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 ملخص:

ظغاءاث الخدلُم في كػاًا ألاخضار بطفت زاضت بالؿبُعت الحماةُت جدؿم ئ

للحضر، أًً ًخم مً زالها البدض عً ألاصلت مً أظل ئزباث الىاكعت أو هفيها مً ظهت 

وخماًت الحضر مً ظهت أزغي، فدؿعى مسخلف ؤلاظغاءاث ئلى خماًت الحضر في ول 

لتي كغعها اإلاشغع الجؼاةغي إلاشل مغاخل الخدلُم، وطلً عبر مسخلف ؤلاظغاءاث الخاضت ا

هظه الفئت، وطلً مً زاٌ جبُان مسخلف اإلاباصب التي ًلىم عليها كػاء الخدلُم 

باليؿبت لألخضار والتي ًمىً اعخباعها غماهاث ًخمخع بها الحضر زاٌ هظه اإلاغخلت 

ؤلاظغاةُت الحؿاؾت، فسطظ له كاض ي جدلُم زاص باألخضار وئظغاءاث مغهت جغاعي 

 الحضر. هفؿُت

 كػاء الخدلُم، كػاء ألاخضار، ئظغاءاث خماةُت، غماهاث كاهىهُت. فخاحُت:الكلماث امل

Résume 

Les procédures d’instruction des affaires concernant des mineurs 

sont particulièrement spécifiques au caractère protecteur des mineurs, 

dans lequel des preuves sont recherchées pour prouver ou infirmer 

l’incident, d’une part, et la protection du mineur, d’autre part, tandis 

que les différentes procédures visent à protéger le mineur à tous les 

stades de l’enquête, Décidé par le législateur algérien pour une telle 

catégorie, Cela se fait en clarifiant les divers principes sur lesquels 

l’enquête est menée en ce qui concerne les mineurs, qui peuvent être 

considérés comme des garanties dont jouit le mineur au cours de cette 

étape procédurale. 
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Mots clés : juge d’instruction, justice pour mineurs, mesures de 

protection, garanties juridiques. 

Abstract :  

         The procedures for investigating cases involving minors are 

particularly specific to the protective nature of minors, in which 

evidence is sought to prove or deny the incident, on the one hand, and 

the protection of the minor, on the other hand, while that the various 

procedures aim to protect the minor at all stages of the investigation, 

Decided by the Algerian legislator for such a category, This is done by 

clarifying the various principles on which the investigation is 

conducted with regard to minors, which can be considered as 

guarantees enjoyed by the minor during this procedural step 

Key words: investigating judge, minors justice, protective 

measures, legal guarantees. 

 مقدمت:

ًلطض بالخدلُم لابخضاتي أو ما ٌؿمى بالخدلُم ألاولي، هما ًؿلم علُه مً الىاخُت 

مجمىعت ؤلاظغاءاث التي جباشغها ؾلؿاث الخدلُم اةُت الخدلُم مً الضعظت ألاولى "ؤلاظغ 

، (1)بالشيل اإلادضص كاهىها بغُت جمدُظ ألاصلت والىشف عً الحلُلت كبل مغخلت اإلاداهمت"

على هظا الخعٍغف هى الىضٌى ئلى الحلُلت بؿغق مىغىعُت  بىاء  لخدلُم فالغغع مً ا

وشغعُت، وجلضًغها الخلضًغ الؿلُم، وحشيل ملف كػاتي بظلً العمل، وجدػحره جدػحرا 

 كاهىهُا كطض جلضًمه للمداهمت ئن واهذ هىان أصلت وافُت إلصاهت اإلاتهم.

غي ئظغاءاث الخدلُم في مً زاٌ ؤلاؾاع الخىظُمي اللػاتي أكغ اإلاشغع الجؼاة

مىً  ت في الجىذ ٍو ت في الجىاًاث، وبطفت ازخُاٍع أغلب الجغاةم، فىغؾها بطفت ئظباٍع

ئظغائها في مىاص اإلاسالفاث بؿلب مً وهُل الجمهىعٍت، وكض زٌى اإلاشغع الجؼاةغي 

، جخمشل في كاض ي (2)ئظغاءاث الخدلُم لؿلؿت مؿخللت عً ؾلؿتي لاتهام والحىم

                                                           
ق والعلىم الؿُاؾُت، مداغغاث في ؤلاظغاءاث الجؼاةُت، ولُت الحلى عبد السحمان خلفي، :  أشاع ئلُه -(1)

 .204، ص  2017ظامعت عبض الغخمان محرة، بجاًت، 

لليشغ  ؾخضلاٌ ولاتهام، صاع هىمهاإلاؿخدضر في كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت الجؼاةغي، لا علي شمالل،   -(2)

 .11، ص 2017والخىػَع، الجؼاةغ، 
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مؿخىي اإلادىمت لابخضاةُت، وغغفت لاتهام على مؿخىي الضعظت الشاهُت الخدلُم على 

 .(1)لضي اإلاجلـ اللػاتي

جخمحز الؿلؿت اللػاةُت في الجؼاةغ بعضم الخسطظ، فيل اللػاة ًسػعىن لىفـ 

ً، فلاض ي الخدلُم ٌعض أخض أعػاء الهُئت اللػاةُت، ًيخمي إلاا ٌؿمى باللػاء  الخيٍى

لحىم هظغا لؿبُعخه ووظُفخه، هما ًجمع بحن أعماٌ غباؽ الجالـ مشله مشل كػاة ا

الشغؾت اللػاةُت مً بدض وجدغي كطض الىضٌى للحلُلت، وبحن مهامه هلاض ي 

طضع عضة أوامغ  جدلُم ًلىم باظغاءاث زاضت ًمشل الؿلؿت الشاهُت وهي الخدلُم، ٍو

 .(2)بعض لاهتهاء مً الخدلُم في ول واكعت

لجؼاةُت هجض كػاء ألاخضار الظي ًخمحز أًػا فمً بحن الجهاث اللػاةُت ا

بسطاةظ جمحزه عً اللػاء البالغحن في ئظغاءاث الخدلُم مع ألاخضار الجاهدحن، ففي 

ول مدىمت ٌعحن كاض ي أخضار وكاض ي جدلُم ميلف بلػاًا ألاخضار، فُعحن كػاة 

ىىاث، ( ؾ03) جلـ مً ؾغف وػٍغ العضٌ إلاضة زارالخدلُم لألخضار في مدىمت ملغ اإلا

ً عةِـ اإلاجلـ أما كػاة ألاخضار على مؿخىي باقي اإلاداهم فُعُىىن بمىظب أمغ م

 .(3)( ؾىىاث03) اللػاتي إلاضة زار

                                                           
الخدلُم لابخضاتي وظىبي في : " الىدى الخاليعلى  مً كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت 66جؿغكذ لظلً هظ اإلااصة  -(1)

ا ما لم ًىً زمت هطىص زاضت، هما ًجىػ ئظغاؤه في مىاص  مىاص الجىاًاث، أما في مىاص الجىذ فُيىن ازخُاٍع

