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 التعميمية األولىالوحدة 

 المفيوم العام لمنظام الضريبي

 

 

 الكممات المفتاحية:

 عالج -وقاية -أسباب -خصائص -األحداث-جنوح 
 

 

 الممخص:

تم في ىذا الفصل بحث مفيوم جنوح األحداث وحاالتو، وتحديد خصائص ظاىرة جنوحيم 
 وأسبابيا، وبيان سبل مكافحتيا عمى الصعيدين: الوقائي والعالجي.

 

 األىداؼ التعميمية:
 .تنمية معارف الطالب بمشكمة جنوح األحداث لموقوف عمى أسبابيا ووسائل مكافحتيا 
 .تحديد المقصود بجنوح األحداث وحاالتو 
 .توضيح خصائص ظاىرة جنوح األحداث وأسبابيا 
 .توضيح سبل مكافحة ظاىرة جنوح األحداث 
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 المقدمة

 في خطرىا يكمن وال اإلنسان، بوجود وجدت التي الخطيرة الظواىر االجتماعية من الجريمة عدّ تُ 
 عودىم يشتد لم الذين أيضاً  الصغار عند يكمن بل وأفعاليم فحسب، البالغين المجرمين أشخاص

 قادرة وتصبح وتكبر، لتنمو بيا ويعتني يرعاىا من إلى بحاجة الغّضة كاألغصان زالوا وما بعد،
 وسِمم سِمموا الميمة بيذه القيام المجتمع أحسن فإن. وتقدمو المجتمع بناء في المشاركة عمى

ن بسالمتيم، جراماً  فساداً  بو وعاثوا مضجعو، وقضوا عميو، انقمبوا فيميم وأساء أخفق وا   .وا 

نّ   ُجلّ  توجيو إلى منفردة أو مجتمعة دولو دفع العالم في األحداث جنوح ظاىرة حجم ازدياد وا 
 الحمول إليجاد وسعيا في ما كلّ  وبذل المعّقدة، االجتماعية المشكمة ىذه دراسة نحو اىتماِميا
 .  أمكن ما منيا لمحدّ  أو عمييا لمقضاء المناسبة

 دراستيا بيدف األموال ليا وُرصدت واإلقميمية، الدولية والندوات المؤتمرات أجميا من ُعقدت وقد
 من بحثيا عمى والنفسية واالجتماعية القانونية العموم مختمف في األخصائيون فانكبّ . ومعالجتيا

 . لمعالجتيا الحمول ووضع جوانبيا، جميع

 الحماية تأمين إلى تيدف وىي الدول، مختمف في خاصة جزائية تشريعات لألحداث وُوضعت
 السياسة محور الحدث شخص فيشكل. وعالجيا حاالتيم دراسة طريق عن ليم القضائية والرعاية
 . فحسب انحرافو عمى كمؤّشر إال الجرمي فعمو إلى ُينظر وال التشريعات، ليذه الجزائية

 بين موزعة البداية في كانت حيث الجانحين، باألحداث خاصة أحكاماً  المشّرع أفرد سورية وفي
 المحاكمات أصول وقانون ،8949 لسنة 848 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون

 58 رقم الجانحين األحداث قانون في جمعيا تمّ  ذلك بعد ثم ،8951 لسنة 882 رقم الجزائية
 لسنة 58 رقم: بالقانونين المعّدل 8974 لسنة 88 رقم بالقانون استبدل والذي ،8953 لسنة

 .2113 لسنة 52 ورقم ،8979

 تقويم ىدفيا جزائية سياسة تجسيد في السوري المشّرع إرادة تعكس التشريعية التعديالت وىذه 
 .ومينياً  واجتماعياً  تربوياً  تأىيميم بإعادة إصالحيم طريق عن الجانحين األحداث
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 الجانحين األحداث مسؤولية تحكم خاصة قواعد إفراد في التشريعية اإلرادة ىذه تجّمت وقد 
 إلى تيدف ومحاكم بإجراءات تخصيصيم وفي البالغين، مسؤولية تحكم التي تمك عن تختمف
 وذلك انفراد، عمى حالة لكلّ  المالئم اإلصالحي التدبير وتحديد انحرافاتيم وكشف حاالتيم بحث

 .متخصصة اجتماعية مؤسسات بمساعدة

 مفيومو تحديد بيدف األحداث جنوح في البحث من البدّ  الخاصة القواعد ىذه عن التكمم وقبل 
 .    اآلتي التمييدي الفصل في وذلك مكافحتو، ووسائل وأسبابو، وخصائصو وحاالتو،

                                      

 داثػػاألح وحػػػجن

 :ويتضّمن

 وحاالتو الجنوح مفيوم 
 وأسبابو األحداث جنوح خصائص    
 األحداث جنوح مكافحة         
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 وحاالتو األحداث جنوح مفيوم

سوف نتكمم في ىذا المبحث عن مفيوم جنوح األحداث من حيث تحديد المقصود بالجنوح، ومن 
 .، ثم بيان حاالت جنوح األحداثالحدث الجانحىو 

 مفيوم جنوح األحداث

 إّن مفيوم جنوح األحداث يقتضي بيان المقصود بالجنوح، وتعريف الحدث الجانح. 

 المقصود بجنوح الحدث:-أوالا  

الحدث، ولكّنيا لم تعّرف درجت تشريعات األحداث في مختمف الدول عمى استخدام تعبير جنوح  
 .1ىذا  الجنوح. ونظريًا يوجد اتجاىان رئيسيان في تحديد المقصود بجنوح الحدث

يميل أنصاره إلى استخدام مفيوم الجنوح ضمن مجاٍل ضيق يقتصر عمى  االتجاه األول: -أ
ن؛ وُيخرجون األفعال التي ُتعّد جريمة ُيعاقب عمييا في قانون العقوبات، فيما لو ارتكبيا البالغو 

من نطاقو أفعال التشرد والتسول وغيرىا من األفعال التي تتطمب رعاية اجتماعية لحماية الحدث 
من خطر االنحراف. وذلك وفقًا لما أكدتو الحمقة الدراسية الثانية التي نّظمتيا األمم المتحدة لمدول 

 .0191العربية في كوبنياجن سنة 

إلى تفسير مفيوم الجنوح تفسيرًا موّسعًا بحيث يشمل األحداث ويميل أنصاره االتجاه الثاني:  -ب
الذين يرتكبون الجرائم واألحداث الذين بحاجة التخاذ تدابير نافعة لحمايتيم من خطر االنحراف، 
أي ال ينبغي التفريق بين من يرتكب فعاًل ُيَعّد جريمة بنظر قانون العقوبات، ومن يكون معرضًا 

أقرتو الحمقة الدراسية األولى التي نّظمتيا األمم المتحدة لمدول العربية  لخطر االنحراف. ىذا ما
 . 0191في القاىرة سنة 

وُيعّرف الجنوح بحسب ىذا المفيوم بأّنو:"انحراف الحدث الحاد عن السموك االجتماعي السوي، 
نحراف بحيث لو قام بو البالغ العتبر جريمة يعاقب عمييا القانون. كما يمكن أن يمحق بو اال
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 مجد األولى، الطبعة االنحراف، لخطر والمعرضين لمقانون المخالفين األحداث حماية جعفر، محمد عمي. د--
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الذي ينطوي عمى مجرد مظير من مظاىر السموك السيئ الذي يمكن أن ينقمب إلى انحرافات 
 .2حادة ينطبق عمييا وصف الجنوح

وتتضمن معظم تشريعات األحداث الجانحين في الدول العربية أحكامًا تتعمق بالفئتين معًا، فئة 
ونيا ُأعطيت ُبعدًا رعائيًا ووقائيًا الجانحين وفئة المعرضين لالنحراف. ويمكن تفسير ذلك في ك

باإلضافة إلى ُبعدىا اإلصالحي. كما ُأنيط بمحاكم األحداث أمر النظر في مشكالت األحداث 
الميددين بخطر االنحراف، فضاًل عن النظر في قضايا األحداث الجانحين، وذلك باعتبارىا 

أّنو ال يوجد من الناحية العممية أّي مؤسسات قضائية اتخذت الصفة الرعائية والوقائية. وىذا يؤكد 
 تمييز بين الفئتين المذكورتين.

 تعريؼ الحدث الجانح: -ثانياا 

يختمف تعريف الحدث وفق المفيوم االجتماعي والنفسي عنو في قانون األحداث. فالحدث في  
والنفسي، : "ىو الصغير منذ والدتو حتى يتّم نضوجو االجتماعي 3المفيوم االجتماعي والنفسي

وتتكامل لديو عناصر الرشد المتمثمة في اإلدراك التام لألشياء والمواقف والظروف التي تحيط 
 بو".

أما من الناحية القانونية، فقد عّرفتو المادة األولى من قانون األحداث بأّنو: " كّل ذكر أو أنثى لم 
ن الجزائية فيمكن أن ُيعّرف يتّم الثامنة عشرة من عمره". ولكن إذا ُنظر إلى مسؤولية اإلنسا

الحدث بأّنو:    "الصغير الذي بمغ السّن التي حددىا القانون لمتمييز، ولم يتجاوز السّن التي 
لسنة  01حددىا لبموغ الرشد الجزائي". فقد حددت المادة الثانية من  قانون األحداث السوري رقم 

م العاشرة وعدم تجاوز الثامنة عشرة القصر بإتما 2111لسنة  92المعّدلة بالقانون رقم  0193
من العمر، أي أّنيا استبعدت من دائرة القانون الجزائي الحدث الذي لم يتّم العاشرة من عمره 

 النتفاء التمييز لديو حسب تقدير المشّرع.
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 حاالت جنوح األحداث تصنيؼ

وبطبيعة األفعال تقتضي دراسة مشكمة جنوح األحداث في مجتمع ما أْخَذ العمم بأماكن وجودىا، 
واختالفيا حسب الجنس والسّن، مما يساعد عمى سبر أغوار  ،التي يرتكبيا األحداث ونوعيتيا

ىذه المشكمة لمعرفة أسبابيا وعوامميا، ووضع الحمول المناسبة لعالجيا. ويمكن تصنيف حاالت 
 جنوح األحداث وفقًا لممعايير التالية: 

 حسب الفعل المقترؼ: -أوالا 

ة السموك الذي يرتكبو األحداث ونوعيتو ترشدنا إلى سيكولوجية الفرد والجماعة، إّن طبيع
والظروف واألوضاع المختمفة التي أدت إلى انتشار ىذا النوع من السموك الجانح دون غيره. 
وتشير الدراسات إلى أّن األحداث قادرون عمى ارتكاب مختمف أنواع السموك الجانح: قتل، إيذاء، 

 )خطف، اغتصاب، دعارة، فحشاء(، وخطر االنحراف مثل التسول والتشرد. سيةانحرافات جن

وتتصدر جرائم السرقة بمختمف أشكاليا أفعال الجنوح، ويعود ذلك إلى أسباب عّدة، منيا حاجة 
الحدث لإلنفاق مجاراة ألقرانو الذين يممكون ميسرة اإلنفاق والبذخ، وكثرة المغريات التي تستثير 

ب ىذه الجرائم غالبًا من قبل األحداث الذكور لكونيا تتطمب المقدرة العضمية رغباتو. وترتك
والجسدية من أجل التسمق والمناورة والكسر أو الخمع، وىو ما ال يتوافر عند غيرىم من الجنس 
األنثوي. ىذا باإلضافة إلى أّن الجانحة الشابة ليست مضطرة إلى المجوء القتراف جريمة السرقة 

مك جسدًا مرغوبًا فيو، يمّكنيا من تأمين جميع احتياجاتيا إذا ما سخرتو في سموك طريق ألّنيا تمت
 الدعارة.

وتأتي من حيث األىمية االنحرافات الجنسية في المرتبة الثانية، ويعود السبب في ذلك إلى الكبت 
لى عدم وجود أماكن التسمية البريئة الكاف ية التي تساعد الجنسي عند األحداث في سّن المراىقة، وا 

 الحدث عمى ممارسة ىواياتو المختمفة من رياضية وفنية وثقافية. 

ثم تأتي بعد ذلك جرائم القتل واإليذاء، وىي ترتكب إما نتيجة طيش الشباب أو عادة أخذ الحّق 
بالقوة، وجرائم المقامرة والمخدرات، والتي يمكن إسنادىا إلى عدم وجود رقابة فاعمة من األسرة 

 نائيا، أو فسادىا واستغالل الكبار لمصغار.    عمى أب
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ن كانت أفعال التشرد والتسول ال تظير كثيرًا في اإلحصاءات الرسمية إال أّنيا تحتل مكانة  ىذا وا 
ميمة في مجال تعريض األحداث لخطر االنحراف، ويمكن تعميميا بإرجاعيا إلى عوامل عّدة، 

وفاة أحد الزوجين، أو كونيا فقيرة اتخذت من التسول  منيا تفكك األسرة بالطالق أو االنفصال أو
 وسيمة لسد حاجاتيا المادية.       

 حسب السن: -ثانياا 

قّدمنا أّن المشّرع السوري أطمق لفظ حدث جانح عمى كّل إنسان أتّم العاشرة ولم يتجاوز الثامنة  
سنة، واألحداث  09 -01عشرة من عمره، ولجأ إلى تقسيم األحداث إلى فئتين: األحداث من 

سنة. وتفيد الدراسات اإلحصائية أّن معظم مرتكبي السموك الجانح ىم من الفئة  01 – 09من 
% تقريبًا من مجمل الحاالت التي ُتعرض أمام القضاء، بينما 11الثانية حيث تبمغ نسبتيم حوالي 

سبة األحداث %. ويعود انخفاض ن21ال تزيد نسبة األحداث الجانحين من الفئة األولى عن 
الجانحين في ىذه الفئة األخيرة إلى تسامح المجتمع معيم وعّد جنوحيم من قبيل التصرفات 
الصبيانية غير المثيرة لمقمق لعدم اكتمال نمّوىم الفيزيولوجي والعقمي والنفسي، وما يصل إلى 

تيدف إلى إعادة  القضاء منيم ال بّد وأّن مشكمتو معقدة تحتاج إلى اتخاذ تدابير تربوية إصالحية
 تأىيمو اجتماعيًا وتربويًا وأخالقيًا.   

 حسب الجنس: -ثالثاا 

إّن نسبة الجانحات قميمة بالمقارنة مع الجانحين الذكور، ويرتكبن السموك الجانح نتيجة فقدانيّن  
الرعاية االجتماعية واألخالقية بسبب تفكك أسرىّن أو فسادىا، األمر الذي يشجع استغالليّن من 

ب قمار قبل الكبار في القيام بمختمف أشكال السموك الجانح من دعارة وترويج لممخدرات ولع
 وغيرىا.  

 حسب التوزع الحضري: -رابعاا 

تكثر حاالت جنوح األحداث في المدن منيا في األرياف، إذ تنتشر في المدن الحانات والنوادي  
الميمية وبيوت الدعارة السرية ومحالت القمار، مما يتيح لألحداث مجااًل لميو وقضاء وقت فراغيم 

تعّمم السموك الجانح بمختمف أشكالو وتقنياتو من خالل  فييا. كما يتاح ليم في المدن إمكانية
سيولة تعّرفيم عمى عصابات المجرمين المتمرسين عمى اإلجرام. ويضاف إلى ذلك أّن العالقات 
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االجتماعية فييا معقدة بسبب وجود الفوارق الطبقية من حيث الغنى والفقر، األمر الذي يؤدي 
سانية القائمة عمى األلفة والمحبة والمودة، لتحل محميا بالنتيجة إلى تحّول في العالقات اإلن

 عالقات تحكميا المصالح المادية االقتصادية البحتة.  

أّما في الريف فيعيش األحداث في بيئة اجتماعية بسيطة تسود بين أفرادىا عالقة ودية عميقة، 
العتداء عمى عرضيم أو وال ينحرفون إال إذا ُىّددوا في مقومات استقرارىم كجفاف المحصول أو ا

شرفيم. فالقتل دفاعًا عن الكرامة والشرف ال يخرج عن العادات والتقاليد السائدة في المجتمع 
الريفي. لذا فإّن السموك الجانح ىنا ليس لو أّي داللة نفسية أو اجتماعية خطيرة لكونو ال يشكل 

جديد مع الجماعة التي ينتمي إلييا. خرقًا ليذه العادات والتقاليد، وال يحول دون تكيف الجانح من 
وكذلك إّن معظم المشكالت الناجمة عن جنوح األحداث يتّم حميا خارج القضاء بالطرق العائمية 

 أو العشائرية الودية.
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 خصائص جنوح األحداث وأسبابو

قبل التعرض لألسباب والعوامل التي تدفع الحدث إلى اقتراف الجريمة، يجب التعّرف عمى 
 : ما يميخصائص مشكمة جنوح األحداث لبيان أىميتيا وخطورتيا عمييم وعمى المجتمع، وذلك في

 خصائص جنوح األحداث

جوانب المرتبطة بيا، ومن تتجمى أىمية ظاىرة جنوح األحداث وخطورتيا في تنوع األبعاد وال
خالل معرفة مختمف أشكال السموك الجانح الذي يأتيو األحداث، وما يترتب عمى ذلك من آثار 
بالنسبة لمجانح نفسو من حيث انسجامو وتوافقو مع المجتمع الذي يعيش فيو، وبالنسبة لمختمف 

المجتمع. ومن أىم مظاىر الحياة االجتماعية واألخالقية واالقتصادية والقضائية في ىذا 
 الخصائص التي تتجمى فييا أىمية ظاىرة جنوح األحداث ممثمة بمشكالت عّدة، منيا:

 مشكمة تربوية: -أوالا 

مّما ال شّك فيو أّن جنوح األحداث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعممية النمو وأساليب التنشئة االجتماعية 
األولى. فإذا اعتبرنا أّنيم أبناء األمة وثروتيا التي تعّرض ليا ىؤالء األحداث في مراحل حياتيم 

الرئيسية، وأّن طفل اليوم ىو رجل الغد، فإّن عدم الفيم الدقيق لمرحمة الحداثة األولى سوف يقود 
إلى خمق أطفال مضطربين وغير أسوياء تؤتى عمى أيدييم كافة أشكال السموك المنحرف. 

ذ بيدىم، ليساعدىم في رسم مستقبميم المشرق فالصغار ىم بال ريب بأمس الحاجة إلى من يأخ
عمى أسس عممية مدروسة توّفر ليم جميع الظروف المناسبة، لتحصينيم وحمايتيم من خطر 

 االنزالق في ىاوية الجريمة.

فظاىرة جنوح األحداث تعني أّن ىناك تقصيرًا من قبل األسرة والمجتمع في توجيو ورقابة جيل 
من الدولة وىي تتطمع إلى صنع المستقبل المشرق الطموح بوضع ينمو ويتزايد. وىذا يتطمب 

الخطط التنموية المتتالية، أن توّجو ُجّل اىتماميا وعنايتيا إلى ىؤالء الصغار، تمك البراعم 
الغضة لتنمو ويشتد عودىا، وتصبح قادرة عمى حمل ثمار العمم ووسائل الخير والمحبة ليا 

ء. وبالمقابل فإّن أّي تقصير أو إىمال في رعايتيم وتنشئتيم ال ولوطنيا وأّمتيا ولإلنسانية جمعا
 بّد أن يؤّثر في نفسيتيم وفي صحتيم االجتماعية سمبًا.   
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 مشكمة نفسية واجتماعية: -ثانياا 

ُيشّكل األحداث الجانحون خطرًا عمى أنفسيم وحياتيم، ألّنيم يتعرضون لمجموعة من العمميات 
يد من قمقيم واضطراباتيم النفسية، وقد تجعل منيم في النياية شخصيات النفسية الخطيرة التي تز 

محبطة وحاقدة عمى المجتمع، وال تعرف سبياًل لتحقيق أىدافيا ورغباتيا إال بالعنف والعدوان. 
وبعد فترة ربما يقعون فريسة لممرض النفسي أو العقمي؛ وذلك نتيجة لقياميم بمختمف أشكال 

، وما يرافقو من ردود فعل من جانب ىذا المجتمع ضد تمك االنحرافات، السموك المضاد لممجتمع
 وتتمثل ىذه الردود في اإلجراءات االجتماعية أو البوليسية أو القانونية.

وُيشّكل األحداث الجانحون أيضًا خطرًا عمى حياة األفراد اآلخرين من أبناء المجتمع، ألّنيم 
حيٍن لونًا من ألوان السموك المنحرف الذي يعّرض  عنصر قمٍق واضطراٍب يمكن أن ُيظير كلّ 

حياة اآلخرين لمخطر. ويحدث ذلك من خالل سعي كّل واحد منيم إلى البحث عن فريسة 
يقتنصيا بسرقة أو نصب أو اغتصاب أو بممارسة سموك فاضح يخّل باألخالق واآلداب العامة. 

لى عدم وىذا يؤدي في النياية إلى اضطراب عالقة الحدث الجانح م ع غيره من أفراد المجتمع، وا 
 إمكانية إقامة عالقات سميمة معيم، وخاصة في المدن الكبرى. 

فاألحداث الجانحون ىم في الغالب ىائمون عمى وجوىيم، ونفوسيم يعتصرىا األلم والحزن 
والشعور بالحرمان، ويخافون اآلخرين، ويخشون التعامل معيم، وبالتالي ال يشعرون بتأثير 

 اعة أو االندماج فييا أو الحاجة إلييا، األمر الذي سوف يزيد من عدوانيم عمييا.    الجم

 مشكمة اقتصادية: -ثالثاا 

تتجّمى ىذه المشكمة في خسائر الدولة من جراء تعطيل الطاقات البشرية وفقدانيا، والتي كان من 
. وكما بّينا آنفًا أّن ىؤالء الممكن أن تسيم في بنائيا وتنميتيا لوال انحراف أبنائيا من األحداث

األحداث ىم أمل األمة وعماد مستقبميا، والعمود الفقري لألسرة، لذا فإّن انحرافيم يشّكل خسارة 
ألنفسيم ومجتمعيم بآن واحد، وذلك لكونيم قوى معطمة غير منتجة، يعيش معظميم عالة عمى 

عوامل اليدم واإلعاقة لعممية ذوييم وعمى المجتمع، ويمكن أن يكونوا في المستقبل من أخطر 
 اإلنتاج ألّن األسموب الوحيد في حياتيم يقوم عمى العدوان والالمباالة.

10 



   

مما تقدم يالحظ أّن خسائر الدولة تتمثل في النتائج الضارة لإلجرام من جية، وفي تعطيل 
وا في الطاقات الخالقة عند الشباب أو فقدانيا من جية أخرى. وىذا يعود إلى أّنيم لم يحصم

طفولتيم عمى التعميم والتدريب المذين يؤىالنيم لتحقيق مستقبل منتج، والوصول إلى وضع 
مستقر، حيث أّنيم ال يجدون االستقرار النفسي الذي يساعدىم عمى مزاولة عمل أتقنوه أو ممارسة 
 مينة تدّربوا عمييا بسبب قمقيم واضطرابيم النفسي، زد عمى ذلك إىمال األىل أو تقصيرىم

 بالتزاماتيم نحو أبنائيم. 

ّن الحدث الجانح اليوم ىو رجل مجرم في الغد إذا لم يتمّق العالج الناجع والتقويم الصحيح،  ىذا وا 
مما يجعل منو عبئًا ثقياًل عمى نفسو وعمى أسرتو والدولة كونو إنسانًا خسر نفسو، وعّطل طاقاتو 

ي كل ذلك خسارة تكّمف الدولة غاليًا، ألّنيا الخالقة بتحويميا إلى أداة إعاقة وىدم وتخريب. وف
فقدت فردًا كان من الممكن أن يكون منتجًا فاعاًل يسيم في صنع مستقبل وطنو وأمتو وحفظ 

 األمن فييما.  

 مشكمة قانونية وقضائية: -رابعاا 

يشّكل جنوح األحداث مشكمة قانونية وقضائية في الدولة، ويتمثل ذلك في ازدياد عدد القضايا 
الجزائية لألحداث نتيجة إغراقيم في ممارسة مختمف أشكال السموك المنحرف. األمر الذي 
يتطمب اتخاذ المزيد من اإلجراءات البوليسية والقضائية لوضع حّد ليذه الظاىرة االجتماعية 
الخطيرة. فبالرغم من طبيعة ظاىرة جنوح األحداث، إال أّنو أصبح ليا مكانة خاصة في 

انونية في مختمف بمدان العالم لمعالجتيا والحّد ما أمكن من انتشار الجرائم التي التشريعات الق
 يرتكبيا األحداث.

والبّد ىنا من اإلشارة إلى أّن جانبًا كبيرًا من خطورة المشكمة يكمن في حاالت التشرد والتسول، 
الت اإلجرام وفي إىمال خطر الفساد األخالقي الذي يتعرض لو األحداث أكثر من كونيا في حا

الفعمي، وىي حاالت ال تظير كثيرًا في اإلحصاءات الرسمية، وذلك ألّن أصحابيا ال يتعرضون 
 لممساءلة القضائية مما يزيد المشكمة تعقيدًا.
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 أسباب جنوح األحداث

ّنما ُيعّد  يصعب الجزم أّنو يوجد سبب أو عامل واحد يمكن أن يكون مصدرًا لمسموك الجانح، وا 
التصور التكاممي أو متعدد الجوانب تصورًا مناسبًا لتفسير ىذا السموك. إذ إّن ىذا التصور يأخذ 
بعين االعتبار خصائص شخصية الحدث وتكوين أسرتو، وخصائص البيئة االجتماعية التي 

فييا، أي إّن السموك الجانح يعود إلى أسباب عّدة مجتمعة بعضيا داخمي يتعمق بالحدث  يعيش
 نفسو، وبعضيا اآلخر خارجي اجتماعي واقتصادي يتعمق بالوسط الذي يعيش فيو، ومن أىميا:  

 األسباب الداخمية: -أوالا 

واألمراض البدنية يعود السموك الجانح في بعض الحاالت إلى  اضطرابات في النمو، والعاىات، 
والعقمية والنفسية، واالنحرافات الجنسية. إذ إّن ىذه األسباب قد تؤثر عمى سموك الحدث 
االجتماعي وتنعكس عمى تصرفاتو، وقد تدفعو إلى االنحراف وارتكاب الجريمة. وال يمكن الجزم 

ينعكس التكوين  ىنا بحتمية الوراثة في اإلجرام التي قال بيا العالم لومبروزو، ولكن يمكن أن
الجسمي أو العقمي لألبوين عمى الطفل عند والدتو، فإذا كانا مدمني السكر أو المخدرات أو 

 مصابين ببعض األمراض فقد يؤثر ىذا الوضع في تكوين ابنيما الجسمي أو النفسي.    

 األسباب الخارجية: -ثانياا 

وكو وتصرفاتو، وتتفوق األسباب تؤثر البيئة التي يعيش فييا الحدث تأثيرًا كبيرًا عمى سم
االجتماعية واالقتصادية عمى غيرىا من األسباب والعوامل التي تقود إلى السموك الجانح. إذ إّن 
جرام الصغار يصنعو الكبار، وىذا الحدث ىو غالبًا ضحية  الحدث الجانح مصنوع ال مولود، وا 

  .4وسط اجتماعي سيء

سباب إلى نوعين: أسباب اجتماعية داخل األسرة، وتقسم ىذه األ األسباب االجتماعية: -أ
 وأسباب اجتماعية خارج األسرة.
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تمعب البيئة العائمية دورًا ىامًا في تكوين شخصية  األسباب االجتماعية داخل األسرة: -1
الحدث، وخاصة في السنين األولى من حياتو. إذ ُيعد البيت المتصدع اجتماعيًا من العوامل 
الرئيسة التي تساعد عمى جنوح الصغار، ويكفي أن يشب الصغير في رحاب انحراف األبوين، أو 

حتى يستمرئ بدوره االنحراف، ويصبح  النشاط أو انحراف أكبر األبناء أو البنات  ،أحدىما
اإلجرامي بالنسبة لو أمرًا مستساغًا ومقبواًل. وكذلك فإّن اإلسراف في المين والتدليل أو في 
الصرامة والقسوة أو في التياون والسمبية وعدم االكتراث من قبل الوالدين أو أحدىما قد يدفع 

 بالحدث إلى االنحراف وارتكاب الجريمة.

وتتمثل ىذه األسباب في رفقاء السوء، ووسائل التسمية  األسباب االجتماعية خارج األسرة: -2
 واإلعالم، والفراغ والبطالة والعمل غير المناسب. 

يمكن أن تؤثر الصحبة السيئة عمى سموك األحداث وتصرفاتيم، إذ إّن اتصال  رفقاء السوء:* 
النشاط اإلجرامي قد يؤدي إلى انحرافو وارتكاب الحدث الذي لم تتكون شخصيتو بعد بمن تمّرسوا 
 الجريمة، وىذا ما ُيعّبر عنو بعصابات األحداث.

ويقصد بيا السينما والمسرح والصحافة والكتب والتمفاز والراديو وغيرىا  *وسائل التسمية واإلعالم:
ألحداث إذا لم من وسائل التسمية واإلعالم. فقد تساعد ىذه الوسائل عمى السموك الجانح من قبل ا

تقم عمى أسس سميمة في طريقة ما تعرض أو مضمونو. ويحصل ىذا أحيانًا نتيجة إبراز مرتكبي 
بعض الجرائم بمظير البطولة، األمر الذي يؤثر في تغيير القيم االجتماعية عند األحداث 

 وخاصة المراىقين منيم فيندفعون وراء الجريمة حبًا في التقميد.

وىي أيضًا قد تميد لمحدث طريق السموك المنحرف،  العمل غير المناسب:*الفراغ والبطالة و 
حيث أن شروط العمل واألشخاص الذين يعممون معو يشكمون غالبًا مصدر خطر معنوي 
وأخالقي جسيم عميو إذا ما وّجيوه توجييًا سيئًا قد ينتيي بو إلى االنحراف والجريمة. كما أّن 

لجانح، فمثاًل إن دور الميو والحانات من شأنيا تغذية أسباب ىناك بعض األماكن تولد السموك ا
 االنحراف الُخمقي والسموك الالجتماعي.      

يمكن أن يشّكل الفقر حافزًا عمى النبوغ والتفوق، ويمكن أن يكون  األسباب االقتصادية: -ب
لسكن غير من جية أخرى سببًا مساعدًا عمى السموك المنحرف والجريمة. ويتمثل الفقر في ا
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لى  المناسب، وسوء التغذية والعالج والجوع والعري، وقد يؤدي إلى تفكك الروابط العائمية وا 
االضطراب والقمق داخل األسرة، وكّل ذلك يؤثر في وضع الحدث من النواحي الجسمية والنفسية 

 والتربوية والثقافية، وقد يقوده إلى االنحراف.

بب الرئيسي في السموك الجانح، فمن الممكن أن يقدم عمى غير أّن الفقر في حّد ذاتو ليس الس
ارتكاب الجريمة أناس أغنياء ويحجم عنيا أناس فقراء. إذ أثبتت الدراسات أن معظم الذين 
يرتكبون أخطر الجرائم واألفعال المخمة باألمن إخالاًل خطيرًا ينحدرون من الطبقات الغنية 

وء الرعاية الذي يصاحب حياة الفقير عادة، مما يتطمب . وقد ينشأ السموك الجانح عن س5المترفة
إذن البحث عن األسباب االجتماعية واالقتصادية األخرى التي تسيم مع الفقر في جنوح 

 األحداث.

وبعد ىذا العرض البسيط لألسباب التي تدفع الحدث إلى السموك الجانح، ال بّد من التنويو إلى  
ليس كافيًا في حّد ذاتو لتحقيق ذلك، بل ينبغي اجتماع أو تضافر  أّن سببًا أو عاماًل واحدًا منيا

ن كان العامل االقتصادي يتصدر ىذه األسباب، ويشّكل محورىا، فضاًل  أكثر من سبب واحد، وا 
 عن أّن سقوط الحدث في ىّوة الجريمة منوط بمدى استعداده الشخصي وميمو لإلجرام.  
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 مكافحة جنوح األحداث

بعد أن بّينا خصائص جنوح األحداث وأسبابو، ومدى خطورتو عمييم وعمى المجتمع، ال بّد من 
البحث عن الوسائل التي تساعد عمى مكافحة ىذه الظاىرة، حيث يجب مواجيتيا من زاويتين: 
قبل وقوع الجريمة، وبعد وقوعيا. في الحالة األولى  تتخذ أساليب مكافحة الظاىرة  شكل الوقاية 

 الجنوح، وفي الحالة الثانية يكون العالج إصالحيًا. من 

قاية األحداث من الجنوحو   

تتجمى وقاية األحداث من الجنوح في تنشئتيم تنشئة اجتماعية سميمة تنجييم من الوقوع في كّل 
ما من شأنو أن يؤّثر في سموكيم، ويدفعيم إلى االنحراف وارتكاب الجريمة. ولكي تكون سبل 

فاعمة وحاسمة يجب أن تتناول المشكمة من جذورىا وأعماقيا، وليس من أعراضيا الوقاية 
وظواىرىا السطحية فحسب، وذلك بالقضاء عمى أسباب اإلجرام عند الصغار وعواممو، عن 
طريق تضافر الجيود العامة والخاصة لتحسين ظروفيم المعيشية والتربوية والصحية والمينية 

 والترفييية.

 الظروؼ المعيشية:تحسين  -أوالا 

رأينا أّن العامل االقتصادي أو المالي يتصدر أسباب جنوح األحداث ويشّكل محورىا، فاألسرة 
الفقيرة بسبب انخفاض مستوى دخميا أو انعدامو تعجز عن توفير احتياجات أبنائيا، مما يجعميم 

 معرضين لمجنوح بدافع الحاجة.

الفقيرة، عن طريق رفع مستوى دخميا المتدني إلى وىذا يتطمب تحسين الظروف المعيشية لألسر  
يجاد دخول لألسر التي ال تممك دخاًل، وذلك  الحّد الذي يمّكنيا من تمبية احتياجات أفرادىا، وا 
بتأمين فرص عمل ألفرادىا القادرين عمى العمل، ومنح األسر التي ال يوجد بين أفرادىا من ىو 

ستمرة ال تقّل عن األجر المقرر لمن يعيل أسرة مثيمة ليا قادر عمى العمل، معونة مالية دورية وم
من حيث الحجم. ىذا فضاًل عن ضرورة إنشاء العدد الكافي من دور الرعاية لألطفال الذين ال 

 يوجد من يعيميم.
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 توفير الرعاية التربوية: -ثانياا 

 ي إيجاد ضمانات ليا.  تتجمى الرعاية التربوية في تحقيق التوعية الدينية، والتوعية األسرية، وف 

تقتضي ىذه التوعية تبصير اآلباء واألميات بوجوب االلتزام بأحكام الدين التوعية الدينية:  -أ
وتعاليمو، وترسيخ ذلك في نفوس أوالدىم، حيث ُيعد ىذا االلتزام خير حافظ لإلنسان من كل 

أو فساد، وىو بالتالي يشّكل ويمّثل أيضًا الضمان األساسي لحماية المجتمع من أّي شر انحراف، 
الدعامة القوية لبناء كيان األسرة المتماسكة، والحافز ألفرادىا عمى توثيق التعاون فيما بينيم من 

 أجل تحقيق الخير والبر والصالح ليم ولممجتمع.

تتمثل ىذه التوعية بتبصير الشباب قبل الزواج بالمعنى االجتماعي لمزواج التوعية األسرية:  -ب
رشادىم إلى كيفية اختيار كّل منيم شريكو في الحياة. وتعني أيضًا تبصير الوالدين وأىم يتو، وا 

بوسائل التفاىم الودي التي عمييم اتباعيا لتدعيم حياتيم الزوجية ووقايتيا من الوقوع في 
المشكالت، ومعالجتيا في حال وقوعيا بحكمة وتروٍّ وتسامح لمحفاظ عمى سالمة األسرة وكيانيا 

ماسكًا. وكذلك تقتضي ىذه التوعية تبصير األبوين بأفضل األساليب التربوية في معاممة مت
رشادىم عمى النحو الذي يؤىميم لمتكيف االجتماعي السميم، ويجنبيم القمق،  أوالدىم وتوجيييم وا 

حترام ويوّلد فييم الثقة بالنفس. وأخيرًا تنطوي التوعية األسرية عمى تبصير األوالد بواجباتيم في ا
طاعتيما، وبالتعامل مع بقية أفراد األسرة بمودة واحترام.   والدييم والبّر بيما وا 

ويمكن أن تتّم ىذه التوعية من خالل برامج إذاعية وتمفزيونية، وندوات ومحاضرات، ومقاالت 
 وبحوث، وغيرىا من الوسائل األخرى.

ي وضع نصوص قانونية تقضي وتتجمى ىذه الضمانات فإيجاد ضمانات لمرعاية التربوية:  -ج
بمعاقبة األب أو القائم مقامو الذي يسيء معاممة الحدث المسؤول عنو وتربيتو، وتوفير رعاية 
ليذا الحدث في الدور المخصصة لرعاية األحداث الذين ال معيل ليم، واستيفاء نفقات ىذه 

 الرعاية من األب أو القائم مقامو.
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 توفير الرعاية التعميمية: -ثالثاا 

يساعد التعميم عمى توسيع آفاق المعرفة واإلدراك وصقل المواىب وتيذيب النفس، مما يمكن 
اإلنسان من اّتباع السموك القويم الذي يفتح أمامو مجاالت واسعة لمعمل. وىذا يقتضي توفير 

 فرص التعميم لألحداث جميعيم، ويتطمب ذلك ما يمي:

لزاميًا، وتشجيع من أنيى مرحمة التعميم  االستمرار في جعل التعميم األساسي مجاناً  -0 وا 
 األساسي عمى مواصمة الدراسة في المستويات المتوسطة، والثانوية بمختمف فروعيا. 

توفير العدد الكافي من المدارس لمختمف مستويات التعميم، وتغطية حاجاتيا من المعممين  -2
جتماعي والنفسي السميم، والقدرة والمدرسين المؤىمين من حيث الكفاءة العممية، والتكوين اال

 التربوية الصحيحة؛ وتزويد ىذه المدارس بالمكتبات والمختبرات ووسائل اإليضاح الالزمة.

شراك  -1 توفير النشاطات الرياضية والثقافية واالجتماعية اليادفة بكافة أشكاليا في المدارس، وا 
 جميع الطالب فييا.  

اعية لمطالب في المدارس، وذلك بتعيين متخصصين في عمم توفير الرعاية النفسية واالجتم -3
النفس أو عمم االجتماع أو الخدمة االجتماعية، لضمان سالمة تكوين ىؤالء الطالب نفسيًا 
واجتماعيًا من خالل تنظيم الحياة االجتماعية في المدرسة لجعميا محببة ليم ومساعدتيم عمى 

معرفة مشكالت الطالب النفسية أو االجتماعية  التفاعل االجتماعي السميم. ىذا فضاًل عن
والعمل عمى عالجيا بالوسائل المناسبة. وكذلك يجب توطيد العالقات بين المدرسة واألسرة من 
 جية، وبين المدرسة والمؤسسات االجتماعية من جية ثانية من أجل تحقيق كل ما يفيد الطالب.

  توفير الرعاية المينية: -رابعاا 

نية تطال األحداث الذين لم تساعدىم ظروفيم عمى مواصمة الدراسة، واضطرارىم إلى الرعاية المي
االتجاه نحو العمل لسد حاجاتيم المعيشية. وتتمثل ىذه الرعاية في تعيين الحد األدنى لسّن 
الحدث الذي يسمح تكوينو الجسمي والنفسي والعقمي بالعمل، وبالتالي منع تشغيل كّل من لم يبمغ 

الحّد الذي حدده المشّرع السوري بخمس عشرة سنة، وتقديم مساعدات مالية مناسبة  عمره ىذا
 لألحداث الذين يمنعون من مزاولة العمل لصغر سنيم.
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ويجب توفير رعاية خاصة لألحداث المسموح ليم بالعمل من خالل عدم تشغيميم في أعمال  
ن ثماني ساعات مع منحيم فترة راحة مرىقة أو ليمية، وتحديد مّدة عمميم اليومي بما ال يزيد ع

تتخمل مّدة عمميم، وضرورة إجراء فحوص صحية قبل تشغيميم لمتأكد من قدرتيم الجسمية 
جراء مثل ىذه الفحوص  والنفسية عمى العمل، وخموىم من بعض األمراض الصحية المعدية، وا 

 بصورة دورية أثناء مزاولتيم لمعمل. 

  الصحية:توفير الرعاية  -خامساا 

قد تنشأ بعض حاالت السموك الجانح عند األحداث نتيجة أمراض جسمية أو نفسية، مما يتطمب 
توفير الرعاية الصحية المتكاممة ليم عمى الصعيدين الوقائي والعالجي قبل الوالدة وبعدىا. 

ي فينبغي إخضاع األبوين قبل زواجيما لفحص طبي دقيق لمتأكد من سالمتيما من األمراض الت
يمكن أن تؤدي إلى إنجاب أوالد مشوىين خمقيًا، وعمييما بعد زواجيما تحاشي كّل ما  يضّر 
بصحتيما، ويؤدي إلى والدة أطفال معتّمين صحيًا. ويجب أيضًا أن تحاط األم الحامل بعناية 
صحية كاممة وعدم تعريضيا لكّل ما يضر بصحتيا وصحة جنينيا، وكذلك يجب إحاطة األطفال 

لوالدة بعناية صحية خاصة منذ لحظة والدتيم لمحفاظ عمى سالمة تكوينيم الجسدي حديثي ا
والنفسي والعقمي. وىذا يتطمب إنشاء مراكز لألمومة والطفولة لمساعدة الوالدين في تأمين ىذه 

 الرعاية من خالل مستشفيات ومستوصفات خاصة باألطفال.    

 توفير الرعاية الترويحية: -سادساا 

ذه الرعاية في توفير النشاطات الترويحية المناسبة والمفيدة لألحداث من جية، ومكافحة تتجّمى ى 
 النشاطات الضارة من جية ثانية.

ويتمثل ذلك في إنشاء المزيد من النوادي الرياضية ومدن  توفير النشاطات الترويحية المفيدة: -أ
األلعاب والمكتبات الخاصة باألحداث، ومراكز لتوجيييم نحو ممارسة ىوايات نافعة كالرسم 
صدار كتب ومجالت تتناسب مع مدارك األحداث  والنحت والعزف عمى اآلالت الموسيقية، وا 

 وتستيوييم مطالعتيا. 

منع بيع المسكرات أو تقديميا لألحداث، ومعاقبة من يفعل ذلك، ارة: مكافحة النشاطات الض -ب
تشديد ووتشديد عقوبات من يسّيل ليم تعاطي المخدرات أو لعب القمار أو ممارسة البغاء، 
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 الرقابة عمى مختمف أشكال المواد الفيممية أو التمثيمية التي تقدميا وسائل اإلعالم قبل عرضيا،
باألخالق واآلداب العامة، واتخاذ تدابير صارمة لمنع تداول الكتب وحظر عرض ما يخّل منيا 

والمجالت والصور وأشرطة الفيديو وغيرىا مما يخّل باألخالق، وتوقيع عقوبات صارمة عمى 
                     المخالفين.  

