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 سرية حماكمة احلدث اجلانح يف القانون العماين على ضوء املواثيق الدولية
 بدر بن مخيس بن سعيد اليزيدي

 
 اسيحممد إبراهيم نق .د

 ملخص البحث
يشكل األحداث غرة يف جبني احلضارة اإلنسانية ابعتبارهم صانعوا مستقبل أي أمه من األمم، 

وجتسيدًا هلذه األمهية  اليت تتطلع إىل مستقبل مشرق وغٍد زاهر.وال غرابة أن يكونوا حمط اهتمام األمم 
فقد عنيت التشريعات القانونية بتوفري كافة وسائل احلماية الضرورية لألحداث الذين يرتكبون جرائم 
يعاقب عليها القانون، ومن أهم وسائل احلماية القانونية للحدث اجلانح فرض السرية على حماكمته 

لة بدهية حسمها التشريع العماين أأن سرية حماكمة احلدث اجلانح تبدو للوهلة األوىل مساجلنائية. ورغم 
شكاليات اليت ات القانونية ُتظهر الكثري من االابلنص عليها صراحة، إال أن التطبيقات العملية والتفريع

مدى مشولية  تستدعي الوقوف عليها ودراستها بشكل معمق. وعليه فإن إشكالية الدراسة تكمن يف بيان
النصوص القانونية يف التشريع العماين لتغطية كافة جوانب سرية حماكمة احلدث اجلانح وخصوصًا عندما 
تتقاطع هذه السرية مع مبدأ عالنية جلسات احملاكمة للبالغني عند اشرتاك احلدث اجلانح مع ابلغني يف 

لنصوص القانونية يف بيان مدى مشروع جرمي واحد، كما أن القضاء يقف حائرًا أمام غموض بعض ا
السرية يف بعض مراحلة احملاكمة كما يف مرحلة النطق ابحلكم ومرحلة التحقيقات اليت تسبق احملاكمة، 
وعليه فإن الدراسة تتناول بيان مفهوم سرية حماكمة احلدث اجلانح يف القانون العماين والقانون الدويل 

ن سرية حماكمة احلدث اجلانح، كما تقوم أيضا ابلدراسة والشريعة اإلسالمية وأهدافها، ونطاق سراي
املتعلقة بسرية حماكمة احلدث اجلانح يف القانون العماين والقانون  القانونيةوالتحليل ملواد النصوص 

 املقارن. املنهجو  املنهج التحليليو  ،املنهج اإلستقرائيالدويل، وترتكز الدراسة على 
 املقدمة

، وقطب رحاهاإال من خالل بناء اإلنسان الذي هو صانع احلضارة إن بناء األمم ال يكون 
وتزداد  أمهية هذا الكائن عندما يكون يف مراحل حداثته وصباه ملا تشكله هذه املرحلة من أمهية قصوى 

، ونظرًا إىل ما يكتنف فرتة احلداثة من طاقة وعنفوان؛ فإن ذلك يدفع وسلوكه يف تشكيل نفسيته وفكره
اجلنوح عن جادة الصواب واخلروج عن مسار القانون ابرتكاب اجلرائم أو التعرض حلاالت بعضهم إىل 

وإمنا نتيجة لظروف اجتماعية  ،لنزعة إجرامية كامنة يف نفسية احلدث غالباً  اجلنوح، وال يكون ذلك
يت حتفظ ، األمر الذي يستدعي أن تكون معاملتهم اجلنائية تتسم بكافة الوسائل الوقاهرة وأسرية قاسية
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هلم مسعتهم وكرامتهم وتصوهنم من أية أتثريات سلبية عليهم ألجل عودهتم احلميدة إىل اجملتمع بعد أتهيلهم 
 وإصالحهم.

نفسية احلدث اجلانح وشخصيته بسياج من  - منها والدولية الوطنية -أحاطت القوانني وقد 
ابلبعد عن أية أتثريات  –ر اإلمكان قد -ضماانت احلماية اإلجرائية اليت تضمن معاملة جنائية تتسم 

القوانني إىل احليولة دون  ومن بني هذه الوسائل؛ سعي، ة اإلجراءات القضائية املتخذة ضدهسلبية نتيج
يف سرية بعيداً عن أعني  ئة أفعاله اجلرمية عن طريق جعل احملاكماتيالتشهري ابحلدث اجلانح أو فضح خب

صواب وليس هدفها حىت تكون احملاكمة وسيلة لإلصالح لعودة احلدث اجلانح إىل جادة ال الرقباء
 العقاب واإليالم، وكل ذلك ألجل بناء شخصية إنسانية قومية تسهم يف البناء احلضاري للبشرية.

 على النحو التايل: حماور أربعةإىل  الدراسةاستدعى تقسيم  املوضوعوالبحث يف 
 .مفهوم سرية حماكمة احلدث اجلانح وأهدافها يف القانون العماين األول: احملور

 يف القانون العماين. نطاق سراين سرية حماكمة األحداث :احملور الثاين
 .احملور الثالث: احلاالت اخلاصة واالستثنائية يف سرية حماكمة احلدث اجلانح

 والشريعة اإلسالمية.سرية حماكمة احلدث اجلانح يف القانون الدويل  :الرابع احملور
 :يف القانون العماين اوأهدافه مفهوم سرية حماكمة احلدث اجلانح: احملور األول

يف ألجل فهم سرية حماكمة احلدث اجلانح حنتاج بداية إىل الوقوف على مفهوم هذه السرية 
لقضاء  النظام التشريعي العماين، كما يستدعي بيان أهداف هذه السرية وأثرها يف الواقع العملي

 األحداث يف سلطنة عمان.
 سرية حماكمة احلدث اجلانح:مفهوم 

ال هتتم التشريعات القانونية عادة بتعريف كافة املصطلحات الواردة فيها اتركة اجملال للفقه 
القانوين إلبداء رأيه يف ذلك، وهذا ما حصل ابلنسبة ملفهوم سرية حماكمة احلدث اجلانح، حيث أن 

يستخلص  القانون العماين مل يتعرض إىل تعريفها بشكل صريح، إال أنه بدراسة نصوص مواد القانون
بسرية احملاكمة هو منع حضور عامة الناس عند القيام إبجراءات احملاكمة واالقتصار الباحث أن املقصود 

 على األشخاص الذين أابح القانون حضورهم حصراً ويف احلاالت احملددة قانوانً.
أو األصل يف احملاكمات بشكل عام سواء كانت شرعية أو مدنية أو جتارية جتب اإلشارة أبن و 

جزائية أن تكون بشكل علين تطبيقًا للمبدأ الدستوري الذي نص عليه النظام األساسي للدولة حني قرر 
ذا قررت احملكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو اآلداب. ويف مجيع إاكم علنية إال جلسات احملأبن "
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قانون اإلجراءات اجلزائية ابلنص على ، وأكد هذا املبدأ 1"األحوال يكون النطق ابحلكم يف جلسة علنية
جلسات احملاكم علنية، وجيوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو حمافظة على اآلداب أن تقرر نظر أن "

يظهر من هذه ، و 2"الدعوى كلها أو بعضها ىف جلسة سرية أو أن متنع فئات معينة من احلضور فيها
هي  ، وأن سرية احملاكمات3علنية بصورة مات أن تكونيف احملاك العام القواعد القانونية أن األصل

 عند توفر مجلة من الشروط اليت حددها القانون. االستثناء
والغاية من مبدأ العالنية هو متكني الرأي العام من مراقبة إجراءات احملاكمة مما يبعثه على الثقة 

أهنا مراقبة من  ونقضيتهم عندما يشعر يف النظام القضائي وعدالته، وهذا بدوره يعطي اخلصوم طمأنينة يف 
كما أن احملاكمة العلنية حتقق بُعدًا وقائيًا لردع من تسول له نفسه اإلقدام على ارتكاب   الرأي العام،

 .4ة ضمانة من ضماانت حقوق اإلنسان وهي أحد املبادئ العامة يف القانونفالعالني اجلرمية،
األحداث اليت تقوم على  ةمنها إجراءات حماكم تاستثناءاإال أن هذا املبدأ جرت عليها عدة 

مجلة أشخاص من هذا  ل ذلك األصل يف اإلجراءات واستثينوجع ،مبدأ معاكس متاماً وهو سرية احملاكمة
وقد ذهب إىل هذا النهج مجلة من التشريعات القانونية مع تباين بينها يف صراحة النص على  األصل،
النص على عدم جواز حضور جلسات حماكمة احلدث إال  ، أو6النص على عدم العالنية ، أو5السرية

