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 1992 أوت 3مؤرخ في ال 1992 لسنة 83قانون عدد ال

 ة العقلية وبشروط اإليواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقليةق بالصّحتعلّوالم

 
 

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب،

 :هئيس الجمهورية القانون اآلتي نصيصدر ر

 

 الباب األول

 ةأحكام عاّم

ي المستشفى بسبب اضطرابات عقليـة فـي دائـرة           يتم إيواء األشخاص ف    -لالفصل األوّ 

 .احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية

 لكل شخص مصاب باضطراب عقلي الحق في اإلسعافات الطبية والمعالجات           -2الفصل  

على البدنية المناسبة، كما له الحق في دائرة اإلمكان في التعليم والتكوين وإعادة التأهيل لمساعدته               

وله الحق أيضا في حدود إمكانياته في القيام بعمل منتج وفي ممارسة أي             . تنمية قدراته ومؤهالته  

 .نشاط آخر

 يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقلي من كل استغالل أو تجـاوز              -3الفصل  

 .أو معاملة غير إنسانية أو مهنية

ما يكون ذلك ضروريا لحماية     ويتحتم أن يكون في استطاعته االستفادة من والية كفئة عند         

 .شخصه ومكاسبه

        عقلية سـببا آليـا      تاضطرابااء  وال يمكن أن يشكل إيواء األشخاص بالمستشفى من جر 

 .لتقييد أهليتهم القانونية

غير أنه يجب على السلطة التي تقرر اإليواء في المستشفى أن تسهر عند الحاجة على أن                

 .لى المصالح المادية للمريضيقع اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ ع

 يقع إيواء األشخاص المصابين باضطرابات عقليـة فـي الهياكـل الصـحية              -4الفصل  

 .العمومية
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أال أنه يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها قانونيا من وزير الصحة العمومية             

ضاهم مستحيال  لهذا الغرض إيواء األشخاص، بهدف معالجتهم ممن ال جعل اضطراباتهم العقلية ر           

وفي هذه الحالة يتم اإليواء بوسط حـر        . وال تهدد حالة صحتهم العقلية سالمتهم أو سالمة غيرهم        

 .كما هو منظم بأحكام الباب الثاني من هذا القانون

 يمكن أن تشتمل الهياكل الصحية العمومية التـي تقبـل أشخاصـا مصـابين               -5الفصل  

ة للمرضى المنضوين تحت الباب الثاني من هـذا         باضطرابات عقلية على أقسام مفتوحة مخصص     

 .القانون وعلى أقسام محروسة خاضعة ألحكام الباب الثالث من هذا القانون

 يوضع نظام داخلي لكل هيكل صحي عمومي متخصص أو قسم إيواء يستقبل             -6الفصل  

 .أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية

داخلي نموذجي صادر بقرار من وزيـر       ويجب أن يكون هذا النظام الداخلي مطابقا لنظام         

 .الصحة العمومية

 ال يمكن إيواء أي كان في مؤسسة تستقبل أشخاصا مصـابين باضـطرابات      -7الفصـل   

عقلية أو إبقاؤه بحالة إيواء دون موافقته أو عند االقتضاء موافقة وليه الشرعي ما عـدا الحـاالت                 

 .ا القانونالمنصوص عليها بالقانون وخاصة بالباب الثالث من هذ

 

 الباب الثاني

 في اإليواء الحر بالمستشفى

 لألشخاص المصابين باضطرابات عقلية

 

 يعتبر كل شخص وقع إيواؤه بالمستشفى بكامل الحرية بسـبب اضـطرابات             -8الفصل  

عقلية بحالة إيواء حر، ويتمتع بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية مثـل مـا هـو                 

 .لواقع إيواءهم بالمستشفى من أجل سبب مرض آخرمعترف به للمرضى ا

 ال يخضع اإليواء في وسط حر ألشخاص مصابين باضـطرابات عقليـة ألي              -9الفصل  

