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اﻟﻘﺎﻧون  18ﻟﻌﺎم  1974ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن
اﻟﺑﺎب اﻷول
ﺗﻌﺎرﯾف
اﻟﻣﺎدة 1
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوارد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون:
 -1اﻟﺣدث :ﻛل ذﻛر أو أﻧﺛﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره.
 -2اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ :ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣؤﻟﻔﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
 -3ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك :اﻟﻣوظف اﻟذي ﺗﻛﻠﻔﮫ وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدث وﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت
واﻹرﺷﺎدات ﻟﮫ وﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﮫ.
 -4ﻣرﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ :ھو اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻸﺣداث اﻟذﯾن ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗوﻗﯾﻔﮭم ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄﻧﮭم.
 -5ﻣﻌﮭد إﺻﻼح اﻷﺣداث:ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن واﻟﻣﻘر وﺿﻌﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
اﻟﻔﺻل اﻷول أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺎدة 2
ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  52ﻟﻠﻌﺎم 2003
ﻻ ﯾﻼﺣق ﺟزاﺋﯾﺎ ً اﻟﺣدث اﻟذي ﻟم ﯾﺗم اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋﻣره ﺣﯾن ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل.
اﻟﻣﺎدة 3
أ -إذا ارﺗﻛب اﻟﺣدث اﻟذي أﺗم اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮫ ﺳوى اﻟﺗداﺑﯾر
اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋدة ﺗداﺑﯾر إﺻﻼﺣﯾﺔ .ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم
 52ﻟﻠﻌﺎم 2003
ب -أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ اﻷﺣداث اﻟذﯾن أﺗﻣوا اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرھم ﻓﺗطﺑق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼح
اﻟﻣﺎدة 4
ﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼح ھﻲ:

أ -ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺣدث إﻟﻰ أﺑوﯾﺔ أو إﻟﻰ أﺣدھﻣﺎ أو إﻟﻰ وﻟﯾﮫ اﻟﺷرﻋﻲ.
ب -ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إﻟﻰ أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﮫ.
ج -ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣرﺧﺻﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدث.
د -وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ.
ه -وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﮭد ﺧﺎص ﺑﺈﺻﻼح اﻷﺣداث.
و -اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي.
ز -اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
ح -ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
ط -ﻣﻧﻊ ارﺗﯾﺎد اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻣﻔﺳدة.
ي -اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣل ﻣﺎ.
ك -اﻟرﻋﺎﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 5
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣﻛم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﺣﺎل اﻟﺣدث ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة
ﻟدﯾﮭﺎ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣدث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 6
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣﻛم ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺣدث إﻟﻰ أﺑوﯾﮫ أو إﻟﻰ أﺣدھﻣﺎ أو إﻟﻰ وﻟﯾّﮫ اﻟﺷرﻋﻲ إذا ﺗوﻓرت ﻓﯾﮭم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
وﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﮭم أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺳب إرﺷﺎدات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك.
اﻟﻣﺎدة 7
أ -إذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ أﺑوي اﻟﺣدث أو ﻓﻲ وﻟﯾّﮫ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ أو ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﮭم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗرﺑﯾﺗﮫ ،ﺳﻠّم
إﻟﻰ أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﮫ.
ب -ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺳﻠّم إﻟﯾﮫ اﻟﺣدث أن ﯾﺗﻌﮭد ﺑﺈﺗﺑﺎع إرﺷﺎدات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك.
اﻟﻣﺎدة 8
أ -إذا ﻟم ﯾﻛن ﺑﯾن ذوي اﻟﺣدث ﻣن ھو أھل ﻟﺗرﺑﯾﺗﮫ أﻣﻛن وﺿﻌﮫ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدث.
