
 . 2002 حزيران 6تاريخ  422قانون االحداث رقم 
اذا وجد في بيئة تعرضو - 1:  يعتبر الحدث ميددا في االحوال التالمية 25 م

. الستعالل او تيدد صحتو او سالمتو او اخالقو او ظروف تربيتو 
اذا تعرض العتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحو العرف من - 2

. ضروب التأديب غير المؤذي
 لمقاضي في  اي من ىذه االحوال ان يتخذ لصالح الحدث المذكور تدابير – 26م

الحماية او الحرية المراقبة او االصالح عند االقتضاء  
يتدخل القاضي في ىذه االحوال بناء عمى شكوى الحدث او احد والديو او اوليائو او 
اوصيائو او االشخاص المسؤولين عنو او المندوب االجتماعي او النيابة العامة او 

عمى . عميو التدخل تمقائيا في الحاالت التي تستدعي العجمة . بناء عمى اخبار 
النيابة العامة او قاضي االحداث ان يامر باجراء تحقيق اجتماعي وان يستمع الى 

الحدث ووالديو او احدىما او الوصي الشرعي او االشخاص المسؤلين عنو وذلك قبل 
ويمكن االستعانة . اتخاذ اي التدابير المالئم قبل استكمال االجراءات االنف ذكرىا 

. بالضابطة العدلية لتقصي المعمومات في الموضوع 
 ال يعتبر افشاء لسر المينة ةال يقع تحت طائمة احكام قانون العقوبات اي افشاء 

يقدم الى المرجع الصالح ممن ىو مطمع بحكم وضعو او وضعيتو او فنو عمى 
 من ىذا القانون 25ظروف الحدث المعرض لمخطر في االحوال المحددة في المادة 

 .
 لمقاضي بعد االستماع الى الوالدين او احدىما ان يبقي الحدث قدر – 27 م 

المستطاع في  بيئتو الطبيعية عمى ان يعين شخصا او مؤسسة اجتماعية لممراقبة  
واسداء النصح والمشورة لالىل واالولياء ومساعدتيم في تربييتو وعمى ان يقدم ىذا 

الشخص او المؤسسة الى القاضي تقريرا دوريا بتطور حالتو ولمقاضي اذا قرر ابقاء 
الحدث في بيئتو ان يفرض عميو وعمى المسؤولين عنو موجبات محددة كأن يدخل 

. مدرسة او مؤسسة اجتماعية او صحية متخصصة ان يقوم بعمل ميني ما 



لمقاضي فرض التدابير المنوه عنيا اعاله في حال خروج الحدث عمى سمطة اىمو 
واوليائو سواء السموك الذي يعرضو لممخاطر السابق ذكرىا وذلك بناء عمى شكوى 

. طمب المندوب االجتماعي 
, يبقى والدا ىذا االخير ومن كان غيرىما ممزما بالنفقة تجاىو  ..... 28المادة 

مسؤلين عن تاديتيا ويكون لمقاضي الذي فرض التدابير بعد ان يستمع الى الشخص 
المعني ان يقرر ما يجب عميو تاديتو من نفقة لتغطية تكاليف  التدابير المقررة وقراره 

وىو ينفذه وفقا لالصول المرعية  في قضايا . ال يقبل اي طريق من طرق المراجعة 
.  النفقة بما في ذلك المجوء الى الحبس االكراىي 

:  فقو 
. فعل المساس بجسم المجني عميو :  الركن المادي لمجريمة 510و509و507المادة 

: اوال . واالخالل الجسيم بالحياء العرضي او الفعل المنافي لمحشمة وعدم الرضا 
مساس  (ىتك العرض  )تفترض جريمة الفحشاء . فعل المساس بجسم المجني عميو 

وعميو يخرج من نطاق ىذه الجريمة االفعال ( معين ) بجسم مجني عميو (مباشرة 
التي يرتكبيا الجاني عمى جسمو ىو امام نظر المجني عميو مثل صور او اصوات 
او حركات او افعال عمى نفسو حتى ولو كانت بذيئة من الناحية الجنسية حتى ولو 
كانت تسيئ الى اخالق المجني عميو او تستثيره جنسيا الن مثل ىذه الحركات او 

او يمس المجني عميو نفسو  (معين  )االفعال ال تصيب مباشرة جسم مجني عميو 
بجسمو او بجسم الجاني اذا اكرىو عمى ذلك كما تقع اذا اكره الجاني المجني عميو 

عمى مكابدة الفعل المنافي لمحشمة عمى جسم الجاني او اذا اكرىو الجاني عمى 
. مكابدة ذلك الفعل عمى جسمو ىو اي عمى جسم المجني عميو نفسو 

كما لو ارغم الجاني المجني عميو عمى ان يتعرى ألمامو او اذا فاجا شخصا عاريا 
في مكان كمنزلو واطمع عمى عورات جسمو دون رضاء صحيح منو او ارغمو عمى 
الخروج من ىذا المكان عاريا لكي يطمع الناعس عمى عوراتو او اخراجو عنوة من 
الماء الذي كان يسبح فيو عاريا وعدم تمكينو من ارتداء ثيابو واقتياده وىو عاريا 



يحصل . بالطريف العام  لكي يكشف عمى الرغم منو عن عوراتو امام النظارة 
المساس بين رجل وقاصر  

                  رجل وقاصرة  
                   امراة وقاصر  

                     امراة وقاصرة  
:  االخالل الجسيم بالحياء - 2

 ال يكفي اي مساس بجسم المجني عميو مباشرة وانما  