                                                           
م، منشور يف ملحق اجلريدة الرمسية العدد 6/11/1996( بتاريخ 101/96الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) ،األساسي للدولةالنظام  -1
 (.63املادة ) م،16/11/1996( بتاريخ 587)
( 661نشر يف اجلريدة الرمسية العدد ) ،م1/12/1999( بتاريخ 97/99الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) ،قانون اإلجراءات اجلزائية -2

 (.177املادة ) ،م15/12/1999بتاريخ 
مبدأ متعلق حبسن سري العدالة وسالمة إجراءات احملاكمة، وقد  هي عكس السرية، وتعين السماح للكافة مبتابعة احملاكمة، وهي العالنية - 3

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق مبوجب قرار "، املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق  .نصت عليها قواعد القانون الدويل
املادة "، م1976آذار/ مارس  23م وبدأ النفاذ يف 1966كانون/ ديسمرب   16( يف 21-)د 2200اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

(14-1). 
، زينب ، وعوين803، صم(1988، 2العربية، ط، )القاهرة: دار النهضة شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةحسين، حممود جنيب،  - 4

 .209ص م(،2009، 1)َعمَّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ،قضاء األحداث، أمحد
بتاريخ  1.02.255الصادر مبوجب ظهري شريف رقم  ،قانون املسطرة اجلنائية املغريبمن القوانني اليت نصت على سرية احملاكمة:  - 5

ه املوافق 1423ذو القعدة/ /27( بتاريخ 5078م، نشر يف اجلريدة الرمسية عدد )2002أكتوبر//3ه املوافق 1423رجب//25
 م،2/10/2014م الصادر بتاريخ 2014( لسنة 32، القانون رقم )وقانون األحداث األردين(، 478/1املادة )، م2003يناير//30

ه املوافق 7/3/1394م بتاريخ 1974( لعام 18الصادر ابملرسوم رقم ) ،وقانون األحداث اجلاحنني السوري(، 17املادة )
( الصادر 422، قانون رقم )وقانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين ،أ(/49املادة ) م،30/3/1974

، وقانون رعاية األحداث العراقي(، 40ادة )امل م، 13/6/2002( بتاريخ 34/2م، منشور يف اجلريدة الرمسية رقم )6/6/2002بتاريخ 
 (.58املادة ) م،1/8/1983م، منشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 20/7/1983م الصادر بتاريخ 1983( لسنة 76قانون رقم )
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، وبعضها جعل نظر دعوى احلدث يف غرفة املشورة بعيداً عن قاعات 7اً من األشخاص املصرح هلم حتديد
 .8احملاكمة

"تكون حماكمة احلدث سرية، وال جيوز أن حيضرها إال والداه أو وليه أو أما التشريع العماين فقد نص أبن 
 .9ون ومن أتذن له احملكمة"االجتماعيوصيه أو املؤمتن عليه واحملامون والشهود واملراقبون 

ويالحظ الباحث أن القانون العماين أورد لفظ "السرية" بشكل صريح، خبالف بعض التشريعات 
رضة بعبارة "عدم العالنية"، ويرجع الباحث هذا التباين يف الصياغة التشريعية اليت تفادت هذا اللفظ مع

من أمساها ابلسرية نظر إىل املصطلح الوارد يف القواعد العامة اليت تقضي جبواز فرض السرية إىل أن 
لدواعي احملافظة على النظام العام واآلداب، ومن وضع مصطلح عدم العالنية فإنه يقصد اخلروج من 

ملعىن احلريف للسرية نظرًا إىل أن احملاكمة حيضرها والدي احلدث أو القائمني على شأنه وغريهم من ا
الشهود واخلرباء واحملامني والباحث االجتماعي ومن أتذن له احملكمة، فالسرية يف حقيقتها ليست مطلقة، 

أنه حىت ولو قررت احملكمة فرض يف القواعد العامة، إذ  غري أن ذات املعىن يرد يف معىن السرية مبفهومها
السرية للجلسة فإنه ال بد من حضور الشهود واخلرباء واحملامني ومن أتذن له احملكمة، وعليه فإن الباحث 

 .يرى أن مفاد املصطلحني واحد وال مشاحة فيهما
 حلدث اجلانح وتطبيقاهتا:أهداف سرية حماكمة ا

من أن  ومسعته إىل احملافظة على نفسية احلدثيهدف مبدأ سرية احملاكمة يف حماكم األحداث 
نتيجة مناقشة مالبسات اجلرمية اليت ارتكبها على املأل، وقد أجاز  -ستقبال يف احلال أو اال -تتأثر 
أن هؤالء األشخاص هلم  الباحث لعدد قليل من األشخاص حضور احملاكمة، ويالحظ العماين املشرع

حتقيقاً  ون ملصلحته أو أن إجراءات الدعوى تقتضي حضورهمصلة مباشرة ابحلدث أو أهنم ممن يعمل
 .للعدالة والوصول إىل احلقيقة

                                                                                                                                                                       
ريخ م الصادر بتا1994( لسنة 1، قانون رقم )قانون األحداث القطريالتشريعني القطري واإلمارايت.  ذهب إىل ذلك كل من - 6

 قانون، األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايتوقانون  ،(29املادة )م، 1994( لسنة 2م، منشور يف اجلريدة الرمسية رقم )29/1/1994
 .(29/1املادة ) ،م6/11/1976م الصادر بتاريخ 1976( لسنة 9احتادي رقم )

م املعدل ابلقانون رقم 1996( لسنة 12، قانون رقم )الطفل املصريقانون التشريع املصري والتونسي والبحريين.  ذهب لذلك كل من - 7
م، 9/11/1995م بتاريخ 1995( لسنة 92، قانون رقم )وجملة محاية الطفل التونسي(، 126/1املادة ) م،2008( لسنة 126)

( 17، مرسوم بقانون رقم )وقانون األحداث البحريين(، 96/2الفصل ) م،10/11/1995( بتاريخ 90منشور يف الرائد الرمسي العدد )
 (.27املادة ) م،28/3/1976م الصادر بتاريخ 1976لسنة 

، )بدون رقم(، منشور يف عدد خاص ابجلريد الرمسية بتاريخ قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب املشرع اللييب. تفرد بذلك - 8
 (.323املادة ) م،20/2/1954

نشر يف اجلريدة الرمسية العدد  ،م9/3/2008( بتاريخ م30/2008السلطاين رقم )، الصادر ابملرسوم قانون مساءلة األحداث -9
 (.40املادة ) ،م15/3/2008( بتاريخ 859)
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واجلدير ابلذكر أنه إذا كان مبدأ العلنية يف حماكمة البالغني أمر متعلق ابلنظام العام، فإن سرية اجللسات 
بطالن  خمالفته يرتتب عليهأمام حمكمة األحداث هو اآلخر مبدأ متعلق ابلنظام العام، وابلتايل فإن 

راءات اليت اختذت يف اجللسة، ويرتتب عليه ما يرتتب على البطالن املتعلق ابلنظام العام من نتائج اإلج
 .10وآاثر

أن يثبت القاضي يف حمضر اجللسة أهنا انعقدت سرية وذلك  مبدأ سرية حماكمة احلدثويستلزم 
ابلسرية  االلتزام، وعلى من يدعي عدم ر احملاكماتي على غرارها يف سائيف أول جلسة للمحاكمة وميض

إثبات ذلك، واألصل يف اإلجراءات أهنا ُروِعَيت، وال عربة مبا هو مدون ابلنماذج املطبوعة حملاضر 
اجللسات واألحكام عن علنية اجللسات كأصل عام إذا مل يصادف واقع احلال يف إجراءات نظر 

 .11الدعوى
وحتقيقًا ألهداف سرية حماكمة احلدث اجلانح، فإن هناك مجلة من املالحظات العملية اليت جيب 

 ها يف التايل:يلخصميكن تالتنبه هلا عند حماكمة احلدث، 
عدم النداء العلين على الدعوى: حيث جرت العادة يف احملاكمات أن يتم النداء على اخلصوم ألجل  ▪

لك جيب جتنبه يف حماكمة األحداث نظراً إىل أن حماكمة احلدث جيب مثوهلم أمام احملكمة، إال أن ذ
أن حتاط بسياج من السرية تتعارض مع النداء العلين، فهو مبدأ ينبغي أن يصاحب كافة اإلجراءات 
ما أمكن ذلك حفاظًا على مسعة احلدث ومحاية له من التأثريات السلبية، ويقرتح الباحث تنظيم 

يكشف فيها عن اسم احلدث، أو االستعاضة عنها بنظام الرتقيم الذي جيعل عملية النداء حبيث ال 
 لكل دعوى رقماً دون إشارة إىل املتهم فيها.

