
  قانون األحداث الجانحين
  ١٩٧٤ لعام ١٨رقم 

  
  الباب األول 

  تعاريف 
   ١المادة 

  : يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب آل منها في تطبيق أحكام هذا القانون
  
  . آل ذآر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره:  الحدث-١
  . م هذا القانونمحكمة األحداث المؤلفة وفقًا ألحكا:  المحكمة-٢
سلوك-٣ ب ال ديم  :  مراق دث وتق ة الح ة تربي ل بمراقب ة والعم شؤون االجتماعي ه وزارة ال ذي تكلف ف ال الموظ

  . التوجيهات واإلرشادات له وللقائمين على تربيته
ز المالحظة-٤ ائي  :  مرآ م النه ل صدور الحك وقيفهم قب رر القاضي ت ذين يق ز المخصص لألحداث ال و المرآ ه

  . بشأنهم
  . مؤسسة تربوية مخصصة لألحداث المحكومين والمقر وضعهم فيها من قبل المحكمة: معهد إصالح األحداث-٥
  

  الفصل األول أحكام عامة 
   ٢المادة 

  . ال يالحق جزائيًا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل
  

   ٣المادة 
دابير                إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم          -أ   ه سوى الت ة فال تفرض علي ة جريم ره أي الثامنة عشرة من عم

  . اإلصالحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصالحية
  
ات المنصوص                 -ب   ق العقوب رهم فتطب وا الخامسة عشرة من عم  أما في الجنايات التي يرتكبها األحداث الذين أتم

  . عليها في هذا القانون
  

  الفصل الثاني تدابير اإلصالح 
   ٤المادة 

  : تدابير اإلصالح هي
  
  .  تسليم الحدث إلى أبوية أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي-أ 
  .  تسليمه إلى أحد أفراد أسرته-ب 
  .  تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث-ج 
  .  وضعه في مرآز المالحظة-د 
  .  خاص بإصالح األحداث وضعه في معهد-ه 
  .  الحجز في مأوى احترازي-و 
  .  الحرية المراقبة-ز 
  .  منع اإلقامة-ح 
  .  منع ارتياد المحالت المفسدة-ط 
  .  المنع من مزاولة عمل ما-ي 
  .  الرعاية-ك 

  
   ٥المادة 

ضوء المعلومات المتوفرة   للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير اإلصالحية التي تراها آفيلة بإصالح حال الحدث في              
  . لديها عن حالة الحدث النفسية واالجتماعية

  
   ٦المادة 



ضمانات           يهم ال وفرت ف شرعي إذا ت ه ال ى ولّي دهما أو إل ى أح ه أو إل ى أبوي دث إل سليم الح م بت ة أن تحك للمحكم
  . األخالقية وآان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك

  
   ٧لمادة ا
ه،                 -أ   ام بتربيت م يكن باستطاعتهم القي ة أو ل ضمانات األخالقي شرعي ال ه ال  إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في ولّي

  . سّلم إلى أحد أفراد أسرته
  
  .  على الشخص الذي يسّلم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك-ب 

  
   ٨المادة 

  .  ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث إذا لم يكن بين-أ 
  
  .  على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته اإلرشادات الالزمة-ب 

  
   ٩المادة 

ذ                     -أ   ّي الحدث أو الشخص ال رة سورية ول سمائة لي ى خم ة إل ذا       يعاقب بغرامة من مئ ام ه ًا ألحك ه تطبيق لِّم إلي ي س
  . القانون، إذا أهمل واجباته القانونية

  
سلوك، وال        -ب   ر مراقب ال ى تقري اًء عل ة وبن ة العام  تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة الدعاء النياب

  . يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها
  

   ١٠المادة 
دًا في مرآز المالحظة إذا وجدت أن                     للمحكمة أن تقرر توقيف ا     ه شهرًا واح لحدث توقيفًا احتياطيًا ال تتجاوز مدت
  . مصلحة الحدث تقتضي ذلك

  
   ١١المادة 

ة الحدث                             -أ   ة أن حال ين للمحكم ل عن ستة أشهر إذا تب دة ال تق  يحكم الحدث بوضعه في معهد إصالح األحداث لم
  . تستدعي ذلك