 عالج حاالت الجنوح

 مبررات المعاممة الخاصة باألحداث:-أوالا 

ائية مع بعض األحداث فيقدمون عمى ارتكاب السموك الجانح، مما يقتضي قد ال تنفع الرعاية الوق
عادتيم أفرادًا أسوياء إلى المجتمع.  صالحيم وا  توفير الرعاية العالجية ليم المتمثمة في تقويميم وا 
لذا يجب أن يحظى األحداث الجانحون بمعاممة جزائية مختمفة عن تمك التي يناليا مقترفي 

فيجب أن يكون رد الفعل االجتماعي تجاه ىؤالء األحداث إنسانيًا، وأن تستند الجريمة البالغين، 
السياسة الجزائية عمى شخص الحدث ال عمى مجرد الواقعة الجرمية التي اقترفيا. إذ المبدأ 
األساسي في معالجة جنوح األحداث يكمن في الوصول إلى إصالح حالة الحدث، وليس توقيع 

. ويمكن رّد ىذه المعاممة الخاصة لألحداث الجانحين إلى 6عمى البالغينالعقوبة التي توقع عادة 
األسباب التالية: أواًل ألّنيم عّدة األمة ومستقبميا، والخطر كل الخطر أن يستشري بينيم الفساد 
واإلجرام. وثانيًا ألّن تكوين  اإلنسان الجسدي والنفسي وممكاتو العقمية والفكرية ال تنضج دفعة 

ّنما تدريجيًا، ويحتاج ذلك إلى وقت طويل. وثالثًا إّن تدابير اإلصالح تتالءم مع سّن واحدة،  وا 
الحدث، ألّنو يكون لين العريكة سيل االنقياد والتجاوب مع ىذه التدابير، وذلك بخالف المجرم 

 . 7البالغ صعب االنقياد، وقد يتعذر إصالحو إذا اعتاد اإلجرام

  ية الخاصة باألحداث:أسس المعاممة الجزائ -ثانياا 

عادتيم أسوياء إلى  تيدف الرعاية العالجية لألحداث الجانحين إلى إصالحيم وتقويميم وا 
 المجتمع. ولتحقيق ىذا اليدف ينبغي أن يقوم النظام الجزائي الخاص بيم عمى األسس التالية:

                                                             
 .8974 ةلسن 88 رقم الجانحين األحداث لقانون الموجبة األسباب انظر  - 6

 .85 ص ،سابق مرجع جوخدار، حسن. د  - 7
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ّن الحدث الجانح غالبًا ما يكون ضحية أكثرإفراد تشريع خاص باألحداث:  -أ من كونو  إ
لبالغين نفسيا  متعمقة بالمجرمين ا السياسة العقابية ال م  ّن استخدا مجرمًا، فيو  مصنوع ال مولود، وا 
ال تفيد شيئًا في معالجة جنوح األحداث، بل إّنيا تزيد من حدتو. وىذا يقتضي إفراد تشريع خاص 

ف عن القواعد لمعالجة جنوح األحداث، يتضمن قواعد خاصة تحكم مسؤولية األحداث، وتختم
حاطتيم بمعاممة خاصة تيدف إلى توفير الرعاية  التي تحدد مسؤولية البالغين الجزائية، وا 

 والحماية عن طريق تقرير تدابير إصالحية تالئم كّل حالة من حاالت الجنوح عمى حدة. 

لمعنى التقميدي:  -ب حالة ُتفرض ىذه التدابير تبعًا لإّن التدابير اإلصالحية ليست عقوبات با
لجريمة التي  ا الحدث الجانح، فيجب أن ُتختار مراعاة لشخص الحدث بصرف النظر عن جسامة 
ّنما تيدف إلى إصالح الحدث وتيذيبو.  ارتكبيا. وعميو فال تُعّد ىذه مقاباًل لمفعل المقترف، وا 
و فمثاًل إذا اقترف الحدث جريمة بسيطة كالضرب أو الجرح، فيذه الجريمة ربما تؤدي إلى وضع

في معيد لإلصالح حتى يبمغ الحادية والعشرين من عمره، بينما لو اقترفيا بالغ لما تعّدت عقوبتو 
الحبس البسيط لمدة ثالثة أشير. إذًا يستيدف رد الفعل الجزائي إصالح الحدث الجانح، ويرتكز 

 عمى حالتو وشخصيتو وليس عمى جسامة الجريمة أو بساطتيا.

قدمنا أّن الرعاية العالجية لألحداث الجانحين  ة باألحداث:إفراد أصول إجرائية خاص -ج
عادتيم أصحاء لممجتمع، وترتكز عمى حالة الحدث وشخصيتو،  تستيدف إصالحيم وتيذيبيم وا 
وال ينظر إلى جريمتو إال كمؤشر عمى جنوحو، األمر الذي يقتضي أن تكون إجراءات مالحقتيم 

 اليدف، وتختمف عما ىو مقرر بالنسبة لمبالغين.  والتحقيق معيم ومحاكمتيم متالئمة مع ىذا

النظر في قضاياىم مشّكمة من اختصاصيين بشؤون  وىذا يعني إنشاء محاكم خاصة تتولى 
األحداث ورعايتيم. إذ يجب أن تضّم محكمة األحداث الباحث االجتماعي والنفسي إلى جانب 

لموصول إلى سبر أغوار شخصيتو  القانوني، ألّن ىذا التشكيل يسمح ليا بدراسة حالة الحدث
المالئم لحالتو، وذلك خالفًا لوظيفة القضاء  وكشف أسباب جنوحو أو عواممو، وتحديد العالج 
الجزائي العادي التي تنحصر في البحث عن توافر أركان الجريمة، كما نّص عمييا القانون، وعن 

   عمى الجاني.   أدلتيا وعن قيام المسؤولية الجزائية وفرض العقوبة المناسبة 

  

 تمارين: 

 ماذا يقصد بجنوح األحداث؟  -8
الجانح؟  -2  عّرف الحدث 
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 الثانيةالوحدة التعميمية 

الجانحين األحكام الموضوعية لألحداث  
 

 الكممات المفتاحية:

 .مسؤوليةولي الحدث  –سف الحدث  -الحدث الجانح

 الممخص:
إلنساف المسؤولية الجزائية ىي تحّمؿ ااألحكاـ الموضوعية بتدرج مسؤولية الحدث الجانح، تتعمؽ 

المسؤولية الجزائية عمى ركنيف أساسييف: اإلدراؾ أو التمييز تقوـ . نتيجة عممو ومحاسبتو عميو
 2003لعاـ  52المّعدؿ بالقانوف رقـ  1974لعاـ  18قّسـ قانوف األحداث رقـ  .وحرية االختيار

مرحمة انعداـ  :سّف الحدث إلى ثالث مراحؿ، وجعؿ لكّؿ مرحمة منيا أحكامًا خاصة بيا
الخامسة عشرة، واألحداث مف الخامسة عشرة إلى الثامنة المسؤولية، واألحداث مف العاشرة إلى 

 .عشرة

 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

المعاممة الجزائية الخاصة باألحداث الجانحيف والتي تختمؼ عف تمؾ المطبقة معرفة  -
 بالنسبة لمبالغيف.

المتعمقة بمسؤولية الحدث الجانح ورد فعؿ المجتمع تجاه األحكاـ الموضوعية معرفة  -
 جنوحو.
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 في الحدث الجانح
المسؤولية الجزائية ىي تحّمؿ اإلنساف نتيجة عممو ومحاسبتو عميو، وحتى ُيسأؿ اإلنساف جزائيًا  

عف الجريمة يجب أف يكوف أىاًل لتحّمؿ ىذه المسؤولية، فإذا لـ يكف كذلؾ فال محّؿ لمساءلتو 
 ئيًا. فالمسؤولية الجزائية تقوـ عمى ركنيف أساسييف ىما: اإلدراؾ أو التمييز وحرية االختيار. جزا

ويعني اإلدراؾ أو التمييز قدرة اإلنساف عمى فيـ طبيعة أفعالو غير المشروعة وتقدير نتائجيا،     
ىو فيمو مف  وىو العنصر الالـز لمقوؿ بتوافر األىمية الجزائية. والمقصود بفيـ طبيعة الفعؿ

حيث أّنو فعؿ تترتب عميو نتائج معينة، وليس فيـ ماىيتو في نظر القانوف الجزائي، فيسأؿ 
 اإلنساف عف فعمو ولو كاف يجيؿ أف القانوف يعاقب عميو، إذ ال يصح االعتداد بجيؿ القانوف.

مميز لماىية فإّف جوىر األىمية الجزائية ىو اإلدراؾ أو التمييز، فمف كاف غير مدرؾ أو غير   
 سموكو اإلجرامي ونتائجو ال ُيسأؿ جزائيًا لعدـ قدرتو عمى فيـ ما يقوـ بو وتقدير نتائجو. 

وقد فرؽ المشّرع السوري بيف الحدث والبالغ مف حيث المعاممة الجزائية، ومف حيث القواعد التي  
  .تحكـ المسؤولية الجزائية
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 تدرج المسؤولية الجزائية لمحدث

سّف الحدث إلى  2003لعاـ  52المّعدؿ بالقانوف رقـ  1974لعاـ  18قّسـ قانوف األحداث رقـ  
. وقد اتخذ المشّرع نوع المسؤولية التي 1ثالث مراحؿ، وجعؿ لكّؿ مرحمة منيا أحكامًا خاصة بيا

                                                             
 لعاـ الفرنسي العقوبات قانوف مف والمقتبس 1858 لعاـ العثماني الجزاء قانوف مف/ 44/ المادة تنص  - 1

 مراحؿ ثالث عمى ،1949 سنة في العقوبات قانوف نفاذ تاريخ حتى سورية في مطبقة ظمت التي ،1814
 قبؿ جرماً  اقترؼ فإذا عمره، مف عشرة الثالثة تماـ يبمغ وحتى الحدث والدة منذ وتمتد األولى، المرحمة: لمِقَصر
ّنما عميو، عقوبة أيّ  توقيع يجوز فال السفّ  ىذا بموغو  إلى إرسالو أو وصّيو أو ولّيو إلى تسميمو لممحكمة يجوز وا 
 أما. عشرة الخامسة عشرة وحتى الثالثة مف وتمتد الثانية، والمرحمة. الرشد سفّ  تتعدى ال مّدة اإلصالح دار

 يطبؽ األخيرتيف المرحمتيف ىاتيف وفي. عشرة الثامنة الحدث يبمغ حتى عشرة الخامسة مف فتمتد الثالثة، المرحمة
 إلى الِقَصر مقسماً  السوري العقوبات قانوف وجاء. مرحمة كؿ مع تتناسب مدة الحدث عمى اإلصالحي الحبس
-1: وىي التقسيـ، ىذا عمى 1953 لعاـ 58 رقـ الجانحيف األحداث قانوف بعده مف حافظ وقد فئات، أربع

 السابعة أتموا الذيف وىـ ،األوالد -2 جزائياً  يالحقوف ال وىؤالء العمر، مف السابعة يتموا لـ الذيف وىـ ،األطفال
 تسميـ: وىي حماية تدابير بحقيـ تفرض ولكف عمييـ، عقوبة توقع ال وىؤالء العمر، مف عشرة الثانية يتموا ولـ
ذا. ذويو غير إلى أو أسرتو أفراد أحد إلى أو الشرعي ولّيو إلى أو أحدىما إلى أو أبويو إلى الولد  الولد تمرد وا 
 تدابير عميو فتفرض السنة، عف تزيد لمدة بالحبس القانوف عميو يعاقب لفعؿ مكرراً  كاف أو الحماية تدبير عمى

 يتموا ولـ عشرة الثانية أتموا الذيف وىـ ،المراىقون -3 األحداث بإصالح خاص معيد في بوضعو التأديب
 خاص معيد في بوضعيـ التأديب تدابير بحقيـ تفرض ولكف أيضًا، عمييـ عقاب ال وىؤالء عشرة، الخامسة
 عمييا المعاقب الجنح وفي المخالفات في الحماية تدابير عمييـ تفرض أف لممحكمة ويمكف األحداث، بإصالح
 التي الجنح مف الحماية بتدابير الحكـ يجوز ال. معاً  بالعقوبتيف أو السنة عف تزيد ال مدة بالحبس أو بالغرامة
 وىؤالء عشرة، الثامنة يتموا ولـ عشرة الخامسة أتموا الذيف وىـ ،الفتيان -4 التكرار. حالة في المراىؽ يرتكبيا
 األحداث قانوف مف 5-1 والمواد العقوبات، قانوف مف الممغاة 236 المادة انظر. مخففة عقوبات بحقيـ تفرض

 وىي معينة، سّناً  النص ىذا ويقرر ."الفعل ارتكاب حين عمره من العاشرة يتم لم الذي 1953 لعاـ الجانحيف
 بتماـ محدد يزيالتم سفّ  كاف) ذلؾ بعد ناقصة صورة في وتوافرىا األىمية انعداـ مرحمتي بيف تفصؿ العاشرة، تماـ

 السابعة أتـ قد يكف لـ مف جزائياً  يالحؽ ال: "وأن عمى العقوبات قانوف مف الممغاة 237 المادة تنصو  السابعة،
 يالحؽ ال: "أنو 1953 لعاـ الجانحيف األحداث قانوف مف الثانية المادة في وجاء ."الفعؿ اقتراؼ وقت عمره مف

 مف السابعة يتـ لـ مف القانوف ىذا مف األولى المادة لنص وفقاً  والطفؿ ،"الفعؿ ارتكاب حيف طفالً  كاف مف جزائياً 
 جزائياً  يالحؽ ال: "يمي كما التعديؿ قبؿ 1974 لعاـ 18 رقـ األحداث قانوف مف الثانية المادة نص وكاف. عمره

 ."الفعؿ ارتكاب حيف عمره مف السابعة يتـ لـ الذي الحدث
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دراكو والقدرة  يتحمميا الحدث أساسًا في تحديد كّؿ مرحمة، وذلؾ تبعًا لتقدـ عمره واكتماؿ وعيو وا 
عمى توجيو إرادتو. وىذه المراحؿ ىي: مرحمة انعداـ المسؤولية، واألحداث مف العاشرة إلى 

 الخامسة عشرة، واألحداث مف الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة.

 

 مرحمة انعدام المسؤولية

ؿ جزائيًا وتمتد ىذه المرحمة منذ الوالدة وحتى يبمغ الحدث سّف التمييز المحدد بالقانوف، وال ُيسأ
 الحدث  في ىذه المرحمة، ولكف ىؿ يؤثر ذلؾ في مسؤوليتو المدنية؟  

 انعدام مسؤولية الحدث الجزائية:  -أوال

حدد المشّرع السوري سّف التمييز الجزائي بتماـ العاشرة، وعمى ذلؾ نصت المادة الثانية مف  
ال يالحق بقوليا: "  2003 لعاـ 52الُمعّدلة بموجب القانوف رقـ  1974قانوف األحداث لعاـ 

 الحدث".  جزائياً 

مف القانوف المدني  47/2بينما حدد المشّرع سف التمييز المدني ببموغ السابعة، حيث تنص المادة 
 ".وكل من لم يبمغ السابعة يعتبر فاقد التمييزعمى: " 

ال ُيسأؿ جزائيًا الحدث الذي لـ يتـّ العاشرة مف عمره إذا ارتكب فعاًل يعاقب عميو القانوف، ألّنو 
في ىذه المرحمة ال يتوافر لديو اإلدراؾ السميـ لمتمييز بيف الخير والشر، فأفعالو ال تعني القانوف 

اطعة لصالح الحدث الجزائي في شيء، وانعداـ المسؤولية ىنا يستند إلى أساس قرينة قانونية ق
غير قابمة إلثبات العكس. إذ افترض المشّرع أّف كّؿ إنساف لـ يتـّ العاشرة مف عمره غير مميز 
وغير أىؿ لممسؤولية الجزائية، فال تجوز مالحقتو في ىذه المرحمة ولو ثبت أّف إدراكو قد سبؽ 

قادرًا عمى التمييز فعاًل، بؿ  سّنو، وال يقبؿ مف أحد أف يقيـ الدليؿ عمى ذلؾ ولو كاف ىذا اإلنساف
وأكثر مف ذلؾ أّنو في حاؿ اقتنع القاضي بتوافر ىذا التمييز فال يحّؽ لو أف يعده أىاًل لممسؤولية 

(. ويترتب عمى ىذا االفتراض أّنو إذا تبيف 45، ص32)د.حسف جوخدار، مرجع سابؽ، رقـ الجزائية 
ارتكاب الفعؿ فعمييا أف تتخذ قرارًا بعدـ وجود وجو لمنيابة العامة أّف الفاعؿ لـ يتـّ العاشرة وقت 

إلقامة الدعوى العامة النعداـ مسؤوليتو جزائيًا، وعمى قاضي التحقيؽ أف يقرر منع المحاكمة؛ 
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نما بعدـ جواز إقامة  ذا لـ يتضح ذلؾ إال أماـ المحكمة فال يجوز ليا أف تحكـ بالبراءة، وا  وا 
النظر في الدعوى والفصؿ فييا، وىذا يخالؼ نّص المادة الدعوى، ألّف الحكـ بالبراءة يعني 

 الثانية مف قانوف األحداث المذكورة فيما سبؽ. 

ّف انعداـ مسؤولية الحدث غير المميز الجزائية ىو ظرؼ شخصي يتعمؽ بشخص الحدث  وا 
وحده، وال يؤثر عمى قياـ الجريمة، وال يمتد إلى شركائو مف البالغيف، إذ ال تتأثر مسؤوليتيـ 
الجزائية فيحكـ عمييـ بالعقوبة المقررة لمجريمة المقترفة وحدىـ دوف الحدث ألّف انعداـ التمييز 

 ؼ شخصي ال يتعمؽ بموضوع الجريمة. ظر 

 أثر انعدام مسؤولية الحدث الجزائية في مسؤوليتو المدنية: -ثانياً 

قدمنا أّف الحدث الذي لـ يتـّ العاشرة مف عمره غير مسؤوؿ جزائيًا في حاؿ ارتكابو فعاًل يعاقب 
المدنية؟ لإلجابة  عميو القانوف. ولكف ما ىو أثر انعداـ مسؤولية الحدث الجزائية في مسؤوليتو

عف ىذا السؤاؿ ينبغي التمييز بيف حالتيف: حالة الحدث الذي لـ يبمغ السابعة مف عمره، أي سّف 
التمييز المدني، وحالة الحدث الذي بمغ ىذه السّف. ففي الحالة األولى ال ُيسأؿ الصغير ال جزائيًا 

ونًا أو اتفاقًا رقابة ىذا الصغير وال مدنيًا، ولممضرور أف يعود بالتعويض عمى مف يجب عميو قان
مف القانوف  174/1و 165/1مف قانوف العقوبات والمادتاف:  139أماـ القضاء المدني )المادة 

المدني(. وأساس مسؤولية متولي الرقابة ىو افتراض إىمالو الرقابة عمى الصغير غير المميز، أو 
وؿ عف رقابة الصغير ىو ولي النفس مف افتراض إساءة تربيتو، أو افتراض الخطأيف معًا. والمسؤ 

أب أو جّد أو عـّ أو غيرىـ، وتنتقؿ الرقابة إلى معممو في المدرسة أو المشرؼ في الحرؼ ما داـ 
 تحت إشراؼ المعمـ أو المشرؼ.  

وال يستطيع المضرور الرجوع إلى الصغير الذي تسبب لو بالضرر جراء فعمو غير المشروع، إال  
ص تقع عميو تبعة عمؿ الصغير، أو كاف ىذا الشخص غير مميء، أو انتفاء إذا لـ يكف ثمة شخ

مسؤوليتو إذا أثبت أّنو قاـ بواجب رقابة الصغير، أو أثبت أّف الضرر كاف ال بّد واقعًا ولو قاـ 
بيذا الواجب بما ينبغي مف العناية؛ فيقدر القاضي في ىذه الحاالت العطؿ والضرر مراعيًا مركز 

 حيث الغنى والفقر. الفريقيف مف 
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وال يحّؽ لممسؤوؿ عف الصغير الذي لـ يبمغ السابعة مف عمره الرجوع إليو بما دفعو إلى 
 المضرور، ألّف مسؤوليتو ىنا أصمية وليست تبعية.

أما في الحالة الثانية وىي بموغ السابعة، يسأؿ الحدث في ىذه المرحمة عف تعويض األضرار 
فعمو غير المشروع، أي إّف مسؤوليتو المدنية عف أفعالو غير التي حاقت بالمضرور مف جراء 

مف  138المشروعة تغدو كاممة إذا لـ يعرض لو ما يفقده التمييز، وذلؾ عماًل بأحكاـ المادة
مف القانوف المدني. ويحّؽ لممضرور أف يعود بالتعويض إما  165/1قانوف العقوبات، والمادة 

فتو متوليًا رقابتو، أوعمييما معًا باعتبارىما مسؤوليف عمى الحدث، أو عمى المسؤوؿ عنو بص
مف القانوف المدني، والتي جاء في فقرتيا الثانية ما  174أمامو بالتضامف بناًء عمى أحكاـ المادة 

"ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبمغ خمس عشرة سنة.....وتنتقل الرقابة يمي: 
درسة أو المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف عمى القاصر إلى معممو في الم

المعمم أو المشرف. وتنتقل الرقابة عمى الزوجة القاصر إلى زوجيا أو إلى من يتوّلى الرقابة 
 .  عمى الزوج"

ومسؤولية متولي الرقابة في ىذه الحالة ىي مسؤولية تبعية وليست أصمية، فال تقوـ إال تبعًا لقياـ 
لذي بمغ السابعة ولـ يبمغ الخامسة عشرة مف عمره. ويترتب عمى ذلؾ أّنو في مسؤولية الحدث ا

  .2حاؿ رجع المضرور إلى متولي الرقابة بالتعويض، فإّف ىذا األخير يستطيع الرجوع إلى الحدث

  

                                                             
 شرح في الوسيط السنيوري، الرزاؽ عبد .د: راجع التفصيؿ مف ولممزيد المدني، القانوف مف 176 المادة انظر - 2

 محمد .د بعدىا؛ وما 1122ص بعدىا، وما 664،رقـ1964 القاىرة الثانية، األوؿ،الطبعة الجزء المدني، القانوف
 وما 118ص بعدىا، وما 735رقـ دمشؽ، االلتزاـ، مصادر األوؿ، الجزء المدني، القانوف شرح سوار، الديف وحيد
 .بعدىا
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 ألحداث من العاشرة إلى الخامسة عشرةا

ما يمّيز ىذه المرحمة عف تمؾ السابقة عمييا، أّف الحدث غير المميز ال ُيالحؽ جزائيًا، أي ال  
ترفع الدعوى العامة عميو، أما الحدث في ىذه المرحمة فيجوز أف ترفع عميو الدعوى، ولكف ليس 

 .3لممحكمة أف تفرض عميو أّي عقوبة

 :حكم ىذه المرحمة من الِقصر   -أوالً 

حدث الذي أتـّ العاشرة ولـ يتـّ الخامسة عشرة مف عمره أّي جريمة فإّنو يالحؽ إذا ارتكب ال
جزائيًا، ولكف ال يجوز لممحكمة أف تفرض عميو أّي عقوبة ميما كانت جريمتو، سواء أكانت 
ّنما ليا أف تحكـ عميو بتدبير أو أكثر مف التدابير اإلصالحية  جناية أـ جنحة أـ مخالفة، وا 

مف قانوف األحداث(. فالحدث في ىذه  4/أ و3في قانوف األحداث )المادتاف: المنصوص عمييا 
ّف وضعو في السجف مع المجرميف سيكوف  المرحمة يكوف قاباًل لإلصالح والتيذيب مف جية، وا 

 خطرًا عمى أخالقو مف جية ثانية.

                                                             
 مف عشرة الخامسة يتموا ولـ السابعة أتموا الذيف األحداث يقسـ 1953 لعاـ الجانحيف األحداث قانوف كاف - 3

 أتموا مف وىـ ،المراىقين وفئة عشرة؛ الثانية يتموا ولـ السابعة أتموا مف وىـ ،األوالد فئة: فئتيف إلى عمرىـ

 فّرؽ ولكّنو الفئتيف، ىاتيف عمى عقوبة أيّ  فرض لممحكمة المشّرع يجز ولـ. عشرة الخامسة يتموا ولـ عشرة الثانية
ذا الحماية، تدابير سوى عمييـ تفرض ال جرائـ ارتكبوا إذا فاألوالد والمراىقيف، األوالد بيف  ىذه عمى تمردوا وا 

 تدابير عمييـ فتفرض السنة، عف تزيد لمدة بالحبس القانوف عمييا يعاقب ألفعاؿ مكرريف كانوا أو التدابير
 تدابير عمييـ تفرض أف ويمكف والجنح، الجنايات في التأديب تدابير المراىقيف عمى تفرض  بينما التأديب؛
 إلى أو أبويو إلى القاصر تسميـ -1:ىي الحماية وتدابير(. 4و3 المادتاف) البسيطة والجنح المخالفات في الحماية
 في الوضع فيي التأديب تدابير أما. ذويو غير إلى تسميمو-3أسرتو أفراد أحد إلى تسميمو-2ولّيو إلى أو أحدىما
 تتمخص المجاؿ ىذا في ىامة تعديالت 1974 لعاـ األحداث قانوف وأدخؿ. األحداث بإصالح خاص معيد
 مسمى تحت وأدرجيا السابؽ، القانوف في الواردة االحترازية والتدابير التأديب وتدابير الحماية تدابير وّحد: باآلتي
 حدث كؿّ  حالة منيا يالئـ ما االختيار حرية المحكمة إعطاء أجؿ مف وذلؾ ،"اإلصالحية التدابير: "ىو واحد
 الحماية تدابير بيف التفرقة أساس عمى والمراىقيف األوالد فئتي عمى لإلبقاء ضرورة ثمة يعد لـ وعميو. جانح

 بموجب سنوات عشر إلى التمييز سفّ  رفع قدمنا كما المشّرع ولكف واحدة، فئة في فدمجيما التأديب، وتدابير
 .    2443 لعاـ 52 رقـ القانوف
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شرة، وال فرؽ ويبنى عمى ذلؾ أّنو في حاؿ ارتكب الحدث الذي أتـّ العاشرة ولـ يتـّ الخامسة ع 
أف تكوف جناية أو جنحة أو مخالفة، ال يخضع إال لتدابير اإلصالح التي نّصت عمييا المادة 

تسميـ الحدث إلى أبويو أو إلى أحدىما أو إلى ولّيو الشرعي. -الرابعة مف قانوف األحداث، وىي: أ
حة لتربية تسميمو إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صال -تسميمو إلى أحد أفراد أسرتو. ج -ب

 -وضعو في معيد خاص بإصالح اإلحداث. و -وضعو في مركز المالحظة. ىػ -األحداث. د
منع ارتياد المحالت  -منع اإلقامة. ط -الحرية المراقبة. ح -الحجز في مأوى احترازي. ز

 الرعاية.  -المنع مف مزاولة عمؿ ما. ؾ -المفسدة.  ي

ىذه التدابير بما يالئـ حالة الحدث دوف التقيد ويجوز لممحكمة أف تفرض واحدًا أو أكثر مف 
 بالتسمسؿ الوارد في نّص المادة المذكورة آنفًا.

 ىل يجوز بحث إدراك الحدث بعد سّن التمييز: -ثانياً 

قدمنا أّف عدـ إتماـ اإلنساف سّف العاشرة المحددة بالقانوف ُيعّد دلياًل عمى انعداـ التمييز، وقرينة 
ف كاف إدراكو قد سبؽ سّنو فعاًل. ولكف ىؿ ُيعّد قاطعة لصالح الحدث ال  تقبؿ إثبات العكس، وا 

إتماـ العاشرة دلياًل قاطعًا عمى التمييز، أـ أّنو يمكف لممحكمة القوؿ بعدـ إدراؾ الحدث وبانعداـ 
 مسؤوليتو الجزائية، كالحدث غير المميز الذي لـ يتـّ العاشرة مف عمره؟

لحدث الذي أتـّ سّف العاشرة مف عمره، ألّف القانوف ال يتضمف ما ال يجوز لممحكمة بحث إدراؾ ا
يجيز ليا ذلؾ. فالمشّرع افترض فيو أّنو مميز، ويجب أف تطالو أحكاـ القانوف، فمف غير المنطؽ 
عّده منعدـ األىمية، كما في المرحمة السابقة، بؿ ترفع عميو الدعوى، وتتخذ في مواجيتو التدابير 

 مة لحالتو.اإلصالحية المالئ

 ىل ُيعّد الحدث مسؤواًل في ىذه المرحمة: -ثالثاً 

قدمنا أّنو ال ُيواجو الحدث الذي أتـّ العاشرة ولـ يتـّ الخامسة عشرة مف عمره بالعقوبات العادية، 
ّنما يواجو بتدابير إصالحية فحسب، فيؿ ُيعّد الحدث في ىذه المرحمة مسؤواًل أـ غير مسؤوؿ؟.   وا 
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، 4يمكف القوؿ إّف مسؤولية الحدث ىنا ىي مسؤولية عالجية وقائية، وليست جزائية أو عقابية 
فينشأ عف اقترافو لمجـر في ىذه السف التزامو بالخضوع لموسائؿ اإلصالحية العالجية المقررة في 

ذا أخّؿ بيذا االلتزاـ بتمرده عمى أحد التدابير اإلصالحية المفروضة عميو ج از القانوف، وا 
مف قانوف األحداث(.  15المادة )لممحكمة أف تفرض عميو تدبيرًا إصالحيًا آخر يتفؽ مع حالتو 

إذ إّف الحدث في ىذه المرحمة ال ُيعّد مسؤواًل جزائيًا بالمعنى التقميدي، ألّف القانوف ال َيعتّد بقولو 
ر مكتمؿ العقؿ، فال ينشأ أو فعمو لتخمؼ أىمية األداء لديو، ومناط ذلؾ العقؿ، والمشّرع يعّده غي

عف اقترافو لمفعؿ المكوف لمجريمة التزاـ بتحمؿ عقوبتيا، وىو افتراض غير قابؿ إلثبات العكس، 
 .  5فال يتوافر لدى الحدث إذًا أىمية استحقاؽ العقوبة

ولكف ُيسأؿ الحدث في ىذه المرحمة مف عمره عف تعويض األضرار التي سببيا لممضرور مف 
، إذ تغدو مسؤوليتو المدنية عف أعمالو غير المشروعة كاممة منذ بموغو سّف جراء اقتراؼ ا لجـر

مف قانوف العقوبات،  138السابعة إذا لـ يعرض لو ما يفقده التمييز، وذلؾ عماًل بأحكاـ المادة 
مف القانوف المدني؛ ويحؽ لممضرور أف يرجع بالتعويض إما إلى الحدث أو إلى  165/1والمادة 

نو بصفتو متوليًا رقابتو، أو عمييما معًا باعتبارىما مسؤوليف أمامو بالتضامف تأسيسًا المسؤوؿ ع
 .    6مف القانوف المدني 174عمى المادة 

  

                                                             

4
 الطبعة الجنائي، لمقانوف العامة النظرية بيناـ، رمسيس .د ،56،ص44رقـ ،سابؽ مرجع ،جوخدار حسف. د - 

 .1414ص ،1971اإلسكندرية، الثالثة،

 وما 523،ص362 رقـ ،1974 ،القاىرة العاـ، القسـ -العقوبات قانوف شرح فى،طمص محمود محمود. د - 5
 .بعدىا

 .القصر مف السابقة المرحمة شرح عند بيانو سبؽ ما راجع - 6
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 األحداث من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة

وىي المرحمة الثالثة مف مراحؿ الحداثة والخاصة باألحداث الذيف أتّموا الخامسة عشرة، ولـ يتّموا 
الثامنة عشرة مف عمرىـ. ولـ يعّد المشّرع السوري الحدث في ىذه المرحمة أىاًل لممسؤولية 
الجزائية الكاممة، لذا فقد قرر لو معاممة جزائية مماثمة مف حيث المبدأ لتمؾ المفروضة عمى 

 الحدث في المرحمة السابقة عمييا، بينما تكوف مسؤوليتو كاممة في النطاؽ المدني.

 ىذه المرحمة: حكم -أوالً 

إذا ارتكب  -" أوتعديالتو عمى أّنو:  1974لعاـ  18/ مف قانوف األحداث رقـ  3نّصت المادة/  
الحدث الذي أتّم العاشرة ولم يتّم الثامنة عشرة من عمره أية جريمة فال ُتفرض عميو سوى 

  إصالحية.التدابير اإلصالحية المنصوص عمييا في القانون، ويجوز الجمع بين عدة تدابير 

أما في الجنايات التي يرتكبيا األحداث الذين أتّموا الخامسة عشرة من عمرىم فتطبق  -ب
 العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون". 

يستفاد مف ىذا النص أّف مف يرتكب جنحة أو مخالفة مف األحداث الذيف أتّموا الخامسة عشرة 
التدابير اإلصالحية المنصوص عمييا في المادة  ولـ يتّموا الثامنة عشرة ال تفرض عميو سوى

الرابعة مف قانوف األحداث، وىي بذاتيا التي تفرض عمى األحداث الذيف أتّموا العاشرة ولـ يتّموا 
الخامسة عشرة. أي إّف القانوف الحالي عّد مرحمة األحداث الذيف أتّموا الخامسة عشرة ولـ يتّموا 

السابقة عمييا، حيث أدخميـ في عداد األحداث الذيف تفرض بحقيـ الثامنة عشرة امتدادًا لممرحمة 
تدابير اإلصالح، وماثؿ بينيـ وبيف األحداث دوف الخامسة عشرة. ويمكف تفسير إرادة المشّرع 
ّف تدابير اإلصالح قد  ىنا في كوف الحدث في ىذه المرحمة لـ يكتمؿ لديو اإلدراؾ والرشد بعد، وا 

. لذا ُيعّد ىذا القانوف أفضؿ مف 7يتو بعقوبة مما يفرض عمى البالغيفتجدي نفعًا أكثر مف مواج
 .8الممغى 1953قانوف األحداث لعاـ 

                                                             
 .59ص ،45 رقـ سابؽ، مرجع جوخدار، حسف. د - 7

 تماـ فعمية بصورة جعميا وأنّ  غير عشرة، الثامنة بتماـ الرشد سفّ  حدد الممغى 1953 لعاـ األحداث قانوف إفّ  - 8
 عنيا عّبر التي التسمية وىي) لمفتياف قررت عندما منو الخامسة المادة في واضح ىو كما وذلؾ عشرة، الخامسة
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لكّف المشّرع رأى أف يواجو الحدث الذي يرتكب جناية بعقوبات مخفضة، ألّف الجنايات ُتعّد مف 
أي إّنو ارتأى  أخطر الجرائـ التي تثير الرأي العاـ والتي ال ينفع معيا سوى ألـ العقوبة. 

العتبارات خاصة معاقبة الحدث الذي أتـّ الخامسة عشرة مف عمره في حاؿ ارتكابو جناية، ولكّنو 
في ذات الوقت لـ يشأ فرض العقوبات المقررة لمبالغيف عمى ىذا الحدث؛ إذ أّنو راعى أّف الحدث 

سب حالتو، لذلؾ خفضيا في مثؿ ىذه السّف لـ يكتمؿ لديو الرشد بعد، وقسوة العقوبة قد ال تنا
 كي تكوف منسجمة مع الغاية التشريعية إلصالحو وتقويمو.

مف قانوف األحداث طريقة تخفيض العقوبات التي توقع عمى الحدث، كما  29وقد بّينت المادة 
أجازت لممحكمة الجمع بينيا وبيف بعض التدابير، ففرضت عمى مف يرتكب جناية مف األحداث 

إذا كانت جريمتو مف الجنايات المستحقة عقوبة  -ة عشرة العقوبات التالية: الذيف أتّموا الخامس
ذا كانت جريمتو مف  -اإلعداـ يحبس مع التشغيؿ مف ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وا 

الجنايات المستحقة عقوبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة أو االعتقاؿ المؤبد يحبس مع التشغيؿ مف 
ذا ك -خمس إلى عشر سنوات انت جريمتو مف الجنايات المستحقة عقوبة األشغاؿ الشاقة وا 

 المؤقتة أو االعتقاؿ المؤقت يحبس مع التشغيؿ مف سنة إلى خمس سنوات.

 مسؤولية الحدث المدنية في ىذه المرحمة: -ثانياً 

يسأؿ الحدث الذي بمغ الخامسة عشرة ولـ يبمغ الثامنة عشرة مف عمره بالتعويض عمى مف لحقو 
جراء فعمو غير المشروع لكونو مميزًا، وتكوف مسؤوليتو في ىذا الشأف كاممة؛ وذلؾ  الضرر مف

مف القانوف  165/1بشرط أف يكوف قد تحرر تمامًا مف قيود الرقابة، واستقؿ في معيشتو )المادة 
المدني(. إذف ال يحّؽ لممضرور العودة بالتعويض عمى المسؤوؿ عف الحدث إال إذا كاف ما يزاؿ 

القائـ عمى تربيتو. فإذا بمغ الحدث سّف الخامسة عشرة ولكّنو لـ يتحرر مف رقابة  في كنؼ
المسؤوؿ عنو، فيبقى ىذا األخير مسؤواًل عنو إلى أف يبمغ سّف الثامنة عشرة مف عمره )المادة 

مف القانوف المدني(. ويمكف لممضرور في ىذه الحالة أف يعود بالتعويض عمى الحدث  174/2

                                                                                                                                                                              

 ليذه ةالمقرر  العقوبات مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبوف الذيف( المرحمة ىذه في لألحداث بالنسبة القانوف ىذا
 في المبيف النحو عمى معينة بنسبة مخففة بكونيا يتمثؿ البالغيف عف وحيد بفارؽ  العقوبات، قانوف في الجرائـ
 .المذكورة المادة
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ذا عاد المضرور عمى المسؤوؿ عف أو المسؤوؿ  عنو أو عمييما معًا بالضامف والتكافؿ. وا 
الحدث باعتباره متولي الرقابة، فإّنو يحّؽ ليذا العودة عمى الحدث بما دفعو لممضرور، ألف 

 مسؤولية متولي الرقابة ىنا تبعية بينما مسؤولية الحدث أصمية. 
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 تعيين سّن الحدث

 والوقت المعوؿ عميو في تحديد ىذا السّف ومسوغاتو، وكيؼ يتـّ تعيينو. أىمية تعييف سّف الحدث،

 أىمية تعيين سّن الحدث والوقت المعول عميو في تحديده

 أىمية تعيين سّن الحدث: -أوالً 

تتجمى أىمية تعييف سّف الحدث في كوف أّف المشّرع أفرد لألحداث الجانحيف قانونًا خاّصًا بيـ، 
الذىف معرفة األشخاص الذيف تطبؽ عميـ أحكاـ ىذا القانوف، فيي ال تطّبؽ فأوؿ ما يتبادر إلى 

إال عمى األحداث، ويستبعد البالغوف مف مجاؿ تطبيقيا. والحدث، كما رأينا فيما سبؽ، ىو كّؿ 
ـّ الثامنة عشرة مف عمره.  ذكر أو أنثى لـ يت

، بؿ ينبغي أيضًا تعييف سّنو ولو ولكف ال يكفي تعييف فاعؿ الجريمة وفيما إذا كاف بالغًا أـ حدثاً 
كاف حدثًا، وفي أّي مرحمة مف مراحؿ الِقَصر يجب إلحاقو، في مرحمة انعداـ التمييز، أـ ما بيف 

 العاشرة والخامسة عشرة، أـ ما بيف الخامسة عشرة والثامنة عشرة؟.

ف كاف في إّف اإلجابة عف ذلؾ ضرورية، فإذا كاف عمره دوف العاشرة ال يالحؽ جزائيًا، و  ا 
ف كاف في المرحمة الثالثة  المرحمة الثانية وارتكب أّي جريمة فال يواجو إال بتدبير إصالحي، وا 

 وارتكب جناية  فتفرض عميو عقوبة مخففة.

 الوقت المعول عميو في تحديد سّن الحدث:  -ثانياً 

كاب الفعؿ اإلجرامي تثور ىذه المشكمة بشأف األحداث الذيف يبمغوف سّف التمييز في الفترة بيف ارت
ووقت صدور الحكـ، واألحداث الذيف يبمغوف سّف الرشد في الفترة ذاتيا، إذ إّف إجراءات الكشؼ 
عف الفعؿ اإلجرامي والتحقيؽ والمحاكمة قد تمتد فترة مف الزمف يكوف الحدث فييا قد بمغ سّف 

ند رفع الدعوى عميو أتـّ التمييز أو سّف الرشد. فإذا ارتكب الحدث جريمة وعمره تسع سنوات، وع
 العاشرة مف عمره، فيؿ ُيعتّد في ذلؾ بسّنو وقت ارتكاب الجريمة أـ وقت رفع الدعوى عميو؟.

ذا فرضنا أّف حدثًا  في الحالة األولى ال يالحؽ جزائيًا، والثانية يالحؽ ويواجو بتدبير إصالحي. وا 
نة، وأصبح عمره وقت صدور س 16سنة، ورفعت عميو الدعوى وعمره  14اقترؼ جناية وعمره 
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سنة، فيؿ يعتد في ذلؾ بسّنو وقت اقتراؼ الجريمة أـ وقت رفع الدعوى أـ وقت  19الحكـ 
 الحكـ؟.

تختمؼ المعاممة الجزائية لمحدث في كّؿ ذلؾ، فإذا كانت العبرة ىنا لسّنو وقت اقتراؼ الجريمة، 
ة لو كاف المعوؿ عميو ىو وقت فال يواجو إال بتدبير إصالحي، بينما تفرض عميو عقوبة مخفف

 رفع الدعوى، في حيف تفرض عميو عقوبة البالغيف لو كانت العبرة لسّنو وقت الحكـ.

 ، يجمع الفقو والقضاء عمى أّف المعّوؿ عميو في تحديد سّف الحدث ىو سّنو يوـ ارتكاب الجـر
مفيوـ القانوف، وليس رفع الدعوى أو صدور الحكـ أو أّي وقت أخر. وىذا الموقؼ ينسجـ مع 

ويأخذ بو التشريع المقارف، وقد نّص المشّرع السوري عمى ذلؾ صراحة في المادة الثانية مف 
"ال يالحق جزائيًا الحدث بقولو:  2003لعاـ  52قانوف األحداث المعّدلة بموجب القانوف رقـ 

ّف مبدأ تعييف سّف الذي لم يتّم العاشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل" الحدث وقت ارتكاب . ىذا وا 
 .9الجـر ال يقتصر عمى مرحمة انعداـ المسؤولية، بؿ يشمؿ جميع مراحؿ الِقَصر

 مسوغات مبدأ تحديد سّن الحدث بوقت ارتكاب الجرم: -ثالثاً 

يبدو أّف اعتماد تاريخ ارتكاب الفعؿ اإلجرامي أساسًا في تعييف سّف الحدث يتفؽ مع مقتضيات 
مف غير العدؿ أف ُيحّمؿ فاعؿ الجريمة ما يترتب مف نتائج، في غير العدالة ومبدأ الشرعية. إذ 

مصمحتو، عمى التباطؤ في سير إجراءات العدالة، وما ذنب إنساف ارتكب جريمة وىو حدث 
ناقص األىمية إذا لـ تستطع الجيات القضائية الكشؼ عف جريمتو إال بعد بموغو سّف الرشد، 

 .10ىذا وقت ارتكابو وليس في وقت آخرفالعدالة تقتضي تحميمو نتائج عممو 

                                                             
9
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ويقضي مبدأ الشرعية إعماؿ النص الجزائي الذي كاف نافذًا وقت ارتكاب الفعؿ اإلجرامي. وُيبنى 
عمى ذلؾ أّف القانوف ينّظـ مركزيف: مركز قانوني لمحدث وآخر لمبالغ، فإذا اقترؼ إنساف فعاًل 

ؿ، فإف كاف حدثًا وقتذاؾ فإّنو يبقى في المركز إجراميًا فإّف مركزه يتحدد وقت اقترافو ىذا الفع
 .  11القانوني بالنسبة ليذا الفعؿ
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 كيف يتم تعيين سّن الحدث

وتعود محكمة األحداث في تحديد السّف إلى األوراؽ الرسمية مف واقع قيود األحواؿ المدنية إذا  
كاف الحدث مسجاًل فور والدتو )شيادة الميالد، أو اليوية الشخصية، أو دفتر العائمة(. أما إذا لـ 

ة لمتسجيؿ، فيمكف يكف مسجاًل في قيود األحواؿ المدنية أو كاف مسجاًل بعد انقضاء المّدة القانوني
  .12تقدير سّنو بنفسيا أو باالستعانة بأىؿ الخبرة

ولكف ما العمؿ إذا قّدرت المحكمة سّف المّدعى عميو، لعدـ وجود ورقة رسمية، ثـ ظيرت ىذه 
الورقة بعد صدور الحكـ في موضوع الدعوى تثبت خالؼ السّف الذي قّدرتو المحكمة؟. ينشأ ىذا 

أف تقّدر المحكمة أّف الحدث قد أتـّ العاشرة، ويتبيف مف الورقة الوضع في أحواؿ عديدة: ك
الرسمية خالؼ ذلؾ، أو أّنو أتـّ الخامسة عشرة والفعؿ المنسوب إليو جناية، والورقة تثبت 

ـّ الثامنة عشرة ويتضح مف الورقة أّنو دوف ذلؾ، أو بعكس ىذه  ،العكس، أو أّف المّدعى عميو أت
 الحاالت.

