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 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 

 

 

 
 

عبر تاريخها الطويل لم تجمع البشرية على تعريف محدد للطفولة باعتبارها مرحلة عمرية تحتاج الى 
وقد جاء ذلك كنتيجة للعديد من  .عناية واهتمام وحماية تتناسب مع طبيعتها اال في مطلع القرن الماضي

ففي المراحل  . (Aries 1960)مع بدايات عصر النهضة  التحوالت التي شهدتها المجتمعات االوروبية
كانت الكثير من المجتمعات تنظر للصغار باعتبارهم كائنات ضعيفة  ،السابقة على عصر النهضة

ومعرضة ألخطار الموت المبكر االمر الذي يجعل العناية بهم هدرا للوقت والجهد وتعطيال للبالغين عن 
 .اداء مهامهم واعمالهم الضرورية

عمدت الكثير من األسر في مراحل الصيد والرعي والزراعة الى تأخير تسمية  ،وتأسيسا على هذه النظرة
مواليدها ألشهر طويلة وذلك تحسبا لموتهم نتيجة االمراض وقلة العناية وتجنبا الكسابهم هوية تكرس 

ستوى العناية بالصغار وقد أّدت هذه النظرة الى تدني م .وجودهم كأعضاء في االسرة يمكن التعلق بهم
كافة اجهون المخاطر الصحية واالمراض و حيث ترك الكثير منهم يو  خصوصا ضعاف البنية والمعاقين

 .ضروب االهمال والوئد والتعذيب واالبعاد
الى افتقار معظم  (Aries 1960) وتشير بعض الدراسات حول تاريخ الطفولة قبل عصر النهضة

حيث . روبية منها الى المؤسسات المتخصصة برعاية وتنشئة االطفالو المجتمعات البشرية وخصوصا األ
تعرض االطفال في الكثير من هذه المجتمعات الى القسوة والتعذيب واالهمال واالستغالل في اعمال 

فغالبا ما خلت المجتمعات من أية منتجات وادوات . وادوار ومهن ال تناسب مستوى قدراتهم ونضجهم
وقد عملت هذه المجتمعات على دمج  ،اني وغيرهاو ذاء واللباس وااللعاب واألخاصة بالطفل مثل الغ

الصغار بحياة البالغين بمجرد تجاوزهم لمرحلة االعتماد المباشر على االم واسندت اليهم ادوار ثانوية في 
 .انشطة الرعي والصيد والزراعة في بواكير اعمارهم

ع والتحضر زاد مستوى االستغالل لالطفال حيث استخدموا ومع انتقال المجتمعات البشرية لمراحل التصني
كعمال في المناجم والورش الصناعية وبيئات العمل الخطر لساعات طويلة دون توفير الحماية الضرورية 

 مقدمة
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اعية الى ظهرت العديد من االصوات والحركات الد ،في وجه هذا الواقع. نيل االجور المكافئة للعمل أو
جه التعذيب واالستغالل واالهمال الذي يتعرض له الصغار في المراكز أو اظهار و االهتمام بهذه الفئة 

وقد اثمرت هذه الجهود والدعوات الى ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بطبيعة المرحلة واهمية . الحضارية
 .االهتمام بمنتسبيها وتلبية احتياجاتهم

طبيعتها واحتياجاتها  ويبحث في محددة ويعود تاريخ الطفولة كمفهوم حديث يشير الى مرحلة عمرية
ل تعريف قانوني أو  حيث ظهر ،وأشكال االستجابات التربوية والقانونية لها الى بدايات القرن العشرين

جه أو كنتيجة الحتجاج جمعية سيدات شيكاغو على  9911في الواليات المتحدة االمريكية عام  للطفولة
شكلت هذه الحملة نقطة انطالق لحركة عالمية اسفرت جهودها و . معاملة واستغالل االطفال في المدينة

في تغيير النظرة المجتمعية للطفولة واالطفال ودفعت الى ايجاد تشريعات تستند الى أسس نفسية وتربوية 
 . واجتماعية تراعي طبيعة االطفال المعّرضين للخطر والمتورطين في نزاع مع القوانين

وبدرجات متفاوتة يبدي اهتماما بحقوق األطفال عامة واألطفال الداخلين في ومنذ ذلك التاريخ بدأ العالم 
ظهرت قوانين خاصة في العديد من دول العالم تحت  ،وكنتيجة لذلك ،نزاع مع القانون بشكل خاص

مسمى قانون االحداث ومحاكم خاصة تنظر قضاياهم اضافة الى اشراك العاملين االجتماعيين ومراقبي 
 . دين في تقييم ومراجعة الحاالت التي تستدعي تّدخل القانونالسلوك والوال

وتستند قوانين االحداث الى األسس النفسية والتربوية التي تؤكد على أن الطفل كائن بشري غير مكتمل 
النضج مما يحّد من مسؤوليته عن االعمال التي يرتكبها وعليه فإن مصلحة الطفل والمجتمع تقتضي 

نحراف باعتبارها مناسبة لمراجعة الظروف والبيئة التي يعيش فيها الطفل ودعوة لكافة النظر الى حالة اال
الجهات المعنية لتحّمل مسؤولياتها في اعادة تشكيل هذه البيئة والظروف بما يخدم حق الطفل في البقاء 

 . سلوكهر على سالمة نموه واستقامة د تأثوالحماية والنماء بعيدا عن االخطار والتهديدات التي ق
الة لالطفال بحيث ال يعاقب الطفل لذلك فقد اشتمل القانون على العديد من الضمانات التي تكفل العد

كما توجهت ضمانات اخرى الى تجنيب االطفال  ،على االفعال المرتكبة اذا كان غير مميز لهذه االفعال
متهم البالغ مثل عدم جواز تقييد المرتكبين لالفعال الخارجة عن القانون لالجراءات التي يتعرض لها ال
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وصيه لكافة اجراءات  أوالحدث وسرية المحاكمة وعزله عن الكبار في دور التوقيف وحضور ولّيه 
المحاكمة والنظر في القضية من قبل قضاة مختصيين وانعقاد الجلسات في ايام محددة والزامية النظر في 

 .تقرير مراقبي السلوك
ع خاص باالحداث واشتراك العديد من المؤسسات والجهات في انفاذ قانون هذا وبالرغم من وجود تشري

االحداث اال ان النجاح في تحقيق اهداف العدالة لالحداث يتوقف على عوامل كثيرة ومتداخلة يأتي في 
مقدمتها قدرة النظام على استيعاب المستجدات المعرفية والمهنية في هذا الميدان اضافة الى مستوى 

والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ نظام العدالة الجنائية وتفّهم كل جهة ألهمية الدور الذي التنسيق 
اضافة الى ذلك ال بّد الي نظام عدالة ان يستوعب ثقافة . تنهض به وعالقته بأدوار الجهات االخرى

والتي تعتبر جزءا حقوق االنسان و يستند الى فلسفة ومضامين االتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق 
 .من المنظومة القانونية للدولة باعتبارها طرفا في هذه االتفاقية بعد التصديق عليه

 ،ق االنسانومن هنا تاتى اهمية هذه الدراسة والتى كلف بها فريق البحث من قبل المركز الوطنى لحقو 
ة الجهات المعنية بتنفيذ كونها اعدت وفق منهجية تشاركية من خالل تنفيذ العديد من ورش العمل لكاف

نظام عدالة االحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية االمر الذى جعل هذه الدراسة تشكل 
الى حد كبير احد مخرجات المشروع الذى ينفذه المركز الوطنى لحقوق االنسان فى مجال عدالة 

 .االحداث
عنى بحقوق االنسان بشكل عام واالطفال بشكل ولكون المركز الوطنى لحقوق االنسان مؤسسة وطنية ت

االهتمام باالحداث يندرج فى اطار حماية الفئات التى تعتبر حقوقها  خاص فقد ارتأى فريق البحث ان
االكثر تعرضا لالنتهاك ومن ضمنهم االحداث،وبناء ذلك اعتمد فريق البحث البناء على ما تم انجازه من 

 .وتكرار العملدراسات سابقة لتجنب االزدواجية 
على صعيد كل  أووقد التقى فريق البحث مع كافة الشركاء فى مجال التعامل مع االحداث كمجموعات 

مؤسسة على حده فى بعض االحيان من اجل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون االحداث ايمانا من 
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ضاء اللجنة االستشارية للدراسة الفريق باهمية العمل وفق النهج التشاركى حيث تم اطالع المشاركين واع
 .على ابرز محاورها واالستماع الى مالحظاتهم التى كان لها االثر الكبير على مراحل تنفيذ الدراسة

وحاول فريق البحث ان يركز على كل ماهو جديد فى مجال عدالة االحداث فى االردن خصوصا فى 
ية فى هذا المجال مثل انشاء بعض المحاكم السنوات االخيرة التى شهدت العديد من الخطوات االيجاب

المتخصصة فى مجال االحداث فى بعض المدن الكبرى وانشاء شرطة متخصصة باالحداث وقيام بعض 
مؤسسات المجتمع المدني بوضع تصور مبدئى لنظام المساعدة القانونية واالخذ ببعض برامج التدابير 

 .ةالسالبة للحري أوالبديلة للتدابير االحتجازية 
وهنا اليسع فريق البحث اال ان يتقدم بالشكر الى المركز الوطنى لحقوق االنسان على ايالء الطفل فى 
نزاع مع القانون العناية التى يستحقها من حيث اصداره تقارير سنوية حول عدالة االحداث شكلت احد اهم 

لى مالحظاتهم القيمة اثناء مرجعيات هذه الدراسة كما يشكر فريق البحث اعضاء اللجنة االستشارية ع
 .ورش العمل التى تم خاللها مناقشة محاور هذه الدراسة

يكتمل اال بجهود الجميع من افراد ومؤسسات  ويود فريق العمل ان يبدى ان هذا الجهد سيبقى قاصرا وال
ه حكومية ورسمية التى عملت والزالت تعمل بروح الفريق الواحد االمر الذى انعكس ايجابا على هذ

 .الدراسة
وحيث ان مشروع القانون المعدل اليخص جهة بعينها كونه يتعلق بقانون عام ويهم الكافة وبالتالى فهو 
بحاجة الى حوار وطنى وتوافق كبير وهذا بالنتيجة احد اهم اهداف هذه الدراسة والتى يحاول فريق البحث 

الى حوار وطنى وتوافق  ظر حولهامن خاللها وضع تصور لكافة االراء المطروحة وتقريب وجهات الن
 .كبير وهذا بالنتيجة احد اهم
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 :وختاما
مجتمع يرعى ويصون حقوق االطفال بشكل عام ومن هم فى نزاع مع القانون  نقول ان أية دولة وأي

 .بشكل خاص هو المجتمع الذى ينظر لمستقبله بخطى ثابته
 

 فريق البحث

    3102-عمان
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ويستند التشريع في اي مجال من المجاالت على  ،ع احد اهم ادوات بناء وتنظيم المجتمعيشكل التشري
ونظرا للطبيعة الديناميكية للمجتمعات . فلسفة المجتمع و تراثه ونظرته لكل من الفرد والدولة والمجتمع

تيجة وديمومة وعمق التواصل الحضاري فيما بينها تظهر الحاجة الى تطوير وتحديث التشريعات كن
 .للتغيير في الفلسفة والقيم والنظرة لكل من الفرد والمجتمع والعالقة بينهما

وفيما يخّص التشريعات الجزائية والتي تمثل استجابة المجتمع لتعّدي االفراد والجماعات على ما يعتبره 
صالح لتأخذ فردية تحميها التشريعات فقد تعددت االستجابات للتعديات على الم أوالمجتمع مصالح عامة 

 :اكثر من اشكال االستجابات المتمثلة في أوواحدا 
  Revenge الثأر .9

 Retribution القصاص .2

  Reprission القمع .3

  Retaliation االنتفام .4

  Rehabilitation اعادة التأهيل .5

  Reintegration اعادة الدمج .6

على استجابات المجتمع حيال في معظم مراحل التاريخ االنساني هيمن الثأر والقصاص والقمع واالنتقام 
وفي القرن الماضي ظهرت نظريات التعويض . الجرائم واالنحرافات المرتكبة من قبل االفراد والجماعات

واالصالح والتأهيل واعادة الدمج كنتيجة لتطور العلوم النفسية واالجتماعية التي حاولت ان تحّمل 
         .جل المسؤولية عن انحراف الصغارو مسؤولية انحراف افراده البالغين  المجتمع جزء من

وقدعكست هذه النظريات نفسها على التشريعات الجزائية في مختلف المجتمعات وعلى تشريعات االحداث 
  .ونظم العدالة الجنائية الخاصة بهم

 

 

 تمهيد
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 اجاتالتشريعات الوطنية للمراجعة الدورية المستمرة بما يلبى حوفي ضوء هذه المعطيات ال بّد ان تخضع 
 .و يواكب التغيرات ويتماشى مع التزامات الدولة من خالل االتفاقيات المصادق عليهاالمجتمع 

ومن بين التشريعات المختلفة تحظى التشريعات الخاصة بالطفولة واالطفال في حاالت النزاع مع القانون 
جاتهم للبقاء والحماية والنماء بأهمية خاصة نظرا لطبيعة وخطورة المرحلة العمرية التي يمر بها االفراد وحا

وفي االردن تشكل شريحة االطفال الواقعة اعمارهم دون . واثار كل ذلك على حاضر المجتمع ومستقبله
 .من السكان% 44سن الثامنة عشرة ما يقارب 

ومما يضاعف من الحاجة الى مراجعة وتطوير التشريعات ونظم العدالة الجنائية لالحداث سرعة التغييرات 
 . أثر هذه التغييرات على كل من الفرد واالسرة والمجتمعالعالم و  اى يشهدهتال

التشريعات الخاصة بالعدالة الجنائية لألحداث في  لمراجعة وتحليلالدراسة فقد جائت هذه  ،مما تقدم
 : بهدف االجابة على األسئلة التالية األردن

 .لعالمية واالتفاقيات الدوليةانسجام التشريعات الوطنية لالحداث مع التشريعات ا مدى -
 .غياب االجراءات السليمة للتعامل مع االحداث بما يتفق مع التشريعات الخاصة بهم أووجود  -
مستوى التكامل واالنسجام بين الجهات التي تعمل على تنفيذ التشريعات واالجراءات الخاصة بعدالة  -

 .االحداث
داث على تنفيذ التشريعات واالجراءات بما يحقق مدى قدرة الكوادر البشرية التي تتعامل مع االح -

 .فلسفتها واهدافها
 .المشكالت والتحديات التي يواجهها نظام عدالة االحداث في االردن والمقترحات لمواجهتها -

 :ستتناول الدراسة موضوعها من خالل المحاور التالية ،لتحقيق ذلك 

 :المرجعيات الدولية للدراسة: الا أو 

 .ريخية موجزة عن التشريعات الخاصة باألحداث في األردنلمحة تا: ثانياا 
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 .اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األحداث وفقاا للتشريعات األردنية: ثالثاا 

 .نظرة حول العدالة اإلصالحية الجنائية: رابعاا 

ة التشريعات األردنية المتعلقة باألحداث وسبل تفعيلها بما ينسجم مع مبادئ العدالة الجنائي: خامساا 
 (.التوصيات)اإلصالحية 

 .المعوقات والتحديات وسبل تالفيها: سادساا 

جدول بالتعديالت المقترحة على قانون األحداث وبدائل العقوبة السالبة للحرية المقترحة وفقاا : سابعاا 
 .لمبادئ العدالة الجنائية اإلصالحية لألحداث

 االحداث المعمول به حاليا مالحظات على مسودة مشروع القانون المعدل لقانون:ثامنا 

 التوصيات والمالحق والمراجع:تاسعا
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تستند التشريعات الخاصة بعدالة االحداث على مبادئ حقوق االنسان عامة والواردة في االعالن العالمي 
صة بحقوق الطفل والتي تمثل النظرة والعهود واالتفاقيات والبرتوكوالت الدولية اضافة الى االتفاقية الخا

كما تمثل هذه  ،العالمية الجديدة لالطفال وتدعو الدول الى كفالة حقوقهم في البقاء والحماية والنماء
التشريعات استجابة طبيعية لنتائج البحوث والدراسات والنظريات التي قدمتها علوم التربية والنفس 

ها وكيفية االستجابة الحتياجاتها وضمان سالمة التنشئة واالجتماع حول الطفولة ومفهومها وطبيعت
وتزخر المكتبة العالمية بأدبيات حقوق االنسان المتمثلة باالتفاقيات والتقارير . واالعداد للحياة لمنتسبيها

والمواثيق التي شكلت القيم الحديثة للمجتمع االنساني في نظرته وتعريفه لمفاهيم الحق والحرية ةالعدل 
واة وغيرها من المفاهيم التي يجب على السلطات في كل المجتمعات كفالتها وتقديم الضمانات والمسا

ومن بين هذه المرجعيات التي شكلت اطارا للمراجعة ما  ،واتخاذ االجراءات الني تحول دون التعّدي عليها
 :يلي
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .9
 برتوكولين اإلضافيين الملحقين بهالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وال .2
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية .3
قواعد ) قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتجازية9191اتفاقية حقوق الطفل لعام  .4

 (طوكيو
 (اض التوجيهيةمبادئي الري)مبادئي األمم المتحده التوجيهية لمنع جنوح األحداث  .5
 (قواعد هافانا) قواعد األمم المتحده بشان حماية األحداث المجردين من حريتهم .6
 (قواعد بكين) قواعد األمم المتحده النموذجية الدنيا الدارة شوؤن قضاء االحداث .7
 المبادى األساسية لمعاملة السجناء .9
 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .1

 المرجعيات الدولية للدراسة: لا أو 
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 واساءة استعمال السلطة لمبادى األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمةاإلعالن الخاص بشان ا .94
االطباء في حماية المسجونين  مبادى مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين وال سيما .99

 المهينة أوالالانسانية  أوالعقوبة القاسية  أووالمحتجزين من التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة 
 ك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانينمدونة لقواعد سلو  .92
 المهينة  أوالالإنسانية  أواتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية  .93
 اإلطار العربي للطفولة .94
 2449إعالن القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة لعام .95
 .المبادى الخاصة باستقالل السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة .96
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ل قانون خاص أو حيث صدر منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي بدا االهتمام باألحداث في األردن 
 لعام 24 رقمصدر قانون  9169وفي عام . 9154لعام  96 لقانون رقمتاله ا 9159باألحداث عام 

والذي جاء اكثر انسجاما مع المبادئ والمنطلقات التي تراعي طبيعة الطفولة حيث اشتمل على  9169
التعريفات واالجراءات التي تنظر للطفل ككائن يمر بمراحل نمائية يختلف في كل منها مستوى التمييز 

لهذه التغيرات وتحديد اجراءات والفهم واالدراك لطبيعة االفعال مما يقتضي تقسيم الحداثة الى مراحل تبعا 
  (الفتى ،المراهق ،الولد ،ما قبل التمييز)واستجابات مجتمعية تنسجم مع طبيعة كل مرحلة من المراحل 

وقد شكل هذا القانون اساسا لبناء تشريعات االحداث في االردن بالرغم من التعديالت التي طرأت عليه 
 .2442لعام  52 والقانون رقم 2442 املع 99رقم  9193لعام  7بالقانون والمتمثلة 

 59كما صدرت العديد من األنظمة والقوانين المتعلقة باألحداث مثل قانون مراقبة سلوك األحداث رقم 
لدار التربية ي المتعلقة بالنظام الداخلي لمؤسسات الدفاع االجتماعي والنظام الداخل واالنظمة، 2449لسنة 

 .االنضباطية في مؤسسات الرعاية والتأهيلاالجتماعية لألحداث والتعليمات 
اال ان االردن ال يزال يفتقر لنظام عدالة جنائية مستقل  ،وبالرغم من صدور هذه القوانين والتشريعات
 :بالمعنى المتعارف عليه دوليا وذلك لعدم وجود 

 شرطة خاصة باالحداث   .9
 مراقبين سلوك مدربين ومهيئين  .2
 ضاع والظروف الخطرة التي توجب تدّخل القانون و لأل عدم تحديد معايير لتوصيف دقيق .3
 تعنى بقضايا االحداث عدم وجود نيابة عامة مستقلة .4

 

        تاريخية موجزة عن التشريعات األردنية الخاصة لمحة: ثانياا 
 في األردن باألحداث
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عدم وجود محاكم خاصة باالحداث بكوادر مدربة واالكتفاء بتخصيص قضاة صلح للنظر بقضايا  .5
 قات غير تلك المخصصة لقضايا البالغين أو االحداث في ايام و 

 تربية واالصالح للبرامج الكفيلة باصالح االحداث افتقار دور التوقيف وال .6
 استمرارية تطبيق قانون العقوبات في حال اشتراك الحدث مع بالغين في ارتكاب االفعال الجنائية  .7
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 :تعريف الحدث .1
وقد . اقعة بين سن السابعة والثامنة عشرةو المرحلة العمرية ال ا بأنهاالحداثة قانونيعّرف التشريع االردني 

استند هذا التعريف على مفهوم المسؤولية حيث اعتبر الطفل دون السابعة غير مسؤول جزائيا عن االفعال 
التي يرتكبها في حين اعتبر الطفل ما بين السابعة والثامنو عشرة مسؤوال مسؤولية جزئية عن االفعال التي 

 قسم المشرع االردنىولية تبعا لمستوى االدراك والنضج الذي يتحدد بالعمر لذا وتتدرج هذه المسؤ . يرتكبها
 :وهى، الحدث الى ثالث فئات عمرية واعطى لكل فئة وصف خاص بها

 من أتم السابعة من عمرة ولم يتم الثانية عشرة :الولد 
 من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة: المراهق 
 رة ولم بتم الثامنة عشرةمن أتم الخامسة عش :الفتى. 

ولعل األسباب التى دفعت بالدول الى وضع تشريعات خاصة باألحداث تتمثل بان النظام القضائي الذى 
جرائم األحداث وذلك  في نظرلصالحا ل يكون يتعامل مع البالغين اليمكنه بآي حال من األحوال ان

أسس المعاملة اذ ان الهدف من تميز هذه و لالختالف التام بين النظامين من حيث التشكيل واالختصاص 
الفئة بنظام قضائي خاص يكمن في إصالحهم وتقويمهم كما ان التشريع الخاص باألحداث يعتبر من اهم 
المنجزات التي حققتها السياسة التشريعية في اخذ المعطيات الحديثة للعلوم الجنائية واإلنسانية واالجتماعيه 

 .بعين االعتبار

 :اء األحداثتنظيم قض .2

ان التطرق للتشريع الخاص باألحداث من حيث الدراسة والتحليل يتطلب بالضرورة استعراض ابرز 
 :المالمح الرئيسية لقضاء األحداث المتمثلة بما يلي

 

 أهم مالمح تشريع الحداث في األردن
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 :تشكيل محاكم األحداث - أ
تعتبر ).. المعمول به حاليا والتى جاء بها األردنيلقد تطرقت لذلك المادة السابعةمن قانون األحداث 

والتعتبر كذلك اذا كان الحدث متهما  (محكمة أحداث) فى التهم المسنده للحدث المحكمة التى تنظر
ويتبين من هذا النص .( .مع غير حدث على ان تراعى بحقه األصول المتبعه لدى محاكم األحداث

جود ان محكمة األحداث بموجب القانون األردني هى اية محكمة يمثل امامها الحدث أي ان و 
 .الحدث نفسه هو الذى يحددصفة المحكمة

من نفس المادة محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث  (ب) كما منح المشرع وبموجب الفقرة
الرعاية كما منح المحاكم البدائية بموجب  أواختصاص النظر في المخالفات والجنح وتدابير الحماية 

الفقرة األخيرة من نفس المادة على انه اذا كان صالحية النظر بالجرائم الجنائية ونصت ( ج)الفقرة 
الجرم المسند للحدث باالشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة لمحاكمة 
البالغ على ان تراعى بشان الحدث األصول المتبعة لدى محاكم األحداث بما في ذلك تقديم تقرير 

 .مراقب السلوك
والتى يستدل منها أن المشرع  ز األردنية هذا االتجاه في العديد من احكامهاوقد ايدت محكمة التميي

األردني ترك تشكيل محكمة األحداث الى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 
حسب نوع الجرم المرتكب من قبل الحدث وحسب نوع العقوبة المنصوص 9169لعام 1األردني رقم 

 .عليها

 :قاد محكمة األحداثانع  - ب
نصت المادة الثامنه من قانون األحداث على انه للمحكمة ان تنعقد ايام العطل األسبوعية والرسمية 

 .والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك
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وفى ذلك نجد ان المشرع قد راعى المصالح الفضلى للطفل من حيث انعقاد محكمة األحداث في 
المحاكمات العادية حتى يبعد الحدث عن اجواء المحاكمة العادية التى تسودها الرهبة قات أو غير 

 .والروتين وفضول االخرين

 :الطبيعة القانونية لمحاكم األحداث  -ج
القضاء الخاص نظرا القتصارها على اختصاص قضائي معين  يمكن اعتبار محاكم األحداث نوع

الذين لم يبلغوا سن الثامنه عشرة وهو سن الرشد الجنائي يتمثل بالجرائم التى يرتكبها األحداث 
وبالتالى هو قضاء خاص اليختلف عن القضاء العادى في الجوهر كونه يختص بنظر قضايا معينه 

الى نوعية الجريمة المرتكبه اى نجد ان له ذاتية مستقله عن  أوسواء بالنظر الى شخص الجاني 
في حالة وجود  أوكاب الحدث الى سلوك مخالف للقانون كونه يختص في حال ارت القضاء العادى

الحدث في إحدى حاالت التعرض لالنحراف كما يتميز قضاء األحداث من حيث اإلجراءات فاألصل 
باالضافة الى امكانية اجراء المحاكمة في غيبة الحدث وضرورة  في الجلسات السرية وليس العالنية

لنطق بالحكم لنجد ان الخروج على األصل العام المعمول الحصول على تقرير مراقب السلوك قبل ا
 .ثبه يهدف بالضرورة الى تحقيق مصلحة الحد
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 يعات الوطنيةبعد ان استعرضنا في المحورين السابقين من محاور هذه الدراسة المرجعيات الدولية والتشر  
االحداث لبيان فيما اذا  الخاصة باألحداث سوف نتطرق في هذا المحور الى إجراءات محاكمة( األردنية)

وهذه اإلجراءات يمكن  فيما بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية كان هناك نوع من التوافق واالنسجام
 :ايجازها بما يلي

مدى تالئمها مع معايير المحاكمة العادلة وفقا لالتفاقيات الضمانات القانونية لمحاكمة الحدث و  .9
 :الدولية

يفهم قضاء األحداث على انه جزء ).. امة لقواعد بكين بانهعلى من المبادى الو فقد ورد في المادة األ
اليتجزا من عملية التنمية الوطنية لكل بلد ضمن اطار شامل من العدالة االجتماعية لجميع األحداث 

كما  ..(ن في الوقت نفسه عونا على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سني في المجتمعبحيث يكو 
يجرى تطوير وتنسيق خدمات قضاء األحداث ).. تطرقت الفقرة السادسة من نفس المادة على مايلى

لتى بصورة منهجية بغية تحسين وتدعيم كفاءة الموظفين العاملين في هذه الخدمات بما في ذلك األساليب ا
من خالل هذا النص يجب النظر الى قضاء  ..(يطبقونها والمناهج التى يتبعونها والمواقف التى يتخذونها

األحداث على انه جزء من االطار الشامل للعدالة االجتماعية وان تراعى بموجبه المصالح الفضلى 
 .للحدث

 فيرها للحدث قيد المحاكمة والتىكما تطرقت المادة السابعة من قواعد بكين الى الضمانات التى يجب تو 
 :يجب توفير بعض الضمانات للحدث اثناء المحاكمة والتى يمكن ايجازها بما يلي)..جاء بها 

  افتراض قرينة البراءة
 الحق في االبالغ بالتهم الموجهة

 الحق في التزام الصمت
 

             الجراءات الخاصة بمحاكمة الحداث وفقا للتشريعات الردنية: ثالثاا 
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 الحق في الدفاع
 الوصى أوالحق في حضور أحد الوالدين 

