفرقــة بــ�ي

ي ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا البلــد أو تلــك البقعــة 
ي أو الــدوىلي لبلــد أو البقعــة الــىت

الوضــع الســياسي أو القانــو�ف

ي أو كانــت ســيادته خاضعــة الأي قيــد مــن القيــود.«
مســتقال أو تحــت الوصايــة أو غــري متمتــع بالحكــم الــذا�ت

المادة 7:

ي التمتــع بحمايــة متكافئــة عنــه دون أيــة تفرقــة، كمــا أن لهــم جميعــا 
»كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق �ف
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ف كهــذا.« عــالن وضــد أي تحريــض عــى تميــري ف يخــل بهــذا االإ ي حمايــة متســاوية ضــد أي تمــري
الحــق �ف

ي العام 1976: 	 
العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، الذي صّدق عليه لبنان �ف

المادة 2:

ــع . 1 ــوق لجمي ــة هــذه الحق ــه، وبكفال ــا في ف به ــوق المعــرت ام الحق ــد باحــرت ي هــذا العه
ــة طــرف �ف ــد كل دول »تتعه

ــس، أو  ــون، أو الجن ــرق، أو الل ــبب الع ف بس ــري ــا، دون أي تمي ي واليته
ف �ف ــ�ي ــا والداخل ي إقليمه

ــن �ف ــراد الموجودي االأف

وة، أو النســب، أو  ، أو االأصــل القومــي أو االجتماعــي، أو الــرش اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غــري ســياسي

غــري ذلــك مــن االأســباب.

يعيــة القائمــة ال تكفــل فعــال . 2 يعيــة أو غــري الترش هــا الترش ي هــذا العهــد، إذا كانــت تدابري
تتعهــد كل دولــة طــرف �ف

ي هــذا العهــد، بــأن تتخــذ، طبقــا الإجراءاتهــا الدســتورية والأحــكام هــذا العهــد، مــا 
ف بهــا �ف إعمــال الحقــوق المعــرت

يعيــة.  يعيــة أو غــري ترش عمــال مــن تدابــري ترش وريــا لهــذا االإ يكــون رصف

ي هذا العهد: . 3
تتعهد كل دولة طرف �ف

ي هــذا العهــد، حــىت 
ف بهــا �ف أ( بــأن تكفــل توفــري ســبيل فعــال للتظلــم الأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعــرت

لــو صــدر االنتهــاك عــن أشــخاص يترفــون بصفتهــم الرســمية،

ي يدعــى انتهاكهــا ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو 
ي الحقــوق الــىت

ب( بــأن تكفــل لــكل متظلــم عــى هــذا النحــو أن تبــت �ف

، وبــأن تنمــى إمكانيــات التظلــم  ي
يعيــة مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانــو�ف ترش

، ي
القضــا�أ

». ف ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ االأحكام الصادرة لمصالح المتظلم�ي

المادة 26:

ي هــذا الصــدد يجــب 
ي التمتــع بحمايتــه. و�ف

ف بحــق متســاو �ف »النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تميــري

ف الأي ســبب، كالعــرق  ف وأن يكفــل لجميــع االأشــخاص عــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التميــري أن يحظــر القانــون أي تميــري

وة  ، أو االأصــل القومــي أو االجتماعــي، أو الــرش أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غــري ســياسي

أو النســب، أو غــري ذلــك مــن االأســباب.«

ي تســعى اىل حمايــة حقــوق االنســان 
ي جميــع االتفاقيــات الــىت

ف كبنــد جوهــري �ف دد مبــدأ عــدم التميــري اضافــة لذلــك، يــرت

ف العنــري )1965(، اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع اشــكال  وخاصــة االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع اشــكال التميــري

هــا... ف ضــد المــرأة )1979( ، اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989( وغري التميــري

ف  ف جميــع المواطنــ�ي ي الحقــوق والواجبــات بــ�ي
ي مقدمتــه الفقــرة – د – مبــدأ »المســاواة �ف

ي �ف
كذلــك اعتمــد الدســتور اللبنــا�ف

دون تمايــز أو تفضيــل«.

ــدوىلي  ــد ال ي العه
ــتخدمة �ف « المس ف ــري ــارة »التمي ــاله أن عب ــورة اع ــان المذك ــوق االنس ــة بحق ــة المعني ــت اللجن ــد عرّف وق
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للحقــوق المدنيــة والسياســية ينبغــي أن تفهــم عــى أنهــا تتضمــن »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم 

اف لجميــع االأشــخاص، عــى قــدم المســاواة، بجميــع  الأي ســبب )...( ممــا يســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعــرت
ــع بها أو ممارســتها. 65 ــات أو التمت الحقــوق والحري

اليا المذكــور اعــاله أن الميــول الجنســية تدخــل  ي اجتهادهــا للعــام 1994 تونــن ضــد اســرت
حــت هــذه اللجنــة �ف وقــد �ش

( والمــادة 26 )مبــدأ المســاواة امــام القانــون( مــن  ف ي المــادة الثانيــة )مبــدأ عــدم التميــري
ضمــن فئــة »الجنــس« المذكــورة �ف

ف عــى أســاس  ي العهــد عــى جميــع االأشــخاص مــن دون جــواز التميــري
العهــد، لذلــك تنطبــق جميــع الحقــوق المكرســة �ف

 . الميــل الجنــ�ي

Comité des droits de l’homme des Nations-Unies, Toonen c. Australie, 4 Avril 1994

8.7 L'État partie a demandé l'avis du Comité sur le point de savoir si les préférences 
sexuelles pouvaient être considérées comme une «autre situation» au sens de l'article 
26. La même question pourrait se poser au regard du paragraphe 1 de l'article 2 
du Pacte. Le Comité se borne toutefois à observer qu'à son avis, la référence au 
«sexe» au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 doit être considérée comme 
recouvrant les préférences sexuelles. 

ف الراشــدين يشــكل انتهــاكا لمبــدأ عــدم  وقــد قضــت عــدة محاكــم اجنبيــة أن تجريــم العالقــات المثليــة الرضائيــة بــ�ي

ي العــام 1998 حيــث أّكــدت المحكمــة أن 
ي جنــوب افريقيــا �ف

ف عــى أســاس الجنــس، ومنهــا المحكمــة الدســتورية �ف التميــري

ا  ف ف تنتهــك الحــق بالكرامــة والمســاواة أمــام القانــون وتشــكل تميــري ف المثليــ�ي ي تجــرم العالقــات الجنســية بــ�ي
المــواد الــىت

ــة ســلوك ال  ــم هــو معاقب ــذا التجري ــد له ــا أن الهــدف الوحي ــول الجنســية، بم ف بســبب المي ــ�ي ــادل بحــق المثلي غــري ع

را مــا الأي أحــد. يتــالءم مــع رأي واعتقــاد جــزء مــن المجتمــع دون أن يوقــع رصف

Constitutional Court of South Africa, 

National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Another v. Minister of Justice 
and Others, 9/10/1998 :66

[26] I turn now to consider the impact which the common law offence of sodomy 
has on gay men in the light of the approach developed by this Court and referred 
to in paragraph 19 above: 

(a) The discrimination is on a specified ground. Gay men are a permanent minority 

65 - اللجنة المعنية بحقوق االنسان، التعليق العام رقم 18: مبدأ عدم التمييز، منشور باللغة العربية في المجلد االّول لتجميع التعليقات العامة والتوصيات 
العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان. 

66 -  National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Another v. Minister of Justice and Others, Case 
CCT 11/98, South Africa: Constitutional Court, 9 October 1998, available at: http://www.unhcr.org/refworld/
docid/48246cf72.html 
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in society and have suffered in the past from patterns of disadvantage. The impact 
is severe, affecting the dignity, personhood and identity of gay men at a deep 
level. It occurs at many levels and in many ways and is often difficult to eradicate. 

(b) The nature of the power and its purpose is to criminalise private conduct of 
consenting adults which causes no harm to anyone else. It has no other purpose 
than to criminalise conduct which fails to conform with the moral or religious views 
of a section of society. 

(c) The discrimination has, for the reasons already mentioned, gravely affected the 
rights and interests of gay men and deeply impaired their fundamental dignity. 

[27] The above analysis confirms that the discrimination is unfair.33 There is nothing 
which can be placed in the other balance of the scale. The inevitable conclusion 
is that the discrimination in question is unfair and therefore in breach of section 
9 of the 1996 Constitution (Right to equality before the law and principle of non-
discrimination on any basis). 

