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ABSTRACT 

Legal legislation has concerned with providing the necessary protection means for 

juvenile delinquents and those who are exposed to delinquency, through dividing the 

period of their juvenility into different ages according to their physical & mental 

development, through which the criminal responsibility shall be defined as well as 

the reformation & punishment that should be applied in each stage. In spite of these 

stages seem from the first sight are obvious and clear and easy to be implemented, 

however the practices and legal embranchment  create many issues that require to 

examine and suggest appropriate solutions for such issues, therefore the problem of 

the study is to examine to how extent the legal texts in Omani law are comprehensive 

to cover all the aspects of criminal responsibility of juvenile and the consequences of 

such divisions from the effect on applied  measures and punishment, as well as the 

judiciary stand without doing anything against confuse in some legal text regarding 

methods of identifying the actual age of the juvenile, fearing that the justice of the 

court may effect, furthermore it is important to know the conformity of this division 

that Omani legislator has followed with what have been stipulated in Sharia’ law & 

international conventions. 

This research aims to find applicable picture of stages of criminal responsibility 

according to division of Omani legislator, taking in consideration what is useful in 

comparative laws and produce such stages in the light of provisions of Islamic Law 

and international conventions, by examining the consequence effects from such 

divisions through sorting out the criminal responsibility, so the applicable punitive 

policy may determine through such classification whether are caring or reformation 

measures or even reduced sentence. The study has applied inductive, analysis and 

comparative approaches. The research has concluded many results most important is 

that the division & classification of criminal responsibility of juvenile in Omani law 
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 Conformities with what is stipulated in Sharia’ law and there are many defects & 

defaults in Omani law that need to be corrected by constructing legislative 

amendments on the law. 

 

Keywords: stages, responsibility, criminal, juvenile, measures, punishment. 
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 لخص امل

 

عنيت التشريعات القانونية بتوفري كافة وسائل احلماية الضرورية لألحداث اجلاحنني أو املعرضني للجنوح، ومن أمهها تقسيم 
فرتة حداثتهم إىل مراحل عمرية خمتلفة تبعاً لنموهم اجلسدي والفكري اليت على ضوئها تتحدد املسؤولية اجلنائية ووسائل 

والعقاب اليت تستوجبها كل مرحلة. ورغم أن هذا املراحل تبدو للوهلة األوىل واضحة الغاية سهلة التطبيق إال اإلصالح 
أن املمارسات العملية والتفريعات القانونية ُتظهر الكثري من اإلشكاليات اليت تستدعي الوقوف عليها واقرتاح املعاجلات 

بيان مدى مشولية النصوص القانونية يف التشريع العماين لتغطية كافة  املناسبة، وعليه فإن إشكالية الدراسة تكمن يف
جوانب مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث وما يرتبه هذا التقسيم من أثر على التدابري والعقوابت اليت تفرض عليه، كما 

ا يوجد خشية حقيقة أن القضاء يقف حائراً أمام غموض بعض النصوص القانونية يف بيان وسائل إثبات سن احلدث مم
من التأثري على عدالة احملاكمة، إضافة إىل أنه ال بُدَّ من معرفة مدى توافق هذا التقسيم الذي سار عليه املشرع العماين 
مع ما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل. ويهدف البحث للوصول إىل صورة قابلة للتطبيق ملراحل املسؤولية 

ًا لتقسيم املشرع العماين مع األخذ مبا هو مفيد يف القوانني املقارنة، وعرض ذلك على أحكام الشريعة اجلنائية وفق
اإلسالمية والقانون الدويل، واستعراض األثر املرتتب على هذه التقسيمات من حيث ترتيب املسؤولية اجلنائية واليت يتحدد 

ت تدابري رعائية أو إصالحية أو عقوابت خمففة. ويرتكز البحث على ضوئها السياسة العقابية واجبة التطبيق سواء كان
على املنهج اإلستقرائي، واملنهج التحليلي واملنهج املقارن. وقد خلص البحث إىل نتائج أمهها؛ أن تقسيم مراحل املسؤولية 

تشريع العماين قد احتوى اجلنائية للحدث يف القانون العماين جاء متفقًا مع ما هو مقرر يف التشريع اإلسالمي، وأن ال
 على مجلة من مواطن اخللل اليت يلزم معاجلتها إبجراء تعديالت تشريعية على القانون.

 الكلمات املفتاحية: املراحل، املسؤولية، اجلنائية، احلدث، التدابري، العقوابت.
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 املقدمة
وألجل اعتبار الشخص مسؤواًل جنائياً  ،شخص بتحمل نتائج أفعاله اجملرمةالالتزام تقوم املسؤولية اجلنائية على مفهوم 

املبدأ الذي تقوم عليه املسؤولية اجلنائية يستند إىل إدراك الفاعل  ، إذ أنيلزم أن يكون أهاًل لتحمل نتائج هذه األفعال
على حنو  -وهو ما ال يتوفر ، الفعل عن وعي وإرادة والذي يسمى ابألهلية اجلنائيةلعدم شرعية فعله وإقدامه على هذا 

حيث أن قواه العقلية يف طور النمو والتكامل، يقول هللا تعاىل  اجلنائي، لغ سن الرشد بللحدث نظراً لكونه مل ي -كامل 
َبًة..( اَّللَُّ الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن َضْعٍف ُُثَّ َجَعَل مِ يف كتابه الكرمي )  -ن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة ُُثَّ َجَعَل ِمن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشي ْ

 (.54)سورة الروم: اآلية 
أن   حيثونظراً ألن احلدث ال يتمتع بقدرات عقلية انضجة، فإن مسؤوليته اجلنائية ختتلف عن مسؤولية الكبار البالغني،  

مسؤوليته ترتبط بسنوات عمره اليت تشي عن مدى اكتمال نضجه العقلي واإلدراكي، فيكون يف مرحلة من مراحل عمره 
، وهو ما تبنته التشريعات القانونية املعاصرة خمففانقص أو  أخرى مسؤوالً على حنو    مراحلعدمي املسؤولية بينما يكون يف  

 يعة اإلسالمية السمحة وواضعة يف احلسبان املبادئ الدولية املقررة يف ذلك.اخلاصة ابألحداث مستنرية بذلك هبدي الشر 
وليس هذا التقسيم ملراحل املسؤولية اجلنائية تقسيمًا نظرايً، بل أن له أثر ينعكس على تطبيق التدابري والعقوابت اليت 

ملية تظهر الكثري من الثغرات تتخذ يف مواجهة احلدث حبسب مراحل عمره املختلفة، ورغم ذلك فإن التطبيقات الع
القانونية والفراغ التشريعي الذي تضمنه القانون العماين عند تقسيمه هلذه املراحل مما جعل السؤال امللح الذي يطرح 
نفسه: هل هذا التقسيم حيقق عدالة منصفة وانجزة للحدث؟. إن البحث يسعى إىل إجياد إجابة شافية هلذا السؤال 

ىل سد الثغرات اليت تضمنها القانون عن طريق اقرتح تعديل تشريعي أو تنظيم عملي تكون حاضرة احملوري كما يهدف إ
بني يدي املشرع العماين والسلطة التنفيذية املختصة، ومجع الباحث يف حبثه بني املنهج اإلستقرائي واملنهج التحليلي 

ة اجلنائية للحدث اقتضى تقسيم البحث إىل ثالثة واملنهج املقارن لتحقيق غاايت البحث. واحلديث عن مراحل املسؤولي
 مباحث على النحو التايل:

 والقوانني املقارنة واألثر املرتتب عليها.  األول: مراحل املسؤلية اجلنائية للحدث يف القانون العماين  املبحث
 .املقارنةوالقوانني    إثبات سن احلدث وتقديره يف القانون العماينوسائل الثاين:   املبحث
 الثالث: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل.  املبحث
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 .305، ص2ج ،م(1985، 1)بريوت: مؤسسة نوفل، ط ،املسؤولية اجلنائية -القانون اجلنائي العام  مصطفى، العوجي، (1)
( بتاريخ  859الرمسية العدد )م، نشر يف اجلريدة 9/3/2008م( بتاريخ 30/2008، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون مساءلة األحدث( 2)

 .وهذا يعين أن احلدث يف سن الثامنة عشر ال يعترب راشداً حىت متامه هذه السن ودخوله يف سن التاسعة عشر/ج(، 1املادة ) م،15/3/2008

 
 :ثر املرتتب عليهااألوالقوانني املقارنة و   األول: مراحل املسؤلية اجلنائية للحدث يف القانون العماين  املبحث

 املقارنة،  واننيالقو البحث يف مراحل املسؤولية يف القانون العماين يستدعي بيان مراحل هذه املسؤولية يف القانون العماين  
 .املبحثاليت يتناوهلا هذا    الفروعوهي    ُث االنتقال إىل بيان األثر املرتتب على هذا التقسيم،

 نون العماين والقوانني املقارنة:األول: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف القا  املطلب
 النظرايت القانونية يف مراحل مساءلة احلدث اجلانح:  -

اختلفت النظرة إىل احلدث مع اختالف الثقافات واحلضارات ومع تطور العلوم البيولوجية والنفسية واالجتماعية، فذهب 
املسؤولية اجلنائية ألن أفعاله تشكل احنرافًا سلوكيًا يستوجب البعض إىل وضع احلدث يف ظل قرينة مطلقة جتعله عدمي 

العالج االجتماعي والرتبوي والنفساين، بينما رأى البعض اآلخر التفريق بني وضع احلدث املميز واحلدث غري املميز، 
املسؤولية وخيضع لتدابري   حيث تقوم مسؤولية األول اجلنائية وخيضع لعقوبة خمففة نظراً لصغر سنه، بينما يعترب الثاين عدمي

وقد تبلورت نتيجة لذلك فكرة تقسيم املسؤولية اجلنائية للحدث إىل مراحل  .(1)عالجية وإصالحية ال طابع عقايب هلا
جسداًي وفكرايً، وتبنت هذه السياسة اجلنائية احلديثة مجلة من األنظمة القانونية وخاصة تلك  هعمرية خمتلفة تبعًا لنمو 

وقد تباينت القوانني بشكل عام يف حتديد الفرتة العمرية ملسؤولية احلدث اجلنائية، ، وانني خاصة لألحداثاليت أفردت ق
 كما تباينت يف تصنيف نوع املسؤولية اجلنائية املرتتبة على كل فئة عمرية.

سن أدىن  إىل عدم جعل-ومنها قانون مساءلة األحداث العماين  –وقد هنجت أغلب القوانني اخلاصة ابألحداث 
قد عرَّف قانون مساءلة األحدث العماين "احلدث" بصفة عامه أبنه "كل ذكر أو أثىن مل يكمل الثامنة عشر فللحداثة،  
مرحلة احلداثة متتد من امليالد وحىت إمتام احلدث فاملادة مل حتدد بداية سن احلداثة، إال أنه يُفهم منها أن ،  (2)من العمر"

ومن املالحظ أن القانون العماين حدَّد سن الرشد اجلنائي الذي يدخل فيه احلدث مرحلة . عمرهسن الثامنة عشر من 
 املسؤولية اجلنائية الكاملة إبمتام سن الثامنة عشر من العمر، وهذا السن أصبح اليوم األكثر شيوعاً ليس على املستوى 
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 . 54ص ،(م2015احلليب احلقوقية، )بريوت: منشورات  ،احلدث املنحرف أو املهدد خبطر اإلحنراف يف التشريعات العربية مصطفى، العوجي،( 3)
 (. 2م، املادة )16/4/1968( بتاريخ 2089ة رقم )ي، اجلريدة الرمس1968( لسنة 24قانون األحداث املصري وتعديالته رقم ) (4)
 /اثنياً(. 3م املعدل، املادة )1983( لسنة 76، قانون رقم )قانون رعاية األحدث العراقي (5)
 (. 2(، املادة )6371ة رقم )يم، اجلريدة الرمس2014( لسنة 32، قانون رقم )األردينقانون األحداث  (6)
 (. 1/1م، املادة )1974( لعام 18، رقم )قانون األحداث اجلاحنني السوري (7)
 (. 1املادة )م، 2002حزيران  6(، صدر يف 422، قانون رقم )قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين  (8)
 (. 1، املادة )1983( لسنة 3، قانون رقم )قانون األحداث الكوييت (9)
 (. 1، املادة )م1976( لسنة 9، قانون إحتادي رقم )قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت (10)
 (.1، املادة رقم )م1976( لسنة 17، مرسوم بقانون رقم )قانون األحداث البحريين (11)
 ( 1/1م، املادة )1994( لسنة 2م، اجلريدة الرمسية، العدد )1994( لسنة 1، قانون رقم )قانون األحداث القطري (12)
 /د(.1، املادة )قانون مساءلة األحداث (13)

سن الرشد اجلنائي إىل جماوزة الثامنة عشر من  لعماين برفع وقيام القانون ا، (3)العريب فحسب، بل على املستوى العاملي
 العمر يعترب أحد ضماانت احلماية املقررة للحدث اجلانح.