 .تنظيم خاص

يتم اإليواء في وسط حر بناء على وثيقة قبول محررة من طرف الطبيب النفساني المباشر               

 .طبقا لقواعد القبول المعمول بها في كل مستشفى
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ويكتسـي  .  خروج المريض الواقع إيواؤه في وسط حر ألي تنظـيم خـاص            وال يخضع 

 .الخروج طابعا وجوبيا بمجرد تقديم طلب كتابي من المريض أو من وليه الشرعي

 إذا ظهرت على المريض الواقع إيواؤه بوسط حر اضطرابات عقليـة مـن              -10الفصل  

ربعين ساعة ألحد الهياكل الصحية     شأنها أن تفقده مراقبة تصرفاته يتحتم نقله في غصون ثمان وأ          

 .نين بالباب الثالث من هذا القانون المبياإلجراءينالعمومية المؤهلة لقبوله وذلك وفقا ألحد 
 

 الباب الثالث

 في إيواء األشخاص المصابين

 باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاهم

 

شفى دون رضـاه   ال يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية في المست         -11الفصل  

 :إال إذا 

 .جعلت االضطرابات المصاب بها من المستحيل التحصيل على رضاه

 . إذا استوجبت حالته اسعافات مستعجلة

 . إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسالمته أو لسالمة غيره

 عندما يقع إيواء شخص بالمستشفى دون رضاه يجب أن تبقى القيود المسلطة             -12الفصل  

 .ريته في حدود ما تستلزمه حالته الصحية ومتطلبات عالجهعلى ح

 :ع بالخصوص بحقويتمتّ

إعالمه بوضعيته القانونية منذ قبوله بالمستشفى وعلى أية حال بمجرد ما تسـمح حالتـه               

 .الصحية بذلك

 . من هذا القانون واستشارة طبيب حسب اختياره32 اإلتصال بالسلط الواردة بالفصل 

 .المراسالت الشخصية بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك إرسال أو قبول 

 . من هذا القانون3رفع أمره للجنة المنصوص عليها بالفصل 

 أعـاله بطلـب مـن       3ويمكن أن تمارس هذه الحقوق باستثناء الحق المشار إليه بالفقرة           

 .المستشفىاألصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للشخص الواقع إيواؤه ب

 .ويجب أن يكون صاحب الطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية

 فيما عدا الحاالت المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب فـإن إيـواء               -13الفصل  

 .قاصر بالمستشفى أو إخراجه منه يكون بطلب من األب أو األم أو الولي الشرعي بحسب الحاالت
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ـ : تشفى دون رضى المريض حسب طريقتين     إليواء بالمس  يمكن أن يقع ا    -14الفصل   ا إم

 .بطلب من الغير أو وجوبيا

 

 القسم األول

 في اإليواء بالمستشفى بطلب من الغير

 

 يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقليـة بالمستشـفى دون رضـاه             -15الفصل  

 .وبطلب من الغير

وع أو القـرين أو الحواشـي أو        يراد بالغير على معنى هذا القانون أحد األصول أو الفر         

 .الولي الشرعي للمريض

م مطلب اإليواء من قبل الغير مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع تاريخهما إلى أقل مـن               يقد

 . من هذا القانون متوفرة11خمسة عشر يوما وتثبتان أن الشروط المبنية بالفصل 

 .قليةويجب أن يكون صاحب المطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه الع

ويتحتم أن يكون المطلب معلال ومكتوبا بخط اليد وممضى من طرف الشخص الذي تقـدم     

به وإذا كان هذا الشخص ال يحسن الكتابة فيقع تلقي المطلب بحضور رئـيس البلديـة المخـتص                  

ويشتمل على اإلسم   . ترابيا أو محافظ الشرطة بالدائرة أو مدير مؤسسة اإليواء الذي يشهد بصحته           

والمهنة والسن ومقر اإلقامة سواء بالنسبة للشخص المتقدم بطلب اإليـواء بالمستشـفى أو              واللقب  

