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 م 2016( لسنة  4قرار بقانون رقم )

  بشأن حماية األحداث وتعديالته
 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 ( منه،43المادة )م وتعديالته، ال سيما أحكام 2003استنادًا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

 م وتعديالته، المعمول به في المحافظات الجنوبية،1936( لسنة 74وألحكام قانون العقوبات رقم )
م وتعديالته، المعمول به في المحافظات 1937( لسنننة 2وعلى أحكام قانون المجرمين األحداث رقم )

 الجنوبية،
عديالته، المعمول به في المحافظات م وت1954( لسنننة 16وعلى أحكام قانون إصننالا األحداث رقم )

 الشمالية،
م وتعننديالتننه، المعمول بننه في المحننافظننات 1960( لسنننننننننننننننننة  16وعلى أحكننام قننانون العقوبننات رقم )

 الشمالية،
 م،2001( لسنة 3وعلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
 م وتعديالته،2004( لسنة 7وعلى أحكام قانون الطفل الفلسطيني رقم )

 م،2014/04/22م، وتاريخ 2012/12/18اًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ وبن
 وعلى الصالحيات المخولة لنا،
 وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
  

 أصدرنا القرار بقانون اآلتي:
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 الفصل األول 
 تعاريف وأحكام عامة 

 
 1 (1مادة )

 تعاريف 

والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصننصننة لدا أدناا، ما لم تدل يكون للكلمات 
 القرينة على خالف ذلك:

 وزارة الشؤون االجتماعية. الوزارة:

 وزير الشؤون االجتماعية. الوزير:

عند  ( سنننننننننننننة ميالدية تاملة وقال ارتكابه فعاًل مجرمًا، أو 18الطفل الذي لم يتجاوز سنننننننننننننه ) الحدث:
وجودا في إحدى حاالت التعرض لالنحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية، فإذا ثبال عدم وجودها 

 ُيقدر سنه بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة األحداث حسب مقتضى الحال.

هي الدائرة التابعة لوزارة الشنننننؤون االجتماعية، المعنية بمبامنننننرة ومتابعة منننننؤون   دائرة حماية الطفولة:
ألحنننداث واأللفنننال المعرخننننننننننننننين للخطر وخطر االنحراف لبقنننًا لقنننانون الطفنننل وهنننذا القرار بقنننانون  ا

 واألنظمة الصادرة بموجبدما.

ــد حـماـية الطفوـلة: الموظف العنام في وزارة الشننننننننننننننؤون االجتمناعينة النذي يعمنل في دائرة حمناية   مرشـــــــ
لقانون واللوائح واألنظمة الصنننننادرة الطفولة، ويختص بمدمة تقييم حالة ومتابعة قضنننننايا األلفال لبقًا ل

 بموجبه.
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هي دار مالحظنة ورعناينة وتن هينل األحنداث واأللفنال المعرخننننننننننننننين للخطر  دار الرعـاـية اتمتمـا:ـية:
وخطر االنحراف، وهي أي مؤسننسننة إصننالحية، حكومية، أو أهلية، يعتمدها الوزير بالتنسننير م  وزارة  

ظ على األلفننال ومالحظتدم، وويواء ووصننننننننننننننالا وتنن هيننل  العنندل ووزارة الننداخليننة والنيننابننة العننامننة للتحف
األحنداث واأللفنال المعرخننننننننننننننين للخطر وخطر االنحراف علمينًا ومدنينًا، إلعنادة تن هيلدم ودمجدم في 

 المجتم ، وتنظم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لدذا الخصوص.

نون، المختصنننة بنظر قضنننايا  محكمة األحداث المنشننن ة والمشنننكلة وفًقا ألحكام هذا القرار بقا المحكمة:
 األحداث واأللفال المعرخين للخطر وخطر االنحراف.

النيابة المختصنننننننننننننة بمتابعة قضنننننننننننننايا األحداث واأللفال المعرخنننننننننننننين للخطر وخطر  نيابة األحداث:
 االنحراف.

الشنننرلة المختصنننة ب عمال جم  االسنننتدالالت والضنننبض القضنننائي بقضنننايا األحداث  شــر ة األحداث:
 معرخين لخطر االنحراف.واأللفال ال

الشنننخص المسنننؤول عن رعاية الطفل وحضنننانته سنننواء تان والدا أو والدته أو وليه  متولي أمر الطفل:
 أو وصيه أو األسر البديلة التي تحتضن الطفل أو أي مخص آخر يتولى رعايته.

 (2مادة ) 
 المصلحة الفضلى للطفل

تقرير مرمنننننند حماية الطفولة وما تنظرا من بينات،  تقدر المحكمة مصننننننلحة الطفل الفضننننننلى بناًء على  
  على أن يتضمن ذلك احترام حقوق الطفل المرعية وسبل إصالحه وسرعة اندماجه في المجتم .
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 (3مادة )
 مراعاة اإلبقاء على الطفل في محيطه األسري 

  إعطاء  يجب أن يددف تل قرار يق  اتخاذا بشنننننن ن األحداث إلى إبقاء الطفل في محيطه األسننننننري م
االعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة وعدم فصنل الطفل عن والديه أو متولي أمرا إال إذا تبين للسنلطة 
القضننننائية أن هذا الفصننننل خننننروري لصننننيانة مصننننلحة الطفل الفضننننلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل 

اتنه ولسننننننننننننننننه  الحر في مواصننننننننننننننلنة التمت  بمختلف ظروف الحيناة والخندمنات المالئمنة لحيناتنه ولحناجين
 والمتناسب م  المحيض األسري.

 (4مادة )
 مراعاة حق اتصال الطفل بوالديه ومحيطه 

يضنننمن هذا القرار بقانون للطفل المنفصنننل عن والديه أو أحدهما حر المحافظة بصنننورة منتظمة على  
نعه من  العالقات الشنخصنية وعلى االتصناالت لكال والديه ومتولي أمرا وبقية أفراد عائلته، وال يجوز م

االتصننننننال بدم، ويحر له أثناء تنفيذ التدبير التمت  بإجازة دورية ومحدودة المدة إال إذا قررت المحكمة 
 المختصة خالف ذلك وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى.

 (5مادة )
 سن المسؤولية الجزائية 

مجرمًا أو عند وجودا في ال يسن ل جزائيًا من لم يتم الاانية عشنرة من عمرا وقال ارتكابه فعاًل   .1
 إحدى حاالت التعرض لخطر االنحراف.