ا يتعــارض مــع مبــدأي الكرامــة  ف ي الهنــد أن تجريــم العالقــات المثليــة يشــكل تميــري
ي دلهــي �ف

كذلــك رأت المحكمــة العليــا �ف

ام انســانيته، كمــا شــددت عــى  اف بحريــة الفــرد عــى جســده وعقلــه واحــرت والمســاواة وأن مفهــوم الكرامــة يفــرض االعــرت

أهميــة المجتمــع الدامــج لجميــع أفــراده وبالتــاىلي عــى عــدم جــواز معاقبــة وتهميــش مــن يــراه المجتمــع »مختلفــا« أو 

»شاذا«.

High Court of Delhi, Naz Foundation v. Govt. of NCT of Delhi, 2009

26. (…) At its least, it is clear that the constitutional protection of dignity requires us 
to acknowledge the value and worth of all individuals as members of our society. 
It recognises a person as a free being who develops his or her body and mind as 
he or she sees fit. At the root of the dignity is the autonomy of the private will and 
a person›s freedom of choice and of action . Human dignity rests on recognition of 
the physical and spiritual integrity of the human being, his or her humanity, and his 
value as a person, irrespective of the utility he can provide to others. (…)

130. If there is one constitutional tenet that can be said to be underlying theme 
of the Indian Constitution, it is that of ‹inclusiveness›. This Court believes that Indian 
Constitution reflects this value deeply ingrained in Indian society, nurtured over 
several generations. The inclusiveness that Indian society traditionally displayed, 
literally in every aspect of life, is manifest in recognising a role in society for everyone. 
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Those perceived by the majority as “deviants› or ‹different› are not on that score 
excluded or ostracised 

131. Where society can display inclusiveness and understanding, such persons can 
be assured of a life of dignity and nondiscrimination. This was the ‹spirit behind the 
Resolution› of which Nehru spoke so passionately. In our view, Indian Constitutional 
law does not permit the statutory criminal law to be held captive by the popular 
misconceptions of who the LGBTs are. It cannot be forgotten that discrimination is 
antithesis of equality and that it is the recognition of equality which will foster the 
dignity of every individual.

ف بســبب ميولهــم  وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــان تجريــم العالقــات المثليــة الرضائيــة يشــكل تقييــدا عــى االشــخاص المثليــ�ي

ف )المتغايريــن(. وبمــا أن الحريــة الفرديــة  الجنســية ويــؤدي اىل منعهــم مــن ممارســة النشــاط الجنــ�ي أســوة بغــري المثليــ�ي

ــة الجنســية والحــق بممارســة النشــاط الجنســية، فهــل يعقــل أن  ــة يشــمالن الحري ــدأ الكرام ــة ومب والحــق بالخصوصي

ف  ي بــ�ي
ف مــن جنــس مختلــف )طالمــا أنــه يحصــل بشــكل رضــا�أ ف شــخص�ي يتدخــل المجتمــع لقمــع العالقــات الجنســية بــ�ي

؟ ف ف وغــري المثليــ�ي ف المثليــ�ي ف بــ�ي ي مــكان عــام(؟ اذن، لمــاذا التميــري
أشــخاص راشــدين وليــس �ف

ف  لذلــك، فــان المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات تشــكل انتهــاكا لمبــادئ الكرامــة والمســاواة امــام القانــون وعــدم التميــري

ــ�ي  ــاط الجن ــع النش ــاسي لقم ــكل أس ــتخدم بش ــا تس ــس( كونه ــية )أو الجن ــول الجنس ــبب المي ــوق بس ــع بالحق ي التمت
�ف

 . ف ف بحــق المثليــ�ي ف راشــدين مــن نفــس الجنــس، فأصبحــت اداة قمــع وتميــري ف شــخص�ي ي بــ�ي
الرضــا�أ

ف بنــاء عــى المــادة  ف المثليــ�ي ، يســتوجب اســتبعاد تطبيــق المــادة 534 لمعاقبــة العالقــات الجنســية الرضائيــة بــ�ي وبالتــاىلي

نــا اليــه أعــاله. الثانيــة مــن قانــون االصــول المحاكمــات المدنيــة وفــق مــا أ�ش

ي تعارض المادة 534 من قانون العقوبات مع حق التمتع بالصحة النفسية
ثالثاً: �ف

نصت المادة 12 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

ي التمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن 
ي هــذا العهــد بحــق كل إنســان �ف

»تقــر الــدول االأطــراف �ف

بلوغه.«

ف  ومــن الثابــت أن تجريــم المثليــة وعدهــا مخالفــة للطبيعــة وفــق مــا أثبتتــه منظمــة الصحــة العالميــة انمــا يضــع المثليــ�ي

 : ف أمــام حــل مــن حلــ�ي

امــا االمتنــاع كليــا عــن ممارســة العالقــات المثليــة، مــع مــا يســببه ذلــك مــن اضطــراب نفــ�ي ناجــم مــن الكبــت 	 

لميــل طبيعــي لديهــم، 

افــق غالبــا مــع هشاشــة هــذه العالقــات 	  وامــا ممارســة العالقــات المثليــة مــع شــعور عميــق بالذنــب، وعــى نحــو يرت

ي التحــول اىل عالقــات مســتقرة ومنتظمــة، الرتباطهــا بمخالفــة قانونيــة تعــد جرمــا جزائيــا، 
وفشــلها �ف
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ــج امــا عــن الكبــت أو  وبذلــك، يتســبب هــذا التجريــم باضطــراب عميــق لــدى هــؤالء االأشــخاص، وهــو اضطــراب نات

ــؤالء االأشــخاص للخطــر الشــديد، ويوجــب اســتبعاد  ــض الصحــة النفســية له ــؤدي اىل تعري ــا ي ــب، مم الشــعور بالذن

ــع بالصحــة النفســية.   ــا مــع الحــق بالتمت ــة لتعارضه ــات المثلي ــات عــى العالق ــون العقوب المــادة 534 مــن قان

ي وجــوب اســتبعاد تطبيــق المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات عــى العالقــات المثليــة عمــال . 3.1
�ن

بالمبــادئ العامــة للقانــون

ي اســتنباط مبــدأ عــام بحريــة التــّرف بالجســد وبالحــق بالتعبــري عــن الميــول الجنســية وبممارســة 
أوال: �ف

النشــاط الجنــ�ي

Le droit de disposer de son corps et d’entretenir des relations sexuelles

يــع  تؤكــد االآراء الفقهيــة عــى امكانيــة اســتخالص وجــود حــق مــا أو مبــدأ عــام مــن أي نــص مكتــوب أو مــن روح الترش

ي المواثيــق الدوليــة والمبــادئ الدســتورية المذكــورة 
ومبادئــه العامــة غــري المكتوبــة. لــذا انطالقــا مــن الحقــوق المكرّســة �ف

أعــاله، مــن الممكــن اســتنباط مبــدأ عــام بحريــة المــرء بالتــرف بجســده Le droit de disposer de son corps  وبالتــاىلي 

  .Le droit d’entretenir des relations sexuelles الحــق بممارســة النشــاط الجنــ�ي وبالتعبــري عــن الميــول الجنســية

ــة الشــخصية والحــق بالخصوصيــة وهــو حــق  فالحــق بممارســة النشــاط الجنــ�ي هــو حــق طبيعــي ينبثــق مــن الحري

ف ســالمة  ي والنفــ�ي عــى أهميتــه لتأمــ�ي ه، وهــو أمــر يجمــع العلــم الطــىب لــكل انســان طالمــا أنــه ال يتعــرّض بــاالأذى لغــري

ي مقدمــة 
ــه �ف ــدأ كرامــة االنســان المنصــوص علي ــا�ش بمب االنســان الجســدية والنفســية. وهــذا الحــق يتصــل بشــكل مب

ام انســانية كل شــخص  ي المــادة االأوىل منــه المذكــور أعــاله وهــو مبــدأ يفــرض احــرت
االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان و�ف

وســالمته الجســدية والنفســية. 

ف عــى أســاس الجنــس أو أي وضــع  وانطالقــا مــن مبــدأ الكرامــة ومبــدأ المســاواة امــام القانــون ومــن مبــدأ عــدم التميــري

ف  ــ�ي ــام بعالقــات جنســية ب . فكمــا ان القي ــر كمــا المثــىي الجنــ�ي آخــر، فــان هــذا الحــق يشــمل كل انســان أي المتغاي

ف مــن ذات  ف شــخص�ي ف مــن جنــس مختلــف هــو حــق طبيعــي لــكل انســان، كذلــك القيــام بعالقــات جنســية بــ�ي شــخص�ي

الجنــس. 