اإلاخػمً كاهىن  1966ًىهُى  08، اإلاإعر في 155-66ألامغ عكم  اهظغ اإلاسالفاث ئطا ؾلبه وهُل الجمهىعٍت"، 

 ، اإلاعضٌ واإلاخمم.1966ًىهُى  10الطاصع في  48ط ع عضص  ؤلاظغاءاث الجؼاةُت،

باعخباعه ًمشل اللػاء الجالـ ًمىً له أن ًىىب كاض ي الحىم في مهامه، فُخم لاؾخعاهت به عاصة لُسلف  -(2)

طضع أخياما مسخلفت ما عضا اللػاًا التي كام  ترأؽ ظلؿاث اإلادىمت ٍو كاض ي خىم مخغُب لؿبب ما، ٍو

مً ق.ئ.ط على  38/1ا ًجىػ له الجمع بحن ؾلؿتي الخدلُم والحىم وهظا ما هطذ علُه اإلااصة بالخدلُم فيها ف

جىاؽ بلاض ي الخدلُم ئظغاءاث البدض والخدغي ولا ًجىػ له أن ٌشترن في الحىم في كػاًا هظغها الىدى الخالي: "

خػمً ق.ئ.ط اإلاعضٌ واإلاخمم اإلا 155-66ألامغ عكم  اهظغ بطفخه كاغُا للخدلُم وئلا وان طلً الحىم باؾا"، 

 ؾالف الظهغ.

ًسخاع كػاة ألاخضر مً بحن : " ها الشاهُت والشالشت على أههمً كاهىن خماًت ألاخضار في فلغجي 61جىظ اإلااصة  -(3)

اللػاة الظًً لهم عجبت هاةب عةِـ مدىمت على ألاكل، ٌعحن في ول مدىمت كاض ي جدلُم أو أهثر، بمىظب أمغ 

 12-15اللاهىن عكم  اهظغلػاتي، ًيلفىن بالخدلُم في الجىاًاث اإلاغجىبت مً كبل ألاؾفاٌ"، لغةِـ اإلاجلـ ال

 .2015ًىلُى  19الطاصع في  39، ط ع عضص 2015ًىلُى  15اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل، اإلاإعر في 
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اعخباعا لخطىضُت كػاء ألاخضار مً خُض ؾبُعت اللػاًا اإلادالت ئلُه، وهظغا 

لخطىضِخه أًػا مً خُض ألاؾغاف وؤلاظغاءاث اللاهىهُت اإلاخسظة أزىاء اإلاداهمت 

ألاخيام الطاصعة في خم الحضر والتي حعخبر في غالبُتها جضابحر وكاةُت لحماًت الحضر، و

وختى بعض جىفُظ الحىم ًً ًسػع الحضر إلظغاءاث زاضت ومعاملت مخمحزة في اإلاغاهؼ 

ءاث الخدلُم مع اإلاسططت للػاء الخضبحر، ول هظه لامخُاػاث هجضها أًػا أزىاء ئظغا

املميزاث التي جىفسد بها إحساءاث الخحقُق أمام اهُت م :عً ٌالحضر، لهظا هدؿاء

جخمثل أهم الضماهاث القاهىهُت املخصصت للحدث أثىاء  قضاء ألاحداث. وفُم

 ؟الخحقُقمخخلف مساحل 

 املبحث ألاول 

 الاخخصاص القضائي للخحقُق في حسائم ألاحداث

اضه وفي ظمُع ًسخظ كاض ي جدلُم ألاخضار في ظمُع الجغاةم اإلاغجىبت في صاةغة ازخط

الجغاةم اإلاغجىبت مً كبل ألاخضار، لىً جسخلف هُفُت اللجىء للاض ي الخدلُم بازخاف 

ا في اإلاسالفاث ؾبلا  ا في الجىاًاث والجىذ، وظىاٍػ الجغاةم اإلاغجىبت، فُيىن الخدلُم ئظباٍع

ا الجىح كاهىن خماًت الؿفل، والتي جىظ: "مً  64ألخيام اإلااصة  ًكىن الخحقُق إحباٍز

ا في املخالفاث"و  كىن حىاٍش ولللُام بظلً كؿم ، (1)الجىاًاث املسجكبت مً قبل الطفل ٍو

اإلاشغع الجؼاةغي ؾلؿت الخدلُم في كػاًا ألاخضار بحن كاض ي الخدلُم اإلايلف باألخضار 

 وكاض ي ألاخضار الظي بضوعه زٌى له اإلاشغع الجؼاةغي ظمُع ضاخُاث الخدلُم.

 املطلب ألاول 

 حقُق املكلف بشؤون ألاحداثاخخصاص قاض ي الخ

يهضف الخدلُم باليؿبت للحضر الجاهذ أو الحضر في زؿغ معىىي ئلى اجساط ظمُع 

ؤلاظغاءاث والىؾاةل اإلاشغوعت التي جىضل ئلى هشف الحلُلت وئظهاعها، هما ٌؿعى 

الخدلُم مع هظه الفئت ئلى الخعغف على شخطُت الؿفل الحضر وأؾباب اهدغافه، 

                                                           
 اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل الؿالف الظهغ. 12-15اللاهىن عكم  اهظغ  -(1)
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خم والبدض عً الىؾاة ت واإلااةمت إلصماط الحضر في اإلاجخمع، ٍو ل العاظُت الػغوٍع

حعُحن في ول مدىمت كاض ي جدلُم ميلف بشإون ألاخضار ًسػع لللىاعض العامت 

لازخطاص، وهى ما ؾيخؿغق ئلُه في هظه الىلؿت، هما جخم ئظغاءاث الخدلُم وفلا 

ت ئظغاءاث الخدلُم العاصًت، مع مغاعاة ظغوف هفؿُت الحضر وخف اظا على ؾٍغ

ت الىاظبت أزىاء اإلاداهمت، أًً ًدغؽ كاض ي الجلؿت على  الخدلُم على غغاع الؿٍغ

ت  .(1)اخترام ئظغاءاث الؿٍغ

 حعُين قاض ي الخحقُق املكلف بقضاًا ألاحداث: الفسع ألاول 

مً الىاخُت الخىظُمُت للمداهم فُيىن حعُحن كػاة الخدلُم اإلايلفىن بشإون 

فت الؿياهُت لضاةغة ازخطاص اإلادىمت أو خاظت اإلادىمت ألاخضار ًخم خؿب الىشا

لظلً، فُخم حعُحن كاض ي أو عضة كػاة، هما ًيىن الخعُحن أًػا بمهام كاض ي جدلُم 

ميلف بشإون ألاخضار فلـ أو ًلىم بمهام أزغي والخدلُم في كػاًا البالغحن أًػا 

أو أهثر جىول له  عىض خاظت اإلادىمت لظلً، لىً ًبلى أهه في ول مدىمت كاض ي جدلُم

 .(2)مهمت الخدلُم في الجغاةم اإلاىضىفت أنها ظىاًاث اإلاغجىبت مً ؾغف ألاخضار

 دائسة اخخصاص قاض ي الخحقُق املكلف ألاحداث: الفسع الثاوي

ًخدضص ازخطاص كاض ي الخدلُم اإلايلف بشإون ألاخضار على غغاع كاض ي الخدلُم 

 لىىعي ولازخطاص الصخص ي.العاصي في ول مً لازخطاص اإلادلي لازخطاص ا

ٌعىص لازخطاص اإلادلي للاض ي جدلُم ألاخضار ئلى  أوال: الاخخصاص املحلي:

