
 

 

 فى األحداث جنوح مواجهة فى التشرٌعى الخلل

 سنة 61قبل  حتى 66 من سن  الخطرة الجرائم

 ( االؼتصاب وهتك العرض)خالقٌة الجرائم األفً 

والمال القتل مع سبق اإلصرار والترصد جرائم و

استؽالل الحدث من عصابات والمقترن بالقتل 

و سٌاسٌة لتحقٌق أو جماعات دٌنٌة أ  مسلحة

 ؼٌر مشروعة هداؾأ

 

 

 الفقه ضوء وفى التقلٌدى ؼٌر الفكر فى مقارنة دراسة

  والقضاء المقارنالؽربى والتشرٌع  اإلسالمى

المحكمة االتحادٌة العلٌا فً اإلمارات سبقت العالم العربى 

جرائم األحداث الجانحٌن وقضت باإلعدام وأخضعت 

 والمشردٌن ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
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   الخطرة الجرائم فى األحداث جنوح مواجهة فى التشرٌعى الخلل

االؼتصاب )خالقٌة الجرائم األفً  سنة  61قبل بلوؼه  حتى 66 من سن

المال القتل مع سبق اإلصرار والترصد وجرائم جرائم و ( وهتك العرض

و جماعات دٌنٌة أ  استؽالل الحدث من عصابات مسلحةو المقترن بالقتل

 هداؾ ؼٌر مشروعةأو سٌاسٌة لتحقٌق أ

 مقدمة عامة وسبب اختٌار موضوع البحث : 

الثقافٌة  فً كافة المٌادٌن التكنولوجٌةالعدٌد من التطورات  العصر الحالى ٌشهد 

من دول العالم تعانى مازالت ف ه رؼم هذا التقدم أن ال، إوالسٌاسٌة  جتماعٌةواال

ظهور أنماط جدٌدة من الجرابم مرتبطة بفبة ، ولعل أخطرها الجرٌمة وانتشارها 

ساهم التقدم العلمً  إذ، دون سن الثمانٌة عشرة سنة مٌالدٌة كاملة  طفالاأل

 ،   الجرابم وانتشارهاتلك اق تصال فً اتساع نطاالوالتكنولوجً فً وسابل 

 تقوم على فكرةتوقٌع الجزاء على الطفل الجانح األصل أن الفلسفة العقابٌة عند و

حداث األولٌة بالقواعد التً تحكم مسأن  لذا فالقاعدة العامة ،  اإلصالح والتقوٌم

الجانحٌن والمشردٌن تعتبر قواعد خاصة موضوعٌة وإجرابٌة مختلفة عن تلك التً 

   .للبالؽٌن الجنابٌةم المسبولٌة تحك

عاما لدٌهم مٌوالً  61 قبل بلوؼه حتى 66بٌد أن هناك طائفة من األطفال من سن 

مع نظرابهم مساوتهم مما ٌجعل  -على سوؾ ما نرى  –إجرامٌة لألفعال الخطرة 

ممن ٌرتكبون جرابم ؼٌر خطرة ، أمر ٌتنافى مع العلة من تخفٌؾ العقوبات علٌهم 

فً مثل تلك المرحلة العمرٌة شدٌدة الحساسٌة ، مما ٌجعل بعض التشرٌعات العقابٌة 

تلجؤ إلى وسابل مبتكرة لتشدٌد العقاب مثلهم فً ذلك مثل من تجاوز سن الثامنة 

 .من ٌنفذ فكرة القصاص وٌقضى بإعدامهم ومنها عشرة سنة من عمره 

األبحاث العلمٌة من المعلوم ان مكتبات الجامعات المصرٌة تذخر بالعدٌد من و

 رسابل الماجستٌر والدكتوراه دون االستفادة من كثٌر منها فى حقول الحٌاة ،و

ركان بل ٌجب االستفادة منها فى مرصوصة على األ فالرسابل العلمٌة لٌست كتبا  

لٌساهم   ٌن والخبراء فى مختلؾ المجاالتصلتزوٌد البالد بالمتخص  المجتمع خدمة

 . هو جوهر فكرة البحث العلمى ذلكو، فى بناء المجتمع 
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ومن الجدٌر بالذكر أن الطفل الذى لم ٌبلػ سنة الثمانٌة عشر عاما  بٌوم واحد 

ن القواعد العامة سوؾ ٌخفؾ عنه العقاب عن الفعل المؤثم الذى ارتكبه استثناء م

بٌنما نظٌره الذى تخطى سنه الثمانٌة عشر عاما بٌوم واحد المقررة للكبار , 

على الرؼم من أن ؼلٌظاً دون أن تتحقق بشأنه علة التخفٌؾ  سٌلقى عقابا 

التفرقة بٌن الحالتٌن هى ٌوم واحد فقط , مما ٌبٌن معها أنها تفرقة تحكمٌة ؼٌر 

 61 سن مقبل بلوؼهحتى  61من سن  المراهقٌن مع   منطقٌة فً السٌاسة العقابٌة

 خللعلى النحن من جانبنا سوؾ نلقى الضوء فً الجرابم الخطرة ، لذا ف عاما  

 تناول حلوال    من الفكر القانونى والتربوى الذى  بكنوز، طفال التشرٌعى لجنوع األ

، فً الحاالت الخطرة لحماٌة الطفل   مستقبلٌة وفقا لتطور الفكر العقابى الحدٌث

, ,  القتل العمد مع سبق االصرار والترصد , واؼتصاب الطفلة وقتلها ومن بٌنها 

   فً الشرع بناء على فكرة القصاصحسبما ٌقتضى العقاب ٌد العدالة  ولم تنل منهم

االتفاقٌة ثمانٌة عشر سنة مٌالدٌة خاصة فً قبل بلوؼه تحدٌد سن الطفولة ببسبب ، 

مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة مما ٌستلزم بٌان مدى اتساقها مع وق الطفل الدولٌة لحق

 التشرٌع والقضاء المقارن .كذلك مع و وهى المصدر الربٌسى للتشرٌع ، 

حدث أل مزٌد من الضوء على تلك الحلول التشرٌعٌة وفقاً  لذا سوؾ نلقى

النظم المقارنة لمثل تلك النوعٌة من االنحراؾ والجنوح الحدثى  التشرٌعات فى

والقتل مع سبق  ( االؼتصاب وهتك العرض)خالقٌة الجرائم األخاصة فً ,

استؽالل الحدث من عصابات و المال المقترن بالقتلاإلصرار والترصد وجرائم 

ون لتك،   هداؾ ؼٌر مشروعةأو سٌاسٌة لتحقٌق أو جماعات دٌنٌة أ  مسلحة

ة والمجلس القومى للطفولة أللمر  كل من المجلس القومى  تحت بصر

ولٌكون ،   نهم ممثلٌن عن براءة الطفولة وما ٌمسها من لؽوطأباعتبار   مومةواأل

القضٌة المهمة كنموذج  لدراسة تلك المشرعٌضا على رأس اهتمامات أ

العنؾ نتٌجة خاصة من ٌتم استخدامهم فً علمٌات لمواجهة جنوح الحدث   صارخ

مثل ل ولعله ٌجد حالً ، براءة الطفولة مستقبال  ٌكفل حماٌةوبما الفكر المتطرؾ ، 

من العائالت المصرٌة المكلومة  وؼٌرهاتم اؼتصابها وقتلها بصورة بشعة , طفلة 

شعورهم لوترضٌة مما سٌحدث فً المجتمع من جرائم مماثلة ولذوٌهم ,  ,

  مر الزمان . مهمالم ٌهدأ   الذى
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 على النحو التالى : تالٌة متمطالب سبعة وعلى ذلك سوؾ نقسم البحث إلى 