ي تؤكد وجود هذا الحق، يراجع لطفا:
عن المراجع الفقهية الىت

LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’Homme, Armand Colin, 3e édition, 
1997, p. 230

Le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique sont les plus 
fondamentales des libertés physiques. Elles ont pour point commun de reconnaître 
à la personne humaine la maîtrise exclusive de son corps, la première – positivement 
– en lui garantissant la libre disposition, la seconde – négativement – en interdisant 
à autrui d’y porter atteinte. (…)
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Le droit d’entretenir des relations sexuelles n’est clairement garanti par aucun texte. 
Mais son existence est incontestable dans la mesure où la jurisprudence n’hésite pas 
à l’affirmer, en l’analysant d’ailleurs comme une manifestation du droit au respect 
de la vie privée, plutôt que du droit de disposer de son corps.

Il s’agit d’un droit conçu très largement, qui s’applique tant aux relations 
homosexuelles qu’aux relations hétérosexuelles. 

CABALLERO Francis, Le Droit du Sexe, Ed. L.G.D.J., 2010, p.9 ; 83

Le principe fondateur du droit du sexe est qu’un Etat démocratique n’a pas à 
imposer à ses ressortissants une quelconque morale sexuelle, qu’elle repose sur la 
religion, les bonnes mœurs ou le respect de la dignité humaine. Chacun a donc le 
droit de mener sa vie sexuelle comme il l’entend, dès lors qu’il ne porte pas atteinte 
à autrui ou à la société. 

Ce qui est plus original, c’est l’idée selon laquelle le plaisir sexuel, par la satisfaction 
et l’épanouissement qu’il apporte, même sans visée procréatrice, est une valeur 
positive à protéger dans la société. (…)

La liberté sexuelle qu’on peut définir comme le droit de faire tout ce que l’on veut 
avec son sexe à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des tiers et à la 
société, est une composante fondamentale de la liberté individuelle, du droit à la 
vie privée et de la liberté de communication. (…)

Le libre choix du ou des partenaires sexuels est la composante principale de la 
liberté sexuelle. C’est le droit de tout individu majeur d’avoir des rapports érotiques 
ou amoureux avec qui bon lui semble dès lors qu’il s’agit d’adultes consentants. 
Une liberté fondamentale au cœur du droit au sexe. 

ي وجــوب اســتبعاد تطبيــق المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات عــى العالقــات المثليــة بنــاء عــى 
ثانيــا: �ف

المبــادئ العامــة للقانــون 

ي 
ي حــال اســتنباط مبــدأ عــام أو حــق طبيعــي، فــان القــا�ف

القاعــدة المســتخلصة مــن تطــور الفقــه واالجتهــاد هــي أنــه �ف

ــه مفعــول حاجــب  ــه يكــون ل ــه بمعــىف أن ي تكــون مخالفــة ل
ــىت ــة ال ــه باســتبعاد النصــوص القانوني يكــون مخــوال بموجب

ــاالت دون  ــى ح ــا ع ــر تطبيقه ــو يح ــى نح ــوص ع ــري النص ــمح بتفس ــال يس ــة ح ــو بأي ــون contra legem . وه للقان
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ي قــرارات فرنســّية عديــدة.67 وال يــرّد عــى 
ف القانــون كمــا حصــل مثــال �ف ف حيــث ال يمــري أخــرى، وبكلمــة أخــرى اىل التميــري

ذلــك بعــدم جــواز التوّســع بتفســري الّنصــوص الجزائّيــة، فالفقــه واالجتهــاد يجمعــان عــى تجــاوز هــذه القاعــدة مــىت 

أدى اســتنباط المبــدأ العــام اىل نتائــج لصالــح المدعــى عليــه. 

عن مفعول المبدأ العام: 

PRADEL Jean, Introduction générale, droit pénal général TOME I, édition CUJAS, P 
158: 

« (les principes généraux) jouent un triple rôle: ils inspirent les règles positives, complètent
 celle-ci, voire les combattent à l’extrême limite.» Et leur méconnaissance dans ت
une décision permet la cassation de celle-ci. 

LEGROS Robert, Considérations sur les lacunes en droit pénal, le problème des 
lacunes de droit, éd. Ch. Perelman, P 385-386 

 « Il est intéressant de relever ici que l’extension favorable au prévenu révèle parfois 
l’existence de véritables droits naturels. Non pas de droits vaguement inhérents à la 
nature humaine, mais de droit que le juge reconnaît précisément comme en vertu 
des principes généraux qui inspirent l’interprétation extensive. C’est ainsi qu’il arrive 
que le juge décide contra legem, en faisant appel à un principe général, celui-ci 
apparaissait comme supérieur à la loi positive, ce qui est la vraie caractéristique du 
droit naturel.

(…) Ainsi voici dégagés, expérimentalement, trois principes qu’on peut qualifier de 
droit naturel : nul ne peut être condamné pénalement lorsqu’il a agi sous l’influence 
d’une force irrésistible, ni lorsqu’il n’a commis aucune faute, ni lorsqu’il a été puni 
pour le même fait.

Le droit pénal apparaît donc, en raison précisément de ses larges possibilités 
d’interprétation, comme étant la discipline qui permettrait sans doute de dégager 
le plus sûrement, et non par de vaines affirmations, le contenu positif du droit naturel. 
Citons encore : droits de la défense, le droit d’asile, respect absolu de la vie, de 
l’intégrité physique ! 

67 -  الحكم الذي آل الى استبعاد النّص المتّصل بتكرار الجرم اذا حصل التكرار قبل صدور حكم باالدانة بشان األفعال التي تم فيما بعد تكرارها وذلك 
 ,1965 juillet 8 .Crim( بناء على مبدأ عام مفاده أنه ال مجال لتجريم تكرار فعل معين بغياب التنبيه المتمثل في اصدار حكم سابق بشان هذا الفعل

B.C., n 173(، والحكم اآليل الى التمييز بين األشخاص الذين يفرض عليهم القانون التبليغ عن جرم عرفوا به، بحيث ال يجوز تطبيق النصوص 
الجزائية في هذا المضمار على األشخاص الذين اشتركوا أو تدخلوا في هذا الجرم عمال بالمبادئ األساسيّة للقانون الجزائي التي تحظر أن يعاقب شخص 

)624 Bull .Crim., n ,1960 décembre 27 ,.Crim( ما لعدم تسليم نفسه للعدالة



147

قشممممائا نع مايجم مامفا اراارماقذا  ئ ذامفمم   تا

يرية للجرم،  كما يراجع بشأن االأسباب الترب

LEGROS, Considérations sur les lacunes en droit pénal, le  problème des lacunes de 
droit, éd. Ch. Perelman, P 384 sur (le droit absolutoire): 

« Il est généralement admis aujourd’hui que les lacunes peuvent être comblées dès 
que l’extension se fait au profit du prévenu. On connaît suffisamment la doctrine 
et la jurisprudence très ferme de notre cour suprême concernant l’extension des 
causes de justification pour qu’il ne soit pas besoin d’insister.

Alors que la loi ne prévoit comme causes de justification que l’ordre légal de 
l’autorité, la démence et la force majeure, la cour de cassation a décidé à 
plusieurs reprises que ces cas ne sont que des applications d’un principe général 
applicable, par analogie, à la contrainte morale, à l’état de nécessité, à l’erreur 
invincible, de droit et de fait.  Dans l’appréciation des circonstances atténuantes, 
le juge pénal a les plus larges possibilités. C’est donc en tout cas le droit répressif 
et non le droit pénal en général qui serait d’interprétation restrictive. Thèse fondée 
sur l’existence de principes généraux qui anime tout l’ensemble du système de 
répression, notamment les principes d’asymétrie du droit pénal et de relativité de 
la loi pénale. »

La jurisprudence en est arrivée à étendre certaines excuses ; par exemple, l’excuse 
de parenté : au recel, à l’extorsion, à la concussion. Interprétation non seulement 
extensive mais contra legem.

ي 2009/9/10 والــذي أّكــد 
وت )يحــىي غبــورة( �ف ي بــري

ي �ف
ي المنفــرد الجــزا�أ

وهــذا مــا يســتنتج مــن الحكــم الصــادر عــن القــا�ف

ي عمــال بالمبــدأ العــام.
إمكانيــة اســتبعاد النــص القانــو�ف

وت )يحىي غبورة(، تاريخ 2009/9/10 ي بري
ي �ف

ي المنفرد الجزا�أ
الحكم الصادر عن القا�ف

ــدم  ي ع
ــان �ف نس ــدس لالإ ــق المق ــن الح ــتمد م ــوء، والمس ــي باللج ــق الطبيع ــا الح ــة، وأهمه ــادئ العام ــث ان المب »وحي

ي االتجــاه عينــه، وهــذه المحكمــة ال تــرى مانعــا مــن 
ي العيــش والســالمة، تنحــو �ف

االستســالم للمــوت أو الخطــر وحقــه �ف

ي كمــا أورد وكيــل المدعــى عليــه، ضمــن حــاالت محصــورة منهــا 
ي العــام تطبيــق النــص الجــزا�أ

أن يحجــب المبــدأ القانــو�ف

ي مذكرتــه كأمثلــة،« 
مــا أعطــاه الفقــه الــوارد �ف

بنــاء عــى مــا تقــّدم، يســتوجب اســتبعاد تطبيــق المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات عــى العالقــات المثليــة الرضائيــة 

. اســتنادا عــى المبــدأ العــام بحريــة تــرف المــرء بجســده والحــق بممارســة النشــاط الجنــ�ي
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ي وجــوب اســتبعاد تطبيــق المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات عــى العالقــات المثليــة العتبارهــا  4.1
�ن

ممارســة لحــق طبيعــي ســندا للمــادة 183 مــن قانــون العقوبــات

ي ممارســة حــق بغــري تجــاوز«. وبالتــاىلي 
نصــت المــادة 183 مــن قانــون العقوبــات أنــه »ال يعــد جريمــة الفعــل المرتكــب �ف

ــا أن ال تشــكل  ــه أوال، وثاني ــه عــى ممارســة حــق مكــرّس ل ــر هــذا  أن يقــدم المدعــى علي ي ط لتحقــق ســبب الترب يشــرت

ممارســة هــذا الحــق تجــاوزا لــه.