 .الشخص المطلوب إيواؤه مع بيان درجة القرابة

ويجب أن تكون إحدى الشهادتين الطبيتين محررة من طرف طبيب نفساني يمارس بهيكل             

ج ويبين خصوصيات مرضه    صحي عمومي ويعاين هذا األخير الحالة العقلية للشخص الذي سيعال         

وال يمكن بحال أن تربط بين الطبيبين عالقة قرابـة أو           . وضرورة إيوائه بالمستشفى دون رضاه    

 .مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية

على أنه في الحاالت المستعجلة يكفي إليواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بطلب من             

 .ساني مباشر بهيكل صحي عموميالغير تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب نف

 قبل قبول إيواء شخص بالمستشفى بطلب من الغير يتحقق مـدير المؤسسـة              -16الفصل  

 من هذا القانون ويتأكـد مـن هويـة         15االستشفائية من أن المطلب قد حرر طبقا ألحكام الفصل          

مطلب قبول  وإذا كان   . الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ومن هوية الشخص الذي طلب اإليواء         
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شخص رشيد فاقد لألهلية مقدما من طرف وليه فيتحتم على هذا األخير اإلدالء بنسخة من حكـم                 

 .التقديم تأييدا لطلبه

ويقع التنصيص من طرف مدير مؤسسة اإليواء اإلستشفائية على جميع األوراق المقدمـة             

 .بدفتر مخصص لذلك الغرض وببطاقة دخول المريض

منصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل مرقما ومؤشرا عليه          ويجب أن يكون الدفتر ال    

 .من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية

 في غصون الثماني واألربعين ساعة التي تلي القبول يحرر طبيب نفسـاني             -17الفصل  

فـي ضـرورة    مباشر بمؤسسة اإليواء شهادة طبية تكشف عن الحالة العقلية للشخص وتؤكد أو تن            

وال يمكن بحال أن يكون هذا الطبيب مـن         . بقائه بحالة ايواء بالمستشفى بناء على طلب من الغير        

 . من هذا القانون15بين الطبيبين المنصوص عليهما بالفصل 

ويوجه مدير مؤسسة اإليواء الشهادة الطبية وكذلك بطاقة الدخول ونسخة من الشـهادتين             

 بوزارة الصحة العمومية وذلك في غصون االثنتـين والسـبعين           الطبيتين إلى المصلحة المختصة   

 .ساعة التي تلي تحرير تلك الشهادة

 تبلغ وزارة الصحة العمومية في غصون الثمانيـة أيـام المواليـة لإليـواء               -18الفصل  

 والشخص الـذي تقـدم بطلـب        إيواؤهبالمستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص الواقع          

 :اإليواء 

 إيـواؤه  التي يوجد بها مقر الشخص الواقـع         االبتدائيةيل الجمهورية لدى المحكمة     إلى وك 

 .بالمستشفى بدائرة اختصاصها

 .مؤسسة اإليواء بدائرتها التي تقع االبتدائيةإلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة 

 التي تقع مؤسسة اإليواء بدائرة اختصاصها والـذي يتـولى           االبتدائيةإلى رئيس المحكمة    

 .ماع المريض أو اإلذن بكل إجراء يراه صالحا لمعاينة حالته الصحيةس

 يقع فحص المريض بصورة منتظمة وعلى األقل مرة واحدة في الشهر مـن              -19الفصل  

طرف طبيب نفساني بمؤسسة اإليواء ويحرر هذا األخير في شأن المريض شهادة طبية مفصـلة               

 وتوضـح   االقتضـاء طبية السابقة أو تنفيها عنـد       تؤكد المالحظات التي اشتملت عليها الشهادة ال      

وتحال كل  . بالخصوص مدى تطور اإلضطرابات العقلية التي أجبت اإليواء بالمستشفى أو زاولها          

 .شهادة طبية على المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية
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 مـن   15 يوضع حد لإلجراء المتخذ بايواء شخص بالمستشفى تطبيقا للفصل           -20الفصل  