 حكام الصادرةالحق في الطعن باأل
ومن اجل تحقيق الحماية الالزمة للحدث امام القضاء فقد تطرقت قواعد بكين الى عدة شروط البد من 

 :توافرها في قضاء األحداث وحثت الدول األطراف على االلتزام بها والتى يمكن إيجازها بما يلي
 وجود سلطة مختصة إلصدار األحكام 

 لمصالح الفضلى للحدث ان يولى قضاء األحداث االهتمام با
 األمر  يلقانونية من حيث حضور الدفاع وولحق الحدث بالحصول على المساعدة ا

 االخصائي االجتماعى بعين االعتبار قبل إصدار الحكم اخذ تقارير
 البت بالدعاوى الخاصة باألحداث دون اى تأخير غير ضروري

جد انها تضمنت بعض مالمح السياسة الجنائية وبالرجوع الى التشريعات األردنية المعمول بها حاليا ن
 :يمكن ايجازها بما يلى الحديثة في التعامل مع قضايا األحداث والتى

 :سرية المحاكمة .1

تجري محاكمة الحدث سرية وال ).. المادة العاشرة من قانون األحداث التى جاء بها إليهوهذا ما تطرقت 
محاميه ومن كان  أووصيه  أوالسلوك ووالدي الحدث يسمح الحد بالدخول الى المحكمة خالف مراقبي 
والهدف من سرية المحاكمة هو رعاية النظام العام ..( من األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بالدعوي

واآلداب العامة حتى ال يصبح األحداث عرضة الى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتهمين مما 
 .قد يؤثر في نفوسهم واخالقهم
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 :الفصل بقضايا األحداث بصفة مستعجلة .2

تعتبر قضايا األحداث من القضايا ).. فقد نصت المادة الخامسة من قانون األحداث على انه
والهدف من ذلك الحد من اآلثار السلبية المترتبة على إطالة أمد المحاكمة كون طول أمد  ..(المستعجلة

 .بط ما بين الفعل المرتكب واألثر المترتب على ذلك الفعلالمحاكمة يترتب عليه عدم تمكن الحدث من الر 
 

 :حضور ولى أمر الحدث جلسات التحقيق والمحاكمة .3

 أوبحيث نجد ان المادة الثالثة عشرة من قانون األحداث قد نصت على وجوب حضور ولى الحدث 
 ب السلوك بذلكالشخص المسلم اليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة على ان يتم اشعار مراق أووصيه 

والهدف من ذلك حماية مصلحة الحدث وتمكينه من الدفاع عن نفسه وهذا ما اكدته المادة الخامسة عشرة 
 من نفس القانون التى جاء بها

 أوالشخص المسلم اليه  أووصيه  أويجوز اجراء التحقيق مع الحدث االبحضور وليه  ال - أ
 .لسلوك لحضور جلسات التحقيقال تعذر حضور اى منهم يدعى مراقب احمحاميه وفى 

وصيه  أووليه  أواذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود االثبات ويجوز لها  - ب
 .محاميه مناقشة الشهود أو

اذا تبين للمحكمة لدى االنتهاء من سماع بينة االثبات وجود قضية ضد المتهم تسمع شهادة  - ت
محاميه بمساعدته  أووصيه  أوه كما يسمح لوليه شهود الدفاع ويسمح للحدث ان يتقدم بدفاع

 ..( بالدفاع عن نفسه وفى حال تعذر ذلك يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك

محاميه فان من شان ذلك ان يبدد من مخاوف  أووصيه  أون ذلك نجد ان حضور ولى امر الحدث إ
 .ات التحقيق والمحاكمةالحدث ويشعره باالمان ويزيد من تعاونه مع القاضي إثناء إجراء

 :عدم تقييد الحدث .4

فقد نصت المادة الثالثة من قانون األحداث على عدم جواز تقييد الحدث باي قيد اال في الحاالت التى 
 .يبدي فيها من التمرد والشراسة ما يستوجب ذلك
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 :الحصول على تقرير مراقب السلوك .5

ل البت في الدعوى ان تحصل من مراقب السلوك على المحكمة قب).. نصت المادة الحادية عشرة على انه
على تقرير خطى يحوى جميع المعلومات المتعلقة باحوال ذوى الحدث المادية واالجتماعية واخالقه ودرجة 
ذكائه وبالبيئة آلتي نشا وتربا بها وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته 

ولعل التركيز على أهمية تقرير مراقب السلوك يتجلى في  ..(المقترحه الصالحهالسابقه للقانون وبالتدابير 
كونه يساعد القاضى على تقدير التدابير التى يتوجب توقيعها على الحدث لغايات تحقيق المصلحه 
الفضلى للحدث التى تهدف الى اعادة إصالحه وتقويمه يضاف الى ان مراقب السلوك اقدر من القاضى 

 .ة بالظروف االجتماعية للحدثعلى االحاط

 :الحكم الصادر بحقه أودم اعتبار ادانة الحدث من األسبقيات وحظر نشر صورة الحدث ع .6

وهذا ما تطرقت اليه المادتان السادسة والثانية عشرة من قانون األحداث والهدف من ذلك توفير المزيد من 
 .الضمانات القانونية للحدث

 :ز بشكل موسععدم اللجوء للتوقيف واالحتجا .7

من قانون األحداث فال يجوز اللجوء للتوقيف اال في حاالت  عةفعلى الرغم مما ورد في نص المادة الراب
الضرورة القصوى ويجب التوسع في اإلجراءات الخاصة باخالء السبيل بالكفالة وذلك يهدف التقليل من 

 سلوكة المستقبلي القيود واالثار السلبية التى يفرضها توقيف الحدث على حريته و 

 :الضمانات الخاصة باعتراف الحدث اثناء المحاكمة .8

فقد نصت المادة الخامسة عشر من قانون األحداث على وجوب تسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون 
بلغه بسيطة يفهمها والهدف  الى األلفاظ آلتي استعملها في اعترافه وان يتم سؤاله عن الجرم المسند اليه

خى الدقة بان تكون االجراءت المتخذة بحق الحدث متناسبه من عمره ومع الظروف المحيطة من ذلك تو 
 .به
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 :حصر سلطة التوقيف بالقضاء  .9

 .األجهزة الشرطية أووالهدف من ذلك تجنب توقيف الحدث من قبل الجهات األخرى مثل الحاكم اإلداري 

 :يةالضمانات العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائ .11

باإلضافة الى الضمانات المنصوص عليها في قانون األحداث والتى تم استعراضها سابقا هناك مجموعة 
الضمانات تطرق لها قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ومن أهمها افتراض قرينة البراءة -94من 

حاطة اإلجراءات الخاصة بالقبض والتفتيش والتوقيف بالضمانات التى تطرقت  944و 994) لها المواد وا 
 .2449لعام  96المعدل بالقانون رقم 9169لعام  1 من قانون األصول الجزائية رقم (947و

وتم تعزيز االتجاه السالف ذكره من خالل اعداد مشروع قانون معدل لقانون االحداث المعمول به حاليا 
اء تمهيدا لعرضه على البرلمان القادم عام حيث اقره ديوان الراى والتشريع واللجنة القانونية فى مجلس الوزر 

وسوف نورد المشروع ضمن مالحق هذه الدراسة ونامل اى يتم اقراره بالسرعة الممكنة كونه  2493
تضمن العديد من الخطوات االيجابية التى تصب فى مصلحة الحدث ويتماشى مع المعايير الدولية فى 

القانون المعدل كان ثمرة توافق وطني بين الجهات  مجال عدالة االحداث مع التنويه الى ان مشروع
 المعنية بحقوق االطفال بشكل عام واالطفال فى نزاع مع القانون بشكل خاص

من كل ما تقدم نجد ان التشريعات األردنية المتعلقة باألحداث تتفق من حيث الخطوط العريضة مع ما 
ال اننا نجد ان ذلك ال يكفى على ضوء االهتمام ا ورد باالتفاقيات والقواعد الدولية الخاصة باألحداث

األطفال في نزاع مع القانون وعلى ضوء التطورات السريعة  أوالدولي المتزايد باألحداث الجانحين 
انعكست في بعض  والمتالحقة التى يشهدها العالم بأسرة في شتى مناحي الحياة تلك التطورات التى

ى يقتضى التدخل التشريعي السريع لمعالجة جوانب الخلل ان وجدت جوانبها سلبا على األحداث االمر الذ
على ان تراعى تلك المعالجة الجوانب الخاصة بفلسفة العقاب الحديثة التى من ابرز مالمحها القيام بكل 
من شانه ضمان اعادة اندماج الحدث الجانح بالمجتمع مجددا وضمان التركيز على التدابير االحترازية 

pp 
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ية ودراسة الجوانب االجتماعية والنفسية واالقتصادية المحيطة بالحدث الجانح وهذه االمور تشكل والوقائ
أحد أهم أركان العدالة اإلصالحية الجنائية والتى سنتطرق اليها من خالل المحور التالى من محاور هذه 

 .الدراسة
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سوف نتطرق في هذا المحور من محاور هذه الدراسة الى العدالة اإلصالحية الجنائية بشكل عام من 
ا بشكل عام لبيان فيما اذا كان باالمكان األخذ بها في إليهحيث التعريف بها وأساليبها ودواعي اللجوء 

في األردن من حيث األردن وماهى الخطوات والتوصيات المقترحة لالخذ بذلك على الصعيد الوطني 
من حيث االجراءت اإلدارية مع التطرق الى الجهود التى بذلت لغاية االن والخطوات  أوالتشريع 

 :المستقبلية المطلوبة وذلك على النحو التالي

 :التعريف بالعدالة اإلصالحية الجنائية .1

اءات تركز على إصالح يمكن باختصار تعريف العدالة اإلصالحية الجنائية بانها استجابة منظمة لالعتد
تسببت فيه يحيث يتم تحديد  أوالضرر الالحق بالضحايا والمعتدين والمجتمع الذي كشفت عنه الجريمة 

الضرر واتخاذ الخطوات الكفيله بإصالحه بمشاركة من قبل جميع األطراف الذين لهم عالقة بذلك بهدف 
 .مع الجريمة تشجيع المجتمعات المحلية على مشاركة حكوماتها في التعامل

ضح عندما يكون مرتكب الجرم من فئة األحداث بحيث تبدا نظرية العدالة أو ولعل ذلك يتجلى بصورة 
اإلصالحية من خالل النظر الى األسباب التى تدفع المجتمع الى اعتبار بعض السلوكيات إجرامية وتقوم 

ي يرتكب أي جرم يلحق الضرر الحكومات بذلك لمنع إلحاق الضرر بالصالح العام والناس والشخص الذ
 .واألذى بالمجتمع وباالفراد

اما نظام العدالة اإلصالحية يركز  لهذا نجد ان نظام العدالة الجنائية يركز بشكل أساسي على الجريمة
على المعتدى والضحية والمجتمع كون الجريمة تلحق الضرر باألشخاص والعالقات وبهذا الصدد تعتبر 

يلة الصالح تلك األضرار قدر اإلمكان ويتحمل المعتدى نصيبه من التكفير عن العدالة اإلصالحية وس
 .ذنبه

 نظرة حول العدالة اإلصالحية الجنائية :رابعاا 
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وباختصار نجد ان العدالة الجنائية أصبحت تأخذ وعلى ضوء فلسفة العقاب الحديثة منظور إصالحي 
 .هدفه جبر الضرر الناجم عن الجرم المرتكب دون التركيز على العقوبات فقط

 :إلصالحية الجنائيةمبررات استخدام العدالة ا .2

بعد ان قمنا بالتعريف بالعدالة اإلصالحية الجنائية سنحاول التعرف على مبررات اللجوء اليها لبيان فيما 
اذا كان باالمكان االخذ بها على الصعيد الوطني في األردن مع العلم ان هناك اتجاه عالمي لآلخذ بها 

ية في أسلوبها التقليدي الذى يركز على العقوبات السالبة بعد ان ثبت وعلى ارض الواقع بان العدالة الجنائ
 :للحرية لم تعد تحقق الردع بشقيه العام والخاص وبالتالى يمكن ايجاز تلك المبررات بما يلي

 :التخفيف من ازدحام المحاكم والسجون - أ

ذا ما تشير اليه تعاني أغلبية دول العالم تقريبا من مشكلة االزدحام في المؤسسات العقابية والمحاكم وه
األرقام المتزايدة في أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم وزيادة في أعداد المحكومين والموقوفين 
بحيث أصبحت تلك المشكلة تفوق قدرة الحكومات على معالجتها بطريقة ناجحة وفعاله األمر الذي 

ذا الصدد نجد ان األمم المتحدة تبنت دفع بالعديد من الدول ألي األخذ بمعايير العدالة اإلصالحية وبه
مثل  ةالبرامج المرتبطة بالعدالة اإلصالحي أوتركز على العدالة اإلصالحية  العديد من القرارات التى

قدمت حكومتا كندا  2444برنامج الوساطة بين الضحية والمعتدى وبنفس االتجاه نجد انه وفى عام 
األمم المتحدة تعليمات دولية لتساعد الدول على تبني مشروع قرار تقترحان فيه ان تطور  وايطاليا

دولة الى المشروع الذي تبناه المجلس االقتصادي  39اكثر من  إنضم برامج العدالة االصالحيه وقد
 .واالجتماعى
وفى النتيجة تبني المجلس تلك المبادي وكان من  عقدت األمم المتحدة اجتماع خبراء 2449وفى عام 

وردت اثناء المناقشات محاولة التخفيف من االزدحام في السجون والمحاكم اذا تم ضمن األمور التى 
 .االخذ ببرامج العداله االصالحيه
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 :زيادة الوصول الى العداله والشفافية - ب

ان االخذ بأساليب وطرق العدالة االصالحيه يساعد الحكومات على معالجة انعدام ثقة الناس في 
مزيد من األطراف في عملية تطبيق العدالة وذلك من خالل إشراك تطبيق العدالة النها تشرك ال

الضحية والمعتدى في حل النزاع بينهما كما نجد ان الممارسات االصالحيه تسهل التوصل الى 
مستويات اعلى من رضا الطرفين على الطريقة التى يتم التعامل بها مع قضيتهما وتخلق فهما اكبر 

ة بين أفراد المجتمع وتبني عالقات تعاون اقوى بين مؤسسات المجتمع لطرق سير عملية تطبيق العدال
المدني والحكومات االمر الذى يخلق نوع من الحوار والمساءلة بين الحكومة والمجتمع يضاف لذلك 
ان مشاركة المواطنين في عملية تطبيق العدالة ستخفض احتماليه الفساد والظلم الذى ينجم عن احتكار 

 .السلطةاحد االطراف ب

 :احترام حقوق الضحايا  - ت

انها تساعد على االعتراف باحتياجات ضحايا  ونجد ان من مبررات اللجوء الى العدالة االصالحيه
كون التركيز فى اطار العدالة التقليدية ينصب على الجانى ويتم اهمال الضحية مع الجرائم وحقوقهم 

اى الضحية بحلجة ماسة للدعم النفسي  ان هناك اتجاه عالمى نحو حقوق ضحايا الجريمة كونها
 .واالرشاد والمساعدة القانونية للمطالبة بالتعويض مثال من خالل دوى الحق الشخصى

 :خفض معدالت الجريمة - ث

سع مما هو أو بحيث نجد ان وسائل العدالة اإلصالحية تسمح بهامش من الحوار والنقاش بشكل 
ذى يساعد على تحديد الظروف االجتماعية التى تقود معمول به خالل المحاكمات التقليدية االمر ال

 .الجريمة من اجل معالجتها
مع العلم ان العديد من بلدان العالم التى أخذت بهذه االليه طبقتها في البداية في مجال قضاء 
 األحداث كون قضاياهم قليلة الخطورة يا لمقارنه مع الجرائم المرتكبة من قبل البالغين باالضافه الى ان
امكانية اإلصالح واعادة االندماج تتحقق بمعدالت اكبر اذا كان مرتكب الجرم من فئة األحداث بحكم 
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من هو في  أوالعمر والظروف التى تدفع الرتكاب الجرم اذا اخذنا بعين االعتبار ان الطفل الجانح 
يتخذ من نزاع مع القانون هم من ضحايا المجتمع وبالتالى فان هذا المجتمع مطلوب منه ان 

اإلجراءات التشريعية واالداريه التى تركز على اإلصالح ولعل األخذ بالعدالة الجنائية االصالحيه يأتي 
  .على راس تلك اإلجراءات
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عد ان استعرضنا في المحاور السابقة المرجعيات الدولية لمبادئي وقواعد العدالة الجنائية والوضع ب
المعمول به حاليا على الصعيد الوطني في األردن من حيث التشريع المعمول به حاليا والتطبيق العملي 

على التشريع الوطني  لذلك التشريع وخصوصا فيما يتعلق باألحداث سنحاول في هذا المحور إلقاء الضوء
الخاص باألحداث لبيان فيما إذا كان يسمح باألخذ ببرامج العدالة اإلصالحية وهل يتطلب األمر إقرار نوع 

سن تشريعات جديده وما هو دور  أومن المراجعة التشريعية سواء من حيث تعديل التشريعات القائمة 
يذ تلك البرامج من خالل التشبيك والتنسيق ما القاضى الوطني وهل البد من إشراك مؤسسات مختلفه لتنف

الجهات ذات العالقه وماهى االسباب الموجبه لذلك وهل من الضرورى االطالع على تجارب  بين
 .اآلخرين بهذا الصدد

اسئله كثيرة تدور في الذهن سنحاول في هذا المحور أال جابه عليها وفق منهجيه علمية ومن واقع عملي 
حقيقي بضرورة األخذ بالعدالة الجنائية اإلصالحية اذا أدركنا ان الحدث الجانح هو  كقاضى ومؤمن ايمان

 :أحد أفراد المجتمع وهذا ما سنتطرق اليه على النحو التالى

 :الجهود السابقة التى بذلت في األردن بخصوص العدالة الجنائية اإلصالحية .1

ة الجنائية اإلصالحية بشكل عام وفى مجال لقد بدا التفكير في األردن مبكرا في مجال األخذ بالعدال
األحداث بشكل خاص بسبب سقوط نظرية الردع بشقيها العام والخاص ونجاح بدائل العقوية السالبة 
للحرية في البلدان التى اخذت بذلك فكانت البداية من خالل بعض الجهود المبعثرة والمشتتة كونها كانت 

اسة معدة مسبقا ومن ضمن تلك الجهود ان عقدت ندوة وطنية في تتناول الموضوع بصورة عابرة وبدون در 
تنفيذ األحكام الجزائية وفق ).. بعنوان 9119 لعام/94/92-9خالل الفترة من  ردنىالمعهد القضائي األ

 طرحت خاللها بعض األفكار الخاصة باإلصالح في مجال العدالة الجنائية ..( السياسة العقابية الحديثة

التشريعات األردنية المتعلقة باألحداث وسبل تفعيلها  :خامساا 
 :ةالعدالة الجنائية اإلصالحي بما ينسجم مع مبادئ
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فكار محاولة إيجاد منظومة لبدائل العقوبة السالبة للحرية باإلضافة الى التوصية من ضمن تلك األ
لى ثم توالت الجهود حيث تم تشكيل لجنة أو بالتركيز على تلك السياسة في مجال قضاء األحداث كمرحلة 

ن ضمن وكان م (التنمية االجتماعية األمن العام، القضاء،) وطنية من الجهات ذات العالقة بالحدث مثل
صت بها تلك اللجنة األخذ بأساليب العدالة اإلصالحية كما ساهمت العديد من مؤسسات أو األمور التى 

المجتمع المدني بعقد العديد من الندوات المتعلقة باألحداث وكانت تصب جهودها بنفس االتجاه كما تم 
قليمية مثل اليونسيف والم نظمة الدولية لإلصالح تنفيذ بعض األنشطة مع جهات ومؤسسات دولية وا 

الجنائي والمعهد العربي لحقوق اإلنسان وتسارعت تلك الجهود في الفترة األخيرة وخصوصا بعد االهتمام 
العالمي المتزايد بالطفل بشكل عام وتوجت تلك الجهود بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع 

وزارة التنمية االجتماعية ومديرية األمن العام العدالة اإلصالحية لألحداث بمشاركة المجلس القضائي و 
والمركز الوطني لحقوق اإلنسان وبدعم من اليونيسف والوكالة السويدية للتطوير كما تم التوقيع على 
المذكرة الخاصة بمشروع العدالة الحنائية لألحداث فيما بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة التنمية 

لذي نجد من خالله ان الحاجة أصبحت ملحه اكثر من اى وقت مضى لالهتمام االجتماعية األمر ا
 .باألحداث خصوصا بعد مصادقة األردن على االتفاقية الدولية للطفل واقرار القانون الخاص بالطفولة

 :وضع التشريعات الخاصة باألحداث وادارة قضاء األحداث في األردن .2

معمول بها حاليا ودور قضاء األحداث في تطبيقها نجد ان اما عند التطرق للحديث عن التشريعات ال
 9169لعام  1هناك تعدد في التشريعات المتعلقة باألحداث فهناك قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم

التحقيق وقانون  أووتعديالته الذى ينظم شكل المحاكمة وصالحية المحكمة وكيفية ادارة المحاكمة 
وتعديالته الذى يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة على كل جريمة  9164لعام  96العقوبات األردني رقم 
وتعديالته وبالقاء نظرة عامة على تلك التشريعات نجد انها ويشكل  9169لعام  24وقانون األحداث رقم 

عام تهدف الى رفع درجة احساس الطفل بكرامته وقدره من خالل مجموعة من اإلجراءات من حيث عدم 
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تقييده وسرية المحاكمة واحترام خصوصيته ومن حيث تصنيف األحداث الى اربع فئات بما ينسجم جواز 
 .مع قواعد بكين

كما نجد ان تلك التشريعات تنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل من حيث التعامل مع األطفال األحداث بشكل 
ما اكده الدستور األردني من الدين وهذا  أوالعرق  أواللون  أومتساو دون التمييز على اساس الجنس 

 .حيث النص على المساواة بين األردنيين أمام القانون
كما تولى التشريعات األردنية االهتمام بالتدابير الهادفة الى إعادة التأهيل واالندماج االجتماعي من خالل 

رة لألسرة من التعهد الشخصي والسماح بالزيا أوالربط بالكفالة  أوالوضع تحت أشراف مراقب السلوك 
خالل منح اإلجازات ومتابعة التحصيل العلمي واألكاديمي باإلضافة ألي الضمانات العامة التى يكفلها 

 .قانون أصول المحاكمات الجزائية التى تم استعراضها سابقا
أال أننا نجد ان ذلك ال يغطى كافة الجوانب المتعلقة بالعدالة الجنائية اإلصالحية من حيث عدم النص 

لصريح على بدائل العقوبة السالبة للحرية ومن حيث عدم إعطاء القاضى الصالحيات الواسعة والمرنة ا
التى تخوله اللجوء الى أسس وقواعد العدالة اإلصالحية وعدم وجود المشاركة الفعالة من قبل منظمات 

نوع من التوعية  برامج العدالة الجنائية اإلصالحية تتطلب وجود أن المجتمع المدني باالضافه الى
والتثقيف للمجتمع بأسرة حتى يتقبل تلك األفكار الجديدة وان يكون هناك نوع من المشاركة والتشبيك بين 
الجهات المختلفة للوصول الى الهدف المنشود مع عدم إغفال دور األسرة والمدرسة ودور العبادة ووسائل 

ا الى طرح تصوراتنا حول سبل تفعيل أسس وقواعد األعالم المرئية وال مقرءوه والمسموعة وهذا ما يدفعن
 .العدالة الجنائية اإلصالحية على ضوء ما بينناه سابقا

 :تصورات حول العدالة اإلصالحية لألحداث في األردن .3

عند التطرق الى سبل تفعيل التشريعات الخاصة بالعدالة الجنائية اإلصالحية وخصوصا في مجال قضاء 
 (مقترحات وتوصيات)ليه بعين االعتبار والتى تشكل في الوقت نفسه ااألمور الت األحداث البد من مراعاة
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نضعها بين يدي صناع القرار والمشرع والمهتمين لعلها تجد طريقها للتطبيق العملي وآلتي يمكن إيجازها 
 :بما يلى

 البد في البداية من تفعيل قضاء األحداث من حيث ايجاد القاضى المتخصص ووجود النيابة .9
عند البدء  أوالعامة المتخصصة بقضايا األحداث وان يتم إشراك جهات أخرى عند إصدار الحكم 

 أوإدارة حماية اآلسرة  أواألخصائي االجتماعي  أوفي إجراءات التحقيق مثل مراقب السلوك 
مؤسسات المجتمع المدني لنصل  أوالطب الشرعي  أوالمرشد التربوي  أواألخصائي النفسي 

الى ان المحاكم األسرية أصبحت ضرورة ملحة بمعنى ان القضية الخاصة بالحدث لم بالنتيجة 
يعد اآلمر منوطا بها للقاضى وحده بل البد من اشراك الجهات السالفة الذكر حسب طبيعة الجرم 
المرتكب وهذا االمر يتطلب التدخل التشريعي الذى يجب ان يأخذ بعين االعتبار إحالة كافة 

باألحداث الى محكمة واحده بدال من تشتتها ما بين محاكم صلح وبدائية ومحاكم  القضايا الخاصة
أحداث وان يتم في الوقت نفسه الفصل ما بين القضايا المرتكبة من قبل األحداث والقضايا 

 .المرتكبة من قبل البالغين
نائية يتوجب ان يرد النص الصريح الذى يخول القاضى اللجوء الى األخذ بأسس العدالة الج .2

من قانون األحداث بحيث  99اإلصالحية ونقترح بهذا الصدد أما بإضافة فقرة جديده الى الماده
يجوز للمحكمة اذا وجدت أسبابا مخففة تقديرية ان )...تصبح الفقرة المقترحة على النحو التالى

إصدار نظام ان يتم  أو ..(تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في هذه المادة بإحدى البدائل التالية
من قانون األحداث تحدد في النظام المقترح أسس وقواعد العدالة الجنائية  37مستقل بموجب الماده

اإلصالحية بما يتفق مع المعايير الدولية على ان يتم إعداد النظام بمشاركة من قبل كافة الجهات 
 .ذات العالقة ووفق منهجية علمية مدروسة ومعده سلفا

التشريعي المقترح ايجاد نوع من التسوية ما بين الحدث وذويه من جهة وبين ان يتضمن التعديل  .3
من يمثل المجتمع كالنيابة العامة في القضايا قليلة األهمية مقابل ضمانات معينة وبما يحقق 
التوازن ما بين المصالح الفضلى للطفل الجانح وبين مصالح المجتمع الذى يعيش به الحدث 
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يل النصوص القانونية الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة واإلفراج الشرطي االمر الذى يتضمن تفع
 .والوضع تحت االختبار القضائي

لألطفال بما يضمن التقليل من ميلهم للجنوح على يتم ذلك  (الوقائية) تفعيل أساليب الرقابة السابقة .4
 .المناسب من خالل بعض األطر التشريعية التى تعطى للجهات ذات العالقة التدخل في الوقت

رفع سن المسائلة الجزائية الى االثانيه عشر من العمر مثال مع االخذ بعين االعتبار التدابير  .5
وهذا ماتم االخذ به بموجب مشروع القانون  من قانون األحداث 29المنصوص عليها في المادة 

 .المعدل
 أمر المراقبة أوتفعيل أساليب الرعاية الالحقة للحدث بما يضمن تنفيذ  .6
يجاد بعض النصوص القانونية التى تقيد حق النيابة العامة في رفع دعوى الحق العام فيما يتعلق ا .7

األخذ بمبدأ المالئمة في الدعوى الجزائية  أوببعض الجرائم المرتكبة من قبل بعض األحداث 
ت ومقتضى هذا المبدأ إعطاء النيابة العامة سلطة عدم رفع دعوي الحق العام رغم توفر الموجبا

لذلك حيث أن النيابة بموجب هذا المبدأ قد تري ان من مصلحة الجماعة ان التقام الدعوى في 
 .مواجهة الحدث الن في عدم أقامتها مصلحه اكثر مما لو أقيمت هذه الدعوى