مع بعؼ ؤلاغافاث الخاضت بلػاء  (3)ق.ئ.ط 40اللىاعض العامت اإلالغعة في هظ اإلااصة 

                                                           
ئظغاءاث الخلاض ي في ظغاةم ألاخضار، صعاؾت ملاعهت، أؾغوخت صهخىعاه، ُم عبد السحمً، حاج ابساه -(1)

 .192، ص 2015، الجؼاةغ، 01جسطظ اللاهىن الجىاتي، ولُت الحلىق، ظامعت الجؼاةغ 

ٌعحن في ول مدىمت كاض ي جدلُم أو : "تها ألازحرة على الىدى الخاليفي فلغ  61جؿغكذ لهظا اإلاىغىع اإلااصة  -(2)

 اهظغ أهثر، بمىظب أمغ لغةِـ اإلاجلـ اللػاتي، ًيلفىن بالخدلُم في الجىاًاث اإلاغجىبت مً كبل ألاؾفاٌ"، 

 اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل الؿالف الظهغ. 12-15اللاهىن عكم 

مت أو مدل ئكامت أخض : " والتي جىظ على أهه -(3) ًخدضص ازخطاص كاض ي الخدلُم مدلُا بميان وكىع الجٍغ

ص اإلاشدبه في مؿاهمتهم في اكترافها أو بمدل اللبؼ على أخض هإلاء ألاشخاص ختى ولى وان هظا ألاشخا

 ؾالف الظهغ.اإلاخػمً ق.ئ.ط اإلاعضٌ واإلاخمم  155-66ألامغ عكم  اهظغ اللبؼ كض خطل لؿبب آزغ"، 
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مت، مدل ئكامت أو ؾىً الحضر أو ممشله  ألاخضار، وجخمشل في ول مً ميان وكىع الجٍغ

 يان الظي عثر فُه على الحضر.الشغعي، اإلا

: ًدلم كاض ي الخدلُم اإلايلف بشإون ألاخضار أضا في الاخخصاص الىىعي: ثاهُا

ملت وكذ اؾىت و 18الجىاًاث التي ًغجىبها ألاخضار، أي ظمُع اإلاتهمحن غحر البالغحن ؾً 

مت مً كاهىن خماًت الؿفل أهه في  62، فُخأهض مً زاٌ هظ اإلااصة (1)اعجياب الجٍغ

لجىاًاث لا بض أن ٌعغع اإلالف على كاض ي الخدلُم اإلايلف بشإون ألاخضار، ؾىاء ا

 .(2)وان الحضر مخابعا بمفغصه أو مخبعا مع مجمىعت مً اإلاتهمحن البالغحن

ًسخظ كاض ي الخدلُم اإلايلف باألخضار في  الاخخصاص الشخص ي:: ثالثا

ا في الج يىن طلً ئظباٍع ىاًاث والجىذ ئطا واهذ الخدلُم مع ظمُع ظغاةم ألاخضار، ٍو

مً كاهىن خماًت الؿفل، ئلا أهه ًجب مغاعاة الخلؿُم  64اإلااصة  مدشعبت ؾبلا ألخيام

، فجاء 2014الشاسي لؿً الحضر والظي ظاء بمىظب حعضًل كاهىن العلىباث لؿىت 

ؾىت الحضر  13ئلى  10ؾىىاث الحضر لا ٌؿأٌ ظؼاةُا، ومً  10ئلى  0الخلؿُم مً 

 .(3)ؾىت ًسػع الحضر لعلىبت ظؼاةُت 18ئلى  13جدفظُت ومً ًسػع لخضابحر 

 املطلب الثاوي

 طير إحساءاث الخحقُق أمام قاض ي ألاحداث

ئلى ظاهب اإلاهام اللػاتي اإلاىول للاض ي ألاخضار، وهظغا لخطىضُت كػاء 

ألاخضار، زٌى اللاهىن للاض ي ألاخضار ئلى ظاهب مهامه هلاض ي خىم في كػاًا 

ؾلؿت الخدلُم، ًسخظ كاض ي ألاخضار الخدلُم في اللػاًا  ألاخضار أن ًخىلى

اإلاىضىفت أنها ظىذ همبضأ، فمىدذ هظه اإلاحزة للاض ي ألاخضار هظغا لخطىضِخه، فهي 

                                                           
مظهغة لىُل  زلُفي ًاؾحن، أخيام معاملت الحضر زاٌ مغاخل الضعىي العمىمُت ومغخلت جىفُظ الحىم، -(1)

 .31، ص 2006ئظاػة اإلاضعؾت العلُا لللػاء، مجلـ كػاء باجىت، 

-15اللاهىن عكم  اهظغ : " ... وئلى كاض ي الخدلُم اإلايلف باألخضار في خاٌ اعجياب ظىاًت"، "،  هطذ على أهه -(2)

 اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل الؿالف الظهغ. 12
7)

الطاصع  2014لؿىت  07ضًل كاهىن العلىباث الجؼاةغي، ط ع عضص اإلاخػمً حع 01-14اللاهىن عكم   اهظغ  -

ش  .2014-02-16بخاٍع   
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زغوط عً اللاعضة العامت اإلالغعة أن اللاض ي لا ًمىً له أن ًفطل في كػُت ؾبم وأن 

 .(1)هظغها بطفخه كاض ي جدلُم

 ألاحداث ظغاةمحداث للخحقُق في اخخصاص قاض ي ألا : الفسع ألاول 

ًسخظ كاض ي ألاخضار في وافت أهىاع الجغاةم اإلاغجىبت مً كبل الؿفل الجاهذ مً 

مسالفاث، ظىذ وظىاًاث، وله ضاخُاث واؾعت مً أظل الخعغف على شخطُت الحضر 

مً كاهىن خماًت الؿفل، التي جإهض على غغوعة  68وئظهاع الحلُلت ؾبلا لىظ اإلااصة 

 الحضر أو ممشله الشغعي بىظىص ئظغاءاث إلاخابعخه لاعجيابه ظغما معُىا.ئزؿاع 

ًخطس قاض ي ألاحداث الطفل وممثله الشسعي باملخابعت، والتي جىظ على أهه: " 

اث الالشمت للىصىل إلى إظهاز الحقُقت وللخعسف  ًقىم قاض ي ألاحداث بئحساء الخحٍس

س الىطائل الكفُلت بتربِخ وجخم ئظغاءاث الخدلُم أمام ه"، على شخصُت الطفل وجقٍس

، (2)مً كاهىن خماًت الؿفل 67كاض ي ألاخضار بدػىع صفاعه ؾبلا لىظ اإلااصة 

فدػىع اإلادامي ئلى ظاهب الحضر ٌعخبر مً أهم الػماهاث اللاهىهُت التي زططها 

 اإلاشغع الجؼاةغي مً زاٌ كاهىن خماًت الؿفل للحضر.