، والنص العنؾ جمٌع أشكال الطفل من  كفل حماٌة 4162دستور  المطلب األول :

بالتنظٌم أو من األطفال أنفسهم ، والمشرع العادى لم ٌتناول  الكبارعام سواء من 

 .من طفل ضد طفل مثله العنؾ الصادر

 61بلوؼه حتى قبل  61جنوح الصؽار خاصة من أسباب انحراؾ  المطلب الثانى :

 .عاما  

إلجرام األطفال قامة فلسفة العقوبة إلى إالفكر العقابى الحدٌث ٌتجه  المطلب الثالث :

جرامٌة للمجتمع وحماٌته من الخطورة اإل  للدفاع عن الحٌاة االجتماعٌةضد األطفال 

 .فكرتى العدل والمنفعة االجتماعٌة لتحقٌق  الجانحالكامنة فى نفس الحدث 

نواع الجرابم التى تسرى على الحدث الجانح فى الجرابم أ المطلب الرابع :

 .فى الفكر العقابى الحدٌث  الخطرة

لٌست رادعة فى سنة عقوبتها  61الجرابم الخطرة لمن لم ٌبلػ المطلب الخامس : 

 – )المانٌا، والتشرٌعات األوروبٌة  رملبشاعة الج   ى العام نظرا  أنظر المجتمع والر

بتشدٌد  ولٌس لجنوحها  حمى الطفولة لبراءتهات روسٌا( – فرنسا – بلجٌكا - انجلترا

 . فال تسوٌة بٌنهما سنة فً الجرابم الخطرة ، 61حتى ما قبل  61العقاب من سن 

عدام على الحدث شبهة عدم الدستورٌة فً عدم توقٌع عقوبة اإل المطلب السادس :

عاما فً الجرابم الخطرة ومراتب النصوص  61حتى قبل  61الجانح من 

 .الدستورٌة والرد على االتفاقٌة الدولٌة

موقؾ القضاء المقارن  )المحكمة االتحادٌة العلٌا فً اإلمارات :  المطلب السابع

جرابم األحداث الجانحٌن سبقت العالم العربى وقضت باإلعدام وأخضعت 

شؤنها فً ذلك شؤن جرابم الحدود والقصاص  والمشردٌن ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

ال تجعل الختالؾ مراحل والشرٌعة العقل والبلوغ،  ولٌة فًبمناط المس، و والدٌة

 .(السن بعد البلوغ أثرا  فً تقدٌر العقوبة المقررة للفعل المإثم
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 المطلب األول

, والنص عام سواء من العنؾ جمٌع أشكال الطفل من  كفل حماٌة 2164دستور 

 أو من األطفال أنفسهم الكبار

 بالتنظٌم العنؾ الصادرمن طفل ضد طفل مثلهلم ٌتناول العادى والمشرع 

ولى حماٌة خاصة للطفل من قد أ 4162الدستور الجدٌد المعدل الصادر فى   نإ

برعاٌة الطفل   مرا  لزم الدولة بنص أذ إ، ( منه 11فً المادة )شكال العنؾ أكافة 

ساءة وسوء المعاملة واالستؽالل الجنسى شكال العنؾ واإلأوحماٌته من جمٌع 

حوال تعمل الدولة على تحقٌق المصلحة الفضلى للطفل فى وفى كل األ،   والتجارى

هذا النص الدستورى ورد بصٌؽة  ن، والواقع أجراءات التى تتخذ حٌاله كافة اإل

ن حماٌة الطفل من جمٌع أشكال العنؾ سواء كان العنؾ صادرا من عامة بشؤ

 .البالؽٌن أم من األطفال النظراء 

العنؾ الصادر من طفل إلى طفل  والواقع أن المشرع العادى لم ٌتناول بالتنظٌم 

ؼٌره ، فالمشرع توقع فقط أن العنؾ ٌصدر من الكبار البالؽٌن ضد األطفال حتى 

 61إلى ما قبل  61ولم ٌدر بخلده أن الشرٌحة العمرٌة من سنة ،  61قبل بلوؼهم 

لم جوهرٌة وهذه نقطة سنة ٌمكن أن ٌصدر منها عنؾ ٌودى بحٌاة من ٌوجه إلٌه ، 

حٌنما ٌكون العنؾ صادرا من طفل أو التفصٌل ، بالتنظٌم المشرع العادى ٌتناولها 

لعنؾ الكبار ضد  ، وإنما قعد عن عالجها ، استصحابا لألصل العامطفل مثله  ضد

 الصؽار .
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 الثانىالمطلب 

 عاماً  61بلوؼه حتى قبل  66جنوح الصؽار خاصة من أسباب انحراؾ 

ظاهرة عاما   61 ل بلوؼهحتى قب 61تعتبر ظاهرة جنوح الصؽار خاصة من 

اجتماعٌة خطٌرة وهى عالمٌة ولٌست قاصرة على مجتمع بعٌنه ،ولكنها تتفاوت من 

وٌجب مواجهة هذه الظاهرة ، من وسالمة المجتمع أتهدد   خر وهىمجتمع أل

تحلٌلها ودراستها دراسة اجتماعٌة علمٌة قانونٌة للوقوؾ   والتصدى لها من خالل

وهناك عوامل شخصٌة ذاتٌة  سبابها وتحدٌد طرق عالجها والوقاٌة منها ،أعلى 

 .  والعقلٌةالنفسٌة من النواحى البدنٌة و  جرامىتإثر على سلوكهم اإل

همها العوامل االجتماعٌة المتمثلة فى البٌبة العابلٌة أوهناك عوامل خارجٌة و 

حدهما وضعؾ الوازع الخلقى والدٌنى والدور أو أوتفككها وانحراؾ الوالدٌن 

ال و، وعدم االهتمام بمواهبه وقدراته ، السلبى للمدرسة فى اهمال شخصٌة التلمٌذ 

صدقاء السوء وضٌق مكان السكن بما ال ٌسمح لهم أى أالصحبة السٌبة ٌمكن إؼفال 

فضال عن ، وقات الفراغ أوسوء استعمال ، نشطة المختلفة لعاب واألبممارسة األ

بل االعالم حداث وتقصٌر دور وساجرام األإثر الدٌن والمفاهٌم المؽلوطة فى أ

      فً هذا الشؤن . والصحافة والسٌنما
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 ثالثالالمطلب 