م  مراعاة ما ورد في قانون الطفل النافذ، يعتبر معرخنننننننننننًا لخطر االنحراف الطفل الذي تقل    .2
( سنننننننننة إذا حدثال منه واقعة تشننننننننكل جناية أو جنحة، وتتم إحالته لمرمنننننننند حماية  12سنننننننننه عن )

  الطفولة لمتابعته.
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 (6مادة )
 جريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي وقوع ال

إذا وق  الفعل المكون للجريمة من حدث تحال ت ثير مرض عقلي أو نفسنننننننننني أو خننننننننننعف عقلي أفقدا 
القدرة على اإلدراك أو االختيار، أو تان وقال الجريمة مصابًا بحالة مرخية أخعفال على نحو جسيم  

نسنننننننير م  النيابة بإيداعه ب حد المشنننننننافي أو إدراكه أو حرية اختيارا، يتولى مرمننننننند حماية الطفولة بالت
 المراكز المتخصصة.

 (7مادة )
 حظر المعاملة القاسية للحدث

لكل حدث الحر في معاملة تتناسنننننننب م  سننننننننه وتحمي منننننننرفه وترامته وتيسنننننننر اندماجه في   .1
المجتم ، ويحظر إخضننننناد الحدث للتعذيب الجسننننندي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسنننننية  

 و المدينة أو الحالة بالكرامة اإلنسانية.أ

 ال يحكم على الحدث بعقوبة اإلعدام أو العقوبات المالية. .2

يحظر اسنننننتخدام القيود م  الحدث إال في الحاالت التي يبدي فيدا من التمرد أو الشنننننراسنننننة ما  .3
 يستوجب ذلك، وبالقدر الالزم فقض.

وية والت هيلية، ويتجنب اللجوء إلى التوقيف االحتيالي  تعطى األولوية للوسنننائل الوقائية والترب  .4
والتدابير السنننالبة للحرية وبخاصنننة قصنننيرة المدة إال في الحاالت الصنننعبة، وبما يتفر م  مصنننلحة  

 الطفل الفضلى.
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 (8مادة )
 اتستعجال في نظر قضايا األحداث

األحوال اإلفراج عن الحدث  تعتبر قضنننننننننننننايا األحداث من القضنننننننننننننايا المسنننننننننننننتعجلة، ويراعى في جمي   
الموقوف احتياليًا في أي مرحلة من مراحل التحقير أو المحاكمة، منننننننننننريطة أال يشنننننننننننكل ذلك خطورة  

  عليه وأال يضر بسير العدالة.

 2 (9مادة )
 سرية قضايا األحداث 

تعتبر الملفات الخاصة باألحداث ملفات سرية، وال يسمح ب ي حال من األحوال تصويرها أو    .  1
نشرها أو السماا لغير محامي الحدث أو متولي أمرا أو مرمد حماية الطفولة من االلالد عليدا إال  
بإذن من نيابة األحداث، أما إذا تانال الدعوى منظورة أمام المحكمة فلدا أن ت ذن لمحامي الحدث أو  

 متولي أمرا أو مرمد حماية الطفولة بااللالد على ملف الدعوى. 

وصنورة الحدث أو أي معلومات تدل على منخصنيته أو نشنر وقائ  التحقير   يحظر نشنر اسنم  .2
والمحاكمة أو ملخصننندا في أي وسنننيلة من وسنننائل النشنننر، ويجوز للمحكمة السنننماا بنشنننر الحكم 

 الندائي، على أال يذتر فيه سوى األحرف األولى من اسم الحدث أو تنيته أو لقبه.

 ( 10مادة )
 المساعدة القانونية 

يكون للحدث في الجنايات والجنح محاميًا للدفاد عنه، سواء في مرحلة التحقير االبتدائي أو يجب أن  
المحاكمة، فإذا لم يوتل متولي أمرا محاميًا، تتولى النيابة أو المحكمة على حسننننب األحوال ندبه على  

 نفقتدا.
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 ( 11مادة )
 حظر الدتلة على الحدث 

وثيقنننننة علمية أو مدنية للحدث تدل على أندا صادرة عن  يحظر وخ  أي عالمة مميزة على أي   .1
 دار الرعاية االجتماعية.

ال تسنري أحكام التكرار على األحداث، وال تسنجل األحكام الصنادرة بحقدم في السنجل العدلي، وال    .2
 تعتبر من األسبقيات، وال تطبر بحقدم العقوبات التكميلية والتبعية عدا المصادرة ووغالق المحل.

 ( 12مادة ) 
 تخفيض مدة التقادم 

إن مندد التقنادم المنصننننننننننننننوص عليدنا في قنانون اإلجراءات الجزائينة وقنانون العقوبنات الننافنذة والمتعلقنة 
بالجرائم والعقوبات والتدابير اإلصنننننننننننننالحية وااللتزامات المدنية وسنننننننننننننقو  الدعوى الجزائية تخف  إلى 

 نصفدا في جمي  جرائم األحداث.

 ( 13مادة )
 عليم للحدثتلقي الت

لكننل حنندث محكوم عليننه بنناإليننداد في دار الرعننايننة االجتمنناعيننة الحر في تلقي التعليم حتى    .1
انتداء مرحلة التعليم األسننننننننننناسننننننننننني، ويجب على دار الرعاية االجتماعية اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 لتمكين الحدث من إعمال هذا الحر.

لحدث من اسنننننننننتكمال مرحلة التعليم الاانوي تلما تعمل دار الرعاية االجتماعية على تمكين ا   .2
 أمكن ذلك.
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 ( 14مادة )
 إعفاء دعاوى األحداث من الرسوم والمصاريف 

يعفى األحداث من أداء أية رسنننننوم أو مصننننناريف أمام جمي  المحاكم في الدعاوى المتعلقة بدذا القرار 
 بقانون.

 الفصل الثاني
 دائي مع األحداثإمراءات ممع اتستدتتت والتحقيق اتبت

  
 ( 15مادة )

 شر ة األحداث 

تتولى أعمال االسننتدالالت في تل ما يتعلر باألحداث أو األلفال المعرخننين لخطر االنحراف مننرلة 
متخصننننصننننة في تل محافظة حسننننب مقتضننننى الحال، ويصنننندر بتخصننننيصنننندا قرار من وزير الداخلية، 

 ويراعى عند تخصيصدا أن تتضمن عناصر من اإلناث.

 ( 16)مادة 
 نيابة األحداث 

تخصننص بموجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة لدحداث واأللفال المعرخننين لخطر االنحراف،    .1
 وتتولى تل ما يتعلر باألحداث واأللفال المعرخين لخطر االنحراف لدى المحكمة.

يننة النننافننذ، مننا لم تجري نيننابننة األحننداث التحقير لبقننًا لاجراءات المقررة بقننانون اإلجراءات الجزائ  .2
تتعارض م  أحكام هذا القرار بقانون، ويقوم عضو النيابة مبامرة بتكليف مرمد حماية الطفولة بجمي   
األعمال واألبحاث االجتماعية الالزمة للتوصننل إلى إظدار الحقيقة ومعرفة مننخصننية الطفل والوسننائل 

 المناسبة إلصالحه وحمايته.
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 ( 17مادة )
 ولة للحدث متابعة مرشد حماية الطف 

يتاب  مرمننننننننننننند حماية الطفولة الحدث من مرحلة التحقير وحتى المحاكمة، ويقدم تقريرًا أوليًا لعضنننننننننننننو 
 النيابة عن حالة وسلوك الحدث، باإلخافة إلى تقرير مفصل للمحكمة عند إحالة الدعوى إليدا.