فصل حماكم األحداث عن حماكم البالغني: حيث أن حماكم األحداث يف سلطنة عمان تتم يف ذات  ▪
رى توحتقيق هدفها، و احملاكم املخصصة للبالغني، وهذا الوضع خيشى منه يف خرم مبدأ السرية 

ضرورة فصل حماكم األحداث عن حماكم البالغني فصاًل اتمًا يف املباين واألنظمة واملوظفني، دراسة ال
عقبة األعباء املالية؛ فليس أقل من ختصيص قاعات حماكمة خاصة ابألحداث وإن حال دون ذلك 

 تصمم يف حماكم األحداث امللحقة ابحملاكم العادية.
 :يف القانون العماين نطاق سراين سرية حماكمة األحداثالثاين:  احملور

                                                           
 .81، ص2م(، ج1971، 1، )القاهرة:دار النهضة العربية، طاإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييبسالمة، مأمون حممد،  - 10
، وسويقات، 210 – 209ص ،(م2013، 1دار الفكر القانوين، ط)املنصورة:  ،اجلنائية للطفلاملسؤولية  هنلة سعد، عبدالعزيز، - 11

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، "، احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائريبلقاسم، 
 .44، ص"م2010/2011ي اجلزائر، العام األكادمي –جامعة قاصدي مرابح، ورقله 
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تقرر لدينا أن القانون العماين جعل حماكمة احلدث اجلانح قاعدة أساسية يف عدالته اجلنائية أمام 
القضاء، إال أن التساؤل ينهض يف مدى سراين هذه السرية يف مراحل احملاكمة املختلفة سواء يف مراحلة 

 يتناولهكم، وهذا ما سوف مجع االستدالالت والتحقيقات االبتدائية أو خواتيم احملاكمة عند النطق ابحل
 هذا احملور.

 سرية التحقيق االبتدائي مع احلدث:
أوضح فقهاء القانون املقصود بسرية التحقيقات االبتدائية أبهنا عدم السماح جلمهور الناس 
ابلدخول يف األماكن اليت جيري فيها التحقيق، وعدم السماح هلم كذلك ابالطالع على حماضر 

 .12لوسائل اإلعالم تناقلها أو إذاعتها للكافةالتحقيقات، وال جيوز 
على جعل التحقيق االبتدائي يتم يف سرية بني  العامة وقد هنجت أغلب التشريعات اإلجرائية

أطراف اخلصومة دون أن يتعداه إىل غريهم، وذلك إما ابلنص صراحة عليها أو اإلشارة إىل مواضع هلا يف 
مقررة للبالغني، فإهنا تكون أدعى وأوىل يف حق احلدث اجلانح مراحل التحقيق، وإذا كانت هذه السرية 

 ملا له من أثر ابلغ على مستقبله.
وِعّلة مبدأ سرية إجراءات التحقيق يكمن يف احملافظة على املصلحة العامة وحتقيق العدالة ملا 

 إىل احلقيقة حتتاجه هذه املرحلة من احملافظة على أدلة اجلرمية وسرية البحث والتنقيب عنها وصوالً 
الكامنة، كما يهدف إىل محاية املتهم من أن تصري هذه التحقيقات وصمة عار تؤثر على مسعته واعتباره 

 يف ظل استصحاب أصل الرباءة.
أن قانون مساءلة األحداث مل يتعرض ملسألة سرية دراسة د الجتوعند النظر يف القانون العماين 

السرية يف مرحلة احملاكمة، وإن كان يفهم من ذلك أن السرية تطال التحقيقات االبتدائية مكتفيًا جبعل 
أيضاً ما يسبق احملاكمة على اعتبار أن األخرية جيب أن تكون يف عالنية ومع ذلك جعلت سرية نظراً إىل 

 الوضعية اخلاصة للحدث.
صرحيًا يدل د نصًا جتال دراسة وابلرجوع إىل األصل العام يف قانون اإلجراءات اجلزائية، فإن ال

على سرية التحقيقات االبتدائية يف مجيع مراحلها، بيد أن اإلشارات الواردة يف بعض مواده يف مراحل 
ات ووصوهلا إىل غري التحقيق االبتدائي املختلفة تفيد أن هناك سياجًا منيعًا حيول بني هذه التحقيق

 أطراف الدعوى.
يق االبتدائي حقًا للمتهم واجملىن عليه ( جعلت حضور التحق74املادة ) فعلى سبيل املثال،

واملدعي ابحلق املدين واملسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم من احملامني أو غريهم ممن يصح توكيلهم 
                                                           

اجلوانب املوضوعية واإلجرائية للمسؤولية اجلنائية ، وإمام، هالة حممد، 631، صشرح قانون اإلجراءات اجلنائيةحسين،  - 12
 .333م(، ص2015)القاهرة: دارة النهضة العربية،  ،لألطفال
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( كل شخص اتصل بعلمه معلومات عن األشياء 93دون غريهم من الكافة، وجعلت املادة ) 13قانوانً 
بط القضائي أو عضو االدعاء العام لألمكنة واألشياء اليت تناوهلا التفتيش الذي جيريه مأمور الض

واألشخاص وأفضى هبا إىل شخص غري ذي صفة أو انتفع هبا أبية طريقة كانت فإن ذلك يعترب مبثابة 
( مساع شهود الدعوى كل 107، وجعلت املادة )15ويعاقب عليها بذات العقوبة 14جرمية إفشاء األسرار

قيق وجيوز لعضو االدعاء إذا اقتضت ضرورة التحقيق أن يواجه الشهود على انفراد حفاظاً على سرية التح
غري أن ذلك يبقى يف إطار الشهود وأطراف الدعوى دون أن يتعداه إىل  16بعضهم ببعض وابملتهم

، وكل هذه 17غريهم، أما حماضر التحقيقات فإنه ال يطلع عليها الكافة وإمنا يتاح ذلك حملامي املتهم
ري أن إجراءات ومعلومات التحقيق االبتدائي جيب أن حتاط بسياج من السرية يف حق القواعد وغريها تش

املتهم بشكل عام، ويتأكد ذلك يف حق احلدث، غري أهنا تبقى إشارات متناثرة ال تشمل مجيع إجراءات 
 التحقيق االبتدائي.

االستدالالت اليت يقوم مع الرأي القائل أبن هذه السرية تطال أيضًا مرحلة مجع دراسة تفق التو 
، إذ أن احلكمة واحدة يف كلتا احلالتني، بل أن التحقيقات االبتدائية هي امتداد 18هبا مأموري الضبط

 ملرحلة مجع االستدالالت فكأهنما كيان واحد عرب سلسلة متدرجة من اإلجراءات املنظمة قانوانً.
ملصري نص بشكل صريح على سرية وعلى سبيل املقارنة، جند أن قانون اإلجراءات اجلنائية ا

التحقيقات االبتدائية، حيث نص على أن "تعترب إجراءات التحقيق ذاهتا والنتائج اليت تسفر عنها من 
األسرار، وجيب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخرباء وغريهم ممن 

هم عدم إفشائها، ومن خيالف ذلك يعاقب طبقاً يتصلون ابلتحقيق أو حيضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنت
 .19( من قانون العقوابت"310لنص املادة )

                                                           
 (.74، املادة )قانون اإلجراءات اجلزائية - 13
( ثالث سنوات، 3يعاقب ابلسجن مدى ال تقل عن شهر وال تقل على )قانون اجلزاء العماين على أنه "( من 201تنص املادة ) - 14

( ألف رايل عماين كل موظف عام أفشى سرًا يعلمه حبكم وظيفته. 1000( مائيت رايل عماين وال تزيد على )200وبغرامة ال تقل عن )
( 7/2018الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )، قانون اجلزاء العماين هذه املادة". وال حيول انتهاء اخلدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم

 .م14/1/2018( بتاريخ 1226اجلريدة الرمسية العدد )ملحق نشر يف  ،م11/1/2018بتاريخ 
 (.93، املادة )قانون اإلجراءات اجلزائية - 15
 (.107، املادة )املرجع نفسه - 16
 (.115)، املادة املرجع نفسه - 17
 .334، صاجلوانب املوضوعية واإلجرائية للمسؤولية اجلنائية لألطفالإمام،  - 18
م، منشور يف 3/12/1950م وتعديالته الصادر بتاريخ 1950( لسنة 150قانون رقم ) ،قانون اإلجراءات اجلنائية املصري - 19

 (.75املادة ) م،15/10/1951( بتاريخ 90الوقائع املصرية العدد )
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ضرورة وجود مثل هذا النص يف التشريع العماين ملا له من أمهية ابلغة يف اإلفصاح  دراسةرى الوت
افة قرتح إضبشكل واضح عن سرية مجيع مراحل إجراءات التحقيق بداًل من اإلشارات املتناثرة، ولذا ي

