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منظمة كفى عنف وا�ستغالل و جمعية الن�ساء العربيات

• منظمة كفى عنف وا�ستغالل
ت�أ�س�ست منظمة “كفى عنف وا�ستغالل” في العام  2005وهي منظمة مدنية لبنانية ال تبغي الربح ،غير �سيا�سية وغير طائفية،
تعتمد مبد�أ حقوق الإن�سان كمرجعية لها ،وت�سعى �إلى �إحقاق الم�ساواة بين الجن�سين والق�ضاء على التمييز ،والنهو�ض بالحقوق
الإن�سانية للمر�أة والطفل .
تعمل «كفى» على مكافحة كافة �أ�شكال العنف واال�ستغالل الموجهة �ضد الن�ساء والأطفال من خالل المدافعة لتعديل وا�ستحداث
القوانين وتغيير ال�سيا�سات والممار�سات ،وتمكين الن�ساء والأطفال .تر ّكز «كفى» في عملها على المجاالت التالية ) :(1العنف �ضد
المر�أة ) (2التحر�ش الجن�سي بالأطفال ) (3ا�ستغالل الن�ساء والإتجار بهنو )(4التمكين والدعم النف�سيواالجتماعي والقانوني
للن�ساء واالطفال �ضحايا العنف.
• جمعية الن�ساء العربيات
جمعية ن�سائية غير ربحية وغير حكومية ت�أ�س�ست عام � ،1970أم�ضت  40عام ًا من الن�ضال المتوا�صل مع ن�ساء الأردن ومن �أجلهن
لت�ساهم باالعتراف بحقوق الن�ساء في جميع الميادين.
تنفذ الجمعية برامج وم�شاريع بغر�ض �إنهاء التمييز والعنف �ضد الن�ساء ومن �أجل زيادة م�شاركتهن ال�سيا�سية ح�سب المعايير
الدولية الواردة في االتفاقيات المبرمة مع هيئة الأمم المتحدة .ت�سعى الجمعية �إلى الم�ساهمة في المدافعة عن الإ�صالح الت�شريعي
وال�سيا�سي المتعلق بحقوق الن�ساء لإحداث التغيير الذي طال انتظاره والم�ساهمة بتعبئة الن�ساء في القواعد ال�شعبية من �أجل تغيير
القوانين الحالية التي تنتهك روح اتفاقية �إزالة جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة – �سيداو والتي �صادق عليها الأردن ،ورفع التحفظات
المتبقية.
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تمهيد
رغم مرور ثالثين عاما على �صدورها عن الأمم المتحدة ،ال يزال العالم ب�أ�سره ي�شهد اختالال في التوازن ،و�إن بدرجات متفاوتة،
ما بين المر�أة والرجل� ،أكان لجهة الحقوق المن�صو�ص عنها في القوانين �أو لجهة تجاهل هذه الحقوق وتواط�ؤ القوانين مع الأعراف
والتقاليد ال�سائدة في دول كثيرة.
وتف�صلها على كافة �أوجه الحياة العامة
و�إذا كانت هذه االتفاقية قد �أتت لتر�سخ الحقوق التي يجب على الدول �إقرارها للن�ساء ّ
والخا�صة للن�ساء ،ف�إن العديد من الدول ومنها دولنا العربية ال تزال تنكر على المر�أة بع�ض هذه الحقوق ،حتى تلك الحقوق المت�أ�صلة
و�أهمها حق العي�ش والعي�ش بكرامة ،كما جاء في المادتين الأولى والثالثة من �شرعة حقوق الإن�سان .فهاتان المادتان تتناق�ضان مع
كيفية تعامل قوانين بع�ض الدول و�أعرافها وتقاليدها مع الجرائم المرتكبة بحق الن�ساء با�سم ال�شرف.
ولعل �أهم ما تميزت به اتفاقية ال�سيداو - ،عدا عن كونها من �أكثر االتفاقيات التي ح�صلت على تواقيع الدول الأع�ضاء ()185
 هو �أنها ر�سمت مبادئ الم�ساواة وعدم التمييز ،وربطت ما بين الحقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وحددت موجباتالدول وكذلك المناهج والإجراءات القانونية وال�سيا�سات الواجب اتباعها ل�ضمان حقوق الن�ساء و�إزالة العوائق �أمام تحقيق الم�ساواة.
� إذا� ،إنها اتفاقية �شاملة تطال جميع �أوجه حياة الن�ساء وكل من يتعاطى مع ق�ضاياهن� ،أكان را�سما لل�سيا�سات والبرامج �أم
م�شرعا �أم مدافعا �أم منا�صرا �أم مقدما للخدمات....لذا� ،سعت الجمعيات الن�سائية �إلى الترويج لهذه االتفاقية ومطالبة الحكومات
وتو�سع نطاق
بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي� .إال �أنها لم ت�ستطع لغاية الآن من �أن تنقل هذه االتفاقية �إلى الواقع اليومي ّ
ا�ستخدامها على مختلف الم�ستويات .ما ن�سعى �إليه هو ن�شر الوعي حول الإطار المفاهيمي للم�ساواة بين المر�أة والرجل الذيت�ض ّمنته
االتفاقية ،ونقله من الإطار النظري �إلى الإطار العملي لدى كل المتعاطين بق�ضايا المر�أة.
ت�أتي الدرا�ستان «ال�سيداو �أمام الق�ضاء اللبناني» و»ال�سيداو �أمام الق�ضاء الأردني» التي يت�ض ّمنها هذا الكتاب �ضمن م�شروع
�إقليمي متكامل عنوانه «اتفاقية �سيداو :من النظري الى التطبيقي» يتم تنفيذه من قبل منظمة كفى عنف وا�ستغالل ،بال�شراكة مع
جمعية الن�ساء العربيات في الأردن وبالتعاون مع رابطة الن�ساء ال�سوريات.يتوجه هذا الم�شروع �إلى الق�ضاة والمحامين والجمعيات
الأهلية والحكومات في لبنان و�سوريا واالردن بهدف تعزيز �آليات تطبيق �إتفاقية �سيداو وا�ستخدامها وكذلك احترام حقوق المر�أة
االن�سانية .ويتط ّلع الم�شروع ب�شكل خا�ص الى بناء القدرات على الم�ستوى االقليمي الكت�ساب مفهوم �شامل لالتفاقية والعمل على
تطبيقها ب�شكل ف ّعال على الأر�ض .كما ويهدف عبر المنا�صرة والحمالت الوطنية والإقليمية�إلى رفع التحفظات المو�ضوعة على
االتفاقية من قبل لبنان و�سوريا والأردن؛�إ�ضافة �إلى نقل �آليات المتابعة وم�أ�س�ستها وتوثيق �أف�ضل الممار�سات المتعلقة بال�سيداو.
تحاول هاتان الدرا�ستان ت�سليط ال�ضوء على �إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة في الق�ضاء اللبناني والق�ضاء
الأردني ،من خالل تحليل لأحكام ق�ضائية �صادرة عن محاكم جزائية ومدى توافق هذه الأحكام مع روحية الإتفاقية ال �سيما في
الموا�ضيع المتع ّلقة بالم�ساواة .كما وتتناول الدرا�ستان الدور الذي ت�ؤديه الخلفية الثقافية للقا�ضي/ة ومدى ت�أثره/ها بالأدوار
الجندرية المكر�سة�إجتماعي ًا وكيفية انعكا�س ذلك على م�ضمون الأحكام الق�ضائية.
�إن تطبيق ال�سيداو بروحيتها في المحاكم ي�ساهم بو�ضع الدولة �أمام التزاماتها بتعديل �أو �إلغاء الت�شريعات المميزة �ضد الن�ساء،
ب�شكل عام .ن�أمل ب�أن يكون لهذه الدرا�سة دور-ولو متوا�ضع-
وتكري�س الم�ساواة الجندرية بين المر�أة والرجل في ال�سيا�سة الت�شريعية ٍ
في تح�سي�س الق�ضاة والمحامين على �أهمية تو�سيع معرفتهم ب�إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،والمبادرة
الى ت�ضمين �أحكامهم الق�ضائية مبادئ هذه االتفاقية وروحيتها   .
منظمة كفى عنف وا�ستغالل
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مقدمة
مو�ضوع هذه الدرا�سة هو ر�صد تطبيق قواعد ال�سيداو �أمام المحاكم الجزائية في لبنان من خالل مراجعة ع�شرة �أحكام جزائية
�صادرة عام  ،2009ح�سا�سية المحاكم لمبد�أ الم�ساواة بين الرجال والن�ساء ،ومدى اجتهادها لردم الفجوة القائمة بين القواعد التي
		
ن�ص عليها الد�ستور اللبناني وال�سيداو من جهة ،وبين تلك التي ن�ص عليها قانون العقوبات من جهة �أخرى.

• الف�صل الأول :ال�سيداو في النظام القانوني اللبناني
�شكلت ال�سيداو 1منذ بدء نفاذها عام  1981وثيقة مرجعية تج�سد العدالة بالن�سبة للن�ساء ،خا�صة و�أنها ملزمة للدول التي وقعتها
�أو �صادقت عليها �أو ان�ضمت اليها.
ان�ضم لبنان الى االتفاقية عام  1997و�سجل تحفظات على  3مواد تتعلق بالم�ساواة في الجن�سية (البند 2من المادة )9وعلى بع�ض
فقرات المادة التي تتعلق بالأحوال ال�شخ�صية (المادة 2)16وعلى التحكيم (المادة.)29
-1ان�سجام ال�سيداو مع �أحكام الد�ستور اللبناني
االتفاقية من�سجمة مع �أحكام الد�ستور الذي يعلن التزام الدولة مبادىء حقوق االن�سان ،ويكر�س مبد�أ الم�ساواة بين المواطنين.
 -مقدمة الد�ستور اللبناني:

تن�ص مقدمة الد�ستور على �أن « ...لبنان هو ع�ضو م�ؤ�س�س وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعالن العالمي
لحقوق الإن�سان ،وتج�سد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون ا�ستثناء«.
معلوم �أن “ ميثاق الأمم المتحدة ي�ؤكد االيمان بحقوق االن�سان الأ�سا�سية ،وبكرامة الفرد وقدره ،وبت�ساوي الرجل والمر�أة في
الحقوق .كما �أن االعالن العالمي لحقوق االن�سان ي�ؤكد مبد�أ عدم جواز التمييز ،ويعلن �أن جميع النا�س يولدون �أحرار ًا ومت�ساوين في
الكرامة والحقوق ،و�أن لكل ان�سان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في االعالن دون �أي تمييز ،بما في ذلك التمييز القائم
على الجن�س».3
 -مبد�أ الم�ساواة في الد�ستور اللبناني:

ي�ؤكد الد�ستور اللبناني على مبد�أ الم�ساواة في العديد من مواده� ،أذكر منها ،على �سبيل المثال ،المادة  7التي تن�ص على التالي:
«كل اللبنانيين �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ويتحملون الفرائ�ض والواجبات العامة دون ما
فرق بينهم».
كما تعتبر ال�سيداو �أن م�صطلح التمييز �ضد المر�أة يعني � « :أي تفرقة او ا�ستبعاد او تقييد يتم على ا�سا�س الجن�س ويكون من
�آثاره او �أغرا�ضه النيل من االعتراف للمر�أة ،على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل والمر�أة ،بحقوق االن�سان والحريات الأ�سا�سية في الميادين
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والمدنية �أو في �أي ميدان �آخر� ،أو �إبطال االعتراف للمر�أة بهذه الحقوق �أو تمتعها بها
وممار�ستها لها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية».
 - 1اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة .اعتمدت  ،وفتح باب التوقيع والت�صديق عليها واالن�ضمام اليها بقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة  180 34تاريخ  18كانون الأول . 1979
 - 2يتعار�ض تحفظ لبنان على المادتين  9و 16مع مو�ضوع االتفاقية ومع غر�ضها ،وهو �أمر يخالف الفقرة  2من المادة  28من االتفاقية التي تن�ص
على �أنه “ ال يجوز ابداء �أي تحفظ يكون منافي ًا لمو�ضوع هذه االتفاقية وغر�ضها”.
 - 3ديباجة ال�سيداو.
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 -2ال�سيداو مرجعية ال�ساعين الى �إلغاء التمييز

ت ّوج ان�ضمام لبنان �إلى االتفاقية جهود منظمات المجتمع المدني الهادفة الى تحقيق الم�ساواة بين المواطنين .اعتمد المجتمع المدني هذه
الوثيقة المرجعية كبرنامج عمل وقاعدة مطلبية لتنزيه القوانين من التمييز �ضد الن�ساء.4
بالفعل ،تم تعديل العديد من القوانين  ،وال تزال قوانين �أخرى قيد الدرا�سة ال�سيما قانون العقوبات.
 -التمييز �ضد الن�ساء في قانون العقوبات:

�أقر قانون العقوبات اللبناني بموجب المر�سوم اال�شتراعي رقم  340تاريخ  1943/3/1وهو يعتبر من �أبرز معاقل التمييز �ضد
الن�ساء في النظام القانوني اللبناني .لذلك كانت المطالبة بتعديله من قبل منظمات المجتمع المدني من ثوابت البنود اال�صالحية.
وبالرغم من �أن العديد من م�شاريع القوانين �أعدت وقدمت الى المجل�س النيابي ،اال �أن �أية مراجعة �شاملة لقانون العقوبات لم يتم
�إنجازها حتى تاريخه.
 -ا�ستهداف الحريات ال�شخ�صية والخا�صة:

من �أكثر الموا�ضيع تمييز ًا �ضد الن�ساء في قانون العقوبات هي تلك التي تتعلق بحريات المر�أة ال�شخ�صية والخا�صة :جريمة
ال�شرف� ،أحكام الزنى �أكان لجهة تحقق الجرم �أم لجهة �إثباته؛ و�أي�ض ًا عدم تجريم اغت�صاب الزوجة ،عدم �إقرار �إجراءات لحماية
الن�ساء من العنف الأ�سري ،من التحر�ش...
عر�ضت �أمام مجل�س النواب مجموعة من الن�صو�ص التي تقترح تعديل قانون العقوبات .لدى مراجعة الن�ص المعتمد والمعدل من
قبل لجنة تحديث القوانين لعام  ،2009والذي لم يتم �إقراره بعد ،يتبين لنا �أنه بالرغم من تعديل العديد من المواد� ،إال �أنها لم َ
ترق
�إلى تحقيق معايير حقوق االن�سان :مث ًال ،تب ّنت اللجنة اقتراح تعديل المواد  487وما يليها المتعلقة بالزنى و�ألغي التمييز فيها ،لكنها
لم تتبنَّ �إلغاء المادة  503بحيث تعاقب على اغت�صاب الزوجة ،وال المادة  562المتعلقة «بجريمة ال�شرف»... ،
 - 3فجوة بين مفهومين للم�ساواة داخل النظام القانوني

يطرح موقف ال�سلطة الراف�ض لتعديل بع�ض مواد قانون العقوبات ت�سا�ؤالت جدية حول ال�سيا�سة الت�شريعية للدولة وي�شي ب�أن مبد�أ
الم�ساواة نف�سه هو مبد�أ غير م�س ّلم به من جهة ،وب�أن مفهوم الم�شترع اللبناني للم�ساواة يختلف عن مفهوم ال�سيداو لها.
 -الم�ساواة مع التحفظ:

بالرغم من توقيعها على ال�سيداو ،وتبنيها المبدئي للم�ساواة بين المواطنين ،اال �أن الدولة اللبنانية ال تزال �شديدة التحفظ
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 - 4تن�ص المادة  2من ال�سيداو على التالي :
ت�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،وتتفق على �أن تنتهج ،بكل الو�سائل المنا�سبة ودون �إبطاء� ،سيا�سة ت�ستهدف الق�ضاء على
التمييز �ضد المر�أة ،وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(�أ) �إدماج مبد�أ الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في د�ساتيرها الوطنية �أو ت�شريعاتها المنا�سبة الأخرى� ،إذا لم يكن هذا المبد�أ قد �أدمج فيها حتى الآن،
وكفالة التحقيق العملي لهذا المبد�أ من خالل الت�شريع وغيره من الو�سائل المنا�سبة،
(ب) اتخاذ المنا�سب من التدابير ،ت�شريعية وغير ت�شريعية ،بما في ذلك ما ينا�سب من جزاءات ،لحظر كل تمييز �ضد المر�أة،
(ج) فر�ض حماية قانونية لحقوق المر�أة على قدم الم�ساواة مع حقوق الرجل ،و�ضمان الحماية الفعالة للمر�أة من �أي عمل تمييزي ،عن طريق المحاكم
ذات االخت�صا�ص والم�ؤ�س�سات العامة الأخرى في البلد،
(د) االمتناع عن مبا�شرة �أي عمل تمييزي �أو ممار�سة تمييزية �ضد المر�أة ،وكفالة ت�صرف ال�سلطات والم�ؤ�س�سات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة من جانب �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المنا�سبة ،بما في ذلك الت�شريعي منها ،لتغيير �أو �إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممار�سات التي ت�شكل
تمييزا �ضد المر�أة،
(ي) �إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي ت�شكل تمييزا �ضد المر�أة.

على مفهوم الم�ساواة الكاملة وت�ؤثر عليه مفهوم “ رفع الظلم عن المر�أة” ،كما �أنها حري�صة على ا�ستمرار الأدوار التقليدية للرجل
والمر�أة.5
 -الم�ساواة في ال�سيداو:

الم�ساواة من منظور ال�سيداو هي الم�ساواة الكاملة التي تتغير معها الأدوار التقليدية للرجل وللمر�أة في المجتمع وفي الأ�سرة.
تن�ص ال�سيداو في مقدمتها على �أن الدول « «اذ تدرك �أن تحقيق الم�ساواة الكاملة بين الرجل والمر�أة يتطلب �إحداث تغيير في الدور
التقليدي للرجل وكذلك في دور المر�أة في المجتمع والأ�سرة»....
من جهة �أخرى ،تعتبر المادة الرابعة من ال�سيداو �أن التمييز االيجابي ل�صالح المر�أة ال يعتبر تمييز ًا بالمعنى الذي ت�أخذ به
االتفاقية ،كونه م�ؤقت ًا وي�ستهدف التعجيل بالم�ساواة الفعلية بين الرجل والمر�أة.
 -فجوة المفاهيم:

بع�ض القوانين اللبنانية قائمة على التمييز �ضد الن�ساء وعلى الحفاظ على الأدوار التقليدية للرجل والمر�أة� ،أبرزها قوانين
الأحوال ال�شخ�صية وقانون العقوبات .ت�شكل قوانين الأحوال ال�شخ�صية ،وهي تمييزية بطبيعتها� ،أنظمة متكاملة ال تقت�صر مفاعيلها
على التمييز داخل الأ�سرة ،بل تمتد لتطال النا�س في حركتهم وحقوقهم وحرياتهم داخل المجتمع .قانون العقوبات من جهته ،يكر�س
التمييز �ضد الن�ساء في �أحكامه ،وي�شكل ع�صا غليظة �ضد المر�أة التي تخالف �أحكامه حتى وان كانت تمار�س حقوق ًا �أق ّرها الد�ستور
و�أق ّرتها ال�سيداو.
بين �أحكام الد�ستور وال�سيداو وبين بع�ض القوانين اللبنانية فجوة ،هي في بع�ض الأحيان فجوة بين القانون والعدالة ،وهي في
�أحيان �أخرى فجوة بين مفهومين للم�ساواة ،توازي عملي ًا تكري�س التمييز.
�أمام هذا التمييز الذي يحميه القانون ،ال يزال الق�ضاء ي�شكل مرجعية ي�أمل المتقا�ضين �إن�صافهم �أمامها .هل ي�ستطيع الق�ضاء،
وهو مولج بمهمة تطبيق القانون� ،أن يعمد الى الغاء التمييز من القانون؟
النظام القانوني هو نظام متكامل وت�سل�سلي؛ في حال تعار�ض ن�ص القانون مع �أحكام اتفاقيات دولية �صادق عليها لبنان ،فان
الأولوية تكون لالتفاقيات عم ًال بمبد�أ ت�سل�سل القواعد .و�ضعت ال�سيداو �أحكام ًا ومبادىء عامة ل�سيا�سة ت�شريعية التزمت الدولة
ترجمتها في القانون ،وقد بد�أت فع ًال ب�إدخال بع�ض التعديالت .ال�س�ؤال المطروح يبقى عن وقع ان�ضمام لبنان الى اتفاقية ال�سيداو
بالن�سبة للمتقا�ضين وموقف الق�ضاة منها :هل �أثيرت االتفاقية �أمام الق�ضاء؟ هل يتوجب على الق�ضاة �إثارة تطبيق ال�سيداو عفو ًا؟
بادرت «منظمة كفى عنف وا�ستغالل» الى جمع كافة الأحكام ال�صادرة عن محكمة اال�ستئناف الجزائية في بيروت وتلك ال�صادرة
عن محكمة الجنايات فيها خالل عام  ،2009والتي كانت فيها ن�ساء بين �أطراف النزاع.

• الف�صل الثاني :الن�ساء �أمام الق�ضاء في بيروت

بما �أن هذه المراجعة هي الأولى التي تتناول الأحكام الجزائية من منظور ال�سيداو ،تقرر انتقاء الأحكام ال�صادرة في بيروت عن
محكمتي اال�ستئناف الجزائية والجنايات ،منطلقين من فر�ضية �أن الحاالت التي تعر�ض �أمام محاكم العا�صمة هي الأكثر تعبير ًا عن
الحاالت الواقعية التي تعر�ض �أمام المحاكم عامة.6

 -5موقف الدولة اللبنانية و�سيا�ستها الت�شريعية يظهر من جهة في التحفظات ،ومن جهة �أخرى في المالحظات التي و�ضعت على االتفاقية في وزارة
العدل ال�سيما من قبل الد .وجيه خاطر التي ت�ؤثر على مفهوم تحقيق الم�ساواة ،مفهوم ًا �آخر هو “رفع الظلم عن المر�أة” .كما تظهر �أي�ض ًا في اال�ست�شارة
التي قدمها الرئي�س �شكري �صادق في معر�ض الدعوة الى التوقيع على البروتوكول االختياري ،والتي اقترح فيها عدم التوقيع على البروتوكول.
 - 6ال �شك �أن هذه الفر�ضية وان كانت منطقية ،اال �أنها تحتاج الى ت�أكيد بعد مراجعة �أحكام �صادرة عن مناطق �أخرى.

