الجهة المصدرة :العراق  -اتحادي
نوع التشريع :قانون
رقم التشريع ٦٤ :
تاريخ التشريع٢٤/٢٠/٤٨٩٢ :
عنوان التشريع  :قانون رعاية االحداث رقم ( )٦٤لسنة ٤٨٩١
المصدر :الوقائع العراقية | رقم العدد  ٠٨٣٤ :تاريخ العدد  | ٢٤/٢٩/٤٨٩١ :رقم الصفحة  | ٣٦٢ :عدد الصفحات :
 | ٤١رقم الجزء  | ٠:مجموعة القوانين واالنظمة |
استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطنً طبقا للمادة الثالثة والخمسٌن من الدستور المؤقت  ,والفقرة (ثانٌا) من المادة ( )٢٤من
قانون المجلس الوطنً رقم ( )٣٣لسنة . ٠٨٩١

واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانٌة واالربعٌن من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قٌادة الثورة بموجب قراره المرقم ( )٩١١بتارٌخ . ٠٨٩١/٤/٠١

اصدار القانون االتً -:

الباب االول
المبادئ االساسٌة
الفصل االول
االهداف واالسس
المادة ٠
ٌهدف قانون رعاٌة االحداث الى الحد من ظاهرة جنوح االحداث من خالل وقاٌة الحدث من الجنوح وتكٌٌفه اجتماعٌا وفق
القٌم والقواعد االخالقٌة لمجتمع مرحلة البناء االشتراكً.
المادة ٠
ٌعتمد القانون لتحقٌق اهدافه االسس االتٌة :
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اوال – االكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان ٌجنح.
ثانٌا – مسؤولٌة الولً عن اخالله بواجباته تجاه الصغٌر او الحدث فً حالة تعرضه للجنوح.
ثالثا – انتزاع السلطة االبوٌة اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغٌر او الحدث والمجتمع.
رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمٌة ومن منظور انسانً.
خامسا – الرعاٌة الالحقة للحدث كوسٌلة لالندماج فً المجتمع والوقاٌة من العود.
سادسا – مساهمة المنظمات الجماهٌرٌة مع الجهات المختصة فً وضع ومتابعة تنفٌذ الخطة العامة لرعاٌة االحداث.
الفصل الثانً
سرٌان القانون
المادة ١
ٌسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغٌر والحدث المعرضٌن للجنوح وعلى اولٌائهم ،بالمعانً المحددة ادناه
الغراض هذا القانون.
اوال – ٌعتبر صغٌرا من لم ٌتم التاسعة من عمره.
ثانٌا – ٌعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة.
ثالثا – ٌعتبر الحدث صبٌا اذا اتم التاسعة من عمره ولم ٌتم الخامسة عشرة.
رابعا – ٌعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة .
خامسا – ٌعتبر ولٌا ،االب واالم او اي شخص ضم الٌه صغٌر او حدث او عهد الٌه بتربٌة احدهما بقرار من المحكمة()٠
المادة ٢
ٌثبت عمر الحدث بوثٌقة رسمٌة وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فٌها ٌتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته
للفحص الطبً لتقدٌر عمره بالوسائل العلمٌة.
المادة ٣
تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي ٌتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقٌق.
الباب الثانً
التشكٌالت االدارٌة
الفصل االول
مجلس رعاٌة االحداث
المادة ٤
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ٌؤلف مجلس ٌسمى (مجلس رعاٌة االحداث) على النحو االتً:
اوال ـ وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة ¬ رئٌسا.
ثانٌا ـ ممثل عن وزارة الداخلٌة ٌنسبه وزٌر الداخلٌة ¬ عضوا.
ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ٌنسبه وزٌر العدل ¬ عضوا.
رابعا ـ ممثل عن وزارة التربٌة ٌنسبه وزٌر التربٌة ¬ عضوا.
خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ٌنسبه وزٌر الصحة ¬ عضوا.
سادسا ـ مدٌر عام دائرة اصالح االحداث ¬ عضوا.
سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة واالختصاص ٌختاره وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد)٠(.
المادة ٤
اوال – ٌنتخب المجلس فً بداٌة كل سنة من بٌن اعضائه نائبا للرئٌس.
ثانٌا – ٌجتمع المجلس مرة واحدة فً االقل كل ثالثة اشهر ،وللوزٌر دعوته لالجتماع عند االقتضاء وال ٌنعقد اال بحضور
اغلبٌة عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبٌة الحاضرٌن.
ثالثا – ٌعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة واالختصاص اللذٌن ٌختارهما وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة وفقا
للفقرة ( حادي عشر ) من المادة (  ) ٤من هذا القانون ،مستقٌال اذا تغٌب عن حضور اجتماعات المجلس مرتٌن متتالٌتٌن
دون عذر مشروع.
رابعا – ٌتولى تنظٌم اعمال المجلس وتدوٌن محاضر جلساته وتلخٌص القضاٌا المعروضة علٌه وتبلٌغ قراراته ومتابعتها،
موظف حاصل على شهادة جامعٌة.
المادة ٩
اوال ٌ -مارس مجلس رعاٌة االحداث االختصاصات االتٌة :
ا  -مناقشة واقرار السٌاسة الخاصة بجنوح االحداث .
ب  -تحدٌد االجراءات ووضع التوصٌات لتوفٌر الحماٌة االجتماعٌة من ظاهرة جنوح االحداث .
ثانٌا  -ال تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغٌاب وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة اال بعد مصادقته علٌهاا وتعتبر المصادقة تامة
ما لم ٌعترض علٌها خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسجٌلها فً مركز الوزارة )١(.
الفصل الثانً
الدور ومدارس التأهٌل
المادة ٨
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تتولى دائرة اصالح االحداث ،التابعة للمؤسسة العامة لالصالح االجتماعً فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة ادارة الدور
ومدارس التاهٌل وفق االنظمة الخاصة بها ولمحكمة االحداث حق االشراف علٌها.
المادة ٠١
تتكون الدور ومدارس التاهٌل من :
اوال – دار المالحظة – مكان معد لتوقٌف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة وٌجري فٌها فحصه بدنٌا وعقلٌا
ودراسة شخصٌته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصٌة تمهٌدا لمحاكمته.
ثانٌا – مدرسة تاهٌل الصبٌان – احدى المدارس االصالحٌة المعدة الٌداع الصبً المدة المقررة فً الحكم ،للعمل على اعادة
تكٌٌفه اجتماعٌا وتوفٌر وسائل تاهٌله مهنٌا او دراسٌا.
ثالثا – مدرسة تاهٌل الفتٌان – احدى المدارس االصالحٌة المعدة الٌداع الفتى المدة المقررة فً الحكم ،للعمل على اعادة
تكٌٌفه اجتماعٌا وتوفٌر الوسائل تاهٌله مهنٌا او دراسٌا.
رابعا – مدرسة الشباب البالغٌن – احدى المدارس المعدة الٌداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعٌن فً مدرسة
تاهٌل الفتٌان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم علٌه للعمل على تاهٌله مهنٌا او دراسٌا واعادة تكٌٌفه اجتماعٌا.
خامسا ¬ دار تاهٌل االحداث ¬ مكان ٌودع فٌه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة االحداث الى حٌن اتمامه
الثامنة عشرة من عمره ،وٌلحق به جناح الشابات البالغات تودع فٌه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التً انتهت مدة
اٌداعها والفاقدة للرعاٌة االسرٌة لحٌن بلوغها  ٠٠سنة او لحٌن اٌجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسلٌمها الى ذوٌها او اٌجاد
سبٌل عمل مناسب لها)٢(.
المادة ٠٠
ٌراس مدٌر عام دائرة اصالح االحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهٌل.
الفصل الثالث
مكتب دراسة الشخصٌة
المادة ٠٠
اوال – ٌؤلف فً كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصٌة ٌرتبط بمحكمة االحداث وٌتكون من :
ا – طبٌب مختص او ممارس فً االمراض العقلٌة والعصبٌة او طبٌب اطفال عند االقتضاء.
ب – اختصاصً بالتحلٌل النفسً او علم النفس.
جـ  -عدد من الباحثٌن االجتماعٌٌن.
ثانٌا – ٌجوز تعزٌز المكتب بعدد من االختصاصٌٌن فً العلوم الجنائٌة او العلوم االخرى ذات الصلة بشؤون االحداث.
ثالثا – ٌعٌن وزٌر العدل اعضاء المكتب وٌكون الطبٌب مدٌرا له.
المادة ٠١
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استثناء من احكام الفقرة ( اوال ) من المادة (  ) ٠٠من هذا القانون وٌجوز تالٌف مكتب دراسة الشخصٌة من اعضاء غٌر
متفرغٌن من بٌن االطباء التابعٌن لوزارة الصحة بترشٌح من وزٌرها ومن االختصاصٌٌن التابعٌن لوزارة التربٌة بترشٌح من
وزٌرها او من الجامعة بترشٌح من رئٌسها ٌتولون العمل فً المكتب باالضافة الى وظائفهم وٌعٌنون بامر من وزٌر العدل.
المادة ٠٢
ٌتولى مكتب دراسة الشخصٌة اجراء الفحص الطبً والنفسً والبحث االجتماعً بطلب من محكمة التحقٌق او محكمة
االحداث او اٌة جهة مختصة وفق ما ٌاتً :
اوال – ا – فحص الحدث بدنٌا وعقلٌا ونفسٌا لتشخٌص االمراض التً ٌشكو منها وبٌان حالته العقلٌة ونضجه االنفعالً ومدى
ادراكه لطبٌعة فعله المخالف للقانون وتقرٌر المعالجة الالزمة له.
ب – دراسة حالة الحدث االجتماعٌة ودراسة البٌئة التً ٌعٌش فٌها وبٌان مدى عالقتهما بالجرٌمة المرتكبة.