 ريؽ بيف حالتيف:ينبغي ىنا التف

، وىي أّف طريؽ الطعف بالنقض ما زاؿ مفتوحًا: لممدعى عميو في ىذه الحالة، الحالة األولى
عندما ال تجيز سّنو توقيع العقوبة التي ُفرضت عميو، أف يستند إلى الورقة الرسمية في طعنو، 

 كما يمكف لمنيابة أف تطعف في الحكـ لمصمحتو لكونيا خصمًا عامًا وعاداًل.

، وىي أّف طريؽ الطعف بالنقض قد استنفد: لـ يتضمف القانوف السوري نّصًا يعالج الحالة الثانية
ىذه الحالة، األمر الذي يتطمب تدخؿ تشريعي يجيز لممحكمة إعادة النظر في حكميا في ضوء 

 الورقة الرسمية التي تثبت خالؼ السّف الذي قامت بتقديره.  

ر سّف المّدعى عميو وقت ارتكاب الجـر في حكميا حتى يتسنى وينبغي عمى محكمة األحداث ذك
لمحكمة النقض مراقبة تطبيؽ أحكاـ القانوف في مراحؿ سّف الحدث المختمفة. ولكف إّف عدـ ذكر 
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سّف المحكوـ عميو في الحكـ ال يبطمو ما لـ يّدِع أّنو ُحـر بسبب ذلؾ مف ضمانات قانونية 
 خاصة بسّف دوف سف.   

 ي الحدثمسؤولية ول

-0222تفرض المحكمة غرامة من )/ مف قانوف األحداث عمى أّنو:" 14نّصت المادة /
  .13( ليرة سورية عمى ولي الحدث إذا تبين ليا أّن جنوح الحدث ناجم عن إىمالو"02222

مف الُمسّمـ بو أّف المسؤولية الجزائية شخصية، إذ ال ُيسأؿ أحد عف جريمة إال إذا كاف لو يد في 
اقترافيا، وال يجوز أف ُيسأؿ جزائيًا عف فعؿ الغير، ويترتب عمى ذلؾ أّف الولّي ال ُيسأؿ عف 

 جريمة ارتكبيا مف ىو تحت رقابتو. 

، وىي ىنا جنحة، ولكونيا كذلؾ فإّف إىماؿ وكما ىو معروؼ فإّف الغرامة ىي عقوبة عف جريمة
الولّي الرقابة عمى الحدث ُيعّد جريمة بشرط أف يؤدي ذلؾ إلى جنوح الحدث، فمسؤولية ولي 
الحدث ىنا شخصية مبنية عمى اإلىماؿ، ولو كانت عف فعؿ الغير لعوقب بعقوبة الجريمة التي 

  .14 اقترفيا الحدث

 ويشترط لقياـ مسؤولية ولّي الحدث:

 إىماؿ الولّي في تربية الحدث والرقابة عميو. -1

 ارتكاب الحدث جريمة. -2

                                                             
 الجنحية لمغرامة األدنى الحد يعدؿ: " وأنّ  2411 لسنة (1) رقـ التشريعي المرسـو مف الثالثة المادة في جاء - 13
 وفي وتعديالتو/ 148/ رقـ بالمرسـو الصادر العقوبات قانوف في أي) السابقة المادة في إلييا المشار القوانيف في

 ؿوتعدّ  ليرة، آالؼ عشرة ويصبح األعمى ىاحدّ  ويعدؿ سورية، ليرة ألفي ويصبح (األخرى الجزائية القوانيف سائر
 عمى المذكورة الغرامة أو الحديف مف أي في القانوف ينّص  لـ ما ليرة، ألفي وتصبح المقطوعة الجنحية الغرامة
 (18) رقـ األحداث قانوف مف/ 14/ المادة في عمييا المنصوص الغرامة أفّ  النّص  ىذا مف يستفاد. ذلؾ مف أكثر
 .ليرة آالؼ عشرة إلى ليرة ألفي مف أصبحت 1974 لسنة

 .27/7/1975 تاريخ 424 قرار أحداث، ،ونقض ،419رقـ أحداث، ،نقض - 14
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 صمة السببية بيف إىماؿ الولّي وجريمة الحدث. -3

وىذا يعني أّف مسؤولية الولّي في ىذه الحالة ليست مفترضة، بؿ ينبغي إثبات إىماؿ الولّي، ولوال 
مريف، وذلؾ كما ىو واضح مف نّص المادة ىذا اإلىماؿ لما جنح الحدث، أي قياـ السببية بيف األ

....إذا تبيف ليا أّف جنوح الحدث ناجـ عف إىماؿ .المذكورة آنفًا مف أّف المحكمة تفرض الغرامة
 الولّي.

والعمة مف فرض ىذه الغرامة عمى ولّي الحدث إذا تبيف لممحكمة أّف جنوح الحدث ناجـ عف 
 .15ربوية واالجتماعية تجاه أبنائيـإىمالو ىي حتى يشعر اآلباء بمسؤوليتيـ الت

 

  

                                                             
 .1974 لعاـ 18 رقـ األحداث لقانوف الموجبة األسباب انظر - 15

 :تمارين

 بيف مع التعميؿ صحة أو خطأ الفرضية التالية:

انعداـ مسؤولية الحدث غير المميز الجزائية ال تؤثر في مسؤولية شركائو البالغيف.-

 

 اإلجابة الصحيحة:

الفرضية صحيحة، ألف انعداـ المسؤولية ظرؼ شخصي يتعمؽ بالحدث وال يمتد إلى شركائو 
 البالغيف، حيث تبقى مسؤوليتيـ كاممة عف الجريمة المقترفة. 
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 الثالثةالوحدة التعميمية 

 التدابير اإلصالحية والعقوبات المقررة لألحداث
 الكممات المفتاحية:

 األحداث الجانحين عقوبات –القاعدة العامة  -تدابير إصالحية

 الممخص:

إذا ارتكب الحدث الذي أتّم العشرة ولم يتّم الثامنة عشرة من عمره أّي جريمة القاعدة العامة ىي أّنو 
محكمة النقض السورية، استقر قضاؤىا ، أما قانوناً  فال تُفرض عميو سوى التدابير اإلصالحية المقررة

عمى أّن التدابير المقررة لألحداث الجانحين ليست من نوع العقوبة ألّنيا لم تشّرع لمعقاب والزجر، 
 .ورّتبت عمى ىذا الرأي نتائج قانونية ىامة

 األىداف التعميمية:

 ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في نياية 

 اتياالقاعدة العامة واستثناءتمييز  -1
 النظرية العامة لمتدابير اإلصالحيةتطبيق  -2
 تمييز أنواع التدابير اإلصالحية -3
 أنواع العقوبات المطّبقة عمى األحداث الجانحين  -4
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 التدابير اإلصالحية والعقوبات المقررة لألحداث
القاعدة العامة ىي أّنو إذا ارتكب الحدث الذي أتّم العشرة ولم يتّم الثامنة عشرة من عمره أّي جريمة  

فال تُفرض عميو سوى التدابير اإلصالحية المقررة قانونًا. وثمة استثناء وحيد يتمثل في توقيع عقوبات 
ية، ويجوز أن تجمع معيا مخففة عمى الحدث الذي أتّم الخامسة عشرة من عمره في حال ارتكابو جنا

من  29، والمادة 1/9/2003تاريخ  52المعدلة بالقانون رقم  3بعض التدابير اإلصالحية )المادة 
 (. وسيتم تباعًا دراسة التدابير اإلصالحية والعقوبات المقررة لألحداث.1974قانون األحداث لسنة 

 

 التدابير اإلصالحية

 :ما يميلمتدابير اإلصالحية وأنواعيا فيوسيتم تباعًا معالجة النظرية العامة 

 

 النظرية العامة لمتدابير اإلصالحية

 مفيوم التدابير اإلصالحية:  -أولً 

توجد في أوساط الفقو والقضاء ثالثة أراء مختمفة بصدد تحديد مفيوم التدابير اإلصالحية المقرر 
 :1لألحداث الجانحين

صالح وتقويم،  األول: يرى أّن التدابير التي تفرض عمى الحدث الجانح ىي بمثابة وسائل تربية وا 
وليست عقوبات؛ حيث أّن التدبير اإلصالحي ىو رد فعل المجتمع الذي ال ينطوي عمى معنى 

 اإليالم المقصود.

                                                             
1
 .بعدىا وما 78 ص سابق، مرجع جوخدار، حسن. د - 
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ف إلى التأديب يرى في التدابير التي يواجو بيا الحدث الجانح عقوبات حقيقية، ألّنيا تيد الثاني:
ذا كانت ىذه التدابير تخمو من  واإلصالح، وىما ىدف مشترك لمعقوبات والتدابير عمى حّد سواء. وا 

 معنى العقاب فما الذي يمنع من فرضيا عمى الصغار دون سّن التمييز.

يرى في التدابير اإلصالحية، كإيداع الحدث في معيد إصالحي لتقويمو، أّنيا ليست  الثالث:
ّنما ىي من إجراءات التحفظ اإلداري.    عقوبات،  وا 

وقد تبّنت محكمة النقض السورية الرأي األول، حيث استقر قضاؤىا عمى أّن التدابير المقررة 
لألحداث الجانحين ليست من نوع العقوبة ألّنيا لم تشّرع لمعقاب والزجر، ورتّبت عمى ىذا الرأي 

 .2بعض النتائج القانونية اليامة

وتعديالتو ليست عقوبات  1974لسنة  18المقررة في المادة الرابعة من قانون األحداث رقم فالتدابير 
 بالمفيوم التقميدي، الختالف كّل منيا عن اآلخر من حيث الطبيعة واليدف.

فالتدبير اإلصالحي يختمف عن العقوبة من حيث الطبيعة، فالعقوبة تقوم في جوىرىا عمى اإليالم 
ريق مساسيا حريتو أو اعتباره أو مالو، وليذا يتطمب أن تكون العقوبة المقصود لممجرم عن ط

متناسبة مع مدى جسامة الجريمة. بينما يقوم التدبير اإلصالحي في جوىره عمى مّد يد العون إلى 
ذا ترّتب عمى تنفيذ التدبير اإلصالحي إيالم شخص  عادة تأىيمو اجتماعيًا. وا  الحدث الجانح لتقويمو وا 

 داعو معيد لإلصالح أو مأوى احترازي، فإّن ذلك يكون عرضًا وغير مقصود.الحدث كإي

ويختمف أيضًا التدبير اإلصالحي عن العقوبة من حيث اليدف، فالعقوبة الزالت محتفظة بوظيفتيا 
التقميدية المتمثمة بتحقيق الردع العام، أي تخويف اآلخرين من غير المجرم وتيديدىم ومنعيم من 

خاص عن محاكاة ىذا األخير. أما التدبير اإلصالحي فإّنو ييدف بشكل أساسي إلى تحقيق الردع ال

                                                             
2
-431 رقم نقض ؛729 ص ،6العدد ،21 السنة القانون، مجمة ،12/5/1971 في -جناية-436 رقم نقض :انظر - 

 .267 ص ،3 العدد ،14 السنة القانون، مجمة ،11/3/1963 في -جنحة
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طريق إصالح الحدث فعاًل، وليس التضييق عميو، كما ىو الحال بالنسبة لمعقوبات التي تفرض عمى 
 غير األحداث.   

ّن عدم شمل الحدث الذي لم يتّم العاشرة من عمره بأحكام التدابير اإلصالحية ال يعني أّنيا  ىذا وا 
األمر تقصيرًا من المشّرع. والتوجو  عقوبات تستوجب األىمية لممسؤولية الجزائية، فقد يكون ىذا

الحديث يميل إلى ضرورة شمول والية محاكم األحداث لمطفل منذ والدتو باعتبار أّن وظيفتيا تختمف 
 جذريًا عن وظيفة المحاكم الجزائية العادية.  

 النتائج المترتبة عمى الختالف بين التدابير اإلصالحية والعقوبات:  -ثانياً 

ّنما ىي وسائل عالجية تقويمية غايتيا التدابير التي  يواجو بيا الحدث الجانح ليست عقوبات، وا 
عادتو معافى من االنحراف. ويترتب عمى ذلك النتائج اآلتية  :3إصالحو وا 

فال ينظر القاضي إلى جريمة الحدث إال كمؤشر  تدابير اإلصالح تفرض تبعًا لحالة الحدث: -1
 1974ما أكدتو المادة الخامسة من قانون األحداث لسنة  عمى انحرافو ومدى سوء حالتو، وىذا

لممحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير اإلصالحية التي تراىا كفيمة  وتعديالتو حيث جاء فييا أّن:"
 ".بإصالح حال الحدث في ضوء المعمومات المتوفرة لدييا عن حالة الحدث النفسية والجتماعية

ومفاد ذلك أّنو يجوز لممحكمة مباشرة، أو بناء عمى طمب  :عدم تطبيق قوة القضية المقضية -2
الحدث أو ولّيو أو وصّيو أو محاميو أو مراقب السموك، تبديل التدبير اإلصالحي المحكوم بو عمى 

و 15و 11الحدث أو تعديمو، وذلك بعد مرور ستة أشير عمى األقل عمى البدء بتنفيذىا )المواد 
 حداث(. من قانون األ 53/ج و26و 23و 18

                                                             
3
 وبين بينيا الفرق: اإلصالحية التدابير الميداني، رياض ؛83 ص ،59 رقم سابق، مرجع جوخدار، حسن.د  - 

 المخالفين األحداث حماية جعفر، محمد عمي. د ؛15 ص الثالث، العدد السادسة، السنة القانون، مجمة العقوبات،
 .بعدىا وما 311 ص ،سابق مرجع االنحراف، لخطر والمعرضين لمقانون
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 240فقد نّصت المادة  عدم تطبيق أحكام اإلعفاء والتخفيف والتشديد عمى التدابير اإلصالحية:-3
من قانون العقوبات عمى أّن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب، ولكن يمكن لممحكمة أن 

 تفرض تدابير إصالحية في حالة العذر المحل. 

كام المتعمقة باألعذار المخففة القانونية واألسباب المخففة وكذلك فقد رأت محكمة النقض أّن األح
-241التقديرية واألسباب المشددة بما في ذلك التكرار واعتياد اإلجرام، المنصوص عمييا في المواد 

من قانون العقوبات، تنحصر في الجرائم التي تنتيي بفرض العقوبة عمى الفاعل، ويستوي أن  259
ونظرًا ألّن التدابير اإلصالحية ليست  ؛4نوع الجناية أو الجنحية أو المخالفةيكون الجرم المرتكب من 

 من نوع العقوبة فال تشمميا ىذه األحكام.  

ويقصد بذلك أّن التدابير اإلصالحية ال تخضع  عدم جواز تعميق تنفيذ التدابير اإلصالحية: -4
من  177-168لمؤسستي الحكم مع وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ المنصوص عمييما في المواد 

 قانون العقوبات.

لمقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذىا إذا لم يسبق أن ُقضي عمى 
ا أو أشد. وباعتبار أّن التدابير اإلصالحية لم تشّرع لمعقاب والزجر المحكوم عميو بعقوبة من نوعي
 . 5فإّنو ال يجوز قانونًا وقف تنفيذىا

وكذلك لمقاضي أن ُيفرج عن كّل محكوم عميو بعقوبة مانعة أو مقيدة لمحرية، جنائية كانت أو 
التدابير اإلصالحية ليست جنحية، بعد أن ينّفذ ثالثة أرباع عقوبتو إذا ثبت أّنو صُمح فعاًل. وكون 

 من ىذه العقوبات، فإّنيا ال تخضع ألحكام وقف الحكم النافذ.

                                                             
4
 .729 ص ،6 العدد ،21 السنة القانون، مجمة ،12/5/1971 في -جناية– 436 رقم نقض: انظر - 

5
 نقض ،69 ص األول، العدد ،11 السنة القانون، مجمة ،1959/ 26/11 في -جناية-541 رقم نقض: انظر - 

 في -جنحة-1156 رقم نقض ،267 ص ،3 العدد ،14 السنة القانون، مجمة ،11/3/1963 في -جنحة-431رقم
 .719 ص ،15 السنة القانون، مجمة ،27/4/1964
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يصدر العفو العام عن السمطة  القاعدة العامة أّن التدابير اإلصالحية ل تسقط بالعفو: -5
التشريعية، وىو يسقط كّل عقوبة أصمية كانت أو فرعية أو إضافية، ولكّنو ال يشمل التدابير 

 حية إال إذا نّص قانون العفو صراحة عمى ذلك. اإلصال

من قانون العقوبات والمتضمنة أحكام العفو الخاص إلى التدابير  155 -151ولم ُتشر المواد 
اإلصالحية المقررة لألحداث الجانحين، وىذا ُيفّسر عمى أّنو ال يجوز تطبيق مؤسسة العفو عمى من 

 يحكم بتدابير إصالحية.  

من قانون  156نّصت المادة  فح المجني عميو عمى التدابير اإلصالحية:ل مفعول لص -6
العقوبات عمى أّن:" صفح المجني عميو في األحوال التي يعمق فييا القانون إقامة الدعوى العامة 
عمى تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام، ويوقف تنفيذ العقوبات إال إذا 

 الف ذلك. وال مفعول ليذا الصفح عمى التدابير اإلصالحية.  نّص القانون عمى خ

 :6ولكّن محكمة النقض في تطبيقيا ليذا النّص فّرقت بين حالتين

الحالة األولى: الدعاوى التي صدرت بيا أحكام تقرر تدابير إصالحية بمواجية األحداث، وىذه ال 
 ور.يؤّثر عمييا صفح المجني عميو تطبيقًا لنّص المادة المذك

الحالة الثانية: الدعاوى التي لم تصدر بيا أحكام بعد، فإّن الصفح ُيسقط دعوى الحّق العام عن 
 الحدث المالحق تبعًا إلسقاط المشتكي دعواه. 

فقد خّص المشّرع التدابير اإلصالحية بأحكام  تخضع التدابير اإلصالحية لتقادم خاص بيا:  -7
" من قانون العقوبات عمى أّنو:  166ات، حيث نّصت المادة خاصة تختمف عن تمك المتعمقة بالعقوب

ل ينفذ تدبير إصالحي أغفل تنفيذه سنة كاممة إل بقرار يصدر عن محكمة األحداث بناًء عمى 
 طمب النيابة العامة".   

                                                             
 ،814 ص التاسع، العدد عشرة، الرابعة السنة القانون، مجمة ،5/4/1963 في جنحة-1573 رقم نقض: انظر - 6

 .93 ص األول، العدد عشرة، السابعة السنة القانون، مجمة ،11/4/1965 في جنحة-2264 رقم نقض
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كّل محكوم عميو بعقوبة جنائية أو  ل موجب إلعادة العتبار لمحدث المحكوم بتدبير إصالحي: -8
 156يمكن منحو إعادة االعتبار بقرار قضائي إذا وّفى الشروط المنصوص عمييا في المادة  جنحية

ّنما وسائل تربية وتقويم  من قانون العقوبات. وكون التدابير اإلصالحية ليست من نوع العقوبات، وا 
 فال معنى إلعادة اعتبار من يحكم بيا. 

 تطبيق التدابير اإلصالحية: -ثالثاً 

محكمة األحداث سمطة واسعة فيما يتعمق باختيار التدبير المناسب لحالة الحدث، أو  منح المشّرع 
 جواز الجمع بين أكثر من تدبير واحد، أو مّدة التدبير، أو الرقابة عمى تنفيذه. 

عمى  1974لسنة  18نّصت المادة الخامسة من قانون األحداث رقم  اختيار التدبير اإلصالحي: -1
ن تحكم بتطبيق التدابير اإلصالحية التي تراىا كفيمة بإصالح الحدث في ضوء لممحكمة أأّنو: " 

 .المعمومات المتوفرة لدييا عن حالة الحدث النفسية الجتماعية"

ومفاد ذلك أّنو لممحكمة مطمق الحرية في اختيار أّي تدبير لفرضو عمى الحدث، وأّنيا غير مقيدة  
ذا اشترك في جريمة واحدة عدد من بأّي قيد سوى صالحو لحالة الحدث وظروف و الخاصة. وا 

األحداث فيمكنيا أن تحكم عمييم بتدابير إصالحية مختمفة، أو لمدد مختمفة إذا فرضت ذات التدبير 
 عمييم. 

أجاز المشّرع لمحكمة األحداث أن تحكم بأكثر من تدبير  الجمع بين التدابير اإلصالحية: -2
دبيرًا إصالحيًا بمفرده قد ال يفي بالغرض المطموب لتقويمو إصالحي عمى الحدث الجانح، ألّن ت

عادة تأىيمو اجتماعيًا )المادة   من قانون األحداث(.  3وا 

وباستعراض التدابير اإلصالحية التي عددتيا المادة الرابعة من قانون األحداث، يتضح أّن بعضيا 
 يأبى أن ُيجمع مع غيره بسبب طبيعتو الخاصة.

والتدابير التي ال يمكن أن ُتجمع مع غيرىا ىي: الوضع في مركز المالحظة، الوضع في معيد  
 إصالحي، الحجز في مأوى احترازي، الرعاية.  
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أّما التدابير اإلصالحية القابمة لمجمع فيما بينيا فيي: تدبير التسميم، الحرية المراقبة، منع اإلقامة، 
 نع من مزاولة عمل ما.منع ارتياد المحالت المفسدة، الم

لم يضع المشّرع نّصًا عامًا يحدد فيو مّدة لمتدابير اإلصالحية. حيث مدة التدبير اإلصالحي:  -3
يمكن لمحكمة األحداث أن تفرض عمى الحدث الجانح أّي تدبير كان دون تحديد مّدة في حكميا، 

شير عمى األقل عمى البدء عمى أن تقرر فيما بعد تبديمو أو تعديمو بشرط أن تمضي مّدة ستة أ
 بتنفيذه. 

ال ينتيي دور قاضي األحدث عند حّد إصداره لمحكم القاضي الرقابة الالحقة عمى الحكم: -4
ّنما يمتد ىذا الدور إلى ما بعد صدور الحكم، ويتجمى ذلك من خالل  بفرض التدبير اإلصالحي، وا 

 تعديمو والرقابة عمى تنفيذه. 

من قانون األحداث لمحكمة األحداث تبديل التدابير اإلصالحية  53أجازت المادة  * تعديل الحكم:
المفروضة عمى الحدث الجانح أو تعديميا، وذلك بعد مرور ستة أشير عمى األقل عمى البدء 
بتنفيذىا، ويمكنيا أن تقوم بذلك من تمقاء ذاتيا ودون طمب من أحد، أو بناء عمى طمب مقدم من 

أو وصّيو أو محاميو أو مراقب السموك. وفي قضايا التشرد والتسول يمكن لممحكمة  الحدث أو ولّيو
تبديل التدابير اإلصالحية أو تعديميا دون التقيد بشرط المّدة إذا وجدت أّن مصمحة الحدث تقتضي 

 ذلك.

/ج من القانون نفسو لمحكمة األحداث إعفاء الحدث المحكوم عميو بتدبير 11كما أجازت المادة 
لوضع في معيد إصالحي من باقي المّدة أو تبديمو بتدبير إصالحي آخر. وفي حال عدم تقّيد ا

الحدث المفروض عميو أحد التدابير اإلصالحية بجميع األحكام التي تفرضيا المحكمة، أو تمرده 
عمى شيء منيا يجوز ليا أن تفرض عميو تدبيرًا إصالحيًا آخر يتفق مع حالتو ومصمحتو، وذلك 

 من قانون األحداث.15لما نّصت عميو المادة  طبقاً 
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ذا ُمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، فإّن مخالفتو ليذا المنع توجب عمى محكمة األحداث  وا 
ج( من المادة الرابعة بداللة المادة -ب-أن تفرض عميو أحد التدابير اإلصالحية الواردة في الفقرات)أ

 /أ من قانون األحداث.18

من قانون األحداث أن تحكم بإنياء تدبير  24ك فإّنو يجوز لمحكمة األحداث وفقًا ألحكام المادة وكذل
 الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشير عمى البدء بتنفيذىا.  

/ج لمحكمة األحداث أن تقرر إنياء تدبير الرعاية المفروض عمى الحدث 26وأخيرًا تجيز المادة 
التقيد بمرور مّدة معينة عمى البدء بتنفيذه، إذا وجدت أّن مصمحتو تقتضي المتسول أو المتشرد دون 

 ذلك.  

عمى من قانون األحداث عمى أّنو: "  38نّصت المادة  * الرقابة عمى تنفيذ التدابير اإلصالحية:
قاضي محكمة األحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصو بمراقبة تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة 

حداث  وعميو زيارة معاىد اإلصالح ومراكز المالحظة والمسسسات والجيات التي تتعاون بحّق األ
مع محكمة األحداث مرة كّل ثالثة أشير  وأن يقدم تقريرًا بمالحظاتو إلى كّل من وزيري العدل 

 والشسون الجتماعية والعمل".

ل لمحدث أثناء تنفيذ الحكم الصادر وىذا النّص ُيجّسد رغبة المشّرع في تأمين الرعاية والحماية األفض
بحقو، حيث أّنو أسند ميمة الرقابة عمى التنفيذ إلى القاضي نفسو الذي درس حالة الحدث، وحكم 
عميو بالتدبير اإلصالحي الذي اعتقد أّنو يناسب حالتو، فيو األجدر بمتابعة ىذا الحدث والوقوف 

 عمى مدى تجاوبو مع التدبير المفروض عميو. 

إذا ترّتب عمى الحكم بالتدبير اإلصالحي وتنفيذه نفقات مقابل  تقديم  ات التدبير اإلصالحي:نفق -5
بعض الخدمات لمحدث، فإّن محكمة األحداث تمزم الشخص الذي تجب عميو نفقة الحدث وتربيتو 

 من قانون األحداث(.  13بدفعيا إذا كان قادرًا عمى ذلك )المادة 

لتدابير اإلصالحية المحكوم بيا عمى األحداث كتسميم الحدث إلى غير إّن تنفيذ ا وقف الولية: -6
ولّيو الشرعي، أو وضعو في مركز لممالحظة، أو في معيد لإلصالح، أو في مأوى احترازي، 
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يتعارض مع أحكام الوالية عمى النفس المقرر قانونًا لولّي الحدث الشرعي. لذلك فإّنو يعّمق حّق الولّي 
الحدث ورعايتو وتربيتو ضمن الحدود التي يتعارض فييا ىذا الحّق مع تنفيذ  الشرعّي في حراسة

التدبير اإلصالحي المفروض، وينتقل واجب رعاية الحدث وتربيتو إلى محكمة األحداث، حيث 
يمارسو باسميا من يضع الحدث في عيدتو، كرّب األسرة أو مدير المؤسسة أو الجمعية أو المعيد 

حسن ممارسة ىذا الواجب مراقب السموك في الحاالت التي ال يكون فييا  اإلصالحي. ويشرف عمى
 من قانون األحداث(.   12الحدث موضوعًا في معيد اإلصالح )المادة 

 

 أنواع التدابير اإلصالحية

أنواع التدابير اإلصالحية كما يمي: تسميم  1974بّينت المادة الرابعة من قانون األحداث لسنة 
تسميمو إلى مؤسسة  -تسميمو إلى أحد أفراد أسرتو -أو أحدىما أو إلى ولّيو الشرعي الحدث إلى أبويو

وضعو في معيد خاص  -وضعو في مركز لممالحظة -أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث
منع ارتياد المحالت  -منع اإلقامة -الحرية المراقبة -الحجز في مأوى احترازي -بإصالح األحداث

 الرعاية. -ن مزاولة عمل ماالمنع م -المفسدة

 تدابير التسميم: -أولً 

وىي من تدابير الحماية واإلصالح مقررة لمن يرتكب أي جريمة، جناية أم جنحة أم مخالفة، في  
مرحمة الحداثة بين العاشرة والخامسة عشرة، وىي جائزة أيضًا لألحداث الذين أتّموا الخامسة عشرة 

 الجنح والمخالفات فحسب. وىذه التدابير غير محددة المّدة.ولم يتّموا الثامنة عشرة في 

 لمن ُيسّمم الحدث: -أ

: لممحكمة أن تحكم بتسميم الحدث إلى أبويو أو إلى أحدىما، التسميم لألبوين أو لمولّي الشرعيّ  -1 
ن أو إلى وليّو الشرعي كالجد أو األخ أو العم. ويشترط لتسميم الحدث إلى ىؤالء أو إلى أحدىم أ

تتوافر فييم الضمانات األخالقية، وأن يكون باستطاعتيم القيام بتربيتو حسب إرشادات المحكمة أو 
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من قانون األحداث(. ولم يعّمق القانون تسميم الحدث إلى أبويو أو وليّو  6مراقب السموك )المادة 
وك؛ ويعود السبب الشرعي عمى قبوليم تسّممو، أو تعيدىم باتّباع إرشادات المحكمة أو مراقب السم

 .7في ذلك إلى كونيم ممزمين شرعًا وقانونًا برعاية الحدث وتربيتو

إذا لم تتوافر في أبوّي الحدث أو في ولّيو الشرعي الضمانات  التسميم إلى أحد أفراد أسرتو: -2
 األخالقية أو لم يكن باستطاعتيم القيام بتربيتو، ُيسّمم إلى أحد أفراد أسرتو؛ ويجب عمى الشخص

من قانون  7الذي ُيسمَّم إليو الحدث أن يتعيد باّتباع إرشادات المحكمة ومراقب السموك )المادة 
 األحداث(.

فإذا لم يكن من بين ذوي الحدث من ىو أىٌل لتربيتو أمكن تسميمو  تسميم الحدث إلى غير ذويو: -3
يقدم لو ولمقائمين عمى إلى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث، وينبغي عمى مراقب السموك أن 

 من قانون األحداث(. 8تربيتو اإلرشادات الالزمة )المادة 

ينبغي عمى من يتسّمم الحدث القيام بواجباتو نحوه، وأن يقوم  مسسولية من يتسّمم الحدث: -ب
بتربيتو حسب إرشادات محكمة األحداث ومراقب السموك؛ وُيعّد ذلك واجبًا قانونيًا يمارسو باسم 

. 8محكمة األحداث. فإذا أىمل ىذا الواجب يعاقب بغرامة من ألفي ليرة إلى عشرة أالف ليرة سورية
ذه العقوبة مباشرة دون حاجة الدعاء النيابة العامة، وبناء عمى تقرير وتفرض محكمة األحداث ى

من قانون  9مراقب السموك، وال يحّق ليا استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذىا )المادة 
 األحداث(.    

 وضع الحدث في مركز لممالحظة: -ثانياً 

أثناء النظر في الدعوى، وقبل من قانون األحداث لقاضي األحداث أن يقرر  47أجازت المادة  
إصدار حكمو النيائي، وضع الحدث مؤقتًا في مركز لممالحظة لمّدة ال تتجاوز ستة أشير إذا رأى 
                                                             

 .96 ص ،69 رقم سابق، مرجع جوخدار، حسن. د - 7

 الثالثة المادة بموجب 1974 لسنة 18 رقم األحداث قانون من (أ/9) المادة في عليها المنصوص الغرامة عدلت - 8

 . 2111 لسنة( 1) رقم التشريعي المرسوم من
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أّن حالتو الجسمية أو النفسية تستمزم دراسة ومالحظة واسعة من تقرير التدبير اإلصالحي المالئم. 
ى إلى ما بعد انتياء مّدة المالحظة والدراسة، وينبغي عمى القاضي في ىذه الحالة إرجاء البّت بالدعو 

 ويجوز لو إلغاؤه إذا اقتضت مصمحة الحدث ذلك.  

  وضع الحدث في معيد إصالحي: -ثالثاً 

يمكن فرض ىذا التدبير عمى األحداث الذين أتّموا العاشرة ولم يتّموا الثامنة عشرة من العمر في 
خامسة عشرة ولم يتّموا الثامنة عشرة في الجنح جميع الجرائم، وعمى األحداث الذين أتّموا ال

 من قانون األحداث(. 3والمخالفات فحسب )المادة 

نما ىو إعادة   إّن الغرض من فرض تدبير الوضع في معيد لإلصالح ليس سمب حرية الحدث، وا 
 تأىيمو تربويًا واجتماعيًا ومينيًا ليتمكن بعد ذلك من العمل الشريف.   

وضع الحدث في معيد لإلصالح لمّدة ال تقّل عن ستة أشير إذا تبّين ليا أّن لممحكمة أن تحكم ب
حالتو تستدعي ذلك. ويجب عمى مدير المعيد اإلصالحي أن يقّدم تقريرًا لممحكمة بعد انقضاء ستة 
أشير عمى وضع الحدث في المعيد يبّين فيو حالة الحدث، ولو أن يقترح في التقرير إعفاءه من باقي 

و فرض تدبير إصالحي آخر يراه ضروريًا. كما عميو أن يقّدم تقارير دورية إلى المحكمة كّل المّدة أ
ثالثة أشير حتى يتّم إخالء سبيل الحدث. ولممحكمة وحدىا الحكم بإعفاء الحدث من باقي المّدة أو 

نتيي حكمًا تبديل التدبير بتدبير آخر، وذلك بعد انقضاء ستة أشير عمى األقل عمى البدء بتنفيذه. وت
 11مّدة تدبير وضع الحدث في معيد إصالحي بإتمامو السنة الحادية والعشرين من عمره )المادة 

 من قانون األحداث(.

 تدبير الحجز في مأوى احترازي:  -رابعاً 

/ب من قانون األحداث عمى أّنو:  إذا تبّين أّن جنوح الحدث ناشئ عن مرض 16نّصت المادة  
 مالئم حتى شفائو".عقمي يحجز في مصّح 

 والحجز في مأوى احترازي من التدابير اإلصالحية التي عددتيا المادة الرابعة من القانون نفسو.   
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فيوضع الحدث في مصّح مالئم إذا تبّين لمحكمة األحداث أّن جنوحو ناتج عن مرض عقمي، 
 حتى شفائو.كالجنون والعتو. ومّدة حجز الحدث في ىذا المصّح غير محددة، حيث يستمر 

وما  74وىذا التدبير يجد أصمو مع بعض التعديل في التدبير االحترازي المقرر لمبالغين في المادة 
 يمييا من قانون العقوبات.

  الحرية المراقبة: -خامساً 

الحرية المراقبة ىي تدبير ييدف إلى مراقبة سموك الحدث والعمل عمى إصالحو بإسداء النصح لو 
 من قانون األحداث(.  19السموك السيئ وتسييل امتزاجو بالمجتمع )المادة  ومساعدتو عمى تجنب

ويمكن لممحكمة أن تفرض ىذا التدبير عمى األحداث الذين أتّموا العاشرة ولم يتّموا الخامسة عشرة 
من عمرىم في الجنايات والجنح والمخالفات، وعمى األحداث الذين أتّموا الخامسة عشرة ولم يتّموا 

/أ من قانون األحداث(. 3ة عشرة في الجنح والمخالفات فحسب، وذلك كتدبير أصمي )المادة الثامن
كما يجوز ليا فرضو كتدبير تكميمي إلى جانب العقوبات المخففة المقررة لألحداث من الفئة األخيرة 

 /ج من قانون األحداث(.29في حال ارتكابيم جناية )المادة 

بة لوحده أو إلى جانب تدبير آخر من التدابير المنصوص عمييا ويجوز فرض تدبير الحرية المراق 
 ى( من المادة الرابعة من قانون األحداث.-ط-ح-و-ج-ب-في الفقرات) أ

ولممحكمة أن تمنع الحدث المفروض عميو تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كّل محّل ترى فيو خطرًا 
معينة أمام أشخاص أو ىيئات تعّينيم، وأن عمى سموكو، وليا أن تفرض عميو الحضور في أوقات 

تأمره بالدوام عمى بعض االجتماعات التوجييية المفيدة أو أّي أمر آخر تراه ضروريًا إلصالحو 
 من قانون األحداث(. 20)المادة 

ومّدة تدبير الحرية المراقبة من ستة أشير إلى ثالث سنوات، وال يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من 
ن االستمرار في تنفيذ ىذا التدبير إذا لم تكن المّدة التي حددتيا المحكمة قد انتيت ببموغو عمره دو 

 من قانون األحداث(. 21سّن الرشد )المادة 
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ويقوم مراقب السموك بمراقبة سموك الحدث وتوجييو خالل فترة تنفيذ ىذا التدبير، ويجب عميو أن 
حدث الموضوع تحت رقابتو وعن سموكو وتأثير المراقبة يرفع تقريرًا دوريًا في كّل شير عن حالة ال

عميو. وعميو أيضًا أن يرفع تقريرًا عن كّل حالة تدّل عمى سوء سموك الحدث أو يرى من المفيد 
إطالع المحكمة عمييا. كما لو أن يقترح عمى محكمة األحداث اتخاذ التدابير التي يرى في فرضيا 

 األحداث(.    من قانون  23فائدة لمحدث )المادة 

ولممحكمة أن تحكم بإنياء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشير عمييا، بناء عمى تقرير 
مفصل يقدم من مراقب السموك أو بناء عمى طمب ذوي الحدث وتعيدىم القيام بواجباتيم نحوه )المادة 

ذا حكمت برفض طمب إنياء حالة الحرية المراق 24 بة، فإّن ىذا الحكم يكون من قانون األحداث(. وا 
من قانون  25مبرمًا، وال يجوز تجديد الطمب إال بعد مرور ثالثة أشير عمى صدوره )المادة 

 األحداث(.  

 منع اإلقامة: -سادساً 

 81ويقصد بمنع اإلقامة الحظر عمى المحكوم عميو أن يتواجد في األمكنة التي عينيا الحكم )المادة  
ماكن التي يمكن منع المحكوم عميو من التواجد فييا ىي المنطقة التي من قانون العقوبات(. واأل

ارتكب فييا الجريمة، والمنطقة التي يسكن فييا المجني عميو أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة. وقد 
من قانون األحداث لممحكمة أن تفرض ىذا التدبير عمى األحداث، حيث جاء فييا  17أجازت المادة 

أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة  عمى أن يكون قد تجاوز عند الحكم بيذا  لممحكمةأّنو:" 
 . التدبير الخامسة عشرة من عمره"

ّنما يقتصر فرضو عمى فئة األحداث الذين تجاوزوا  إّن تدبير منع اإلقامة ال يشمل جميع األحداث، وا 
مّدة معينة ليذا التدبير، فيجوز سّن الخامسة عشرة عند الحكم عمييم بو. وكذلك لم يحدد المشّرع 

لممحكمة في ىذه الحالة الحكم بو لمّدة غير محددة، ويحّق ليا تبديمو أو تعديمو بعد مرور ستة أشير 
 /أ من قانون األحداث(.  53عمى األقل عمى البدء بتنفيذه إذا اقتضت مصمحة الحدث ذلك )المادة 
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  منع ارتياد المحالت المفسدة: -سابعاً 

ُيمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفتو ُيفرض عميو أحد التدابير اإلصالحية 
التالية: تسميمو إلى أبويو أو إلى أحدىما أو إلى ولّيو الشرعي، أو تسميمو إلى أحد أفراد أسرتو، أو 

ذا ارتكب الحدث جرمًا  بسبب ارتياد تسميمو إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربيتو. وا 
المالىي أو سواىا من األماكن العامة والخاصة، جاز لممحكمة أن تمنعو من ارتياد ىذه األماكن وكّل 

 من قانون األحداث(.     18مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيدًا )المادة 

 المنع من مزاولة عمل ما: -ثامناً 

عميو، وأن يكون منعو من ممارستو مفيدًا لو لممحكمة منع الحدث من مزاولة أّي عمل يشّكل خطرًا  
ويسيم في إصالحو. فيذا التدبير ىو من التدابير اإلصالحية التي نّصت عمييا المادة الرابعة من 
قانون األحداث، وييدف إلى حماية الحدث نفسو. لذا فإّنو يختمف عن تدبير المنع من مزاولة أحد 

ترازي، حيث يقصد بيذا األخير حماية المجتمع. لذلك فإّنو األعمال المطّبق عمى البالغين كتدبير اح
 49ال يفرض إال إذا ارتكب البالغ جريمتو خرقًا لواجبات المينة أو الفروض المالزمة لمعمل )المادة 

من قانون العقوبات(. بينما ال يشترط لمنع الحدث من مزاولة عمل ما أن يكون قد ارتكب جريمتو 
ت أو الفروض. ولم يحدد المشّرع مّدة معينة لمنع الحدث من مزاولة عمل ما، خرقًا لمثل ىذه الواجبا

مما يعني أّنو ترك ذلك لتقدير المحكمة، حسب ظروف الحدث ومستمزمات إصالحو؛ ويحّق ليا 
من قانون  53تبديمو أو تعديمو قبل مرور ستة أشير عمى األقل عمى البدء بتنفيذه وفقًا ألحكام المادة 

 األحداث. 