ب -ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك أن ﯾراﻗب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدث وأن ﯾﻘدم ﻟﮫ وﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﮫ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 9
أ -ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ وﻟﻲّ اﻟﺣدث أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺳﻠﱢم إﻟﯾﮫ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون،
إذا أھﻣل واﺟﺑﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
ب -ﺗﻔرض اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة دون ﺣﺎﺟﺔ ﻻدﻋﺎء اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك ،وﻻ ﯾﺣق
ﻟﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ أو وﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 10

ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘرر ﺗوﻗﯾف اﻟﺣدث ﺗوﻗﯾﻔﺎ ً اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎ ً ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدﺗﮫ ﺷﮭراً واﺣداً ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ إذا وﺟدت أن
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣدث ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 11
أ -ﯾﺣﻛم اﻟﺣدث ﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﮭد إﺻﻼح اﻷﺣداث ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣدث
ﺗﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك.
ب -ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣﻌﮭد اﻹﺻﻼﺣﻲ أن ﯾﻘدم ﺗﻘرﯾراً ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻌﮭد ﯾﺑﯾن
ﻓﯾﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣدث ،وﻟﮫ أن ﯾﻘﺗرح ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر إﻋﻔﺎءه ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدة أو ﻓرض أي ﺗدﺑﯾر إﺻﻼﺣﻲ آﺧر ﯾراه ﺿرورﯾﺎً.
ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻘدم ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إﺧﻼء ﺳﺑﯾل اﻟﺣدث.
ج -ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﺣدھﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺣدث ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدة أو ﺗﺑدﯾل اﻟﺗدﺑﯾر ﺑﺗدﺑﯾر إﺻﻼﺣﻲ آﺧر.
د -ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻣدة ﺗدﺑﯾر وﺿﻊ اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻣﻌﮭد إﺻﻼﺣﻲ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻟﺣدث اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 12
أ -إن ﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼح ،ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻟﻰ اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ ،ﺗوﺟب وﻗف اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض وﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻔروض.
ب -ﯾﻣﺎرس واﺟب اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺑﺎﺳم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ،رب اﻷﺳرة أو ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣدﯾر اﻟﻣﻌﮭد
اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟذي وﺿﻊ اﻟﺣدث ﻓﯾﮫ.
وﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟواﺟب ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺣدث ﻣوﺿوﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﮭد إﺻﻼﺣﻲ.
اﻟﻣﺎدة 13
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺣدث وﺗرﺑﯾﺗﮫ دﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ اﻟﺗدﺑﯾر
اﻹﺻﻼﺣﻲ إذا ﻛﺎن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 14
ﺗﻔرض اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏراﻣﺔ ﻣن ) (300 -100ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻟﻲّ اﻟﺣدث إذا ﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ أن ﺟﻧوح اﻟﺣدث ﻧﺎﺟم ﻋن
إھﻣﺎﻟﮫ.
اﻟﻣﺎدة 15
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﮫ أﺣد اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾّد ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وإذا ﺗﻣرد ﻋﻠﻰ
ﺷﻲء ﻣﻧﮭﺎ ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮫ ﺗدﺑﯾراً إﺻﻼﺣﯾﺎ ً آﺧر ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺗﮫ وﻣﺻﻠﺣﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 16
أ -ﻛل ﺣدث ﻓرض ﻋﻠﯾﮫ ﺗدﺑﯾر إﺻﻼﺣﻲ وﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﺟﺳدﯾﺔ ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻧﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻋوﻟﺞ
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺎﻟﺗﮫ.

ب -إذا ﺗﺑﯾن أن ﺟﻧوح اﻟﺣدث ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻣرض ﻋﻘﻠﻲ ﯾﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺻ ّﺢ ﻣﻼﺋم ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺷﻔﺎؤه.
اﻟﻣﺎدة 17
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻣﻧﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدث ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻗد ﺗﺟﺎوز ﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﺑﮭذا اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن
ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 18
أ -ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺣدث ﻣن ارﺗﯾﺎد اﻟﺧﻣﺎرات واﻟﻣﻘﺎﻣر ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﮫ أﺣد اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرات )آ -ب -ج( ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ب -إذا ارﺗﻛب اﻟﺣدث ﺟرﻣﺎً ،ﺑﺳﺑب ارﺗﯾﺎده اﻟﻣﻼھﻲ أو ﺳواھﺎ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻣﻧﻊ
اﻟﺣدث ﻣن ارﺗﯾﺎد ھذه اﻷﻣﻛﻧﺔ وﻛل ﻣﻛﺎن آﺧر ﺗرى اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ارﺗﯾﺎده ﻣﻔﯾداً ﻟﮫ.