جؼ ممشله الشغعي لخسطُظ صفاع ففي خالت عضم حعُحن مدامي للحضر أو ع 

م الخعُحن الخللاتي،  للحضر، ًلىم كاض ي ألاخضار بخسطُظ صفاع للحضر عً ؾٍغ

والظي ًيىن في ًىم الجلؿت أو ختى أزىائها، أو ئزؿاع الهُئاث اإلاسخطت لخسطُظ صفاع 

 للحضر وفلا لإلظغاءاث اإلاعمٌى بها، وهى ما جؿغكذ ئلُه الفلغة الشاهُت والشالشت مً هظ

وإذا لم ًقم الطفل أو ممثله ماًت الؿفل والتي جىظ على أهه: "مً كاهىن خ 67اإلااصة 

الشسعي بخعُين محامي، ٌعين له قاض ي ألاحداث محامُا مً جلقاء هفظه أو ٌعهد 

                                                           
عىـ اللػاء الفغوس ي الظي ٌعخبر هظه لاػصواظُت للاض ي ألاخضار ومؿألت الجمع بحن الخدلُم والحىم  -(1)

ًمىً له أن ًترأؽ في كػاًا ألاؾفاٌ ًدىافى ومبضأ الحُاص والجزاهت، خُض أن اللاض ي الظي خلم في اللػُت لا 

، جؿغق لهظا اإلاىغىع: 2013ظاهفي  01الجلؿت، وجم الىظ على عضم العمل بها في اإلاداهم الفغوؿُت ابخضاء مً 

ع الجؼاةغي واللاهىن اإلالاعن، عؾالت لىُل شهاصة حمى بً بساهم فخاز ، الحماًت الجىاةُت للؿفل في الدشَغ

 .366، ص 2014/2015معت مدمض زُػغ بؿىغة، الضهخىعاه، ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت، ظا

ئن خػىع مدامي إلاؿاعضة الؿفل وظىبي في ظمُع مغاخل اإلاخابعت والخدلُم : " أههوالتي جىظ على  -(2)

 اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل الؿالف الظهغ. 12-15عكم  اللاهىن  اهظغ واإلاداهمت"، 
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ذلك إلى هقُب املحامين، وفي حالت الخعُين الخلقائي، ًخخاز املحامي مً قائمت حعدها 

ا هقابت املحامين وفقا ل ع والخىظُم شهٍس لشسوط والكُفُاث املحددة في الدشَس

هما ًلؼم اللاهىن خػىع ممشله الشغعي بطفخه اإلاؿإوٌ اإلاضوي عً املعمىل به"، 

الؿفل، وعلى كاض ي ألاخضار ئزؿاع الحضر باإلاخابعت وفُما جخمشل ؤلاظغاءاث التي 

 ؾِخسظها غضه.

 إحساءاث الخحقُق املخىلت لقاض ي ألاحداث: الفسع الثاوي

ؿخعحن كاض ي ألاخضار باظغاءاث زاضت بلػاء ألاخضار إلاعغفت الظغوف اإلادُؿت ٌ

للحضر، وأؾباب اهدغافه مً زاٌ البدض لاظخماعي الظي ٌعخبر ئظباعي في الجىذ 

مً كاهىن خماًت الؿفل،  66والجىاًاث، وهى ظىاػي في اإلاسالفاث ؾبلا لىظ اإلااصة 

 01-12ىظيهاث كىاعض بىحن في اللاعضة عكم وحعض هظه ؤلاظغاءاث مخؿابلت إلاا ظاء في ج

غ الخلص ي لاظخماعي، هما مىذ اإلاشغع الفغوس ي بضوعه أهمُت هبحرة  على غغوعة جلاٍع

 .(1)للاض ي ألاؾفاٌ بضوع مغهؼي ومدىعي في كػاًا ألاؾفاٌ

 املبحث الثاوي

 إلاحساءاث الخطبُقُت للخحقُق بشأن حسائم ألاحداث

غجىبت مً ؾغف ألاخضار واإلاىضىفت أنها ظىذ أو ٌعخبر الخدلُم في الجغاةم اإلا

ظىاًاث وظىبي، فُخطل كاض ي الخدلُم أو كاض ي ألاخضار بملف الضعىي خؿب 

مت، فلاض ي ألاخضار ًلىم بيل مهام كاض ي الخدلُم مً أوامغ  وضف الجٍغ

، فىظغا لإلظغاءاث الخاضت التي غمنها اإلاشغع الجؼاةغي للػاء ألاخضار، (2)وئظغاءاث

الخدلُم ًخمخع بطاخُاث واؾعت ملاعهت بلاض ي الخدلُم للبالغحن، وهظا فلاض ي 

                                                           
ام ؤلاظغاةُت الخاضت بالؿفل الجاهذ في كاهىن خماًت ألاخيعبادة طُف إلاطالم، :  جؿغق لهظا اإلاىغىع -(1)

، ولُت الحلىق والعلىم 2017ظىان  17الؿفل الجؼاةغي، صعاؾت ملاعهت، مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن، العضص 

 .185، ص 2017الؿُاؾُت، ظامعت ؾىُىضة، 

ًماعؽ كاض ي ألاخضار أزىاء ":  الخاليالىدى مً كاهىن خماًت الؿفل على  69وهى ما هطذ علُه اإلااصة  -(2)

-15اللاهىن عكم  اهظغ الخدلُم ظمُع ضاخُاث كاض ي الخدلُم اإلاىطىص عليها في كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت"، 

 ؾالف الظهغ.اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل  12
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فظلً لِـ فلـ الىضٌى ئلى الحلُلت بل الخعغف أهثر على شخطُت الحضر، مً 

زاٌ اللُام باظغاءاث عىض بضاًت الخدلُم، وئظغاءاث أزىاء الخدلُم وهظا أوامغ 

 الخطغف بعض لاهتهاء مً الخدلُم.