 تدابير الرعاية: -تاسعاً 

يعيد بالرعاية إلى معاىد إصالحية معترف بيا من الدولة، وعمى المعيد الذي ُعيد إليو واجب  
رعاية الحدث أن يوّفر لو التعميم والتدريب الميني والعمل المناسب، وتقديم النصح واإلرشاد الالزم، 

المعيد تقديم تقرير إلى المحكمة عن ليباشر حياتو أو يكسب عيشو بطريقة شريفة. كما يجب عمى 
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حالة الحدث كّل ثالثة أشير، ولو أن يقترح فيو إخالء سبيل الحدث، ولممحكمة وحدىا حّق تقرير 
 من قانون األحداث(. 26سبيمو )المادة 

وُيفرض تدبير الرعاية عمى كّل حدث ُوجد متشردًا أو متسواًل ال معيل لو وال يممك موردًا لمعيش، أو 
في أماكن أو يمارس أعمااًل منافية لألخالق واآلداب العامة. كما يمكن فرضو عمى كّل حدث يعمل 

 من قانون األحداث(. 27تستدعي حالتو ذلك )المادة 

ذا تعّذر وضع الحدث المفروض عميو تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية، جاز لمحكمة  وا 
اعية أو التجارية أو الزراعية، حيث يتوّلى رقابتو األحداث أن تؤمن لو عماًل في إحدى المين الصن

فييا مراقب السموك تحت إشراف المحكمة، ويجوز أيضًا لممحكمة اتخاذ ما يناسب الحدث من 
التدابير اإلصالحية المنصوص عمييا في المادة الرابعة من قانون األحداث، وذلك باإلضافة إلى 

 ث(. من قانون األحدا 28تدبير الرعاية )المادة 

ولم يحدد المشّرع مّدة معينة لتدبير الرعاية، مما يعني أّنو ترك ذلك لتقدير المحكمة حسب حالة 
    الحدث وقابميتو لمتعمم والتأىيل الميني.
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 العقوبات المقررة لألحداث

ويضمن ىذا المبحث أنواع العقوبات المطّبقة عمى األحداث الجانحين )المطمب األول(، واألحكام 
 .ة بينيا وبين التدابير اإلصالحيةالمشترك

 أنواع العقوبات المطّبقة عمى األحداث الجانحين

 استبعاد العقوبات الفرعية واإلضافية:  -أولً 

استبعد المشّرع تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية المنصوص عمييا في قانون العقوبات عمى 
ن األحداث عمى أّنو ال تطّبق بحقيم العقوبات / من قانو 58األحداث الجانحين، فنّصت المادة /

  .9الفرعية واإلضافية، كما تمغى تمك العقوبات المقررة بأحكام مبرمة قبل نفاذ ىذا القانون

 خضوع األحداث لعقوبة الحبس مع التشغيل: -ثانياً 

عقوبات مخففة عند دراسة المرحمة الثالثة من الحداثة أّن المشّرع نّص صراحة عمى تطبيق  رأينا 
/ب من قانون 3بحّق األحداث الذين أتّموا الخامسة عشرة من عمرىم في حال ارتكابيم جنايات )م.

/ 29األحداث(، أي إّنو لم ُيعّدىم في ىذه المرحمة أىاًل لممسؤولية الجزائية الكاممة. وقد بّينت المادة /
"تفرض عمى مرتكبي الجنايات من  من قانون األحداث طريقة تخفيض العقوبات، فجاء فييا ما يمي:

 األحداث الذين أتّموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:

إذا كانت جريمتو من الجنايات المستحقة عقوبة اإلعدام ُيحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى  -أ
 اثنتي عشرة سنة.

االعتقال المؤبد  إذا كانت جريمتو من الجنايات المستحقة عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو -ب
 ُيحبس مع التشغيل من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

                                                             
 -نقض ؛147،ص1985 لعام المحامون مجمة ،9/5/1984 تاريخ 846/84 قرار أحداث، -نقض: انظر - 9

 .41ص ،1985 لعام المحامون مجمة ،24/5/1984 تاريخ 994/84 قرار أحداث،
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إذا كانت جريمتو من الجنايات المستحقة األشغال الشاقة المؤقتة أو االعتقال المؤقت ُيحبس مع  -ج
 التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.  

عشرة في حال ارتكابيم  فالمالحظ أّن العقوبات المخففة المقررة بحّق األحداث الذين أتّموا الخامسة
جنايات جميعيا ىي الحبس مع التشغيل، وال تختمف إال في مددىا التي تبدأ بسنة حبس مع التشغيل 

 وترتفع إلى اثنتي عشرة سنة. 

 جواز الجمع بين عقوبة الحبس مع الشغل وتدبير اإلصالح: -ثالثاً 

/ من قانون 29عددتو المادة /أجاز المشّرع لممحكمة أن تفرض تدبيرًا إصالحيًا أو أكثر مما 
األحداث عمى األحداث المحكومين بإحدى العقوبات األصمية المخففة، والتدابير اإلصالحية التي 
يجوز فرضيا إلى جانب الحكم بالعقوبات ىي: الحجز في مأوى احترازي، والحرية المراقبة، ومنع 

 مل ما، والرعاية. اإلقامة، ومنع ارتياد المحالت المفسدة، والمنع من مزاولة ع

وينبغي أن تنّفذ العقوبة والتدبير عمى التوالي، بحيث تنّفذ العقوبة أواًل لكونيا وجوبية بينما التدبير 
 .10جوازي

ويبدو لنا أّن مسمك المشّرع السوري بالجمع بين العقوبة والتدبير منتقد، وقد أثير موضوع الجمع بين 
، والمؤتمر الدولي 1950عقوبات الذي انعقد في الىاي سنة العقوبة والتدبير في المؤتمر الدولي لم

السادس أصدر توصية بعدم جواز إضافة التدبير إلى العقوبة، بحيث ال يجوز أن يخضع المحكوم 
 .11عميو بالتتابع لنوعين مختمفين من العالج

 

 

                                                             

 .118،ص88رقم سابق، مرجع جوخدار، حسن.د - 10

11
 .148،ص131رقم ،1971 القاىرة، العربية، الدول في العقوبات قانون أصول مصطفى، محمود محمود - 
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 تنفيذ العقوبة في مكان خاص باألحداث: -رابعاً 

ث المحكومون بالعقوبات المخففة في السجون المخصصة لم يشأ المشّرع أن ُيحَبس األحدا 
/ من قانون األحداث عمى أن يتّم حبسيم في 30لممحكومين البالغين، بل نّص صراحة في المادة /

معاىد إصالح األحداث لمنع اختالطيم بفئات المجرمين من البالغين، وذلك عمى أن يخصص ليم 
 جناح خاص.

بعقوبة الحبس مع التشغيل من وقف الحكم النافذ، بعد تنفيذ ثالثة ويستفيد الحدث المحكوم عميو 
  .12أرباع مّدة عقوبتو، إذا ثبت أّنو صُمح فعاًل، وىذا من صالحيات محكمة الموضوع

 مدى استفادة األحداث من وقف تنفيذ العقوبة: -خامساً 

العقاب، فقد يتورط بعض  أخذ المشّرع السوري بمؤسسة وقف تنفيذ العقوبة نتيجة لتبنيو مبدأ تفريد 
األفراد في الجريمة بسبب ظروف خاصة واستثنائية، وليس من الحكمة زّجيم في بيئة السجون التي 
تعّرضيم لالختالط بفئات المجرمين المتمرسين عمى اإلجرام. لذا من الواجب حماية ىؤالء األفراد 

عطائيم الفرصة لمندم   وسموك طريق الفضيمة. بعدم زّجيم في بيئة السجون الفاسدة، وا 

فمممحكمة عند الحكم بعقوبة جنحية أو تكديرية أن تأمر بوقف تنفيذىا إذا لم يسبق أن ُقضي عمى 
وما بعدىا من قانون العقوبات. وقد  161المحكوم عميو بعقوبة من نوعيا أو أشد منيا وفقًا لممواد 

د األخذ باألسباب المخففة، والحكم رأت محكمة النقض أّن إبدال العقوبة الجنائية بعقوبة أخف عن
بالحبس لمّدة سنة واحدة، ال يعطي الحّق لممحكمة بوقف التنفيذ ألّن العقوبة ال تفقد بتخفيفيا الصفة 

لكنيا عادت  ،14وقد استثنت من ذلك العقوبة الجنائية المبدلة بعقوبة جنحية بسبب القصر .13الجنائية
األحداث المحكوم عمييم بعقوبة جنحية نظرًا الستفادتيم عن قرارىا ىذا حين قررت بحكم الحق أّن 

                                                             
 .1145ص ،1987 لعام المحامون مجمة ،22/3/1987 تاريخ 188/87 قرار أحداث، نقض،: انظر - 12

 .979ص ،1781 رقم القانونية، القواعد مجموعة ،15/5/1954 تاريخ 225 رقم جناية نقض، - 13

14
 .979،ص1781 رقم القانونية، القواعد مجموعة ،6/7/1955 تاريخ 535 رقم نقض،جناية - 
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من األسباب المخففة ال يستفيدون من وقف التنفيذ، ألّن جناياتيم تبقى محتفظة بوصفيا الجنائي، 
ن قررت ليا عقوبة جنحية، وأّنو تبعًا لذلك ال يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر في القضايا  وا 

  .15الجنائية

مك األخير لمحكمة النقض بإلغاء مؤسسة وقف التنفيذ بشكل نيائي بالنسبة ويبدو لنا أّن المس
لممحكومين من األحداث بعقوبة الحبس مع التشغيل غير سميم، فاليدف األساسي يكمن في إبعادىم 
صالحيم، لذا من المفيد األخذ بوقف تنفيذ عقوبة  ما أمكن عن الحبس الذي قد ُيفسد إعادة تأىيميم وا 

ن األحداث الذين لم يتمّرسوا بعد عمى اإلجرام. إذ إّن الحكم مع وقف التنفيذ يكون لو المحكومين م
ّن مرور مّدة االختبار من خمس سنوات دون  أثر أفضل في سموك الجانح من العقوبة ذاتيا، وا 

 حصول أّي إشكال كافية لمتأكد من زوال الحالة الخطرة عنده.  

 

 والتدابير اإلصالحيةألحكام المشتركة بين العقوبات ا

تشترك العقوبات والتدابير اإلصالحية في بعض المسائل المتعمقة بالتقادم، واستبعاد أحكام التكرار، 
 وعدم تسجيل األحكام الصادرة بحقيم في السجل العدلي. 

  التقادم: -أولً 

حّدد المشّرع مددًا خاصة لمتقادم في قضايا األحداث تأكيدًا منو عمى تخصيصيم بمعاممة جزائية  
/ من قانون األحداث عمى أّنو: 55متميزة عّما ىو الحال بالنسبة لقضايا البالغين. فنّص في المادة /

ص عمييا في قانون / من قانون العقوبات فإّن مدد التقادم المنصو 166"مع االحتفاظ بأحكام المادة /
العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، والمتعمقة بالجرائم والعقوبات والتدابير اإلصالحية واإللزامات 
المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي، تخّفض إلى نصفيا في جميع جرائم األحداث".  

                                                             
 .149 ص ،1985 لسنة المحامون، مجمة ،26/3/1984 تاريخ 541/84 قرار جناية، نقض، - 15
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التقادم عمى الدعوتين العامة والمدنية في جرائم األحداث يكتمل بمرور خمس  وبناًء عمى ذلك فإّن 
 سنوات في الجنايات، وسنة ونصف في الجنح ونصف سنة في المخالفات.

العقوبة المحكوم بيا عمى الحدث إلى النصف، مع مالحظة ما جاء   وكذلك تخفض مّدة التقادم عمى 
النحو / من قانون العقوبات نّصت عمى تقادم خاص بالتدابير اإلصالحية عمى 166في المادة /

 السابق بيانو عند دراسة األحكام العامة لمتدابير اإلصالحية.   

  استبعاد أحكام التكرار: -ثانياً 

يتمثل التكرار أو العود في حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد صدور حكم مبرم بإدانتو 
ودة الجاني إلى اإلجرام عن جريمة سابقة، وىو يؤدي إلى تشديد العقوبة عمى الجريمة األخيرة ألّن ع

لعقوبة األولى لم تكن كافية لردعو   .16يؤكد أّن ا

لكّن المشّرع السوري لم يشأ تطبيق األحكام الخاصة بالتكرار المنصوص عمييا في قانون العقوبات 
عمى األحداث، والسبب في ذلك أّنو يتعذر الجمع بينيا وبين الطريقة المتبعة في معاممتيم، فنّصت 

/أ من قانون األحداث عمى أّنو ال تسري أحكام التكرار عمى األحداث، ومعنى ذلك أّن أّي 58)المادة 
جريمة يرتكبيا الحدث في أّي سّن كانت ال تُحتسب سابقة في العود إذا ارتكب جريمة أخرى قبل 

 بموغو سّن الرشد أو بعده.
 عدم تسجيل األحكام:  -ثالثاً 

ر أو العود عمى األحداث يقتضي صرف النظر عن سوابقيم أحكام التكرا سريان أّن عدم قدمنا
، وذلك لكي يبدؤوا حياتيم االجتماعية خالية 17القضائية وعن جرائميم المقترفة قبل بموغيم سّن الرشد

ا  من أّي إشارة إلى انحرافيم في وقت لم يكن فيو وعييم كاماًل، ولم تكتمل بعد خبرتيم في الحياة، لذ
/ من قانون األحداث مبدأ عدم تسجيل األحكام الصادرة بحّقيم في السجل 58ادة /أقّر المشّرع في الم

                                                             
16

 .652ص ،471رقم ،العام القسم-العقوبات قانون شرح فى،طمص محمود محمود. د - 

17
 .511ص ،21نةسال القانون، مجمة ،19/2/1969تاريخ 465 رقم ،جنحة-نقض - 

لغاء تسجيل جميع األحكام السابقة عمى نفاذه من ىذا السجل، مما يعني استبعاد تطبيق  العدلي، وا 
 مؤسسة إعادة االعتبار المنصوص في قانون العقوبات في جميع قضايا األحداث الجانحين.

 :تمارين
؟النتائج المترتبة عمى االختالف بين التدابير اإلصالحية والعقوباتما ىي أىم 

 

59 



    

 
 الوحدة التعميمية الرابعة

 قضاء األحداث والمؤسسات المساعدة لو
 الكممات المفتاحية:

 لألحداث النيابة العامة –قضاء األحداث 

 الممخص:

فالقضاء بمعناه الدقيق يقتصر عمى قضاء التحقيق . موضع قضاء األحداثفي ىذه الوحدة سندرس 
ن كان المفيوم والحكم، غير أّن المشّرع السوري يضفي عمى  ممثمي النيابة العامة صفة القضاة، وا 

الدقيق لمقضاء ال يشمميم ألّنيم خصم في الدعوى الجزائية. وفي ىذه الوحدة سندرس تنظيم قضاء 
 .األحداث بمعناه الواسع، مما يقتضي دراسة تنظيم قضاء النيابة والتحقيق، ثم تنظيم قضاء الحكم

 األىداف التعميمية:

 الوحدة التعميمية يجب أن يكزن الطالب قادرًا عمى: في نياية ىذه

 تمييز دور النيابة العامة في قضايا األحداث الجانحين  -1
 معرفة آلية التحقيق  -2
 تمييز كيفية تنظيم محاكم األحداث ودور قاضي األحداث  -3
  اختصاص قضاء األحداثتمييز  -4
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 في قضاء األحداث

 تنظيمو، ثم بيان القواعد المتعمقة باختصاصو.يقتضي البحث في قضاء األحداث دراسة كيفية 

 تنظيم قضاء األحداث

يقتصر القضاء بمعناه الدقيق عمى قضاء التحقيق والحكم، غير أّن المشّرع السوري يضفي عمى 
ن كان المفيوم الدقيق لمقضاء ال يشمميم ألّنيم خصم في  ممثمي النيابة العامة صفة القضاة، وا 

ندرس تنظيم قضاء األحداث بمعناه الواسع، مما يقتضي دراسة تنظيم قضاء الدعوى الجزائية. وىنا س
 النيابة والتحقيق، ثم تنظيم قضاء الحكم. 

 تنظيم قضاء النيابة العامة والتحقيق

 قضاء النيابة: -أولً 

النيابة العامة ىيئة قضائية مستقمة من أجيزة القضاء، يرأسيا تنظيم النيابة العامة لألحداث:  -أ
ر العدل، وتختص بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتيا)المادة األولى من قانون أصول المحاكمات وزي

ّنما يباشر ممثمو  الجزائية(. وال توجد نيابة عامة مستقمة تختّص بقضايا األحداث الجانحين فحسب، وا 
ألحداث الجانحين. النيابة العامة مياميم في جميع الدعاوى الجزائية، ومن بينيا القضايا المتعمقة با

ولكن يمكن تخصيص واحد أو أكثر من أعضاء النيابة العامة إلقامة الدعوى الجزائية المتعمقة 
باألحداث الجانحين ممن لدييم خبرة في مشكالت جنوح األحداث. لذا فقد نّص قانون األحداث عمى 

ذلك في المراكز التي  وجوب تخصيص أحد أعضاء النيابة العامة لمقضايا المتعمقة باألحداث، ويتم
يوجد فييا أكثر من ممثل واحد لمنيابة العامة، بقرار من وزير العدل يتخذه في الشير األول من كّل 

من  35عام، وىذا ال يمنع من قيام ممثل النيابة المخصص لقضايا األحداث بأعمالو األخرى )المادة
 قانون األحداث(. 

يخضع األحداث الجانحون إلجراءات تختمف  ث الجانحين:دور النيابة العامة في قضايا األحدا -ب
عن تمك المطّبقة عمى البالغين، وىذا يتطمب أن يمعب ممثل النيابة العامة المتخصص بقضايا 
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األحداث دورًا متميزًا يدفعو أحيانًا إلى التخمي عن ميامو التقميدية في الدعوى الجزائية المتعمقة 
الجانح الذي لم تكتمل بعد ممكاتو العقمية والذىنية وخبرتو في الحياة بالبالغين، وذلك لمصمحة الحدث 

االجتماعية.     وما دامت النيابة العامة ىي الممثل القانوني عن المجتمع، فإّنيا أيضًا راعية 
لمصالح األحداث الجانحين بإعادة تأىيميم تربويًا وأخالقيًا ومينيًا. وىذه االزدواجية تتيح في الوقت 

إمكانية ضمان حّق الدفاع عن النظام االجتماعي، ومساعدة محكمة األحداث في اختيار  نفسو
 التدبير اإلصالحي المالئم لتأمين مستقبل الحدث الجانح وتنفيذ القرارات الصادرة عنيا.

وىي تمعب دورًا ميمًا في مرحمة التحقيق االبتدائي، إذ ينبغي عمى قاضي التحقيق أخذ رأي النيابة  
ال ُعّد قراره مختاًل يجوز العا خالء سبيمو، وا  مة قبل إصدار مذكرة التوقيف بحّق الحدث الجانح وا 

الطعن فيو أمام قاضي اإلحالة. بيد أّن قاضي التحقيق غير مقيد بالرأي الذي تتقدم بو النيابة العامة، 
من  121، 117/1، 106وذلك وفقًا لمقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية )المواد:

من قانون األحداث(. ولضمان توفير حماية  39قانون أصول المحاكمات الجزائية بداللة المادة 
حقيقية لألحداث البّد لممثل النيابة العامة المسؤول عن قضايا األحداث من استشارة المكتب 

بداء الرأي االجتماعي المؤازر لمحكمة األحداث قبل إقامة الدعوى الجزائية بحّق الحدث الج انح، وا 
بتوقيفو احتياطيًا لكون ىذا المكتب ىو المسؤول عن تنظيم سجالت الحاالت التي ُتعرض عمى 

 محاكم األحداث والتعّرف عمى حاالت التكرار.

إّن تمثيل النيابة العامة بأحد أعضائيا في حضور جمسات محاكمة األحداث، واالستماع إلى أقوالو 
ن األمور الجوىرية المتعمقة بتشكيل محكمة األحداث. إذ إّن عدم تمثيل والفصل في طمباتو ُيعّد م

النيابة في جمسات المحاكمة يجعل تشكيل المحكمة مخالفًا لألصول والقانون، ويؤدي إلى بطالن 
جميع اإلجراءات المتخذة بما فييا الحكم الصادر. وتمثيل النيابة العامة عمى النحو السابق بيانو أمر 

حكمة األحداث الجماعية، أما تمثيميا في حضور جمسات قاضي األحداث الفرد فيو الزم في م
اختياري، فميا االكتفاء فقط بمشاىدة األحكام الصادرة عنو لمتابعة طرق الطعن بشأنيا عند 

 االقتضاء.  
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ويبدو لنا أّن حضور ممثل النيابة العامة المسؤول عن قضايا األحداث جميع جمسات محاكم 
المنفردة منيا والجماعية، ُيعّد أمرًا ضروريًا إلبداء مطالبتو في كّل قضية معروضة أمام ىذه  األحداث

المحاكم بفرض التدبير الذي يراه مالئمًا لحالة الحدث الجانح، إذ يمكنو أن يقترح عمى المحكمة 
من دورىا المدافع التدابير اإلصالحية التي يراىا كفيمة بتأمين مستقبل الحدث الجانح، وذلك انطالقًا 

عن المجتمع. وىذا أمر بدييي ألّن مصمحة المجتمع ومصمحة الحدث تذىبان بالمعنى نفسو، فرّد 
فعل المجتمع تجاه انحراف األحداث ييدف قبل كّل شيء إلى إعادة تأىيل الحدث الجانح تربويًا 

 وأخالقيًا واجتماعيًا ومينيًا.     

 قضاء التحقيق: -ثانياً 

التحقيق االبتدائي يكون إلزاميًا في قضايا األحداث الجزائية، ويترّتب عمى ذلك أّن الدعوى المبدأ أّن 
العامة عمى الحدث الجانح ال ُتقام مباشرة أمام محاكم األحداث. ولم يستثِن المشّرع السوري من ذلك 

إقامة الدعوى سوى المخالفات والجنح البسيطة المعاقب عمييا بالحبس أقّل من سنة، حيث أجاز فييا 
مباشرة أمام المحكمة. وتكمن عّمة توسيع نطاق التحقيق االبتدائي عندما يكون مرتكب الجريمة حدثًا، 
في طبيعة المعاممة الجزائية الخاصة باألحداث والتي تختمف عن تمك المطّبقة عمى البالغين. إذ 

ا طبقًا لكّل حالة، األمر الذي تطّبق بحّق األحداث الجانحين تدابير إصالحية يتّم اختيارىا وفرضي
 يتطمب أن يكون التحقيق إلزاميًا لكي يتّم التعرف عمى شخصية الحدث الجانح بشكل دقيق.

وقد أسند المشّرع ميمة التحقيق في قضايا األحداث إلى قاضي التحقيق العادي، لكنو لجأ إلى فكرة 
ث عمى تخصيص قاضي تحقيق / من قانون األحدا53التخصص في ىذا المجال، فنّصت المادة /

لمنظر في القضايا المتعمقة باألحداث في المراكز التي يوجد فييا أكثر من قاض واحد، وذلك بقرار 
من وزير العدل في الشير األول من كّل عام، وال يحول ذلك دون قيامو بأعمالو األخرى كقاضي 

ك أّنو في حال اشتراك أحداث تحقيق عادي في الجرائم التي يرتكبيا البالغون. ويترتب عمى ذل
وبالغين في الجريمة ينبغي عمى النيابة العامة إحالتيم جميعًا أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا 

 األحداث.

63 



    

ولكّن المشّرع لم يأخذ بقضاء التحقيق درجة ثانية في القضايا الجزائية المتعمقة باألحداث وحدىم، إذ 
جراءاتيا مطبقة بحّق األحداث، وال  إّنو ألغى دور قاضي اإلحالة فييا، فمم تعد مؤسسة االتيام وا 

، ولكنو يبقى مرجعًا تسري عمييم ال بأصميا وال بتفرعاتيا بعد أن انتيى دور قاضي اإلحالة بشأنيم
استئنافيًا لقرارات قاضي التحقيق المختص في قضايا األحداث. وُيفّسر ىذا الموقف في رغبة المشّرع 
في اختصار اإلجراءات وسرعة البّت في القضايا الجزائية المتعمقة باألحداث حرصًا عمى مصمحة 

 الحدث الجانح. 

تّم اختياره من بين المستشارين في محكمة يسمى قاضي اإلحالة من مجمس القضاء األعمى، وي
من قانون السمطة القضائية(. وىو يشكل قضاء تحقيق  61االستئناف أو رؤساء محاكم البداية )المادة

درجة ثانية في القضايا الجنائية المتعمقة بالبالغين التي تتطمب أن يكون التحقيق االبتدائي فييا عمى 
المطروحة أمامو من بعد قاضي التحقيق الذي أحاليا إليو، درجتين، فيقوم بفحص جديد لمقضية 

حالتو أمام محكمة الجنايات، لذا يسمى  ويصدر بالنياية قراره إما بمنع محاكمة الظنين أو اتيامو وا 
. ويعد أيضًا مرجعًا استئنافيًا لقرارات قاضي التحقيق، ولو صالحية البّت في بوابة محكمة الجنايات
صاص بين قضاة التحقيق ضمن دائرتو القضائية، وفي رد اعتبار المحكومين النزاعات حول االخت
من قانون أصول  409وما يمييا من قانون السمطة القضائية، والمادة 137من البالغين )المادة 

 المحاكمات الجزائية(.  
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 تنظيم محاكم األحداث

كثرة عدد القضاة ىي األفضل لتحقيق  إن  تستند عمة األخذ بالمحكمة الجماعية إلى الفكرة القائمة: 
، مما يتيح الفرصة لممناقشة والتشاور لطرح أفضل الحجج واستنتاج أحسن الحمول وتعميل جيد العدالة

لمقرارات واألحكام القضائية. ولكن بالمقابل يمكن أن يكون ليذه المحكمة أثار ضارة عمى نفسية 
رر اعتماد مؤسسة قاضي األحداث المنفرد إلى جانب بعض األحداث الماثمين أماميا، األمر الذي يب

 محكمة األحداث الجماعية النظر في قضايا األحداث البسيطة التي ال تدل عمى خطورتيم اإلجرامية.

 محكمة األحداث: -أولً 

من قانون األحداث  34استحدث المشّرع السوري محكمة األحداث الجماعية، فنّص في المادة   
 وتعديالتو عمى أن يحاكم األحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم األحداث. 1974/ لعام 18رقم/

 31/1وقد أخذ المشّرع بنظام إنشاء محاكم لألحداث متفرغة لقضاياىم، وأخرى غير متفرغة)المادة
ن قانون األحداث(، مما يعني أّن القاضي الذي يرأس محكمة األحداث غير المتفرغة يمارس عممو م

ىذا باإلضافة إلى ميام عممو األصمي بوصفو قاضيًا صمحيًا أو بدائيًا أو مستشارًا لدى محكمة 
يم ، أو أّن أعضاءىا يمارسون عمميم فييا باإلضافة إلى ميام عمم1االستئناف عمى سبيل المثال

 مكرر من قانون األحداث(.   32األصمي في دوائرىم الوظيفية المنتدبين منيا)المادة

وُتؤّلف محكمة األحداث متفرغة كانت أم غير متفرغة، برئاسة قاض وعضوية اثنين من حممة 
الشيادات العالية ينتقييما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاممين في الدولة الذين 

وزارات التعميم العالي والتربية والشؤون االجتماعية والعمل ومنظمة االتحاد النسائي، وتجري ترشحيم 
/أ من قانون األحداث المعدلة بالقانون رقم 32تسميتيم بمرسوم بناء عمى اقتراح وزير العدل)المادة

ة سنتين (. وتكون والية أعضاء محاكم األحداث األصيمين واالحتياطيين لمدّ 8/4/1979تاريخ  51
قابمة لمتجديد، وفي حال انقضاء المّدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتيم حتى صدور مرسوم آخر 
                                                             

1
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/ب من قانون األحداث المعدلة(. وتنعقد محكمة األحداث جمساتيا بحضور ممثل عن 32)المادة
ب الضبط أو . ولكن لم ُيشر قانون األحداث إلى كات2/ج من قانون األحداث(32النيابة العامة )المادة

الجمسة في تأليف محاكم األحداث، وحضور جمساتيا، مما يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة في 
/ب من قانون األحداث، وىي تعّد كاتب الجمسة أحد عناصر 39ىذا الصدد عماًل بأحكام المادة 

ن كّل إجراء تشكيل أّي محكمة وجزءًا متممًا لييئتيا، وحضوره جمساتيا شرط أساسي النعقادىا، و  ا 
 . 3تقوم بو المحكمة بدون حضوره ُيعّد باطالً 

والمالحظ أّن المشّرع لم ينّص عمى تحميف أعضاء محاكم األحداث اليمين القانونية التي يحمفيا 
القاضي قبل توليو القضاء. ويبدو أّن ىؤالء يمارسون وظيفتيم ىنا دون استكمال ىذا الشرط 

  .4ّد ىذا النقصالضروري، وينبغي عمى المشّرع س

وعماًل بالقواعد العامة يسري عمى أعضاء محاكم األحداث ما يسري عمى القضاة من أحكام الرّد 
وما بعدىا من قانون أصول المحاكمات  486وما يمييا، و 174والتنحي والمخاصمة )انظر المواد 

 المدنية(.

                                                             
 الثانية الفقرة كانت لما: وأنّ  الممغى 1953 لعام الجانحين األحداث قانون نفاذ ظل في النقض محكمة قضت وقد - 2
 بحضور إال الجنائية بالقضايا تنعقد ال األحداث محكمة أنّ  عمى تنصّ  الجانحين األحداث قانون من 36 المادة من

 ولما. المحاكمة جمسات كافة في النيابة ممثل حضور عمى يدل مما خالياً  المحاكمة ضبط وكان العامة، النيابة ممثل
 حكميا يجعل وبالتالي ،عنو المبحوث الصحيح يالقانون بالشكل مؤلفة غير المحكمة يجعل الذىول ىذا كان

جراءاتيا  أصول قانون من 342 المادة من الثانية والفقرة القضائية السمطة قانون من 53 المادة بمقتضى باطمة وا 
 في الجزائية، الغرفة جناية، 764 رقم نقض. موضوعاً  المميز الحكم نقض باإلجماع تقرر لذا.....الجزائية المحاكمات

 .44ص 1العدد 8 س القانون مجمة ،22/11/1956

 .122سابق،ص مرجع جوخدار حسن. د - 3

4
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صالحيم ومما ال شّك فيو أّن المشّرع قد جّسد حرصو الثابت عمى إعادة ت أىيل األحداث الجانحين وا 
من خالل إشراك ىيئة اجتماعية أكثر منيا قانونية في البحث عن التدابير اإلصالحية الكفيمة ببموغ 
ىذه الغاية )انظر األسباب الوجبة لقانون األحداث(. لذا فقد عمد إلى إشراك عناصر اجتماعية في 

اممة خاصة قد ال تتاح ليم لو اقتصر ذلك عمى تشكيل محاكم األحداث ليتيح لألحداث الجانحين مع
 عناصر قضائية بحتة.  

ولكن ما يؤخذ عمى تشكيل محاكم األحداث عمى ىذا النحو أّنيا ال تحقق ضمانة قضاء الجماعة 
التي جاء بيا قانون األحداث؛ إذ إّن أعضاء محكمة األحداث ال تتوافر لدييم المعرفة والدراية في 

والواقعية التي تطرح عمييم من خالل الدعوى العامة والدعوى المدنية، مما يجعل المسائل القانونية 
حّل ىذه المسائل يقع بالمحصمة عمى كاىل قاضي األحداث وحده الذي يتوّلى رئاسة المحكمة، 
فيحرم  المتقاضين من ضمانة قضاء الجماعة. ويبدو لنا أّنو يمكن تجاوز ىذا العيب في تأليف 

ما بإعادة محاكم األحداث  إما بمنعيا من النظر في دعوى الحّق الشخصي الناشئة عن الجريمة، وا 
تشكيميا من قاضي األحداث رئيسًا وعضوية اثنين من القضاة أو اثنين آخرين من غير القضاة األمر 
الذي يتيح مناقشة جماعية حقيقية في جميع المسائل والمشكالت المطروحة عمى المحكمة، وخاصة 

 في قضايا األحداث الجنائية ممن تجاوزوا الخامسة عشرة من عمرىم. عند نظرىا

 قاضي األحداث:  -ثانياً 

إّن مثول الحدث الجانح أمام محكمة األحداث الجماعية قد يؤّثر في نفسيتو سمبًا، إذ يمكن ليذه 
لذي يزيد المحكمة أن تحدث عند الحدث خوفًا وفزعًا نتيجة إحساسو بالرىبة والذعر تجاىيا، األمر ا

في صعوبة محاكمتو، ويجعل ميمة المحكمة بالوقوف عمى حقيقة مشكمتو وفيم شخصيتو فيمًا دقيقًا 
صعبًا لمغاية. وىذا ما دفع الفقو الجزائي إلى االعتراف بقيمة األخذ بمؤسسة قاضي األحداث المنفرد، 

عن طريق تكوين جوٍّ من  ألّن ذلك  أدعى الطمئنان الحدث الماثل أمامو وتيدئة نفسيتو وكسب ثقتو
 العطف وعالقات ودية بينيما.
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وقد أبقى المشّرع السوري عمى مؤسسة قاضي األحداث المنفرد، كما كان عميو في التشريعات 
/د من قانون األحداث( أو قاضي 32السابقة. وُيطمق عميو تسميات متعددة، قاضي األحداث )المادة

داث(. ويختار قاضي األحداث من بين القضاة ذوي من قانون األح 38محكمة األحداث )المادة
الخبرة في شؤون األحداث بصرف النظر عن فئاتيم ودرجاتيم، ويساعده كاتب ضبط طبقًا لمقواعد 

 العامة. 

ّن إفراد قاٍض لمنظر في قضايا األحداث الجانحين يستند إلى فكرة التخصص في نطاق العمل  ىذا وا 
. لكّن المشّرع رجع عن 5ثيرة، منيا جودة المردود وسرعة االنجازالقضائي، لما في ذلك من فوائد ك

المعدِّل لقانون األحداث عندما أسند  8/4/1979/ تاريخ 51فكرة التخصص ىذه في القانون رقم /
إلى محكمة الصمح صالحية النظر في بعض قضايا األحداث بوصفيا محاكم أحداث. والعدول عن 

 لى الوراء.             فكرة التخصص منتقد ألّنو ردة إ

 غرفة األحداث في محكمة النقض:-ثالثاً 

تاريخ  34من قانون السمطة القضائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  45قسمت المادة 
محكمة النقض إلى ثالث دوائر، واحدة لمقضايا المدنية والتجارية، وأخرى لمقضايا  14/2/1966

الجزائية، وثالثة لقضايا األحوال الشخصية، وتصدر كّل دائرة قراراتيا من ثالثة مستشارين، وأجازت 
 1974لسنة  18المادة المذكورة تعدد ىذه الدوائر بقدر الحاجة. وعند صدور قانون األحداث رقم 

منو عمى إحداث غرفة خاصة لدى محكمة النقض لمنظر في قضايا األحداث،  33نّص في المادة 
أن يتّم ىذا األمر خالل سنة عمى األكثر من نفاذ قانون األحداث. وقد صدر  59واشترطت المادة 

يتضمن تأليف غرفة خاصة في  27/7/1974وتاريخ  294رار مجمس القضاء األعمى برقم ق
 محكمة النقض لمنظر في قضايا األحداث مشّكمة من رئيس ومستشارين.  

 

                                                             

5
 .125 ص سابق، مرجع جوخدار، حسن. د - 
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 اختصاص قضاء األحداث

" تفصل المحاكم عمى اختالف من قانون السمطة القضائية عمى أّن:  25/1نّص المشّرع في المادة 
جاتيا في جميع الدعاوى والمعامالت التي تعرض عمييا في حدود اختصاصيا إل ما أنواعيا ودر 

". ويقصد باالختصاص السمطة أو الصالحية التي خوليا القانون لمحكمة من استثني بنص  خاص  
، 7، وىو من النظام العام في القضايا الجزائية6المحاكم لمباشرة واليتيا القضائية في نطاق معين

مخالفة قواعده بطالن متعمق بالنظام العام، وال يجوز لمفريقين المتنازعين االتفاق عمى  ويترتب عمى
مخالفة قواعده، وينبغي عمى القضاء أن يقضي بو من تمقاء نفسو، ويحّق لكّل فريق في الدعوى 
الدفع بعدم االختصاص في أّي حالة كانت عمييا الدعوى وأمام أّي محكمة ولو ألول مرة أمام 

. وقد أجاز المشّرع لقضاء األحداث نظر الدعوى المدنية. وسنخصص المطمب 8ة النقضمحكم
األول الختصاص قضاء األحداث بالدعوى الجزائية، والمطمب الثاني الختصاصو بالنظر في 

   الدعوى المدنية.

 
                                                             

 ص ،261رقم ،1971 القاىرة العاشرة، الطبعة الجنائية، اإلجراءات قانون شرح مصطفى، محمود محمود. د - 6
351. 

 .يمييا وما 557 ص ،1965 دمشق الثالثة، الطبعة الجزائية، المحاكمات أصول في الوجيز الفاضل، محمد. د - 7

 عشرة الخامسة في حدث عميو المحكوم أنّ  إلى تشير الدعوى واقعة كانت لما: " أّنو النقض لمحكمة حكم في جاء - 8
 األوراق أرسمت ثم اختصاصيا، بعدم قضت التي القومي األمن محكمة إلى فأحيل خنجراً  يحمل شوىد وقد عمره من
. ليرات عشر عميو المدعى تغريم يتضمن وىو فيو، المطعون قراره فأصدر الزور، دير في العسكري الفرد قاضي إلى

 يتخمى أن القاضي عمى وكان اختصاصو، عن خارجة أّنيا مع الدعوى ىذه في فصل قد فيو المطعون القرار وكان
 من االختصاص موضوع وكان. بالنقض وجدير والقانون لألصول مخالفاً  قراره فجاء يفعل، لم ولكنو عن رؤيتيا،

ثارتو المحاكمة أدوار من دور أي في بحثو ويمكن العام، بالنظام المتعمقة القواعد  يجادل لم ولو المحكمة قبل من وا 
 في 4944 رقم جنحة نقض". موضوعاً  فيو المطعون القرار نقض اآلراء بإجماع تقرر لذلك. الطرفين أحد فيو
 .224 ص ،15 س القانون، مجمة ،1963/ 31/12
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 الختصاص في الدعوى الجزائية

المرفوعة إلييا إال إذا كانت مختصة شخصيًا ال تممك المحكمة الجزائية صالحية النظر في الدعوى 
 ونوعيًا ومكانيًا.

 الختصاص الشخصي:-أول

يتحدد االختصاص الشخصي بالنظر إلى سّن المّدعى عميو وقت ارتكاب الجريمة، وىو معيار توزيع 
االختصاص بين قضاء األحداث والمحاكم األخرى. ويشمل اختصاص قضاء األحداث الشخصي 

ث ممن أتّموا العاشرة ولم يتّموا الثامنة عشرة عن جميع الجرائم التي يرتكبوىا، سواء محاكمة األحدا
 . 9(/أ من قانون األحداث31كانت جناية أم جنحة أم مخالفة )المادة

وفي حال اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وبالغون يجب، في ىذه الحالة، التفريق بينيم وتنظيم 
/ من قانون األحداث بحيث 40لألصول التي نّصت عمييا المادة / إضبارة خاصة لألحداث وفقاً 

 يحاكم األحداث أمام قضائيم والبالغون أمام المحاكم الجزائية العادية.

ّن اختصاص قضاء األحداث دون سواه في محاكمة األحداث الجانحين ىو اختصاص مستقل  ىذا وا 
ن كانت م حكمة استثنائية ذات اختصاص بموجب ومطمق، وال يجوز لمحكمة أخرى أن تحاكميم، وا 

قانون خاص، وىو ما قضت بو محكمة النقض عندما قالت إّن محاكم األحداث مختصة بالنظر في 
جرائميم، وال ينازعيا في ىذا االختصاص مرجع آخر سواء أكان عسكريًا أم مدنيًا لما فييا من 

 .10أصول خاصة متناسبة مع حالتيم وظروفيم

                                                             
 يتموا ولم عشرة الخامسة أتموا الذين األحداث كان إذ السابقة، التشريعات في الحال عميو كان لما خالفاً  وذلك - 9

 تاريخ 894 قرار جناية نقض، انظر. بجناية اتيموا إذا العادية الجنايات محكمة أمام يحاكمون عشرة الثامنة
 .   65 ص األول، العدد الخامسة، السنة القانون، مجمة ،21/12/1953

 تاريخ 334 رقم جنحة نقض، ؛93 ص ،1968 لسنة القانون مجمة ،23/12/1967 وتاريخ 1178 رقم نقض - 10
 .241 ص الثاني، العدد الخامسة، السنة القانون، مجمة ،28/2/1954
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وحدىا المرجع المختص لمنظر في جرائم األحداث، وال يحاكمون إال أماميا، فمحاكم األحداث ىي 
وال اختصاص لغيرىا بصرف النظر عن الجريمة وطبيعتيا وموضوعيا والشركاء فييا، إذ ينبغي 
حالتيم إلييا ألّن اختصاصيا متعمق بشخص الحدث، فال ينازعيا  تفريق محاكمتيم عن غيرىم وا 

ّن أّي مخالفة لذلك يؤدي إلى بطالن جميع اإلجراءات واآلثار غيرىا من بقية المحاكم ا ألخرى، وا 
ثارتو ألول مرة أمام محكمة النقض لكون موضوع االختصاص من  المترتبة عمييا، ويجوز الدفع بو وا 

 .11النظام العام

 الختصاص النوعي:-ثانياً 

وقد قّسم قانون  ،ورتياُيبنى االختصاص النوعي لمقضاء الجزائي عمى أساس طبيعة الجريمة وخط
العقوبات الجرائم من ىذه الزاوية إلى ثالثة أنواع: جنايات وجنح ومخالفات، معتمدًا في ذلك عمى نوع 
العقوبة المقررة لكّل واحدة منيا. واالختصاص النوعي ىو ضابط تقاسم القضايا بين محكمة األحداث 

 نوع الجريمة فحسب. وقاضي األحداث، وال ُينظر ىنا إلى سّن الحدث، بل إلى

المعّدلة من قانون األحداث  32حددت المادة  الختصاص النوعي لمحكمة األحداث: -أ
االختصاص النوعي لمحكمة األحداث في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فييا عقوبة 

؛ وتأسيسًا عمى ذلك فإّن جميع األحداث ممن أتّموا العاشرة ولم يتّموا الثامنة 12الحبس سنة واحدة

                                                             
 .سابقاً  إليو المشار 31/12/1963 تاريخ 4944 رقم جنحة نقض، - 11

12
 جميع في األحداث محكمة تنظر أن عمى تنّص  الممغى 1953لعام الجانحين األحداث قانون من 41 المادة كانت - 

 محاكم أمام الحالة ىذه في ىؤالء يمثل حيث منيم، الفتيان يرتكبيا التي الجنايات عدا األحداث من المرتكبة الجرائم
 إنّ : " بقوليا 18/6/1966 تاريخ 47 رقم التشريعي المرسوم من الثانية المادة أيضاً  أكدتو ما وىو. العادية الجنايات

 المرتكبة الجنائية الدعاوى برؤية الجنايات محكمة وتختص. الجنائي بوصفيا ةمحتفظ تبقى الجنائية األحداث جرائم
 الذين وىم الفتيان محاكمة بأنّ  لوحظ: "يمي ما األول لمقانون الموجبة األسباب في جاء وقد. منيم الفتيان قبل من

نما المبدأ، بيذا قانونا أخذ وقد. األحداث لمحاكم الحديثة القوانين حسب تعود عاماً  18و 15 بين أعمارىم تتراوح  وا 
 وفقاً  مخففة عقوبات عمييم تفرض األحداث محاكم كانت ولما باألحداث، خاصة جنائية محاكم وجود لعدم نظراً 

 حقّ  العادية الجنايات لمحاكم يبقى أن المناسب من ُرِئي فقد لذلك بصدده نحن الذي القانون من/ 5/ المادة ألحكام
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عشرة من عمرىم يحاكمون أمام محكمة األحداث فيما إذا كانت جرائميم من نوع الجناية أو من نوع 
 الجنحة المعاقب عمييا بالحبس الذي يتجاوز السنة. 