9

 -1العينة

�صدر عن محكمة اال�ستئناف الجزائية ومحكمة الجنايات في بيروت عام � 2009سبعون حكم ًا كانت الن�ساء طرف ًا فيها� :أربعون عن
محكمة اال�ستئناف الجزائية وثالثون حكم ًا عن محكمة الجنايات .7ال بد من ت�سجيل المالحظات التالية:
 لم ي�أت �أي من الأحكام على ذكر ال�سيداو  ،بالرغم من �أن هذه االتفاقية هي محور النقا�ش العام في مو�ضوع الم�ساواة . �إن الأحكام الم�ستندة الى المواد التمييزية الفا�ضحة والتي ت�شكل محور اهتمام منظمات المجتمع المدني هي نادرة ،مما يطرحمو�ضوع هام�شية مرجعية القانون والق�ضاء في هذه الم�سائل.
8
 من جهة �أخرى نالحظ غياب الح�سا�سية الجندرية في الأحكام ،وذلك بالرغم من تنامي عدد القا�ضيات في المحاكم ،ممايطرح مو�ضوع التفاوت في مفهوم الم�ساواة كما تطرحه ال�سيداو بالمقارنة مع ن�ص قانون العقوبات.
 -الأحكام ال�صادرة عن محكمة اال�ستئناف الجزائية في بيروت عام :2009

�أ�صدرت محكمة اال�ستئناف الجزائية في بيروت عام � 2009أربعين حكم ًا تمثلت فيها الن�ساء .بع�ض هذه الأحكام �صدر بموا�ضيع
عامة كالقدح والذم وال�شتم وحادث �سير وافتراء واقالق راحة و�سرقة...لم تظهر �أي خ�صو�صية جندرية �أكان على �صعيد الوقائع
�أم في معر�ض تطبيق القانون .عدد �آخر من الأحكام يتعلق بالموا�ضيع ذات الطابع االقت�صادي� :شيكات بال ر�صيد ،بطاقات ائتمان
وح�سابات م�صرفية ...بع�ض هذه الأحكام يتعلق ب�شيكات بال ر�صيد منظمة �أو مجيرة من ن�ساء ل�صالح عمل الزوج� ،أو �سندات موقعة
من الزوجين ،وغيرها من الم�سائل التي ظهر التمييز �ضد الن�ساء في متن الحكم  .حكمان كانا في مو�ضوع الدعارة �أو ت�سهيلها� ،أتت
الأحكام والعقوبة 9ملفتة ومثيرة للت�سا�ؤل.
انتقينا خم�سة �أحكام لخ�صو�صيتها ،10ن�ستعر�ض ب�سرعة وقائعها والحلول القانونية التي قدمتها .لطف ًا مراجعة الملحق رقم1-
 -الأحكام ال�صادرة عن محكمة جنايات بيروت عام :2009

الأحكام ال�صادرة عن محكمة الجنايات �أي�ض ًا كانت متنوعة لكنها لم ت�شتمل على الموا�ضيع التمييزية التي تثير وت�ستقطب جدا ًال
قانوني ًا وا�سع ًا ،نعر�ض ملخ�ص ًا لخم�سة من هذه الأحكام لطف ًا مراجعة الملحق رقم 2

• الف�صل الثالث :ما لم تقله الأحكام

ان ا�ستعرا�ض الأحكام المذكورة �آنف ًا يظهر �أن الواقع الذي تعك�سه الأحكام يختلف عن الواقع المعا�ش ،واقع المجتمع والنا�س:

 -1هوة بين ن�سبة الأزمات الواقعية وعدد ال�شكاوى المرفوعة

�إن عدد الأزمات الواقعية وال�شكاوى المرفوعة غير متنا�سب على االطالق مع عدد الأحكام التي �صدرت :ت�ؤ�شر ندرة الأحكام عادة
الى احترام القانون والى اال�ستقرار االجتماعي .لكن هذا المبد�أ ال ي�صح في حالتنا؛ مدينة بيروت هي من اكثر المدن اكتظاظ ًا،
وهي ت�ضم حوالي ن�صف �سكان لبنان في النهار وحوالي  %40من �سكانه في الليل .واذا راجعنا الجداول ال�صادرة عن مديرية الأمن
الداخلي ،وجدنا تناف�س ًا بين محافظتي جبل لبنان وبيروت على احتالل الموقع الأول في لبنان بالن�سبة لعدد الجرائم المرتكبة في
كل منهما وبالن�سبة لعدد ال�شكاوى .مما يعني �أن عدد الحلول التي �أتت بها المحاكم غير متنا�سب على االطالق مع عدد الأزمات التي
تعي�ش وتنمو في المدينة.
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 - 7ان الأحكام مو�ضوع العينة هي من حيث المبد�أ وا�ستناد ًا الى �أقوال الموظف الم�س�ؤول عن �أر�شبف المحاكم ،تمثل كامل الأحكام ال�صادرة عام ،2009
ما عدا ال�سهو والغلط.
 - 8ازداد عدد القا�ضيات اللبنانيات في ال�سنوات الأخيرة حتى بلغ اليوم حوالي  %40من مجموع �أعداد الق�ضاة.
 - 9جزء كبير من التعديالت التي �أدخلت على قانون العقوبات ال�سيما تلك التي �أدخلها القانون رقم  239تاريخ  ،1993-5-27يتعلق بتعديل قيمة
الغرامات خا�صة بعد تراجع قيمة النقد اللبناني ب�شكل دراماتيكي .تجدر المالحظة �إلى �أن قيمة الليرة اللبنانية بالن�سبة للدوالر كانت مرتفعة جد ًا قبل
حرب  ، 1975اذ كان الدوالر ي�ساوي �أقل من ثالث ليرات لبنانية ،فيما ارتفع الى �أكثر من 3000ل.ل في �أوائل الت�سعينات  ،قبل �أن ي�ستقر على �ألف
وخم�سمئة ليرة وهو �سعره الحالي الم�س�ستقر منذ منت�صف الت�سعينات .
 - 10عمدنا الى تعديل الأ�سماء وبع�ض الوقائع حفظ ًا على خ�صو�صية الأ�شخا�ص المعنيين بهذه الدعاوى

� -2إلى �أي مدى تعك�س الأحكام طبيعة الأزمات؟

تعك�س درا�سة �أحكام بلد ما القيم التي يحر�ص المجتمع عليها فيعهد لحمايتها من �أي عمل تمييزي ،الى قانون العقوبات ،كما
تعك�س ن�سق العالقات االجتماعية و�أي�ض ًا ن�سق �أزماتها .فهل تعك�س طبيعة الأحكام والموا�ضيع التي عالجتها هذه الأحكام طبيعة
الأزمات التي ن�شهد عليها �أو ن�سمع عنها؟
 -حماية القيم/حماية المواقع االجتماعية؟

في ق�ضية عواطف وزوجها الذي ي�سهل لها الدعارة :حكم على زوج عواطف بالغرامة فقط وحكم على عواطف بال�سجن وبالغرامة.
هذا الحكم مخالف لقانون العقوبات الذي يفر�ض العقوبة نف�سها على من يمار�س الدعارة ال�سرية وعلى من ي�سهلها .كما �أن هذا
الحكم يخالف ال�شائع من القيم التي تعتبر ان من ي�سهل الدعارة لزوجته انما يتحدى “ قيم ًا اجتماعية ثابتة “ .الحكم ال يعك�س
ال�شائع من القيم ،وال هو يطبق القانون ،لكنه يعك�س الموقف ال�شائع من المواقع والأدوار االجتماعية :الت�ساهل مع الرجل لأنه رجل،
والت�شدد مع المر�أة لأنها امر�أة.
 -حماية القيم/حماية الطبقية؟

معروف و�شائع �أن عدد ًا كبير ًا من العامالت الأجنبيات يتع ّر�ضن للعنف من قبل م�ستخدميهن ،كما �أن بع�ض العامالت الأجنبيات
يرتكبن جرائم ،بع�ضها مروع .لم نجد حكم ًا واحد ًا عن العنف الممار�س على العامالت خالل عام  .2009ال بل على العك�س ،ال تظهر
العامالت الأجنبيات في الأحكام اال كمعتديات 3 :حاالت ف�صلت �أمام محكمة الجنايات كانت تتعلق بعامالت �أجنبيات معتديات2 .
منهن حاولن قتل مخدومتهن ،والثالثة برئت من تهمة قتل جنينها.
من المثير لالهتمام �أن ال تعر�ض حتى حالة واحدة لخادمة �أجنبية معتدى عليها ،خا�صة �أن الأعوام القليلة الما�ضية تميزت بعدد
العامالت اللواتي قيل �أنهن رمين �أنف�سهن من النافذة �أو من ال�شرفة.11
-حاالت عنف �أ�سري:

العنف الأ�سري �شائع في لبنان ،وهو مثال على التمييز �ضد الن�ساء الذي تدينه المواثيق الدولية واتفاقية ال�سيداو وتو�صيات
لجنتها .12حالة واحدة فقط ف�صلت فيها محكمة ا�ستئناف الجزاء عام  2009بمو�ضوع العنف الأ�سري انتهت الى تبرئة الزوج ،بالرغم
من ابراز الزوجة تقرير ًا من الطبيب ال�شرعي �أقر لها ب�أ�سبوع تعطيل عن العمل .قد يكون عام  2009ا�ستثنائي ًا ،اذ �سبق �أن ف�صلت
المحاكم بع�شرات الق�ضايا المتعلقة بالعنف الأ�سري ،و�صدرت بع�ض الأحكام المن�صفة ،13بع�ض حاالت العنف الأ�سري �أقدمت عليه
ن�ساء بحق ن�ساء �أو قا�صرات من �أقاربهن� 14 .أحد هذه الأحكام كان ا�ستثنائي ًا ان في وقائع الق�ضية �أو في القرار نف�سه الذي كان
 - 11تحمل ال�صحف با�ستمرار �أخبار عامالت �أجنبيات رمين �أنف�سهن من ال�شرفة  .الملفت �أنها كلها تفتر�ض �أنهن انتحرن ،وت�أتي دائم ًا نتائج التحقيق
في اليوم الثاني لت�ؤكد خبر انتحارهن .تظهر البيانات �أن �شهر �أب � 2010شهد  9حاالت انتحار لعامالت �أجنبيات ،فيما لم ي�شهد حتى على حالة واحدة
من االعتداء عليهن.
 -12ال�سيما التو�صية رقم  12لعام ،1989والتو�صية رقم  19لعام  ،1992ف�ض ًال عن قرارات الجمعية العامة والم�ؤتمرات الدولية وغيرها.
 - 13اقدام المتهم ونتيجة لعراك بينه وبين زوجته على �ضربها ب�سكين على وجهها ف�أحدث لها ت�شويه ًا دائم ًا في وجهها و�ضرر ًا في اع�صاب وجهها
واع�صاب �شفتها ال�سفلى .جناية المادة  557عقوبات .كا�ساندر  2001عدد � ،6ص .ق810
 -14اقدمت المتهمة على التعر�ض للمدعية بال�ضرب وااليذاء عن طريق و�ضع يديها وحبل على عنقها وال�ضغط عليه وو�ضع غالون مملوء بالماء على
بطنها م�ستغلة مرورها بفترة حرجة �صحي ًا ب�سبب حملها .عدم ثبوت ان�صراف نية المتهمة الى قتل المدعية ،كونه كان بامكانها تحقيق ذلك ب�سهولة
ب�سبب تفردها بها ،واعتبار فعل المتهمة ال ي�ؤلف جناية المادتين  549/201عقوبات وانما ي�ؤلف جنحة المادة  555عقوبات ....ان اقدام المتهمة على
محاولة اجها�ض المدعية بعدما و�ضعت على بطنها غالون ًا مملو ًء بالماء وراحت ت�ضغط عليه بغية اجها�ضها ي�شكل جنحة المادة  543/201عقوبات.
كا�ساندر  2001عدد � ،2ص .ق247
و�أي�ض ًا  :ايذاء ادى الى بتر ا�صابع القدم  ،ي�ؤلف ا�ستئ�صا ًال لأحد اع�ضاء الج�سم لأن الع�ضو المق�صود في المادة  557عقوبات هو كل جزء من الج�سم له
كيان ووظيفة محددة .... .انما ي�شكل جريمة االيذاء عن ق�صد عم ًال بالمادة  557عقوبات .ولئن كانت ارادة المتهمة لم تتجه الى بتر ا�صابع المدعية
او احداث العاهة الم�ستديمة لديها عندما اقدمت على ايذائها ق�صد ًا ،اال ان الق�صد الجنائي يبقى متوافر لديها في اطار المادة  557عقوبات طالما ان
ارادتها كانت متجهة الى مطلق ايذاء ،ولو ي�سير ًا ،ارادت احداثه- .ايذاء عن ق�صد بحق قا�صرة دون الخام�سة ع�شرة من عمرها رافقه اعمال تعذيب
و�شرا�سة .ت�شديد العقوبة .جناية المادة  557عقوبات معطوفة على المادتين  559و 257منه .تعوي�ضات �شخ�صية .عدم تحقق اي �ضرر مادي للمدعي من
جراء ما ا�صاب ابنته .رد الطلب .اعتباره ،وب�صفته ال�شخ�صية ،مت�ضرر ًا معنوي ًا عما لحق بابنته من اذى و�سوء معاملة .كا�ساندر  2001عدد � ،1ص .ق54
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متفهم ًا للمر�أة.
لن ن�ستنتج �أن ن�سبة العنف الأ�سري تراجعت حتى كادت تنعدم ،لكن قد تكون ن�سبة اللجوء الى الق�ضاء واال�ستمرار في ال�شكوى في
معر�ض العنف الأ�سري هي التي تراجعت.
من المعروف �أن �أكبر ن�سبة من ال�شكاوى المقدمة بمو�ضوع العنف �ضد الن�ساء تحفظ في مرحلة التحقيق الأولي .عدد قليل منها
ي�صل الى المحكمة وغالب ًا ما ينتهي �أمام القا�ضي البدائي بالبراءة �أو بابطال التعقبات .لدى مراجعة  15حكم ًا �صدرت عن محكمة
بداية بيروت في مو�ضوع العنف الأ�سري 14 ،منها ق�ضت ببراءة المدعى عليه �أو انتهت الى ابطال التعقبات عنه نتيجة �سقوط الحق
العام تبع ًا ال�سقاط المدعية حقها ال�شخ�صي.
ال �شك �أن الق�ضاء غير م�س�ؤول عن التفاوت بين النزاعات في الواقع وتلك التي تعر�ض �أمامه ،فالمحاكم تف�صل في ال�شكاوى
المعرو�ضة �أمامها ،وهي ال تتحمل م�س�ؤولية الق�ضايا التي ال تعر�ض �أمامها �أو تلك التي يتم التراجع عنها .غير �أن التفاوت الكبير
بين الواقع المعي�ش والواقع الذي تعك�سه الملفات يظهر فجوة ويطرح �أكثر من �س�ؤال حول �أ�سباب �ضعف االحتكام الى الق�ضاء والى
القانون ،و�أ�سباب �ضعف ثقة النا�س بالمرجعية القانونية.
15

 -3االحتكام الى الق�ضاء

�إن �ضعف االحتكام الى الق�ضاء والى القانون يحملنا على ا�ستنتاج �أن النزاعات تحل خارج الق�ضاء وخارج القانون ،خا�صة و�أنها
في حال رفعت �أمام الق�ضاء ،يتم التراجع عنها وا�سقاط الحقوق ال�شخ�صية فيها قبل و�صولها الى خواتيمها.16
� -ضعف قدرة الن�ساء على االحتكام الى الق�ضاء :

تظهر الممار�سة �ضعف قدرة الن�ساء على االحتكام الى الق�ضاء:
�إن الحق بالعدالة واالحتكام الى الق�ضاء هما من الحقوق المدنية للمواطنة التي ترتكز الى الم�ساواة �أمام القانون التي كر�ستها
المادة ال�سابعة من الد�ستور .غير �أن الواقع االجتماعي فيما يخت�ص بالن�ساء تحكمه بنى ثقافية واجتماعية تقليدية ال تقوم على
حقوق المواطنة؛ يترجم �سعي المر�أة الى االحتكام للقانون �أمام الق�ضاء لتح�صيل حقوقها كمواطنة( ،اللجوء الى الدولة) في بع�ض
الأو�ساط التقليدية على �أنه تم ّرد على المجتمع ،وي�ستتبع في بع�ض الأحيان فقدان الحماية االجتماعية ،ويعر�ض المر�أة لالق�صاء
والنبذ.
 -تهمي�ش القانون والحق:

عدالة القانون هي ال�ضمانة التي تتيح له �أن يكون المرجعية التي يحتكم اليها المواطنون .ال يقت�صر القانون على القواعد التي
يقرها ،بل ي�شمل �أي�ض ًا البيئة الم�ساعدة والآليات التي ت�سهم في تطبيق هذه القواعد .فاذا لم تكن البيئة م�ساعدة ،لج�أ النا�س الى
ف�صل النزاعات خارج القانون فيما ي�سمونه “ العادات والتقاليد “  ،وهي في الواقع �صراع قوى يح�سم ل�صالح الأقوى ،وغالب ًا ل�صالح
الحفاظ على الأدوار التقليدية .عندما يهم�ش القانون تخ�سر الن�ساء :بع�ض الن�ساء يعتقدن �أنهن مجبرات على الخ�ضوع لموازين
القوى لأن ال قدرة لهن على كلفة المحاكمة االجتماعية والنف�سية ،ف�ض ًال عن المادية.
وهنا يفتر�ض �أن يكون تدخل القانون وا�ضح ًا الحت�ضان �صاحب الحق .هذا ما �أكده الد�ستور اللبناني في مقدمته ،كما �أكدته �أي�ض ًا
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 -15من العودة الى الأحكام ال�صادرة في ال�سنوات ال�سابقة يبدو جلي ًا �أن عدد الأحكام كان �أكبر وطبيعتها �أكثر تنوع ًا كمثل الحكم التالي:
دخل المدعي الى منزله الزوجي حيث كان المتهم ع�شيق زوجة المدعي موجود ًا مع هذه االخيرة التي طلبت منه االختباء على متخت الحمام .ح�صل
خالف بين المدعي وزوجته ،فقامت الزوجة بو�ضع حبة منوم في فنجان ال�شاي لزوجها الذي هد�أ وخلد الى النوم .اقدم الع�شيقان على الهجوم على
الزوج المدعي� .أم�سكه المتهم برقبته وبيديه ،فيما عمدت الزوجة الى �شكه بال�سكين �شكات خفيفة في �صدره �سببت له بع�ض الجروح ال�سطحية .افادت
الزوجة المتهمة �أنها ارادت من ذلك ان ت�شعره بالعذاب الذي كان يذيقها اياه من خالل معاملته القا�سية لها .اقتنعت المحكمة بما افادت به الزوجة،
ب�سبب عدم وجود اي طعنات في �صدر المدعي على اثر الحادث مو�ضوع هذه الدعوى واي�ض ًا ب�سبب بقاء المدعي في منزله الزوجي مع زوجته المتهمة
طيلة �ساعات الليل التي اعقبت الحادث�.أعلنت براءة المتهمين من جناية محاولة القتل لعدم كفاية الدليل ،واي�ض ًا من جنحة االيذاء المق�صود لعدم
ثبوت تعطيل المدعي عن العمل من جراء الحادث مو�ضوع الدعوى .كا�ساندر2001عدد � ،5ص .ق675
 - 16في درا�سة تعدها جمعية “كفى عنف وا�ستغالل” حول ال�شكاوي المقدمة في جبل لبنان ،يظهر جلي ًا �أن �أكثر ال�شكاوى تحفظ في مرحلة التحقيق
الأولي.

اتفاقية ال�سيداو.
 -حقوق تقرها ال�سيداو ويعاقب على ممار�ستها قانون العقوبات:

تجرم الن�ساء في معر�ض ممار�سة حقوق تقرها ال�سيداو وال تقرها القوانين الداخلية .لو طبقت �أحكام ال�سيداو ،لما و�صل العديد
من الملفات �أمام محاكم الجزاء:
 جريمة �صونيا تكمن في �أنها خالفت قرار ًا ق�ضائي ًا ومار�ست حقها بح�ضانة �أوالدها ،17وهو حق تقره ال�سيداو ،ويقره �أي�ض ًاالد�ستور اللبناني على الأقل في مقدمته ،فيما لم يقره لها نظام الأحوال ال�شخ�صية المذهبية المطبق عليها .بمخالفتها القرار
الق�ضائي ال�صادر عن المحكمة المذهبية� ،أ�صبحت �صونيا عر�ضة لل�سجن وللغرامة.
 عدد من الجرائم التي ف�صلت بها المحاكم عام  2009ناتجة مبا�شرة عن التمييز �ضد الن�ساء في قانون الجن�سية :لبنانيةتزوجت وعا�شت و�أنجبت في لبنان ،لكنها لم تتمكن من منح الجن�سية لأوالدها� .أقدمت هذه ال�سيدة على تزوير �أوراق ثبوتية لأوالدها.
�صحيح �أن ال �شيء يبرر التزوير ،وهو بدون �أدنى �شك جريمة فائقة الخطورة .لكن هذه ال�سيدة لم تكن لتدخل ال�سجن لو �أن القانون
احترم حقها ب�إعطاء الجن�سية لأوالدها.

• الف�صل الرابع :التمييز في الأحكام ،تمييز في القانون

القا�ضي يطبق القانون ،هذه وظيفته وهو ملزم ب�أدائها .لكن هذا ال يعني �أن خيارات القا�ضي معدومة .للقا�ضي الحق في �أن
يجتهد ،لكن ي�ستلزم من الق�ضاء جهد ا�ستثنائي لتحقيق العدالة دون التعر�ض لمخالفة القانون .و�ضع قانون العقوبات منذ �أكثر من
�سبعين عام ًا ،ولم تدخل عليه اال تعديالت طفيفة ،فبقي ثابت ًا �أ�سير واقع اجتماعي ال ي�شبه واقع اليوم ال�سريع الحركة والتغيير ،كما
�أنه ال ي�شبه المفاهيم الجديدة التي �أ�صبحت جزء ًا من مكت�سباتنا القانونية و�أ�صبح المجتمع يتقبلها ،و�أعني ب�شكل خا�ص الم�سائل
المتعلقة بحقوق االن�سان .من حق القا�ضي ال بل من واجبه �أن يجتهد احقاق ًا للحق :عندما تكون الن�صو�ص غام�ضة ومعانيها غير
وا�ضحة �أو محددة ،وتحتمل �أكثر من ت�أويل يجتهد القا�ضي بغية تحيين القانون ،ويجتهد لتحديد نطاقه ومداه و�أبعاده .يجتهد �أي�ض ًا
عندما يكون الن�ص �صامت ًا �أو ناق�ص ًا �أو غاف ًال عن حاالت واقعية معينة  .للقا�ضي ،ال�سيما في الق�ضايا المدنية � ،أن ي�ستنبط من الن�ص
حلو ًال لم ترد فيه� ،أو �أن يلج�أ الى ن�صو�ص �أخرى نافذة في�ستنتج منها �أو يقي�س عليها ،كاالتفاقيات مثال» ،ومنها ال�سيداو.
تجدر الإ�شارة الى تعدد مناهج 18االجتهاد 19وبالتالي تعدد مدار�سها .ان مركزية مفهوم العدالة وحيوية نطاقه يفيدان �أن القانون
لم يقل كلمته الأخيرة بعد ،فالثقافة القانونية تت�سع مدى و�أفق ًا ،والنقا�ش20يذكيها.
غياب ذكر ال�سيداو عن المحاكم وعن الأحكام :ان �أي ًا من الأحكام مو�ضوع الدرا�سة لم ي�أت على ذكر ال�سيداو ،كما لم تذكر
المبادىء العامة وال الد�ستور ،و�أكثر من ذلك ،لم يتم اثارتها من قبل المحامين �أو المتقا�ضين انف�سهم .الملفت �أي�ض ًا �أن كل الأحكام
�صدرت باالجماع ،مما ي�ؤ�شر الى �ضعف النقا�ش القانوني في معر�ض تطبيق قانون العقوبات.