ثانٌا – تنظٌم تقرٌر مفصل عن حالة الحدث البدنٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة واالسباب التً دفعته الى ارتكاب الجرٌمة
والتدبٌر المقترح لمعالجته.
ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورٌة كل ثالثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبٌر واطالع
المحكمة عما ٌطرا على حالة الحدث من تغٌٌر.
المادة ٠٣
لمكتب دراسة الشخصٌة ان ٌستعٌن بالمؤسسات العلمٌة والصحٌة المختصة لغرض اعداد التقرٌر المنصوص علٌه فً المادة (
 ) ٠٢من هذا القانون.
الباب الثالث
الوقاٌة
الفصل االول
االكتشاف المبكر
المادة ٠٤
االكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاٌة االجتماعٌة الواقٌة من الجنوح وٌتحقق من خالل توسٌع اطار
مساهمة ومسؤولٌة المنظمات الجماهٌرٌة والمهنٌة وادارات المدارس فً مجال الرعاٌة النفسٌة واالجتماعٌة الواقٌة من
الجنوح.
المادة ٠٤
اوال – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسٌة النفسٌة واالجتماعٌة ،فً مركز كل محافظة ضمن تشكٌالت
الصحة المدرسٌةٌ ،عنى بدراسة ومعالجة االحداث المشكلٌن او المعرضٌن للجنوح الذٌن ٌحالون الٌه من ادارات المدارس او
اٌة جهة اخرى.
ثانٌا – ٌتالف مكتب الخدمات المدرسٌة النفسٌة واالجتماعٌة بقرار من وزٌر الصحة من :
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ا – طبٌب مختص او ممارس فً االمراض العقلٌة والعصبٌة او طبٌب اطفال عند االقتضاء.
ب – اختصاصً بالتحلٌل النفسً او علم النفس.
جـ  -عدد من الباحثٌن االجتماعٌٌن.
المادة ٠٩
اوال – ٌتولى المكتب اجراء الفحص الطبً والنفسً والبحث االجتماعً للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ٌاتً :
ا – فحص الحدث بدنٌا وعقلٌا ونفسٌا لتشخٌص االمراض التً ٌشكو منها وبٌان حالته العقلٌة ونضجه االنفعالً.
ب – دراسة حالة الحدث االجتماعٌة والبٌئة التً ٌعٌش فٌها وبٌان مدى عالقتهما بمشكلته.
ثانٌا – ٌنظم المكتب تقرٌرا مفصال عن حالة الحدث البدنٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة واسباب تعرضه للجنوح
والمقترحات التً ٌوصً المكتب بها ادارة المدرسة او اٌة جهة اخرى لمعالجته ورعاٌته.
المادة ٠٨
اوال – للمكتب ان ٌستدعً ولً الحدث وٌطلعه على التقرٌر الذي اعده بشانه وٌطلب منه التعاون معه فً تفهم مشكلة الحدث
ومساعدته فً حلها.
ثانٌا – اذا لم ٌظهر الولً تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن فً اهماله لواجباته فللمكتب ان ٌطلب
من قاضً تحقٌق االحداث او االدعاء العام اتخاذ االجراء بحق الولً وفق احكام هذا القانون.
المادة ٠١
اوال – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعً المتابعة فله ان ٌستعٌن بقسم مراقبة السلوك.
ثانٌا – ٌتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة ال تزٌد على ستة اشهر ٌرفع خاللها تقارٌر شهرٌة الى مكتب الخدمات
المدرسٌة النفسٌة واالجتماعٌة تتضمن ما ٌطرا على سلوكه من تغٌٌر.
المادة ٠٠
اوال – ٌعٌن فً كل مدرسة باحث اجتماعً ٌكون مسؤوال عن حل مشاكلهم ،وٌجوز عند االقتضاء ان ٌقوم احد اعضاء الهٌئة
التدرٌسٌة بذلك.
ثانٌا – اذا تعذر على المسؤول فً المدرسة حل مشكلة الحدث فعلٌه عرضه على مكتب الخدمات المدرسٌة النفسٌة
واالجتماعٌة.
المادة ٠٠
اوال – ٌنشًء االتحاد العام لساء العراق لجانا لالستشارات االسرٌة بشان العالقات الزوجٌة وتربٌة االطفال ومشاكلهم.
ثانٌا – ٌنشئ االتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع االتحاد العام لنساء العراق لجان حماٌة االحداث تتولى ما ٌلً :
ا – المساهمة فً االشراف على رعاٌة االحداث فً االسر البلدٌة فً حالة سلب الوالٌة.
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ب – مساعدة ادارة المدرسة فً تشخٌص االحداث المشكلٌن ومعالجتهم وفقا لتوصٌات مكتب الخدمات المدرسٌة النفسٌة
واالجتماعٌة.
جـ  -مساعدة الجهات المختصة فً انجاح مراقبة السلوك والرعاٌة الالحقة.
د – توفٌر الجو االسري لالحداث المودعٌن فً مؤسسات االٌداع.
هـ  -التعاون مع شرطة االحداث فً تشخٌص االحداث المشكلٌن او المعرضٌن للجنوح واالخبار عن االولٌاء الذٌن ٌسٌؤون
معاملة الحدث داخل االسرة.
المادة ٠١
اوال – تتولى شرطة االحداث البحث عن الصغار والضالٌن والهاربٌن من اسرهم والمهملٌن والكشف عن االحداث
المعرضٌن للجنوح فً اماكن جذب االحداث كالمقاهً والمشارب والمراقص ودور السٌنما فً ساعات متاخرة من اللٌل
ثانٌا – على شرطة االحداث اٌصال الصغٌر او الحدث عند العثور علٌه فً االماكن التً تعرضه للجنوح الى ذوٌه.
الفصل الثانً
التشرد وانحراف السلوك
المادة ٠٢
اوال – ٌعتبر الصغٌر او الحدث مشردا اذا :
ا – وجد متسوال فً االماكن العامة او تصنع االصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسٌلة لكسب عطف الجمهور
بهدف التسول.
ب – مارس متجوال صبغ االحذٌة او بٌع السكاٌر او اٌة مهنة اخرى تعرضه للجنوح ،وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة.
جـ  -لم ٌكن له محل اقامة معٌن او اتخذ االماكن العامة ماوى له.
د – لم تكن له وسٌلة مشروعة للتعٌش ولٌس له ولً او مرب.
هـ  -ترك منزل ولٌه او المكان الذي وضع فٌه بدون عذر مشروع.
ثانٌا – ٌعتبر الصغٌر مشردا اذا مارس اٌة مهنة او عمل مع غٌر ذوٌه.
المادة ٠٣
ٌعتبر الصغٌر او الحدث منحرف السلوك اذا :
اوال – قام باعمال فً اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.
ثانٌا – خالط المشردٌن او الذٌن اشتهر عنهم سوء السلوك.
ثالثا – كان مارقا على سلطة ولٌه.
المادة ٠٤
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اذا وجد الصغٌر او الحدث فً الحاالت المبٌنة فً المادتٌن (  ٠٢و ) ٠٣من هذا القانون ،فٌحٌله قاضً التحقٌق على محكمة
االحداث التً تصدر قرارها النهائً بعد تسلم تقرٌر مكتب دراسة الشخصٌة وفقا لما ٌاتً :
اوال – ا – تسلٌم الصغٌر او الحدث الى ولٌه لٌقوم بتنفٌذ ما تقرره المحكمة من توصٌات فً ضوء تقرٌر مكتب دراسة
الشخصٌة لضمان حسن تربٌته وسلوكه بموجب تعهد مالً مناسب.
ب – تسلٌم الصغٌر او الحدث عند عدم وجود ولً له او عند اخالله بالتعهد المنصوص علٌه بالبند ( ا ) من الفقرة (اوال ) من
هذه المادة الى قرٌب صالح له بناء على طلبه لٌقوم بتنفٌذ ما تقرره المحكمة من توصٌات فً ضوء تقرٌر مكتب دراسة
الشخصٌة لضمان حسن تربٌته وسلوكه بموجب تعهد مالً مناسب.
جـ ٌ -جوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفٌذ التعهد المنصوص علٌه فً البندٌن ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.
ثانٌا – اذا اخل الولً او القرٌب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسلٌم الحدث او الصغٌر الٌه ،فعلى المحكمة ان تقرر ما ٌاتً
:
ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كال او جزءا.
ب – اٌداع الصغٌر او الحدث فً دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص علٌها فً قانون الرعاٌة االجتماعٌة او اٌة
دار اجتماعٌة اخرى معدة لهذا الغرض.
ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسلٌم الصغٌر او الحدث وفقا الحكام الفقرة ( اوال ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب
) من الفقرة ( ثانٌا ) منها.
رابعا – اذا كان الصغٌر او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلً فعلى محكمة االحداث ان تقرر اٌداعه احد المعاهد الصحٌة او
االجتماعٌة المعدة لهذا الغرض.
المادة ٠٤
اوال  -اذا ظهر للصغٌر او الحدث المودع وفقا الحكام المادة (  ) ٠٤من هذا القانون قرٌب له وطلب تسلٌمه الٌه ،فعلى
محكمة االحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه الٌه لضمان حسن تربٌته وسلوكه بموجب تعهد مالً مناسب وٌجوز
لمحكمة االحداث ان تراقب تنفٌذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعً لمدة تنسبها.
ثانٌا – اذا لم ٌظهر للصغٌر او الحدث قرٌب وطلب شخص ملًء حسن السٌرة والسلوك متحد فً الجنسٌة والدٌن مع الصغٌر
او الحدث تسلٌمه الٌه لتربٌته وتهذٌبه فلمحكمة االحداث ان تسلمه الٌه لضمان حسن تربٌته وسلوكه بموجب تعهد مالً مناسب
وعلى المحكمة ان تراقب تنفٌذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعً لمدة تنسبها.
المادة ٠٩
لمحكمة االحداث بناء على تقرٌر مقدم من قبل مدٌر الدار المودع فٌها الصغٌر او الحدث او بطلب من الحدث او قرٌبه او
الشخص المتعهد بتربٌته او تعٌد النظر فً القرار الذي اصدرته وفقا الحكام المادة (  ) ٠٤من هذا القانون وان تعدل فٌه بما
ٌتالءم ومصلحة الحدث.

