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قضايا حمامكة األحداث
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مقدمة

قد تكون اإلجراءات القانونية يف قضايا األحداث أحيانا معقدة وصعبة 
عىل الفهم. هناك أخشاص كثريون ملكفون مبهام حمددة وقد ال 

يعرف املراهق أو الشاب الذي يتلىق رسالة من الرشطة أو من اهليائت 
القضائية )احملمكة أو النيابة العامة( كيف جيب أن يترصف. مقنا يف 
هذا الكتيب بتبسيط معلومات كثرية مهمة تتعلق مبحامكات األحداث. 

باإلضافة إىل هذا الكتيب هناك مواد أخرى تتناول حمامكات األحداث 
بطرق خمتلفة. بعض هذه املواد أكرث تفصيال والبعض اآلخر خمترص. 

لك املعلومات واخلدمات االستشارية جمانية. جتدون املزيد من املعلومات 
عن هذه النقطة يف هناية الكتيب.

قررنا يف هذا الكتيب استخدام صيغيت املؤنث واملذكر بالتناوب أو 
ذكرمها معا. إننا نقصد اجلنسني يف لك احلاالت.
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ما معىن جرمية/جناية؟

يوجد يف أملانيا قانون عقوبات عام ) StGB (. يذكر هذا القانون العديد 
من األفعال اليت يعاقب علهيا يف أملانيا. هناك أيضا قوانني خاصة 

أخرى مثل قانون املرور ) StVG ( أو قانون املخدرات ) BtMG ( حيث 
تذكر أيضا أفعال يعاقب عىل ارتاكهبا. وجود عقوبة يعين أن هذه 

األفعال ممنوعة قانونا. إن من يرتكب هذه األفعال أو حياول ارتاكهبا رمغ 
حترميها بنص القانون قد يتعرض للعقوبة. هذه األفعال تمسى أيضا 

باجلرامئ أو اجلنح. عالوة عىل ذلك حيدد القانون جحم العقوبات املتوقعة. 
إن لك ما يعترب خمالفة للقانون يف القانون اخلاص باألخشاص 

الراشدين يعترب خمالفة للقانون كذلك يف القانون اخلاص باألحداث 
والشباب. بالنسبة لألحداث والشباب الذين ارتكبوا جرمية يمت تطبيق 

.)JGG( قانون آخر يمسى قانون حمامك األحداث
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ما هو قانون حمامك األحداث؟

خالفا لقانون العقوبات للراشدين يركز قانون حمامك األحداث عىل 
اجلانب الرتبوي. هذا يعين أخذ خشصية اجلاين / اجلانية وظروف 
حياته/-ها. بعني االعتبار بشلك خاص وليس فقط اجلرمية. يتعاون 

امجليع لمتكني الشاب مستقبال من جتنب املشالك مع القانون. إن قانون 
حمامك األحداث هيدف بالدرجة األوىل إىل « الرتبية » وليس « املعاقبة ».
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عىل من يطبق قانون حمامك األحداث؟

يعترب األطفال حتت سن الرابع عرشة غري خاضعني للعقوبات اجلنائية. 
هذا يعين أنه ال ميكن إدانهتم من طرف قايض حممكة األحداث. رمغ 

ذلك يتعني علهيم محتل مسؤولية أفعاهلم اليت يمت التحقيق فهيا أيضا 
من طرف الرشطة.

أما األحداث فهم من ترتاوح أمعارمه بني 14 وأقل من 18
عاما. يطبق قانون حمامك األحداث دامئا عىل هذه الفئة.

بيمنا الشباب فهم فئة معرية من 18 إىل أقل من 21 سنة. بالنسبة 
هلذه الفئة ينظر يف لك حالة عىل حدة لتحديد ما إذا صدر احلمك 
علهيم وفقا لقانون حمامك األحداث أو وفقا للقوانني اجلنائية للبالغني.
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األطراف املشاركة يف حمامكات 
األحداث

يشري مصطلح إجراءات حمامك األحداث إىل اكفة األجراءات القانونية بدءا 
بتحقيقات الرشطة وصوال إىل احلمك النافذ املفعول لملحمكة.