اﻟﻣﺎدة 19
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ھﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوك اﻟﺣدث واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﮫ ﺑﺈﺳداء اﻟﻧﺻﺢ ﻟﮫ وﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﺳﻠوك
اﻟﺳﯾﺊ وﺗﺳﮭﯾل اﻣﺗزاﺟﮫ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
اﻟﻣﺎدة 20
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺣدث اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﮫ ﺗدﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣن ارﺗﯾﺎد ﻛل ﻣﺣل ﺗرى ﻓﯾﮫ ﺧطراً ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﮫ ،وﻟﮭﺎ
أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺿور ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻣﺎم أﺷﺧﺎص أو ھﯾﺋﺎت ﺗﻌﯾﻧﮭم وأن ﺗﺄﻣره ﺑﺎﻟدوام ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة أو أي أﻣر آﺧر ﺗراه ﺿرورﯾﺎ ً ﻹﺻﻼﺣﮫ.
اﻟﻣﺎدة 21
أ -ﻣدة اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
ب -ﻻ ﯾﺣول إﺗﻣﺎم اﻟﺣدث اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره دون اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﺗدﺑﯾر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 22
أ -ﯾﻘوم ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﮫ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺑﻘرار ﻣن
وزﯾر اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﺑﻌد أﺧذ رأي وزارة اﻟﻌدل.
ب -ﯾﻘﺳم ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك ،ﻋﻧد ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ،ﯾﻣﯾﻧﺎ ً أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﺑﺄن ﯾؤدي واﺟﺑﺎت وظﯾﻔﺗﮫ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﺻدق وإﺧﻼص.
وﯾﻛون ﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 23
أ -ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك أن ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﺗﻘرﯾراً دورﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻛل ﺷﮭر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣدث اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣت
رﻗﺎﺑﺗﮫ وﻋن ﺳﻠوﻛﮫ وﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
وﻋﻠﯾﮫ أن ﯾرﻓﻊ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘرﯾراً ﻋن ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﺗد ّل ﻋﻠﻰ ﺳوء ﺳﻠوك اﻟﺣدث أو ﯾرى ﻣن اﻟﻣﻔﯾد إطﻼع اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ب -ﻟﻠﻣراﻗب أن ﯾﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻓﻲ ﻓرﺿﮭﺎ ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﺣدث.
اﻟﻣﺎدة 24
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣﻛم ﺑﺈﻧﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﯾﻘدم ﻣن ﻣراﻗب
اﻟﺳﻠوك أو ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ذوي اﻟﺣدث وﺗﻌﮭدھم اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭم ﻧﺣوه.
اﻟﻣﺎدة 25
اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑرﻓض اﻟطﻠب ﻣﺑرم وﻻ ﯾﺟوز ﺗﺟدﯾد اﻟطﻠب إﻻ ﺑﻌد ﻣرور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﺻدوره.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﺗداﺑﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة 26
أ -ﯾﻌﮭد ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎھد إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟدوﻟﺔ.
ب -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﮭد أن ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﻔروض ﻋﻠﯾﮫ ﺗدﺑﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ
واﻹرﺷﺎد اﻟﻼزم ﻟﯾﺑﺎﺷر ﺣﯾﺎﺗﮫ أو ﯾﻛﺳب ﻋﯾﺷﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷرﯾﻔﺔ.
ج -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﮭد ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﺗدﺑﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ،وﻟﮫ أن ﯾﻘﺗرح ﻓﯾﮫ
إﺧﻼء ﺳﺑﯾل اﻟﺣدث .وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﺣدھﺎ ﺣق ﺗﻘرﯾر إﺧﻼء ﺳﺑﯾل اﻟﺣدث.
