 .5اعتقال واستجواب القاصرين
 .5.1اعتقال القاصرين
سن
القاصر :الشخص الذي لم يبلغ من العمر  18سنة ،وكذلك البالغ الذي لم يبلغ ّ
58
الـ  18سنة في اليوم الذي ُقدّ مت فيه الئحة اتّهام بحقه.
سن الـ .12
القاصر الذي مُتْكِ ن معاقبته  -القاصر الذي جتاوز ّ

أ .قواعد اعتقال القاصرين
سن الـ  – 12ال ميكن اعتقال القاصر الذي ال مُ ْ
تكن معاقبته (أي حتت
طفل حتت ّ
ّ
سن الـ  )12واملشتبه في ارتكابه ألي مخالفة ،ويجب التعامل معه كشاهد.
ّ
تنفيذ االعتقال  -اعتقال القاصر الذي مُتْكِ ن معاقبته يجب ان يكون املالذ األخير،
وفقط إذا لم تكن هنالك طريقة أخرى لتحقيق الغرض من وراء االعتقال .ويجب أن
مساسا بح ّر ّيته ،وأن يكون االعتقال ألقصر فترة زمن ّية
يتم االعتقال على النحو األقل
ً
سن القاصر وتأثير
مطلوبة .عند اتّخاذ قرار بخصوص اعتقال قاصر ،تؤخذ بعني االعتبار ّ
59
ذلك على سالمته البدن ّية والعقل ّية وتنميته.
60
يتم على يد مح ِّقق أحداث
تنفيذ اعتقال قاصر ُخ ّطط له مسب ًقا يجب أن ّ
مكان االعتقال – ال ميكن اعتقال قاصر في مدرسة أو روضة أطفال أو مخ ّيم ،إ ّال إذا لم يكن
باإلمكان تأجيل االعتقال .في هذه احلالة ،يجب تنسيق طريقة التنفيذ مع مدير املكان والتشاور
سبب إخراجه من املكان
مع املر ّبني الذين هم على معرفة بالقاصرُ .يشرح للقاصر بلغة يفهمها ُ
61
الذي يكون فيه واحلاجة من وراء ذلك.
تكبيل القاصر – ال يك َّبل معتقل قاصر في مكان عامّ ،إ ّال إذا لم يكن باإلمكان حتقيق
الهدف من وراء التكبيل بطريقة ّ
أقل ضر ًرا .وبجب أن يكون التكبيل ألقصر فترة
62
ممكنة من الزمن.
إشعار األقارب  -فو ًرا ،لدى إلقاء القبض على القاصر ،يجب إشعار والديه باالعتقال،
63
وإذا لم ُيعثر عليهما ،يجب إشعار شخص آخر على قرابة من القاصر.

ب .االعتقال من دون أمر محكمة
ّ
مذكرة
 .1ميكن اعتقال القاصرين (البالغني من العمر ما بني َ 12و  14سنة) من دون
اعتقال قضائ ّية ،لفترة زمن ّية ال تتجاوز الـ  12ساعة .إذا لم يكن في اإلمكان إحضار
القاصر للمثول أمام القاضي خالل الفترة املذكورةُ ،يسمح لضابط الشرطة املسؤول عن
64
مركز الشرطة أن ميدّ د االعتقال ملدّ ة إضاف ّية ال تتجاوز الـ  12ساعة.
مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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قضائي ،لفترة ال تتجاوز
 .2ميكن اعتقال القاصر الذي جتاوز الـ  14عا ًما ومن دون أمر
ّ
قاض خالل الفترة
الـ  24ساعة .إذا لم تكن هنالك إمكان ّية إلحضار القاصر للمثول أمام ٍ
املذكورةُ ،يسمح للضابط املسؤول عن مركز الشرطة أن ميدّ د االعتقال ملدّ ة إضافية ال
65
تتجاوز الـ  24ساعة.

قاض
ج .اعتقال قاصر بأمر من ٍ
ال يجب أن تتجاوز فترة اعتقال القاصر قبل تقدمي الئحة اتّهام ضدّ ه مدّ ة  10أيام،
66
وميكن متديدها ملدّ ة  10أ ّيام أخرى على األكثر.
إذا لم تقدَّ م الئحة اتّهام في غضون  40يو ًماُ ،يف َرج عن القاصر من االعتقال.

67

سن الـ  14في انتظار انتهاء اإلجراءات القضائ ّية.
ال ميكن اعتقال قاصر دون ّ

68

القاصر الذي ُقدّ مت ضدّ ه الئحة اتّهام ،ولكن لم يصدر قرار حكم في قض ّيته في
69
غضون س ّتة أشهر  -يجب اإلفراج عنه.
في حال اإلفراج عنه بكفالة ،يجري حتديد شروط الكفالة َوف ًقا الحتياجات القاصر
70
اخلاصة.
ّ