تشارك أطراف كثرية يف قضايا األحداث مثال:

• الشاب أو الشابة املشتبه فيه بأنه قام بارتاكب جرمية أو خالف القانون

• خشص مترضر أو أخشاص مترضرون من اجلرمية

• الهشود والشاهدات

• الرشطة

• ممثل / ممثلة النيابة العامة

• مرشدة اجمتاعية / مرشد اجمتايع

• حمامية / حمام الدفاع

• حملفات / حملفون

• قاضيات / قضاة

لك األطراف املذكورة تؤدي دورًا خاصًا حمددًا هلا يف قضايا حمامك 
األحداث.
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مهتم أم مدىع هيلع؟

خشص يشتبه يف ارتاكبه جلرمية يمسى ب"املشتبه به" أو "املهتم".

أما خشص مت اختاذ القرار بفتح إجراءات احملامكة الرئيسية أمام 
احملمكة حبقه فيتحول إىل "املدىع هيلع". يف احلياة اليومية كثريًا 

ما يمت وصف "املهتم" " أو "املدىع هيلع" بأنه/- ها من اجلناة - رمغ 
أن املهتم/املدىع هيلع جيب اعتباره خشصًا برياًئ حىت حمكت حممكة 

بإدانته.
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مترضر/ة أم حضية؟

الخشص املترضر هو من حلقه رضر بسبب جرمية ما. قد تكون 
املترضرة مثال طالبة يف نفس الصف مت اتالف دراجهتا أو داكنا رسقت 

منه أشياء. يف احلياة اليومية يمت غالبا استخدام مصطلح الضحية بدل 
املترضر رمغ أنه جيب أن تقرر احملمكة أوال اذا اكن هذا حصيحا أم ال. 
ميكن للطالبة املذكورة يف املثال بصفهتا مترضرة تقدمي بالغ للرشطة 

والرشطة ملزمة بتجسيل البالغ. يعترب املترضر دامئا شاهدا عىل جرمية 
)انزتاع هاتف جوال من صاحبه يعترب جرمية مثال(. ميكن استدعاء 
املترضر أو املترضرة جللسة احملامكة ولكنه ليس جمربآ عىل اإلدالء 

بأقوال من شأهنا أن محتله املسؤولية خشصيا أو أحد أفراد عائلته. 
حيتاج الضحايا للدمع واملساعدة. باإلضافة إىل األصدقاء واألقارب 

واملرشدين االجمتاعيني واملرشدات االجمتاعيات وأخشاص موثوقني آخرين 
هناك جهات عديدة ميكهنا تقدمي املشورة  واملساعدة.
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مبدأ وجوب مالحقة اجلرامئ من طرف 
الرشطة

إذا عملت سلطات املالحقة اجلنائية )الرشطة والنيابة العامة( بوقوع 

جرمية ما فإهنا ملزمة مببارشة التحقيقات. هذا ما يمسى مببدأ وجوب 

مالحقة اجلرامئ. مكثال : طالبة خترب رشطية مبناسبة فعالية يف املدرسة 

أن صديقهتا قامت قبل بضعة أسابيع بتصوير طالب يف نفس الصف 

خلسة مث قامت بنرش هذه الصورة يف اإلنرتنت مرفقة بتعليقات 

مهينة. وهكذا أصبح واجبًا عىل الرشطة أن حتقق يف املوضوع. 

يتوجب عىل الرشطة مجتيع لك األدلة املثبتة أو املخففة املتعلقة 

باجلرمية احملمتلة. إذا مت استدعاء املهتمة للتحقيق عند الرشطة 

فلدهيا خيار االستجابة لالستدعاء أو عدمه. هذا يعين أنه 

جيب أن تفكر قبل املوعد فميا إذا أرادت أن تديل بأقواهلا 

أم ال وماذا تقول للرشطة. ميكن أن يساعدها خشص 

موثوق به أو مثال مرشد اجمتايع ملن مصلحة 

مساعدة يف ذلك األحداث يف اإلجراءات القانونية. 