ف – إن كانــا مــن نفــس الجنــس أو مــن جنــس مختلــف – هــي ممارســة للحــق الطبيعــي  ف شــخص�ي إن العالقــة الجنســية بــ�ي

ــا أعــاله. ان هــذا الحــق الطبيعــي يحــّده – كمــا  ن بممارســة النشــاط الجنــ�ي وبالتعبــري عــن الميــول الجنســية كمــا أ�ش

را بحريــة وحقــوق االآخريــن. جميــع الحقــوق – حقــوق االآخريــن؛ فالحــق مصــان ومحمــي طالمــا أن ممارســته ال تلحــق رصف

RIVERO, Jean, Les Libertés Publiques, Tome 2, 6e éditions, PUF, 1997, p. 91-98

Toutes les libertés, celles de la pensée, celles des activités économiques et sociales, 
sous-entendent la maîtrise par l’homme de son être physique. Cette maîtrise exige 
d’abord que soit reconnue à chacun la libre disposition de son corps, et qu’il soit 
protégé contre les atteintes à son intégrité physique, qu’elles soient le fait des 
particuliers ou des agents de l’Etat (…). 

La liberté corporelle de la personne, support de toutes les autres libertés, exclut 
toute intervention non consentie d’un tiers dans la vie physique. Cette intervention 
peut prendre deux formes principales : d’une part, les formes violentes, coups et 
blessures, viol, et à la limite, meurtre ; d’autre part, les obligations ou les interdictions 
imposées par le pouvoir. (…)

C’est la morale sexuelle que met principalement en cause la liberté corporelle. 
Le principe général, ici, est traditionnellement, et demeure, la liberté des 
comportements sexuels personnels, même considérés comme déviants par l’éthique 
dominante – l’homosexualité n’a jamais été considérée en France comme un délit, 
contrairement à la règle qui a longtemps prévalu en Grande-Bretagne – sous une 
seule réserve, mais capitale : que ces comportements respectent la liberté d’autrui.

ف  ف شــخص�ي ي وقائــع هــذه الدعــوى أن االفعــال المدعــى بهــا تتعلــق بممارســة عالقــات جنســية رضائيــة بــ�ي
ومــن الثابــت �ف

ف اقدمــا عليهــا  راشــدين مــن نفــس الجنــس وال تقــوم عــى االكــراه أو االســتغالل أو االعتــداء عــى قــارص طالمــا أن الطرفــ�ي

ر عــى أي شــخص جــراء  ي مــكان عــام؛ وبالتــاىلي لــم يقــع أي رصف
برضاهمــا؛ كمــا أن هــذه العالقــات لــم يقــدم عليهــا �ف

ر عــى المجتمــع عامــة بســبب  ، كمــا أنــه ال يعقــل أن يقــع أي رصف ممارســة المدعــى عليــه لحقــه بممارســة نشــاطه الجنــ�ي

ط  ف بعالقــة جنســية تهــدف اىل ارضــاء اللــذة أو التعبــري عــن الرغبــة أو الحــب. فيكــون بالتــاىلي متوفــرا �ش قيــام شــخص�ي

ي المــادة 183 مــن قانــون العقوبــات.
ي ممارســة الحــق المنصــوص عليــه �ف

عــدم التجــاوز �ف
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ي 2012/5/28 حيــث اســتعبد تطبيــق 
ي طرابلــس �ف

ي المنفــرد �ف
وهــذا التحليــل الــذي اســتند عليــه الحكــم الصــادر عــن القــا�ف

ي تعاقــب عــى الدخــول خلســة اىل لبنــان( ســندا للمــادة 183 مــن قانــون العقوبــات 
المــادة 32 مــن قانــون االجانــب )الــىت

ي اطــار ممارســة حقــه الطبيعــي باللجــوء اىل بلــد آمــن هربــا مــن الحــرب 
لكــون المدعــى عليــه أقــدم عــى هــذا الفعــل �ف

ي بلــده ســوريا بنــاء عــى المــادة 14 مــن االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان:
واالضطهــاد �ف

ي 2012/5/28
ي طرابلس )نازك الخطيب( �ن

ي المنفرد �ن
الحكم الصادر عن القا�ن

ــيئة  ــة الس ــاع االأمني ــبب االأوض ــر بس ــه للخط ــه وأمن ــة حيات ــخص المعرّض ــأن الش ــدم، ب ــا تق ــتفاد مم ــه يس ــث أن »وحي

عــالن العالمــي  ي تمــر فيهــا بــالده هــو شــخص معــرّض »لالإضطهــاد«، ولديــه، بحســب أحــكام المــادة \14\ مــن االإ
الــىت

نســانيته )droit naturel( بالدخــول اىل بلــٍد آخــر آمــٍن مــن أجــل دفــع هــذا  نســان، الحــق الطبيعــي المــالزم الإ لحقــوق االإ

ــه. )...( ــة لنفســه ولعائلت ف الحماي ــه وتأمــ�ي االإضطهــاد أو الهــروب من

ي تّوصلــت إليهــا المحكمــة، فــإن دخــول المدعــى عليــه، )...(، اىل لبنــان مــن دون المــرور بأحــد 
وحيــث وبعــد النتيجــة الــىت

عــالن العالمــي  ، يعتــرب ممارســًة لحقــه الطبيعــي المكــرّس لــه بموجــب المــادة \14\مــن االإ ي
مراكــز االأمــن العــام اللبنــا�ف

ف بــه بموجــب الفقــرة »ب« مــن الدســتور مــن دون أي تجــاوز، وال يعــد بالتــاىلي جريمــة بحســب  نســان والمعــرت لحقــوق االإ

مــا نصــت عليــه المــادة \183\ عقوبــات.«

فكيــف يمكــن أن تشــكل ممارســة حــق طبيعــي – أي الحــق بالقيــام بعالقــات جنســية مثليــة- جريمــة؟ مــن الثابــت طبيــا 

– وخالفــا لــالآراء الســائدة -أن المثليــة الجنســية هــي تعبــري طبيعــي عــن انجــذاب المــرء اىل شــخص مــن نفــس الجنــس. 

قدامــه عــى التعبــري عــن مشــاعره الطبيعيــة ازاء شــخص آخــر؟ فكيــف يمكــن أن يعاقــب المــرء الإ

ي 
ــىت ــة هــي ال ــات المثلي ــع العالق ي تمن

ــىت ف ال ــ�ي ــت القوان ــة للطبيعــة، بات ــة مخالف ــة المثلي ــدل ان تعــد العالق وهكــذا، وب

ف بحــق  ي وقــت أصبحــت العديــد مــن الــدول تجــرّم التميــري
تخالــف الطبيعــة وتنتهــك الحــق الطبيعــي لــكل انســان. و�ف

ــة المعتــدي عليهــا، مــن غــري  ــة تشــكل ســببا مشــددا لعقوب ــة الضحي ــرب أن مثلي ــة وتعت ف وأعمــال رهــاب المثلي ــ�ي المثلي

ف مــن خــالل تطبيــق المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات  ي االعتــداء عــى حقــوق المثليــ�ي
المقبــول قانونــا أن يســتمر لبنــان �ف

ف  . وهــذا مــا أّدى اىل قيــام العديــد مــن الــدول االجنبيــة بمنــح اللجــوء لمواطنــ�ي ف ف المثليــ�ي عــى العالقــات الجنســية بــ�ي

ف العتبارهــا بــأن لبنــان يقــوم باضطهادهــم بســبب ميولهــم الجنســية خاصــة مــن خــالل تطبيــق المــادة  ف مثليــ�ي لبنانيــ�ي

تلــك لمعاقبــة العالقــات المثليــة. 

