اقتراح قانون
يرمي إلى إضافة نص على المادة  495من قانون العقوبات
المادة الولى :

ُيضاف إلى المادة  495من قانون العقوبات ،النص التالي:
تُطّبق هذه المادة و تسري أحكامها:
-1
-2

على البأ أو المأ في جميع الحوال.

على حالششة عششدمأ امتثششال أي شششخص لمششر القاضششي بإحضششار قا ِ
صشر لمأ ُيتِمأ الثامنششة عشششرة
من عمره ،التي تبقى خاضعة لحكامأ المادة  496من هذا القانون».

المادة الثانية :
قترفَة قبل نفاذه.
ُي َ
الم َ
عتبر هذا القانون ذي طابع تفسيري وتسري أحكام على الفعال ُ
المادة الثالثة :

عمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ُي َ
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اسأبــاب المــوجبــــــة
لما كانت المادة  495من قانون العقوبللات ُتعللاقِب كللل من خطللف أو أبعللد قاصللراً ولللو
فرضلت في فقرتهللا الثانيللة
برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له الويية أو الحراسة عليه ،وقد
َ
عقوبة جنائيّة يي اششغال الشاقة المؤقتة ( أي لمدة ي تتجاوز العشر سللنوات) في حللال لم يكن
القاصر قد أت ّم الثانية عشرة من عمره.
ولما كان اجتهاد محكمة التمييز الجزائيّة قد استقرّ من عشرات السللنين على أن اسللتئثار
لدرج ضللمن نطللاق
أحد الوالدين بأطفاله وإبقللائهم في عهدتلله واسللتممه دون الوالللد اخخللر ي ينل ِ
التجريم المنصوص عليه في المادة  495أعمه ،كما أن حالة مخالفة حكم قضائي بتسليم قاصر
تنطبق عليها فقط جنحللة المللادة  496من قللانون
سواء من قبل اشب أو اشم أو أي شخص آخر
ِ
العقوبات وي تشملها بأي شكل أحكام المادة  495آنفة ّ
الذكر.
ولما كانت بعض النيابات العامة قللد عمللدَت مل ّ
لؤخراً وخمفلا ً لججتهللاد الراسللخ لمحكمللة
التمييز ،إلى اددعاء سنداً للمادة  495أعمه بحق أمهات لمجللرّ د انصللياعهن لعاطفللة أمللومتهن
ولرغبة أطفالهن بالبقاء معهن ،ويذا يو مثمً حال اشم زينب صايغ الللتي ا ّدعت عليهللا مللؤخراً
النيابة العامة ادستئنافية في النبطية أمام قاضي التحقيق بجنايللة المللادة  495فقرتهللا الثانيللة من
قانون العقوبللات وطل َبت توقيفهلا كونهلا أب َقت طفلهلا معهلا ولم ٌت ِعللده إلى واللده ،ملا يلد ّل بشلكل
واضح على أن الهدف من يذا النهج الخطير يو إيجاد سند قللانوني ُيللتيح توقيللف اشم احتياطيلا ً
شطول فترة سنداً للمادة  108من قانون أصول المحاكمات الجزائية (أربعلة أشلهر في الجنحلة
وسنة في الجنايللة) ،والتهل ًّ
لرب من تطللبيق أحكللام المللادة  496من قللانون العقوبللات عنللد تللوافر
شروطها والتي ي تتجاوز عقوبتها السنتين حبسا ً وبالتللالي ي ُتجلليز التوقيللف ادحتيللاطي شكللثر
من خمسة أيام سنداً للمادة  113من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
ولمللا كللان من غللير المنطقي ومن المُعيب وغللير الجللائز ممحقللة اشم بجناية تصللل
عقوبتها إلى عشر سنوات أشغال شا ّقة سنداً للمادة  495من قانون العقوبللات لمُجللرّ د أنهللا أب َقت
لرض
طفلها في استممها -حتى لو لم تكن مُح ّقة في فعلها يذا -ويي عقوبة توازي تلللك الللتي ُتفل َ
على اشم التي تقتل وليديا اتقاء للعار وفقا ً للمادة  551من القانون عينه !!!!.ل
ولما كان من الضروري في ضوء ما تق ّدم ،إقرار قانون تفسيري يوضِ ح أحكام المادة
 495من قانون العقوبات بملا ينسل ِجم ملع ادجتهلاد الراسلخ والثلابت لمحكملة التميليز الجزائيّة
الذي يستبعد اشب واشم وحالة مخالفة القرار القضائي بتسليم قاصر ،من أحكام يذه المادة.

ولما كانت اشسباب المُتق ّدمة قد أم َلت إعداد اقتراح القانون المُر َفق ،الذي من شللأنه
تمفي استنسابية التطلبيق وملا يلتر ّتب عليهلا من آثلار خطليرة ومُعيبلة على الحريلة الشخصلية
وتحديداً لناحية التوقيف.
للللللللللللللذلللللللللللللكل
أتق ّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ال ُمرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
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