 الكاملة ذات املنوال، حيث جعلت دخول احلدث مرحلة املسؤلية اجلنائية على وقد سارت أغلب التشريعات العربية
 (7)والسوري (6)واألردين (5)والعراقي (4)القانون املصري إبمتام سن الثامنة عشرة من العمر كما سار على ذلك

إىل خفض سن احلداثة   (12)والقطري  (11)، بينما ذهب قانوين األحداث البحريين(10)واإلمارايت  (9)والكوييت  (8)واللبناين
وأما السن األدين للمسؤولية  جبعله جماوزة مخسة عشر سنة، أي ببلوغ سن السادسة عشر يدخل مرحلة الرشد اجلنائي.

اجلنائية؛ فهي املرحلة العمرية اليت يكون احلدث قبلها غري مسؤول جنائياً عن أفعاله اجلرمية، بينما يكون ببلوغها مسؤول 
إىل حتديد هذا السن مع تباين بينها   قد ذهبت أغلب التشريعات اخلاصة ابألحداثقص أو خمفف، و جنائياً على حنو ان

 يف ذلك على حنو ما سيأيت بيانه.
 مراحل املسؤلية اجلنائية للحدث يف القانون العماين:  -

وابت لغاية عودة محيدة بناء على حاجتها إىل التدابري والعق سن احلداثةيف كيفية تقسيم  التشريعات القانونية تباينت
 مراحل على النحو التايل:  ةللحدث، وبدراسة قانون مساءلة األحداث العماين خيلص الباحث إىل أنه وضع ثالث

 أوالً: مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية:
انعدام املسؤولية بداية سنِ  احلداثة يكون من ميالد اإلنسان حياً، وابلتايل ميكن اعتبار ذلك بداية مرحلة سبق بيان أن 

، وهي تكون (13)وأما هناية هذه املرحلة فقد حددها قانون مساءلة األحداث العماين بشكل واضح، اجلنائية للحدث
 بعدم بلوغ احلدث سن التاسعة من العمر، أي بلوغه هناية سن الثامنة من العمر فإذا دخل يف عمر التاسعة خرج من 
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قانون رتكاب اجلرمية..". ورد النص على ذلك صرحياً يف قانون اجلزاء العماين، حيث نص على أن "ال يسأل جزائياً من مل يبلغ التاسعة من عمره وقت ا (14)
  ، م 14/1/2018( بتاريخ  1226م، نشر يف ملحق اجلريدة الرمسية العدد )11/1/2018( بتاريخ  7/2018الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )  ،اجلزاء العماين 

 (. 49املادة )
 (.18) املادة، قانون مساءلة األحداث (15)
، "حبث منشور يف جملة م1983لسنة  3دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت رقم حممد، فاضل نصر هللا عوض، ( 16)

الطفل والقانون ، والظفريي، فايز،  159م"، ص1987ه/1407احلقوق، تصدر عن كلية احلقوق جبامعة الكويت، العدد األول، السنة احلادية عشرة، رجب  
، "حبث منشور يف جملة احلقوق، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، دولة الكويت، 2000-1999معاملته ومحايته اجلنائية يف ظل القانون الكوييت 

 . 183م"، ص2001السنة اخلامسة والعشرين، العدد األول، مارس 
 /ز(.3، املادة )قانون مساءلة األحداث (17)
قانون  (، و6، املادة )قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت(، و2، املادة )قانون األحداث املصري: من التشريعات ذهب إىل هذا الرأي  (18)

، لخطر اللبناين قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني ل(، و5، املادة )وقانون األحداث الكوييت(، 2، املادة )األحداث اجلاحنني السوري
 (. 3املادة )

 (.3املادة )قانون رعاية األحدث العراقي،  (19)
 (.49، املادة )قانون العقوابت اجلزائري، و /ب(4املادة )قانون األحداث األردين، أخذ هبذا النهج كل من التشريعني:  (20)
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف احلقوق لدى كلية احلقوق والعلوم  "، اجلزائريإجراءات حماكمة األحداث يف التشريع الطالب، السنية حممد،  (21)

)مصر: دار املطبوعات  ،جرائم األحداث عبداحلميد، ، والشواريب،62-58ص "،م2013/2014السياسية جبامعة حممد خضري بسكره للعام اجلامعي 
 .51ص  (،م1988يع، ز اجلامعية للنشر والتو 

وال تطبق عليه أية عقوابت وال حيق  (14)وهو يف هذه املرحلة ال يالحق جزائياً  هذه املرحلة ودخل يف املرحلة اليت تليها.
، فاألحداث اجلاحنون يف هذه املرحلة ال يكونون (15)من تدابري الرعاية مها: التسليم والتوبيخأن يوقع يف حقه إال تدبريين  

أهالً للمسؤولية اجلنائية النعدام عنصري اإلدراك والقصد لديهم، فقد افرتض فيهم القانون انعدام التمييز بقرينة قاطعة ال 
، وإن أمكن إخضاعهم لتدابري هتذيبية، ألهنم بذلك (16)يقبل إثبات عكسها وابلتايل حمى عنهم كل مسؤولية جنائية

 .(17)يكونون عرضة لالحنراف، ولذا فقد صنفهم القانون أبهنم "أحداث معرضون للجنوح"
واجلدير ابلذكر أن قيام املشرع العماين برفع سن انعدم املسؤولية إىل التاسعة من العمر يعترب من وسائل احلماية اجلنائية 

كما جتدر اإلشارة أن التشريعات العربية   فق مع القواعد الدولية اليت تقضي برفع سن عدم املسؤولية.للحدث اليت تت
تباينت يف حتديد هناية مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية للحدث، فجعلته أغلب القوانني ببلوغ احلدث سن السابعة من 

،  (19)مر بنا يف التشريع العماين وسار على هنجه املشرع العراقي، بينما رفعته بعض القوانني إىل سن التاسعة كما  (18)العمر
، وعلى الصعيد الدويل؛ فإن التشريع اإلجنليزي يقر أنه ال (20)وأوصلته بعض التشريعات إىل بلوغ سن الثانية عشر

 .(21)لية على الصغري حىت السابعة من عمره، ويف فرنسا حددت سن عدم املسؤولية ببلوغ سن الثالثة عشرؤو مس
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 (.27، املادة )مساءلة األحداثقانون  (22)
احنراف ، واحلسيين، عمر الفاروق، 167، ص1983لسنة  3دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت رقم نصر هللا،  (23)

 .70م(، ص1995، 2، )القاهرة: دار النهضة العربية، طاألحداث املشكلة واملواجهة
 (.28، املادة )ثقانون مساءلة األحدا (24)

 حلة املسؤولية اجلنائية الناقصة:اثنياً: مر 
بعد مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية، وضع القانون العماين مرحلتني اتليتني تقوم فيهما املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح 

فإنه  ةيبلغ السادسة عشر فإذا بلغ احلدث التاسعة من العمر ومل  لكنها على حنو خيتلف عن املسؤولية الكاملة للبالغني.
يكون مسؤواًل جنائياً على حنو انقص حبيث يوقع عليه تدابري الرعاية وتدابري اإلصالح فحسب وال توقع عليه أية عقوابت 

ويف هذه املرحلة يكون احلدث يف بداية متييزه لكنه متييز غري كامل فهي مرحلة وسطية من العمر (. 22)مقيدة للحرية
انعدام التمييز إال أن قلة خربته  مرحلةىل تقومي وإصالح أكثر من حاجته إىل عقوبة، فهو وإن جتاوز يكون فيها حباجة إ

وجتاربه يف احلياة يتالءم معه التدابري اإلحرتازية متمثلة يف تدابري الرعاية وتدابري اإلصالح، إذ أهنا أفضل من العقوبة يف 
 صلحة احلدث.تقومي احلدث وإصالحه، فهي محاية جنائية مقررة مل

 اثلثاً: مرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة:
من العمر فإنه يكون قد دخل   ةأتيت املرحلة األخرية قبل بلوغ احلدث سن الرشد اجلنائي، فإذا بلغ احلدث السادسة عشر 

 من العمر. ةمرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة حىت مرحلة الرشد اجلنائي إبمتام الثامنة عشر 
ويفرتض القانون يف هذه املرحله أن احلدث اشتد عوده وأن مداركه صارت أوسع ومتييزه على وشك االكتمال غري أنه 

مؤداها أن احلدث يف هذا السن ميكن أن يتحمل مسؤولية العمل اجلنائي    يستفيد من عذر صغر السن، فهي قرينة بسيطة
، وابلتايل ميكن أن توقع عليه العقوابت اجلزائية السالبة للحرية (23)الذي يرتكبه، ألنه أصبح يقوى على تقدير نتائج عمله

عليه تبعًا لظروف كل جرمية املخففة واملتمثلة يف السجن املخفف إضافة إىل إمكانية توقيع أحد تدابري اإلصالح 
، وهذا يعترب من قبيل تفريد العقوابت والتدابري الذي يصب يف محاية احلدث اجلانح (24)واملالبسات اليت أحاطت هبا

( من املالحق توضيح هلذه املراحل والعقوابت والتدابري 2، ويف الشكل رقم )جنائياً ويقيه مساوئ املالحقة اجلنائية املشددة
 ا.املقررة هل
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 (.3، املادة )قانون رعاية األحداث العراقي (25)
 (.2، املادة )قانون األحداث املصري (26)
 .93م(، ص2013، 1)املنصورة: دار الفكر القانوين، ط ،املسؤولية اجلنائية للطفل، ، هنلة سعدعبدالعزيز( 27)
  م(، 2010، 2)القاهرة: مطابع جامعة املنوفية، ط ،يف تشريعات الدول العربية والشريعة اإلسالمية املسؤولية اجلنائية للطفل محدي رجب، عطية، (28)

 .153ص

هذا التقسيم ملراحل املسؤولية إمنا استخلصه الباحث من خالل مواد قانون مساءلة األحداث، وإال وجتدر اإلشارة أن 
أحسنت   –ومن بينها املشرع العراقي    -بعض التشريعات القانونية  فإن هذه التسميات مل ترد يف القانون، ويف املقابل؛ فإن  

 مرحلة املسؤولية اجلنائية للطفل، فسمته يف املرحلة صنعاً حني فرقت يف املصطلحات بني مرحلة انعدم املسؤولية و 
، بينما ذهب املشرع املصري إىل تفصيل أكثر، فسمى من أمت (25)األوىل "صغرياً" بينما أمسته يف املرحلة الثانية"حداثً"

ى من أمت اخلامسة السابعة ومل يتم الثانية عشر "ولداً"، ومسى من أمت الثانية عشرة ومل يتم اخلامسة عشرة "مراهقا"، ومس
، ويرى الباحث أن هذا التمييز يرفع الكثري من اللبس ويضع املسميات يف مكاهنا (26)عشرة ومل يتم الثامنة عشرة "فىت"

الصحيح، ومل أيخذ املشرع العماين هبذه التفرقة يف املصطلحات على حنو تقدم، وابلتايل فإنه يدعو املشرع العماين إىل 
 األخذ هبذه التفرقة.