 - 17الم�ساواة بين الزوجين في الحق بح�ضانة �أوالدهما هي من الحقوق التي ت�ؤكدها المادة  16من ال�سيداو التي تحفظ عليها لبنان.

18- Pour l’essentiel, la clé de la méthode interprétative contemporaine réside non pas dans la lettre du texte, mais dans la prise

en considération du contexte, à savoir principalement le cas d’espèce, les principes généraux du droit et le but social de la loi.
… C’est une approche fondamentale de l’interprétation
Richard Tremblay, éditions Yvon Blais 2004
19 - Interprétation des lois, 4eme édition Pierre-André Cote éditions Themis 2009
20- “ Parce que la controverse juridique est par nature interminable, il n’est jamais vrai que tout a été dit et écrit sur un sujet
quelconque… Dans le savoir juridique , il y a toujours de multiples positions disponibles pour être respectées plus ou moins
directement dans la recherche d’une solution juste ou pour être mises en réserve dans la mémoire collective ou dans un principe ou une théorie”, Christian Atali, Savoir des juges et savoir des juristes, “ Mes premiers regards sur la culture juridique
Québécoise” Montréal, centre de recherché en droit prive et compare du Québec, 1990-Page 105.
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 -1المقاربة التقليدية لمحكمة اال�ستئناف الجزائية :تطبيق حرفي للن�ص
 -الحق العام في خدمة المواقع التقليدية:

حق الأم بالح�ضانة �أمام القا�ضي الجزائي :تزوجت �أجنبية من لبناني ورزقت منه بطفلين .توفي الأب ،فطلب والده� ،أي جد
الأوالد الح�ضانة ف�أقرت له المحكمة المذهبية بهذا الحق بالرغم من اعترا�ض الأم� .أرادت الأم ال�سفر مع �أوالدها لر�ؤية �أهلها ،كان
عليها �أن ت�ست�أذن الجد الذي وافق ب�شرط العودة في وقت معين� .سافرت الأم مع �أوالدها لكنها لم ترجع في الوقت المعين (عام
 .)2006تقدم الجد ب�شكوى �ضد الأم �أمام القا�ضي المنفرد الجزائي ،ثم تراجع عنها و�أ�سقط حقه ال�شخ�صي .القا�ضي المنفرد
الجزائي اعتبر �أن ا�سقاط الحق ال�شخ�صي من قبل الجد ي�سقط الحق العام �سند ًا للمادة  .13321ا�ست�أنفت النيابة العامة ،وق�ضت
محكمة اال�ستئناف ب�أن المادة 133ع ال تنطبق على الأم .وعليه حكمت بال�سجن وبالغرامة.
من المفيد قراءة الن�ص لتبين الظلم الذي لحق بالأم من جراء قراءة مقفلة وح�صرية لن�ص لم يذكر �أن ما �أورده من حاالت هو
على �سبيل الح�صر ،خا�صة و�أنه �شمل حاالت �أكثر خطورة من فعل �صونيا الذي كان مبرر ًا على �ضوء الظروف المو�ضوعية للعام .2006
تن�ص المادة  133ع التي ا�ستندت اليها النيابة العامة و�أي�ض ًا محكمة اال�ستئناف على التالي:
«ي�سقط الحق العام تبع ًا ال�سقاط الحق ال�شخ�صي ،اذا ح�صل هذا اال�سقاط قبل الحكم....في الجرائم التالية:
 -1في القباحات الواقعة على الأفراد �أو على �أموالهم
 -2في جرائم القدح والذم الواقعة على الأفراد غير موظفي االدارات والم�ؤ�س�سات العامة والبلديات والجي�ش والهيئات المنظمة
وق�ضاة الحكم ب�سبب وظائفهم �أو �صفاتهم والنواب والوزراء وعلى رئي�س الدولة في كل الحوال.
 -3في جرائم ال�ضرب والجرح وااليذاء الواقعة على الأفراد اذا لم يف�ض الفعل الى تعطيل �أو �أف�ضى الى تعطيل عن العمل ال
يتجاوز الع�شرة �أيام.
 -4في جميع الجنح الحا�صلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانون ًا �أو الحا�صلة بين الأ�صول والفروع� ،أو بين الأب والأم والولد
المتبنى.
 -5في الجنح المن�صو�ص عليها في المواد .673 ،671 ،670 ،658 ،650،651 ،647
وفي الجرائم المبينة في الفقرة ال�سابقة وعند تعدد المدعى عليهم ،ي�ؤدي ا�سقاط الحق ال�شخ�صي عن �أحدهم الى ا�سقاط الحق
العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نف�سه».......
�إن ن�ص المادة  133ع ال ي�شير في �أي من بنوده �إلى �أن التعداد هو على �سبيل الح�صر ،مما يعطي المحكمة هام�ش ًا لتف�سير المادة
 133ع على �أنها ت�شمل الأم �أي�ض ًا ،خا�صة و�أن هذا الفهم للمادة  133هو �أكثر ان�سجام ًا مع التزامات الدولة اللبنانية في الد�ستور وفي
ال�سيداو.
�إن ا�ستئناف النيابة العامة لحكم �صونيا م�ستغرب ،خا�صة اذا ما قورن بموقف النيابة في حاال ت �أخرى ،حيث لم ي�ست�أنف النائب
العام الحكم بالرغم من وجود �أكثر من �سبب يبرر اال�ستئناف ،كمثال الحكم البدائي ال�صادر في ق�ضية عواطف وزوجها و�صديقتهم
هدى.
 -ق�ضية عواطف وزوجها و�صديقتهما هدى :معرفة منقو�صة للوقائع ،وتجاوز للقانون في فر�ض العقوبة:

ادعت النيابة العامة على عواطف وزوجها وعلى هدى� .صدر الحكم عن القا�ضي المنفرد الجزائي على عواطف بال�سجن والغرامة
لممار�سة الدعارة ،على زوجها بالغرامة فقط لت�سهيل الدعارة لزوجته عواطف ،وعلى �صديقتهم هدى بالغرامة لممار�سة الدعارة.
لم ت�ست�أنف النيابة الحكم ،و�سكتت عن ظلم وا�ضح بحق بهدى ،التي ا�ستندت المحكمة للحكم عليها فقط على افادة عواطف :
«زجت عواطف با�سم هدى في ال�شكوى وهي ال عالقة لها بالأمر»؛ وبالرغم من انكار هدى ،وبالرغم من عدم توفر �أي دليل �ضدها،
14

 - 21ان م�شروع تعديل قانون العقوبات المقترح من لجنة تعديل القوانين ً
عدل للمادة  133بحيث ح�صر حاالت تطبيقها.

كانت ال�شبهة بمثابة االدانة!
ا�ست�أنفت هدى ،و�صدر القرار اال�ستئنافي الذي ق�ضى بف�سخ الحكم البدائي و�أعالن براءة هدى من جرم الدعارة لل�شك ولعدم
كفاية الدليل.
لكن عدم ا�ستئناف الحكم من قبل النائب العام بالن�سبة للتمييز في العقوبة بين عواطف وزوجها هو �أمر م�ستغرب :من العودة
الى الوقائع ،يتبين �أن تهمة الدعارة ثبتت على عواطف ،وثبت على زوجها �أنه ي�سهل الدعارة لزوجته.
القانون وا�ضح لجهة الم�ساواة في العقوبة« :يعاقب بالعقوبة نف�سها من تعاطى الدعارة ال�سرية ومن �سهلها»� .أدينت عواطف وحكم
عليها بال�سجن وبالغرامة� .أدين زوجها بتهمة ت�سهيل الدعارة واقت�صرت عقوبته على الغرامة فقط!
المحكمة ذهبت �أبعد من القانون في التمييز بين الرجل والمر�أة .ت�شكل هذه المخالفة القانونية مخالفة لأحكام ال�سيداو ال�سيما
المادة  6التي تن�ص على �أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المنا�سبة  ،بما في ذلك الت�شريعي منها ،لمكافحة جميع �أ�شكال
االتجار بالمر�أة وا�ستغالل بغاء المر�أة».
من جهة �أخرى ،التحقيق لم يظهر كل الوقائع :ال ا�شارة في التحقيق الى ما اذا كانت عواطف تمار�س الدعارة رغم ًا عنها وباكراه
من زوجها .لم يرد هذا االحتمال في �أي من مراحل المحاكمة.
المحكمة البدائية ذهبت في التمييز �أبعد من القانون ،والنيابة العامة في عدم ا�ستئنافها الحكم �صدقت على ت�سهيل الدعارة
وجعلت كلفتها بالن�سبة للزوج غير رادعة.
 -القانون والنيابة والق�ضاء مع �أ�صحاب الأموال:

نظمت جميلة �شيك لمقت�ضيات عمل زوجها  ،ووقع الزوج الى جانب توقيعها .لدى مراجعة الم�صرف تبين �أن ال�شيك بدون ر�صيد.
ادعى الم�صرف على الزوجين ،بعد التحقيق معهما� ،أوقفت التعقبات بحق الزوج ،وحكم على جميلة بال�سجن وبالغرامة وبوفاء قيمة
ال�شيك.
النيابة العامة لم ت�ست�أنف الحكم ،ا�ست�أنفته جميلة.
محكمة اال�ستئناف �صدقت الحكم البدائي القا�ضي بوقف التعقبات عن الزوج والحكم على الزوجة بال�سجن وبالغرامة وبال�سداد،
كما قررت وقف التنفيذ ب�شرط ال�سداد.
ال �شك �أن المحكمة طبقت المادة  666ع  ،ول�سنا بمعر�ض مناق�شة �صوابية هذه المادة ،لكن الحكم كان ليختلف لو دققت المحكمة
في توفر النية الجرمية؛ �أو حتى في الوقائع  ،لتجد مث ًال �أن الزوجة تعر�ضت للعنف ،من �أي نوع كان ،مما ا�ضطرها الى تنظيم ال�شيك،
الأمر الذي لم ي�أت على ذكره الحكم.
 -تقدير الأدلة واثبات العنف الزوجي في ا�ستئناف وهيب:

ادعت مي�سون على زوجها وهيب بجنحة المادة  544ع ال�ضرب وااليذاء و�أبرزت تقرير طبيب �شرعي يثبت تعر�ضها لل�ضرب مما
�أدى الى تعطيلها �أ�سبوع ًا عن العمل .القا�ضي المنفرد اذ اعتبر �أن الجرم ثابت ،حكم على وهيب بغرامة مقدارها فقط  200000ل.ل
والعطل وال�ضرر  500000ل.ل .لم ت�ست�أنف النيابة الحكم لزيادة مقدار الغرامة والتعوي�ض مث ًال ،بل ا�ست�أنفه وهيب.
الحكم اال�ستئنافي ف�سخ الحكم البدائي ،وبر�أ وهيب من التهمة ،معتبر ًا �أن الزوجة التي ذهبت بعد الحادثة الى المطار ثم الى
البقاع قبل مراجعة الطبيب ال�شرعي ،قد تكون تعر�ضت لل�ضرب من غير زوجها .علم ًا �أن الحكم لم يورد �أي ا�شارة الى العالقة
الزوجية بين المدعي والمدعى عليها في �أي من مراحله ،ولم يبد �أية ح�سا�سية في تقدير االثبات كون ال�ضرب ح�صل في المنزل من
قبل الزوج ،كما �أنه لم ي�أخذ بعين االعتبار هذه العالقة �أكان في معر�ض عر�ض الوقائع ،واثبات الجرم �أم في معر�ض تحديد العقوبة.
تجدر اال�شارة الى �أن الطبيب ال�شرعي المتخ�ص�ص والمتمر�س قادر على تحديد م�ؤ�شرات العنف المنزلي وتمييزها عن غيرها من
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عوار�ض الأذى �أو ال�ضرب.
دعوى نموذجية عن حاالت العنف الأ�سري التي تف�سر بالوقائع �سبب عدم اقدام الن�ساء على ال�شكوى :قدمت ال�شكوى في -2-4
 ،2004وبعد معاناة ا�ستمرت �أكثر من خم�س �سنوات� ،صدر الحكم اال�ستئنافي في  ، 2009-2-23ليعلن براءة الزوج لعدم الثبوت،
ولتتحمل الزوجة �أعباء ونفقات خم�س �سنوات من المحاكمة.
 -2مقاربة محكمة الجنايات

�إن الحاالت المعرو�ضة �أمام محكمة الجنايات قد ال تعبر ب�شكل واقعي وكامل عن الجنايات المرتكبة واقعي ًا والتي ن�سمع عنها �أو
نراها بالعين المجردة� ،أو حتى نقر�أ عنها في �صفحة الوفيات :ن�سمع عن ن�ساء توفاهن اهلل فج�أة ،واعتبرت الوفاة طبيعية ،ويعترينا
�شك م�شروع عندما نعرف �أنهن كن �سليمات البنية وال�صحة ،لكنهن على خالف م�ستفحل مع �أزواجهن �أو مع �أحد �أقاربهن على ارث
ي�صر الى التحقيق فيها.ان حاالت الوفاة «الطبيعية» التي تح�صل في المنزل من الممكن �أن
�أو ملكية .وفيات عديدة �أثارت �شكوك ًا لم َ
ت�صدر فيها وثائق وفاة دون �أي افادة طبيب �أو �أي تحقيق ب�أ�سباب الوفاة .ن�سمع �أي�ض ًا �شائعات عن تقارير طبية مزورة وعن وفيات
يقال �إنها في الواقع جرائم قتل ،قد يكون بع�ض مرتكبيها من �أ�صحاب النفوذ .هذه الق�ضايا ال ت�صل الى قاعة محكمة الجنايات .هذه
الجرائم التي يغلفها ال�صمت تطوي في حناياها ق�ص�ص ن�ساء ذهبت الى الأبد.
تمتاز الأحكام ال�صادرة عن محكمة الجنايات ب�أنها م�شغولة بت�أن ،وهناك ا�ستفا�ضة في عر�ض الوقائع التي �أملت الحكم .لكن هذه
الأحكام في بع�ض �أوجهها تعك�س التمييز �ضد الن�ساء �أو بع�ضهن.
 -تمييز طبقي بين الن�ساء؟

ادعت ريما �أن خادمتها الفليبينية مي�شيال �أقدمت على محاولة قتلها ب�ضربها بع�صا الباي�سبول على ر�أ�سها و�أنحاء �أخرى من
ج�سمها ،ثم حاولت خنقها .ثبتت هذه الجريمة فحكمت المحكمة على مي�شيال بعد تخفي�ض العقوبة بثالث �سنوات �سجن مع الأ�شغال
وخم�سة ع�شر مليون ليرة عطل و�ضرر.
لم يظهر في الحكم ال�سبب الذي خف�ضت العقوبة على �أ�سا�سه على مي�شيال .هل هو �سوء المعاملة �أم خلل ما فيها؟ �أ�سئلة كثيرة
لعلها لقيت اجابة في الملف لكنها لم تظهر في الحكم:
في معر�ض الملف عينه ،و�أثناء التحقيق مع الخادمة الثانية ماري �آن التي كانت حا�ضرة �أثناء الجريمة وحاولت م�ساعدة مخدومتها،
�أفادت �أنها تعتقد �أن مي�شيال د�ست لها ال�سم في قهوتها ،مما �أدى الى ت�سممها .من الثابت �أنها تقي�أت في البيت وفي �سيارة اال�سعاف
و�أنها اقتيدت الى الم�ست�شفى حيث �أجري لها غ�سيل معدة ....غير �أن ال �شيء في الملف ي�شير الى اتخاذها �صفة االدعاء ال�شخ�صي �أو
ادعاء النيابة العامة �أو ادعاء ريما بهذه الجريمة �أو محا�سبة مي�شيال عليها! بقيت افادة ماري �آن بدون �أثر وك�أنها لم تكن!
في هذا الحكم يبدو وك�أن هناك تمييز ًا �ضد ماري �آن الخادمة التي ربما لم تعرف �أن عليها �أن تتخذ �صفة االدعاء ال�شخ�صي ،ولم
تتحرك النيابة العامة لالدعاء على مي�شيال بالجرم الذي يمكن �أن تكون قد ارتكبته بحق ماري �آن.
 -التمييز في الإثبات:

في ق�ضية انغريد (�أثيوبية) التي حاولت قتل مخدومتها اناهيد وطعنتها بال�سكين في ظهرها وهي نائمة ،ثبتت محاولة القتل،
لكن ،تبين خالل المحاكمة �أن انغريد لم تكن تعرف ما تفعل ،وهناك ا�شارات الى �أنها غير متزنة بقيت من دون اثبات :لم يعين
طبيب �شرعي لي�شرح و�ضع انغريد النف�سي .حكم عليها بعد تخفي�ض العقوبة باالكتفاء بمدة توقيفها وبترحيلها من البلد ،خا�صة و�أن
مخدومتها �أ�سقطت ال�شكوى بحقها.
� -أثمة تمييز بين جنين اللبنانية وجنين الأثيوبية؟
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كوزيت (�أثيوبية) تعمل عند مخدومتها وفيقة وقد ا�ستقدمتها بوا�سطة مكتب ا�ستقدام منذ �شهرين فقط .نقلت الى الم�ست�شفى
وهي م�صابة بنزيف حاد تبين فيما بعد �أنها ولدت جنين ًا وجد ميت ًا تحت �سريرها في المطبخ حيث تنام.

هل قتلت كوزيت جنينها �أم �أنه ولد ميت ًا؟ بالرغم من تغيير افادتها �أكثر من مرة وبالرغم من التباين بين تقرير الطبيب ال�شرعي
وتف�سير الطبيب ال�شرعي لتقريره ،برئت كوزيت من تهمة قتل جنينها وعادت لمتابعة العمل في منزل مخدومتها.
هل كان الحكم ليختلف لو �أن الطفل كان من جن�سية �أخرى؟
 -حماية الفتاة من الف�ضيحة:

كانت ندى على عالقة جن�سية مع وليد زميلها في المدر�سة ثبت �أنه ف�ض بكارتها� .أقامت ندى فيما بعد عالقة مع جهاد� .أقدم كل
من وليد وجهاد على ت�صوير المجامعة مع ندى دون علمها ون�شرها من خالل البلوتوث ومن خالل �أقرا�ص مدمجة وزعت في المدر�سة
وخارجها ،مما �أثار ف�ضيحة كبرى.
حكم على كل من وليد وجهاد غيابي ًا باعتبار �أن فعلهم ي�شكل تعر�ض ًا للآداب والأخالق العامة و�أدينا بجرم مجامعة قا�صر بالحب�س
�سنتين وبتعوي�ض لندى مقداره خم�سين مليون ليرة ،بالنظر لل�ضرر المعنوي الذي لحق بها.
طلب ممثل النيابة العامة تطبيق المادة ( 505ت�شديد) فيما قرار المحكمة طبق المادة  504لأن فعل الجماع ح�صل بر�ضى االبنة
وبموافقتها.
ي�ؤكد الحكم على الموقف الحمائي للفتاة في ما يتعر�ض ل�سمعتها وعندما يثير ف�ضيحة �أخالقية تتعر�ض للأخالق والآداب العامة.
التمييز �ضد الن�ساء هو في بنية قانون العقوبات ،لأنه يثبت مواقع اجتماعية تقليدية حتى ولو رغم ًا عنها .والتمييز يكمن �أي�ض ًا في
الثقافة التي تحكم تطبيقه.