الفصل الثالث
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مسؤولٌة االولٌاء
المادة ٠٨
اوال – ٌعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دٌنار وال تزٌد على خمسمائة دٌنار كل ولً اهمل رعاٌة الصغٌر او الحدث اهماال ادى
به الى التشرد او انحراف السلوك.
ثانٌا – تكون العقوبة بغرامة ال تقل عن مائتً دٌنار وال تزٌد على الف دٌنار اذا نجم عن هذا االهمال ارتكاب الحدث جنحة
او جناٌة عمدٌة.

المادة ١١
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بغرامة ال تقل عن مائة دٌنار وال تزٌد على خمسمائة دٌنار كل ولً دفع الحدث او
الصغٌر الى التشرد او انحراف السلوك.
الفصل الرابع
سلب الوالٌة
المادة ١٠
على محكمة االحداث ان تقرر سلب الوالٌة على الصغٌر او الحدث اذا حكم على الولً بجرٌمة من الجرائم المخلة باالخالق
واالداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص علٌها فً قانون مكافحة البغاء وكان الصغٌر او الحدث هو المجنى علٌه فً
جمٌع هذه الجرائم .
المادة ١٠
لمحكمة االحداث بناء على طلب احد اقارب الصغٌر او الحدث او االدعاء العام ان تقرر سلب الوالٌة على الصغٌر او الحدث
لمدة تقدرها فً الحاالت االتٌة :
اوال – اذا حكم على الولً بجرٌمة من الجرائم المخلة باالخالق واالداب العامة.
ثانٌا – اذا حكم على الولً بجرٌمة االعتداء على شخص الصغٌر او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او باالٌذاء العمد.
ثالثا – اذا حكم على الولً وفق احكام المادة (  ) ١١من هذا القانون.
رابعا – اذا حكم على الولً فً جناٌة عمدٌة بعقوبة سالبة للحرٌة مدة ال تقل عن ثالث سنوات.
المادة ١١
اذا قررت محكمة االحداث سلب الوالٌة على الصغٌر او الحدث فعلٌها اشعار محكمة االحوال الشخصٌة بذلك التخاذ
االجراءات القانونٌة المقتضٌة.
المادة ١٢
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اوال – على محكمة االحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الوالٌة ان تطلب من مكتب دراسة الشخصٌة ،اجراء البحث االجتماعً
والفحص الطبً والنفسً للصغٌر او الحدث لتقرٌر مدى تاثٌر سلب الوالٌة علٌه واالجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة.
ثانٌا – لمحكمة االحداث بعد االطالع على تقرٌر مكتب دراسة الشخصٌة ان تقرر واحدا مما ٌاتً :
ا – تسلٌم الصغٌر او الحدث الى ولً اخر وفً حالة عدم وجوده الى قرٌب له.
ب – اٌداع الصغٌر او الحدث احدى دور الدولة ،او اٌة دار اجتماعٌة معدة لهذا الغرض.
ثالثا – على محكمة االحداث ان تطلب من الباحث االجتماعً او مراقب السلوك تقدٌم تقرٌر فً كل شهر عن حالة الصغٌر او
الحدث ومدى تاثٌر سلب الوالٌة علٌه ،وما ٌقترح اتخاذه من تدابٌر تحقق مصلحته.
المادة ١٣
لمحكمة االحداث ان تقرر الحد من الوالٌة على الصغٌر او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضً ذلك.
المادة ١٤
اوال – ٌتم الحد من الوالٌة بالزام الولً برعاٌة الحدث وفق شروط تحددها محكمة االحداث وتراقب تنفٌذها بواسطة مراقب
السلوك او باحث اجتماعً لمدة تنسبها.
ثانٌا – اذا وجدت محكمة االحداث ان الولً لم ٌلتزم بتنفٌذ شروط الرعاٌة ،بناء على تقرٌر مراقب السلوك او الباحث
االجتماعً او بطلب من االدعاء العام ،فلها ان تقرر سلب والٌته.
المادة ١٤
لمحكمة االحداث ان تقرر استبدال الولً او ان تغٌر االجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فٌه او تلغٌه اذا كان ذلك ٌحقق
مصلحة المجتمع والصغٌر او الحدث.

المادة ١٩
تنتهً االجراءات المترتبة على سلب الوالٌة عند اتمام الصغٌر او الحدث الثامنة عشرة من العمر.
الفصل الخامس
الضم
المادة ١٨
للزوجٌن ان ٌتقدما بطلب مشترك الى محكمة االحداث لضم صغٌر ٌتٌم االبوٌن او مجهول النسب الٌهما .وعلى محكمة
االحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحق من ان طالبً الضم عراقٌان ومعروفان بحسن السٌرة وعاقالن وسالمان من
االمراض المعدٌة وقادران على اعالة الصغٌر وتربٌته وان ٌتوفر فٌهما حسن النٌة.

المادة ٢١
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تصدر محكمة االحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجرٌبٌة امدها ستة اشهر ٌجوز تمدٌدها الى ستة اشهر اخرى
وترسل المحكمة خالل هذه الفترة باحثا اجتماعٌا الى دار الزوجٌن مرة واحدة فً االقل كل شهر للتحقق من رغبتهما فً ضم
الصغٌر ومن رعاٌتهما له وٌقدم بذلك تقرٌرا مفصال الى المحكمة.
المادة ٢٠
اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته فً ضم الصغٌر خالل فترة التجربة او تبٌن لمحكمة االحداث ان مصلحة الصغٌر
غٌر متحققة فً ذلك فعلٌها الغاء قرارها بالضم وتسلٌم الصغٌر الى اٌة مؤسسة اجتماعٌة معدة لهذا الغرض.
المادة ٢٠
اذا وجدت محكمة االحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغٌر متحققة برغبة الزوجٌن االكٌدة فً ضمه الٌهما
تصدر قرارها بالضم.
المادة ٢١
ٌترتب على ضم الصغٌر التزام طالبً الضم بما ٌاتً :
اوال – االنفاق على الصغٌر الى ان تتزوج االنثى او تعمل والى ان ٌصل الغالم الحد الذي ٌكسب فٌه امثاله ما لم ٌكن طالب
علم او عاجزا عن الكسب لعلة فً جسمه او عاهة فً عقله ففً هذه الحالة ٌستمر االنفاق علٌه لحٌن حصول طالب العلم
الشهادة االعدادٌة كحد ادنى او بلوغه السن التً تؤهله للحصول علٌها وحتى ٌصبح العاجز قادرا على الكسب.
ثانٌا – االٌصاء للصغٌر بما ٌساوي حصة اقل وارث على ان ال تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة ال ٌجوز الرجوع عنها.
المادة ٢٢
ٌتم االقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة االحداث وفق قانون االحوال الشخصٌة.
المادة ٢٣
ٌعتبر الصغٌر مجهول النسب مسلما عراقٌا ما لم ٌثبت خالف ذلك.