اﻟﻣﺎدة 27
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔرض ﺗدﺑﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣدث وﺟد:
أ -ﻣﺗﺷرداً أو ﻣﺗﺳوﻻً ﻻ ﻣﻌﯾل ﻟﮫ وﻻ ﯾﻣﻠك ﻣورداً ﻟﻠﻌﯾش.
ب -ﯾﻌﻣل ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أو ﯾﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻻً ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال أن ﺗﻔرض ھذا
اﻟﺗدﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣدث رأت ﺣﺎﻟﺗﮫ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 28
إذا ﺗﻌذر وﺿﻊ اﻟﺣدث اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﮫ ﺗدﺑﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺟﺎز ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث أن ﺗؤﻣن ﻟﮫ
ﻋﻣﻼً ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﮭن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك ﺗﺣت إﺷراف
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻼﺋﻣﮫ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﺎﯾﺎت
اﻟﻣﺎدة 29
ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣن اﻷﺣداث اﻟذﯾن أﺗﻣوا اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ -إذا ﻛﺎﻧت ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﯾﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺳت ﺳﻧوات إﻟﻰ اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
ب -إذا ﻛﺎﻧت ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﯾﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن

ﺧﻣس إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات.
ج -إذا ﻛﺎﻧت ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﻗت ﯾﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات.
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔرض ﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات )و -ز -ج -ط -ي -ك( ﻣن اﻟﻣﺎدة )(4
ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﺑﺈﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋﻼه.
اﻟﻣﺎدة 30
ﯾﺣﺑس اﻷﺣداث اﻟﺧﺎﺿﻌون ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (29ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﻌﺎھد إﺻﻼح اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧﺻص ﻟﮭم
ﺟﻧﺎح ﺧﺎص.
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث
اﻟﻣﺎدة 31
أ -ﯾﺣﺎﻛم اﻷﺣداث أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث وﺗﺗﻛون ﻣن:
 -1ﻣﺣﺎﻛم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻔرﻏﺔ وﻏﯾر ﻣﺗﻔرﻏﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﯾﮭﺎ
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ واﺣدة.
 -2ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺻﻠﺢ ﻟﻠﻧظر ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻣﺣﺎﻛم أﺣداث ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.
ب -ﺗﺣدث ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔرﻏﺔ ﺑﻣرﺳوم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح وزﯾر اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺗدﻋو
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻹﻧﺷﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﯾﺷﻣل اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺣدود اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ج -ﯾﺟوز ﺑﻣرﺳوم إﺣداث أﻛﺛر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺣداث ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻔرﻏﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ.
اﻟﻣﺎدة 32
أ -ﺗؤﻟف ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻏﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻔرﻏﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎض وﻋﺿوﯾﺔ اﺛﻧﯾن ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻧﺗﻘﯾﮭﻣﺎ وزﯾر اﻟﻌدل ﻣﻊ ﻋﺿوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟذﯾن ﺗرﺷﺣﮭم وزارات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل وﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ،وﺗﺟري ﺗﺳﻣﯾﺗﮭم ﺑﻣرﺳوم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح وزﯾر
اﻟﻌدل"َ.
ب -ﺗﻛون وﻻﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث اﻷﺻﯾﻠﯾن واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة
ﯾﺳﺗﻣرون ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭم ﺣﺗﻰ ﺻدور ﻣرﺳوم آﺧر.