• الف�صل الخام�س :الح�سا�سية الجندرية/الح�ضور الن�سائي في المحاكم
تتباين ن�سبة الح�ضور الن�سائي/الذكوري في كل من محكة اال�ستئناف ومحكمة الجنايات ،ولهذا التباين انعكا�س على الح�سا�سية
الجندرية لكل من المحكمتين .لكن ال بد من التنبيه الى �أن متغيرات �أخرى تتعلق ب�سن الق�ضاة وخياراتهم ال�شخ�صية وب�شكل خا�ص
التزامهم حقوق االن�سان وتح�س�سهم الظلم الواقع على الن�ساء ،وهي متغيرات لم يت�سنَ لنا ر�صدها بالرغم من �أثرها الكبير على
مجريات العدالة.
يغلب على �أحكام اال�ستئناف الح�ضور الذكوري  ،بينما تتوازن في محكمة الجنايات �أ�صوات الرجال مع �أ�صوات الن�ساء.
ينعك�س هذا الح�ضور �أمام محكمة ا�ستئناف الجزاء التي تبدو الأحكام التي ت�صدرها �أكثر انحياز ًا الى الذكور ،وب�شكل خا�ص الى
المواقع والأدوار االجتماعية التقليدية؛ فيما لم يترجم الح�ضور الن�سائي انحياز ًا الى الن�ساء� ،أو تح�س�س ًا لوط�أة الأدوار االجتماعية
على ال�سلوك الجرمي.
الأحكام التي تو�صلت اليها محكمة اال�ستئناف كانت تحتمل �أكثر من حل ،و»لعل « النتيجة كانت تختلف لو �أن ت�شكيل المحكمة كان
مختلف ًا:
 -في ق�ضية �صونيا:

�إن�صاف الأم :في ق�ضية �صونيا (الجد الحا�ضن/الوالدة) ال بد من التذكير ب�أن القا�ضي المنفرد الجزائي (القا�ضية امر�أة)
كانت قد �أ�صدرت حكم ًا ل�صالح الأم ،وذلك تطبيق ًا للمادة  133ع معتبرة �أن الحق العام �سقط با�سقاط الجد الحا�ضن لحقوقه
ال�شخ�صية .ا�ست�أنف النائب العام الحكم (رجل) معتبر ًا �أن الأم غير م�شمولة بالمادة  133ع  ،فف�سخت محكمة اال�ستئناف الحكم
وق�ضت بحب�س الأم مدة �شهرين وبغرامة قدرها  200000ل.ل .لو كانت النيابة العامة تتمتع بح�سا�سية جندرية لكانت ف�سرت المادة
 133على نحو ي�سقط الدعوى العامة تبع ًا ال�سقاط الحق ال�شخ�صي.
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 -2في ق�ضية هدى:

�أقل تفهم ًا للزوج  :في ق�ضية هدى ،القا�ضي المنفرد الجزائي كان رج ًال ،ق�سا على هدى وعلى عواطف ،فيما ت�سامح مع زوج
عواطف .النيابة العامة (رجل) لم ت�ست�أنف الحكم كما لم ت�ست�أنفه عواطف وبالطبع لم ي�ست�أنفه زوجها .ا�ست�أنفت هدى بهدف تبرئتها
من حكم ممار�سة الدعارة  ،وبالفعل ،حكم لها (  3ذكور) بالبراءة لعدم ثبوت الجرم.
 -3في ق�ضية جميلة:

الحكم ال�صادر على جميلة بجرم �شيك بال ر�صيد �سند ًا للمادة 666ع ،هو �أي�ض ًا ي�شير الى الغياب الكامل للح�سا�سية الجندرية
لدى المحكمة ( 3رجال) .نظمت جميلة �شيك ًا لأغرا�ض تجارة زوجها الموقع على ال�شيك بنف�سه .الحكم البدائي �أوقف التعقبات بحق
الزوج ،فيما ق�ضى ب�سجن الزوجة وتغريمها وبت�سديد قيمة ال�شيك .ولم يرد في الحكم البدائي (القا�ضي رجل) ما ي�شير الى التحقيق
في مدى حرية الزوجة عند توقيعها ال�شيك ل�صالح زوجها ،وفي مدى توفر النية الجرمية لديها .النيابة العامة لم ت�ست�أنف الحكم،
ومحكمة اال�ستئناف ( 3رجال) �صدقت الحق البدائي القا�ضي بوقف التعقبات عن الزوج والحكم على الزوجة بال�سجن وبالغرامة .ال
بد من اال�شارة الى �أن المحكمة كانت قررت وقف التنفيذ في حال ال�سداد.
ال �شك �أن المحكمة طبقت المادة  666ع  ،ول�سنا بمعر�ض الت�سا�ؤل حول �صوابية هذه المادة ،لكن الحكم كان يختلف لو دققت
المحكمة بالوقائع لتجد مث ًال �أن الزوجة �أكرهت على تنظيم ال�شيك.
 -4حيادية محكمة الجنايات التي يغلب عليها الطابع الأنثوي

يبدو جلي ًا �أن محكمة الجنايات في معر�ض تطبيقها القانون لم تظهر �أية ح�سا�سية جندرية� .صحيح �أنها تعاطفت مع ندى التي
تعر�ضت لف�ضيحة �أخالقية �شوهت �سمعتها .غير �أن موقف المحكمة هذا ال يدخل في خانة الح�سا�سية الجندرية ،بل هو موقف القانون
الحمائي لقا�صر ،وخا�صة الموقف ال�صارم للمحكمة في الق�ضايا التي تثير ف�ضائح جن�سية .ان التمييز ل�صالح الفتاة ال�ضحية لي�س
جديد ًا :في حكم �صادر عام ( ،1946كانت المحكمة مكونة فقط من ق�ضاة رجال) وفي معر�ض الو�صف الجرمي وتحديد العقوبة
ومقدار التعوي�ض لل�ضحية ورد التالي :ان الجرح المحدث في الوجه والذي ترك فيه ندبة دائمة ،يمكن اعتباره ت�شويها ج�سيما
م�ستوجبا العقوبة الجنائية اذا ح�صل في وجه فتاة عذراء .وال يمكن اعتباره كذلك متى ح�صل في وجه رجل متزوج  46-5-22ن�شرة
ق�ضائية �ص.368
22
كذلك تت�شدد المحاكم في الأعمال المنافية للح�شمة خا�صة عندما ترتكب بحق قا�صر .
وم�ؤخر ًا بد�أنا نرى لدى المحاكم تح�س�س ًا لق�ضايا التحر�ش الجن�سي� :صدر عام  2003حكم ًا ا�ستعمل تعبير تحر�ش لأول مرة على
ما �أعتقد  ،23مع العلم �أن فعل التحر�ش يغطي مروحة من الأفعال والجرائم ،وهو غير مذكور بالقانون.
من جهة �أخرى ،لدى مراجعة �أحكام �صادرة عن القا�ضي المنفرد الجزائي في بيروت عام ( 2008رجل) ،انتقينا ع�شوائي ًا ع�شرة
�أحكام ينطبق عليها و�صف التحر�ش الجن�سي� ،صدرت �أحكام تدين المدعى عليهم ،كلهم بال�سجن وبالغرامة ،وتذكر  9من هذه
الأحكام �أن عدم اقرار تعوي�ضات �شخ�صية ناتج فقط عن ا�سقاط المدعيات لحقوقهن ال�شخ�صية.
الح�ضور الن�سائي/الذكوري لي�س بال�ضرورة عام ًال حا�سم ًا في مو�ضوع الح�سا�سية الجندرية ،وقد تكون الأحكام �صدرت العتبارات
ال �ش�أن لها بالح�ضور الذكوري/الأنثوي للق�ضاة .مما يعزز هذا القول هو �أن الأحكام التي �صدرت م�ؤخر ًا وكانت منحازة للعدالة للن�ساء
�صدرت بع�ضها عن ق�ضاة رجال� ،أذكر على �سبيل المثال الأحكام ال�صادرة عن الرئي�س جون القزي والتي كان لها �أثر ايجابي في
اعادة مو�ضوع العدالة الى النقا�ش العام.
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 -22فعل مناف للح�شمة .اللم�س والمداعبة وقعا على عورة طفلة .ا�ستبعاد جنحة المادة  519عقوبات .جناية المادة  509عقوبات .ان العورة هي ما
ي�ستره االن�سان من اع�ضاء ج�سمه وبحر�ص على �صونه وحجبه عن انظار النا�س وعن متناول يدهم .ان ح�صول المجامعة لي�ست �شرط ًا لتحقق جريمة
الفعل المنافي للح�شمة( .قرار رقم  ،142/98تاريخ  ،21/7/1998تمييز جزائي ،غرفة �ساد�سة ،عدد � ،7ص.ق )795كا�ساندر 1998
 - 23المدعي اقدم على التحر�ش بابنة المدعى عليه وعلى �صفعها .اقدام المدعى عليه على طعن المدعي ب�سكين بعد ح�صول ت�شابك بالأيادي .افادة
المدعى عليه من العذر المخفف المن�صو�ص عنه في المادة  252عقوبات( .عدد � ،2ص .ق )291كا�ساندر 2003

الخاتمة
اتفاقية ال�سيداو غائبة كلي ًا عن الأحكام الجزائية ال�صادرة عام  2009عن محكمتي اال�ستئناف والجنايات في بيروت� .صحيح
�أن الم�شكلة الأ�سا�سية التي تعتر�ض ال�سيداو والم�ساواة الجندرية الكاملة تكمن في القانون؛ لكنها تكمن �أي�ض ًا في الثقافة القانونية
العامة ،ومن الظلم تحميل الق�ضاء المولج تطبيق القانون ،الم�س�ؤولية عن الغاء التمييز �ضد الن�ساء.
التمييز �ضد الن�ساء وبينهن هو �شكل من �أ�شكال التمييز ال�شائع والمقبول بين النا�س تبع ًا لمواقعهم ولأدوارهم ،ي�ستمر ما دام
القانون ي�شجع عليه� ،أو على الأقل ال يدينه وال يحا�سب من يمار�سه .هو انتقا�ص من حقوق االن�سان ،وطعنة للعدالة �سوف تبقى ما لم
يدخل في الثقافة العامة وفي الثقافة القانونية �أن كل ان�سان م�ساو في الواقع لكل ان�سان �آخر ،و�إلى �أن يعقد العزم على التعامل مع
القانون على �أنه لي�س قدر ًا.
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ملحق رقم 1
امل�ست�أنف
النيابة العامة

ف�سخ احلكم القا�ضي ب�سقوط احلق العام تبع ًا ال�سقاط  3ق�ضاة رجال
احلق ال�شخ�صي-لعدم توفر �شروط املادة 133
واحلكم باحلب�س �شهرين
وبغرامة  200000ل.ل

الوالدة التي
�سافرت مع
�أوالدها

497 -496ع
عدم االمتثال لأمر
اح�ضار قا�صر

جميلة

احلق العام

ت�صديق احلكم:
 666ع
�شك بال ر�صيد منظم يف وقف التعقبات بحق الزوج
معر�ض عمل زوجها وموقع حب�س الزوجة �شهرين
غرامة مليون لرية
من الزوج
ت�سديد املتبقي من قيمة ال�شيك
وقف تنفيذ يف حال ال�سداد

لور

احلق العام

وهيب �ضرب
زوجته

554ع �-ضرب وايذاء
احلق العام
تقرير طبيب �شرعي
والزوجة التي
�ضربت وتعر�ضت تعطيل �أ�سبوع
للأذى

اجلد املدعي
ا�سقط فيما بعد
حقه ال�شخ�صي

هدى
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امل�ست�أنف بوجهه اجلرم

احلكم

احلق العام

 534ع دعارة

دعارة

املحكمة

 3ق�ضاة رجال

ت�صديق احلكم
حب�س �شهر
غرامة  300000ل.ل

قا�ضيان وقا�ضية

ف�سخ احلكم وتربئة الزوج
احلكم البدائي غرمه ب 200000ل.ل
و500000ل.ل عطل و�ضرر

 3ق�ضاة رجال

ف�سخ احلكم
براءة لعدم كفاية الدليل
احلكم البدائي غرمها 500000ل.ل
عواطف :اكتفاء مبدة التوقيف وغرامة 500000ل.ل
زوج عواطف ت�سهيل دعارة فقط غرامة مليون لرية.

قا�ضيان رجالن
وقا�ضية

ملحق رقم 2
الجهة المدعية

المدعى عليه

النيابةالعامةاال�ستئنافية
 -والدة ندى

وليد
جهاد

الجرم 		

الحكم

		

باجلناية  504ع وجنحتا - 518حب�س �سنتني لكل منهما
و 533لوليد و 533جلهاد -خم�سون مليون لرية تعوي�ض عن ندى
(�أثارا ف�ضيحة �أخالقية)

المحكمة
قا�ضيتان وقا�ض

النيابة العامةاال�ستئنافية
 -ندى

مي�شيال
(فليبينية)

 547ع
حماولة قتل �صاحبة عملها

خم�س ع�شرة �سنة �أ�شغال وتخفي�ضها اىل ثماين قا�ضيتان وقا�ض�سنوات للمحاولة.
ً
 وتخفي�ض العقوبة اىل ثالث �سنوات �سندا اىل 253ع.
-خم�س ع�شرة مليون لرية عطل و�ضرر

النيابة العامةاال�ستئنافية
اناهيداملدعية �أ�سقطت
حقوقها ال�شخ�صية

(�أثيوبية)

جناية املادة  201 - 547ع.
حماولة قتل �صاحبة عملها

�أ�شغال �شاقة �سبع �سنوات ون�صف وانزال العقوبة قا�ضيان
تخفيف ًا اىل االكتفاء بحب�سها مدة توقيفها �سند ًا وقا�ضية
للمادة  253ع واطالق �سراحها فور ًا اذا مل تكن
موقوفة ل�سبب �آخر .واخراجها من البالد

النيابة العامةاال�ستئنافية
-وفيقة

كوزيت -اثيوبية جناية املادة 549
قتل اجلنني
فقرة 3ع

النيابة العامة
اال�ستئنافية

-املتهمون ح�سن

 126اجتار خمدرات
 127تعاطي خمدرات
 523ع دعارة

براءة املتهمة عدم كفاية الدليل و�أطلق �سراحها
فور ًا

قا�ضيان
وقا�ضية

 ح�سن حب�سه �سنة و�شهرين وتغرميه مليوين لرية قا�ضيتان وقا�ضح�سنني حب�سه ثالثة �أ�شهر وتغرميه مليوين لريةوتخفي�ض بحيث يكتفى مبدة توقيفه ،وتخفي�ض
الغرامة اىل ثالثمئة �ألف لرية.
 ح�سن حب�سه ثالثة �أ�شهر وتغرميه مليوين لرية ،وتخفي�ض بحيث يكتفى مبدة توقيفه وتخفي�ض
الغرامة اىل خم�سمئة �ألف لرية
 ناهدة و�أمينة حب�س كل منهما ثالثة �أ�شهروتغرمي كل منهما مليوين لرية .تخفي�ض العقوبة
بحق كل منهما بحيث يكتفى مبدة توقيف كل منهما
وتخفي�ض الغرامة بحق كل منهما اىل ثمامنئة �ألف
لرية...

21

المراجع
• الد�ستور اللبناني
• اتفاقيـة الق�ضـاء علـى جميـع �أ�شـكال التمييـز �ضـد المـر�أة .
• مجموعة الت�شريع اللبناني
• قانـون العقوبـات اللبـناني .
• قانون �أ�صول المحاكمات الجزائية اللبناني
• وثيقة الوفاق الوطني ،مراجعة نقدية وطنية المركز اللبناني للدرا�سات2000 ،
• درا�سة د .وجيه خاطر  :تعليق على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة المعرو�ضة على الحكومة اللبنانية
لالن�ضمام �إليها1995،
• مجموعة ايدرال ،اجتهادات المحاكم اللبنانية
• تقرير الأمين العام “ درا�سة متعمقة ب�ش�أن جميع �أ�شكال العنف �ضد المر�أة” – الجمعيـة العامـة ،الأمـم المتحدة ،2006
. A/61/122/ Add-1
• التقاريـر الر�سـمية حول اتفاقيـة الق�ضـاء علـى جميع �أ�شـكال التمييـز �ضد المر�أة الهيئـة الوطنيـة ل�شـ�ؤون المر�أة
• تقييـم و�ضـع المر�أة ،دليـل خـا�ص ب�إعـداد التقاريـر عـن اتفاقيـة ال�سـيداو� ،صندوق الأمـم المتحدة االنمائـي للمر�أة (اليونيفيـم)،
المكتـب االقليمـي للـدول العربيـة . 2003
• الوثيقـة اللبـنانية الثانيـة لإلغـاء جميـع �أ�شـكال التمييـز �ضـد المـر�أة فـي القوانيـن اللبـنانية ،اللجنـة الأهليـة لمتابعـة ق�ضايـا
المـر�أة  ،بيـروت . 2005
• العنف القانوني �ضد المر�أة في لبنان ،قوانين الأحوال ال�شخ�صية والعقوبات درا�سة قانونية �أعدتها الأ�ساتذة غادة ابراهيم
وندى خليفة وماري روز زلزل
• ن�ساء يواجهن العنف ،عزة �شرارة بي�ضون ،منظمة كفى عنف وا�ستغالل� ،أوك�سفام بريطانيا 2010
• «المواطنية في لبنان بين الرجل والمر�أة» من وقائع م�ؤتمر «المواطنية في لبنان بين الرجل والمر�أة» المنعقد في الجامعة
الأميركية في بيروت في �آذار (مار�س) � 1997إعداد وتحرير نجالء حماده ،جين المقد�سي و�سعاد جوزف ،من�شورات دار الجديد.
• ق�ضايا المواطنة في لبنان� ،أبعاد وتحديات راهنة ،عمل جماعي  ،من�شورات المركز اللبناني للدرا�سات.2004 ،

• Christine Guionnet Erik Neveu, FEMININS - MASCULINS Sociologie du genre, 2ème édition
entièrement refondue Collection U, Armand Colin, 2009.
• Capdevilla L., Cassagne S., Cocaud et Alii ,(dir), Le Genre Face aux Mutations, Masculin et Féminin
du moyen âge à nos jours, Rennes, PUR, 2003.

22

ال�سيداو �أمام الق�ضاء الأردني

�إعداد :المحامية �سعاد �أبود ّية

23

فهر�س المحتويات

مقدمة
ّ

25

�أهداف الدرا�سة

25

الف�صل الأول :المحاكم في الق�ضاء الأردني

26
26
27
28
28

� -1أنواع المحاكم واخت�صا�صاتها
 -2محكمة الجنايات الكبرى
 -3الأ�سباب الموجبة لإن�شاء محكمة الجنايات الكبرى
� -4آلية عمل محكمة الجنايات الكبرى

الف�صل الثاني� :ضحايا القتل بدافع ال�شرف ل�سنة 2009

29

الجدول رقم 1

29
29
30
31

 -1عينة الدرا�سة
 -2توزيع ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات ح�سب �أ�سباب القتل ،الجدول رقم 2
 -3التهمة الم�سندة للمتّهم وقرار محكمة الجنايات الكبرى ،الجدول رقم 3

الف�صل الثالث� :إدماج اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة (ال�سيداو) في التطبيقات الق�ضائية

37
38
39
41

الخاتمة

42

المراجع

43

 -1موقف الق�ضاء الأردني من اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
 -2مواءمة الت�شريعات الوطنية مع اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
التم�سك باالتفاقيات الدولية من قبل المحامين في الق�ضايا الجزائية
-3
ّ

24

مقدمة
تتعر�ض االناث في �أنحاء العالم ب�شكل عام وفي مجتمعاتنا العربية ب�شكل خا�ص الى �شتى انواع االنتهاكات والعنف الذي يمار�س
�ضدهن ب�سبب كونهن �إناث ،وتترواح هذه االنتهاكات ما بين التهديد وااليذاء واالغت�صاب واالكراه والعنف النف�سي والعنف الج�سدي
و�صوال الى القتل .وعادة يتم قتل الن�ساء والفتيات تحت ما يعرف با�سم “ال�شرف” ،وتتخذ هذه الجريمة م�صطلحات مختلفة اال انها
وبالنتيجة ت�ؤدي الى قتل الن�ساء .فاحيانا كثيرة يتم ت�سمية هذه الجريمة “جرائم ب�سبب العاطفة” او “القتل بدافع ال�شرف” ،او
�ساتي “حرق االرملة في الهند” .وعادة يتم قتلهن من قبل اولياء امورهم الذكور الذين ي�شعرون بملكيتهم لالناث ،فنجد بالعادة
ان االب او االخ هو الذي يقوم بالتهديد وقتل الن�ساء بدافع “ال�شرف” في حال انها ارتكبت او تم اال�شتباه بانها ارتكبت فعال ينتهك
“�شرف الرجل” .وتتمثل جرائم ال�شرف بقتل المر�أة من طرف ابيها او اخيها ب�سبب تورطها او مجرد اال�شتباه بتورطها بعالقات
وممار�سات جن�سية قبل �أو خارج �إطار الزواج .فدائما وابدا يتم الربط ما بين القتل وال�سلوك الجن�سي لالنثى في محاولة للتهرب من
العقاب ،فنرى ان الجاني ي�سلم نف�سه الى االجهزة االمنية فور قيامه بالقتل ويعترف بانه قد قام بقتل �شقيقته او ابنته مع معرفته
الم�سبقة بان المجتمع �سيعتبره بطال عند قيامه بذلك تحت م�سميات انه قام بغ�سل “العار” ودافع عن “�شرف العائلة” ،ويعرف اي�ضا
ان القانون �سي�سانده من خالل الن�صو�ص القانونية التي تمنحه عذرا محال و /او عذرا مخففا في حالة ارتكابه مثل هذه الجرائم.
وتت�صف القوانين العربية بالعموم بانها تمييزية بطبيعتها عند التعامل مع ق�ضايا الن�ساء وخا�صة فيما يتعلق بجرائم القتل ،التي
تعطي الفر�صة للرجل �سواء االب او االخ للإفالت من العقاب من خالل وجود ن�صو�ص قانونية كاالعذار القانونية المخففة المتاحة
�ضمن قوانين العقوبات النافذة المفعول ،وك�أن القانون ي�شجع ه�ؤالء الجناة ان ينفذوا م�آربهم في تهمي�ش وقتل المر�أة .لقد جاءت
هذه الدرا�سة في محاولة للتعرف عل كيفية تعامل قانون العقوبات االردني والنظام الق�ضائي االردني مع ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات
لعام  ، 2009والتعرف على االحكام التي �صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى التي تخت�ص بالنظر في ق�ضايا القتل ب�شكل عام
وق�ضايا قتل الن�ساء ب�شكل خا�ص.
بالرغم من م�صادقة معظم الدول العربية على بع�ض االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوث االن�سان ومن �ضمنها اتفاقية الق�ضاء
على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة ،24اال ان هذه االتفاقية لم تنعك�س على قوانين وقرارات المحاكم بخ�صو�ص ق�ضايا قتل الن�ساء
على حد علمي .وكانت االردن من الدول العربية التي وقعت و�صادقت على االتفاقية وقامت بن�شر هذه االتفاقية في الجريدة الر�سمية
في �شهر �آب .200725
يثور الت�سا�ؤل في هذه الدرا�سة حول مدى تطبيق الق�ضاء االردني المتمثل بمحكمة الجنايات الكبرى المخت�صة بالنظر في ق�ضايا
القتل ومن �ضمنها ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات لأحكام االتفاقيات الدولية والتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة
بالتحديد من حيث تحليل االحكام التي �صدرت بحق الجناة الذين قاموا بقتل �شقيقاتهم او اخواتهم او بناتهم للعام  ،2009وفيما اذا
كانت قرارات المحكمة تتنا�سب مع ج�سامة االفعال التي اقترفت ،ام ان المحكمة قد �أخذت باالعذار القانونية المخففة التي يمكن
ان تخفف العقوبة الى �ستة ا�شهر او �سنة .وهذه الت�سا�ؤالت �سنحاول االجابة عليها في معر�ض هذه الدرا�سة.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة الى تحليل ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات التي تم النظر فيها لدى محكمة الجنايات الكبرى لعام  2009في
المملكة االردنية الها�شمية البالغ عددها  17ق�ضية ،منها  16ق�ضية قتل ،وق�ضية واحدة �شروع بالقتل ،من حيث التعرف على �أ�سباب
القتل من وجهة نظر الجناة ،وعلى طبيعة االحكام التي �صدرت بحق الجناة الذين يقتلون زوجاتهم او اخواتهم او بناتهم على ما
يعرف “بدافع ال�شرف” ،ومدى �إ�ستخدام القا�ضي الجزائي لالعذار القانونية المخففة من المواد  97و  98المن�صو�ص عليها في
� -24إتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أةhttp://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/cedaw-convention79a.html ،
 -25الجريدة الر�سمية للمملكة االردنية الها�شمية  ،عمان االربعاء  18رجب �سنة  1428هجري ،الموافق � 1آب  ،2007رقم العدد  ،4839ت�صدر عن
رئا�سة الوزارء – مديرية الجريدة الر�سمية � ،ص 4957 – 4943
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قانون العقوبات االردني والمادة  340من ذات القانون التي توفر للجاني عقوبة مخففة بحكم القانون .وفي هذا ال�سياق ،نتناول في
الجزء االول من الدرا�سة �أنواع المحاكم في النظام الق�ضائي االردني و�إخت�صا�صاتها وبالتحديد اخت�صا�صات محكمة الجنايات
الكبرى التي تتعامل مع ق�ضايا القتل ب�شكل عام بما فيها ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات ،واال�سباب الموجبة الن�شاء محكمة الجنايات
الكبرى و�آلية عملها� .أما الجزء الثاني ،ف�سنتناول فيه عينة الدرا�سة من الجرائم التي ارتكبت بحق الن�ساء والفتيات بدافع ال�شرف
ل�سنة  2009من خالل تحليل العينة المتمثلة ب  17ق�ضية تم النظر والف�صل فيها ،وطبيعة االحكام التي �صدرت بحق الجناة  ،اما
الجزء الثالث فيتمثل بتحليل مدى توافق النظام الق�ضائي في االردن مع اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة التي
وقعت و�صادقت االردن عليها.

• الف�صل الأول :المحاكم في الق�ضاء االردني
� -1أنواع المحاكم واخت�صا�صاتها:

ن�ص الد�ستور االردني 26في المواد  97ولغاية  110على ان الق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم في ق�ضائهم لغير القانون ،ويعين
ق�ضاة المحاكم النظامية وال�شرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القانون ،والمحاكم ثالثة انواع المحاكم النظامية ،والمحاكم
الدينية والمحاكم الخا�صة ،وتعين انواع المحاكم ودرجاتها واق�سامها واخت�صا�صاتها وكيفية ادارتها بقانون خا�ص ،وان المحاكم
مفتوحة للجميع وم�صونة من التدخل ب�ش�ؤونها .وبالتالي فقد ن�ص الد�ستور على انواع المحاكم ومنها المحاكم الخا�صة التي تن�ش�أ
بناءا على قانون.
وقد ن�ص قانون ت�شكيل المحاكم النظامية رقم ( )17ل�سنة  2001والقانون المعدل لقانون ت�شكيل المحاكم النظامية رقم ()31
ل�سنة  200827على �صالحية المحاكم النظامية التي تمار�س حق الق�ضاء على جميع اال�شخا�ص في جميع المواد المدنية والجزائية
ب�إ�ستثناء المواد التي يفتر�ض فيها حق الق�ضاء الى محاكم دينية او محاكم خا�صة بموجب احكام قانون �آخر .وت�شمل المحاكم
النظامية محاكم الدرجة الأولى (ال�صلح والبداية) ،ومحاكم الدرجة الثانية (اال�ستئناف) ،ومحكمة التمييز �أعلى هيئة ق�ضائية في
المملكة ،ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة الق�ضاء االداري.
وح�سب هذا القانون فان المحاكم النظامية تتمثل ب:

محاكم ال�صلح :المادة ( )3من قانون محاكم ال�صلح رقم  15ل�سنة  1952المعدل بموجب القانون رقم  30ل�سنة  2008المن�شور
على ال�صفحة  2031من عدد الجريدة الر�سمية رقم  4910ال�صادر بتاريخ  2008/6/1ويبد�أ العمل به بعد مرور خم�سة ا�شهر من
تاريخ الن�شر.28
�أ -ت�سمى (محاكم �صلح) في المحافظات او االلوية او االق�ضية او اي مكان اخر بمقت�ضى نظام يحدد فيه االخت�صا�ص المكاني
لكل منها وتمار�س ال�صالحية المخولة اليها بمقت�ضى قانون محاكم ال�صلح او اي قانون او نظام معمول به.
 -محاكم البداية :المادة  4ت�شكيل محاكم البداية
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ت�شكيل محاكم ت�سمى (محاكم البداية) في المحافظات او االلوية او اي مكان اخربمقت�ضى نظام يحدد فيه االخت�صا�ص
المكاني لكل منها وت�ؤلف كل محكمة من رئي�س وعدد من الق�ضاة ويكون لها:-
 -26د�ستور المملكة االردنية الها�شمية ل�سنة  ،1952مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان ،االردن

http://alsanielawoffice.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4 -27

 - 28قانون محاكم ال�صلح رقم  15ل�سنة  1952المعدل بموجب القانون رقم  30ل�سنة 2008المن�شور على ال�صفحة  2031من عدد الجريدة الر�سمية
رقم  4910ال�صادر بتاريخ  2008/6/1ويبد�أ العمل به بعد مرور خم�سة ا�شهر من تاريخ الن�شر
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=10742
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 -29محكمة البداية

http://www.jc.jo/types#j1

-1ب�صفتها البدائية:-
�صالحية الق�ضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفو�ض �صالحية الق�ضاء فيها الي محكمة اخرى.
 -2ب�صفتها اال�ستئنافية:-
�صالحية النظر:
�أ -في الطعون الموجهة الى االحكام الم�ست�أنفة اليها ال�صادرة عن محاكم ال�صلح في االحوال التي ين�ص قانون محاكم ال�صلح
على انها ت�ست�أنف الى المحاكم البدائية
 -محاكم اال�ستئناف :المادة ( :)6ت�شكيل محاكم اال�ستئناف والغرف الق�ضائية

�أ -ت�شكل محاكم ا�ستئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئي�س وعدد من الق�ضاة ح�سب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز
للمحكمة عقد جل�ستها في اي مكان �ضمن منطقة ال�صالحية المكانية لها بموافقة وزير العدل.
 -محكمة التمييز :المادة (* :)9ت�شكيل محكمة التمييز

�أ 1-ت�شكل محكمة التمييز في عمان وت�ؤلف من رئي�س واحد وعدد من الق�ضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خم�سة ق�ضاة على االقل في
هيئتها العادية ير�أ�سها القا�ضي االقدم وفي حالة ا�صرار محكمة اال�ستئناف على قرارها المنقو�ض او كانت الق�ضية المعرو�ضة عليها
تدور حول نقطة قانونية م�ستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او ر�أت احدى هيئاتها الرجوع عن مبد�أ مقرر
في حكم �سابق فتنعقد هيئة عامة من رئي�س وثمانية ق�ضاة.
�أما المحاكم الدينية فهي تلك المحاكم التي ت�شمل كال من المحاكم ال�شرعية والمحاكم الكن�سية (مجال�س الطوائف غير
الم�سلمة) الخا�صة بالطوائف ( الالتين ،االرمن ،الروم االرذوك�س ،الروم الكاثوليك ،والطائفة االنجيلية اال�سقفية العربية).
�أما المحاكم الخا�صة فهي تلك المحاكم التي تن�ش�أ بموجب قانون ،ق�ضاتها نظاميون ومنها محكمة الجنايات الكبرى ،ومحكمة
�صيانة �أمالك الدولة ،ومحكمة بداية الجمارك ،ومحكمة ا�ستئناف الجمارك ،ومحكمة ا�ستئناف �ضريبة الدخل ،ومحكمة ت�سوية
الأرا�ضي والمياه ،ومحكمة الأمانة ومحاكم البلديات ،والمحكمة العمال ّية الخا�صة ،ومحكمة ال�شرطة ،والمحكمة الع�سكرية ،ومحكمة
�أمن الدولة .ومدار بحثنا في هذه الدرا�سة يتمثل بمحكمة الجنايات الكبرى.
 -2محكمة الجنايات الكبرى:

تعتبر محكمة الجنايات الكبرى محكمة خا�صة ان�ش�أت بقانون خا�ص وهو القانون رقم  19ل�سنة  ،1986والقانون الم�ؤقت المعدل
رقم ( )13ل�سنة  .30 2010وبموجب هذا القانون تنعقد للمحكمة االخت�صا�صات بالنظر في الجرائم التالي بناءا على ن�ص المادة 4
منه:
المادة ( )4اخت�صا�ص المحكمة:

 أتخت�ص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:1 -1جرائم القتل المن�صو�ص عليها في المادة ( )326المتعلقة بالقتل الق�صد ،والمادة ( )327المتعلقة بالعقوبات التي تترتب
على القتل الق�صد ،والمادة ( )328القتل العمد ،والمادة ( )338المتعلقة بقتل او جرح او ايذاء �أحد النا�س في م�شاجرة من قانون
العقوبات النافذ
2 -2جرائم االغت�صاب في المواد المادة ( ،***)292والمادة ( **)294والمادة ( ،***)295جرائم المواقعة على خالف
الطبيعة وفعل اللواط المادة ( )295مكررة** ،وجرائم هتك العر�ض في المواد ( *)296و( ،*)298و( ،**)299وجرائم الخطف
في المواد (**)302و ( )303من قانون العقوبات النافذ.
3 -3جريمة االجها�ض الذي ينتج عنه موت المر�أة الفقرة ( )2من المادة ( ، )323وال�ضرب المف�ضي الى الموت في المادة
( )330وجريمة ا�ضرام الحرائق المادة ( )372من قانون العقوبات النافذ
30

نقابة المحاميين  -عمان  :قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم ( )19ل�سنة  ، 2009 ، 1986اعداد المكتب الفني
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4 -4الجرائم المن�صو�ص عليها في المادة ( )187المتعلقة باالعتداء على موظف عام اثناء ممار�سته لوظيفته او على احد افراد
القوات الم�سلحة او المخابرات او االمن العام.
5 -5ال�شروع في الجرائم المذكورة اعاله
 بيعتبر خا�ضعا ل�صالحية المحكمة التدخل في اي من الجرائم المذكورة في الفقرة (�أ) من هذه المادة والتحري�ض علىارتكابها.
 هللمحكمة ان تحيل اي دعوى حق �شخ�صي منظورة امامها الى المحكمة المدنية المخت�صة رفق احكام الت�شريعات النافذةاذا وجدت ان النظر فيها �سي�ؤخر الف�صل في دعوى الحق العام ،ويكون قرار االحالة غير قابل للطعن لدى اي محكمة �أخرى.
 -3الأ�سباب الموجبة لإن�شاء محكمة الجنايات الكبرى

تعتبر محكمة الجنايات الكبرى من المحاكم الخا�صة التي تنظر جرائم معينة كما تم ذكره اعاله .وتكمن اهمية ان�شاء محكمة
الجنايات الكبرى في الو�صول الى محاكمة عادلة و�سريعة في جرائم اعتبرت ذات اهمية ق�صوى للمجتمع ،وبالتالي �سميت بالجنايات
الكبرى النها جرائم خطيرة وم�ؤثرة تم�س باالخالق والآداب العامة حيث انها تقع على اال�شخا�ص واالعرا�ض وحتى يتحقق الردع
الخا�ص والعام ،وت�سريع الف�صل في الق�ضايا المنظورة امام المحكمة دون االخالل باجراءات المحاكمة العادلة .ذلك ان نوعيه
المتهمين الماثلين امام هذه المحكمة في غالبهم هم ا�شخا�ص خطيرين على المجتمع مما ي�ستوجب اجراءات حمايه م�شددة
لنقلهم لقاعات المحاكمة وتخ�صي�ص قاعات مهيئة بكافه و�سائل الحماية لإ�ستقبالهم ،وذلك لعدم االخالل ب�أمن الق�ضاة والمحامين
والجمهور والمتهمين انف�سهم ا�ضافة الى تزويد هذه المحكمة بالكفاءات الق�ضائيه الالزمة التمام هذه العملية .عالوة على ذلك،
فان �سرعة الف�صل والبت في مثل هذه الق�ضايا يمكن ان يخفف من الآثار االجتماعية الخا�صة بالعائالت والع�شائر وتقليل ن�سبة االخذ
بالث�أر ،وتخفيف �آثار الجلوة 31الع�شائرية.
ومن الجدير بالذكر ان الجرائم التي تنظرها محكمة الجنايات الكبرى هي على �سبيل الح�صر ومحددة ح�سب ن�ص المادة  4من
قانون المحكمة.
وتنعقد المحكمة من هيئة او اكثر ي�شكلها رئي�س المحكمة والذي ال تقل درجته عن الثانية وال تقل درجة الع�ضوين منهما على
الرابعة ،كما ان المحكمة تنعقد من قا�ضي منفرد عند النظر في الق�ضايا الجنحوية .ان محكمة الجنايات الكبرى الحالية وحتى
تاريخ اعداد هذه الدرا�سة تت�ألف من �سبعة هيئات� ،ست منها تنعقد للنظر في الق�ضايا الجنائيه وواحدة للنظر في الق�ضايا الجنحويه،
مع التنويه ان احدى الهيئات ال�ست تنعقد وب�شكل دائم في مدينه اربد للنظر بالق�ضايا الجنائيه وفق االخت�صا�ص المكاني ،وان
المحكمة و�إحدى هيئاتها ال�ست وهي غالبا هيئة الرئي�س تقوم باالنتقال الى مدينة العقبة وعلى مدى ا�سبوع من كل �شهر تقريبا للنظر
بالق�ضايا الجنائية المنظورة في العقبة وفق االخت�صا�ص المكاني .
� -4آلية عمل محكمة الجنايات الكبرى
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فور وقوع جريمة من اخت�صا�ص محكمة الجنايات الكبرى في اي محافظة من محافظات االردن ،ينعقد االخت�صا�ص بالتحقيق
في هذه الجريمة لمدعي عام الجنايات الكبرى ،ولدى االنتهاء من مرحله التحقيق في هذه الق�ضايا يقوم النائب ب�إ�صدار قرار
اتهام وتحويلها الى المدعي العام ال�صدار الئحة االتهام وتحويل الق�ضية الى محكمة الجنايات الكبرى .وبعدها يتم توزيع الق�ضية
على هيئات المحكمة ليتم مبا�شره نظر الدعوى و�سماع ال�شهود وا�صدار الحكم ،علما ب�أن المحكمة وفور و�صول الق�ضيه لقلم الوارد
والت�سجيل تبد�أ بمبا�شرة النظر بالق�ضايا الوارده اليها في مدة ال تتجاوز الع�شره ايام من تاريخ ورودها ،وتعقد جل�ساتها في ايام
متتالية وال يجوز ت�أجيل المحاكمة الكثر من � 48ساعه اال عند ال�ضروره ،وذلك بموجب ن�ص المادة ( )10من قانون محكمة الجنايات
الكبرى .اال ان الواقع في التطبيق العملي يختلف الى حد ما مع هذه الماده حيث تت�أخر بع�ض الق�ضايا بفتح مح�ضر جل�سات فيها
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 -31الجلوة الع�شائرية وتعني ترحيل اهل القاتل من بيوتهم الى مناطق بعيدة لتهدئة النفو�س وعدم االخالل باالمن وال�سالمة العامة.
 -32مقابلة مع اال�ستاذ المحامي مهند القا�ضي التميمي  /نائب رئي�س الديوان  ،و�آمال عبدالرحمن ح�سن رئي�سة القلم  /محكمة الجنايات الكبرى /
االردن

الكثر من �شهر من توريدها لمحكمة الجنايات الكبرى ،كذلك ولدى بدء النظر بهذه الق�ضايا ت�ؤجل الجل�سات فيها في بع�ض االحيان
وهي االغلب ال�سبوعين االمر الذي ينافي الغر�ض الذي من اجله ا�ستحدتث هذه المحكمة  .ويمكن ان يعزى ذلك الى كثرة الق�ضايا
التي تنظرها محكمة الجنايات الكبرى ،ا�ضافة الى �أن �آلية تبليغ ال�شهود حول موعد الجل�سات وللمثول �أمام المحكمة ت�أخذ في �أغلب
االحيان �أكثر من � 48ساعة.
وما يجدر ذكره هنا ان الق�ضية وفور �صدور قرار فيها ،تكون قابلة التمييز من قبل المتهم �أوالنائب العام ،اما الق�ضايا التي تزيد
فيها مدة المحكومية عن خم�س �سنوات ،ف�إنها تكون مميزة بحكم القانون بناءا على ن�ص المادة ( )13بند ج من قانون المحكمة
والتي تن�ص على انه “ الحكم باالعدام او بعقوبة جنائية ال تقل عن خم�س �سنوات تابع للتمييز ولو لم يطب المحكوم عليه ذلك،
ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف الق�ضية لمحكمة التمييز خالل خم�سة ع�شرة يوما من تاريخ �صدور الحكم مع
مطالعته عليه .ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في الق�ضية مو�ضوعا”.33

• الف�صل الثاني� :ضحايا القتل بدافع ال�شرف ل�سنة 2009
 -1عينة الدرا�سة

تحتوي عينة الدرا�سة على  17ق�ضية لن�ساء وفتيات مجنى عليهن ،منها  16ق�ضية قتل ،وق�ضية واحدة �شروع في القتل التي تم
النظر والف�صل فيها لدى محكمة الجنايات الكبرى في االردن لعام .2009
الجدول رقم ( :)1توزيع ق�ضايا قتل الن�ساء ح�سب الحالة االجتماعية والعمر و�صلة القرابة وطريقة القتل:
رقم الق�ضية
ف �أ
رر
هم
اج
رخ
حم
عم
نح
لف
ل �ش
نك
�آ خ
عع
دع
مخ
�أ ع
ز �أ

الحالة االجتماعية
عزباء
متزوجة
عزباء
متزوجة
مطلقة
عزباء
عزباء
متزوجة
عزباء
مطلقة
عزباء
متزوجة
عزباء
عزباء
عزباء
عزباء
متزوجة

العمر /ال�سنة
مواليد � 27( 1983سنة)
مواليد � 20( 1990سنة)
� 25سنة
� 23سنة
� 32سنة
� 17سنة
� 18سنة
� 19سنة
مواليد � 21( 1989سنة)
� 22سنة
� 19سنة
� 17سنة
مواليد � 18( 1992سنة)
� 19سنة
مواليد � 25 ( 1985سنة)
� 39سنة

�صلة القرابة
االخ
االخ
االب
االخ
االخ
االب
االخ (حدث)
االخ
العم
االخ
االخوة
االخ
العم
االخوة
الأخ
االخ
االخ

طريقة القتل
الطعن بمو�س حاد
الطعن
م�سد�س  /اطالق نار
م�سد�س  /اطالق نار
الخنق بااليدي
م�سد�س  /اطالق نار
الطعن باداة حادة � /شبرية
م�سد�س  /اطالق نار
م�سد�س  /اطالق نار
الطعن � /سكين
ع�صا  /بربي�ش
الطعن � /سكين
م�سد�س  /اطالق نار
�ضرب بااليدي والبربي�ش
الطعن بمو�س
الطعن ب�سكين
الخنق بااليدي وال�شرا�شف

 -33المحامي اال�ستاذ ابراهيم ابو رحمه و�آخرون ،قانون محكمة الجنايات الكبرى ،رقم ( )19ل�سنة  1986وتعديالته ( ،)2010نقابة المحاميين،
المكتب الفنى ،عمان ،االردن � ،ص .178
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وبقراءة الجدول �أعاله  ،ن�ستنتج االتي:

 �إن الجاني في اغلب الق�ضايا هو االخ  ،بحيث ان  14ق�ضية من ا�صل  17ق�ضية قام االخ او االخوة بارتكاب جريمة القتل ،في حينان االب قام بالقتل في ق�ضية واحدة والعم في ق�ضيتين.
 عمر ال�ضحايا يتراوح ما بين � 17سنة الى � 39سنة الحالة االجتماعية لأغلب ال�ضحايا هن من العزباويات االداة الم�ستعملة في القتل هي ادوات حادة مثل ال�سكين او المو�س  ،وا�ستخدام الم�سد�س  ،والخنق. في �أغلب الق�ضايا ،يقوم الجاني بالتوجه من تلقاء نف�سه الى مركز ال�شرطة واالعتراف بانه قام بقتل �شقيقته “بدافع ال�شرف”وت�سليم و�سيلة القتل التي �إ�ستخدمها .ان هذا ال�سلوك ينم عن معرفة الجاني الم�سبقة بان قتل �شقيقته او اخته بدافع ال�شرف هو �سلوك
له قيمة ايجابية من قبل المجتمع والعادات والتقاليد ،وان القانون �سي�ساندة ويدعمه من حيث االخذ باالعذار القانونية المخففة التي
تخفف فيها العقوبة في اغلب االحيان الى ال�سنة او ال�ستة ا�شهر فقط.

 -2توزيع ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات ح�سب �أ�سباب القتل ،الجدول رقم ()2

ا�سم ال�ضحية

�أ�سباب القتل

عع

التعر�ض الى االعتداء الجن�سي من قبل ابن الخال وزوج االخت� ،إنجاب طفل� ،إحالة ق�ضية االعتداء الى مدعي عام
الجنايات الكبرى
هروب من المنزل ،تم ايداعها بمركز اال�صالح والت�أهيل في الجويدة
هروب من المنزل ،تم ا�ستالمها من عند المحافظ بعد التعهد بالمحافظة على حياتها
عالقة جن�سية وحمل ومن ثم تم زواجها
هروب من المنزل ،ال�شك بت�صرفاتها و�سلوكها
التعر�ض للخطف وهتك العر�ض وااليذاء من قبل ا�شخا�ص
هروب من المنزل ،تم ا�ستالمها من عند المحافظ بعد التعهد بالمحافظة على حياتها
ال�شك بت�صرفاتها ،الوقوف امام الباب ،والطلب من ال�ضحية بعدم الخروج من المنزل
التغيب عن المنزل ،ال�شك بت�صرفاتها
الوقوف بمكان م�شوبه اثناء تواجدها في ال�شارع كمت�سولة
هروب من المنزل نتيجة لعنف ا�سري
نقا�ش حاد مع االخ بخ�صو�ص ال�شيكات ،عدم و�ضعها اال�شارب اثناء خروجها من المنزل
عالقة جن�سية وحمل
التغيب عن المنزل ،توقيفها في مركز اال�صالح والت�أهيل  /الجويدة وتكفليها من عند المت�صرف
هروب من المنزل ،توقيفها في مركز اال�صالح والت�أهيل /الجويدة
االعترا�ض من قبل االخ على درا�ستها للمحاماة  ،وعدم ارتداء النقاب ،وال�شك بت�صرفاتها،
االدمان على الكحول
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يت�ضح من الجدول اعاله ما يلي:
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ي�شكل هروب االنثى من المنزل والتغيب عنه اليام �سببا رئي�سيا لقتلها ،حيث �أن  8ق�ضايا من ا�صل  17ق�ضية تم قتلها ب�سبب
الهروب .فبدال من ان تقوم اال�سرة بمعالجة اال�سباب الحقيقية من جراء هروب الفتاة من المنزل ،كان القتل هو الحل الوحيد لذلك.
ا�ضافة الى ذلك ،فان خم�سة ق�ضايا من ا�صل  ، 8كانت ال�ضحية قد �أوقفت في مركز اال�صالح والت�أهيل في الجويدة او في المراكز
االمنية (ال�شرطة) وتم ت�سليمها الى ا�سرتها بعد �أخذ تعهد بالمحافظة على حياتها .وهذا ي�شير الى �ضرورة �إ�ستحداث اليات تدخل
مهنية وتكاتف جهود م�ؤ�س�سات ال�ضبط االجتماعي الر�سمية وغير الر�سمية في حماية االناث من القتل.
ان تعر�ض االنثى الى االغت�صاب وهتك العر�ض والخطف هو �سبب لقتل االناث ،بحيث ان  2من ا�صل  17ق�ضية كانت ال�ضحية قد

تعر�ضت الى االغت�صاب وهتك العر�ض والخطف ،وكانت هذه الق�ضايا منظورة في المحكمة ،وبالرغم من ذلك ،كان القتل هو البديل
لال�سرة ،بدال من م�ساندة ودعم ال�ضحية من قبل اال�سرة ومالحقة ومعاقبة المجرم.
�إتهام االنثى بالتورط ب�سلوكيات او افعال تحمل دالالت جن�سية وال�شك بت�صرفاتها هو النمط ال�سائد في الق�ضايا المعرو�ضة،
فمجرد �سماع االخ او االب او العم من المجتمع المحيط بان االنثى لديها م�سالك او متورطة ب�سلوكيات جن�سية ،كان القتل هو البديل
الوحيد النهاء هذه اال�شاعات .ففي الق�ضية رقم  2009/403قال المتهم بافادته “  ...قابلت والدي قبل و�صولي للبقالة بقليل،
و�سمعت احد اال�شخا�ص وال اعرفه ولم ا�شاهده وال اعرف �شكله يقول ( يا ريته ما جابها وما خلف) وانا �سمعتها  ...فهمت بان هذه
العبارة مق�صود بها اختي �أ” .وفي ق�ضية اخرى تحت رقم  ، 2009/313قال المتهم “  ...وخالل الحديث معها قلت لها ال توقفي على
الباب ما بكفي الي �صار معنا فقالت لي ما بت�ستحي بتحكيلي هيك ...يوم الحادث الذي ح�صل للمغدورة ن � ...سمعت من ابن اخي
“ي” ان المغدورة كانت واقفة على باب منزل اخيها المتهم ..وخرج المتهم وا�ستف�سر منها عن �سبب وقوفها على البالب فقالت له
( انا حرة بدي اروح ا�شرمط) وانها �شلحت الحفاية و�ضربته فيها  ...ونتيجة قول المغدورة هذا الكالم للمتهم غ�ضب وع�صب وقام
بقتلها با�ستخدام م�سد�س” .ن�ست�شف من الق�ضايا بان الجاني مجرد �سماعه با�شاعة حول اخته او ابنته وبدون ان يتحرى عن �سبب
هذه اال�شاعة يقوم بقتلها.
 -3التهمة الم�سندة للمتّهم وقرار محكمة الجنايات الكبرى ،الجدول رقم ()3
تعديل و�صف التهمة بحق المتهم ،ففي اغلب الق�ضايا تم تعديل التهمة من القتل العمد اي جناية القتل وفقا الحكام المادة
 1/328من قانون العقوبات الى جناية القتل الق�صد وفقا الحكام المادة  326من ذات القانون ح�سب الجدول االتي ولم يتم الحكم
باي ق�ضية على ا�سا�س العذر المخفف المقترن ب�سورة الغ�ضب ح�سب ن�ص المادة (:)98

رقم القرار /الدعوى
2009-231

التهمة الم�سندة للمتهم

قرار محكمة الجنايات الكبرى

جناية القتل الق�صد  /اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�س ع�شرة �سنة 1والر�سوم،
جناية القتل خالفا للمادة  326عقوبات
جناية التدخل بالقتل خالفا للمادتين  2/328مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي والذي يعتبر من اال�سباب المخففة التقديرية عمال
بالمادة  3/99عقوبات تخفي�ض العقوبة المحكوم بها الى الن�صف لت�صبح و�ضعه
عقوبات
باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة �سبع �سنوات ون�صف
جناية القتل الق�صد  /اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�س ع�شرة �سنة والر�سوم،
مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي والذي يعتبر من اال�سباب المخففة التقديرية عمال
بالمادة  3/99عقوبات تخفي�ض العقوبة المحكوم بها لت�صبح اال�شغال ال�شاقة
الم�ؤقته لمدة ع�شرة �سنوات
عمال بالمادتين 326و 70عقوبات ،و�ضع المجرم باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة
�سبعة �سنوات ون�صف ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي عمال بالمادة  3/99تخفي�ض
العقوبة لت�صبح باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة ثالث �سنوات وت�سعة ا�شهر مع الر�سوم

2009-27

جناية القتل العمد وفقا للمادة  1/328عقوبات

2009-937

جناية ال�شروع بالقتل طبقا للمادتين 3/326

2008-826

جناية القتل باال�شتراك خالفا للمادتين  1/238عمال باحكام المادتين 326و  76عقوبات  ،و�ضع المجرمين باال�شغال ال�شاقة
الم�ؤقتة مدة خم�س ع�شرة �سنة والر�سوم ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي عمال بالمادة
عقوبات
 3/99تخيفي�ض العقوبة لال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة �سبع �سنوات ون�صف مع
الر�سوم
اعدام المجرم  ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي وعمال باحكام المادة  1/99ابدال
عقوبة االعدام باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة ع�شرة �سنوات والر�سوم

2008-53

جناية القتل خالفا للمادة  1/328االعدام

2009-576

جناية القتل باال�شتراك وفقا الحكام المادتين  326جناية ال�ضرب المف�ضي الى الموت باال�شتراك وفق ما عدلت خالفا للمادتين
 ، 76/330تقرر المحكمة و�ضع المجرم باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�س
و  76عقوبات
�سنوات والر�سوم

2007-477

جناية القتل خالفا للمادة  1/328اعدام

جناية القتل الق�صد طبقا للمادة  326عقوبات اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�س
ع�شرة �سنة والر�سوم ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي عمال بالمادة  1/99تخفي�ض
العقوبة الى الن�صف لت�صبح و�ضعه باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة �سبع �سنين
ون�صف مع الر�سوم

2009-313

جناية القتل خالفا الحكام المادة  326عقوبات جناية القتل الق�صد خالفا الحكام المادة  326اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة
خم�س ع�شرة �سنة والر�سوم.
القتل الق�صد
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2009-110

جناية القتل خالفا للمادة  1 /328االعدام

2009-925

جناية القتل الق�صد خالفا للمادة  326اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�سة ع�شرة
جناية القتل العمد وفقا للمادة  328االعدام
�سنة مع الر�سوم ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي عمال بالمادة  1/99و�ضع المجرم
باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة ع�شر �سنوات والر�سوم
جناية القتل العمد خالفا الحكام المادة  328جناية القتل العمد خالفا للمادة  328االعدام �شنقا ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي
وفقا للمادة  1/99اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة ع�شر �سنوات مع الر�سوم
االعدام

2009-403

جناية القتل الق�صد بحدود المادة  326وحيث ان المتهم حدث ،وعمال بالمادة
 18من قانون االحداث و�ضعه في دار االحداث لمدة �سنتين ،وعمال بالمادة /18ج
من القانون تقرر المحكمة ابدال العقوبة وو�ضعه في دار االحداث لمدة �سنة ،مع
ا�سقاط الحق ال�شخ�صي  ،تقرر االفراج عن الحدث

2009-373

جناية القتل العمد خالفا الحكام المادة 1/328
االعدام

جناية القتل وفقا للمادة  326اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة خم�س ع�شرة �سنة
مع الر�سوم  ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي عمال بالمادة  1/99اال�شغال ال�شاقة
الم�ؤقتة �سبع �سنوات ون�صف

2008-857

جناية القتل العمد خالفا الحكام المادة 1/328
االعدام
جناية القتل العمد خالفا الحكام المادة 1/328

2009-674

جناية القتل العمد خالفا الحكام المادة 1/328

جناية القتل الق�صد المادة  326اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�س ع�شرة �سنة
مع الر�سوم.
جناية القتل الق�صد المادة  326اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�س ع�شرة �سنة
والر�سوم.
جناية القتل العمد االعدام �شنقا ،مع ا�سقاط الحق ال�شخ�صي عمال باحكام المادة
 1/99اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة ع�شر �سنوات مع الر�سوم

2009-1270
2009-1153

جناية القتل خالفا للمادة 1/328
جناية القتل خالفا للمادة 1/328

تجريم المتهم بحناية القتل العمد خالفا الحكام المادة 1/328
جناية القتل الق�صد طبقا الحكام المادة  326عقوبات ،ونظرا ال�سقاط الحق
ال�شخ�صي ،تم تخفي�ض العقوبة الى الن�صف لت�صبح اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة
�سبع �سنوات ون�صف

 200-1261عقوبات

جناية القتل العمد وفقا للمادة 1/382

جناية القتل الق�صد طبقا الحكام المادة  ،326ونظرا ال�سقاط الحق ال�شخ�صي
وعمال باحكام المادة  3/99تخفي�ض العقوبة لت�صبح اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة
لمدة ع�شر �سنوات.

يتبين من هذا الجدول ما يلي:

 يتبين من ا�ستعرا�ض كافة الق�ضايا المنظورة لعام  2009بخ�صو�ص قتل الن�ساء والفتيات ،فان هيئة المحكمة لم ت�أخذ بالدفعواحتجاج وكيل الدفاع عن المتهمين باالعذار المخففة المن�صو�ص عليها في قانون العقوبات ورف�ضت تعديل التهمة الم�سندة للمتهم
من جناية القتل وفقا الحكام المادة  1/328الى جنحة القتل المقترن ب�سورة الغ�ضب ال�شديد �سندا لن�ص المادة  /98عقوبات.34
حيث اعربت المحكمة عن “ فتجد محكمتنا انه ي�شترط ال�ستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف توافر ال�شروط التالية -1 -:ان
يكون هناك عمل غير محق اتاه المجني عليه قد وقع على الجاني -2 ،ان يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غ�ضبا �شديدا
للفاعل وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغ�ضب -3 ،ان يكون عمل المجني عليه ماديا ال قوليا .وحيث ان من المقرر ان �سورة
الغ�ضب ال�شديد تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل .........وحيث انه من الثابت في هذه الق�ضية بان المتهم جميل قد علم بمو�ضوع
االعتداء الجن�سي على ابنة �شقيقه المغدورة عبير وبمو�ضوع حملها وهي في ال�شهر ال�سابع ،وانه اقدم على قتلها بعد �شهر ون�صف من
علمه بانجابها االمر الذي ينفي وقوعه تحت ت�أثير الغ�ضب ال�شديد التي تفقده �شعوره وتمالك نف�سه ورباطة ج�أ�شه هذا من ناحية،
ومن ناحية اخرى فانه ال مجال لتطبيق احكام �سورة الغ�ضب ال�شديد المن�صو�ص عليها في المادة  98عقوبات طالما ان محكمتنا قد
تو�صلت لقناعة تامة بان المتهم قد عقد العزم على جريمته بعد تفكير وتخطيط وتدبير م�سبق واقدم عليها بعد مرور فترة كافية من
عقد العزم عليها وبين تنفيذها”.35
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 -34ن�ص المادة  98من قانون العقوبات االردني“ :ي�ستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها ب�سورة غ�ضب �شديد ناتج عن عمل غير
محق وعلى جانب من الخطورة �أتاه المجني عليه».
 -35محكمة الجنايات الكبرى  ،رقم الدعوى  1270/266لعام 2009

لقد تعاملت هيئة المحكمة مع الق�ضايا المنظورة امامها على انها ق�ضايا قتل ق�صد او عمد ح�سب مالب�سات وظروف كل ق�ضية،
فقد قامت بتعديل و�صف التهمة وتكييفها ح�سب قناعتها من جناية القتل العمد وفقا الحكام المادة  1/328االعدام الى جناية القتل
الق�صد وفقا الحكام المادة  326اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة خم�سة ع�شر�سنوات ،مجمدة بذلك ن�ص المادة  98المتعلقة بالعذر
المخفف للعقوبة ، ،حيث جاء في قرارت المحكمة بان “ وهذا يعني حتما ان الم�شرع اراد بذلك ان تتقيد المحكمة التي ت�صدر الحكم
من حيث ا�ستعمال المادة  98عقوبات في الق�ضايا التي ترتكب بدافع ال�شرف”.
ان هذه النتيجة جاءت غير متوافقة مع توقعاتنا واالفترا�ض بان المحكمة �ستحكم للمتهمين بالعذر المخفف القانوني اعتمادا
على ن�ص المادة  98والتي تعطي العذر المخفف للجاني في حالة ارتكابه جريمة �ضد اخته او زوجته او ابنته تحت م�سمى “ال�شرف”.
االمر الذي يعك�س تطور فهم ق�ضائي تجاه جرائم قتل الن�ساء وبالتالي فان ذلك يعتبر م�ؤ�شرا ايجابيا نحو ت�شدد الق�ضاء االردني في
التعامل مع هذه الق�ضايا.
لقد جاءت هذه النتيجة متوافقة �أي�ضا مع تقرير المملكة االردنية الها�شمية للجنة و�ضع المر�أة في  2010/9/16في المادة  36و37
من التقرير حيث ن�صت على “ وحول التو�صية رقم  24 -23في �أن ال ي�ستفيد مرتكبو جرائم ال�شرف مع �سبق الإ�صرار من تخفي�ض
العقوبة بموجب المادة  :98/وفق قانون العقوبات الأردني �إذا فكر الجاني في القتل قبل �إقدامه على اقترافه ورتب ما عزم عليه
ودبر طريقة تنفيذه وهو هادئ البال ،يكون عن�صر �سبق الإ�صرار متوفر ًا في الجريمة ،هذا المبد�أ لمحكمة التمييز ورد في القرار
رقم  ،53/8و�أ�ضاف «�أن �سلوك المجني عليها الم�شين ال ي�شكل عم ًال غير محق واقع ًا على ذات الجاني بالمعنى المن�صو�ص عليه في
القانون ،وال يمكن اعتباره عذر ًا مخفف ًا ،ما لم يكن فعل القتل وقع في حالة مفاج�أة الجاني لأحد محارمه على فرا�ش غير م�شروع».
فالقانون ال يبيح لمرتكب الجرم مع �سبق الإ�صرار من �أن ي�ستفيد من العذر المخفف ،وهذا ما �أخذت به محكمة التمييز في العديد من
قراراتها منها القرار رقم  81/99الذي جاء فيه «�إذا كان المتهم على علم ب�سلوك �شقيقته الم�شين قبل حادث القتل بعدة �أيام وهي
مدة كافية لتهدئة �سورة الغ�ضب التي انتابته من جراء �إطالعه على هذا ال�سلوك ،ف�إن عن�صر العذر المخفف ال يكون متوافر ًا في هذه
الحالة - ».وحول تو�صية اللجنة رقم  22ومعاملة جرائم ال�شرف بنف�س الجدية التي تعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى وكفالة تقديم
المرتكبين للمحاكمة ومعاقبتهم ،فهذا ما هو المعمول به دون ما �أدنى تمييز في الإجراءات الق�ضائية� .إن الجريمة هي جريمة بغ�ض
النظر عن مرتكبها �أو الدافع لها ،ولي�س هناك ما يمكن �أن ي�سمى جرائم ال�شرف �أو ا�ستثناء لمن يتذرعون بدواعي ال�شرف الرتكابها،
فجميع النا�س �سوا�سية �أمام القانون ،كما �أن المحاكم الأردنية ال تقبل مزاعم االدعاء بجريمة �شرف كمبرر لتخفي�ض العقوبة كما
يت�ضح من �سجالتها.”36
ان محكمة الجنايات الكبرى قبل عام  2009كانت الى حد ما تجنح الى تف�سيرات مو�سعة تمكن من العثور على م�سوغات
ت�ساهم في تخفيف العقوبة على الجاني وتلتم�س االعذار للرجال الذين يقتلون زوجاتهم او اخواتهم بحيث كانت تميل في احكامها
الى االخذ باحكام المادة  98التي تن�ص على االخذ باالعذار القانونية المخففة ،والتي تن�ص على انه « ي�ستفيد من العذر المخفف
فاعل الجريمة الذي اقدم عليها ب�سورة غ�ضب ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه» .ونورد هنا بع�ض
االمثلة على �سبيل المثال ال الح�صر لقرارت محكمة الجنايات الكبرى لالعوام ال�سابقة بخ�صو�ص الحكم على ق�ضايا نظرت فيها
وعدلت الو�صف الجرمي من جناية القتل الق�صد او العمد الى جنحة القتل المقترن بالعذر القانوني المخفف طبقا للمادتين 328
و 98عقوبات ،ومن هذه الق�ضايا:ـ
قرار رقم  2005/1044تعديل و�صف التهمة من جناية القتل العمد وفقا للمادة  1/328الى جنحة القتل المقترن بالعذر المخفف
طبقا الحكام المادة  98عقوبات .وتتلخ�ص وقائع هذه الق�ضيه بقيام المتهم “ع” بافعال مادية يوم الحادث وهو قيامه بقتل �شقيقته
المغدورة “ي” على اثر م�شاهدته ل�شريط فيديو تظهر فيه المغدوره مع �شخ�ص غريب باو�ضاع جن�سيه فا�ضحه مما اثار “ع” وافقده
ال�سيطره على ذاته وحال دونه ودون التفكير المتزن المقرر لعواقب االمور �سيما ان المتهم وقبل م�شاهدته ال�شريط كان قد ات�صل
به �شخ�ص غريب وقام بمعايرته ب�شرفه  .....وبالتالي يكون المتهم عبداهلل م�ستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98
عقوبات االمر الذي يتعين معه تعديل و�صف التهمة من جناية القتل العمد طبقا للمادة  1/328عقوبات الواردة با�سناد النيابة العامة
-36
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الى جنحة القتل بالعذر المخفف خالفا للمادتين  328و  98عقوبات “ وبالتالي فقد �صدر قرار بادانة المتهم بجنحه القتل المقترن
بالعذر القانوني المخفف طبقا للمادتين  326و  98عقوبات وفق ما عدلت وعمال بالماده  2/ 97عقوبات الحكم بحب�سه �سته ا�شهر
والر�سوم. 37
قرار رقم  ، 2003/6تعديل و�صف التهمة من جناية القتل العمد وفقا للمادة  1/328الى جنحة القتل المترن بالعذر المخفف
طبقا الحكام المادة  98عقوبات .وتتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية بقيام المتهم “ ر” من افعال مادية يوم الحادث وهي اقدامه على
قتل �شقيقته “�س” بوا�سطة �سلك كان قد لفه حول عنقها الى ان فارقت الحياة وذلك بعد اثر مناداته من قبل اوالد الحارة باخته
ال�شرموطة ومعايرته والطعن ب�شرفه  ....وما �سمعه من �شقيقته “�س” عندما راجعها باالمر وقولها له ال دخل لك بي وانت م�ش
م�س�ؤول عني وانا الي بدي اياه بعملوا و�صراخها وعربدتها عيه االمر الذي اثار المتهم “ر” وافقده ال�سيطرة على ذاته وحال دون
التفكير ال�سليم المتزن المقدر لعواقب االمور ...وعليه وعمال بالمادة  234من اال�صول الجزائية تقرر المحكمة تعديل و�صف التهمة
الم�سندة للمتهم رائد من جناية القتل العمد طبقا الحكام المادة  1/238عقوبات الى جنحة القتل الق�صد المقرون بالعذر المخفف
طبقا الحكام المادتين  326و  98عقوبات وطبقا للو�صف المعدل وعمال بذات المادتين وداللة المادة  97من نف�س القانون الحكم
بحب�سه مدة �سنة واحدة والر�سوم مح�سوبة له مدة التوقيف الم�شار اليها في م�ستهل القرار”.38
قرار رقم  2007/115تعديل و�صف التهمة من جناية القتل العمد مع �سبق اال�صرار باال�شتراك خالفا للمادتين  1/328و76
عقوبات الى جنحة القتل المتقرن بالعذر المخفف طبقا الحكام المادة  98عقوبات .وتتلخ�ص وقائع الق�ضية بان المغدورة “�أ”
وقبل حوالي �شهرين من مقتلها تزوجت من المدعو “ع” واقامت في منزله ...غادرت المغدورة منزل الزوجية الى جهة غير معلومة
...وقد اخبرهم زوجها انها على عالقة ب�شخ�ص ...قام والدها با�ستالمها من الحاكم االداري ومنذ ذلك الوقت اقامت في منزل
والدها الذي عقد العزم على قتلها ...تجد المحكمة ان وقائع الق�ضية كما ا�ستخل�صتها وقنعت بها  ،نجد ان ما قام به المتهم “ز”
من افعال مادية ...وهي اقدامه على قتل ابنته المغدورة بع�صا على را�سها  ...تم تربيطها ب�سلكك �ستااليت  ...مما ادى الى وفاتها
بال�صعقة الكهربائية...هذه االفعال ال�صادرة عن المتهم “ز” بو�صفها تدل داللة يقينه وجازمة بان نيته قد اتجهت الى ازهاق روح
ابنته المغدورة ...اال ان المحكمة تجد ان نية المتهم كانت �آنية وبنت �ساعتها ولم تكن مبيتة او م�ص�صم عليها او مخططا لها...
وبالتالي �أدانة المتهم بجنحة القتل المقترن بالعذر القانوني المخفف طبقا للمادتين  326و 98عقوبات ...هي الحكم بحب�س المتهم
مدة �ستة ا�شهر والر�سوم مح�سوب له مدة التوقيف ...وحيث ام�ضى المدة موقوفا اعتبار العقوبة منفذة بحقه واالفراج عنه ما لم يكن
39
محكوما او موقوفا الي داع اخر”
قرار رقم  ،2007/510تم تعديل و�صف التهمة من القتل العمد حيث قررت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الو�صف الجرمي
بالجناية الم�سندة للمتهم من جناية القتل العمد طبقا الحكام المادة  238عقوبات الى جنحة القتل الق�صد المقرونة ب�سورة الغ�ضب
طبقا الحكام المادة  98/326بداللة المادة  2/97عقوبات” وعمال باحكام المادة  177من اال�صول الجزائية ادانة المتهم ح�سين
بالتهمة بو�صفها المعدل لما جاء اعاله وعمال باحكام المادة  2/97عقوبات حب�سه مدة �سنتين والر�سوم.40
قرار رقم  2006/684تعديل و�صف التهمة من جناية القتل العمد الى جنحة القتل المقترن بالعذر القانوني المخفف طبقا الحكام
المادة  98عقوبات .وتتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية ان المتهم هو �شقيق المغدورة ...وعندما ا�ستيقظ زوج المغدورة من نومه لم يجد
زوجته في المنزل...حيث وجودها في منزل جارهم ...الذي غادر منزله قبل عثور اقارب المغدورة عليها مختبئة بداخل المنزل...
عندها اقاموا باالت�صال ب�شقيقها المتهم الذي كان وقتها في منطقة �سحاب البعيدة عن المكان  ...وفي الطريق قرر قتل �شقيقته
انتقاما منها بعد ان فكر وتدبر في االمر وعقد العزم على ذلك ...وعليه وحيث انتهت محكمتنا الى ان نية القتل لم تكن مبيتة لدى
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 -37محكمة الجنايات الكبرى  ،رقم القرار  ،2005/1044تعديل و�صف التهمة من جناية القتل العمد طبقا للمادة  1/328عقوبات الى جنحة القتل
الق�صد المرون بالعذر المخفف طبقا الحكام المادة  326و  98عفوبات.
 -38محكمة الجنايات الكبرى ،رقم القرار  ، 2003/6تعديل و�صف التهمة من جناية القتل العمد طبقا الحكام المادة  1/328عقوبات الى جنحة
التقل الق�صد المقرون بالعذر المخفف طبقا الحكام المادة  326و .98
 -39قرار محكمة الجنايات الكبرى ،رقم القرار 2007/115
 -40قرار محكمة الجنايات الكبرى  ،رقم القرار 2007/510

المتهم وان يتوجب افادته من العذر المخفف المن�صو�ص عليه في المادة  98عقوبات مما يتعين معه تعديل و�صف الجناية الم�سندة...
وادانته بها بالو�صف المعدل عمال بالمادة  2/97ودالله المادة  326عقوبات معاقبته بالحب�س �ستة �أ�شهر والر�سوم”.41
بما ان هدف الدرا�سة يتمثل بتحليل قرارات محكمة الجنايات الكبرى لعام  2009فقط ،فقد كان من ال�صعوبة بمكان الح�صول
على قرارات المحكمة لعام  2008او قبل ذلك من اجل عمل مقارنة ما بين االحكام في هذه ال�سنوات ،اال ان المقابالت التي تمت
بخ�صو�ص هذه الدرا�سة مع رئي�س محكمة الجنايات الكبرى واثنين من العاملين فيها ،فقد �أكدت ان محكمة الجنايات الكبرى كانت
تحكم باالعذار القانونية المخففة ل�صالح الجناة في ال�سنوات الما�ضية ،فيما نرى ان قرارات المحكمة لعام  2009جاءت خالية من
اي حكم يعطى الجاني فيه عذرا قانونيا مخففا .ويمكن ان يعزى ذلك الى ان ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات ا�صبحت مح�صورة في هيئة
رئي�س المحكمة فقط بمعنى ان الرئي�س هو الذي يتر�أ�س جل�سات وقرارات هذه الق�ضايا ،وان تخ�صي�ص هيئة واحدة للنظر في ق�ضايا
قتل الن�ساء من مختلف انحاء المملكة قد �أف�ضى الى نتائج ايجابية لجهة ت�سريع الف�صل فيها وتطبيق القانون ب�شكل �سليم للو�صول الى
عدالة مقنعة .حيث اعرب رئي�س محكمة الجنايات الكبرى عند مقابلته ان غالبية ق�ضايا ال�شرف هي في حقيقتها بعيدة كل البعد عن
ال�شرف ،اذ ان الدافع الى القتل مبني في غالبية حاالتها على ال�شكوك واالوهام التي �سرعان ما تتبدد بعد وقوع الجريمة ،وان هذه
الجرائم هي جرائم عادية بغ�ض النظر عن باعثها الذي ال يعتد به القانون.
ومن خالل الجدول رقم (� )3أعاله فان عائالت ال�ضحايا في معظم هذه الق�ضايا قد قامت با�سقاط حقها ال�شخ�صي اي انها
تعهدت بعدم ال�سعي وراء اية اجراءات مدنية او ع�شائرية بموجب المادة  3/99عقوبات التي من �ش�أنها تخفي�ض العقوبة فيها الى
الن�صف بموجب القانون وتقدير المحكمة .وهذا ي�شير ب�شكل وا�ضح ب�أن ال�ضحايا يعتبرن ملكية خا�صة الولياء امورهن الذكور وهم
بذلك يعطون ر�سالة الى المجتمع في �إمكانية الت�ضحية باالنثى عندما ي�سقطون حقهم ال�شخ�صي ل�صالح �أبنائهم الذكور .وعند
ا�سقاط الحق ال�شخ�صي ،يجوز للمحكمة الأخذ باال�سباب المخففة التقديرية وفقا الحكام المادة  99متمثلة بالفقرات 1و 2و 3و. 4
فالمحكوم عليه بجناية القتل الق�صد وفقا الحكام المادة  326اال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة خم�س ع�شر �سنوات  ،وعند ا�سقاط الحق
ال�شخ�صي من قبل االب فان العقوبة تخفف الى الن�صف اي الى �سبعة �سنوات ون�صف .و�أ�صبح هناك حاجة الى االلتفات لخطورة
المادة  3/99من حيث تخفي�ض العقوبة خا�صة فيما اذا كانت الجريمة قد اقترفت داخل العائلة ،الن االب ودائما يتنازل ويعمل على
ا�سقاط حقه ال�شخ�صي ل�صالح ابنه الذي قام بقتل اخته .وقد �أجاد وا�ضع القانون الم�ؤقت لعام  2010ب�إ�ستحداث مادة جديدة وهي
المادة  345مكرر* ،42التي تق�ضي بعدم �إ�ستفادة مرتكب جناية القتل بدافع ال�شرف من حقه في �إ�سقاط الحق ال�شخ�صي ،عالوة على
عدم امكانية ا�ستخدام المحكمة للظروف �أو الأ�سباب المخففة التقديرية التي يجوز فيها تخفيف العقوبة �إذا وقع الفعل على من لم
يكمل الخام�سة ع�شرة من العمر او على �أي �أنثى مهما بلغ عمرها.
عند تتبع قرارات المحكمة ح�سب الجدول المرفق ،نرى بان هناك  3ق�ضايا فقط من ا�صل  17ق�ضية ،تم الحكم على الجاني
وفقا الحكام المادة  328االعدام ،في حين  14ق�ضية تم الحكم فيها بجناية القتل الق�صد بموجب المادة  326والتي تق�ضي باال�شغال
ال�شاقة الم�ؤقتة مدة ال تقل عن ع�شرة � 15سنة ،علما بانه تم ا�سقاط الحق ال�شخ�صي في الق�ضايا الثالثة وتم الحكم على الجناة
باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة ع�شر �سنوات .من الجدير اال�شارة اليه ان االردن لم تنفذ عقوبة االعدام المن�صو�ص عليها في عدة مواد
من قانون العقوبات االردني ومن بينها المادة  328من القانون رقم ( )16للقانون المعدل الم�ؤقت رقم ( )12ل�سنة  ،2010منذ �شهر
ني�سان  /ابريل  .2007وقد جاء ذلك متوافقا مع تقرير االردن في  2009/3/30بخ�صو�ص العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية
وال�سيا�سية في البند الخام�س منه “ كما تم اجراء تعديالت على القوانين الخا�صة بعقوبة االعدام حيث تم تخفي�ض عدد الجرائم
التي توجب االعدام وح�صر هذه العقوبة في الجرائم اال�شد .علما بانه لم يتم تنفيذ احكام االعدام في المملكة مند �شهر ني�سان/
ابريل  .43 2007ان عدم تنفيذ حكم االعدام منذ عام  2007ينم بال �شك على ان هناك توجه للحكومة واالرادة الملكية بااللتزام
باالتفاقيات الدولية.
-41قرار محكمة الجنايات الكبرى ،رقم القرار 2006/684
 -42تن�ص المادة ( )345مكررة* « مع مراعاة حاالت العذر المخفف والدفاع ال�شرعي المن�صو�ص عليها في المواد ( )340و ( )341و ( )342من هذا
القانون ،ال ي�ستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين ( )97و ( )98من هذا القانون ال�شخ�ص الذي يرتكب ايا من الجنايات الواردة في الف�صل
االول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخام�سة ع�شرة من عمره او على �أنثى مهما بلغ عمرها».
 -43النظر في التقارير المقدمة من الدول االطراف بموجب المادة  40من العهد  ،التقارير الدورية الثالثة للدول االطراف  ،االردن
http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/jordan/ccpr/ccpr-c-jor4-09a.pdf
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ومن اجل التعرف اكثر على قرارات محكمة الجنايات الكبرى لعام  2009فقد تم عمل مقابلة مع الدكتور القا�ضي نايف ال�سمارات
 ،رئي�س محكمة الجنايات الكبرى� ،إذ تم تخ�ص�ص هيئة واحدة للنظر في ق�ضايا القتل ومن �ضمنها ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات على
ما يعرف «بال�شرف» ،وجاء تخ�صي�ص هيئة واحدة للنظر في هذا النوع من الق�ضايا بهدف الت�سريع في عملية الف�صل بالق�ضايا ومن
اجل الو�صول الى عدالة ناجحة .ومن المالحظ بان تخ�صي�ص التعامل مع ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات لهيئة الرئي�س الذي ال ي�ؤمن
ا�صال بمفهوم القتل بداعي ال�شرف ،قد �أثر ب�شكل ايجابي على طبيعة االحكام التي �صدرت بحق الجناة الذين قاموا بقتل �شقيقاتهم
او اخواتهم تحت ما ي�سمى «بال�شرف» ،بحيث لم يتم ادانة اي مجرم من الق�ضايا المعرو�ضة في هذه الدرا�سة بجنحة المقترن القتل
بالعذر المخفف خالفا للمادة  98عقوبات .حيث اعرب الدكتور ال�سمارات من خالل تجربته بان «غالبية ما ي�سمى ق�ضايا ال�شرف
هي في حقيقتها بعيدة كل البعد عن ال�شرف ،اذ ان الدافع الى القتل في غالبية الق�ضايا مبني على ال�شكوك واالوهام ،وان التقارير
الطبية وال�شرعية اثبتت في ان العديد من الق�ضايا تكون فيها االناث ال�ضحايا عذراوات» .واكد الدكتور ال�سمارات على انه ال يوجد
في القانون «ق�ضايا �شرف» ،ويجب ان ينظر الى ق�ضايا القتل باعتبارها جرائم واجب العقاب عليها .ا�ضافة الى ذلك فان التعديالت
االخيرة التي جرت على قانون العقوبات االردني لعام  2010وفقا للمادة ( )345مكررة* ،قد الغت تماما االعذار المخففة المن�صو�ص
عليها في المادتين ( )97و ( )98اذا وقع االعتداء على �أنثى مهما بلغ عمرها .وعند �س�ؤال القا�ضي الدكتور ال�سمارات حول االحكام
المتعلقة بال�سنوات ال�سابقة ،فقد اعرب عن انه «كان هناك بع�ض التهاون من قبل الق�ضاة في الحكم وفي عدم توخي الدقة والحذر
عند ا�ستخدام العذر القانوني وفقا للمادة  98التي تحول الجريمة من الجناية الى الجنحة ،وبالتالي كان هناك العديد من الق�ضايا
التي يتم فيها تجريم المتهم بعقوبة مخففة وهي �ستة ا�شهر او �سنة»� .أما حاليا فاننا نتوخى الدقة والحذر عند التعامل مع مثل هذه
الق�ضايا من منطلق ان الجاني يجب ان ي�أخذ عقابه بغ�ض النظر عن �صلة القرابة ما بين الجاني والمجني عليها .ا�ضافة الى تغيير
المنهج الفكري للق�ضاة في هذه الق�ضايا الذين يركزون في حيثيات الق�ضية من كافة جوانبها ،خا�صة التركيز على ردة الفعل الفورية
للجاني الذي يقترف فعل القتل.
و�أ�ضاف الدكتور ال�سمارات «اال اننا نواجه م�شكلة بخ�صو�ص محكمة التمييز الذي تنظر هذه الق�ضايا كمحكمة مو�ضوع وفقا لما
ن�ص عليه قانون محكمة الجنايات الكبرى ،ونرى ان محكمة التمييز تعار�ض �أحيانا �أحكام محكمة الجنايات الكبرى» وتحكم باالعذار
القانونية المخففة ا�ستنادا الى ن�ص المادة  ،98فعلى �سبيل المثال ،فقد حكمت محكمة الجنايات الكبرى في الق�ضية رقم 1253
 2010/على المتهم « .3عمال باحكام المادة  236من اال�صول الجزائية تجريم المتهم «ج»  ...بجناية القتل الق�صد وفقا الحكام
المادة  326بو�ضعه باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة مدة خم�سة ع�شرة �سنة مع الر�سوم ...ونطرا ال�سقاط الحق ال�شخ�صي الذي تعتبره
المحكمة من اال�سباب المخففة التقديرية ،قررت المحكمة ...تخفي�ض العقوبة المحكوم عليها لت�صبح و�ضع المجرم باال�شغال ال�شاقة
الم�ؤقتة لمدة ع�شر �سنوات والر�سوم وت�ضمينه نفقات المحاكمة» .اال ان محكمة التمييز قد قبلت بالطعن المقدم من قبل المتهم والتي
بدورها قررت نق�ض القرار المطعون فيه واعادة االوراق الى م�صدرها الجراء المقت�ضى القانوني»� ،أي اعادة االوراق الى محكمة
الجنايات الكبرى العادة البحث في القرار مرة اخرى .وعند ا�صرار محكمة الجنايات الكبرى على قرارها ال�سابق ،تنعقد محكمة
التمييز بهيئتها العامة ويكون قرارها غير قابل للنق�ض .اال اننا وح�سب اقوال الدكتور ال�سمارات “ن�صر على قرارنا بعدم االخذ
باالعذار القانونية المخففة وفقا لأحكام المادة  98عقوبات”.
اما فيما يتعلق بمو�ضوع االخذ باالتفاقيات الدولية عند ا�صدار القرارات ،فقد اعرب الدكتور ال�سمارات بان القا�ضي الجزائي
ملزم بتطبيق الن�ص القانوني المن�صو�ص عليه في قانون العقوبات من منطلق المبد�أ القانوني الذي ين�ص على “ال عقوبة وال جريمة
اال بن�ص” ،وبناءا على القاعدة القانونية التي تن�ص على انه “ال م�ساغ لالجتهاد في معر�ض الن�ص” وبالتالي فانه ال ي�ستطيع
قانونا الخروج عن الن�ص المكتوب في قانون العقوبات .فالقا�ضي الجزائي ال يملك الغاء الن�ص او تعديله ،فهذه من اعمال ال�سلطة
الت�شريعية التي تنكب وظيفتها على �سن الت�شريعات وتعديلها .فعند قيام ال�سلطة الت�شريعية او التنفيذية بتعديل القوانين ،فان ذلك
يكون بهدف موائمة القوانين الوطنية مع االتفاقيات الدولية ،خا�صة وان االردن من الدول التي تتعاون مع المجتمع الدولي وتولي
لالتفاقيات الدولية اهمية بالغة.
44
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 -44مقابلة مع الدكتور القا�ضي نايف ال�سمارات ،رئي�س محكمة الجنايات الكبرى في عمان ،تاريخ المقابلة 2010/12/6

وفي هذا يختلف القانون الجزائي عن غيره من القوانين كالقانون المدني او التجاري الذي يوجب القا�ضي الذي يف�صل في النزاع
المعرو�ض عليه ان يتقيد بن�صو�ص القانون ،واذا لم يجد فبمقت�ضى العرف او احكام الفقه اال�سالمي ومبادئ ال�شريعة او بمبادئ
العدالة او باالتفاقيات الدولية .ا�ضافة الى ذلك فان تعديل القوانين هو منوط اما بال�سلطة الت�شريعية وهي ال�سلطة المخولة ال�صدار
و�سن القوانين او بال�سلطة التنفيذية التي ت�ستطيع بموجب الد�ستور بناء على المادة  45 1/ 94منه ان ت�صدر القوانين الم�ؤقتة في حالة
حل البرلمان وفي حاالت ال�ضرورة.
بالرغم من �أن القا�ضي الجزائي ملزم بتطبيق الن�ص المعرو�ض في قانون العقوبات ،اال انه في الوقت ذاته يملك �سلطة تقديرية
ويحكم اي�ضا بموجب قناعته الوجدانية ،بحيث ال يتقيد با�سلوب معين او طريق معين من طرق االثبات  ،فله الحق في تكوين قناعته
و�سلطته مطلقة في ذلك ،وبالتالي فلي�س هناك ما يمنع من ان يقوم القا�ضي الجزائي بادماج االتفاقيات الدولية ومن �ضمنها اتفاقية
الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة في القرارات التي ت�صدرها المحكمة كما فعل القا�ضي الحقوقي الذي �سيتم اال�شارة الى
بع�ض قرارته التي ت�ضمنت االتفاقيات الدولية في �سياق هذا البحث.
من الجدير اال�شارة هنا الى ان هناك اكثر من  200قانون م�ؤقت نافذ المفعول في االردن تم �سنها و  /او تعديلها من قبل ال�سلطة
التنفيذية وبت�صديق من جاللة الملك وذلك بموجب المادة  45من الد�ستور ،ومن �ضمن هذه القوانين قانون العقوبات االردني
الم�ؤقت الذي طر�أ عليه تعديالت عديدة كان �آخرها في �سنة  .2010ان هذه التعديالت وبال �شك تنم عن ارادة الدولة متمثلة بال�سلطة
التنفيذية في تعديل القوانين بناءا على االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها االردن.

الف�صل الثالث� :إدماج �إتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة (ال�سيداو)
في التطبيقات الق�ضائية
يمثل الت�صديق على معاهدة دولية �أو القبول بها خطوة هامة من الناحية ال�سيا�سية حيث ي�شير �إلى ا�ستعداد الدولة تبني مجموعة
من القيم وقبولها �أن ت�صبح مراقبة من قبل المجتمع الدولي .وللت�صديق �أي�ض ًا �أهمية قانونية لأنه يجعل من الممكن االحتكام للمبادئ
الدولية كمعايير قانونية �أمام المحاكم الوطنية.
وقع الأردن على �إتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة بتاريخ  1980/12/3و�صادق عليها في  1992/7/1مع �إبداء
التحفظات على المواد  9فقرة  2والمادة  16الفقرة (/ 1ج) و (د) و (ز) فيما يتعلق بالجن�سية ،والم�ساواة امام القانون ،واالمور
المتعلقة بالزواج والعالقات الزوجية .وقد ن�شرت االتفاقية في الجريدة الر�سمية بتاريخ �/1آب �سنة . 200746
وتعتبر االتفاقيات التي �صادقت عليها المملكة الأردنية الها�شمية جزء ال يتجز�أ من الت�شريع وت�سمو على القوانين الوطنية ،بداللة
ما جاءت به المادة  33من الد�ستور االردني التي ت�شير وبكل و�ضوح على ابرام المعاهدات واالتفاقيات الدولية ،وداللة ن�ص المادة
 24من القانون المدني الأردني التي تن�ص الآتي « ال ت�سري �أحكام المواد ال�سابقة �إذا وجد ن�ص في قانون خا�ص �أو في معاهدة دولية
نافذة في المملكة الأردنية الها�شمية يتعار�ض معها”.
وي�ساند هذا الر�أي االجتهاد الق�ضائي في قرارات لمحكمة التمييز الأردنية منها القرار رقم  2003/818ال�صادر بتاريخ 9
حزيران/يونيه � 2003إذ جاء فيه “ت�سمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها �أولوية التطبيق عند
47
تعار�ضها معها وال يجوز االحتجاج ب�أي قانون محلي �أمام االتفاقية .”...
 -45المادة  1/94من الد�ستور تن�ص على “عندما يكون مجل�س االمة غير منعقد او منحال يحق لمجل�س الوزارء بموافقة الملك ان ي�ضع قوانين م�ؤقتة
في االمور التي ت�ستوجب اتخاذ تدابير �ضرورية ال تحتمل الت�أخير �أو ت�ستدعي �صرف نفقات م�ستعجلة غير قابلة للت�أجيل ويكون لهذه القوانين الم�ؤقتة التي
يجب ان ال تخالف احكام هذا الد�ستور قوة القانون على ان تعر�ض على المجل�س في اول اجتماع يعقده وللمجل�س ان يقر ”.....
 -46الجريدة الر�سمية للمملكة االردنية الها�شمية  ،عمان االربعاء  18رجب �سنة  1428هجري ،الموافق � 1آب  ،2007رقم العدد  ،4839ت�صدر عن
رئا�سة الوزارء – مديرية الجريدة الر�سمية � ،ص 4957 – 4943
 -47رد المملكة الأردنية الها�شمية لقائمة الم�سائل المقرر تناولها �أثناء النظر في التقرير الدوري الرابع للأردن حول تطبيق العهد الدولي الخا�ص
بالحقوق المدنية وال�سيا�سيةCCPR/C/JOR/Q/Add.1 ،

37

�إن الفقه الأردني والدولي واجتهادات المحاكم الأردنية قد ا�شارت الى انه وفي حالة ما كان هناك تناق�ض بين ما ورد في
القانون الوطني واالتفاقية الدولية الم�صادق عليها ،ف�إن ما ورد في االتفاقية هو الأولى بالتطبيق ووجوب تفعيل م�ضمون االتفاقية
الن الحكومات عندما ت�صادق على �أي اتفاقية يجب عليها �أن تعدل ما ورد في قوانينها وفق م�ضمون االتفاقية وهذا التزام دولي.
من االهمية بمكان تحديد عالقة القانون االردني باالتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة
في الد�ستور االردني .فمن جهة ن�ص الد�ستور على االتفاقيات الدولية في المادة  1 / 33على ان “الملك هو الذي يعلن الحرب
ويعقد ال�صلح ويبرم المعاهدات واالتفاقيات”  ،اال ان هذا الن�ص يثير ا�شكالية في كونه ن�صا ال يعمل على تحديده اللية معينة
لنفاذ المعاهدات في النظام القانوني الداخلي ،حيث اقت�صر الن�ص على معالجة مو�ضوع ابرام المعاهدات واالتفاقيات فقط باناطة
ابرامها من قبل جاللة الملك .اال ان ن�ص المادة  2/33من الد�ستور اي�ضا قد فرقت بين انواع المعاهدات ،فبع�ضها يكون نافذا
بمجرد م�صادقة الملك عليها ون�شرها في الجريدة الر�سمية ك�أتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة ،وا�شترط في
البع�ض االخر من االتفاقيات موافقة مجل�س االمة قبل م�صادقة الملك ون�شرها في الجريدة الر�سمية  ،على ان تكون هذه االتفاقيات
نف�سها تحمل خزينة الدولة نفقات يترتب بموجب ذلك موافقة مجل�س االمة عليها اي ب�صدورها من خالل قانون للم�صادقة عليها كما
ن�صت عليه المادة  2 /33من الد�ستور “ المعاهدات واالتفاقيات التي يتريب عليها تحميل خزانة الدولة �شيئا من النفقات او م�سا�س
في حقوق االردنيين العامة او الخا�صة ال تكون نافذة اال اذا وافق عليها محل�س االمة ،وال يجوز في اي حال من االحوال ان تكون
ال�شروط ال�سرية في معاهدة او اتفاق ما متناق�ضة لل�شروط العلنية”.
بالرغم من ان الد�ستور االردني لم ي�شر بو�ضوح الى االتفاقيات الدولية في ن�صو�صه كما وردت في كثير من الد�ساتير الوطنية مثل
الد�ستور الهولندي في مادته  ،48 93اال ان ن�ص المادة  )1( 33و ( )2ت�شير الى �سمو االتفاقيات الدولية على القوانين ،ا�ضافة الى
اجتهادات محكمة التمييز التي ا�ستقرت على �سمو االتفاقيات والمعاهدات الدولية على القانون الوطني الو�ضعي .ا�ضافة الى ذلك،
وبما ان االردن قد �صادقت على اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة وتم ن�شرها في الجريدة الر�سمة ،فان القا�ضي
االردني ملزما بالعمل في احكامها وفقا للمادة الثامنة والع�شرون  /بند 2من االتفاقية والتي تن�ص على «ال يجوز �إبداء �أي تحفظ
يكون منافيا لمو�ضوع هذه االتفاقية وغر�ضها» 49حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز على ان» االتفاقية هي �أعلى مرتبة من القانون
المحلي واولى بالتطبيق».
 -1موقف الق�ضاء الوطني من تطبيق �إتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة

يقف الق�ضاء الوطني في كثير من االحيان موقفا محايدا في ا�ستخدام االتفاقيات الدولية والمعاهدات كم�صدر للقاعدة القانونية
في النزاعات المنظورة �أمامه ،فنراه تارة ي�ستخدم هذه االتفاقيات بكل و�ضوح وي�ست�شهد بها ويعمل على اعمال ن�ص االتفاقية في
حالة عدم وجود ن�ص او ان الن�ص فيه �شئ من الغمو�ض او في حالة الت�أكيد على الحقوق المنظورة في الق�ضية ،وتارة ي�ستخدم
االتفاقيات الدولية بطريقة �ضمنية .ويتمثل �إ�ستخدام الق�ضاء االردني لهذه االتفاقيات ب�صورة وا�ضحة في المحاكم الحقوقية مثل
محكمة �صلح عمان ومحكمة �صلح الطفيلة قد قامت بقراراتها باالرتكاز على �إتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة
والعهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية واالعالن العالمي لحقوق االن�سان .ففي القرار الوجهاهي بتاريخ  2010/11/30تحت
رقم الدعوى  2010/826ال�صادر من محكمة �صلح حقوق الطفيلة 50ب�ش�أن الدعوى المتعلقة بمطالبة تغيير �أ�سم فتاة من فلحا الى
مالك .فقد ا�ستند القا�ضي الى كل من اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة المادة /5ب والمتعلقة بتعديل االنماط االجتماعية
والثقافية ل�سلوك الرجل والمر�أة ،واتفاقية العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية في المادة  23منها المتعلقة باال�سرة،
وبرجوع المحكمة لتلك االتفاقيتين «تجد بان المر�أة م�ساوية للرجل في كافة الحقوق وحيث تجد المحكمة ...كما ان هذه االتفاقيات
الدولية قد �أجمع الفقه والق�ضاء على انها �أ�سمى مرتبة من القوانين المحلية وهي �أولى بالتطبيق ولو تعار�ضت مع ن�صو�ص القانون
الداخلي وان تطبيق هذه االتفاقيات هو من اخت�صا�ص الق�ضاء لكونه من متعلقات النظام العام طالما مرت هذه االتفاقيات بمراحلها
 -48الد�ستور الهولندي ،المادة http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_.html 93
� -49إتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة http://www.anhri.net/docs/undocs/cedaw.shtml
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 - 50محكمة �صلح حقوق الطفيلة  ،رقم الدعوى  ،2010/826القا�ضي ال�سيد عمار الحنيفات

الد�ستورية»« .وبرجوع المحكمة للمادة  33من الد�ستور االردني تجد المحكمة بان االتفاقيات التي تحتاج لموافقة مجل�س االمة هي
تلك االتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة �شيئا من النفقات او يترتب عليها م�سا�س بحقوق االردنيين العامة او الخا�صة
�أي الت�أثير ال�سلبي على هذه الحقوق �سواء ما ورد عليها  ...وحيث ان هذه االتفاقيات ال يترتب عليها م�سا�س بحقوق االردنيين العامة
او الخا�صة وبالتالي فهي واجبة التطبيق وت�سمو القوانين العادية ولو لم يتم عر�ضها على مجل�س االمة»« .وعليه ت�أ�سي�سا على ما تقدم
وحيث اثبتت المدعية دعواها بالبينة ال�شخ�صية ولما كانت ن�صو�ص الد�ستور والقانون ومبادئ ال�شريعة اال�سالمية والفقه اال�سالمي
واالتفاقيات الدولية ت�سمح باجراء التغيير في اال�سم»....
وفي قرار �آخر �صادر من �صلح حقوق عمان ال�صادر من قبل هيئة القا�ضي �صياح العتوم ل�سنة  ، 2006فقد تم العمل باحكام المادة
 22من االعالن العالمي لحقوق االن�سان ون�ص المادة  9من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�سنة
 2006والمن�شور على ال�صفحة  2239من عدد الجريدة الر�سمية رقم  4764تاريخ  2006/6/15بما يلي« :تقر الدول في هذا العقد
بحق كل �شخ�ص في ال�ضمان االجتماعي وبما في ذلك الت�أمينات االجتماعية» وعليه وا�ستنادا لن�ص المادة  9من العهد الدولي للحقوق
االقت�صادية االجتماعية والثقافية فان المدعيين ي�ستحقون التعوي�ض عن ا�صابة العمل التي ادت الى وفاة مورثهم المدعو �شاهر» «
ي�ستفاد من حكم هذه المادة من االعالن العالمي لحقوق االن�سان ل�سنة  1948انه يتولد لل�شخ�ص ا�ستنادا لكونه ع�ضوا في المجتمع
الدولي الحق في ال�ضمانة االجتماعية »....كما ي�ستفاد ومن حكمها انه وانطالقا من االلتزام االدبي لدول العالم بهذا االعالن تحقيق
هذه ال�ضمانة االجتماعية  .....وكذلك بوا�سطة التعاون الدولي وذلك للو�صول للغاية ال�سامية وهي الكرامة المت�أ�صلة لالن�سان»،51
�إعماال التفاقية فينا لقانون المعاهدات التي �إعتمدت من قبل الم�ؤتمر الأمم المتحدة ب�ش�أن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب
قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  2166الم�ؤرخ في  5كانون الأول/دي�سمبر .196652
�إن هذه القرارات ت�شير بو�ضوح �إ�ستخدام القا�ضي الحقوقي التفاقيات حقوق االن�سان في الت�شريع الوطني ،وتكمن اهميتها في �أن
حقوق االن�سان هي االولى بالتطبيق والى �إدماج االتفاقيات الدولية في الق�ضاء الوطني.
�أما بخ�صو�ص القرارات ال�صادرة من محكمة الجنايات الكبرى لعام  ،2009فلم يتم اال�شارة الى االتفاقيات الدولية التي وقعت
عليها االردن في هذه القرارات ،وك�أن التعديالت التي طر�أت على قانون العقوبات هي بحد ذاتها تت�ضمن بنود االتفاقية ،وك�أن
القا�ضي الجزائي قد اخذ �ضمنيا بروح هذه االتفاقيات.
 -2مواءمة الت�شريعات الوطنية مع �إتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة

من �أبرز الت�شريعات القانونية المت�صلة بالمر�أة التي �صدرت خالل الفترة ( ،)2009 - 2004والتي عملت عليها اللجنة الوطنية
ل�ش�ؤون المر�أة وبالتعاون مع الم�ؤ�س�سات الوطنية المعنية الر�سمية والأهلية ،على مراجعتها وتحديثها وك�سب الت�أييد لإقرارها ،ومثال
على هذه القوانين :قانون التقاعد المدني المعدل ،وقانون البلديات ،ونظام الخدمة المدنية ،وقانون الحماية من العنف الأ�سري،
وقانون ديوان المظالم ،وقانون ال�صحة العامة ،والقانون المعدل لقانون العمل ،وقانون المركز الوطني لحقوق االن�سان رقم  51ل�سنة
 ،2006وقانون منع االتجار بالب�شر وقانون الحماية من العنف اال�سري من العنف رقم ( 69ل�سنة  ،2008الذي تم ن�شره في الجريدة
الر�سيمة بتاريخ .2008/3/16
كما �صدرت الإرادة الملكية ال�سامية في (�أيار  )2009بالموافقة على قرار مجل�س الوزراء برفع التحفظ على البند الخا�ص من
اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة التي تتمثل بالتنقل وال�سكن للمر�أة بناء على تن�سيب مجل�س الوزراء ،وبذلك �أ�صبح
قرار مجل�س الوزراء برفع التحفظ على المادة ( )15من اتفاقية «�سيداو» �ساري المفعول بعد �صدوره ر�سمي ًا في الجريدة الر�سمية.
وبخا�صة �أن ن�شر القرار في الجريدة الر�سمية يجعله نافذ ًا وله قوة القانون المحلي في التطبيق الق�ضائي .ونراجع هنا قانون العقوبات
االردني الذي تم تعديله في ال�سنوات الما�ضية ،ومن �أهم هذه التعديالت ما تم تعديله من بنود في عام  ،2010ليواكب التطورات
 -51محكمة �صلح عمان ،رقم الدعوى  ،2006 / 4257 -1-5القا�ضي ال�سيد �صياح العتوم � ،ص 12-9

�-52إتفاقية فينا لقانون المعاهداتhttp://www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawTreatyCONV.html ،
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ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية في المجتمع  ،االمر الذي ا�ستدعى اعادة النظر في العقوبات المقررة قانونا لعدد من الجرائم
او ظروفها الم�شددة او من حيث نطاق تطبيقها او تجريمها عدد من االفعال التي كانت مباحة او �سد الفراغ الت�شريعي في حاالت
معينة ح�سب ما جاء في اال�سباب الموجبة للتعديل على قانون العقوبات االردني للقانون الم�ؤقت المعدل ل�سنة  2010ال�صادرة من
ديوان الت�شريع والر�أي .ومن التعديالت التي ادخلها قانون العقوبات هي المتعلقة بجرائم االعتداء على العر�ض والعقوبات المفرو�ضة
عليها وت�شديد العقوبة عليها تبعا ل�سن المجني عليه� .أ�ضافة الى ا�ستحداث مواد اخرى ومثال على ذلك المادة  345مكررة* والتي
تن�ص على « مع مراعاة حاالت العذر المخفف والدفاع ال�شرعي المن�صو�ص عليها في ( )340و ( )341و(  )342من هذا القانون،
ال ي�ستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين ( )97و ( )98من هذا القانون ال�شخ�ص الذي يرتكب �أيا من الجنايات الواردة
في الف�صل االول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخام�سة ع�شرة من عمره او على انثى مهما بلغ
عمرها» .وك�أن الم�شرع االردني قد جمد بالفعل �إعمال المادة  98بالن�سبة للجرائم التي ترتكب بحق اي �أنثى ،وبالتالي فان من يقتل
�شقيقته �أو �إبنته بدافع ما ي�سمى بال�شرف ،لن ي�ستفيد من وجود المادة  98من القانون والتي تن�ص على « ي�ستفيد من العذر المخفف
فاعل الجريمة الذي اقدم عليها ب�سورة غ�ضب �شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه» .ويمكن ان
تعزى جملة هذه التعديالت التي تقوم بها ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية الى التزام االردن لالتفاقيات الدولية التي وقعت و�صادقت
عليها .وبالتالي نخل�ص الى القول بانه يمكن اعتماد بنود االتفاقية كمبادئ قانونية يلج�أ اليها القا�ضي عند فراغ الن�ص او عدم �شموله
الحالة المعرو�ضة امام الق�ضاء �أو عند تعار�ض القانون الوطني مع االتفاقية ،
بالرغم من التعديالت التي طر�أت على قانون العقوبات االردني كم�ؤ�شر على مراعاة االردن لالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها
واهمية اتخاذ التدابير الالزمة اللغاء التمييز �ضد الن�ساء في القوانين ،ما زالت هناك بنود قانونية تمييزية واجب العمل على الغائها
�أو تعديلها وتحتاج الى اعادة النظر فيها ،ومن جملة هذه المواد:
المادة  308والتي تن�ص على �أنه «اذا عقد زواج �صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الف�صل وبين المعتدى عليها
اوقفت المالحقة واذا كان �صدر حكم بالق�ضية علق تنفيذ العقاب الذي فر�ض على المحكوم» .فاذا قام �شخ�ص ما باغت�صاب امر�أة
وقرر فيما بعد ان يتزوجها ،يعلق تنفيذ العقاب عليه.
بالرغم من ان قانون العقوبات قد قام بالغاء ن�ص المادة المتعلقة بالعذر المحل ،اال ان المادة  340من قانون العقوبات االردني
ما زالت تن�ضوي على تمييز وا�ضح في تعاملها مع كل من المر�أة والرجل  ،فالفقرة االولى تمنح عذرا مخففا للزوج الذي يفاجئ زوجته
او احدى ا�صوله او فروعه او اخواته حال تلب�سها بجريمة الزنا او في فرا�ش غير م�شروع فقتلها بالحال او قتل من يزني بها او قتلهما
معا او اعتدى على احداهما او كليهما اعتداء اف�ضى الى جرح او ايذاء او عاهة م�ستديمة او موت ،وتمنح المادة نف�سها بالفقرة الثانية
للزوجة التي تتفاج�أ بزوجها حال تلب�سه بجريمة الزنا او في فرا�ش غير م�شروع في م�سكن الزوجية نف�س العذر المخفف  ،اال ان اوجه
التمييز في هذه المادة يتمثل بكلمة “م�سكن الزوجية”  ،وك�أن الم�شرع في هذه الحالة يعطي رخ�صة للزوج للزنى مع اخرى ولكن
لي�س في م�سكن الزوجية ،فاذا �ضبطت زوجة زوجها في فندق مثال ،وقتلته  ،فهي بهذه الحالة ال ت�ستفيد من هذه المادة الن القتل لم
يح�صل في م�سكن الزوجية.
المواد المتعلقة باالجها�ض في الف�صل الثالث من قانون العقوبات االردني المواد ( )321و ( )322و ()323
ال يوجد اي ن�ص يجرم على اغت�صاب الزوجات ،فالمواد التي تتعلق باالغت�صاب تن�ص على “من واقع انثى ( غير زوجه) في
المواد  ***293و *293و .*294
 -3التم�سك باالتفاقيات الدولية من قبل المحامين في الق�ضايا الجزائية
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ما زال هناك تردد لدى المحاميين الذين لهم دورا كبيرا في مجال تعزيز حقوق االن�سان وحمايتها بما في ذلك حقوق المر�أة
االن�سانية على ا�ستخدام االتفاقيات الدولية في ان�شطتهم واعمالهم في الق�ضاء ،وفي �إمكانية االحتجاج بهذه االتفاقيات امام القا�ضي
الجزائي .ويمكن ان يعزى ذلك الى قلة معرفة المحاميين بمكانة االتفاقية وقيمتها في النظام القانوني الوطني والى عدم معرفتهم
ببنود هذه االتفاقيات .وفي هذا ال�سياق ،فقد تم االلتقاء بعدد من المحاميين الذين اعربوا عن عدم ا�ستخدامهم لالتفاقيات الدولية

امام المحاكم في الق�ضايا التي يترافعون فيها ،وبالتالي فهناك اهمية ق�صوى الى توعية المحاميين باالتفاقيات الدولية وباالخ�ص
اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة وحثهم على ا�ستخدامها عند الترافع في الق�ضايا المنظورة في المحاكم بكافة
�أنواعها.
ومن �أجل ذلك فهناك جهود حثيثة تقوم بها منظمات المجتمع المدني من �أجل توعية المحاميين على اهمية االحتجاج باالتفاقيات
الدولية �أمام الق�ضاء الوطني من خالل عقد الدورات التدربيية لفئة المحاميين والق�ضاة للتعريف باتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد المر�أة وكيفية االحتجاج بها امام الق�ضاء .ومن هذه الجهود قيام م�ؤ�س�سة ميزان وبالتعاون مع اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون
المر�أة بم�شروع “دعم وتعزيز القدرات المحلية لحماية حقوق المر�أة في الأردن” ،بتدريب مجموعة من المحاميين والمحاميات من
حيث التعريف باالتفاقية ،وكيفية مناق�شة القانون الدولي في المحاكم المحلية ،خ�صو�صا دور القانون الدولي في النظم المحلية،
وفوائد اال�ستناد �إلى القانون الدولي في المذكرات الداخلية ،ومناق�شة �أهمية تطبيق القانون الدولي م�صادر القانون الدولي التي يمكن
االحتكام �إليها ،وكيفية �شرحها للمحاكم .ا�ضافة الى قيام مركز عدالة للدرا�سات القانونية بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية بهذا
الخ�صو�ص وا�صدار دليل ار�شادي لتعزيز الحقوق االن�سانية للمر�أة وحمايتها من خالل القانون.53
هناك حاجة ما�سة الى تكثيف الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني للعمل مع فئة المحاميين والق�ضاة من
اجل-:

زيادة وعي الق�ضاة والمحاميين باالتفاقيات والمعاهدات الدولية �سواء في م�ضامين هذه االتفاقيات او من حيث وجوب تطبيقها
في المحاكم.
العمل مع ال�سلطة الت�شريعية وحثها على االخذ بالمعايير التي ت�ضمنتها االتفاقيات الدولية وبالتحديد اتفاقية الق�ضاء على كافة
ا�شكال التمييز �ضد المر�أة ،وتعديل كافة الت�شريعات الوطنية بما يتالئم مع هذه االتفاقيات.
ت�ضمين المعاهدات واالتفاقيات الدولية في البرامج والمحا�ضرات التي تعطى للمتدربين من فئة المحاميين في نقابة المحاميين
االردنية من اجل توعية المحاميين على اهمية هذه المعاهدات وامكانية االحتجاج بها �أمام الق�ضاء الوطني.

 -53مركز عدالة لدرا�سات حقوق االن�سان ،اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة ،دليل ار�شادي لتعزيز الحقوق االن�سانية للمر�أة
وحمايتها من خالل القانون2010 ،
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الخاتمة
لقد ا�ستعر�ضنا في هذه الدرا�سة قرارات محكمة الجنايات الكبرى في االردن لعام  2009بخ�صو�ص ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات
التي تم النظر فيها لدى المحكمة .ومن خالل تحليل هذه القرارات فقد تو�صلنا الى نتيجة مفادها ان محكمة الجنايات الكبرى لم
ت�أخذ باالعذار القانونية المخففة وفقا الحكام المادة  98من قانون العقوبات الم�ؤقت النافذ في اي من الق�ضايا التي نظرتها وهي 17
ق�ضية  16 ،منها ق�ضية قتل ،وق�ضية واحدة �شروع بالقتل ،بل حكمت في الجرائم المنظورة على انها جرائم قتل عادية �سواء قتل عمد
وفقا لأحكام المادة ( 1/328االعدام) ،او قتل ق�صد باال�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة وفقا الحكام المادة  326من ذات القانون .وقد جاءت
هذه النتيجة على خالف ما كان يحكم به في ال�سابق ح�سب ما تم �إ�ستعرا�ضه لبع�ض الق�ضايا التي تم الحكم فيها بالإعذار القانونية
المخففة وفقا الحكام المادة  98من قانون العقوبات الم�ؤقت ،ا�ضافة الى المقابالت التي تمت مع رئي�س محكمة الجنايات الكبرى
وبع�ض العاملين فيها الذين �أكدوا ان المحكمة لم تعد ت�أخذ باالعذار القانونية المخففة التي تخفف العقوبة .وتخل�ص هذه النتيجة
الى �أن تخ�صي�ص هيئة واحدة للنظر في ق�ضايا قتل الن�ساء والفتيات وهي مح�صورة في هيئة رئي�س المحكمة قد �أعطت نتائج �إيجابية
من حيث عدم الإخذ باالعذار القانونية المخففة التي تق�ضي باعطاء �أحكام مخففة للجناة الذين يقتلون بناتهم �أو �شيقاتهم تحت
م�سميات ال�شرف� .إ�ضافة الى حر�ص الق�ضاة وتوخيهم الحذر والدقة عند الحكم في مثل هذه الق�ضايا.
تخطو الحكومة االردنية خطوات جدية تجاه تعديل القوانين التمييزية التي تنتهك حقوق المر�أة االن�سانية وتتمثل هذه التعديالت
في العديد من القوانين المتعلقة بالعمل وال�ضمان االجتماعي وقانون االحوال ال�شخ�صية وغيرها من القوانين كقانون العقوبات
االردني الم�ؤقت لعام  2010الذي الغى �أو عدل بع�ض المواد كالمادة  98التي تعطي االعذار القانونية المخففة للجاني الذي يقتل ابنته
او �شقيقته او زوجته بداعي ال�شرف ،في محاولة لموائمة هذه الت�شريعات مع االتفاقيات الدولية التي التزمت االردن بمراعاتها و�إتخاذ
التدابير المنا�سبة الزالة التمييز القانوني الذي ينتهك حق الن�ساء في الحياة والكرامة االن�سانية .وبالرغم من هذه التعديالت ،فما
زال هناك دور للحكومة االردنية ولمنظمات المجتمع المدني في العمل على �إزالة كافة ا�شكال التمييز �ضد الن�ساء والفتيات �ضمن
القوانين النافذة في االردن لتتوائم مع االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها االردن مع اهمية رفع كافة التحفظات المتعلقة باتفاقية
الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة .وهناك دور مهم لمجل�س االمة المتمثل بمجل�س النواب ومجل�س االعيان في االردن ان
يطور ويوافق على هذه التعديالت باعتبار ان هذه القوانين هي قوانين م�ؤقتة بحاجة الى موافقة مجل�س النواب عليها عند �أول اجتماع
له.
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