  
د           على مدير المعهد اإلصالحي    -ب   ى وضع الحدث في المعه د انقضاء ستة أشهر عل  أن يقدم تقريرًا للمحكمة بع

راه                         دبير إصالحي آخر ي دة أو فرض أي ت اقي الم اءه من ب ر إعف رح في التقري ه أن يقت يبين فيه حالة الحدث، ول
  . حدثآما عليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في آل ثالثة أشهر حتى يتم إخالء سبيل ال. ضروريًا

  
  .  للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبديل التدبير بتدبير إصالحي آخر-ج 

  
  .  تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصالحي بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره-د 

  
   ١٢المادة 

ذ       إن تدابير اإلصالح، ما خال التسليم إلى الولي الشرعي، ت          -أ   ا يتعارض وتنفي ى الحدث فيم وجب وقف الوالية عل
  . التدبير المفروض

  
د       -ب  دير المعه سة أو م دير المؤس رة أو م داث، رب األس ة األح م محكم ة، باس ة والتربي ب الرعاي ارس واج  يم

  . اإلصالحي الذي وضع الحدث فيه
  

  . موضوعًا في معهد إصالحيويشرف على حسن ممارسة هذا الواجب مراقب السلوك فيما إذا لم يكن الحدث 
  

   ١٣المادة 
دبير                     ستلزمها الت ي ي ات الت ع النفق ه دف ة الحدث وتربيت ه نفق على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب علي

  . اإلصالحي إذا آان قادرًا على ذلك
  



   ١٤المادة 
ا أن ج    ) ٣٠٠ -١٠٠(تفرض المحكمة غرامة من      ين له اجم عن     ليرة سورية على ولّي الحدث إذا تب وح الحدث ن ن

  . إهماله
  

   ١٥المادة 
ى             رد عل ة، وإذا تم على الحدث المفروض عليه أحد التدابير اإلصالحية التقّيد بجميع األحكام التي تفرضها المحكم

  . شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيرًا إصالحيًا آخر يتفق مع حالته ومصلحته
  

   ١٦المادة 
دب     -أ   ه ت ة عولج             آل حدث فرض علي ة طبي ستوجب عناي سية أو جسدية ت ة أو نف ة عقلي ان في حال ير إصالحي وآ

  . المعالجة التي تدعو إليها حالته
  
  .  إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصّح مالئم حتى يتم شفاؤه-ب 

  
   ١٧المادة 

د تج               دبير الخامسة عشرة             للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماآن معينة، على أن يكون ق ذا الت م به د الحك اوز عن
  . من عمره

  
   ١٨المادة 

واردة في               -أ    يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير اإلصالحية ال
  . من المادة الرابعة من هذا القانون)  ج- ب-آ(الفقرات 

  
سبب ارتي         -ب   ًا، ب ة أن                    إذا ارتكب الحدث جرم ة والخاصة، جاز للمحكم اآن العام اده المالهي أو سواها من األم

  . تمنع الحدث من ارتياد هذه األمكنة وآل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيدًا له
  

   ١٩المادة 
سلوك             ى تجنب ال ساعدته عل ه وم الحرية المراقبة هي مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصالحه بإسداء النصح ل

  . وتسهيل امتزاجه بالمجتمعالسيئ 
  

   ٢٠المادة 
ى سلوآه،                        ه خطرًا عل رى في للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد آل محل ت
ى بعض                                 دوام عل أمره بال نهم وأن ت ات تعي ام أشخاص أو هيئ ة أم ات معين ه الحضور في أوق ولها أن تفرض علي

  . دة أو أي أمر آخر تراه ضروريًا إلصالحهاالجتماعات التوجيهية المفي
  

   ٢١المادة 
  .  مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثالث سنوات-أ 

  
  .  ال يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون االستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقًا ألحكام هذا القانون-ب 

  
   ٢٢المادة 

رار من               يقوم مراقب السلوك بجميع الم     -أ   هام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وباالختصاصات التي تحدد بق
  . وزير الشؤون االجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل

  
ة وصدق     -ب  ه بأمان ات وظيفت ؤدي واجب أن ي داث ب ة األح ام محكم ًا أم ه، يمين د تعيين سلوك، عن ب ال سم مراق  يق

