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  داءــإه
 

 إىل مه غرس يف وفسٍ احلب واالميان ،،

 إىل مه أخفض هلما جناح الذل والرمحة ،،

والدٌ أدام اهلل بقائهما ،، إىل   

 إىل كل الباحثني عه املعرفة ،، 

 إىل الطاحمني لبلىغ اجملد ،، 

 إىل كل شهداء وأسري وجرحً الشعب الفلسطيين ،،،
 
 

 أهدي هذا الجهد الضئيل ...
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: قدةةامل  
عظيم من رٌب كريم لفئٍة  ، قسمٌ 2) ووالد وما ولد (يقول المولى عز وجل في كتابو العزيز      

  ،إنيا فئة األطفال، وبيا في كتاب الخالق سبحانو أقسم يكفي لتشريفيا ولتعظيم شأنيا أن ؛عظيمة
بنة األساسية التي تتطمع ، إنيم الماألمةواألمل المنشود في تقدم وازدىار ل اه المستقبنو 

وأن تتقدم وتسمو من خالل إبداعات ، ليم أن تحقق أىدافيا المستقبميةالمجتمعات من خال
 وطموحات ىذه الفئة من المجتمع.

؛ إلى بدرجة أقل ولو كانشريع الفمسطيني لقد سعت أغمب التشريعات الحديثة ومن بينيا الت     
لى محاولة توفير كافة سبل الحماية والرفاىية  ى ىذه المبنة المستقبمية لممجتمعالحرص عم ، وا 

، ائمواالنسياق إلى ارتكاب الجر  نحراف والخروج عن السموك القويم، من أجل منعيم من االليم
 .وىو ما يسمى بجنوح األحداث

، بل ىي من أقدم الظواىر التي يست ظاىرة حديثةة جنوح األحداث ل شك أن ظاىر ال     
لجانح عامل الحدث ا، فقد كانت التشريعات القديمة تُ المجتمعات القديمة وانتشرت فييا عرفتيا

، أما اليوم ومع تقدم التشريعات واألنظمة الجنائية الحديثة فقد عمى أنو مجرم يستحق العقاب
وذلك بحسب ما توصمت إلية أغمب  ،والحمايةة من الرعاي ه الفئة بمزيدأصبح ُينظر الى ىذ

ىي عينة ضحية لظروف مُ  ىو الحدث أنعتبرت ا الدراسات الحديثة المتعمقة بيذا الشأن، والتي
 امتداد النحراف األطفال.إال ىو ما ، وأن إجرام الكبار دفعتو الى االنحرافمن 
شتى أنواعيا وتكيفاتيا أصبح لك أن تتصور أن ارتكاب الجرائم من قبل االحداث ب لذلك،     

، األمر مجتمع الفمسطيني، ال سيما الظواىر التي تيدد وتؤرق المجتمعاتاليوم من أخطر ال
قوانين من أجل إنشاء تشريعات متكاممة من ال المشرع الفمسطيني ضرورة تحرك الذي استدعى

ىذه التحركات  حيث بدأ المشرع الفمسطيني أولى ا كانوىو م، تيدف الى حماية ىذه الفئة
، مرورًا باستصدار مجموعة م واالنضمام إلييا1998الطفل عام بالتصديق عمى معاىدة حقوق 

م والخاص 2016سنة " ل4أخرىا قرار بقانون رقم " كانمن القوانين اليادفة الى حماية األحداث 
ادًا ألحكام استن ،لسمطة الوطنية الفمسطينية آن ذاك، والذي صادق عميو رئيس ابحماية االحداث

( منو، وألحكام 43م وتعديالتو، ال سيما أحكام المادة )2003القانون األساسي المعدل لسنة 
م وتعديالتو، المعمول بو في المحافظات الجنوبية، وعمى 1936( لسنة 74قانون العقوبات رقم )

محافظات م وتعديالتو، المعمول بو في ال1937( لسنة 2أحكام قانون المجرمين األحداث رقم )
م وتعديالتو، المعمول بو 1954( لسنة 16الجنوبية، وعمى أحكام قانون إصالح األحداث رقم )