تتجاوز فييا عقوبة الحبس سنة واحدة والمتعمقة كما تختص محكمة األحداث أيضًا في القضايا التي 
ىمال العناية بيم، وىي الجرائم المنصوص عمييا في المادة  وما بعدىا من  484بتسييب األوالد وا 

غير األحداث ممن يرتكبون ىذه الجرائم  قانون العقوبات، مما يعني أّن اختصاصيا يمتد ليشمل
 من قانون األحداث(. 37)المادة 

المعّدلة االختصاص النوعي لقاضي  32 لمادةا حددتاص النوعي لقاضي األحداث: الختص -ب
األحداث في القضايا التي تخرج عن اختصاص محكمة األحداث، أي ينظر في القضايا الجنحية 
البسيطة المعاقب عمييا بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمّدة ال تتجاوز السنة، أو بالعقوبتين معًا، كما 

مخالفات إطالقًا. وتأسيسًا عمى ذلك فإّن كّل حدث أتّم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من ينظر في ال
عمره يرتكب مخالفة أو جنحة يعاقب عمييا القانون بالغرامة أو الحبس سنة فأقل أو بيما معًا، يحال 

 أمام قاضي األحداث لمحاكمتو وفرض التدبير اإلصالحي المالئم لحالتو. 

ضي األحداث في المخالفات والجنح البسيطة المتعمقة بالنظر في الحاالت المشار وكذلك يختّص قا
من قانون اإلحداث، فيو يفرض تدبير الرعاية عمى كّل حدث وجد: متشردًا أو  27إلييا في المادة 

متسواًل ال معيل لو، وال يممك موردًا لمعيش، أو يعمل في أماكن، أو يمارس أعمااًل منافية لألخالق 
 آلداب العامة. ولقاضي األحداث أن يفرض ىذا التدبير عمى كّل حدث رأى حالتو تستدعي ذلك.وا

وينظر قاضي األحداث في ىذه الحاالت إذا ثبت لو بناًء عمى طمب من النيابة العامة أو وزارة 
عنو قد  الشؤون االجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السموك أّنو ال يوجد من يعتني بو أو أّن المسؤولين

              من قانون األحداث(.  37أىمموه )المادة 

                                                                                                                                                                                     

 التي والمخالفات الجنح في النظر حقّ  األحداث لمحاكم يعطى وأن الفتيان، من المقترفة الجنايات في النظر
 ".يقترفونيا
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 الختصاص المكاني: -ثالثاً 

قدمنا أّن االختصاص الشخصي لقضاء األحداث المستند إلى سّن الحدث ُيقصي اختصاص أّي 
قضاء جزائي آخر، كما يتّم تقسيم االختصاص بين قضاء األحداث نفسو بناًء عمى نوع الجريمة. 

االختصاص بين محاكم األحداث من درجة واحدة، أو بمعنى آخر بين محكمتين أو أكثر أو  ويتحّدد
بين قاضيين أو أكثر لألحداث، استنادًا إلى االختصاص المكاني، وىذا يتحدد وفقًا لرقعة األرض 

 المعينة لكّل محكمة من المحاكم.

/أ من قانون 36في المادة  نّص المشّرع القاعدة في الختصاص المكاني لمحاكم األحداث: -أ
يعين الختصاص المكاني لمحكمة األحداث وفقًا  األحداث عمى ىذا االختصاص، إذ جاء فييا أنّو:

محكمة موطن الحدث أو موطن أبويو أو ولي و  -2محكمة مكان ارتكاب الجريمة -1لمترتيب التالي:
 ة الذي وضع فيو الحدث.محكمة المكان الذي يوجد فيو معيد اإلصالح أو مركز المالحظ -3

يتضح من ىذا النص أّن المشّرع وضع أفضمية بين المحاكم الثالث المذكورة فيو، وبناًء عميو ال 
يتحدد اختصاصيا المكاني عمى أساس األسبقية في رفع الدعوى، وذلك خالفًا لمقواعد العامة المقررة 

تقام دعوى الحق  العام عمى أن: " من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنّص  3/1في المادة 
عمى المد عى عميو أمام المرجع القضائي المختص التابع لو مكان وقوع الجريمة أو موطن 

وعمى ىذا يتحدد االختصاص المكاني لممحكمة الجزائية  المد عى عميو أو مكان إلقاء القبض عميو".
بواحد من ىذه األماكن الثالثة، من غير أفضمية لمحكمة عمى أخرى إال باألسبقية في رفع الدعوى 

 إلييا.

من قانون األحداث قد خرج عن القواعد العامة في تحديد  36وىكذا يتبّين أّن المشّرع في المادة  
كم األحداث، وتجاىل تمامًا محكمة مكان إلقاء القبض عمى الحدث. االختصاص المكاني لمحا

فبحسب الفقرة )أ( من ىذه المادة إذا ارتكب حدث جريمتو ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة درعا، وُقدِّم  
إلى محكمة أحداث محافظة السويداء الكائن فييا موطن الحدث أو موطن أبويو أو موطن ولّيو، أو 

مة أحداث محافظة ريف دمشق الكائن فييا معيد اإلصالح أو مركز المالحظة الذي ُقدِّم إلى محك
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وضع فيو، فإّن االختصاص ينعقد لمحكمة أحداث محافظة درعا، حيث ارتكب الحدث جريمتو، 
 وينبغي عمى المحكمتين األخيرتين أن تحكم بعد اختصاصيا المكاني في نظر الدعوى.

ماكن الثالثة المبينة في ىذه المادة، فعمى النيابة أن تحيل القضية أما إذا أوقف الحدث في غير األ 
إلى المحكمة المختصة وفقًا لألولوية المحددة في الفقرة)أ( من المادة نفسيا، كأن يرتكب جريمتو في 
دمشق، وكان موطنو أو موطن أبويو أو ولّيو في الالذقية، ولكنو أوقف في الالذقية، في ىذه الحالة 

ى النيابة العامة أن تحيل القضية إلى محكمة األحداث في دمشق التي وقعت الجريمة في ينبغي عم
 دائرتيا، وذلك وفقًا لألولوية المذكورة.

قدمنا أّن األولوية في االختصاص  الخروج عن قاعدة الختصاص المكاني لمحاكم األحداث: -ب
الثانية محكمة مكان موطن الحدث أو  المكاني تكون لمحكمة مكان وقوع الجريمة، ثم تأتي بالمرتبة

موطن أبويو أو موطن وليو، ثم تأتي بالمرتبة الثالثة المحكمة التي يوجد في دائرتيا المعيد 
اإلصالحي أو مركز المالحظة الذي وضع فيو الحدث. ولكن خرج المشّرع عن قاعدة األولوية ىذه 

 في حالتين األولى وجوبية، والثانية جوازية:

"إذا أسقط  عمى أّنو: 36نّصت الفقرة )ب( من المادة لتخمي إلسقاط الحق  الشخصي: وجوب ا -1
الحق  الشخصي تتخمى محكمة األحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة األحداث التي يوجد 

 . فييا موطن الحدث أو موطن أبويو أو ولي و"

جرم يدىا عمى الدعوى، ولكن يستفاد من ىذا النّص أّنو إذا وضعت محكمة أحداث مكان وقوع ال
المضرور تنازل عن حّقو الشخصي في التعويض عما أصابو من ضرر بسبب الجريمة المقترفة من 
الحدث، وجب في ىذه الحالة أن تتخمى عن النظر في الدعوى إلى محكمة األحداث التي يوجد فييا 

ى المّدعى عميو الحدث موطن الحدث أو موطن أبويو أو ولّيو. والسبب في ذلك ىو التخفيف عم
وعمى أىمو عناء السفر من موطنيم إلى دائرة محكمة أحداث مكان وقوع الجرم بعد أن أسقط 

 المضرور حّقو الشخصي.
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" من قانون األحداث عمى أّنو:  43نّص المشّرع في المادة  جواز التخمي لمصمحة الحدث: -2
كانت مصمحة الحدث تقتضي ذلك،  لممحكمة المحال إلييا الحدث أن تتخمى عن الدعوى، إذا

وتحيميا إلى المحكمة الواقع في منطقتيا موطن الحدث أو موطن ولي و أو المعيد اإلصالحي أو 
  مركز المالحظة المنقول إليو الحدث، عمى أن ل ينشأ عن ىذا التخمي ما يعرقل سير المحاكمة".

اعتبارىا محكمة مكان وقوع الجرم، فإذا وضعت محكمة األحداث في السويداء يدىا عمى الدعوى، ب
وكان موطن الحدث أو موطن ذويو في دمشق، جاز ليذه المحكمة أن تتخمى عن الدعوى وتحيميا 
إلى محكمة أحداث درعا، إذا رأت مصمحة لممدعى عميو الحدث في ذلك، أي لكي توّفر عميو وعمى 

ذا قررت محكمة أ حداث درعا، لعدم وجود معيد أىمو عناء االنتقال لحضور جمسات محاكمتو. وا 
إصالحي  وضع الحدث في المعيد اإلصالحي الكائن في محافظة ريف دمشق، فإّن ليا أن تتخمى 
عن الدعوى وتحيميا إلى محكمة أحداث ريف دمشق، وذلك شريطة أال ينشأ عن ىذا التخمي ما يعيق 

حمية أو في انتقال الخصوم سير المحاكمة، كأن يؤدي إلى خمق صعوبات في إجراءات التحقيقات الم
 والشيود. 

/ب من قانون األحداث أّن إصرار المشّرع عمى 36يتضح من نّص المادة  تقييم خطة المشر ع: -3
إعطاء األولوية لمحكمة أحداث مكان وقوع الجرم ىدفو ليس مصمحة المّدعى عميو الحدث، بل توفير 

عدم تكميفو مشّقة السفر من موطنو إلى سبل الراحة لممدعي الشخصي الذي أضرت بو الجريمة، و 
مقر المحكمة الكائن فييا موطن الحدث أو المعيد اإلصالحي الذي وضع فيو ىذا األخير، لمحصول 
عمى تعويض عما أصابو من ضرر. ىذا ىو المسوغ الوحيد لخروج المشّرع عن القواعد العامة في 

تفضيمو بالدرجة األولى محكمة أحداث مكان المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، و 
غير مقبولة في قانون مخصص في المقام األول لرعاية األحداث   وقوع الجرم، وىذه الخطة

صالحيم بصرف النظر عن غير ذلك من أمور  .13وا 
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ويبدو لنا أّنو كان من األفضل لو اتّبع المشّرع إما القواعد العامة المتعمقة باالختصاص المكاني  
ما إعادة ترتيب االختصاص المكاني لمحاكم األحداث عمى النحو التالي:  لمقضاء الجزائي العادي، وا 

كز المالحظة محكمة موطن الحدث أو موطن أبويو أو ولي و، محكمة مكان المعيد اإلصالحي أو مر 
/أ من قانون األحداث عمى 44. فقد أضفت المادة الذي وضع فيو الحدث، محكمة مكان وقوع الجرم

موطن الحدث وموطن ذويو أىمية خاصة، عند إجراء التحقيق االجتماعي بوساطة مكتب الخدمة 
و محكمة االجتماعية أو مراقب السموك أو مركز المالحظة، أو بطريق التحقيق العادي الذي تجري

األحداث مباشرة، أو عن طريق شرطة األحداث، لمحصول عمى جميع المعمومات الممكن الحصول 
عمييا، والمتعمقة بأحوال ذوي الحدث المادية واالجتماعية، وبأخالقو وبدرجة ذكائو، وبالبيئة والمدرسة 

في إصالحو. وُتسَتقى جميع المتين نشأ فييما، وبحالتو الصحية، وبأفعالو السابقة، وبالتدابير الناجعة 
ىذه المعمومات من موطن الحدث، مما يعطي أىمية خاصة لمحكمة أحداث ىذا المكان، وىو أمر 

 . 14قرره المشّرع نفسو، وبالتالي ال عذر لو في التناقض الذي وقع فيو

الحدث /ب المشار إلييا آنفًا أّن المشّرع لم يمتفت إلى رعاية جانب 36كما يتضح من نّص المادة  
إال بعد أن اطمأن عمى مصمحة المدعي الشخصي، فإذا أسقط ىذا األخير حّقو في التعويض عن 
األضرار التي لحقت بو من جراء جريمة الحدث، عندىا فقط ألزم المشّرع محكمة مكان وقوع الجريمة 

مك غير بالتخمي عن الدعوى العامة إلى محكمة موطن الحدث أو موطن ذويو. ونعتقد أّن ىذا المس
صدار  سميم ألّنو يمزم المحكمة بالتخمي عن الدعوى في الوقت الذي قد تكون فيو جاىزة لمفصل وا 
الحكم، األمر الذي يعيق سير إجراءات المحاكمة، وكان من األفضل ترك موضوع التخمي لتقدير 

 .       15من قانون األحداث 43المحكمة، كما ىو مقرر في المادة 

لم ينص قانون األحداث عمى كيفية تحديد مكان وقوع الجريمة اب الجريمة: تحديد مكان ارتك -4
من قانون أصول المحاكمات الجزائية(. إذ إّنو في  3/2مما يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة )المادة
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حالة الشروع ُتعّد الجريمة واقعة في كل مكان وقع فيو فعل من أفعال البدء في التنفيذ. وفي الجريمة 
وقتية ُتعّد واقعة في المكان الذي وقع فيو فعل التنفيذ، فإذا كانت الجريمة تتكون من أفعال عّدة ال

وقعت في أكثر من مكان ُعّدت جميع المحاكم التي وقعت في دوائرىا أفعال التنفيذ مختصة مكانيًا 
لحضور ألداء بنظر الدعوى، وذلك قياسًا عمى حالة الشروع. وفي الجريمة السمبية، كالتخمف عن ا

الشيادة، يكون وقوع الجريمة في المكان الذي يجب أن يحصل فيو الفعل. وفي الجريمة المستمرة، 
كحيازة سالح دون ترخيص، ُتعّد الجريمة واقعة في كّل مكان تقوم فيو حالة االستمرار. وفي جرائم 

أحد األفعال الداخمة فييا. وفي  االعتياد والجرائم المتعاقبة ُتعّد الجريمة واقعة في كّل مكان يقع فيو
 ىذه الحاالت تكون األفضمية لممحكمة التي رفعت الدعوى إلييا قبل غيرىا.

ذا ارتكب الحدث جريمتو خارج اإلقميم السوري، وكانت تدخل في صالحية القانون الجزائي السوري،  وا 
ذا لم يقبض عميو في  يحاكم أمام محكمة األحداث التي يقع في دائرتيا مكان إلقاء القبض عميو، وا 

سورية يحاكم أمام قضاء األحداث في العاصمة، وذلك إذا لم يكن لمحدث أو لذويو موطن في سورية 
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 3/3)المادة

والجدير بالمالحظة أّن كّل ما سبق بيانو من قواعد االختصاص المكاني يشمل قضاء الحكم وقضاء 
 /أ من قانون األحداث(.   39يا األحداث )المادةالتحقيق في قضا
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 الختصاص في الدعوى المدنية

 موقف القانون المقارن: -أولً 

لم تجز بعض التشريعات إقامة دعوى الحّق الشخصي أمام قضاء األحداث بقصد عدم أشغالو 
بالخوض في مسائل مدنية شائكة، وحتى يفسح المجال أمامو لبحث جريمة الحدث ودراسة شخصيتو 
لموقوف عمى األسباب والعوامل التي دفعتو الرتكابيا، وتقرير التدبير المالئم لحالتو، فضاًل عن أّن 

 قضاء األحداث قضاء استثنائي مما ال يستحسن منحو صالحية النظر في الدعوى المدنية. 

بينما أجازت تشريعات أخرى إقامة دعوى الحّق الشخصي أمام قضاء األحداث بيدف تبسيط 
واختصار اإلجراءات، فضاًل عن أّن ىذا القضاء أقدر عمى الفصل في النزاع المدني، وأن عدم 

لشخصي بالتدخل أمامو لمدفاع عن مصالحو فيو غبن لو، إذ إّنو سوف يفاجأ السماح لممدعي ا
بصدور حكم من محكمة األحداث في غيابو، ويكون ُحجة أمام القضاء المدني في الوقت الذي ال 

 .  16يكون في مصمحتو

 موقف القانون السوري: -ثانياً 

الشخصي أمام قضاء األحداث،  اتّبع المشّرع السوري النظام القاضي بجواز إقامة دعوى الحقّ 
"تقام دعوى الحق  الشخصي أمام محكمة  / من قانون األحداث عمى أن:42فنّصت المادة /

. ومفاد ذلك أّن لممضرور من جريمة الحدث حّق الخيار بين إقامة األحداث وفقًا لألصول العادية..."
يا عمى حدة أمام القضاء المدني، دعواه تبعًا لمدعوى العامة أمام قضاء األحداث المختص أو إقامت

من  15/1وفي ىذه الحال يتوقف النظر فييا إلى أن يتّم الفصل في الدعوى العامة بحكم مبرم )المادة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية(.
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 حالة مساىمة بالغ وحدث في الجريمة: -ثالثاً 

مضرور دعواه المدنية عمى الحدث إذا ساىم مع الحدث في ارتكاب الجريمة بالٌغ، فاألصل أن يقيم ال
تبعًا لمدعوى العامة أمام قضاء األحداث، وعمى البالغ أمام القضاء الجزائي العادي المختص 
بمحاكمتو، وىذا يعني نشر الدعوى الواحدة أمام محكمتين، وذلك ألّن محكمة األحداث ال تممك 

ولكن إذا كان المساىم في . 17الحكم بالحّق الشخصي عمى المساىمين في الجريمة من البالغين
الجريمة مع الحدث متوّلي الرقابة فإّنو يحاكم أمام محكمة األحداث بصفتو وليًا عمى ابنو القاصر 

 .18ومسؤواًل بالمال عن أعمالو الضارة

وقد أجاز المشّرع إقامة الدعوى المدنية عمى الحدث والبالغ أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة  
" إذا كان المسؤولون عن الجرم  / من قانون األحداث عمى أّنو:42بالبالغين، فنّص في المادة /

الجزائية العادية أحداثًا وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق  الشخصي عمييم جميعًا أمام المحكمة 
المختصة بالنسبة لغير األحداث، وفي ىذه الحالة ل يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية 
ذا لم يبت في اشتراك الحدث بالجرم  بل يمكن أن ينوب عنو ولي و أو وصي و أو أي  ممثل قانوني. وا 

الفصل نيائيًا في  جاز لممحكمة العادية تأخير البت  في دعوى الحق  الشخصي إلى ما بعد
 مسؤولية الحدث من قبل محكمة األحداث المختصة".

ومن استعراض ىذا النص يتبّين أّنو ليس من النظام العام، وأّن المشّرع رمى منو تخيير المدعي 
الشخصي، في حالة وجود أحداث وبالغين مسؤولين عن الجريمة، بإقامة دعواه عمى األحداث في أّي 

األحداث أو المحكمة الجزائية العادية المختصة بالبالغين حسبما يرى محكمة يشاء، محكمة 
مصمحتو.  وتبرير ذلك يتمثل في تمكين المّدعي الشخصي من المطالبة بحقو تجاه االثنين في آن 
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واحد، ولتفادي محذور صدور حكمين متناقضين من المحكمة الجزائية العادية ومحكمة األحداث. 
بالغ، في حال اشتراكيما في جريمة واحدة، يقتصر عمى الدعوى العامة فالتفريق بين الحدث وال

 فحسب. 

كما يتضح من نّص المادة المذكورة آنفًا أّن المشّرع أجاز لممحكمة الجزائية العادية تأخير البّت في  
دعوى الحّق الشخصي إلى ما بعد الفصل نيائيًا في مسؤولية الحدث من قبل محكمة األحداث، أي 

ن تتريث أو تفصل في دعوى التعويض، وىنا يثور محذور صدور حكمين متناقضين مرة ليا أ
 أخرى، وىو عيب تشريعي ينبغي إعادة النظر فيو.

وقد أعفى المشّرع الحدث من الحضور أمام المحكمة الجزائية العادية ألّنيا ال تطّبق األصول 
 ثمو القانوني.الخاصة باألحداث، عمى أن ينوب عنو ولّيو أو وصّيو أو مم

وأخيرًا لممضرور من الجريمة إقامة دعواه عمى األحداث والبالغين أمام القضاء المدنّي المختّص 
باعتباره صاحب االختصاص األصيل في نظرىا، ويتحمل التعويض بالتضامن جميع المحكوم عمييم 

 . 19من جريمة واحدة
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 تمارين:

األحداث الجانحين؟ما ىو دور النيابة العامة في قضايا   
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 الخامسةالوحدة التعميمية 

 المؤسسات المساعدة لقضاء األحداث
 الكممات المفتاحية:

 حمعاىد اإلصال - ةمراكز المالحظ - ةمكاتب الخدمة االجتماعي  - ؾمراقب السمو 

 الممخص:

إلى توفير الحماية والرعاية واإلصالح لكّؿ حدث قست عميو ظروؼ الحياة، ييدؼ قانوف األحداث 
ىي مؤسسة اجتماعية ىدفيا الرئيسي  محكمة األحداثودفعتو إلى االنحراؼ وارتكاب الجريمة. 

ال لنجاح في ىذه الميمة و اث الجانحيف وتقويـ اعوجاجيـ وتأميف ائتالفيـ مع المجتمع، حماية األحد
. وتتمثؿ ىذه المؤسسات بمراقب السموؾ، بمؤسسات ُتعينيا في تحّمؿ ىذا العبءبد مف وجود 

 .ومكاتب الخدمة االجتماعية، ومراكز المالحظة، ومعاىد اإلصالح

 األىداف التعميمية:

 نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكزف الطالب قادرًا عمى:ي ف

  داثمحكمة األحتعريؼ 
 السموؾ  مراقبكيفية اختيار ة معرف 
  ومياـ مراقب السموؾ وواجباتتمييز 
  ةتشكيؿ مكتب الخدمة االجتماعيكيفية 
 ةمياـ مكتب الخدمة االجتماعيمييز ت 
  زاإلجراءات المتخذة تجاه الحدث فور وصولو المركتمييز 
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 تمييد

إلى توفير الحماية والرعاية واإلصالح لكّؿ حدث قست عميو ظروؼ الحياة، ييدؼ قانوف األحداث 
ودفعتو إلى االنحراؼ وارتكاب الجريمة. وليذا فال ُتعّد محكمة األحداث كسائر المحاكـ الجزائية التي 
يقتصر دورىا عمى إدانة المجرميف وتبرئة األبرياء، بؿ ىي مؤسسة اجتماعية ىدفيا الرئيسي حماية 

اث الجانحيف وتقويـ اعوجاجيـ وتأميف ائتالفيـ مع المجتمع، وال يمكنيا النجاح في ىذه الميمة األحد
. وتتمثؿ ىذه 1إال إذا أحيطت بمؤسسات ُتعينيا في تحّمؿ ىذا العبء الثقيؿ الممقى عمى عاتقيا

 المؤسسات بمراقب السموؾ، ومكاتب الخدمة االجتماعية، ومراكز المالحظة، ومعاىد اإلصالح.   

 مراقب السموك

ُيعّمؽ المشّرع السوري أىمية بالغة عمى مراقب السموؾ في الدعوى المتعمقة بالحدث الجانح، حيث ورد 
 ذكره في العديد مف مواد قانوف األحداث. 

 اختيار مراقب السموك: -أ

تطمب إصالح األحداث الجانحيف إيجاد جياز خاص ُيعنى بمراقبة سموكيـ وتقديـ التوجييات 
واإلرشادات ليـ ولمقائميف عمى تربيتيـ، ويتألؼ مف أصحاب االختصاص والخبرة والمؤىالت العممية 

لمختصة بشؤوف األحداث ورعايتيـ الالزمة، ويرتبط بوزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ لكونيا الوزارة ا
صالحيـ.      وا 

يتـّ اختيار مراقب السموؾ مف بيف العامميف في وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ ممف لدييـ الخبرة 
والممارسة في مجاؿ الخدمة االجتماعية، ويفضؿ أف يكوف مف حممة الشيادة الجامعية في الخدمة 

/ب مف قانوف األحداث عمى أف ُيقِسـ 22ماع. وقد نّصت المادة االجتماعية أو الفمسفة أو عمـ االجت

                                                             
1
 .1953 لسنة 58 رقـ الجانحيف األحداث لقانوف الموجبة األسباب انظر - 
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مراقب السموؾ عند تعيينو يمينًا أماـ محكمة األحداث بأف يؤدي واجبات وظيفتو بأمانة وصدؽ 
خالص، ويكوف لو في ممارسة ميامو صفة الضابطة القضائية.  وا 

 ميام مراقب السموك وواجباتو:  -ب

" يقوم مراقب السموك بجميع الميام  مف قانوف األحداث عمى ما بمي:/أ 22نّص المشّرع في المادة 
المنوطة بو بموجب أحكام ىذا القانون وباالختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون 

وقد صدر قرار وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ رقـ  االجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير العدل".
يد مياـ مراقب السموؾ وواجباتو إضافة لما جاء في قانوف بتحد 1974/ 18/9تاريخ  815

 األحداث. 

وقبؿ تحديد مياـ مراقب السموؾ البّد مف اإلشارة إلى أف التحقيقات االجتماعية وتقديـ التقارير الدورية 
والمقترحات المتعمقة باألحداث المودعيف في معاىد إصالح األحداث ومراكز المالحظة، وحضور 

قى محصورة بالمختصيف مف العامميف التابعيف ليذه المعاىد والمراكز، ومف تندبيـ ليذه محاكمتيـ تب
 الغاية، وتخرج بالتالي عف مياـ مراقب السموؾ.

 أما عف مياـ مراقب السموؾ وواجباتو فيمكف إجماليا بما يمي:

في جميع  حضور محاكمة الحدث الموضوع تحت إشرافو أو الذي أجرى التحقيؽ االجتماعي بشأنو-أ
 أدوار الدعوى واالستماع إليو مف قبؿ المحكمة.

مف قانوف األحداث. وىذا يتطمب  1-/أ44إجراء التحقيؽ االجتماعي المنصوص عميو في المادة -ب
 منو زيارة الحدث بيدؼ: 

دراسة وضع األسرة أو القائميف عمى تربيتو مف الناحية االجتماعية واالقتصادية والثقافية  -1
 والصحية.

 معرفة عالقة أفراد األسرة بعضيـ ببعض وأسموب التربية في األسرة. -2
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معرفة نظرة أفراد األسرة لمحدث، وموقؼ ىذا األخير مف والديو وأخوتو أو مف يتوّلى شؤوف  -3
 رعايتو.

 دراسة وضع الحي والبيئة التي يعيش فييا الحدث والتعّرؼ عمى رفاقو واألماكف التي يرتادىا.  -4

 معرفة األسباب المباشرة وغير المباشرة التي دفعت بالحدث إلى االنحراؼ.  -5

اقتراح التدبير اإلصالحي المالئـ لحالة الحدث، واقتراح تبديؿ التدبير اإلصالحي المفروض مف  -ج
 المحكمة أو تعديمو بعد انقضاء ستة أشير عمى األقؿ عمى البدء بتنفيذه.

المراقبة المفروض عمى الحدث. إذ يتوّلى مراقبة سموؾ ىذه الحدث  يتولى تنفيذ تدبير الحرية -د
والعمؿ عمى إصالحو بإسداء النصح لو ومساعدتو عمى تجنب السموؾ السيئ وتسييؿ امتزاجو 
بالمجتمع، وذلؾ مف خالؿ وضع خطة لتوجيو الحدث ومعالجتو في ضوء قرار محكمة األحداث 

الحدث ومشكمتو وظروفو االجتماعية، والتي يجب أف  المختصة وتعميماتيا بشكؿ يتفؽ مع حالة
 تتضمف: 

 إبعاد الحدث عف ارتياد األماكف أو القياـ باألعماؿ التي كانت سببًا في انحرافو. -1

إبعاد الحدث عف ارتياد الخمارات ودور القمار وسائر األماكف التي يرى أّف المنع مف ارتيادىا  -2
 مفيد لو.

 اظبة عمى حضور الندوات والمحاضرات التي يحددىا لو.حّث الحدث عمى المو  -3

تسييؿ انتساب الحدث لمنوادي الرياضية والفنية واالجتماعية لممارسة أنواع النشاطات واليوايات  -4
 لمؿء الفراغ بما ىو مفيد.

 زيارة المؤسسة التي تعيد إلييا المحكمة برعاية الحدث أو المكاف الذي يمارس فيو الحدث عممو -ىػ
سواء أكانت منشأة صناعية أـ تجارية أـ زراعية، ومراقبة سموكو وتوجيو النصح لو، واالتصاؿ 
بالقائميف عمى العمؿ في المؤسسة أو المنشأة لإلطالع عمى سموؾ الحدث وتصرفاتو وتعاممو مع 

 زمالئو ومدى تأثير ىذا التدبير في تعديؿ سموكو.
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تحصيمو العممي، والتعاوف المستمر مع إدارتيا لمراقبة زيارة المدرسة التي يتابع فييا الحدث  -ف
سموكو ونشاطو ومدى قيامو بواجباتو المدرسية، والعمؿ بيا لحّؿ المشكالت والصعوبات التي تعترضو 

 بيدؼ إصالحو وتعديؿ سموكو وفؽ أسموب تربوي يتالءـ مع وضعو.   

وريًا في كّؿ شير عف حالة الحدث يجب عميو أف يرفع إلى محكمة األحداث المختصة تقريرًا د -و
الموضوع تحت رقابتو وعف سموكو وتأثير المراقبة عميو. ويجب عميو أيضًا أف يرفع ليا تقريرًا عف 
كّؿ حالة تدؿ عمى سوء سموؾ الحدث، أو يرى مف المفيد إطالعيا عميو، ولو أف يقترح عمييا التدابير 

 قانوف األحداث(.  مف 23التي يرى في فرضيا فائدة لمحدث )المادة 

جميع التقارير التي ُيعّدىا والتحريات والتحقيقات التي يقوـ بيا ضمف ميامو تبقى سرية، وال  -ز
 يجوز إطالع الغير عمييا سوى الجيات المعنية.

يجب عميو مراعاة تعميمات محكمة األحداث المختصة في كّؿ ما يتعمؽ باألحداث الموكؿ إليو  -ح
اإلشراؼ عمييـ، ويحّؽ لو االطالع عمى أضابيرىـ والتقارير االجتماعية والطبية أمر مراقبة سموكيـ و 

والنفسية المتعمقة بيـ وجميع الوثائؽ التي مف شأنيا الكشؼ عف شخصية كّؿ منيـ وميولو مما يسيؿ 
 ميمتو.
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 مكاتب الخدمة االجتماعية

 تشكيل مكتب الخدمة االجتماعية:  - أ

األحداث أّنو يؤازر كّؿ محكمة مف محاكـ األحداث في محافظتي مف قانوف  56جاء في المادة 
دمشؽ وحمب مكتب الخدمة االجتماعية تنشئو وزارة العدؿ وُتحدث مالكو بمرسوـ، ويرأس ىذا 
المكتب أحد المختصيف في التربية أو عمـ النفس أو الخدمة االجتماعية أو الحقوؽ. ولوزير العدؿ أف 

 اعية في المحافظات األخرى عندما تقتضي الضرورة ذلؾ.يحدث مكتبًا لمخدمة االجتم

 ميام مكتب الخدمة االجتماعية:  - ب

 يقوـ ىذا المكتب بالمياـ اآلتية:

إجراء التحقيؽ االجتماعي مباشرة أو بوساطة مركز المالحظة الموقوؼ فيو الحدث إف وجد،  -أ
المادية واالجتماعية،  وذلؾ لمحصوؿ عمى المعمومات الممكنة والمتعمقة بأحواؿ ذوي الحدث

وبأخالقو، وبدرجة ذكائو، وبالبيئة والمدرسة المتيف نشأ فييما، وبحالتو الصحية، وبأفعالو السابقة، 
 وبالتدابير الناجعة في إصالحو.

عالـ  -ب تنظيـ سجالت بالحاالت التي ُتعرض عمى المحكمة، والتعرؼ عمى حاالت التكرار وا 
 المحكمة بذلؾ.

ير المقدمة مف مراقبي السموؾ عف األحداث المكمفيف بمراقبتيـ ورفعيا إلى محكمة دراسة التقار  -ج
 األحداث مع بياف المطالعة بشأنيا. 

 أي ميمة أخرى في ىذا الشأف تسند إليو في مرسوـ إحداثو. -د
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 مراكز المالحظة

حداث الذيف عّرفت المادة األولى مف قانوف األحداث مركز المالحظة بأّنو المركز المخصص لأل
 يقرر القاضي توقيفيـ قبؿ صدور الحكـ النيائي بشأنيـ.

المتعمؽ بمعاىد إصالح  30/12/1950الصادر في  60وجاء في المادة الثانية مف القانوف رقـ  
األحداث أّنو يخصص في كّؿ معيد إصالحي جناح لألحداث الذيف يقرر القاضي توقيفيـ قبؿ 

 عميو اسـ مركز المالحظة.     صدور الحكـ النيائي بشأنيـ يطمؽ

 مكان مخصص لتوقيف األحداث: -أ

 ُيقبؿ في مركز المالحظة:

 األحداث الذيف تعيد بيـ النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ أو محكمة األحداث.  -أ

 األحداث الذيف تقرر المحكمة أو قاضي التحقيؽ توقيفيـ احتياطيًا لمّدة ال تتجاوز شيرًا واحدًا.  -ب

األحداث الذيف يقرر القاضي وضعيـ مؤقتًا في مركز المالحظة لمّدة ال تتجاوز ستة أشير  -ج
 بيدؼ دراسة أحواليـ النفسية والجسمية.

 اإلجراءات المتخذة تجاه الحدث فور وصولو المركز: -ب

يوضع الحدث فور وصولو إلى مركز المالحظة في غرفة خاصة تحت مالحظة أولية سريعة مّدة 
اـ عمى األكثر، وغايتيا معرفة فيما إذا كاف اختالطو بغيره مف األحداث في المركز يشّكؿ ثالثة أي

مف النظاـ الداخمي لمعاىد  82خطرًا عمييـ بسبب حالتو الصحية أو تمّرده أو شراستو )المادة 
 اإلصالح(.

 ويتخذ مدير المعيد عمى ضوء نتائج المالحظة األولية أحد أمريف:

 لقسـ المالئـ لحالتو.وضع الحدث في ا -1
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 إرسالو إلى أحد المستشفيات، وذلؾ بعد موافقة السمطة التي عيدت بو. -2

 ميمة مركز المالحظة:  -ج

تتولى مراكز المالحظة ميمة التحقيؽ االجتماعي، وذلؾ في المحافظات التي ال يوجد فييا مكتب 
قانوف األحداث(. وتتجمى ميمة مراكز /ج مف 56لمخدمة االجتماعية ممحؽ بمحكمة األحداث )المادة 

 المالحظة بما يمي:

 جمع المعمومات المتعمؽ بماضي الحدث )السوابؽ الوراثية والشخصية واالجتماعية(. -أ

دراسة خصائص شخصيتو، وخاصة ما يتعمؽ منيا بحالتو الصحيحة والنفسية وقابميتو لمدراسة  -ب
 واستعداداتو المينية.

 التي أدت بو إلى الجنوح. الوقوؼ عمى العوامؿ -ج

تنظيـ تقرير اجتماعي يتضمف كافة المعمومات المتعمقة بشخصية الحدث، وبيئتو، وسوابقو،  -د
وسموكو، وعالقاتو االجتماعية، وممخص مشكمتو، واقتراح التدابير اإلصالحية المناسبة إلصالحو، 

رساؿ ىذا التقرير إلى المحكمة واالحتفاظ بنسخة عنو في إضبار   ة الحدث.وا 
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 معاىد اإلصالح

عمى أّنو: " تنشأ معاىد إلصالح األحداث  1950لسنة  60نّصت المادة األولى مف القانوف رقـ 
المنصوص عمييا في قانوف األحداث الجانحيف، وتمحؽ بوزارة الشؤوف  الجانحيف تقوـ بالمياـ

والعمؿ المحافظة التي يرى  االجتماعية والعمؿ، عمى أف تعّيف بقرار مف وزير الشؤوف االجتماعية
ضرورة إلنشاء معيد إصالح األحداث فييا، ومكاف إنشاء المعيد واسـ المعيد وجنس األحداث 

 )ذكور أو إناث( الذيف يحجزوف فيو".

 التعريف بمعيد إصالح األحداث:  -أ

صصة معيد اإلصالح بأّنو مؤسسة تربوية مخ 1974عّرفت المادة األولى مف قانوف األحداث لسنة 
لألحداث المحكوميف، والمقرر وضعيـ فييا مف قبؿ المحكمة، ويقبؿ فيو األحداث الذيف تفرض 
عمييـ تدابير اإلصالح لمّدة ستة أشير عمى األقؿ مف قبؿ محاكـ األحداث بالنسبة لممعاىد 
المخصصة لألحداث الجانحيف، واألحداث الذيف تفرض عمييـ تدابير الرعاية بالنسبة لممعاىد 

 خصصة لرعاية المشرَّديف والمتسوليف. الم

ويضـ المعيد مديرًا لو وعددًا مف اإلدارييف والفنييف، منيـ أخصائي اجتماعي، ومعمموف، ومراقبوف 
ليمّيوف ونياريوف، وطبيب جسماني، وآخر نفسّي، وممرض، ومحاسب، وأميف مستودع، ومدبرة 

وآخر لالنضباط.  وتشرؼ عمى المعيد  لممنزؿ، وعدد آخر مف المستخدميف. وىناؾ مجمس لممعيد
 لجنة إدارية تتألؼ مف:

مدير المعيد رئيسًا، وعضوية كّؿ مف: قاضي األحداث ومدير التربية والتعميـ رئيس جمعية حماية  
األحداث في المحافظة ذات العالقة، ومف أحد موظفي المعيد، ويرشحو مدير المعيد                           

(.  ويشتمؿ المعيد عمى األقساـ الرئيسية 1950لسنة  60مف القانوف رقـ  11)المادةأمينًا لمسر
التالية:  قسـ األوالد، وقسـ المراىقيف، وقسـ الفتياف. ويراعى ىذا التقسيـ أثناء الطعاـ، وعند تطبيؽ 

 مف النظاـ الداخمي(.  6برامج استغالؿ أوقات الفراغ، وفي المياجع )المادة 
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 األحداث داخل معيد اإلصالح:رعاية  -ب

عمى  1950لسنة  60والقانوف رقـ  1974لقد حرص المشّرع السوري في قانوف األحداث لسنة 
بعادىـ عف سجوف  إنشاء معاىد خاصة إلصالح األحداث ميمتيا توفير الرعاية والتعميـ ليـ وا 

: " غاية المعيد ية بقولياالكبار، ولّخصت المادة األولى مف النظاـ الداخمي لمعاىد اإلصالح الغا
صالحيم وتزويدىم بما يحتاجون إليو في الحياة  إبعاد األحداث الجانحين عن السجون العامة وا 
من دراسة ابتدائية ومينة عممية وتربية قواىم الفكرية واألخالقية والبدنية وتنمية شعورىم القومي 

 ".  ليصبحوا مواطنين صالحين

األحداث في معيد اإلصالح التعميـ الالـز لتأىيميـ اجتماعيًا. ويقسـ : يتمقى التربية والتعميم -أ
التعميـ إلى قسميف: التعميـ النظري وتؤخذ مواده مف منياج التعميـ العاـ، والتعميـ الميني وتعّيف 

 فروعو بقرار مف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ. ويتضمف نظاـ التربية والتعميـ العناية بما يمي:

: وييدؼ إلى جعؿ الحدث يساىـ تدريجيًا بتطوره الشخصي، ح الطباع واإلعداد األخالقيإصال -1
 ويقوـ بيذه الميمة المعمموف والمراقبوف.

يقّسـ األحداث إلى زمر أو فرؽ رياضية، وُتعطى دروس في التربية البدنية يوميًا  النمو البدني: -2
، عمى أف يراقب معمـ الرياضة نشاط الحدث لكّؿ زمرة عمى حدة وفؽ برنامج موضوع ليذه الغاية

 وسموكو، ويسجؿ تصرفاتو، ويقدـ تقريرًا بذلؾ إلى األخصائي االجتماعي.

ويقوـ بو المعمموف حسب المنياج المدرسي المقرر، ويتبع في التدريس  التعميم المدرسي: -3
مر أو فئات حسب النظري طريقة الزمر أو الصفوؼ، فيقّسـ األحداث بموجب ىذه الطريقة إلى ز 

مستواىـ الفكري والعممي، عمى أال يزيد عددىـ في كّؿ صؼ عف ثالثيف حدثًا. ويشمؿ النشاط 
المدرسي تشجيع األحداث عمى القياـ ببعض اليوايات كالرسـ والنحت والموسيقى والتمثيؿ، أو 

افظة عمى التمريف عمى اإلسعافات األولية، وعمى تأليؼ جمعيات لمخدمات االجتماعية، والمح
النظافة، وعمى تأليؼ فرؽ رياضية وكشفية وموسيقية وتمثيمية، وعمى المطالعة والعناية بالمكتبة، 
 ويشمؿ أيضًا إقامة المعارض الفنية لغرض إشغاؿ األحداث وتنظيـ المباريات الخطابية، وغير ذلؾ. 
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المناسبة في  ويجري تخصيص األحداث لألعماؿ الصناعية أو الزراعية التدريب الميني: -4
المعيد بعد األخذ بعيف االعتبار منشأىـ الحضاري أو الريفي، واستعداداتيـ البدنية ومياراتيـ اليدوية 

 وميوليـ الشخصية وذكائيـ ومستواىـ الفكري.

يعّيف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ مف يقوـ بتعميـ الديف والنصح واإلرشاد  اإلرشاد الديني: -5
قامة الشعائر  الدينية. وا 

يقوـ بيا بشكؿ خاص األخصائي االجتماعي في المعيد الذي يتولى  الرعاية االجتماعية: -ب
 األعماؿ التالية:

طالعيـ عمى أنظمة المعيد   استقباؿ األحداث عند دخوليـ المعيد وتنظيـ استمارات التسجيؿ وا 
اجتماعي، والتعاوف مع الطبيب ليقبموا الحياة فيو، ومسؾ مصنفات األحداث، وتنظيـ تقرير  وطمأنتيـ

الجسماني والطبيب النفسي لتشخيص حالة الحدث ووضع خطة العالج، واالتصاؿ بالييئات الرسمية 
يجاد عالقة طيبة بيف الحدث والمجتمع،  واألىمية ذات العالقة بغية التوسع في دراسة حالة الحدث، وا 

يجاد جّو  وذلؾ عف طريؽ إتاحة الفرص لألحداث لممشاركة في الحياة االجتماعية خارج المعيد، وا 
يجاد الثقة والتفاىـ  مف التفاىـ بيف الحدث وأسرتو والتمييد لعودتو إلى بيئتو، وتكويف عالقات ودية وا 
يجاد نوع مف التسمية والنشاط  بينو وبيف األحداث مف جية وبينو وبيف اإلدارة مف جية أخرى، وا 

ج ىذا النشاط، والتعاوف مع لجنة الرعاية إليجاد عمؿ االجتماعي في المعيد واإلشراؼ عمى برام
 لمحدث عند خروجو مف المعيد، وتتبع الحدث بعد خروجو مف المعيد، ومراقبة مراسالت الحدث.

 يقوـ بيا الطبيب الجسماني والنفسي الذي يعمؿ عمى: الرعاية الصحية والنفسية: -ج

فحص جسـ الحدث فحصًا دقيقًا عند دخولو المعيد، وتنظيـ تقرير يبّيف فيو ما إذا كانت حالتو 
الصحية تتطمب معالجة خاصة، كما يشير فيو إلى درجة استعداده لمقياـ باألعماؿ المينية والتربية 

ي البدنية، ومعالجة المرضى ووصؼ األدوية الالزمة ليـ، ومسؾ سجؿ يدوف فيو التقرير الصح
المنظـ عف حالة الحدث. كما يدوف فيو كّؿ ما يتعمؽ بحالة الحدث الصحية خالؿ إقامتو في المعيد، 
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ويقوـ بفحص األحداث كّؿ ثالثة أشير، ومراقبة أوزانيـ، ومراقبة الحالة الصحية العامة، ونظاـ 
 التغذية، والمواد الغذائية في المعيد.