  .  صفة الضابطة القضائيةويكون له في ممارسة مهامه. وإخالص
  

   ٢٣المادة 
 على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة األحداث تقريرًا دوريًا في آل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت            -أ  

  . رقابته وعن سلوآه وتأثير المراقبة عليه



د                               رى من المفي ى سوء سلوك الحدث أو ي دّل عل ة ت رًا عن آل حال ة    وعليه أن يرفع للمحكمة تقري إطالع المحكم
  . عليها

  
  .  للمراقب أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث-ب 

  
   ٢٤المادة 

دم من                       ر مفصل يق ى تقري اًء عل ا، بن د انقضاء ستة أشهر عليه ة بع ة المراقب ة الحري اء حال للمحكمة أن تحكم بإنه
  . تعهدهم القيام بواجباتهم نحوهمراقب السلوك أو بناًء على طلب ذوي الحدث و

  
   ٢٥المادة 

  . الحكم الصادر برفض الطلب مبرم وال يجوز تجديد الطلب إال بعد مرور ثالثة أشهر على صدوره
  

  الفصل الثالث تدابير الرعاية 
   ٢٦المادة 

  .  يعهد بالرعاية إلى معاهد إصالحية معترف بها من الدولة-أ 
  
روض عليه تدبير الرعاية و التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح   على المعهد أن يوفر للمف    -ب  

  . واإلرشاد الالزم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة
  
ه                      -ج   رح في ه أن يقت  على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في آل ثالثة أشهر، ول

  . وللمحكمة وحدها حق تقرير إخالء سبيل الحدث. إخالء سبيل الحدث
  

   ٢٧المادة 
  : للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على آل حدث وجد

  
  .  متشردًا أو متسوًال ال معيل له وال يملك موردًا للعيش-أ 

  
ن تفرض هذا وللمحكمة في جميع األحوال أ.  يعمل في أماآن أو يمارس أعماًال منافية لألخالق واآلداب العامة     -ب  

  . التدبير على آل حدث رأت حالته تستدعي ذلك
  

   ٢٨المادة 
ؤمن                    إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة األحداث أن ت

سلوك تحت        إشراف  له عمًال في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابته فيها مراقب ال
  . المحكمة واتخاذ ما يالئمه من التدابير اإلصالحية المنصوص عليها في هذا القانون

  
  الفصل الرابع أحكام خاصة بالجنايات 

   ٢٩المادة 
  : تفرض على مرتكبي الجنايات من األحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية

  
ي عشرة            إذا آانت جريمته من الجنايات المستحقة عقو     -أ   ى اثنت شغيل من ست سنوات إل بة اإلعدام يحبس مع الت

  . سنة
شغيل          -ب   د يحبس مع الت  إذا آانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤب

  . من خمس إلى عشر سنوات
شغيل         إذا آانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة األشغال الشاقة المؤقت          -ج   ة أو االعتقال المؤقت يحبس مع الت

  . من سنة إلى خمس سنوات
  

رات                    ا في الفق دابير اإلصالح المنصوص عليه ادة    )  ك - ي - ط - ج - ز -و(آما يمكن للمحكمة أن تفرض ت من الم
  . من هذا القانون على األحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعاله) ٤(
  

   ٣٠المادة 



م            ) ٢٩(ث الخاضعون ألحكام المادة     يحبس األحدا  من هذا القانون في معاهد إصالح األحداث على أن يخصص له
  . جناح خاص

  
  الباب الثاني 

  الفصل األول محاآم األحداث 
   ٣١المادة 

  :  يحاآم األحداث أمام محاآم خاصة تسمى محاآم األحداث وتتكون من-أ 
  
ا      محاآم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص با -١ ي تتجاوز فيه ة الت لنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحي

  . عقوبة الحبس سنة واحدة
  .  محاآم الصلح للنظر بوصفها محاآم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات-٢
  
دل في مرآز آل محافظة                        -ب   ر الع راح وزي ى اقت اء عل  تحدث محكمة األحداث الجماعية والمتفرغة بمرسوم بن
  . دعو الحاجة فيها إلنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود اإلدارية للمحافظةت
  
  .  يجوز بمرسوم إحداث أآثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مرآز آل محافظة-ج 