إلجرام األطفال ضد األطفال قامة فلسفة العقوبة إلى إالفكر العقابى الحدٌث ٌتجه 

جرامٌة الكامنة للمجتمع وحماٌته من الخطورة اإل  للدفاع عن الحٌاة االجتماعٌة

 فكرتى العدل والمنفعة االجتماعٌة لتحقٌق  فى نفس الحدث الجانح

إلجرام األطفال ضد األطفال قامة فلسفة العقوبة إلى إالفكر العقابى الحدٌث ٌتجه 

للمجتمع وحماٌته من الخطورة االجرامٌة الكامنة فى   للدفاع عن الحٌاة االجتماعٌة

تلك القابمة على فكرتى العدل والمنفعة االجتماعٌة باعتبار   ىأ  نفس الحدث الجانح

دل العقوبة مقٌد أو أن هذه المنفعة هً اإلطار الذي ٌرسم حدود العقوبة، أي أن ع

 .محكوم بمنفعتها أو ضرورتها

لى تطبٌق قانون العقوبات إ -وعلى سوؾ ما نرى  - لذا ٌتجه الفكر الؽربى الحدٌث 

 61العام الذى ٌسرى على الكبار لٌسرى كذلك على الصؽٌر الجانح اعتبارا من سن 

طورة وذلك فى بعض الجرابم الخطرة التى تتسم بالخ 61  حتى قبل بلوؼه سن

 .طفال جرامٌة والتى ال تجدى معه العقوبات المخففة المقررة لألاإل
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 المطلب الرابع 

فى الفكر   نواع الجرائم التى تسرى على الحدث الجانح فى الجرائم الخطرةأ

 العقابى الحدٌث

نواع للجرائم تسرى علٌها العقوبات المقررة أٌحدد الفكر العقابى الحدٌث ثالثة 

سنة  61الى قبل  66على الكبار الستعارتها لتسرى على الصؽٌر الجانح من سن 

 :  على النحو التالى 

خالقٌة وعلى قمتها االؼتصاب الجرابم األ  مجموعةوٌشمل  :  ولاألالنوع وهى 

 .وهتك العرض 

او جماعات   مجموعة جرابم استؽالل الحدث من عصابات مسلحة ى :الثانالنوع و 

وانخراط الحدث لها فى استعداد ، هداؾ ؼٌر مشروعة أو سٌاسٌة لتحقٌق أدٌنٌة 

 .فً ذاته كامن 

المال القتل مع سبق اإلصرار والترصد ، وجرابم مجموعة جرابم   : الثالثوالنوع 

 .   المقترن بالقتل

لى استعارة العقوبات التى تسرى إالفكر الؽربى الحدٌث   الحكمة من اتجاهتكمن و

 -وكما أسلفنا  –على الكبار لتسرى على الحدث فى تلك المرحلة العمرٌة السابقة 

 .لجرابم الخطرة للمجتمع والمتمثل فً تلك حماٌة المجتمع من السلوك المعادى فً 
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  المطلب الخامس

لٌست رادعة فى نظر المجتمع سنة عقوبتها  61الجرائم الخطرة لمن لم ٌبلػ 

 - انجلترا – )المانٌاالتشرٌعات األوروبٌة , و رملبشاعة الجُ  ى العام نظراً أوالر

بتشدٌد العقاب  ولٌس لجنوحها  حمى الطفولة لبراءتهات روسٌا( – فرنسا – بلجٌكا

  فال تسوٌة بٌنهما ,سنة فً الجرائم الخطرة  61حتى ما قبل  66من سن 

 

لٌست رادعة فى نظر المجتمع للجرابم الخطرة عقوبتها بالنسبة ؼنى عن البٌان أنه 

 61حٌنما ٌقدم األطفال من الشرٌحة العمرٌة من رم لبشاعة الج   ى العام نظرا  أوالر

استخدام العنؾ المإدى للهالك على من هم مثلهم فً سنة على  61حتى ما قبل  –

ذات الشرٌحة العمرٌة أو أقل ، وكثٌرا ما ظهر ذلك جلٌا للمجتمع فً قضاٌا ك ثر 

وال ٌملك مخالفته ، ملزم بنصوص القانون دابما  القاضى لكن   ،منها الطفلة زٌنة 

و السجن أعدام اإل،ونصوص قانون الطفل فى باب المعاملة الجنابٌة ال تجٌز الحكم ب

المإبد وال السجن المشدد على المتهم الذى لم ٌتجاوز سنه الثامنة عشر مٌالدٌة 

فتلك المسالة تفوق حدود السلطة القضابٌة باعتبار ،  كاملة وقت ارتكاب الجرٌمة 

 . نها عاكفة على تطبٌق القانون ال مخالفتهأ

مم المتحدة عن الجمعٌة العامة لأل ن االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل الصادرةأالواقع و

حددت سن  6111سبتمبر  4والتى دخلت حٌز التنفٌذ فى  6111نوفمبر  41فى 

الطفولة بذلك الذى لم ٌبلػ ثمانى عشرة سنة مٌالدٌة كاملة ،وقد التزمت دول 

 ٌضا الدستور المصرى الجدٌد المعدل الصادرأكده أو، المجتمع الدولى بهذا النص 

المعدل  6111لسنة  64رقم ، وقانون الطفل ذاته ( منه 11المادة )فً  4162عام 

 .( منه 4فً المادة ) 4111لسنة  641بالقانون رقم 

 – فرنسا – بلجٌكا - انجلترا – وروبٌة )المانٌاالتشرٌعات المتقدمة فى الدول األ

فً الجرائم بتشدٌد العقاب  ولٌس لجنوحها  حمى الطفولة لبراءتهات روسٌا(

 :  فال تسوٌة بٌنهما سنة , 61حتى ما قبل  66الخطرة من سن 

ولٌس فى ، تقوم التشرٌعات فى الدول المتقدمة على حماٌة الطفولة فى براءتها 

ن الطفل السوى ٌلقى من المشرع كل الحماٌة والرعاٌة بٌنما الفكر أى ، أجنوحها 

جرامٌة نتٌجة للتطور إل الحدٌث بدأ ٌؽٌر النظرة تجاه الحدث الجانح الذى لدٌه مٌو

 خذ ؤوهى ت، االنترنت على اختالفها على التكنولوجى ووسابل التواصل االجتماعى 



(61) 

 61من سن العدوانٌة طفال حٌث ال تمتد ٌد الحماٌة لأل، جزءا كبٌرا من حٌاتهم 

فً كثٌر من التشرٌعات ، بٌنما فً جرامٌة ممن لدٌهم النزعة اإل 61حتى قبل 

وهذا ٌعنى ، كما لو كانوا كبارا علٌهم ، تؽلظ العقوبات تشرٌعاتها إلى  أوروبا تتجه

مم المتحدة بدأت تبتكر حلوال تشرٌعٌة لمواجهة تلك عضاء فى األن الدول األأ

 .جنوحا عدوانٌا   الجانحالظاهرة وحتى ال تسوى بٌن الطفل السوى والحدث 

 سنة: 61حتى ما قبل  66والحدث الجانح من التشرٌع االنجلٌزى 

ٌفرق بٌن نوعٌن  4112ن قانون العدالة الجنابٌة الصادر إف ففى القانون االنجلٌزى

ولى الجرابم التى ٌرتكبها الحدث بالصدفة وتلك ٌنطبق علٌها األ: من الجرابم 

سالٌب الوقابٌة لما لهم نهم األؤوالثانٌة الجرابم التى ال تصلح بش، سالٌب الوقابٌة األ