تسمل الرشطة لك نتاجئ حتقيقاهتا للنيابة العامة.
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اإلعتقال من طرف الرشطة

يف بعض احلاالت حيق للرشطة اعتقال املشتبه فهيم مؤقتا وميكهنا 

التحفظ علهيم عادة حىت هناية اليوم التايل. هذا النوع من االعتقال ال 

يعين أن املهتم يف الجسن أو سيذهب إىل الجسن! قد تعتقل الرشطة 

خشصا بشلك مؤقت مثال إذا مل تستطع التحقق من هويته بعد أي 

امسه وتارخي ميالده وعنوانه أو عندما يشلك الخشص خطرًا 

عىل اآلخرين أو عندما تتوقع الرشطة احمتال قيامه بأمعال 

إجرامية أخرى. إذا استوجب األمر بقاء الخشص املقبوض 

هيلع لفرتة أطول يف قبضة الرشطة فيلزم عرضه عىل قايض 

التحقيقات يف حممكة الدوام املسمتر بطلب من النيابة العامة. 

ميكن لقايض التحقيقات اصدار مذكرة توقيف 

وآنذاك يمت إيداع الشاب الجسن عىل ذمة التحقيق. 

يستوجب هذا اإلجرا ء توفر رشوط أو ظروف 

معينة مثال احمتال اهلروب أو خطر تعتمي 

)مثال ختريب أدلة( أو وجود شك يف 

ارتاكب جرمية فادحة.
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إغالق القضية من طرف النيابة 
العامة أو بدائل العقوبة

ال يؤدي ارتاكب جرمية دامئا إىل حمامكة. تقرر النيابة العامة فميا إذا 
اكن سيمت إغالق ملف الدعوى مثال ألنه مل تقع جرمية أصال أو لعدم 

كفاية األدلة أن الخشص املهتم هو الذي ارتكب اجلرمية فعال. باإلضافة 
إىل ذلك ميكن للنيابة العامة االمتناع عن رفع الدعوى ووقف التحقيقات 

مثال بعد االتفاق عىل بديل للعقوبة تعويضا عن الرضر. 

يف حالة اختيار بديل للعقوبة يقوم مرشد اجمتايع أو مرشدة اجمتاعية 
بإرشاد عىل املهتم أو املهتمة ومرافقته/-ها. إذا أقر املهتم أو أقرت املهتمة 

بارتاكب اجلرمية يمت التشاور معه أو معها حول طريقة للتعويض عن 
الرضر النامج أو إصالحه. مكثال عىل إصالح اخلسائر ميكن إعادة طالء 

جدار بيت ُرمست هيلع رسومات جرافييت غري مرخص هلا.

ولكن هناك إماكنيات أخرى عديدة إلصالح ما مت إفساده.

هناك قاعدة عامة: لك ما يقوم به املهتم قبل احملامكة من أجل جرب 
الرضر احلاصل له تأثري إجيايب عىل سري احملامكة. لكن ال جيب تقدمي 

تعويضات عن األرضار إال إذا اكن الخشص فعال مسؤوال عهنا. إذا 
اكن لدى املهتم شك يف مسؤوليته عن الرضر فيستحسن طلب املشورة 

والنصح.
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رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

عندما تكون األدلة املتوفرة اكفية تقوم النيابة العامة برفع الدعوى.

آنذاك يمت إرسال مذكرة االهتام لملهتم )أيضًا للوالدين يف حالة كون 
املهتم قارصًا(. من املهم قراءة نص الدعوى بمتعن وتدوين ما هو غري 

حصيح وجيب إرسال الطعن أو اإلعرتاض خالل أجل معني.

جيب أن يأخذ املهتم الذي حتول اآلن إىل مدىع هيلع األمر عىل محمل 
اجلد ومن احلمكة طلب املساعدة إذا مل عرف كيف يترصفون يف هذا 

املوقف.
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مقابلة مع خدمة مساعدة األحداث يف 
اإلجراءات القضائية حملامك األحداث

يطلق عىل العاملني يف جمال مساعدة الشباب يف الدعاوى اجلنائية 
مساعدو حمامك األحداث ومه ليسوا طرفا يف اإلدعاء وال الدفاع بل 
مرشدون اجمتاعيون تابعون لدائرة رعاية األطفال والشباب. خيضع 

هؤالء املساعدون ملبدأ الرسية وال يذكرون يف تقاريرمه إال األمور املتعلقة 
بالقضية. مع ذلك ميكن لملحمكة استدعاؤمه كهشود إذا رغبت يف 

معرفة املزيد. آنذاك قد يتوجب علهيم اإلدالء مبا لدهيم لملحمكة.

واجباهتم يه:

1 . تقدمي النصح واملشورة للشباب املهتمني جبرمية ما وكذلك لوالدهيم 
وأولياء أمورمه قبل احملامكة.