 املرتتب على تقسيم مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث:  األثرالثاين:    املطلب
 :أثر تقسيم املسؤولية اجلنائية للحدث يف التدابري والعقوابت  -

يالحظ الباحث مما سبق عرضه أن قانون مساءلة األحداث تدرج يف تصنيف مسؤولية احلدث ابلنظر إىل مراحله العمرية 
اإلدراكيه، وهذا التقسيم ليس تقسيماً تنظيمياً فحسب بل له أثر يرتتب عليه قصده املشرع العماين بشكل وتطور ملكاته  

، وقد اليت توقع على احلدث يف كل مرحلة من املراحل  والعقوابت  والذي يظهر جلياً يف التدابري  ،أساس من هذا التقسيم
 ري والعقوابت.تعددت وسائل التقومي والتهذيب للحدث إىل نوعني: التداب

 النوع األول: التدابري:
ُعرِ ف التدبري أبنه: "إجراء أتمر به احملكمة يف مواجهة الطفل ملواجهة ارتكابه اجلرمية أو إتيانه فعاًل أو وجوده يف حالة 

اخلطورة ( وعليه فإن التدابري هي جمموعة من اإلجراءات القانونية اليت تواجه 27تكشف عن خطورته االجتماعية")
 بري إىل نوعنياوقد قسم القانون العماين التد (،  28اإلجرامية الكامنة يف شخصية احلدث بقصد محاية اجملتمع مبنع اجلرمية)

 :على التفصيل التايل
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 (.21، املادة )قانون األحداث املصري (29)
  يوسف،  إلياس،انونية". علق الدكتور يوسف إلياس على تقسيم التشريع العماين أبنه "أقرب إىل أن يكون تقسيماً علمياً أكثر من كونه تقسيماً له قيمة ق (30)

)املنامة: سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية تصدر عن املكتب التنفيذي جمللس وزارء العمل وجملس وزارء  ،قوانني األحداث يف دول جملس التعاون
النظرة، إذ أن التقسيم له أثر قانوين من . وخيتلف الباحث مع هذه 107م(، ص2014، 1الشؤون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، ط

 انحية فئة األحداث املستهدفة بكل نوع من نوعي التدابري. 

، وال يوجد يف القانون العماين تعريفًا هلا إال أن (29)امستها بعض التشريعات بتدابري احلماية وقد تدابري الرعاية:    -1
الباحث ميكن أن يعرفها من خالل نصوص القانون أبهنا: وسائل احلماية اليت يصح لقاضي األحداث أن يوقعها 

 على احلدث اجلانح أو املعرض للجنوح عند ارتكابه جرمية من اجلرائم لتكون بديالً عن العقوابت التقليدية واليت 
تدبري  هذه التدابري: وتشمل، إىل إبقاء احلدث يف حميطه االجتماعي وإبعاده عن مواطن اجلنوح ومضاهنا هتدف

منع ارتياد تدبري  و   ،التوبيختدبري  تسليم احلدث إىل أبويه أو أحدمها أو أقاربه أو أسرة بديله أو دار توجيه األحداث، و 
 منع مزاولة عمل معني.تدبري  و  ،أماكن معينة

مل يضع املشرع العماين تعريفاً حمدداً للتدابري اإلصالحية، ويستخلص الباحث مفهومها من خالل إلصالح:  تدابري ا -2
النصوص القانونية أبهنا: وسائل قانونية أتخذ صفة اجلزاء اجلنائي توقع على احلدث اجلانح لغاية تقوميه وإصالحه 

وتعترب تدابري اإلصالح أشد صرامة من تدابري الرعاية لتعرضها وأتهيله ليعود فرداً صاحلًا ومنتجًا وانفعًا يف اجملتمع. 
حلرية احلدث اجلانح ابحلدِ  منها أو تقييدها ضمن إطار معني، خبالف تدابري الرعاية اليت تسعى إىل العناية ابحلدث 

إخضاعة يف ضمن بيئته الطبيعية، وتفرتض تدابري اإلصالح أن هناك اعوجاجًا يف سلوك احلدث اجلانح يستلزم 
لتدابري إصالحية تعاجل وضعه الشخصي وتبحث يف أسباب جنوحه لكي تعاجلها وأتهل احلدث مرة أخرى ليعود 

الوضع حتت االختبار تدبري  و  ،اإليداع يف دار إصالح األحداثتدبري    هذه التدابري:  وتشملفرداً صاحلاً يف اجملتمع. 
  اإليداع يف مؤسسة صحية.تدبري  و   ،اإللزام بواجبات معينةتدبري  و   ،اإلحلاق ابلتدريب املهينتدبري  و  ،القضائي

وحسب اطالع الباحث، فإن التشريع العماين يعترب متفردًا هبذا التقسيم الذي اختطه مستفيدًا من جتارب األنظمة 
إصالحية هو (. ويظهر من هذا أن الغاية اليت قصدها املشرع من التدابري سواء كانت رعائية أو 30)القانونية املختلفة

معاجلة حالة اجلنوح اليت اكتنفت احلدث والوصول به إىل املسلك القومي والطريق املستقيم، وهذا يعين قطعًا أن التدبري 
ليس عقوبة ابملعىن احلريف للكلمة، وإمنا هو عالج حلالة مرضية طارئة مما يستلزم إخضاع احلدث اجلانح إىل برانمج أتهيلي 

 عاىف من اخلطورة اليت تكتنفه ويعود فرداً منتجاً وصاحلاً يف اجملتمع.وعالجي حىت ميكن أن يت
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 .483م(، ص1995ه / 1415، 1، )الرايض: مطبوعات جامعة امللك سعود، طاألحكام العامة للنظام اجلزائيالصيفي، عبد الفتاح مصطفى،   (31)
 .151ص، املسؤولية اجلنائية للطفلعطية،  (32)
 (. 53، املادة )قانون اجلزاء العماين  (33)
 (.28، 27، 10، املواد )قانون مساءلة األحداث (34)

 
 النوع الثاين: العقوابت:

نطوي على إيالم مقصود تنزل مبرتكب جرمية ذي أهلية لتحملها بناء على حكم قضائي يجزاء تقوميي العقوبة هي: "
ملرتكب اجلرمية أو مصلحة له أو ينقصهما أو يعطل يستند إىل نص قانوين حيددها، ويرتتب عليها إهدار حق 

 (.31)استعماهلا"
وإذا كانت العقوبة تعترب تكفرياً عن سلوك خاطئ فال ميكن تطبيقها على من ال ميكن نسبة اخلطأ إليهم كاألحداث دون 

وافرت شواهد هذه اخلطورة سن معينة، وأتيت بدالً عنها التدابري اليت تقوم على أساس اخلطورة االجتماعية، فتطبق كلما ت
(، ومع ذلك فإن التشريعات 32دون اعتبار للمسؤولية الشخصية للجاين لكوهنا ذات وسيلة نفسية يقصد هبا اإلصالح)

القانونية مل تتخلَّ مطلقًا عن العقوابت التقليدية يف مواجهة احلدث اجلانح، بل فرضتها يف تشريعاهتا حىت احلديثة منها 
وتنقسم العقوابت بشكل املشرع العماين، إال أهنا جعلتها بصورة خمففة عن تلك املطبقة على البالغني.  كما هو احلال مع  

 عام إىل نوعني:
املشرع العماين ثالثة  العقوابت األصلية: وهي اجلزاء األساسي الذي نص عليه املشرع ملواجهة اجلرمية، وقد وضع  -1

ويف جمال تطبيق هذه العقوابت على احلدث؛ فإن   ،(33)والغرامة  هي: اإلعدام والسجن  من العقوابت األصلية  أنواع
اإلعدام والسجن املطلق والغرامة من العقوابت األصلية، بينما جيوز توقيع عقوبة السجن املشرع منع توقيع عقوابت 

ألصلية ، وهو العقوبة الوحيدة من بني العقوابت ا(34)على احلدث اجلانح ويكون يف دار إصالح األحداث  املؤقت
 لكنها على حنو خمفف على حنو ما سيأيت بيانه. اليت جيوز توقيعها على احلدث

العقوابت الفرعية: ال يوجد حتديد تشريعي ملفهوم العقوابت الفرعية يف القانون العماين، إال أنه من خالل استقراء   -2
نصوص قانون اجلزاء العماين يستظهر الباحث مفهوم العقوابت الفرعية أبهنا: اجلزاءات اليت توقع على اجلاين تبعاً 

تعريف يتبني أن العقوابت الفرعية أيضاً تنقسم إىل قسمني: عقوابت للعقوابت األصلية أو إضافة عليها، ومن هذا ال
 تبعية وعقوابت تكميلية، وتكون العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي هبا كأثر حتمي للحكم ابلعقوبة األصلية، 
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 (. 56، املادة )قانون اجلزاء العماين  (35)
 (. 57، املادة )املرجع نفسه (36)
 (. 3) ، املادةقانون مساءلة األحداثأورد القانون سبع حاالت إذا وجد فيها احلدث يعترب معرضاً للجنوح.  (37)

(، والعقوابت 35توقيعها)بينما تكون العقوبة تكميلية إذا كان توقيعها متوقفاً على نطق القاضي هبا إذا أجاز القانون له  
الفرعية اليت أوردها املشرع العماين أحد عشر عقوبة، هي: احلرمان من احلقوق واملزااي، واملصادرة، ومنع اإلقامة يف 
مكان معني أو ارتياده، واحلرمان من مزاولة املهنة، وإلغاء الرتخيص، وإبعاد األجنيب، وإغالق املكان أو احملل، وحل 

(، وخيتلف إيقاع 36، والوضع حتت مراقبة الشرطة، ونشر احلكم، والتكليف أبداء خدمة عامة)الشخص االعتباري
 هذه العقوابت على األحداث حبسب املرحلة العمرية على حنو ما سيأيت بيانه.