 3  (18مادة ) 
 القبض على األحداث 

 التلبس، يتم تسليمه فورًا لشرلة األحداث.في حال القب  على الحدث في حالة  .1

على مننننننرلة األحداث إعالم متولي أمرا ومرمنننننند حماية الطفولة فور القب  عليه أو تسننننننلمه وفقًا  .2
 للفقرة السابقة.

( سننننننننننننننناعننة من لحظننة 24يجننب عرض الحنندث المقبوض عليننه على نيننابننة األحننداث خالل منندة ) .3
 القب  عليه.

ذ كافأل ااوامر والمذكرات الصرررا عن جه ت ات اصاتصرررا  وف   تختص شرررراأل ااث ات فت    .4

 أثكام هذا القراع فقانون.

 ( 19مادة )
 حضور مرشد حماية الطفولة ومتولي أمر الطفل أثناء مرحلة التحقيق 

ال يجري اسنننننننتجوا  الحدث إال بحضنننننننور مرمننننننند حماية الطفولة ومتولي أمرا ومحاميه، ويجوز إجراء 
 أمرا إذا اقتضال مصلحة الطفل الفضلى أو ظروف الدعوى ذلك. التحقير دون حضور متولي
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 ( 20مادة )
 توقيف الحدث 

ال يجوز توقيف الحندث، إال أننه إذا تناننال ظروف الندعوى تسننننننننننننننتندعي خالف ذلنك جناز لنينابنة    .1
األحداث األمر بتوقيفه في إحدى دور الرعاية االجتماعية تحال مالحظة مرمد حماية الطفولة المتاب   

( سننننننننناعة ما لم ت مر المحكمة بمدها وفقًا 48وتقديمه عند تل للب، على أال تزيد مدة التوقيف عن )
 لقواعد التوقيف المنصوص عليدا في قانون اإلجراءات الجزائية النافذ.

يجوز بداًل من اإلجراء المنصنننننوص عليه في الفقرة السنننننابقة األمر بتسنننننليم الحدث إلى أحد والديه   .2
متولي أمرا للمحنافظنة علينه وتقنديمنه عنند تنل للنب، ويعناقنب عنند اإلخالل بدنذا الواجنب بغرامنة ال  أو  

 تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلدا بالعملة المتداولة قانونًا.

يجوز للمحكمنة إخالء سننننننننننننننبينل الحندث الموقوف إذا وجندت في الندعوى أو في حنالنة الحندث منا    .3
يقدم متولي أمرا تفالة تضنننننننننمن حضنننننننننور الحدث في أي دور من أدوار يسنننننننننتدعي ذلك، وبشنننننننننر  أن  

 التحقير أو المحاكمة.

 في حال عدم وجود دور للرعاية االجتماعية يوخ  الحدث في محل توقيف خاص باألحداث.  .4

يمكن للحندث الموقوف التمت  بنإجنازة في العطنل الرسننننننننننننننمينة وأينة أينام أخرى محنددة وفقنًا لمنا تقررا    .5
 ة بطلب من نيابة األحداث أو الحدث نفسه أو مرمد حماية الطفولة أو من يماله.المحكم

( سنننننننننننننننننة أثننناء فترة التوقيف جنناز للمحكمننة أن تمنندد توقيفننه في إحنندى دور 18إذا أتم الحنندث )  .6
 الت هيل والرعاية.

قررة في ال يجوز أن يسنننننننننننتمر توقيف الحدث في جمي  األحوال أكار من الحد األدنى للعقوبة الم  .7
 القانون على الفعل المخالف للقانون الموقوف بسببه.
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 ( 21) مادة
 الفصل بين األحداث والبالغين

تتخذ التدابير الالزمة لفصنننل األحداث وفقًا لتصننننيف مخالفتدم والتدابير المحكوم بدا عليدم، تما   .1
 فين البالغين.تتخذ التدابير الالزمة لفصل األحداث الموقوفين عن المحكومين، والموق

ال يجوز الجم  بين األحنداث أو األلفنال المعرخننننننننننننننين للخطر أو لخطر االنحراف بين النذتور   .2
 واإلناث بإيداعدم دار رعاية اجتماعية واحدة أو في أقسام واحدة.

على مننننننننننننننرلنة األحنداث أن تتخننذ التنندابير الالزمنة لمن  اختال  أي حندث تجري محنناكمتننه أمنام   .3
اء نقلننه من المحكمننة ووليدننا أو أثننناء االنتظننار قبننل ماولننه أمننام المحكمننة أو بعنندهننا  المحكمننة أو أثننن
 بالمتدمين البالغين.

 ( 22مادة )
 الفحص الطبي للحدث 

يجنننب عرض الحننندث أو الطفنننل المعرض لخطر االنحراف فور توقيفنننه أو إينننداعنننه على جدنننة لبينننة  
  لتي تتطلبدا حالته البدنية أو العقلية.معتمدة لضمان تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعالجية ا

 ( 23مادة )
 الوسا ة

على نيابة األحداث من تلقاء نفسننننننننننننندا وقبل تحريك الدعوى الجزائية عرض الوسنننننننننننننالة في جرائم   .1
الجنح والمخنالفنات بين المجني علينه والحندث، وذلنك بموافقنة الحندث أو متولي أمرا والمجني علينه إذا  

مننننننننن ن هذا اإلجراء إصنننننننننالا الضنننننننننرر الحاصنننننننننل بالمجني عليه، أو إنداء   بدا لنيابة األحداث أن من
االخنطرا  الذي أحدثته الجريمة، أو اإلسندام في ت هيل فاعله، ولدا في سنبيل ذلك االسنتعانة بشنرلة 
 األحداث أو بمرمد حماية الطفولة أو أحد الوسطاء، مريطة اعتراف الحدث بالواقعة المنسوبة إليه.
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 أمرا أو محاميه للب إجراء الوسالة وفقًا ألحكام هذا المادة. للحدث أو متولي .2

في حالة نجاا الوسالة يتم تحرير محضر بذلك، موق  من جمي  األلراف وتسلم نسخة منه لكل  .3
لرف، ويتضننننننننننمن اتفاق الوسننننننننننالة تعدد الحدث تحال خننننننننننمان متولي أمرا بتنفيذ التزام أو أكار من  

تفاق تإصالا الضرر الحاصل للمجني عليه أو إجراء مراقبة لبية  االلتزامات المحددة في محضر اال
أو الخضننود لعالج أو حتى عدم االتصننال م  أي مننخص أو منعه من ارتياد أماكن محددة قد تسنندل  
عودة الحدث لاجرام، أو االتفاق على إيقاد إحدى التدابير الواردة في هذا القرار بقانون التي تتناسننب  

بير اإليداد، وذلك في األجل المحدد في االتفاق، مننننننننننننننريطة أن ال تزيد تلك المدة م  ت هيله ما عدا تد 
( سننوات، وتتولى منرلة األحداث ومرمند حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الوسنالة 3عن )

 تحال إمراف نيابة األحداث.