ج -ﺗﻧﻌﻘد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة  32ﻣﻛرر
ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺗﻔرﻏون ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث ،ﻋن ﻣدة ﺗﻔرﻏﮭم ،ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  71ﻟﻌﺎم  .1975وﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘطﺎﻋﮭم ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن ،ﯾﻘطﻊ ﻋﻧﮭم
ھذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻓﺗرة اﻻﻧﻘطﺎع وﯾﻌطﻰ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﻋن ﻓﺗرة ﺗﻔرﻏﮭم ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑدﻻً ﻣن

اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﯾﻠﯾن .أﻣﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻔرﻏﯾن ،أﺻﯾﻠﯾن ﻛﺎﻧوا أم اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ،ﻓﯾﺗﻘﺎﺿون ﻧﺻف
اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺑﯾن أﻧﻔﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﻔرﻏﯾن ﻣن اﻷﺻﯾﻠﯾن واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن.
ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ھذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﺣدود اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  167ﻟﻌﺎم  1963وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 33
ﺗﺷﻛل ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﺣداث.
اﻟﻣﺎدة 34
ﯾﺳﻣﻰ ﻗﺿﺎة اﻷﺣداث ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎة ذوي اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺷؤون اﻷﺣداث ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻓﺋﺎﺗﮭم ودرﺟﺎﺗﮭم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
وﺗﺟري ﺗرﻗﯾﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﮭم ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗﺣﻘوا اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮭم ﻣن ﻏﯾر ﻗﺿﺎة اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺟدول اﻷﻗدﻣﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 35
ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎض واﺣد ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺎض ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﯾﺗﺧذ وزﯾر اﻟﻌدل ﻓﻲ اﻟﺷﮭر اﻷول
ﻣن ﻛل ﻋﺎم ﻗراراً ﯾﺧﺻص ﻓﯾﮫ ﻗﺎﺿﯾﺎ ً ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺧر ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﺣداث.
ﯾﺗوﻟﻰ ھذان اﻟﻘﺎﺿﯾﺎن ﻛل ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺣول ذﻟك دون ﻗﯾﺎﻣﮭﻣﺎ
ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭﻣﺎ اﻷﺧرى.
اﻟﻣﺎدة 36
أ -ﯾﻌﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1ﻣﺣل وﻗوع اﻟﺟرم
 -2ﻣوطن اﻟﺣدث أو ﻣوطن أﺑوﯾﮫ أو وﻟﯾّﮫ
 -3ﻣﻌﮭد اﻹﺻﻼح أو ﻣرﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟذي وﺿﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﺣدث
ب -إذا أﺳﻘط اﻟﺣق اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﻋن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ
ﻣوطن اﻟﺣدث أو ﻣوطن أﺑوﯾﮫ أو وﻟﯾّﮫ.
ج -إذا أوﻗف اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻏﯾر أﺣد اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺣﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )آ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.
اﻟﻣﺎدة 37
ﺗﻧظر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ:
أ -اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ اﻷﺣداث.
ب -اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (27ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون إذا ﺛﺑت ﻟﮭﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو وزارة
اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل أو أﺣد ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺳﻠوك أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﮫ أو أن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻗد أھﻣﻠوه.
ج -ﺟراﺋم ﺗﺳﯾب اﻷوﻻد وإھﻣﺎل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﮭم.

اﻟﻣﺎدة 38
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث أن ﯾﻘوم ﺿﻣن داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣق
اﻷﺣداث وﻋﻠﯾﮫ زﯾﺎرة ﻣﻌﺎھد اﻹﺻﻼح وﻣراﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث
ﻣرة ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وأن ﯾﻘدم ﺗﻘرﯾراً ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻛ ّل ﻣن وزارﺗﻲ اﻟﻌدل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﺣداث
اﻟﻣﺎدة 39
أ -ﺗطﺑق اﻷﺻول اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﺣداث ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻓﻲ دواﺋر اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أم اﻟﺗﺣﻘﯾق
أم ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث.
ب -ﺗطﺑق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 40
إذا اﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟواﺣدة أﺣداث وﻏﯾر أﺣداث ﯾﻔرق ﺑﯾﻧﮭم وﯾﻧظم ﻟﻸﺣداث ﻣﻧﮭم إﺿﺑﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣوي ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭم وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺻول اﻵﺗﯾﺔ:
أ -ﺗﻘوم اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة.