ا القانون حالما يشهد الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة اإليواء بأن شروط اإليواء بالمستشـفى              هذ

الذي تم بناء على طلب مقدم من طرف الغير لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفتر المنصوص عليه                 

 . من هذا القانون23بالفصل 

صـريح الكتـابي    ويوجه مدير المؤسسة االستشفائية في غضون أربع وعشرين ساعة الت         

للطبيب إلى المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية وإلى وكيلي الجمهورية المشـار إليهمـا              

 . من هذا القانون وإلى الشخص الذي كان تقدم بطلب اإليواء بالمستشفى18بالفصل 

 بأحد الهياكل الصـحية العموميـة       إيواؤه كل شخص وقع     إليواء يوضع حد    - 21الفصل  

اإليواء بموجـب طلـب ممـن يلـي         المتخذ في    اإلجراء من الغير حالما يقع رفع       بناء على طلب  

 :ذكرهم

 .األب أو األم أو الولي الشرعي عندما يتعلق األمر بقاصر

 من هذا القانون عندما يتعلـق       15 أحد األشخاص المشار إليهم بالفقرة األولى من الفصل         

 .األمر بشخص رشيد

شر بالمؤسسة االستشفائية التي وقع بها اإليـواء أن حالـة    وإذا رأى الطبيب النفساني المبا    

 به بالوسط االستشفائي أو أنها يمكن أن تعرض أمنه أو أمن اآلخرين             االحتفاظالمريض تستوجب   

للخطر فإنه يأمر على الفور بتأجيل الخروج على أن يتكفل مدير المؤسسة االستشفائية برفع األمر               

ويمكن لهذا األخير   . لمختصة ترابيا في ظرف أربع وعشرين ساعة      إلى رئيس المحكمة االبتدائية ا    

أن يأمر بإجراء اختبار طبي يقوم به طبيبان مختصان في الطب  النفسي وينتهي قانونـا مفعـول                  

األمر القاضي بتأجيل الخروج من المستشفى بانقضاء مدة شهر إذا لم يصدر رئيس المحكمة فـي                

 .ألجل قرارا باإليواء الوجوبي بالمستشفىغضون ذلك ا

 . من هذا القانون23ويسجل قرار تأجيل الخروج بالدفتر المعد تنفيذا للفصل 

 يشعر مدير المؤسسة االستشفائية الواقع بها اإليواء فـي ظـرف األربـع              - 22الفصل  

ي الجمهورية  والعشرين ساعة الموالية للخروج المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية ووكيل         

 من هذا القانون بخروج المريض ويحيطهم علما باسـم ومحـل إقامـة              18المشار إليهما بالفصل    

 .الشخص الذي آواه

 يقع مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح التفقدية الطبية بـوزارة              - 23الفصل  

 : ساعةالصحة العمومية في كل مؤسسة إيواء استشفائية يسجل به في غضون أربع وعشرين
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 .اسم الشخص الذي طلب اإليواء بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه

 .تاريخ اإليواء في المستشفى والساعة التي وقع فيها

 . اسم الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه

 .الشهادتان الطبيتان المرافقتان لمطلب القبول بالمستشفى

 .د اإلقتضاءقرار الحجر عن

 .تاريخ رفع إجراء اإليواء بالمستشفى والساعة التي تم فيها

 . من هذا القانون ومآلها21تأجيالت الخروج من المستشفى المنصوص عليها بالفصل 

 .تاريخ الوفايات والساعة التي وقعت فيها وكذلك الشهادات الطبية المثبتة لها

 مـن هـذا     33 و   32ومون طبقا للفصلين    ويخضع هذا الدفتر لمراقبة األشخاص الذين يق      

وهؤالء يتولون بمناسبة الزيـارة وضـع تأشـيراتهم         . القانون بزيارة مؤسسة اإليواء االستشفائية    

 . مالحظاتهماالقتضاء وعند وإمضاءاتهم

 