ان يتم التنسيق مع بعض الجهات بخصوص تنفيذ التدابير االحتجازية وفق منظور إصالحي كان  .9
هم وتعاون مع تلك الجهات لقيام الحدث الجانح بعمل نافع للمجتمع كبديل يتم إبرام مذكرات تفا

للعقوبة المفروضة ومن ضمن المقترحات المطروحة بهذا الصدد ان يتم التنسيق مع مؤسسة 
بعض مؤسسات القطاع الخاص كاألندية  أوالبلديات  أوالمراكز الحرفية  أوالتدريب المهني 

مراقب السلوك وان يتم تقييم التجربة  أواف ومراقبة القاضى الرياضية على يتم ذلك تحت أشر 
مقابل ضمانات تؤخذ على ذوى الحدث الجانح األمر الذى يهدف الى تحقيق مصلحة مزدوجة 

 .تتمثل في المحاولة الجادة الصالح الحدث وتضمن حق المجتمع الذى لحق به الضرر
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جنوح األحداث من جوانبها االجتماعية  يجب ان يرافق العملية التشريعية دراسة أسباب ظاهرة .1
واالقتصادية والنفسية ضمن استراتيجية وطنية تخضع للمراجعة الدورية على ضوء التطورات التى 

 .يشهدها المجتمع
يجب ان يتم إنشاء قاعدة بينات وطنية تشمل ظاهرة الجنوح وان تتضمن تلك القاعدة اإلحصائيات  .94

 .معينا لصاحب القرار عند إجراء اى تعديل تشريعيالدقيقة والموثقة حتى تكون مرجعا 
 

يتوجب تأهيل األجهزة اإلدارية المساعدة للقاضى وتدريبهم على المعايير الخاصة بالعدالة الجنائية  .99
 .اإلصالحية

يتوجب ان يتضمن التعديل التشريعي المقترح تفعيل النصوص الخاصة بحق الدفاع عن  -92 .92
نشاء  القانونية وخصوصا لألحداث غير   الخاصة ببرامج المساعدةجهزه ألاالحدث الجانح وا 

 .وان يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص، المقتدرين ماليا
عند األخذ بنظام العدالة اإلصالحية مستقبال يتوجب ان يتم تقييم ومراجعة النظام وفق أسس  .93

و سنه على ابعد تقدير النه أور و ستة شهأمنهجيه علمية محدده بعد مرور فتره ثالثة شهور 
 .اليمكن التعرف على الثغرات والمعوقات اال أثناء التطبيق العملي لذلك النظام

وفى نفس الوقت يتوجب العمل على إيجاد دليل لإلجراءات التى يتوجب العمل بها حتى يتحقق  .94
جراءات القضائية نوع من اإلطار المؤسسي للعمل المراد القيام به على ان يشمل ذلك الدليل اإل

باألحداث على ان يتم  واالداريه الواجب القيام بها من قبل كل جهة من الجهات ذات العالقة
 .تطوير الدليل في مرحله الحقه ليصبح دليل أجرائي موحد

عند األخذ بأي تعديل تشريعي مستقبالا يتوجب أن يراعي في تشكيل محكمة األحداث مشاركة  .95
ألنه يثبت من التجربة العملية أنها أقدر على التعامل ( القاضيات)تها العنصر النسائي في عضوي

مع الحدث الجانح، بحكم عاطفة األمومة، ولكون الحدث الجانح وخصوصاا الفتيات ال يجدن 
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الحرج في التحدث بكل شئ مع القاضي إذا كان وحسب الجندر من فئة النساء، ويمكن أن يتم 
 .تم بإطار تشريعي فإن ذلك يحقق نوع من المؤسسيةذلك بإجراءات إدارية، لكن إذا 

إن كل الجهود السابقة ال يمكن أن تتحقق على وجه أفضل إال في حالة تفعيل سبل الرعاية  .96
للحدث من الناحية التشريعية وبهذا الصدد نضع أمام المشروع التصور التالي بخصوص رعاية 

 :الحدث بكافة مراحلها

 (ج) (ب) (أ)

 (عالجية+ وقائية )الرعاية الالحقة  (العالجية)الرعاية الحالية  (الوقائية)قة الرعاية الساب
 .األسرة
 .المدرسة

 .دور العبادة
 .المجتمع

 .مؤسسات المجتمع المدني
 .المؤسسات االجتماعية

 .وسائل اإلعالم

 .األسرة
 .األجهزة الشرطية
 .إدارة حماية األسرة

 .المؤسسات االجتماعية
 .القضاء
 .النفسي األخصائي

 .مؤسسات المجتمع المدني

 .األسرة
 .األجهزة الشرطية

 .المؤسسات االجتماعية
 .القضاء

 .مؤسسات المجتمع المدني

 بعد المحاكمة أثناء المحاكمة قبل المحاكمة

 :من خالل هذا التصور يتضح لنا ما يلي
لوب في كل مرحلة أن التدخل التشريعي سواء من حيث سن تشريع جديد أو تعديل القائم منها مط

من مراحل التعامل مع الحدث الجانح، وبهذا الصدد أقترح أن يتم إصدار نظام مستقل بخصوص 
 .رعاية األحداث يشمل كافة مراحل الرعاية

إن لألسرة دور أساس ومهم في رعاية الحدث وخصوصاا الرعاية الالحقة علماا بأن دور األسرة 
 .دالة اإلصالحية الجنائية لألحداثيتضح بصورة أفضل عند األخذ بنظام الع

تشكل جهودها العمود ( القضاء واألمن العام والتنمية االجتماعية)هناك بعض الجهات الرسمية مثل 
الفقري للتعامل مع األحداث األمر الذي يتطلب إيجاد نوع من التنسيق فيما بينها ضمن إطار 

 .العمل بمفردها تشريعي، كونها مكملة لبعضها البعض وال تستطيع أي جهة
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يجب أن يضع صناع القرار المراجعة التشريعية في سلم األولويات عند التعامل مع األحداث  .97
الجانحين، لكون التشريعات الخاصة برعاية األحداث في أي مجتمع تحدد إلى مدى بعيد مصير 

كل اإلنحراف في ذلك المجتمع، نظراا ألن مشكلة األحداث الجانحين أصبحت من أهم المشا
الجنائية واالجتماعية في المجتمعات المعاصرة، مما يتطلب االهتمام باإلجراءات التقويمية أو 
التهذيبية أو التأديبية الالزمة إلصالح الحدث، وعليه فإن إصالح الحدث يحتاج إلى توفير الحماية 

 .يعيةالقانونية إلى جانب اإلجراءات األخرى وهذا ال يأتي إال من خالل المراجعة التشر 
تخول ( قضائية)أن يركز التعديل التشريعي المقترح مستقبالا عن الجمع بين صفتين األولى صفة  .99

النظر في الجرائم التي يرتكبها األحداث وفرض التدابير اإلصالحية المناسبة لهم، والصفة الثانية 
بوا جرائم لكنهم تمنح محاكم األحداث صالحية إتخاذ تدابير وقائية بشأن أحداث لم يرتك( وقائية)

 .معرضين إلرتكابها وذلك لوقايتهم من الجنوح
أن األخذ بنظام العدالة اإلصالحية الجنائية لألحداث البد من أن تأخذ بعين االعتبار االتجاهات  .91

 :الرئيسية التالية
 :االتجاه اإلنساني األخالقي - أ

البالغين وذلك على صعيد الذي يهدف إلى تحقيق مطلب العزل التام بين األطفال الجانحين وبين 
 .المعاملة والرعاية والعالج والحقوق المشروعة

 :االتجاه المهني الواقعي - ب

الذي يعين بتقديم الخدمات المهنية في حقول معاملة األحداث الجانحين وذلك في إطار المعاملة 
إلخراج المؤسسية أو الفردية أو الرعاية الالحقة التي تهدف لإلصالح كالمراقبة القضائية وا

الشرطي والتأهيل المهني والمدرسي والديني واألخالقي والخدمات االجتماعية والعالج النفسي 
والعقلي والعالج الفردي والجماعي ونظام الشرطة المتخصصة باألحداث والنيابة العامة وغير ذلك 

 .من المؤسسات األخرى
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 :االتجاه العلمي - ت

ة لمختلف أساليب العالج والتأهيل والمعاملة المؤسسية الذي يتمثل ببلورة القاعدة النظرية العلمي
األمر الذي يتطلب عن األخذ بنظام العدالة الجنائية . والالحقة بالنسبة لألحداث الجانحين

اإلصالحية لألحداث دراسة أسباب ظاهرة الجنوح دراسة علمية، وأن يلم القاضي والمهتمين 
قة بجنوح األحداث مثل علم النفس الجنائي واإلرشاد بقضايا األحداث بمبادئ العلوم التي لها عال

 .التربوي

 :داالتجاه المجتمعي - ث

الذي يرتكز على تحقيق مصلحة المجتمع من حيث مشاركة ذلك المجتمع بعملية إصالح الحدث  
 .الجانح، وقيام الحدث نفسه بأعمال تعود بالنفع على المجتمع

بعين االعتبار عند المراجعة التشريعية لقوانين األحداث، كل هذه االتجاهات السالفة الذكر يجب أخذها 
 .وبنفس الوقت مراعاتها عند التعامل الميداني مع قضايا األحداث من قبل كافة الجهات ذات العالقة
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ت والمعوقات التي إذا اعترفنا بها وتعاملنا على الرغم مما أوردناه سابقاا فإنني أعتقد بوجود بعض التحديا
معها برؤية عملية وعلمية واضحة، سنصل إلى أفضل النتائج وبأقصر الطرق والتي يمكن إيجازها بما 

 :يلي
أن التعامل مع التعديل التشريعي بخصوص األحداث كان يتم على فترات زمنية متباعدة وبطريقة متجزأة 

العالقة، األمر الذي يتطلب المراجعة الشاملة والدورية لكافة التشريعات  وبدون مشاركة كافة الجهات ذات
الخاصة باألحداث، وأن يتم التركيز على الجانب اإلصالحي وأن يتم ذلك بمشاركة فعالة من قبل كافة 

 .الجهات ذات العالقة
تطلب إيجاد ال يوجد شرطة أو نيابة عامة أو قضاة متخصصين بالتعامل مع األحداث، األمر الذي ي

الشرطة المتخصصة للتعامل مع األحداث والنيابة العامة والقاضي المتخصص مع التركيز على العنصر 
 .النسائي

إن قلة اإلمكانيات المادية تحول دون تنفيذ العديد من جوانب العملية اإلصالحية من حيث إنشاء المحاكم 
يجاد الدراسات، وهذا ما يم كن تالفيه من خالل الدعم من قبل المؤسسات المختصة وتأهيل العاملين وا 

 .الدولية والدول المانحة ومؤسسات المجتمع المدني
لى دور رعاية األحداث ( كمجرم)أن المجتمع ال يزال ينظر للحدث  ، األمر الذي يتطلب نوع (كسجون)وا 

للمجتمع بكافة  من الجرأة في التعديل التشريعي هدفها اإلصالح الجنائي على أن يواكبها عملية توعية
قطاعاته هدفها التركيز على أن الحدث فرد من أفراج المجتمع مطلوب منا جميعاا المادة اندماجه في 

 .المجتمع مجدداا 
النصوص التشريعية المعمول بها حالياا في مجال التعامل مع األحداث مقيدة للقاضي إلى حد بعيد، األمر 

ديرية واسعة في اختيار التدابير اإلصالحية التي تتناسب الذي يفترض أن يتم إعطاء القاضي سلطات تق
 .مع حالة الحدث والظروف التي أحاطت به عند ارتكابه الفعل الجرمي

 المعوقات والتحديات وسبل تالفيها: سادساا 
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 :يجب أن يتم النص على شروط األخذ بالتدابير البديلة الهادفة لإلصالح والمتمثلة بما يلي
عنصراا أساسياا للمباشرة في التدبير  اعتراف الحدث باألضرار التي ارتكبها، كون هذا االعتراف يشكل

 .البديل كونه يؤكد قناعة الحدث بأنه أخطأ
موافقة الحدث على القيام بعمل للمنفعة العامة أو بالعمل تعويضاا للضحية ويعتبر هذا الشرط أساسياا، 

قة حيث أنه ال يجوز إجبار الحدث على عمل شئ عن غير قناعة إذ أن النتائج لن تكون مرضية، مواف
الحدث تنمي إحساسه بالمسؤولية القانونية واالجتماعية تجاه الجرح الذي ارتكبه ويؤكد نيته باإلصالح 

 .والتعويض
 .والتحدي الذي يمكن أن نواجهه هو عدم التأكد من موافقة الحدث أو ذويه أو عدم تقبل المجتمع لذلك

ات التي تعد مسودة التشريع المنوي عند األخذ بتعديل أي تشريع سواء من قبل مجلس النواب أو الجه
تعديله، ال يتم مشاركة الجهات ذات العالقة باألطفال بشكل عام واألحداث بشكل خاص بتلك المراجعة 
التشريعية، وهذا ما نأمل تداركه من خالل مشروع العدالة الجنائية اإلصالحية لألحداث الذي يقوم على 

 .العالقة نوع من المشاركة ما بين كافة الجهات ذات
ومن أهم التحديات التطور السريع والمتالحق باستخدام التقنيات الحديثة مثل االنترنت والفضائيات ووسائل 
االتصال التي انعكست في بعض جوانبها على األطفال، األمر الذي لم يواكبه تطور تشريعي بنفس 

ن تطور المجتمع والتشريعات الوتيرة، حتى أصبحنا نالحظ في بعض األحيان وجود فجوة كبيرة ما بي
 .الناظمة لحركة تطوره
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 :تعديالت مقترحة لبعض نصوص قانون األحداث - أ

 األسباب الموجبة ترحالنص المق النص الحالي

: ورد هبا العبارات التالية 2/م
 .احلدث، الولد، الفيت، املراهق

 أوكل من مل يتم الثامنة عشرة من عمروكان جاحنا : 
 .حمتاجا للحماية والرعاية

كما اضاف املشروع مفردة احلدث غري املميز وهو من 
 مل يتم الثانية عشره من العمر

 .يةإنسجاماً مع املعايري الدول

 .حىت حيقق املساواة بني مجيع الفئات العمرية

إنسجامًا مع ما ورد يف مشروع قانون الطفل لسنة 
(2004) 

تتخذ التدابري لعزل  1/2/م
األحداث اجلاحنني عن املتهمني أو 
احملكومني الذين جتاوزا الثامنة 

 .عشرة من أعمارهم

تتخذ االجراءات الالزمة لفصل االحداث وفقا لتصنيف 
ياهم أو درجة اخلطورة والتدابري احملكوم هبا عليهم ، قضا

 .وفصل املوقوفني منهم عن احملكومني

تتخذ االجراءات الالزمة لفصل األحداث يف    -   
كافة مراحل اإلستدالل والتحقيق االبتدائي واحملاكمة 

 .لدى عن األشخاص البالغني

بشكل مطلق فإهنا تشمل ( األحداث)إذا وردت كلمة 
 اجلانح واألطفال يف نزاع القانوناحلدث 

 .تعترب قضايا االحداث من القضايا املستعجلة- أ   .قضايا األحداث 3/م

تباشر احملكمة املختصة النظر يف القضية بعد - ب  
احالتها اليها مباشرة وال جيوز تاجيل اجللسات الكثر 

 .من ثالثة ايام

ل جيب ان تفصل احملكمة يف القضية اجلنحوية خال -ج 
ثالثة اشهر من تاريخ ورودها اىل قلم احملكمة، وان 
تفصل يف القضية اجلنائية خالل ستة اشهر من تاريخ 
ورودها اىل قلم احملكمة، وذلك باستثناء احلاالت اليت 
يتوقف فيها الفصل يف القضية على ورود تقرير طيب 

وذلك حىت ال يكون االستعجال بفصل الدعوى على 
حساب العدالة وعلى حساب حق الدفاع، كون الواقع 
العملي من خالل عمل احملاكم ال حيقق صفة 

 .االستعجال

جدول بالتعديالت المقترحة على قانون األحداث وبدائل العقوبة : سابعاا 
 السالبة للحرية المقترحة وفقاا لمبادئ العدالة الجنائية اإلصالحية لألحداث
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 .قطعي

يتعني البت يف قضايا األحداث خالل املهل  -د 
 .طائلة املسؤولية التأديبية املذكورة حتت

 :حمكمة األحداث 3/م

 

يشكل مبوجب احكام هذه القانون قضاء خمتص . أ
 أمام حماكم األحداث باألحداث وال حياكم احلدث إال

 :ويتم اتباع االجراءات التالية

يعني قضاة االحداث وقضاة تسوية النزاع وقضاة  .1
تنفيذ احلكم من ذوي اخلربة يف شؤون األحداث على 

 .ان جتري ترقيتهم يف حماكمهم اسوة باحملاكم العادية

تشكل حمكمة صلح األحداث يف مركز كل حمافظة،  .2
خالفات واجلنح وتدابري احلماية أو وختتص يف النظر بامل

الرعاية وتنعقد من قاضي منفرد يساعده خبري يف جمال 
شؤون األحداث، ويكون حضوره اجراءات احملاكمة 

 .وجوبيا

تشكل حمكمة بداية األحداث يف مركز كل حمافظة  .1
ان دعت احلاجة اىل ذلك وختتص يف النظر باجلنايات 

خبريان يف شؤون وتنعقد من ثالثة قضاة يساعدهم 
األحداث، احدمها على االقل من النساء ويكون 
حضورمها إجراءات احملاكمة وجوبيا وعلى اخلبريين أن 
يقدما توصيتهما للمحكمة بعد حبث ظروف احلدث 
 .من مجيع الوجوه وذلك قبل أن تصدر احملكمة حكمها

يسمي وزير التنمية االجتماعية خرباء شؤون  .4
ألحداث من محلة الشهادة االحداث يف حماكم ا

اجلامعية األوىل على األقل يف احد ختصصات العلوم 
 .االجتماعية

ختضع االحكام القضائية الصادرة عن حمكمة    .3
صلح االحداث للطعن استئنافا لدى حمكمة بداية 

 .االحداث

 .ألحداثحيقق نوع من التخصص بقضاء ا

 .يساهم يف إجياد نيابة عامة متخصصة باألحداث

 .يساعد يف إجياد حمكمة منوذجية لألحداث

جينب التشتت وتعدد اجلهات اليت حياكم أمامها 
 .احلدث

يساعد على توحيد االجتهاد القضائي خبصوص التعامل 
مع قضايا األحداث مما ميكن من دراسة أسباب ظاهرة 

 .جنوح األحداث

فصل القضايا اخلاصة باألحداث يف حال يساهم يف 
 .اشرتاك بالغني شاركوا يف ارتكاب اجلرح
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ختضع األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة بداية . 6
 .ئناف والتمييزاألحداث للطعن لدى حمكميت االست

إذا اشرتك يف اجلرمية الواحدة أو يف جرائم متالزمة . 3
أحداث وبالغون فإنه يفرق بينهم بقرار من النيابة العامة 
وتنظم اضبارة خاصة لألحداث ليحاكموا أمام قضاء 

 .األحداث

من  6و  3البندين  على الرغم مما ورد يف احكام. ب
كام الصادرة عن من هذه املادة ختضع االح( أ)الفقرة 

حمكميت الصلح والبداية اىل اجراءات االعرتاض 
املنصوص عليها يف قانون حماكم الصلح وقانون اصول 

ة حسب مقتضى احلال، وجيوز للويل احملاكمات اجلزائي
احملامي الوكيل أن ينوب عن  أواحلاضن  أوو الوصي أ

 .احلدث يف هذه االجراءات حسب مقتضى احلال

ص املكاين حملكمة األحداث الي يكون االختصا. ج
 -:من االختصاصات املكانية التالية

 أوحمل العثور عليه  أومكان إقامة احلدث   -1

 .مكان وجود الدار اليت وضع فيها  -2

 أومكان وقوع اجلرمية   -1

 أوويكون األفضلية يف االختصاص ملكان إقامة احلدث 
 .حمل العثور عليه

ألنه بث من خالل الواقع العملي أن دور اإلرشاد  املرشد الرتبوي 9/م
الرتبوي مهم جداُ، حيث أن أكرب منه وحسب 
اإلحصائيات هم من األحداث الذين ال يزالون على 

ا من أسباب مقاعد الدراسة، كون نسبة االستهان هب
 .جنوح األحداث تبدأ من التسرب من املدارس
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 الفصل اخلامس 10/م

 

 

 

 سرية احملاكمة

 :أقرتح تسمية الفصل اخلامس مبا يلي

يتوجب على احملكمة : )ضمانات احملاكمة: خامساً 
 (مراعاة الضمانات التالية حتت طائلة البطالن

، جتري حماكمة احلدث بصورة سرية حتت طائلة البطالن
وال يسمح الحد بالدخول اىل احملكمة باستثناء مراقب 

حاضنه،  أووصيه  أووليه  أوالسلوك، ووالدي احلدث 
حسب مقتضى احلال باالضافة حملاميه ومن كان له 

 عالقة مباشرة بالدعوى

من القانون املعمول به حاليا 14-10كون املواد من 
تتعلق بضمانات حماكمة احلدث، وإذا تضمن النص 

إغفال أية ضمانة يرتتب عليه البطالن يدفع احملكمة  بأن
 .إىل توخي الدقة يف إجراءاهتا املتخذة ملواجهة احلدث

كون ذلك يضمن أن تتم كافة اإلجراءات القضائية 
 .واإلدارية املتخذة مبواجهة احلدث بصورة سرية

ة يتم انشاء مكتب ملراقيب السلوك يف كل حمكم  . تقرير مراقب السلوك 11/م
حبيث يشتمل على خمتصني يف االرشاد النفسي 

 .واالجتماعي

على شرطة األحداث عند القبض على أي   .ب 
حدث، استدعاء مراقب السلوك وفقًا لالختصاص 

 .املكاين

يعتمد مراقب السلوك الذي مت استدعاؤه لدى  .ج 
من هذه املادة ( ب)شرطة االحداث وفقا حلكم الفقرة 

احملاكمة اذا كان يعمل ضمن لكافة مراحل التحقيق و 
 .ذات االختصاص املكاين

مينح مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية     .د 
خبصوص الصالحيات املمنوحة له مبوجب احكام هذا 

 .القانون

على مراقب السلوك ان يقدم للمدعي العام عند   -أ
مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصال يتضمن مجيع 

أحوال احلدث وذويه سواء املادية املعلومات املتعلقة ب
منها واالجتماعية والبيئة اليت نشأ وترىب فيها، ومبدرسته 
وحتصيله العلمي وكافة الظروف احمليطة باحلدث واسرته، 

 .وعليه ان يقدم تقارير الحقة للمحكمة

يضمن ذلك تفعيل نظام بدائل العقوبة السالبة للحرية، 
احملكمة مصدرة  وحيقق نوع من التشبيك فيما بني

 .احلكم واجلهات األخرى ذات العالقة باحلدث
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يعترب تقرير مراقب السلوك اساسًا لتقدير حالة   -ب   
قنع بالتقرير بعد احلدث ومصلحته، وللمحكمة اذا مل ت

مناقشته تكليف مراقب سلوك آخر لتقدمي تقرير جديد، 
 .مع خماطبة الوزير الختاذ االجراءات التأديبية حبقه

اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات   -ج   
املوكولة اليه مبوجب قرار احملكمة فلها استبداله بغريه، مع 

 .حبقه خماطبة الوزير الختاذ االجراءات التأديبية

يغرم مراقب السلوك الذي ال يقدم تقريرا متوافقا   -د   
الذي خيل باي من الواجبات  أومع تعليمات الوزير 

املوكولة اليه بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد عن 
 .ثالمثائة دينارا

الشخص املسلم  أووصيه  أوجيب استدعاء ويل احلدث  تبليغ ويل احلدث 11/م
 .إليه خالل كافة مراحل التحقيق واحملاكمة

الشخص  أووليه  أوألن ذلك يضمن حضور وصيه 
املسلم إليه خالل مرحلة االستدالل وهي املرحلة اليت 

بق مرحلة التحقيق، ويضمن كذلك حضوره لدى تس
 .املراكز األمنية عند التحقيق مع احلدث

 أقرتح إضافة فقرة ثالثة لتصبح املادة  إخالء السبيل 16/م

جيوز إخالء سبيل احلدث بضمان حمل إقامة وصيه  -1
 .الشخص املسلم إليه أووليه  أو

ألنه حيدث يف الواقع العملي أن ال جيد احلدث أي 
خص يتقدم لكفالته خصوصًا إذا كانت حالته املادية ش

 .ال تسمح بتنظيم كفالة

أقرتح تسمية هذه املادة بطرق الطعن يف األحكام  اإلعرتاض 13/م
 .الصادرة حبق احلدث

ألن ذلك يضمن اإلحالة إىل القواعد العامة يف الطعن، 
وينظم كيفية الطعن هبا من حيث اإلجراءات واملدة 

صوصًا وأن بعض طرق الطعن بتوجب أن واملواعيد، خ
 .تتم بواسطة حمامي

أقرتح دمج كافة العقوبات حبق احلدث على النحو الذي  الفصل اخلامس 16/م
 .بيناه سابقاً يف هذه الدراسة

ألن ذلك يضمن حتقيق مبدأ املساواة بني أطراف 
 الدعوى

 :التايلميكن إضافة فقرة ثالثة على النحو  تدابري محاية الولد: 21/م
جيوز للقاضي أن يتخذ ما يلزم من التدابري اليت  -1

 .تكفل حتقيق احلماية للولد

ألن ذلك يعطي القاضي املرونة الكافية باختاذ التدابري 
 .الالزمة
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 :لتصبح كما يلي 4أقرتح تعديل الفقرة  أحكام عامة: 16/م

على قاضي احملكمة زيارة أي من الدور املنصوص عليها 
انون كل ثالثة أشهر على األقل وينظم تقريراً يف هذا الق

 .بذلك يرفعه إىل املرجع املختص

ألن ذلك يضمن قيام القاضي بالزيارة فعاًل، وحيقق 
مفهوم دورية الزيارة، ألنه حيصل يف الواقع العملي أن 

 .يتم نقل القاضي من حمكمة إىل أخرى

 :للحرية التي يمكن للقاضي االسترشاد بهاجدول بالتدابير واإلجراءات البديلة للعقوبة السالبة  - ب

 .الطلب من الحدث القيام بعمل نافع للمجتمع
 .حظر ارتياد أماكن معينة ولفترات محددة

 .المهنية أواالشتراك في بعض الدورات التدريبية لدى بعض المعاهد الحرفية 
 .مساعدة المرضى والمسنين ومن في حكمهم لمدة معينة

 .غاثة أثناء األزمات وأعمال الدفاع المدنيالمشاركة في أعمال اإل
 .المشاركة في حمالت نظافة البيئة

 .التوسع في فرض الغرامات المالية كبديل للتدابير السالبة للحرية بخصوص بعض الجرائم
 .األخذ بنظام االختبار القضائي

 .إيداع بعض المبالغ المالية على ذمة الدعوى
 .بة السالبة للحريةاألخذ بنظام التعهد كبديل للعقو 
 .التوسع بنظام اإلخراج الشرطي

 .اإلبعاد بالنسبة لألجانب
 .األخذ بنظام التسوية القضائية والصلح بين األطراف

 .األخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة
 .العقاقير الخطرة أواإلحالة إلى مراكز عالج المدمنين وخصوصاا فيما يتعلق بمدمني الحكول 

 .ة اإللكترونيةاألخذ بنظام الرقاب
 .عدم مخالطة بعض األشخاص
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 . عدم حمل األسلحة واألدوات الحادة
 .النشاط االجتماعي أووقف تعاطي المهنة 
 .رخصة السالح أورخصة الصيد  أوحجز رخصة القيادة 

 .اإلدارة التي ارتكبت بها الجريمة أومصادرة السالح 
البرز مدوالت الشركاء على مدار عدة  ان الجدول السالف االشاره اليه يتضمن خالصة:مالحظة

اعوام حول قانون االحداث والتعديالت المقترحة اال ان مسودة مشروع التعديل االخير كانت متقدمة 
ردنا النص الحالى والنص المقترح واالسباب الموجبة حتى نتبين فيما اذا كان أو فى اشياء كثيره وقد 