م وتعديالتو، 1960( لسنة 16في المحافظات الشمالية، وعمى أحكام قانون العقوبات رقم )
( لسنة 3المعمول بو في المحافظات الشمالية، وعمى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
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حيث تضمن  ،3م وتعديالتو2004( لسنة 7م، وعمى أحكام قانون الطفل الفمسطيني رقم )2001
، وتوفير كافة السبل التي تحده الحدث نفسيًا واجتماعيا وأسرياً  أىميا حماية نأىدافًا عدة كان م

 من االنحراف والوقوع في الجريمة.
وأصول محاكمتو تختمف عن  ، نفيم أن قواعد إجراءات تقاضي الحدثعمى ضوء ما تقدم     

من ناحية تشكيل المحاكم الخاصة  ذلك كانأسواء  ،أصول محاكمة الشخص البالغإجراءات و 
 بيم، أو في الطرق الُمتبعة أمام القضاء، أو بطريقة إصدار األحكام وطرق الطعن بيا.

في عوامل وظروف شخصية أثرت يرجع السبب في ذلك إلى أن الطفل المنحرف ىو ضحية لو   
، بالنظر لعدم نضوجو العقمي ولحالة التيو واالندفاع التي يكون عمييا الطفل الحدث في سموكو

: الطفل الذي لم يتجاوز بأن الحدث ىو المشرع الفمسطينيعرفو والذي ، ىذا الوقت من العمر
 .4 ( سنة ميالدية كاممة وقت ارتكابو فعال مجرماً 18) وُ نَ سِ 

نما ىي مؤسسة د محكمة جزائية بالمعنى القانونيحداث ال تعوعمى ذلك فإن محكمة األ      ، وا 
من شأنيا أن تعالج سموك الحدث وأن  ىادفة الى غاية اصالحية وتقويمية تربوية جتماعيةا

 .ن دارجًا في التشريعات القديمةكا، بدال أن يكون دورىا عقابي فقط كما تنيض بو
 

 أه ية الدراسة :
  في آن واحد في أغمبالتعقيد والبساطة وضوعًا عمى درجة عالية من تتناول ىذه الدراسة م     

 .ع الفمسطينييشر ديثة، ال سيما التالتشريعات الح
ين من حيث األسباب وطرق العالج غيرنا من الباحث فموضوع األحداث بشكل عام تناولو    

ت مى معظم الدراساعطالع الباحث من خالل إكن و ، ل لحماية القانونية واالجتماعية و..وسبل ا
، الدخول في ثنايا إجراءات محاكمة االحداثافتقارًا كبيرا في  وجد السابقة المتعمقة بالموضوع 

 في ، وىو ما سنسعى اليو جاىدين من خالل ىذه الدراسةواألصول المتبعة في مقاضاتيم
 .نحٍو من التفصيلوتحميمو عمى  توصيفو

 :أىميات عدة ومنيا جرائم األحداثمحاكمة في ولدراسة األصول االجرائية المتبعة     
 -:وتكمن في أنيا ىمةة اععممةة األ

ث في موضوع أصول تمكن رجل القانون من إيجاد مرجعًا قانونيًا قيمًا لمدراسة والبح .1
، من خالل شرح األصول واالجراءات القانونية السميمة لمحاكمة محاكمة األحداث

 لطعن في احكاميا والذي سنتناولو الحقًا.الحدث وبيان آلية المحاكمة وطرق ا
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تيدف إلى حماية مصالح المجتمع والحدث المنحرف في آن واحد من خالل تحديد  .2
ضافة الى أن ىذه اإلجراءات تكشف باإل، تيم وكيفية إنزال العقوبات بحقيمدرجة خطور 

حاولة خمدىا وطمسيا قبل أن تستفحل مدى الخطورة في شخص الحدث وتسعى إلى م
 عود بالضرر عمى المجتمع ككل.تو 

اجع اإلثراء المعرفي لموضوع أصول محاكمة الحدث من خالل مراجعة وتمحيص المر  .3
 ، بالرغم من قمتيا.والمؤلفات والدراسات السابقة

في تناول المشكالت العممية الذي يعاني منو المشرع الفمسطيني النقص  معالجة  .4
 ث.احدالمتعمقة بموضوع محاكمة األ