 القسم الثاني

 في اإليواء الوجوبي

 

ـ         اإليواء يكون قرار    -24الفصل   ة  الوجوبي بالمستشفى من اختصـاص رئـيس المحكم

ويرفع األمر لرئيس المحكمة    . االبتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه         

بطلب كتابي صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون المطلب مشفوعا               

 .برأي كبي كتابي

ذلك الغـرض   جوبي بمؤسسة استشفائية عمومية يعينها ل     وويأذن رئيس المحكمة باإليواء ال    

لألشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرت على سالمتهم أو على سالمة اآلخـرين بعـد               

 .سماعهم بالجلسة وإن تعذر ذلك فيقع سماعهم بمكان إقامتهم

وتحال شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بمؤسسة اإليواء لكـل مـن رئـيس                

صحة العمومية في غضون الثماني واربعين ساعة       المحكمة المذكورة ووكيل الجمهورية ووزارة ال     

 .التي تعقب القبول بالمستشفى
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يسجل قرار اإليواء الوجوبي بالمستشفى بدفتر خاص مماثل للـدفتر المنصـوص عليـه              

 من هذا القانون والذي تنطبق كافة أحكامه على األشخاص الواقع إيـواؤهم وجوبيـا               23بالفصل  

 .بالمستشفى

ء الجمهورية في حالة ظهور خطر وشيك الوقوع يهـدد سـالمة            ر وكال يقر -25الفصل  

وعلى األخص منها اإليـواء     . المريض نفسه أو سالمة اآلخرين اتخاذ كل التدابير الوقتية الالزمة         

فاتهم عن اضطرابات عقلية واضحة مـع التكفـل         تجاه األشخاص الذين تكشف تصر    . بالمستشفى

ويتعـين  .  المختصة ترابيـا   االبتدائية لرئيس المحكمة     األمر في ظرف ثمان وأربعين ساعد      بإنهاء

على هذا األخير البت في مطلب اإليواء الوجـوبي بالمستشـفى  دون تـأخير حسـب الصـيغ                   

 من هذا القانون وبعد اإلطالع على شهادة طبية محررة من طـرف             24المنصوص عليها بالفصل    

وفي صورة عدم صدور قرار     . المريضطبيب نفساني بالمؤسسة االستشفائية التي وقع فيها قبول         

 .من رئيس المحكمة في هذا الشأن فإن تلك التدابير الوقتية تعتبر باطلة بانتهاء مدة ثمانية أيام

 يتخذ قرار اإليواء الوجوبي بالمستشفى لمدة أقصاها ثالثة أشـهر ويمكـن             - 26الفصل  

علل مـن الطبيـب النفسـاني       تجديدها لنفس تلك المدة كلما دعت الضرورة لذلك بعد أخذ رأي م           

 .للمؤسسة

وعند عدم صدور قرار في شأن كل واحدة من المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة فإن               

 .رفع قرار اإليواء الوجوبي في المستشفى يحصل بحكم القانون

ويمكن لرئيس المحكمة المختصة ترابيا في كل وقت ودون مساس باألحكام المتقدمـة أن              

ء الوجوبي في المستشفى بعد أخذ رأي طبيب نفساني بمؤسسة اإليواء الذي يكون             يضع حدا لإليوا  

 . من هذا القانون33كتابيا ومعلال أو بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

 من هذا القـانون علـى اإليـواء الوجـوبي فـي             19 تنطبق أحكام الفصل     -27الفصل  

 .المستشفى

 وجوبيا في المستشفى بعـد أخـذ رأي         إيواؤهمرضى الواقع    يتم خروج الم   - 28الفصل  

وفي هذه الحالة فـإن  . طبيب نفساني بمؤسسة اإليواء ضمن شهادة طبية بأنه يمكن اإلذن بالخروج       

 23مدير مؤسسة اإليواء مطالب بتضمين ذلك التصريح بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل             