  
   ٣٢المادة 

ن  -أ  ين م اض وعضوية اثن ة ق ة برئاس ر المتفرغ ة وغي ة المتفرغ داث الجماعي اآم األح شهادة  تؤلف مح ة ال حمل
يم                             ذين ترشحهم وزارات التعل ة ال املين في الدول ين الع اطيين من ب دل مع عضوين احتي العالية ينتقيهما وزير الع
راح                العالي والتربية والشؤون االجتماعية والعمل ومنظمة االتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقت

  . َ"وزير العدل
  
دة              تكون والية أعضاء مح    -ب   اآم األحداث األصيلين واالحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء الم

  . يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر
  
  .  تنعقد محكمة األحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة-ج 

  
   مكرر ٣٢المادة 

ضاة بموجب        يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاآم األحداث، عن       ة المخصص للق رغهم، تعويض المكتب دة تف  م
نهم         . ١٩٧٥ لعام   ٧١المرسوم التشريعي رقم     ان، يقطع ع وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة ألي سبب آ

دًال من                              ة ب رغهم للعمل في المحكم رة تف اطيين عن فت رة االنقطاع ويعطى لألعضاء االحتي هذا التعويض عن فت
اطيين، فيتقاضون . األعضاء األصيلين انوا أم احتي رغين، أصيلين آ ر المتف اآم األحداث من غي ا أعضاء مح أم

  . نصف التعويض المبين أنفا وفقًا للقواعد المطبقة على األعضاء المتفرغين من األصيلين واالحتياطيين
  

م          شريعي رق وم الت ي المرس ا ف صوص عليه صوى المن دود الق ويض للح ذا التع ضع ه ام ١٦٧ال يخ  ١٩٦٣ لع
  . وتعديالته

  
   ٣٣المادة 

  . تشكل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا األحداث
  

   ٣٤المادة 
اتهم      اتهم ودرج ن فئ ر ع صرف النظ داث ب ؤون األح ي ش رة ف ضاة ذوي الخب ين الق ن ب داث م ضاة األح سمى ق ي

ضائية وتجر ي جدول  الق ضاة األحداث ف ر ق م من غي ع زمالئه ة م تحقوا الترقي ا اس اآمهم آلم ي مح رقيتهم ف ي ت
  . األقدمية

  
   ٣٥المادة 

شهر األول                      في المراآز التي يوجد فيها أآثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في ال
ة      من آل عام قرارًا يخصص فيه قاضيًا من قضاة النيابة          ضايا المتعلق  العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في الق

  . باألحداث



  
ا       ك دون قيامهم ى أن ال يحول ذل يتولى هذان القاضيان آل ضمن اختصاصه األعمال المتعلقة بقضايا األحداث عل

  . بأعمالهما األخرى
  

   ٣٦المادة 
  : ي يعين االختصاص المكاني لمحكمة األحداث وفقًا للترتيب التال-أ 

  
   محل وقوع الجرم -١
   موطن الحدث أو موطن أبويه أو ولّيه -٢
   معهد اإلصالح أو مرآز المالحظة الذي وضع فيه الحدث -٣
  
ا                      -ب   ي يوجد فيه  إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة األحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة األحداث الت

  . موطن الحدث أو موطن أبويه أو ولّيه
  
ى              إذ -ج   ل القضية إل ة أن تحي ة العام ى النياب ادة فعل ذه الم ة في ه ا أوقف الحدث في غير أحد األماآن الثالثة المبين

  . من هذه المادة) آ(المحكمة المختصة وفقًا لألولوية المحددة في الفقرة 
  

   ٣٧المادة 
  : تنظر محكمة األحداث ضمن اختصاصها المكاني في

  
  . حداث الجرائم التي يرتكبها األ-أ 
ة أو وزارة    ) ٢٧( الحاالت المنصوص عليها في المادة       -ب   ة العام من هذا القانون إذا ثبت لها بناًء على طلب النياب

د     ًا ق ه قانون سئولين عن ه أو أن الم ي ب ن يعتن د م ه ال يوج سلوك أن ي ال د مراقب ل أو أح ة والعم شؤون االجتماعي ال
  . أهملوه