: ف ف مثلي�ي ف لبناني�ي ي تمنح اللجوء لمواطن�ي
الية والىت ز هنا بعض االجتهادات الصادرة عن المحاكم االأسرت ونرب

Australia: Refugee Review Tribunal, 2 May 200768

The Tribunal accepts that being gay or homosexual in Lebanon makes the applicant 
a member of a particular social group under the Convention. […]

68 -RRT Case No. 071201197, [2007] RRTA 75, Australia: Refugee Review Tribunal, 2 May 2007, available 
at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a707b1d.html 
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For men who are homosexual in their sexual orientation, there would appear to be 
very little public acceptance or support, and they are forced to live in a situation of 
extreme vulnerability. The Tribunal accepts that members of the Lebanese police 
would evidence prevailing feelings of hostility towards homosexuals and that being 
so, the Tribunal finds that homosexuals, such as the applicant, could not expect that 
they could turn to the police for protection in the face of community hostility and 
threats.

The Tribunal is satisfied the applicant could not safely relocate within Lebanon and 
that the situation of real chance of serious harm for gay men in Lebanon pertains 
to the whole country.

In the light of the above evidence and findings, the Tribunal finds that the applicant 
would face a real chance of serious harm in Lebanon because of his homosexuality.

In the light of the evidence before it, the Tribunal finds that the applicant has a well-
founded fear of persecution for a Convention based reason.

Australia: Refugee Review Tribunal, 21 December 200669

The Tribunal is satisfied that the state in Lebanon does not provide protection 
to homosexuals and it enforces laws which are used to discriminate against 
homosexuals. The Tribunal finds that the applicant is at risk of persecution in Lebanon 
because he is homosexual…

Accordingly, the Tribunal finds that the applicant has a well-founded fear of 
persecution in Lebanon for reasons of membership of a particular social group, that 
group being ‹homosexuals in Lebanon›.

ــن  ــادة 534 م ــان للم ــتخدام لبن ة أن اس ــرب ــاه معت ــس االتج ي نف
ــرى �ف ــة أخ ــم أجنبي ــت محاك اليا، ذهب ــرت ــة اىل أس واضاف

قانــون العقوبــات لمعاقبــة العالقــات المثليــة يشــكل اضطهــادا عــى أســاس الجنــس والميــول الجنســية، ومنهــا محاكــم 
ــة  ــام70 و�في المملك ــي الع ــد المدع ي ض

ــارو�ف ــى ق ــارص مصطف ــة ن ي قضي
ــة �ف ــدة االمريكي ــات المتح ي الوالي

ــتئناف �ف االس

69 - RRT Case No. 060931294, [2006] RRTA 229, Australia: Refugee Review Tribunal, 21 December 2006, 
available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a707ebd.html 
70 - Nasser Mustapha Karouni v. Alberto Gonzales, Attorney General, No. 02-72651, United States Court of 
Appeals for the Ninth Circuit, 7 March 2005, available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4721b5c32.html 
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ــام 2005. ــة71 �في الع ــد الدول ــة EC ض ي قضي
ــدة �ف المتح

»المجامعــة« . 2 عنــر  توفــر  لعــدم  التعقبــات  ابطــال  وجــوب  ي 
�ن  واســتطراداً، 

ي المادة 534 من قانون العقوبات واال لعدم كفاية الدليل
المنصوص عليه �ن

ي عدم جواز معاقبة الميول المثلية بحد ذاتها بمعزل عن ضبط افعال محددة 1.2
 �ن

ال يوجــد فــي مجمــل أوراق الملــف أي دليــل أو اثبــات علــى إقــدام المدعــى عليــه)م( علــى أي فعــل جنســي 
محــدد أو أي فعــل »مجامعــة«. 

مثال:

ــن 	  ــس ع ــاعره، ولي ــكاره ومش ــن أف ــية أي ع ــه الجنس ــن ميول ــث ع ــات بالحدي ــالل التحقيق ــه خ ــى علي ــى المدع اكتف

ــا أحــب ممارســة الجنــس مــع شــخص مــن نفــس الجنــس، مارســت  ــا لوطــي، أن ــه: ان ــه. )افــاد المدعــى علي أفعال

ــس...( ــن نفــس الجن ــا اشــعر باالنجــذاب تجــاه أشــخاص م ــس، ان ــن نفــس الجن ــع اشــخاص م ــواط م الل

ء السمعة... 	  افاد شخص آخر: أن المدعى عليه هو لوطي، معروف أنه لوطي، أو أنه سي

ات للمثلية: االنوثة، السلوك الغريب، وصف اللباس...	  ت مؤ�ش ي المحرف عبارات اعترب
ورد �ف

ــل 	  ــن الناف ــه الخاصــة. وم ام حيات ــاً باحــرت ام الصمــت خــالل االســتجواب مطالب ف ــرت ــه بال ــه حق ــى علي ــارس المدع م

ــة.  ــات الجزائي ــن أصــول المحاكم ــادة 180 م ــه ســنداً للم دانت ــة الإ ــه قرين ــن صمت ــه ال يجــوز أن يتخــذ م ــول إن الق

، فهــي - كمــا  ــاىلي ي مخالفــة الطبيعــة. بالت
هــا القــا�ف ي يعرب

ــىت ان المــادة 534 تجــرّم فعــال محــددا وهــو »المجامعــة« ال

ــل تجــرّم االأفعــال، ممــا يوجــب ابطــال المالحقــة بحــق  ــا أو المشــاعر او الميــول ب ــات - ال تجــرّم النواي ــون العقوب قان

المدعــى عليــه لعــدم توفــر دليــل عــى أي واقعــة مماثلــة. 

وبالفعــل، اذا أفــاد مدعــى عليــه أنــه »ســارق«، أو »يحــب الرقــة« أو »قــام بعمليــات �قــة« أو »معــروف بأنــه يحــب 

الرقــة«، هــل يعقــل أن تتــم ادانتــه بجــرم الرقــة دون التثبــت مــن وجــود عمليــة �قــة وتحديــد مــا هــي االمــوال 

ي �قهــا ومــن هــو الغــري صاحــب هــذه االمــوال؟ واذا افــاد انــه »قاتــل« أو »يحــب القتــل« أو »قــام بعمليــات قتــل« 
الــىت

أو »معــروف بميولــه للقتــل« أو »لديــه مســدس«، هــل يعقــل أن تتــم ادانتــه دون معرفــة هويــة المقتــول والتثبــت مــن 

واقعــة موتــه وســببها؟ 

ي المالحقــة 
ورة ملحــة الســتبعاد أدلــة مماثلــة، خشــية أن يــؤدي االكتفــاء بهــا اىل تعزيــز االنتقائيــة �ف والواقــع، أن ثمــة رصف

ي حــاالت معينــة اىل خــروج المالحقــة عــن إطــار أفعــال معينــة لتشــمل الهويــة الجنســية والميــول 
از، بــل أيضــا �ف ف واالبــرت

71 - HC v. Secretary of State for the Home Department, [2005] EWCA Civ 893, United Kingdom: Court of 
Appeal )England and Wales(, 20 July 2005, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfb061a.
html 
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والمشــاعر والنوايــا فقــط.  

ي المــادة 
لذلــك، فإننــا نطلــب ابطــال التعقبــات بحــق المدعــى عليــه لعــدم توافــر عنــر المجامعــة المنصــوص عليــه �ف

534 مــن قانــون العقوبــات، وإال لعــدم كفايــة الدليــل.

ي كون االأفعال المدعى بها ال تشكل مجامعة بمفهوم المادة 534 عقوبات 2.2
 �ن

ــام  ــال: قي ــم االدعــاء عــى أساســه، مث ــذي ت ي المحــرف وال
ــه هــو ... )اضافــة الفعــل المذكــور �ف ان الفعــل المدعــى ب

، قيــام  ي
المدعــى عليهمــا بالتقبيــل أو مســك اليديــن، قيــام المدعــى عليــه االّول بمداعبــة احليــل المدعــى عليــه الثــا�ف

ــه...(.  ل، ســلوك المدعــى علي ف ي نفــس المــرف
ف بعالقــة جنســية، اقامــة المدعــى عليهمــا �ف ــ�ي امرأت

وهــذا الفعــل، عــى فــرض صحتــه، ال يشــكل مجامعــة بمفهــوم المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات، طالمــا أن المجامعــة 

. ف ض اتصــال االعضــاء التناســلية لشــخص�ي تفــرت

عن هذا االمر، يراجع لطفا: 

ي 2007/11/19: 
ي طرابلس �ن

ي �ن
ي المنفرد الجزا�أ

الحكم رقم 3037 الصادر عن القا�ن

ي محلــة رأس الصخــرة بالقــرب مــن البحــر عــى ممارســية اعمــال جنســية بواســطة 
ف اقــدام المدعــى عليهــم �ف »حيــث تبــ�ي

الفــم داخــل ســيارة المدعــى عليــه )...(

ف المدعى عليهم« كما ان كل االفعال ال تنطبق عى نص المادة 534 عقوبات لعدم ثبوت حصول اي مجامعة ب�ي

ون بتاريخ 2009/12/2 ي الب�ت
ي �ن

ي المنفرد الجزا�أ
حكم القا�ن

ون. ي البرت
ف للمحكمة ان المدعى عليهما كانا داخل سيارة )...( متوقفة عى الطريق البحرية �ف »حيث تب�ي

ف للمحكمة ان كال من المدعى عليهما كان ال يزال جالسا عى مقعده داخل السيارة. وحيث تب�ي

ــة  ــة امــام المحكمــة تتمحــور حــول فعــل تقبيــل واســدال �اويــل وامكانيــة حصــول مداعب ــع المحال وحيــث ان الوقائ

بينمــا االدعــاء يتعلــق بفعــل مجامعــة مخالفــة للطبيعــة.