 فئات األحداث املستهدفة ابلتدابري والعقوابت:   -
اجلنائية للحدث على حنو ما تقدم، إال أنه يظهر جلياً للباحث أن نصوص رغم تقسيم املشرع العماين ملراحل املسؤولية 

قانون مساءلة األحداث جاءت غري واضحة الداللة يف بيان فئة األحداث املستهدفة ابلتدابري أو العقوابت، ومن خالل 
فئة بنوع أو أنواع تقصي مواد القانون يستخلص الباحث أن املشرع العماين قسم األحداث إىل فئتني، واستهدف كل 

 معينة من التدابري والعقوابت على التفصيل التايل:
 الفئة األوىل: األحداث املعرضون للجنوح: 

( 3وهم فئة من األحداث مل يرتكبوا أفعااًل جمرمة قانوانً إال أهنم وجدوا يف أحد حاالت التعرض للجنوح الواردة يف املادة )
وحاالت التعرض للجنوح ال متثل جرائم يعاقب عليها القانون أو يفرض جزاًء على (. 37من قانون مساءلة األحداث)

من وقع فيها وإمنا هي عبارة عن أوضاع اجتماعية وأسرية ونفسية حمددة تنم عن ميول حنو اإلجرام أو بيئة تشجع على 
تنحصر بسن معينة، فهي تشمل مجيع   ارتكاب اجلرمية أو تكون سبباً دافعاً هلا، وفقاً لفهم الباحث فإن هذه احلاالت ال

مراحلة احلداثة من بدايتها وحىت بلوغ احلدث سن الرشد اجلنائي. وهذه الفئة من األحداث ال يصح أن يوقع عليها 
سوى تدابري الرعاية فحسب دون تدابري اإلصالح أو العقوابت املخففة، ويف جمال تطبيق تدابري الرعاية عليهم فإن املشرع 

 م هذه الفئة إىل قسمني:العماين قسَّ 
القسم األول: األحداث املعرضون للجنوح الذين مل يبلغوا التاسعة من العمر: فهؤالء ال يطبق يف حقهم سوى تدبريي 

 التسليم والتوبيخ نظراً إىل صغر سنهم وتالئم هذه التدابري مع مرحلتهم العمرية.
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 (. 18، املادة )املرجع نفسه (38)
 /د( 1، املادة )املرجع نفسه (39)
 (. 27، املادة )املرجع نفسه (40)
 (. 28املادة ) املرجع نفسه (41)
 (.28، املادة )قانون مساءلة األحداث (42)

 
الذين بلغوا التاسعة من العمر: وهؤالء يطبق عليهم سائر تدابري الرعاية بال القسم الثاين: األحداث املعرضون للجنوح 

 (.38استثناء)
 الفئة الثانية: األحداث اجلاحنون:

(، وقد قسم 39وهم األحداث الذين بلغوا التاسعة من العمر ومل يكملوا الثامنة عشرة وارتكبوا أفعاًل يعاقب عليها القانون)
 تفصيلها كالتايل:  -كذلك    -مني القانون هذه الفئة إىل قس

القسم األول: األحداث اجلاحنون الذين بلغوا التاسعة ومل يبلغوا السادسة عشرة من العمر: وهم الفئة األقل سناً من بني 
األحداث اجلاحنني، والذين يكونون يف مرحلة املسؤولية الناقصة وفقًا للتقسيم الذي عرضه الباحث، وهؤالء يوقع يف 

بري الرعاية أو تدابري اإلصالح، كما جيوز أن يوقع يف حقهم عقوبيت املصادرة وإغالق احملل من بني العقوابت حقهم تدا
 (.40الفرعية)

القسم الثاين: األحداث اجلاحنون الذين بلغوا السادسة عشرة وحىت سن الرشد اجلنائي: ويوقع يف حقهم عقوابت أصلية 
وز للمحكمة توقيع أحد تدابري اإلصالح املنصوص عليها يف قانون مساءلة خمففة، وإضافة إىل العقوبة األصلية جي

األحداث، كما جيوز أن يوقع على احلدث يف هذه املرحلة سائر العقوابت الفرعية املقررة يف قانون اجلزاء، إال أن عقوبة 
 (.41السجن اليت حيكم هبا على احلدث اجلانح تنفذ يف دار إصالح األحداث)

طريقة ختفيف العقوابت، جيد الباحث أن القانون العماين خفف العقوبة احلبسية املؤقتة إىل نصف احلد األقصى وأما عن  
املقرر قانوانً للجرمية املرتكبة مبا ال يقل عن ثالث سنوات يف اجلناايت، بينما أبدل عقوبة السجن املؤقت مبا ال يقل عن 

(، وميكن القول أن عقوبيت اإلعدام 42اإلعدام والسجن املطلق)ثالث سنوات وال يزيد على عشر سنوات بعقوبيت 
( ابملالحق توضيح 1والسجن املطلق هبذا اإلبدال قد ألغامها املشرع العماين يف مواجهة احلدث اجلانح، ويف الشكل رقم )

 لذلك.
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، ينظر: عبدالعزيز، 209، ص33ق  32لسنة    1م، جمموعة أحكام النقض  4/3/1981درجت على ذلك أحكام حمكمة النقض املصرية منها: نقض    (43)
 .29، ص املسؤولية اجلنائية للطفل

 حداث القطري بصيغة مقاربة. ( من قانون األ3( من قانون األحداث الكوييت واملادة )2وقد جاءت املادة ) .( 2، املادة )قانون مساءلة األحداث (44)

 
املرحلة املتأخرة من عمر احلدث اجلانح جعلها ويالحظ الباحث أن املشرع العماين يف جمال تطبيق التدابري اإلصالحية يف  

على سبيل التخيري لقاضي األحداث دون أن يتنازل عن إيقاع العقوبة األصلية، ويقرتح الباحث أن جيعل للقاضي خيار 
 توقيع العقوبة األصلية أو أحد التدابري اإلصالحية ألجل حتقيق عودة محيدة للحدث اجلانح يف هذه املرحلة احلامسة من

 حياته.
 والقوانني املقارنة: إثبات سن احلدث وتقديره يف القانون العماين   وسائل الثاين:  املبحث

أيخذ إثبات عمر احلدث أو تقديره أمهية كبرية يف حتديد سن عدم املسؤولية ومرحلة املسؤولية الناقصة أو املخففة وسن 
 الرشد اجلنائي، ولذا يلزم من احملكمة حبث سن احلدث والتحقيق فيه قبل الدخول يف موضوع الدعوى، وإغفاهلا لذلك 

يف هذا املوضوع يستدعي معرفة وسائل إثبات سن احلدث يف القانون   ، والبحث(43)يعين أن احلكم معيب بعيب القصور
 العماين ومقارنته مع األنظمة القانونية املقارنة.

 :األول: وسائل إثبات سن احلدث يف القانون العماين  املطلب
 اإلثبات بشهادة امليالد واملستندات الرمسية األخرى:  -

األحداث على أنه "يعتد يف حتديد عمر احلدث بشهادة امليالد الرمسية، فإذا مل تكن نص املشرع العماين يف قانون مساءلة  
، وشهادة امليالد الرمسية اليت عناها املشرع هي عبارة عن وثيقة (44)واقعة امليالد مقيدة قدر العمر مبعرفة وزارة الصحة.."

ة اجلهات الطبية املختصة، يثبت فيها واقعة امليالد رمسية تصدر عن شرطة عمان السلطانية )دوائر األحوال املدنية( مبعرف
 زماانً ومكاانً، كما حتتوي على اسم املولود وأمساء والديه على حنو دقيق يرفع كل غموض.

ومن خالل النص السابق يظهر للباحث أن املشرع العماين ضيق طريق إثبات سن احلدث عن طريق األوراق الرمسية 
الد الرمسية الصادرة عن جهة االختصاص، ومقصود املشرع من ذلك اعتبار شهادة امليالد وجعله حمصورًا بشهادة املي

 الوثيقة الرمسية الوحيدة اليت تثبت واقعة امليالد، وهذا يعين نفي اإلثبات أبي مستند رمسي آخر.
سفر والبطاقة ويف ظل النص السابق؛ يثور التساؤل عن مدى حجية بقية املستندات الرمسية األخرى مثل جواز ال

 الشخصية، ورغم أن ُمصِدَر مجيع تلك املستندات هو واحد، حيث تتوىل إصدارها شرطة عمان السلطانية مبعرفة جهات 
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 (. 49، املادة )قانون اجلزاء العماين  (45)
 (. 2، املادة )املرجع نفسه (46)

االختصاص، غري أنه يبقى لكل مستند استقالليته وحجيته يف اإلثبات، فكيف إذا تنازعت هذه املستندات واختلفت 
ال إذا مل توجد شهادة امليالد الرمسية ووجدت املستندات الثبوتية األخرى خاصة يف بياهنا لتاريخ ميالد احلدث؟ وكيف احل

ابلنسبة للمقيمني األجانب الذين ال حيملون عادة معهم سوى جوازات السفر فقط؟ هل ُيَصار إىل التقدير مع وجودها 
 أم يعتد هبا؟

الطريق الوحيد يف اإلثبات عن طريق املستندات الرمسية إن النص احلايل لقانون مساءلة األحداث جيعل شهادة امليالد 
ويرى الباحث  وابلتايل يطرح ما عداها ويصار إىل التقدير عند عدمها رغم وجود مستندات أخرى تثبت واقعة امليالد.

 عة امليالدأن النص املذكور قد ضيق واسعاً، وكان األجدر به أن يُبقي للمستندات الثبوتية الرمسية اليت يدون فيها واق
بشكل موثق حجيتها يف اإلثبات، ويرتك للقاضي سلطة تقديرية يف وزن قوهتا التدليلية عند اختالف بياهنا لتاريخ امليالد،   

 فليس من املنطق أن ُيَصاَر إىل التقدير مع وجود مستند رمسي يثبت اتريخ امليالد.
اجلزاء اجلديد نص على أنه "..ال يعتد يف تقدير السن   وابلبحث عن معاجلات تشريعية للمسألة، جيد الباحث أن قانون
، والنص جاء يف معرض تقدير سن احلدث الذي (45)بغري وثيقة رمسية، فإذا مل توجد قدرت سنة مبعرفة اجلهة املختصة"

قانون مساءلة مل يبلغ التاسعة من العمر، ويبدو جلياً أن النص اجلزائي العام جاء أوسع نطاقاً من النص اخلاص الوارد يف  
 األحداث.

وينتقل احلديث إىل معرتك أي النصني جيب األخذ به يف هذه املسألة، إذ يوجد نص خاص ابألحداث يضيق وسيلة 
اإلثبات وحيصرها يف شهادة امليالد الرمسية، والقاعدة تقضي أنه ال يصار إىل النص العام عند وجود النص اخلاص، ويف 

فرتة متأخرة عن النص األول يوسِ ع من دائرة اإلثبات ليشمل أي مستند رمسي يثبت املقابل؛ يوجد نص عام صدر يف 
 اتريخ امليالد.

ضرورة تطبيق النص بورغم أن الباحث يذهب يف رأية إىل ما ذهب إليه النص العام، إال أن القواعد القانونية تقضي 
م الكتاب األول الواردة يف القسم العام من اخلاص، وهذا ما قرره قانون اجلزاء نفسه حني أكد على أن تسري أحكا

، وهنا يوجد لدينا نص خاص، (46)القانون على اجلرائم املنصوص عليها فيه ويف أي قانون آخر ما مل يرد فيه نص خاص
 ( من 2ويرى الباحث أن املخرج من هذا املعرتك القانوين هو إجراء تعديل تشريعي يف املادة )  فال حميص من تطبيقه.
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ن "تثبت مجلة من القوانني سارت على هذا النهج، ومن أمثلة ذلك، قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت حيث نص يف املادة الثانية على أ  كهنا  (47)
نون األحداث البحريين ( من قا29السن بوثيقة رمسية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو احملكمة طبيباً خمتصاً لتقديره ابلوسائل الفنية"، ونصت املادة )

تعذر ذلك  على أنه "ال يعتد يف تقدير سن احلدث بغري وثيقة رمسية، فإذا ثبت عدم وجودها قدرت سنه بواسطة الطبيب الشرعي أو من يقوم مقامه، وإذا
 قدرت احملكمة سن احلدث".