  . ناية بهم جرائم تسيب األوالد وإهمال الع-ج 
  

   ٣٨المادة 
صادرة بحق                       ام ال رارات واألحك ذ الق ة تنفي رة اختصاصه بمراقب وم ضمن دائ ة األحداث أن يق على قاضي محكم
ة األحداث           األحداث وعليه زيارة معاهد اإلصالح ومراآز المالحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكم

  . ه إلى آّل من وزارتي العدل والشؤون االجتماعية والعملمرة آل ثالثة أشهر وأن يقدم تقريرًا بمالحظات
  

  الفصل الثاني أصول المحاآمة في قضايا األحداث 
   ٣٩المادة 

ة أم                      -أ   ة العام ر النياب ضايا األحداث سواء أآانت في دوائ ى ق انون عل ذا الق ة في ه  تطبق األصول الخاصة المبين
  . التحقيق أم في محاآم األحداث

  
  . وانين العامة في جميع الحاالت التي لم ينص عليها في هذا القانون تطبق الق-ب 

  
   ٤٠المادة 

ى                    إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم لألحداث منهم إضبارة خاصة تحوي عل
  : جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقًا لألصول اآلتية

  
  . لقضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة تقوم النيابة العامة بالتفريق في ا-أ 
  .  يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن-ب 
  .  يقوم قاضي اإلحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار االتهام-ج 

  
   ٤١المادة 

داث األص    ى األح ق عل وز أن تطب ام      ال يج رة أم دعوى مباش ة ال ة بإقام شهود أو المتعلق الجرم الم ة ب ول المتعلق
ة أو                  . المحكمة ا بالغرام على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليه



  . بعقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معًا
  
  

   ٤٢المادة 
ة          تقام دعوى الحق الشخ    ًا لألصول العادي سئولون عن الجرم             . صي أمام محكمة األحداث وفق ان الم ه إذا آ ى أن عل

ر  سبة لغي صة بالن ة المخت ة العادي ة الجزائي ام المحكم ة دعوى الحق الشخصي أم ر أحداث أمكن إقام داثًا وغي أح
ب عنه ولّيه أو وصيه أو   األحداث، وفي هذه الحالة ال يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينو              

انوني ل ق ي دعوى الحق    . أي ممث ت ف أخير الب ة ت ة العادي از للمحكم الجرم ج تراك الحدث ب ي اش ّت ف م يب وإذا ل
  . الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائيًا في مسؤولية الحدث من قبل محكمة األحداث المختصة

  
   ٤٣المادة 

دعوى          ة         للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن ال ى المحكم ا إل ك وتحيله  إذا آنت مصلحة الحدث تقتضي ذل
ه الحدث،                           ول إلي د اإلصالحي أو مرآز المالحظة المنق ه أو المعه الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن ولّي

  . على أن ال ينشأ من هذا التخلي ما يعرقل سير المحاآمة
  

   ٤٤المادة 
دع        -أ   ة             تدعو محكمة األحداث في جميع أدوار ال ل الجه ه أو ممث سلم إلي ّي الحدث أو وصيه أو الشخص الم وى ول

دعوه مع الحدث                    ى من ت ستمع إل سلوك، وت المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة االجتماعية إن وجد وإال مراقب ال
  : وعليها

  
سلوك أو بواسطة مرآز المالحظة في حال عدم                          -١ ة أو مراقب ال ة االجتماعي   أن تحصل بواسطة مكتب الخدم

ع               ى جمي داث عل رطة األح ق ش ن طري رة أو ع ه مباش ذي تجري ادي ال ق الع ق التحقي ب أو بطري ود المكت وج
ه    ة ذآائ ه وبدرج ة وبأخالق ة واالجتماعي أحوال ذوي الحدث المادي ة ب ا المتعلق ن الحصول عليه ات الممك المعلوم

  . لتدابير الناجمة في إصالحهوبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبأفعاله السابقة وبا
  .  ويمكن االستغناء عن التحقيق في الجرائم التي هي من نوع المخالفات أو الجنح-٢
  .  أن تأمر بفحص الحدث جسديًا ونفسيًا من قبل طبيب أخصائي إذا اقتضى الحال ذلك-٣
  
ا إذا آ             -ب   ام للحدث فيم ين مح ة أو جنحة، وإذا     يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعي ان الفعل جناي

  . وتطبق أحكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضًا. تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين
  