كون التعديل منسجما مع المعايير الدولية ويؤدى الى النص المقترح يلبى المطالب الهادفة الى ي
تحقيق قواعد العدالة االصالحية وسوف نورد الحقا مسودة المشروع للفائده وللتعليق عليها من فريق 

 .البحث
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 :تمهيد

مار النهج التشاركي فى التعامل مع االحداث اذا اشترك فى اعداد هذه ان هذه المسودة كانت احد ث
المسودة الجهات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجهات المانحه المهتمة بالطفولة 
بشكل عام واالحداث بشكل خاص ولعل من نافلة القول ان هذا المشروع يحظى بدعم من القيادة العليا 

االردنية بدليل االشاره اليه فى كتب التكليف السامى للحكومات المتعاقبة وفى خطب العرش فى الدولة 
 .السامى

وعليه سوف نورد مسودة المشروع كما حصلنا عليها من وزارة التنمية وديوان التشريع الذى فرغ من 
بة وتوافق على دراستها واحالها الى مجلس الوزراء لغايات عرضها على البرلمان القادم مع وجود رغ

 .اعطاء هذا المشروع صفة االستعجال نظرا الهميته
 .وعلى سوف نعرض مسودة المشروع ثم نبرز التعليقات والمالحظات على هذه المسودة

 :مسودة مشروع القانون المعدل لقانون االحداث المعمول به حاليا -1
 

 ( 3100مشروع قانون االحداث لسنة  )
  

 (9)المادة 
ممممممممن تممممممماريخ نشممممممممره  ثالثمممممممة أشمممممممهر ويعممممممممل بمممممممه بعمممممممد( 2499قمممممممانون االحمممممممداث لسمممممممنة )لقمممممممانون يسممممممممى همممممممذا ا

 .في الجريدة الرسمية

 (2)المادة 
يكمممممممممون للعبمممممممممارات وااللفممممممممماظ التاليمممممممممة حيثمممممممممما وردت فمممممممممي همممممممممذا القمممممممممانون المعممممممممماني المخصصمممممممممة لهممممممممما ادنممممممممماه اال 

 :اذا دلت القرينة على خالف ذلك
 .وزارة التنمية االجتماعية: الوزارة

 .وزير التنمية االجتماعية: وزيرال

 لقانون الحداث المعمول به حاليامسودة مشروع القانون المعدل :ثامناا 
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 .محتاجا للحماية والرعاية أوكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وكان جانحا : الحدث
 .كل من لم يتم الثانية عشرة :الحدث غير المميز

 .كل من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة: المراهق
 .عشرةمن اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة  كل :الفتى

 .كل شخص تعتبره المحكمة متولياا امر العناية بالحدث او الرقابة عليه: الوصي
 .المديرية المختصة في الوزارة والمعنية بمتابعة شؤون االحداث طبقاا لهذا القانون: المديرية

 .هي األدارة التي تنشى في مديرية األمن العام لغايات أحكام هذا القانون: شرطة األحداث
الموظممممممممممف فممممممممممي المممممممممموزارة الممممممممممذي يقمممممممممموم بمراقبممممممممممة سمممممممممملوك األحممممممممممداث طبقمممممممممما لهممممممممممذا القممممممممممانون : السمممممممممملومراقممممممممممب 

 .واألنظمة الصادرة بموجبه
أيممممممممممة دار تنشممممممممممأ فممممممممممي المممممممممموزارة بقممممممممممرار مممممممممممن المممممممممموزير لتربيممممممممممة االحممممممممممداث الموقمممممممممموفين : دار تربيممممممممممة االحممممممممممداث

 .وتأهيلهم
ح االحمممممممممداث المحكمممممممممومين أيمممممممممة دار تنشمممممممممأ فمممممممممي الممممممممموزارة بقمممممممممرار ممممممممممن الممممممممموزير الصمممممممممال: دار تأهيمممممممممل االحمممممممممداث

 .وتربيتهم وتأهيلهم
أيمممممممممممة دار تنشممممممممممما او تعتممممممممممممد بقمممممممممممرار ممممممممممممن الممممممممممموزير لغايمممممممممممات ايمممممممممممواء المحتممممممممممماجين للحمايمممممممممممة او : دار الرعايمممممممممممة

 .الرعاية
 .بموجب هذا القانون المحكمة المختصة: المحكمة

هممممممممممو القاضممممممممممي الممممممممممذي يتممممممممممولى عمليممممممممممة محاولممممممممممة تسمممممممممموية النممممممممممزاع بممممممممممين اطممممممممممراف : قاضممممممممممي تسمممممممممموية النممممممممممزاع
 .قضية وفقا الحكام هذا القانون وما له من صالحيات بموجبهال

همممممممممممو القاضمممممممممممي المممممممممممذي يشمممممممممممرف علمممممممممممى تنفيمممممممممممذ الحكمممممممممممم القطعمممممممممممي الصمممممممممممادر ممممممممممممن : قاضمممممممممممي تنفيمممممممممممذ الحكمممممممممممم
 .المحكمة المختصة

برعايمممممممممممة الحمممممممممممدث بموجمممممممممممب قمممممممممممرار المحكممممممممممممة الشمممممممممممرعية أو  عهمممممممممممد اليمممممممممممه أي شمممممممممممخص أو أسمممممممممممرة:الحاضمممممممممممن
 .قرار المحكمة أو بناءعلى قرار الوزير

اللجنممممممممممة المشممممممممممكلة لتقممممممممممدير السممممممممممن وفقمممممممممما لنظممممممممممام اللجممممممممممان الطبيممممممممممة النافممممممممممذ او أي تشممممممممممريع : لجنممممممممممة الطبيممممممممممةال
 .يحل محله

 (3)المادة 
يهمممممممممدف همممممممممذا القمممممممممانون المممممممممى حمايمممممممممة االحمممممممممداث واصمممممممممالحهم وتمممممممممأهيلهم وفمممممممممق مممممممممما تقمممممممممرر المحكممممممممممة اسمممممممممتناداا 

 .لمصلحتهم الفضلى
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 (4)المادة 
 .رة من عمرهال يالحق جزائياا من لم يتم الثانية عش -أ 
 .ال يحكم باالعدام أو باالشغال الشاقة على حدث- ب 

يحظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده أو عزله اال في الحاالت التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما - ج
 .يستوجب ذلك على ان يكون ذلك في اضيق الحدود الالزمة

ورة والتدابير المحكوم بها فقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطتتخذ االجراءات الالزمة لفصل االحداث و - د 
 .، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومينعليهم

تتخذ االجراءات الالزمة لفصل األحداث في كافة مراحل اإلستدالل والتحقيق االبتدائي والمحاكمة لدى عن  -ه 
 .األشخاص البالغين

وبات او تدابير او اجراءات على التحاق الحدث بالدراسة، ويتم في جميع االحوال يجب ان ال تؤثر أي عق- و 
 .اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان ذلك

يجب على أي جهة يكون الحدث مودعا لديها ان تقوم برعايته وان تحوله الى الجهات الطبية المختصة لتلقي - ز 
 .فهالعالج الذي يحتاجه مهما كان نوع العالج سواء لمرض او ادمان او خال

ال تعتبممممممممممر ادانممممممممممة الحممممممممممدث بجممممممممممرم مممممممممممن األسممممممممممبقيات، وال يطبممممممممممق بحقممممممممممه احكممممممممممام التكممممممممممرار المنصمممممممممموص  -ح 
عليهمممممممما فممممممممي قممممممممانون العقوبممممممممات أو أيممممممممة قمممممممموانين أخممممممممرى، وعلممممممممى الجهممممممممات المختصممممممممة شممممممممطب اي قيممممممممد مهممممممممما 

 .كان على الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة

 ( 5) المادة 
 .لى تاريخ ميالد الحدث ما لم يثبت تزويرهاتعتبر قيود االحوال المدنية بينة ع -أ 
اذا ثبممممممممت ان الميشممممممممتكى عليممممممممه فممممممممي الممممممممدعوى غيممممممممر مسممممممممجل فممممممممي قيممممممممود االحمممممممموال المدنيممممممممة وادعممممممممى انممممممممه  -ب 

ال يمممممممزال حمممممممدثاا او انمممممممه اصمممممممغر ممممممممما يبمممممممدو ويمممممممؤثر ذلمممممممك فمممممممي نتيجمممممممة المممممممدعوى، فعلمممممممى المحكممممممممة ان تحيلمممممممه 
هممممممممذه الحالممممممممة ال تعتبممممممممر المممممممممدة المتعلقممممممممة  الممممممممى لجنممممممممة طبيممممممممة لتقممممممممدير سممممممممنه قبممممممممل مباشممممممممرة المحاكمممممممممة، وفممممممممي

 .بتقدير السن من مدة المحاكمة
 .العبرة لسن الحدث بيوم ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية- ج 

 ( 6) المادة 
يجمممممممممب فمممممممممي كمممممممممل األحممممممممموال إشمممممممممعار الحمممممممممدث و وليمممممممممه أو وصممممممممميه أو حاضمممممممممنه أو المؤسسمممممممممة المعهمممممممممود إليهممممممممما 

  .برعايته باإلجراء المتخذ في كل المراحل
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 (7)مادة ال
 :من هذا القانون( 94)من المادة رقم ( ح)مع مراعاة احكام الفقرة 

علممممممممى الممممممممرغم مممممممممما ورد فممممممممي أي قممممممممانون آخممممممممر يممممممممتم توقيممممممممف االحممممممممداث فممممممممي دار تربيممممممممة االحممممممممداث لمممممممممدة  -أ 
 .ال تزيد عن خمسة أيام وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء

اخممممممممالء سممممممممبيله لقممممممماء ضمممممممممان مممممممممالي  فمممممممي حممممممممال تمممممممم توقيممممممممف الحممممممممدث لتهممممممممة ارتكابممممممممه جنحممممممممة فيتوجمممممممب -ب 
 .يضمن حضوره في مراحل التحقيق، او المحاكمة ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك

فمممممممممي حمممممممممال تمممممممممم توقيمممممممممف الحمممممممممدث لتهممممممممممة ارتكابمممممممممه جنايمممممممممة فللممممممممممدعي العمممممممممام وللمحكممممممممممة اخمممممممممالء سمممممممممبيله  -ج 
اذا كممممممممممان فممممممممممي ظممممممممممروف الممممممممممدعوى او فممممممممممي حالممممممممممة الحممممممممممدث ممممممممممما يسممممممممممتدعي ذلممممممممممك ضمممممممممممان مممممممممممالي يضمممممممممممن 

 .في مراحل التحقيق او المحاكمة حضوره
للمممممممممدعي العممممممممام المخممممممممتص ان يجممممممممدد فتممممممممرة توقيممممممممف الحممممممممدث لمممممممممرة واحممممممممدة بعممممممممد االطممممممممالع علممممممممى تقريممممممممر  -د 

ن  مراقمممممممممممب السممممممممممملوك، وعلممممممممممممى الممممممممممممدعي العمممممممممممام تبليممممممممممممغ دار تربيمممممممممممة األحمممممممممممداث بقممممممممممممرار التجديمممممممممممد خطيمممممممممممما، وا 
ب تمديمممممممممد التوقيمممممممممف اقتضمممممممممى التحقيمممممممممق االسمممممممممتمرار فمممممممممي توقيمممممممممف الحمممممممممدث فعلمممممممممى الممممممممممدعي العمممممممممام ان يطلممممممممم

 .من المحكمة المختصة ولمدة ال تتجاوز عشرة ايام

 (9)المادة 
يعاقممممممممب كممممممممل مممممممممن يحتجممممممممز حممممممممدثاا مممممممممع البممممممممالغين لممممممممدى الشممممممممرطة وفممممممممي أي مرحلممممممممة مممممممممن مراحممممممممل الممممممممدعوى  

 .أو أثناء تنفيذ الحكم بعقوبة الحبس ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سنة

  (1)المادة 
فمممممممممي أي تشمممممممممريع اخمممممممممر يحظمممممممممر نشمممممممممر اسمممممممممم وصمممممممممورة الحمممممممممدث المممممممممذي يخضمممممممممع علمممممممممى المممممممممرغم ممممممممممما ورد  . أ

للتحقيمممممممممممق او للمحاكممممممممممممة، ويحظمممممممممممر نشمممممممممممر او اسمممممممممممتخدام وقمممممممممممائع التحقيمممممممممممق والمحاكممممممممممممة، او ملخصمممممممممممها فمممممممممممي 
 .أية وسيلة كانت

ويعاقمممممممممب كمممممممممل ممممممممممن يخمممممممممالف ذلمممممممممك بمممممممممالحبس ممممممممممدة ال تتجممممممممماوز سمممممممممنة او بغراممممممممممة التتجممممممممماوز خمسممممممممممائة  . ب
 .ما لم ينص أي تشريع آخر على عقوبة أشد دينار او بكلتا هاتين العقوبتين

 (94)المادة 
 .تشكل ادارة شرطة مختصة باألحداث بموجب هذا القانون

  



 

48 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 (99)المادة 
 .يتم تخصيص نيابة عامة خاصة باألحداث بموجب هذا القانون

 (92)المادة 
يممممممممممتم انشمممممممممماء مكتممممممممممب لمراقبممممممممممي السمممممممممملوك فممممممممممي كممممممممممل محكمممممممممممة بحيممممممممممث يشممممممممممتمل علممممممممممى مختصممممممممممين فممممممممممي  .أ 

 .شاد النفسي واالجتماعياالر 
علمممممممممممممى شمممممممممممممرطة األحمممممممممممممداث عنمممممممممممممد القمممممممممممممبض علمممممممممممممى أي حمممممممممممممدث، اسمممممممممممممتدعاء مراقمممممممممممممب السممممممممممممملوك وفقممممممممممممماا  .ب 

 .لالختصاص المكاني
ممممممممممن ( ب)يعتممممممممممد مراقمممممممممب السممممممممملوك المممممممممذي تمممممممممم اسمممممممممتدعاؤه لمممممممممدى شمممممممممرطة االحمممممممممداث وفقممممممممما لحكمممممممممم الفقمممممممممرة  .ج 

 .هذه المادة لكافة مراحل التحقيق والمحاكمة اذا كان يعمل ضمن ذات االختصاص المكاني
يممممممممممنح مراقممممممممممب السمممممممممملوك صمممممممممفة الضممممممممممابطة العدليممممممممممة بخصمممممممممموص الصمممممممممالحيات الممنوحممممممممممة لممممممممممه بموجممممممممممب  .د 

 .احكام هذا القانون
 

 (93)ادة الم
علممممممممممى مراقمممممممممممب السممممممممممملوك ان يقمممممممممممدم للمممممممممممدعي العمممممممممممام عنمممممممممممد مباشمممممممممممرة التحقيممممممممممق تقريمممممممممممرا خطيممممممممممما مفصمممممممممممال  -أ 

يتضممممممممممممن جميمممممممممممع المعلوممممممممممممات المتعلقمممممممممممة بمممممممممممأحوال الحمممممممممممدث وذويمممممممممممه سمممممممممممواء الماديمممممممممممة منهممممممممممما واالجتماعيمممممممممممة 
والبيئمممممممممة التمممممممممي نشمممممممممأ وتربمممممممممى فيهممممممممما، وبمدرسمممممممممته وتحصممممممممميله العلممممممممممي وكافمممممممممة الظمممممممممروف المحيطمممممممممة بالحمممممممممدث 

 .وعليه ان يقدم تقارير الحقة للمحكمةواسرته، 
يعتبممممممممر تقريمممممممممر مراقمممممممممب السممممممممملوك اساسممممممممماا لتقمممممممممدير حالمممممممممة الحمممممممممدث ومصممممممممملحته، وللمحكممممممممممة اذا لمممممممممم تقنمممممممممع - ب 

بممممممممممالتقرير بعممممممممممد مناقشممممممممممته تكليممممممممممف مراقممممممممممب سمممممممممملوك آخممممممممممر لتقممممممممممديم تقريممممممممممر جديممممممممممد، مممممممممممع مخاطبممممممممممة المممممممممموزير 
 .التخاذ االجراءات التأديبية بحقه

بممممممممممأي مممممممممممن الواجبممممممممممات الموكولممممممممممة اليممممممممممه بموجممممممممممب قممممممممممرار المحكمممممممممممة فلهمممممممممما اذا اخممممممممممل مراقممممممممممب السمممممممممملوك  -ج 
 .استبداله بغيره، مع مخاطبة الوزير التخاذ االجراءات التأديبية بحقه

يغمممممممممرم مراقمممممممممب السممممممممملوك المممممممممذي ال يقمممممممممدم تقريمممممممممرا متوافقممممممممما ممممممممممع تعليممممممممممات الممممممممموزير او المممممممممذي يخمممممممممل بممممممممماي  -د 
 .ر وال تزيد عن ثالثمائة دينارامن الواجبات الموكولة اليه بغرامة ال تقل عن مائة دينا

 (94)المادة 
تتمممممممممممولى شمممممممممممرطة االحمممممممممممداث تسممممممممممموية النمممممممممممزاع فمممممممممممي المخالفمممممممممممات والجمممممممممممنح التمممممممممممي ال تزيمممممممممممد عقوبتهممممممممممما عمممممممممممن  .أ 
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سمممممممممممنتين والتمممممممممممي يرتكبهممممممممممما الحمممممممممممدث الول ممممممممممممرة وعليهممممممممممما أن توجمممممممممممه توبيخممممممممممما للحمممممممممممدث فمممممممممممي حمممممممممممال ارتكابمممممممممممه 
بتقمممممممممديم تعهمممممممممد شخصمممممممممي أو كفالمممممممممة لمخالفمممممممممة، وان تلمممممممممزم ولمممممممممي أممممممممممره أو ممممممممممن همممممممممو معهمممممممممود اليمممممممممه برعايتمممممممممه 

 .لضمان عدم تكرار الفعل في حال ارتكابه جنحة
يتوجمممممممممممب علمممممممممممى الشمممممممممممرطة دعممممممممممموة احمممممممممممد والمممممممممممدي الحمممممممممممدث او وليمممممممممممه أو وصممممممممممميه او حاضمممممممممممنه مممممممممممما لمممممممممممم  .ب 

يتعممممممممممارض ذلممممممممممك مممممممممممع مصمممممممممملحة الحممممممممممدث وعليهمممممممممما دعمممممممممموة مراقممممممممممب السمممممممممملوك ومحممممممممممامي الحممممممممممدث لحضممممممممممور 
 .االجراءات التي تجري أمامها

 .شرطة األحداث في تسوية النزاع، تحيل القضية الى قاضي تسوية النزاعإذا لم تنجح  .ج 
ممممممممممن همممممممممذه الممممممممممادة تتمممممممممولى شمممممممممرطة األحمممممممممداث ( أ)فيمممممممممما عمممممممممدا الجمممممممممرائم المنصممممممممموص عليهممممممممما فمممممممممي الفقمممممممممرة  .د 

 .احالة قضايا األحداث االخرى الى قاضي تسوية النزاع
أو احالتهممممممممممما المممممممممممى مؤسسمممممممممممات يتمممممممممممولى قاضمممممممممممي تسممممممممممموية النمممممممممممزاع بنفسمممممممممممه إدارة عمليمممممممممممة تسممممممممممموية النمممممممممممزاع  .ه 

المجتممممممممممع الممممممممممدني أو أيمممممممممة جهمممممممممة أخمممممممممرى يعتممممممممممدها الممممممممموزير لهمممممممممذه الغايمممممممممة، بحيمممممممممث تحمممممممممول اليهممممممممما جميمممممممممع 
 .قضايا األحداث ابتداء قبل اتخاذ اي إجراء قضائي

يجمممممممممب علمممممممممى المؤسسمممممممممات والجهمممممممممات التمممممممممي تتمممممممممولى تسممممممممموية النزاعمممممممممات اتبممممممممماع االجمممممممممراءات المنصممممممممموص  .و 
 .عليها في هذا القانون

 .تمنع االجراءات السابقة من مباشرة نيابة األحداث التحقيق في قضايا األحداث ال .ز 
 .في كل االحوال ال يجوز توقيف الحدث اثناء مرحلة تسوية النزاع .ح 

 (95)المادة 
إدارة تسمممممممموية النممممممممزاع فممممممممي قضممممممممايا ( 94)مممممممممن المممممممممادة ( هممممممممم)تتممممممممولى الجهممممممممات المشممممممممار إليهمممممممما فممممممممي الفقممممممممرة  . أ

 :هام والصالحيات التاليةاألحداث وتقوم بالم
تعيمممممممممممين جلسمممممممممممة الطمممممممممممراف النمممممممممممزاع وهمممممممممممم الحمممممممممممدث ووليمممممممممممه أو وصممممممممممميه او حاضمممممممممممنه وخصمممممممممممومه  .9

 .ومراقب السلوك
للتمممممممممداول معهمممممممممم فمممممممممي موضممممممممموع النمممممممممزاع  االجتمممممممممماع بممممممممماطراف النمممممممممزاع فمممممممممي جلسمممممممممة اوليمممممممممة تعقمممممممممد .2

 .وحثهم على تسويته وديا ومساعدتهم في ذلك
غايمممممممممات تسممممممممموية النمممممممممزاع المطمممممممممروح امامهممممممممما ومحاولمممممممممة المباشمممممممممرة فمممممممممي اتخممممممممماذ اجمممممممممراءات جديمممممممممة ل .3

 .الفضلى انهاء النزاع وتسويته مع مراعاة وضع الحدث وظروفه وتحقيق مصلحته
توثيمممممممممممق وقمممممممممممائع االجتماعمممممممممممات الطمممممممممممالع الجهمممممممممممات المختصمممممممممممة عليهممممممممممما عنمممممممممممد احالمممممممممممة القضمممممممممممية  .4

 .اليها وتثبيت الصلح او أي اتفاق آخر
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مممممممممممن القممممممممممانون فممممممممممي حممممممممممال ( 29)ة فممممممممممي المممممممممممادة التنسمممممممممميب بفممممممممممرض أي مممممممممممن التممممممممممدابير المممممممممموارد .5
تسمممممممموية النممممممممزاع فممممممممي الجممممممممنح التممممممممي ال تزيممممممممد عقوبتهمممممممما عممممممممن سممممممممنتين، وتوجيممممممممه التمممممممموبيخ فممممممممي حممممممممال 

 .التسوية على المخالفات
     -ب
يشمممممممممممترط النعقممممممممممماد جلسمممممممممممات تسممممممممممموية النمممممممممممزاع، حضمممممممممممور الحمممممممممممدث، واذا كمممممممممممان احمممممممممممد اطمممممممممممراف النمممممممممممزاع  -ج 

يممممممممممع االحمممممممممموال تحممممممممممول القضممممممممممية الممممممممممى شخصمممممممممما معنويمممممممممما فيشممممممممممترط حضممممممممممور شممممممممممخص مفمممممممممموض، وفممممممممممي جم
 .المحكمة المختصة في حال عدم حضور الحدث

علممممممممممى قاضممممممممممي تسمممممممممموية النممممممممممزاع او الجهممممممممممة المختصممممممممممة بتسمممممممممموية النممممممممممزاع محاولممممممممممة حممممممممممل النممممممممممزاع بممممممممممين  -د 
االطمممممممممراف وديممممممممما خمممممممممالل اسمممممممممبوعين ممممممممممن تممممممممماريخ عقمممممممممد اول جلسمممممممممة ولهممممممممما حمممممممممق تمديمممممممممد همممممممممذه الممممممممممدة لممممممممممرة 

الحمممممممممل متممممممممموفرة وفمممممممممي كمممممممممل االحممممممممموال يمممممممممتم تنظممممممممميم محضمممممممممر واحمممممممممدة مماثلمممممممممة فمممممممممي حمممممممممال وجمممممممممد ان امكانيمممممممممة 
 .بكامل ما تم من اجراءات

لقاضمممممممممممي تسممممممممممموية النمممممممممممزاع او الجهمممممممممممة المختصمممممممممممة بتسممممممممممموية النمممممممممممزاع المحمممممممممممال اليهممممممممممما ملمممممممممممف المممممممممممدعوى،  -ه 
 .تكليف االطراف بتقديم مذكرات موجزة او بينات اذا رات ضرورة ذلك لحل النزاع

ل لممممممممممدى الجهممممممممممة المختصممممممممممة بتسمممممممممموية النممممممممممزاع االنفممممممممممراد لقاضممممممممممي تسمممممممممموية النممممممممممزاع او الشممممممممممخص المسممممممممممؤو  -و 
بكمممممممل طمممممممرف ممممممممن اطمممممممراف النمممممممزاع علمممممممى حمممممممده، ويتخمممممممذ مممممممما يمممممممراه مناسمممممممبا لتقريمممممممب وجهمممممممات النظمممممممر بهمممممممدف 

 .الوصول الى الصلح وتسوية النزاع
ال يجممممممممموز للقاضمممممممممي تحمممممممممت طائلمممممممممة المممممممممبطالن النظمممممممممر فمممممممممي موضممممممممموع النمممممممممزاع المممممممممذي سمممممممممبق وان نظمممممممممره  -ز 

 .كقاضي تسوية نزاع

 (96)المادة 
ممممممممممن ( همممممممممم)ة فمممممممممي الفقمممممممممرة اذا تمممممممممم احالمممممممممة النمممممممممزاع لتسمممممممممويته لمممممممممدى احمممممممممدى المؤسسمممممممممات او الجهمممممممممات الممممممممممذكور 

( 95)خممممممممممالف قاضممممممممممي تسمممممممممموية النممممممممممزاع فعليهمممممممممما مراعمممممممممماة االجممممممممممراءات الممممممممممواردة فممممممممممي المممممممممممادة  (94)المممممممممممادة 
 :من هذا القانون ويتم مراعاة ما يلي

نمممممممزاع وهمممممممو مممممممممن يقمممممممرر صممممممممحتها يمممممممتم اصمممممممدار التبليغممممممممات الالزممممممممة ممممممممن قبممممممممل قاضمممممممي تسمممممممموية ال -أ 
بالشمممممممممممرح عليهممممممممممما، ويمكمممممممممممن ان يمممممممممممتم تبمممممممممممادل همممممممممممذه التبليغمممممممممممات والمسمممممممممممتندات الخاصمممممممممممة بهممممممممممما بممممممممممماي 
وسمممممممممميلة اتصممممممممممال بممممممممممين قاضممممممممممي تسمممممممممموية النممممممممممزاع والمؤسسممممممممممات والجهممممممممممات التممممممممممي تتممممممممممولى التسمممممممممموية، 

 .وعلى ان يحفظ اصلها في الملف بعد انتهاء مرحلة التسوية الي سبب من االسباب
لملمممممممممف بعمممممممممد انتهممممممممماء االجمممممممممراءات سمممممممممواء بالصممممممممملح او بعمممممممممدم الصممممممممملح او بانتهممممممممماء يمممممممممتم احالمممممممممة ا -ب 
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المممممممممدة المحممممممممددة الممممممممى قاضمممممممممي تسمممممممموية النممممممممزاع للتصممممممممديق علمممممممممى االجممممممممراءات واحالممممممممة الملممممممممف المممممممممى 
المحكممممممممممة، وعلمممممممممى ان يمممممممممتم التصمممممممممديق خمممممممممالل اربمممممممممع وعشمممممممممرين سممممممممماعة علمممممممممى االكثمممممممممر ممممممممممن تممممممممماريخ 

 .ورود الملف اليه

 (97)المادة 
وم قاضممممممممي تسمممممممموية النممممممممزاع بحفممممممممظ ملممممممممف القضممممممممية وعممممممممدم احالتهمممممممما الممممممممى المحكمممممممممة فممممممممي جميممممممممع االحمممممممموال يقمممممممم

فممممممممممممي حممممممممممممال تمممممممممممممت التسمممممممممممموية امامممممممممممممه او امممممممممممممام احممممممممممممدى الجهممممممممممممات المختصممممممممممممة بالتسمممممممممممموية فممممممممممممي قضممممممممممممايا 
 .المخالفات او الجنح التي ال تزيد عقوبتها عن سنتين

 (99)المادة 
التمممممممي تزيممممممممد عقوبتهمممممممما  فمممممممي حممممممممال تمممممممم الصمممممممملح بمممممممين االطممممممممراف واسممممممممقاط الحمممممممق الشخصممممممممي فمممممممي القضممممممممايا. 9