ب -ﯾﻘوم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻧد إﺻداره ﻗرار اﻟظن.
ج -ﯾﻘوم ﻗﺎﺿﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﮫ ﻋﻧد إﺻداره ﻗرار اﻻﺗﮭﺎم.
اﻟﻣﺎدة 41
ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻷﺻول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟرم اﻟﻣﺷﮭود أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟوز إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺣﺑس ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣﻌﺎً.
اﻟﻣﺎدة 42
ﺗﻘﺎم دﻋوى اﻟﺣق اﻟﺷﺧﺻﻲ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺻول اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋن اﻟﺟرم أﺣداﺛﺎ ً
وﻏﯾر أﺣداث أﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺣق اﻟﺷﺧﺻﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾر اﻷﺣداث ،وﻓﻲ
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﺣﺿور اﻟﺣدث أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑل ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ وﻟﯾّﮫ أو وﺻﯾﮫ أو أي ﻣﻣﺛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ.
وإذا ﻟم ّ
ﯾﺑت ﻓﻲ اﺷﺗراك اﻟﺣدث ﺑﺎﻟﺟرم ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺑت ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺣق اﻟﺷﺧﺻﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﻔﺻل ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣدث ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة 43
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎل إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺣدث أن ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻟدﻋوى إذا ﻛﻧت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣدث ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك وﺗﺣﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟواﻗﻊ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﮭﺎ ﻣوطن اﻟﺣدث أو ﻣوطن وﻟﯾّﮫ أو اﻟﻣﻌﮭد اﻹﺻﻼﺣﻲ أو ﻣرﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ اﻟﺣدث ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ھذا اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺳﯾر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 44

أ -ﺗدﻋو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أدوار اﻟدﻋوى وﻟﻲّ اﻟﺣدث أو وﺻﯾﮫ أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﮫ أو ﻣﻣﺛل اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﮭﺎ وﻣﻧدوب ﻣﻛﺗب اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إن وﺟد وإﻻ ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك ،وﺗﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣن ﺗدﻋوه ﻣﻊ اﻟﺣدث
وﻋﻠﯾﮭﺎ:
 -1أن ﺗﺣﺻل ﺑواﺳطﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك أو ﺑواﺳطﺔ ﻣرﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود
اﻟﻣﻛﺗب أو ﺑطرﯾق اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﺗﺟرﯾﮫ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﯾق ﺷرطﺔ اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻣﻛن
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣوال ذوي اﻟﺣدث اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺄﺧﻼﻗﮫ وﺑدرﺟﺔ ذﻛﺎﺋﮫ وﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻠﺗﯾن
ﻧﺷﺄ ﻓﯾﮭﻣﺎ وﺑﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺑﺄﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﮫ.
 -2وﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣن ﻧوع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو اﻟﺟﻧﺢ.
 -3أن ﺗﺄﻣر ﺑﻔﺣص اﻟﺣدث ﺟﺳدﯾﺎ ً وﻧﻔﺳﯾﺎ ً ﻣن ﻗﺑل طﺑﯾب أﺧﺻﺎﺋﻲ إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ذﻟك.
ب -ﯾﺑﻠﻎ وﻟﻲ اﻟﺣدث أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﮫ وﺟوب ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎم ﻟﻠﺣدث ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ،وإذا ﺗﻌذر
ذﻟك ﺗوﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ھذا اﻟﺗﻌﯾﯾن .وﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻔﻘرة ﻟدى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أﯾﺿﺎً.
ج -ﺗﻌﻔﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺣداث ﻣن دﻋوة ﻣﻧدوب ﻣﻛﺗب اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣرﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ
وﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك.
اﻟﻣﺎدة 45
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أن ﯾﻘرر ﺗوﻗﯾف اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣراﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﮭﺎ أو اﻋﺗرﻓت ﺑﮭﺎ
وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود ھذه اﻟﻣراﻛز ﯾوﺿﻊ اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻣﺣل ﺗوﻗﯾف ﺧﺎص
ﺑﺎﻷﺣداث.