 .25، ص املسؤولية اجلنائية للطفلعبدالعزيز،  (48)
يقة الرمسية، جاء النص يف قانون اجلزاء اجلديد على حنو مقارب ملا هو وارد يف قانون األحداث، حيث نص على أنه )..ال يعتد يف تقدير السن بغري الوث (49)

 (.49، املادة )قانون اجلزاء العماينفإذا مل توجد قدرت سنه مبعرفة اجلهة املختصة(. 
 (. 49، املادة )وقانون اجلزاء العماين (،2، املادة )قانون مساءلة األحداث( 50)

حىت تكون متفقة مع قانون  (47)قانون مساءلة األحداث وذلك إببدال عبارة "وثيقة رمسية" ب " شهادة امليالد الرمسية"
 ( من قانون مساءلة األحداث نفسه وشاملة جلميع املستندات الرمسية.44اجلزاء اجلديد ومتسقة مع املادة )

 إثبات سن احلدث بواسطة خبري خمتص:  -
خبري خمتص مبعرفة وزارة الصحة لتحديد   إىل  ، فإن القانون نص على إحالة احلدثشهادة امليالد الرمسيةيف حال عدم توفر  

 .(48)سن احلدث، وال يلجأ للخبري يف تقدير سن احلدث إال يف حالة عدم وجود الوثيقة الرمسية
ددة هلذا التقدير، واملطلق يبقى على إطالقه ما مل يقيده ومل حيدد قانون مساءلة األحداث العماين آلية معينة أو مرحلة حم

مقيد، وعليه فإن ميكن تقدير عمر احلدث يف أي مرحلة من مراحل احملاكمة املختلفة سواء يف مرحلة مجع االستدالالت 
ما أن للجهة الطبية أمام الشرطة أو يف مرحلة التحقيق االبتدائي أمام االدعاء العام أو يف مرحلة احملاكمة أمام القضاء، ك

 املختصة مطلق احلرية يف اختيار األساليب العلمية املناسبة يف تقدير عمر احلدث.
، إذ أن مفهوم (49)"مبعرفة وزارة الصحةورغم ذلك فإنه يرد التباس يف نص املشرع على أن يكون تقدير عمر احلدث "

 ر سن احلدث، هل يعد ذلك معترباً يف نظر القانون؟ هذه املعرفة غري واضح، َهْب َأنَّ جهة طبية خاصة قامت بتقدي
جواابً على ذلك فإنه وفقاً للنص املذكور فإن تقدير السن جيب أن يكون بواسطة وزارة الصحة نفسها أو إبسناد منها، 
 وهذا يضيق طريق اإلثبات خاصة إذا كانت هناك جهات طبية ذات مسعة نزيهة وخربة عالية من غري وزارة الصحة، وال

ميكن نكران أنه له جانب إجيايب أبن جعل عمل اخلربة يف هذه املسألة مسند إىل خبري حكومي، وهو ما يتفق مع االجتاه 
 السائد جبعل أعمال اخلربة وظيفة عامة لبث الطمأنينة لدى املتقاضني وتقليل حاالت التالعب فيها.

دي يف جمال حتديد مراحل مسؤوليته كما نص على ذلك واجلدير ابلذكر أن احتساب عمر احلدث يكون ابلتقومي امليال
 .(50)صراحة املشرع العماين
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 (.4، املادة )قانون رعاية األحدث العراقي (51)
ويرى الباحث أن إمهال الوثيقة الرمسية مع وجودها يشكل إهداراً لقيمتها التدليلية ابعتبارها وثيقة رمسية مكتوبة (، 14، املادة )قانون األحداث املصري (52)

 اجملالني اجلنائي واملدين. هلا قيمتها يف اإلثبات يف 
 .(29، املادة رقم )قانون األحداث البحريين (53)

 وحاالت اخلطأ فيه: الثاين: تقدير سن احلدث يف بعض القوانني املقارنة ووقت احتسابه  املطلب
 تقدير سن احلدث يف بعض القوانني املقارنة:  -

أن القانون العراقي خوَّل احملكمة يف إمهال الوثيقة الرمسية   جيد الباحثعند مقارنة ما تقدم مع بعض التشريعات القانونية،  
، (51)إذا كان ذلك يتعارض مع ظاهر حال احلدث وابلتايل حيق هلا إحالته للفحص الطيب لتقدير عمره ابلوسائل العلمية

 الذي اعترب قيد األحوال املدنية بيِ َنة على اتريخ امليالد إىل أن يثبت تزويره،  وعلى حنو مقارب ذهب القانون املصري
ورغم ذلك فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على ادعاء املتهم أنه غري مقيد يف األحوال املدنية أو أنه أصغر مما   

يبدو، وكان ذلك يؤثر على نتيجة الدعوى ابعتباره حداثً من غريه، للمحكمة أن حتيل احلدث إىل اللجنة الطبية لتقدير 
 .(52)سنه

نص على عدم اإلعتداد يف تقدير سن احلدث بغري وثيقة رمسية، فإذا ، فقد ذلك وذهب القانون البحريين على عكس
ثبت عدم وجودها ُقدِ رت سنة بواسطة الطبيب الشرعي أو من يقوم مقامه، وإذا تعذر ذلك قدرت احملكمة سن 

ة أو عدم مقدرة اجلهة وحيسب للقانون البحريين اعتماد تقدير احملكمة كملجأ أخري عند تعذر الوثيقة الرمسي(،  53)احلدث
الطبية املختصة على تقدير سن احلدث، ألنه بذلك استوعب مجيع األوضاع احملتملة الوقوع، خبالف القانون العماين 

، وهدايً على منهج املشرع البحريين فإن الباحث يقرتح تعديل الذي اعتمد على الوسيلتني األوليني دون خيار اثلث هلما
اءلة األحداث ليكون نصها التايل )يُعتد يف حتديد عمر احلدث بوثيقة رمسية، فإذا مل تكن واقعة ( من قانون مس2املادة )

 ..(.وإذا تعذر ذلك قدرت احملكمة سن احلدثامليالد مقيدة قدر العمر مبعرفة وزارة الصحة،  
 :وقت حتديد سن احلدث  -

جلرمية وليس من اتريخ تقدميه للمحاكمة، إذ أن جتدر اإلشارة إىل أن املعترب يف حتديد سن احلدث من اتريخ وقوع ا
إجراءات التحقيق واحملاكمة قد متتد إىل بلوغ احلدث سن الرشد اجلنائي، ومع ذلك فإنه حياكم أمام حمكمة األحداث 

 وتطبق عليه أحكام قانون مساءلة األحداث، ولو دخل يف سن الرشد اجلنائي واعترب قانوانً من البالغني.
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( بتاريخ  52م، نشر يف ملحق اجلريدة الرمسية العدد )16/2/1974( بتاريخ 7/74الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )، قانون اجلزاء العماين امللغي( 54)
( على اعتبار السن "حني ارتكابه 106اعتبار السن "عند ارتكابه اجلرمية"، ونصت املادة )( على 107( و)105. وقد نصت املادتني )م1/4/1974

 اجلرمية".
 (.49( و)12، املاداتن )قانون اجلزاء العماين  (55)
 . 256، ص1، جم(1983،  2، مطبوع مع املستصفى للغزايل، )بريوت: دار الكتب العلمية، طفواتح الرمحوتاألنصاري، عبدالعلي بن نظام الدين،    (56)

 
حداثة صدور قانون مساءلة األحداث العماين غري أنه ال يوجد فيه نص يوضح هذه املسألة رغم أن مواد قانون ورغم 

، كما أن قانون اجلزاء اجلديد نص كذلك على اعتبار (54)اجلزاء امللغي نصت على اعتبار السن من اتريخ وقوع اجلرمية
 على األحداث كذلك لكونه شريعة عامة تسري على كافة   ، ورغم أن النص األخري يسري(55)السن وقت وقوع اجلرمية

اجلرائم اجلزائية الواردة يف قانون اجلزاء أو أي قانون آخر، إال أن الباحث يرى أن هذا قصور تشريعي جيب تداركه والنص 
 عليه صراحة يف قانون مساءلة األحداث قطعاً لشأفة أية أتويالت حمتملة يف املوضوع.

 الثالث: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدول:  املبحث
ينتقل بنا احلدث إىل مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الفقه اإلسالمي، ُث ختاماً يكون احلديث عن القواعد الدولية 

 بني القادمني.وذلك من خالل املطل  وما قررته يف جمال مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث
 األول: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الشريعة اإلسالمية:  املطلب

 أقسام األهلية:  -
يبحث فقهاء الشريعة اإلسالمية أحكام احلدث يف ابب األهلية اليت يقصد هبا: صالحية اإلنسان أن يتعلق به احلكم 

وختتلف أهلية اإلنسان حسب مراحل تطوره   قدرة اإلنسان على اكتساب احلقوق وحتمل الواجبات.  تعين، و (56)الشرعي
يف احلياة، فتبدأ منذ كون اإلنسان جنينًا يف بطن أمه ُث تتدرج أهليته حىت تصل كماهلا ببلوغه سن الرشد، وقد قسم 

ألداء، ُث قسموا كاًل منهما إىل نوعني: انقصة فقهاء الشريعة اإلسالمية األهلية إىل قسمني: أهلية الوجوب وأهلية ا
 وكاملة.
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 م(، 1986، 1)القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر، ط ،مقاراًن بقانون األحداث جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية حممد الشحات، اجلندي، (57)
 .11ص

لشافعية ورأي عند  حتديد سن السابعة لنهاية مرحلة انعدام اإلدراك هو على قول مجهور احلنفية ومجهور احلنابلة والظاهرية، وذهب بعض احلنفية وامللكية وا   (58)
، )القاهرة: دار الفكر لألطفال نطاق احلماية اجلنائيةاحلنابلة أن التمييز ليس له سن معني، وإمنا يرتك لكل حالة على حدة. احملالوي، أنيس حسيب السيد، 

 .311-309(، ص2016، 1اجلامعي، ط
التشريع  ، وعودة، عبدالقادر، 407، )بريوت:دار الفكر العريب، ب.ت(، صاجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميينظر فيما تقدم: أبو زهرة، حممد،  (59)

، وهو أيضاً ما سار عليه قانون املعامالت املدنية العماين  601، ص1العريب، ب.ت(، ج، )بريوت: دار الكتاب اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي
، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم قانون املعامالت املدنية .( على أنه "كل إضرار ابلغري يلزم فاعله ولو كان غري مميز ابلتعويض"176/1حيث نص يف املادة )

 م. 15/5/2013( بتاريخ 1012يف اجلريدة الرمسية العدد )م، منشور 6/5/2013م( بتاريخ 29/2013)

 
 أوالً: أهلية الوجوب:

تعرف أهلية الوجوب أبهنا: صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه، وهي تثبت له ابعتباره إنساانً، فكل 
غري مميز، عقاًل أو غري عاقل، طاملا دبت من اتصف ابإلنسانية كانت له أهلية وجوب بصرف النظر عن كونه مميزاً أو 

 ، وأهلية الوجوب تنقسم إىل قسمني: انقصة وكاملة.(57)فيه احلياة وسرت فيه الروح
فأهلية الوجوب الناقصة هي: صالحية الشخص لثبوت احلق له ال عليه، وهي تثبت للجنني يف بطن أمه قبل والدته 

ويه واملرياث واستحقاق الوصية له أو الوقف عليه بشرط والدته حياً، وال حياً، فتثبت له بعض احلقوق مثل النسب من أب
 جتب عليه اإللتزامات، سواء كانت مدنية أو جزائية.

