
 7391قانون المجرمين األحداث لسنة 

 ساري المفعول في قطاع غزة
 

 أصول حماكمات وضعها قاضي القضاة مبوافقة املندوب السامي مبقتضى
 املادة الثالثة والعشرين

 1املادة 

 التسمية
 بالقانون.ويعمل هبا اعتباراً من تاريخ العمل  1391يطلق على هذه األصول اسم أصول اجملرمني األحداث لسنة 

 2املادة 

 التعاريف
 يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذه األصول املعاين املخصصة هلا أدناه إال إذا دلت القرينة على غري:

 
 تنصرف عبارة "حمكمة األحداث" إىل احملكمة املؤلفة وفقاً ألحكام القانون.

 عىن املخصص هلا يف القانون.وتعين لفظة "حدث" الولد أو الفىت أو اليافع حسب امل
 

 وتشمل عبارة "مراقب السلوك":
) أ ( رئيس مراقيب السلوك املعني من قبل احلكومة لإلشراف على املكتب الرئيسي ملراقبة السلوك يف القدس، ولإلشراف بصفته تلك، على 

 أعمال كافة مراقيب السلوك اآلخرين.
 

قبة األحداث وما تقوم به احملاكم من األعمال املتعلقة هبم، والذين يعينهم املندوب السامي )ب( مراقيب السلوك خيصصون مجيع أوقاهتم ملرا
 مراقيب سلوك مبقتضى املادة التاسعة من القانون.

 
 .)ج( مراقيب السلوك اإلضافيني املعينني كمراقيب سلوك الذين خيصصون جزءاً من وقتهم ألعمال املراقبة ويتناولون راتباً لقاء خدماهتم

 
 )د( مراقيب السلوك الفخريني املعينني كمراقيب سلوك الذين يقومون بعملهم بصفة اختيارية.

 وتنصرف لفظة "املراقب" )بفتح القاف(، إىل أي شخص صدر حبقه أمر أو قرار يقضي بوضعه حتت مراقبة أحد مراقيب السلوك.
 
  



  
 الفصل األول

 اجملرمون األحداث واالعتناء هبم ومحايتهم

 9املادة 

 نطاق سريان األصول
تسري هذه األصول على القضايا اليت جيلب فيها اجملرمون األحداث أمام حماكم األحداث حملاكمتهم على جرائم أسندت إليهم، وعلى 

 القضايا اليت جيلب فيها أمام احملكمة أحداث هم حباجة إىل العناية واحلماية.

 4املادة 

 حرئاسة احملكمة من قبل حاكم الصل
( من املادة الثالثة من القانون، أن ينظر يف أية 4إذا كانت احملكمة يرأسها حاكم صلح، فيجوز لذلك احلاكم، مع مراعاة أحكام الفقرة )

 قضية من القضايا اآلنفة الذكر، يف غرفته، إذا استصوب ذلك.

 5املادة 

 انعقاد حماكم اإلحداث
 

عة يف يوم معني من أيام األسبوع ويف ساعة ال جيري خالهلا النظر يف القضايا اجلزائية املرفو  تنعقد حماكم األحداث اليت يرأسها حكام الصلح
على البالغني، بالقدر الذي تسمح به الظروف. غري أنه جيوز للمحكمة، بناء على سبب وجبه تسجله يف ضبط الدعوى، أن تعقد جلستها 

 احملكمة على أن ينظر بعني االعتبار إىل راحة حاكم الصلح والبوليس ومراقيبيف أي يوم أو وقت آخر يستنسبه حاكم الصلح الذي يرأس 
 السلوك.

 6املادة 

 مساعدة احلدث يف الدفاع
تسمح احملكمة للوالد أو الوصي مبساعدة احلدث يف الدفاع عن نفسه إال إذا كان للحدث وكيل قانوين، وجيوز للمحكمة أيضاً أن تستنري 

 ، وبرأي مراقب السلوك فيما يتعلق بصاحل احلدث.برأي والد احلدث أو وصيه

 7املادة 

 تدوين تفاصيل القضايا
تدوَّن تفاصيل مجيع القضايا اليت ترفع إىل احملكمة يف سجل القضايا اجلزائية حسب األصول االعتيادية، وخيصص رقم مللف القضية 

سجل سن ارة "قضية حدث" على وجه ملف القضية وأن يدون يف الباعتبارها قضية جزائية غري أنه ينبغي على كاتب احملكمة أن يكتب عب
 اجملرم احلدث احلقيقية حسبما قدرهتا احملكمة.

 1املادة 



 إبراز تقرير مراقب السلوك
األمور  نإذا قدم مراقب السلوك تقريراً للمحكمة بنتيجة التحقيقات اليت قام هبا مبقتضى املادة الثانية عشرة من هذه األصول فيعترب تقريره م

 املربزة يف الدعوى ويكتب عليه ما يفيد ذلك وحيفظ يف ملف القضية.

