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 :اإلهداء

 كي يعودوا ...    فرسموا برحيلهم درب العودة االى من ذهبو

 وبدمائهم الزكية حدود الوطن...    فرحلوا طلباً للموت ورفضاً للحياة

**** 

الى من نسجوا بأفكارهم وكلماتهم درب الحرية.. ووصفوا بنضالهم رغيف الخبز والبندقية ... 

 الى الوطن الذي يقتل ويبقى حياً.."فلسطين"

*** 

قيم اإلنسانية وحماني بحكمته وقبله... إلى من دفعني إلى العلم وازداد به افتخارًا  إلى من علمني

وكان له الفضل األكبر في مسيرتي بعد هللا... إلى من احمل اسمه وروحه تراقبني...وكان 

 سندي وعوني وقدوتي وستبقى كلماتك نجوماً اهتدي بها إليك"أبي"

*** 

 لعبارات طرباً بقلبها وحنانهاإلى من تقف الكلمات بها...وتسجد ا

 إلى من كانت دعائها سر نجاحي، ووجودها سر أملي"أمي"

*** 

إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي... إلى من تشابكت يدي بأيديهم... وارى 

 السعادة في ضحكتهم...إلى "إخوتي وأخواتي"

*** 

 وكللت حياتي بالسعادة والفرحة "جدتي"إلى من رعتني وعلمتني وأدبتني... إلى من رافقتني 

*** 

إلى من تحلوا بااليخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء، إلى من معهم سعدتن وفي دروب الحياة سرت 

 "زمالئي وأصدقائي"

*** 

 اليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع

 

 الباحث:

 حازم رداد 

 



 و
 

 الشكر والتقدير

المجد والثناء، والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين  أهلالحمد هلل رب العالمين 

 سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

 أحقعلى توفيقه بإتمام هذه الرسالة، فهو عز وجل  وأخيرا أوالاشكر هللا العلي القدير  فإنني

فمن  أصبتفان بهما، فالحمد هلل الذي وفقني بإنجاز هذا العمل المتواضع  وأولىبالشكر والثناء 

 من هللا تعالى إالفمن نفسي، وما توفيقي  أخطأتهللا وان 

بخالص الشكر  أتوجهوانطالقا من قوله عليه الصالة والسالم:) ال يشكر من ال يشكر الناس( 

على الرسالة، وما بذله من جهد  باإلشراف تكرمهصالح حجازي على الدكتور  إلىوالتقدير 

 وتوجيه، فكان نعم الموجه والمرشد والمعلم.

بخالص الشكر والتقدير، واعترافا بالجميل الى كل من  أتوجه أن إالوال يسعني في هذا المقام 

وقف بجانبي في مسيرتي العلمية وما قدموه من دعماً معنويًا وماديا وعلمياً، واخص بالذكر 

 وزودني بالمعلومات النجاز كل من قدم لي يد العون والمساعدة والى األخواتو واألخوة األهل

 ، وادام عليكم الصحة والعافية.أعماركمهللا في  وأطالالرسالة، جزاكم هللا عني خير الجزاء  هذه

 

 الباحث:

 حازم رداد 
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 فهرس المحتويات

 الرقم الموضوع

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج التفويض

 هـ اإلهداء

 و شكر وتقدير

 ز فهرس المحتويات

 ك الملخص باللغة العربية

 1 المقدمة

 3 مشكلة الدراسة

 4 أسئلة الدراسة

 5 الدراسةأهمية 

 5 الدراسةأهداف 

 5 منهج الدراسة 

 6 الدراسات السابقة

 9 لدراسةا منهجية

 الفصل التمهيدي

 االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنيةالتطور التاريخي لحماية الحدث في 

11 

 12 .الحدث ماهيةالمبحث األول: 



 ح
 

ً  لغة) الحدث تعريف: األول المطلب  12 (.واصطالحا

 12 تعريف الحدث لغوياً.الفرع األول: 

 13 .اصطالحاتعريف الحدث  الفرع الثاني:

 16 تعريف الحدث في التشريع الفلسطيني واألردني: المطلب الثاني

 16 الفرع األول: تعريف الحدث في التشريع الفلسطيني.

 18 الفرع الثاني: تعريف الحدث في التشريع األردني.

 21 .لألحداث الجزائية للمسؤولية التاريخي التطورالمبحث الثاني: 

المطلبببببب األول: تطبببببور التشبببببريعات الخاصبببببة باألحبببببداث فبببببي التشبببببريع 

 الفلسطيني.

21 

التشبببببريعات الخاصبببببة باألحبببببداث فبببببي التشبببببريع المطلبببببب الثببببباني: تطبببببور 

 األردني.

23 

 الفصل األول

 (العدلية الضابطة) األولي التحقيق مرحلة في الحدث

30 

 31 .األولي المبحث األول: إجراءات التحقيق

 33 .خبارالمطلب األول: اإل

 36 .المطلب الثاني: التبليغ والشكوى

 38 جمع المعلومات.  المطلب الثالث:

 42 المبحث الثاني: اإلجراءات االحتياطية ضد الحدث

 43 المطلب األول: القبض

 45 االحتياطي توقيفالثاني: ال المطلب



 ط
 

 47 .بالتحقيق التصرف: المبحث الثالث

 47 .األول: رفع الدعوى إلى النيابة العامة مطلبال

 50 .األوراق وحفظ النزاع تسويةالثاني:  المطلب

 الفصل الثاني

 الحدث في مرحلة التحقيق االبتدائي

53 

 54 .االبتدائي التحقيق إجراءاتالمبحث األول: 

 55 .وأهميته االبتدائي التحقيق إلزاميةالمطلب األول: 

 57 إجراءات التحقيق االبتدائي.المطلب الثاني : 

 65 .الحدث ضد االحتياطية اإلجراءاتالمبحث الثاني: 

 66 شخصية الحدث.دراسة المطلب األول: 

 69 التوقيف المؤقت )الحبس االحتياطي(للحدث.المطلب الثاني: 

 73 التصرف في التحقيق االبتدائي.المبحث الثالث: 

 73 المطلب األول: إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

 74 .الجلسات وجرائم والمخالفات الجنح مواد في اإلحالة: األول الفرع

 75 .اتيالجنا مواد في اإلحالة: الثاني الفرع

 77 المطلب الثاني: حفظ الدعوى الجزائية.