. ف ف شخص�ي ف عضوين حاصل ب�ي وحيث انه من نحو أول، يفهم بالمجامعة فعل اتصال ب�ي

وحيث ان الوقائع المحالة امام المحكمة لم يرد فيها اي فعل اتصال وبالتاىلي ال تتضمن حصول مجامعة.

لذلــك، نطلــب ابطــال التعقبــات بحــق المدعــى عليــه لعــدم توفــر العنــر المــادي لجريمــة المــادة 534 مــن قانــون 

ــات. العقوب
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ثبات المجامعة 3.2 ج الإ ي لل�ش ي عدم جواز االستناد عى الفحص الط�ب
 �ن

ج المدعــى عليــه،  ي لــرش اســتندت النيابــة العامــة لالدعــاء بجــرم المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات عــى الفحــص الطــىب

ي العــام 2012 والــذي اطلــق عيلــه اســم »فحــص 
علمــا أن هــذا االجــراء – الــذي كان موضــوع حملــة انتقــادات واســعة �ف

العــار« -  باطــل لالأســباب التاليــة:

ف ف رجل�ي جي ال يشكل اثباتا طبيا عى حصول عالقة مثلية ب�ي أوال: الفحص الرش

ي 
ف هــو وجــود ســائل منــوي �ف ف رجلــ�ي يجمــع االطبــاء عــى أن االثبــات القاطــع الوحيــد عــى حصــول عالقــة جنســية بــ�ي

عــي  ج - وهــو االأمــر الــذي تطــرق اليــه الطبيــب الرش جيــة، بمــا يؤكــد حصــول عمليــة االدخــال. فشــكل الــرش الفجــوة الرش

ي تقريــره-  ال يشــكل أبــدا اثباتــا حاســما عــى هــذه العالقــة الجنســية. 
�ف

ي 7-8-2012 والمّوجــه لجميــع االطبــاء - 
ي التعميــم رقــم 5514\2012 الصــادر �ف

وهــذا مــا أكــدت عليــه نقابــة أطبــاء لبنــان �ف

ثبــات المثليــة الجنــ�ي بمــا »انــه مــن الثابــت  جيــة الإ ف منهــم - باالمتنــاع عــن القيــام بالفحوصــات الرش عيــ�ي وخاصــة الرش

، ال يعطــي النتيجــة المطلوبــة«.72 وقــد أّدى ذلــك اىل  ي علميــا ان هــذا االجــراء وهــو ال يتصــف حــىت بالفحــص التجريــىب

ح فيــه عليهــا اصــدار تعميــم عــى  ي 11-8-2012 اقــرت
ــة العامــة �ف ــا اىل النياب ــر العــدل )شــكيب قرطبــاوي( كتاب توجيــه وزي

جيــة نظــرا ل«عــدم الجــدوى الطبيــة« منهــا.73 جميــع النيابــات العامــة يمنــع بصــورة جازمــة اجــراء الفحوصــات الرش

ي جامعــة كيــب تــاون، جنــوب افريقيــا 
عــي �ف وهــذا مــا تؤكــده بشــكل قاطــع الدكتــورة لورنــا مارتــن، أســتاذة الطــب الرش

ي تقــوم عليهــا هــذه الفحوصــات ال قيمــة لهــا مــن الناحيــة الطبيــة، غريبــة وبالية...هــراء«. 
لجهــة أن »النظريــات الــىت

ي 
ــا �ف حه ــو وقــد اقرت عــي تاردي ــد الطــب الرش ــا يعــرف بوال ــت أن هــذه الفحوصــات منســوبة اىل م ــد بين ــن ق ــت مارت وكان

ي هــذا المجــال، نذكــر منهــا: 
العــام 1857! وهــذا أيضــا مــا تؤكــده مجمــل المراجــع المنشــورة �ف

ة وقانون«، 1997: : مقتطفات خ�ب عي العمىي د. الياس الصايغ، »الطب ال�ش

جيــة وأخذهــا شــكل القمــع وهــو مــا يــزول بعــد أيــام كمــا االألــم  »ومــن االأعــراض والمظاهــر: انخفــاض الناحيــة الرش

ــان هــذه  ــن المعــروف ب ج وشــلل المــرة لبعــض الوقــت ايضــا. وم ــرش ي ال
ــرار �ف ج والتغــوط والتكــدم واالحم ــرش ي ال

�ف

عيــة عــى أن  ي حــال حدوثهــا وتجمــع الكتــب الطبيــة الرش
ي غضــون ثالثــة اىل خمســة أيــام �ف

صابــات واالأعــراض تــزول �ف االإ

ج واالســت مثــل الحكــة  ي الــرش
ي بعــض الحــاالت المرضيــة �ف

هــذه االأوصــاف ليســت حكــرا عــى اللــواط الأنهــا تحــدث �ف

ي ذكرنــا ووصفــت عــن الســمجات والخــدوش وانخفــاض 
والديــدان الرفيعــة وبعــض االأمــراض. كمــا أن المشــاهدات الــىت

ي ســلوكهم وترفاتهــم كمــا قــد ال تتواجــد عنــد المدمــن عــى 
االســت عــى شــكل قمــع قــد تجدهــا عنــد مــن ال شــكل �ف

اللــواط وانــه ليــس هنالــك دليــل واضــح يشــري بشــكل أكيــد أو بصــورة حازمــة عــى حــدوث اللــواط واالعتيــاد عليــه إال إذا 

ي عليــه فوريــا أي ســاعة 
كانــت هــذه االأعــراض أو االأوصــاف قــد ظهــرت عليــه مجتمعــة كلهــا أو إذا كان الكشــف عــى المجــىف

72 -  يمكن االطالع على التعميم على موقع نقابة اطباء لبنان على العنوان التالي:
 http://www.omliban.org/NewsDetails.asp?id=240 

73 -  »قضية فحوص العار الى خواتيمها؟ انتصار ثمين للحراك المدني..«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 2012-8-31. 
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ج  ي الــرش
ي �ف

حصــول اللــواط أو بعــده بوقــت قصــري وهــو أمــر نــادر الحصــول. والدليــل القاطــع الوحيــد هــو وجــود المــىف

 . ي
ج وايــداع المختــرب مقتنــاه والتفتيــش عــى المــىف أو االســت أو عــى الفخذيــن عندمــا يتــم التحــري عليــه وتحريــف الــرش

أمــا بالنســبة اىل الفاعــل والكشــف عــى القضيــب ومــا اعطــي مــن أوصــاف فهــي أيضــا أشــبه بالهــراء الأنــه قــد تشــاهد عنــد 

مــن ال غبــار عليهــم خلقيــا أو أدبيــا أو بعــدا عــن أي شــبهة.«

ف  عــي مبــادئ وحقائــق« الــذي رأى أن فعــل »اللــواط« الــذي يحصــل بــر�ف الطرفــ�ي ن شــحرور، »الطــب ال�ش د. حســ�ي

ــدوث  ــدون ح ــة ب ــة كافي ــدد لدرج ــد يتم ج ق ــرش ــر، وان ال ــة تذك ــارا موضعي ــف آث ــن يخل ــة ل ــق وروي ــالج برف ــم االي ويت

تســلحات. 

ي مــن 
ي المعتــاد عــى اللــواط أو أنهــا توجــد �ف

د. زيــاد درويــش الــذي أّكــد »»أن كال مــن هــذه العالمــات قــد تفقــد �ف
ال يشــك بســلوكهم وليــس هنــاك عالمــة واحــدة تــدل داللــة أكيــدة عــى اعتيــاد اللــواط«.