 ألاول  املطلب

 اءاث املخخرة عىد بداًت الخحقُقإلاحس 

أوظب كاهىن خماًت الؿفل على كاض ي ألاخضار أن ًلتزم ببظٌ عىاًت في ئظغاءاث 

الخدلُم، والخضكُم فيها مً أظل ئظهاع الحلُلت، ؾىاء جلً التي أصث ئلى اعجياب 

مت، فأكغث الفلغة الشاهُت مً هظ اإلااصة  مت أو مً وان وعاء اعجياب الجٍغ مً  68الجٍغ

اث الالشمت للىصىل إلى اث اللاهىن على أهه: "ط ًقىم قاض ي ألاحداث بئحساء الخحٍس

س الىطائل الكفُلت بتربِخه" ، (1)إظهاز الحقُقت وللخعسف على شخصُت الطفل وجقٍس

فمً زاٌ هظ اإلااصة ًدبحن أن صوع كاض ي ألاخضار لا ًىدطغ في الخدلُم اللػاتي 

 فس ي أًػا.فلـ، بل ًمخض للخدلُم لاظخماعي والى

لت في الخدلُم أخض الخطىضُاث التي ًىفغص بها كػاء ألاخضار  حعخبر هظه الؿٍغ

مً ظهت، وكاض ي ألاخضار صون كاض ي الخدلُم اإلايلف بشإون ألاخضار مً ظهت 

أزغي، أي أن كاض ي ألاخضار في هظا الىىع مً الخدلُم معفى جماما مً ؤلاظغاءاث 

دلم، فا ٌؿخعحن مشا بياجب غبـ أو جسطُظ الشيلُت اإلاؿلىبت باليؿبت لللاض ي اإلا

ظلؿاث اؾخماع خؿب الترجِب ؤلاظغاتي اإلاعمٌى به، أي صون ئجباع اللىاعض العامت 

 .(2)للخدلُم اللػاتي

 الخحقُق القضائي )السطمي( الفسع ألاول 

ًيىن الخدلُم اللػاتي في ظمُع اللػاًا التي حؿخىظب الخدلُم، ؾىاء جلً التي 

                                                           
 اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل الؿالف الظهغ. 12-15اللاهىن عكم  اهظغ  -(1)

ً الخدلُم غحر الغؾمي هى عضم جلُُض خٍغت اللاض ي باظغاءاث شيلُت حعُله في اجمام مهمخه جبلى أن الغاًت م -(2)

الغةِؿُت، ألا وهي ئًجاص الخضابحر العاظُت اإلافُضة لحالت الحضر، ئطا ما زبذ فعا أن الحضر اعجىب فعا الجٍغمت 

، : ٍشدومت دٍزاطتفي هظا اإلاىغىع ظغ اهاإلايؿىبت ئلُه، وفُما ئطا وان وغعه الصخص ي ٌؿخىظب مشل هظا الخضبحر، 

 .166، ص2007ليشغ والخىػَع، الجؼاةغ، خماًت ألاخضار في كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت الجؼاةغي، صاع الفجغ ل
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دلُم ئظباعي مشل الجىاًاث في كػاًا البالغحن، أو الجىذ والجىاًاث في ًيىن فيها الخ

كػاًا ألاخضار، هما ًيىن الخدلُم هظلً في بعؼ الجغاةم غحر اإلاظوىعة ؾلفا بؿلب 

 مً وهُل الجمهىعٍت.

فالخدلُم اللػاتي ًيىن عبر زار مغاخل أو زار ظلؿاث، وؾيخؿغق في بضاًت  

ت ألاؾغاف، خُض ًلىم كاض ي ألاخضار بؿماع  الخدلُم ئلى ظلؿت الخأهض مً هٍى

سؿغه بالتهمت اإلايؿىبت ئلُه،  خه الياملت، ٍو ، فِؿأله عً هٍى الحضر عىض اإلاشٌى ألاٌو

ؿأٌ اإلامشل الشغعي  ذ، َو ٌعلمه بدله في لالتزام بالطمذ وعضم ؤلاصلاء بأي جطٍغ

ض جدػحر صفاع للحضر أو ًمىذ طلً الحم للاض ي ألا  خضار لخعُحن للحضر ئطا وان ًٍغ

 مدامي للضفاع عً الحضر.

 الاحخماعي الخحقُق )البحث(: الفسع الثاوي

ٌؿمى هظلً بالخدلُم غحر الغؾمي الظي ًلىم به كاض ي ألاخضار بمؿاعضة 

الهُئاث اإلادلُت لحماًت الؿفىلت، فِؿخعحن بمطالح الىؾـ اإلافخىح للبدض عً الحالت 

ا، هما ًلىم بهظا البدض أخُاها بىفؿه، لاظخماعُت للحضر والظغوف التي ٌعِش فيه

ىن مً كاه 68فلض هظ على هظا الىىع مً ؤلاظغاءاث الفلغة الشالشت مً هظ اإلااصة 

جسي قاض ي ألاحداث بىفظه أو ٌعهد إلى مصالح خماًت الؿفل، خُض ظاء فيها: " ٍو

الىطط املفخىح، بئحساء بحث احخماعي ججمع فُه كل املعلىماث عً الحالت املادًت 

ت لألطسة، وعً طباع الطفل وطىابقه وعً مىاظبخه في الدزاطت وطلىكه  واملعىٍى

 .(1)فيها وعً الظسوف التي عاش وجسبى فيها"

زاع زاف فلهي خٌى وكذ ئظغاء البدض لاظخماعي للحضر الجاهذ، فهىان مً 

ًخدضر عً البدض لاظخماعي ًيىن في مغخلت الخدلُم لابخضاتي، وهىان مً ًطغ على 

 ًيىن طلً في مغخلت اإلاداهمت أو ما ٌؿمى بالخدلُم النهاتي: أن

                                                           
مً كىاعض ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت الضهُا إلصاعة شإون  16/1وكض أشاعث لىفـ ؤلاظغاء اللاعضة عكم  -(1)

غ ا 1985ىحن ألاخضار واإلاعغوفت بلىاعض ب لخلص ي لاظخماعي وهطذ على أهه: والتي ظاءث جدذ عىىان: جلاٍع

ت، وكبل أن جخسظ الؿلؿت كغاعا نهاةُا " ًخعحن في ظمُع الحالاث، باؾخصىاء الحالاث التي جىؿىي على ظغاةم زاهٍى

اعجىبذ فيها ٌؿبم ئضضاع الحىم، ئظغاء جلظ ؾلُم للبِئت والظغوف التي ٌعِش فيها الحضر أو الظغوف التي 

مت"،   .1985بىحن : كىاعض ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت الضهُا إلصاعة شإون ألاخضار واإلاعغوفت بلىاعض اهظغالجٍغ
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اججاه ًظهب ئلى وظىب ئظغاء الفدظ في مغخلت الخدلُم الاججاه ألاول: : أوال