 .عن السنتين يقوم قاضي تسوية النزاع باحالة القضية الى المحكمة المختصة
فمممممممممور انتهممممممممماء الممممممممممدة القانونيمممممممممة المقمممممممممررة لتسممممممممموية النمممممممممزاع فمممممممممي حمممممممممال لمممممممممم يمممممممممتم الصممممممممملح واسمممممممممقاط الحمممممممممق . 2

 .الشخصي يقوم قاضي تسوية النزاع باحالة القضية الى المحكمة المختصة

 (91)المادة 
بموجمممممممممممب احكمممممممممممام همممممممممممذه القمممممممممممانون قضممممممممممماء مخمممممممممممتص باألحمممممممممممداث وال يحممممممممممماكم الحمممممممممممدث إال أممممممممممممام  يشمممممممممممكل. أ

 :محاكم األحداث ويتم اتباع االجراءات التالية
يعممممممممين قضمممممممماة االحممممممممداث وقضمممممممماة تسمممممممموية النممممممممزاع وقضمممممممماة تنفيممممممممذ الحكممممممممم مممممممممن ذوي الخبممممممممرة فممممممممي  .9

 .شؤون األحداث على ان تجري ترقيتهم في محاكمهم اسوة بالمحاكم العادية
تشمممممممممممكل محكممممممممممممة صممممممممممملح األحمممممممممممداث فمممممممممممي مركمممممممممممز كمممممممممممل محافظمممممممممممة، وتخمممممممممممتص فمممممممممممي النظممممممممممممر  .2

بالمخالفمممممممممات والجمممممممممنح وتمممممممممدابير الحمايمممممممممة أو الرعايمممممممممة وتنعقمممممممممد ممممممممممن قاضمممممممممي منفمممممممممرد يسممممممممماعده خبيمممممممممر 
 .في مجال شؤون األحداث، ويكون حضوره اجراءات المحاكمة وجوبيا

المممممممممى ذلمممممممممك تشمممممممممكل محكممممممممممة بدايمممممممممة األحمممممممممداث فمممممممممي مركمممممممممز كمممممممممل محافظمممممممممة ان دعمممممممممت الحاجمممممممممة  .3
وتخمممممممممتص فمممممممممي النظمممممممممر بالجنايمممممممممات وتنعقمممممممممد ممممممممممن ثالثمممممممممة قضممممممممماة يسممممممممماعدهم خبيمممممممممران فمممممممممي شمممممممممؤون 
األحممممممممممممداث، احممممممممممممدهما علممممممممممممى االقممممممممممممل مممممممممممممن النسمممممممممممماء ويكممممممممممممون حضممممممممممممورهما إجممممممممممممراءات المحاكمممممممممممممة 
وجوبيمممممممممما وعلممممممممممى الخبيممممممممممرين أن يقممممممممممدما توصمممممممممميتهما للمحكمممممممممممة بعممممممممممد بحممممممممممث ظممممممممممروف الحممممممممممدث مممممممممممن 

 .جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها
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يسمممممممممممي وزيممممممممممر التنميممممممممممة االجتماعيممممممممممة خبممممممممممراء شممممممممممؤون االحممممممممممداث فممممممممممي محمممممممممماكم األحممممممممممداث مممممممممممن  .4
 .حملة الشهادة الجامعية األولى على األقل في احد تخصصات العلوم االجتماعية

تخضمممممممممممع االحكمممممممممممام القضمممممممممممائية الصمممممممممممادرة عمممممممممممن محكممممممممممممة صممممممممممملح االحمممممممممممداث للطعمممممممممممن اسمممممممممممتئنافا  .5
 .لدى محكمة بداية االحداث

قضممممممممممممائية الصممممممممممممادرة عممممممممممممن محكمممممممممممممة بدايممممممممممممة األحممممممممممممداث للطعممممممممممممن لممممممممممممدى تخضممممممممممممع األحكممممممممممممام ال. 6
 .محكمتي االستئناف والتمييز

إذا اشمممممممممترك فمممممممممي الجريممممممممممة الواحمممممممممدة أو فمممممممممي جمممممممممرائم متالزممممممممممة أحمممممممممداث وبمممممممممالغون فإنمممممممممه يفمممممممممرق . 7
بيمممممممممنهم بقمممممممممرار ممممممممممن النيابمممممممممة العاممممممممممة وتمممممممممنظم اضمممممممممبارة خاصمممممممممة لألحمممممممممداث ليحممممممممماكموا أممممممممممام قضممممممممماء 

 .األحداث
مممممممممممن هممممممممممذه المممممممممممادة تخضممممممممممع ( أ)مممممممممممن الفقممممممممممرة  6و  5البنممممممممممدين  فممممممممممي احكممممممممممامعلممممممممممى الممممممممممرغم مممممممممممما ورد . ب

 االحكممممممممممام الصممممممممممادرة عممممممممممن محكمتممممممممممي الصمممممممممملح والبدايممممممممممة الممممممممممى اجممممممممممراءات االعتممممممممممراض المنصمممممممممموص عليهمممممممممما
فمممممممممي قمممممممممانون محممممممممماكم الصممممممممملح وقمممممممممانون اصمممممممممول المحاكممممممممممات الجزائيمممممممممة حسمممممممممب مقتضمممممممممى الحمممممممممال، ويجممممممممموز 

ب عممممممممممن الحممممممممممدث فممممممممممي هممممممممممذه االجممممممممممراءات للممممممممممولي او الوصممممممممممي او الحاضممممممممممن او المحممممممممممامي الوكيممممممممممل أن ينممممممممممو 
 .حسب مقتضى الحال

- :يكون االختصاص المكاني لمحكمة األحداث الي من االختصاصات المكانية التالية. ج
 مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو -9
 .مكان وجود الدار التي وضع فيها -2
قاممممممممممة الحمممممممممدث أو ويكمممممممممون األفضممممممممملية فمممممممممي االختصممممممممماص لمكمممممممممان إ مكمممممممممان وقممممممممموع الجريممممممممممة أو -3

 .محل العثور عليه

 (24)المادة 
تجممممممممممري محاكمممممممممممة الحممممممممممدث بصممممممممممورة سممممممممممرية تحممممممممممت طائلممممممممممة الممممممممممبطالن، وال يسمممممممممممح الحممممممممممد بالممممممممممدخول الممممممممممى 
المحكمممممممممممممة باسمممممممممممممتثناء مراقممممممممممممب السممممممممممممملوك، ووالمممممممممممممدي الحممممممممممممدث او وليمممممممممممممه أو وصمممممممممممميه أو حاضمممممممممممممنه، حسمممممممممممممب 

 مقتضى الحال باالضافة لمحاميه ومن كان له عالقة مباشرة بالدعوى

 (29)دة الما
تقممممممممدر المحكمممممممممة مصمممممممملحة الحممممممممدث الفضمممممممملى بنمممممممماء علممممممممى تقريممممممممر مراقممممممممب السمممممممملوك والبينممممممممات المقدمممممممممة فممممممممي 
القضممممممممممية وراي الحممممممممممدث، علممممممممممى ان يتضمممممممممممن ذلممممممممممك، احتممممممممممرام حقمممممممممموق الحممممممممممدث المرعيممممممممممة وسممممممممممبل اصممممممممممالحه 
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 .وادماجه في المجتمع

 ( 22) المادة 
وأن تممممممممممممممولي آراءه  علمممممممممممممى المحكمممممممممممممممة ان تسمممممممممممممتمع الممممممممممممممى رأي الحممممممممممممممدث قبمممممممممممممل اتخمممممممممممممماذ أي تمممممممممممممدبير بحقممممممممممممممه،

 االعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه

 (23)المادة 
ايمممممممممممام العطمممممممممممل االسمممممممممممبوعية والرسممممممممممممية والفتمممممممممممرات المسمممممممممممائية إذا اقتضمممممممممممت  المحكممممممممممممة جلسممممممممممماتها فمممممممممممي تعقمممممممممممد

 .مصلحة الحدث ذلك

 (24)المادة 
 .تعتبر قضايا االحداث من القضايا المستعجلة  -أ  
لقضمممممممممية بعمممممممممد احالتهممممممممما اليهممممممممما مباشمممممممممرة وال يجممممممممموز تاجيمممممممممل تباشمممممممممر المحكممممممممممة المختصمممممممممة النظمممممممممر فمممممممممي ا -ب  

 .الجلسات الكثر من ثالثة ايام
يجمممممممممب ان تفصمممممممممل المحكممممممممممة فمممممممممي القضمممممممممية الجنحويمممممممممة خمممممممممالل ثالثمممممممممة اشمممممممممهر ممممممممممن تممممممممماريخ ورودهممممممممما   -ج 

الممممممممى قلممممممممم المحكمممممممممة، وان تفصممممممممل فممممممممي القضممممممممية الجنائيممممممممة خممممممممالل سممممممممتة اشممممممممهر مممممممممن تمممممممماريخ ورودهمممممممما الممممممممى 
الحمممممممماالت التممممممممي يتوقممممممممف فيهمممممممما الفصممممممممل فممممممممي القضممممممممية علممممممممى ورود تقريممممممممر  قلممممممممم المحكمممممممممة، وذلممممممممك باسممممممممتثناء

 .طبي قطعي
 .يتعين البت في قضايا األحداث خالل المهل المذكورة تحت طائلة المسؤولية التأديبية- د 

 (25 )المادة 
علممممممممى المممممممممدعي العممممممممام والمحكمممممممممة المختصممممممممة تعيممممممممين محاميمممممممماا للحممممممممدث ان لممممممممم يكممممممممن لممممممممه محممممممممام وتممممممممدفع  -أ

 .نة الدولة وفقا للمقدار الوارد في قانون اصول المحاكمات الجزائيةاتعابه من خزي
علممممممممممى المحممممممممممامي الموكممممممممممل نيابممممممممممة عممممممممممن الحممممممممممدث حضممممممممممور كافممممممممممة مراحممممممممممل التحقيممممممممممق والمحاكمممممممممممة مممممممممممع  -ب

 الحدث

 (26)المادة  
ال يجمممممممممممموز محاكمممممممممممممة الحممممممممممممدث اال بحضممممممممممممور احممممممممممممد والديممممممممممممه او وليممممممممممممه أو وصمممممممممممميه او حاضممممممممممممنه حسممممممممممممب  -أ 

 .باالضافة الى محامي الحدث واقع الحال ومراقب السلوك
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تفهممممممممممم المحكممممممممممممة الحمممممممممممدث عنمممممممممممد البمممممممممممدء بالمحاكممممممممممممة التهمممممممممممة الموجهمممممممممممة اليمممممممممممه وتسممممممممممماله عنهممممممممممما بلغمممممممممممة  -ب 
 .بسيطة

اذا اعتممممممممممرف الحممممممممممدث بالتهمممممممممممة يسممممممممممجل اعترافممممممممممه، بكلمممممممممممات اقممممممممممرب ممممممممممما تكممممممممممون الممممممممممى االلفمممممممممماظ التممممممممممي  -ج 
م عليمممممممممه، مممممممممما لمممممممممم يكمممممممممن اسمممممممممتعملها فمممممممممي اعترافمممممممممه، وال يكمممممممممون مجمممممممممرد اعتمممممممممراف الحمممممممممدث بينمممممممممة كافيمممممممممة للحكممممممممم

 .إعترافه مقنعاا وواضحاا 
إذا رفمممممممممض الحمممممممممدث االجابمممممممممة يعتبمممممممممر غيمممممممممر معتمممممممممرف بالتهممممممممممة ويمممممممممأمر رئممممممممميس المحكممممممممممة بتمممممممممدوين ذلمممممممممك - د 

 .في الضبط
فمممممممممي جميمممممممممع االحممممممممموال تشمممممممممرع المحكممممممممممة بسمممممممممماع بيانمممممممممات االثبمممممممممات والمممممممممدفاع وسمممممممممماع تقريمممممممممر مراقمممممممممب  -ه 

 .ينات الدعوى ثم تفصل بالدعوىالسلوك ومناقشة اطراف الدعوى له وتناقش كافة ب
اذا تبممممممممممين للمحكمممممممممممة، لممممممممممدى االنتهمممممممممماء مممممممممممن سممممممممممماع بينممممممممممة االثبممممممممممات، وجممممممممممود قضممممممممممية ضممممممممممد الحممممممممممدث، - و 

تسممممممممممتمع الممممممممممى افممممممممممادة الحممممممممممدث الدفاعيممممممممممة وتشممممممممممرع فممممممممممي سممممممممممماع بينممممممممممات الممممممممممدفاع، وتممممممممممتم مباشممممممممممرة اجممممممممممراءات 
الممممممممممدفاع عممممممممممن الحممممممممممدث مممممممممممن خممممممممممالل محاميممممممممممه، كممممممممممما يسمممممممممممح لممممممممممولي او وصممممممممممي الحممممممممممدث بمسمممممممممماعدته فممممممممممي 

 .الدفاع عن نفسه في المخالفات
تسمممممممممتمع المحكممممممممممة لتقريمممممممممر مراقمممممممممب السممممممممملوك ويجممممممممموز لهممممممممما كمممممممممما يجممممممممموز للحمممممممممدث ولمحاميمممممممممه، مناقشمممممممممة  -ز 

 .مراقب السلوك في تقريره
للمحكممممممممممة اخمممممممممراج الحمممممممممدث ممممممممممن قاعمممممممممة المحاكممممممممممة فمممممممممي اي وقمممممممممت ممممممممممع بقممممممممماء ممممممممممن يمثلمممممممممه ومراقمممممممممب  -ح 

علممممممممممممى ان يحممممممممممممق لممممممممممممه بعممممممممممممد ذلممممممممممممك  السمممممممممممملوك اذا رأت المحكمممممممممممممة ان مصمممممممممممملحة الحممممممممممممدث تقتضممممممممممممي ذلممممممممممممك،
 .االطالع على ما تم في غيبته من إجراءات

يجممممممممممموز للممممممممممممدعي العمممممممممممام أو المحكممممممممممممة، اذا اقتضمممممممممممت الضمممممممممممرورة، اسمممممممممممتخدام التقنيمممممممممممة الحديثمممممممممممة وذلمممممممممممك  -ط 
حمايممممممممممة لكممممممممممل مممممممممممن لممممممممممم يممممممممممتم الثامنممممممممممة عشممممممممممرة مممممممممممن عمممممممممممره فممممممممممي إجممممممممممراءات سممممممممممماع الشممممممممممهود والمناقشممممممممممة 

خصممممممممممممم مممممممممممممن مناقشممممممممممممة الحممممممممممممدث أو الشمممممممممممماهد أثنمممممممممممماء والمواجهممممممممممممة وعلممممممممممممى أن تمكممممممممممممن هممممممممممممذه الوسممممممممممممائل أي 
المحاكمممممممممة، كممممممممما يجمممممممموز اسممممممممتخدام هممممممممذه التقنيممممممممة الحديثممممممممة فممممممممي اجممممممممراءات سممممممممماع الحممممممممدث كشمممممممماهد فممممممممي أي 

 . قضية

 (27)المادة 
مممممممممممن القممممممممممانون، إذا وجممممممممممدت فممممممممممي أي قضممممممممممية ( ج/34)و ( د/21)مممممممممممع مراعمممممممممماة ممممممممممما ورد فممممممممممي المممممممممممادتين . أ

محكمممممممممممة ان تخفممممممممممض العقوبممممممممممة المنصمممممممممموص عليهمممممممممما أسممممممممممباب مخففممممممممممة حسممممممممممب القمممممممممموانين المرعيممممممممممة فعلممممممممممى ال
 .في هذا القانون بمقدار الثلث كحد ادنى ولها ان تخفضها الى النصف كحد اقصى
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مممممممممممن هممممممممممذه المممممممممممادة واي تخفمممممممممميض ( أ)اضممممممممممافة الممممممممممى التخفمممممممممميض علممممممممممى العقوبممممممممممة المممممممممموارد فممممممممممي الفقممممممممممرة . ب
اي  آخمممممممممر علمممممممممى العقوبمممممممممة الي سمممممممممبب ممممممممممن االسمممممممممباب وفمممممممممي حمممممممممال تمممممممممم تسممممممممموية النمممممممممزاع يجمممممممممب الحمممممممممط ممممممممممن

 حكم قد يصدر على الحدث بمقدار ثلث العقوبة المحكوم بها عليه

 (29)المادة 
مممممممممممن القممممممممممانون للمحكمممممممممممة اتخمممممممممماذ أي مممممممممممن التممممممممممدابير غيممممممممممر ( 34)و ( 21) مممممممممممع مراعمممممممممماة احكممممممممممام المممممممممممادتين

 :السالبة للحرية التالية عند توافر الشروط لذلك
 :التوبيخ . 9

علممممممممى ممممممممما صممممممممدر منممممممممه وتحممممممممذيره بممممممممأال  يعممممممممود إلممممممممى  وهممممممممو توجيممممممممه المحكمممممممممة اللمممممممموم والتأنيممممممممب إلممممممممى الحممممممممدث
 .مثل هذا السلوك مرة أخرى، وذلك دون الحط من كرامته

 :التسليم . 2
 .أ م وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الوالية أو الوصاية عليه

إذا لممممممممم يتمممممممموافر فممممممممي أحممممممممد أبمممممممموي الحممممممممدث أو مممممممممن لممممممممه الواليممممممممة أو الوصمممممممماية عليممممممممه الصممممممممالحية  .ب
لقيمممممممام بتربيتمممممممه سممممممملم إلمممممممى ممممممممن يكمممممممون أهمممممممالا لمممممممذلك ممممممممن أفمممممممراد أسمممممممرته فمممممممأن لمممممممم يوجمممممممد سممممممملم إلمممممممى با

شمممممممخص ممممممممؤتمن يتعهمممممممد بتربيتمممممممه أو إلمممممممى أسمممممممرة موثممممممموق بهممممممما يتعهمممممممد عائلهممممممما بمممممممذلك بعمممممممد مممممممموافقتهم 
 .على ذلك

يكممممممممممون الحكممممممممممم بتسممممممممممليم الحممممممممممدث إلممممممممممى غيممممممممممر الملممممممممممزم باإلنفمممممممممماق عليممممممممممه لمممممممممممدة ال تزيممممممممممد علممممممممممى  -ج
 .سنة

وهممممممممو االلممممممممزام بتقممممممممديم خدمممممممممة فممممممممي احممممممممد مرافممممممممق النفممممممممع العممممممممام مثممممممممل : مممممممممة للمنفعممممممممة العامممممممممةااللممممممممزام بالخد -3
 .الحدائق العامة والمدارس الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التطوعي ذات النفع العام

وذلمممممممممممممك بمممممممممممممان تعهمممممممممممممد المحكممممممممممممممة بالحمممممممممممممدث إلمممممممممممممى أحمممممممممممممد المراكمممممممممممممز : اإللحممممممممممممماق بالتمممممممممممممدريب المهنمممممممممممممي  -4
وزير لهممممممممممذه الغايممممممممممة وتحممممممممممدد المحكمممممممممممة فممممممممممي حكمهمممممممممما مممممممممممدة لهممممممممممذا المخصصممممممممممة لممممممممممذلك والتممممممممممي يعتمممممممممممدها المممممممممم

 .التدبير على أال  تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على سنة
وذلمممممممممممك بالمواظبمممممممممممة علمممممممممممى بعمممممممممممض االجتماعمممممممممممات التوجيهيمممممممممممة او بحظمممممممممممر : اإللمممممممممممزام بواجبمممممممممممات معينمممممممممممه  -5

محمممممممممدده أممممممممممام أشمممممممممخاص أو ارتيممممممممماد أنمممممممممواع ممممممممممن األمممممممممماكن أو المحمممممممممال أو بغمممممممممرض الحضمممممممممور فمممممممممي أوقمممممممممات 
ال تقمممممممل عمممممممن سمممممممتة أشمممممممهر  هيئمممممممات معينمممممممه أو غيمممممممر ذلمممممممك ممممممممن القيمممممممود ويكمممممممون الحكمممممممم بهمممممممذا التمممممممدبير لممممممممدة

 .وال تزيد على سنة
وذلمممممممممممك بوضمممممممممممع الحمممممممممممدث فمممممممممممي بيئتمممممممممممه الطبيعيمممممممممممة تحمممممممممممت التوجيمممممممممممه واإلشمممممممممممراف : االختبمممممممممممار القضمممممممممممائي  -6
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ة االختبمممممممممار القضمممممممممائي علمممممممممى وممممممممممع مراعممممممممماة الواجبمممممممممات التمممممممممي تحمممممممممددها المحكممممممممممة وال يجممممممممموز أن تزيمممممممممد ممممممممممد
 :سنة، وذلك وفقا لالجراءات التالية

تسمممممممملم المحكمممممممممة نسممممممممخة مممممممممن أمممممممممر االختبممممممممار القضممممممممائي الممممممممى مراقممممممممب السمممممممملوك الممممممممذي سمممممممميتولى  -أ 
االشمممممممممممراف علمممممممممممى الحمممممممممممدث ونسمممممممممممخة أخمممممممممممرى المممممممممممى الحمممممممممممدث ووليمممممممممممه او وصممممممممممميه او القمممممممممممائم علمممممممممممى 

ل ممممممممممممممدة رعايتمممممممممممممه، وتكلمممممممممممممف الحمممممممممممممدث بضمممممممممممممرورة الخضممممممممممممموع الشمممممممممممممراف مراقمممممممممممممب السممممممممممممملوك خمممممممممممممال
 .االشراف

تعممممممممممين المحكمممممممممممة التممممممممممي تصممممممممممدر أمممممممممممر االختبممممممممممار، مراقممممممممممب السمممممممممملوك الممممممممممذي سيشممممممممممرف علممممممممممى  -ب 
الحممممممممممممدث أثنمممممممممممماء فتممممممممممممرة المراقبممممممممممممة، واذا تعممممممممممممذر علممممممممممممى المراقممممممممممممب المممممممممممممذكور القيممممممممممممام بواجباتممممممممممممه، الي 
سممممممممممبب يجمممممممممموز لمممممممممممدير المديريممممممممممة ان يطلممممممممممب مممممممممممن قاضممممممممممي تنفيممممممممممذ الحكممممممممممم تعيممممممممممين مراقممممممممممب اخممممممممممر 

 .لتنفيذ امر االشراف
دد المحكممممممممممممة عنمممممممممممد اصمممممممممممدار اممممممممممممر االختبمممممممممممار الفتمممممممممممرة الزمنيمممممممممممة لالممممممممممممر وعمممممممممممدد التقمممممممممممارير تحممممممممممم -ج 

المطلمممممممممموب مممممممممممن مراقممممممممممب السمممممممممملوك تزويممممممممممدها بهمممممممممما عممممممممممن حالممممممممممة الحممممممممممدث علممممممممممى ان ال تزيممممممممممد عممممممممممن 
 .تقرير واحد كل شهر

اذا تقمممممممممرر وضمممممممممع أنثمممممممممى تحمممممممممت اشمممممممممراف مراقمممممممممب السممممممممملوك وجمممممممممب أن يكمممممممممون مراقمممممممممب السممممممممملوك  -د 
 .أنثى

درت أممممممممممممر االختبمممممممممممار، وبنممممممممممماء علمممممممممممى طلمممممممممممب ممممممممممممن مراقمممممممممممب يجممممممممممموز للمحكممممممممممممة التمممممممممممي اصممممممممممم -ه 
السمممممممممملوك، أو مممممممممممن الحممممممممممدث او وليممممممممممه، أن تلغممممممممممي االمممممممممممر المممممممممممذكور أو ان تعدلممممممممممه، بعممممممممممد ان تطلممممممممممع 

 .على تقرير مراقب السلوك في هذا الشأن
للمحكممممممممة الغممممممماء اممممممممر االختبمممممممار اذا أديمممممممن الحمممممممدث بجمممممممرم، أثنممممممماء نفممممممماذ همممممممذا األممممممممر مممممممما لمممممممم تكمممممممن - و      

 .صلية الغرامةعقوبة الفعل اال

 (21)المادة 
اذا اقتممممممممممممرف الفتمممممممممممممى جنايمممممممممممممة تسمممممممممممممتلزم عقوبمممممممممممممة االعمممممممممممممدام فممممممممممممميحكم عليمممممممممممممه بوضمممممممممممممعه فمممممممممممممي دار تاهيمممممممممممممل  -أ 

 .االحداث مدة ال تقل عن ثماني سنوات وال تزيد على اثنتي عشرة سنة
فممممممممميحكم عليمممممممممه بوضمممممممممعه فمممممممممي  اذا اقتمممممممممرف الفتمممممممممى جنايمممممممممة تسمممممممممتلزم عقوبمممممممممة االشمممممممممغال الشممممممممماقة المؤبمممممممممدة -ب 

 .يل االحداث مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على سبع سنواتدار تاه
اذا اقتمممممممممممرف الفتمممممممممممى جنايمممممممممممة تسمممممممممممتلزم عقوبمممممممممممة االشمممممممممممغال الشممممممممممماقة المؤقتمممممممممممة اواالعتقمممممممممممال فممممممممممميحكم عليمممممممممممه  -ج 

 .بوضعه في دار تاهيل االحداث مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس سنوات
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يوضمممممممممممع فمممممممممممي دار تاهيمممممممممممل االحمممممممممممداث ممممممممممممدة ال تتجممممممممممماوز  اذا اقتمممممممممممرف الفتمممممممممممى جنحمممممممممممة تسمممممممممممتلزم الحمممممممممممبس -د 
 .ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ

علمممممممممممممى المحكممممممممممممممة ، اذا تممممممممممممموافرت اسمممممممممممممباب مخففمممممممممممممة تقديريمممممممممممممة ، أن تسمممممممممممممتبدل أي عقوبمممممممممممممة منصممممممممممممموص  -ه 
مممممممممن ( 29)مممممممممن هممممممممذه المممممممممادة بمممممممماي مممممممممن التممممممممدابير المنصمممممممموص عليهمممممممما فممممممممي المممممممممادة ( د)عليهمممممممما فممممممممي الفقممممممممرة 

 .ذا القانونه
 .اذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة ان توجه له توبيخا -و 

 (34)المادة 
اذا اقتمممممممممممرف المراهمممممممممممق جنايمممممممممممة تسمممممممممممتلزم عقوبمممممممممممة االعمممممممممممدام ، فممممممممممميحكم عليمممممممممممه بوضمممممممممممعه فمممممممممممي دار تاهيمممممممممممل  -أ 

 .االحداث مدة ال تقل عن ست سنوات وال تزيد على عشر سنوات
شممممممممممغال الشمممممممممماقة المؤبممممممممممدة فمممممممممميحكم عليممممممممممه بوضممممممممممعه فممممممممممي دار اذا اقتممممممممممرف المراهممممممممممق جنايممممممممممة تسممممممممممتلزم اال -ب 

 .تاهيل االحداث مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على ست سنوات
اذا اقتمممممممممرف المراهمممممممممق جنايمممممممممة تسمممممممممتلزم عقوبمممممممممة االشمممممممممغال الشممممممممماقة المؤقتمممممممممة أو االعتقمممممممممال فممممممممميحكم عليمممممممممه  -ج 

سممممممممممنوات وعلممممممممممى بوضممممممممممعه فممممممممممي دار تاهيممممممممممل االحممممممممممداث مممممممممممدة ال تقممممممممممل عممممممممممن سممممممممممنة وال تزيممممممممممد علممممممممممى ثممممممممممالث 
المحكمممممممممممة ان وجمممممممممممدت اسمممممممممممبابا مخففمممممممممممة تقديريمممممممممممة ان تسممممممممممتبدل العقوبمممممممممممة بممممممممممماي ممممممممممممن التمممممممممممدابير المنصممممممممممموص 

 .من هذا القانون( 29)عليها في المادة 
اذا اقتمممممممممممرف المراهممممممممممممق جنحممممممممممممة علمممممممممممى المحكمممممممممممممة ان تفصممممممممممممل فممممممممممممي المممممممممممدعوى بمممممممممممماي مممممممممممممن االجممممممممممممراءات  -د 

 .من هذا القانون( 29)المنصوص عليها في المادة 
 .ترف المراهق مخالفة على المحكمة ان توجه له توبيخااذا اق -هم

 (39)المادة 
 .يجوز للمحكمة ان تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى

 (32)المادة 
ال تقبمممممممممممل دعممممممممممموى الحمممممممممممق الشخصمممممممممممي اممممممممممممام محكممممممممممممة االحمممممممممممداث وللمتضمممممممممممرر الحمممممممممممق فمممممممممممي اللجممممممممممموء المممممممممممى 

 المحاكم المختصة
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 (33)المادة 
 :وبعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصالحيات التاليةيتولى قاضي تنفيذ الحكم 

 .مراقبة تنفيذ اي عقوبة او تدبير يحكم به على الحدث وذلك وفقا للتشريعات النافذة .9
توجب ذلمممممممممممممك، الحمممممممممممممق فمممممممممممممي تحويمممممممممممممل لقاضمممممممممممممي تنفيمممممممممممممذ الحكمممممممممممممم واذا راى ان مصممممممممممممملحة الحمممممممممممممدث تسممممممممممممم .2

ليمممممممممتم تنفيمممممممممذ ممممممممممدة التمممممممممدبير السمممممممممالب للحريمممممممممة ممممممممممن  السمممممممممالب للحريمممممممممة اذا كانمممممممممت ال تتجممممممممماوز السمممممممممنة التمممممممممدبير
خممممممممممالل الممممممممممزام الحممممممممممدث بالخدمممممممممممة للمنفعممممممممممة العامممممممممممة لممممممممممدى احممممممممممدى الجهممممممممممات المحممممممممممددة مممممممممممن قبممممممممممل المممممممممموزير 

 .بموافقة الحدث، ويكون ذلك وجوبيا اذا كان الحدث يرتكب الفعل الول مرة
 .للمنفعة العامةيكون الحدث طليقا اثناء مدة تحويل التدبير السالب للحرية الى الخدمة  .3
مممممممممممن هممممممممممذه المممممممممممادة لقاضممممممممممي تنفيممممممممممذ الحكممممممممممم تحديممممممممممد الشممممممممممروط ( 2)مممممممممممع مراعمممممممممماة ممممممممممما ورد فممممممممممي الفقممممممممممرة  .4

 .الحدث السالب للحرية للخدمة للمنفعة العامة بموافقة الحدث المناسبة لتحويل تدبير
علمممممممممى قاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم التثبمممممممممت وبشمممممممممكل مسمممممممممتمر ممممممممممن تقيمممممممممد الحمممممممممدث بشمممممممممروط تحويمممممممممل التمممممممممدبير  .5

ب للحريممممممممة الممممممممى الخدمممممممممة للمنفعممممممممة العامممممممممة الممممممممذي تممممممممم تكليفممممممممه بهمممممممما، ولممممممممه ان يقمممممممموم بتكليممممممممف مراقممممممممب السممممممممال
السمممممممملوك بممممممممذلك، وبتقممممممممديم ممممممممما يلممممممممزم مممممممممن التقممممممممارير، وفممممممممي حممممممممال تبممممممممين لقاضممممممممي تنفيممممممممذ الحكممممممممم ان الحممممممممدث 
غيمممممممر ملتمممممممزم فلمممممممه تنبيهمممممممه لضمممممممرورة التقيمممممممد بشمممممممروط تحويمممممممل العقوبمممممممة، ولمممممممه الحمممممممق فمممممممي الغممممممماء قمممممممرار تحويمممممممل 

 .اعادة الحدث الستكمال مدة التدبيرالسالب للحريةالعقوبة و 
فمممممممممي حمممممممممال الغممممممممماء تحويمممممممممل التمممممممممدبير فمممممممممان الممممممممممدة التمممممممممي يكمممممممممون الحمممممممممدث قمممممممممد قضممممممممماها اثنممممممممماء الخدممممممممممة  .6

للمنفعمممممممممة العاممممممممممة تحسمممممممممب ممممممممممن ممممممممممدة التمممممممممدبير السمممممممممالب للحريمممممممممة المحكممممممممموم بهممممممممما وتنمممممممممزل مدتمممممممممه ممممممممممن ممممممممممدة 
 .المحكومية

 (34)المادة 
ثامنممممممممممة عشممممممممممرة مممممممممممن عمممممممممممره، قبممممممممممل انتهمممممممممماء محكوميتممممممممممه الممممممممممى مركممممممممممز يممممممممممتم نقممممممممممل الحممممممممممدث الممممممممممذي اتممممممممممم ال . أ

 .االصالح والتاهيل الكمال تلك المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم
يجمممممممممموز لقاضممممممممممي تنفيممممممممممذ الحكممممممممممم بنمممممممممماء علممممممممممى طلممممممممممب خطممممممممممي مممممممممممن مممممممممممدير المديريممممممممممة أن يمممممممممممدد بقمممممممممماء  . ب

تدريبممممممممممه الحممممممممممدث فممممممممممي دار تاهيممممممممممل االحممممممممممداث الممممممممممى ان يكمممممممممممل العشممممممممممرين مممممممممممن عمممممممممممره التمممممممممممام تعليمممممممممممه او 
 .المهني
 (35)المادة 

لمممممممممدير المديريمممممممممة مممممممممن تلقممممممممماء نفسمممممممممه او بنمممممممماء علمممممممممى تنسمممممممميب ممممممممممدير المممممممممدار نقممممممممل الحمممممممممدث الموقممممممممموف او - أ 
المحكمممممممممموم مممممممممممن دار الخممممممممممرى بقممممممممممرار يسممممممممممتند الممممممممممى سممممممممممبب أو اكثممممممممممر مممممممممممن االسممممممممممباب المحممممممممممددة بتعليمممممممممممات 
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 .تصدر لهذه الغاية
أي حممممممممممدث موضمممممممممموع فممممممممممي الممممممممممدار الممممممممممى  يجمممممممممموز لمممممممممممدير الممممممممممدار بموافقممممممممممة مممممممممممدير المديريممممممممممة، أن يلحممممممممممق- ب 

أيممممممممة مؤسسممممممممة عامممممممممة او خاصممممممممة ليتممممممممابع تحصمممممممميله العلمممممممممي او المهنممممممممي فيهمممممممما، علممممممممى أن يعممممممممود الممممممممى الممممممممدار 
 .بعد االنتهاء من ذلك يومياا 

علمممممممممى ممممممممممدير المديريمممممممممة اعمممممممممالم قاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم فمممممممممورا بممممممممماي اجمممممممممراء يمممممممممتم وفقممممممممما الحكمممممممممام همممممممممذه  -ج 
 .المادة ويتبع تعليماته بهذا الخصوص

 (36)دة الما
ممممممممممدير المممممممممدار أن يفمممممممممرج عمممممممممن اي حمممممممممدث وضمممممممممع فمممممممممي  لقاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم بعمممممممممد االسمممممممممتئناس بمممممممممرأي -أ 

 :أي دار من دور تاهيل االحداث اذا وجد مبرراا لذلك، وبحسب الشروط التالية
 .ان ال تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها .9
 .الل إقامته في الداران يكون الحدث حسن السلوك خ .2
 .أن ال يؤدي االفراج عن الحدث الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة .3
ان ال يكممممممممممممون محكوممممممممممممماا بجريمممممممممممممة عقوبتهمممممممممممما االصمممممممممممملية فممممممممممممي قممممممممممممانون العقوبممممممممممممات االعممممممممممممدام او  .4

 .االشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر
تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم مراجعمممممممممة حممممممممماالت ممممممممممن همممممممممذه الممممممممممادة، علمممممممممى قاضمممممممممي ( أ)ممممممممممع مراعممممممممماة احكمممممممممام الفقمممممممممرة  –ب 

المحكممممممممموم علممممممممميهم ممممممممممن االحمممممممممداث بتمممممممممدابير سمممممممممالبة للحريمممممممممة كلمممممممممما مضمممممممممت ثالثمممممممممة اشمممممممممهر وذلمممممممممك لدراسمممممممممة 
 .امكانية اللجوء الى االفراج المشروط اذا توافرت شروطه

 .يقرر قاضي تنفيذ الحكم في قرار االفراج الشروط التي يجب على الحدث التقيد بها -ج
تنفيممممممممممذ الحكممممممممممم ان الحممممممممممدث غيممممممممممر ملتممممممممممزم بشممممممممممروط االفممممممممممراج فلممممممممممه تنبيهممممممممممه  فممممممممممي حممممممممممال تبممممممممممين لقاضممممممممممي_ د 

لضمممممممممرورة التقيمممممممممد بشمممممممممروط االفمممممممممراج، ولمممممممممه الحمممممممممق فمممممممممي الغممممممممماء قمممممممممرار االفمممممممممراج واعمممممممممادة الحمممممممممدث السمممممممممتكمال 
كمممممممممان الحمممممممممدث فيهممممممممما متقيمممممممممداا  السمممممممممالب للحريمممممممممة، بحيمممممممممث تخصمممممممممم منهممممممممما ممممممممممدة االفمممممممممراج التمممممممممي ممممممممممدة التمممممممممدبير

 .ا في هذه المادةبشروطه، وفقا لالجراءات المنصوص عليه
يتمممممممممولى مراقمممممممممب السممممممممملوك فمممممممممي المنطقمممممممممة التمممممممممي يسمممممممممكنها الحمممممممممدث توجيهمممممممممه، واالشمممممممممراف عليمممممممممه، طيلمممممممممة  -ه

 .المدة الباقية من التدبير الصادر بحقه
لقاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم بنممممممممماء علمممممممممى تنسممممممممميب ممممممممممدير المديريمممممممممة أن يقمممممممممرر أعمممممممممادة الحمممممممممدث المممممممممى المممممممممدار  –و

مناسمممممممممبا وفمممممممممي مصممممممممملحة الحمممممممممدث ويجمممممممممب ان يكمممممممممون  الكممممممممممال ممممممممممدة التمممممممممدبير المحكممممممممموم بهممممممممما اذا راى ذلمممممممممك
 .قراره معلال ومسببا
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يكمممممممممون قمممممممممرار قاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم بمممممممممرفض االفمممممممممراج عمممممممممن الحمممممممممدث وقمممممممممراره باالعمممممممممادة المممممممممى المممممممممدار  -ز  
 .خاضعاا للطعن لدى محكمة بداية االحداث

  
ة لممممممممممدير المديريمممممممممة بعمممممممممد االسمممممممممتئناس بمممممممممرأي ممممممممممدير المممممممممدار، أن يممممممممممنح الحمممممممممدث حسمممممممممن السممممممممملوك إجممممممممماز  –ح 

 .لمدة ال تزيد على أسبوع لزيارة أهله في االعياد او في الحاالت الضرورية
  

 (37)المادة 
اذا وجمممممممممد ممممممممممدير المديريمممممممممة بعمممممممممد انتهممممممممماء ممممممممممدة الحكمممممممممم بنممممممممماء علمممممممممى تنسممممممممميب مراقمممممممممب السممممممممملوك ان حالمممممممممة . أ

 :الحدث تستدعي تمديد مدة بقائه وتحويله الى دار رعاية االحداث بسبب
و وصمممممممممميه، لالجممممممممممرام أو السممممممممممكر او فسمممممممممماد الخلممممممممممق، علممممممممممى ان تراعممممممممممى بحقممممممممممه عتيمممممممممماد أحممممممممممد والديممممممممممه، أا .9

 .في هذه الحالة اجراءات الحماية والرعاية
 .انه لم يتم مدة التعليم أو التوجيه في البرامج التي التحق بها .2

فيقممممممممموم بمخاطبمممممممممة قاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم بمممممممممذلك، ويجممممممممموز لقاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم اذا اقتنمممممممممع بصمممممممممحة ذلمممممممممك 
باعتبمممممممممار الحمممممممممدث محتاجممممممممما للرعايمممممممممة والحمايمممممممممة ويقمممممممممرر وضمممممممممعه فمممممممممي دار الرعايمممممممممة لممممممممممدة  ان يصمممممممممدر قمممممممممراراا 

 .ال تتجاوز سنة
فمممممممممي الحالمممممممممة الممممممممممذكورة اعممممممممماله يقممممممممموم ممممممممممدير المديريمممممممممة باتخممممممممماذ االجمممممممممراءات الالزممممممممممة لمعاملمممممممممة الحمممممممممدث . ج

 .على انه من محتاجي الحماية وفقا الحكام هذا القانون

 (39)المادة 
أي ممممممممممممن دور تربيمممممممممممة او تاهيمممممممممممل االحمممممممممممداث المنصممممممممممموص عليهممممممممممما فمممممممممممي ال يجممممممممممموز وضمممممممممممع أي حمممممممممممدث فمممممممممممي 

 .هذا القانون اال بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة

 (31)المادة 
 :يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه اي من الحاالت التالية

ام او ادمانمممممممممه ممممممممممن كمممممممممان تحمممممممممت رعايمممممممممة شمممممممممخص غيمممممممممر مؤهمممممممممل للعنايمممممممممة بمممممممممه، العتيممممممممماده االجمممممممممر  .9
السممممممممممممممكر او ادمانممممممممممممممه المممممممممممممممواد المخممممممممممممممدرة والمممممممممممممممؤثرات العقليممممممممممممممة او انحاللممممممممممممممه الخلقممممممممممممممي او اديممممممممممممممن 
بارتكممممممممممممماب جمممممممممممممرم مخمممممممممممممل بممممممممممممماآلداب ممممممممممممممع أي ممممممممممممممن ابنائمممممممممممممه سمممممممممممممواء كمممممممممممممانوا شمممممممممممممرعيين او غيمممممممممممممر 

 .او أي من المعهود اليه برعايتهم شرعيين
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ر او خدممممممممممة ممممممممممن ممممممممممن قمممممممممام بأعممممممممممال تتعلمممممممممق بالمممممممممدعارة او الفسمممممممممق او افسممممممممماد الخلمممممممممق او القمممممممممما .2
 .يقومون بهذه االعمال او خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة

 .من لم يكن له محل مستقر او كان يبيت عادة في الطرقات .3
ممممممممممن لمممممممممم يكمممممممممن لمممممممممه وسممممممممميلة مشمممممممممروعة للعممممممممميش او عائمممممممممل ممممممممممؤتمن وكمممممممممان والمممممممممداه او احمممممممممدهما  .4

 .متوفين او مسجونين او غائبين
سمممممممملطة ابيممممممممه او وليممممممممه او وصمممممممميه او امممممممممه او كممممممممان مممممممممن كممممممممان سمممممممميء السمممممممملوك وخارجمممممممما عممممممممن  .5

 .الولي متوفياا او غائبا او عديم االهلية
 .من كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل .6
 .البائعون المتجولون والعابثون بالنفايات .7
مممممممممن تعممممممممرض اليممممممممذاء مقصممممممممود مممممممممن احممممممممد والديممممممممه او زوجممممممممه بشممممممممكل تجمممممممماوزت معممممممممه ضممممممممروب  .9

 .التي يبيحها القانون والعرف العامالتأديب 
 .من كان معرضاا لخطر جسيم اذا بقي في اسرته .1

ممممممممممممن اسمممممممممممتغل بأعممممممممممممال التسمممممممممممول او االسمممممممممممتجداء او بأعممممممممممممال تتصمممممممممممل بالمممممممممممدعارة او الفسمممممممممممق  .94
 .او افساد الخلق او خدمة من يقومون بهذه االعمال او في اي اعمال غير مشروعة

 .جنحة او جناية الحدث غير المميز الذي يرتكب .99
 .الحدث العامل خالفا للتشريعات السارية .92

 (44)المادة  
يجممممممممممممموز لمراقمممممممممممممب السممممممممممممملوك بموافقمممممممممممممة ممممممممممممممدير المديريمممممممممممممة ان يقمممممممممممممدم المممممممممممممى محكممممممممممممممة صممممممممممممملح االحمممممممممممممداث  .أ

المختصمممممممممممة اي محتممممممممممماج للحمايمممممممممممة او الرعايمممممممممممة كمممممممممممما ولمممممممممممه ان يسمممممممممممتعين بأحمممممممممممد أفمممممممممممراد الضمممممممممممابطة العدليمممممممممممة 
لهممممممممما اصمممممممممدار القمممممممممرار باالحتفممممممممماظ بمممممممممه فمممممممممي احمممممممممدى دور الرعايمممممممممة  لتمممممممممأمين مثولمممممممممه أممممممممممام المحكممممممممممة ويحمممممممممق

 .لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك
يجممممممممممموز للمحكممممممممممممة اذا اقتنعمممممممممممت بعمممممممممممد التحقمممممممممممق، أن الشمممممممممممخص المممممممممممذي تمممممممممممم تقديممممممممممممه اليهممممممممممما همممممممممممو دون  .ب

 :الثامنة عشرة من عمره وانه محتاج للحماية او الرعاية ان تتخذ ايا من التدابير التالية
تمممممممممأمر والمممممممممده او وصممممممممميه بالعنايمممممممممة بمممممممممه بصمممممممممورة الئقمممممممممة والتوقيمممممممممع علمممممممممى تعهمممممممممد يضممممممممممن تقمممممممممديم  .9

 .هذه العناية
ان تحيممممممممممل والممممممممممده او وصمممممممممميه الممممممممممى احممممممممممد البممممممممممرامج التاهيليممممممممممة التممممممممممي سمممممممممميتم اصممممممممممدارها بموجممممممممممب  .2

 .نظام خاص لهذه الغاية
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ة تحيلمممممممممه ممممممممممدة ال تزيمممممممممد عمممممممممن سمممممممممنتين المممممممممى دار الرعايمممممممممة او المممممممممى اي مؤسسمممممممممة مماثلمممممممممة معتممممممممممد .3
شممممممممممريطة موافقممممممممممة تلممممممممممك المؤسسممممممممممة علممممممممممى ذلممممممممممك، ويجممممممممممب علممممممممممى مراقممممممممممب السمممممممممملوك تقممممممممممديم تقريممممممممممر 

 .تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثالثة اشهر لمراجعة القرار
تضمممممممممممعه تحمممممممممممت رعايمممممممممممة شمممممممممممخص مناسمممممممممممب أو اسمممممممممممرة مناسمممممممممممبة ، شمممممممممممريطة موافقمممممممممممة أي ممممممممممممنهم  .4

التممممممممممي علممممممممممى ذلممممممممممك، علممممممممممى أن يكممممممممممون الي مممممممممممنهم حممممممممممق االشممممممممممراف عليممممممممممه كوالممممممممممده، وذلممممممممممك للمممممممممممدة 
 .تقررها المحكمة

أن تصممممممممممدر قممممممممممرارا بوضممممممممممع المحتمممممممممماج للحمايممممممممممة او الرعايممممممممممة تحممممممممممت اشممممممممممراف مراقممممممممممب السمممممممممملوك  .5
باالضممممممممافة الممممممممى أي مممممممممن التممممممممدابير الممممممممواردة فممممممممي هممممممممذه المممممممممادة أو بممممممممدون ذلممممممممك لمممممممممدة ال تقممممممممل عممممممممن 

 .سنة وال تزيد على خمس سنوات
يجممممممممموز لقاضممممممممي تنفيممممممممذ الحكمممممممممم ممممممممممن هممممممممذه المممممممممادة ( 3/ب)علممممممممى الممممممممرغم مممممممممما ورد فمممممممممي احكممممممممام الفقممممممممرة  .ج 

بعممممممممد االسممممممممتئناس بممممممممرأي مممممممممدير المديريممممممممة تمديممممممممد مممممممممدة اقامممممممممة المحتمممممممماج الممممممممى الحمايممممممممة او الرعايممممممممة فممممممممي دار 
 :اذا تحققت احدى الحاالت التالية

اذا لممممممممم يكممممممممن هنمممممممماك اسممممممممرة بديلممممممممة يمكممممممممن ان تقمممممممموم برعايتممممممممه ووجممممممممد بأنممممممممه سمممممممميناله ضممممممممرر فيممممممممما  .9
ررة بسممممممممبب اعتيمممممممماد الشممممممممخص المكلممممممممف باعالتممممممممه لممممممممو خممممممممرج مممممممممن الممممممممدار حممممممممين انتهمممممممماء المممممممممدة المقمممممممم

االجممممممممممرام او السممممممممممكر أو فسمممممممممماد الخلممممممممممق وذلممممممممممك للمممممممممممدة حتممممممممممى زوال اسممممممممممباب التمديممممممممممد وعلممممممممممى ان ال 
 .تزيد عن سنتين في كل مرة حتى يبلغ المحتاج الى الحماية او الرعاية سن العشرين

ا فمممممممممي تلمممممممممك اذا لمممممممممم يمممممممممتم ممممممممممدة التمممممممممدريب فمممممممممي الحرفمممممممممة أو المهنمممممممممة التمممممممممي شمممممممممرع بتدريبمممممممممه عليهممممممممم .2
 .الدار

يجمممممممممموز للمحكمممممممممممة اصممممممممممدار القممممممممممرارات وفممممممممممق هممممممممممذه المممممممممممادة فممممممممممي غيمممممممممماب المحتمممممممممماج الممممممممممى الحمايممممممممممة او . د 
 .الرعاية

 .تخضع القرارات التي تصدر بموجب هذه المادة للطعن لدى محكمة بداية االحداث. هم 

  ( 49) المادة 
لسمممممممممممماح لمممممممممممه بمممممممممممان يلتحمممممممممممق علمممممممممممى ممممممممممممدير المممممممممممدار التمممممممممممي يقممممممممممميم فهممممممممممما المحتممممممممممماج للرعايمممممممممممة او الحمايمممممممممممة ا -أ 

 .بالبرامج التعليمية او التدريبية في مؤسسة مختصة على ان يعود الى الدار يوميا
يجممممممممموز لممممممممممدير المديريمممممممممة بعمممممممممد االسمممممممممتئناس بمممممممممراي ممممممممممدير المممممممممدار التمممممممممي يقممممممممميم فيهممممممممما المحتممممممممماج للرعايمممممممممة  -ب 

ان يعممممممممممود او الحمايممممممممممة أن يمممممممممممنح إجممممممممممازة لزيممممممممممارة اهلممممممممممه فممممممممممي االعيمممممممممماد والمناسممممممممممبات اليممممممممممام يحممممممممممددها علممممممممممى 
 .بعدها الى الدار
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 (42)المادة 
مممممممممن هممممممممذه المممممممممادة تتممممممممولى دار الرعايممممممممة التممممممممي عهممممممممد اليهمممممممما أمممممممممر ( ب)مممممممممع مراعمممممممماة ممممممممما ورد فممممممممي الفقممممممممرة  -أ 

العنايمممممممممة بالمحتممممممممماج للحمايمممممممممة او الرعايمممممممممة، حمممممممممق االشمممممممممراف عليمممممممممه، وتكمممممممممون مسمممممممممؤولة عمممممممممن اعالتمممممممممه، ويبقمممممممممى 
و طلمممممممممممب والمممممممممممده او أي شمممممممممممخص آخمممممممممممر المحتممممممممممماج للحمايمممممممممممة او الرعايمممممممممممة تحمممممممممممت عنايمممممممممممة تلمممممممممممك المممممممممممدار ولممممممممممم

 .اعادته
اذا ظهممممممممممر ان الشمممممممممممخص المسمممممممممممؤول عممممممممممن نفقمممممممممممة اعالمممممممممممة المحتممممممممممماج الممممممممممى الحمايمممممممممممة او الرعايمممممممممممة، فمممممممممممي  -ب 

وسمممممممممعه ان يقمممممممممدم نفقمممممممممة اعالتمممممممممه، كليممممممممماا او جزئيممممممممماا، فللممممممممموزير او ممممممممممن يفوضمممممممممه خطيممممممممما بمممممممممذلك وبالنيابمممممممممة عمممممممممن 
االجمممممممممممممراءات القضمممممممممممممائية لمممممممممممممدى  المحتممممممممممممماج للحمايمممممممممممممة او الرعايمممممممممممممة اتخممممممممممممماذ االجمممممممممممممراءات الالزممممممممممممممة لمباشمممممممممممممرة

 .الجهات المختصة اللزام ذلك المسؤول بالنفقة كما تحددها الجهات القضائية المختصة

 (43)المادة 
يجممممممممموز لقاضمممممممممي تنفيمممممممممذ الحكمممممممممم ان يفمممممممممرج عمممممممممن أي محتممممممممماج للحمايمممممممممة او الرعايمممممممممة عهمممممممممد بمممممممممه المممممممممى أيمممممممممة دار 

اج للحمايمممممممممممة او الرعايمممممممممممة رعايمممممممممممة، وذلمممممممممممك بالشمممممممممممروط التمممممممممممي يراهممممممممممما مناسمممممممممممبة، اذا رأى ان مصممممممممممملحة المحتممممممممممم
 .تقتضي ذلك

 (44)المادة 
 :يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وبالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر كل من  -9

سمممممممممممممماعد أو حممممممممممممممرض أي محتمممممممممممممماج الممممممممممممممى الحمايممممممممممممممة او الرعايممممممممممممممة علممممممممممممممى الهممممممممممممممروب مممممممممممممممن دار  - أ
 .الرعاية

لرجمممممممممموع الممممممممممى تلممممممممممك آوى، أو أخفممممممممممى، مممممممممممن هممممممممممرب علممممممممممى الوجممممممممممه المممممممممممذكور، أو منعممممممممممه مممممممممممن ا - ب
 .الدار او ساعده على ذلك وهو عالم بذلك

يعاقممممممممب بغرامممممممممة ال تقممممممممل عممممممممن ثالثمائممممممممة دينممممممممار وبممممممممالحبس مممممممممدة ال تقممممممممل عممممممممن ثالثممممممممة اشممممممممهر وال تزيممممممممد  -2
 :على سنة كل من

سمممممممممممماعد أو حممممممممممممرض أي حممممممممممممدث علممممممممممممى الهممممممممممممروب مممممممممممممن دار تربيممممممممممممة االحممممممممممممداث او دار تاهيممممممممممممل  - أ
 .رتكابه جنحةاالحداث اذا كان الحدث مودعا في الدار ال

آوى، أو أخفممممممممممى، مممممممممممن هممممممممممرب علممممممممممى الوجممممممممممه المممممممممممذكور، أو منعممممممممممه مممممممممممن الرجمممممممممموع الممممممممممى تلممممممممممك  - ب
 .الدار او ساعده على ذلك وهو عالم بذلك
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مممممممممن هممممممممذه المممممممممادة اذا كممممممممان الحممممممممدث مودعمممممممما فممممممممي الممممممممدار ( 2)تضمممممممماعف العقوبممممممممة الممممممممواردة فممممممممي الفقممممممممرة  -3
 .الرتكابه جناية

 (45)المادة 
مخممممممممممتص زيممممممممممارة دور االحممممممممممداث والرعايممممممممممة المنصمممممممممموص عليهمممممممممما فممممممممممي هممممممممممذا علممممممممممى قاضممممممممممي تنفيممممممممممذ الحكممممممممممم ال

القمممممممانون ضممممممممن اختصاصمممممممه دوريممممممماا كمممممممل ثالثمممممممة اشمممممممهر علمممممممى االقمممممممل علمممممممى ان يقمممممممدم كمممممممل ممممممممن يقممممممموم ممممممممنهم 
 بالزيارة تقريراا بذلك لرئيس المجلس القضائي وللوزير

 (46)المادة 
فمممممممممممي الحممممممممممماالت غيمممممممممممر  يعممممممممممممل باالحكمممممممممممام المممممممممممواردة فمممممممممممي قمممممممممممانون اصمممممممممممول المحاكممممممممممممات الجزائيمممممممممممة النافمممممممممممذ

  .المنصوص عليها في هذا القانون وبما ال يتعارض مع احكامه
 (47)المادة 

 :يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها التعليمات التالية
التعليمممممممممممات الالزمممممممممممة لتحديممممممممممد االسممممممممممس التممممممممممي يجممممممممممب ان تنطبممممممممممق علممممممممممى مؤسسممممممممممات المجتمممممممممممع المممممممممممدني  .9

 .الخرى لغايات اعتمادها لتسوية النزاعاتاو الجهات ا
التعليمممممممممممات الالزمممممممممممة لتحديممممممممممد االسممممممممممس التممممممممممي يجممممممممممب ان تنطبممممممممممق علممممممممممى مؤسسممممممممممات المجتمممممممممممع المممممممممممدني  .2