 واجبات المعيد:  -ج

المعيد يبّمغ المدير ولي أمره بحجزه فيو، ويدعوه لزيارتو واالطمئناف عميو إذا عند وصوؿ الحدث إلى 
وجد في ذلؾ مصمحة الحدث، كما ُتدرس فور وصوؿ الحدث إلى المعيد حالتو الصحية والنفسية 

صالحو )المادتاف  مف النظاـ  4و3وميولو وقابميتو الدراسية والمينية لتتخذ أساسًا في توجييو وا 
عاىد اإلصالح(. ويجب أف يكوف العامموف في المعيد عمى اختالؼ فئاتيـ قدوة حسنة الداخمي لم

 مف النظاـ الداخمي(. 7لألحداث في تصرفاتيـ وأحاديثيـ ولباسيـ وفي حياتيـ الخاصة )المادة 

يجب عمى مدير المعيد المخصص لألحداث الجانحيف تقديـ تقرير بعد انقضاء ستة أشير عمى 
معيد يبّيف فيو حالة الحدث مف النواحي كافة، ولو أف يقترح في التقرير إعفاءه وضع الحدث في ال

مف باقي المّدة أو فرض أّي تدبير إصالحي آخر يراه ضروريًا لمصمحة الحدث. كما يجب عميو 
تقديـ تقارير دورية إلى محكمة األحداث كّؿ ثالثة أشير حتى يتـّ إخالء سبيؿ الحدث. وعمى مدير 

خصص لرعاية المتسوليف والمشرديف تقديـ تقرير إلى محكمة األحداث عف حالة الحدث المعيد الم
 المحكوـ بتدبير الرعاية كّؿ ثالثة أشير، ولو أف يقترح فيو إخالء سبيمو.

ويزود المعيد المخمى سبيميـ مف األحداث بمصدقات عف درجة تحصيميـ النظري والميني، 
ـ فيو. ويجب عمى المعيد تتبع أحواؿ الحدث لمّدة عاـ وبمصدقات عف حسف سموكيـ أثناء وجودى

بعد خروجو مف المعيد، وعميو أف يضيؼ إلى إضبارتو الخاصة جميع المعمومات التي يحصؿ عمييا 
 عف سيرتو وسموكو خالؿ ىذه الفترة، ويتولى ىذا التتبع األخصائي االجتماعي.  

 

  

 تمارين:

  ؼ بمعيد إصالح األحداثعر. 
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 السادسةالوحدة التعميمية 

 اإلجراءات الخاصة باألحداث
 الكممات المفتاحية:

 –النفسي الفحص  –الطبي الفحص  –الصحية الفحوص  – يلمتحقيق االجتماع -الحدث الة ح
 العقميالفحص 

 الممخص:

إصبلح حالة ىو  ة جنوح األحداثالسوري في معالج إّن المبدأ األساسي الذي استيدفو المشّرع
ولذلك أفرد لؤلحداث قواعد إجرائية  .الحدث، وليس توقيع العقاب الذي يوقع عادة عمى البالغين

تتصف بالمرونة والبعد عن الشكميات المفرطة، والحفاظ عمى خاصة تنسجم مع ىذا المبدأ، و 
 شخصية الحدث، والخروج في الكثير من المسائل عن القواعد العامة. 

 األىداف التعميمية:

 نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في 

 والطبيعة القانونية لمتحقيق االجتماعي وشروطتمييز  -1
 ومضمون التحقيق االجتماعي ومجاالتمعرفة  -2
 ةالطبيعة القانونية لمفحوص الصحيتمييز  -3
 ةلفحوص الصحيامضمون معرفة  -4
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كان في القواعد إّن المبدأ األساسي الذي استيدفو المشّرع السوري في معالجة جنوح األحداث، إن 
الموضوعية المتعمقة بشروط التجريم أو الجزاء، أو في القواعد اإلجرائية التي تتبع بعد وقوع الجريمة، 

 .1يكمن في الوصول إلى إصبلح حالة الحدث، وليس توقيع العقاب الذي يوقع عادة عمى البالغين
تتصف بالمرونة والبعد عن ولذلك أفرد لؤلحداث قواعد إجرائية خاصة تنسجم مع ىذا المبدأ، و 

الشكميات المفرطة، والحفاظ عمى شخصية الحدث، والخروج في الكثير من المسائل عن القواعد 
اإلجراءات العادية المتعمقة بموضوع و دراسة حالة الحدث، : إلى الجزءالعامة. وعميو سوف نقسم ىذا 

 الدعوى.

  

                                                             

1
 .144ص ،125رقم ،سابق مرجع ،جوخدار حسن. د - 
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 الخاصة بدراسة حالة الحدث اإلجراءات
بفضل األفكار الجديدة لمدرسة الدفاع االجتماعي بمواجية الجريمة، فقد نّصت تشريعات معظم 
الدول عمى ضرورة دراسة حالة الجاني، عن طريق ما يسمى بالبحث السابق عمى الحكم، وذلك 

لحالتو. لكّن ىذه التشريعات بيدف معرفة درجة خطورتو اإلجرامية تمييدًا لفرض الجزاء المبلئم 
اختمفت فيما بينيا حول خطة تقرير إجراء البحث السابق عمى الحكم، فمنيا ما جعمو إلزاميًا بالنسبة 
لؤلحداث والبالغين عمى حد سواء، ومنيا ما جعمو جوازيًا في حدود معينة، ومنيا ما جعمو إلزاميًا فيما 

 . 2يتعمق باألحداث الجانحين وحدىم

سورية فإّن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نّصًا يقضي بإجراء البحث السابق  أما في 
 عمى الحكم في قضايا البالغين، بخبلف قانون األحداث الذي نّص عميو بالنسبة لؤلحداث الجانحين. 

 إّن الغاية األساسية من البحث السابق عمى الحكم بالنسبة لؤلحداث الجانحين ىي الوصول إلى
معرفة دقيقة لعناصر شخصية كّل واحد منيم، بفحصيا بطريقة عممية، من أجل إظيار شروط حياتو 
المادية والتربوية واالجتماعية واألخبلقية والصحية والنفسية، والبحث عن الوسائل المبلئمة إلصبلحو 

ما ىي عن طريق وضع خطة لمعالجة انحرافو. ولكن ما ىي وسائل البحث السابق عمى الحكم؟، و 
طبيعتيا القانونية؟، وما ىو مضمونيا؟، ومن ىم األشخاص الموّكل إلييم تنفيذ ىذا البحث؟، وكيف 

 تتجمى عبلقتيم بالقاضي الذي أمرىم بإجرائو؟.

                                                             
 واإلنكميزي، السويسري القانونان: والبالغين لؤلحداث بالنسبة الحكم عمى السابق البحث إجراء وجوب عمى تنصّ  التي التشريعات من - 2
 التي القوانين منو  .األثيوبيو  الدانمركي،و  اليولندي،و  اليوغسبلفي: اآلتية القوانين من كل جوازياً  جعمو بينما. األمريكية الواليات قوانين بعضو 

 مرجع ،جوخدار حسن .د: انظر) السويديو  البمجيكي،و  اإليطالي،: فحسب لؤلحداث بالنسبة السابق البحث ىذا إجراء وجوب عمى تنصّ 
 في وليس القانون نّص  في ىذا األحداث، جنايات في إال إلزامياً  الحكم عمى السابق البحث يكون ال فرنسا فيو  (.164،ص141سابق، رقم
 :انظر) الحكم أو اإلجراءات بطبلن إلى يؤدي ال إجرائو عدم نّ إ إذ لمبالغين، بالنسبة متبع ىو كما وذلك العممية؛ الممارسة

Cass.Crim.1er.dec.1960,D.,1961,p.385.) 
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وسنحاول اإلجابة عن التساؤالت السابقة، وما تثيره من إشكاالت قانونية، وذلك من خبلل تقسيم 
لدراسة التحقيق االجتماعي، بينما نعالج في الثاني الفحوص الدراسة إلى مبحثين: يخصص األول 

 الصحية. 

 التحقيق االجتماعي

تتميز اإلجراءات المتبعة أمام قضاء األحداث بضرورة إجراء التحقيق االجتماعي، من أجل مسـاعـدة 
المحكمة في سبر أغوار شخصية الحدث الجانح، لمعرفة األسباب التي دفعتو إلى االنحراف أو 

رتكاب الجريمة، ووصف التدبير اإلصبلحي المبلئم لعبلج حالتو. ولفترة طويمة كان التحقيق ا
( 1-/ أ4االجتماعي ىو الوسيمة الوحيدة المتبعة في دراسة حالة الحدث الجانح. وقد نّصت المادة )

، 8/4/1979تاريخ  51المعّدل بالقانون ذي الرقم  30/3/1974تاريخ  18من قانون األحداث رقم 
عمى إجراء التحقيق االجتماعي، جاعمة من التقرير الذي يضعو  1/9/2003تاريخ  52والقانون رقم 

 المسؤول عن ىذا التحقيق مستندًا الزمًا في ممف الدعوى.

ولئلحاطة بالجوانب القانونية لمتحقيق االجتماعي البّد من دراسة طبيعتو القانونية وشروطو فضبًل عن 
 مضمونو ومجاالتو.
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 الطبيعة القانونية لمتحقيق االجتماعي وشروطو

إّن اليدف من إجراء التحقيق االجتماعي ىو الحصول عمى المعمومات المتعمقة بأحوال أىل الحدث 
المادية واالجتماعية، وبأخبلقو وبدرجة ذكائو، وبالوسط الذي نشأ فيو، وبالمدرسة التي ترّبى فييا،  

 (.من قانون األحداث 44/1اجعة في إصبلحو )المادة وبأفعالو السابقة، وبالتدابير الن

 الطبيعة القانونية لمتحقيق االجتماعي:  -أوالً  

في ىذا المجال نجد من المفيد مقارنة التحقيق االجتماعي مع البحث األولي والخبرة الفنية، وذلك من 
 اجل التوصل إلى طبيعتو القانونية.

إّن التحقيق االجتماعي والبحث التحقيق االجتماعي والبحث األولي أو التحقيق االبتدائي:  -أ
األولي يمتقيان في نقطة واحدة، وىي أّن كمييما ييدف إلى التحضير لمقرار الذي ستتخذه الجية 

ية الحدث القضائية المختصة بمواجية الحدث الجانح، فيتخذ التدبير الجزائي المؤقت أو الدائم بمواج
من بعد الحصول عمى المعمومات المتعمقة بحالتو عن طريق التحقيق االجتماعي. وكذلك فإّن قرار 
تحريك الدعوى الجزائية أو عدم تحريكيا يتّم في ضوء االستدالالت األولية الخاصة بالواقعة الجرمية 

لك فإّنيما يختمفان من التي توّصل إلييا أعضاء الضابطة العدلية  من خبلل البحث األولي. ومع ذ
حيث أّن التحقيق االجتماعي ال يتدخل إال بعد تحريك الدعوى الجزائية، ويتناول دراسة حالة الحدث 
الجانح لمعرفة العوامل أو األسباب التي دفعتو إلى االنحراف أو ارتكاب الجريمة، واقتراح التدبير 

مبلحقة الجزائية، ويركز عمى وقائع الجريمة المناسب لعبلج حالتو. أما البحث األولي فإّنو يسبق ال
سنادىا إلى فاعميا.  وا 

ويختمف أيضًا التحقيق االجتماعي عن التحقيق االبتدائي، ألّن ىذا األخير ال ُيعنى إال بالفعل 
الجرمي المقترف وتقدير أدلة إثباتو لتحديد مدى كفايتيا إلحالة المّدعى عميو إلى المحاكمة، فيو 

 ما تّم في مرحمة البحث األولي، وال يقوم بو إال قضاء التحقيق.  يأتي مكّمبًل ل

ىناك خبلف واسع وكبير بين التحقيق االجتماعي والخبرة. التحقيق االجتماعي والخبرة:  -ب
نما ىو مخصص فقط لتزويد  فالتحقيق االجتماعي ال ييدف إلى إجراء فحص أو دراسة فنية بحتة، وا 
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التي تساعده عمى معرفة الظروف واألسباب التي قادت الحدث إلى  القاضي بالمعمومات الضرورية
االنحراف أو ارتكاب الجريمة، بغية اختيار التدبير اإلصبلحي المبلئم لحالة ىذا الحدث. أّما الخبرة 
فتتعمق بمسائل فنية عممية بحتة تتصل بموضوع الدعوى، ويريد القاضي االستيضاح عنيا بالقدر 

. فالخبرة ىي أبداء رأي 3الضوء عمى الجريمة وتحديد المسؤولية الجزائية لمرتكبييا الذي يفيد في إلقاء
. وتقوم الحاجة 4فني من شخص مختّص عمميًا وفنيًا في شأن واقعة ذات أىمية في الدعوى الجزائية

ى مسألة فنية تتصل بوقوع الجريمة ونسبتيا إل -أثناء سير الدعوى الجزائية  -إلى الخبرة إذا أثيرت
المّدعى عميو، ويمتد نطاقيا إلى تحديد مدى مسؤولية المّدعى عميو، ومدى أىميتو لتحمل العقوبة أو 

 التدبير االحترازي. 

وتنحصر ميمة الخبير بالمسائل العممية الفنية التي يحددىا القاضي في قرار التكميف. فالقاضي 
أن تكون ىذه الميمة عامة بحيث  يحدد لمخبير موضوع الميمة المكمف بيا بشكل واضح، وال يجوز

 . 5تشمل إبداء الرأي في أمور قانونية تتعمق بالدعوى ذاتيا، فيعد ذلك تدّخبًل في عمل القاضي

وكما ىو الحال في الخبرة، فإّن ميمة المحقق االجتماعي تتخذ الطابع القضائي، حيث يقوم ىذا  
حتاجيا عن حالة الحدث الجانح، وال المحقق بمساعدة القاضي، بأن يقدم لو المعمومات التي ي

 يستطيع المحقق االجتماعي القيام بميمتو إال بناء عمى تكميف من محكمة األحداث المختصة.

وخبلفًا لمخبير يمكن لممحقق االجتماعي االستماع إلى المّدعى عميو" الحدث" بدون حضور  
عتراض عمى تقرير المحقق القاضي، أو المدعي الشخصي أو وكيمو القانوني. كما ال يجوز اال

االجتماعي من قبل الحدث أو ولّيو أو وكيمو القانوني. فيمكن والحالة ىذه أن يكون التقرير مضرًا 
بمصمحة الحدث، من غير أن يممك وسيمة الدفاع المطموبة لرفع الضرر عنو. وبكل األحوال يجب 

                                                             

 .بعدىا ماو  656ص ،1987 ،الرابعة بعةط،الدمشق ،الجديدة المطبعة الجزائية، المحاكمات أصول: حومد الوىاب عبد. د - 3

 .474ص ،507ف ،1988القاىرة،،العربية النيضة دار الجنائية، اإلجراءات قانون شرح ،حسني نجيب محمود .د - 4

5
 .  475،ص509رقم سابق، مرجع ،حسني نجيب محمود .د ؛661ص سابق، مرجع ،حومد الوىاب عبد،د - 
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ممزم لمقاضي، فمو أن يأخذ بيذا عدم المغاالة بذلك، باعتبار أن تقرير المحقق االجتماعي غير 
 التقرير، ولو أن يرفضو كامبًل أو جزئيًا.

 فضبًل عّما سبق، يتمتع المحقق االجتماعي بصبلحيات واسعة عمى النحو الذي سنراه فيما بعد، بينما 

 كما رأينا سابقًا فإّن ميمة الخبير تكون محددة بمسألة فنية معينة.

 :شروط التحقيق االجتماعي -ثانياً  

يجب أن يتّم تنفيذ التحقيق االجتماعي تحت إشراف ومراقبة القاضي الذي أمر بو، وعمى المكمفين  
بإجرائو تقديم تقارير بالدراسات التي قاموا بيا، وبالنتائج التي توصموا إلييا مشفوعة بمقترحاتيم. 

 يعاقب عمييا القانون.ويتطمب ىذا التحقيق أن يرتكب الحدث جريمة 

لم تحصر بعض تشريعات أن يتّم تنفيذه بناًء عمى أمر صادر من جية قضائية مختصة:  -أ
نما أجازت أيضًا  األحداث صبلحية األمر بإجراء التحقيق االجتماعي بقضاء الحكم فحسب، وا 

فيو أّن ىذه الخطة  . ومما ال شكّ 6لقاضي التحقيق ولمنيابة العامة أو الضابطة العدلية األمر بإجرائو
منتقدة، ألّنيا تسمح بإجراء التحقيق االجتماعي في وقت لم تنتو فيو بعد التحقيقات األولية عن 
الجريمة، واحتمال عدم إقامة الدعوى الجزائية عمى الحدث ما يزال قائمًا، وبالتالي لن يكون لمتحقيق 

حفظ الدعوى بدون مبلحقة بالنسبة  االجتماعي أي قيمة قانونية، في حال قررت النيابة العامة

                                                             
 الحدث إحضار عند العدلية الضابطة أو العامة النيابة عمى 2002 لسنة 422 رقم الجديد المبناني األحداث قانون من 34 المادة أوجبت - 6

 35 المادة تنصّ  كما. االجتماعي التحقيق بمباشرة وأمره تجريو، الذي التحقيق لحضور االجتماعي المندوب دعوة المشيود، الجرم في أماميا
 المذكور القانون من 41 المادة في أيضاً  وجاء. بالتحقيق شروعو عند السابقة اإلجراءات نفس التحقيق قاضي تباعا عمى القانون نفس من
ذا"  :وأنّ   الحكم،عمى صدور قبل تستحصل، أن األحداث محكمة عمى السابقة، اإلجراءات إطار في لمحدث اجتماعي ممف وضع قد يكن لم وا 

 صبلحية األحداث قضايا في التحقيق عن المسؤولين القضاة الفرنسي عالمشرّ  أعطى وقد. االجتماعي المندوب بو يقوم اجتماعي تحقيق
 .(تعديبلتوو  1945 لسنة األحداث قانون من 9و 8 المادتان)االجتماعي التحقيق بإجراء األمر
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لمحدث. لذلك فمن األفضل عدم األمر بإجراء التحقيق االجتماعي إال بعد تحريك الدعوى العامة 
 . 7بحّق الحدث، ألّن األمر بإجرائو ينطوي عمى مساس بالحرية الفردية مما يدخل في سمطة القاضي

لم  - 8األحداث في بعض الدول العربية  كغيره من تشريعات -في حين أّن قانون األحداث السوري
نما خّول محكمة األحداث ىذه الصبلحية لتستخدميا أثناء التحقيق الذي تجريو،  يتبع ىذه الخطة، وا 
وذلك لتفادي إمكانية المساس بالحياة الخاصة لمحدث وأسرتو، قبل ثبوت كفاية األدلة لدى  قاضي 

 قانون  من 44لك كما ىو واضح من نّص المادة التحقيق، ووضع المحكمة يدىا عمى الدعوى؛ وذ

وعمى الرغم من أّن المشرع السوري لم يفصح عن رغبتو وتعديبلتو.  1974لسنة  18األحداث رقم 
في إعطاء قاضي التحقيق المختص في قضايا األحداث صبلحية األمر بإجراء التحقيق االجتماعي، 

المذكور يمنع ىذا القاضي من الحصول عمى المعمومات إال أّنو ال يوجد نّص في قانون األحداث 
التي تتعمق بحالة الحدث الجانح وضميا إلى ممف الدعوى، وذلك في معرض قيامو بالتحقيقات 
العادية التي يجرييا، أو بواسطة مركز المبلحظة الذي يقوم بإجراء التحقيق االجتماعي تمقائيًا عند 

 / من القانون ذاتو. 45و 10ام المادتين /إيداع الحدث الجانح فيو وفقًا ألحك

وأمر التكميف ىو الذي ينّظم العبلقة بين القاضي وبين المحقق االجتماعي، وعمى ىذا األخير التقيد 
بمضمون أمر التكميف وحدوده، واحترام سر المينة، وأي خرق لذلك يمكن أن يعرض المحقق 

  .9االجتماعي لممساءلة المسمكية والقضائية

ال يتّم إجراء التحقيق االجتماعي إال ضمن نطاق شرعي محدد بنّص تكاب الحدث جريمة: ار  -ب
، نجد أّن األمر 1974/ من قانون األحداث السوري لسنة 44القانون. ومن استعراض نّص المادة / 

بإجراء التحقيق االجتماعي يكون وجوبيًا في الجنايات، ويترتب عمى عدم إجرائو أو إغفال ذكره في 
                                                             

 .166-165سابق،ص مرجع ،جوخدار حسن.د - 7

 .1996 لسنة 12 رقم المصري الطفل قانون من 127 المادة - 8

9 -    CARBONNIER(J): L’enquête sociale et ses limites juridiques, Sauvegardé de l’enfance                             

                                ,1957,n.1005,p.1009                                                                                                                         

            

100 



                                                            
 

. بينما يكون جوازيًا في الجنح والمخالفات، حيث 10لحكم تعريض حكم محكمة األحداث لمنقضا
يجوز لممحكمة األمر بو أو االستغناء عنو، وذلك متبعًا خطة قانون األحداث الجانحين الفرنسي لسنة 

ماعي . أما في بعض الدول كمصر مثبًل، فقد ألزم المشّرع بإجراء التحقيق االجت11وتعديبلتو 1945
. أما في المخالفات فقد جعمو 12ليس فقط في الجنايات، بل وفي الجنح وحاالت التعرض لبلنحراف

جوازيًا، فبل يجب عمى المحكمة طمبو لضآلة ما تشير إليو أو تدل عميو المخالفات من خطورة 
 . 13اجتماعية أو إجرامية

نقد خاصة عندما يرتكب الحدث ولكّن خطة المشّرع في كّل من سورية ومصر وفرنسا لم تسمم من ال
جريمة جديدة. ففي ىذه الحالة كان من األفضل إعطاء القاضي صبلحية االستغناء عن إجراء 
التحقيق االجتماعي ثانية، واالكتفاء بالتحقيق المنّفذ سابقًا عمى إثر ارتكاب الحدث لجريمتو األولى، 

رتكاب جريمة جديدة، حيث يكون في ىذه أي بجعمو إلزاميًا في الحاالت التي تستوجبو عدا حالة ا
الحالة جوازيًا. فالتحقيق االجتماعي يتطمب جيدًا كبيرًا ويستغرق وقتًا طويبًل، وتكرار األمر بإجرائو ال 
يحقق غالبًا أّي فائدة، لعدم إضافة أي معمومات جديدة غير تمك المتوافرة لدى المحكمة، والتي تّم 

  وظة لدى مكتب الخدمة االجتماعية المؤازر ليا.الحصول عمييا من السجبلت المحف

                                                             
 (.استانبولي ألديب الجزائية القوانين مجموعة من 85 القاعدة) 21/9/1982 تاريخ 407قرار ،596 أحداث ،نقض  - 10

 

11
 يمكن لذلك طويبًل، ووقتاً  جيداً  يستغرق االجتماعي التحقيق أن الواقع. وتعديبلتو 1945 لسنة الفرنسي األحداث نونقا من 10 المادة - 

 رغبة لنا يفسر ما ىذاو  .الحدث لدى إجرامية أو اجتماعية خطورة وجود إلى غالباً  تشير ال ياألنّ  المخالفات،و  الجنح في عنو االستغناء
 في إلزامياً  يكون ال االجتماعي التحقيق فإنّ  كذلكو  .المخالفاتو  الجنح في جوازياً  االجتماعي التحقيق جعلفي  الفرنسيو  السوري عينالمشرّ 

 بطبلن وئإجرا عدم عمى يترتب فبل. لمبالغين بالنسبة الحال ىو كما وذلك األحداث، لجنايات بالنسبة الفرنسي لمقضاء الفعمية الممارسة

 (.   Cass.Crim.,1er.dec.,1960,D.,1961,p. 385:انظر) الحكم أو اإلجراءات

 .1996 لسنة المصري الطفل قانون من 127 المادة - 12

 الحكم عبد .د ؛759ص1985المصري،اإلسكندرية، القانونو  اإلسبلم في األحداث رعاية ،الشوربجي البشرى المستشار - 13
 .392ص ،1997اإلسكندرية،،الجامعية المطبوعات دار النقض، وقضاء الفقو ضوء في األحداث جرائم ،فودة
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/ من قانون األحداث  44بموجب نّص المادة / الجية المختصة بإجراء التحقيق االجتماعي:  -ج
وتعديبلتو، يعيد بإجراء التحقيق االجتماعي من حيث المبدأ إلى مكتب الخدمة  1974لسنة  18رقم 

إلى مراقب السموك أو مركز المبلحظة في حال عدم وجود االجتماعية المؤازر لمحكمة األحداث، أو 
  .14مكتب الخدمة االجتماعية

ويمكن لمحكمة األحداث إجراؤه خبلل التحقيق العادي الذي تجريو مباشرة باستجواب الحدث وسماع 
الشيود، أو عن طريق شرطة األحداث. األصل أّن وظائف شرطة األحداث تنحصر في التحري عن 

ث، وليس القيام بتحقيقات اجتماعية ميدانية. فاالختصاصي االجتماعي ىو األنسب ليذه جرائم األحدا
الميمة، وذلك بما يممك من خبرة عممية وفنية في مجال البحث االجتماعي. إذ إّنو في معرض 
تحّرييا عن جرائم األحداث، يمكن ليا الحصول عمى المعمومات عن أحوال الحدث وأسرتو وأصدقائو 

التي تفيد المحكمة في التعرف عمى أسباب انحراف الحدث، من أجل وضع خطة إلصبلحو وبيئتو، 
عادة تأىيمو. فميمة شرطة األحداث تقتصر عمى مجرد تقديم ىذه المعمومات، وال تمتد إلى تحميميا  وا 
واستنباط نتيجة معينة منيا، ألّن ذلك يدخل ضمن وظيفة الخبراء االجتماعية، ويختص بيا القاضي 

 .15عتباره الخبير األول فيما يعرض عميوبا

ومما ال شك فيو أّن خطة المشّرع السوري بالنسبة لمجية المختصة بتنفيذ التحقيق االجتماعي )ماعدا 
شرطة األحداث(، تقّدم فوائد عظيمة كونيا ُتسند ميمة التحقيق االجتماعي إلى أشخاص مختصين، 
                                                             

 محافظتي في األحداث محاكم من محكمة كلّ  يؤازر"  :أن عمى 1974 لسنة 18 رقم السوري األحداث قانون من/ 56/ المادة تنصّ  - 14
 عمم أو التربية في المختصين حدأ المكتب ىذا ويرأس بمرسوم، مبلكو وتحدث العدل وزارة تنشئو االجتماعية، لمخدمة مكتب وحمب دمشق
 المصمحة يرى عندما األخرى المحافظات في االجتماعية لمخدمة مكتباً  يحدث أن العدل ولوزير .الحقوق أو االجتماعية الخدمة أو النفس
 وزارة تكمفو الذي الموظف فيو السموك مراقب أما .المبلحظة مركز بوساطة أو مباشرة االجتماعي التحقيق إجراء ميامو ومن ".ذلك تقتضي
 األحداث قانون من األولى المادة) تربيتو عمى ولمقائمين لو واإلرشادات التوجييات وتقديم الحدث تربية بمراقبة والعمل االجتماعية الشؤون
 لمخدمة مكتب وجود عدم حالة في االجتماعي التحقيق إجراء صبلحية السموك مراقب إلى عالمشرّ  أيضاً  سندأ قدو  (.أعبله المذكور

 الخدمة في الجامعية الشيادة حممة من يكون أن ويفضل االجتماعية، الخدمة مجال في الخبرة لدييم ممن تسميتو ويتم. االجتماعية
خبلص بأمانة وظيفتو واجبات يؤدي بأن األحداث محكمة أمام يميناً  تعيينو عند يقسمو  .النفس عمم أو االجتماع عمم أو االجتماعية  المادة) وا 

 .(األحداث قانون من ب/22

 .166ص سابق، مرجع ،جوخدار حسن .د - 15
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ن األفضل أن يوكل إجراء ىذا التحقيق إلى وىم عمى اتصال مباشر مع القضاة. ومع ذلك فم
االختصاصي االجتماعي، الذي سوف يعيد إليو أمر األشراف عمى الحدث وقيادتو وتوجييو فيما 

 بعد.

فمن الطبيعي واألفضل أن يعيد بميمة التحقيق االجتماعي عن حالة الحدث الجانح إلى 
ة ما يؤىميم لمقيام بيذه الميمة، وذلك اختصاصيين اجتماعيين مينيين، لدييم من الخبرة والممارس

شريطة أن يمتمكوا االتزان العقمي والعاطفي، وحسن التصرف، وسبلمة البدن، وحضور البديية، وأن 
تتوافر لدييم الرغبة الحقيقية في ممارسة مثل ىذا العمل االجتماعي، واإليمان العميق برسالتو. إذ إّنو 

متوسط في الخدمة  تماعي عمى مؤىل عممي عاٍل أوال يكفي حصول المرشح لمعمل كمحقق اج
االجتماعية أو التربية أو عمم االجتماع أو عمم النفس، بل ال بّد أن يكون لديو خبرة في مجال الخدمة 
االجتماعية، وأن يتّم اختياره من بين المشيود ليم بالسمعة الطيبة وحسن السموك، والرغبة في أداء 

لممجتمع الذي سيعمل فيو من النواحي االجتماعية واألخبلقية والعادات ىذا العمل، والفيم الكامل 
والتقاليد. وقبل ممارستو لميامو يجب عميو اّتباع برنامج تدريبي يتضمن دراسات عممية وعممية تتعمق 

؛ ىذا فضبًل عن أدائو اليمين أمام 16بعممو كمراقب سموك أو محقق اجتماعي في مشكبلت األحداث
خبلص. ومما يؤخذ عمى  محكمة األحداث المختصة بأن يؤدي واجبات وظيفتو بأمانة وصدق وا 

                                                             
 عمم أقسام أو االجتماعية، الخدمة في عال مؤىل عمى حاصمون اجتماعيون مراقبون االجتماعي التحقيق مصر في ينفذ - 16

 تمقوا قد يكونوا أن يشترطو  سنة؛ عن تقل ال ةمدّ  االجتماعي العمل مجال في ممارسة ولدييم اآلداب، كميات في االجتماع
 ىذا أداء في والرغبة الطيبة والسمعة السموك بحسن ليم المشيود من يكونوا أنو  بنجاح، بالمراقبة الخاص التدريبي البرنامج
 ميدان في سنوات خمس خبرة لدييم تكون أن فيشترط االجتماعية، الخدمة في متوسط مؤىل عمى حاصمين كانوا إذا أما العمل؛
 بالقرار المعدل 1974 لسنة 139 رقم االجتماعية الشؤون وزير قرار: انظر) السابقة الشروط عن فضبلً  وذلك األحداث، رعاية
 ال ةمدّ  االجتماعي العمل مجال في ممارسة ولدييم اآلداب، كميات في االجتماع عمم أقسام أو االجتماعية، الخدمة في 430رقم
 االجتماعي التحقيق بإجراء يقوم فرنسا فيو  (.1996 لسنة 12رقم الطفل قانون من 127 والمادة ،1976 لسنة سنة، عن تقل

 لمحكمة مؤازر خاص بمكتب ويرتبطان االجتماعية، الخدمة دبموم عمى نحاصبل اجتماعية أخصائية أو اجتماعي أخصائي
ذاو  األحداث، شرطة مكاتب استثناءً  التحقيق بيذا القيام يمكنو  .األحداث  المبلحظة، نظام تحت موضوعاً  الجانح الحدث كان ا 

/ 8/المادة أحكام بموجب لو المخولة الرسمية شبو تحقيقاتو خبلل تنفيذه األحداث لقاضي يمكنو  ،المبلحظة مركز بإجرائو يكمف
 (.ذاتو القانون من 10 المادة:انظر) وتعديبلتو 1945 لسنة الفرنسي الجانحين األحداث قانون من
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خطة المشّرع السوري أنو لم يشترط أداء اليمين إال بالنسبة لمراقب السموك فحسب، بينما أغفل مثل 
  . 17ىذا الشرط بالنسبة لمن يتوّلى التحقيق االجتماعي من غير مراقب السموك

ر فيمن يقوم بيذه الميمة الثقة المفترضة في كّل من يشغل وظيفة عامة، الواقع أّنو ال يكفي أن تتواف
بل ال بّد أيضًا أن تتوافر فيو ضمانات خاصة تتناسب مع طبيعة ميمتو كمحقق اجتماعي في قضايا 
األحداث الجانحين األكثر حساسية، لتعمقيا بأحواليم الشخصية وأحوال أسرىم. وىذا يتطمب أداء 

لمثل تمك اليمين أمام محكمة األحداث قبل ممارستو لميامو. فمن موجبات أمر  المحقق االجتماعي
التكميف القضائي بإجراء التحقيق االجتماعي أن يحمف المحقق االجتماعي عند تسّممو ىذا األمر 
خبلص. فأمر التكميف ىو  يمينًا أمام محكمة األحداث المختصة بأن يؤدي ميمتو بأمانة وصدق وا 

عبلقة بين القاضي وبين المحقق االجتماعي، وأداء ىذا األخير لميمين يجعمو ممتزمًا الذي ينّظم ال
بضرورة التقيد بمضمون أمر التكميف وحدوده، فضبًل عن احترامو لسر المينة، وأّي إخبلل ليذا 

 االلتزام يعّرضو لممساءلة المسمكية والقضائية.

قب السموك صفة الضابطة القضائية أو العدلية ومن المبلحظ أّن المشّرع السوري قد أضفى عمى مرا 
أثناء ممارستو لميمتو، بينما لم ينّص عمى مثل ذلك بالنسبة لمن ُتسند لو ميمة إجراء التحقيق 

/ب من قانون األحداث(. وبكل 22االجتماعي من غير مراقب السموك وشرطة األحداث)المادة 
ق االجتماعي، من غير شرطة األحداث، ضابطة األحوال ال يمكن عّد من يتولى ميمة إجراء التحقي

عدلية بالمعنى الدقيق لمكممة. إذ إّنو ال يممك صبلحية التحري عن الجريمة ومرتكبييا، وال يستطيع 
األمر بالتفتيش والمصادرة، وغيرىا من أعمال التحقيق القضائي. ولكن يستفيد ىذا المحقق 

لية والخبراء، وذلك باعتبار أّن عممو يدخل ضمن االجتماعي من الحصانة الممنوحة لمضابطة العد
وظيفة الخبراء االجتماعية. وكذلك فإّنو كالخبراء الفنيين يخضع لقواعد رّد القضاة، فبل يجوز أن 
ينتدب من أجل دراسة أحوال أقربائو من األحداث، نظرًا لمعبلقة التي تربطو بيم، مما قد تؤثر عمى 

   .الميمة المنتدب ليا
                                                             

17
 يميناً  تعيينو، عند السموك مراقب يقسم"  :وأنّ  عمى تعديبلتوو  1974 لسنة 18 رقم الجانحين األحداث قانون من ب/22 المادة نصت - 

خبلصو  صدقو  ةبأمان وظيفتو واجبات يؤدي بأن األحداث محكمة أمام  ".ا 
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إّن االلتزام األكثر أىمية الذي يقع عمى عاتق الشخص المكّمف بالتحقيق رة إعداد تقرير: ضرو  -د 
االجتماعي، يتمثل في ضرورة إعداد تقرير يقدمو إلى القاضي الذي أمر بإجرائو. والتقرير االجتماعي 

ة، ال يكون محضرًا أو تقرير خبرة، بل ىو خبلصة لمجمل ظروف أىل الحدث المادية واالجتماعي
وبأخبلقو وبدرجة ذكائو، وبالبيئة التي نشأ فييا والمدرسة التي ترّبى فييا، وبأفعالو السابقة، 
وبالمقترحات المناسبة في خطة إصبلحو. فبل يجوز تقديم ىذا التقرير شفويًا من عمى منصة 

، ولكن يح ًً نما يجب أن يقّدم مكتوبًا إلى المحكمة، وال يشترط تبلوتو عمنًا ّق لمحدث وولّيو الشيادة، وا 
أو وصّيو أن يأخذ عممًا بكّل ما يتضمنو التقرير من معمومات ليا تأثير عمى قرار المحكمة النيائي. 
ذا لم يتسّن لمحدث وولّيو أو وصّيو مناقشة المحقق االجتماعي في مضمون تقريره، فينبغي عمى  وا 

ة، بل يجب عمييا أن تمحصيا المحكمة أن ال تسمم بكل ما ورد فيو من معمومات عمى أّنيا صحيح
 بدقة.

ومن المستحسن الطمب من الحدث البقاء خارج قاعة المحكمة عندما يجري البحث والمناقشة في 
. إذ إّن ذلك يتيح لممحكمة إمكانية اإلصغاء لما يريد أن يقولو 18مسائل تتعمق باألسرة ووضع المنزل

البوح بو لممحكمة، مما لم يرد ذكره من قبل.وكذلك ولّيو أو وصّيو في غيابو، فربما يوجد لديو ما يريد 
فإّن إبقاء الحدث خارج قاعة المحكمة يعطي المحكمة فرصة ثمينة كي تستوضح من الولّي أو 
الوصّي عن رأيو حول أفضل الوسائل الممكنة لمعالجة مشكمة ىذا الحدث، وحصوليا عمى موافقتو 

الجة. ودون أدنى شّك فإّن ىذا التصرف مع الولّي أو وتأييده، إن أمكن، لما ستتخذه من وسائل المع
الوصّي، يجعمو يشعر بعدالة المحكمة وغيرتيا عمى ضمان صالح الحدث عمى أحسن وجو ممكن. 
ىمال العناية بو  لذا ال يجوز لممحكمة أن توجو الموم إلى أّي منيما عمى تقصيره بحّق الحدث وا 

نفورىما وعدم تعاونيما معيا، وقد يوّلد أيضًا في نفس  بحضور ىذا األخير، ألّن ذلك قد يؤدي إلى
 الحدث روح الكراىية ليما. 

                                                             
18

 من ب/  49 المادة) لذلك ضرورة وجدت إذا استجوابو بعد الحدث بإخراج تأمر أن المختصة األحداث لمحكمة عالمشرّ  أجاز فقد لذلك - 
 .تعديبلتوو  1974 لسنة 18 رقم األحداث قانون
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ويجب أن يكتب التقرير بمغة سيمة وواضحة ومختصرة، وعمى المحقق االجتماعي تجنب إيراد أّي 
 تفاصيل ال تفيد في معالجة مشكمة الحدث الجانح، وعدم تدوين كّل ماال عبلقة لو بقضيتو.

أن يشير المحقق االجتماعي إلى مصادر ىذه المعمومات بغية إعطاء تقريره مصداقية ومن المفيد  
أكبر، وينبغي أن يتضمن التقرير كتابة النتائج التي تتضمن نظرة شاممة عن شخصية الحدث 
وظروفو العائمية واالجتماعية، واقتراح التدبير اإلصبلحي الذي يراه مناسبًا لحالة الحدث الجانح. وفي 

وضع الحدث في مركز المبلحظة يتّم إعداد تقرير كامل وشامل عن الحالة الصحية والظروف حال 
االجتماعية لمحدث من قبل االختصاصيين في ىذا المركز، ويرسل إلى القاضي المختّص مشفوعًا 

 بمقترحاتيم بشأن إصبلح الحدث الجانح.

 

  

106 



                                                            
 

 مضمون التحقيق االجتماعي ومجاالتو

كما رأينا فيما تقدم أّن الغاية من التحقيق االجتماعي ىي توضيح العوامل واألسباب التي دفعت  
الحدث لبلنحراف أو الرتكاب الجريمة، ومقترحات إصبلحو. ليذا فإننا سنبحث عمى التوالي في 

 مضمون التحقيق االجتماعي، ثم في المجاالت التي يتّم فييا ىذا التحقيق.

 تحقيق االجتماعي:مضمون ال -أوالً 

يتضمن التحقيق االجتماعي دراسة وضع الحدث الشخصي واألسري واالجتماعي والميني والثقافي،  
وذلك بما يمّكن المحكمة من اتخاذ التدبير اإلصبلحي األكثر مبلئمة بحّقو. فالتحقيق االجتماعي ىو 
       إجراء ييدف إلى الحصول عمى معمومات تتعمق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحدث الجانح
والوسط الذي يعيش فيو. ولكن ما ىي أىمية تحديد مضمون التحقيق االجتماعي؟، وما ىي 

 المعمومات التي يجب أن يتضمنيا ىذا التحقيق 

إّن بعض التشريعات الخاصة باألحداث التي تأخذ أىمية تحديد مضمون التحقيق االجتماعي:  -أ
/ من قانون  127مونو. فمثبًل اكتفت المادة / بالتحقيق االجتماعي لم ُتعط قائمة تفصيمية بمض

بالقول: " يجب عمى المحكمة في حاالت التعرض لبلنحراف،  1996لسنة  12الطفل المصري رقم 
وفي مواد الجنايات والجنح، وقبل الفصل في أمر الطفل، أن تستمع إلى أقوال المراقب االجتماعي، 

ي دفعت الطفل لبلنحراف أو التعرض لو، ومقترحات بعد تقديمو تقريرًا بحالتو يوضح العوامل الت
إصبلحو، كما يجوز لممحكمة االستعانة في ذلك بأىل الخبرة". وخطة المشّرع المصري لم تسمم من 
النقد، ألّنيا تسمح بإجراء تحقيق اجتماعي يحتوي عمى معمومات ضرورية وغير ضرورية، نافعة 

  طة المتبعة في كّل من سورية وفرنساوغير نافعة، فكان من األفضل لو األخذ بالخ

/ من قانون األحداث  44حددت المادة / ما يتضمنو التحقيق االجتماعي من معمومات:  –ب
 1945( من قانون األحداث الفرنسي لسنة 4/ ف 8المطابقة تمامًا لنّص المادة ) -السوري

 -أيث نّصت عمى أّنو: " المعمومات التي يجب أن يتضمنيا التحقيق االجتماعي، ح –وتعديبلتو 
أن تحصل عمى جميع المعمومات الممكن الحصول عمييا  -1تدعو محكمة األحداث.وعمييا:
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المتعمقة بأحوال ذوي الحدث المادية واالجتماعية، وبأخالقو وبدرجة ذكائو، وبالبيئة والمدرسة 
 ".ة في إصالحوالمتين نشأ فييما، وبحالتو الصحية، وبأفعالو السابقة، وبالتدابير الناجع

فالغاية من المجوء إلى ىذا التحديد بشكل واضح وصريح تكمن في تجنب الوقوع في المحاذير التي  
 أشرنا إلييا فيما سبق.

ومما يجدر اإلشارة إليو أّن التحقيق االجتماعي يتضمن سوابق الحدث الجانح من وجية نظر سبر 
ارتكابو الجريمة، وليس من أجل تشديد العقوبة التي أغوار شخصيتو لمتعرف عمى أسباب انحرافو أو 

ستتخذ بحقو. وىذا ما يمّيز التحقيق االجتماعي عن التحقيقات التي تجرييا الضابطة العدلية أو 
النيابة العامة أو تمك التي يجرييا القضاة. لذا كان من المفترض أن يشمل أيضًا ىذا التحقيق سوابق 

ُيعّد من أىم عوامل انحراف األحداث، خاصة وأّن المشرع اشترط في  أىل الحدث، ألّن فساد األسرة
من أجل تسميم الحدث إلى أبويو أو أحدىما، أو إلى  1974/ من قانون األحداث لسنة  7المادة / 

 أحد أفراد أسرتو، أن تتوافر فييم الضمانات األخبلقية.