، يع الشائكة في التشريعات الحديثة: بحكم تناول ىذه الدراسة أِلحد أىم المواض األىمةة اعنظرةة
وأحد أىم المواضيع التي يوجد بيا تداخل وتشابك في العوامل المؤثرة فييا في التشريع 

 -:الفمسطيني ، فإن ىذه الدراسة تستمد أىميتيا النظرية بأنيا
ضعة في مجال البحث العممي واألكاديمي خاصة في تسعى إلى أن تشكل مساىمة متوا .1

ر والدراسات السابقة ظل الصعوبات التي تواجو الباحث عمى صعيد المراجع والمصاد
؛ إال أن ذلك لن تحدي أمام الباحثين الذي سبقونا ، وما يشكمو ذلك منحول موضوعيا

الج فئة من وع يعيثنينا عن تقديم ىذه االسيام المتواضع في المجال العممي تجاه موض
روج بيا ، التي نسعى من خالل ىذه الدراسة أن نقدم إسيامنا لمخأىم الفئات المجتمعية

 المجتمع الفمسطيني. ىذه الفئة من بأفضل طريقة ممكنة تسيم في نيوض
والحاجة إلى الدخول في ثناياه  حداثة موضوع البحث وقوتو من الناحية المعرفية .2

 .وتفاصيمو
نتائج في عمل أبحاث مستقبمية وتوفير معمومات مساعدة لمباحثين االستفادة من ال .3

 الدارسين في ىذا المجال نظرًا لندرة المراجع والمصادر والدراسات السابقة.
 -لدراسة مع الباحث من خالل ما يمي :: تتوافق أىمية ىذه ا األىمةة عمباحث

ع المحاكمة بشكل ودراسة موضو  ،بشكل عامىتمام الباحث بدراسة موضوع األحداث ا .1
إال  يز من خالل طرق باب من األبواب التي لم يطرقيا، وذلك سعيًا منو  لمتمَ خاص

، آماًل بالخروج بنتيجة عممية وعممية قيمة تصبح مرجعًا لغيره من الباحثينالقميل من 
 الباحثين في دراسات قادمة.

درجة الماجستير في  كذلك تكمن أىمية الدراسة بالنسبة لمباحث باعتبارىا ُمكمل لنيل .2
 مجال القانون واإلدارة العامة.

 
 ةشكلة الدراسة :
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ال شك أن مرحمة المحاكمة تعد من أكثر مراحل الدعوى الجزائية خطورًة ، ذلك الن      
مصير المتيم متعمق بما تنتيي اليو المحكمة من حكم في شأنو ، ويقصد بالمحاكمة 

الجزائية ، حيث من خالليا يتم تمحيص األدلة المرحمة األخيرة التي تمر بيا الدعوى 
الواقعية والقانونية والتي يتم من خالليا  وتقديميا بصفة نيائية ، بيدف الوصول إلى الحقيقة

 و اإلدانة.الفصل في موضوعيا إما بالبراءة أ
رئيسنننننننني ليننننننننذه الدراسننننننننة مننننننننن ىنننننننننا ونظننننننننرًا لخطننننننننورة ىننننننننذه المرحمننننننننة جنننننننناء السننننننننؤال ال     

 والمتمثل في : 
 ماىي األصول اإلجرائةة اعواجب إتباعيا في محاكمة جنوح األحداث ؟؟

ويتمخض عن ىذه اإلشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤالت الفرعية والتي سيتم اإلجابة  
   وىذه األسئمة ىيعممية ُمقنعة وواقعية عنيا من خالل ما ستتوصل إلية الدراسة من نتائج 

 و وبةن اعطفل واعوعد ؟ وما اعفرق بةنعةة اعجزائةة عمحدثمقصود باعحدث؟ وما اعمسئو ما اع
 ؟وصغةر اعسن

  اعضمانات اعتي حققيا اعمشرع اعفمسطةني عمحدث في ظل االتفاقةات اعدوعةة ؟ ما 
 ؟ وىل تختمف إجراءات محاكمة في فمسطةن ما اعوضع اعخاص اعذي ةتمتع بو األحداث

 اعحدث عن اعشخص اعباعغ ؟
 في فمسطةن ةتماشى مع ما وصمت إعةة اعتشرةعات اعجنائةة اعحدةثة  ىل واقع مقاضاه اعحدث