المادة ٢٤
على محكمة االحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او باالقرار بالنسب الى مدٌرٌة الجنسٌة واالحوال المدنٌة العامة لقٌده
فً سجالتها.
الباب الرابع
قضاء االحداث
الفصل االول
التحقٌق
المادة ٢٤
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اوال – ال تقام الدعوى الجزائٌة على من لم ٌكن وقت ارتكاب الجرٌمة قد اتم التاسعة من عمره.
ثانٌا – اذا ارتكب الصغٌر فعال ٌعاقب علٌه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسلٌمه الى ولٌه لٌقوم بتنفٌذ ما تقرره المحكمة من
توصٌات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالً ال ٌقل عن مائتً دٌنار وال ٌزٌد على خمسمائة دٌنار
لمدة ال تقل عن سنتٌن وال تزٌد على خمس سنوات)٣(.

المادة ٢٩
ٌسلم الحدث فور القبض علٌه الى شرطة االحداث فً االماكن التً توجد فٌها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضً
التحقٌق او محكمة االحداث.
المادة ٢٨
اوال – ٌتولى التحقٌق فً قضاٌا االحداث قاضً تحقٌق االحداث ،وفً حالة عدم وجوده ٌتولى قاضً التحقٌق او المحقق
بذلك.
ثانٌا – ٌجوز تشكٌل محكمة تحقٌق احداث بامر من وزٌر العدل فً االماكن التً ٌعٌنها.
المادة ٣١
ٌجوز اجراء التحقٌق غٌر مواجهة الحدث فً الجرائم المخلقة باالخالق واالداب العامة على ان ٌحضر التحقٌق من ٌحق له
الدفاع عنه .وعلى محكمة التحقٌق تبلٌغ الحدث باالجراء المتخذ بحقه.
المادة ٣٠
اوال – على قاضً التحقٌق عند اتهام حدث بجناٌة وكانت االدلة تكفً الحالته على محكمة االحداث ان ٌرسله الى مكتب
دراسة الشخصٌة.
ثانٌا – لقاضً التحقٌق عند اتهام حدث بجنحة ان ٌرسله الى مكتب دراسة الشخصة اذا كانت االدلة تكفً الحالته على محكمة
االحدث وكانت ظروف القضٌة او حالة الحدث تقتضً ذلك.
المادة ٣٠
اوال – ال ٌوقف الحدث فً المخالفات وٌجوز توقٌفه فً الجنح والجناٌات لغرض فحصه ودراسة شخصٌته او عند تعذر وجود
كفٌل له.
ثانٌا – ٌوقف الحدث المتهم بجناٌة عقوبتها االعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة.
ثالثا – ٌنفذ قرار توقٌف الحدث فً دار المالحظة.
اما فً االماكنالتً ال ٌوجد فٌها دار مالحظة فتتخذ التدابٌر لمنع اختالط الحدث مع الموقوفٌن بالغً سن الرشد.
المادة ٣١
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اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جرٌمة فعلى قاضً التحقٌق تفرٌق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة
المختصة.
الفصل الثانً
المحاكمة
المادة ٣٢
تنعقد محكمة االحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث فً االقل وعضوٌن احدهما من القانونٌٌن واالخر من المختصٌن
بالعلوم ذات الصلة بشؤون االحداث ،ولهما خبرة ال تقل عن خمس سنوات  .وتنظر فً الجناٌات وتفصل بصفة تمٌٌزٌة
بقرارات قاضً التحقٌق وفق احكام هذا القانون ()٤
المادة ٣٣
ٌتم تسمٌة رئٌس وعضوي محكمة االحداث االصلٌٌن واالحتٌاط ببٌان ٌصدره وزٌر العدل بناء على اقتراح رئٌس محكمة
االستئناف.
المادة ٣٤
ٌنظر قاضً محكمة االحداث فً الجنح وقضاٌا المشردٌن ومنحرفً السلوك والقضاٌا االخرى التً نص علٌها هذا القانون.
المادة ٣٤
ٌنظر قاضً الجنح فً الوحدة االدارٌة التً ال توجد فٌها محكمة احداث فً المخالفات والجنح المعاقب علٌها بالحبس مدة ال
تزٌد على ثالث سنوات وٌطبق بشانها احكام هذا القانون.
المادة ٣٩
تجري محاكمة الحدث فً جلسة سرٌة بحضور ولٌه او احد اقاربهان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنٌٌن
بشؤون االحداث.
المادة ٣٨
لمحكمة االحداث اجراء المحاكمة فً غٌر مواجهة الحدث فً الجرائم المخلة باالخالق واالداب العامة على ان ٌحضر
المحاكمة من ٌحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبلٌغه باالجراء المتخذ بحقه.
المادة ٤١
لمحكمة االحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث ولٌه او احد اقاربه او احد ممثلً المؤسسات االجتماعٌة دون حاجة الى وكالة
خطٌة ،مع مراعاة احكام المادة (  ) ٠٢٢من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.
المادة ٤٠
اوال – على مكتب دراسة الشخصٌة ان ٌرسل من ٌمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سٌرها فً كل دعوى قدم فٌها تقرٌرا
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ثانٌا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبٌر المقترح فً التقرٌر ٌقتضً التعدٌل فً ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة،
فعلٌه ان ٌقدم تقرٌرا معدال بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصٌة.
المادة ٤٠
تصدر محكمة االحداث حكمها فً الدعوى مراعٌة ظروف الحدث فً ضوء تقرٌر مكتب دراسة الشخصٌة.
المادة ٤١
اوال – ال ٌجوز ان ٌعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصوٌره او اي شًء ٌؤدي الى معرفة هوٌته.
ثانٌا – ٌعاقب المخالف الحكام الفقرة ( اوال ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بغرامة ال تزٌد على خمسمائة
دٌنار.المادة ٤٢
لمحكمة االحداث ان تاذن للمعنٌٌن بشؤون االحداث االطالع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث
العلمً.
المادة ٤٣
ٌتحدد اختصاص محكمة االحداث بالمكان الذي وقعت فٌه الجرٌمة او قامت فٌه حالة التشرد او انحراف السلوك او فً المكان
الذي ٌقٌم فٌه الحدث.
المادة ٤٤
اوال – اذا ظهر لمحكمة االحداث عند النظر فً الدعوى ان احد المتهمٌن كان قد اتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرٌمة
فعلٌها اٌقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد واشعار قاضً التحقٌق باحالته على المحكمة المختصة.
ثانٌا – اذا وجدت المحكمة ان المتهم المحال علٌها ،قد اتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجرٌمة ،فعلٌها احالة الدعوى
على المحكمة المختصة.
ثالثا – لمحكمة االحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصٌة اذا كانت حالته او ظروف القضٌة تستدعً
ذلك.
المادة ٤٤
اذا اتهم الحدث بارتكاب اكثر من جرٌمة ٌضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم علٌه
بالتدبٌر المقرر لكل جرٌمة واالمر بتنفٌذ التدبٌر االشد دون سواه.
المادة ٤٩
اذا حكم على حدث باكثر من تدبٌر سالب للحرٌة ٌجوز للمحكمة تنفٌذ هذه التدابٌر بالتداخل او بالتعاقب.
المادة ٤٨
اذا قررت محكمة االحداث الحكم باكثر من تدبٌر سالب للحرٌة بالتداخلٌ ،نفذ تدبٌر االٌداع فً مدرسة تاهٌل الصبٌان ،اال اذا
كان تدبٌر االٌداع فً مدرسة تاهٌل الفتٌان ٌزٌد على االٌداع فً مدرسة تاهٌل الصبٌان فٌنفذ تدبٌر االٌداع فً مدرسة تاهٌل
الفتٌان وحده.
14