 مجاالت التحقيق االجتماعي: -ثانياً 

قيقة وموضوعية ال بّد من االتصال بمصادرىا. وتشمل ىذه المصادر لمحصول عمى معمومات د 
مقابمة الحدث الجانح، وزيارة األسرة، والمدرسة أو مكان العمل، وذلك فضبًل عن االستعانة 

  بالمستندات والوثائق الموجودة في ممف الدعوى

ة القاضي ىو اإلطبلع إّن أول عمل يقوم بو المحقق االجتماعي بعد تسّممو مذكر مقابمة الحدث: -أ
عمى ممف الدعوى من أجل التعرف عمى طبيعة جريمة الحدث وظروفيا، والحالة المدنية لو وألىمو، 
وبعض العناوين الضرورية. وبعد ذلك يقابل الحدث بدعوتو إلى مكتبو إن كان غير موقوف، ومقابمة 

أسرتو، حيث يستطيع الحدث المحقق االجتماعي لمحدث في مكتبو تكون أفضل من رؤيتو بين أفراد 
ذا كان الحدث يعمل  اإلفصاح عن كّل ما يريد قولو بدون الشعور بحرج أو خجل من أىمو. وا 
فمممحقق االجتماعي زيارتو في مكان عممو، ولكن خارج أوقات الدوام الرسمي من أجل عدم إثارة 

 انتباه زمبلئو في العمل.      

108 



                                                            
 

ربوية إصبلحية أو في مركز لممبلحظة، فميذا المحقق أما إذا كان الحدث مودعًا في مؤسسة ت
 مقابمتو داخل ىذه المؤسسات، عمى أن يتّم ذلك بمعزل عن زمبلئو الموقوفين.

وتنحصر ميمة المحقق االجتماعي في االستعبلم عن األسباب والعوامل التي دفعت الحدث 
يا، فيمكنو استجوابو عن طعامو لبلنحراف أو ارتكاب الجريمة، وال تمتد إلى ظروف الجريمة وخطورت

ولباسو وىواياتو وطموحاتو المستقبمية، وكيف يقضي أوقات فراغو، وعن أفراد أسرتو وأصدقائو، وغير 
 ذلك مما لو عبلقة بظروفو الشخصية والبيئة التي يعيش فييا.

جتماعي، ال يمكن تجاىل أسرة الحدث الجانح فيي المصدر األساسي والميم لمتحقيق اال األسرة: -ب
كونيا البيئة الطبيعية التي عاش ويعيش فييا ىذا الحدث. فمن خبلل األسرة يستطيع المحقق 
االجتماعي الحصول عمى كّل المعمومات المفيدة عن حالتيا المدنية ومواردىا المالية، وكيف يقضي 

عي إما أفرادىا أوقات فراغيم، وعن وضع الحدث الجانح فييا وسموكو. ويمكن لممحقق االجتما
ن كان من األفضل ليذا المحقق  الذىاب لزيارة األسرة في محل إقامتيا أو دعوة أفرادىا إلى مكتبو. وا 
القيام بزيارتيا في مكان سكنيا، ألّن ذلك يتيح لو إمكانية االستماع إلى أفراد آخرين من أقارب 

 الحدث وجيرانو.

سرتو الغاية من عممو، المتمثمة في معرفة وينبغي عمى المحقق االجتماعي أن يشرح لمحدث الجانح وأ
األسباب الحقيقية التي دفعت الحدث لبلنحراف أو الوقوع في ىاوية الجريمة، والتوصل إلى معرفة 
التدبير الذي تقتضي مصمحتو اتخاذه في سبيل إصبلحو وتقويم اعوجاجو، إلعادتو إلى المجتمع 

ذلك يستطيع ىذا المحقق أن يكسب ثقة الحدث سميمًا معافى قادرًا عمى المساىمة في بنائو. وب
وأسرتو،       وأن يتجاوز كل ما من شأنو أن يؤثر في عدم إعطاء كّل المعمومات المتوافرة لدييم، 

 والتي تفيد في الكشف عن الدوافع واألسباب الحقيقية وراء انحراف الحدث بارتكابو الجريمة.   

جتماعي أّنو من المفيد التعرف عمى عبلقات الحدث وقد يجد المحقق االالوسط االجتماعي:  -ج
بزمبلئو في المدرسة والعمل وأصدقائو في منطقة السكن. ويمكن الحصول عمى ىذه المعمومات من 
المدرسة ومكان العمل والجيران، ولكن ىل يجوز لو تدوين أقوال من قابميم في ىذه األماكن تحت 
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لمحقق االجتماعي الحصول عمى المعمومات الخاصة اسم مجيول؟ في بعض األحيان ال يستطيع ا
بالحدث موضوع الدراسة من قبل المعممين في المدرسة، أو أرباب العمل، أو الجيران، إال بشرط عدم 
ذكر أسمائيم، وذلك لمنع إمكانية كّل مبلحقة جزائية محتممة ليم من قبل الحدث أو أىمو، في حال 

ن جية، ومن جية أخرى لدرء كّل ثأر ممكن من قبميم االفتراء وعدم صحة ىذه المعمومات م
بمواجية ىؤالء المعممين أو أرباب العمل أو الجيران، لكونيم ال يتمتعون بالحصانة التي يتمتع بيا 

 .19الشيود ضد جميع أشكال التيديد أو االعتداء المقصود

منو ذلك، ولكن مع  وبناًء عميو يمكن لممحقق االجتماعي التكتم عن صاحب المعمومات إذا طمب
 الحذر الشديد بتقدير المعمومات المصرح بيا وتقييميا  بما يمكن من عدم اإلضرار بالحدث.

  

                                                             
19 -   BLONDET(M.): Les renseignements anonymes dans les enquêtes sociales et les 

enquêtes de personnalité,J.C.P.,1969,1,2218.                                                                                                          
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 لفحوص الصحيةا

إّن دراسة حالة الحدث الجانح تستدعي أحيانًا المجوء إلى إجراء بعض الفحوص الصحية والنفسية لو، 
. جاء في 20فييا االجتماعي عنو وعن البيئة التي يعيشوعدم االكتفاء بالدراسة التي يجرييا المحقق 

"إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسدية أو النفسية تستمزم من القانون نفسو أّنو: 47المادة 
دراسة وماًلحظة واسعة جاز لو أن يقرر وضعو مؤقتًا في مركز المالحظة لمدة ال تتجاوز ستة 

وتعديبلتو  1974لسنة  18ثاني( من قانون األحداث رقم /أ البند ال 44نّصت المادة )و  ".أشير
" تأمر محكمة األحداث بفحص الحدث جسديًا ونفسيًا من قبل طبيب أخصائي إذا اقتضى عمى أن: 

 الحال ذلك 

 -في بعض األحيان -كما بّينا سابقًا فإّن حالة الحدث الجانح الجسدية أو النفسية أو العقمية تتطمب
ة قبل الفصل بالدعوى، وىذا ما ال يستطيع القاضي عممو بنفسو. ففي ىذه دراسة ومبلحظة واسع

الحالة البّد من المجوء إلى أصحاب االختصاص الفني الدقيق من أطباء عامين أو اختصاصيين في 
عمم النفس واألمراض العقمية. فالفحوص الصحية ىي عممية بحتة، ىدفيا تزويد القاضي بالمعمومات 

لة الفيزيولوجية أو النفسية أو العقمية لمحدث، وذلك من أجل معرفة عوامل انحرافو الضرورية عن الحا
  وأسبابو أو ارتكابو الجريمة

 ودراسة ىذه الفحوص تقتضي منا تسميط الضوء عمى طبيعتيا القانونية ومضمونيا:

 

 

 

                                                             
20 -                                                                                                                   

            MédicoetpsychiatriqueL’examenBIZE:Dr. - jeunesdespsychologique                                            
                   délinquants.,P.D.P.,1958,p.628                                                                               
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 الطبيعة القانونية لمفحوص الصحية

خبلفًا لمتحقيق االجتماعي، فإّن الفحص الصحي ُيعّد من إجراءات الخبرة العممية البحتة، ألّنو يتعمق 
بمسائل فنية، ولكنو يختمف عن الخبرة العادية المنصوص عمييا في قانون العقوبات. إذ إّن الفحوص 

إدانة المّدعى المنصوص عمييا في قانون األحداث ترمي إلى إرشاد المحكمة، ليس فيما يتعمق ب
ّنما تيدف إلى إرشادىا في اختيار التدبير اإلصبلحي المبلئم  عميو"الحدث" وتحديد مسؤوليتو، وا 
لحالتو. أما الخبرة العادية فيي تيدف إلى تبصير المحكمة في مسائل تتعمق بموضوع الدعوى من 

 أجل تحديد مسؤولية المّدعى عميو. 

العقوبات وخبراء قانون األحداث التحقيق في موضوع الجريمة، وبكل األحوال ال يستطيع خبراء قانون 
نما ينحصر عمميم في شخص فاعميا لتحديد مسؤوليتو أو معرفة األسباب والعوامل التي دفعتو إلى  وا 

 االنحراف أو السموك المناىض لممجتمع.

مك صبلحية والجدير بالذكر أّن ىذه الفحوصات الصحية ليس ليا أّي صفة إلزامية، فالمحكمة تم
مطمقة بإجراء ىذه الفحوص أو عدم إجرائيا. ولكن إذا تقدم الحدث نفسو أو من يمثمو شرعًا أو قانونًا 
بطمب األمر بإجراء مثل تمك الفحوص، فيجب عمى المحكمة في ىذه الحالة أن تعمل قرار رفضيا 

ة، وتقرر المحكمة إجراء الفحوص. وتثور المشكمة في حالة ارتكاب عدد من األحداث جريمة واحد
الموافقة عمى طمبات بعضيم بإجراء الفحوص الطبية الجسدية أو النفسية أو العقمية، وترفض إجراء 
ذلك بالنسبة لآلخرين. ففي ىذه الحالة ينبغي عمى المحكمة إعطاء تفسير واضح ودقيق لقرارىا 

بيب أن ُيعّد تقريرًا ويجب عمى الط المتخذ في ىذا الشأن، وذلك حتى يشعر الجميع بالمساواة.
يتضمن بيانًا مفّصبًل بحالة الحدث الصحية من الناحية الجسدية والنفسية أو العقمية، والمقترحات 
والحمول المناسبة لعبلجو. ويشكل ىذا التقرير جزءًا أساسيًا من ممّف الدعوى، وذلك لما يقدمو من 

فحص الحدث ودراسة حالتو، والنافعة في  فوائد تتجمى في النتائج التي يتّم التوصل إلييا من خبلل
اختيار التدبير اإلصبلحي المبلئم لعبلج حالتو. إذ إّنو يمكن لممحكمة أن تحكم بالتدابير اإلصبلحية 
التي تراىا كفيمة بإصبلح حال الحدث في ضوء المعمومات المتوافرة لدييا عن حالة الحدث الجسدية 

التقرير غير ممزم لممحكمة، فميا أن تأخذ بو أو ال تأخذ. وكذلك والنفسية والعقمية واالجتماعية. وىذا 
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يجب عمى الطبيب أال يتجاوز حدود مذكرة المحكمة المكمف بموجبيا بإجراء الفحص الصحي، فضبًل 
 عن التقيد أيضًا بسر المينة.  

 

 مضمون الفحوص الصحية

محكمة األحداث بفحص الحدث "أن تأمر من قانون األحداث عمى: ) 2-/ ف أ 44 (نّصت المادة 
من القانون ذاتو  47". وجاءت المادة جسديًا ونفسيًا من قبل طبيب أخصائي إذا اقتضى الحال ذلك

إذا رأى القاضي أّن حالتو الجسمية أو النفسية تستمزم دراسة ومالحظة واسعة جاز  بالقول إّنو: "
ز ستة أشير ولمقاضي إلغاء ىذا لو أن يقرر وضعو مؤقتًا في مركز لممالحظة لمدة ال تتجاو 

التدبير إذا اقتضت مصمحة الحدث ذلك، ويؤجل البّت في القضية إلى ما بعد انتياء المالحظة 
 والدراسة".  

والمبلحظ أّن المشّرع السوري لم ُيشر صراحة في النصين السابقين إلى إجراء الفحص العقمي   
مر بإجرائو إذا رأت أّن حالة الحدث الجانح لمحدث. ومع ذلك ال يوجد ما يمنع المحكمة من األ

"إذا تبين أّن جنوح الحدث                                              /ب( من القانون ذاتو تقضي بأّنو:16تتطمب ذلك، خاصة وأّن المادة )
ث بينما نجد أّن تشريعات األحدا ناشئ عن مرض عقمي  يحجز في مصّح مالئم حتى يتّم شفاؤه".

في بمدان عديدة نّصت صراحة عمى إمكانية إجراء الفحص العقمي لمحدث عندما تستمزم حالتو 
من قانون حماية  41إجراءه، وذلك فضبًل عن إجراء الفحوص الجسدية والنفسية )فقد نّصت المادة 

و: عمى أنّ  2002لسنة  422األحداث المخالفين لمقانون أو المعرضين لخطر االنحراف المبناني رقم 
"لممحكمة أن تأمر عند االقتضاء بأّي معاينة طبية سواء كانت جسدية أو نفسية أو عقمية. لممحكمة 
أن تضع الحدث في دار المبلحظة......إذا اقتضى التحقيق االجتماعي أو المعاينة مثل ىذا 

ذا رأت عمى أّنو: " إ 1996لسنة  12من قانون الطفل المصري رقم  128التدبير".  ونّصت المادة 
المحكمة أّن حالة الطفل البدنية أو العقمية أو النفسية تستمزم فحصو قبل الفصل في الدعوى قررت 
وضعو تحت المبلحظة في أحد األماكن المناسبة التي تمزم ذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن 
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 1945ة ( من قانون األحداث الفرنسي لسن5/ف8يتّم ذلك الفحص". وجاء أيضًا في المادة )
وتعديبلتو أّنو:"لقاضي األحداث األمر بإجراء الفحص الطبي أو الفحص النفسي أو العقمي إذا 

 استدعى الحال ذلك. وعند االقتضاء يمكنو وضع الحدث في مركز لبلستقبال أو المبلحظة".

فالفحوص الصحية تتضمن فحصًا طبيًا عاديًا، وفحصًا نفسيًا، وفحصًا عقميًا؛ وذلك حسب ما 
 تقتضيو حالة الحدث الجانح أو المعرض لخطر االنحراف.

 الفحص الطبي العادي: -أوالً  

تكمن الغاية األساسية من الفحص الطبي العادي في معرفة سبلمة الحدث جسديًا وفيزيولوجيًا في  
وضعو الراىن والمستقبمي. فإجراء ىذا الفحص مفيد جدًا، ألّنو الوسيمة الناجعة في اكتشاف المرض 
أو األمراض الجسدية التي يعاني منيا الحدث، والتي ال تسمح بوضعو خارج المؤسسات الصحية. 
فإذا تبّين لممحكمة أّن حالة الحدث الجسدية تستدعي العبلج في ضوء تقرير الطبيب، فميا األمر 

 بإيداعو مصحة عبلجية مبلئمة.

خرى عن حالة الحدث، عمى تفيم فالفحص الطبي العادي يمكن أن يساعد المحكمة مع التقارير األ
مشكمة ىذا األخير من جوانبيا المختمفة. فقد يتضح أحيانًا أن منشأ انحراف الحدث وارتكابو الجريمة، 
يعود إلى اختبلل انفعالي في حياتو ناجم عن اضطراب في الغدد أو إصابة أحد أعضاء الجسم 

ليس سوى عناية صحية ومعالجة طبية،  بتشوه أو إيذاء. وفي ىذه الحالة فإّن ما يحتاجو الحدث
 بحيث إذا توافرت لو زال ما بو من انحراف أو عمى األقل خّف ما عنده من ميل لبلنحراف.

 الفحص النفسي: -ثانياً  

يرمي الفحص النفسي إلى الكشف عن جوانب شخصية الحدث المختمفة لمعرفة سموكو السوي،  
لقدرة الذىنية عنده، وذلك بتزويد المحكمة بالمعطيات المفيدة وتحديد درجة الذكاء والقدرة البدنية أو ا

لفيم بواعث وأسباب انحراف الحدث وارتكابو الجريمة، وتقريرىا العبلج المناسب لحالتو.  فالفحص 
النفسي يعطي الدالالت النافعة من أجل الكشف عن الجانب االيجابي لقابمية الحدث لمتكيف 

التو )ما ىو شعوره تجاه أسرتو؟ ىل ىو اجتماعي أم غير اجتماعي؟ االجتماعي، وعن معايير انفعا
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وما ىو رّد فعمو أمام موقف أو تصرف معين؟............الخ(، وعن معاني القيم األخبلقية أو 
االجتماعية لديو )ما ىي معرفتو بالحياة؟ ىل ىو قادر عمى التمييز بين الخير والشر؟ ىل ىو 

 أم ال؟...........الخ(.  صادق أم كاذب؟ ىل ىو أناني

ومما تجدر اإلشارة إليو أّن الفحص النفسي أو العقمي يأتي متممًا لمفحص الطبي العادي في بعض 
الحاالت الخاصة. إذ قد تبدو عمى بعض األحداث الجانحين ظواىر غير عادية في سموكيم        

م. ومن الحاالت التي تقتضي وىيئتيم، مما يستدعي أن تأمر المحكمة بإجراء الفحص النفسي لي
إجراء ىذا الفحص: االنحرافات الجنسية، وتمك التي يظير فييا شذوذ في السموك أو اختبلل في 
المزاج أو العقل. وبكل األحوال يمكن لممحكمة أن تأمر بإجراء الفحص النفسي في كل حالة انحراف 

 ال تعرف أسبابيا أو بواعثيا بدونو.

شكال متعددة ومختمفة: كالمحادثة واختبار الشخصية، ومراجعة اختبار ويمارس الفحص النفسي بأ
الشخصية، ودراسة حياة صاحب العبلقة الماضية، وتفسير النتائج التي تّم التوصل إلييا من خبلل 
الفحص. ويقوم عادة بإجراء ىذا الفحص طبيب نفسّي أو أخصائي بعمم النفس، ويفضل أن يكون 

فسية والعصبية لؤلحداث؛ وذلك باعتبار أّن ىذه المشكبلت تختمف عن متخصصًا في المشكبلت الن
 تمك التي يعاني منيا البالغون.

 الفحص العقمي: -ثالثاً 

تأمر المحكمة بإجراء الفحص العقمي عندما يتبين ليا أّن حالة الحدث العقمية تستدعيو، ويقوم بو  
ن يكون متخصصًا في األمراض عادة طبيب متخصص باألمراض العصبية والعقمية، ويفّضل أ

العصبية والعقمية لؤلحداث. ويبحث الطبيب فيما إذا كانت اضطرابات شخصية الحدث تدخل ضمن 
 اآلفات العقمية المرضية المعروفة )مثل القصور العقمي أو حالة الصرع...........الخ(. 

وفي إمكانية تطور  ويجب عمى الطبيب إعطاء تنبؤ عن حالة الحدث، وأن يبدي رأيو في عبلجيا
 سموكو مستقببًل.
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نما يدور   وعمل طبيب األمراض العقمية ال يتعمق بالواقعة الجرمية والمسؤولية الجزائية لمرتكبيا، وا 
حول العوامل واألسباب الداخمية التي دفعت الحدث إلى الشذوذ والسموك المضاد لممجتمع بارتكابو 

قق االجتماعي، فيعطيو ىذا التقرير صورة واضحة عن الجريمة. ويمكنو االستفادة من تقرير المح
ذا رأى الطبيب أّن حالة الحدث  البيئة التي يعيش فييا الحدث وسير دراستو وأحوالو الصحية. وا 

 تتطمب دراسة واسعة، فمو أن يقترح عمى المحكمة وضعو في مركز المبلحظة.

نفسي أو العقمي يجب أن يتضمن بيانًا ونخمص مما تقدم إلى القول إّن تقرير الطبيب الجسدي أو ال 
موجزًا عما توصل إليو من نتائج تمخضت عن فحصو ودراستو لحالة الحدث. وكذلك يجب أن 
يعطي ىذا التقرير صورة واضحة وكاممة عن العوامل واألسباب الجسدية واالنفعالية والعقمية التي كان 

يشمل التقرير عمى توصيات الطبيب ليا أثر في سموك الحدث البلجتماعي. والبّد أيضًا أن 
ومقترحاتو حول وسائل المعالجة التي تناسب حاجة الحدث، وتتفق مع ظروفو واستعداداتو سواء 
كانت ىذه المعالجة صحية أم نفسية أم عقمية أم اجتماعية، كتغيير البيئة المدرسية أو المنزلية أو 

 العقمية.وضعو في معيد إصبلحي أو في أحد المصحات النفسية أو 

ويجب أن يكتب التقرير الطبي بمغة سيمة، وأن يكون خاليًا من االصطبلحات الفنية ما أمكن، 
وينبغي تبلوة ىذا التقرير أثناء المحاكمة، ويحّق لمحدث أو من يمثمو شرعًا أو قانونًا مناقشة الطبيب 

 .الذي نظمو بما ورد فيو

 

 

 

 

 

 

 مارين:ت

 ؟مجاالت التحقيق االجتماعيىي ما 
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 السابعة الوحدة التعميمية

 اإلجراءات الخاصة بموضوع الدعوى
 

 المفتاحية:الكممات 

 ثمحاكمة األحدا - يالتحقيق االبتدائ -القضائية الضابطة 

 ص:الممخ

 فئة األحداث الجانحين بإجراءات خاصة تتسم بما يمي:المشّرع السوري خّص 
الحفاظ عمى سرعة في الفصل في قضايا األحداث الجانحين، العدم اإلفراط بالشكميات اإلجرائية، 

 .  حدث الجانح في جميع مراحل الدعوىشخصية ال

 

 :التعميميةاألىداف 

 نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في 

 عمى الحدث ءخصوصية المالحقة أو اإلدعامعرفة  -1
 يالتحقيق االبتدائإجراءات تمييز  -2
 ةالمحاكم –خصوصية محاكمة األحداث معرفة  -3
 مإصدار األحكام واإلعفاء من الرسو كيفية معرفة  -4
 ثأحكام محاكم األحدا و قالطعن في قرارات قاضي التحقي كيفيةمعرفة  -5
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 / من قانون األحداث عمى أن: 39نّص المشّرع في المادة /

تطبق األصول الخاصة المبينة في ىذا القانون عمى قضايا األحداث سواء أكانت في دوائر  -"أ
 األحداث.النيابة العامة أم التحقيق أم محاكم 

 . تطبق القوانين العامة في جميع الحاالت التي لم ينّص عمييا في ىذا القانون" -"ب

يتبّين من ىذا النّص أّن المشّرع السوري خّص فئة األحداث الجانحين بإجراءات خاصة تتسم بما 
 يمي:

إصالح الحدث، * عدم اإلفراط بالشكميات اإلجرائية، إذ ما دام اليدف األساسي لقانون األحداث ىو 
لذا ينبغي أن يحاكم ىذا األخير بالنظر إلى شخصيتو أكثر مما يحاكم ألفعالو. ويقتضي ذلك أن 
يمثل الحدث الجانح أمام ىيئة قضائية تنظر في أمره ال باعتباره مجرمًا حري بو أن يوضع في قفص 

ية والتوجيو، ومن االتيام، بل باعتباره منحرفًا وضحية ظروف خاصة حجبت عنو الرعاية والحما
واجب ىذه الييئة أن تعوضو بعض من ىذا، وأن تبحث عن كيفية إصالحو في جمسة ىادئة أشبو ما 
تكون بعيادة طبيب نفسّي أو بجمسة عائمية دافئة بعيدًا عن جو المرافعات العاصفة وىيئة القضاة 

 . 1بزّييا المييب وخفر مدججين بالسالح وجميور غفير من المشاىدين

/ من قانون 46سرعة في الفصل في قضايا األحداث الجانحين، وتطبيقًا لذلك فقد نّصت المادة /* ال
"يبّت قاضي التحقيق ومحكمة األحداث في القضايا المحالة إلييا بأسرع وقت  األحداث عمى أن:

  ممكن حرصًا عمى مصمحة".

الجريمة وانتياء بعودتو  * الحفاظ عمى شخصية الحدث الجانح في جميع مراحل الدعوى، منذ وقوع
سميمًا إلى المجتمع، ومرورًا بالمالحقة والتحقيق والمحاكمة، كعدم توقيف األحداث إال في أماكن 
خاصة بيم، اتساع رقعة القضايا التي يمزم فييا التحقيق، إعفاء الحدث من حضور بعض جمسات 

 انة بمحام...  المحاكمة، المجوء إلى دراسة شخصيتو قبل البّت في أمره، االستع
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 -خصوصية مالحقة األحداث والتحقيق معيم

 المالحقة أو اإلدعاء

 الضابطة القضائية: -أوالً 

جاء في المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية أّن موظفي الضابطة العدلية مكمفون 
حالتيم إلى المحاكم  الموكول إلييا أمر باستقصاء الجرائم وجمع أدلتيا والقبض عمى فاعمييا وا 

-7معاقبتيم. ويرأس النائب العام الضابطة القضائية، ويخضع لمراقبتو جميع موظفييا )انظر المواد 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية(، ويباشر موظفو ىذه الضابطة وظائفيم  19و16و 14و 9

ة في مجال جنوح األحداث التي بالنسبة لمجرائم التي يرتكبيا األحداث. ولكّن السياسة الجزائية الحديث
تستيدف في المقام األول إصالح الحدث ورعايتو، تتطمب تخصيص ضابطة قضائية لألحداث 
الجانحين، وتقتضي أيضًا فيمن يتوالىا الخبرة والدراية في شؤونيم. ويبدو أّن المشّرع السوري قد أخذ 

ضفاء صفة الضابطة بعين االعتبار ذلك في القانون الحالي فنّص عمى تخصيص شرطة  لألحداث وا 
 القضائية عمى مراقبي السموك.

تخصص شرطة لألحداث  -" أ من قانون األحداث عمى أن: 57تنّص المادة شرطة األحداث:  -أ
تحدد ميام شرطة األحداث  -في كّل محافظة تتوّلى النظر في كّل ما من شأنو حماية األحداث. ب

عممون بموجبيا بقرار من وزير الداخمية بعد أخذ رأي وزارة وشروط العاممين فييا والقواعد التي ي
". وأشارت األسباب الموجبة لقانون األحداث الحالي إلى الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة العدل

ضرورة تخصيص شرطة لألحداث تتولى رقابة األحداث وحمايتيم من التعرض إلى الجنوح وارتكاب 
ى غرار ما ىو قائم في الدول األجنبية والعربية، وذلك من بين رجال األفعال المخالفة لمقوانين، عم

جياز الشرطة الحالي القائم عمى العمل، عمى أن يجري تدريب الجياز المختص باألحداث عمى 
 الميمة التي ستسند إليو. 

دث ىو الموظف الذي تكمفو وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحمراقب السموك:  -ب
وتقديم التوجييات واإلرشادات لو ولمقائمين عمى تربيتو، وقد أنيط بو ميام كثيرة عمى النحو الذي بيناه 
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سابقًا، والميم أّن المشّرع السوري أضفى عميو في ممارسة ىذه الميام صفة الضابطة القضائية 
 من قانون األحداث(.   22)المادة 

والجدير بالمالحظة أّن القانون لم ينيط بمراقب السموك صالحية التحري عن جرائم األحداث، وال 
يستطيع القيام بإجراءات التفتيش والقبض عمى مرتكبييا، وغيرىا من إجراءات التحقيق القضائي 

جانح، المتعمقة بموضوع الدعوى، وتنحصر صالحياتو بإجراء التحقيق االجتماعي المتعمق بالحدث ال
من قانون األحداث، وما يترتب عمى ىذا  21وتنفيذ تدبير الحرية المراقبة المنصوص عميو في المادة 

 من قانون األحداث(.  25و 24التدبير من التزامات )انظر المادتين 

 إجراءات المالحقة أو اإلدعاء: -ثانياً 

ام ومباشرتيا، وال تقام من غيرىا تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحّق العالقواعد العامة:  -أ
إال في األحوال المبينة في القانون، ومع ذلك تجبر النيابة العامة عمى إقامتيا إذا أقام المضرور 
نفسو مدعيًا شخصيًا وفقًا لمشروط المعينة في القانون )المادة األولى من قانون أصول المحاكمات 

 الجزائية(. 

 ألصل بثالثة طرق:ويتّم تحريك الدعوى العامة في ا

إذ تستطيع النيابة العامة أن تقيم الدعوى العامة بادعاء مباشر أمام المحكمة  الدعوى المباشرة: -1
 الجزائية العادية في الجنح والمخالفات.

إذ ليس لمنيابة العامة االدعاء مباشرة أمام المحكمة الجزائية العادية في  االدعاء األولي: -2
يا من إقامة الدعوى العامة بادعاء أولّي أمام قاضي التحقيق، وليا أيضًا أن تمجأ الجنايات، وال بّد ل

 إلى ىذا الطريق في الجنح.

من ُقبض عميو بجنحة مشيودة يحضر أمام النائب العام، فيستجوبو،  في الجنح المشيودة: -3
كم لدييا في الحال ويحيمو موقوفًا عند االقتضاء إلى المحكمة الصمحية أو البدائية المختصة ليحا

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 231)المادة 
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ويمكن لممضرور من الجريمة أن يجبر النيابة العامة عمى تحريك الدعوى العامة في حال نصب 
نفسو مدعيًا شخصيًا في القضية، ويستطيع تقديم ادعائو الشخصي مباشرة إلى المحكمة الجزائية 

 الفات فتحرك الدعوى العامة بذلك.المختصة في الجنح والمخ

يختمف الوضع بعض الشيء بالنسبة إلقامة الدعوى العامة إقامة الدعوى في جرائم األحداث:  -ب
/ من قانون األحداث عمى 42في الجرائم المرتكبة من قبل األحداث، فقد نّص المشّرع في المادة /

 قواعد خاصة بيذا الصدد. ويمكن تمخيصيا بما يمي:

"ال يجوز أن تطبق عمى األحداث األصول المتعمقة بالجرم المشيود  ء في ىذه المادة ما يمي:*  جا
أو المتعمقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة. عمى أّنو يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام 
المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عمييا بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمّدة ال تتجاوز 

 .السنة أو بالعقوبتين معًا"

يتضح من ىذا النص أّنو في الجرائم التي تدخل في نطاق االختصاص النوعي لمحكمة األحداث، أو 
بعبارة أخرى في الجنايات وفي الجنح المعاقب عمييا بالحبس ألكثر من سنة، ال يمكن إقامة الدعوى 

دم ادعاء أولي أمام قاضي التحقيق. أما في العامة مباشرة أماميا، وينبغي عمى النيابة العامة أن تق
الجرائم التي تدخل في نطاق االختصاص النوعي لقاضي األحداث، أي في الجنح المعاقب عمييا 
بالغرامة أو بالحبس لمّدة ال تتجاوز السنة أو بيما معًا وفي المخالفات، فإّن لمنيابة العامة الخيار بين 

لتحقيق بادعاء أولي، أو إقامتيا أمام قاضي األحداث بادعاء أن تقيم الدعوى العامة أمام قاضي ا
والعمة في ذلك أّن ىذه الجرائم بسيطة ال تدل عمى وجود روح إجرامية لدى مقترفييا، مما  مباشر.

 .2يستدعي عدم إرىاق قاضي التحقيق بيا

الضابطة  وال يجوز تطبيق األصول المتعمقة بالجرم المشيود عمى األحداث، إذ إّن اختصاصات 
القضائية تتسع في حالة الجرم المشيود عمى حساب اختصاصات قاضي التحقيق، كما يجوز في 
الجنحة المشيودة إذا قبض عمى مرتكبيا أن ُيحَضر أمام النائب العام فيستجوبو، ويحيمو موقوفًا عند 
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ل من قانون أصو  231و 41-28االقتضاء إلى المحكمة المختصة في الحال )انظر المواد 
المحاكمات الجزائية(. وتالفيًا لمحاذير ذلك بالنسبة لألحداث تجنبًا التخاذ تدابير زجرية بحّقيم بقدر 

، وألّن إجراءات الجريمة 3المستطاع وعدم إحالتيم إلى المحاكم مباشرة قبل إجراء التحقيقات األولية
المشّرع عدم تطبيقيا  المشيودة ال تسمح لمقضاء الحكم بالتعرف عمى شخصية الحدث، فقد ارتأى

وعميو ال يجوز لمنيابة العامة أن تقرر  / المذكورة آنفًا.42عمى األحداث، كما جاء في نّص المادة /
حالتو موقوفًا إلى محكمة األحداث أو قاضي التحقيق في الجرائم المشيودة، ومما  توقيف الحدث وا 

ن األحداث بصدد توقيف الحدث في مركز / من قانو 45يؤكد ىذا الرأي ما أشارت إليو ضمنًا المادة /
 . 4المالحظة فقط، وذكرت أّن تقرير التوقيف يتّم من قبل المحكمة وقاضي التحقيق

: القاعدة أّن المضرور من الجريمة يستطيع إجبار إجبار النيابة العامة عمى إقامة الدعوى العامة* 
النيابة العامة عمى إقامة الدعوى الجزائية في حال نّصب نفسو مدعيًا شخصيًا بادعاء أولي أمام 
قاضي التحقيق في الجنايات، وبادعاء مباشر أمام المحكمة المختصة في الجنح والمخالفات. ورأينا 

لممضرور إقامة الدعوى المدنية أمام قضاء األحداث لممطالبة  فيما سبق أّن المشّرع السوري أجاز
بالتعويض عن األضرار التي أصابتو من جراء الجريمة المرتكبة من الحدث وفقًا لألصول العادية. 

 ولكن الحال ىنا يختمف عمى التفصيل التالي: 

رور إقامة دعواه في الجنايات والجنح المعاقب عمييا بالحبس أكثر من سنة، ال يستطيع المض -
 مباشرة أمام محكمة األحداث، ويجب عميو تنصيب نفسو مدعيًا شخصيًا أمام قاضي التحقيق.

أما في المخالفات وفي الجنح المعاقب عمييا بالغرامة أو بالحبس لمّدة أقل من سنة أو بيما معًا،  -
 فإّن المضرور يستطيع إقامة دعواه مباشرة أمام قاضي األحداث.
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في ىذه الحالة ال بّد من التمييز بين  ساىمة أحداث وغير أحداث في جريمة واحدة:حالة م* 
الجرائم التي تدخل في االختصاص النوعي لمحكمة األحداث وبين الجرائم التي تدخل في 

 االختصاص النوعي لقاضي األحداث:

عامة إال إحالتيم في الجرائم التي تدخل في االختصاص النوعي لمحكمة األحداث، ليس لمنيابة ال -
/ب من قانون األحداث(، 40جميعًا أمام قاضي التحقيق، حيث يقوم بالتفريق بينيم في الجنح )المادة 

حالتيم أمام قاضي اإلحالة في الجنايات، وذلك عند إصداره قرار الظّن )المادة  /ج من قانون 40وا 
 األحداث(. 

األحداث، إذا قررت النيابة العامة استخدام في الجرائم التي تدخل في االختصاص النوعي لقاضي  -
أصول الجنحة المشيودة أو إجراءات الدعوى المباشرة بالنسبة لمبالغين، ينبغي عمييا ىنا التفريق 
حالتيم أمام قاضي التحقيق أو قاضي األحداث )المادة  بينيم وتنظيم إضبارة خاصة باألحداث وا 

م التحقيق بالنسبة لمجميع فإّنيا تحيميم أمام قاضي /أ من قانون األحداث(. أما إذا قررت لزو 40
 /أ من قانون األحداث(.40التحقيق الذي يفرق بينيم بعد االنتياء من التحقيق في قرار الظّن )المادة 
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 التحقيق االبتدائي

نّص المشّرع في قانون األحداث الجانحين عمى إجراءات خاصة ينبغي اتباعيا في مرحمة التحقيق 
االبتدائي كما سيأتي، وتُتبع القواعد العامة المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما عدا ذلك 

من قانون األحداث(. كما ألزم المشّرع قاضي التحقيق بأن يبّت في القضايا المحالة إليو  39)المادة
 من قانون األحداث(. 46بأسرع وقت ممكن حرصًا عمى مصمحة الحدث )المادة

 الجرائم التي يمزم فييا التحقيق:  -والً أ

من قانون أصول المحاكمات الجزائية أّن التحقيق  58/2و 57يتضح من نصوص المادتين 
االبتدائي إلزامي في الجنايات فحسب، وغير إلزامي في الجنح والمخالفات، بينما جعل قانون 

جنح المعاقب عمييا بالحبس أكثر من األحداث التحقيق االبتدائي واجب في الجنايات إطالقًا وفي ال
سنة، أما في المخالفات والجنح المعاقب عمييا بالغرامة أو بالحبس لمّدة ال تتجاوز السنة أو 
بالعقوبتين معًا، فإّن التحقيق االبتدائي فييا جوازي، فيجوز لمنيابة العامة في ىذه الجرائم إحالة 

من  41تو أمام قاضي التحقيق بادعاء أولي )المادةالحدث أمام محكمة األحداث المنفردة، أو إحال
 قانون األحداث(.

 االستعانة بمحام:  -ثانياً 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى حّق المتيم، في أي جريمة كانت، في  69تنّص المادة  
المادة  االستعانة بمحاٍم أثناء التحقيق، وعمى حّق المحامي في الحضور مع موكمو. كما أوجبت ىذه

تعيين محام في الجنايات، فإذا تعذر عمى المّدعى عميو ذلك، وطمب إلى قاضي التحقيق أن يعّين لو 
ال توّلى القاضي  محاميًا فيعيد في أمر تعيينو إلى نقيب المحامين إذا وجد مجمس نقابة في مركزه وا 

 أمر تعيينو إن وجد في مركزه محاٍم.

/ب من قانون األحداث 44حة الحدث، فقد أوجب في المادة ولكّن المشّرع وحرصًا منو عمى مصم
تعيين محام لو في الجنايات والجنح، وألزم قاضي التحقيق بأن يبّمغ ولّي الحدث أو الشخص المسمم 
ذا تعذر ذلك توّلى قاضي التحقيق ىذا التعيين. ويترتب عمى ذلك  إليو وجوب تعيين محام لمحدث، وا 
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ي الجنايات والجنح يؤدي إلى بطالن التحقيق االبتدائي والمحاكمة أّن عدم تعيين محام لمحدث ف
كذلك، وىو بطالن يتعمق بالنظام العام لمساسو بحّق الدفاع، وتطبق أحكام المادة المذكورة لدى 

 محكمة األحداث أيضًا.

 التوقيف االحتياطي: -ثالثاً 

دة من الزمن تحددىا مقتضيات يعرف التوقيف االحتياطي بأّنو إجراء مفاده سمب حرية المتيم م 
التحقيق ومصمحتو وفق ضوابط محددة بالقانون. وبذلك فيو يقترب من العقوبة السالبة في الحرية في 
ن لم يكن عقوبة بحّد ذاتو. وقد أجاز المشّرع توقيف األحداث احتياطيًا عمى ذمة التحقيق  نتائجيا، وا 

 أو المحاكمة.

جاز قانون األحداث توقيف الحدث احتياطيًا، فجاء في المادة وقد أ الجية القضائية المختصة: -أ
" لممحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفًا احتياطيًا ال تتجاوز مدتو شيرًا واحدًا العاشرة منو ما يمي: 

من ىذا القانون  45ونّصت المادة  في مركز المالحظة إذا وجدت مصمحة الحدث تقتضي ذلك".
حكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز المالحظة " ال يجوز لمم عمى أّنو:

التي أنشأتيا أو اعترفت بيا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وفي حال عدم وجود ىذه المراكز 
 يوضع الحدث في محل توقيف خاص باألحداث".  

اطيًا ىي محكمة األحداث       يستفاد من ىذين النصين أّن الجية المختصة بتقرير توقيف الحدث احتي
  .5وقاضي التحقيق، أما النيابة العامة فميس ليا مثل ىذا الحّق حتى في الجرائم المشيودة

عّمقت المادة العاشرة من قانون األحداث التوقيف االحتياطي عمى  مبررات التوقيف االحتياطي: -ب
 شرط مصمحة الحدث، فكيف تفسر ىذه المصمحة؟

يوم مصمحة الحدث موضوع المادة العاشرة المذكورة آنفًا، واسع ومن غير الممكن الواقع أّن مف 
تحديده عمى وجو الدقة. فيمكن أن تتجمى ىذه المصمحة بضرورة إبعاد الحدث الجانح عن بيئتو 
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 .14/1/1971 تاريخ 52 رقم السويداء في العامة النيابة رئيس إلى العدل وزارة كتاب انظر - 
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الفاسدة التي كانت سببًا في انحرافو وارتكابو الجريمة )فساد األبوين، ىجر معنوي لو، معاممة سيئة 
ب أفراد أسرتو....(، وانتشالو منيا يبدو ضروريًا من غير انتظار حكم المحكمة. ىنا يؤخذ من جان

التوقيف االحتياطي صفة التدبير التربوي الرعائي المؤقت السابق عمى المعالجة الالحقة المقررة 
حة الحدث نيائيًا بحكم المحكمة، مع أّنيما مختمفان من حيث الطبيعة القانونية. وقد تفسر أيضًا مصم

بالخوف عميو من احتمال ثأر واقتصاص أقرباء ضحية جريمتو منو فيما لو ُترك حّرًا. فالتوقيف 
االحتياطي يتخذ في ىذه الحالة صفة التدبير اآلمن أو االحتراز يقرره القاضي لضرورة المحافظة 

معرفة بأسباب عمى حياة الحدث الجانح. ولما تقدم يجب أن تكون لدى المحكمة أو قاضي التحقيق 
انحراف الحدث وظروف ارتكابو لمجريمة، قبل إقرار إيداعو في مركز المالحظة لتفادي كّل ما من 

 شأنو التأثير في نفسيتو من جراء إقصائو عن أسرتو التي تشكل بالنسبة لو البيئة الطبيعية.

تدخل في  وفي جميع األحوال فإّن مسألة تقدير مصمحة الحدث من المسائل الموضوعية التي
 صالحية قاضي الموضوع، وال رقابة لمحكمة النقض عميو. 

والمالحظ أّن إرادة المشّرع السوري تتجو إلى إضفاء الصفة االستثنائية لتوقيف األحداث احتياطيًا، 
أي من حيث المبدأ ال يجوز توقيف الحدث احتياطيًا ميما كانت جريمتو، واستثناًء أجاز المشّرع 

مّدة شير إذا وجد أن مصمحتو تقتضي ذلك، غير أّن ىذه الخطة لم تسمم من النقد لمقاضي توقيفو ل
 لألسباب التالية: 

مرن كونو اعتمد المعيار الشخصي في  نّص المادة العاشرة المشار إليو سابقًا مرن وعام: -1
فرض التوقيف االحتياطي، حيث ترك لمقاضي مطمق الحرية في إقرار أو عدم إقرار التوقيف دون أن 
يقيده بأّي قيد سوى مصمحة الحدث. وىو عام ألّنو ُيجيز التوقيف االحتياطي في جميع الجرائم 

حداث الذين أتّموا العاشرة ولم يتّموا الثامنة عشرة المقترفة )جناية، جنحة، مخالفة(، وبالنسبة لجميع األ
 من العمر.

