
 مقترح قانون لتعديل مقتضيات

 من القانون الجنائي 66و  67الفصلين 

 تقدم به مستشارا حزب التقدم واالشتراكية بمجلس المستشارين

 التعديل الباب المادة النص األصلي طبيعة التعديل التعديل المقترح

 

إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن 

بجناية أو جنحة، كان عديم الشخص المتابع أمامها 

المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختالل 

 :عقلي، فإنه يجب عليها

 

أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في  -1

حالة خلل عقلي يمنعه تماما من اإلدراك أو 

 اإلرادة؛

أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم  -2

 بإعفائه؛

العقلي، أن تأمر، في حالة استمرار الخلل  -3

 بإيداعه في مؤسسة لعالج األمراض العقلية.

يبقى األمر باالعتقال ساري المفعول لمدة  -4

ثالثة أشهر ، يتم قبل انتهائها إيداع الشخص 

فعليا في المؤسسة، تحت طائلة إطالق 

سراحه عند انتهاء المدة مع تسليمه ألهله 

 للتكفل بعالجه.

دع إلى أن يوويبقى األمر باالعتقال ساريا على المتهم 

 فعال في تلك المؤسسة

 

 إضافة فقرة رابعة

 

إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن 

الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم 

المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختالل عقلي، 

 :فإنه يجب عليها

 

أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة  -1

 خلل عقلي يمنعه تماما من اإلدراك أو اإلرادة؛

أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم  -2

 بإعفائه؛

أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه  -3

 في مؤسسة لعالج األمراض العقلية.

ويبقى األمر باالعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعال 

 في تلك المؤسسة

 

76 

 

 

 الجزء الثاني: 

 في التدابير الوقائية

 

 الباب األول: 

في مختلف التدابير الوقائية الشخصية 

 والعينية

 

 

 األول

 



 

 

 

 التعديل الباب المادة النص األصلي طبيعة التعديل التعديل المقترح

 

 أشهر الثالثة أجل داخل يتم عندما القضائي، اإليداع

 األمن ذلك استوجب طالما يستمر  به، األمر يوم من

 .بإيداعه المأمور الشخص وعالج العام

 

 ويجب المالحظة، تحت المودع الشخص ويبقى

 وعلى ذلك، ضرورة المعالج الطبيب رأى كلما فحصه

  .أشهر ستة كل حال أي

 

 اإليداع، إنهاء على المعالج الطبيب رأي استقر وإذا

 كمةبمح العامة النيابة رئيس بذلك يخطر أن يجب فإنه

 في اإلخراج قرار في يطعن أن له الذي االستئناف

 اإلخطار، ذلك تسلمه من ابتداء أيام عشرة ظرف

 ظهير من 22 الفصل في المقررة الشروط وفق وذلك

 من والعالج بالوقاية الخاص 1332 شوال 21

 بها، المصابين المرضى وحماية العقلية األمراض

 .باإلخراج األمر مفعول يوقف الطعن وهذا

 

 الفقرة في إضافة

 األولى

 

 العام األمن ذلك استوجب طالما يستمر القضائي اإليداع

 .بإيداعه المأمور الشخص وعالج

 

 فحصه ويجب المالحظة، تحت المودع الشخص ويبقى

 كل حال أي وعلى ذلك، ضرورة المعالج الطبيب رأى كلما

 . أشهر ستة

 

 فإنه اإليداع، إنهاء على المعالج الطبيب رأي استقر وإذا

 بمحكمة العامة النيابة رئيس بذلك يخطر أن يجب

 ظرف في اإلخراج قرار في يطعن أن له الذي االستئناف

 وفق وذلك اإلخطار، ذلك تسلمه من ابتداء أيام عشرة

 شوال 21 ظهير من 22 الفصل في المقررة الشروط

 العقلية األمراض من والعالج بالوقاية الخاص 1332

 مفعول يوقف الطعن وهذا بها، المصابين المرضى وحماية

 .باإلخراج األمر
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  :الثاني الجزء

 الوقائية التدابير في

 

  :األول الباب

 يةالشخص الوقائية التدابير مختلف في

 والعينية

 

 

 الثاني

 