و أممن ارتكبوا جرابم القتل   ذ ٌجوز الحكم على الصؽار، إجرامٌة إمن خطورة 

قصى لما ٌرتكبه الكبار البالؽٌن لنفس لى الحد األإالجرابم الجنسٌة لمدة تصل 

 .الجرٌمة 

 : سنة 61حتى ما قبل  66ى والحدث الجانح من التشرٌع البلجٌك

لحدث من سن جرامٌة لالخطورة اإل 4162لسنة   62 حدد القانون رقم  وفى بلجٌكا

الستؽالل الجنسى والمواد وحدد تلك الجرابم فى مجال اسنة ،  61حتى قبل  61

 ة وشدد فٌها العقاب .المخدر

 : سنة 61حتى ما قبل  66والحدث الجانح من  التشرٌع الفرنسى

 61حتى قبل  61شدد العقوبات على الصؽار من سن  وفى ظل القانون الفرنسى

 .جرامٌة ممن تتوافر فٌهم الخطورة اإل سنة 

 : سنة 61حتى ما قبل  66ى والحدث الجانح من التشرٌع الروس 

لمنع  4112مارس لسنة  5فى  4112لسنة  412 لقانون رقم صدر ا وفى روسٌا

سنة وقرر معاملتهم بنفس العقوبات  61جنوح المجرمٌن الصؽار ممن ٌبلؽون سن 

 . حدى الجرابم الخطرة إ المقررة على الكبار عن تكرار

 لمانٌاأوفى :  سنة 61حتى ما قبل  66والحدث الجانح من  التشرٌع األلمانى

لمانى على عقوبات صارمة ضد االستؽالل الجنسى للجانحٌن من ٌحتوى القانون األ

على المالحقات الجنابٌة لمن ٌرتكب تلك  لمانىاأل  ث بل ٌنص القانوناحداأل

 ا ذاتها .لمانٌأالجرابم من حدث على طفل ولو خارج 
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  المطلب السادس

 66فً عدم توقٌع عقوبة اإلعدام على الحدث الجانح من شبهة عدم الدستورٌة 

ومراتب النصوص الدستورٌة والرد على عاما فً الجرائم الخطرة  61حتى قبل 

 الدولٌةاالتفاقٌة 

 : التشرٌعٌة بقانون الطفل النصوص أوالً : 

 641المعدل بالقانون رقم  6111لسنة  64من قانون الطفل رقم  (6مادة )تنص ال

: تكفل الدولة حماٌة الطفولة و األمومة، و ترعى األطفال ،  على إنه  4111لسنة 

كافة النواحً فً تعمل على تهٌبة الظروؾ المناسبة لتنشبتهم التنشبة الصحٌحة من و

كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل  . إطار من الحرٌة و الكرامة اإلنسانٌة

تفاقٌة حقوق الطفل و ؼٌرها من المواثٌق الدولٌة ذات الصلة النافذة فً االواردة ب

  . مصر

: ٌقصد بالطفل فً مجال الرعاٌة  ( من ذات القانون على إنه 4مادة )وتنص ال

لٌها فً هذا القانون كل من لم ٌتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة مٌالدٌة المنصوص ع

  . كاملة

 و تثبت السن بموجب شهادة المٌالد أو بطاقة الرقم القومً أو أي مستند رسمً آخر

فإذا لم ٌوجد المستند الرسمً أصال  قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التً ٌصدر  .

  . تفاق مع وزٌر الصحةبتحدٌدها قرار من وزٌر العدل باال

ال ٌحكم باإلعدام  " : على إنه المشار إلٌه من قانون الطفل  (666مادة )وتنص ال

ال بالسجن المإبد و ال بالسجن المشدد على المتهم الذي لم ٌجاوز سنه الثامنة و

( 62و مع عدم اإلخالل بحكم المادة ) . عشرة مٌالدٌة كاملة وقت ارتكاب الجرٌمة

عقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جرٌمة من قانون ال

عقوبتها اإلعدام أو السجن المإبد أو السجن المشدد ٌحكم علٌه بالسجن ، و إذا كانت 

و ٌجوز  . الجرٌمة عقوبتها السجن ٌحكم علٌه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر

لٌه بالتدبٌر المنصوص علٌه فً للمحكمة بدال  من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم ع

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت  . ( من هذا القانون616( من المادة )1البند )

سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا  علٌها بالحبس جاز للمحكمة ، بدال  من الحكم 

( 1( و )5بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بؤحد التدابٌر المنصوص علٌها فً البنود )

 ". ( من هذا القانون616( من المادة )1) و
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من الدستور بجعل مبادئ الشرٌعة  (2)نص المادة  النصوص الدستورٌة : ثانٌاً : 

( بالتزام الدولة 93نص المادة )ال ٌتعارض ر الرئٌسى للتشرٌع داإلسالمٌة المص

الطفل الدولٌة لحقوق تفاقٌة االو, المقٌدة بحقوق اإلنسان باالتفاقٌات الدولٌة 

 : وهى قانون أقل درجة من الدستور , لٌست من بٌنها 

 على إنه : "  4162ٌناٌر  61( من الدستور المصرى الصادر فً 4)مادة تنص ال

اإلسالم دٌن الدولة، واللؽة العربٌة لؽتها الرسمٌة، ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة 

 .المصدر الربٌسى للتشرٌع

تلتزم الدولة ( من ذات الدستور السارى على إنه : " 12)مادة كما تنص ال

باالتفاقٌات والعهود والمواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان التً تصدق علٌها مصر، 

 ."وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا  لألوضاع المقررة

اإلسالم دٌن الدولة، واللؽة العربٌة لؽتها وٌبٌن مما تقدم أن المشرع الدستورى جعل 

، وأى تشرٌع  الرسمٌة، ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة المصدر الربٌسى للتشرٌع

ٌخالؾ مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة ٌكون مخالفا للدستور ، وعلى جانب أخر أكد 

ها وقٌدالدولة باالتفاقٌات والعهود والمواثٌق الدولٌة  المشرع الدستورى على التزام

بعد  حقوق اإلنسان التً تصدق علٌها مصر، وتصبح لها قوة القانونبتلك المتعلقة ب

ررة ، ومن ثم فبمجرد التصدٌق علٌها تدخل النسٌج نشرها وفقا  لألوضاع المق

وٌظل الدستور أعلى منها درجة وال ، التشرٌعى المصرى وتصبح لها قوة القانون 

الطفل لٌست من االتفاقٌات المتعلقة بحقوق  رٌب أن أحكام االتفاقٌة الدولٌة لحقوق

اإلنسان مما عناه المشرع الدستورى ، وحتى لو ف رض أنها كانت متعلقة بحقوق 

 .اإلنسان فتظل فً درجة أدنى من الدستور خاضعة لسموه وعلوه علٌها 

، وأنه   االستفادة من الفكر العقابى المتقدم للدول الحدٌثة والرأى عندى أنه ٌجب 

، وأن ٌتناول المشرع فكرة جرام الحدث الجانح إنقاذ براءة الطفولة من إٌن ٌتع

سنة  61حتى قبل  61من الفترة العمرٌة ث احدتشدٌد العقوبات على األالقصاص ب

جرامٌة فى الجرابم حدى حاالت الخطورة اإلإممن لدٌهم جنوحا وتتوافر فٌهم 

و أاستؽالل عصابة مسلحة وجرابم ، همها االؼتصاب وهتك العرض أخالقٌة واأل

ٌضا جرابم أو، هداؾ ؼٌر مشروعة أو سٌاسٌة للحدث الجانح لتحقٌق أجماعة دٌنٌة 

، ونرى أن  المقترن بالقتلموال االعتداء على األالقتل مع سبق اإلصرار والترصد و

عدم الدستورٌة فٌما أؼفله من تنظٌم الجرابم الخطرة  ةقانون الطفل فٌه شبه

 . جوهر نظرٌة العقوبةوهى القصاص فً الشرٌعة اإلسالمٌة لمخالفتها فكرة 
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إن جوهر معالجة جنوح األحداث ٌتوقؾ على األخذ بمبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة 

