
  

 

 

 

معاٌٍر الدًلٍة لمحاكمة ال

ًمٌقف التشرٌعات (( الحدث))

 العراقٍة منيا

 
 بحج مقدم من 

  حسٍن مجباس حسٍن قاضًال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

                               
                               

تسم هللا الشحمن الشحيم          

يا أيها الزين امنىا كتة عليكم ) 

اص في القتلً الحش تالحش القص



والعثذ تالعثذ واألنثً تاألنثً فمن 

عفً له من أخيه شيء فإتثاع 

تالمعشوف وأداء إليه تأحسن رلك 

تخفيف من ستكم وسحمة فمن اعتذي 

(تعذ رلك فله عزاب اليم   

 
 

١٧٨: البقرة  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلىداء



 

أطال هللا إلى ـ ًالدي ، 

. .. عمره 

تغمدىا هللا ًالدتً  –إلى 

 ... فسٍح جناتو

زًجتً حبا ًًفاء  إلى ـ 

 ...

إلى ـ نجٌم سمائً ، 

 ...... أًالدي
الباحج                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ثناءشكر و
ٔال رُسٕا ) مف أدب اإلسالـ أف يعرؼ الفضؿ ألىؿ الفضؿ قاؿ تعالى  أف

ال يسعني كقد أنجزت بحثي ىذا بعكف  (1( هللا ثًب رؼًهٌٕ ثصٍش إٌو انفضم ثٍُك
 ألخيبجزيؿ الشكر كالعرفاف  أتقدـ أفإال  مف اهلل سبحانو كتعالى كفضال منو ، 

السديدة كمشكرتو الفاضمة  عامر كىاب العاني الذم كاف لمالحظاتوالفاضؿ  األستاذ
....  ق اهلل عني كؿ خير النكر فجزا إلىىذا العمؿ  إخراجفي  األثر أعظـ

 
 

. ألميـ إني أسألؾ عمما نافعا كعمال متقبال كرزقا كثيرا         
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  . 237مف اآلية : البقرة ( 1)



 
المحتويات 

 الصفحة الموضوع

 أ اآلية القرآنية

 ب اإلىداء

 ج الشكر كاالمتناف

 د فيرس المحتكيات

 2-1 المقدمة 

 الطفؿ: المبحث األكؿ 
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 3لطفؿ في المحاكمة العادلة حقكؽ ا: المطمب األكؿ 
 4 تعريؼ الطفؿ: المطمب الثاني 

المبادئ اإلرشادية لمعاممة الطفؿ : المبحث الثاني 
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 9 تخصيص جياز مستقؿ لقضاء األحداث: المطمب األكؿ 

 10 اإلجراءات البديمة لممحاكمة: المطمب الثاني 

 11 سرعة البت في حاالت األحداث: المطمب الثالث 

احتراـ خصكصيات الحدث  : مطمب الرابع اؿ
 

13 

 14 القبض عمى األطفاؿ كاحتجازىـ رىف المحاكمة: المبحث الثالث 

 17 المحاكمة : المطمب األكؿ 

 20 األحكاـ: المطمب الثاني 

 29االستنتاجات كالتكصيات  
 30المصادر 



المقدمة  
ساسية ، فيك أحد الحؽ في المحاكمة العادلة يعد مف حقكؽ اإلنساف األ 

المبادئ كاجبة التطبيؽ في شتى أرجاء العالـ التي اعترؼ بيا اإلعالف العالمي 
لحقكؽ اإلنساف ، كىك اإلعالف الذم اعتمدتو معظـ حككمات العالـ قبؿ أكثر مف 
نصؼ قرف إضافة الى الكثير مف الصككؾ كالمعاىدات الدكلية كأصبح ىذا الحؽ 

. كاقعا عمى جميع الدكؿ بكصفو جزءا مف العرؼ الدكليالتزاما بؿ ككاجبا قانكنيا 
كمف الصككؾ التي نصت عمى ىذا الحؽ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية 

،كما جرل  1966كالسياسية الذم اعتمدتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 
. االعتراؼ بو كالنص عميو في العديد مف المعاىدات الدكلية 

حاكمة العادلة ييدؼ في المقاـ األكؿ الى ضماف محاكمة كالحؽ في الـ 
عادلة لممتيميف كحمايتيـ مف أية محاكلة إلساءة استغالؿ إجراءات التقاضي الجنائي 

إليقاع األذل بيـ ال سيما إذا كاف اإلنساف الذم يكاجو ىذه المحاكمة ىك مجرد 
دـ عميو مف عمؿ ألحؽ لـ يبمغ سف الرشد بعد ، بؿ قد ال يفقو أك يعي ما أؽ( حدث)

ضررا بالغا بالمجتمع أك أكدل بحياة إنساف آخر لذلؾ كلضماف إجراء محاكمة عادلة 
ليذا الحدث فقد نصت المعايير الدكلية الخاصة بمحاكمة الحدث عمى جممة مف 
الضمانات يجب أف تتكفر كي يحضى ىذا الحدث بفرصة لمدفاع عف نفسو أما 

نكنا ، كألىمية ىذا المكضكع كككنو لـ ينؿ كفايتو مف شخصيا أك بكاسطة مف يمثمو قا
البحث كالتقصي مف قبؿ الباحثيف كلخطكرة بعض الجرائـ التي يرتكبيا بعض 

األحداث فقد آثرت أف أبحث فيو مع تسميط الضكء عمى مكقؼ المشرع العراقي 
 كالتشريعات العراقية مف كؿ معيار مف ىذه المعايير ، كقد استعنت بمجمكعة مف

المصادر كالمراجع كمنيا دليؿ المحاكمات العادلة الذم أصدرتو منظمة العفك الدكلية 
، كىي حركة تطكعية تعمؿ عمى تعزيز جميع حقكؽ اإلنساف الكاردة في اإلعالف 
العالمي لحقكؽ اإلنساف كغيره مف المعايير الدكلية إلتماـ ىذا البحث إذ اشتمؿ 

: البحث عمى اآلتي 



الطفؿ ، مف حؽ كؿ طفؿ يتيـ بمخالفة القانكف أف يتمتع بجميع : المبحث األكؿ 
الضمانات كالحقكؽ المكفكلة لمكبار فيما يتعمؽ بالمحاكمة العادلة ، كعالكة عمى ذلؾ 

: فمو الحؽ في بعض الضركب اإلضافية مف الحماية كبضمنيا 
. حقكؽ الطفؿ في المحاكمة العادلة : المطمب األكؿ 
. يؼ الطفؿ تعر: المطمب الثاني 
: المبادئ اإلرشادية لمعاممة الطفؿ المخالؼ لمقانكف ، كمنيا : المبحث الثاني 
. تخصيص جياز مستقؿ لقضاء األحداث : المطمب األكؿ 
. اإلجراءات البديمة لممحاكمة : المطمب الثاني 
. إقداـ خصكصية الحدث : المطمب الثالث 
ىـ في المراحؿ السابقة عمى المحاكمة القبض عمى األطفاؿ كاحتجاز: المبحث الثالث 

 :
. المحاكمة : المطمب األكؿ 
. األحكاـ : المطمب الثاني 
: العقكبات كتشمؿ : المطمب الثالث

. عقكبات محظكرة : أكال 
. فصؿ األطفاؿ السجناء عف الكبار : ثانيا 

. الخاتمة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الطفل: المبحث األول 

المطمب األول 
كمة العادلة حقوق الطفل في المحا

يحؽ لمطفؿ االنتفاع مف جميع الضمانات كالحقكؽ المتعمقة بالمحاكمة العادلة  
المطبقة عمى الكبار، ككذلؾ ضركب خاصة إضافية مف الحماية ، كسكؼ نقتصر 

. (2)في ىذا المبحث عمى ضركب الحماية اإلضافية المكفكلة لألطفاؿ بحكـ سنيـ
(( نظـ قضاء األحداث))ك (( قضاء األحداث))تستخدـ المعايير الدكلية مصطمحيف 

لإلشارة الى معاممة األطفاؿ المتيميف بمخالفة القانكف أك الذيف أدينكا لمخالفتيـ 
ألحكامو ، سكاء أكاف ذلؾ في سياؽ النظـ القضائية المخصصة لألطفاؿ أك في 
نظما النظـ القضائية التي تعالج قضايا الكبار كذلؾ ، كما أف البمداف التي تخصص 

فتطمؽ عمى ىذه النظـ اسـ ( كىك ما تحض عميو المعايير الدكلية)قضائية لألطفاؿ 
كتشمؿ الكثير مف معايير حقكؽ اإلنساف أحكاما متصمة ((. نظـ قضاء األحداث))

 37ك  1خاصة المكاد (( )اتفاقية حقكؽ الطفؿ))بشؤكف قضاء األحداث كمف بينيا 
كاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث ؽ))، ك(( إعالف حقكؽ الطفؿ))ك ( 4ك 

مبادئ األمـ المتحدة التكجييية لمنع انحراؼ ))ك (( المحركميف مف حريتيـ
القكاعد النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف ))ك ( مبادئ الرياض التكجييية(( )األحداث

يجب أف ))، كقالت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ( قكاعد بكيف(( )قضاء األحداث
ع األحداث ػ عمى أقؿ تقدير ػ بنفس الضمانات كجكانب الحماية المكفكلة لمكبار يتمت

أف (( اتفاقية حقكؽ الطفؿ))كتكضح . (3) ((العيد الدكلي))مف  14بمقتضى المادة 

                                                 

، 1998منظمة العفك الدكلية، دليؿ المحاكمات العادلة، مطبكعات منظمة العفك الدكلية،( 2)
.  131ص
 .  16لمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ، الفقرة  13التعمؽ العاـ ( 3)



األطفاؿ يجب أف يتمتعكا بأية أحكاـ في القكانيف الكطنية كالدكلية مف شأنيا أف تسيـ 
. (4)بصكرة أكبر في تفعيؿ حقكقيـ

المطمب الثاني 
تعريف الطفل 

يتجو الرأم صكب االتفاؽ العاـ في محيط القانكف الدكلي عمى تعريؼ الطفؿ  
بأنو ىك كؿ شخص دكف الثامنة عشرة ، كمف ثـ فإف أم شخص دكف ىذه السف 

قكاعد األمـ ))كقد عرفت . يستحؽ جكانب خاصة مف الحماية عند تقديمو لممحاكمة 
كؿ شخص دكف ))الحدث بأنو (( ث المحركميف مف الحريةالمتحدة لحماية األحدا

فتعرؼ الطفؿ بأنو كؿ شخص دكف (( اتفاقية حقكؽ الطفؿ))، أما  (5) ((الثامنة عشرة
،  (6)الثامنة عشرة ما لـ يكف سف القانكف الكطني يحدد سنا آخر لبمكغ مرحمة الرشد

كثيرا عف المعايير كلكؿ دكلة أف تحدد سف الرشد لدييا ، كلكف ال يجب أف يحيد 
. الدكلية 

(( ال))كيجب أف تسف الدكؿ قكانيف كتضع إجراءات لتحدد السف األدنى الذم  
، كيجب أف تحرص  (7)يفترض فيو أف الطفؿ قادر عمى أف يخالؼ قانكف العقكبات

عمى عدـ اليبكط بسف المسؤكلية الجنائية الى حد أدنى مف الالـز ، عمى أف تأخذ 
. (8)النضج الكجداني كالعقمي كالذىني لمطفؿ في االعتبار عدـ

كذلؾ يجب أف تسف الدكؿ أيضا قكانيف تحدد السف األدنى الذم ال يجكز  
. (9)حرماف أم طفؿ دكنو مف حريتو 

                                                 

 .مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ( 41)المادة : ينظر ( 4)

 (( . قكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث المحركميف مف حريتيـ))مف ( أ)11القاعدة ( 5)

 ((.اتفاقية حقكؽ الطفؿ))مف ( 1)المادة ( 6)

 (( .اتفاقية حقكؽ الطفؿ))مف ( أ( )3) 40المادة ( 7)

 (( .قكاعد بكيف))مف  401القاعدة ( 8)

 (( . المحركميف مف حريتيـقكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث ))مف ( أ)11القاعدة ( 9)



رقـ (( رعاية األحداث))مف قانكف ( 3)أما في التشريعات العراقية فإف المادة  
لقانكف عمى الحدث الجانح يسرم ىذا ا)المعدؿ ، قد نصت عمى  1983لسنة  76

كعمى الصغير كالحدث المعرضيف لمجنكح كعمى أكليائيـ بالمعاني المحددة أدناه 
:  (10) (ألغراض ىذا القانكف

. يعتبر صغيرا مف لـ يتـ التاسعة مف عمره : أكال 
. يعتبر حدثا مف أتـ التاسعة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة : ثانيا 
. يا إذا أتـ التاسعة مف عمره كلـ يتـ الخامسة عشرة يعتبر الحدث صب: ثالثا 
. يعتبر الحدث فتى إذا أتـ الخامسة عشرة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة: رابعا 

يعتبر كليان ، األب كاألـ ، أك أم شخص ضـ إليو صغير أك حدث أك عيد : خامسا 
. إليو بتربية أحدىما بقرار مف المحكمة 

اقي حسنان فعؿ عندما قسـ المراحؿ التي يمر بيا الطفؿ كنرل بأف المشرع العر 
الى صغير ثـ حدث ثـ صبي ثـ فتى ، كحدد لكؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ عقكبة أك 
تدبير يتناسب معيا كمع ظركفيا ، كذلؾ فإننا نالحظ بأف المشرع العراقي كاف مكفقا 

الكصكؿ إلييا  جدا عندما جعؿ سف الثامنة عشرة كالكصكؿ الى ىذه السف أك عدـ
ىك المعيار لمتفرقة بيف اإلنساف البالغ الرشد كالذم يتحمؿ تبعة خطأه كجريمتو ، 

كبيف الحدث الذم قد ال يعي ما أقدـ عميو كما سببو لممجتمع مف أضرار ، أم أنو 
كاف مكفقا في اختيار ىذه السف كالتي تتالءـ مع المعايير ( أم المشرع العراقي)

. بيا معظـ دكؿ العالـ الدكلية التي أخذت 
يثبت ))منو عمى ( 4)كما نص قانكف رعاية األحداث المذككر في المادة  

عمر الحدث بكثيقة رسمية كعند عدـ كجكدىا أك اف العمر المثبت فييا يتعارض مع 

                                                 

كتعديالتو  1983لسنة  76القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، قانكف رعاية األحداث رقـ ( 10)
ممحؽ بو نظاـ مدارس تأىيؿ األحداث ، مجمكعة القكانيف العراقية ، المكتبة القانكنية ، بغداد ، 
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 ((ظاىر الحاؿ فعمى المحكمة إحالتو لمفحص الطبي لتقدير عمره بالكسائؿ العممية

(11) .
مشرع العراقي قد التفت الى مسألة ىامة جدا كىي حالة عدـ كنالحظ ىنا أف اؿ 

كجكد كثيقة رسمية صادرة مف جية مختصة تقدر عمر الطفؿ بشكؿ دقيؽ أك كاف 
ظاىر الحاؿ يختمؼ مع العمر المثبت في الكثيقة الرسمية حيف النظر الحؽ لممحكمة 

. إحالتو عمى الفحص الطبي لتقدير عمره بالكسائؿ العممية 
كسف التمييز )منو عمى  97/2نص القانكف المدني العراقي في المادة كقد  

كمف ))كبيذا الصدد يقكؿ أستاذنا القاضي رحيـ العكيمي . (12) (سبع سنكات كاممة
مف قانكف ( أكال/47)الخطأ الظف أف سف التمييز أضحى تسع سنكات بنص المادة 

الدعكل الجزائية عمى مف ال تقاـ : )التي نصت  1983لسنة  76رعاية األحداث رقـ 
إذ أف ىذا النص ال يتحدث ( لـ يكف كقت ارتكاب الجريمة قد أتـ التاسعة مف عمره

. (13)((عف سف التمييز بؿ عف سف المسؤكلية الجزائية كىك غير سف التمييز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  6بؽ ، صالقاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، المصدر السا( 11)

كتعديالتو ، الطبعة  1951لسنة  40صباح صادؽ جعفر األنبارم ، القانكف المدني رقـ ( 12)
 .  34، ص 2000الثالثة ، 

ىػ 1427،  1، ط 1القاضي رحيـ حسف العكيمي ، دراسات في قانكف المرافعات المدنية ، ج( 13)
 .  11ـ ، ص2006، 



 
 
 
 

 
المبحث الثاني  

المبادئ اإلرشادية لمعاممة الطفل 
ادئ اإلرشادية بشأف قضاء األحداث ، كىي تحدد المعايير الدكلية بعض المب 

مبادئ تنبع مف كاقع كاجب الدكلة نحك تأميف المصمحة الفضمى لكؿ طفؿ ، كما 
يالـز ذلؾ مف ضماف تناسب التدابير التي تمس األطفاؿ الجانحيف مع خطكرة 

إذ . الجرائـ التي ارتكبكىا ، كضركرة أخذ الظركؼ الشخصية لمحدث في الطفؿ 
يككف لكؿ طفؿ يّدعى بأنو (( )اتفاقية حقكؽ الطفؿ))مف ( ب()2)40 نصت المادة

. (14)( : انتيؾ قانكف العقكبات أك يتيـ بذلؾ الضمانات اآلتية عمى األقؿ
. ػ افتراض براءتو الى أف تثبت إدانتو كفقا لمقانكف 1
نييف ػ إخطاره فكرا كمباشرة بالتيـ المكجية إليو عف طريؽ كالديو أك األكصياء القانك2

عميو عند االقتضاء ، كالحصكؿ عمى مساعدة قانكنية أك غيرىا مف المساعدة 
. المالئمة إلعداد كتقديـ دفاعو 

ػ قياـ سمطة أك ىيئة قضائية مختصة كمستقمة كنزيية بالفصؿ في دعكاه كفقا 3
لمقانكف ، بحضكر مستشار قانكني أك بمساعدة مناسبة أخرل كبحضكر كالديو أك 

انكنييف عميو ، ما لـ يعتبر أف ذلؾ في غير مصمحة الطفؿ الفضمى ، األكصياء الؽ
. كال سيما  إذا أخذ في الحسباف سنو أك حالتو 

ػ عدـ إكراىو عمى اإلدالء بشيادة أك االعتراؼ بالذنب ، كاستجكاب أك تأميف 4
استجكاب الشيكد المناىضيف ككفالة اشتراؾ كاستجكاب الشيكد لصالحو في ظؿ 

. مساكاة ظركؼ مف اؿ
                                                 

 .  132العادلة ،المصدر السابؽ ، ص منظمة العفك الدكلية ، دليؿ المحاكمات( 14)



ػ إذا اعتبر أنو انتيؾ قانكف العقكبات ، تأميف قياـ سمطة مختصة أك ىيئة قضائية 5
مستقمة كنزيية أعمى كفقا لمقانكف بإعادة النظر في ىذا القرار كفي أية تدابير 

. مفركضة تبعا لذلؾ 
ػ الحصكؿ عمى مساعدة مترجـ شفكم مجانا إذا تعذر عمى الطفؿ فيـ المغة 6

. أك النطؽ بيا المستعممة 
. ػ تأميف التزاـ حياتو الخاصة تماما إثناء جميع مراحؿ الدعكل 7
كلكؿ طفؿ الحؽ في الحصكؿ مف األسرة كالمجتمع عمى حاجتو مف الحماية  

. (15)التي يقتضييا كضعو كحدث
كيجب أف تككف المصمحة الفضمى لمطفؿ ىي االعتبار األكؿ في جميع  

، بما في ذلؾ تمؾ اإلجراءات التي تتخذىا المحاكـ اإلجراءات المتصمة باألطفاؿ 
. (16)كالييئات اإلدارية أك التشريعية

كيجب أف يركز نضاـ القضاء األحداث عمى رفاىية الحدث ، كيضمف أف أم  
. (17)رد فعؿ ضده سكؼ يتناسب دائما مع ظركفو كالجريمة التي يرتكبيا

فعؿ جنائي بأف يعامؿ كيجب أف تعترؼ الدكلة بحؽ كؿ طفؿ يتيـ بارتكاب  
عمى نحك يتفؽ مع الرغبة في أف تغرس في نفسو اإلحساس بالكرامة كاالعتداد 

بالذات ، مع األخذ في االعتبار سنو كالرغبة في العمؿ عمى إعادة دمجو بالمجتمع 
كما يجب أف تراعي السياسات المطبقة في ىذا الشأف . (18)كأف ينيض فيو بدكر بناء

ب أك تصرفاتيـ التي ال تتفؽ مع القكاعد كالقيـ االجتماعية سمككيات الشبا))أف 
الشاممة كثيرا ما تككف جزءا مف عممية النضج كالنمك ، كتنحك الى االختفاء تمقائيا 

. (19) ((عند معظـ األفراد مع الكبر
                                                 

مف ( 2)مف االتفاقية األمريكية ، كالمبدأ  19مف العيد الدكلي ؛ كالمادة ( أ) 24المادة ( 15)
 .إعالف حقكؽ الطفؿ 

 . مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ( 1)3المادة ( 16)

 . مف قكاعد بكيف  1-17ك  5القاعدتاف ( 17)

 . الطفؿ مف اتفاقية حقكؽ ( 1) 140المادة ( 18)

 . مف مبادئ الرياض التكجييية ( ىػ) 5المادة ( 19)



ككفقا لحؽ كؿ طفؿ في أف يعبر بحرية عف آرائو في جميع ما يخصو مف  
لكي يقكؿ كممتو في أية دعكل قضائية تمسو ، سكاء  أمكر ، يجب إتاحة الفرصة لو

بالطريؽ المباشر أـ عمى لساف ممثؿ لو ، كيجب أف تحتـر آراؤه طبقا لسنو ككفقا 
. (20)لنضجو

المطمب األول  
تخصيص جهاز مستقل لقضاء األحداث   

تحث معظـ المعايير الدكلية ػ دكف إلزاـ ػ الدكؿ عمى أف تكفر تدابير  
لة أك خاصة لمعالجة حاالت األطفاؿ الذيف يتيمكف بارتكاب أفعاؿ كمؤسسات منفص

كمع ىذا فاالتفاقية األمريكية تمـز . (21)جنائية ، أك يدانكف بارتكاب مثؿ ىذه األفعاؿ
. (22)الدكؿ بأف تؤسس محاكـ خاصة لنظر قضايا األحداث المتيميف بارتكاب جرائـ

في حالة األحداث، ))كلي مف العيد الد( 4) 14كقد نصت عمى ذلؾ المادة  
 ((يراعى جعؿ اإلجراءات مناسبة لسنيـ كمكاتية لضركرة العمؿ عمى إعادة تأىيميـ

(23) .
تنعقد ))مف قانكف رعاية األحداث عمى  54كبيذا الخصكص نصت المادة  

محكمة األحداث برئاسة قاضي مف الصنؼ الثالث في األقؿ كعضكيف أحدىما مف 
مختصيف بالعمـك ذات الصمة بشؤكف األحداث ، كليما خبرة القانكنييف كاآلخر مف اؿ

ال تقؿ عف خمس سنكات ، كتنظر في الجنايات كتفصؿ لصفة تمييزية بقرارات 
. (24) ((قاضي التحقيؽ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف

                                                 

 . مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ  12المادة ( 20)

 . مف قكاعد بكيف ( 3) 2مف اتفاقية الطفؿ ؛ كالقاعدة ( 3) 40المادة ( 21)

 . مف االتفاقية األمريكية  5-5المادة ( 22)

 .  132لمصدر السابؽ ، صمنظمة العفك الدكلية ، دليؿ المحاكمات العادلة ،ا( 23)

 .  27القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، دليؿ المحاكمات العادلة  ،المصدر السابؽ ، ص( 24)



يتـ تسمية رئيس كعضكم محكمة ))لنفس القانكف عمى  55كنصت المادة  
يصدره كزير العدؿ بناء عمى اقتراح رئيس األحداث األصمييف كاالحتياط ببياف 

. (25) ((ؼمحكمة االستئنا
 
 
 

المطمب الثاني 
اإلجراءات البديمة لممحاكمة 

يجب أف تحرص الدكؿ بالقدر المناسب عمى معالجة حاالت جنكح األحداث  
دكف المجكء الى المحاكمات الرسمية ، بشرط االحتراـ الكامؿ لحقكؽ اإلنساف 

كمف بيف الكسائؿ البديمة لممحاكمة تكميؼ الحدث بأداء عمؿ . ية كالضمانات القانكف
. (26)في خدمة المجتمع المحمي أك في أم مجاؿ خدمي آخر

مف قانكف ( أ)فقرة  237أما بالنسبة لمتشريعات العراقية فقد نصت المادة  
ال يكقؼ الحدث  -أ)المعدؿ عمى  1971لسنة  23أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ 

بمخالفة كيجكز تكقيفو في جنحة أك جناية لغرض فحصو كدراسة شخصيتو أك المتيـ 
لتعذر كجكد كفيؿ لو ، أما إذا كاف متيما بجناية معاقب عمييا باإلعداـ ككاف عمره 

. (27) (قد تجاكز عشر سنكات فيككف تكقيفو كاجبا
 1983لسنة  76ثانيا مف قانكف رعاية األحداث رقـ  – 47كما نصت المادة  
إذا ارتكب الصغير فعال يعاقب عميو القانكف فعمى المحكمة أف تقرر ))عدؿ الـ

تسميمو الى كليو ليقـك بتنفيذ ما تقرره المحكمة مف تكصيات لممحافظة عمى حسف 

                                                 

 .   28المصدر نفسو ، ص( 25)

 . مف قكاعد بكيف  11مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدة ( ب( )3) 40المادة ( 26)

 1971لسنة  23حاكمات الجزائية رقـ القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، قانكف أصكؿ الـ( 27)
 . 2007كتعديالتو ، مجمكعة القكانيف المكتبية العراقية ، 



سمككو بمكجب تعيد مقترف بضماف مالي ال يقؿ عف مائتي دينار كال يزيد عمى 
. (28) ((ل خمس سنكاتخمسمائة دينار لمدة ال تقؿ عف سنتيف كال تزيد عؿ

 
 
 
 
 
 

المطمب الثالث  
سرعة البت في حاالت األحداث   

يجب اإلسراع في معالجة جميع الحاالت المتصمة باألطفاؿ المتيميف  
. (29)بمخالفة القانكف ، سكاء أكانكا محتجزيف أـ غير محتجزيف

لسنة  76مف قانكف رعاية األحداث رقـ ( 48)كىذا ما أشارت إليو المادة  
يسمـ الحدث فكر القبض عميو الى شرطة األحداث في ))المعدؿ إذ نصت  1983

األماكف التي تكجد فييا شرطة أحداث لتتكلى إحضاره أماـ قاضي التحقيؽ أك 
. (30) ((محكمة األحداث

يجكز إجراء ))مف قانكف رعاية األحداث عمى ( 50)كما نصت المادة  
المخمة باألخالؽ كاآلداب العامة عمى التحقيؽ في غير مكاجية الحدث في الجرائـ 

أف يحضر التحقيؽ مف يحؽ لو الدفاع عنو ، كعمى محكمة التحقيؽ تبميغ الحدث 
عمى قاضي : أكال ))عمى ( 51)كذلؾ نصت المادة (( . باإلجراء المتخذ بحقو

التحقيؽ عند اتياـ حدث بجناية ككانت األدلة تكفي إلحالتو عمى محكمة األحداث 

                                                 

 .  32القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، قانكف رعاية األحداث ، المصدر السابؽ ، ص( 28)

مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدة ( 3( )2) 40مف العيد الدكلي ؛ كالمادة ( 2) 10المادة ( 29)
 . مف االتفاقية األمريكية ( 5)5مف قكاعد بكيف ؛ كالمادة ( 20)

 .  26القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، قانكف رعاية األحداث ، المصدر السابؽ ، ص( 30)



لقاضي : ثانيا))، كنصت نفس المادة عمى (( لى مكتب دراسة الشخصيةأف يرسمو ا
التحقيؽ عند اتياـ حدث بجنحة أف يرسمو الى مكتب دراسة الشخصية إذا كانت 

األدلة تكفي إلحالتو عمى محكمة األحداث ككانت ظركؼ القضية أك حالة الحدث 
. (31) ((تستدعي ذلؾ

ال يكقؼ ))ية األحداث عمى مف قانكف رعا( أكال 52)كما نصت المادة  
الحدث في المخالفات كيجكز تكقيفو في الجنح كالجنايات لغرض فحصو كدراسة 

كنصت الفقرة ثانيا مف نفس المادة (( . شخصيتو أك عند تعذر كجكد كفيؿ لو
يكقؼ الحدث المتيـ بجناية عقكبتيا اإلعداـ إذا كاف عمره قد تجاكز ))المذككرة عمى 
. (32) ((الرابعة عشرة

إذا اتيـ حدث مع ))مف قانكف رعاية األحداث عمى ( 53)بينما نصت المادة  
حالة كؿ  أحد بالغ سف الرشد بارتكاب جريمة فعمى قاضي التحقيؽ تفريؽ الدعكل كا 

. (33) ((منيما عمى المحكمة المختصة
كمف مالحظة المكاد المذككرة في قانكف رعاية األحداث نجد أف المشرع  

بالمعايير الدكلية لسرعة البت في حاالت األحداث بأف قرر بأف يسمـ  العراقي قد أخذ
الحدث فكرا بعد القبض عميو الى شرطة األحداث عند كجكدىا لتتكلى ىي بدكرىا 

إحضاره أماـ قاضي التحقيؽ أك محكمة األحداث ، كنصت كذلؾ في باقي المكاد في 
رل إجراءات التحقيؽ في غير إطار الجرائـ المخمة باألخالؽ كاآلداب العامة أف تج

مكاجية الحدث ، كألـز حضكر مف لو حؽ الدفاع عنو ، كنص  أيضا عمى إلزاـ 
قاضي التحقيؽ بإحالة الحدث الى مكتب دراسة الشخصية في حالة ارتكابو لجنحة أك 
جناية إذا كانت األدلة كظركؼ القضية تستدعي إحالتو الى محكمة األحداث ، كىي 

. تحسب لممشرع العراقي  مف المحاسف التي
 

                                                 

 .  26المصدر نفسو ، ص( 31)

 .  26المصدر السابؽ ، ص( 32)

 .  27السابؽ ، صالقاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، قانكف رعاية األحداث ، المصدر ( 33)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

المطمب الرابع  
احترام خصوصيات الحدث   

مف أجؿ حماية الطفؿ مف التعرض لكصمة تمحؽ بو يجب حماية الحياة  
. (34) الخاصة لكؿ طفؿ يتيـ أك يداف بمخالفة قانكف العقكبات

كيجب الحرص بشدة عمى سرية ممفات دعاكل األحداث ، كيجب عدـ إطالع  
كال يجكز استخداـ ىذه الممفات . لييا سكل الجيات المصرح ليا بذلؾ رسميا أحد ع

. (35) ضدىـ بعد أف يكبركا في أية دعكل جنائية
ففي فقرتييا األكلى (( قكاعد بكيف))مف ( 8)كىذا ما نصت عميو المادة  

يحتـر الحدث في حماية ))عمى ( 1)فقرة  –( 8)كالثانية إذ نصت المادة 
ميع المراحؿ تفاديا ألم ضرر قد ينالو مف جراء دعاية ال لزـك خصكصياتو في ج

ال يجكز ، مف ))عمى ( 2)، كنصت في الفقرة (( ليا أك بسبب األكصاؼ الجنائية

                                                 

 .مف قكاعد بكيف  21ك  8مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدتاف ( 4()ب()2) 40المادة ( 34)

مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية  19مف قكاعد بكيف ؛ كذلؾ القاعدة ( 2) 21القاعدة ( 35)
 . األحداث المحركميف مف حريتيـ 



حيث المبدأ ، نشر أية معمكمات يمكف أف تؤدم الى التعرؼ عمى ىكية المجـر 
. (36) ((الحدث

المعدؿ في  1983سنة ؿ 76كىذا ما نص عميو قانكف رعاية األحداث رقـ  
تصدر محكمة األحداث حكميا في ( ))62)عدة مكاد ، منيا ما نصت عميو المادة 

، كما (( الدعكل مراعية ظركؼ الحدث في ضكء تقرير مكتب دراسة الشخصية
أكالػ ال يجكز أف يعمف عف اسـ الحدث ))مف نفس القانكف عمى ( 63)نصت المادة 

. (37) ((يره أك أم شيء يؤدم الى معرفة ىكيتوأك عنكانو أك اسـ مدرستو أك تصك
 
 

المبحث الثالث  
القبض عمى األطفال واحتجازهم رهن المحاكمة 

تنبع المبادئ المتصمة باحتجاز األطفاؿ مف مبدأ أف حماية المصمحة الفضمى  
. (38) لمطفؿ في معظـ الحاالت تتحقؽ بعدـ فصمو عف كالديو

 كمالذ أخير ، مع الحرص عمى أف كال يجب احتجاز أم طفؿ أك سجنو إال 
. (39)مناسبةيتمشى ذلؾ مع القانكف ، كأال يستمر إال لفترة 

كيجب فصؿ األطفاؿ المحتجزيف رىف المحاكمة عف الكبار ، فيما عدا  
. الحاالت التي ال يككف فييا ىذا الطفؿ في المصمحة الفضمى لمطفؿ 

                                                 

 .  134لة ، المصدر السابؽ ، صمنظمة العفك الدكلية ، دليؿ المحاكمات العاد( 36)

 . 29القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، قانكف رعاية األحداث ، المصدر السابؽ ، ص( 37)

مف إعالف ( 6)مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ  ؛ كالمبدأ  19ينظر مف بيف الكثائؽ األخرل المادة ( 38)
 .حقكؽ الطفؿ 

مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدة ( ج) 37مف العيد الدكلي ؛ كالمادة ( ب( )2) 10المادة ( 39)
مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث المحركميف مف  29مف قكاعد بكيف ؛ كالقاعدة ( 4) 13

 .مف االتفاقية األمريكية ( 5) 5حريتيـ ؛ ينظر المادة 



احتجاز األحداث مع الكبار كقد انتقد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب  
ألف األحداث يتعرضكف في ىذه الحالة العتداءات بدنية كيستغمكف ألغراض جنسية 

. (40)، كقد يتعرضكف آلالـ بدنية كعقمية شديدة
إف الطفؿ ))عمى (( اتفاقية حقكؽ الطفؿ))مف ( ج) 37كتنص المادة  

ف كانكا مف أفراد أسرتو ، ما لـ يكف  المحتجز ال يجكز كضعو مع الكبار ، حتى كا 
. (41) ((ذلؾ في المصمحة الفضمى لمطفؿ

كعند القبض عمى طفؿ أك احتجازه لالشتباه في أنو خالؼ أحكاـ القانكف ،  
يجب إخطار أبكيو أك كلي أمره عمى الفكر ما لـ يكف ذلؾ في المصمحة الفضمى 

ذا تعذر اإلخطار الفكرم ، فيجب أف يتـ إبالغيـ في أقرب ك. لمطفؿ  قت ممكف كا 
كيجب أف تجرل االتصاالت بيف المكظفيف المسئكليف عف تنفيذ القكانيف . (42)بعد ذلؾ

كاألطفاؿ عمى نحك يحتـر الكضع الخاص ، الذم يكفمو القانكف لألطفاؿ ، كيتجنب 
. إيذائيـ كيكفر ليـ حسف الرعاية 

كرة كال تحبذ المعايير الدكلية االحتجاز رىف المحاكمة بالنسبة لألطفاؿ بص 
أشد منيا بالنسبة لمكبار ، كمف ثـ ينبغي تجنب احتجاز األطفاؿ بأية صكرة ، بما 
في ذلؾ احتجازىـ عند القبض عمييـ أك قبؿ تقديميـ لممحاكمة بقدر المستطاع 

كعند احتجاز األحداث يجب أف تعطى أكلكية قصكل لحاالتيـ . باعتباره مالذا أخيرا 

                                                 

ني ، كانكف الثا/يناير  2تقرير مقرر األمـ المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب ، ( 40)
.  48، الفقرة  EICN . 4/1988/17، كثيقة األمـ المتحدة رقـ  1988

مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية  29مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدة ( ج) 37المادة ( 41)
 .األحداث المحركميف مف حريتيـ 

 22لقاعدة مف قكاعد بكيف ؛ كا( 1) 10مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدة ( 4) 9المادة ( 42)
 .مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث المحركميف مف حريتيـ 



ف لضماف تقصير أمد احتجازىـ الى أدنى حد ، كأف يبت فييا عمى أسرع نحك ممؾ
. (43) ممكف

كيجب أف تسف الدكلة التشريعات الالزمة لتحديد السف األدنى الذم ال يجكز  
. (44) حرماف أم طفؿ دكنو مف حريتو

التي تنص عمى أف يحاؿ (( العيد الدكلي )) مف ( ب( )2) 10ككذلؾ المادة  
، تكفر شرطا أقكل مف (( لمفصؿ في حالتيـبالسرعة الممكنة الى القضاء ))األحداث 

مف ( 3) 9شرط المحاكمة في غضكف فترة زمنية معقكلة ، المكفكؿ في المادة 
أك شرط المحاكمة دكف أم تأخير ال مبرر لو ، المكفكؿ بمكجب (( العيد الدكلي))

، كاليدؼ مف ذلؾ ىك التقميؿ الى أقصى حد (( العيد الدكلي))مف ( ج) 114المادة 
ف مف فترة احتجاز األحداث رىف المحاكمة ، كيمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ إما ممؾ

ما اإلسراع  اإلسراع باإلفراج عف األحداث المحتجزيف ريثما تتـ محاكمتيـ ، كا 
ال يقتصر فقط (( الفصؿ في القضايا))بالفصؿ في قضاياىـ ، عمما بأف مصطمح 

غير القضائية المخكلة سمطة  عمى أحكاـ المحاكـ الجنائية ، بؿ يشمؿ كذلؾ األجيزة
. (45) الفصؿ في الجرائـ التي يرتكبيا األحداث

كلألطفاؿ المحتجزيف الحؽ في الحصكؿ عمى كجو السرعة عمى مساعدة  
كيجب البت في أمر اإلفراج عنيـ . قانكنية كالطعف في قانكنية احتجازىـ مثؿ الكبار 

. أك استمرار احتجازىـ دكف إبطاء 

                                                 

 17مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدة ( ب) 37مف العيد الدكلي ؛ كالمادة ( 2)10القاعدة ( 43)
مف قكاعد بكيف  13مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث المحركميف مف حريتيـ ؛ كالقاعدة 

. 

 .مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث المحركميف مف حريتيـ ( أ) 11 القاعدة( 44)

العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية المعتمد لدل األمـ تعميؽ عمى ))مانفريد نكاؾ ( 45)
 . 191-190، ص 1993، إف بي إنجؿ ، (( العيد



الحصكؿ عمى الرعاية كالحماية كالمساعدة عند احتجازىـ  كمف حؽ األحداث 
. (46) رىف المحاكمة

كيجب معاممة جميع األطفاؿ المحتجزيف عمى نحك يكفؿ االحتراـ لمكرامة  
المتأصمة في اإلنساف ، مثميـ مثؿ المحتجزيف مف الكبار ، كمف المحظكر قطعيا 

لقاسية أك الال إنسانية أك استخداـ التعذيب أك أم ضرب آخر مف ضركب المعاممة ا
كعالكة عمى ذلؾ يجب معاممة األطفاؿ المحتجزيف عمى نحك يراعي . (47) المينية

.  (48) احتياجات أقرانيـ مف الصغار
تكفؿ ))مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ( ب) 37كىذا ما نصت عميو المادة  

، كيجب أال يحـر أم طفؿ مف حريتو بصكرة غير قانكنية أك تعسفية ... األطراؼ 
أف يجرم اعتقاؿ الطفؿ أك احتجازه أك سجنو كفقا لمقانكف ، كال يجكز ممارستو إال 

(( العيد الدكلي))مف ( ب()2)10كنصت المادة  ((كممجأ كألقصر فترة زمنية مناسبة
يفصؿ المتيمكف األحداث عف البالغيف ، كيحالكف بالسرعة الممكنة الى ))عمى 

. (49) ((القضاء لمفصؿ في قضاياىـ
المطمب األول  

المحاكمة   
يجب أف يراعى في اإلجراءات التي يمكف أف تطبؽ عمى األحداث ، مثؿ  

المحاكمات ، أف تفرز حقكقيـ كتحفظ ليـ أمنيـ ، كيجب أف تراعي سنيـ كالرغبة 
كيستمد ىذاف الشرطاف سندىما مف المبادئ . (50)في العمؿ عمى إعادة تأىيؿ الطفؿ

                                                 

ف قكاعد األمـ المتحدة ـ( د)مف القسـ الرابع  18مف قكاعد بكيف ؛ ك ( 5)13القاعدتاف ( 46)
 .لحماية األحداث المحركميف مف حريتيـ 

 .مف مبادئ الرياض التكجييية 54مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالمبدأ ( ج)ك ( أ) 37المادة ( 47)

مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث ( 1)مف العيد الدكلي ؛ كالفقرة ( 4) 14المادة ( 48)
 .المحركميف مف حريتيـ 

 . 135منظمة العفك الدكلية ، دليؿ المحاكمات العادلة ، المصدر السابؽ ، ص (49)

مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية األحداث  1مف العيد الدكلي ؛ كالفقرة ( 4)14المادة ( 50)
 .المحركميف مف حريتيـ 



جنيب األطفاؿ كصمة الجريمة بقدر المستطاع كمعالجة األخالقية التي تحتـ ت
. (51)التجاكزات التي يرتكبيا عف طريؽ تدابير تربكية ال عقابية

كلحماية الحياة الخاصة لمطفؿ ، يجب أف يجرم نظر قضايا األحداث في  
جمسات غير عمنية بعيدا عف أضكاء اإلعالـ ، كىك أحد االستثناءات المسمكح بيا 

. ر العمني ، كمف حؽ الحدث في جميع مراحؿ الدعكل أف يمثمو محاـلمحؽ في النظ
كعالكة عمى ذلؾ فيجب تزكيد األطفاؿ القادريف عمى أف يعبركا عف آرائيـ بفرصة 
لمتعبير عنيا في أية دعكل قضائية أك إدارية تتعمؽ بيـ ، سكاء بطريقة مباشرة أك 

. (52)عف طريؽ ممثؿ ليـ
في حالة األحداث، يراعى ))عمى (( عيد الدكلياؿ))مف ( 4)14كنصت المادة  

، ككذلؾ (( جعؿ اإلجراءات مناسبة لسنيـ كمكاتية لضركرة العمؿ عمى إعادة تأىيميـ
( )) 1)14: عمى ما يأتي (( قكاعد بكيف))مف ( 2)14ك ( 1)14نصت القاعدتاف 

حيث ال تككف قضية المجـر الحدث قد حكلت الى خارج النظاـ القضائي بمكجب 
محكمة ، ىيئة قضائية ، )يتكجب أف تنظر في أمره السمطة المختصة ( 11)لقاعدة ا

. (53)كفقا لمبادئ المحاكمة المنصفة كالعادلة( ىيئة إدارية ، مجمس أك غير ذلؾ
يتكجب أف تساعد اإلجراءات عمى تحقيؽ ( ))2)14بينما تناكلت المادة  

يتيح لمحدث أف يشارؾ فييا المصمحة القصكل لمحدث ، كأف تتـ في جك مف التفيـ 
. (54) ((كأف يعبر عف نفسو بحرية

تتاح ترتيبات ))عمى (( اتفاقية حقكؽ الطفؿ))مف ( 4)40كنصت المادة  
مختمفة مثؿ أكامر الرعاية كاإلرشاد كاإلشراؼ كالمشكرة كاالختبار كالحضانة كبرامج 

ماف معاممة األطفاؿ التعميـ كالتدريب الميني كغيرىا مف بدائؿ الرعاية المؤسسية لض
.  (55) ((بطريقة تالءـ رفاىيـ كتتناسب مع ظركفيـ كجرميـ عمى السكاء

                                                 

 . 266-265مانفريد نكاؾ ، المصدر السابؽ ، ص( 51)

 .لطفؿ مف اتفاقية حقكؽ ا( 12)القاعدة ( 52)

 . 137منظمة العفك الدكلية ، المصدر السابؽ ، ص( 53)

 . 137منظمة العفك الدكلي ، المصدر السابؽ ، ص( 54)

 . 137المصدر نفسو ، ص( 55)



أما بالنسبة لمتشريعات العراقية فيناؾ عدة ضمانات كضعيا المشرع العراقي  
مف قانكف ( 54)مراعاة لظركؼ الحدث ، كمف ىذه الضمانات ما نصت عميو المادة 

نعقد محكمة األحداث برئاسة قاضي ))لمعدؿ ا 1983لسنة  76رعاية األحداث رقـ 
مف الصنؼ الثالث في األقؿ كعضكيف أحدىما مف القانكنييف كاآلخر مف المختصيف 

كتنظر . بالعمـك ذات الصمة بشؤكف األحداث ، كليما خبرة ال تقؿ عف خمس سنكات 
 ((ففي الجنايات كتفصؿ بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيؽ كفؽ أحكاـ ىذا القانك

(56)  .
ينظر قاضي محكمة ))مف نفس القانكف عمى ( 56)كنصت أيضا المادة  

األحداث في الجنح كقضايا المشرديف كمنحرفي السمكؾ كالقضايا األخرل التي نص 
. (57) ((عمييا ىذا القانكف

تجرم محاكمة ))مف قانكف رعاية األحداث عمى ( 58)كما نصت المادة  
يو أك أحد أقاربو اف كجدكا أف ترتأم المحكمة الحدث في جمسة سرية بحضكر كؿ

. (58)حضكرىـ مف المعنييف بشؤكف األحداث
لمحكمة األحداث أف ))مف القانكف المذككر عمى ( 60)كنصت كذلؾ المادة  

تقبؿ لمدفاع عف الحدث كليو أك أحد أقاربو أك أحد ممثمي المؤسسات االجتماعية 
مف قانكف أصكؿ ( 144)حكاـ المادة دكف حاجة الى ككالة خطية ، مع مراعاة أ

. (59) ((المحاكمات الجزائية
عمى مكتب دراسة الشخصية أف : أكال ))عمى ما يأتي ( 61)كنصت المادة  

(( يرسؿ مف يمثمو لحضكر المحاكمة كمتابعة سيرىا في كؿ دعكل قدـ فييا تقريرا
لمقترح في التقرير إذا كجد ممثؿ المكتب أف التدبير ا))بينما نصت الفقرة ثانيا عمى 

                                                 

 . 27القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، المصدر السابؽ ، ص( 56)

 . 28المصدر نفسو ، ص( 57)

 . 28المصدر السابؽ ، ص( 58)

 . 28الرحمف حياكم ، المصدر السابؽ ، صالقاضي نبيؿ عبد ( 59)



يقتضي التعديؿ في ضكء ما استجد مف ظركؼ أثناء المحاكمة ، فعميو أف يقدـ 
. (60) ((تقريرا معدال بعد التشاكر مع مكتب دراسة الشخصية

تصدر محكمة األحداث حكميا ))مف القانكف ذاتو عمى ( 62)كنصت المادة  
، (( ة الشخصيةفي الدعكل مراعية ظركؼ الحدث في ضكء تقرير مكتب دراس

لمحكمة األحداث إرساؿ الحدث ))مف ىذا القانكف عمى ( ثالثا-66)كتنص المادة 
المتيـ بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية إذا كانت حالتو أك ظركؼ القضية 

. (61) ((تستدعي ذلؾ
إذا اتيـ حدث بارتكاب أكثر ))مف القانكف المذككر عمى ( 67)كنصت المادة  

كاحد مف قانكف العقكبات جازت محاكمتو بدعكل كاحدة  مف جريمة يضميا باب
 .(62) ((كالحكـ عميو بالتدبير المقرر لكؿ جريمة كاألمر بتنفيذ التدبير األشد دكف سكاه

 
 

 
 

المطمب الثاني  
األحكام   

لكي نجنب الطفؿ كصمة الجريمة ، كلكي نحمي حياتو الخاصة ، يجب أف  
الدعاكل التي تمس األطفاؿ ، كتقضي المادة  ال تككف األحكاـ عمنية بكجو عاـ في

باستثناء الحاالت التي تتطمب فييا المصمحة الفضمى (( العيد الدكلي))مف ( 1(14
. (63)لمطفؿ السرية مف شرط عالنية األحكاـ

                                                 

 . 29المصدر نفسو ، ص( 60)

 . 30المصدر السابؽ ، ص( 61)

 . 30المصدر السابؽ ، ص( 62)

 .مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ( 5()ب()2)40المادة : مف العيد الدكلي ؛ ينظر ( 1)14المادة ( 63)



كتناكؿ المشرع العراقي مسألة األحكاـ الصادرة بحؽ الحدث بعدة مكاد في  
كالتي نصت  68، كمف ىذه المكاد المادة  1983لسنة  76قانكف رعاية األحداث رقـ 

إذا حكـ عمى حدث بأكثر مف تدبير سالب لمحرية يجكز لممحكمة تنفيذ ىذه ))عمى 
إذا ))مف ىذا القانكف عمى  69كنصت المادة . (64) ((التدابير بالتداخؿ أك بالتعاقب

تدبير  قررت محكمة األحداث الحكـ بأكثر مف تدبير سالب لمحرية بالتداخؿ ، ينفذ
اإليداع في مدرسة تأىيؿ الصبياف ، إال إذا كاف تدبير اإليداع في مدرسة تأىيؿ 

الفتياف يزيد عمى اإليداع في مدرسة تأىيؿ الصبياف فينفذ تدبير اإليداع في مدرسة 
تنقضي الدعكل الجزائية ))عمى ( أكال-70)كنصت المادة ((. تأىيؿ الفتياف كحده

بينما نصت الفقرة ثانيا (( كخمس سنكات في الجنح بمضي عشر سنكات في الجنايات
يسقط التدبير إذا لـ ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات ، كبمضي ))عمى 

بينما نصت ((. ثالث سنكات عمى إنشاء مدة التدبير المحكـك بو في الحاالت األخرل
مف ( 16)المادة مف ( ثانيا)دكف اإلخالؿ بحكـ الفقرة : ))في فقرتيا أكال ( 71)المادة 

قانكف االدعاء العاـ ، ترسؿ المحكمة إضبارة الدعكل التي أصدرت فييا حكما في 
جناية الى محكمة التمييز خالؿ مدة خمسة عشر يكما مف تاريخ صدكره لمنظر فيو 

يطعف في األحكاـ ))في حيف اف الفقرة ثانيا نصت عمى (( تمييزا كفؽ القانكف
التمييز خالؿ ثالثيف يكما تبدأ مف اليـك التالي لتاريخ  كالقرارات األخرل لدل محكمة

. (65) ((صدكرىا
المطمب الثالث 

العقوبات 

                                                 

 .. 30القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياكم ، المصدر السابؽ ، ص( 64)

 . 31المصدر نفسو ، ص( 65)



يجب أف تككف لمصمحة الطفؿ الفضمى االعتبار األكؿ في تحديد العقكبة  
كتكقيعيا عمى األحداث الذيف تثبت مخالفتيـ ألحكاـ القانكف ، كيجب أف تراعى في 

. (66)ؿ كاحتياجاتو ، كأف تيدؼ الى إعادة تأىيموتكقيع أية عقكبة صالح الطؼ
.  (67)كيجب أف تتناسب أية عقكبة مع خطكرة الجريمة كظركؼ الحدث 

كالحكـ بالسجف في قضايا األحداث الذيف تثبت مخالفتيـ ألحكاـ القانكف ىك آخر 
تدبير يجب المجكء إليو ، كذلؾ في الحاالت ذات الطبيعة االستثنائية ، كتنص 

ال يفرض الحرماف مف الحرية ))مف قكاعد بكيف عمى أنو ( ج()1) 17 القاعدة
الشخصية ، إال إذا أديف الحدث بارتكاب فعؿ خطير يتضمف استخداـ العنؼ ضد 

شخص آخر أك بالعكدة الى ارتكاب أعماؿ إجرامية خطيرة أخرل ، كما لـ يكف ىناؾ 
سمطة قضائية الحد  كعند الحكـ بالسجف ، فيجب أف تحدد(( أم إجراء مناسب آخر

: ، كتشمؿ العقكبات  (68)األقصى لمعقكبة ، كأف تراعي تقميميا بالقدر المستطاع
. (69)ال يجكز تكقيع عقكبات بدنية عمى األطفاؿ: عقكبات محظكرة : أكال 

كقد قالت لجنة حقكؽ الطفؿ اف العقكبات البدنية تخالؼ اتفاقية حقكؽ  
. (70)الطفؿ

تقييد الحركة كالقكة ضد األحداث لتقييدىـ إال في كال يجكز استخداـ أدكات  
حاالت استثنائية ، حينما تستنفذ جميع كسائؿ السيطرة األخرل كتفشؿ في أداء 

المطمكب منيا ، عمى أال تتجاكز الحدكد المسمكح بيا عمى نحك صريح محدد في 

                                                 

( 4)14المادة : مف قكاعد بكيف ؛ ينظر  17مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدة ( 4)المادة ( 66)
مف إعالف حقكؽ ( 7)مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالمبدأ ( 1)40مف العيد الدكلي ؛ المادة 

 .الطفؿ

 .مف قكاعد بكيف ( 1) 17ك  5مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ القاعدتاف ( 4) 40المادة ( 67)

مف قكاعد األمـ المتحدة لحماية  2ك 1مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ؛ كالقاعدتاف ( ب)37المادة ( 68)
 .مف قكاعد بكيف  19ك  17األحداث المحركميف مف حريتيـ ؛ القاعدتاف 

 .مف قكاعد بكيف ( 3)17القاعدة ( 69)

: ، كثيقة األمـ المتحدة رقـ  لجنة حقكؽ الطفؿ ، المالحظات الختامية ، النمسا( 70)
CRC/C/15/Add.79  ،1997  15، الفقرة  .



، كأف يقيد القانكف كالمكائح ، كال يجب أف تتسبب في أم إحساس باإلذالؿ أك الميانة 
كال يجكز الحكـ عمى أم شخص كاف . (71)استخداميا كأف ال يزيد عمى فترة ممكنة

. (72)دكف الثامنة عشرة كقت ارتكاب جريمتو بالسجف المؤبد
كال يجكز تكقيع عقكبة اإلعداـ عمى أم شخص كاف دكف الثامنة عشرة كقت  

ف الكطني ، أك عمر ارتكاب الجريمة ، بغض النظر عف سف الرشد المحدد في القانك
كحضر إعداـ أم شخص كاف دكف . (73)المتيـ عند محاكمتو أك صدكر الحكـ عميو

الثامنة عشرة كقت ارتكاب الجريمة كاجب التطبيؽ في جميع األكقات كجميع األحكاؿ 
. (74)، كال يجكز التخفيؼ مف ىذا القيد

لدل )) (75) ((قكاعد بكيف))مف ( ب)ك ( أ)11كىذا ما نصت عميو القاعدتاف  
يتحتـ دائما أف : التصرؼ في القضايا ، تسترشد السمطة المختصة بالمبادئ اآلتية 

يككف رد الفعؿ متناسبا ، ليس فقط مع ظركؼ الجـر كخطكرتو ، بؿ كذلؾ مع 
ظركؼ الحدث كحاجاتو ، ككذلؾ احتياجات المجتمع ، كال تفرض قيكد عمى الحرية 

((. ، كتككف مقصكرة عمى أدنى حد ممكفالشخصية لمحدث إال بعد دراسة دقيقة 
اليدؼ مف تدريب ))عمى (( مف قكاعد بكيف ( )) 1)26ككذلؾ نصت القاعدة  

كعالج األحداث المكضكعيف في مؤسسات إصالحية ىك تزكيدىـ بالرعاية كالحماية 
كالتعميـ كالميارات المينية بغية مساعدتيـ عمى القياـ بأدكار اجتماعية بناءة كمنتجة 

. (76) ((المجتمعفي 
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أما بالنسبة لمتشريعات العراقية فقد تناكلت العقكبات التي تفرض عمى الحدث  
بدال مف كممة العقكبات ، كنصت عمييا في عدة مكاد مف قانكف ( التدابير)كأسمتيا بػ 

: المعدؿ كبالشكؿ اآلتي  1983لسنة  76رعاية األحداث رقـ 
مخالفة فيحكـ بإنذاره في الجمسة إذا ارتكب الحدث ))عمى  72نصت المادة  

بعدـ تكرار فعمو غير المشركع أك بتسميمو الى كليو أك أحد أقاربو ليقـك بتنفيذ ما 
تقرره المحكمة مف تكصيات لضماف حسف تربيتو كسمككو بمكجب تعيد مالي ال يقؿ 
عف خمسيف دينارا كال يزيد عمى مائتي دينار ، لمدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد 

. (77) ((عمى سنة أك الحكـ عميو بالغرامة
إذا ارتكب الحدث جنحة ))مف قانكف رعاية األحداث عمى  73كنصت المادة  

: فيحكـ عميو بأحد كالتدابير اآلتية بدال مف العقكبة السالبة لمحرية المقررة ليا قانكنا 
مف تكصيات ليقـك بتنفيذ ما تقرره المحكمة  تسميمه الى وليه أو أحد أقاربه: أوال 

لضماف حسف تربيتو كسمككو بمكجب تعيد مالي ال يقؿ عمى مائتي دينار كال يزيد 
. عمى خمسمائة دينار لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثالث سنكات 

. كضعو تحت مراقبة السمكؾ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف : ثانيا 
اعو مدرسة تأىيؿ إيداعو في مدرسة تأىيؿ الصبياف إف كاف صبيا أك إيد: ثالثا 

. الفتياف إف كاف فتى مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى ثالث سنكات 
. (78) الحكـ بالغرامة المنصكص عمييا في القانكف: رابعا 

لمحكمة األحداث ، عندما تحكـ ))مف ىذا القانكف عمى  74كنصت المادة  
. (79) ((السمكؾ بتسميـ الحدث الى كلي أك قريب ، أف تقرر كضعو تحت مراقبة

( أكال)إذا ارتكب الحدث المحكـك عميو كفؽ ))عمى : أكال -75كنصت المادة  
مف ىذا القانكف جناية أك جنحة عمدية بسبب إىماؿ كليو أك قريبو ( 73)مف المادة 

في تنفيذ ما تعيد بو فعمى محكمة األحداث أف تحكـ عميو بكضع مبمغ التعيد جزءا 
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يسقط التعيد بالضماف المالي إذا أكمؿ الحدث الثامنة : نيا أك كال ، كنصت الفقرة ثا
. (80) ((عشرة مف العمر

إذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عمييا بالسجف ))أكال -76بينما نصت المادة  
المؤبد أك المؤقت فعمى محكمة األحداث أف تحكـ عميو بأحد التدابير اآلتية بدال مف 

: العقكبة المقررة ليا قانكنا 
أ ػ تسميمو الى كليو أك أحد أقاربو بمكجب تعيد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب 
كحالتو المالية ليقـك بتنفيذ ما تقرره المحكمة مف تكصيات لضماف تربيتو كسمككو 

. كعدـ ارتكابو جريمة أخرل لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثالث سنكات 
. ىذا القانكف ب ػ كضعو تحت مراقبة السمكؾ كفؽ أحكاـ 

ج ػ إيداعو في مدرسة تأىيؿ الصبياف مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى خمس 
. (81) سنكات 

فقد نصت عمى استبداؿ عقكبة اإلعداـ بعقكبة  76أما الفقرة الثانية مف المادة  
: أخرل ىي كما يأتي نصيا 

حكمة األحداث أف إذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عمييا باإلعداـ فعمى ـ: ثانيا 
تحكـ عميو بدال مف العقكبة المقررة ليا قانكنا بإيداعو مدرسة تأىيؿ الصبياف مدة ال 

. (82) تقؿ عف سنة كال تزيد عمى عشر سنكات
إذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عمييا بالسجف ))أكال  – 77كذلؾ نصت المادة  

أحد التدابير اآلتية بدال مف المؤبد أك المؤقت فعمى محكمة األحداث أف تحكـ عميو ب
: العقكبة المقررة ليا قانكنا 

. أ ػ كضعو تحت مراقبة السمكؾ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف 
ب ػ إيداعو في مدرسة تأىيؿ الفتياف مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى سبع 

. سنكات 
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حداث أف تحكـ إذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عمييا باإلعداـ فعمى محكمة األ: ثانيا 
عميو بدال مف العقكبة المقررة ليا قانكنا بإيداعو مدرسة تأىيؿ الفتياف مدة ال تقؿ عف 

. (83) خمس سنكات كال تزيد عمى خمسة عشرة سنة
إال اف المشرع عندما كجد أف بعض الجرائـ يرتكبيا الصبياف أك األحداث  

في  86القرار  خطرة كتستكجب إنزاؿ عقكبة اإلعداـ بحؽ الفاعؿ فقد أصدر
، فقد  25/7/1994في  3520كالمنشكر في الكقائع العراقية بالعدد  13/7/1994

إذا ))عمؽ التدابير المفركضة بحؽ ىؤالء كاعتبرىـ بمنزلة الكبار كنفذ بيـ العقكبة 
رأت المحكمة في جناية عقكبتيا اإلعداـ كأف ظركؼ الجريمة كالمجـر ال تستدعي 

عمى أف يككف كقت ارتكاب الجريمة قد أتـ الثامنة عشرة . ـ الرأفة أف تحكـ باإلعدا
.  (84) ((مف العمر كلـ يتـ العشريف سنة مف عمره

لمحكمة ))مف قانكف رعاية األحداث المذككر عمى  78بينما نصت المادة  
األحداث أف تحكـ عمى الحدث بالغرامة في جناية أك جنحة يعاقب عمييا القانكف 

عمى سبع سنكات أك بالحبس إذا ظير في تقرير مكتب دراسة بالسجف مدة ال تزيد 
. (85) ((الشخصية أك مف كقائع الدعكل أف مف األصمح لمحدث الحكـ عميو بالغرامة

لمحكمة األحداث عند الحكـ عمى الحدث في : أكال – 80كما نصت المادة  
ؼ تنفيذ ىذا جناية أك جنحة بتدبير سالب لمحرية لمدة ال تزيد عمى سنة أف تقرر إيقا

التدبير مدة سنتيف تبدأ مف تاريخ الحكـ إذا رأت مف أخالقو كتقرير دراسة الشخصية 
لزاـ كليو  كظركؼ الجريمة ، ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يرتكب جريمة جديدة كا 
أك أحد أقاربو بأف يحرر تعيدا بحسف تربيتو كتيذيبو خال مدة إيقاؼ التنفيذ كيكدع 

ة مبمغا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالتو المالية ، كتراعى في في صندكؽ المحكـ
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 111مف قانكف العقكبات المرقـ ( 149ك  148ك  147)ىذا الشأف أحكاـ المكاد 
.  1969لسنة 
إذا أتـ الحدث الثامنة عشرة مف عمره كقت صدكر الحكـ عميو في جناية أك : ثانيا 

عمى سنة فممحكمة األحداث أف تقرر إيقاؼ جنحة بتدبير سالب لمحرية لمدة ال تزيد 
 147ك  146ك  145ك  118)تنفيذ ىذا التدبير كتراعي في ىذا الشأف أحكاـ المكاد 

. (86) المعدؿ 1969لسنة  111مف قانكف العقكبات رقـ ( 149ك  148ك 
لمحدث المحكـك بتدبير : أكال ))مف القانكف المذككر عمى  84كنصت المادة  

لكية أف يقدـ طمبا الى محكمة األحداث لإلفراج عنو شرطيا إذا سالب لمحرية أك
، (( أمضى ثمثي مدة التدبير في الجية المعدة لتنفيذه عمى أف ال تقؿ عف ستة أشير

لمحكمة األحداث التي تقع ضمف ))عمى  84بينما نصت الفقرة ثانيا مف المادة 
ف تقرر اإلفراج عنو اختصاصيا المكاني الجية التي يمضي الحدث مدة التسيير أ

(( : شرطيا في األحكاؿ اآلتية
أ ػ إذا كاف الحدث قد سمؾ سمككا حسنا خالؿ فترة إيداعو بتقرير الباحث االجتماعي 

. المسئكؿ عنو كتأييد عضك االدعاء العاـ 
. ب ػ إذا كاف مف المتكقع أف يسمؾ سمككا حسنا بعد اإلفراج عنو شرطيا

لمحكمة األحداث أف تقرر كضع الحدث : أكال  – 85ككذلؾ نصت المادة  
المفرج عنو شرطيا تحت مراقبة السمكؾ لمدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى 
سنة أك أف تفرض عميو شركطا معينة كاإلقامة في مكاف معيف أك القياـ بأعماؿ 

. معينة 
ادة ، جاز مف ىذه الـ( أكال)إذا خالؼ المفرج عنو الشركط الكاردة في الفقرة : ثانيا 

. (87) لمحكمة األحداث أف تقرر إلغاء قرار اإلفراج الشرطي
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: فصل األطفال السجناء عن الكبار : ثانيا 

يجب فصؿ األطفاؿ السجناء ، بكجو عاـ ، عف الكبار مع تكفير معاممة ليـ  
. (88) تتناسب مع أعمارىـ ككضعيـ القانكني

ضركب المعاممة القاسية أك  كال يجكز إخضاع أم طفؿ لمتعذيب أك لغيره مف 
كيمتد ىذا الحظر الى ضركب التأديب أك العقكبة القاسية أك . الالإنسانية أك الميينة 
. (89) المينية في أية مؤسسة

كتدابير التأديب التي تمثؿ ضركبا قاسية أك ال إنسانية أك مينية مف المعاممة  
لحبس في زنازيف مظممة ، أك بما في ذلؾ العقكبات البدنية كا. محظكرة حظرا مطمقا 

الحبس أإلنفرادم ، أك إنقاص كميات الغذاء ، أك تقييد االتصاؿ بأفراد األسرة أك 
منعو ، أك العقكبات الجماعية ، أك أم ضرب آخر مف العقكبة قد يضر بالصحة 

كال يجكز استخداـ كسائؿ التقييد إال في الحاالت .(90) البدنية أك العقمية لمحدث
. (91)ة كمالذ أخير، شرط عدـ تجاكز الحدكد المقررة في القانكف أك المكائحاالستثنائي

كمف حؽ األطفاؿ المحركميف مف الحرية أف يستمركا في االتصاؿ بأسرىـ  
كما أف ليـ  (92)عف طريؽ المراسالت كالزيارات ، فيما عدا الظركؼ االستثنائية 

. (93)الحؽ في التعميـ
ينفذ ))في فقرتيا ثالثا عمى  52د نصت المادة أما في التشريعات العراقية فؽ 

قرار تكقيؼ الحدث في دار المالحظة ، أما في األماكف التي ال يكجد فييا دار 
. (94) ((لممالحظة فتتخذ التدابير لمنع اختالط الحدث مع المكقكفيف بالغي سف الرشد
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 الخاتمة
انزً  انذٔنٍخ ، ٔرضًٍُٓب فً كبفخ االرفبلٍبدانؼبدنخإٌ االْزًبو انؼبنًً انًزضاٌذ ثًؼبٌٍش انًذبكًخ 

رؼُى ثذمٕق اإلَسبٌ، لذ أصجذذ لضٍخ ال رزؼهك ثبنمبٌَٕ انٕطًُ ٔلٕاٍٍَ اإلجشاءاد فٍّ، يذٍَخ 

انشسًٍخ ٔشجّ  انذٔنٍخأصجذذ لضٍخ دٔنٍخ رمغ رذذ َظش انؼبنى ثكبفخ ٍْئبرّ  كبَذ أو جضائٍخ، ثم

انشسًٍخ ٔاألْهٍخ، ٔال رسزطٍغ دٔنخ أٌ رزجبْم يب ٌجشي فً انؼبنى دٕنٓب يٍ رطٕساد فً ْزِ 

. دمبً إَسبٍَبً ٔأٌ خشق يجبدئ انؼذانخ أصجذذ لضٍخ دٔنٍخ انؼبدنخانمضٍخ؛ إر أصجذذ انًذبكًخ 

، ال ثّذ يٍ اإلشبسح إنى أٌ اػزًبد انؼبدنخٔنهزذنٍم ػهى أًٍْخ انصفخ انؼبنًٍخ نًجبدئ انًذبكًخ 

نًثم ْزِ انًذبكًبد ٔسدد، ثبإلضبفخ نهؼٓذ انذٔنً انخبص ثبنذمٕق انًذٍَخ  انذٔنٍخ انًؼبٌٍش

نًُبْضخ انزؼزٌت ٔانًؼبيهخ غٍش اإلَسبٍَخ، ارفبلٍبد جٍُف،  انذٔنٍخٔانسٍبسٍخ، فً االرفبلٍخ 

انًٍثبق اإلفشٌمً نذمٕق اإلَسبٌ ٔانشؼٕة، ٔاالرفبلٍخ األيٍشكٍخ نذمٕق اإلَسبٌ، االرفبلٍخ 

األٔسٔثٍخ نذًبٌخ دمٕق اإلَسبٌ ٔانذشٌبد األسبسٍخ ٔارفبلٍخ دمٕق انطفم، ٌضبف إنى رنك 

ٔػخ يٍ اإلػالَبد ٔانمشاساد انزً ارخزد فً يُبسجبد ػذٌذح يثم يجبدئ ثكٍٍ ٔكٕثُٓبجٍ يجى

. ٔيٍثبق ثبسٌس ٔإػالٌ دمٕق اإلَسبٌ فً اإلسالو انصبدس فً انمبْشح ٔغٍشْب

  

ٔلذ ًَب دٕل ْزا انجٓذ انجششي انًزٕاصم ػهى َذٕ ثبثذ فمّ دٔنً نزفسٍش يجبدئ انًذبكًخ 

فمّ انذٔنً فً أدكبو انًذبكى انصبدسح فً يخزهف انذٔل، ٔفً اجزٓبداد ، ٌٔزًثم ْزا الانؼبدنخ

نجُخ دمٕق اإلَسبٌ انزبثؼخ نأليى انًزذذح ٔانًُشأح ثًٕجت انجشٔرٕكٕل األٔل نهؼٓذ انذٔنً 

انخبص ثبنذمٕق انًذٍَخ ٔانسٍبسٍخ، ٔلشاساد انًذكًخ األٔسٔثٍخ نذمٕق اإلَسبٌ، انًذكًخ 

رًٍٍض انؼُصشي نًُبْضخ ال انذٔنٍخانًُجثمخ ػٍ االرفبلٍخ  انذٔنٍخٔانهجُخ األيٍشكٍخ نذمٕق اإلَسبٌ 

. انخبصخ ثبالدزجبص انزؼسفً ثبإلضبفخ إنى ششح انفمٓبء ٔسجبل انمبٌَٕ انذٔنٍخٔنجُخ انؼًم 

  

ح، ٌٔصجخ انمضبء انٕطًُ ٔيٍ ُْب ًٌكٍ انمٕل أَُب ثصذد لضٍخ دٔنٍخ أصجذذ لضٍخ ٔطًُ

نهًجزًغ انجششي  انذٔنٍخجضءاً ال ٌزجضأ يٍ يجًٕع انفمّ انذٔنً انزي ٌذػى انزٕجّ انؼبو ٔانسٍبسخ 

، ثبنضشٔسح، انًؼبٌٍش، ٔثذٍث رصجخ ْزِ انؼبدنخ نهًذبكًخ انذٔنٍخ انًؼبٌٍشفً رٕطٍذ أسكبٌ 

. يؼبٌٍش ٔطٍُخ

ف الحؽ في المحاكمة العادلة حؽ أساسي لكؿ إنساف ، كعندما ينتيؾ ىذا الحؽ    كا 
يتعرض األبرياء لإلدانة كيزج بيـ في السجكف أك تزىؽ أركاحيـ عمى أيدم الجالديف ، كيفقد 

الدكلية كعمى رأسيا منظمة العفك كقد عممت العديد مف المنظمات . القضاء برمتو مصداقيتو 
الدكلية عمى تعزيز حقكؽ اإلنساف في شتى أرجاء المعمكرة ، كىي تؤمف بأف السمطات إف لـ 
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تمييز في مخافر الشرطة، كغرؼ االستجكاب، كمراكز  أمتكفؿ االحتراـ ليذه الحقكؽ دكف 
ا كتخكف األمانة نحك االحتجاز ، كقاعات المحاكـ، كزنازيف السجكف، فإنيا بذلؾ تخؿ بكاجبو

لذلؾ كبما أف ىذا الحؽ ىك ضمانة لكؿ إنساف ال سيما الحدث الذم قد يككف في معظـ . شعبيا 
األحياف غير قادر عمى الدفاع عف نفسو ، فيجب أف يتمتع بيذا الحؽ مف باب أكلى ما داـ 

 .اإلنساف البالغ يحصؿ عميو 
 

 

 

 

: ستنتاجات اال                            
: تكصؿ الباحث إلى العديد مف االستنتاجات كالتكصيات كىي كاآلتي  
ػ عدـ كجكد جياز متخصص بقضاء األحداث في العراؽ فالبرغـ مف كجكد محاكـ 1

مختصة باإلحداث إال انو ال يكجد في العراؽ قضاة متخصصيف في شؤكف اإلحداث 
ل الرغـ مف أىمية ىذه كيكتفى بنظر ىذه الدعاكل مف قبؿ قضاة البداءة كالجنح عؿ

 .الشريحة الكبيرة في المجتمع  
يعد  1987لسنة  76ػ عمى الرغـ مف أف قانكف رعاية األحداث في العراؽ رقـ 2

مف أفضؿ القكانيف الخاصة باألحداث في الكطف العربي ، كلكنو ما زاؿ بحاجة إلى 
لتي تشير إلى مف ىذا القانكف كا 54إجراء بعض التعديالت عمى مكاد منيا المادة 

أف محكمة األحداث تنعقد برئاسة قاضي مف الصنؼ الثالث في األقؿ كعضكيف 
أحدىما مف القانكنييف كاآلخر مف المختصيف بالعمـك ذات الصمة بشؤكف األحداث ، 
فإذا اختمؼ رئيس المحكمة بالرأم مع العضكيف اآلخريف فأم الرأييف يؤخذ بو ؟ ىؿ 

. م العضكيف اآلخريف ىك رأم القاضي المنفرد أـ رأ
عدـ جكاز تكقيؼ الحدث في المخالفات كجكاز تكقيفو في الجنح كالجنايات  -3

لغرض الفحص في مكتب دراسة الشخصية اما في الجرائـ المعاقب عمييا باالعداـ 
 14قالتكقيؼ يككف كجكبي شريطة اف يككف الحدث قد بمغ مف العمر مايزيد عمى 

. سنة 
احد اقاربو اك احد المؤسسات االجتماعية بدكف ككالة ،  لكلي امر الحدث اك -4

. الدفاع عف الحدث 



حضكر مف يحؽ لو الدفاع عف الحدث في غير مكاجية الحدث في مسائؿ  -5
. االخالؽ كاالداب العامة 

تجرم محاكمة الحدث بشكؿ سرم اليحضر المحاكمة سكاء مراقب السمكؾ  -6
. شخصية ككلي امر الحدث كممثؿ مكتب دراسة اؿ

الحدث الغائب التجكز محاكمتو غيابيا كاليجكز نشر امر القبض بالصحؼ   -7
. اكاية كسيمة اخرل كما ىك متبع مع البالغ كذلؾ بغية عدـ التشيير بو 

. مكتب دراسة الشخصية يحؽ لو االطالع عمى اضبارة دعكل الحدث  -8
مايمي   مف مراجعة قانكف رعاية االحداث ضمف عنكاف الضـ نالحظ -9
. المشرع العراقي اغفؿ اشتراط اتحاد الديف  -أ

. المشرع العراقي اغفؿ االحتياط كاالنتباه لقمة الحصة المعطاة ككصية كاجبة -ب
. المشرع العراقي اف يككف الزكجيف ال اكالد لدييـ -ج
المشرع العراقي اغفؿ انو اذا كاف االبكيف معمكميف فاليتيـ اليسمـ لغرض التبني  -د
. نما لغرض التربية تماشيا كمتطمبات الشريعة االسالمية الغراء كا
 

: التوصيات                                     
ػ إنشاء جياز متخصص بقضاء األحداث عف طريؽ اختيار بعض القضاة 1

دخاليـ  كالمحققيف كالمتخصصيف بالعمـك المتعمقة باألحداث كالباحثيف االجتماعييف كا 
اصة داخؿ كخارج البمد ، كفي مجاؿ قضاء األحداث كاطالعيـ عمى في دكرات خ

المعايير الدكلية لمحاكمة األحداث في العالـ كالبرامج التي تضعيا األمـ المتحدة 
. كلجانيا المتعددة مف تكصيات ، كآخر ما كصؿ إليو العمـ الحديث في ىذا المجاؿ 

بسبب ( لدراسة االبتدائيةا)ػ معالجة حالة تسرب األطفاؿ مف المدارس خاصة 2
إىماؿ األىؿ أك السعي كراء لقمة العيش كضركرة أف تقـك الدكلة بمسئكلياتيا تجاه 

ىذه الشريحة مف المجتمع كالذيف ىـ عماد المستقبؿ بإعداد الخطط كالدراسات كالحد 
. مف ظاىرة التسرب مف مدارسيـ كاالنزالؽ في نفؽ الجريمة كاالنحراؼ 



زاىة كالفضيمة كالعفة كالخير كالحؽ كالمبادئ السامية في المجتمع ػ ترسيخ قيـ الف3
عف طريؽ كضع ىذه القيـ ضمف المناىج الدراسية ، كخاصة في المراحؿ األكلى ػ 
رياض األطفاؿ ػ الركضة االبتدائية ػ المتكسطة ، ثـ اإلعدادية ، كالتذكير بالسمؼ 

 .لخير كاالصالح كقصص األنبياء كالتي تدعك إلى الفضيمة 
مف قانكف رعاية األحداث كحصر التحقيؽ بالقاضي كمنع إجراء التحقيؽ    49تعديؿ المادة  -4

. مف قبؿ المحقؽ الف القاضي بحكـ خبرتو ككاليتو العامة اقدر عمى التعامؿ مع الحدث     
كثانيا   مف قانكف رعاية األحداث بتعديؿ الغرامة الكاردة في الفقرتيف أكال  29تعديؿ المادة  -5

منيا كجعميا تتناسب  مع الظركؼ االقتصادية في الكقت الحاضر الف الغرامة الحالية         
. قميمة جدا كال تتناسب مع اإلىماؿ الذم يؤدم إلى تشرد الحدث كانحرافو    
في الدكؿ المتقدمة كمنيا فرنسا يتـ إحالة القضية إلى محكمة األحداث إذا كاف المتيـ أك  -6

كي فييا حدث عمى خالؼ الحاؿ عندنا في القانكف العراقي حيث تحاؿ الدعكل إلى محكمة المشت
األحداث إذا كاف المتيـ حدث فقط ذا نرل كجكب تعديؿ قانكف رعاية اإلحداث العراقي النافذ 
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