على حقوق المتضنرر من    يترتب على تنفيذ اتفاق الوسنالة انقضناء الدعوى الجزائية، وال أثر لذلك .4
الجريمة في رف  دعوى مدنية أمام المحكمة المختصننة، وفي حال عدم تنفيذ بنود الوسننالة، يتم السننير 
في إجراءات الندعوى الجزائينة م  األخنذ بعين االعتبنار منا تم تنفينذا من قبنل الحندث، وال يعتند بناعتراف  

 ة.الحدث أثناء إجراء الوسالة بعد إحالته للمحكمة المختص

 يعتبر إجراء الوسالة قالعًا للتقادم، ويراعى في إجرائدا السرعة الممكنة. .5
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 الفصل الثالث 
 أصول محاكمة األحداث

 

 4  (24مادة )
 المحكمة 

 ص يحاكم الح ت إص أمام المحكمأل وفقًا اثكام هذا القراع فقانون. .1

والرسنننننمية والفترات المسنننننائية إذا اقتضنننننال الضنننننرورة أو للمحكمة أن تنعقد أيام العطل األسنننننبوعية   .2
 مصلحة الطفل الفضلى ذلك.

 يجوز أن تنعقد المحكمة في مكان وجود دور الرعاية االجتماعية. .3

 5( 25مادة )
 تشكيل المحكمة 

تشكل المحكمة من قاٍض فرد بدرجة قاخي صلح في تل محافظة على األقل، تختص بالنظر    أ. .1
المخالفات والجنح، وعند وجود الطفل في إحدى حاالت التعرض للخطر وخطر االنحراف،  في  

 وتست نف أحكامدا أمام محكمة بداية بصفتدا االستئنافية.
تشكل المحكمة من قاٍض فرد بدرجة قاخي بداية في تل محافظة على األقل، تختص بالنظر في    .

 الجنايات. 

بحضنننور مرمننند حماية الطفولة وعضنننو نيابة األحداث، وعلى المحكمة وقبل ال تنعقد المحكمة إال  .2
 الفصل في أمر الحدث أن تناقش مرمد حماية الطفولة.
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إن لم يفند تقرير مرمد حماية الطفولة من قبل ألراف الدعوى أو المحكمة ذاتدا فإنه يعتبر أساسًا   .3
 كم المحكمة.لتقدير حالة الحدث ومصلحته، ويجب أن يكون منتجًا في ح

 6( 26مادة )
 اتختصاص النوعي والشخصي للمحكمة 

تختص المحكمنة دون غيرهنا بنالنظر في أمر األحنداث أو األلفنال الموجودين في إحندى الحناالت    .1
الصنننننننعبة التي تددد سنننننننالمة الطفل البدنية أو النفسنننننننية أو المعرخنننننننين لخطر االنحراف، وفقًا ألحكام  

 قانون الطفل النافذ.

إذا امننننننننننننننترك في الجريمننة الواحنندة أو في جرائم متالزمننة أحننداث وبننالغون، فيفرق بيندم بقرار من    .2
( من القانون األصنننننننننننننلي، وينظم ملف 16/2النائب العام أو أحد مسننننننننننننناعديه م  مراعاة نص المادة )

 خاص باألحداث ليحاكموا أمام المحاكم المختصة وفًقا ألحكام القانون.

 ( 27مادة )
 المكاني للمحكمة اتختصاص 

 يعين االختصاص المكاني للمحكمة وفقًا للترتيب اآلتي: .1

محننل وقود الفعننل المجرم، أو الننذي توافرت فيننه إحنندى حنناالت التعرض لخطر االنحراف أو  أ.
 إحدى الحاالت التي تددد سالمة الطفل وفقًا ألحكام قانون الطفل النافذ.

 ن متولي أمرا.محل إقامة الطفل أو محل سكنه أو سك  .

 محل إلقاء القب  عليه. ج.
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مكنان وجود دار الرعناينة االجتمناعينة التي أودد فيدنا الطفنل بصننننننننننننننفنة مؤقتنة أو مسننننننننننننننتمرة أو   د.
 الشخص الذي سلم إليه.

للمحكمة أن تتخلى عن القضنننية وتحيلدا إلى محكمة أخرى إذا اقتضنننال مصنننلحة الطفل الفضنننلى    .2
 ي ما يعرقل سير المحاكمة.ذلك، على أال ينش  عن هذا التخل

 ( 28مادة )
 مكتب الدفاع اتمتماعي 

يجوز للوزارة إنشنناء مكتب للدفاد االجتماعي في المحكمة، بحيي يشننتمل على مختصننين في اإلرمنناد 
النفسني واالجتماعي باإلخنافة لمرمند حماية الطفولة، وللقاخني االسنتعانة ب ي جدة أخرى لالسنتئنا   

الفضنننننلى للحدث أو للطفل المعرض لخطر االنحراف ومتطلبات العدالة   برأيدا إذا اقتضنننننال المصنننننلحة
 ذلك.

  7( 29مادة )
 التبليغ

إعالنننه إلى الحنندث وتننل حكم   يبلغ متولي أمر الحنندث ومحنناميننه بكننل إجراء ممننا يوجننب القننانون   .1
 يصدر في م نه.

أمرا ومحاميه، ووذا   يجري إبالغ الحدث بموعد المحاكمة واألحكام الصننننادرة بحقه بواسننننطة متولي  .2
 تعذر ذلك فيجري التبليغ إلى الحدث بالذات، أو إلى وصي خاص تعينه المحكمة لذات الغرض.

في حالة تعذر تبليغ الحدث أو متولي أمرا، فيتم تبليغ متولي أمر الحدث دون ذتر اسننننننننننننم الحدث . 3
 المدنية والتجارية النافذ.وفًقا ألصول التبليغ المنصوص عليدا في قانون أصول المحاكمات 
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 ( 30مادة )
 ملسات المحاكمة

تنعقد جلسننات المحكمة بصننورة سننرية تحال لائلة البطالن، وال تجوز محاكمة الحدث إال بحضنور   .1
متولي أمرا ومرمنننند حماية الطفولة باإلخننننافة لمحاميه، ومن تجيز له المحكمة الحضننننور بإذن خاص 

 وفقًا للقانون.

المحكمة عند البدء في المحاكمة بلغة بسنننيطة خالصنننة التدمة الموجدة إلى الحدث وتسننن له تشنننرا   .2
 عندا.

