
 
 

  اقتراح قانون
 6/6/2002تاریخ  422القانون رقم من  44تعدیل المادة یرمي الى 

  )(حمایة األحداث المخالفین للقانون أو المعرضین للخطر
 

 
 المادة األولى:

( حمایـــــة األحـــــداث المخـــــالفین أو المعرضـــــین  6/2/2002تـــــاریخ  422القـــــانون رقـــــم مـــــن  44المـــــادة  ُتلغـــــى
 :النص التالي، وُیستعاض عنها بللخطر)
  الجدیدة: 44المادة  «

لُطـــُرق الُمراجعـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون أصـــول قضـــاء األحـــداث تخَضـــع األحكـــام الصـــادرة عـــن 
رة في ذلك القانون  .المحاكمات الجزائیَّة ضمن المهل ووفق األصول الُمقرَّ

ائیَّــة المنصــوص علیهــا فــي الطعــن أن ُتطبِّــق بالنســبة للحــدث الضــمانات اإلجر على المحكمة النــاظرة فــي 
 .»هذا القانون ومن ضمنها سریَّة الُمحاكمة

 
 المادة الثانیة:

 بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.ُیعَمل 
 

  یعقوبیان بوال ةالنائب               
 2020/06/10بیروت في           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

من الدستور مAAن  20وقد رَعتھ المادة التقاضي على درجتین ھو مبدأ ذو قیمة دستوریَّة مبدأ  لما كان 
خالل إشارتھا إلى المحاكم " على اختالف درجاتھا" وفرِضھا بأن یضع القانون نظاماً قضائیاً یحفAAظ بموجبAAھ 

وقAAد اعتبAAر المجلAAس یAAة، ، كمAAا أكAAَّدَت علیAAھ اإلتفاقیAAات والمواثیAAق الدولللقضاة والمتقاضین الضAAمانات الالزمAAة
" أن الُمقاضAAاة علAAى أكثAAر مAAن درجAAة ھAAي ضAAمانة  6/8/2014تAAاریخ  6/2014الدسAAتوري فAAي قAAراره رقAAم 

 .للمتنازعین یُجنِّبھم األخطاء في إصدار القرارات"
 

ع مAA «قAAد نصAAَّت علAAى أنAAھ: 6/6/2002تAAاریخ  422مAAن قAAانون األحAAداث رقAAم  44ولمAAا كانAAت المAAادة 
یُصِدر قاضAAي األحAAداث أحكامAAھ فAAي الدرجAAة األخیAAرة فAAي مAAا خAAص من ھذا القانون،  33ة مراعاة احكام الماد
. وتبقAAى ھAAذه األحكAAام قابلAAة للطعAAن عAAن طریAAق إعAAادة المحاكمAAة وفقAAاً لألصAAول المنصAAوص دعوى الحق العAAام

محكمة  علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة أما األحكام الصادرة في الجنایات فتخضع للمراجعة أمام
التمییAAز فAAي الحAAاالت المنصAAوص علیھAAا فAAي القAAانون العAAادي. تقبAAل األحكAAام فAAي مAAا خAAص اإللزامAAات المدنیAAة 
اإلستئناف أمام محكمة اإلستئناف في المھل ووفقاً ألصول اإلستئناف المنصوص علیھا لمثل ھذه الدعوى في 

 ».قانون االصول الجزائیة
 

قد أجAAاَزت فAAي ، أحكامھا ُمراعاة أعاله 44التي فرَضت المادة  ،من القانون عینھ 33كانت المادة  ولما
األحكام الصادرة عن المحاكم العادیة في قضایا األحداث عندما یُحAAاَكمون امامھAAا بالفقرة األخیرة منھا الطعن 

 الشتراكھم مع غیر األحداث في جرم واحد أو جرائم ُمتالزمة.
 

بدرجAAة واحAAدة فیمAAا خAAّص  منAAھ حصAAر التقاضAAي 44فAAي المAAادة ولمAAا كAAان یتبAAیَّن إذاً أن قAAانون األحAAداث 
 أسAAس موضAAوعیَّة أي دون اإلرتكAAاز إلAAى وذلAAك ،األحكام الصادرة عن قاضي األحAAداثالحق العام في  دعوى

ر ذلك، و أو حتى منطقیَّة  واضح من خالل: ھذاتُبّرِ
األحداث فAAي الجAAنح تمییزه بین الحكم الصادر في دعوى الحق العام عن المحاكم العادیة بحّق  -1

منAAAھ بُمختلAAAَف طAAAُرق الُمراجعAAAة  33المAAAادة  بُمقتضAAAىوالمخالفAAAات حیAAAث اجAAAاز الطعAAAن فیAAAھ 
المنصAAوص علیھAAا فAAي قAAانون أصAAول المحاكمAAات الجزائیAAَّة، وبAAین الحكAAم الصAAادر فAAي نفAAس 