مكرراً( يكون نصها التايل: )تكون إجراءات مجع  7مادة يف قانون مساءلة األحداث حتمل رقم )
االستدالالت والتحقيقات االبتدائية يف سرية اتمة، وجيب على موظفي الضبطية القضائية وأعضاء 

م عدم اإلدعاء العام ومساعديهم وكل ممن يتصلون ابلتحقيق أو حيضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنته
 ( من قانون اجلزاء(.201إفشائها، ومن خيالف ذلك يعاقب طبقاً لنص املادة )

 سرية جلسة النطق ابحلكم:
ال خالف يف أن جلسات حماكمة احلدث تكون سرية على النحو السالف تفصيله، غري أن 

 التساؤل يثور يف النطق ابحلكم، هل يكون يف جلسة سرية أم علنية؟
 القانون يف املسألة، وذهبوا يف ذلك إىل رأيني:راء فقهاء آتبياانت 

: يرى إلزامية التزام السرية يف مجيع إجراءات حماكمة احلدث مبا فيها النطق ابألحكام الرأي األول
والقرارات على اعتبار أن السرية جيب أن تالزم مجيع إجراءات حماكمة احلدث اجلانح مبا فيها النطق 

ونية الذي أخذت هبذا املسلك املشرع املغريب الذي حسم املسألة ابلنص ابحلكم، ومن التشريعات القان
 .20صراحة على سرية النطق ابحلكم يف قضااي األحداث

: يرى أن السرية املقصودة تكون يف مجيع اإلجراءات عدا النطق ابحلكم الذي جيب أن يكون الرأي الثاين
من ن تكون دائمًا يف عالنية إذ أهنا ال تتضيف جلسة علنية، ومستندهم أن جلسة النطق ابحلكم جيب أ

، وعلى عكس املشرع 21تكون مثة مسائل يتم نشرها على املأل سوى تالوة منطوق احلكم دون أن
املغريب، ذهب إىل هذا املسلك املشرع السوري ابلنص صراحة على جعل النطق ابحلكم يف جلسة 

 .22علنية
حاسم، إال أنه عند التمعن يف املواد الواردة يف  ومل يتطرق املشرع العماين هلذه املسألة بشكل

اتساع املواد لكال ظهر النظام األساسي للدولة وقانون اإلجراءات اجلزائية وقانون مساءلة األحداث ي
واليت ( من قانون مساءلة األحداث 40املادة ) صريح نصالرأيني، فرأي سرية النطق ابحلكم يستند 

                                                           
 (.478املادة ) ،ون املسطرة اجلنائية املغريبقان - 20
العدالة اجلنائية  ،، والعدوان، اثئر سعود44، صاحلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائرييف بيان الرأيني ينظر: سويقات،  - 21

نائية بشأن األطفال اإلجراءات اجل ،، وعطية، محدي رجب201ص ،م(2012، 1)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ،لألحداث
، وحممد، فاضل نصر هللا 294م(، ص2013)القاهرة: دار النهضة العربية،  ،اجلاحنني واملعرضني للخطر يف تشريعات الدول العربية

احلقوق،  ةحبث منشور يف جمل"، م1983لسنة  3دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت رقم عوض، 
 .222، ص"م1987ه/1407ة احلادية عشرة، رجب امعة الكويت، العدد األول، السنتصدر عن كلية احلقوق جب

 ج(./49املادة ) ،قانون األحداث اجلاحنني السوري - 22
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لسرية وليس العلنية، وهذا يسري على جلسات احملاكمة كما يسري األصل يف حماكمة احلدث ا جعلت
 .اجلانح على جلسة النطق ابحلكم على اعتبار أهنا أحد مراحل حماكمة احلدث

ويؤيده، أن النطق ابحلكم جيب أن يكون يف جلسة  دراسةذهب إليه التغري أن الرأي الذي 
تكون سرية إال أنه يظل استثناءًا من األصل  ، ذلك ألنه وإن كان األصل يف حماكمة احلدث أن23علنية

يف احملاكمات وهو العلنية، وال يـَُتوسَّع يف االستثناء إال بقدر احلاجة، كما أن قانون مساءلة األحداث 
ذكر أبن السرية تكون يف جلسات احملاكمة فقط وسكت عن النطق ابحلكم وابلتايل يرجع يف ذلك إىل 

( من 63يكون النطق ابحلكم يف جلسة علنية، فضاًل على أن املادة ) القواعد العامة اليت تقضي أبن
النظام األساسي للدولة جعلت العلنية األصل يف احملاكمات مث وضعت االستثناء جبعلها سرية يف حاالت 

يف مجيع األحوال يكون النطق ابحلكم خاصة مراعاة للنظام العام واآلداب، مث نصت يف عجزها على أنه "
"، وهو نص صريح ال حيتمل التأويل يقضي أبن احملاكمات مهما كانت سرية فإن النطق علنيةيف جلسة 

 ابحلكم جيب أن يكون يف جلسة علنية.
وحسمًا للخالف الدائرة يف املسألة، فإن الباحث يقرتح النص الصريح على ذلك يف قانون 

... على أن يكون نصها التايل: )( من القانون 40مساءلة األحداث وذلك إبضافة فقرة خامتة للمادة )
 كون النطق ابحلكم يف جلسة علنية(.ي

 :احلاالت اخلاصة واالستثنائية يف سرية حماكمة احلدث اجلانحاحملور الثالث:
جيب أخذها بعناية وحذر عند حماكمة احلدث اجلانح لوجود خشية هناك حاالت خاصة واستثنائية 

يشرتك احلدث قد يرتكب ابلغني جرائم متصلة ابألحداث، أو حقيقة من خرم مبدأ سرية احملاكمة، ف
ويف ، ححد مما يؤثر ذلك على تطبيق سرية حماكمة احلدث اجلانانح مع ابلغني يف مشروع جرمي وااجل

املقابل، فإن سرية حماكمة احلدث اجلانح يف حقيقتها ليست مطلقة، إذ جعل القانون العماين مجلة من 
 هذا احملور. هاء، وهذا ما يتناولنستثحضور جلسة احملاكمة على سبيل اال األشخاص الذين حيق هلم

 سرية حماكمة احلدث اجلانح عند اشرتاك ابلغني:
ال مشاحة بني التشريعات القانونية ذات النهج احلديث أن حماكمة احلدث اجلانح تكون يف 

 تني:يف حال يثور جلسة سرية بعيداً عن أنظار الكافة، غري أن هناك جدالً 

                                                           
الطفل واملعاملة  حمكمة مدحت، ، ينظر: الدبيسي،وهذا الرأي ذهب إليه مجلة من الباحثني بل أهنم يكتفون بذكره دون الرأي األول - 23

اجلوانب املوضوعية واإلجرائية للمسؤولية ، وإمام، 124ص م(،2011)اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،  ،اجلنائية لألطفال
م(، 2011، )مصر: دار الكتب القانونية، نطاق احلماية اجلنائية لألطفال، واحملالوي، أنيس حسيب السيد، 440، صاجلنائية لألطفال

 .542ص
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ما لو متت حماكمة ابلغني أمام حمكمة األحداث وذلك عندما يرتكبون جرائم تتصل  :احلالة األوىل
قد أورد قانون مساءلة األحدث العماين ثالث جرائم يرتكبها البالغون وتنظرها حمكمة فابحلدث، 

 األحداث على وجه االستثناء، وهذه اجلرائم هي:
اإلمهال يف أداء الواجبات ِقَبَل احلدث مما يرتتب عليه تعرض احلدث جرمية إمهال رعاية احلدث: وهي  (1

 .24للجنوح أو ارتكابه جرمية، ويستثىن األبوان من حكم هذه املادة
جرمية تعطيل عمل دور الرعاية: وذلك بتحريض احلدث على اهلرب من إحدى دور الرعاية أو  (2

منعه من الرجوع إليها وهو َعاملٌ بذلك، مساعدته على ذلك، أو أنه أوى أو أخفى من هرب منها أو 
غري أنه إذا وقع فعل اإليواء أو اإلخفاء أو املنع من أحد أبوي احلدث أو أحد األصول حىت الدرجة  

 .25الثانية فإنه يعفى من العقوبة
جرمية تعريض احلدث للجنوح: وذلك عن طريق مساعدة احلدث أو تسهيل وقوعه يف أحد حاالت  (3

اليت نص عليها قانون مساءلة األحداث، وتشدد العقوبة إذا استعمل اجلاين مع التعرض للجنوح 
احلدث وسائل اإلكراه أو التهديد أو كان من أصوله أو املؤمتنني عليه أو ممن تسلمه طبقًا ألحكام 

 .26القانون
حماكمة البالغني يف جلسة علنية وفق ما تقضي به القواعد  تكون أناألصل ففي هذه اجلرائم، فإن 

 العامة لكن الوضع خيتلف هنا ألهنم أمام حمكمة األحداث اليت جيب أن تكون جلساهتا سرية.
حماكمة احلدث اجلانح أمام حمكمة البالغني يف حال اشرتاكه مع أحدهم يف  : إذا متتاحلالة الثانية

أن تكون احملاكمة علنية ألن الدعوى تنظر أمام حمكمة ابلغني، إال ، فإن األصل 27مشروع جرمي واحد
 أن وجود األحداث يغيري من موازين املعادلة.