 ؟ وىل ىناك محكمة خاصة باألحداث في فمسطةن ؟
  ىل تتوافق اعتشرةعات اعخاصة باألحداث في قطاع غزة مع تشرةعات األحداث في اعضفة

 اعغربةة ؟
 جود شرطة عى و اإلناث وسعى إ فمسطةني طرةقة عمتعامل مع األحداثىل حدد اعمشرع اع

 ؟ فقط قتصر عمى اعحدث اعذكر! أم انسائةة مختصة
  حدث اعجانح أثناء مرحمة اعمحاكمة؟ وىل ةجوز عو توكةل اعحقوق اعتي ةتمتع بيا اعما

 ؟ وما اعشكل اعذي تتم عمةو جمسات محاكمتو ؟محامي
 ي في إعى أي مدى ساىمت اعقوانةن اعجدةدة اعمتعمقة بحماةة االحداث في اعتشرةع اعفمسطةن

 اعحد من ظاىرة اعجنوح عدى األحداث ؟
  األحكام اعصادرة بحق اعحدث اعجانح بكافة طرق اعطعن أم ال  استئنافىل ةوجد ما ةمنع من

 ؟ وما اعسبةل عذعك إن ُوجد ؟
  أعةس من اعطبةعي أن ةقوم اعمشرع اعفمسطةني باستصدار قوانةن جدةدة خاصة بمحاكمة

 ؟ م6102بشأن األحداث كان في عامر قرار بقانون وحماةة األحداث ، باعتبار أن آخ
سيحاول الباحث اإلجابة عنيا من خالل سياق ىذه الدراسة ومن  وغيرىا كل ىذه األسئمة   
 ل ما سيتوصل إلية من نتائج.خال
 

  
 :  ةنهجية الدراسة
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 في سياق التعريف بموضوع البحث والتعرف عمى أىميتو وبيان المشكمة الرئيسية وما     
تمخض عنيا من تساؤالت فرعية والتي يسعى الباحث إلى معالجتيا من خالل ىذه الدراسة ، 

ولما ليذه الفئة ونظرًا لحساسية موضوع أصول محاكمة األحداث في التشريع الفمسطيني 
المجتمعية من خطورة وأىمية بالغة الشأن ، والتي شكمت دافعًا لمباحث لدراسة ىذا الموضوع ، 

أن يكون منيج البحث محققًا مآربو لموصول إلى أنسب المعايير التي يتم من خالليا كان لزامًا 
محاكمة ومقاضاه الحدث الجاني وفقًا أِلُسٍس عممية وعممية متبعة في تطبيق منيج البحث 

 العممي .
 :  ن وىمافقد اعتمد اعباحث في دراستو عمى منيجةن بحثةة     

المعمومات من الكتب والوثائق واألبحاث ذات العالقة  الذي يعتمد عمى جمع المنيج الوصفي
ة بأسموب عممي يتم من خاللو مناقشة موضوع الدراسسالذي  والمنيج التحميميبالموضوع ، 

 .لمفص
 خطة الدراسة :   

الدراسة ، تم تقسيم الدراسة  في محاولًة من الباحث لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة من خالل
 ٍل:عمى نحو ما ىو تا

 .واعتدابةر اعمقررة عوفصل تميةدي   ما ىةــو اعحدث 
 المبحث األول / تعريف الحدث ومسئوليتو.

 .وتقدير سنو  المطمب األول : التعريف بالحدث
 .مسئولية الحدث المطمب الثاني : 

 .المبحث الثاني / التدابير المقررة لألحداث
 مطمب األول : أسباب جنوح األحداث.ال

   .ي : سبل الوقاية من جنوح األحداثالمطمب الثان
 

 . عحدث اعجانحا   األحكام اإلجرائةة عمحاكمة  اعفصل األول
 اعمبحث األول   اعمحاكمة أمام محكمة اعصمح .

 . اعبداةةاعمبحث اعثاني   اعمحاكمة أمام محكمة 
 

 اعفصل اعثاني    األحكام اإلجرائةة عمطعن عمى األحكام اعصادر بحق اعحدث .
 بحث األول   اعطعن أمام محكمة االستئناف .اعم

 اعمبحث اعثاني   اعطعن أمام محكمة اعنقض .
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