وأما أهلية الوجوب الكاملة فهي: صالحية الشخص لثبوت احلق له وعليه، وتثبت إبنفصاله حياً عن أمه ويعرف ذلك 
 احلركة لداللتها على احلياة بعد انفصاله عن أمه، وتستمر هذه املرحلة حىت بلوغهابستهالله صارخاً وما يف حكمه مثل  

ويف جمال املسؤولية اجلنائية؛ ففي هذه املرحلة   ، وهي املرحلة اليت يسميها الفقهاء ب "الصيب غري املميز".(58)سن السابعة  
أن توقع عليه عقوبة جنائية، فال يُقتص منه إذا  يكون إدارك الطفل منعدمًا ألنه ال يستطيع التمييز، وابلتايل ال يصح

وال يعاقب ابلعقوابت التعزيرية اليت تدخل يف  ارتكب جرمية موجبة للقصاص، وال حُيَدُّ إذا ارتكب جرمية موجبة للحد،
ملرتتبة عن اجلرمية غري أنه مسؤول من الناحية املدنية عن األضرار ا  نطاق العقوبة التأديبية ألنه مل يقصد اجلرمية وال يعقلها،

اجلزائية، فيكون مسؤواًل مدنياً عن تعويض الضرر الذي يلحقه ابلغري ألن صغر السن ال يهدر التعويض وال يسقطه حىت 
 .(59)وإن سقطت العقوبة
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 . 11، صجرائم األحداث يف الشريعة اإلسالميةاجلندي،  (60)
 . 12، صاملرجع نفسه (61)
نطاق احلماية  ، واحملالوي، 63-62، صاملسؤولية اجلنائية للطفل، وعبدالعزيز، 602، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالميينظر فيما تقدم: عودة،  (62)

، "حبث مقدم لنيل شهادة  العقوابت والتدابري املقررة لألحداث اجلاحنني وأثرها يف إصالحهم وتقومهم ، وإبراهيم، حممود علي، 317، صاجلنائية لألطفال
 .231م"، ص2011ه/1433السودان،  –الدكتوراه، جامعة أم درمان اإلسالمية 

 . 441، صجرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية ، واجلندي، 602، ص1جاجلنائي اإلسالمي، التشريع عودة،  (63)

 
 اثنياً: أهلية األداء:

ويؤدي ما جيب عليه، هي صالحية الشخص لصدور تصرفات منه ترتتب عليها اآلاثر الشرعية، فيستويف ما جيب له، 
وهذا يستلزم توافر نوعاً من القوى العقلية والبدنية يقدر هبا على الفهم والقيام مبتطلبات التكليف، وهو الذي يطلق عليه 

وأهلية األداء على نوعني: انقصة وكاملة، فأهلية األداء الناقصة تثبت للصغري املميز الذي بلغ سن السابعة   .(60) "التمييز"
والصيب املميز يتحمل املسؤولية املدنية، فتجب عليه يف  البلوغ، ومعتمدها العقل القاصر والبدن غري املكتمل.حىت سن 

تكون   املميز  ، وأما يف جمال املسؤولية اجلنائية، فإن الطفل(61)ماله، فهو أهل للضمان املايل الناشيء عن أية جرمية جنائية
ملرحلة ال يسأل جنائياً بشكل كامل، فال حُيَدُّ وال يقتص منه إذا ارتكب موجب أهليته انقصه، وعليه فإن الطفل يف هذه ا

 ، فيجوز تعزير الصيب عنتوجب عليه التعزير ابعتباره عقوبة أتديبية وليست جنائية  ذلك، وإمنا تقع عليه مسؤولية أتديبية
د أماكن معينة أو حظر مزاولة عمل طريق ضربه أو توجيه اللوم له أو وضعه يف مدرسة إصالحية أو منعه من ارتيا  

 .(62)معني
وصول احلدث إىل  –وفق إطالق فقهاء الشريعة اإلسالمية  –والبلوغ وأما أهلية األداء الكاملة فتكون ببلوغ احلدث، 

مرحلة من العمر يبلغ فيها مبالغ الرجال، وهم يقصدون من ذلك قدرة احلدث على ممارسة املعاشرة اجلنسية )النكاح(، 
َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُكُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما د أطلق عليه عليها القرآن الكرمي لفظة "بلوغ احلُُلم" كما يف قوله تعاىل )وق

كاملة، (، ويف هذه املرحلة يكون الطفل مسؤواًل مسؤولية جنائية  59)سورة النور: اآلية  –( اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهمْ 
( من املالحق توضيح ملراحل األهلية 3(، ويف الشكل رقم )63وتطبق عليه كافة العقوابت من احلدود والقصاص والتعزير)

 يف الفقه اإلسالمي.
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، ص  1م(، ج1970، 1، )اإلسكندرية: منشأة املعارف، طعلم اإلجرام، وهبنام، رمسيس، 21-20، ص املسؤولية اجلنائية للطفلعبدالعزيز، هنلة،   (64)
365. 

، 205، ص1، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية(، جشرح التحرير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعياألنصاري، زكراي بن حممد بن أمحد،  (65)
تيب بدائع الصنائع يف تر الكاساين، عالء الدين، و ، 510، ص4، جه (1405، 1، )بريوت: دار الفكر، طاملغينواملقدسي، عبدهللا بن أمحد بن قدامه، 

 .172، ص7، جم(1982، 2: دار الكتاب العريب، ط، )بريوتالشرائع 
 . 172، ص7، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (66)
 .270، ص9م(، ج1977، 2، )بريوت: مطبعة دار الفكر، طتكلمة فتح القديرقاضي زاده أفندي، مشس الدين أمحد بن قدور،  (67)
 .688، ص5، طبعة حتقيق أمحد حممد شاكر، )بريوت، مطبعة دار الفكر(، جاحمللى ابآلاثرالظاهري، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم،  (68)

 
 معيار حتديد سن البلوغ يف الفقه اإلسالمي:  -

ُعمري، فاملعيار العضوي يهتم ابخلصائص يتنازع حتديد سن البلوغ يف الفقه اإلسالمي معياران، أوهلما عضوي والثاين 
البيولوجية جلسم الطفل وما يظهر عليه من عالمات تدل على انتقاله من مرحلة احلداثة إىل مرحلة البلوغ والتكليف، 
ومن هذه العالمات االحتالم وإنبات الشعر يف الذكر وظهور النهدين وبدء الدورة الشهرية عند األنثى. وميتاز هذا املعيار 
أبنه واقعي يعكس التغريات اجلسمية لدى احلدث، غري أنه يعاب عليه أبنه ال يعكس دائمًا النضج العقلي فضاًل عن 

(، ولذا فإن التشريعات الوضعية مل تعتد هبذا املعيار يف حتديد 64الصعوبة اليت تعرتي التحديد املرحلة االنتقالية هلذا السن)
فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل اعتبار هذا املعيار هو األصل يف حتديد سن   مفهوم احلدث، وعلى العكس من ذلك ذهب

 البلوغ.
أما املعيار العمري فيأخذ ابلسن بداًل من احلالة اجلسمية للحدث، وابلتايل يستند ابألساس إىل حتديد اتريخ ميالد 

الوضعية إىل األخذ هبذا املعيار بينما أخذ به بعض احلدث ملعرفة مرحلة املسؤولية اجلنائية له، وقد ذهبت التشريعات 
 فقهاء الشريعة اإلسالمية. وقد تباينت أقوال الفقهاء يف حتديد سن البلوغ، فذهب الشافعية واحلنابلة والصاحبان من

البلوغ ( إىل أن سن البلوغ هو مخسة عشر سنة ال فرق يف ذلك بني الذكر واألنثى، ورأى أبو حنيفة أن سن  65احلنفية)  
(، وذهب مجهور املالكية إىل أن سن البلوغ مثانية عشر سنة ال فرق 66للصيب مثانية عشر سنة وللفتاة سبعة عشر سنة)

(، وغين 68(، وذهب ابن حزم الظاهري إىل أن سن البلوغ جتاوز الفىت أو الفتاة سن التاسعة عشر)67بني الصيب والفتاة)
إذا بلغ احلدث كان ذلك عالمة على عمار إمنا يكون حساهبا ابألشهر القمرية. و عن البيان أن اعتماد الفقهاء هلذه األ

اكتمال عقله فيصبح مكلفًا ابلعبادات واألحكام الشرعية قاباًل لكل أنواع اإللتزامات، كما يتحمل املسؤولية اجلنائية  
 حيث تقام عليه العقوابت الشرعية مثل احلدود والتعازير.
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 . 14، صجرائم األحداث يف الشريعة اإلسالميةاجلندي،  (69)

 واملسؤلية اجلنائية للحدث:  الفرق بني األهلية  -
يظهر جلياً أن الفقه اإلسالمي عاجل أحكام املسؤولية اجلنائية للحدث اليت قررها القانون يف أبواب األهلية، ومن حيث 
العموم فإن هناك نقاط اشرتاك كبرية بني املصطلحني، إذ أنه ال يسأل جنائيًا عن اجلرمية إال من كان أهاًل هلا، فالصيب 

إال أن الباحث يرى أن مفهوم (، 69)املميز ال يسأل عن اجلرمية ألنه ال تتوافر فيه األهلية، فاألهلية شرط للمسؤوليةغري 
األهلية أوسع نطاقاً من املسؤولية اجلنائية، ذلك ألن األهلية تشمل مجيع مراحل احلدث بدأً من كونه جنيناً يف بطن أمه 

من امليالد وحىت بلوغ سن الرشد القانوين،   تهل املسؤولية اجلنائية للحدث فرتة حداثوحىت بلوغه الرشد اجلنائي، بينما تشم
حصر املسؤولية اجلنائية للحدث نويف املقابل أيضاً؛ تشمل األهلية مواضيع املسؤولية املدنية واجلزائية على السواء، بينما ت

 يف جمال اجلزاء فقط.
 خالصة املقارنة بني الشريعة والقانون:  -
هر مما تقدم، أن القانون العماين يتفق مع أحكام الفقه اإلسالمي يف اعتبار صغر السن عارضاً من عوارض املسؤولية يظ

أن صغر السن ال مينع من قيام املسؤولية املدنية، وال عربة يف  اجلنائية اليت تعدمها أو ختففها حبسب األحوال، كما يتفقان  
 طاملا أن مؤدى الفهم واحد فيهما. يةقانونوال  الشرعيةيف اختالف بعض املصطلحات  

كما يتبني أن سن املسؤولية اجلنائية لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية يبدأ من البلوغ، الذي يتم حتديده لدى غالب الفقهاء 
بظواهر جسدية تبدو على احلدث على اختالف جنسه ذكراً كان أو أنثى، ومنهم من يرى اعتماد السن يف الداللة على 

ويكون احتسابه ابألشهر القمرية ابعتبارها التقومي املعتمد يف األحكام الشرعية،  -على حنو ما سبق تفصيله  -لبلوغ ا
بينما يذهب املشرع العماين إىل اعتماد السن فيصالً يف حتديد بلوغ الرشد اجلنائي ويكون احتساب هذا السن ابألشهر 

 الشمسية.  
املسؤولية اجلنائية يف القانون العماين تقتبس من أنوار التشريع اإلسالمي يف قاعدة التدرج ابملسؤولية كما يظهر أن مراحل  

على حسب التدرج يف النمو الذهين يف اإلدراك والوعي والتمييز، والنمو اجلسدي من خالل املراحل العمرية اليت يقطعها 
مرحلة انعدام املسؤولية واملسؤولية الناقصة، فبينما جيعلها احلدث، مع وجود اختالف يف تقدير السن الذي يفصل بني 

 الفقه اإلسالمي يف عمر السابعة حسب القول السائد؛ يرفعها القانون العماين إىل سن التاسعة.
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م وبدء النفاذ يف 1989/نوفمرب/30يف  44/35املتحدة ، "عرضت للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم اتفاقية حقوق الطفل (70)
 (".49م طبقاً للمادة )1990/ديسمرب/3

ويف الفقه اإلسالمي، مل يُفصِ ل يف تقسيم مرحلة التمييز؛ إذ اعتربها مرحلة واحدة تبدأ من سن السابعة وتنتهي ببلوغ 
الرشد، بينما قسمها املشرع العماين من حيث املسؤولية اجلنائية إىل قسمني: املسؤولية الناقصة واملسؤولية املخففة، وجعل 
لكل مرحلة معاملة عقابية ختتلف عن األخرى، ومع ذلك فإنه ميكن القول أن يف هذا التقسيم ما ميكن أن يكون مستمداً 

سؤولية الناقصة تشابه إىل حد كبري مرحلة التمييز اليت قررها الفقه اإلسالمي، من من التشريع اإلسالمي، إذ أن مرحلة امل
وأما مرحلة  -على حنو متقارب جدًا  -حيث األحكام املرتتبة يف هذه املرحلة، ومن حيث بداية وهناية هذه املرحلة 
شرع القانوين اعتربها مرحلة حيتاج معها املسؤولية املخففة فإن التشريع اإلسالمي يعتربها من مرحلة البلوغ؛ غري أن امل

احلدث إىل معاملة عقابية أخف وطأة من تلك اليت يعامل هبا البالغني، وهي يف النهاية ال تتعارض مع أحكام الفقه 
كم اإلسالمي إلمكانية اعتبار أن هذه املعاملة العقابية من قبيل التعازير الشرعية غري احملددة عقوبتها مسبقاً ويكون للحا 

، مما ميكن فيها مراعاة عامل العمر وما يكتنفه من نقص اإلدارك وعدم اكتمال امللكيات العقلية فيها سلطة تقديرية واسعة
 واإلداركية.