إذا اعترف الحدث بالجرم يسنننننننننجل اعترافه بكلمات أقر  ما تكون إلى األلفات التي اسنننننننننتعملدا في  .3
صننننننل  اعترافه، ثم تسننننننتم  المحكمة إلى تقرير مرمنننننند حماية الطفولة ومداخالت ألراف الدعوى، ثم تف

 بالدعوى، إال إذا بدت لدا أسبا  تافية تقضي بغير ذلك.

إذا لم يعترف الحدث بالجرم تشنننرد المحكمة بسنننماد مننندود اإلثبات، ويجوز لدا أو لمتولي أمرا أو  .4
 محاميه مناقشة الشدود.

إذا تبين للمحكمة لدى االنتداء من سننننننننماد بينة اإلثبات وجود أدلة بحر الحدث، تسننننننننم  منننننننندادة  .5
د الدفاد، ويسنننمح للحدث أن يتقدم بدفاعه، تما يسنننمح لمتولي أمرا أو محاميه باإلخنننافة لمرمننند مننندو 

 حماية الطفولة بمساعدته في ذلك.

تسنننم  المحكمة تقرير مرمننند حماية الطفولة، ويجوز للحدث أو متولي أمرا باإلخنننافة لمحاميه أن  .6
 لك للمحكمة.يناقش مرمد حماية الطفولة وأن يفند تقريرا، تما يجوز ذ 

للمحكمة أن ت مر بإخراج الحدث من الجلسنة بعد سنؤاله، أو بإخراج أحد من الذين ذتروا في الفقرة   .7
األولى من هذا المادة في أي وقال إذا رأت خنرورة لذلك، على أنه ال يجوز إخراج محامي الحدث أو 

فدام الحدث بما تم في غيبته من  مرمند حماية الطفولة، تما ال يجوز للمحكمة الحكم باإلدانة إال بعد إ
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إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضننور المحاكمة بنفسننه إذا رأت أن مصننلحته تقتضنني ذلك أو 
بنناًء على توصننننننننننننننينة من مرمنننننننننننننند حمناينة الطفولنة أو من نينابنة األحنداث، وفي هنذا الحنالنة يعتبر الحكم 

 حضوريًا.

ودراستدا تفصل المحكمة بالدعوى وتصدر حكمدا في جلسة علنية  بعد االنتداء من سماد البينات    .8
 ( من هذا القانون.9وفر األسس المذتورة في المادة )

يتب  أمننام المحكمننة في جمي  األحوال القواعنند واإلجراءات المقررة في قننانون اإلجراءات الجزائيننة   .9
 النافذ ما لم ينص هذا القرار بقانون على خالف ذلك.

 ( 31مادة ) 
 ضمانات الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للحدث 

تتولى المحكمة اتخاذ تافة اإلجراءات الكفيلة بوخنننننننننننننن  حد لالنتداكات التي يمكن أن يتعرض لدا  .1
الحدث في حياته الخاصننننة تحجز الكتب أو التسننننجيالت أو الصننننور أو األفالم أو المراسننننالت أو أي 

 عائلته أو مرفدا. وثيقة أخرى تمس من سمعته أو مرفه أو سمعة

عند الضنننرورة القصنننوى يمكن أن تتخذ اإلجراءات المذتورة في الفقرة السنننابقة من قبل عضنننو نيابة   .2
األحداث بموجب للب يقدم من الحدث أو أحد أفراد أسننرته أو إحدى المؤسننسننات المختصننة بالطفولة،  

 ويكون قاباًل للطعن أمام المحكمة.

حداث ونيابة األحداث أن يحرصننننننننننوا عند قيامدم بإعداد الملف على المكلفين من قبل قاخنننننننننني األ .3
  االجتماعي على احترام حرمة العائالت والحياة الخاصة للحدث.
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 ( 32مادة )
 فحص ومراقبة الحدث

إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسنية تسنتلزم فحصنه قبل الفصنل في الدعوى  
المالحظة في أحد األماكن المناسبة والمعتمدة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف   لدا أن تقرر وخعه تحال 

 السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

 ( 33مادة )
 الطعن باألحكام الصادرة عن محاكم األحداث

تخضن  األحكام والقرارات الصنادرة بمقتضنى هذا القرار بقانون لالعتراض واالسنتئناف والطعن بالنق   
كام قانون اإلجراءات الجزائية النافذ، وتشننننننكل دوائر خاصننننننة في محاكم االسننننننتئناف للنظر في وفر أح

قضنننننننننننايا األحداث أو األلفال المعرخنننننننننننين لخطر االنحراف، ويجوز لمتولي أمر الحدث باإلخنننننننننننافة  
  لمحاميه أن ينو  في هذا اإلجراءات عن الحدث.

 ( 34مادة )
 اتستئناف 

 األحكام الصادرة عن المحكمة أمام دوائر االستئناف المشكلة لدذا الغاية.يجوز استئناف  .1

ال يجوز اسنننتئناف األحكام التي تصننندر بالتوبيخ أو بتسنننليم الحدث لنننننننننننننننننوالديه أو لمتولي أمرا، إال  .2
 لبطالن في الحكم أو في اإلجراءات.

مناعينة التي وخنننننننننننننن  فيدنا يجوز أن تنعقند محكمنة االسننننننننننننننتئنناف في مكنان وجود دور الرعناينة االجت .3
  الحدث.
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 ( 35مادة )
 إعادة المحاكمة بسبب خطأ في سن الحدث

إذا حكم على حدث باعتبنار أن سننننننننننننننننه تجناوزت الانامننة عشننننننننننننننر، ثم ثبنال ب وراق رسننننننننننننننمينة أنه لم  .1
يتجاوزها، ترف  نيابة األحداث األمر إلى المحكمة التي أصننننننننننندرت الحكم إلعادة المحاكمة والقضننننننننننناء 
بإلغاء حكمدا ووحالة األوراق إلى نيابة األحداث للتصننننننننننننرف فيدا، وفي هذا الحالة يوقف تنفيذ الحكم، 

 ( من هذا القانون.20ويجوز توقيف الحدث لبقًا للمادة )

إذا حكم على متدم باعتبارا حدث، ثم ثبال ب وراق رسننننننمية أنه تجاوز الاامنة عشننننننر، يجوز للنيابة   .2
 لى المحكمة التي أصدرت الحكم إلعادة محاكمته وفقًا للقانون.العامة أن ترف  األمر إ

في جمي  األحوال يجننب على المحكمننة المحننال إليدننا النندعوى مراعنناة مننا تم تنفيننذا من عقوبننة أو   .3
 تدبير.