المادة ٤١
اوال – تنقضً الدعوى الجزائٌة بمضً عشر سنوات فً الجناٌات وخمس سنوات فً الجنح.
ثانٌا – ٌسقط التدبٌر اذا لم ٌنفذ بمضً خمس عشرة سنة فً الجناٌات ،وبمضً ثالث سنوات على انتهاء مدة التدبٌر المحكوم
به فً الحاالت االخرى)٤(.
المادة ٤٠
اوال – دون االخالل بحكم الفقرة ( ثانٌا ) من المادة (  ) ٠٤من قانون االدعاء العام ،ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التً
اصدرت فٌها حكما فً جناٌة الى محكمة التمٌٌز خالل مدة خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدوره للنظر فٌه تمٌٌزا وفقا للقانون.
ثانٌا – ٌطعن فً االحكام والقرارات االخرى لدى محكمة التمٌٌز خالل ثالثٌن ٌوما تبدا من الٌوم التالً لتارٌخ صدورها.
الباب الخامس
التدابٌر
المادة ٤٠
اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فٌحكم بانذاره فً الجلسة بعدم تكرار فعله غٌر المشروع او بتسلٌمه الى ولٌه او احد اقاربه
لٌقوم بتنفٌذ ما تقرره المحكمة من توصٌات لضمان حسن تربٌته وسلوكه بموجب تعهد مالً ال ٌقل عن خمسٌن دٌنارا وال
ٌزٌد على مائتً دٌنار ،لمدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على سنة او الحكم علٌه بالغرامة.
المادة ٤١
اذا ارتكب الحدث جنحة فٌحكم علٌه باحد التدابٌر االتٌة بدال من العقوبة السالبة للحرٌة المقررة لها قانونا :
اوال – تسلٌمه الى ولٌه او احد اقاربه لٌقوم بتنفٌذ ما تقرره المحكمة من توصٌات لضمان حسن تربٌته وسلوكه بموجب تعهد
مالً ال ٌقل عن مائتً دٌنار وال ٌزٌد على خمسمائة دٌنار لمدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثالث سنوات.
ثانٌا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – اٌداعه فً مدرسة تاهٌل الصبٌان ان كان صبٌا او اٌداعه مدرسة تاهٌل الفتٌان ان كان فتى مدة ال تقل عن ستة اشهر
وال تزٌد على ثالث سنوات)٠-٤(.
رابعا – الحكم علٌه بالغرامة المنصوص علٌها فً القانون.
المادة ٤٢
لمحكمة االحداث ،عندما تحكم بتسلٌم الحدث الى ولً او قرٌب ،ان تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك.
المادة ٤٣
اوال – اذا ارتكب الحدث المحكوم علٌه وفق الفقرة ( اوال ) من المادة (  ) ٤١من هذا القانون جناٌة او جنحة عمدٌة بسبب
اهمال ولٌه او قرٌبه فً تنفٌذ ما تعهد به فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كال.
ثانٌا – ٌسقط التعهد بالضمان المالً اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر)٩(.
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المادة ٤٤
اوال – اذا ارتكب الصبً جناٌة معاقبًا علٌها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه باحد التدابٌر االتٌة
بدال من العقوبة المقررة لها قانو ًنا:
ا – تسلٌمه الى ولٌه او احد اقاربه بموجب تعهد مالً تقدره المحكمة بما ٌتناسب وحالته المالٌة لٌقوم بتنفٌذ ما تقرره المحكمة
من توصٌات لضمان حسن تربٌته وسلوكه وعدم ارتكابه جرٌمة اخرى لمدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثالث سنوات .
ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .
جـ  -اٌداعه فً مدرسة تاهٌل الصبٌان مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على خمس سنوات .
ثانًٌا – اذا ارتكب الصبً جناٌة معاقبًا علٌها باالعدام فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه بدال من العقوبة المقررة لها قانو ًنا
باٌداعه مدرسة تاهٌل الصبٌان مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على عشر سنوات )٨(.
المادة ٤٤
اوال – اذا ارتكب الفتً جناٌة معاقبًا علٌها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه باحد التدابٌر االتٌة
بدال من العقوبة المقررة لها قانو ًنا:
ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون .
ب – اٌداعه فً مدرسة تاهٌل الفتٌان مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على سبع سنوات .
ثانًٌا – اذا ارتكب الفتً جناٌة معاقبًا علٌها باالعدام فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه بدال من العقوبة المقررة لها قانو ًنا
باٌداعه مدرسة تاهٌل الفتٌان مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزٌد على خمس عشرة سنة )٠١(.
المادة ٤٩
لمحكمة االحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة فً جناٌة او جنحة ٌعاقب علٌها بالقانون بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات
او بالحبس اذا ظهر من تقرٌر مكتب دراسة الشخصٌة او من وقائع الدعوى ان من االصلح للحدث الحكم علٌه بالغرامة.
المادة ٤٨
اوال – اذا ارتكب الصبً جرٌمة واصبح وقت الحكم علٌه فتى فٌحكم علٌه باحد التدابٌر الخاصة بالصبً ،وعلى محكمة
االحداث عند الحكم علٌه بتدبٌر سالب للحرٌة ان تقرر اٌداعه مدرسة تاهٌل الفتٌان.
ثانٌا – اذا ارتكب الحدث جرٌمة واتم وقت الحكم علٌه الثامنة عشرة من العمر ،فٌحكم علٌه باحد التدابٌر الخاصة بالفتى او
الصبً تبعا لوقت ارتكاب الجرٌمة ،وعلى محكمة االحداث عند الحكم علٌه بتدبٌر سالب للحرٌة ان تقرر اٌداعه مدرسة
الشباب البالغٌن.
المادة ٩١
اوال – لمحكمة االحداث عند الحكم على الحدث فً جناٌة او جنحة بتدبٌر سالب للحرٌة لمدة ال تزٌد على سنة ان تقرر اٌقاف
تنفٌذ هذا التدبٌر مدة سنتٌن تبدا من تارٌخ الحكم اذا رات من اخالقه وتقرٌر دراسة الشخصٌة وظروف الجرٌمة ما ٌبعث على
االعتقاد بانه لن ٌرتكب جرٌمة جدٌدة والزام ولٌه او احد اقاربه بان ٌحرر تعه ًدا بحسن تربٌته وتهذٌبه خالل مدة اٌقاف التنفٌذ
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وٌودع فً صندوق المحكمة مبل ًغا تقدره المحكمة بما ٌتناسب مع حالته المالٌة ،وتراعى فً هذا الشان احكام المواد ٠٢٤
و ٠٢٩و ٠٢٨من قانون العقوبات المرقم بـ  ٠٠٠لسنة . ٠٨٤٨
ثانًٌا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم علٌه فً جناٌة او جنحة بتدبٌر سالب للحرٌة لمدة ال تزٌد
على سنة فلمحكمة االحداث ان تقرر اٌقاف تنفٌذ هذا التدبٌر  .وتراعى فً هذا الشان احكام المواد  ٠٠٩و ٠٢٣و ٠٢٤و٠٢٤
و ٠٢٩و ٠٢٨من قانون العقوبات المرقم بـ  ٠٠٠لسنة )٠٠(. ٠٨٤٨
المادة ٩٠
اذا تعددت مدة االٌداع فال ٌجوز ان ٌزٌد مجموع ما ٌنفذ منها على خمس سنوات فً مدرسة تاهٌل الصبٌان وعلى خمسة
عشرة سنة فً مدرسة تاهٌل الفتٌان.
المادة ٩٠
اوال – اذا اتم الحدث المودع فً مدرسة تاهٌل الصبٌان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تاهٌل الفتٌان الكماله
مدة حكمه.
ثانٌا – اذا اتم المودع فً مدرسة تاهٌل الفتٌان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغٌن الكمال مدة
حكمه.
ثالثا – اذا اتم المودع فً مدرسة الشباب البالغٌن الثانٌة والعشرٌن من عمره وجب نقله الى قسم اصالح الكبار الكمال مدة
حكمه.
المادة ٩١
تستوفى الغرامة وفق احكام قانون التنفٌذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها.
المادة ٩٢
اوال – للحدث المحكوم بتدبٌر سالب للحرٌة او لولٌه ان ٌقدم طلبا الى محكمة االحداث لالفراج عنه شرطٌا اذا امضى ثلثً
مدة التدبٌر فً الجهة المعدة لتنفٌذه على ان ال تقل عن ستة اشهر.
ثانٌا – لمحكمة االحداث التً تقع ضمن اختصاصها المكانً الجهة التً ٌمضً فٌها الحدث مدة التدبٌر ان تقرر االفراج عنه
شرطٌا فً االحوال االتٌة :
ا – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خالل فترة اٌداعه بتقرٌر الباحث االجتماعً المسؤول عنه وتاٌٌد عضو االدعاء العام.
ب – اذا كان من المتوقع ان ٌسلك سلوكا حسنا بعد االفراج عنه شرطٌا.
المادة ٩٣
اوال – لمحكمة االحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطٌا تحت مراقبة السلوك لمدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد
على سنة او ان تفرض علٌه شروطا معٌنة كاالقامة فً مكان معٌن او القٌام باعمال معٌنة.
ثانٌا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة فً الفقرة ( اوال ) من هذه المادة ،جاز لمحكمة االحداث ان تقرر الغاء قرار
االفراج الشرطً.
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المادة ٩٤
اوال – اذا كان المفرج عنه صبٌا فٌسلم الى ولٌه او قرٌب له لضمان حسن تربٌته وسلوكه بموجب تعهد مالً مناسب.
ثانٌا – اذا كان المفرج عنه صبٌا ولٌس له ولً او قرٌب وفاقدا للرعاٌة االسرٌة فٌودع احدى مؤسسات االصالح االجتماعً
لحٌن اتمامه الثامنة عشرة من عمره.
الباب السادس
مراقبة السلوك
المادة ٩٤
مراقبة السلوك من التدابٌر العالجٌة التً ٌقصد بها وضع الحدث فً بٌئته الطبٌعٌة بٌن اسرته او فً اسرة بدٌلة اذا كانت
اسرته غٌر صالحة ،وذلك باشراف مراقب السلوك ،بقصد اصالحه.
المادة ٩٩
اوال – ٌتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث واالشراف على اعمال مراقبً السلوك وفقا
الحكام هذا القانون ،وٌراسه مدٌر حاصل على شهادة بكالورٌوس فً علم االجتماع او الخدمة االجتماعٌة او العلوم االخرى
ذات الصلة بشؤون االحداث وله خبرة ال تقل عن خمس سنوات.
ثانٌا – ٌعٌن مراقب السلوك من بٌن الحاصلٌن على شهادة بكلورٌوس فً علم االجتماع او الخدمة االجتماعٌة او العلوم
االخرى ذات الصلحة بشؤون االحداث او من بٌن خرٌجً المعاهد الفنٌة فرع الخدمة االجتماعٌة ،على ان تكون لمن ٌعٌن
مراقب سلوك خبرة ال تقل عن ثالث سنوات.
ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك فً المحافظة ٌسمى مدٌر قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول ٌتولى االشراف على
مراقبً السلوك وتوزٌع العمل فٌما بٌنهم.
المادة ٩٨
اوال – تصدر محكمة االحداث قرار المراقبة ،لمدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على ثالث سنوات.
ثانٌا – لمحكمة االحداث تمدٌد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرٌر مراقب السلوك على ان
تراعً حكم الفقرة ( اوال ) من هذه المادة.
المادة ٨١
على محكمة االحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعً ما ٌاتً :
اوال – جسامة الجرٌمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته االجتماعٌة والصحٌة والنفسٌة.
ثانٌا – افهام الحدث وولٌه بانه فً حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جرٌمة عمدٌة اخرىٌ ،تعرض
الحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم علٌه عن الجرٌمة نفسها باحد التدابٌر المنصوص علٌها فً القانون.
ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحرٌرٌة عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.
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المادة ٨٠
ٌجب ان ٌتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط االتٌة :
اوال – ان ٌسلك سلوكا حسنا.
ثانٌا – ان ٌخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعلٌه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى.
ثالثا – ان ٌكون على اتصال دائم بمراقب السلوك وٌلتزم باوامره وتوجٌهاته.
رابعا – اي شرط اخر تراه محكمة االحداث ضرورٌا لضمان نجاح المراقبة.
المادة ٨٠
اوال – ترسل محكمة االحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك.
ثانٌا – ٌعٌن مراقب السلوك االول مراقب السلوك الذي ٌتولى تنفٌذ قرار المراقبة.
ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من االناث وجب ان ٌكون مراقب السلوك انثى.
المادة ٨١
على مراقب السلوك اعداد خطة تفصٌلٌة لعالج الحدث تؤمن اعادة تكٌٌفه اجتماعٌا خالل مدة المراقبة استنادا الى تقرٌر مكتب
دراسة الشخصٌة.
المادة ٨٢
اوال – على مراقب السلوك ان ٌزور الحدث الموضوع تحت المراقبة فً مسكنه واالتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة
واحدة فً االقل كل خمسة عشر ٌوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التً حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله
والسعً الٌجاد عمل له عند الضرورة.
ثانٌا – على مراقب السلوك ان ٌقدم الى محكمة االحداث وعضو االدعاء العام تقرٌرا شهرٌا ٌتضمن حالة الحدث وسلوكه
ومدى تاثٌر قرار المراقبة علٌه وما ٌقترحه من امور ٌرى فٌها فائدة للحدث.
ثالثا – لعضو االدعاء العام ،بعد اطالعه على تقرٌر مراقب السلوك ،ان ٌقترح على محكمة االحداث تغٌٌر طرٌقة المراقبة او
شروطها بما ٌؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.
المادة ٨٣
اوال – على ولً الحدث ان ٌتعاون مع مراقب السلوك لتنفٌذ قرار المراقبة بما ٌحقق مصلحة الحدث وان ٌخبره عن كل تغٌٌر
ٌطرا على سلوكه.
ثانٌا – اذا اهمل الولً القٌام بالواجبات المنصوص علٌها فً الفقرة ( اوال ) من هذه المادة او تسبب فً عرقلة سٌر المراقبة
فعلى محكمة االحداث ان تقرر الحكم علٌه بغرامة ال تقل عن خمسٌن دٌنارا وال تزٌد على خمسمائة دٌنار.
المادة ٨٤
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لمراقبة السلوك االستعانة بمجلس الشعب او لجان االستشارات االسرٌة التابعة لالتحاد العام لنساء العراق او اللجان المحلٌة
لالتحاد العام لشباب العراق فً المنطقة التً ٌسكن فٌها الحدث او مكتب دراسة الشخصٌة لضمان حسن سٌر المراقبة.
المادة ٨٤
اوال – تنتهً مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبٌنة فً القرار .ولمحكمة االحداث ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضً ستة
اشهر من تارٌخ صدور القرار بناء على تقرٌر مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة.
ثانٌا – اذا رفضت محكمة االحداث تقرٌر مراقب السلوك بانهاء المراقبة فال ٌجوز تقدٌم تقرٌر اخر بانهاء المراقبة اال بعد
مضً ثالثة اشهر من تارٌخ الرفض.
ثالثا – على محكمة االحداث احتساب مدة المراقبة المنقضٌة عند اعادة المحاكمة مجددا.
المادة ٨٩
اوال – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة االحداث التً اصدرت القرار ان تفرض علٌه غرامة ال تقل عن خمسٌن
دٌنارا وال تزٌد على مائة دٌنار ان ان تقرر الغاء المراقبة والحكم علٌه باالٌداع وفقا الحكام هذا القانون.
ثانٌا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدٌة ارتكبها خالل نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة االحداث
التً اصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبٌر االٌداع ،اما اذا ارتكب الحدث جناٌة عمدٌة فعلى محكمة االحداث الغاء قرار
المراقبة وابداله بتدبٌر االٌداع وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة االحداث امرا بالقبض علٌه ،فاذا تعذر القبض علٌه او
تعذر على ولٌه احضاره ،فلمحكمة االحداث ان تقرر غلق الدعوى التً صدر فٌها قرار المراقبة مؤقتا لحٌن القبض علٌه مع
مراعاة احكام الفقرة ( ثانٌا ) من المادة (  ) ٤١من هذا القانون.
رابعا – ال ٌجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك الكثر من مرتٌن.
الباب السابع
الرعاٌة الالحقة
المادة ٨٨
ٌقصد بالرعاٌة الالحقة رعاٌة الحدث بعد انتهاء مدة اٌداعه مدرسة التاهٌل بما ٌضمن اندماجه فً المجتمع وعدم عودته الى
الجنوح.
المادة ٠١١
اوال – ا – ٌتولى قسم الرعاٌة الالحقة المرتبط بدائرة اصالح االحداث فً المؤسسة العامة لالصالح االجتماعً رعاٌة
الحدث بعد انتهاء مدة اٌداعه المدارس االصالحٌة وٌراسه مدٌر حاصل على شهادة بكلورٌوس فً علم االجتماع او الخدمة
االجتماعٌة او العلوم االخرى ذات الصلة بشؤون االحداث وله خبرة ال تقل عن خمس سنوات.
ب – ٌتولى مدٌر الرعاٌة الالحقة االشراف على اعمال الباحثٌن االجتماعٌٌن التابعٌن له والدور الملحقة به.
ثانٌا – ٌقوم بالرعاٌة الالحقة باحث اجتماعً وٌمكن عند االقتضاء االستعانة بالمنظمات الجماهٌرٌة.
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المادة ٠١٠
على ادارة مدرسة التاهٌل قبل انتهاء مدة االٌداع بفترة ال تقل عن ثالثة اشهر اجراء ما ٌاتً :
اوال – تزوٌد قسم الرعاٌة الالحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهً مدة اٌداعه مع تقرٌر مفصل عنه.
ثانٌا – وضع الحدث فً جناح خاص ٌوفر له قدرا اكبر من الحرٌة.
ثالثا – منح الحدث اجازة بٌن اضافٌة تمهد لخروجه الى الحٌاة االجتماعٌة الجدٌدة.
رابعا – تكلٌف الحدث ببعض االعمال االضافٌة داخل المدرسة او خارجها التً من شانها اعادة الثقة بنفسه.
المادة ٠١٠
ٌتولى قسم الرعاٌة الالحقة االتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهٌل عن طرٌق باحث اجتماعً وذلك :
اوال – لتزوٌده باالرشادات الالزمة لمواجهة متطلبات الحٌاة الجدٌدة ومساعدته فً اتخاذ القرارات الصحٌحة.
ثانٌا – للوقوف على مؤهالته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي ٌرغب فٌه.
ثالثا – لمساعدته فً تامٌن الوثائق التً ٌقتضٌها الحصول على عمل.
رابعا – للتعرف على البٌئة الٌت ٌروم االلتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهٌل العادة عالقاته بها او راب عالقاته
العائلٌة.
خامسا – لتقدٌم المساعدات التً تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.
المادة ٠١١
لقسم الرعاٌة الالحقة تقدٌم منحة مالٌة مناسبة للحدث مساعدته فً :
اوال – اٌفاء حاجاته العاجلة.
ثانٌا – تبدٌل البٌئة التً كان ٌعٌش فٌها عند جنوحه اذا كانت سببا فً ذلك.
المادة ٠١٢
على قسم الرعاٌة الالحقة العمل على تامٌن دار الٌواء االحداث الذٌن انهوا مدة اٌداعهم ولٌس لهم ماوى ٌلجاون الٌه فً الحال
ولمدة ال تزٌد على ثالثة اشهر.
المادة ٠١٣
اوال  -اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاٌة االسرٌة ،فعلى قسم الرعاٌة الالحقة الطلب الى محكمة االحداث استصدار قرار باٌداعه
احدى دور الدولة.
ثانٌا ¬ اذا اكملت االنثى المودعة الثامنة عشرة من عمرها وكانت فاقدة للرعاٌة االسرٌة او ٌخشى على حٌاتها فً حالة
تسلٌمها الى ذوٌها فعلى قسم الرعاٌة الالحقة الطلب الى محكمة االحداث التً اصدرت قرار االٌداع اصدار قرار باٌوائها فً
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جناح الشابات البالغات لحٌن بلوغها  ٠٠سنة او لحٌن اٌجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او اٌجاد عمل مناسب لها او تسلٌمها
لذوٌها اذا وافقت هً على ذلك.
ثالثا ¬ ا ¬ على قسم الرعاٌة الالحقة استخراج وثائق ثبوت الشخصٌة للمودعٌن والمودعات الذٌن ال ٌملكونها والفاقدٌن
للرعاٌة االسرٌة وعلى اكافة دور الدولة ومدارس التاهٌل اخبار قسم الرعاٌة الالحقة باسماء المودعٌن فور اٌداعهم والذٌن ال
ٌملكون وثائق ثبوت الشخصٌة لغرض استخراجها خالل مدة االٌداع وٌعتبر مدٌر قسم الرعاٌة الالحقة بحكم الوصً
المنصوص علٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة  ١٠مكررة من قانون االحوال المدنٌة رقم  ٤٣لسنة  ٠٨٤٠المعدل.
ب ¬ اذا تعذر على قسم الرعاٌة الالحقة استخراج وثائق اثبات الشخصٌة للمودعٌن والمودعات وفاقدي الرعاٌة تقوم مدٌرٌة
الجنسٌة العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصٌة المناسبة بناء على طلب من دائرة اصالح االحداث بهذا الشان)٠٠(.
المادة ٠١٤
ٌكون للحدث الذي انهى مدة اٌداعه االولوٌة لدى مكتب العمل فً التشغٌل.
المادة ٠١٤
لقسم الرعاٌة الالحقة ان ٌستعٌن فً تحقٌق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة االحداث او لجان االستشارات االسرٌة او اللجان
المحلٌة لالتحاد العام لشباب العراق عند االقتضاء.
الباب الثامن
أحكام ختامٌة
المادة ٠١٩
تطبق احكام قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائٌة فٌما لم ٌرد به نص فً هذا القانون بما ٌتالءم وطبٌعة
اسس واهداف قانون رعاٌة االحداث.
المادة ٠١٨
اوال  -تتولى وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة تهٌئة معهد لضعاف العقول المضطربٌن عقلٌا الٌداع الحدث المتخلف عقلٌا
وفقا الحكام الفقرة (رابعا) من المادة ( )٠٤من هذا القانون .
ثانٌا  -تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبٌة للمعهد المذكور فً الفقرة (اوال) من هذه المادة بالتنسٌق مع وزارة العمل والشؤون
االجتماعٌة )٠١(.
المادة ٠٠١
تنشًء وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة مدرسة الشباب البالغٌن المنصوص علٌها فً الفقرة ( رابعا) من المادة (  ) ٠١من
هذا القانون.
المادة ٠٠٠
ٌجوز اصدار انظمة و تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون.
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المادة ٠٠٠
ٌلغى قانون االحداث رقم  ٤٢لسنة  . ٠٨٤٠وتبقى االنظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبه نافذة لحٌن اصدار االنظمة وتعلٌمات
بموجب احكام هذا القانون.
المادة ٠٠١
ٌنفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