تقضي بعلنية  اكمة مها على طريف نقيض، األوىليظهر تعارض قاعدتني من قواعد احمل يف احلالتنيو 
سرية حماكمة األحداث واحملكمة اليت  اكم اليت تنظر دعاواهم، والثانية؛جلسات احملاكمة للبالغني ويف احمل

                                                           
 (.29، املادة )قانون مساءلة األحداث - 24
 (.30، املادة )املرجع نفسه - 25
 (.31، املادة )املرجع نفسه - 26
ذهبت التشريعات القانونية مذهب خمتلفة يف حتديد احملكمة املختصة بنظر الدعوى يف هذه احلالة، هل هي حمكمة البالغني أم حمكمة  - 27

عتماد على سن احلدث وقت ارتكاب اجلرمية، ملعيار الشخصي يف حتديد احملكمة املختصة ابالاألحداث، وقد اهتدى املشرع العماين اب
فاحلدث الذي مل يبلغ السادسة عشر وجب إحالته حملكمة األحداث، أما إذا بلغ هذا السن أحيل إىل حمكمة اجلناايت أو اجلنح حبسب 

 (.37املادة ) ،قانون مساءلة األحداثاألحوال ويف هذه احلالة تطبق عليه أحكام قانون مساءلة األحداث. 
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من تباينات أنظار فقهاء القانون يف حتديد مدى سرية جلسة احملاكمة من عدمها، و  تنظر دعواهم، وقد
 :28يظهر وجود اجتاهني البحث والتقصيخالل 
ف أيخذ أبن العربة يف حتديد السرية من عدمها هو نوع احملكمة اليت تنظر الدعوى بصر : األولاالجتاه 

النظر عن األشخاص الذين حياكمون أمامها، فإن كانت حمكمة للبالغني فإن العلنية هي األصل والسرية 
اشرتك مع ابلغني يف مشروع جرمي  عند انطباق شرطها ولو كان الذي حياكم أمامها حداثً  االستثناءهي 

واحد، وإن كانت الدعوى تنظر أمام حمكمة األحداث فإن السرية هي واجبة التطبيق ولو كان املتهم 
 ارتكب جرمية تتعلق حبدث. الذي حياكم أمامها ابلغاً 

 فإن املتهم حداثً  ، فإن كانابحملكمة ربة ابألشخاص الذين حياكمون وليسيرى أن الع :االجتاه الثاين
وعدم التأثري على اجللسة جيب أن تكون يف سرية ألن علتها متوفرة وهي احملافظة على مسعة احلدث 

  لغني فإهنا جيب أن تكون سرية، وأما إنفإنه لو متت حماكمة احلدث أمام حمكمة الباوعليه  ،شخصيته
، وعليه فإنه لو متت السريةإال عند حتقق ظرف هو العلنية  يف حماكمته ابلغًا فإن األصل كان املتهم

حماكمة ابلغ أمام حمكمة األحداث فإن احملاكمة جيب أن تكون يف عالنية ما مل يقرر القاضي جعلها سرية 
 .العتبارات النظام العام واآلداب

أمام حمكمة يل إىل االجتاه الثاين، إال أن القول به جيعل حماكمة البالغ دراسة متورغم أن ال
تعلق حبدث جيعل مسعة احلدث معرضة للنشر على املأل، وهو ما يتعارض والسياسية األحداث جلرمية ت

من التأثريات السلبية على مسعته واحلفاظ على كينونته اجلنائية احلديثة اليت هتدف إىل محاية احلدث 
ية احملاكمة اجتاهًا اثلثًا يقضي أبن تكون العربة يف سر  اتط لنفسهخت دراسة، وعليه فإن الوقيمته اإلنسانية

 بشكل مباشر أو غري مباشر، وبناء على هذا االجتاه فإن حماكمة احلدث اجلانح بتعلقها بشخص احلدث
أمام حماكم البالغني جيب أن تكون يف سرية نظرًا إىل أن الدعوى متعلقة مباشرة ابحلدث، كما  اجلانح

رمية وقعت على حدث، فهي ذلك لتعلقها جبتكون حماكمة البالغ أمام حمكمة األحداث يف سرية ك
 علق بشخصه وتؤثر على مسعته.مرتبطة به بشكل غري مباشر إال أهنا تت

يف هذا الرأي إىل أن السياسة اجلنائية جاءت لتحمي مسعة احلدث من التأثريات دراسة ستند التو 
وختصيص  من سن قوانني األحداث وتشريعها أيضاً  الغاية ة عند جعل حماكمته على العلن، وهيالسلبي

، وابلتايل فإن حتقيق هذه الغاية ال يكون إال بفرض السرية عند وجود دعوى تتعلق حماكم لألحداث

                                                           
الوسيط يف قانون  ،، وسرور، أمحد فتحي81، ص2، جاإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييبسالمة، ينظر يف بيان االجتاهني:  - 28

اإلجراءات اجلنائية بشأن األطفال اجلاحنني  ،وعطية ،718ص ،م(1996، 7)القاهرة: دار النهضة العربية، ط اإلجراءات اجلنائية،
 .293، صالدول العربيةواملعرضني للخطر يف تشريعات 
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ابحلدث مباشرة أبن يكون متهمًا يف دعوى جنائية، أو يف حالة تعلق الدعوى اجلنائية ابحلدث عندما 
 يرتكب ابلغ جرمية تتعلق حبدث.

ين ذل املقرر بسرية حمكمة األحداث ولو كان الإبقاء األص وميكن إجراء معاجلة أخرى، وهي
نقل حماكمة احلدث اجلانح الذي اشرتك مع و  -كما يف احلالة األوىل  –ون أمامها من البالغني محياك

إىل حمكمة األحداث دون عرضها على حمكمة البالغني، ذلك ألن نقل  –يف احلالة الثانية  –ابلغني 
حماكمة احلدث اجلانح إىل حمكمة البالغني فيه تشتيت للدعوى وفصم مكوانهتا مبا حتتويه من أدلة وبـَيِّنات 
وتقارير فنية وما يرتتب على ذلك من احتمالية تباين األحكام القضائية وتعارضها من حيث اإلدانة أو 

( من قانون مساءلة األحداث ليكون نصها التايل: 37تعديل املادة )دراسة رى التاءة، وحتقيقًا لذلك الرب 
)إذا تعدد املتهمون وكان بينهم حدث مل يتم الثامنة عشر من العمر أحيل اجلميع إىل حمكمة األحداث 

 على أن يطبق على البالغني األحكام اجلزائية العامة(.
 من سرية احملاكمة: تاستثناءا

 قانون مساءلة األحداث دَ مَ ال يسري مبدأ السرية يف حماكمة األحداث بشكل مطلق، إذ عَ 
 29بعينهم يسمح هلم حضور جلسات حماكمة احلدث السرية فئات من األشخاصإىل حتديد  العماين

ع عن احلدث العتبارات خمتلفة تتعلق حبسن سري العدالة وكشف مالبسات الدعوى وكفالة حق الدفا 
 :وهذه الفئات هي ومحايته، 

والدا احلدث أو وليه أو وصيه أو املؤمتن عليه: وهؤالء هم من يتولون شؤون احلدث : الفئة األوىل
 م جلسات احملاكمة له أمهية خاصة.ومتابعته والقيام على رعايته، ولذا فإن حضوره

الذي  هؤالء حسب الرتتيب من صياغة نص املادة أن احلضور يكون ألحددراسة ال ستظهرتو 
والسبب  مث املأمتن عليه، كون لويل احلدث مث وصيهما تدِ ، فاألولوية لوالدي احلدث، فإن عُ أوردته املادة

  يف ذلك أن احلرص والعناية على مصلحة احلدث تتوفر يف الوالدين أكثر من البقية مث تتدرج بعد ذلك
 .دث وابلتايل جيب أخذ ذلك يف االعتباركما أن املادة رتبتهم حسب درجة قرابتهم من احل

كتفى حبضور أحد إمنا يُ ال يصح حضورهم مجيعًا عند تعددهم و من صياغة املادة أنه  -كذلك   –يبدو و 
هذه الفئات ألجل احملافظة على مبدأ السرية وعدم التوسع يف حضور أشخاص ال يلزم حضورهم خشية 

 من خرم مبدأ السرية.
وحضورهم فيه تقرير محاية جنائية للحدث  احملامون: وهم من يتولون الدفاع عن احلدث،: الفئة الثانية

على والدي احلدث أو  30العماين اجلانح تتمثل يف متكينه من حق الدفاع عن نفسه، وقد أوجب القانون
                                                           

 (.40، املادة )قانون مساءلة األحداث - 29
 (.39، املادة )املرجع نفسه - 30
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وصيه أو وليه أو املؤمتن عليه بتوكيل حماٍم للدفاع عن احلدث اجلانح، ويف حال تعذرهم ألي سبب من 
 األسباب فإن هذا الواجب ينتقل إىل احملكمة اليت جيب عليها أن تنتدب أحد احملامني ليتوىل هذه املهمة.