اﻟﻣﺎدة 46
ﯾﺑت ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﺣرﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣدث.
اﻟﻣﺎدة 47
إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣدث اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﻠزم دراﺳﺔ وﻣﻼﺣظﺔ واﺳﻌﺔ ﺟﺎز ﻟﮫ أن ﯾﻘرر وﺿﻌﮫ ﻣؤﻗﺗﺎ ً
ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﻟﻐﺎء ھذا اﻟﺗدﺑﯾر إذا ﻗﺿت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣدث ﺑذﻟك وﯾؤﺟل اﻟﺑت ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﻣﻼﺣظﺔ
واﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻣﺎدة 48
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ اﻟﺣدث ﻣن ﺣﺿور اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﻧﻔﺳﮫ إذا رأت أن ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﺗﻘﺿﻲ ﺑذﻟك .وﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺣﺿور وﻟﯾﮫ أو
وﺻﯾﮫ أو ﻣﺣﺎﻣﯾﮫ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺟﺎھﯾﺔ ﺑﺣق اﻟﺣدث.
اﻟﻣﺎدة 49
أ -ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ج( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (44ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﺗﺟري ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﺳراً ﺑﺣﺿور اﻟﺣدث
ووﻟﯾﮫ أو وﻛﯾﻠﮫ أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﮫ واﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ووﻛﻼﺋﮭم وﻣﻧدوب ﻣﻛﺗب اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣرﻛز
اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك.

ب -ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺈﺧراج اﻟﺣدث ﻣن اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺟواﺑﮫ إذا وﺟدت ﺿرورة ﻟذﻟك ،وﻟﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء أن
ﺗﺟري اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن وﻟﻲ اﻟﺣدث أو وﺻﯾﮫ أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﮫ.
ج -ﺗﺻدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 50
أ -ﺗﺻدر ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷﺧﯾرة .وﻟﮭﺎ أن ﺗﺻدر أﺣﻛﺎﻣﺎ ً ﻣﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إذا اﻗﺗﺿت ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺣدث ذﻟك.
وﯾﻘﺑل اﻟطﻌن ﻣن وﻟﻲّ اﻟﺣدث أو وﺻﯾﮫ أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﻠم إﻟﯾﮫ ،أﯾﱡﮭم دﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ
ب -أﻣﺎ ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ طﻠﺑﺎت إﺧﻼء اﻟﺳﺑﯾل ﻓﻣﺑرﻣﺔ.إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ
أﺣداث ،ﻓﺗﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة ) (3ﻣن اﻟﻣﺎدة  167ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 51
أ -ﺗرﺳل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺿﺑﺎرات اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ ﻓور اﻧﻘﺿﺎء ﻣﯾﻌﺎد
اﻻﻋﺗراض أو ﻣﮭﻠﺔ اﻟطﻌن ﺑطرﯾق اﻟﻧﻘض ﺑﺣق اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ واﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ.
ب -ﺗﺑدأ ﻣﮭﻠﺔ اﻟطﻌن ﺑطرﯾق اﻟﻧﻘض ﺑﺣق اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣﺿور
ﻣﻣﺛﻠﮭﺎ وﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎھدة إﻟﻰ دﯾواﻧﮭﺎ إذا ﻟم ﯾﻛن ھذا اﻟﻣﻣﺛل ﺣﺎﺿراً
ﺟﻠﺳﺔ ﺗﻔﮭﯾم اﻟﺣﻛم.
ج -إن ﻣدة اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن  1و 2ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (343ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 52
ﯾﻌﻔﻰ اﻷﺣداث ﻣن أداء اﻟرﺳوم واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟطواﺑﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث وﻓﻘﺎ ً
ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 53
أ -ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺣدث أو وﻟﯾﮫ أو وﺻﯾﮫ أو ﻣﺣﺎﻣﯾﮫ أو ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك ،ﺗﺑدﯾل اﻟﺗداﺑﯾر
اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘررة أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وذﻟك ﺑﻌد ﻣرور ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﺑدء ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
ب -ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﻣﺑرم وإﻧﻣﺎ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺟدﯾد ﺑﻌد ﻣرور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور.