 الفصل الرابع
 التدابير 
  
 ( 36مادة )

 التدابير الخاصة باألحداث ما دون سن الخامسة عشر سنة 

 لم يبلغ سن الخامسة عشر إذا ارتكب فعاًل مجرمًا إحدى التدابير اآلتية: يحكم على الحدث الذي

 التوبيخ.     .1
 التسليم.     .2
 اإللحاق بالتدريب المدني.     .3
 اإللزام بواجبات معينة.     .4
 االختبار القضائي.     .5
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 أمر المراقبة االجتماعية.     .6
 الجتماعية.اإليداد في إحدى دور الرعاية ا     .7
 اإليداد في إحدى المشافي المتخصصة.     .8

 ( 37مادة ) 
 التوبيخ

يكون التوبيخ بتوجيه المحكمة اللوم والت نيب إلى الحدث على ما صنننننننننننندر منه، وتحذيرا ب ال يعود إلى 
 مال هذا السلوك مرة أخرى.

 ( 38مادة )
 تسليم الحدث

الوالينة أو الوصننننننننننننننناينة علينه، فنإذا لم تتوافر في أيدمنا يسننننننننننننننلم الحندث إلى أحند والندينه أو إلى من لنه  
الصننننالحية للقيام بتربيته سننننلم إلى من يكون أهاًل لذلك من أفراد أسننننرته، فإن لم يوجد، سننننلم إلى أسننننرة  

 بديلة موثوق بدا لتتعدد بتربيته وفقًا لدحكام الواردة في قانون الطفل النافذ.

 ( 39مادة )
 التدريب المهني 

بالتدريب المدني ب ن تعدد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصنننصنننة لذلك وتحدد يكون اإللحاق  
المحكمنة في حكمدنا مندة هنذا التندبير، على أال تزيند مندة بقناء الحندث في الجدنات المشننننننننننننننار إليدنا عن  

 ( سنوات.3)

 ( 40مادة )
 اإللزام بوامبات معينة 

محنال، أو بفرض الحضننننننننننننننور في أوقنات محنددة يكون اإللزام بواجبنات معيننة بحظر ارتيناد أنواد من ال
أمنام أمننننننننننننننخناص أو هيئنات معيننة، أو المواظبنة على بع  االجتمناعنات التوجيدينة، أو غير ذلنك من  



 
21 

( أمنننننننننننننندر وال تزيند 6القيود التي تحندد بقرار من الوزير، ويكون الحكم بدنذا التندبير لمندة ال تقنل عن )
 ( سنوات.3على )

 ( 41مادة )
 اتختبار القضائي 

يكون االختبار القضننننننائي بوخنننننن  الحدث في بيئته الطبيعية تحال توجيه وومننننننراف مرمنننننند حماية    .1
الطفولنة م  مراعناة الواجبنات التي تحنددهنا المحكمنة، وال يجوز أن تزيند مندة االختبنار القضننننننننننننننائي على  

 ( سنوات.3)

ن التدابير الواردة في إذا فشنننل الحدث في االختبار القضنننائي، للمحكمة أن تتخذ ما تراا مناسنننبًا م  .2
 ( من هذا القانون، بعد مناقشة مرمد حماية الطفولة ونيابة األحداث.36المادة )

 ( 42مادة )
 أمر المراقبة اتمتما:ية 

أمر المراقبة االجتماعية هو األمر الصننننننننادر بمقتضننننننننى هذا القرار بقانون بوخنننننننن  الحدث تحال   .1
ا المحكمة خنننننرورية لت مين حسنننننن سنننننلوك الحدث، إمنننننراف مرمننننند حماية الطفولة بالشنننننرو  التي تراه

 ( سنوات.5مريطة أن ال يقل عن سنة وال يزيد على )

للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي يخالف أي مننننننننننر  من مننننننننننرو  أمر المراقبة االجتماعية،    .2
وغرامنة ال  ( من هنذا القرار بقنانون، والتي تتنناسننننننننننننننب م  حنالتنه،  36إحندى التندابير الواردة في المنادة )

 تتجاوز خمسمائة دينار أردني على متولي أمرا حال ثبوت تقصيرا.

يجوز للمحكمنة التي أصنننننننننننننندرت أمر المراقبنة االجتمناعينة وبنناًء على للنب من نينابنة األحنداث أو   .3
من مرمد حماية الطفولة أو من الحدث أو متولي أمرا أن تلغي األمر أو أن تعدله بعد أن تطل  على  

 حماية الطفولة بدذا الش ن. تقرير مرمد 
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إذا أدين الحنندث بجرم أثننناء نفنناذ أمر المراقبننة االجتمنناعيننة الصنننننننننننننننادر بحقننه، يلغى األمر وتقرر   .4
( من هذا القرار بقانون، إال إذا اقتصنر الحكم على  36المحكمة تدبيرًا آخر بحسنب ما ورد في المادة )

بناًء على تنسنننننيب مرمننننند حماية الطفولة أن تقرر   التوبيخ أو التسنننننليم، ففي هذا الحالة يجوز للمحكمة
  االستمرار ب مر المراقبة االجتماعية.

 ( 43مادة )
 اإليداع في دور الرعاية اتمتما:ية 

يكون إينداد الحندث في إحندى دور الرعناينة االجتمناعينة التنابعنة للوزارة أو المعترف بدنا مندنا، ووذا   .1
في مرتز مناسننننب لت هيله، وتحدد المحكمة في حكمدا مدة   كان الحدث من ذوي اإلعاقة يكون اإليداد

 اإليداد ومكانه.

( سننننننننننننننوات في الجنايات، ويجوز للمحكمة أن تسنننننننننننننتبدل تدبير  5يجب أال تزيد مدة اإليداد عن )  .2
 ( من هذا القرار بقانون.36اإليداد بعد الحكم به بإحدى التدابير المنصوص عليدا في المادة )

اإلينننداد في الجنح والمخنننالفنننات، ويحكم على الحننندث في هنننذا الحنننالنننة بنننإحننندى    ال يفرض تننندبير  .3
 ( من هذا القرار بقانون.36التدابير األخرى المنصوص عليدا في المادة )

 ( 44مادة ) 
 اإليداع في المشافي أو المراكز المتخصصة 

فيدا العناية    يودد المحكوم عليه في أحد المشننافي أو المراكز المتخصننصننة بالجدة التي يتلقى .1
 التي تطلبدا حالته.

 تتولى المحكمة الرقابة الدورية على بقائه تحال العالج. .2

( أمنننننننننننندر، ما لم تتطلب حالته أكار من ذلك بناًء على  6.ال يجوز أن تزيد أي فترة مندا على )3
 تقرير لبي، ويعرض على المحكمة خالل تلك الفترة التقارير الطبية.
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 الء سبيله إذا تبين لدا أن حالته تسمح بذلك.للمحكمة أن تقرر إخ .4

عالجه، نقل إلى إحدى  إذا بلغ الحدث سنن الحادية والعشنرين، وتانال حالته تسنتدعي اسنتمرار .5
 المستشفيات أو المراكز المخصصة لعالج الكبار.

 ( 45مادة ) 
 تعدد الجرائم

واحد مناسنننننننننب، ويتب  ذلك إذا ظدر بعد إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكار وجب الحكم عليه بتدبير  
 الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو الحقة على ذلك الحكم.