حلضور جلسات احملاكمة ويكون  معنه كيل حمامٍ تو  واملسؤول عن احلق املدين كما ميكن للمجىن عليه
م حمكمة األحداث كما نص على إقامة مطالبة مدنية أما ممستثىن من السرية كذلك، غري أنه ال حيق هل

 .31ذلك القانون العماين
الشهود: إذ قد يستدعي األمر إثبات الواقعة بسماع الشهود فهو مما تقتضيه إجراءات : الفئة الثالثة

 العادلة.احملاكمة 
وغاية حضور الشهود هو كشف احلقيقة والتقصي عن وقائع الدعوى ومالبساهتا، وسواء كانوا 
شهود إثبات أو شهود نفي فإن حضورهم جائز أمام حمكمة األحداث طاملا أن احملكمة رأت احلاجة إىل 

 مساع شهادهتم.
 وزير التنمية االجتماعيةبقرار من  ونيعين نالذي نو املوظفوهم ون: االجتماعياملراقبون : الفئة الرابعة

 .32قانون مساءلة األحداثصفة الضبط القضائية يف تطبيق أحكام  موتكون هل
 لعمل الّتمهيدي لإلجراء الذي سوف يتـخذه القاضي يف مواجهة احلدثاملراقب االجتماعي اب ويقوم
 ن حضوره له أمهية كبرية ملا يقدمه، ولذا فإوللتعرف على شخصيته وتقرير الوسائل الكفيلة لتهذيبه اجلانح

 قاضيواألسري مما يكشف الطريق أمام  االجتماعيعن شخصية احلدث ووضعه  اجتماعيةمن تقارير 
 .اسبإختاذ التدبري املناألحداث إلصدار احلكم العادل و 

إحضاره من أتذن هلم احملكمة: أوجد القانون جمااًل للمحكمة يف إحضار من ترى ضرورة : الفئة اخلامسة
من غري الفئات  جللسة حماكمة احلدث السرية، إذ قد يقتضي احلال حضور بعض األشخاص اجللسة

وابلتايل حيتاجون إلذن خاص من احملكمة، ومن أمثلة ذلك حضور الطبيب الشرعي أو اخلبري  السابقة،
 ض.د القاضي أن يستجلي ما يعرتيها من إهبام أو غمو ياملختص عند وجود تقارير خربة ير 

حرص املشرع على حضور أقارب احلدث اجلانح  دراسةالحظ التومن خالل العرض السابق، 
من أمهية يف احلدِّ من السرية املطلقة يف احلدود اليت ال تضر ابحلدث حىت  موالشهود واحملامون ملا هل

 احلقيقة. حتقيقاً للعدالة والوصول إىلومراقبتها،  احملاكمةيتمكن هؤالء من متابعة إجراءات سري 
يف التعرف على شخصية احلدث كما أن حضورهم يضيف بُعدًا آخر يتمثل يف تقدمي العون للمحكمة 

التدبري  ها احملكمة بعني االعتبار عند تقريرودوافعه الرتكاب اجلرمية والبيئة اليت يعيشها حىت أتخذ
 .33املناسب

                                                           
 .( من قانون مساءلة األحداث على التايل: "ال تقبل الدعوى املدنية أمام حمكمة األحداث"36نصت املادة ) - 31
 ل(./1، املادة )قانون مساءلة األحداث - 32
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ن دورًا جوهراًي يف حتقيق العدالة فرغم أن حضور هؤالء جاء على سبيل االستثناء إال أهنم يلعبو 
اجلنائية وتوفري احلماية القانونية اليت حيتاجها احلدث اجلانح عند حماكمة، وابلتايل فإن ذلك يقود إىل 

 .درجات احلمايةاحلفاظ على شخصية احلدث وحتقيق أقصى 
 اإلسالمية:الشريعة و  القانون الدويل : سرية حماكمة احلدث اجلانح يفالرابع احملور

مبدأ السرية اليت أضفاها املشرع العماين يف حماكمة احلدث اجلانح، ينتقل بنا على بعد أن تعرفنا 
احلديث إىل جانب آخر يتمثل يف معرفة القواعد الدولية املقررة يف ذلك مع بيان مدى مالمسة التشريع 

 الشريعة اإلسالمية السمحة يف ذلك.العماين هلذه القواعد، كما ينتهي بنا املطاف إىل معرفة أحكام 
 يف القانون الدويل: حسرية حماكمة احلدث اجلان

ذهبت قواعد القانون الدويل إىل ترسيخ مبدأ عالنية جلسات احملاكمة كأصل عام وجعلت 
استثناءات ملصلحة العدالة واالعتبارات اخلاصة، فقد أوضح العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 

من حق كل فرد لدى الفصل يف أية دعوى جزائية أو مدنية أن تكون قضيته حمل نظر  والسياسية أن
منصف وعلين من قبل حمكمة مستقلة وحمايدة ومنشأة حبكم القانون، وجيوز منع الصحافة واجلمهور من 
 حضور احملاكمة كلها أو بعضها شريطة أن يكون ذلك لظروف استثنائية مراعاة لدواعي اآلداب العامة أو

دىن أويف  أو حلرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى يف جمتمع دميقراطي النظام العام أو األمن القومي
احلدود اليت تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العالنية يف بعض الظروف االستثنائية أن ختل 

على أن يكون النطق ابحلكم بصورة علنية إال إذا كان األمر يتصل أبحداث تقتضي  ،مبصلحة العدالة
 .34مصلحتهم خالف ذلك

من هذا أن قواعد القانون العماين جاءت متفقة مع املعايري الدولية املقررة يف دراسة ستنتج الوت
صوص، ويف جمال جمال عالنية جلسات احملاكمة بشكل عام وسرية حماكمة احلدث اجلانح على وجه اخل

نطاق سراين سرية احملاكمة أضافت القواعد الدولية أنه جيوز جعل جلسة النطق ابحلكم يف جلسة سرية 
 عند حماكمة احلدث اجلانح مىت كانت مصلحته تقتضي وجود هذه السرية.

أكدت قواعد القانون الدويل على مبدأ سرية حماكمة احلدث اجلانح حفاظًا على مسعة احلدث و 
ته ومحاية هلم من أية إجراءات تعسفية ميكن أن تؤثر عليه نتيجة احملاكمة، وتندرج هذه املبادئ يف ونفسي

 حياته امحترا "تأمينشكلها العام حتت محاية اخلصوصية، ففي اتفاقية حقوق الطفل جاء النص على 

                                                                                                                                                                       
حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم القانون، جامعة احلاج خلضر "، اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائرياحلماية قصري، علي،  - 33
 .193، ص"م2008اجلزائر، كلية احلقوق،  –ابتنة  –
 (.14-1املادة ) ،العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية - 34
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ال يكون إال بصون خصوصية احلدث  االحرتاموهذا  35"ىلدعواحل امر جميع ءثناأ تماما لخاصةا
 .جعل حماكمته على املأل اجلانح بعدم 

( أبن إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكني قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنياوأوضحت 
حيرتم حق احلدث يف محاية خصوصياته يف مجيع املراحل تفاداًي ألي ضرر قد يناله من جراء دعاية ال "

يع مراحل للخصوصية يقتضي السرية يف مج االحرتام، وهذا 36"األوصاف اجلنائية هلا أو بسبب لزوم
 االستدالالت والتحقيق االبتدائي. احملاكمة مبا فيها مرحليت مجع

إىل القول بكل ارتياح أبن قواعد التشريع العماين يف جمال سرية حماكمة احلدث دراسة دعو التوهذا 
، وفيما خال املالحظات اليت بشكل مناسب الدولية املقررة يف ذلكاجلانح جاءت مستوفية للمعايري 