, كذلك  الطفل حترم النفس اإلنسانٌة ال ٌفرق بٌن نفس المرأة وال الرجل والالتى  ت

فال مجال إللؽاء القصاص فهو ثابت  ,  الكل خاضع لمبدأ واحد , الكل سواسٌة

بالكتاب والسنة وإجماع األمة واألئمة بال خالؾ, وعلٌه إجماع الصحابة والتابعٌن 

فكتاب هللا تعالى صالح لكل ، ال ٌتؽٌر بتؽٌر الزمان والمكان  ، وتابعً التابعٌن

،  وال النسٌان انوشرٌعة اإلسالم إلهٌة المصدر ال ٌعترٌها النقص ، زمان ومكان

دلٌل على استٌالء ، والبشر  القوانٌن الوضعٌة التً ٌضعها البشر ألنفسهمبخالؾ 

 النقص على جملتهم .

االهلٌة فٌما ٌتكسبه من  سنة كامل 66اعتبر الشخص الذى بلػ المشرع ثالثا :  

الحدث الجانح   فلماذا ال ٌعتبر المشرع من عمله,للتصرؾ فٌما ٌكسبه  هالً وأجر أ

حدى إذا ارتكب إ  لة الجنائٌةءٌضا للمساأ هالً أ 61حتى قبل بلوؼه  66من سن 

 : الخطرة الجرائم

ٌقتضى طرح التساؤل االَتى : القانونٌة الوجاهة الواقعٌة و والتعمق فى إن التأمل

االهلٌة فٌما ٌتكسبه من  كاملسنة  66اعتبر الشخص الذى بلػ إذا كان المشرع 

الحدث الجانح   فلماذا ال ٌعتبر المشرع للتصرؾ فٌما ٌكسبه من عمله, هالً وأجر أ

حدى إذا ارتكب إ  لة الجنائٌةءٌضا للمساأ هالً أ 61حتى قبل بلوؼه  66من سن 

 ؟؟ رؼم أن المسئولٌة الجنائٌة هى األولى بالرعاٌة والحماٌة  الخطرة الجرائم

السمات التى ٌتمٌز بها الشرع اإلسالمً الحنٌؾ عن القوانٌن الوضعٌة  همأمن  إن

ومبادئ الشرٌعة االسالمٌة المصدر الربٌسى للتشرٌع  كعقوبة للجرابم، القصاص

والقصاص فً الشرٌعة اإلسالمٌة ثابت ،   الدستور الجدٌد وفقا للمادة الثانٌة من

جوهر نظرٌة العقوبة فً  القرآن والسنة واإلجماع، وهو وأصٌل وله سنده فً

الجرٌمة اعتداء علً النفس ، و  للجرٌمة ا  وفاق فالقصاص جزاء   الشرٌعة اإلسالمٌة

, ولٌس من المعقول  بجرٌمته بمثل فعله المجرم فمن العدالة أن ٌؤخذ،  اإلنسانٌة

وشفاء وذوٌه بعد قتله المجنً علٌه أهل ألم  أن نفكر بالرحمة بالجانً وال نفكر فً

فالقصاص ٌحمً حٌاة الناس  ,م والترضٌة القضائٌة المناسبة لذكرى القتٌل ؼٌظه

ٌحافظ  , وبالتالًأٌضاً  حرم منهاٌُ ٌجب أن نه إأحد من الحٌاة ف ألن القاتل إذا حرم

 .  علً حٌاته, لذلك فالقصاص حٌاة ألنه ٌحافظ علً الحٌاة

نه ٌلزم أفكرة فى القانون ن المشكلة الحقٌقٌة التى تواجه هذه الأقد ٌقول قابل   لكن

 ان المشرع ذاته   لكن ٌمكن الرد على ذلك هلٌةن ٌكون الشخص كامل األأللقصاص 
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بنصوص    ألهلٌة الصبى الممٌز فى حاالت خاصة خرج على القواعد المنظمة

هلٌة خاصة تحت اشراؾ القضاء على النحو الذى أ  خاصة تكون للصبى الممٌز فٌها

ن الوالٌة على المال فى سبع ؤبش 6154لسنة  661بقانون رقم نظمه المرسوم 

 سنة كامل 61نه قرر على سبٌل االستثناء اعتبار الشخص الذى بلػ أهمها أ حاالت

 وأجر أهال للتصرؾ فٌما ٌكسبه من عمله من أنه أو، جر أهلٌة فٌما ٌتكسبه من األ

 61حتى قبل بلوؼه  61الحدث الجانح من سن   فلماذا ال ٌعتبر المشرع ،  ؼٌره

الخطرة المذكورة على نحو  حدى الجرابمإذا ارتكب إ  لة الجنابٌةءٌضا للمساأهال أ

ودون الخروج على  ناء للحدث الجانحتثفكرة القصاص على سبٌل االسٌحقق 

حماٌة للمجتمع وأمنه واستقراره ورسو العدل على  القواعد العامة للحدث السوى

 وة بؽٌر موتتها الطبٌعٌة .شاطا الحٌاة لمن ؼادرها عن

ؼفال التشرٌعى عن تطبٌق حد القصاص فً الجرائم الخطرة للحدث اإلرابعاً : 