صادراً في الدرجAAة األخیAAرة وبالتAAالي غیAAر القانون اعتبره  يالقضایا عن قاضي األحداث والذ
ر ألنAAھ ال یسAAتِند إال إلAAى  قابل للطعن من حیث المبدأ، وإننا نرى ھذا التمییز ُمجحفاً وغیAAر ُمبAAرَّ

AAل الحAAدث الAAذي تAAتم محاكمتAAھ أمAAام  إذ أنAAَّھمعیAAاٍر ضAAعیف ھAAو اخAAتالف المرجAAع القضAAائي  یُفضَّ
AAانوني فقAAداثالمحاكم العادیة عن آخر بنفس وضعھ القAAاء األحAAام قضAAوكم أمAAھ حAAذا  ط لكونAAوھ

 بالطبع غیر جائز.
باألحكام الصادرة بشأنھا عAAن قاضAAي  جاز الطعن فيأییزه بین دعوى الحق الشخصي التي تم -2

األحداث أي فAAي قضAAایا الجAAنح والمخالفAAات، وبAAین دعAAوى الحAAق العAAام فAAي نفAAس القضAAایا التAAي 
جAAة األخیAAرة، فAAي حAAین أن الحAAق العAAام اعتبAAر أحكAAام قاضAAي األحAAداث بشAAأنھا صAAادرة فAAي الدر

یُمِكن أن ینطوي على عقوبات ماسAAَّة بحریAAة الحAAدث وبالتAAالي ھAAو أولAAى بالضAAمانة مAAن دعAAوى 
 الحق الشخصي التي تقتِصر على تعویضات ومباِلغ مالیة.    



إجازتAAھ اسAAتعمال طریAAق طعAAن غیAAر عAAادي بخصAAوص أحكAAام قاضAAي األحAAداث فAAي الجAAنح  -3
إعادة الُمحاكمة، ما یدّل على القناعAAة بوجAAوب إخضAAاع ھAAذه األحكAAام والمخالفات، وھو طریق 

للُمراجعAAة وبالتAAالي فAAإن األجAAدى توسAAیع إمكانیAAة اللجAAوء إلAAى ھAAذه الًطAAُرق بُمختلAAَف أشAAكالھا ال 
 حصرھا بنطاق ضیِّق صعب وُمعقَّد الشروط. 

حیAAث ب ألحAAداثتمییزه بین حكم الحق العام الصادر في قضایا الجنح والمخالفات عAAن قاضAAي ا -4
ً  لAAم یُِجAAز الطعAAن فیAAھ األحكAAام الصAAادرة بحAAّق األحAAداث فAAي الجنایAAات والتAAي اجAAاز  وبین،مبAAدئیا

تھAAا ( حAAق عAAام وحAAق شخصAAي) وفAAق الحAAاالت المنصAAوص علیھAAا فAAي  الطعAAن فیھAAا تمییAAزاً بُرمَّ
   .  القانون العادي، مع العلم أن حصر الطعن بطریق ُمعیَّن حتى في الجنایات ھو موِضع تحفُّظ

 
  أولى بالحمایة من غیره ویقتضي الحرص على تأمین أقصى الضمانات القضائیَّة لھ.الحدث  ولما كان

    
بما  422/2002من قانون األحداث رقم  44ولما كان یقتضي باإلستناد إلى كّل ما تقدَّم، تعدیل المادة 

ن  المنصAAوص علیھAAا فAAي قAAانون أصAAول خضوع األحكام الصAAادرة عAAن قضAAاء األحAAداث لطAAُُرق الُمراجعAAة یؤّمِ
المحاكمAAAات الجزائیAAAَّة علAAAى أن تُطبAAAِّق المحكمAAAة النAAAاظرة فAAAي الطعAAAن بالنسAAAبة للحAAAدث الضAAAمانات اإلجرائیAAAَّة 

، علمAAاً أن عبAAارة " قضAAاء األحAAداث"  المنصAAوص علیھAAا فAAي قAAانون األحAAداث ومAAن ضAAمنھا سAAریَّة الُمحاكمAAة
للداللة على قاضي األحداث وعلى محكمة الدرجAAة األولAAى  422/2002من القانون رقم  30تھا المادة اعتمدَ 

 الناظرة في الجنایات على حد سواء. 
 

 ألْجل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون الُمرفَق.ولما كنا 
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

 ُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره.أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون ال
 

  بوال یعقوبیان ةالنائب              
 2020/06/10بیروت في           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 