 ( 46مادة )
 التدابير الخاصة باألحداث ما فوق الخمسة عشر سنة 

إذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسنننننة عشنننننر، ولم تجاوز الاامنة عشنننننر من عمرا إحدى الجنايات    .1
 عليه بوخعه في إحدى دور الرعاية االجتماعية، وذلك وفقًا لآلتي: فيحكم

 إذا تانال الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة اإلعدام. سنوات، (9مدة ال تزيد على ) أ.

( سنننننوات، إذا تانال الجريمة من الجنايات المسننننتحقة عقوبة السننننجن  7مدة ال تزيد على )  .
 المؤبد.

 إذا تانال الجريمة من الجنايات األخرى. ( سنوات،5) علىمدة ال تزيد  ج.

إذا ارتكب الحدث جنحة تسننننتلزم الحبس، يوخنننن  في دار الرعاية االجتماعية مدة ال تتجاوز ثلي   .2
مندة العقوبنة المنصننننننننننننننوص عليدنا في القنانون، ويجوز للمحكمنة بنداًل من الحكم بناإلينداد أن تحكم علينه  

( من هننذا القرار بقننانون أو الحكم عليننه بتنندبير  36ا في المننادة )بننإحنندى التنندابير المنصننننننننننننننوص عليدنن
 بالخدمة للمصلحة العامة وفقًا للقوانين النافذة.
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في حننال الحكم بوقف تنفيننذ العقوبننة، فعلى قنناخنننننننننننننني األحننداث أن يقرن ذلننك بننإحنندى التنندابير    .3
 توبيخ.( من هذا القرار بقانون، باستاناء تدبير ال36المنصوص عليدا في المادة )

ال تخل األحكام السننابقة في سننلطة المحكمة في تطبير أحكام الظروف القضننائية المخففة الواردة    .4
 في قانون العقوبات النافذ في الحدود المسموا بتطبيقدا قانونًا على الفعل المجرم المقترف من الحدث.

  

 الفصل الخامس 
 تنفيذ األحكام واإلشراف عليها

  
 ( 47مادة )

 قاضي تنفيذ األحداث اختصاصات

 يختص قاخي المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتدا باآلتي: .1

الفصننل في جمي  المنازعات ووصنندار القرارات واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام الصننادرة على     .أ
 الحدث أو الطفل المعرض لخطر االنحراف.

على الحنندث أو الطفننل المعرض لخطر الرقننابننة على تنفيننذ األحكننام والتنندابير الصنننننننننننننننادرة     .  
 االنحراف.

يتقيد القاخننني عند الفصنننل باإلمنننكال في التنفيذ بالقواعد المنصنننوص عليدا في قانون اإلجراءات   .2
 الجزائية النافذ.

يتولى قاخي األحداث وعضو نيابة األحداث مدام التفتيش على دور الرعاية االجتماعية ومراكز   .3
د الت هيل المدني والمشنننننافي المتخصنننننصنننننة، وغير ذلك من الجدات المختصنننننة  التدريب المدني ومعاه

 ( أمدر على األقل.3والواقعة في دائرة اختصاصدا، وذلك تل )
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 ( 48مادة )
 دور مرشد حماية الطفولة في التنفيذ 

بقانون،  يتولى مرمند حماية الطفولة اإلمنراف على تنفيذ التدابير المنصنوص عليدا في هذا القرار   .1
ومالحظنة المحكوم علينه بدنا وتقنديم التوجيدنات لنه وللقنائمين على تربيتنه وعلينه أن يرف  إلى المحكمنة 

 ( أمدر عن سلوك وحالة الحدث الذي يتولى أمرا واإلمراف عليه.3والنيابة تقارير دورية تل )

الطفولة أو بطلب من الحدث أو للمحكمة باالسنننننننننتناد إلى التقارير المقدمة لدا من مرمننننننننند حماية    .2
الطفننل المعرض لخطر االنحراف أو متولي أمرا أو نيننابننة األحننداث تعننديننل أو إندنناء التنندابير المتخننذة 

 من قبلدا تلما رأت موجبًا لذلك خمن الشرو  واألحوال المبينة في هذا القرار بقانون.

وت الحدث أو مرخنننننه أو تغيير  على متولي أمر الحدث إخبار مرمننننند حماية الطفولة في حالة م  .3
 سكنه أو غيابه دون إذن وعما يستجد على سلوك الحدث.

 ( 49مادة )
 تنفيذ األحكام 

 يجري تنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة تحال إمراف نيابة األحداث. .1

 يكون تنفيذ التدابير السالبة للحرية المحكوم بدا على الحدث في دور الرعاية االجتماعية. .2

 ( 50) مادة
 ملف التنفيذ 

ينشنننن  لكل حدث ملف للتنفيذ يضننننم إليه ملف الموخننننود تودد فيه جمي  األوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم 
الصننننادر عليه، ويابال فيه ما يصنننندر في منننن ن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف 

( من هذا القرار 47المادة )على المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات المنصنننننننننوص عليدا في  
 بقانون.
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 ( 51مادة )
 اإلفراج عن الحدث

يجوز للمحكمة بناء على للب من النائب العام أو الوزير وبتنسنننننننننيب من مرمننننننننند حماية الطفولة   .1
اإلفراج عن الحندث أو الطفنل المعرض لخطر االنحراف بعند قضننننننننننننننناء ثلني مندة التندبير المحكوم بدنا  

 في مصلحة الطفل الفضلى. عليه إذا تان اإلفراج ينصب 

يخضننننن  الحدث المفرج عنه بمقتضنننننى الفقرة السنننننابقة لتدبير االختبار القضنننننائي وفقًا لنص المادة   .2
 ( من هذا القانون.41)

 ( 52مادة )
 إ الة مدة التدبير 

(،  42،  41،  40،  39،  38إذا خالف الحندث حكم التندبير المفروض علينه بمقتضننننننننننننننى إحدى المواد )
بعد سنننننماد نيابة األحداث وأقوال مرمننننند حماية الطفولة والحدث بإلالة مدة التدبير بما  ت مر المحكمة 

ال يجاوز نصننننننف الحد األقصننننننى المقرر بالمواد المشننننننار إليدا أو أن تسننننننتبدل به تدبيرًا آخر يتفر م   
 ( من هذا القرار بقانون.36حالته، م  مراعاة أحكام المادة )

 ( 53مادة )
 له إنهاء التدبير أو تعدي

( من هنذا القرار بقنانون، للمحكمنة أن تن مر 37فيمنا عندا التندبير المنصننننننننننننننوص علينه في المنادة ) .1
بإنداء التدبير أو بتعديل تيفيته أو بإبداله، بعد الالعدا على التقارير المقدمة إليدا من مرمنننننند حماية  

 الطفولة أو بناًء على للب نيابة األحداث أو الحدث أو متولي أمرا.