 ؤثر على أمن المجتمعالجانح ٌ

حتى قبل بلوؼهم  61من الفبة العمرٌة من جرابم وجنوح األحداث  حقٌقة األمر أن

، بل فً المجتمع قد ؼدت ظاهرة تإثر على أمن المجتمع واستقراره  عاما  61

الخطرة لتلك جرابم الأن ، ذلك التنموٌة فً البناء االجتماعً  وتنال من األهداؾ

فً العلوم الباحثون  أن ٌؽفلها ال ٌجبظاهرة اجتماعٌة خطٌرة  باتت الفبة العمرٌة 

تلك أسباب خاصة تحدٌد العلمٌة فً دراستهم القانونٌة واالجتماعٌة والتربوٌة 

وخصابص مرتكبٌها والعوامل االجتماعٌة والنفسٌة واإلدارٌة التً تإدي الجرابم 

 التً ٌمكن أن تحد من آثارها ونتابجها.  رإىإلٌها وال

وهً فً الطفل التعرٌؾ اإلجرابً لمعنى أن المشكلة الشابكة هى  الرأى عندى

الدولٌة تفاقٌة اال ، وهى مستمدة منشرة سن الثامنة عمن لم ٌبلػ معظم الدول 

ولٌة بالشرٌعة اإلسالمٌة اعتبرت أن مس ، وعلى الجانب األخر فإنحقوق الطفل ل

حٌث ٌنظر الشرع  هتثبت بمجرد بلوؼه وسالمة عقل هفعالأالطفل عن تصرفاته و

الحنٌؾ إلى مرتكب الجرٌمة هل هو مكلؾ وعاقل على اعتبار أن المكلؾ هو البالػ 

والمجنون حسب أحكام  عدٌم التمٌٌزتقع على  ومسبول عن جمٌع تصرفاته التً ال

عقدها لما أاالجتماعٌة و كالتأهم المش منجنوح األحداث والشرعٌة اإلسالمٌة 

 لمجتمعات تشكله من خطر على مستقبل ا

فً الجرائم  سنة  61حتى قبل  66والرأى عندى فً جنوح األحداث من سن 

  بٌٍن وطٌش هوى جامحتكون ولٌدة  تلك الشرٌحة العمرٌةتقع من التى  الخطرة 
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هم المشرع دون تنظٌم فإن ترك،  طٌشهممفتوحاً لهواهم وحٌاة الناس مسرحاً و

باإلؼفال عن تنظٌم مسئولٌتهم هل معهم أو تسا محكم ٌكفل فكرة الردع والقصاص 

 القدم فً واٍد سحٌقوالعائالت  بالمجتمع, زلت الجنائٌة بالقدر الذى ٌكفى لزجرهم 

ق حكم بٌن الدول التً ال ترى تطفإ ، لذا سبحانه وتعالى ٌعلم قعره إال هللا , ال

بمرارة  تعانى، وٌرتكب جرٌمة خطرة  اإلعدام فٌمن ٌقل عمره عن ثمانٌة عشر سنة

القاتل أن حكم اإلعدام لن ٌطبق بحقه وهو لعلمه  ثحد ٌرتكبهامن جرابم القتل التً 

تقع  المسبولٌةوجعلت  ذلك األمراحتاطت لمثل  ، بخالؾ الشرٌعة اإلسالمٌة التى 

إن العقوبة فً اإلسالم هدفها حفظ المصالح العامة والفردٌة فً  . ببلوغ سن التكلٌؾ

 .الداللة التً تستمد شرعٌتها من النصوص القطعٌة المجتمع تلك العقوبات
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 المطلب السابع

 موقؾ القضاء المقارن 

وقضت باإلعدام المحكمة االتحادٌة العلٌا فً اإلمارات سبقت العالم العربى 

شأنها  جرائم األحداث الجانحٌن والمشردٌن ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة توأخضع

الشرٌعة  ولٌة فًئمناط المس, و جرائم الحدود والقصاص والدٌةفً ذلك شأن 

ال تجعل الختالؾ مراحل السن بعد البلوغ أثراً فً تقدٌر العقوبة والعقل والبلوغ, 

 المقررة للفعل المؤثم

قد استقر  بدولة اإلمارات الشقٌقة ،  المحكمة االتحادٌة العلٌامن الجدٌر بالذكر 

جرابم األحداث الجانحٌن  عقوبة اإلعدام وإخضاعقضاإها الحدٌث على تطبٌق 

والمشردٌن ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، شؤنها فً ذلك شؤن جرابم الحدود والقصاص 

ال تجعل الختالؾ مراحل والشرٌعة العقل والبلوغ،  مناط المسإولٌة فًووالدٌة. 

رأى عندى أن وال،  السن بعد البلوغ أثرا  فً تقدٌر العقوبة المقررة للفعل المإثم

، وسوؾ  فى هذا الشأن -بحق  -القضاء اإلماراتى قد سبق العالم العربى والؽربى 

 4161و  4161فً عامى  اللمحكمة االتحادٌة العلٌا باإلمارات صدر حكمٌننورد 

 على النحو التالى : 4161/4141فً مطلع العام القضابى الحالى نشر وأحدثها 

لتطبٌق عقوبة  2161فً الحكم األول للمحكمة االتحادٌة العلٌا فً اإلمارات 

الثامنة عشرة  همالم ٌتجاوز سنبٌنهم اثنٌن معها , متهمٌن  زوجة وثالثةاإلعدام 

 )أشهر 5سنة و 67أشهر والرابع  9سنة و 67 )الثالث وقت ارتكاب الجرٌمة

 :استدرجوا زوج المتهمة الثانٌة لرفضه تطلٌقها وطعنوه طعات قاتلة أودت بحٌاته

  4161شهر مارس أقرت المحكمة االتحادٌة العلٌا فً جلسة علنٌة عقدت نهاٌة 

)ؾ.ؾ.أ( و)خ.ع.ع( زوجة المجنً كل من : حكم اإلعدام ألربعة متهمٌن وهم 

الثانٌة ألنه ٌرفض تطلٌقها حٌث  و)و.إ.م( بقتل )ؾ.ع( زوج المتهمة (علٌه و)ع.م.ح

استدرجته لمكان بعٌد فً وقت متؤخر من اللٌل بعد أن اتفقت مع شركابها وحددت 

 .لهم الموعد والمكان لٌظفروا به وٌطعنوه طعنات قاتله أودت بحٌاته

قد اقروا بقتلهم المجنً علٌه بالسكٌن وطعنوه أن المتهمٌن  كشفت أوراق القضٌةو

كشفت األوراق عن لؾ أجزاء جسمه ما أدى إلى وفاته، كما عدة طعنات فً مخت

ؤن زوجة المجنً علٌه قامت بتحرٌضه وحددت له ولزمالبه بؾ المتهم األول ااعتر

 وكان فً حالة جلوس ، من الخلؾ  جاء الثالثة الموعد والمكان لتنفٌذ الجرٌمة حٌث 
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رون بإمساكه من ٌدٌه قام بإمساكه من رقبته وقام اآلخ، إذ مع زوجته  وسكون

ورجلٌه لٌقوم المتهم )و.إ.م( بطعنه طعنتٌن فً صدره وطعنة فً ظهره أدت إلى 

 .وفاته على الفور

قد وجهت للمتهمٌن  محكمة جناٌات الشارقة فى بداٌة المحاكمة الجنائٌة كانتو

وقضت باإلجماع بإعدامهم ، األربعة تهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 

تبناؾ بتؤٌٌد ومصادرة أداة الجرٌمة، ولدى االستبناؾ حكمت محكمة االس قصاصا  

  .حكم اإلعدام

نعً المحكوم علٌهم فً طعونهم على الحكم مخالفة القانون والخطأ فً تطبٌقه قد و

مع أن حٌث لم تطبق علٌهم المحكمة قانون األحداث والمشردٌن واعتبرتهم بالؽٌن 

والرابع لم ٌتجاوز سنة الثامنة عشرة وقت ارتكاب كال من المتهمٌن الثالث 

ن المتهم األول والمتهمة الثانٌة وإن كان عمرهما أزٌد من ثمانٌة عشر أو،  الجرٌمة

عاما إال أنهما لم ٌبلؽا سن الرشد ولم تعمل المحكمة القواعد المخففة فً شؤن 

 .المتهمٌن مما ٌعٌب الحكم وٌستوجب نقضه

رأت أن هذا النعً ؼٌر سدٌد باإلمارات والعلٌا االتحادٌة المحكمة  ثم جاء قضاء

ذلك أنه من المقرر أن جرائم األحداث الجانحٌن أخضعت ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة 