ج -ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺷرد واﻟﺗﺳول ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺣدث أو وﻟﯾﮫ أو وﺻﯾﮫ أو ﻣراﻗب اﻟﺳﻠوك
أو ﻣﺣﺎﻣﯾﮫ أو ﻣدﯾر ﻣﻌﮭد اﻹﺻﻼح ،ﺗﺑدﯾل اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘررة أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺷرط ﻣرور أي ﻣدة
ﻓﯾﻣﺎ إذا وﺟدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣدث ﺑذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 54

أ -ﯾﺣظر ﻧﺷر ﺻورة اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣدث وﻧﺷر وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أو ﻣﻠﺧﺻﮭﺎ أو ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻛﺗب واﻟﺻﺣف
واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ وﺑﺄي طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك.
ب -ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  410ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
اﻟﻣﺎدة 55
ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  166ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﺈن ﻣدد اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وأﺻول
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻹﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺳﻘوط دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم
واﻟﺣق اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﺧﻔض إﻟﻰ ﻧﺻﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟراﺋم اﻷﺣداث.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث
اﻟﻣﺎدة 56
أ -ﯾؤازر ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ دﻣﺷق وﺣﻠب ﻣﻛﺗب ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺷﺋﮫ وزارة
اﻟﻌدل وﺗﺣدث ﻣﻼﻛﮫ ﺑﻣرﺳوم.
ب -ﯾﻘوم ﻣﻛﺗب اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.:
 -1إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  44ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ ﻣراﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺣدث إن وﺟدت.
 -2ﺗﻧظﯾم ﺳﺟﻼت ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻛرار وإﻋﻼم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑذﻟك.
 -3دراﺳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺳﻠوك ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭم ورﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن
اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.
 -4أي ﻣﮭﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﺗﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻣرﺳوم إﺣداﺛﮫ.
ج -ﺗﺗوﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻛﺗب ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻠﺣق ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث.
د -ﯾرأس ﻣﻛﺗب اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أو ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺣﻘوق.
ه -ﻟوزﯾر اﻟﻌدل أن ﯾﺣدث ﻣﻛﺗﺑﺎ ً ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻷﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 57
أ -ﺗﺧﺻص ﺷرطﺔ ﻟﻸﺣداث ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺣداث.
ب -ﺗﺣدد ﻣﮭﺎم ﺷرطﺔ اﻷﺣداث وﺷروط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌد
أﺧذ رأي ﻛل ﻣن وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل ووزارة اﻟﻌدل.
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ أﺣﻛﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺎدة 58

أ -ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻛرار ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث وﻻ ﺗﺳﺟل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣﻘﮭم ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﻌدﻟﻲ ﻛﻣﺎ وﻻ ﺗطﺑق ﺑﺣﻘﮭم
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.
ب -ﯾﻠﻐﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﻌدﻟﻲ ﻛﻣﺎ وﺗﻠﻐﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﺄﺣﻛﺎم
ﻣﺑرﻣﺔ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 59
ﺗطﺑق ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﻧﻔﺎذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﻘرة ب ﻣن اﻟﻣﺎدة  31واﻟﻣﺎدة  33ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 60
ﯾطﺑق ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺳوﻟﯾن أو اﻟﻣﺗﺷردﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  602ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺳوري.
اﻟﻣﺎدة 61
ﯾﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﺗﺎرﯾﺦ  1953/9/17اﻟﻣﻌدل وﺳﺎﺋر اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 62
ﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻧﺎﻓذاً ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره.
دﻣﺷق 1394/3/7ھـ اﻟﻣواﻓق 1974/3/30م
رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﻳﺔ
ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ

