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بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى قانون الجزاء العماني ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 74/7
وعلى قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 97/32
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 99/90
وعلى قانون االدعاء العام ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 99/92
وعلى قانون الإجراءات الجزائية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 99/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعمل في �ش�أن م�ساءلة الأحداث ب�أحكام القانون المرافق .
املـــادة الثانيــــة
تحـ ــال �إلى محــاكم الأحـداث جمي ــع الدعاوى التـي �أ�صبحت بمـوجب القانون المرافق من
اخت�صا�صها  ،وذلك بالحالة التي تكون عليها  ،ما لم تكن م�ؤجلة للنطق بالحكم .
املـــادة الثالـثــــة
ينقل الأحداث المحكوم عليهم بال�سجن قبل تاريخ العمل بهذا القانون �إلى دار �إ�صالح
الأحداث لق�ضاء باقي مدة العقوبة المحكوم بها .
املـــادة الرابعــة
يلغـى كــل مــا يخــالف القــانون الم ــرافــق �أو يتع ــار�ض م ــع �أحك ــام ــه .
املـــادة اخلام�سة
ين�شر هـذا المـر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ربيع الأول �سنــة 1429هـ
املـوافـــــق  9 :من مـــــــــــار�س �سنــة 2008م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطـان عـمـــان

قانون م�ساءلة الأحداث
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
في تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنـى المبين قرين كل
منها :
�أ  -الــوزارة :
وزارة التنمية االجتماعية .
ب  -الوزير :
وزير التنمية االجتماعية .
ج  -الحدث :
كـل ذكـر �أو �أنثى لم يكمل الثامنة ع�شرة من العمر .
د  -الحدث الجانح :
كـل مــن بلـغ التا�سعـة ولم يكمل الثامنة ع�شرة وارتكب فعال يعاقب عليه القانون .
هـ  -الحدث المعر�ض للجنوح :
كــل مـ ــن تحقق فـ ــي �ش ـ�أنـ ــه حــالـة مـن الحاالت المن�صو�ص عليها في الم ــادة ( . ) 3
و  -المحكمة :
الـدائـرة التي تخت�ص بالنظر في ق�ضايا الأحـ ــداث وفق ـ ـ ــا لأحك ـ ــام ه ـ ــذا الق ــانون وت�سمى
"محكمة الأحداث " .
ز  -دائرة �ش�ؤون الأحداث :
الدائرة ال ـتـي تن�شـ ـ ـ�أ بال ــوزارة وتخت�ص ب�ش�ؤون الأحداث .
ح  -وحدة �شرطة الأحــداث :
ت�شكيل ب�شرطة عمان ال�سلط ـ ــانية يخت�ص ب�شـ ـ�ؤون الأحــداث الخــا�ضعين لأحك ــام ه ـ ــذا
القانون  ،ي�صدر بتنظيمه قــرار مـ ـ ــن المفت�ش الع ـ ــام لل�ش ــرطة والجمــارك .
ط  -دار مالحظة الأحداث :
الدار التي تن�ش�أ بوحدة �شرطة الأحداث ويودع بها الأحداث الجانحون لحين تقديمهم
�إلى المحكمة .
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ي  -دار تـوجيه الأحداث :
ال ــدار الت ــي تن�شـ ـ�أ بال ـ ـ ــوزارة وتخ�ص�ص لإي ــواء ورعـ ـ ــاي ــة الأح ـ ــداث المعـ ــر�ضين للجنوح
الذين ت�أمر المحكمة ب�إلحاقهم بها  ،وي�صدر بتنظيمها قرار من الوزير .
ك  -دار �إ�صالح الأحداث :
الدار التي تن�شـ�أ بالـوزارة وتخ�ص�ص لإيـواء ورعـاية وتقـ ـ ــويم وتـ ـ�أهيل الأحـداث الجـانحين
الذين تحكــم �أو ت�أمر المحكمة ب�إيداعهم فيها  ،وي�صدر بتنظيمها قرار من الوزير  ،وتتولى
وحــدة �شــرطة الأحـداث حفظ الأمن والنظام بها .
ل  -المراقب االجتماعي :
الموظــف الذي يعين بقــرار من الوزير وتكـون لـ ــه �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائية في تطبيق
�أحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 2
يعتد في تحديد عمر الحدث ب�شهادة الميالد الر�سمية  ،ف�إذا لم تكن واقعة الميالد مقيدة
قدر العمر بمعرفة وزارة ال�صحة  ،ويح�سب العمر بالتقويم الميالدي .
املـــادة ( ) 3
يعتبر الحدث معر�ضا للجنوح في الحاالت الآتية :
�أ � -إذا لم يكن له محل �إقامة معروف �أو كان يقيم �أو يبيت عادة في �أماكن غير معدة
للإقامة �أو المبيت .
ب � -إذا ك ـ ــان �سـيء ال�س ـ ــلوك مارقـ ــا مـ ــن �سلط ــة �أبيـ ــه �أو ولي ـ ــه �أو و�صي ـ ــه �أوالم�ؤتمن
عليه �أو من �سلطة �أمه متى كان م�شموال برعايتها .
ج � -إذا اعتاد مخالطة الجانحين �أو المعر�ضين للجنوح �أو الذين عرف عنهم �سوء
ال�سيرة .
د � -إذا اعتاد الهروب من البيت �أو المدر�سة �أو من معاهد التعليم �أو التدريب .
هـ � -إذا لم تكن له و�سيلة م�شروعة للعي�ش �أو لم يكن له عائل م�ؤتمن .
و � -إذا وجــد فـي بيئــة تعــر�ض �سالمتـه الأخالقية �أو النف�سية �أو الج�سدية �أوالتربوية
للخطر .
ز � -إذا ارتكب فعال ي�شكل جناية �أو جنحة وكان دون التا�سعة من عمره .
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املـــادة ( ) 4
تتولى دائرة �شـ�ؤون الأحداث درا�س ــة حــاالت الأح ــداث الجانحيـن �أوالمعر�ضين للجنوح
وتقديم تقارير عنهم  ،كما تتولى الإ�شراف والتنفيذ ب�ش ـ�أن متطلبات االختبار الق�ضائي
والإفراج ال�شرطي والإفراج النهائي و�إجراءات الرعاية الالحقة  ،بالإ�ضافة �إلى ما ي�سند
�إليها من اخت�صا�صات �أخرى يحددها الوزير .
املـــادة ( ) 5
يتولى المراقب االجتماعي ما ي�أتي :
�أ  -تنفي ــذ متطلب ــات تـدبي ــر الو�ضـ ــع تح ــت االختب ــار الق�ضائــي  ،وله في هذا ال�شـ�أن
زيارة الحدث الجانح في محل �إقامته �أو محل عمله وتقديم الن�صح والم�شورة
والم�ساعدة لحل م�شكالته .
ب  -تنفيذ �أي تدبير �آخر تقرره المحكمة .
ج  -تنفيذ متطلبات البحث االجتماعي .
د  -تنفيذ متطلبات الإفراج ال�شرطي .
هـ  -تقـديم تقــرير دوري مرة كـل �شهر عـن حـالة الحدث الج ــانح  ،وللمراقب �أن يطلب
�إنهاء التدبير المحكوم به �أو تعديل مدته �أو �إبداله �أو �إ�ضافة �أي تدبير �آخر .
املـــادة ( ) 6
تتولى وحدة �شرطة الأحداث جمع اال�ستدالالت في ق�ضايا الأحداث و�ضبط الجانحين
منهم �أو المعر�ضين للجنوح  ،وذلك بمراعاة الإجراءات المن�صو�ص عليها في قانون
الإجراءات الجزائية.
املـــادة ( ) 7
يتولى �إجراءات التحقيق في ق�ضايا الأحداث ورفع الدعوى العمومية ومبا�شرتها �أمام
المحكمة �أع�ضاء يخ�ص�صون لذلك من االدعاء العام .
املـــادة ( ) 8
ال يجوز اتخاذ �أي �إجراء قبل الحدث �سيء ال�سلوك المارق من �سلطة �أبيه �أو وليه �أو و�صيه
�أو �أمه �أو الم�ؤتمن عليه � ،إال بناء على �إذن من �أي منهم بح�سب الأحوال .
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املـــادة ( ) 9
ت�سري �أمام المحكمة فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا القانون القواعد والإجراءات
المن�صو�ص عليها في قانون الإجـراءات الجزائية.
املـــادة ( ) 10
ال ت�سجل الأحكام ال�صادرة �ضد الأح ــداث الجانحــين في �صحيفة ال�سوابق  ،وال ت�سري
عليهم �أحكام التكرار المن�صو�ص عليها في قانون الجزاء العماني  .وال يجوز توقيع عقوبة
الغرامة بالن�سبة لهم .
املـــادة ( ) 11
يعفى الأحداث م ــن �أداء �أيــة ر�س ــوم �أو م�صاريف �أمام محـاكم الأحداث بمختلف درجاتها .
املـــادة ( ) 12
يحظر بغير �إذن من المحكمة ن�شر ا�سم الحـدث �أو �صــورته �أو وقـائـع المحاكمة �أو ملخ�صها
�أو خال�صة الحكم �أو منطوقه في الكتب �أو و�سائل الإعالم المقروءة �أو الم�سموعة �أو المرئية
�أو ب�أية طريقة �أخرى .
املـــادة ( ) 13
على من يتولى رعاية الحدث �إبالغ المراقب االجتماعي بوفاة الحدث �أو تغيير محل
�إقامته �أو غيابه عنه بدون �إذن �أو بغير ذلك مما يطر�أ على الحدث  ،وذلك خالل مدة ال
تتجاوز ثالثة �أيام من تاريخ حدوث الواقعة .
الف�صل الثاني
التدابير والعقوبات
املـــادة ( ) 14
تطبق في �ش�أن الأحداث الخا�ضعين لهذا القانون  ،التدابير والعقوبات المن�صو�ص عليها
في هذا الف�صل وفقا لأحكامه .
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املـــادة ( ) 15
تدابير الرعاية هي :
�أ  -ت�سليم الحدث �إلى �أي من الآتي ذكرهم ممن تتوافر فيه ال�ضمانات الأخالقية
وا�ستطاعة القيام برعايته :
 �أبويه �أو �أحدهما . من له والية �أو و�صاية عليه . �أحد �أفراد �أ�سرته �أو �أقاربه . �أ�سرة بديلة تتعهد برعايته . دار توجيه الأحداث �أو �أية جهة معتمدة لرعاية الأحداث .ب  -توبيخ الحدث وتحذيره .
ج  -منع الحدث من ارتياد �أماكن معينة .
د  -منع الحدث من مزاولة عمل معين .
املـــادة ( ) 16
يكون توبيخ الحدث وتحذيره بتوجيه اللوم والت�أنيب �إليه على ما �صدر منه وحثه على
ال�سلوك القويم  ،وتحذيره ب�أال يعود �إلى ال�سلوك الذي ا�ستوجب توبيخه .
املـــادة ( ) 17
على وح ــدة �شــرط ــة الأح ــداث �إذا وج ــدت الحــدث في �إح ــدى حــاالت التعــر�ض للجن ــوح
المن�صو�ص عليها في الم ــادة (� )3أن ت�سلمه �إلى �أحد والديه �أو من له عليه حق الوالية �أو
الو�صاية  ،وفي حالة امتناع �أي منهم عن ت�سلم الحدث يعر�ض الأمر من االدعاء العام
على المحكمة لت�أمر ب�إلحاقه بدار توجيه الأحداث �أو �أية جهة معتمدة لرعايتهم .
املـــادة ( ) 18
يحكم بتدبير �أو �أكثر من تدابير الرعاية على �أن ال تجاوز مدة التدبير بلوغ الحدث
المعر�ض للجنوح الثامنة ع�شرة .
وال يطبق في �ش�أن الحدث الذي لم يبلغ التا�سعة �إال �أحد التدبيرين المن�صو�ص عليهما
في البندين (�أ) و(ب) من الم ــادة (. )15
ويحكم بت�سليم الحدث �إلى دار توجيه الأحداث �أو �أية جهة معتمدة لرعايتهم � ،إذا تبينت
المحكمة �أن الحدث لي�س ذا مال �أو ال يوجد من يلزم بالإنفاق عليه .
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املـــادة ( ) 19
�إذا طلب مــن حكـم بت�سليم الحــدث �إليه تقـرير نفقة لــه وكان الحدث ذا مال �أو وجد
الملزم بالإنفاق عليه  ،ق�ضت المحكمة بذلك  -بعد �إعالن ذوي ال�ش�أن بالجل�سة  -على �أن
تحدد في حكمها مقدار النفقة ومواعيد �أدائها .
املـــادة ( ) 20
تدابير الإ�صالح هي:
�أ  -الإيداع في دار �إ�صالح الأحداث .
ب  -الو�ضع تحت االختبار الق�ضائي .
ج  -الإلحاق بالتدريب المهني .
د  -الإلزام بواجبات معينة .
هـ  -الإيداع في م�ؤ�س�سة �صحية .
املـــادة ( ) 21
يكون �إيداع الحدث الجانح في �إحدى دور �إ�صالح الأحداث بناء على حكم بذلك  ،و�إذا كان
الحدث ذا عاهة �أودع في دار منا�سبة لت�أهيله  ،ويحدد الحكم مدة الإيداع على �أن ال تزيد
على خم�س �سنوات في الجنايات و�سنتين فــي الجنح  ،وال يجوز بقاء الحــدث في الدار متى
بلغ الثامنة ع�شرة  ،ف�إذا بلغ هذه ال�سن وكانت المدة المتبقية من التدابير �أكثر من �سنة
نقل  -ما لم يكن ذا عاهة � -إلى �أحد ال�سجون �إن لم تقرر المحكمة �إبقاءه في الدار  .وعلى
الدار التي �أودع بها الحدث �أن تقدم �إلى المحكمة تقريرا عن حالته و�سلوكه كل �ستة �أ�شهر
على الأكثر .
املـــادة ( ) 22
يكون االختبار الق�ضائي بو�ضع الحدث الجانح في بيئته الطبيعية تحت �إ�شراف وتوجيه
المراقب االجتماعي  ،ويحدد الحكم متطلبات االختبار ومدته على �أن ال تجاوز �سنتين ،
ف�إذا لم يلتزم الحدث بمتطلبات االختبار عر�ض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه
منا�سبا من التدابيـر الأخرى الواردة بالم ــادة (. )20
املـــادة ( ) 23
يكون الإلحاق بالتـدريب المهني ب�أن يعهــد بالحدث الجانح �إلى �أحـد المراكز المتخ�ص�صة
�أو �إلى �أحد الم�صانع �أو المزارع المملوكة للدولة �أو التي تخ�ضع لإ�شرافها والتي ي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير  ،ويحدد الحكم مدة هذا التدبير على �أن ال تزيد على ثالث
�سنوات .
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املـــادة ( ) 24
يكون الإلزام بواجبات معين ــة بتكليف الحــدث الجانح بالمواظبــة في �أوقات محددة على
بع�ض الواجبات االجتماعية �أو الدينية �أو غيرها  ،ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة ال تقل
عن �ستة �أ�شهر .
املـــادة ( ) 25
يكون الإيداع في م ـ�ؤ�س�سة �صحية ب�إلحاق الحدث الجانح ب�إحدىالم�ست�شفيات المتخ�ص�صة .
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العالج في فترات دورية ال يزيد �أي منها على
�سنة  ،تعد خاللها تقارير طبية تعر�ض على المحكمة لتقرر �إنهاء الإيداع �إذا تبيـن �أن
حالته ت�سمح بذلك  ،و�إذا بلغ الحدث الثامنة ع�شرة ا�ستمر �إيداعه متى كانت حالته
ت�ستدعي ذلك .
املـــادة ( ) 26
تتولى دائــرة �شـ�ؤون الأحـداث اتخـاذ �إجـراءات الرعايـة الالحقـة بمـا ي�ساعـد على اندمـاج
الحدث الجانح في المجتمع بعد ق�ضاء فترة التدبير  ،وتذليل ال�صعوبات التي قد يواجهها
في �سبيل التكيف مع �أو�ضاعه الجديدة بما يكفل حمايته من العودة �إلى الجنوح  ،وتتمثل
هذه الإجراءات في :
�أ  -زيارة الأ�سرة لتهيئة الظروف الأ�سرية واالجتماعية للحدث .
ب  -م�سـاعدة الحدث بما يحقق تفاعله الإيجابي مع المحيطين به .
ج  -م�ساعدة الحدث على تهيئــة الفــر�ص المنــا�سبة ال�ستكمــال تدريبه وتعليمه و�إيجاد
م�صدر دخل له .
املـــادة ( ) 27
�إذا ارتكب الحدث الجانح الذي لم يبلغ ال�ساد�ســة ع�شـرة جـريمة � ،أو جرائم متعددة � ،أو ارتكب
�أكثر من جريمة لغر�ض واحد وكانت مرتبطة ببع�ضها ارتباطا ال يقبل التجزئة  ،فال
يحكم عليه �إال بتدبير �أو �أكثر من التدابير المن�صو�ص عليها في المادتين ( )15و (، )20
وفيما عدا الم�صادرة و�إغالق المحل ال يجوز الحكم بعقوبة �أو تدبير من�صو�ص عليه في
�أي قانون �آخر .
املـــادة ( ) 28
�إذا ارتكب الحدث الذي بلغ ال�ساد�سة ع�شرة جريمة عقوبتها الإعدام �أو ال�سجن المطلق
حكم عليه بال�سجن مدة ال تقل عن ثــالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات  ،و�إذا ارتكب
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جريمة عقوبتها ال�سجن الم�ؤقت �أو ال�سجن حكم عليه بال�سجن مدة ال تجاوز ن�صف الحد
الأق�صى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة وبما ال يقل عن ثالث �سنوات في الجنايات ،
وللمحكمة كذلك توقيع �أحد التدابير المن�صو�ص عليها في الم ــادة ( ، )20وذلك دون
�إخالل بالعقوبات الفرعية المقررة في قانون الجزاء العماني  .وتنفذ عقوبة ال�سجن
المحكوم بها على الحدث الجانح في دار �إ�صالح الأحداث .
املـــادة ( ) 29
يعاقب بغ ــرامة ال تقــل ع ــن ع�شرة ريـاالت وال تزيد على ثالثمائة ريال كل من �سلم �إليه
حدث ممن ذكروا في البند (�أ) من المادة ( )15عدا الأبوين  ،ف�أهمل في �أداء واجباته مما
ترتب عليه تعر�ض الحدث للجنوح �أو ارتكابه جريمة .
املـــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن
ع�شرة �أيام وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن ع�شرة رياالت وال تزيد على ثالثمائة
ريال �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من حر�ض حدثا على الهرب من �إحدى دور الرعاية
�أو �ساعده على ذلك � ،أو �أوى �أو �أخفى من هرب منها �أو منعه من الرجوع �إليها وهو عالم
بذلك  ،ف�إذا وقع فعل الإيواء �أو الإخفاء �أو المنع من �أحد �أبويه �أو �أحد الأ�صول حتى الدرجة
الثانية �أعفى من العقوبة .
املـــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب بالعقوبة المن�صو�ص
عليها في الم ــادة ال�سابقة كل من �ساعد حدثا �أو �سهل له حالة من الحاالت المن�صو�ص
عليها في الم ــادة ( )3ولو لم تتحقق فعال حالة التعر�ض للجنوح .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات والغرامة
التي ال تقل عن مائتي ريال وال تزيد على �ألف ريال �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين �إذا
ا�ستعمل الجاني مع الحدث و�سائل �إكراه �أو تهديد �أو كان من �أ�صوله �أو من الم�ؤتمنين
عليه �أو ممن ت�سلمه طبقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 32
لالدعاء العام �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق �أو م�صلحة الحدث الجانح �أن يودعه دار
مالحظة الأحداث مدة ال تجاوز ثماني و�أربعين �ساعة من تاريخ القب�ض عليه  ،ويجوز
-9-

تجديد المدة ب�إذن من المدعي العام لمدة ال تجاوز �سبعة �أيام  ،ف�إذا ر�أى ا�ستمرار �إيداعه
عر�ض الأمر قبل انتهاء هذه المدة على المحكمة للنظر في التمديد لمدد �أخرى وبما ال
يزيد على خم�سة و�أربعين يوما  .و�إذا �أحيل الحدث �إلى المحكمة فلها �أن تمد الإيداع لمدد
ال تزيد على ثالثة �أ�شهر ،و�إال وجب �إنهاء الإيداع .
املـــادة ( ) 33
توقف المحكمة  -بناء على طلب االدعاء العام  -كل �أو بع�ض حقوق الوالية على الحدث
الجانح �أو المعر�ض للجنوح �إذا ثبت توافر �إحدى الحاالت الآتية :
�أ � -إذا حكم على ال ــولي فــي جــريم ــة من الج ـ ــرائم المن�صو�ص عليهـا في الباب
الخام�س من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني � ،أو حكم عليه بال�سجن
�أثناء �شمول الحدث بواليته .
ب � -إذا عر�ض الولي �صحة الحدث �أو �سالمته �أو �أخالقه �أو تربيته للخطر ب�سبب �سوء
المعاملة �أو اال�شتهار بف�ساد ال�سيرة �أو غير ذلك .
ج � -إذا حكم ب�إ يــداع الحدث دارا م ــن الدور المن�صو�ص عليها في هذا القانون .
وعلى المحكمة �أن تكلف �أحد �أقارب الحدث �أو �شخ�صا م�ؤتمنا �أو الدار المودع بها
بمبا�شرة هذه الحقوق .
ويق�صد بالولي في تطبيق حكم هذه الم ــادة الأب والجد وغيرهما ممن له حق
الوالية على الحدث ،وكذلك الأم �أو الو�صي �أو الم�ؤتمن عليه وكل �شخ�ص �سلم
�إليه الحدث بحكم �أو قرار .
الف�صل الثالث
ق�ضاء الأحداث
املـــادة ( ) 34
تخ�ص�ص في ك ــل م ــن المح ــاكم االبتدائية بم�سقط و�صحار ونزوى و�صاللة و�إبراء وعبري
دائرة من قا�ض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث  ،ويجوز
تخ�صي�ص دوائر �أخرى بهذه المحاكم بقرار من وزير العدل يحدد نطاق اخت�صا�ص كل
منها .
كما يجور بقرار من وزير العدل تخ�صي�ص دائرة �أو �أكثر في �أي من المحاكم االبتدائية
الأخرى وتحديد نطاق اخت�صا�صها .
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وتخ�ص�ص في كل محكمة ا�ستئناف دائرة للنظر في الجنايات التي يرتكبها الأحداث ،
وكذلك فيما يرفع �إليها من ا�ستئناف للأحكام ال�صادرة في الجنح والمخالفات .
ويجوز لكل من هذه الدوائر �أن تعقد جل�ساتها في �أي مكان �آخر داخل نطاق اخت�صا�صها �أو
في �إحدى الدور المن�صو�ص عليها في هذا القانون ،وذلك بقرار من وزير العدل بناء على
طلب رئي�س المحكمة .
املـــادة ( ) 35
تخت�ص المحكمة دون غيرها بالنظر في �أمر الحدث الجانح �أو المعر�ض للجنوح  .كما
تخت�ص دون غيرها بالف�صل في كل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر ال�صادرة في �ش�أن
الحدث �أو الجرائم المترتبة على الإخالل بها.
املـــادة ( ) 36
ال تقبل الدعوى المدنية �أمام محكمة الأحداث .
املـــادة ( ) 37
�إذا تعـ ـ ــدد المتهمون وك ــان بينهم ح ــدث لم يبل ــغ ال�س ــاد�سة ع�ش ــرة وجب �إحالته �إلى محكمة
الأحداث  ،ف�إذا كان قد بلغ هذه ال�سن �أحيل �إلى محكمة الجنايات �أو الجنح بح�سب الأحوال ،
وفي هذه الحالة تطبق على الحدث �أحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 38
كل �إجراء مما يوجب القانون �إعالنه �إلى الحدث وكل حكم ي�صدر في �ش�أنه  ،يبلغ �إلى �أحد
والديه �أو الولي �أو الو�صي �أو الم�ؤتمن عليه بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 39
عل ــى والــدي الح ــدث �أو غيرهمــا ممـن ذكــروا فـي الم ــادة ال�سابقة توكيل محام للدفاع عن
الحدث الجانح و�إال ندبت المحكمة �أحد المحامين ليتولى هذه المهمة .
املـــادة ( ) 40
تكون محاكمة الحدث �سرية ،وال يجوز �أن يح�ضرها �إال والداه �أو وليه �أو و�صيه �أو الم�ؤتمن
عليه والمحامون وال�شهود والمراقبون االجتماعيون ومن ت�أذن له المحكمة .
ويجوز �إعفاء الحدث من الح�ضور واالكتفاء بح�ضور من ينوب عنه ممن ذكروا في الفقرة
ال�سابقة  ،وفي هذه الحالة ال يجوز الحكم بالإدانة �إال بعد �إفهام الحدث ما تم من �إجراءات .