ومن خالل ما تقدم، ميكن للباحث القول بطمأنينة اتمة أن األحكام القانونية الواردة بشأن األحداث يف حتديد مراحل   
التشريع العماين أخذت حبظ وافر من أحكام الفقه اإلسالمي، بل ميكن اعتبارها أهنا مستمدة منه  املسؤولية اجلنائية يف

 بشكل أساس مع إجراء بعض التعديالت عليها مبا تقتضيه الضرورة ومبا ال خيرجها عن اإلطار العام للفقه اإلسالمي.
 القانون الدول:: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف  الثاين  املطلب

 اتفاقية حقوق الطفل:  -
ر السن  مل يهتم القانون الدويل بوضع مراحل معينة للمسؤولية اجلنائية للحدث اتركاً ذلك لقانون كل دولة على حدة لِتُ َقدِ 

 املناسب وفق ما تفرضه التقاليد واألعراف والبيئة االجتماعية واإلرث الثقايف والديين لكل دولة.
ألزامت الدول على حتديد سن أدىن للمسؤولية اجلنائية للحدث يف قوانينها الوطنية،  (70)ية حقوق الطفلغري أن اتفاق

نصت على /أ( من االتفاقية على حتديد سٍن أدىن لقيام مسؤولية األطفال اجلنائية حيث 40/3فقد أوجبت املادة )
ؤسسات منطبقة خصيصًا على األطفال الذين "تسعى الدول األطراف لتعزيز إقامة قوانني وإجراءات وسلطات ومأن 

يُدَّعى أهنم انتهكوا قانون العقوابت أو يُ َتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام مبا يلي: )أ( حتديد سن دنيا 
 واملالحظ أن االتفاقية مل تضع حتديداً للسن   "...يفرتض دوهنا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوابت
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: دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص ابلقضاة واملدعني العامني واحملامني، الفصل العاشر: حقوق الطفل يف جمال حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل (71)
 http://www.un.org/ar/events/childrenday/key.shtml وقع الرمسي لألمم املتحدة:من امل، 365إقامة العدل، األمم املتحدة، ص

املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني أوصى ابعتمادها مؤمتر األمم  ،  ( )قواعد بكني  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنياإلدارة شؤون األحداث  (72)
م،  1985نوفمرب    /تشرين الثاين  29املؤرخ يف    40/22واعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها    1985أيلول/سبتمرب    6آب/ أغسطس إىل    26املعقود يف ميالنو من  

 (. 4القاعدة )
 (.4، التعليق على القاعدة ) املرجع نفسه (73)

 
األدىن ملسؤولية احلدث، وهلذا فقد أوصت جلنة حقوق اإلنسان على أن يتم حتديد هذه السن مبوجب القانون وأعربت 

 –املثال على سبيل  -عن قلقها فيما خيص القوانني اجلنائية اليت حتدد سن املسؤولية اجلنائية عند السابعة أو العاشرة 
وهي سن تعترب يف نظر اللجنة متدنية جداً، وأعربت اللجنة عن قلقها اخلاص حني ُعومل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم 
ما بني السادسة عشرة والثامنة عشرة معاملة الكبار يف تطبيق القانون اجلنائي، ويف نظر اللجنة أن الدول األطراف يف 

 .(71)القاصرين الذين هم دون الثامنة عشرة محاية خاصة ينص عليها قانون جنائياالتفاقية ينبغي أن توفر لكافة  
 قواعد بكني:  -

سارت قواعد األمم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكني( على ذات املنوال، حيث مل حتدد سناً معينة 
فت ابإلشارة إىل عدم حتديد هذا السن على حنو للمسؤولية اجلنائية للحدث اتركة ذلك الختيار الدول األعضاء واكت

يف النظم القانونية اليت تسلم مبفهوم حتديد سن ( من القواعد املذكورة على أنه "4مفرط االخنفاض، حيث نصت املادة )
 للمسؤولية اجلنائية لألحداث ال حيدد هذا السن على حنو مفرط االخنفاض، وتؤخذ يف االعتبار حقائق النضوج

وقد جاء يف التعليق على هذه املادة أنه "يتفاوت السن األدىن للمسؤولية اجلنائية  .(72)العاطفي والعقلي والفكري"  
تفاواتً كبرياً نظراً لعوامل التاريخ والثقافة، والنهج احلديث يتمثل يف النظر فيما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات 

نائية، أي هل ميكن مساءلة الطفل، مع مراعاة قدرته الفردية على التمييز والفهم، عن املعنوية والنفسية للمسؤولية اجل
فاذا حدد سن املسؤولية اجلنائية عند مستوى منخفض جدًا أو إذا مل يوضع له حد ، سلوك ابلضرورة مناواًئ للمجتمع 

وثيقة بني فكرة املسؤولية عن السلوك  أدىن على اإلطالق، فان فكرة املسؤولية تصبح بال معىن، وهناك بوجه عام عالقة
اجلانح أو اإلجرامي وغري ذلك من احلقوق واملسؤوليات االجتماعية األخرى )مثل احلالة الزوجية وبلوغ سن الرشد املدين، 

ورغم أن القوانني   .(73)ولذلك ينبغي بذل جهود لالتفاق على حد أدىن معقول للسن ميكن تطبيقه دولياً"(  وما إىل ذلك
 ( 6/5دولية مل حتدد سن املسؤولية إال أهنا منعت تطبيق عقوبة اإلعدام على األحداث بشكل قاطع، فقد نصت املادة )ال
 

http://www.un.org/ar/events/childrenday/key.shtml
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 16( يف  21-)د  2200، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الدول اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية العهد    (74)
 (.5/ 6م، املادة )1976آذار/ مارس  23م وبدأ النفاذ يف 1966كانون/ ديسمرب 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه "ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص 
 .(74)دون الثامنة عشرة من العمر.."

القول من خالل ما تقدم، أن قواعد القانون العماين جاء متسقة يف تشريعها مع ما هو مقرر دولياً، والمست  وميكن
اليت أبداها  تبذلك املستوايت الدولية يف احملافظة على احلماية اجلنائية املقررة للحدث اجلانح، وفيما خال املالحظا

 قررها املشرع العماين تعترب منوذجية وجديرة ابإلشادة.الباحث فإن تقسيم مراحل املسؤولية اجلنائية اليت  
 اخلامتــــــــــــــة:

راحل املسؤولية مببعد هذا التطواف بني مخائل العلم وبساتني املعرفة، نرجع وأيدينا مألى بثمار اينعة من املعارف املتعلقة  
 .نون الدويل، وميكن تلخيص ذلك يف عنصريناجلنائية للحدث يف القانون العماين على ضوء الشريعة اإلسالمية والقا

 النتائج:  -
 سن احلداثة يف القانون العماين ميتد من امليالد وحىت إمتام احلدث سن الثامنة عشرة من العمر. ▪
قسم املشرع العماين سن احلداثة إىل ثالث مراحل: مراحلة انعدام املسؤولية اجلنائية، ومرحلة املسؤولية اجلنائية  ▪

 الناقصة، ومرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة.
التدابري اليت توقع على احلدث إما أن تكون تدابري رعاية أو تدابري إصالح، وهي وسائل تقوميية شرعت ألجل معاجلة  ▪

 جوانب اجلنوح يف شخصية احلدث وإعادته إىل جادة الصواب.
يف حقهم سوى تدبري التسليم والتوبيخ من بني تدابري األحداث املعرضون للجنوح دون التاسعة من العمر ال يطبق  ▪

 الرعاية، بينما يطبق على بقية األحداث املعرضني للجنوح سائر تدابري الرعاية وفقاً ألحكام القانون العماين.
 األحداث اجلاحنون الذين بلغوا التاسعة ومل يبلغوا السادسة عشرة من العمر تطبق عليهم تدبري أو أكثر من تدابري ▪

 الرعاية أو اإلصالح دون سائر العقوابت فيما خال املصادرة وإغالق احملل من بني العقوابت الفرعية.
وفقاً للقانون العماين، ال يطبق على احلدث اجلانح الذي بلغ السادسة عشرة من العمر سوى عقوبة السجن املؤقت  ▪

م أحد تدابري اإلصالح، كما جيوز للمحكمة أن املخففة من بني العقوابت األصلية، إضافة إىل جواز أن توقع عليه
 توقع عليهم سائر العقوابت الفرعية املقررة يف قانون اجلزاء.
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ضيق املشرع العماين طريق إثبات سن احلدث وجعله حمصوراً يف اإلثبات بشهادة امليالد. ويف حالة عدم توفر شهادة  ▪
 خمتص مبعرفة وزارة الصحة. ويكون حتديد سن احلدث امليالد الرمسية فإن إثبات سن احلدث يكون بواسطة خبري

 وقت ارتكاب اجلرمية، وليس وقت اإلحالة للمحاكمة أو صدور احلكم عليه.
قسمت الشريعة اإلسالمية األهلية إىل أهلية وجوب وأهلية أداء، فأهلية الوجوب تثبت للجنني وهي أهلية انقصة،  ▪

بلوغه السابعة من العمر، وأما أهلية األداء فتثبت للطفل من سن وتكون كاملة إذا خرج حيًا من بطن أمه حىت 
 السابعة وخىت البلوغ وهي انقصة، وتكون أهلية أداء كاملة ببلوغ الطفل مبالغ الرجال.