 3املادة 

 إحضار شخص يقل عمره عن ست عشرة سنة أمام احملكمة
إذا رغب مراقب السلوك أو مفتشة الشؤون االجتماعية يف إحضار شخص تقل سنه عن ست عشرة سنة أمام احملكمة ملعاملته وفقاً 

ادسة عشرة من القانون، فيرتتب على مراقب السلوك أو مفتشة الشؤون االجتماعية أن يسلم والد ذلك الشخص أو ألحكام املادة الس
( امللحق بذيل هذه األصول، وأن يثبت شهادة تشعر بقيامه بذلك على النسخة الثانية من 1وصيه إشعاراً حتريرياً مفرغاً يف صيغة النموذج )

 ة.اإلشعار اليت تودع يف ملف القضي

 11املادة 

 استعمال النماذج امللحقة باألصول
 ميكن استعمال النماذج امللحقة بذيل هذه األصول، أو أية مناذج مشاهبة هلا مع إدخال التعديالت اليت تتطلبها الظروف، يف كافة الدعاوى

 األوالد والفتيان الذين هم حباجة إىل العنايةاملعروضة على حماكم األحداث سواء أكان ذلك فيما يتعلق مبحاكمة اجملرمني األحداث أم 
واحلماية. بيد أنه يف احلاالت اليت مل تعّد هلا مناذج خاصة تستعمل النماذج اليت تكون إذ ذاك مستعملة يف حماكم اجلنايات مع إجراء 

 ة أحداث".ماذج عبارة "بصفتها حمكمالتغيريات الضرورية فيها غري أنه يقتضي دوماً أن يضاف إىل اسم احملكمة املذكورة على هذه الن
 
  

 الفصل الثاني

 الواجبات املرتتبة على مراقيب السلوك

 11املادة 

 القيام مبهام مراقب السلوك
 مع مراعاة أحكام املادة التاسعة من القانون، ال جيوز ألي حاكم صلح أو مأمور بوليس أو موظف حمكمة أن يقوم مبهام مراقب السلوك.

 12املادة 

 ء مراقب السلوك للتحقيقات األوليةإجرا
( من املادة الثامنة من القانون. ويرتتب 7يرتتب على مراقب السلوك أن جيري التحقيقات األولية بشأن اجملرم احلدث وبيئته، وفقاً للفقرة )

لبحث يف إصدار قد يستوجب األمر اعلى مراقب السلوك أيضاً أن جيري التحقيقات األولية اليت توعز احملكمة إليه بإجرائها بشأن أي جمرم 
 قرار بوضعه حتت املراقبة.

 19املادة 



 مراعاة املراَقب لشروط التعهد
يرتتب على مراقب السلوك أن يتحقق أن املراقب )بفتح القاف( قد تفهم شروط تعهده، وأن حياول عن طريق اإلنذار واإلقناع محله على 

اعاة أي شرط من شروط التعهد فيرتتب على مراقب السلوك أن يقدم تقريراً بذلك طبقاً ملا هو مراعاة ذلك التعهد. فإذا نكل املراقب عن مر 
 مبني فيما يلي من هذا النظام.

 14املادة 

 تقدمي تقرير املراقبة للمحكمة
 أخرى.( يرتتب على مراقب السلوك أن يقدم إىل احملكمة التقارير اليت تأمره بتقدميها يف قرار املراقبة أو بصورة 1)

 
 ( يرتتب على مراقب السلوك أن يقدم إىل رئيس مراقيب السلوك تقريراً عن سلوك املراقب وطراز معيشته وعن كيفية سريه بوجه عام.2)
( إذا ختلف املراقب عن مراعاة أي شرط من شروط تعهده، فيرتتب على مراقب السلوك أن يقدم تقريراً هبذا الشأن إىل احملكمة وإىل 9)

 قيب السلوك.رئيس مرا
نية أو ل( تقدم التقارير الدورية إىل احملكمة يف املواعيد اليت تأمر هبا احملكمة ووفقاً للكيفية اليت توعز هبا وال جيوز تقدميها يف جلسة ع4)

 نشرها.
  يصدرها.يتجيوز لرئيس مراقيب السلوك أن يطلب إىل مراقيب السلوك تزويده بالتقارير الدورية والكشوف وفقاً للتعليمات ال

 15املادة 

 حفظ املراقب سجاًل للقضايا
يرتتب على مراقب السلوك أن حيفظ سجاًل لكل قضية عهد له باإلشراف عليها، وفقاً للصيغة والكيفية اللتني يوعز هبما رئيس مراقيب 

 السلوك.

 16املادة 

 تقدمي مراقب السلوك خالصة موجزة للمحكمة
يس مراقيب السلوك إىل احملكمة اليت حاكمت اجملرم خالصة موجزة عن القيد احملفوظ لديه بشأن ذلك اجملرم لدى انتهاء مدة املراقبة، يرفع رئ

 وتودع تلك اخلالصة يف ملف القضية اخلاص يف احملكمة.

 17املادة 

  مراعاة أحكام مراقيب السلوك
أن  ، أو إذا أحضر شخص حدثاً أمام احملكمة وكان قد صرح لهإذا مسي يف قرار املراقبة شخص ليس من مراقيب السلوك للقيام مبهمة املراقبة

يقوم مبهمة املراقبة، فيرتتب على ذلك الشخص أن يراعي بالقدر املمكن ما سلف ذكره من األحكام فيما يتعلق بالواجبات املرتتبة على 
 مراقيب السلوك وتقدمي التقارير وحفظ السجالت.

 