 الفصل الثالث

 مرحلة المحاكمة

83 

 84 المبحث األول: االختصاص في محاكمة األحداث.



 ي
 

 84 .الجزائية القضايا في األحداث محاكمةالمطلب األول: 

 88 المطلب الثاني: محاكمة األحداث في قضايا الحق الشخصي

 91 .الـســلـــوك مـراقــبالثاني:  مبحثال

 92 .األساس القانون لعمل مراقب السلوك المطلب األول:

 95  دور وواجبات مراقب السلوك. الثاني:لمطلب ا

 99  .األحداث قضايا في المحكمة صالحياتالمبحث الثالث: 

 100 .األحداث محاكمة ضماناتاألول:  مطلبال

 102 صالحيات المحكمة في قضايا األحداث.المطلب الثاني: 

الفببببببرع األول: صببببببالحيات المحكمببببببة فببببببي قضببببببايا األحببببببداث دون سببببببن 

 الخامسة عشر عاماً.

103 

الفبببببرع الثببببباني: صبببببالحيات المحكمبببببة فبببببي قضبببببايا األحبببببداث فبببببوق سبببببن 

 ً  الخامسة عشر عاما

106 

 109 الفرع الثالث: صالحيات قاضي تطبيق العقوبة

 الخاتمة

 والتوصياتالنتائج 

110 

 113 قائمة المراجع والمصادر 

 119 الملخص باللغة اإلنجليزية 
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 الملخص

 إجراءات محاكمة األحداث في القانون الفلسطيني

 دراسة مقارنة مع القانون األردني

 إعداد الطالب

 حازم نياز راشد رداد

 إشراف األستاذ الدكتور

 الدكتور صالح حجازي

 إجبببراءاتجببباءت هبببذه الدراسبببة بهبببدف الوقبببوف علبببى موضبببوع فبببي غايبببة األهميبببة وهبببو       

اإلجببببراءات المتبعببببة فببببي  وأثببببر ةأهميبببب، لبيببببان الفلسببببطيني القببببانون فببببي األحببببداث محاكمببببة

تخضببببع لهببببا األحكببببام والشببببروط التببببي محاكمببببة الحببببدث وإجببببراءات التحقيببببق معببببه، وبيببببان 

 .األردني القانون مع مقارنةالمحاكمة الحدث في القانون الفلسطيني ب

اإلجببببراءات المتبعببببة فببببي محاكمببببة الحببببدث ويببببتلخص مضببببمون الرسببببالة فببببي بيببببان 

 لقبببببانونلبببببواردة فبببببي ااوإجبببببراءات التحقيبببببق معبببببه واإلجبببببراءات اإلحتياطيبببببة ضبببببد الحبببببدث 

بببببين إجبببببراءات ، كمببببا بينببببت الدراسببببة الفببببرق بالمقارنببببة مببببع القببببانون األردنببببي الفلسببببطيني

وإجببببراءات التحقيببببق اإلبتببببدائيي والتصببببرف بببببالتحقيق فببببي المببببرحلتين مببببع التحقيببببق األولببببي 

، فبببي محاكمبببة الحبببدثالضبببمانات التبببي أقرتهبببا التشبببريعات فبببي السبببلطة الفلسبببطينية و الحبببدث

وذلببببك ألن القببببانون الفلسببببطيني إنطلببببق مببببن مبببببدأ العببببالج ولببببيس العقبببباب بالنسبببببة للحببببدث 

المحببببباكم الخاصبببببة وإجبببببراءات  اإلجبببببراءات وتشبببببكيالت، لبببببذلك بينبببببت الدراسبببببة المنحبببببرف



 ل
 

المحاكمبببة للحبببدث كمبببا هبببو مببببين فبببي قبببانون حمايبببة األحبببداث الفلسبببطيني وقبببانون األحبببداث 

 .األردني

 وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:

 لبببذلك جنائيبببة، وقبببائع تكبببون أن مبببن أكثبببر اجتماعيبببة مسبببائل هبببي األحبببداث قضبببايا أن

 خاصببببة إجببببراءات تكببببون وأن األحببببداث، لقضبببباء خصوصببببية هنبببباك تكببببون أن الطبيعببببي مببببن

 سياسببببة عليهببببا تقببببوم التببببي والمببببباد  فالقواعببببد, محاكمتببببه عنببببد للحببببدث قانونيببببة وضببببمانات

 سبببواء الببببالغين، المجبببرمين محاكمبببة عليهبببا تقبببوم التبببي تلبببك عبببن تختلبببف األحبببداث محاكمبببة

 التبببي العقابيبببة اإلجبببراءات أو المحاكمبببة، سبببريان بكيفيبببة أو األحبببداث قضببباء تنظبببيم جهبببة مبببن

 .األحداث على فرضها يتم
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