أربعين ساعد على رئـيس المحكمـة المختصـة    من هذا القانون وعرض األمر في ظرف ثمان و  

 .ترابيا الذي بيت في شأنه دون تأخير
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 الحالة العقلية لشخص تحصل على قرار في         عندما تقدر السلط القضائية بأن     - 29الفصل  

 مـن القـانون   38حفظ التهمة أو على حكم بإخالء السبيل أو بعدم سماع الدعوى تطبيقا للفصـل      

ديدا لسالمته أو سالمة اآلخرين فإنه يمكن لها أن تأذن باإليواء الوجوبي            الجنائي يمكن أن تشكل ته    

 .في المستشفى وتعلم بذلك وزير الصحة العمومية دون تأخير

 في هذه الحالة تنطبق عليه أحكام هذا القـانون المتعلقـة بنظـام              إيواؤهوالشخص الواقع   

 .اإليواء الوجوبي في المستشفى

 التي يوجد بدائرتها محـل إقامـة الشـخص        االبتدائيةكمة  ئيس المح  يمكن لر  -30الفصل  

 في الظروف المحددة بالباب الثاني من هذا القانون بناء على طلـب مـن السـلطة                 إيواؤهالواقع  

 بها في فترات دورية تحدد لـه        إيواؤهالصحية أن يأذن المريض بالمثول لدى المؤسسة التي وقع          

راقبة ولكل عالج تتطلبه حالتـه الصـحية عنـد          من طرف الطبيب المباشر ليخضع لفحوص الم      

 .االقتضاء
 

 الباب الرابع

 في حماية األشخاص المصابين باضطرابات عقلية
 

 تبلغ وزارة الصحة العمومية في أجل أسبوع جميـع القـرارات الصـادرة              - 31الفصل  

ـ  لب من الغير أو وجوبيا إلى وزارة      بإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بناء على ط        دل  الع

التي عليها رفع األمر إلى المحكمة المختصة للنظر في إدارة أموال المريض المعني باألمر طبقـا                

 .للتشريع المتعلق بحماية القصر والرشد فاقدي األهلية

 تقع زيارة المؤسسات التي تأوي المرضى المصابين باضطرابات عقلية في           - 32الفصل  

 للصحة العمومية وكـذلك     من طرف األطباء المتفقدين   نة  أيام غير محددة وعلى األقل مرة في الس       

 أو وكيـل    االبتدائيـة من طرف األشخاص الذين يعينهم خصيصا لذلك الغرض رئيس المحكمـة            

 .الجمهورية أو الوالي الذين توجد المؤسسة بدوائرهم الترابية

ـ  األشخاص الواقع إيواؤهم في المستشفى وتتولى عند         شكاوىوتتلقى تلك السلط      اءاالقتض

 .القيام ببحث في الموضوع

لكل شخص وقع إيواؤه بسبب اضطرابات عقلية تطبيقا ألحكام الباب الثالـث مـن هـذا                

القانون الحق في أن يقع فحصه، مرة كل سنة، من قبل طبيب يختاره من بين األطباء المنتصـبين                  

 .بالوالية التي توجد بها مؤسسة اإليواء
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 .ريف الناجمة عن هذا الفحصوتتكفل المؤسسة االستشفائية بالمصا
 

 الباب الخامس

 في اللجنة الجهوية للصحة العقلية
 

لجنة جهوية للصـحة    " من هذا القانون تحدث      32 دون مساس بأحكام الفصل      -33الفصل  

بكل والية توجد بها مؤسسة إيواء للمرضى المصابين باضطرابات عقلية مكلفة بدراسـة             " العقلية  

 . الحريات الفردية والكرامة البشريةاحتراموء مبدأ  األشخاص في ضأولئكوضعية 

 .  تضبط تركيبة اللجنة الجهوية للصحة العقلية بمقتضى أمر-34الفصل 

وال يمكن ألعضاء اللجنة الجهوية للصحة العقلية خارج إطار صالحيات اللجنـة إشـاعة              

. عليهم أوضـاعهم  المعلومات التي استطاعوا التعرف عليها والمتعلقة باألشخاص الذين عرضت          