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املـــادة ( ) 41
�إذا ر�أت المحكمة �أن حـالة الحدث البدنية �أو العقلية �أو النف�سية ت�ستلزم فح�صه قبل الف�صل
في الدعوى قررت و�ضعه تحت المالحظة في �أحد الأماكن المخ�ص�صة لذلك  ،و�أوقفت
ال�سير في �إجراءات المحاكمة �إلى �أن يتم هذا الفح�ص .
املـــادة ( ) 42
يك ــون الحكم ال�ص ــادر على الحـ ــدث بتدابير ال ــرعاية والإ�صالح واجب التنفيذ  .ولكل من
والــدي الحدث �أو الولي �أو الو�صي �أو الم�ؤتمن عليه �أن يطعن في الحكم ال�صــادر �ضــده ،
وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم .
المـــادة( ) 43
للمحكمة �أن تعيد النظر في الحكم �أو الأمـر ال�صادر ب�أحد التدابير المن�صو�ص عليها في
هــذا القانــون وذلك ب�إنهائــه �أو تعديلــه بناء على طلــب االدعــاء العــام �أو الحــدث �أو والديــه
�أو وليه �أو و�صيه �أو الم�ؤتمن عليه  ،على �أن يرفق بهذا الطلب تقارير المالحظة ال�صادرة
عن الجهات المخت�صة برعاية الأحداث  .وال يجوز عند �إعادة النظر الحكم بغير التدابير
الواردة في هذا القانون .
المـــادة( ) 44
�إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار �أن �سنه بلغت ال�ساد�سة ع�شرة ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه
لم يبلغها  ،طلب االدعاء العام من المحكمة التي �أ�صدرت الحكم �إعادة النظر فيه  .و�إذا حكم
على متهم باعتبار �أن �سنه بلغت الثامنة ع�شرة ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه لم يبلغها  ،طلب
االدعاء العام من المحكمة التي �أ�صدرت الحكم �إعادة النظر فيه والق�ضاء ب�إلغاء حكمها
و�إحالة الأوراق �إلى محكمة الأحداث .
وفي الحالتين ال�سابقتين يوقف تنفيذ الحكم من تاريخ تقديم الطلب �إلى المحكمة على
�أن يودع الحدث الجانح دار مالحظة الأحداث طبقا لحكم الم ــادة (. )32
و�إذا حكم على متهم باعتباره حدثا  ،ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه بلغ الثامنة ع�شرة طلب
االدعاء العام من المحكمة �إعادة النظر فيه .
المـــادة( ) 45
يقوم ق�ضاة المحكمة و�أع�ضاء االدعاء العام بزيارة الدور المن�صو�ص عليها في هذا
القانون ومراكز التدريب المهني والم�ؤ�س�سات ال�صحية وغيرها من الجهات التي تنفذ
فيها التدابير والعقوبات  ،وفي جميع الأحوال يتخذ االدعاء العام الإجراءات القانونية
حيال ما يقع من مخالفات في �أي منها .
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الف�صل الرابع
الإفراج ال�شرطي
املـــادة ( ) 46
للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب االدعاء العام �أو الحدث الجانح �أو �أحد والديه
�أو وليه �أو و�صيه �أو الم�ؤتمن عليه �أو المراقب االجتماعي الإفراج تحت �شرط عن الحدث
المحكوم عليه بال�سجن �إذا كان قد �أم�ضى ن�صف مدة العقوبة و�سلك �سلوكا ح�سنا خالل
الفترة التي ق�ضاها بدار �إ�صالح الأحداث طبقا للتقارير المقدمة عنه  ،ويقدم االدعاء
العام تقريرا �إلى المحكمة بمدى توافر هذين ال�شرطين لدى الحدث.
وت�ضع المحكمة الحدث المفرج عنه تحت �إ�شراف المراقب االجتماعي وفقا لل�شروط
التي تعينها  .ويكون الإفراج تحت �شرط عن المدة الباقية من العقوبة .
المـــادة( ) 47
يلغى الإفراج بقرار من المحكمة بناء على طلب االدعاء العام �إذا خالف الحدث �شروط
الإفراج �أو �ساء �سلوكه  ،ويعاد الحدث �إلى دار �إ�صالح الأحداث ليكمل المدة الباقية من
العقوبة وقت الإفراج عنه  ،ف�إذا لم يلغ الإفراج �أ�صبح نهائيا .
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