صدام حسٌن
رئٌس مجلس قٌادة الثورة

االسباب الموجبة
انطالقا من المبادئ التً نص علٌها قانون اصالح النظام القانونً ،وما اكده من وجوب الحد من ظاهرة جنوح االحداث عن
طرٌق اٌجاد نظام متكامل ٌستند الى اسس علمٌة ،ال ٌقتصر على معالجة الحدث الجانح ،وانما ٌسعى اٌضا الى وقاٌته من
الجنوح ،وشموله بالرعاٌة الالحقة بعد انتهاء التدبٌر المفروض علٌه لمنعه من العود الى الجرٌمة ،حٌث ان الرعاٌة الالحقة
تمثل الجانب المتمم للعالج ،فقد بات من الضروري اعادة النظر فً السٌاسة الجنائٌة الخاصة بجنوح االحداث ،وتشرٌع قانون
ٌستهدف تحقٌق الوقاٌة والعالج والرعاٌة الالحقة .ولتحقٌق ذلك فقد نص قانون رعاٌة االحداث على تشكٌل مجلس من مستوى
عال ٌسمى " مجلس رعاٌة االحداث " ٌتولى دراسة خطة اصالح االحداث واقرارها ومتابعة تنفٌذها وتقدٌم التوصٌات بشان
ذلك.
واكد القانون على الناحٌة الوقائٌة باالخذ بمبدا االكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح ،حٌث اناط بوزارة الصحة تشكٌل
مكتب للخدمات النفسٌة واالجتماعٌة فً مركز كل محافظة ٌعنى بدراسة حاالت الطالب المشكلٌن او المعرضٌن للجنوح،
ووضع الخطط الكفٌلة بمعالجتهم قبل ان ٌجنحوا ،والتعاون مع اولٌائهم من اجل تفهم مشاكل هؤالء االحداث والمساعدة على
حلها .ونص القانون على مسؤولٌة الولً عن اهماله واجباته تجاه الحدث اهماال ٌؤدي به الى االنحراف او التشرد او ارتكاب
الجرٌمة ،كما نص على سلب الوالٌة على الحدث او الصغٌر اذا اقتضت المصلحة ذلك .كما وسع القانون من اطار مساهمة
ومسؤولٌة المنظمات الجماهٌرٌة والمهنٌة وادارات المدارس فً مجال الرعاٌة النفسٌة واالجتماعٌة الواقٌة من الجنوح.
وفً مجال قضاء االحداث جاء القانون باحكام جدٌدة تناولت اجراءات التحقٌق والمحاكمة .وقد رفع القانون الحد االدنى لسن
المسؤولٌة الجنائٌة الى تمام التاسعة من العمر مراعٌا فً ذلك اعتبارات تتصل بعدم ادراك الحدث دون هذه السن لطبٌعة فعله
المخالف للقانون ،وعدم قدرته على االستبصار ،وقد تماشى القانون فً ذلك مع االتجاهات الحدٌثة التً ترفع سن المسؤولٌة
الجنائٌة الى اكثر من ذلك .كما تناول موضوع الحدث الذي ٌتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقٌق ،فاوجب محاكمته امام
محكمة االحداث لتتخذ بحقه التدبٌر المنصوص علٌه فً القانون ،وبذلك اعتبر عمر الحدث وقت ارتكاب الجرٌمة اساسا
لتعٌٌن المحكمة المختصة ،وهو اتجاه ٌنسجم مع العدالة  .واجاز القانون لمحكمة االحداث ان تقرر اٌقاف تنفٌذ التدبٌر بحق
الحدث اذا اتم الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم علٌه بتدبٌر سالب للحرٌة لمدة ال تزٌد على سنة فً جناٌة معاقب
علٌها بالسجن المؤقت ،وبرز القانون دور االدعاء العام اثناء التحقٌق والمحاكمة وتنفٌذ التدبٌر.
اما فً الجانب العالجً ،فقد اعطى القانون دورا مهما لمكتب دراسة الشخصٌة للقٌام بتشخٌص الحالة االجتماعٌة والنفسٌة
والعقلٌة والنضج الخلقً للحدث وبٌان التدبٌر الذي ٌقترح فرضه بحقه،
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كما توسع فً الحاالت التً ٌجوز فٌها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ،باعتبارها تدبٌرا عالجٌا هاما ثبتت فعالٌته وجدواه
فً اصالح الحدث.
واكد القانون على الرعاٌة الالحقة للحدث بعد انتهاء مدة اٌداعه لكونها الوسٌلة المتممة للعالج ،التً تعٌد تكٌٌف سلوكه وفقا
للضوابط االجتماعٌة وتحول دون عودته الى الجنوح ،وتمكنه من بناء عالقات انسانٌة ثابتة مع االخرٌن ،وتولد لدٌه االحساس
بالطمانٌنة واالمان ،فنص على استحداث قسم للرعاٌة الالحقة ٌتولى ارشاد الحدث لمواجهة الحٌاة الجدٌدة وتقدٌم المساعدة له
فً الحصول على عمل او سكن ومنحه معونة مالٌة مناسبة تساعده على اٌفاء حاجاته العاجلة.
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
( -)٠اوقف العمل بهذه المادة فً اقلٌم كوردستان بموجب قانون تحدٌد سن المسؤولٌة الجنائٌة فً اقلٌم كوردستان – العراق
رقم  ٠٢لسنة ٠١١٠