 من  254وهم خاضعون للسر المهني ويستهدفون بهذا العنوان للعقوبات المنصوص عليها بالفصل            

 .المجلة الجنائية

 :اللجنة الجهوية للصحة العقلية -35صل الف

يقع إعالمها من طرف وزارة الصحة العمومية بكل إيواء في المستشفى يتم طبقا للبـاب               

 . شهرأقصاهذلك في أجل الثالث من هذا القانون و

 فـي المستشـفى     إيـواؤهم  تدرس عندما تدعو الحاجة لذلك وضعية األشخاص الواقـع          

 بناء على طلب من الغير أو وجوبيا وامتدت مدة          إيواؤهوبصورة إلزامية وضعية كل شخص وقع       

 .اإليواء إلى أكثر من ثالثة أشهر

 بالمستشفى إلى كل من وزيـر        أمر وضعية األشخاص الواقع إيواؤهم     االقتضاءترفع عند   

 .الصحة العمومية ووكيل الجمهورية ووالي الجهة

 تقدم كشفا عن نشاطها ضمن تقرير سنوي يوجه إلى وزير الصحة العمومية وكذلك إلـى              

 .كل من وكيل الجمهورية ووالي الجهة المعنيين

 يمكن لكل شخص وقع إيواؤه في مؤسسة تأوي مرضـى يعـالجون بسـبب     -36الفصل  

 21 من الفصـل     2 و   1 إليهم بالفقرتين    ك لكل واحد من األشخاص المشار     طرابات عقلية وكذل  اض

 االبتدائيـة من هذا القانون أن يرفع األمر في أي وقت من األوقات وبمجرد طلب إلى المحكمـة                 

بالمكان الذي توجد به مؤسسة اإليواء والمنتصبة للقضاء في المادة اإلستعجالية والتي بعد إجـراء               
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ويمكـن لوكيـل    .  بخروج المريض حاال مـن المستشـفى       االقتضاءتحريات الالزمة تأذن عند     ال

 .الجمهورية أن يرفع األمر إلى القضاء تلقائيا لنفس تلك الغاية
 

 الباب السادس

 في العقوبات الجزائية
 

 يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من مائتين إلـى               -37الفصل  

 : مؤسسة اإليواء االستشفائية الذيينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مديرخمسمائة د

      م من الغير بدون أن يتسـلم مسـبقا مطلـب           يأوي بالمستشفى شخصا بناء على طلب مقد

 . من هذا القانون15القبول بالمستشفى والشهادتين الطبيتين المنصوص علينا بالفصل 

 من هـذا  17قة الدخول المنصوص عليها بالفصل     يغفل عن توجيه الشهادات الطبية وبطا     

 .القانون في اآلجال المحددة

 في المستشفى حسب الطـرق     إيواؤهيلغي أو يحجز شكاية أو طلبا موجها من شخص وقع           

 .المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون إلى السلطة القضائية أو اإلدارية

لصحية نقله إلى أحـد الهياكـل الصـحية         يبقى بوسط حر لإليواء شخصا تتطلب حالته ا       

 . من هذا القانون10العمومية تطبيقا ألحكام الفصل 

يمارس مختلف الضغوط األدبية والبدنية إلبقاء شخص مصاب باضطرابات عقلية بوسـط            

 .حر لإليواء رغم إرادته

 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق الطبيب الـذي يرتكـب            -38الفصل  

 . من هذا القانون37 من الفصل 5 و 4مخالفتين المنصوص عليهما بالفقرتين إحدى ال

 وتلغى تبعا   1993 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي            -39الفصل  

 1953 أفريـل    9لذلك جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة األمر المـؤرخ فـي              

 .تونسيين المصابين بأمراض عقلية إيداعا إدارياالمتعلق بتراتيب إيداع ال

 .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
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