لابخضاتي، وطلً بعضما جيخهي ؾلؿت الخدلُم مً ئظغاةه، وحجتهم أن الخبحر الظي 

 بعمم. ًفدظ الؿفل فىع اعجيابه للجغم، ٌؿخؿُع أن ًخعغف على الحضر

ًظهب ئلى أن فدظ الحضر والخعغف علُه ًيىن في  :ثاهُا: الاججاه الثاوي

مغخلتاإلاداهمت أي في مغخلت الخدلُم النهاتي، وحجتهم أن جلً الفدىص جمـ بدلىق 

اتهم وفطح أؾغاعهم فما بالً ئن وان ؾفا، هما أن الحضر في مغخلت  ألافغاص وخٍغ

 .(1)هخهالخدلُم لابخضاتي ماػاٌ لم جشبذ ئصا

فمً زاٌ الىطىص اللاهىهُت أو آلاعاء الفلهُت الؿالفت الظهغ ًظهغ لىا أهه ليي 

ًدؿنى للؿلؿت اإلاسخطت ئضضاع الحىم في الضعىي عً جبطغ، ًخعحن أولا على اللاض ي 

معغفت شخطُت الحضر مً ول ظىاهبها، صازل ألاؾغة، زاعظها، في اإلاضعؾت وفي اإلادُـ 

ظا ختى ًخمىً مً ئضضاع الخضبحر أو الحىم الظي ًدىاؾب الظي ٌعِش فُه الحضر، وه

مع ظغوف الحضر، ئطا أضبدذ معغفت الحضر بيل مغهباجه لاظخماعي للاض ي ألاخضار 

ت، باعخباع أنها لها صوع هبحر في الجغم الظي اعجىبه الحضر.  غغوٍع

 إلصامُت إحساء الفحص الطبي: الفسع الثالث

طُت الحضر، وحؿاعض كاض ي ألاخضار في جفؿحر ًخسلله أًػا فدظ هفس ي إلاعغفت شخ

ؾلىن الحضر الجاهذ، فالعلضة الىفؿُت للحضر ًمىً أن جيىن عاظعت لخأزحر اظخماعي مً 

خُض وغع ألاؾغة اإلااصي أو غحرها مً ألاؾباب، وفي خالت اهدشاف أن الحضر مطاب 

عٍت فلض بمغع عللي أو هفس ي أمغ بىغعه في مصحت مسخطت، أما الفدىص الؿبُت الضو 

ًأمغ كاض ي ألاخضار باظغاء فدىص ؾبُت ظؿماهُت في خالت ما ئطا وان الحضر معاكا، هما 

ًيىن الفدظ الؿبي للخأهض مً الؿامت الجؿضًت، وئن جأهض معاهاجه مً مغع ما أمغ 

                                                           
أزظ اإلاشغع الفغوس ي بالاججاه ألاٌو الظي ًىاصي باظغاء بدض اظخماعي في مغخلت الخدلُم لابخضاتي وطلً  -(1)

اث اإلافُضة عً مً زاٌ جأهُضه على أن كاض ي الخدلُم وكاض ي ألا  ؾفاٌ ملؼمىن باجساط وامل الفدىص والخدٍغ

ع العغاقي، أما لاججاه  عاث العغبُت والدشَغ شخطُت الحضر، وهى ما أزظ به اإلاشغع الجؼاةغي وبعؼ الدشَغ

، محمىد طلُمان مىس ىمً كاهىن الؿفل، أشاع لهظا اإلاىغىع:  127الشاوي أزظ به اإلاشغع اإلاطغي في هظ اإلااصة 

عاث العغبُت واللاهىن الفغوس ي في غىء ؤلاظغاء اث الجىاةُت لألخضار الجاهدحن، صعاؾت ملاعهت في الدشَغ

ت، مطغ   .  237، ص 2006لاججاهاث الحضًشت في الؿُاؾت الجىاةُت، صاع اإلاؿبىعاث الجامعُت، ؤلاؾىىضٍع
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، وهى ما أشاعث ئلُه الفلغة (1)بىلله إلخضي اإلاؿدشفُاث أو اإلاغاهؼ الصحُت كطض اإلاعالجت

أمس قاض ي ًت الؿفل، والتي أهضث على أهه: "مً كاهىن خما 68هظ اإلااصة الغابعت مً  ٍو

 .(2)ألاحداث بئحساء فحص طبي وهفظاوي وعقلي إن لصم ألامس"

 املطلب الثاوي

 إلاحساءاث املخخرة أثىاء الخحقُق

مً كاهىن خماًت الؿفل أن كاض ي ألاخضار مىدذ  69ٌؿخسلظ مً هظ اإلااصة 

خدلُم اإلاىطىص عليها في كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت، له ظمُع ضاخُاث كاض ي ال

ًمازض قاض ي ألاحداث أثىاء الخحقُق حمُع صالحُاث قاض ي فخىظ على أهه: " 

"، وبالعىصة لللىاعض العامت الخحقُق املىصىص عليها في قاهىن إلاحساءاث الجصائُت

ىاظه للخدلُم ًلىم كاض ي الخدلُم بؿماع ألؾغاف الجزاع، وهما اإلاتهم والطح ُت ٍو

الحضر الجاهذ بالطحُت أو أخض الشهىص، وأزىاء الخدلُم ًمىً للاض ي الخدلُم أن 

 ًخسظ بعؼ الخضابحر الىكاةُت غض الحضر ئلى غاًت اؾخىماٌ ئظغاءاث الخدلُم.

 ضسوزة اطخجىاب الحدث: الفسع ألاول 

ظغاء ٌعخبر لاؾخجىاب مً ؤلاظغاءاث ألاؾاؾُت في الخدلُم اللػاتي، فُعض هظا ؤلا 

طو ؾبُعت مؼصوظت، فُعض مً ظهت ئظغاء مً ئظغاءاث الخدلُم التي مً زالها ٌؿخؿُع 

م البدض عً  مت عً ؾٍغ كاض ي الخدلُم الىضٌى للحلُلت والىشف عً مغجىب الجٍغ

أصلت ؤلازباث والىفي معا، ومً ظهت أزغي هى وؾُلت لخدلُم صفاع اإلاتهم وطلً مً 

 .(3)لغص عليهازاٌ جلُُض ألاصلت اإلالضمت غضه وا

                                                           
اضت، ئط أهه كض جبضوا على ًأحي الفدظ الىفس ي والعللي مخمما للفدظ الؿبي العاصي في بعؼ الحالاث الخ -(1)

بعؼ ألاخضار الجاهدحن ظىاهغ غحر عاصًت في ؾلىهُاتهم وهُئاتهم مما ًجعل اإلادىمت جأمغ باظغاء الفدظ الىفس ي لهم 

ومً الحالاث التي جلخط ي ئظغاء هظا الفدظ هجض: لاهدغافاث الجيؿُت، وجلً التي ًظهغ فيها الحضر شظوط في 

، وؾاةل جفٍغض الخضابحر ؤلاضاخُت لألخضار عبد الجباز الحىُصفي هظا اإلاىغىع:  اهظغ  ؾلىهُاجه أو ازخاٌ في مؼاظه،

 .525، ص 2009، العضص الشاوي، 25الجاهدحن، مجلت صمشم للعلىم لاكخطاصًت واللاهىهُت، اإلاجلض 

 اإلاخػمً كاهىن خماًت الؿفل، الؿالف الظهغ. 12-15اللاهىن عكم  اهظغ  -(2)

ع الجؼاةغي، مظهغة لىُل شهاصة اإلااظؿخحر في زخىىش ي طلُمت،  -(3) طىضُت الخدلُم مع ألاخضار في الدشَغ

 .69، ص2013ظامعت البلُضة، الجؼاةغ، الحلىق والعلىم الؿُاؾُت، جسطظ علم العلاب وؤلاظغاءاث الجؼاةُت، 
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يىن لاؾخجىاب ؾبلا لللىاعض العامت مً زاٌ كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت والتي  ٍو

مً كاهىن خماًت الؿفل، ًيىن في  69أخالىا ئليها اإلاشغع الجؼاةغي مً زاٌ هظ اإلااصة 

 الؿماع عىض الحػىع ألاٌو ولاؾخجىاب في اإلاىغىع.