: من المعروف أّن التوقيف االحتياطي إجراء عدم تالؤم التوقيف االحتياطي مع مصمحة الحدث -2
ُتمميو ضرورات التحقيق نفسو، كمنع ىروب فاعل الجريمة، أو منع التواطؤ بينو وبين شركائو 
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أو منع ممارسة الضغط عمى الشيود، أو منع إخفاء أدلة الجريمة، أو  المساىمين معو في الجريمة،
لممدعى عميو وجعمو تحت تصرف العدالة في  الحفاظ عمى النظام العام، أو لوقف النشاط اإلجرامي

أي وقت. وىذا يتناقض مع مصمحة الحدث التي تقوم عمى مبررات تربوية بحتو ىدفيا توفير الحماية 
  .6والرعاية لو

عماًل بأحكام المادة الثالثة  تناقض المادة العاشرة مع أحكام المادة الثالثة من قانون األحداث: -3
ال تُفرض أّي عقوبة عمى الحدث ميما  2003لسنة  52من قانون األحداث المعدلة بالمرسوم رقم 

أن ال يقّر كانت جريمتو إال إذا أتّم الخامسة عشرة من عمره، وارتكب جناية. فكان حرّي بالمشّرع 
فرض التوقيف االحتياطي عمى الحدث إال في ىذه المرحمة فحسب، ألّنو ينسجم مع فرض العقوبات 
السالبة لمحرية عميو، وىي الحبس مع التشغيل. لكن كما ىو واضح من نّص المادة العاشرة يطّبق 

ألمر الذي يتناقض التوقيف االحتياطي عمى جميع األحداث بمختمف أعمارىم، وأّيًا كانت جرائميم، ا
مع القواعد العامة في أصول المحاكمات الجزائية التي ال ُتجيز التوقيف االحتياطي إال إذا كان الفعل 

من  106المسند إلى الشخص يشّكل جرمًا معاقبًا عميو بالحبس أو بعقوبة أشد من الحبس )المادة 
 قانون أصول المحاكمات الجزائية(.

ادة النظر في نّص المادة العاشرة من قانون األحداث، بوضع شروط وبناًء عمى ما تقدم يجب إع
واضحة وصريحة لتوقيف الحدث احتياطيًا من أجل حمايتو من كّل تعسف محتمل من جانب 
القاضي، واستبعاد األحداث الذين لم يتّموا الخامسة عشرة ميما كانت جرائميم، وىؤالء الذين أتّموا  

ثامنة عشرة من عمرىم في الجنح والمخالفات من مجال التوقيف الخامسة عشرة ولم يتّموا ال
االحتياطي، وذلك لعدم جواز الحكم عمييم بأّي عقوبة تحرميم من الحرية، وخضوعيم فقط لمتدابير 

 اإلصالحية المنصوص عمييا في المادة الرابعة من قانون األحداث. 

                                                             
عادة االحتياطي التوقيف : "ناعنو ب وسومالم نابحث راجع التفصيل من لمزيد - 6  في منشور الجانح، الحدث تأىيل وا 

 .212-59 ص ،2113األول، العدد عشر، التاسع المجمد ،والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة مجمة
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العقوبات السالبة لمحرية عمييم، ولكن إذا اقتضت إذًا حظر توقيفيم احتياطيًا ينسجم مع حظر توقيع 
مصمحتيم التحفظ عمييم، فيجوز في ىذه الحالة إيداعيم مؤقتًا في مركز المالحظة وفقًا لممادة 

 العاشرة سالفة الذكر.

أما بالنسبة لألحداث الذين أتّموا الخامسة عشرة من عمرىم فيجوز لمقاضي توقيفيم احتياطيًا في حال 
جناية إذا اقتضت ضرورات التحقيق ىذا التوقيف حسب القواعد العامة في قانون أصول ارتكابيم 

 المحاكمات الجزائية ولمّدة قصيرة نسبيًا. 

: وخالفًا لمقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد حرص المشّرع مّدة التوقيف -ج
سبة لألحداث وىي شيرًا واحدًا عمى األكثر، السوري عمى تحديد مدة معينة لمتوقيف االحتياطي بالن

من قانون األحداث(. ويترتب عمى ذلك وجوب البّت في  10وىذه المّدة غير قابمة لمتمديد )المادة 
قضية الحدث الموقوف احتياطيًا خالل تمك الفترة، ما لم تقرر المحكمة وضعو في مركز المالحظة 

تو الجسمية أو النفسية تستمزم دراسة ومالحظة واسعة، لمّدة ال تتجاوز الستة أشير إذا كانت حال
من قانون األحداث(.  47ويؤّجل البّت في القضية إلى ما بعد انتياء مّدة الدراسة والمالحظة )المادة

 من قانون األحداث التي تقول: " 46وعدم تمديد مّدة التوقيف االحتياطي ينسجم مع أحكام المادة 
األحداث في القضايا المحالة إلييا بأسرع وقت ممكن حرصًا عمى  يبّت قاضي التحقيق ومحكمة

كما ينسجم أيضًا مع قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء مصمحة الحدث"، 
 . 7األحداث

ينّفذ التوقيف االحتياطي المفروض عمى األحداث في أماكن خاصة بيم، فال  مكان التوقيف: -د
حداث أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز المالحظة التي يجوز لمحكمة األ

أنشأتيا أو اعترفت بيا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وفي حال عدم وجود ىذه المراكز يوضع 
 الحدث في محل توقيف خاص باألحداث.
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 (.بكين قواعد) المتحدة األمم قواعد من/ 2-11/ القاعدة - 
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قبل صدور الحكم ومركز المالحظة ىو المركز المخصص لألحداث الذين يقرر القاضي توقيفيم 
 60النيائي بشأنيم )المادة األولى من قانون األحداث(. وقد نّصت المادة الثانية من القانون رقم 

"يخصص في كّل معيد وتعديالتو الخاص بمعاىد إصالح األحداث عمى أن:  30/12/1950تاريخ 
يم يطمق عميو ب   إصالحي جناح لألحداث الذين يقرر القاضي توقيفيم قبل صدور الحكم النيائي

 مركز المالحظة". 

والغاية من توقيف األحداث في مراكز خاصة بيم، ىي لتفادي التأثير السيئ الذي سيتعرض لو 
الحدث فيما لو أوقف في السجن من جراء اختالطو بمن ىم أكبر منو من المجرمين البالغين، وبما 

وكذلك  .8لتربوية والنفسية واالجتماعيةيمّكنيم من تمقي العالج والرعاية والمساعدة في المجاالت ا
يجب أن يشمل العزل األحداث أنفسيم، بحيث يتّم فصل المبتدئين منيم عن المعتادين أو المكررين 
لمجريمة. وليذا يوضع الحدث فور وصولو إلى مركز المالحظة في غرفة خاصة تحت مالحظة 

معرفة فيما إذا كان اختالط الحدث بغيره من أولية سريعة مّدتيا ثالثة أيام عمى األكثر، وغايتيا 
من  82األحداث في المركز يشّكل خطرًا عمييم بسبب حالتو الصحية أو تمرده أو شراستو )المادة 

النظام الداخمي لمعاىد اإلصالح(. ويتخذ مدير معيد اإلصالح عمى ضوء نتائج المالحظة األولية 
ّما إرسالو إلى إحدى المستشفيات بعد موافقة أحد أمرين: إّما وضع الحدث في قسم مالئم لح التو، وا 

 السمطة التي عيدت بو.

تقضي القاعدة العامة في قانون العقوبات بأّن كّل  حسم مّدة التوقيف االحتياطي من العقوبة:-ىـ
عقوبة مانعة أو مقيدة لمحرية تحسب من اليوم الذي بدأ فيو تنفيذىا بموجب الحكم الذي أصبح 

من  113سب التوقيف االحتياطي دائمًا في مّدة العقوبات المانعة أو المقيدة لمحرية )المادةمبرمًا. ويح
ن لم يكن عقوبة، فيو سمب لحرية  قانون العقوبات(، وتبرر ىذه القاعدة في أّن التوقيف االحتياطي وا 

انوني والعدالة المّدعى عميو تحّممو من أجل مصمحة التحقيق في وقت ال يزال بريئًا، لذا فالمنطق الق

                                                             
8
 .1989 الطفل لحقوق الدولي االتفاق من 37 والمادة ،(بكين قواعد) المتحدة األمم قواعد من 5-13 القاعدة - 
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يقضيان بضرورة حسم مّدة التوقيف االحتياطي من مّدة العقوبة المقيدة أو المانعة لمحرية النطوائيما 
 عمى سمب الحرية، وىنا تتحد العمة التشريعية بينيما عمى الرغم من اختالف األىداف.   

الحبس مع التشغيل ومما ال شّك فيو أّن ىذه القاعدة تطّبق عمى األحداث الخاضعين لعقوبة 
من ىذا  39/ب من قانون األحداث، وذلك إعمااًل لنّص المادة 29المنصوص عمييا في المادة 

القانون. ولكن ال يجوز حسم مّدة التوقيف االحتياطي من مّدة التدبير اإلصالحي، ألّنو ال محل لفكرة 
يالم التوقيف  اإليالم المقصود في تنفيذ التدبير اإلصالحي حتى يقال بالتعادل بين ىذا اإليالم وا 

االحتياطي. فالتدبير اإلصالحي يقوم في جوىره عمى مّد يد العون والمساعدة إلى الحدث الجانح 
ن نتج عن تنفيذه إيالم الحدث كإيداعو معيدًا  عادة بنائو اجتماعيًا وتربويًا وأخالقيًا، وا  إلصالحو وا 

. والمحكمة 9تحقق عرضًا وعمى نحو غير مقصودلإلصالح أو مأوى احترازيًا، فإّن ىذا اإليالم ي
تفرض تدبير اإلصالح تبعًا لحالة الحدث فحسب، وليس تبعًا لجسامة الجريمة ولمقتضيات تربوية 
وعالجية واجتماعية، وىذا ما يتنافى كميًا مع التوقيف االحتياطي الذي يفرض لمصمحة التحقيق، 

، ومن ثم ال يجوز تطبيق قاعدة حسم مّدة التوقيف فيما يختمفان من حيث اليدف والعمة التشريعية
 االحتياطي بالنسبة لألحداث المحكومين بتدابير إصالحية.

 التصرف في التحقيق: -رابعاً 

ذا توافرت أدلة كافية عمى وقوع الجريمة، يحيل قاضي التحقيق المّدعى عميو   بعد قفل التحقيق، وا 
و إلى قاضي األحداث وفقًا لنوع الجريمة. ولكن في "الحدث" إما إلى محكمة األحداث الجماعية أ

حال كانت الجريمة من نوع الجناية فيل يمزم إحالتو إلى قاضي اإلحالة بحسب القواعد العامة 
المنصوص عمييا في قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ لإلجابة عن ىذا السؤال ينبغي التفريق بين 

 حالتين:

إذا تعمقت الدعوى بأحداث وحدىم فال حاجة لرفعيا إلى  م أحداث:*الحالة األولى، المّدعى عميي
قاضي اإلحالة، والسبب في ذلك أّن ىذا القاضي ىو طريق إجباري إلى محكمة الجنايات، واألحداث 
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سواء اقترفوا جنايات أم جنح أم مخالفات، ال يحاكمون إال أمام قضاء األحداث. وىذا ما استقر عميو 
 . 10رأي محكمة النقض

إّن مرجع التفريق بين األحداث والبالغين في * الحالة الثانية، المّدعى عمييم أحداث وبالغون: 
الجنايات والجنح المرتبطة بجناية ىو قاضي اإلحالة. فبعد االنتياء من التحقيق يجب عمى قاضي 

إلى  التحقيق إيداع الدعوى بحّق جميع المساىمين في الجريمة الواحدة من أحداث وغير أحداث
قاضي اإلحالة الذي يتولى التفريق بينيم عند إصداره قرار االتيام. وىو ما استقر عميو رأي محكمة 

" إذا اشترك في الجريمة من قانون األحداث عمى أّنو:  40النقض مؤخرًا في تفسيرىا لنّص المادة 
جميع ما  الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينيم وينظم لألحداث إضبارة خاصة تحتوي عمى

 يتعمق بيم، وذلك وفقًا لألصول اآلتية:

 تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيميا إلى المحكمة مباشرة. -أ

 يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فييا عند إصداره قرار الظن.  -ب

 .رفع إليو عند إصداره قرار االتيام"يقوم قاضي اإلحالة بالتفريق في القضايا التي ت -ج

ولكن ال يجوز لقاضي اإلحالة تطبيق معامالت االتيام المنصوص عمييا في قانون أصول 
نما يفصل في القضية عن طريق االنتقال، فيحيميا إلى محكمة  المحاكمات الجزائية عمى األحداث، وا 

 لمحاكمات الجزائية.من قانون أصول ا 149األحداث المختصة بمقتضى أحكام المادة 
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 خصوصية محاكمة األحداث

نّص المشّرع عمى إجراءات خاصة بمحاكمة األحداث الجانحين، تختمف اختالفًا جوىريًا عن 
اإلجراءات المتبعة في محاكمة المّدعى عمييم من غير األحداث، والسبب في ذلك أّن محكمة 
األحداث ليست كسائر المحاكم الجزائية تقتصر ميمتيا عمى إدانة المجرمين وتبرئة األبرياء، بل ىي 

سسة اجتماعية غرضيا األساسي حماية األحداث الجانحين وتقويم اعوجاجيم وتأمين ائتالفيم مع مؤ 
المجتمع. وتتعمق اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األحداث الجانحين بما يمي:  سرية المحاكمة، 

صدار األحكام، واإلعفاء من الرسوم.    واألشخاص الواجب دعوتيم، وحضور الحدث المحاكمة، وا 

 

 ة المحاكمةسري

القاعدة العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية أّن المحاكمة أمام المحاكم الجزائية تجري بصورة 
ال ُتعّد باطمة ما لم تقرر إجراءىا سرًا بداعي المحافظة عمى النظام العام واألخالق العامة  عمنية وا 

(. وُتعّد عمنية المحاكمة من من قانون أصول المحاكمات الجزائية 278/2، 216، 190)المواد 
 .11الضمانات المقررة لحسن سير العدالة الجزائية ولحرية المّدعى عميو في الدفاع عن نفسو

ولكّن المشّرع خرج عن ىذه القاعدة في قانون األحداث، ألّن عالنية المحاكمة ربما تسيء إلى 
راسة شخصية الحدث جسديًا الحدث وتعرض مستقبمو لمخطر، إذ إّن المشّرع يوجب المجوء إلى د

ونفسيًا والوقوف عمى جميع المعمومات المتعمقة بأحوال ذويو المادية واالجتماعية، وبأخالقو وبدرجة 
ذكائو، وبالبيئة والمدرسة المتين نشأ فييما، وبحالتو الصحية، وبأفعالو السابقة، وىذا يؤدي إلى كشف 

ذويو العائمية، وجميعيا أمور ال يصح أن تفتضح النقاب عن أسرار شخصية الحدث وخفاياىا وأحوال 
 وتذاع أو تترك لتموكيا األلسن، فجاء قانون األحداث بنصوص تستيدف حماية الحدث وذويو، وىي:
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 سرية الجمسات: -أوالً 

من ىذا القانون تجري  44" مع مراعاة الفقرة ج من المادة عمى أّنو:  49تنّص الفقرة أ من المادة  
محاكمة األحداث سرًا بحضور الحدث وولّيو أو وكيمو أو الشخص المسّمم إليو والمدعي الشخصي 

 ووكالئيم ومندوب مكتب الخدمة االجتماعية أو مركز المالحظة ومراقب السموك". 

مبدأ عالنية المحاكمة بالنسبة ليؤالء األشخاص يتضح من ىذا النّص أّن المشّرع السوري أقّر 
حصرًا، فضاًل عن ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط لكونيما من ىيئة المحكمة، وُتعّد الجمسة سرية 
بالنسبة لمجميور أو العامة من الناس. وال تقتصر ىذه السرية عمى مرحمة المحاكمة أمام قضاء 

ل مرحمة المالحقة في دوائر النيابة العامة ومرحمة التحقيق األحداث، بل تمتد لمغاية ذاتيا لتشم
من قانون األحداث التي نّصت عمى  39االبتدائي أمام دوائر التحقيق، وذلك إعمااًل ألحكام المادة 

تطبيق األصول الخاصة المبينة في ىذا القانون عمى قضايا األحداث في جميع الدوائر المذكورة. 
قضايا األحداث من النظام العام لكونيا تمّس حقوق الدفاع، ويترتب عمى  وُتعّد سرية الجمسات في

ذلك أّن الجمسة التي يحضرىا أحد من غير األشخاص الذين سمح ليم القانون حصرًا بالحضور ُتعّد 
. وأبعد من ذلك فإّنو إذا جرت المحاكمة في غرفة المذاكرة، ولم 12جمسة عمنية تستوجب نقض الحكم

في محضر الجمسة إلى أّنيا اتخذت اإلجراءات التي تؤمن سرية المحاكمة، أو لم تذكر ُتشر المحكمة 
في الحكم أّن المحاكمة جرت بصورة سرية، يفيد بذلك أّن المحاكمة لم تكن سرية وأّن الحكم جدير 

 . 13بالنقض
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 حظر نشر وقائع المحاكمة: -ثانياً 

من قانون األحداث  54أيضًا في المادة  لم يقرر المشّرع سرية محاكمة األحداث فحسب، بل نّص  
عمى حظر نشر صور المّدعى عميو الحدث، ونشر وقائع المحاكمة أو ممخصيا أو خالصة الحكم 
في الكتب والصحف والسينما وبأّي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك، ومخالفة ىذه 

من قانون العقوبات وفرض عقوبة  410دة األحكام تؤدي إلى مساءلة المخالف جزائيًا وفقًا لمما
  .14 ألفي ليرة 2000الغرامة بمقدار 

 األشخاص الواجب دعوتيم: -ثالثاً 

رأينا أّن محاكمة الحدث تجري بصورة سرية، ولكّن المشّرع أوجب عمى محكمة األحداث أن تدعو في 
 ، وىم:/أ من قانون األحداث44جميع أدوار الدعوى األشخاص المذكورين في المادة 

ولّي الحدث، أو وصّيو، أو الشخص المسّمم إليو، أو ممثل الجية المسّمم إلييا. وولّي الحدث ىو  -1
من قانون  21األب أو الجد العصبي أو غيرىما من األقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 

يو آخر أمر من قانون األحوال الشخصية(. والوصي ىو من أوكل إل 170األحوال الشخصية )المادة
النظر في شؤون تركتو وأمور أوالده الصغار بعد مماتو. أما الشخص المسّمم إليو الحدث )أو ممثل 
الجية المسّمم إلييا( فيو الشخص الذي وضع الحدث في عيدتو بموجب حكم من محكمة األحداث 

مؤسسة أو  المختصة عمى إثر ارتكابو جريمة. وقد تقرر ىذه المحكمة تسميم الحدث إلى شخص أو
جمعية صالحة لتربيتو منذ أن تضع يدىا عمى الدعوى، وذلك في أحوال معينة كأن يكون متشردًا أو 
متسواًل ال معيل لو، وفي ىذه الحال تدعو الشخص المسّمم إليو الحدث أو ممثل الجية المسّمم إلييا 

 لحضور المحاكمة.  

لولّي، فإن لم يوجد فالوصي، فالشخص المسّمم ويكفي قانونًا أن تدعو المحكمة واحدًا من ىؤالء: ا
 إليو.  
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/ب من قانون األحداث لمحكمة األحداث عند المزوم أن تجري 49وقد أجاز المشّرع في المادة 
محاكمة الحدث بمعزل عن ولّيو أو وصّيو أو الشخص المسّمم إليو، كأن تدعوه فال يحضر، أو تقدر 

 أّن ذلك في مصمحة الحدث. 

ال فمراقب السموك. ولكن  -2 مندوب مكتب الخدمة االجتماعية المؤازر لمحكمة األحداث إن وجد، وا 
/ج من 49عفا المشّرع محكمة الصمح بصفتيا محكمة أحداث من دعوتيم، وذلك بموجب المادة 

 قانون األحداث. 

لمشّرع ألزم والعمة في دعوة األشخاص المذكورين آنفًا لحضور محاكمة الحدث تتجسد في أّن ا
المحكمة بسماع أقواليم، وىي قد تفيد من جية في كشف األسباب الحقيقية التي دفعت الحدث إلى 
الجنوح واقتراف الجريمة بغية تقرير التدبير اإلصالحي المالئم لحالتو، ومن جية أخرى لمدفاع عنو. 

ي الدعوى العامة، ويبنى عمى ذلك أّن ىذه الدعوى ال تعني إدخاليم كطرف أو كمدعى عمييم ف
فالمبدأ أّن ىذه الدعوى ال تقام إال عمى من لو يد في اقتراف الجريمة. إّن ىذه الدعوة شرعت 

ن كانت مسؤوليتو ناقصة  .     15لمصمحة الحدث وفائدتو، والدعوى العامة ال تقام إال عمى الحدث، وا 

 حضور الحدث المحاكمة: -رابعاً 

ألحداث أن تعفي المّدعى عميو الحدث من حضور المحاكمة إّن المشّرع السوري أجاز لمحكمة ا
بنفسو إذا رأت أّن مصمحتو تقتضي ذلك، وُيكتفى بحضور ولّيو أو وصّيو أو محاميو، وُتعّد المحاكمة 

/أ 49وجاىية بحّقو، ألّنو لم يتخمف عن الحضور، بل المحكمة ىي التي فضمت عدم حضوره )المادة
لك خروجًا عن القواعد العامة، ألّن األصل أن يحضر المّدعى عميو في من قانون األحداث(. وُيعّد ذ

الدعوى العامة جمسات المحاكمة، ولكّن المشّرع، رغبة منو في حماية الحدث والحرص عمى 
مصمحتو، رخص لمحكمة األحداث أن تعفي المّدعى عميو الحدث من حضور جمسات المحاكمة 

الرخصة فائدة عظيمة تتجمى بصورة خاصة إذا كان من  بنفسو، وىو أمر متروك لحكمتيا. وليذه
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شأن حضور الحدث جمسة المحكمة إيذاء شعوره وجرح كرامتو، فمن غير المستحسن أن يستمع لما 
 .16سيقال عنو وعن أسرتو، وخاصة في الجرائم األخالقية

الجمسة بعد وقد أجاز المشّرع لمحكمة األحداث أيضًا أن تأمر بإخراج المّدعى عميو الحدث من 
استجوابو إذا وجدت ضرورة لذلك، كما ليا عند المزوم أن تجري محاكمتو بمعزل عن ولّيو أو وصّيو 

 /ب من قانون األحداث(. 49أو الشخص المسّمم إليو )المادة
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 إصدار األحكام واإلعفاء من الرسوم

 إصدار األحكام في جمسة عمنية: -أوالً 

الجزاء المناسب لحالة المّدعى عميو الحدث عن طريق التحقيق  بعد قفل التحقيق النيائي واستخالص
ن أوجب المشّرع  االجتماعي والفحص الطبي والنفسي تصدر محكمة األحداث حكميا في الدعوى. وا 

/ج من 49أن تجري محاكمة األحداث سرًا، فإّن األحكام يجب النطق بيا في جمسة عمنية )المادة
ذا أعمنت محك مة األحداث حكميا في جمسة سرية فإّن تصرفيا ىذا يشكل مخالفة قانون األحداث(، وا 

لمقانون، ويجعل حكميا عرضة لمنقض، والعمة في ذلك أّن المشّرع الذي أوجب إجراء محاكمة الحدث 
بصورة سرية، إنما نّص عمى إصدار الحكم في جمسة عمنية طمأنة لمرأي العام ودفعًا لمشّك والريب 

 . 17من جراء سرية المحاكمةالذي قد يعتري النفوس 

 إعفاء األحداث من الرسوم: -ثانياً 

أعفى المشّرع األحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر 
من قانون  39فييا محاكم األحداث، وىذا يشمل دوائر النيابة والتحقيق أيضًا تطبيقًا ألحكام المادة 

ينوب عنو من  من قانون األحداث(. ومعنى ذلك أّن ما يقدمو الحدث أو من 52األحداث )المادة 
طمبات أو طعون ال يكمف فيو بأداء أّي رسوم، ويخطئ الحكم الذي يمزمو بمصاريف، فإذا ُقضي 

 بمثل ذلك جاز الطعن فيو إللغاء تنفيذ شّق المصاريف. 
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 الطعن في قرارات قضاء األحداث وأحكامو

 اث.ينبغي الحديث عن طرق الطعن في قرارات قاضي التحقيق وفي أحكام محاكم األحد

 الطعن في قرارات قاضي التحقيق 

لم ينص المشّرع في قانون األحداث عمى قواعد خاصة بالطعن في قرارات قاضي التحقيق، ومفاد 
 -139ذلك تطبيق القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية المنصوص عمييا في المواد 

من قانون األحداث. فقرارات قاضي التحقيق في قضايا  39، وذلك إعمااًل لنّص المادة 142
داث تخضع لالستئناف أمام قاضي اإلحالة لكونو درجة ثانية من درجات التحقيق االبتدائي، من األح

قبل النيابة العامة والمّدعي الشخصي والمّدعى عميو الحدث وفقًا لمشروط العامة في قانون أصول 
واء أكانت المحاكمات الجزائية.  وبناًء عميو فإّن قرارات قاضي التحقيق في طمبات إخالء السبيل، س

بالرفض أم باإليجاب، فإّنيا تقبل الطعن باالستئناف أمام قاضي اإلحالة الذي يمّحصو ويبّت فيو 
بصورة مستعجمة، ويبقى المّدعى عميو الحدث موقوفًا إلى أن يبّت ىذا القاضي في طمب إخالء 

اضي اإلحالة بإخالء سبيمو، أو إلى أن تنقضي مواعيد االستئناف المحددة لمنيابة العامة. وقرارات ق
من قانون  341السبيل أو رفضو تُنّفذ فورًا، وال تخضع لمطعن بطريق النقض استقالاًل عماًل بالمادة 

 . 18أصول المحاكمات الجزائية
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 الطعن في أحكام محاكم األحداث

  الطعن بالنقض:-أوالً 

بالدرجة األخيرة، ومعنى من قانون األحداث عمى أّن أحكام محاكم األحداث تصدر  50نّصت المادة 
نما يجوز الطعن فييا مباشرة بطريق النقض فحسب  .19ذلك أّنيا ال تقبل االستئناف، وا 

يجوز الطعن بطريق النقض في جميع األحكام األخيرة  األحكام والقرارات الجائز الطعن فييا:-أ
تراض ممكنًا، الصادرة في موضوع الدعوى، وال يقبل الطعن بالنقض ما دام الطعن بطريق االع

فينبغي استنفاد ىذه الوسيمة العادية قبل المجوء إلى طريق الطعن بالنقض لكونو طريقًا غير عادي. 
/أ من قانون األحداث عمى المحكمة أن ترسل إلى النيابة العامة إضبارة 51وأوجب المشّرع في المادة 

عتراض أو ميمة الطعن بطريق الدعوى التي لم تكن ممثمة فييا لمشاىدتيا فور انقضاء ميعاد اال
 النقض بحّق المّدعى عميو والمّدعي الشخصي.  

 أما القرارات التي ال تقبل الطعن فييا فيي:

قرارات محاكم األحداث الجماعية الصادرة في طمبات إخالء السبيل، سواء أكانت بالرفض أم  -1
لقضائية )النقض أو سواه( أما اإليجاب، فإّنيا تصدر مبرمة ال تقبل أي طريق من طرق المراجعة ا

قرارات محكمة األحداث المنفردة )محكمة الصمح بوصفيا محكمة أحداث( فتقبل الطعن باالستئناف 
/ب من 50من قانون أصول المحاكمات الجزائية )المادة 167وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

 قانون األحداث(.

التدابير اإلصالحية المحكوم بيا فإّنيا تصدر مبرمة ال بتعديل  قرارات محاكم األحداث الصادرة -2
نما يجوز تقديم طمب جديد إلى ذات المحكمة مصدرة القرار  تقبل أّي طريق من المراجعة القضائية، وا 

 من قانون األحداث(. 53و 24بعد مرور ثالثة أشير عمى صدور القرار المذكور )المادتان:
                                                             

 في( جناية) 75 رقم نقض ؛788ص الثانية، نةسال القانون، مجمة ،17/3/1951 في -جناية-148 رقم نقض - 19
 .726ص ،6عددال ،21 نةسال القانون، مجمة ،5/2/1971
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بل الطعن من ولّي الحدث أو وصّيو أو الشخص المسّمم يق األشخاص الذين ليم حّق الطعن:-ب
/أ من قانون 50إليو، أّييم ُدعي إلى المحكمة، ومن النيابة العامة، ومن المّدعي الشخصي )المادة 

 األحداث(.

إّن مّدة الطعن بالنقض ىي المّدة المحددة في الفقرتين  ميعاد الطعن بطريق النقض وبدايتو: -ج
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومفاد ذلك أّن ميعاد طمب النقض ىو  343من المادة  2و1

 /ج من قانون األحداث(.50ثالثون يومًا )المادة

ويبدأ ميعاد الطعن بطريق النقض بحّق النيابة العامة من اليوم الذي يمي تاريخ صدور األحكام 
م الخاضعة لممشاىدة إلى ديوانيا الصادرة بحضور ممثميا، ومن اليوم الذي يمي تاريخ وصول األحكا

/ب من قانون األحداث(، ويبدأ ىذا 51إذا لم يكن ىذا الممثل حاضرًا جمسة تفييم الحكم )المادة 
الميعاد في الحكم الوجاىي من اليوم الذي يمي تاريخ صدوره بمواجية الطاعن أو تبميغو إليو إذا كان 

درة بالجنح والمخالفات فيبدأ ميعاد الطعن بالنقض من بمثابة الوجاىي. أما في األحكام الغيابية الصا
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 343اليوم الذي يمي تاريخ انقضاء ميعاد االعتراض )المادة 

القاعدة العامة ىي أّن لمطعن بالنقض أثرًا موقفًا،  أثر الطعن بطريق النقض من حيث التنفيذ: -د
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فنّص فييا عمى  343ري في المادة وىذا ما أقّره المشّرع السو 

"تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيو، وال يؤثر في أحكام مذكرات أّن: 
/أ من قانون األحداث لمحاكم األحداث أن تصدر 50لكّنو أجاز في المادة التوقيف الصادرة قبمو". 

لتنفيذ إذا كانت مصمحة الحدث تقتضي ذلك، وفي ىذه الحالة ال يوقف الطعن أحكامًا معجمة ا
بالنقض ىذا النوع من األحكام. وتنظر في الطعن بالنقض غرفة األحداث المشّكمة في محكمة 

 النقض من ثالثة مستشارين.

 إعادة المحاكمة:-ثانياً 

ة والجنحية في الحاالت والشروط يجوز طمب إعادة المحاكمة في دعاوى األحداث الجانحين الجنائي 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك إعمااًل لنّص  387 -367المنصوص عمييا في المواد 
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عادة المحاكمة ىي طريق طعن غير عادّي يقرره القانون في  39المادة  من قانون األحداث. وا 
يات والجنح، بيدف إصالح خطأ حاالت معينة نّص عمييا ضد األحكام الصادرة باإلدانة في الجنا

 .20قضائي يتعمق بالوقائع

إلعادة المحاكمة شروط نّص عمييا قانون أصول المحاكمات الجزائية،  شروط إعادة المحاكمة: -أ
وىي تتصل باألحكام الجائز فييا إعادة المحاكمة، والحاالت التي يجوز فييا طمب إعادة المحاكمة، 

 واألشخاص الذين يحّق ليم طمب إعادة المحاكمة.

ن قانون أصول المحاكمات م 367نّصت المادة األحكام التي يجوز فييا إعادة المحاكمة:  -1
" يجوز طمب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيًا كانت المحكمة الجزائية عمى أّنو: 

ويستفاد من ىذا النّص أّنو يشترط إلعادة المحاكمة في  التي حكمت بيا والعقوبة التي قضت بيا ".
حداث، وأن يكون صادرًا في جناية، دعاوى األحداث ما يمي: أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة األ

وأن يكون مبرمًا، وأن يكون صادرًا بعقوبة. أما إذا كان الحكم المبرم صادرًا بتدبير إصالحي أو 
 تعويض مدني فال يصح إعادة المحاكمة في الدعوى.

من قانون أصول المحاكمات الحاالت  367حددت المادة الحاالت الموجبة إلعادة المحاكمة:  -2
يجوز فييا إعادة المحاكمة، وىي: إذا ُحكم عمى شخص بجريمة قتل، وقامت بعد ذلك أدلة التي 

كافية تثبت أّن المّدعى قتمو ىو حّي، إذا ُحكم عمى شخص بجناية أو جنحة وُحكم فيما بعد عمى 
شخص آخر بالجرم نفسو، وكان الحكمان ال يمكن التوفيق بينيما، وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد 

لمحكوم عمييما، إذا ُحكم عمى شخص، وبعد صدور الحكم ُقضي بالشيادة الكاذبة عمى من كان قد ا
شيد عميو، وال تقبل شيادة ىذا الشاىد في المحاكمة الجديدة، إذا وقع أو ظير بعد الحكم حدث جديد 

 ميو. أو أبرزت مستندات كانت مجيولة حين المحاكمة، وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم ع

                                                             
 الموسوعة في منشور الجزائية، األحكام في الطعن طرق: "بعنوان الموسوم بحثنا راجع التفصيل من لمزيد  - 20

 .يمييا وما 9 ص ،الخامس المجمد المتخصصة، القانونية
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يعود طمب إعادة المحاكمة في األحوال  األشخاص الذين يحّق ليم طمب إعادة المحاكمة: -3
من قانون أصول المحاكمات الجزائية: لوزير العدل، لممحكوم  368الثالثة األولى كما ذكرت المادة 

كان ميتًا أو عميو ولممثمو الشرعي إذا كان عديم األىمية، ولزوجو وبنيو وورثتو ولمن أوصى لو إذا 
ثبت غيبتو بحكم القضاء، لمن عيد إليو المحكوم عميو بطمب اإلعادة صراحة. أما في الحالة الرابعة 

 يعود طمب إعادة المحاكمة لوزير العدل وحده.

وفي قضايا األحداث إذا كان طالب اإلعادة غير وزير العدل يقدم الطمب إلى وزير العدل صاحب 
األحداث في محكمة النقض أو عدم إحالتو، وذلك بحسب ما يتراءى لو  القرار في إحالتو إلى غرفة

 أّن الطمب مبني عمى سبب جدّي أو واٍه. 

تتعمق ىذه اآلثار في أمور ثالثة ىي: وقف تنفيذ الحكم المطعون  آثار طمب إعادة المحاكمة: -ب
 فيو، والبّت في طمب إعادة المحاكمة، ونتائج إعادة المحاكمة. 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى  370نّصت المادة  يذ الحكم المطعون فيو:وقف تنف -1
أّنو إذا لم يكن الحكم الذي طمبت اإلعادة من أجمو قد نفذ، فيتوقف إنفاذه حتمًا من تاريخ إحالة وزارة 

ذا كان المحكوم عميو موقوفًا جاز وقف إنفاذ الحكم بناء  العدل طمب اإلعادة إلى محكمة النقض، وا 
عمى أمر وزير العدل إلى أن تفصل محكمة النقض في طمب إعادة المحاكمة، وليذه المحكمة أن 

 تأمر بوقف التنفيذ في قرارىا القاضي بقبول طمب إعادة المحاكمة. 

إذا قررت محكمة النقض قبول طمب إعادة المحاكمة أحالت  البّت في طمب إعادة المحاكمة: -2
من قانون أصول  371جة المحكمة التي أصدرت الحكم باألساس )المادة القضية إلى محكمة من در 

ذا تعّذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة بمواجية ذوي العالقة في  المحاكمات الجزائية(. وا 
الدعوى، إّما لوفاة المحكوم عمييم أو جنونيم أو غيابيم أو عدم مسؤوليتيم جزائيًا أو لسقوط الدعوى 

تقادم. فبعد أن تتخذ محكمة النقض قرارًا بمنع المحاكمة ألحد األسباب المبينة آنفًا، أو الحكم بال
تتولى بنفسيا رؤية الدعوى، وتبطل من الحكم السابق ما صدر منو بغير وجو حّق، وتعيد إلى ذكرى 

ذا كان إبطال الحكم ا 372المتوفين شرفيم المثموم إذا لزم األمر)المادة لصادر من القانون ذاتو(. وا 
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بحّق أحد المحكوم عمييم األحياء يؤدي النتفاء كّل فعل يمكن عّده جرمًا فال تحال الدعوى إلى 
 من القانون ذاتو(. 374محكمة أخرى، وتكتفي محكمة النقض بإبطال الحكم )المادة 

إذا طمب المحكوم عميو تعويضًا عن الضرر الذي أصابو من جراء نتائج إعادة المحاكمة:  -3
السابق جاز لممحكمة أن تحكم لو بو في الحكم الصادر ببراءتو. ويعود طمب التعويض، إذا الحكم 

كان المحكوم عميو ميتًا، لزوجو وأصولو وفروعو، وال يحّق لغيرىم من األقرباء أن يطالبوا بالتعويض 
إعادة ما لم يثبت أّن الحكم سّبب ليم ضررًا ماديًا. ويجوز تقديم طمب التعويض في جميع أدوار 

 من القانون ذاتو(. 375المحاكمة )المادة 

تتحمل الدولة التعويض المحكوم بو وليا أن ترجع بو إلى المّدعي الشخصي أو المخبر أو شاىد  
الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة، ويحّصل كالرسوم والنفقات القضائية )المادة 

طالبو إعادة المحاكمة من تعجيل الرسوم ونفقات الدعوى  من القانون ذاتو(. وُيعفى األحداث 376
من قانون  52من قانون أصول المحاكمات الجزائية )المادة  377المنصوص عمييا في المادة 

 األحداث(.  
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 إعادة النظر في التدابير اإلصالحية

أصدرتو، فال يجوز المبدأ ىو أّن الحكم الفاصل في الموضوع ُيخرج الدعوى من والية المحكمة التي 
ذا تم  ليا بعد ذلك إعادة النظر فيو أو مساسو إال عن طريق الطعن فيو بالطرق المقررة قانونًا. وا 
طرح الدعوى أماميا من جديد وجب عمييا أن تقضي بعدم جواز النظر فييا لسبق الفصل فييا، حتى 

ن لم يكن ىذا الحكم قد استنفد بعد طرق الطعن فيو ة ومفاد ذلك أ. 21وا  ّن الحكم قد حاز بصدوره الُحجَّ
ذا أصبح قطعيًا بأن حاز قوة القضية  أمام جميع المحاكم باستثناء المحكمة المختصة بنظر الطعن، وا 
المقضية فإّن ُحّجتو تشمل جميع المحاكم بمختمف درجاتيا، ومنيا المحكمة المختصة بنظر 

 . 22الطعن

لمساس بالحكم بعد صدوره عندما أجاز لمحكمة ولكّن المشّرع السوري خرج عن مبدأ عدم جواز ا
من قانون  53األحداث إعادة التدابير اإلصالحية المفروضة عمى الحدث تبدياًل أو تعدياًل )المادة

 األحداث(.

  عّمة إعادة النظر في التدابير اإلصالحية: -أوالً 

ر اإلصالحية المفروضة قدمنا أّن المشّرع السوري أجاز لمحكمة األحداث إعادة النظر في التدابي
عمى األحداث، وذلك خروجًا عن مبدأ عدم المساس بالحكم بعد صدوره، وعّمة الخروج عن القواعد 
العامة أّن اليدف النيائي لقانون األحداث يكمن في إصالح الحدث الجانح وتقويمو، وينبغي الوصول 

تبّين لممحكمة، وىي تتابع  إلى ىذا اليدف بأّي وسيمة كانت دون التمسك بشكميات معينة. فإن
الحدث أثناء تنفيذه التدبير اإلصالحي، أّن ىذا التدبير غير مالئم لحالتو من حيث نوعو أو من حيث 
مّدتو، يمكنيا تبديمو بآخر أو تعديل مّدتو أو نظامو، كما ىو الحال بالنسبة لممريض حين يقرر طبيبو 

، ومن غير المقبول بعد أن اتضح ضرر ضرورة تغيير العالج عمى إثر تشخيص جديد لحالتو

                                                             
 .179 ص ،148 رقم سابق، مرجع جوخدار، حسن. د - 21

22
 .1111 و1193 ص ،772و 758 رقم الجزائية، اإلجراءات قانون في الوسيط سرور، فتحي أحمد.د - 
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العالج األول االستمرار بو لمجرد شكميات معينة. فإذا كانت قوة الشيء المقضي بو تشمل األحكام 
الجزائية العادية في مجمميا، فإّنيا في قضايا األحداث ال تشمل سوى الجزء المتصل بموضوع 

لتدبير اإلصالحي المفروض عمى الحدث فال تمّسو الجريمة والمسؤولية الجزائية، أما الجزء المتعمق با
 . 23ىذه القوة 

 شروط إعادة النظر في التدابير اإلصالحية:  -ثانياً 

يجوز إعادة النظر في  حصر المشّرع إعادة النظر في التدابير اإلصالحية، ومعنى ذلك أّنو ال
ت عمى األحداث ممن أتّموا موضوع الجريمة والمسؤولية الجزائية، وال في األحكام الصادرة بعقوبا

الخامسة عشرة في حال ارتكابيم جريمة من نوع الجناية، كما ال يجوز إعادة النظر في الحكم 
 الصادر بالدعوى المدنية التبعية.

إّن محكمة األحداث المختصة بإعادة النظر في التدبير اإلصالحي المفروض ىي ذات المحكمة 
التدبير، ويشترط في إعادة النظر في التدابير اإلصالحية التي أصدرت الحكم القاضي بفرض ىذا 

/أ من قانون األحداث(. ويمكن ليذه 53مرور ستة أشير عمى األقل عمى البدء بتنفيذىا )المادة
المحكمة أن تقوم بإعادة النظر من تمقاء ذاتيا دون طمب من أحد، فيحّق ليا تبديل التدابير 

ا ىو الحال فيما لو تمّرد الحدث عمى الحكم بفرض تدبير اإلصالحية المفروضة أو تعديميا، كم
من قانون األحداث(. كما يمكن لممحكمة أن تفعل ذلك بناء عمى طمب الحدث أو  15محدد )المادة 

 /أ من قانون األحداث(. 53ولّيو أو وصّيو أو محاميو أو مراقب السموك )المادة 

ذا قررت محكمة األحداث رفض طمب إعادة النظر  في التدبير المحكوم بو أو إعادة النظر فيو، وا 
وقامت بتبديمو أو تعديمو، فإّن قرارىا في ىذه األحوال ىو قرار مبرم ال يخضع ألي طريق من طرق 
ّنما يجوز تقديم طمب جديد بإعادة النظر بعد مرور ثالثة أشير عمى القرار المذكور  الطعن، وا 

 /ب من قانون األحداث(. 53)المادة 
                                                             

23
 ,BOUZAT, P.et  PINATEL,J.: Traite de droit pénal de criminologie                         :انظر - 

tome II, Paris,1970,No 1628,P.1961.                                                                                             
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ايا التشرد والتسول يمكن لمحكمة األحداث المختصة مباشرة، أو بناء عمى طمب الحدث أو وفي قض
ولّيو أو وصّيو أو مراقب السموك أو محاميو أو مدير معيد اإلصالح، تبديل التدابير اإلصالحية 

ك المقررة أو تعديميا دون التقيد بشرط مرور أّي مّدة فيما إذا وجدت المحكمة مصمحة الحدث في ذل
 /ج من قانون األحداث(.     53)المادة 
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