يعترب  -فيما يتعلق بسرية حماكمة احلدث اجلانح  –فإنه ميكن اعتبار أن التشريع العماين  دراسةا الهتأورد
نة أمنوذجًا ميكن اإلشادة به والسري على منواله، إال أن هذا ال مينع قطعًا من مراجعة التشريعات بني الفي

 جيب أن تواكب املعطيات املعاصرة.واألخرى وتعديالها توافقاً مع خطى التحديث والتطوير اليت 
 سرية حماكمة احلدث اجلانح يف الشريعة اإلسالمية:

ال مراء يف اتساع الشريعة اإلسالمية ومشوليتها جلميع مناحي احلياة املختلفة سيما اجلوانب 
ستقراء كتب فقهاء الشريعة اإلسالمية من خالل االقانونية منها، ويف جمال حماكمات احلدث اجلانح؛ فإنه 

خالل وصفهم ملكان احلكم أن القاعدة العامة أن تكون احملاكمة يف عالنية، وهذا يظهر من دراسة د الجت
الذي يشرتطون فيه أن يكون يف مكان عام يعرفه الناس وال مينع عنه أحد وميكن الوصول إليه بيسر مثل 

ه ابحلديث دون الطرف اآلخر، أو ارَّ سَ املسجد، كما يلزم القاضي أن ال ينفرد أبحد أطراف اخلصومة فيُ 
املرافعة يف عالنية اتمة، يقول إبن فرحون: "وال طريف اخلصومة فحسب، بل جيب أن تكون  ارَّ سَ أن يُ 

يساررمها مجيعًا وال أحدمها فإن ذلك جيرئهما عليه ويطمعهما فيه، وما جرَّ إىل التهاون حبدود هللا تعاىل 
فممنوع ... وألن احلكم ال يكون إال ابإلعالن وذلك )أي سرية احملاكمة( مما يهون احلكم ويضعف 

 .37الظنة ابلقاضي" نفس اآلخر ويوهنه ويوقع

                                                           
م وبدء 1989نوفمرب//30يف  44/35"عرضت للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، اتفاقية حقوق الطفل - 35

 (.7-ب-2-40املادة )("، 49م طبقاً للمادة )1990ديسمرب//3النفاذ يف 
مم املتحدة السابع ملنع أوصى ابعتمادها مؤمتر األ"، )قواعد بكني( قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث - 36

 40/22واعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها  1985أيلول / سبتمرب  6آب/ أغسطس إىل  26اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف ميالنو من 
 (.1-8القاعدة ) م"،1985تشرين الثاين / نوفمرب  29املؤرخ يف 

)القاهرة: مكتبة الكليات  ،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي املالكي - 37
 .46، ص1ج ،هـ(1406، 1األزهرية، ط
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كما أن حديث الفقهاء عن قيام القاضي ابإلشهاد على نفسه ابحلكم وقراءة ما كتبه على 
، يستدل منه على أن جلسة النطق ابحلكم يلزم أن 38شاهدين كأن يقول: أشهدكم أين حكمت بكذا

 تكون يف عالنية.
مىت اقتضت املصلحة ورغم ذلك، فإنه جيوز للقاضي أن جيعل نظر الدعوى يف جلسة سرية 

وظروف الدعوى ذلك مراعاة لآلداب العامة واألخالق اإلسالمية وحفاظًا على حرمة األسرار األسرية، 
وحدث أن  ،39ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من جواز سرية احملاكمة إذا كان التحاكم بني رجل وإمرأة

ة، فقال هلا: وأين خصمك؟ تقدمت إىل القاضي شريح امرأة فقالت: أيها القاضي إين جئت خماصم
فقالت: أنت خصمي، فأخلى اجمللس وقال هلا تكلمي، مث حدثته عن موضوع حياهتا اجلنسية حيث أهنا  

 .40كانت خنثى
مما سبق، أن العالنية هي األساس يف احملاكمات الشرعية، غري أن الفقه دراسة ستخلص التو 

اإلسالمي يتسع جلعل بعض احملاكمات يف سرية عن الكافة مراعاة لآلداب العامة واألخالق اإلسالمية 
وخصوصية األفراد، وهذه القواعد العامة ميكن تطبيقها على حماكمة احلدث اجلانح مراعاة لنفسيته 

ميكن القول أبن القواعد القانونية الواردة يف القانون العماين تتفق مع ما ى خصوصيته، وعليه وحفاظًا عل
 .هو مقرر يف األحكام الفقهية

 اخلامتة

بعد هذا التطواف بني مخائل العلم وبساتني املعرفة، نرجع وأيدينًا مألى بثمار اينعة من املعارف 
، وميكن تلخيص ذلك على ضوء املواثيق الدولية انون العماينيف الق بسرية حماكمة احلدث اجلانحاملتعلقة 

 يف عنصرين، النتائج والتوصيات.
 النتائج:

أن املقصود بسرية احملاكمة هو منع حضور عامة الناس عند القيام إبجراءات احملاكمة واالقتصار على  ▪
 األشخاص الذين أابح القانون حضورهم حصراً ويف احلاالت احملددة قانوانً.

                                                           
معني احلكام فيما يرتدد بني ، والطرابلسي، عالء الدين بن احلسن علي بن اخلليل، 134، ص1، جتبصرة احلكامابن فرحون،  - 38

إعانة ، والدمياطي، السيد البكري بن السيد حممد شطي، 53م(، ص1973، 3، )طبعة مصطفى البايب احلليب، طاخلصمني من األحكام
 .243، ص4، )بريوت: دار الفكر، د.ت(، جالطالبني

، وابن 13، ص7م(،  ج1982، 2)بريوت: دار الكتاب العريب، ط ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساين، عالء الدين - 39
 .41، ص1، جتبصرة احلكامن، فرحو 

، 1، حتقيق: عبدالعزيز مصطفى املراغي، )مصر: املكتبة التجارية الكربى، طأخبار القضاةوكيع، حممد بن خلف بن حيان،  - 40
 .197، ص2(، ج1947ه/1366
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األصل يف احملاكمات بشكل عام أن تكون بشكل علين وأن سرية احملاكمات هي االستثناء عند  ▪
 توفر مجلة من الشروط اليت حددها القانون.

مبدأ عالنية اجللسات جرت عليها عدة استثناءات منها إجراءات حماكمة األحداث اليت تقوم على  ▪
 مبدأ معاكس متاماً وهو سرية احملاكمة.

رية احملاكمة يف حماكم األحداث إىل احملافظة على نفسية احلدث ومسعته من أن تتأثر يهدف مبدأ س ▪
 نتيجة مناقشة مالبسات اجلرمية اليت ارتكبها على املأل. -يف احلال أو االستقبال  -

مل ينص القانون العماين على سرية مجع االستدالالت والتحقيقات االبتدائية إال أنه توجد نصوص  ▪
  إليها.متناثرة تشري

أن يكون النطق ابحلكم ضد احلدث اجلانح يف جلسة علنية التساقها مع نصوص  دراسةرجح الت ▪
 قانون مساءلة األحداث والنظام األساسي للدولة.

أبن العربة يف سرية احملاكمة عند اشرتاك احلدث مع ابلغني بتعلقها بشخص احلدث  دراسةرى الت ▪
 اجلانح بشكل مباشر أو غري مباشر.

استثىن القانون العماين مخسة فئات من األشخاص الذين حيق هلم حضور جلسات احملاكمة السرية  ▪
حيتاجها  حتقيق العدالة اجلنائية وتوفري احلماية القانونية اليتللحدث اجلانح، ويصب حضورهم يف 

 .احلدث اجلانح عند حماكمته
، وأاتحت أن تكون حماكمات عامةدأ العالنية يف احملاكمات الرسخت قواعد القانون الدويل مب ▪

احلدث يف سرية، بل أجازت أن تكون جلسة النطق ابحلكم يف سرية إذا اقتضت مصلحة احلدث 
 ذلك.

أن قواعد التشريع العماين يف جمال سرية حماكمة احلدث اجلانح جاءت مستوفية دراسة ستنتج الت ▪
 للمعايري الدولية املقررة يف ذلك بشكل مناسب.

عن الكافة  بعيداً  اإلسالمية بقواعد مرنة تسمح جبعل حماكمة احلدث اجلانح يف سرية جاءت الشريعة ▪
 مراعاة لآلداب العامة وخصوصية األفراد.