ة ومرآز المالحظة                         -ج   ة االجتماعي دوب مكتب الخدم ة أحداث من دعوة من  تعفى محكمة الصلح بوصفها محكم

  . ومراقب السلوك
  

   ٤٥المادة 
شأتها أو اعترفت                     ال يجوز للمحكمة أو لقاض     ي أن ر مراآز المالحظة الت ي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غي

بها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وفي حال عدم وجود هذه المراآز يوضع الحدث في محل توقيف خاص                       
  . باألحداث

  
   ٤٦المادة 

  . ت ممكن حرصًا على مصلحة الحدثيبت قاضي التحقيق ومحكمة األحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وق
  

   ٤٧المادة 
رر وضعه   ه أن يق از ل ستلزم دراسة ومالحظة واسعة ج سية ت ة الحدث الجسمية أو النف إذا رأى القاضي أن حال

  . مؤقتًا في مرآز للمالحظة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر
  

دة المالحظة            وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقض            اء م د انته ا بع ية إلى م
  . والدراسة

  
   ٤٨المادة 



ه أو    . للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاآمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك  وتكتفي بحضور ولي
  . وصيه أو محاميه وتعتبر المحاآمة وجاهية بحق الحدث

  
   ٤٩المادة 

رًا بحضور الحدث              ) ٤٤(من المادة   ) ج( مع مراعاة أحكام الفقرة      -أ   ة األحداث س انون، تجري محاآم ذا الق من ه
ة أو مرآز               ووليه أو وآيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووآالئهم ومندوب مكتب الخدمة االجتماعي

  . المالحظة ومراقب السلوك
  
ذلك                 -ب   ضاء أن      للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة ل د االقت ا عن ، وله

  . تجري المحاآمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه
  
  .  تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية-ج 

  
   ٥٠المادة 

ذ إذا اقتضت مصلحة        .  تصدر محاآم األحداث أحكامها في الدرجة األخيرة   -أ   ة التنفي ًا معجل ا أن تصدر أحكام وله
  . الحدث ذلك

  
ة والمدعي            ويق ة العام ة، والنياب بل الطعن من ولّي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه، أيُّهم دعي إلى المحكم

  الشخصي 
  
ة -ب  سبيل فمبرم ات إخالء ال ي طلب صادرة ف ا ال ا قراراته صلح بوصفها  . أم ة ال ت صادرة عن محكم إال إذا آان

ام        ق أحك تئناف وف ق االس ن بطري ل الطع داث، فتقب ة أح رة محكم ادة  ) ٣(الفق ن الم ول   ١٦٧م انون أص ن ق  م
  . المحاآمات الجزائية

  
   ٥١المادة 

اد             -أ  ور انقضاء ميع شاهدتها ف ا لم ة فيه م تكن ممثل ي ل دعاوى الت ة إضبارات ال ة العام ى النياب ة إل  ترسل المحكم
  . االعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي

  
ة-ب  دأ مهل صادرة       تب ام ال اريخ صدور األحك ي ت ذي يل وم ال ن الي ة م ة العام ق النياب نقض بح ق ال ن بطري  الطع

ل                ذا الممث م يكن ه ا إذا ل بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول األحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانه
  . حاضرًا جلسة تفهيم الحكم

  
رتين   إن مدة الطعن بالنقض هي المدة المحددة في     -ج   ادة   ٢ و١الفق انون أصول المحاآمات     ) ٣٤٣( من الم من ق

  . الجزائية
  

   ٥٢المادة 
اآم األحداث                        ا مح ي تنظر فيه ضايا الت ع الق يعفى األحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جمي

  . وفقًا ألحكام هذا القانون
  

   ٥٣المادة 
ى ط  -أ  اء عل رة، أو بن ة مباش ن للمحكم ديل      يمك سلوك، تب ب ال ه أو مراق يه أو محامي ه أو وص دث أو ولي ب الح ل

  . التدابير اإلصالحية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور ستة أشهر على األقل من البدء بتنفيذها
  
  .  قرار المحكمة بهذا الشأن مبرم وإنما يجوز تقديم طلب جديد بعد مرور ثالثة أشهر على القرار المذآور-ب 

