قانون مراقبة سلوك األحداث رقم  73لسنة 6002
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون مراقبة سلوك األحداث لسنة  )6002ويعمل به بعدد الثالد ي يومدا مدي
تاريخ نشره في الجريدة الرسم ة .
المادة 6
أ  .يكون للكلمات والعبارات التال ة ح ثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما
لم تدل القرينة على غ ر ذلك :
الوزير وزير الداخل ة .
الحاكم االداري المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .
اللجنة لجنة مراقبة سلوك االحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون .
الحدث كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة مي عمره ذكرا كان او انثى .
التسول االستعطاء او طلد الصددقة الدذي يقدوم بده الحددث سدواء لده او لت دره ا متجدوال كدان او
جالسا في مكان عام ا متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة ف ده او بداللجوء الدى اي وسد لة
اخرى لهذه التاية .
التبغ السجائر والس جار و(التمباك) واي مي مشتقات التبغ باي صورة كانت .
ب .لتايات هذا القانون :
 .1يقصددد بعبدددارة المددواد المخددددرة والمددد الرات العقل ددة اينمدددا وردت فدددي هددذا القدددانون المعندددى
المخصص لكل مدي عبدارة (المدادة المخددرة) وعبدارة (المد الرات العقل دة) الدواردت ي فدي قدانون
المخدرات والم الرات العقل ة النافذ المفعول .
 .6ويقصد بعبارة (المواد الط دارة) الدواردة فدي هدذا القدانون المدواد التدي يترتد علدى اسدتعمال
الحدث لها حالة مي الضرر شدنن مدا تسدببه المدواد المخددرة والمد الرات العقل دة مدي ادمدان مثدل
(التنر) و (االجو) .
المادة 7
أ  .مع مراعاة احكام اي تشريع آخر نافدذ المفعدول وخاصدة قدانون العقوبدات وقدانون المخددرات
والم الرات العقل ة ا يحظر على الحدث ما يلي :
 .1شدراء التبدغ او المسدكرات او المدواد المخددرة والمد الرات العقل دة او المدواد الط دارة مدي اي
جهة سواء له او لت ره .
 .6تدددخ ي التبددغ او النرج لددة او تعدداطي المسددكرات او المددواد المخدددرة والم د الرات العقل ددة او
المواد الط ارة .
 .7ارت اد المثهي او الحانات .
 .4التسول .
ب .يحظر على اي شخص تكل ف اي حددث بشدراء التبدغ او المسدكرات او بصدرف وصدفة طب دة
خاصة بمواد مخددرة ومد الرات عقل دة سدواء لده او لت دره او اسدتتثل اي حددث باسدتخدامه فدي
التسول .
المادة 4
أ  .تحظر ا تحت طائلة المس ول ة الجزائ ة ا االفعال التال ة :

 .1ب ع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمد الرات العقل دة للحددث ولدو كدان ذلدك بموجد
وصفة طب ة ف مدا يتعلدب بدالمواد المخددرة والمد الرات العقل دة ا ويشدمل هدذا الحظدر ب دع المدواد
الط ارة .
 .6السماح للحدث بارت اد المثهي الل ل ة او الحانات .
 .7تقددديم المسددكرات او النرج لددة للحدددث فددي المقدداهي والمطدداعم ومددا مااللهددا مددي االمدداكي التددي
تقدمها .
 .4استخدام الحدث في التسول .
ب .تقدع المسد ول ة الجزائ ددة المشدار ال هدا فددي الفقدرة (أ) مدي هددذه المدادة علدى كددل مدي يخددالف
احكامها وفقا لما يلي :
 .1مالك محل ب ع التبغ او المسكرات او المواد الط ارة او المس ول عي ادارته او البائع .
 .6الص دلي المس ول عي الص دل ة التي باعت المواد المخدرة والم الرات العقل ة .
 .7مالك الملهى الل لي او الحانة او المس ول عي ادارة اي منهما او المستخدم ف هما .
 .4مالك المقهى او المطعم او اي جهدة تقددم المسدكرات او النرج لدة او المسد ول عدي ادارة اي
منها او المستخدم ف ها .
 .5الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول .
ج .يلتزم كل مي ورد ذكرهم في البنود ( )1و( )6و ( )7و ( )4مي الفقرة (ب) مدي هدذه المدادة
بوضددع اعددثن دداهر للع ددان علددى مدددخل المكددان الخدداع بدده يب د ي ف دده نددو الحظددر المفددروض
بموج احكام هذا القانون .
المادة 5
لمقاصد هذا القانون ا علدى المسد ول عدي االشدراف علدى اي محدل لب دع التبدغ او المسدكرات او
الص دلي المس ول عي صرف المواد المخددرة والمد الرات العقل دة او اي مسد ول عدي ادارة اي
ملهى ل لي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما مااللهما التنكد مي عمر مي يرتاد ايا منها اذا دل
اهر حاله علدى انده لدم يكمدل الثامندة عشدرة سدنة وذلدك بداالطث علدى بطاقدة االحدوال المدن دة
الخاصة به او اي وال قة رسم ة تثبت عمره .
المادة 2
تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك االحداث) ويكون العضائها صفة
الضددابطة العدل ددة ف مددا يتعلددب بتطب ددب احكددام هددذا القددانون ا وتحدددد طريقددة تشددك لها والجهددات
الممثلددة ف هددا وق امهددا بمهامهددا وممارسددة صددثح اتها وتنظ د م اجتماعاتهددا واتخدداذ توصدد اتها
بمقتضى نظام يصدر استنادا الحكام هذا القانون .
المادة 3
أ  .يعاق الحدث الذي يخالف اي حكم مي احكام هذا القدانون بترامدة مقددارها عشدرون ديندارا ا
وتضاعف هذه الترامة في حال تكراره للمخالفة .
ب .اذا كان المتسول حدالا وخالف اي حكم مي احكام هدذا القدانون فتطبدب العقوبدات المنصدوع
عل هددا فددي الفقددرة ( )6مددي المددادة ( )76مددي قددانون االحددداث لسددنة  1621او اي عقوبددة تحددل
محلها .
المادة 1
أ  .علددى الددرغم ممددا ورد فددي اي تشددريع آخددر ا يعاق د بددالحبت مدددة ال تتجدداوز سددتة اشددهر او
بترامة ال تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هات ي العقدوبت ي كدل مدي ارتكد ايدا مدي المخالفدات
التال ة :

 .1بددا للحدددث تبتددا او مسددكرات او مددواد ط ددارة او كلفدده بشددراء اي منهددا او صددرف لدده وصددفة
طب ة خاصة بمواد مخدرة وم الرات عقل ة .
 .6سمح للحدث بدخول المثهي الل ل ة او الحانات .
 .7قدم للحدث المسكرات او النرج لة .
 .4استخدم حدالا في التسول وتتم مصادرة االموال التي يتم ضبطها نت جة التسول .
ب .تضاعف العقوبدة اذا تكدرر ارتكداب اي مدي المخالفدات المنصدوع عل هدا فدي الفقدرة (أ) مدي
هذه المادة .
المادة 6
على الرغم مما ورد في اي تشدريع آخدر ا للحداكم االداري المخدتص اغدثح المحدل او الحاندة او
المقهى او المطعم الذي يرتك مالكه او المس ول عدي ادارتده او المسدتخدم ف ده مخالفدة الحكدام
هذا القانون في حال تكرار ارتكابده ايدا مدي هدذه المخالفدات لمدد ال تقدل عدي شدهر وال تزيدد علدى
الثالة اشهر اما الملهى الل لي ف كون اغثقه نهائ ا .
المادة 10
تطبب على اي مخالفة ترتك خثفا الحكام هذا القانون اي عقوبة اشد ورد النص عل هدا فدي اي
قانون آخر نافذ المفعول .
المادة 11
يصدر الوزير التعل مات الثزمة لتنف ذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ  .االجددراءات الواجد التق ددد بهددا مددي قبددل مددالكي محددثت ب ددع التبددغ والمسددكرات ومحددثت ب ددع
المواد الط ارة والمثهي الل ل ة والحاندات والمقداهي والمطداعم وغ رهدا ممدا تشدمله احكدام هدذا
القانون والمس ول ي عي ادارتها .
ب .ك ف ة تنظ م ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خثفا الحكام هذا القانون .
ج .التصرف بالمواد واالموال التي يتم ضبطها.
المادة 16
رئ ت الوزراء والوزراء مكلفون بتنف ذ احكام هذا القانون .