د .ظروف اعتقال قاصر
 .1يوضع القاصر رهن االعتقال في مركز اعتقال منفصل لألحداث أو في جناح منفصل
خاصة لسالمته
مخصص لألحداث وبظروف تالئم سنّه واحتياجاته مع ضمان رعاية
ّ
ّ
71
البدن ّية والعقل ّية ،ويمُ نح ضمن ذلك خدمات تعليم ّية وترفيه ّية.
 .2القاصر الذي لم تقدَّ م ضدّ ه الئحة اتّهام له ّ
احلق في تل ّقي الزيارات العائل ّية ،والرسائل
واالتّصاالت الهاتف ّية ،إ ّال إذا اعتقد الضابط املسؤول ،ألسباب يتم تدوينهاّ ،أن ذلك سيؤدّي
72
إلى عرقلة التحقيق.
 .3القرار ْ
بوضع قاصر رهن االعتقال مع قاصرين آخرين يجب أن يأخذ بعني االعتبار:
السن ،أنواع التهم املوجهة إليهم ،األسبق ّيات اجلنائ ّية ،اخلوف من
سالمة القاصر ،الفارق في ّ
73
نشوب أعمال العنف بينه وبني القاصرين اآلخرين.
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 .5.2التحقيق مع قاصر
أ .قواعد التحقيق مع القاصرين
 .1إشعار الوالدينُ :يستدعى القاصر للتحقيق ويح َّقق معه بعلم من والده أو والدته ،إ ّال إذا
لم يكن في اإلمكان الوصول إلى والده أو والدته أو قريب آخر ،بعد بذل جهد معقول لذلك.
يجري اإلشعار بدون تأخير عند العثور على أحد األقرباء 74.يجب تدوين عدم اإلشعار .مع
75
ذلك ،ال يجري إشعار الوالد إذا أبدى القاصر اعتراضه ولسبب معقول.
كذلك ّ
يحق للضابط املُك َّلف اتّخاذ قرار مع َّلل ومكتوب للتحقيق مع قاصر مشتبه
فيه ،من دون إشعار أحد الوالدين أو قريب آخر ،إذا كان من شأن اإلشعار أن يض ّر بسالمة
القاصر أو شخص آخر ،أو ّإن اإلشعار قد يؤدّي إلى عرقلة سير التحقيق أو قد يلحق الضرر
بأمن الدولة (في حالة االشتباه بالقاصر مبخالفة تتع ّلق باألمن) 76.تعليق اإلشعار للوالد
يتم
يكون حتى  8ساعات منذ وصول القاصر إلى مركز الشرطة ،أو إلى  6ساعات إذا لم ّ
77
إشعار قريب آخر.
 .2حضور البالغني عند التحقيق ّ -
يحق للقاصر املشتبه فيه أن يكون والده أو قريب آخر
حاض ًرا أثناء التحقيق معه ،إ ّال إذا اعترض القاصر ألسباب معقولة على ذلك ،أو إذا كان
78
قيد االعتقالّ .
يحق للضابط املك ّلف -في ظروف مع َّينة -عدم السماح بحضور الوالد.
محام ،وعلى
محام  -يجب إخطار القاصر قبل التحقيق معه بح ّقه في استشارة ٍ
 .3استشارة ٍ
79
حقوقه حسب قانون الدفاع العام. 1996 ،
 .4توقيت التحقيق – ال يجب التحقيق مع قاصر مشتبه فيه في مخفر الشرطة خالل
80
بتصريح ّ
خط ّي من قبل الضابط املك َّلف ،وفي ظروف محدَّ دة.
ساعات الليل ،إ ّال
ٍ

ب .أفراد الشرطة الذين يتعاملون مع األحداث

81

 .1يجري تعيني ّ
مختصني بالعمل مع األحداث وذلك في ّ
كل مركز للشرطة
موظفني
ّ
أو في كل قضاء مدينة.
 .2على رجل الشرطة ،عند التعامل مع قاصر ،العمل على منع كشفه أمام اجلماهير
العا ّمة ومنع إحلاق الضرر غير املبرر به ،واالمتناع ،بقدر اإلمكان ،من التحقيق معه أو
اعتقاله في األماكن العا ّمة.
الرسمي (إ ّال في حاالت األنشطة التثقيف ّية ،أو
 .3ال يرتدي العاملون مع األحداث اللباس
ّ
مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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عند الظهور في احملاكم ومتثيل الشرطة أمام اجلهات اخلارج ّية).
 .4العاملون مع األحداث يقومون بعملهم في غرف منفصلة.
82

ج .فحص القاصرين بجهاز كشف الكذب

سن الـ  14بجهاز كشف الكذب.
 .1ال ميكن فحص القاصر الذي حتت ّ
 .2ميكن فحص القاصرين البالغني من العمر ما بني َ 14و  16سنة بجهاز كشف الكذب،
وذلك إذا توافرت الشروط التالية:
يهم املصلحة
< املخالفة التي قيد التحقيق هي مبثابة جرمية خطيرة ،أو ّإن األمر ّ
نحو فائق.
العا ّمة على ٍ
< احلاجة إلى فحص بجهاز كشف الكذب تستند إلى رأي مو َّثق من عامل مع األحداث /رئيس
قسم األحداث.
<

وافق القاصر أو أحد والديه على ذلك موافقة ّ
خطـ ّية.
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