 .او الجهات االخرى لغايات اعتمادها كدور رعاية
التعليممممممممممممممات الالزممممممممممممممة لتحديمممممممممممممد المتطلبمممممممممممممات والمعلوممممممممممممممات الواجمممممممممممممب توافرهممممممممممممما فمممممممممممممي تقمممممممممممممارير مراقبمممممممممممممي  .3

  .السلوك

 (49)دة الما
 .يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 (41)المادة 
 .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

 :مالحظات حول مسودة المشروع المعدل لقانون االحداث المعمول به حاليا -2

بارات الجديدة مثل الحدث غير المميز اورد المشروع فى الماده االولى منه بعض المفردات والع .9
والحاضن وشرطة االحداث وقاضى تسوية النزاع وقاضى تنفيذ العقوبة وفى هذا تعزيز لدور 
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القضاء من ناحية االخذ بالتدابير البديلة من خالل قاضى تسوية النزاع وقاضى تنفيذ العقوبة 
 .واالخذ بمفاهيم العدالة االصالحية

ه الثالثة الى معيار المصلحة الفضلى للطفل انسجاما مع اتفاقية حقوق اشار المشروع فى الماد .2
 .الطفل وهذا يعزز مفهوم ان روح القانون اولى من حرفيته فيما يتعلق بالحدث

رفع سن المسوؤلية الجزائية الى الثانية عشرة وهذا يعزز االهتمام بالحدث بصوره افضل من خالل  .3
 .اضفاء مزيد من الحماية

وع على مفاهيم العدالة االصالحية القائمة على البرامج الوقائية والرعاية الالحقة التى ركز المشر  .4
تهدف الى اعادة اندماج الحدث مجددا بالمجتمع وتأهيله وتعويض المجتمع وجبر الضرر وهذا 
يظهر جليا من بعض النصوص المقترحة فى المشروع التى تهدف الى ايجاد برامج بديلة مثل 

 .تمعيةالخدمة المج
ونيابة عامة وقضاء متخصص باالحداث ( شرطة متخصصة)اقتراح ضابطة عدلية مساعدة .5

يتماشى مع المعايير الدولية الهادفة اليجاد قضاء نموذجى لالحداث كون القاضى المتخصص 
المؤهل بقضايا االحداث والذى لديه الرغبة فى العمل كقاضى احداث والذى يعاونه اجهزة مساعدة 

لمتخصصة والنيابة العامة المتخصصة ينعكس ايجابا على كيفية التعامل مع الحدث كالشرطة ا
 .فى حال وجوده فى نزاع مع القانون

استحدث المشروع نظام قاضى تنفيذ العقوبة كون كثير من االشكاالت يعانى منها الحدث لغياب  .6
ن المعمول به حاليا مفهوم قاضى تنفيذ العقوبة ،سيما وان عالقة القاضى بالحدث فىظل القانو 

تنتهى بمجرد صدور الحكم بحق الحدث االمر الذى اليحقق مفهوم الرعاية الالحقة للحدث على 
الوجه االكمل ،كم ان استحداث هذا النظام يساعد على البت فى العديد من اشكاالت التنفيذ مثل 

لغين عن االحداث وبلوغ استبدال التدابير بالغرامة وحساب المدد والمواعيد وفصل المحكومين البا
 .الحدث سن الثامنة عشره اثناء تنفيذ التدبير
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تطرق المشروع الى قاضى تسوية النزاع وهذا يدل على ان من مقومات العداله االصالحية وجود  .7
نظام للوساطة والمصالحة والتوفيق بين اطراف الدعوى التى يكون الحدث طرفا فيها وبالتالى فأن 

ة بالمصالحة والوساطة تتطلب اضفاء الصبغة القانونية عليها وهذا اليتم بعض االجراءات الخاص
 .اال من خالل قرار قضائى ملزم لالطراف

شكلت مسودة المشروع نوع من المراجعة الشاملة للتشريعات الخاصى باالحداث كون العمل فى  .9
 .الماضى كان يتم بتعديل نصوص متفرقة وعلى فترات متباعدة وبدون دراسة معمقة

ومن قبل ( نهج المؤسسات المتعددة)تم العمل اثناء اعداد مسودة المشروع وفق النهج التشاركى  .1
وهذا النهج ربما يساهم فى اخراج قانون عصرى ( رسمية واهلية)الجهات ذات العالقة باالحداث

 .الى حيز الوجود
نها الطفل فى نزاع ساهم مشروع القانون المعدل فى تفادى حالة التشتت التشريعى التى يعانى م .94

مع القانون حيث تم ايراد مصلحة الطفل الفضلى فى كل اجراء فى صلب القانون كما تم نقل 
بعض النصوص من تشريعات اخرى للمشروع االمر الذى يشكل خطوة فى االتجاه الصحيح 

 .ونللوصول الى مشروع قانون موحد لكافة النصوص القانونية المتعلقة بالحدث فى نزاع مع القان
اورد المشروع بعض المفاهيم الجديدة مثل االرشاد النفسى والتربوى والحاضن والحدث غير المميز  .99

وسن المسؤلية الجزائية وتم دمج بعض الجوانب االجرائية مع الموضوعية االمر الذى سينعكس 
 .حتما على مصلحة الطفل فى نزاع مع القانون

كتسابها من خالل العديد من المشاريع التى عكس المشروع بعض التجارب االخرى التى تم ا .92
 .نفذت فى مجال عدالة االحداث

اشارت مسودة المشروع بصراحة ووضوح الى مفهوم المساعدة القانونية هذا المفهوم الذى يفتقر  .93
للغطاء القانونى فى ظل النصوص المعمول بها حاليا مع التنويه الى ان معظم االحداث فى نزاع 

الطبقات الفقيرة ،كما ان الفئة العمرية لغالبيتهم التدرك مجريات المحاكمة ومن مع القانون هم من 



 

67 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

هنا تنبع اهمية هذا المفهوم الذى اثبت نجاحة اذا تم تنفيذه من قبل منظمات المجتمع المدني التى 
 .لديها خبرة بهذا الخصوص

 :توسع المشروع بايراد المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة مثل .94
 .يد لسرية المحاكمةتصور جد -
 حضور اكثر من جهة مع الحدث اثناء المحاكمة -
 سرعة البت بالدعوى وبما اليؤثر على قواعد العدالة -
 رفع سن المسوؤلية الجزائية بما يجعل من الحدث عنصر ايجابي اثناء مجريات المحاكمة -
 .محاكمة الحدث امام قاضيه الطبيعى -

دل لقانون االحداث اال ان هناك اهمية اخرى التقل على الرغم من اهمية مشروع القانون المع .95
عنها وهى ضرورة اصدار االنظمة التى تضع القانون موضع التطبيق الفعال مثل نظام مرقبى 

 .السلوك ونظام المساعدة القانونية لكى يصدر القانون واالنظمة كحزمة واحده
يير خاصة باماكن اعتقال وحتى يحقق مشروع القانون الهدف المنشود منه البد من وضع معا .96

 .االحداث سواء من حيث بيئة المكان نفسه او من حيث معايير العاملين فيها
ويتوجب التنبيه الى ان االردن صادق على العديد من االتفاقيات الدولية واالقليمية المعنية بحقوق  .97

ت عدة من االنسان بشكل عام والطفال بشكل خاص ،وهذه المصادقة تفرض على االردن التزاما
ضمنها مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع ماورد باالتفاقيات الدولية كون معظم 

على الدول االطراف اتخاذ كافة )...هذه االتفاقيات ورد فى مقدمتها نص يكاد يكون واحد مفاده
وعليه فان هذه  ..(التدابير التشريعية واالدارية المناسبة لوضع االتفاقية موضع التطبيق العملى

 .المسودة وفى الغالب االعم تنسجم مع ذلك
القانون المعمول به حاليا يقيد سلطة القاضى فى كثير من االمور والتى عمل مشروع القانون  .99

 .المعدل على تفاديها كونه يعطى القاضى نوع من المرونة فى التعامل مع الحدث
  .االستعجال عند عرضه على البرلمان القادموختاما نتمنى ان يعطى مشروع القانون المعدل صفة  .91
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وفي الختام فإن هذه الدراسة تشكل خالصة لتصوراتنا حول العدالة اإلصالحية لألحداث، من واقع عملي  
كقاضي وخصوصاا في محاكم األحداث ومن خالل اهتماماتي األكاديمية في مجال حقوق اإلنسان والعنف 

بشكل خاص، وهي تصورات عرضة للنقاش والتعديل، سيما من قبل الجهات ذات  األسري وحماية األسرة
 .العالقة باألحداث

مع العلم أن التصورات والتعديالت المقترحة للتشريعات هي بمثابة توصيات يمكن بعد تطويرها وتعديلها 
ألن األخذ بنظام  ووضعها بين يدي صناع القرار لألخذ بها عند اقتراح أية تعديالت تشريعية مستقبالا،

العدالة الجنائية اإلصالحية لألحداث منه مصلحة مشتركة للحدث نفسه ولألسرة التي يعيش في كنفها، 
وللمجتمع بشكل عام، كون الحدث هو فرد من أفراد المجتمع، ال غنى للمجتمع عنه وال خالص للمجتمع 

وفيه تعميق . فق منهجية علمية وعمليةمنه في حال تعرضه لإلنحراف إال باإلصالح والتأهيل والتهذيب و 
 .لمفهوم الرعاية الالحقة للحدث

كما أن األخذ بنظام العدالة اإلصالحية لألحداث ينسجم وكما أسلفنا مع فلسفة العقاب الحديثة المبينة 
 على األخذ باإلصالح البديل آمالا أن يتحقق مثل هذا النظام سيما وأن التعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي يحقق لنا الوصول إلى نتائج أفضل وبزمن أقصر بحكم التجارب مع بلدان أخرى بهذا 

 .الخصوص
 :وبناء على ما تقدم سوف نورد اهم التوصيات التى يرى فريق البحث ضرورة ايرادها ومنها

وان يتم  تعميم تجربة شرطة االحداث فى كافة محافظات المملكة وعلى غرار تجربة ادارة حماية االسرة
اختيار العاملين فيها وفق معايير محددة ومنضبطة ،وسوف نورد فى نهاية هذه الدراسة وفى المالحق 

 .ملخص العمال شرطة االحداث خالل عام واحد للتدليل على اهمية وجود مثل هذه االدارة المتخصصة

 الخاتمة
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مفهوم النيابة العامة  التنسيق مع المجلس القضائى ووزارة العدل والمعهد القضائى االردني لتطوير
لالحداث كون االمر يستدعى تعديل تشريعات اخرى لها عالقة بهذا الموضوع مثل قانون استقالل القضاء 

 .وقانون تشكيل المحاكم النظامية
ان يشمل التخصص فى مجال عدالة االحداث كافة مراحل الدعوى الجزائية اى خالل مرحلتى التحقيق 

وان يترافق ذلك مع تأهيل وتدريب  (محاكم استئناف محاكم بداية، اء عام،ادع قضاة صلح،) والمحاكمة
كون ذلك ينعكس ( المحاكم)االجهزة االدارية المساندة لعمل القاضى وكذا تطوير بيئة العمل المناسبة 

 ايجابا على الحدث نفسه
دث خالل اللحظة حضور مراقب السلوك او ولى االمر اومحامى الدفاع او االخصائى االجتماعى مع الح

االولى لمثوله امام الجهات الرسمية وان يصار الى اعداد تقارير عن الحدث فى كل مرحلة وان يتم االخذ 
 .بتوصيات مراقب السلوك بهذا الصدد

االستمرار بالعمل وفقا للنهج التشاركى بين المؤسسات والجهات المعنية بالتعامل مع الحدث بمعنى ان 
الى مركز الخدمات المتكاملة او المحكمة النموذجية لمحاكمة االحداث بحيث  يكون الهدف هو الوصول

 .يكون بنفس المكان كافة الخدمات التى تقدم من قبل الجهات الرسمية او منظمات المجتمع المدني
العمل على اعداد ادلة اجرائية حول كيفية التعامل مع االحداث من قبل الجهات المعنية او تطوير القائم 

 .ها وفق نهج العدالة االصالحيةمن
العمل على خطة عمل وطنية للتوعية المجتمعية حول عدالة االحداث من خالل اشراك وسائل االعالم 
التى اخذ دورها بالتعاظم فى الفترة االخيرة واالستعانة بدور الوعظ واالرشاد وان يتم التركيز على ابراز 

 .اهداف العدالة االصالحية
اور العدالة االصالحية للحدث القائمة على عناصرها الثالث المتمثلة بجبر الضرر التركيز على مح

وتعويض المجتمع وايالم الجانى وان يكون الهدف النهائى عند ايقاع اى تدبير بحق الحدث هو المصلحة 
 .الفضلى للطفل واعادة اندماجه بالمجتمع مجددا
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على برامج التعليم والتعلم ال ثبوت الفعل المرتكب يتوجب ان اليؤثر التدبير المتخذ بحق الحدث فى ح
بمعنى ان تعطى دراسته االولوية وكذلك االمر فيما يتعلق بالبرامج الحرفية والمهنية اذا كان يعمل  ،للحدث

بمهنة او حرفة وفق ما يسمح به عمره وان يتم ذلك بالتنسيق بعض المؤسسات مثل التدريب المهنى فيما 
 .مذة الحرفيةيتعلق ببرامج التل

على يكون لالسرة دور فى ذلك حتى الينزع (الرعاية السابقة)تفعيل برامج الرعاية الالحقة والبرامج الوقائية 
 .الحدث عن بيئته الطبيعية او ان يشارك بذلك المشرف التربوى اذا كان الحدث على مقاعد الدرس

بمحاكمة الحدث من اجل احترام خصوصيته كما يوصى فريق البحث بادخال التقنيات الحديثة فيما يتعلق 
كما هو الحال فى بعض قضايا  (cctv) وسرية االجراءات المتعلقة به مثل الدائرة التلفزيونية المغلقة

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية 957العنف االسرى وقياسا على نص الماده 
والجنح البسيطة وان يكون قرار القاضى بهذا تفعيل برامج الوساطة القضائية فيما يتعلق ببعض المخالفات 

الخصوص قطعيا وملزما لالطراف حتى اليبقى الحدث عرضه لسلسلة طويلة من االجراءات اثناء التحقيق 
 .والمحاكمة

فى حال تنفيذ بعض برامج الخدمة المجتمعية يتوجب تحديد المؤسسات والجهات التى سيناط بها ذلك من 
 .مع كل جهة على حدة حتى يكون هناك نوع من المتابعة لذلك خالل توقيع مذكرات تفاهم

من الضرورى تنظيم دراسة اجتماعية للحدث واسرته فى بعض القضايا لكى يتم على ضوئها تحديد 
 .التدبير البديل

 وفى الختام ان العبرة ليست بالنصوص النظرية للتشريعات بل العبرة فى التطبيق العملى لهذا النصوص
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مع التنويه بان مصدر االحصائية هو ادارة شرطة ) 2492احصائية بعمل شرطة االحداث خالل عام 
 (.االحداث التى تستحق الشكر على تعاونها

والتى تعاملت مع ادارة شرطة االحداث  2492توزعت القضايا التى ارتكبت من قبل االحداث خالل العام 
 :على النحو التالى

 9 اتالف جواز سفر 
  9اساءة ائتمان 
  4استنشاق مواد بترولية 
  5اضرام حرائق 
  5اقالق الراحة العامة 
  291االيذاء 
  9التحرش والمضايقة 
  6التهديد 
  96الحاق الضرر بمال الغير 
  1الذم والتحقير 
  99السرقة العادية 
  3انتحال صفة الغير 
  3اهانة الشعور الدينى 
  3السكر 
  9حمل وحيازة اداة حادة 
 2حياء العام خدش ال 
  2خرق حرمة المنازل 
  9فعل منافى للحياء العام 
  2مخالفة قانون االتصاالت 
  9مخالفة قانون االسلحة والذخائر 
  3مقاومة الموظفين 

 الحقالم
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منها واحالة الباقى منها للقضاء وهذا  236قضية تم تسوية  344بلغ مجموع الجرائم المرتكبه اعاله  .9
عال المرتكبه من قبل االحداث بسيطة ويمكن تطبيق برامج التحويل والتسوية يدلل على ان معظم االف

 .بخصوصها
شخص احداث وبالغين  544بلغ عدد االشخاص االطراف فى القضايا المشار اليها اعاله بحدود  .2

 .وهذا يدل على ان النسبة االكبر من جنوح االحداث هى بين الذكور 33االناث منهم 
 .95 -92عال المرتكبة بين الفئة العمرية من كما تركزت غلبية االف .3
كما ان غالبية االفعال المرتكبة بسيطة وبالتالى يمكن تطبيق مفهوم العدالة االصالحية بخصوصها  .4

 .قضية هى ايذاء بسيط الناجم عن المشاجرات 291بدليل ان 
 :عند تصنيف االفعال المرتكبه اعاله نجد مايلى .5

 .لعامةقضية اعتداء على السالمة ا 99 -
 .قضايا اعتداء على االدارة العامة 4 -
 .قضايا تمس الدين واالسرة 3 -
 .قضايا اعتداء على االخالق واالداب العامة 94 -
 .قضية اعتداء على االموال 29 -
 .قضية اعتداء على االنسان 249 -

المخالفات من خالل ذلك نجد ان النسبة االكبر من االفعال المرتكبة تقبل التسوية كونها تندرج فى اطار 
 .او الجنح البسيطة التى يمكن معها اتخاذ التدابير البديلة

 

 

 مالحظات 



 

73 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 .32/03/3103حتى  0/0/3103احصائية بالقضايا الوارده والمفصولة من قبل المحاكم من 
 .(744)المفصول ،(719)محكمة احداث عمان ،الوارد  -
 .(276)المفصول ،(396)محكمة احداث الزرقاء،الوارد -
 .(223)المفصول ،(256)الواردمحكمة احداث اربد، -
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 :اجتهادات حمكمة التمييز االردنية فيما يتعلق باالحداث
 

 22/6/2002تاريخ ( هيئة مخاسية) 327/2002قرار حمكمة التمييز رقم 

حداث أهنا أوجبت استدعاء ويل أمرر احلردث أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره وذلرك علرى من قانون األ 13و 11يستفاد من نص املادتني 
وحيث أن والده احلدث يعترب وصيه عليه وفقاً لنص املادة الثانية من قانون األحداث باعتبارها متولية أمر العنايرة بابنهرا احلردث . سبيل التخيري

من قرانون األحرداث هرو ضرمان سرالمة التحقيرق مرع احلردث وعردم  13و 11ادتني عدي وان اهلدف من حضور األشخاص املذكورين يف امل
خضرروعه ألي ضررغ  أو إكررراه أو ترهيررب وان ذلررك يتحقررق حبضررور والدترره معرره التحقيررق وبالتررايل يعترررب اعرتافرره لرردى الشرررطة اعرتافرراً صررحيحاً 

 .ومنتجاً الثاره
======================================= 

 5/4/2002تاريخ ( هيئة مخاسية) 402/2002تمييز رقم قرار حمكمة ال

ان املشرع حدد اختصاص حماكم البداية بصرفتها االسرتئنافية  2006لسنة  10يستفاد من املادة العاشرة من قانون حماكم الصلح املعدل رقم 
وحيث أن احلكم الصادر عن حمكمرة صرلح . مة فق يف القضايا اجلزائية يف األحكام اليت ال تتجاوز احلبس ملدة ثالثة أشهر ومهما بلغت الغرا

العقبررة موضرروع هررذه القضررية قررد قضررى بوضررع املشررتكى عليرره احلرردث يف دار تربيررة األحررداث ملرردة أربعررة وعشرررون يومرراً والغرامررة  سررة دنررانري 
مرن قرانون العقوبرات وهري ترزول  10 فان احلكم الصادر تضمن عقوبة تكميلية تبعية وتعترب من العقوبرات وفرق أحكرام املرادة. ومصادرة األداة

األمرر الرذي ينبرل عليره أن االختصراص يف نظرر ( متييرز جرزاء 19/39)بزوال العقوبرة وتبقرى ببقائهرا وفرق مرا اسرتقر عليره قضراء حمكمرة التمييرز 
كمررة بدايررة العقبررة القضررية االسررتئنافية يقررع ضررمن اختصرراص حمكمررة اسررتئناف معرران وتعترررب هرري املرجررع املخررتص لنظررر هررذه القضررية ولرريس حم

 .بصفتها االستئنافية
========================================= 

 20/22/2002تاريخ ( هيئة مخاسية) 2572/2002رقم ( جزائية)قرار حمكمة التمييز االردنية 

هرررذه البينررات أقررروال الظنينرررة يف تكرروين عقيررردهتا ويف اسررتخالص الواقعرررة اجلرميررة إىل بينرررات عديرردة ومرررن ضررمن  اذا ركنررت حمكمرررة أمررن الدولرررة
احلرردث لرردى احملقررق لرردى احملكمررة وأقواهلررا لرردى املرردعى العررام والرريت تعرررتف فيهمررا بتعاطيهررا مررادة احلشرري  مررن خررالل سرريجارة مرررين دون أن 

 أمرهرا أو مراقرب تعرف أهنا مادة حشي  كما أهنا تعرتف يف هاتني اإلفرادتني قرد أخرذتا مرن الظنينرة الطاعنرة احلردث يف غرري وجرود والردها ويل
 66لسرنة ( 24)مرن قرانون األحرداث رقرم ( 13و  11)السلوك أو وكيلها احملامي فإن هذه األقوال واالعرتافرات تعتررب باطلرة طبقراً للمادتيررن 

والقررررار التمييرررزي رقررررم  26/6/2006تررراريخ ( 662/2006)راجرررع قررررار متييرررزي رقرررم  2001لسرررنة ( 11)وفرررق مرررا عررردلت بالقرررانون رقرررررم 
فإهنررا تكررون قررد ركنررت يف . 29/11/2003ترراريخ ( 1402/2003)والقرررار التمييررزي رقررم  11/12/2003ترراريخ ( 1416/2003)

والرريت مل توقررع عليهررا  9/لرردى احملقرررق مررربز م ....تكرروين عقيرردهتا بالنسرربة إىل املتهمتررني والظنينتررني إىل بينررة غررري قانونيررة وكررذلك أقرروال املتهمررة
ة قانونية بالرغم من شهادة احملقق عليها بأهنا أدهتا بطوعها واختيارهرا ذلرك أن املتهمرة ويف إفادهترا ومرن ردهرا علرى الرتهم ال تعترب بين ...املتهمة

املسررندة إليهررا قالررت أهنررا أدلررت بإفررادتني أحرردمها صررحيحة واألخرررى غررري صررحيحة وال تعلررم عنهررا شرريئاً وإن إفادهتررا لرردى املرردعي العررام هرري 

 اجتهادات محكمة التمييز الردنية فيما يتعلق بالحداث
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وعليرره يف ضرروء مررا سررلف فررإن حمكمررة أمررن الدولررة قررد بنررت قناعتهررا وركنررت يف . التحقيررق سرروى اإلفررادة غررري املوقعررة الصررحيحة ولرريس يف أوراق
 .تكوين عقيدهتا على بينات غري قانونية األمر الذي يتوجب معه نقض القرار املطعون فيه يف هذه املرحلة هلذه العلة

======================================= 
 2/3/2002تاريخ ( هيئة مخاسية) 262/2002رقم ( جزائية)التمييز االردنية  قرار حمكمة

ال جيوز حتضري مراقب السلوك حماكمة احلدث اال بعرد تعرذر حضرور ويل أمرر احلردث أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره أو حماميره بعرد أن يرتم 
مرن قرانون ( 13و  11)الء االشرخاص املوصروفني يف املرادتني تبليغهم ، وعلى حمكمة أمن الدولة التثبت انه تعذر حضور أي شخص من هرؤ 

مررن ( 3/1)االحررداث للتحقيررق مررع احلرردث قبررل حتضررري مراقررب السررلوك والرريت توجررب الرربطالن يف حالررة خمالفتهررا علررى مقتضررى أحكررام املررادة 
 .قانون أصول احملاكمات اجلزائية

===================================== 
 27/22/2003تاريخ ( هيئة مخاسية) 2472/2003االردنية بصفتها اجلزائية رقم  قرار حمكمة التمييز

، أن املشرررع وإمعانرراً يف  2002لسررنة ((  11)) مررن قررانون األحررداث وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقررم (( 13/1و 11)) يسررتفاد مررن املررادتني 
التحقيرق معره واإلدالء بإفادتره أوجرب علرى احملقرق الشررطي ابترداًء إضفاء احلماية على احلدث حىت ال يقع عليه أي ضغ  مؤثر أو إكرراه أثنراء 

وعليه فرإن هرذه النصروص قرد وردت  .أن يستدعي وليه أو وصية أو الشخص املسلم إليه بواسطة مذكرة دعوى وأن يتم إشعار مراقب السلوك
من قرانون أصرول احملاكمرات ((  3/1)) أحكام املادة  على صفة الوجوب مبعىن أنه ال جيوز خمالفتها وأن خمالفتها تورث البطالن على مقتضى

وحيرث أن حمكمرة أمرن الدولرة قرد اسرتندت يف تكروين عقيردهتا علرى أقروال املميرزين الشررطية ومل يررد يف البينرة حضرور أي شرخص مرن  .اجلزائية
ر إىل حتضرري مراقرب السرلوك جللسررات التحقيرق من قانون األحداث مع املميزين أثناء التحقيق معهما وأنره يصرا((  11)) املوصوفني يف املادة 

مررع احلرردث عنررد املرردعي العررام فقرر  عنرردما يتعررذر حضررور ويل أمررر احلرردث أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره أو حماميرره بعررد أن يررتم تبلرريغهم 
 .دعوى من املدعي العام وعليه تكون أسباب الطعن واردة على القرار املطعون فيه وموجبة لنقضه

===================================== 
 22/22/2003تاريخ ( هيئة مخاسية) 2402/2003قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

من قانون األحداث يتبني أهنا أوجبت إجرراء التحقيرق مرع احلردث حبضرور وليره أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره أو  13/1يستفاد من املادة 
وحيرث أن أقروال املميرز لردى املردعي العرام قرد مترت  .عذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك حلضرور جلسرات التحقيرقحماميه ويف حال ت

مررن قررانون األحرداث ألنرره ال واليررة للشررقيق علرى نفررس القاصررر ومالرره ((  13و  11)) بغيراب أحررد األشررخاص املنصرروص علريهم يف املررادتني 
 13/1)) ال تصلح بينة لبناء حكرم عليهرا وال جيروز اعتمادهرا يف احلكرم ملخالفتهرا أحكرام املرادة  مع وجود الويل الصحيح ، فإن تلك األقوال

 .من قانون األحداث اليت وردت بنص آمر(( 
====================================== 

 2/2/2003تاريخ ( هيئة مخاسية) 230/2003قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

اغفلت حمكمة اجلنايرات بصرفتها حمكمرة أحرداث جلرب شرهادة مريالد احلردث املرتهم زكريرا ومت احلكرم عليره بصرفته فرىت وتقررر اعتقالره ملردة اذا 
ج من قانون األحداث على الرغم من أن بيانات إفادة املتهم املأخوذة من قبرل الشررطة /16سنتني يف دار تربية األحداث مبقتضى نص املادة 

ايررام أي انرره  3اشررهر و 1سررنة و 14: هررو  20/4/2000أي أن عمررره بترراريخ وقرروع احلررادث يف  13/1/1966مررن مواليررد أن  تشررري إىل
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فتكرون احملكمتران  .وبالطعن بالقرار استئنافاً أيدت حمكمة االستئناف بقرارها ما توصلت إليه حمكمة اجلنايرات يف شرقه اجلزائري .من فئة مراهق
والرريت تقضرري بوجرروب التثبررت مررن ترراريخ مرريالد احلرردث مررن خررالل قيررود  66لسررنة  24نون األحررداث رقررم مررن قررا 14قررد خالفتررا نررص املررادة 

اللجنرة الطبيرة لتقردير سرنة ملرا يف ذلرك مرن آثرار قانونيرة لتعلقره باالختصراص ومقردار العقوبرة الواجرب  األحوال املدنية وأن تعذر ذلك حتيله إىل
 .فيكون له مفعول النقض العادي ....ن النقض جاء لصاحل احملكوم عليهوحيث أ .مما يتعني نقض احلكمني .احلكم فيها