شأنها فً ذلك شأن جرائم الحدود والقصاص والدٌة, وكان مناط المسؤولٌة 

ل السن بعد الجنائٌة فً الشرٌعة هو العقل والبلوغ وهً ال تجعل الختالؾ مراح

البلوغ أثرا فً تقدٌر العقوبة المقررة للفعل المؤثم وأنه ال مجال إلخضاعه للتدابٌر 

المنصوص علٌها فً قانون األحداث الجانحٌن بل ٌتعٌن تطبٌق أحكام الشرٌعة 

 .اإلسالمٌة

البلوغ تثبت بولٌة الجنابٌة شرعا بن المسقالت المحكمة االتحادٌة العلٌا باإلمارات أو

وال بألهلٌة الكاملة لإلنسان فٌكون مسفإذا ثبت البلوغ بؤمارة أو سن تثبت ا، قل والع

ولٌة كاملة ما دام قد بلػ، وقد استند فً تبٌان بلوغ المتهمٌن البلوغ الشرعً بمس

شهرا وأنه ذو  66سنة و 61وقت وقوع الحادث وتبٌن أن المتهم األول كان عمره 

سنة  46أن المتهمة الثانٌة كان عمرها شعر كثٌؾ ولحٌة خفٌفة وشارب خفٌؾ و

 67وأن المتهم الثالث كان ٌبلػ من العمر وهً زوجة للمجنً علٌه ومدخول بها 

 .أشهر 5سنة و 67أشهر والرابع  9سنة و
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ما أثاره المتهمٌن من أن ملنعً من اخر الوجه األإلى رفض المحكمة  انتهتكما 

لى الموت وكان ٌتعٌن على المحكمة أال الواقعة ال تعدو أن تكون ضربا أفضى إ

إذ ، تتقٌد بوصؾ النٌابة العامة للجرٌمة بؤنها قتل عمد مع سبق اإلصرار والترصد 

ن ما تم االتفاق علٌه بٌن المتهمٌن ال ٌتعدى كونه تؤدٌب المجنً علٌه وإجباره على أ

باب  تطلٌق زوجته بما ٌنفً عنهم نٌة القتل العمد كما كان حملهم للسالح من

رؼم ى ، ولعلٌا أن القصد الجنابً أمر باطناالحتٌاط، وأكدت المحكمة االتحادٌة ا

الخالؾ القابم حول استظهار القصد الجنابً بٌن المذاهب األربعة فالمالكٌة ٌركزون 

فً القتل العمد على تعمد الفعل وعلى النتٌجة التً تنتج عنه، فكل فعل ارتكب عمدا 

وال ٌهم بعد ذلك إن كان ، وعدوانا وأدى إلى قتل فهو قتل عمد ٌوجب القصاص 

الحنابلة والشافعٌة فعندهم القتل العمد ٌشترط فٌه أن  الجانً ٌقصد القتل أم ال، أما

ٌقصد الجانً قتل المجنً علٌه أما إذا تعمد الفعل ولم ٌقصد به القتل فهو القتل شبه 

 .(الضرب المفضً إلى الموت)العمد 

المحكمة أن أركان جرٌمة القتل العمد كانت متوفرة وفق المذاهب  وقر فً ٌقٌنو

ما أدعاه الطاعنون من أنهم لم ٌقصدوا قتل المجنً علٌه وأن  وأن، الفقهٌة األربعة 

نٌتهم كانت منصرفة إلى تؤدٌبه وحمله على تطلٌق زوجته ال أثر له بعد اعترافهم 

جمٌعا بتحرٌض المتهمة الثانٌة بؤنهم قاموا بطعن المجنً علٌه بالسكٌن عدة طعنات 

عمد ولذا رأت أن ما خلص إلٌه وهو ما ٌكفً لثبوت قصد القتل ال، ما أدى إلى وفاته 

الحكم باإلعدام لجمٌع المتهمٌن األربعة قصاصا ٌكون قد التزم صحٌح الشرع 

  .والقانون

منشور فً الموقع اإللكترونى " البٌان " حكم المحكمة االتحادٌة العلٌا باإلمارات  )

الزوجة دبرت الجرٌمة مع تحت عنوان "  2161فبراٌر  62باإلمارات بتارٌخ 

أبوظبً ـ , المصدر  تأٌٌد حكم اإلعدام لقاتلة زوجها وشركائها الثالثة.  اهقٌنمر

 (  مصطفى خلٌفة

لتطبٌق عقوبة  9216للمحكمة االتحادٌة العلٌا فً اإلمارات فً   الحكم الثانى

بعد إدانته  (عمرهأشهر من  9عاماً و 67 سنة ) 61لم ٌبلػ  على حدثاإلعدام 

 : سكٌن, إثر مشاجرة بٌنهمابقتل شخص عمداً باستخدام 

، طعن متهم شاب ضد باإلمارات  رفضت المحكمة االتحادٌة العلٌاوفى الحكم الثانى 

 حكم استبناؾ قضى علٌه بالقتل قصاصا ، بعد إدانته بقتل شخص عمدا  باستخدام 
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سكٌن، إثر مشاجرة بٌنهما، مإكدة توافر القصد الجنابً بحق المتهم فً ارتكاب 

 .الجرٌمة

متهما  إلى المحاكمة، قد أحالت  النٌابة العامة وقد كشفت أوراق القضٌة عن أن 

توقٌع بتهمة أنه قتل عمدا  وعدوانا  شخصا  بؤن طعنه بآلة حادة )سكٌن(، مطالبة ب

 .العقوبة علٌه 

قضت محكمة أول درجة حضورٌا  وباإلجماع بإدانة ومعاقبة المتهم بالقتل قد و

ٌلة المتاحة عن تهمة قتل المجنً علٌه عمدا ، على أن ٌنفذ الحكم قصاصا  بالوس

 .بحضور ولً الدم أو من ٌمثله شرعا  وقانونا ، وأٌدتها محكمة االستبناؾ

قبوال  لدى المتهم فطعن علٌه بالنقض، حٌث ذكر دفاعه أن لم ٌلق هذا الحكم بٌد أن 

اإلسالمٌة، ذلك أنه دفع الحكم خالؾ القانون وأخطؤ فً تطبٌقه وخالؾ الشرٌعة "

أمام محكمة الموضوع بعدم االختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة األحداث 

 ."لمحاكمته لكونه كان حدثا  وقت ارتكاب الجرٌمة، مما ٌعٌبه وٌستوجب نقضه

وشٌدت قضاءها , الماثل  الطعنباإلمارات  رفضت المحكمة االتحادٌة العلٌاقد و

الجانحٌن والمشردٌن أخضعت ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة جرائم األحداث " أن على 