أيخذ الفقه اإلسالمي ابملعيار العضوي يف حتديد سن البلوغ للحدث، وهو معيار يهتم ابخلصائص البيولوجية جلسم  ▪
 يظهر عليه من عالمات تدل على انتقاله من مرحلة احلداثة إىل مرحلة البلوغ والتكليف.الطفل وما  

ر  ▪ مل يهتم القانون الدويل بوضع مراحل معينة للمسؤولية اجلنائية للحدث اتركاً ذلك لقانون كل دولة على حدة لِتُ َقدِ 
 .رث الثقايف والديين لكل دولةالسن املناسب وفق ما تفرضه التقاليد واألعراف والبيئة االجتماعية واإل

 التوصيات:  -
يوصي الباحث إبجراء تعديل تشريعي يف قانون مساءلة األحداث يسمي احلدث يف كل مرحلة من مراحل املساءلة  ▪

 اجلنائية له مبسمى حمدد على غرار ما فعله املشرع املصري، ألجل التمييز بني مراحل منو احلدث املختلفة.
يوصي الباحث إبجراء تعديل تشريعي يعطي قاضي األحداث سلطة تطبيق العقوبة األصلية املخففة أو أحد تدابري  ▪

ويقرتح الباحث لتحقيق ذلك تعديل عجز الفقرة اإلصالح على احلدث اجلانح الذي بلغ السادسة عشرة من العمر،  
لتايل: )...وللمحكمة بداًل من احلكم ابلعقوبة ( من قانون مساءلة األحداث ليكون نصها ا28األوىل من املادة )

( وذلك دون إخالل ابلعقوابت الفرعية املقررة يف قانون 20املخففة توقيع أحد التدبري املنصوص عليها يف املادة )
 .اجلزاء العماين(

عبارة "وثيقة رمسية" ( من قانون مساءلة األحداث وذلك إببدال  2جراء تعديل تشريعي يف املادة )إبالباحث    يوصي ▪
( من قانون مساءلة 44ب " شهادة امليالد الرمسية" حىت تكون متفقة مع قانون اجلزاء اجلديد ومتسقة مع املادة )

 .األحداث نفسه وشاملة جلميع املستندات الرمسية
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يد عمر احلدث ( من قانون مساءلة األحداث ليكون نصها التايل )يُعتد يف حتد 2يوصي الباحث بتعديل املادة ) ▪
وإذا تعذر ذلك قدرت احملكمة سن بوثيقة رمسية، فإذا مل تكن واقعة امليالد مقيدة قدر العمر مبعرفة وزارة الصحة، 

 ..(.احلدث
 املصادر واملراجع:

 الكتب: ▪
 .، على خمتصر أبو القاسم اخلريف، )مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية(املغينابن قدامه،  

 .، )بريوت:دار الفكر العريب، ب.ت(اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميأبو زهرة، حممد،  
)املنامة: سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية تصدر عن   ،قوانني األحداث يف دول جملس التعاون  يوسف،  إلياس،

، 1لس التعاون لدول اخلليج العربية، طاملكتب التنفيذي جمللس وزارء العمل وجملس وزارء الشؤون االجتماعية بدول جم
 .م(2014

، )القاهرة: دار إحياء الكتب شرح التحرير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعياألنصاري، زكراي بن حممد بن أمحد،  
 .العربية(

العلمية، ، مطبوع مع املستصفى للغزايل، )بريوت: دار الكتب فواتح الرمحوتاألنصاري، عبدالعلي بن نظام الدين، 
 .256، ص1م(، ج1983،  2ط

 .م(1970، 1، )اإلسكندرية: منشأة املعارف، طعلم اإلجرامهبنام، رمسيس، 
)القاهرة: دار الفكر للطباعة   ،مقارانً بقانون األحداث  جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية  حممد الشحات،  اجلندي،

 م(.1986،  1والنشر، ط
 .م(1995، 2، )القاهرة: دار النهضة العربية، طاحنراف األحداث املشكلة واملواجهةاحلسيين، عمر الفاروق،  

 (.م1988)مصر: دار املطبوعات اجلامعية للنشر والتويع،   ،جرائم األحداث  عبداحلميد،  الشواريب،
، 1، )الرايض: مطبوعات جامعة امللك سعود، طاألحكام العامة للنظام اجلزائيالصيفي، عبد الفتاح مصطفى، 

 .م(1995ه / 1415
 (.، طبعة حتقيق أمحد حممد شاكر، )بريوت، مطبعة دار الفكراحمللى ابآلاثرالظاهري، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم،  

 
 .م(2013، 1)املنصورة: دار الفكر القانوين، ط  ،املسؤولية اجلنائية للطفل،  ، هنلة سعد عبدالعزيز
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)القاهرة: مطابع  ،يف تشريعات الدول العربية والشريعة اإلسالمية املسؤولية اجلنائية للطفل محدي رجب، عطية،
 م(.2010، 2جامعة املنوفية، ط

)بريوت: منشورات احلليب  ،اإلحنراف يف التشريعات العربيةاحلدث املنحرف أو املهدد خبطر  مصطفى، العوجي،
 .(م2015احلقوقية،  
 .م(1985،  1)بريوت: مؤسسة نوفل، ط  ،املسؤولية اجلنائية  -القانون اجلنائي العام    مصطفى،  العوجي،

 .العريب، ب.ت(، )بريوت: دار الكتاب  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  
 .م(1977،  2، )بريوت: مطبعة دار الفكر، طتكلمة فتح القديرقاضي زاده أفندي، مشس الدين أمحد بن قدور،  

 .م(1982،  2، )بريوت: دار الكتاب العريب، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين،  
 .(2016،  1، )القاهرة: دار الفكر اجلامعي، طفالنطاق احلماية اجلنائية لألطاحملالوي، أنيس حسيب السيد،  

 .ه (1405،  1، )بريوت: دار الفكر، طاملغيناملقدسي، عبدهللا بن أمحد بن قدامه،  
 األحباث واملقاالت: ▪

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف احلقوق "،  إجراءات حماكمة األحداث يف التشريع اجلزائريالطالب، السنية حممد،  
 ".م2013/2014احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حممد خضري بسكره للعام اجلامعي  لدى كلية  

، "حبث منشور يف 2000-1999الطفل والقانون معاملته ومحايته اجلنائية يف ظل القانون الكوييت  الظفريي، فايز،  
ن، العدد األول، مارس جملة احلقوق، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، دولة الكويت، السنة اخلامسة والعشري

 .م"2001
لسنة  3دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت رقم حممد، فاضل نصر هللا عوض، 

، "حبث منشور يف جملة احلقوق، تصدر عن كلية احلقوق جبامعة الكويت، العدد األول، السنة احلادية عشرة، م1983
 .م"1987ه/1407رجب 

 :القوانني ▪
 .(6371ة رقم )يم، اجلريدة الرمس2014( لسنة 32، قانون رقم )قانون األحداث األردين

 م.1976( لسنة 17، مرسوم بقانون رقم )قانون األحداث البحريين
 

 .م1974( لعام  18، رقم )قانون األحداث اجلاحنني السوري
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 م.1976( لسنة  9)، قانون إحتادي رقم  قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت
 .م1994( لسنة  2م، اجلريدة الرمسية، العدد )1994( لسنة 1، قانون رقم )قانون األحداث القطري
 م.1983( لسنة 3، قانون رقم )قانون األحداث الكوييت

 م.16/4/1968( بتاريخ  2089ة رقم )ي، اجلريدة الرمس1968( لسنة  24قانون األحداث املصري وتعديالته رقم )
م، نشر يف ملحق اجلريدة 16/2/1974( بتاريخ  7/74الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )،  قانون اجلزاء العماين امللغي

 .م1/4/1974( بتاريخ 52الرمسية العدد )
م، نشر يف ملحق اجلريدة 11/1/2018( بتاريخ 7/2018الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) ،قانون اجلزاء العماين

 .م14/1/2018( بتاريخ  1226الرمسية العدد )
م، منشور يف اجلريدة 6/5/2013م( بتاريخ 29/2013، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون املعامالت املدنية

 م15/5/2013( بتاريخ  1012الرمسية العدد )
حزيران  6(، صدر يف 422، قانون رقم )قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين

 .م2002
 .م املعدل1983( لسنة  76، قانون رقم )قانون رعاية األحدث العراقي

م، نشر يف اجلريدة الرمسية 9/3/2008م( بتاريخ  30/2008، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون مساءلة األحدث
 .م15/3/2008( بتاريخ  859العدد )

 املعاهدات الدولية: ▪
يف  44/35توقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة "عرضت لل ،اتفاقية حقوق الطفل

 .("49م طبقاً للمادة )1990/ديسمرب/3م وبدء النفاذ يف 1989/نوفمرب/30
: دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص ابلقضاة واملدعني العامني واحملامني، الفصل حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل

: جمال إقامة العدل، األمم املتحدة، املوقع الرمسي لألمم املتحدةالعاشر: حقوق الطفل يف 
http://www.un.org/ar/events/childrenday/key.shtml 

 
 

http://www.un.org/ar/events/childrenday/key.shtml
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والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ، اعتمد وعرض للتوقيع العهد الدول اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
 .م1976آذار/ مارس    23م وبدأ النفاذ يف  1966كانون/ ديسمرب    16( يف 21-)د  2200املتحدة  

أوصى ابعتمادها مؤمتر األمم املتحدة ، ()قواعد بكني قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنياإلدارة شؤون األحداث
واعتمدهتا  1985أيلول / سبتمرب  6آب/ أغسطس إىل  26ومعاملة اجملرمني املعقود يف ميالنو من السابع ملنع اجلرمية 

 .م1985تشرين الثاين / نوفمرب    29املؤرخ يف    40/22اجلمعية العامة بقرارها  
 :املالحق 

 ( العقوابت املخففة1شكل رقم )
 

 
 

 مساءلة األحداث( مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف قانون  2شكل رقم )
 

 التدبري/ العقوبة  الفئة العمرية املرحلة 

 انعدام املسؤولية
 من امليالد وقبل بلوغ التاسعة 

(0 – 8 ) 
 تدبريي الرعاية:
 التسليم والتوبيخ

 املسؤولية الناقصة
 بلغ التاسعة ومل يتم اخلامسة عشر 

(9 – 15 ) 
 تدابري الرعاية وتدابري اإلصالح

 املصادرة وإغالق احملل من العقوابت الفرعيةعقوبيت 

 املسؤولية املخففة 
 بلغ السادسة عشر ومل يتم الثامنة عشر 

(16 – 18 ) 
 والعقوابت الفرعية العقوابت املخففة

 وتدابري اإلصالح
 
 

عقوبة اإلعدام 
والسجن المطلق

السجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر

السجن المؤقت أو 
السجن

السجن مدة ال تجاوز نصف الحد األقصى المقرر قانوناً للجريمة المرتكبة 
وبما ال يقل عن ثالث سنوات في الجنايات
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 ( مراحل أهلية اإلنسان يف الفقه اإلسالمي3شكل رقم )
 

 مميزاهتا  نوع األهلية  فرتهتا املرحلة 
من بدأ تكوينه وحىت   اجلنني 

 انفصاله عن أمه حياً 
أهلية وجوب  

 انقصة 
تثبت له بعض احلقوق مثل النسب واستحقاق الوصية له والوقف عليه  

 وال جتب عليه التزامات مدنية أو جنائية. 
الطفولة  

 قبل التمييز
تبدأ من انفصاله عن أمه  
حيًا وحىت متييزه ببلوغه  

 العمر السابعة من 

أهلية وجوب  
 كاملة 

يصبح أهاًل لثبوت احلقوق له وثبوت أنواع من االلتزامات املالية عليه  
أبسباهبا الشرعية ويتصرف عنه وليه أو وصيه وال يكون أهاًل للتكاليف 

 الدينية أو املسؤولية اجلنائية. 
تبدأ بعد سن السابعة وإىل   التمييز 

 البلوغ 
أهلية أداء  

 انقصة 
التصرفات النافعة يف حقه نفعاً حمضاً، وال يعتد ابلتصرفات الضارة متضي  

به ضرراً حمضاً، وأما الدائرة بني النفع والضر فتكون موقوفة على إجازة 
 وليه، وال يسأل جنائياً وإمنا تقع عليه مسؤولية أتديبية. 

تبدأ من ظهور عالمات   البلوغ 
البلوغ الطبيعية أو بلوغه  

 سناً معينة. 

أهلية أداء  
 كاملة 

يصبح مكلفًا ابلعبادات واألحكام الشرعية ويكون قاباًل لكل أنواع  
 اإللتزامات عدا التصرفات املالية، ويتحمل املسؤولية اجلنائية كاملة. 

أهلية مدنية   ليس له وقت حمدد  الرشد املال 
 كاملة 

وهبا تسلم تكون بعد أهلية األداء الكاملة وتثبت حبسن التصرف ابملال،  
 إليه أمواله وتنفذ تصرفاته والتزاماته ويتحرر من الوالية أو الوصاية. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