 التوصيات:
بعدم النداء العلين على دعوى احلدث اجلانح أثناء حماكمته، واستعاضة عن ذلك دراسة وصي الت ▪

 أبنظمة حتول دون الكشف عن هوية احلدث.
بضرورة فصل حماكم األحداث عن حماكم البالغني فصاًل اتمًا يف املباين واألنظمة دراسة وصي الت ▪

واملوظفني، وإن حال دون ذلك عقبة األعباء املالية؛ فليس أقل من ختصيص قاعات حماكمة خاصة 
 ابألحداث تصمم يف حماكم األحداث امللحقة ابحملاكم العادية.
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على سرية مجع االستدالالت والتحقيقات االبتدائية، صريح بضرورة وجود نص دراسة وصي الت ▪
مكرراً( يكون نصها  7يقرتح لتحقيق ذلك إضافة مادة يف قانون مساءلة األحداث حتمل رقم )و 

التايل: )تكون إجراءات مجع االستدالالت والتحقيقات االبتدائية يف سرية اتمة، وجيب على موظفي 
م ومساعديهم وكل ممن يتصلون ابلتحقيق أو حيضرونه بسبب الضبطية القضائية وأعضاء اإلدعاء العا

( من قانون 201وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن خيالف ذلك يعاقب طبقًا لنص املادة )
 اجلزاء(.

قرتح النص الصريح على دراسة تحسمًا للخالف الدائرة يف مدى سرية جلسة النطق ابحلكم، فإن ال ▪
( من القانون يكون نصها 40األحداث وذلك إبضافة فقرة خامتة للمادة )ذلك يف قانون مساءلة 

 التايل: )... على أن يكون النطق ابحلكم يف جلسة علنية(.
( من قانون مساءلة األحداث ليكون نصها التايل: )إذا تعدد املتهمون وكان بينهم 37تعديل املادة ) ▪

حمكمة األحداث على أن يطبق على البالغني  حدث مل يتم الثامنة عشر من العمر أحيل اجلميع إىل
 األحكام اجلزائية العامة(.

 :املصادر واملراجع

 الكتب: ▪
، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي املالكي، 

 .هـ(1406، 1)القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، ط
 .م(1988، 2، )القاهرة: دار النهضة العربية، طقانون اإلجراءات اجلنائيةشرح حسين، حممود جنيب، 

، )اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، حمكمة الطفل واملعاملة اجلنائية لألطفالالدبيسي، مدحت، 
 .م(2011

 .4، )بريوت: دار الفكر، د.ت(، جإعانة الطالبنيالدمياطي، السيد البكري بن السيد حممد شطي، 
، 7، )القاهرة: دار النهضة العربية، طالوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائيةور، أمحد فتحي، سر 

 .م(1996
، 1، )القاهرة:دار النهضة العربية، طاإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييبسالمة، مأمون حممد، 

 .م(1971
ة مقدمة لنيل شهادة املاجستري رسال"، احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائريسويقات، بلقاسم، 

اجلزائر، العام األكادميي  –يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح، ورقله 
 .م2010/2011
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احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من  معنيالطرابلسي، عالء الدين بن احلسن علي بن اخلليل، 
 .م(1973، 3، )طبعة مصطفى البايب احلليب، طاألحكام

 .(م2013، 1دار الفكر القانوين، ط)املنصورة:  ،املسؤولية اجلنائية للطفل هنلة سعد، عبدالعزيز،
 .م(2012، 1، )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالعدالة اجلنائية لألحداثالعدوان، اثئر سعود، 

واملعرضني للخطر يف تشريعات اإلجراءات اجلنائية بشأن األطفال اجلاحنني عطية، محدي رجب، 
 (.م2013، )القاهرة: دار النهضة العربية، الدول العربية

 م(.2009، 1)َعمَّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ،قضاء األحداث، ، زينب أمحدعوين
، "حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائريقصري، علي، 

 .م"2008اجلزائر، كلية احلقوق،  –ابتنة  –لقانون، جامعة احلاج خلضر ا
، 2، )بريوت: دار الكتاب العريب، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين، 

 .7م(،  ج1982
، )مصر: دار الكتب القانونية، نطاق احلماية اجلنائية لألطفالاحملالوي، أنيس حسيب السيد، 

 .م(2011
دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت حممد، فاضل نصر هللا عوض، 

امعة الكويت، العدد ، "حبث منشور يف جملة احلقوق، تصدر عن كلية احلقوق جبم1983لسنة  3رقم 
 .م"1987ه/1407ة احلادية عشرة، رجب األول، السن

، )القاهرة: دارة النهضة اإلجرائية للمسؤولية اجلنائية لألطفالاجلوانب املوضوعية و وإمام، هالة حممد، 
 .م(2015العربية، 

، حتقيق: عبدالعزيز مصطفى املراغي، )مصر: املكتبة أخبار القضاةوكيع، حممد بن خلف بن حيان، 
 .2(، ج1947ه/1366، 1التجارية الكربى، ط

 القوانني: ▪
نشر يف  ،م1/12/1999( بتاريخ 97/99السلطاين رقم )الصادر ابملرسوم  ،قانون اإلجراءات اجلزائية

 .م15/12/1999( بتاريخ 661اجلريدة الرمسية العدد )
، )بدون رقم(، منشور يف عدد خاص ابجلريد الرمسية بتاريخ قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب

 .م20/2/1954
يالته الصادر بتاريخ م وتعد1950( لسنة 150، قانون رقم )قانون اإلجراءات اجلنائية املصري

 .م15/10/1951( بتاريخ 90م، منشور يف الوقائع املصرية العدد )3/12/1950
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 م.2/10/2014م الصادر بتاريخ 2014( لسنة 32، القانون رقم )قانون األحداث األردين
 م.28/3/1976م الصادر بتاريخ 1976( لسنة 17، مرسوم بقانون رقم )قانون األحداث البحريين

ه 7/3/1394م بتاريخ 1974( لعام 18، الصادر ابملرسوم رقم )األحداث اجلاحنني السوريقانون 
 م.30/3/1974املوافق 

م الصادر بتاريخ 1976( لسنة 9، قانون احتادي رقم )قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت
 م.6/11/1976

م، منشور يف 29/1/1994اريخ م الصادر بت1994( لسنة 1، قانون رقم )قانون األحداث القطري
 م.1994( لسنة 2اجلريدة الرمسية رقم )

م، نشر يف 11/1/2018( بتاريخ 7/2018، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون اجلزاء العماين
 .م14/1/2018( بتاريخ 1226ملحق اجلريدة الرمسية العدد )

 م.2008( لسنة 126لقانون رقم )م املعدل اب1996( لسنة 12، قانون رقم )قانون الطفل املصري
بتاريخ  1.02.255، الصادر مبوجب ظهري شريف رقم قانون املسطرة اجلنائية املغريب

( بتاريخ 5078م، نشر يف اجلريدة الرمسية عدد )2002أكتوبر//3ه املوافق 1423رجب//25
 .م2003يناير//30ه املوافق 1423ذو القعدة/ /27

( الصادر 422، قانون رقم )للقانون أو املعرضني للخطر اللبناينقانون محاية األحداث املخالفني 
 م.13/6/2002( بتاريخ 34/2م، منشور يف اجلريدة الرمسية رقم )6/6/2002بتاريخ 

م، 20/7/1983م الصادر بتاريخ 1983( لسنة 76، قانون رقم )قانون رعاية األحداث العراقي
 م.1/8/1983منشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 

نشر  ،م9/3/2008( بتاريخ م30/2008، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون مساءلة األحداث
 .م15/3/2008( بتاريخ 859يف اجلريدة الرمسية العدد )

م، منشور يف الرائد 9/11/1995م بتاريخ 1995( لسنة 92، قانون رقم )جملة محاية الطفل التونسي
 م.10/11/1995( بتاريخ 90الرمسي العدد )

م، منشور 6/11/1996( بتاريخ 101/96، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )النظام األساسي للدولة
 .م16/11/1996( بتاريخ 587يف ملحق اجلريدة الرمسية العدد )

 :الدولية عاهداتامل ▪
 44/35 ، "عرضت للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةاتفاقية حقوق الطفل

 .("49م طبقاً للمادة )1990ديسمرب//3م وبدء النفاذ يف 1989نوفمرب//30يف 
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اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية ، العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
آذار/  23م وبدأ النفاذ يف 1966كانون/ ديسمرب   16( يف 21-)د 2200العامة لألمم املتحدة 

 .م1976 مارس
، "أوصى ابعتمادها قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكني(

 6آب/ أغسطس إىل  26مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف ميالنو من 
تشرين الثاين / نوفمرب  29خ يف املؤر  40/22واعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها  1985أيلول / سبتمرب 

 .م"1985