لاهىن على كاض ي الخدلُلأن ًخأهض أوظب الأوال:طماع الحدث في الحضىز ألاول: 

سؿغه عً ول واكعت مً الىكاتع  ت اإلاتهم اإلاازل أمامه، ٍو عىض الحػىع ألاٌو مً هٍى

اإلاخابع بها، هما ٌعلمه بدله في ازخُاع صفاع، فان لم ًسخاع ٌعحن له مدامُا مً جللاء 

ام هفؿه ئطا ؾلب له طلً، هما على كاض ي الخدلُم أن ًيبه الحضر بدله في التز 

ىىه على طلً في اإلادػغ، وهى ما أكغجه اإلااصة  ذ ٍو  100الطمذ وعضم ؤلاصلاء بأي جطٍغ

 . (1)مً كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت

: ًلىم كاض ي الخدلُم في هظه اإلاغخلت ثاهُا: اطخجىاب الحدث في املىضىع

ت الحضر وئجمام ظمُع ؤلاظغاءاث  بمىاكشت الحضر في اإلاىغىع، فبعض ما ًخأهض مً هٍى

مً ق.ئ.ط الؿالفت الظهغ، ًىاظه الحضر  100الشيلُت اإلاىطىص عليها في هظ اإلااصة 

يىن طلً بأؾلىب بؿُـ وواضح لدؿهُل الفهم عل ُه، بجمُع التهم اإلايؿىبت ئلُه، ٍو

ىاكشه في ول تهمت مىاكشت جفطُلُت وصكُلت، هما ًىاظهه باألصلت اللاةمت غضه  ٍو

ؿالبه بالغص عليها مع مغاعاة الحالت الىفؿُت للحضر، مع جسطُظ فتراث للغاخت ئطا  ٍو

يىن ول طلً بدػىع ممشله الشغعي ئلى ظاهب صفاعه  .(2)ؾالذ مضة لاؾخجىاب، ٍو

 جلظت املىاحهتإمكاهُت اللجىء ل: الفسع الثاوي

ًخم اللجىء لجلؿت اإلاىاظهت في بعؼ الجغاةم أًً كاض ي الخدلُم مً زاٌ 

داث بحن ول مً الطحُت  اإلاىاكشت ولاؾخجىاب اؾخيخج بعؼ الخىاكػاث في الخطٍغ

                                                           
خه":  والتي جىظ على أهه -(1) حُطه علما  ًخحقق قاض ي الخحقُق حين مثىل املتهم لدًه ألول مسة مً هٍى ٍو

ىىه عً ذلك الخىبُه في  ىبهه بأهه حس في عدم إلادالء بأي إقساز ٍو بكل واقعت مً الىقائع امليظىبت إلُه ٍو

املحضس فئذا أزاد املتهم أن ًدلي بأقىاله جلقاها قاض ي الخحقُق مىه على الفىز كما ًيبغي للقاض ي أن ًىحه 

ًختر له محامُا عين له القاض ي محامُا مً جلقاء هفظه إذا املتهم بأن له الحق في اخخُاز محام عىه فئن لم 

ىىه عً ذلك باملحضس كما ًيبغي للقاض ي عالوة على ذلك أن ًيبه املتهم إلى وحىب إخطازه  طلب مىه ذلك ٍو

جىش للمتهم اخخُاز مىطً له في دائسة اخخصاص املحكمت -66ألامغ عكم  اهظغ "، بكل حغُير ًطسأ على عىىاهه ٍو

 مً كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت، اإلاعضٌ واإلاخمم، الؿالف الظهغ.اإلاخػ 155

 .76مغظع ؾابم،، ص خىىش ي طلُمت،  -(2)
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والشهىص أو اإلاتهم والشهىص أو بحن اإلاتهم والطحُت، فُلىم بمىاظهت الحضر مع الطحُت 

فؿُت للحضر ومضي اؾدُعابها مشل هظا ؤلاظغاء، فلض ًيىن مع مغاعاة صاةما الحالت الى

هظا ؤلاظغاء لا ًيسجم جماما مع اللىاعض التي ًجب أن ٌعامل بها الحضر أزىاء ئظغاءاث 

الخدلُم، لىً كاض ي الخدلُم ًلجأ ئلى هظا ؤلاظغاء فأغلب ألاخُان وهظا لِؿمه بىفؿه 

 ما كض ًطضع مً ألاؾغاف مً أكىاٌ.

 ألاوامس الصادزة بعد إجمام إحساءاث الخحقُق: الفسع الثالث

ًطضع كاض ي ألاخضار أو كاض ي الخدلُم اإلايلف بشإون ألاخضار جضابحر وكاةُت 

م  كبل ئضضاع أوامغ بعض الخدلُم، فخيىن ئظغاءاث زاضت باألخضار تهضف ئلى جلٍى

 ومعالجت الحضر مً ظهت، وئظغاءاث أزغي هي هفؿها جلً ؤلاظغاءاث التي ًخسظها مع

اإلاتهمحن البالغحن، مشل ألامغ بالحبـ اإلاإكذ والغكابت اللػاةُت باإلغافت ئلى ألامغ 

 باإلخػاع وألامغ باللبؼ.

ت والعالحُت: : أوال مُت للحضر، زّطها إلاحساءاث التهرًبُت، التربٍى هي ئظغاءاث جلٍى

اإلاشغع الجؼاةغي للاض ي ألاخضار فلـ صون غحره، فهي ئظغاءاث زاضت فلـ بلػاء 

خضار ولا ًمىً ئًجاصها لضي كػاء البالغحن، فهي تهضف ئلى جأهُل وئضاح الحضر، ألا 

مً كاهىن خماًت الؿفل التي ججحز للاض ي  70هظه الخضابحر مىطىص عليها في اإلااصة 

 ُت:ط جضبحر مً الخضابحر الىكاةُت آلاجألاخضار وكاض ي الخدلُم اإلايلف باألخضار باجسا

ً بالشلت.حؿلُم الؿفل ئلى ممشله الش -  غعي أو ئلى شخظ أو عاةلت ظضًٍغ

 وغعه في مإؾؿت معخمضة ميلفت بمؿاعضة الؿفىلت. -

 وغعه في مغهؼ مخسطظ في خماًت الؿفىلت الجاهدت. -

ت اإلاغاكبت وجخىفل مطالح الىؾـ اإلافخىح بدىفُظه -  .(1)وغع الؿفل جدذ هظام الحٍغ

غ الضوعٍت التي خؿب ال وجيىن ظمُع هظه الخضابحر كابلت للمغاظعت والخغُحر خلاٍع

ً على جىفُظ الخضابحر،  جغؾل للاض ي ألاخضار مً ؾغف مطالح الىؾـ اإلافخىح الؿاهٍغ

 أشهغ. 06وخضصث مضة الىغع في اإلاإؾؿاث لا جخعضي 

                                                           
 ؾالف الظهغ.اإلاخعلم بلاهىن خماًت الؿفل،  12-15مً اللاهىن عكم  70هظ اإلااصة  اهظغ  -(1)
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غالبا مشل هظه ألاوامغ  بطفت اإلايلف بشإون ألاخضار ًطضع كاض ي الخدلُم 

كبت ومخابعت مً ؾغف مطالح جدفظُت وكخُت لفترة معُىت ًيىن فيها الؿفل جدذ مغا

م  يىن طلً عً ؾٍغ غ صوعٍت للاض ي  ئعؾاٌالىؾـ اإلافخىح على اإلاؿخىي اإلادلي، ٍو جلاٍع

ألاخضار جبحن فُه مضي جؿىع ؾلىن الحضر، أو مضي جىفغ الظغوف اإلااةمت في مدُـ 

 أؾغة الحضر، وهظا مضي اؾخجابت الحضر ؤلاًجابُت.