ف للكرامة االنسانية جي يتعارض مع الحق بالخصوصية وهو مه�ي ثانيا: الفحص الرش

ان هــذه الفحوصــات تشــكل انتهــاكا جســيما لحقــوق االأشــخاص الذيــن يتــم اخضاعهــم لــه وممارســة مهينــة ومحطــة مــن 

ي المخافــر، وعــى االأعضــاء الحميميــة ومــن دون 
قدرهــم وتعذيبــا بمفهــوم معاهــدة مناهضــة التعذيــب. فهــي تتــم �ف

ف الذيــن يتــم اخضاعهــم لــه. االســتحصال عــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن أي مــن المواطنــ�ي

ــوص  ــأن فح ــون االأول 2008 بش ــخ 17 كان ــادر بتاري ــا الص ي تقريره
ــةHuman Rights Watch  �ف ــه منظم ــا وصفت ــذا م وه

، تجــري مــن  ي
ي بلــدان عــدة مــن مــر وصــوال اىل زمبابــواي، ب«تشــّوهات تجتــاح خصوصيــة الجســم االنســا�ف

مماثلــة �ف

ي اطــار الســجن- وتشــكل بحــد ذاتهــا تعذيبــا«. وقــد بنــت المنظمــة موقفهــا 
ي بالفحــص �ف

دون موافقــة الشــخص المعــىف

عــى أمريــن:74 

)1( أن الكشــف عــى االأجــزاء الحميميــة يتــم مــن دون الحصــول عــى موافقــة خطيــة وبأيــة حــال يســتحيل اثبــات الطابــع 

ة االحتجــاز، وغالبــا مــن دون محــام.  ي فــرت
الحــر لهــذه الموافقــة طالمــا أنــه يتــم �ف

)2( أنهــا تنتهــك بأيــة حــال الحــق بالخصوصيــة وبكرامــة االنســان ومــن شــأنها أن تؤثــر عــى الصحــة النفســية والعقليــة 

للفــرد موضــوع الكشــف. 

اءة« الدستوري ثالثا: الفحص يخالف مبدأ »قرينة الرب

اءة« وهــو حــق  ي حــال تعــارض تــام مــع مبــدأ »قرينــة الــرب
مــن الثابــت أيضــا أن اللجــوء اىل هــذه الفحوصــات بــات �ف

ي المــادة 11-1 مــن االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان:
ــه �ف دســتوري منصــوص علي

74 - Human Rights Watch, »The Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism«, 17-
12-2008, available at: http://www.hrw.org/reports/2008/12/17/alien-legacy
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وريــة  »كل شــخص متهــم بجريمــة يعتــرب بريئــاً إىل أن تثبــت إدانتــه قانونــاً بمحاكمــة علنيــة تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات الرف

ــاع عنه.« للدف

ي اللجــوء اليــه وأحيانــا مــن دون أي دليــل جــدي ممــا يســمح باالعتداء ضــد أي كان 
فعــدا عــن أن النيابــات العامــة تتوســع �ف

ي قــد يــؤدي اليهــا الفحــص ال يمكــن أن تتجــاوز مرتبــة الشــك الــذي يغلــب 
از، فــان النتيجــة الــىت ف ويفتــح بابــا واســعا لالبــرت

عليــه النفــي وفــق مجمــل االآراء الطبيــة. وتاليــا، فــان غايــة اللجــوء اىل هــذا الفحــص، ليســت الحصــول عــى دليــل ادانــة، 

اءة ومخالفــة اضافيــة للقانــون. انمــا عــى دليــل بــراءة، ممــا يشــكل مســا واضحــا بقرينــة الــرب

ي لبنان
ف �ف عي�ي جي يخّل باالآداب الطبية ومحظور عى االطباء الرش رابعا: الفحص الرش

ي 2-22-
مــن الواضــح أن هــذه الفحــوص تخــل بــاالآداب الطبيــة وتشــكل مخالفــة ســندا لقانــون االآداب الطبيــة الصــادر �ف

اك أو القبــول بأيــة معاملــة غــري  1994، والــذي يلــزم الطبيــب، برفــض اســتغالل مؤهالتــه المهنيــة، للمســاعدة أو االشــرت

إنســانية، ولــو تحــت التهديــد. 

ــذي  ــةWorld Medical Association    ال ــة العالمي ــة الطبي ــو لعــام 1975 للجمعي  وهــذا أيضــا مــا يؤكــده إعــالن طوكي

ه مــن أشــكال المعاملــة القاســية أو الالإنســانية  ي ممارســة التعذيــب أو غــري
ي أي طريقــة �ف

يحــرّم عــى االأطبــاء المشــاركة �ف

ي 18-12-1982، الــذي ينــص عــى أنــه ال يجــوز 
أو المهينــة، وأيضــا قــرار الجمعيــة العامة لالأمــم المتحــدة 37⁄194 الصــادر �ف

ي تشــكل مشــاركة أو تواطــؤا 
ي االأفعــال الــىت

، �ف ي ي أو بعمــل ســلىب ام، ســواء بعمــل ايجــا�ب ف ف  »االلــرت ف الصحيــ�ي الأي مــن العاملــ�ي

أو تحريضــا عــى ارتــكاب التعذيــب أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.« 

ي 7-8-2012 والمذكــور أعــاله والــذي طلــب مــن 
وهــذا مــا حمــل نقابــة أطبــاء لبنــان اىل اصــدار التعميــم رقــم 5514\2012 �ف

ثبــات المثليــة الجنســية.  جيــة الإ االأطبــاء االمتنــاع عــن القيــام بالفحوصــات الرش

ــة لهــذه الفحوصــات وعــى انتهاكــه لحقــوق  ويشــكل هــذا التعميــم دليــال واضحــا عــى عــدم وجــود أي جــدوى طبي

. ف ف رجلــ�ي ثبــات حصــول عالقــات جنســية بــ�ي جــي الإ المشــتبه بــه وبالتــاىلي يعــزز عــدم جــواز االســتناد عــى الفحــص الرش

ــه  جــي وعــدم االســتناد الي ــب مــن محكمتكــم الكريمــة اعــالن ابطــال الفحــص الرش ــا نطل ــا تقــّدم، فإنن ــاء عــى م وبن

ــة جنســية. ــل لحصــول عالق كدلي

ي عدم جواز االستناد عى كتاب المعلومات4.2
 �ن

اســتندت التحقيقــات االوليــة عــى ورود كتــاب معلومــات حــول اقــدام المدعــى عليــه بممارســة عالقــة جنســية مثلية دون 

أن يظهــر أي دليــل آخــر عــى إقدامــه عــى هــذه االفعــال ســوى كتــاب المعلومــات.

وبمــا أن االجتهــاد قــد اســتقر عــى نفــي صفــة الدليــل الكامــل عــن »كتــاب المعلومــات الصــادر عــن مراجــع أمنيــة« طالمــا 

ــر صحتهــا وثبوتهــا« )راجــع محكمــة  ي تضمنهــا لتتمكــن المحكمــة مــن تقدي
ــىت ــد عــن مصــدر المعلومــات ال ــه »ال يفي أن

وت رقــم 245 تاريــخ 2002/10/29(، ف الجزائيــة بــري التميــري

ثبات حصول عالقات مثلية.  لذلك، فإننا نرى عدم جواز االستناد عى كتاب المعلومات الإ
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ي عدم جواز االستناد عى العطف الجرمي5.2
 �ن

ــه ينكــر قيامــه بعالقــات  ــذي قــام بالوشــاية( أن ــادة .... )اســم الشــخص ال ي اف
ــدا �ف ــة، وتحدي ي التحقيقــات االولي

ورد �ف

ــة. ــذي اقــام عالقــة جنســية مثلي ــه هــو ال ــة وأن المدعــى علي جنســية مثلي

اء عــى  ئــة نفســه واالفــرت ي إطــار دفــاع هــذا الشــخص عــن مصلحتــه الشــخصية لترب
ومــن الثابــت أن هــذه االفــادة جــاءت �ف

المدعــى عليــه وهــو مــا يعــرف بالعطــف الجرمــي، 

ح  كمــا أنــه مــن الواضــح أن هــذه االفــادة ال تتمتــع بالدقــة الكافيــة لكــي تّصــح كدليــل ضــد المدعــى عليــه )�ش
ي قــام بهــا 

عــدم دقــة االفــادة، مثــال: اذ اقتــرت عــى ذكــر الميــول الجنســية للمدعــى عليــه دون تحديــد االفعــال الــىت

كاء(. والزمــان والمــكان والــرش

ح التناقضات ان وجدت(. ي هذه االفادة. )�ش
كما أنه من الواضح وجود عدد من التناقضات �ف

ــتقر  ــاد المس ــا لالجته ــل وفق ــه كدلي ــتناد علي ــوز االس ــة وال يج ــذه الحال ي ه
ــرة �ف ــي متوف ــف الجرم وط العط ــون �ش فتك