( -)٠الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )٠من قانون التعدٌل الرابع لقانون رعاٌة االحداث رقم  ،٤٤/٠٨٩١رقمه  ٠٠صادر
بتارٌخ .,٠٨٨١
النص القدٌم للمادة الملغاة بموجب المادة ( )٠من قانون تعدٌل قانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة  ،٠٨٩١رقمه ٠٠٠
صادر بتارٌخ :٠٨٩٤
ٌؤلف مجلس ٌسمى (مجلس رعاٌة االحداث) على النحو االتً :
اوال  -وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة رئٌسا
ثانٌا  -ممثل عن وزارة الداخلٌة ٌنسبه وزٌر الداخلٌة عضوا
ثالثا  -ممثل عن وزارة العدل ٌنسبه وزٌر العدل عضوا
رابعا  -ممثل عن وزارة التربٌة ٌنسبه وزٌر التربٌة عضوا
خامسا  -مدٌر عام دائرة اصالح االحداث عضوا
سادسا  -عضو من ذوي الخبرة واالختصاص ٌختاره وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد .
النص االصلً القدٌم للمادة:
ٌؤلف مجلس ٌسمى ( مجلس رعاٌة االحداث ) من :
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اوال – وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة – رئٌسا.
ثانٌا – قاضً محكمة احداث ٌنسبه وزٌر العدل – عضوا.
ثالثا – المدٌر العام لدائرة اصالح االحداث – عضوا.
رابعا – ممثل عن وزارة التربٌة من ذوي الخبرة واالختصاص ٌنسبه وزٌر التربٌة – عضوا.
خامسا – ممثل عن وزارة االوقاف والشؤون الدٌنٌة ٌنسبه وزٌر االوقاف والشؤون الدٌنٌة – عضوا.
سادسا – طبٌب اختصاصً ٌنسبه وزٌر الصحة – عضوا.
سابعا – ممثل عن وزارة الداخلٌة ٌنسبه وزٌر الداخلٌة – عضوا.
ثامنا – ممثل عن دائرة رعاٌة القاصرٌن ٌنسبه وزٌر العدل – عضوا.
تاسعا – ممثل عن االتحاد العام لشباب العراق ٌنسبه االتحاد العام لشباب العراق – عضوا.
عاشرا – ممثل عن االتحاد العام لنساء العراق ٌشبه االتحاد العام لنساء العراق – عضوا.
حادي عشر – عضوٌن من ذوي الخبرة واالختصاص ٌختارهما وزٌر العدل والشؤون االجتماعٌة لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد.
( -)١الغٌت هذه المادة بموجب قانون تعدٌل قانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة  ،٠٨٩١رقمه  ٠٠٠صادر بتارٌخ :.،٠٨٩٤
النص القدٌم للمادة:
اوال – ٌمارس مجلس رعاٌة االحداث االختصاصات االتٌة :
ا – مناقشة واقرار السٌاسة السنوٌة بخصوص جنوح االحداث.
ب – اقرار خطة دائرة اصالح االحداث ومتابعة تنفٌذها.
جـ  -اقرار انشاء الدور والمدارس االصالحٌة بناء على اقتراح دائرة اصالح االحداث.
د – وضع التوصٌات لتوفٌر الحماٌة االجتماعٌة من ظاهرة جنوح االحداث.
هـ  -اقرار انظمة الدور والمدارس االصالحٌة قبل رفعها الى وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة لتشرٌعها.
ثانٌا – ال تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغٌاب وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة اال بعد مصادقته علٌها وتعتبر المصادقة
تامة ما لم ٌعترض علٌها خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسجٌلها فً مركز الوزارة.
( -)٢الغٌت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة ( )٠من قانون التعدٌل الثالث لقانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة
:.،٠٨٩١
النص القدٌم للفقرة (خامسا):
خامسا – دار تاهٌل االحداث – مكان ٌودع فٌه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة االحداث الى حٌن اتمامه
الثامنة عشرة من عمره.
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( -)٣اوقف العمل بالفقرة (اوال) من هذه المادة فً اقلٌم كوردستانبموجب قانون تحدٌد سن المسؤولٌة الجنائٌة فً اقلٌم
كوردستان – العراق رقم  ٠٢لسنة ٠١١٠

( -)٤الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )٠من قانون التعدٌل الخامس لقانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة  ،٠٨٩٠رقمه ٠٠
صادر بتارٌخ . ،٠٨٨٩
النص القدٌم للمادة:
تنعقد محكمة االحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث فً االقل وعضوٌن من بٌن المختصٌن بالعلوم الجنائٌة او العلوم
االخرى ذات الصلة بشؤون االحداث لهما خبرة ال تقل عن خمس سنوات .وتنظر فً الجناٌات وتفصل بصفة تمٌٌزٌة
بقرارات قاضً التحقٌق وفق احكام هذا القانون.

( -)٤صححت كلمة (الدعوة ) الوارده خطا فً الفقره (اوال) من الماده( )٤١الى(الدعوى) بموجب تنوٌه صادر عن ادارة
الجرٌده الرسمٌه والمنشور فً الوقائع العراقٌه بالعدد  ١١٠٢فً ٠٨٩٢/٠١/٩
( -)٠-٤تقرا عبارة "عن ستة اشهر وال تزٌد على ثالث سنوات" بدال من "عن ستة اشهر وال تزٌد على خمس سنوات"
الواردة فً ثالثا من المادة  .٤١وعبارة عن "ستة اشهر وال تزٌد على خمس سنوات" بدال من "عن ستة اشهر وال تزٌد على
ثالث سنوات" الواردة فً ب من المادة  ٤٤من قانون رعاٌة االحداث المنشور فً الكراس الخاص بالقانون المذكور
والمجموعة الشهرٌة للوقائع العراقٌة اب  ،٠٨٩١كما ورد فً جرٌدة الوقائع العراقٌة العدد  ٠٨٣٠الصادر فً  ٠اب ،٠٨٩١
لذا اقتضى التنوٌه بموجب البٌان المنشور بجرٌدة الوقائع رقم  ٠٨٤٨لسنة ٠٨٩٣

( -)٩صحح الرقم المشار الٌه فً الفقره(اوال) من الماده ( )٤٣من ( )٤٠الى ( )٤١بموجب بٌان صادر من رئٌس دٌوان
رئٌس الجمهورٌه المنشور فً الوقائع العراقٌه العدد  ٠٨٤٠فً ٠٨٩١/٠٠/٠٨

( -)٨الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )٠من قانون التعدٌل الخامس لقانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة  ،٠٨٩١رقمه ٠٠
صادر بتارٌخ . ،٠٨٨٩
النص القدٌم للمادة:
اوال – اذا ارتكب الصبً جناٌة معاقبا علٌها بالسجن المؤقت فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه باحد التدابٌر االتٌة بدال من
العقوبة المقررة لها قانونا :
ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.
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ب – اٌداعه فً مدرسة تاهٌل الصبٌان مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على خمس سنوات.
ثانٌا – اذا ارتكب الصبً جناٌة معاقبا علٌها بالسجن المؤبد او االعدام فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه بدال من العقوبة
المقررة لها قانونا باٌداعه فً مدرسة تاهٌل الصبٌان مدة خمس سنوات.

( -)٠١الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )١من قانون التعدٌل الخامس لقانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة  ،٠٨٩١رقمه ٠٠
صادر بتارٌخ . ،٠٨٨٩
النص القدٌم للمادة:
اوال – اذا ارتكب الفتى جناٌة معاقبا علٌها بالسجن المؤقت فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه باحد التدابٌر االتٌة بدال من
العقوبة المقررة لها قانونا :
ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون.
ب – اٌداعه فً مدرسة تاهٌل الفتٌان مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على سبع سنوات.
ثانٌا – اذا ارتكب الفتى جناٌة معاقبا علٌها بالسجن المؤبد او االعدام فعلى محكمة االحداث ان تحكم علٌه بدال من العقوبة
المقررة لها قانونا باٌداعه مدرسة تاهٌل الفتٌان مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزٌد على خمس عشرة سنة.

( -)٠٠الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )٢من قانون التعدٌل الخامس لقانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة  ،٠٨٩٠رقمه ٠٠
صادر بتارٌخ . ،٠٨٨٩
النص القدٌم للمادة:
اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم علٌه بتدبٌر سالب للحرٌة لمدة ال تزٌد على سنة فً جناٌة معاقب
علٌها بالسجن المؤقت فٌجوز لمحكمة االحداث ان تقرر اٌقاف تنفٌذ هذا التدبٌر.
( -)٠٠اضٌفت الفقرتان(ثانٌا وثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )٠من قانون التعدٌل الثالث لقانون رعاٌة االحداث رقم
 ٤٤لسنة ،٠٨٩١

( -)٠١الغٌت هذه المادة بموجب المادة ( )٠من قانون تعدٌل قانون رعاٌة االحداث رقم  ٤٤لسنة  ،٠٨٩١رقمه  ٠٠١صادر
بتارٌخ ،٠٨٩٤

النص القدٌم للمادة:
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تتولى وزارة الصحة تهٌئة جناح لضعاف العقول او المضطربٌن عقلٌا فً مستشفى االمراض العقلٌة والعصبٌة الٌداع الحدث
المتخلق عقلٌا وفقا الحكام الفقرة ( رابعا ) من المادة (  ) ٠٤من هذا القانون.
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