ولٌة فً ئوكان مناط المس, والقصاص والدٌة شأنها فً ذلك شأن جرائم الحدود

هذه الشرٌعة هو العقل والبلوغ وهً ال تجعل الختالؾ مراحل السن بعد البلوغ 

للتدابٌر أثراً فً تقدٌر العقوبة المقررة للفعل المؤثم, وأنه ال مجال إلخضاعه 

المنصوص علٌها فً قانون األحداث الجانحٌن بل ٌتعٌن تطبٌق أحكام الشرٌعة 

, وأن المسؤولٌة شرعاً هً البلوغ اإلسالمٌة فً جرائم الحدود والقصاص والدٌة

والعقل فإذا ثبت البلوغ بأمارة أو سن تثبت األهلٌة الكاملة لإلنسان فٌكون مسؤوالً 

 ."عاقالً  مسؤولٌة كاملة ما دام قد بلػ

 3أنه من المقرر قانوناً بنص المادة األولى من القانون رقم وضحت المحكمة وأ

فً شأن اختصاص المحاكم الشرعٌة "تختص المحاكم الشرعٌة  6996لسنة 

دون ؼٌرها بنظر الجرائم اآلتٌة وكل ما ٌتصل بها أو ٌتفرع عنها أو ٌكون مقدمة 

ونصت المادة الثانٌة من القانون  ",لها, ومنها جرائم الحدود والقصاص والدٌة

ذاته على أنه "تطبق على جمٌع الجرائم المنصوص علٌها فً المادة األولى من 

 ."هذا القانون أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة حداً أو تعزٌراً 

 



(21) 

"جرٌمة القتل العمد الموجهة للمتهم من جرائم القصاص, فإن أن  قالت المحكمةو

تكون هً واجبة التطبٌق فً هذا الصدد وتبٌان ما إذا كان الشرٌعة اإلسالمٌة 

 ."المتهم حدثاً أو بالؽاً وٌعتد فٌها بالبلوغ الشرعً

"حكم االستبناؾ المإٌد للحكم االبتدابً قد استند فً تبٌان  المحكمة أن شارتوأ

الذي أفاد بأنه بالػ شرعاً, بلوغ المتهم البلوغ الشرعً إلى تقرٌر الطب الشرعً، 

عاماً وتسعة أشهر من عمره, كما هو ثابت كذلك من  67الً عن كونه تجاوز فض

ولٌة الجنائٌة ئوراق مما تتحقق معه فً حقه المسشهادة المٌالد المرفقة باأل

 ."الشرعٌة

ادعاء المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعً لدٌه, وأن المجنً علٌه هو البادئ وعن 

رفضت المحكمة ه , بسٌط دون نٌة قتل بالتعدي على شقٌقه وأنه أصابه بجرح

أن المقرر شرعا   , وأكدت المحكمة فً ردها على ذلكهذا االدعاء  االتحادٌة العلٌا

وقانونا  أن حق الدفاع الشرعً عن النفس المسمى فً فقه الشرٌعة اإلسالمٌة بدفع 

 الصابل ٌتحقق بتوافر شروطه المتحصلة فً أن ٌواجه المعتدى علٌه اعتداء على

نفسه أو ماله، أن ٌكون االعتداء أو الخطر حاال  وعلى وشك الوقوع، وأن ٌكون 

الدفاع الزما  لرد العدوان، وأن ٌكون الدفاع مناسبا  لرد العدوان، وتحدٌد مدى 

من  51جسامة العدوان وبساطته متروك لتقدٌر المعتدى علٌه، كما أنه وفقا  للمادة 

شرعً ال ٌقوم إال إذا واجه المدافع خطرا  حاال  قانون العقوبات، فإن حق الدفاع ال

من جرٌمة على نفسه أو ماله أو نفس ؼٌره أو ماله، واعتقد قٌام هذا الخطر وكان 

اعتقاده مبنٌا  على أسباب معقولة وٌتعذر على المدافع االلتجاء إلى السلطات العامة 

لة أخرى لدفع هذا التقاء الخطر فً الوقت المناسب، وأال ٌكون أمام المدافع وسٌ

الخطر، وأن ٌكون الدفاع الزما  لدفع االعتداء ومتناسبا  معه، كما أن تقدٌر الواقعة 

التً ٌستنتج منها قٌام حالة الدفاع الشرعً أو انتفاإها ٌتعلق بموضوع الدعوى 

م ولمحكمة الموضوع وحدها حق الفصل فٌها بال معقب علٌها متى كان استناد الحك

إلى أن هذه الشروط ال تتوافر فً المحكمة وانتهت ه ، لى ما انتهى إلٌسلٌما  وٌإدي إ

قام بها المتهم، مإٌدة ما خلص إلٌه الحكم، مستندا  إلى أدلة مقبولة لها   األفعال التً

 .أصلها الثابت باألوراق

ورفضت المحكمة أٌضاً مطالبة المتهم بندب لجنة طبٌة متخصصة لالطالع على 

الخاصة بالمجنً علٌه, لبٌان ما إذا كان التقصٌر الواضح فً التقارٌر الطبٌة 

 ، مإكدة أن لمحكمة الموضوع إسعاؾ المجنً علٌه قد أدى إلى وفاته من عدمه



(26) 

فً الدعوى وتقدٌر أدلتها ومنها تقرٌر الخبراء   السلطة التامة فً تحصٌل فهم الواقع

 .واستخالص الحقٌقة منها

منشور فى الموقع اإللكترونى لموقع " باإلمارات دٌة احكم المحكمة االتح) 

المحكمة العلٌا تؤٌد تحت عنوان "  2169سبتمبر  29اإلمارات الٌوم " بتارٌخ 

 –أحمد عابد " المصدر  إعدام شاب قتل شخصاً عمداً بالسكٌن خالل مشاجرة

سبتمبر  21بتارٌخ  " اإلمارات الٌوماإللكترونى " موقع ال فى منشور و) (  أبوظبً

االتحادٌة العلٌا رفضت ادعاء المتهم بأنه كان ٌدافع عن تحت عنوان "  4161

المصدر أحمد عابد "  اإلعدام لشاب قتل شخصاً عمداً بسكٌن فً مشاجرة,  نفسه

 1بتارٌخ  الموقع اإللكترونى شٌخ الحارة باإلماراتومنشور على ) , أبو ظبى 

" عدام لقاتل خصٌمه فً مشاجرة باإلماراتاإل تحت عنوان " 4161أكتوبر 

 المصدر أمانى أسامة ( 

وأخٌرا  إنى ال مل بهذا البحث أن أكون قد ساهمت فى تنوٌر الفكر القانونى فى 

لجرابم سنة للحدث الجانح فى حالة ارتكابهم ا 61حتى قبل  61الشرٌحة العمرٌة من 

أننى  –فٌما قدمت  -بى الخطرة بخضوعهم لفكرة القصاص ، ؼاٌة كل عدل ، وحس

فى هذا قد اجتهدت ، وكل ما أرجوه من هللا عزوجل أن ةتكون األفكار التى طرحتها 

 البحث ، دابرة بٌن األجر واألجرٌن بفضل من هللا العزٌز الحكٌم .

   

 اإلسكندرٌة الساحل الشمالى                           

 المستشار الدكتور محمد خفاجى                       

                        

 

  

 