مً أبغػ ؤلاظغاءاث التي ًأمغ بها كاض ي : ثاهُا: إلاحساءاث القضائُت العقابُت

والحبـ اإلاإكذ، فمً زاٌ  (1)الخدلُم أزىاء ئظغاءاث الخدلُم هى الغكابت اللػاةُت

أضبذ ٌعخمض في ألاضل علي ؤلافغاط  2015حعضًل كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت لؿىت 

في خالت عضم ولاؾخصىاء الغكابت اللػاةُت والتي ظاءث هبضًل إلظغاء الحبـ اإلاإكذ، و

مً  123هفاًت الخضابحر ًمىً اللجىء للحبـ اإلاإكذ، جؿبُلا إلاا وعص في هظ اإلااصة 

 .(2)ق.ئ.ط

 خاجمت:

اإلاسططت للمجغمحن الخدلُم ئظغاءاث ئظغاءاث الخدلُم مع ألاخضار عً  جخمحز

مغاخل  بسطىضُت جخىافم مع ؾً الحضر اإلاجغم، وطلً في مسخلف البالغحن 

م عبر مغخلخحن جخمشل ألاولى في ئظغاءاث البدض والخدغي التي جلىم بها الخدلُم، والتي جخ

الػبؿُت اللػاةُت، وئظغاءاث الخدلُم التي ًلىم بها كاض ي الخدلُم الخاص 

ئظغاء جدلُم اظخماعي على  فُسطظ ار، وهظغا لخطىضُاث هظه ؤلاظغاءاث،باألخض

العاةلت واإلادُـ اإلاجاوع الحضر ًخمشل في البدض عً الحالت لاظخماعُت للحضر وؾـ 

                                                           
اإلاإكذ بمىظب اللاهىن اؾخدضر اإلاشغع الجؼاةغي هظام الغكابت اللػاةُت ووان في بضاًخه هبضًل للحبـ  -(1)

غه هى الخسفُف مً زؿىعة ومؿاوب الحبـ اإلاإكذ، لىً  1986ماعؽ  04اإلاإعر في  85-05 والغغع مً جلٍغ

اإلاعضٌ للاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت مً زاٌ  02-15مً زاٌ حعضًل كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت بمىظب ألامغ 

 وعىض الػغوعة ًسػع اإلاتهم للغكابت اللػاةُت.أن ألاضل هى ؤلافغاط  مً ٌشاع ئلى 123هظ اإلااصة 

: "ًبلى اإلاتهم خغا أزىاء ئظغاءاث الخدلُم اللػاتي، غحر أهه ئطا اكخػذ الػغوعة اجساط  والتي جىظ على أهه -(2)

 02-15اللاهىن عكم  اهظغ ئظغاءاث لػمان مشىله أمام اللػاء ًمىً ئزػاعه لالتزاماث الغكابت اللػاةُت...." ، 

 ؾالف الظهغ.كاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت،  حعضًل اإلاخػمً
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له، باإلغافت ئلى الخدلُم غحر الغؾمي الظي ًلىم به كاض ي ألاخضار وهظا كطض لاؾاع 

 الخام ليل الظغوف اإلادُؿت بالحضر.

حعخبر مغخلت الخدلُم في ظغاةم ألاخضار مً اإلاغاخل الحؿاؾت ظضا في مداهمت 

ت الحضر لا معاكبخه، الحضر، فىظغا لخطىضُت هظا اللػاء الظي ٌؿعى ئلى خماً

لت اعجيابه بل في  فخيىن مغخلت للبدض العمُم لِـ فلـ في اعجياب الفعل وؾٍغ

ألاؾباب التي أصث بالحضر ئلى اعجياب طلً الفعل، فخعض ئظغاءاث الخدلُم في اللػاًا 

ت للمداهمت، أًً  الجؼاةُت بطفت عامت وكػاًا ألاخضار بطفت زاضت مغخلت جدػحًر

خىلُب عً ألاصلت مً أظل ئزباث الىاكعت أو هفيها، وبالخالي جىظُه ًخم مً زالها ال

التهمت أو اؾدبعاصها للصخظ اإلاشدبه فُه، فُمغ الخدلُم عبر مسخلف ؤلاظغاءاث 

اللاهىهُت التي كغعها اإلاشغع الجؼاةغي إلاشل هظه الفئت، وطلً مً زاٌ جبُان مسخلف 

لألخضار والتي ًمىً اعخباعها غماهاث  اإلاباصب التي ًلىم عليها كػاء الخدلُم باليؿبت

 ًخمخع بها الحضر زاٌ هظه اإلاغخلت ؤلاظغاةُت الحؿاؾت. 

ومً أظل جدلُم ول هظه الػماهاث ؾهغ اإلاشغع الجؼاةغي مً زاٌ كاهىن خماًت 

الؿفل على جىَغـ غماهاث كاهىهُت لحماًت الحضر، فسطىضُت الخدلُم في ظغاةم 

لفعل لخيىن هىان ئظغاءاث وكاةُت، ووغع الحضر في ألاخضار جبحن أؾباب اعجياب ا

 ظغوف ماةمت مً أظل خماًخه في ظمُع مغاخل الخدلُم.

حغُحر الىظغة هما ٌؿعى اإلاشغع الجؼاةغي مً زاٌ كاهىن خماًت الؿفل ئلى 

عُت لجغاةم ألاخضار، وطلً مً زاٌ ظعل كػاء ألاخضار أهثر مىه خماتي مً  الدشَغ

ض الحضر باظغاءاث زاضت جغاعي الظغوف الىفؿُت اعخباعه علابي، هما  ؾعى على جفٍغ

 تهم وهظا في مسخلف مغاخل الخدلُم.للحضر وهظا ؾً اإلا

وأهض على هظه ؤلاظغاءاث مً زاٌ الػماهاث اللاهىهُت اإلاسخلفت اإلاسططت  

للحضر الجاهذ في مغخلت اإلاداهمت، وهى ما هشمىه شخطُا زاضت ما ًخعلم بيل مً 

ت الجلؿا ت خػىع الضفاع، ئمياهُت ئعفاء الحضر مً خػىع الجلؿت ئلى ؾٍغ ث، ئظباٍع

غاًت جسطُظ أماهً مىعؼلت عً فئت اإلادبىؾحن البالغحن في خالت الحىم بعلىبت 

ت.  ؾالبت للحٍغ
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