===================================== 
 2/4/2003تاريخ ( هيئة مخاسية) 752/2003قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

صرول املتبعرة لردى حماكمرة األحرداث يف فررتة التحقيرق واحملاكمرة ،  اذا كان الطاعن حدثا مل يكمل الثامنة عشر من عمرره فانره يتعرني مراعراة األ
تررررراريخ  131/1963أنظررررر قرررررار حمكمررررة التمييررررز رقررررم ))  .كمررررا أن العقوبررررة الواجررررب فرضررررها عليرررره هرررري العقوبررررة الررررواردة يف هررررذا القررررانون

قيررد والدة الطرراعن ومراعرراة تطبيررق  وحيررث أن حكررم حمكمررة اسررتئناف عمرران ومررن قبلهررا حمكمررة اجلنايررات مل تتحققررا مررن .(( 29/3/1963
ون أحكام قانون األحداث فيما إذا تبني هلما أن الطاعن كران حردثاً وقرت وقرع اجلررم فيكرون قرارهرا حقيقراً برالنقض وال يغرري مرن األمرر شريئاً كر

ذه األحكررام صرردرت خمالفررة الطرراعن املررتهم مل يطعررن اسررتئنافاً يف احلكمررني الررذين صرردرا حبقرره ومت فسررخهما مررن حمكمررة االسررتئناف ، ألن هرر
للقررانون حيررث مل تررراعن قررانون األحررداث حبررق الطرراعن املررتهم وال يسررمع االحتجرراج باسررتقارار هررذه األحكررام اكتسرراهبا حجيررة األمررر املقضررى برره 

 .بالنسبة للعقوبة احملكوم هبا
======================================= 

 2/4/2003تاريخ ( هيئة مخاسية) 245/2003ية رقم قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائ

، انرره ال جيررررروز  2002لسررنة  11وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقررم  66لسررنة  24مررن قررانون األحررداث رقررم  13/1و 11يسررتفاد مررن املررادتني 
ذر حضررور أي مررنهم يرردعى مراقررب إجررراء التحقيررق مررع احلررررردث إالا حبضرررررور وليرره أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره أو حماميرررره ويف حررال تعرر

واملستفاد من هذين النصني أن املشرع وإمعاناً يف إضفاء احلماية على احلدث حىت ال يقرع عليره أي ضرغ  . السلوك حلضور جلسات التحقيق
لشررخص املسررلم إليررره مررؤثر أو إكررراه أثنرراء التحقيررق معرره واإلدالء بإفادترره أوجررب علررى احملقرررق الشرررطي ابتررداًء أن يسررتدعي وليرره أو وصرريه أو ا

كما أوجب على املدعي العام عند التحقيق مع احلدث أن يسرتدعي ويل أمرره أو وصريه . بواسطة مذكرة دعوى وأن يتم إشعار مراقب السلوك
 .أو الشررخص املسررلم إليرره أو حماميرره فررإذا تعررذر حضررور أي شررخص مررن هررؤالء يصررار إىل اسررتدعاء مراقررب السررلوك حلضررور جلسررات التحقيررق

مرن  3/1فإن هذه النصوص قد وردت على صفة الوجوب مبعىن أنه ال جيوز خمالفتهرا وبرأن خمالفتهرا ترورث الربطالن علرى مقتضرى املرادة وعليه 
وحيررث أن حمكمررة االسررتئناف قررد اسررتندت يف تكرروين عقيرردهتا علررى أقرروال املررتهم الشرررطية ومل يرررد يف البينررة  .قررانون أصررول احملاكمررات اجلزائيررة

مع احلدث أثنراء التحقيرق معره وكمرا أن حمكمرة االسرتئناف قرد ركنرت يف  من قانون األحداث 11املوصوفني يف املادة حضور أي شخص من 
تكرروين عقيرردهتا أيضرراً إىل أقرروال املررتهم أمررام املرردعي باالسررتناد إىل انرره قررد حضررر معرره مراقررب السررلوك حيررث أنرره ال يصررار إىل حتضررري مراقررب 

عند املدعي العام إالا بعد أن يتعذر حضور ويل أمر احلدث أو وصيه أو الشخص املسرلم إليره أو حماميره السلوك جللسات التحقيق مع احلدث 
، بعد أن يتم تبليغهم دعوة من املدعي العام، وعليه فقد كان على حمكمة االستئناف التثبت من أنه قرد تعرذر حضرور أي شرخص مرن هرؤالء 

راجرع قررار متييرزي )حداث التحقيق مع احلدث قبل حتضري مراقب السلوك جلسات التحقيرق من قانون األ 13األشخاص املوصوفني يف املادة 
تراريخ  336/2006قرار متييزي رقرم  12/10/2003تاريخ  1106/2003قرار متييزي رقم  22/1/2006تاريخ  106/2006رقم 
  13/3/2006تاريخ  233/2006قرار متييزي رقم  23/3/2006
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 20/4/2006تاريخ ( هيئة مخاسية) 267/2006نية بصفتها اجلزائية رقم قرار حمكمة التمييز االرد

أن املطعرون ضرده كران حردثاً مرن فئرة الفتيران بتراريخ ارتكابره للجررم الرذي  3/10/93تراريخ  143/93اذا كان الثابت مرن قررار احلكرم رقرم 
. مرن قرانون األحرداث املشرار إليهرا آنفراً  6ية طبقراً لرنص املرادة أدين نبه فإن احلكم برد اعتباره يكون واحلالة هرذه غرري وارد ألنره غرري ذي أسربق

وكان يتوجرب علرى احملكمرة االبتدائيرة رد الطلرب ألن املسرتدعي غرري مسرلوب االعتبرار ، وقرد أسرتقر اجتهراد حمكمتنرا علرى انره ال حمرل لتطبيرق 
 (.166/2000و  116/2000قراري متييز جزاء ) األحكام رد االعتبار يف مجيع قضايا األحداث 

======================================= 
 22/7/2006تاريخ ( هيئة مخاسية) 206/2006قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

 

فهرو جيررري مرن قانرررون األحرررداث ان نصرها جرراء مطلقراً بعرردم جرواز التحقيرق مررع احلردث إال حبضرور وليرره أو وصيرره  13/1يسرتفاد مرن املرررادة 
ىل على إطالقه وبذلك فهو يشمل التحقيق الذي يقوم به رجرال الضرابطة العدليرة مثلمرا يشرمل التحقيرق الرذي جيريرره املدعرري العرررام باإلضرافة إ
إن ذلك فإننا نررى أن هذه الضمانة أوردهرا املشررع مراعراة لألحرداث ولضرمان عررردم تعرضرهم ألي ضرغ  أو إكرراه لردى التحقيرق معهرم فهري 

ملزمرة  كانت واجبة االتباع لردى املدعري العرام والذي أوكل القانون إليه اإلشراف على مجيرع أجهرزة الضابطة العدلية فمرن براب أوىل أن تكررون
 .لرجال الضابطة العدلية الذين يأمترون بأوامره وفقاً ألحكام القانون

======================================= 
 22/20/2005تاريخ ( هيئة مخاسية) 2202/2005ييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم قرار حمكمة التم

وتعديالتره أهنرا توجرب اسرتدعاء ويل احلردث أو وصريه أو الشرخص  1966لسرنة  24من قانون األحداث رقم  11يستفاد من أحكام املادة 
وحيرث أن  .مذكرة دعوى على أن يتم إشعار مراقب السرلوك برذلك املسلم إليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع احلدث وجبلسة احملاكمة بواسطة

م مرحلة التحقيق الواردة يف هذه املادة جاءت مطلقرة ومبفهومهرا الواسرع لتشرمل مرحلرة التحقيرق األوىل لردى الشررطة ومرا يتلوهرا مرن حتقيرق أمرا
تحقيق مع احلدث إال حبضور وليره أو وصريه او الشرخص املسرلم أو منه ال جتيز إجراء ال 13املراجع القضائية حىت هناية احملاكمة كما أن املادة 

وانن قصد املشرع من ذلك هرو إضرفاء احلمايرة علرى  .حماميه ويف حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك حلضور جلسات التحقيق
 .احلدث حىت ال يقع حتت أي تأثري أثناء اإلدالء بأقواله مراعاة لسنه

ضروع قرد اسررتبعدت إفرادة املميرز ضردمها طررارق ومحرزة يف التحقيقرات األوليرة كوهنرا أخررذت مبعرزل عرن األشرخاص ا نررف وحيرث أن حمكمرة املو 
راءة ذكرهم يف املادتني املشار إليهما كما أن إفادهتما ال ميكن اإلعتماد عليها لعردم وجرود أي بينرة أخررى تؤيردها ، وقضرت بالنتيجرة برإعالن بر

 .تكون بوصوهلا هلذه النتيجة ومبا هلا من صالحية يف وزن البينة وتقديرها قد أصابت صحيح القانون املميز ضدهم مما اسند إليهم
======================================= 

 2/2/2007تاريخ ( هيئة مخاسية) 75/2007قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

عمرره ومل يتمهرا بتراريخ احلرادث ، فانره يعتررب يف سرن الفرىت وفقراً لتعريرف الفرىت الروارد يف املراده الثانيره اذا كان املميز ضده يف الثامنة عشر من * 
 .وتعديالته 966لسنة ( 24)من قانون األحداث رقم 

( املميرز ضرده )  ضرياء وجنايرة التحرريض علرى القترل املسرنده للمرتهم( املميز ضرده)خيرج أمر النظر يف جناية التدخل بالقتل املسنده للمتهم * 
  .عدنان ، عرن اختصاص حمكمة اجلنايات الكربى وفقاً ألحكام املاده الرابعه من قانوهنا
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ن تعترب حمكمة اجلنايات الكربى غري خمتصه مبحاكمة املتهم عرن جنايرة القترل ، طاملرا أنره حردث يف سرن الفرىت وفقراً ألحكرام الفقرره الثانيره مر* 
اث املشررار إليهررا ، ويف ضرروء ذلررك فررإن قرررار حمكمررة اجلنايررات الكررربى املميررز القاضرري بعرردم اإلختصرراص بنظررر املرراده السررابعه مررن قررانون األحررد

 .الدعوى وإحالتها إىل املدعى العام املختص إلحالتها إىل اجلهة املختصه يكون موافقاً للقانون
======================================= 

 5/2/2007تاريخ ( هيئة مخاسية) 2226/2002ا اجلزائية رقم قرار حمكمة التمييز االردنية بصفته

مل ينص قانون االحداث علرى كيفيرة ختفريض العقوبرة الريت تفررض علرى الفرىت يف حالرة وجرود اسرباب خمففرة تقديريرة وذلرك اعتمرادا منره علرى * 
عقوبررات الريت تفرررض علرى الفررىت يف اجلرميرة اجلنائيررة مرن قررانون العقوبرات علررى اعتبرار انرره باالمكران تطبيررق حكرم هررذه املرادة الن ال( 99)املرادة 

هي من وع العقوبات املنصوص عليها يف هذه املادة ، وعليه فان عدم اخذ حمكمة االستئناف باالسباب املخففة التقديرية بالرغم مرن اسرقا  
 .والد اجملل عليها حقه الشخصي عن املميز خمالف للقانون

انون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة علرى رئريس احملكمرة او مرن ينيبره مرن القضراة عنردما تكرون عقوبرة اجلررائم من قر( 106)توجب احكام املادة * 
ا كران قرد وكرل يف الدعاوى املنظورة واحملالة على احملكمة معاقبا عليها باالعدام او االشغال الشاقة املؤبدة او االعتقال املؤبد ان يسرال املرتهم اذ

مل يكن قد فعل وكانت حالته املادية ال تساعده على توكيل حمام عني له الررئيس او نائبره حماميرا ، وحيرث ان جنايرة  عنه حماميا للدفاع عنه فان
مرن ( أ/ 1/ 16)سرنة وفقرا الحكرام املرادة ( 12-6)القتل العمرد املسرندة للمرتهم وهرو فرىت يعاقرب عليهرا باالعتقرال املؤقرت مردة تررتاوح برني 

 .ل املتهمني عن توكيل حمام هلما ال خيالف القانونقانون االحداث فيكون عدم سؤا
====================================== 

 3/2/2002تاريخ ( هيئة مخاسية) 524/2002قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

/ 3/ 14النرررار علرررى شرررقيقها كررران بتررراريخ ، وأنا اجلررررم املنسررروب إليهرررا وهررري واقعرررة إطرررالق  61/ 11/ 26اذا كانرررت املميرررزة مرررن مواليرررد * 
 .يوماً أي أهنا من األحداث الفتيان( 16)أشهر و( 3)سنة و( 13)وعليه يكون عمر املميزة بتاريخ احلادث  2001

 بررأنا علررى احملكمررة الرريت تنظررر يف الررتهم املسررندة إىل أي حرردث ، أن تررراعن  1966لسررنة  24تقضرري املررادة الثامنررة مررن قررانون األحررداث رقررم * 
 .حبقه األصول املتبعة لردى حماكم األحداث إذا كان احلدث متهماً باالشرتاك مع غري حدث

وإمنرا قامرت بتطبيرق أحكرام قرانون . وحيث أنا حمكمة اجلنايات الكربى مل تراعن حني فرض العقوبة على املميزة قانون األحرداث هبرذا اخلصروص
اوزت الثامنة عشرة من عمرهرا حرني ارتكراب اجلررم املسرند إليهرا خالفراً للواقرع واحلقيقرة ذلرك العقوبات هبذا الشأن على اعتبار أنا املميزة قد جت

 .أنا املميزة كانت حدثاً بتاريخ ارتكاب اجلرم املسند إليها فإهنا هبذا تكون قد خالفت القانون مما يستوجب نقض حكمها حمل الطعن
===================================== 

 22/4/2000تاريخ ( هيئة مخاسية) 403/2000لتمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم قرار حمكمة ا

  1/1/2000بتاريخ  4من عدد اجمللة القضائية رقم  460املنشور على الصفحة  

عررن  مررن قررانون االحررداث الررذي هررو قررانون خرراص بالنسرربة لقررانون العقوبررات قررد اجررازت لررويل احلرردث او وصرريه ان ينرروب 13حيررث ان املررادة 
احلرردث عررن طريررق االعرررتاض او االسررتئناف او التمييررز وبالتررايل فرران التمييررز املقرردم واملوقررع مررن ويل امررر احلرردث يكررون مقرردما مررن ذي صررفة 

 .ومقبوال من حيث الشكل
===================================== 
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 22/4/2000تاريخ ( هيئة مخاسية) 266/2000قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

اهنا قررت مبدءاً عاماً خالصرته ان ادانرة املرتهم احلردث جبررم مرا ال  1966لسنة ( 24)يستفاد من املادة السادسه من قانون االحداث رقم . 
ث بعرد بلوغره يعترب اسبقية له وذلك خبالف ما هو االمر عليه بالنسربة للبرالغني ، وحيرث ان املشررع قرد اسرتهدف مرن هرذا املبردأ أن يبردأ احلرد

قضرايا  حياة اجتماعيه خاليه من أية اشاره اىل احنرافه يف وقت مل يكن فيه وعيه كامالً ، فان مؤسسة اعرادة االعتبرار ال حمرل لتطبيقهرا يف مجيرع
ان الررذي كرر( املميررز ضررده ) االحررداث ، وحيررث ان حمكمررة جنايررات اربررد قررد ذهبررت اىل خررالف ذلررك وقررررت اعررادة االعتبررار اىل املسررتدعى 

 .حدثاً عند صدور قرار حمكمة اجلنايات ضده فإن اسباب الطعن تكون وارده على قرارها مبا يتعني معه نقضه
====================================== 

 25/2/2222تاريخ ( هيئة مخاسية) 722/2222قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

  1/1/1999بتاريخ  6اجمللة القضائية رقم  من عدد 909املنشور على الصفحة  

  .ان تقرير احلالة النفسية ال يتاتى مبعاينة املتهم معاينة واحدة ، وامنا حيتاج لوضعه حتت املراقبة الطبية مدة من الزمن* 

ة ام كانرت مالزمرة حرني ارتكراب اجلرميرة اذا ظهر نتيجة املعاينة واملراقبة ان املتهم غري سليم العقرل ، مرع بيران مرا اذا اكانرت هرذه احلالرة طارئر* 
مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة ، ( 1/ 211)لدرجة حتول دون حماكمته ، قررت احملكمة ادانتره وعردم مسرئوليته جزائيرا وفقرا لرنص املرادة 

  .باب التمييز عليهال عدم مالحقته كما ذهبت اىل ذلك حمكمة املوضوع يف قرارها املميز ، مما يعل ورود هذا السبب من اس

مرن قرانون االحرداث الريت ترنص علرى ان سرجل النفروس ( أ/14)ان املعيار يف تطبيق قرانون االحرداث هرو العمرر الرزمل الرذي حددتره املرادة * 
علرى تقريرر يعترب بينة على تاريخ امليالد اىل ان يثبت تزويره ، وحيث ان املميز ضرده مسرجل يف سرجل النفروس ، فران االخرذ بتقردير سرنه بنراء 

  .الطبيب وتطبيق قانون االحداث استنادا لذلك ، خيالف القانون

ان حماكمررة احلرردث خترررج عررن اختصرراص حمكمررة اجلنايررات الكررربى ، وترردخل ضررمن اختصرراص حمكمررة البدايررة بصررفتها حمكمررة احررداث ، * 
 .من قانون االحداث( 13)املادة  وختضع االحكام الصادرة مبقتضى قانون االحداث لالعرتاض واالستئناف والتمييز مبقتضى

======================================= 
 70/2/2222تاريخ ( هيئة مخاسية) 256/2222قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

مرن القرانون  43و  44مرن املرادتني ال يعترب من مل يبلغ السابعة من عمره ليس اهال ملباشرة حقوقه املدنية وال مسرؤوال جزائيرا كمرا يسرتفاد .1
  .من قانون االحداث لعدم توافر امللكات الذهنية لديه اليت يستطيع معها فهم افعاله وادراك آثارها 16املدين واملادة 

 املميرز ليسرت من قانون البينات فان شرهادة غرري 12ال جيوز مساع شهادة اجملنون والصيب الذي ال يفهم كنه اليمني كما يستفاد من املادة . 2
 . مقبولة لبناء حكم ادانة عليها اذا مل تتأيد ببينة قانونية تسندها

مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة لالدانرة مرا مل تؤيرد  136ال تكفي الشهادة املرأخوذة علرى سربيل االسرتدالل املنصروص عليهرا باملرادة . 1
ملادة الذين جيوز مساع شهاداهتم بدون حلف ميني مرن بلغروا السرابعة ومل يبلغروا  رس من هذه ا( 1)ببينة اخرى فان الشهود املقصودين بالفقرة 

 . عشرة سنة من اعمارهم

اذا كانت شهادة غري املميز ليسرت مقبولرة لبنراء حكرم ادانرة عليهرا فران الشرهادة املنقولرة عنهرا ليسرت مقبولرة هري االخررى الن الفررع يتبرع . 4
مررن قررانون االصررول اجلزائيررة فيتعلررق بقررول  133ديرردا لشررهادة واقرروال غررري املميررز امررا مررا نصررت عليرره املررادة االصررل والهنررا ال تعرردو ان تكررون تر 

وحيث ان شهادة غري املميز ليست مقبولة يف بناء حكم عليها وحيث ان الشهادة املنقولة عنهرا هري االخررى   .املميز الذي مل يبلغ سن الرشد
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الشررك وحيررث ان بينررة االثبررات هبررذه الرردعوى متثلررت بشررهادة غررري املميررز املررأخوذة علررى سرربيل  وحيررث ان حكررم االدانررة ال يبررىن علررى .كررذلك
 .االستدالل وبالشهادة املنقولة عنها فأنه يتعني اعالن براءة املميز ضده مما اسند اليه

===================================== 
 22/6/2222تاريخ ( هيئة مخاسية) 227/2222قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

  1/1/1999بتاريخ  6من عدد اجمللة القضائية رقم  416املنشور على الصفحة  

اذا كانت حمكمة اجلنايات الكربى قد اصردرت حكمهرا املميرز دون ان تقروم باحلصرول علرى تقريرر مرن مراقرب السرلوك ، لكرون املميرز ضرده  * 
من قانون االحرداث ، فيكرون سربب التمييرز واردا علرى احلكرم ممرا يتوجرب معره ( 11)اال لنص املادة كان حدثا عند وقوع اجلرم ، وذلك اعم

  .نقضه

ا حيث ان حمكمة اجلنايات الكربى مل تقم بوزن البينة املقدمة يف الدعوى وزنا صحيحا ، واهنا انتهت فيها اىل نترائج غرري مستسراغة كمرا اهنر* 
شة كافية من حيث معرفة مدى صالحية السكني املضبوطة الحداث الطعنة القاتلة الريت ادت لوفراة اجملرل عليره مل تقم مبناقشة البينة الفنية مناق

 .، فان ذلك جيعل من اسباب التمييز واردة على احلكم املميز ، فيتوجب نقضه
==================================== 

 20/5/2222تاريخ ( هيئة مخاسية) 244/2222قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

مررن قررانون اصررول احملاكمررات اجلزائيررة انرره ال يوجررد فيهررا مررا يشررري اىل وجرروب االخررذ بشررهادة اجملررل  136يسررتفاد مررن الفقرررة الثانيررة مررن املررادة 
ت اجلزائية جند اهنا تنص علرى انره جيروز من قانون اصول احملاكما 136عليهما على سبيل االستدالل وامنا بالرجوع اىل الفقرة االوىل من املادة 

ووفقررا للطرائررق  .مسراع الشررهود الررذين مل يبلغرروا  ررس عشرررة سرنة برردون حلررف ميررني علررى سرربيل االسررتدالل اذا تبرني اهنررم ال يرردركون كنرره اليمررني
اذ مررن املسرررلم بررره قانونرررا وفقهرررا االصررولية للتفسرررري ، فانررره ال جيررروز االخررذ هبرررذا الرررنص علرررى اطالقررره ومبعررزل عرررن النصررروص القانونيرررة االخررررى ، 

واجتهادا انه ال بد من التفريق بني من مل يكمل من الشهود السرابعة مرن عمرره ، وبرني مرن يكرون قرد اكمرل السرابعة ولكنره مل يكمرل اخلمسرة 
او يتطلرب يف الشرهادة فافراد الفئة االوىل من الشرهود ال جيروز مسراع شرهاداهتم حرىت علرى سربيل االسرتدالل ، الن الشرارع يفررتض  .عشر عاما

التمييز وحرية االختيار ، وقد حسم القانون املدين مسألة انعردام التمييرز لردى هرؤالء : حىت ولو كانت على سبيل االستدالل توفر شرطني مها 
دة اجملنررون علررى سرربيل فكمررا ال جيرروز مسرراع شررها( وكررل مررن مل يبلررغ السررابعة يعترررب فاقرردا للتمييررز)مررن القررانون املرردين يف قوهلررا  44/2يف املررادة 

وال يرررد االسرتدالل النعرردام التمييرز ، فانرره ال جيروز مسرراع شرهادة الصررغري غرري املميررز النعردام التمييررز ايضرا ، فاحترراد العلرة يوجررب احتراد احلكررم ، 
واجررب الرجرروع اليرره لسررد كررل علررى هررذا القررول ان هررذا الررنص وارد يف القررانون املرردين ال اجلنررائي ، ذلررك ان القررانون املرردين هررو القررانون العررام ال

هرررذا  .نقرررص واسرررتجالء كرررل غمررروض ينتررراب احكرررام القرررانون اجلنرررائي ، فالنظرررام القرررانوين الواحرررد يف الدولرررة الواحررردة ، جيرررب ان تتسرررق اجرررزاؤه
عمرارهم النعردام باالضافة اىل ان قانون االحداث هو فرع خاص مرن القرانون اجلنرائي اكرد انعردام املسرؤولية اجلزائيرة ملرن هرم دون السرابعة مرن ا

مررن قررانون  136/2امررا افررراد الفئررة الثانيررة فهررم الررذين يسررمعون علررى سرربيل االسررتدالل وهررم الررذين ينطبررق علرريهم نررص املررادة  .التمييررز لررديهم
يرز وقد استقر القضاء املقارن على االخذ بذلك وتواضع على ابطال كل حكرم قضرائي يعتمرد علرى شرهادة غرري املم .اصول احملاكمات اجلزائية

 .ولو كان ذلك على سبيل االستدالل

================================== 
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 24/2/2223تاريخ ( هيئة مخاسية) 323/2226قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

مرا ان تراريخ ارتكراب اجلررم حسرب شرهادة مريالده ودفررت العائلره املرفرق مرع الئحرة التمييرز ، ك 14/3/1961اذا كان تاريخ مريالد املرتهم هرو 
، فيكون املتهم حدثاً عن ارتكابه اجلرم املسند له وكان على حمكمة جنايات اربرد ان تراعري ذلرك  1996املسند له هو الشهر االول من عام 

ليره احلردث املرذكور وعليره فران عردم مراعراة قرانون االحرداث حبرق احملكروم ع .وان حتكم عليه مبوجب قانون العقوبرات بداللرة قرانون االحرداث 
ينطرروي علررى خمالفرره قانونيرره يسررتوجب معهررا نقررض احلكررم املميررز وحيررث ان هررذا الررنقض وقررع لصرراحل احملكرروم عليرره اشرررف كمررال املررذكور فانرره 

ىل مرن قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيره نقرض احلكرم املميرز واعرادة االوراق ا 291/4يأخذ حكم النقض العادي وعليره عمرالً باحكرام املراده 
 .حمكمة جنايات اربد الجراء املقتضى القانوين

======================================= 
 20/5/2222تاريخ ( هيئة مخاسية) 222/2222رقم ( جزائية)قرار حمكمة التمييز االردنية 

اسرربقية جرميررة ، وهلررذا فرران قرررار حمكمررة  يسررتفاد مررن نررص املررادة املررادة السادسررة مررن قررانون االحررداث ان اجلرميررة الرريت يرتكبهررا احلرردث ال تعترررب
لرى البداية وبعدها قرار حمكمة االستئناف برفض وقف التنفيذ برداعي ان الظنرني سربق وان مت توديعره ملردعي عرام الزرقراء جبررم السررقة تاسيسرا ع

 .هذه الواقعة جيعل احلكم مشوبا مبخالفة القانون ومستوجبا للنقض

====================================== 
 22/3/2223تاريخ ( هيئة مخاسية) 237/2223قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم 

مرن قرانون االحرداث  16اذا كان املتهم حدثاً وقت ارتكاب اجلرم فانه يتعني مراعاة االصول املتبعرة لردى حمراكم االحرداث حبقره عمرالً باملرادة 
 .اجلنايات اليت مل تراع االصول املشار اليها حقيقاً بالنقض ويكون حكم حمكمة 1966لسنة  24رقم 
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لقد ارتأينا ان نورد ابرز االجتهادات القضائية فى مجال عدالة االحداث حتى يطلع القارى الكريم 
ة والمهتمين ان النقص التشريعى تم معالجته فى بعض الحاالت من قبل االجتهاد القضائى العلى محكم

وهذا يدلل على الدور الكبير الذى يلعبه القضاء ومن الممكن القيام بدور اكثر ويصب ( محكمة التمييز)
فى مصلحة الطفل الفضلى اذا كانت التشريعات المعمول به تتضمن نصوص تعطى القضاء نوع من 

 .المرونة وهذا مانأمله من مشروع القانون المعدل
محاكمة العادلة فيما يتعلق باالحداث تم التركيز عليها من خالل كما يالحظ ان الكثير من ضمانات ال

 .االجتهادات المشار اليها اعاله
وتنبع اعمية قرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص كون قراراتها نهائية وتكرس نوع من المبادى القانونية 

ولى االمر ومحامى للمحاكم االدني درجة وهذا ما تم مالحظته من خالل التركيز على وجوب حضور 
 .الدفاع مع الحدث ومراعاة سن الحدث ونوع التدبير المتخذ بحقه

تم نقض بعض االحكام الصادرة عن المحاكم االدني درجة بسبب عدم مرعاة بعض ضمانات وقواعد 
 .محاكمة االحداث
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