ــه: ــر من ، نذك ف ــري ــة التمي لمحكم

ف نــارص/ ف الجزائيــة )الغرفــة السادســة( رقــم 197 تاريــخ 5-11-1996 محمــد الموســوي وعمــاد حســ�ي قــرار محكمــة التميــري

الحــق العام

»وحيــث انــه اذا كانــت افــادة احــد المدعــى عليــه ال تصــح دليــال عــى مدعــى عليــه آخــر, فمثــل هــذه القاعــدة ال تطبــق 

ه فتكــون افادتــه لهــذه الجهــة معطــاة بدافــع مصلحــة شــخصية  اال اذا كان المقــر يدفــع عــن نفســه الجــرم لينســبه لغــري

ي ظرفهــا هــذا غــري 
ئــة نفســه مــن الجــرم المنســوب اليــه عــن طريــق نســبته اىل آخــر, ممــا يجعــل افادتــه �ف لــه وهــي ترب

موضوعيــة وال مجــردة, وهــذا مــا يعــرف بالعطف الجرمــي الــذي ال يمكــن اعتمــاده كدليــل بحــق المدعــى عليــه مــا لــم 

اك اخريــن  ف باشــرت ي الوقــت نفســه يعــرت
ف احــد المدعــى عليهــم بالجــرم, و�ف يتعــزز بدليــل اخــر يســنده, امــا ان يعــرت

ي 
ي تخضــع لتقديــر المحكمــة والــىت

معــه, فهــو ال يؤلــف العطف الجرمــي المشــار اليــه, بــل هــو دليــل كســائر االدلــة الــىت

ف لهــا ان  يعــود لهــا اعتمــاده كســند لقرارهــا ولقناعتهــا دونمــا حاجــة لتعزيــزه بادلــة وقرائــن اخــرى, ال ســيما ان لــم يتبــ�ي

اء, وان فيــه مــن الدقائــق والتفاصيــل مــا يوفــر لهــا القناعــة بصحتــه.« ي عــى نيــة االفــرت
اف هــو مبــىف هــذا االعــرت

ف الجزائية )الغرفة الثالثة( رقم 158 تاريخ 1997/12/03 رفيق مطر العاقوري/الحق العام قرار محكمة التميري

ــردد  ــا ال ت ــا ودقيق ــقا واضح ــون متناس ــب ان يك ــات يج ــل اثب ــاده كدلي ــن اعتم ــذي يمك ــي ال ــث ان العطف الجرم »وحي

فيــه بحيــث يوحــي الثقــة بحــد ذاتــه وقبــل ان يتعــزز بقرائــن وامــارات مــن شــأنها كلهــا ان توفــر القناعــة لــدى المحكمــة 

ــة« للتجريــم واالدان

ي عدم جواز االستناد عى المراسالت خاصة 6.2
 �ن

ونية(. استندت التحقيقات االأولية عى مراسالت خاصة قام بها المدعى عليه )ان كانت رسائل ورقية أو الكرت
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ــن  ــادة 12 م ي الم
ــا جــاء �ف ــل كم ــن أي تعــرّض أو تدّخ ــة المراســالت م ــد لحماي ــة يمت ــت أن الحــق بالخصوصي ــن الثاب وم

ــاله. ف أع ــ�ي ــة والسياســية المذكورت ــوق المدني ــدوىلي للحق ــد ال ــن العه ــادة 17 م ــوق االنســان والم ــي لحق ــالن العالم االع

، فــان وضــع الضابطــة العدليــة يدهــا عــى المراســالت الشــخصية للمدعــى عليــه واطالعهــا عــى مضمونــه دون  بالتــاىلي

موافقتــه يشــكل انتهــاكا واضحــا لحقــه بالخصوصيــة وبحمايــة مراســلته.

RIVERO, Jean, Les Libertés Publiques, Tome 2, 6e éditions, PUF, 1997, p. 82

(…) la lettre, adressée à un correspondant choisi, l’informe d’événements ou lui 
transmet des opinions, des projets, des propositions qui, dans l’esprit du rédacteur, 
ne concernent que le seul destinataire. La liberté de la vie privée se définit, on l’a 
vu (supra, p. 76), par la reconnaissance au profit de tout homme d’une sphère 
d’activité qu’il est maître de réserver à ceux qu’il choisit. Elle exige donc que la 
lettre, à la fois reflet – par les nouvelles qu’elle apporte – et instrument – par les 
projets qu’elle prépare – de la vie privée, ne soit connue que de celui auquel elle 
est destinée.

ــة  ــة بانتهــاك �ي ــدا قيــام أي موظــف عــام كالضابطــة العدلي ــات الفرنــ�ي يعاقــب تحدي ونشــري اىل أن قانــون العقوب

ي وقائــع هــذه الدعــوى:
المراســالت الخاصــة كمــا حصــل �ف

Article 432-9 Code Pénal Français

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 
mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, 
hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de 
correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est 
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des 
mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent 
d'un exploitant de réseau ouvert au public de communications électroniques ou 
d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de 
ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la 
loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou 
reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur 
contenu.
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ي يشــكل انتهــاكا 
بنــاء عــى ذلــك، فــان االســتناد عــى المراســالت الخاصــة للمدعــى عليــه مــن أجــل ادانتــه بجــرم جــزا�أ

ثبــات حصــول عالقــات جنســية مثليــة. لحقــه بحمايــة خصوصيــة مراســلته، ممــا يســتوجب اســتبعادها كدليــل الإ

ي حــال ادانــة المدعــى عليــه ســندا للمــادة 534 مــن قانــون . 3
وأكــ�ش اســتطرادا، و�ن

ي وجــوب منحــه أوســع االســباب التخفيفيــة وعــدم إنــزال عقوبــة حبــس 
العقوبــات، �ن

بحقــه لكــون االحتجــاز بســبب الميــول الجنســية يشــكل احتجــازا تعســفياً وفقــاً 
ــة ــ�ي الدولي للمعاي

ي حــال رأت محكمتكــم الموقــرة رد كل مــا تقــدم وادانــة المدعــى عليــه ســندا للمــادة 534، فإننــا نطلــب 
واســتطرادا، و�ف

ــه بســبب  ــن يتعــرض ل ــة الذي ف واالنتهــاك لحــق الخصوصي ــري ــة نظــرا لالضطهــاد والتمي منحــه اوســع االســباب التخفيفي

ميولــه الجنســية.

كمــا نطلــب عــدم انــزال عقوبــة الحبــس بحقــه، وذلــك لكــون احتجــاز شــخص بســبب ميولــه الجنســية يشــكل احتجــازا 

ي بمســألة االحتجــاز التعســفي التابــع لالمــم المتحــدة لكونــه حرمانــا مــن الحريــة 
تعســفيا وفقــا للفريــق العامــل المعــىف

ي 
ي االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان و�ف

ناتجــا عــن عقوبــة تتصــل بممارســة الشــخص لحقــوق وحريــات أساســية معلنــة �ف

العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســة. 

ــكل  ــية يش ــم الجنس ــبب ميوله ف بس ــ�ي ــن المثلي ــدد م ــة لع ــلطات المري ــاز الس ــل أن احتج ــق العام ــرب الفري ــد اعت وق

ف ومبــدأ المســاواة أمــام القانــون.75 كذلــك اعتمــد  »حرمانــا تعســفيا مــن حريتهــم« النــه يتعــارض مــع مبــدأ عــدم التميــري

ون حيــث اعتــرب أن: ي الكامــري
آراء مماثلــة حــول االحتجــاز التعســفي بســبب الميــول الجنســية �ف

ــة  ــات جزائي ، وتطبيــق عقوب ف ف اشــخاص بالغــ�ي ــ�ي ــه ب ا�ف علي ف تجــرم الســلوك المثــىي الشــخىي والمــرت ــ�ي »وجــود قوان

ي عــدم 
ي حمايــة الحيــاة الخاصــة والحــق �ف

ف بممارســة هــذه االفعــال، يشــكالن انتهــاكا للحــق �ف عــى االشــخاص المتهمــ�ي
76.» ف التميــري

لكل هذه االسباب

مة عفوا ولما تراه محكمتكم المحرت

نطلب:

ي القانون؛
 ابطال التعقبات لكون الفعل ال يشكل جرما معاقبا عليه �ف

 واستطرادا، ابطال التعقبات لعدم توفر عنر المجامعة واال لغياب الدليل عى توفرها؛

واستطرادا كليا، منح المدعى عليه أوسع االسباب التخفيفية وعدم انزال عقوبة الحبس لكون االحتجاز بسبب الميول 

الجنسية يشكل احتجازا تعسفيا وفقا للمعايري الدولية.

75 - الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي، رأي رقم 2002/7 )مصر(
76 - الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي، رأي رقم 2006/22 )الكاميرون(