  
ه أو وصيه أو مراقب                              ف -ج   ى طلب الحدث أو ولي اء عل ة مباشرة، أو بن سول يمكن للمحكم شرد والت ضايا الت ي ق

شرط مرور      د ب السلوك أو محاميه أو مدير معهد اإلصالح، تبديل التدابير اإلصالحية المقررة أو تعديلها دون التقي
  . أي مدة فيما إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك

  
   ٥٤المادة 



ب         -أ  ي الكت م ف ة الحك صها أو خالص ة أو ملخ ائع المحاآم شر وق دث ون ه الح دعى علي ورة الم شر ص ر ن  يحظ
  . والصحف والسينما وبأي طريقة آانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك

  
  .  من قانون العقوبات٤١٠ آل مخالفة ألحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة -ب 

  
   ٥٥المادة 

 من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول        ١٦٦تفاظ بأحكام المادة    مع االح 
ة وسقوط دعوى الحق                المحاآمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير اإلصالحية واإللزامات المدني

  . العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم األحداث
  

  الفصل الثالث المؤسسات المساعدة لمحاآم األحداث 
   ٥٦المادة 

شئه                     -أ   ة تن ة االجتماعي افظتي دمشق وحلب مكتب للخدم اآم األحداث في آل من مح ة من مح  يؤازر آل محكم
  . وزارة العدل وتحدث مالآه بمرسوم

  
  :.  يقوم مكتب الخدمة االجتماعية باألمور التالية-ب 

  
ادة       إجراء التحقيق ال   -١ ه بالم انون مباشرة أو بواسطة مراآز المالحظة الموقوف                  ٤٤منصوص علي ذا الق  من ه

  . فيها الحدث إن وجدت
  .  تنظيم سجالت بالحاالت التي تعرض على المحكمة والتعرف على حاالت التكرار وإعالم المحكمة بذلك-٢
ين ب                -٣ سلوك عن األحداث المكلف ي ال ان            دراسة التقارير المقدمة من مراقب ة مع بي ى المحكم ا إل راقبتهم ورفعه م

  . المطالعة بشأنها
  .  أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه-٤
  
ة                   -ج   ة االجتماعي  تتولى مراآز المالحظة مهمة التحقيق االجتماعي في المحافظات التي ال يوجد فيها مكتب للخدم

  . ملحق بمحكمة األحداث
  
  . ة االجتماعية أحد المختصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة االجتماعية أو الحقوق يرأس مكتب الخدم-د 

  
  .  لوزير العدل أن يحدث مكتبًا للخدمة االجتماعية في المحافظات األخرى عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك-ه 

  
   ٥٧المادة 

  .  شأنه حماية األحداث تخصص شرطة لألحداث في آل محافظة تتولى النظر في آل ما من-أ 
  
د            -ب    تحدد مهام شرطة األحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بع

  . أخذ رأي آل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة العدل
  

  الفصل الرابع أحكام مختلفة 
   ٥٨المادة 

ى ا   -أ  رار عل ام التك سري أحك ق         ال ت ا وال تطب دلي آم سجل الع م في ال صادرة بحقه ام ال سجل األحك ألحداث وال ت
  . بحقهم العقوبات الفرعية واإلضافية

  
ام                 -ب    يلغى تسجيل جميع األحكام السابقة من السجل العدلي آما وتلغى العقوبات الفرعية واإلضافية المقررة بأحك

  . مبرمة قبل نفاذ هذا القانون
  

   ٥٩المادة 
  .  من هذا القانون٣٣ والمادة ٣١ مرور سنة على األآثر من نفاذ هذا القانون الفقرة ب من المادة تطبق بعد

  
   ٦٠المادة 



ادة                  يهم في الم ات    ٦٠٢يطبق هذا القانون على األحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عل انون العقوب  من ق
  . السوري

  
   ٦١المادة 

اريخ    ٥٨ بالمرسوم التشريعي رقم     يلغى قانون األحداث الجانحين الصادر     ام       ١٧/٩/١٩٥٣ ت ائر األحك دل وس  المع
  . المخالفة لهذا القانون

  
   ٦٢المادة 

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره
  

  م  ٣٠/٣/١٩٧٤ هـ الموافق ٧/٣/١٣٩٤ دمشق
  رئيس الجمهورية

  حافظ األسد
 