( أمننندر على  3إذا رف  الطلب المشنننار إليه في الفقرة السنننابقة، فال يجوز تجديدا إال بعد مرور ) .2
 األقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر بدذا الش ن غير قابل للطعن.
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 ( 54مادة )
 نفاذ وسقوط التدبير 

 يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب النفاذ المعجل. .1

ذ أي تدبير أغفل تنفيذا سننننننننننننة تاملة من يوم النطر به إال بقرار يصننننننننننندر من المحكمة بناًء  ال ينف .2
  على للب النيابة بعد أخذ رأي مرمد حماية الطفولة.

 8( 55مادة )
 انتهاء التدبير 

ينتدي التدبير غير السنننننننالب للحرية حتًما ببلوغ المحكوم عليه سنننننننن الحادية والعشنننننننرين، وم  ذلك  .1
للمحكمة في مواد الجنايات بناًء على للب من نيابة األحداث أو مرمنننننند حماية الطفولة، الحكم يجوز  

( من القانون األصننننلي، باسننننتاناء التوبيخ والتسننننليم، وذلك لمدة ال تزيد 36بالتدابير الواردة في المادة )
 على سنتين.

اسننتمرار عالجه فإنه ينقل  إذا تانال حالة المحكوم بإيداعه إحدى المشننافي المتخصننصننة تسننتدعي    .2
 ( من هذا القرار بقانون.44إلى إحدى المشافي التي تناسب حالته وفقًا لما نصال عليه المادة )

 

  

 
 184م، الوقائع الفلسطينية، العدد 2021( لسنة 30انون رقم )( من القرار بق9المعدلة بموجب المادة ) 8
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 الفصل السادس 
 العقوبات

  
 ( 56مادة )

 إهمال الوامبات تجاه الحدث

يعنادلدنا بنالعملنة يعناقنب بنالحبس مندة ال تزيند على سننننننننننننننننة وبغرامنة ال تزيند على ألف ديننار أردني أو منا 
المتداولة قانونًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، من سننننلم إليه حدثًا وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على  

 ذلك ارتكا  الحدث فعاًل مجرمًا أو تعرض إلحدى حاالت االنحراف.

 ( 57مادة )
 إخفاء الحدث 

خمسننننننننننننننمنائنة ديننار أردني أو منا يعنادلدا  يعناقنب بنالحبس مندة ال تزيند على سننننننننننننننننة وبغرامنة ال تزيند على 
بنالعملنة المتنداولنة قنانوننًا أو بنإحندى هناتين العقوبتين، عندا الوالندين واألجنداد والزوج، تنل من أخفى حندثنًا 
أو معرخننننًا لخطر االنحراف حكم بتسننننليمه لشننننخص أو جدة لبقًا ألحكام هذا القرار بقانون، أو دفعه 

  للفرار أو ساعدا على ذلك.

 ( 58مادة )
 ممانعة تنفيذ القرارات والتدابير المتخذة بحق الحدث

يعناقنب تنل من يحول دون تنفينذ القرارات والتندابير المن خوذ بدنا تجناا الحندث بنالحبس مندة ال تزيند على  
 سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 ( 59مادة )
 النيل من الحياة الخاصة للحدث

بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين،  يعاقب  
كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصننننننننننة للحدث، سننننننننننواء تان ذلك بنشننننننننننر أو تروي  ملخص 
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  الجلسنننننات والقرارات الصنننننادرة عن الديئات القضنننننائية أو أخبار تتعلر بما يدور بالجلسنننننات التي تعال 
فيدا قضايا األحداث، وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزة أو السينما أو ب ي وسيلة  
أخرى، أو بنشنر أو تروي  صنور من من ندا أن تطل  العامة على هوية الطفل متدمًا تان أو متضنررًا،  

 م  مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

  

 الفصل السابع
 نتقالية وختامية أحكام ا

  
 ( 60مادة )

 تشكيل هيئات مؤقتة 

إلى حين تعيين قضنننننناة أحداث متخصننننننصننننننون، يتولى مجلس القضنننننناء األعلى تخصننننننيص هيئات لنظر 
 قضايا األحداث، وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون.

 ( 61مادة )
 إحالة قضايا األحداث إلى محاكم األحداث 

ئينة والتي أصننننننننننننننبحنال بموجنب هنذا القرار بقنانون من  جمي  الندعناوى المنظورة أمنام الجدنات القضنننننننننننننننا
اختصنننننننننننننناص محناكم األحنداث تحنال إلى المحناكم المنذتورة بحنالتدنا منا لم تكن محجوزة للنطر بنالحكم  

 فيدا.

 ( 62مادة )
 المرمعيات القانونية العامة 

الننافنذة فيمنا لم يرد تطبر األحكنام الواردة في قنانون العقوبنات وقنانون اإلجراءات الجزائينة وقنانون الطفنل 
 به نص في هذا القرار بقانون.
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 ( 63مادة )
 عدم مواز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة 

ال يقبل االدعاء بالحر المدني أمام المحكمة، وال يمن  ذلك من العمل بالوسنننننننننننننالة حسنننننننننننننب اإلجراءات 
 المنصوص عليدا بدذا القرار بقانون.

 ( 64مادة )
 إنشاء دائرة خاصة باألحداث

تنشنن  بمقتضننى أحكام هذا القرار بقانون دائرة في وزارة الشننؤون االجتماعية خاصننة باألحداث واأللفال  
المعرخننننننين للخطر أو لخطر االنحراف تسننننننمى ة دائرة حماية الطفولةة، ويقسننننننم العمل في تلك الدائرة 

  وفقًا للتخصصات المنالة بدا بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بدذا الخصوص.

 ( 65)مادة 
 اإللغاءات

 يلغى العمل بالقوانين اآلتية: .1

م وتعننديالتننه، المعمول بننه في المحننافظننات 1937( لسنننننننننننننننننة  2قننانون المجرمين األحننداث رقم ) .أ
 الجنوبية.

م وتعديالته، المعمول به في المحافظات 1954( لسننننننننننننة 16قانون إصنننننننننننالا األحداث رقم ) .  
 الشمالية.

 أحكام هذا القرار بقانون.يلغى تل ما يتعارض م   .2
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 ( 66مادة )
 إصدار التشريعات الثانوية

يصندر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويصندر الوزير القرارات 
  والتعليمات الالزمة لتنفيذها.

 ( 67مـادة )
 العرض على المجلس التشريعي 

  مجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقرارا.يعرض هذا القرار بقانون على ال

 ( 68مادة )
 النفاذ والسريان 

(  30على الجدات المختصننننننة تافة، تل فيما يخصننننننه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد )
 يومًا من تاريخ نشرا في الجريدة الرسمية.

  

 ميالدية 2016/02/04صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية 1437/ ربيع الثاني/ 25الموافق:                

  
 محمود :باس                                               
 رئيس دولة فلسطين                                                  

 ةالتحرير الفلسطينيرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة                                                
 