2 . تقدمي الرعاية والدمع هلم طول مدة اإلجراءات القضائية.

يتلىق املدىع علهيم قبل موعد احملامكة خطابا من خدمة مساعدة 
الشباب يف اإلجراءات القضائية حملامك األحداث . يتضمن هذا اخلطاب 

دعوة ملقابلة بغرض معرفة املزيد عن املهتم.
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يطرح املرشد االجمتايع يف هذه املقابلة أسئلة من قبيل:

1 . كيف يه ظروف حياتك؟

2 . كيف يه عالقتك مع والديك؟

3 . كيف أمورك يف املدرسة؟

4 . كيف حصلت اجلرمية املسندة إليك؟

5 . هل تلكمت مع العائلة يف املوضوع؟

6 . هل يساعدك أحد؟

هذه املقابلة اختيارية. بعد انهتاهئا يكتب املرشد االجمتايع تقريرًا 
موجها لملحمكة والنيابة العامة. يتضمن التقرير ملخصا لملقابلة 

يعيط احملمكة صورة أوحض عن املهتم.

باإلضافة إىل ذلك تشري خدمة مساعدة الشباب إىل ما إذا اكنت تعترب 
االستعانة بإجراءات تربوية رضوريا أم ال ونوع اإلجراءات والعروض 

املناسبة.
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للك خشص احلق يف توكيل حمامية 
أو حمام للدفاع عنه أمام احملمكة.

ينص القانون يف بعض احلاالت عىل إلزامية وجود ممثل قانوين أمام 
احملمكة. يف هذه احلاالت تأمر احملمكة بتعيني حمام منتدب. 

هذا حق بنص القانون. لكن حيق لملهتم أيضًا توكيل حمام أو حمامية 
من اختياره. يف حال عدم وجود حق قانوين يف حمام منتدب فإنه 
يستحسن بالتشاور مع العائلة واألصدقاء أو مساعدة الشباب يف 

اإلجراءات القضاية حول جدوى توكيل حمام واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

باملناسبة: يف العديد من أحياء مدينة برلني توجد مراكز إرشاد قانونية 
جمانية لألحداث والشباب.
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افتتاح اجللسة الرئيسية من قبل 
القايض أو القاضية

تدرس القاضية يف اجللسة الرئيسية قانونية أو حصة الهتم املوجهة 
وهلذا الغرض تقوم بدراسة لك األدلة املتوفرة.

اآلن جيب أن حيرض لك املشاركني يف القضية إىل احملمكة.

ميكن خالل املداولة االسمتاع مرة أخرى إىل الهشود. حيق ملمثل النيابة 
العامة أو احملامني أو ممثل الدعوى العارضة أيضا استجواب الهشود. 

حيق لملدىع علهيم خالل اجللسة اإلدالء بأقواهلم حول الهتم املوجهة 
إلهيم. قد تكون هذه فرصة لملهتم للربهنة عىل عدم ارتاكبه اجلرمية أو 

إلبداء الندم عىل ارتاكهبا.

بعد اطالع القاضية عىل لك األدلة ومساع أقوال مجيع الهشود يقدم 
املرشد االجمتايع من خدمة مساعدة الشباب تقريره. مث تقوم النيابة 

العامة بتقيمي نتاجئ اجللسة الرئيسية و إقرتاح اإلجراء أو العقوبة اليت 
تراها مناسبة عىل هيئة احملمكة اليت تتوىل اختاذ القرار.

يستخدم القضاة أحيانا لغة قانونية معقدة ولذلك ينصح باالستفسار 
يف حالة عدم فهم يشء ما.

باملناسبة: إذا اكن املهتم ال حيسن اللغة األملانية فيجب أن يرافقه 
مرتمج أو مرتمجة يف لك مراحل القضية. من املهم جدا فهم لك ما يقال 

خصوصا يف أمر مهم مثل قضايا األحداث .
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االسمتاع إىل الهشود

يف العديد من احملامكات تكون احلاجة إىل الهشود ماسة لفهم ظروف 
اجلرمية ومالبساهتا.

الهشود مه أخشاص مهمون يساعدون الرشطة والنيابة العامة واحملمكة 
عىل فهم القضية و البت فهيا ومه غالبا أول من تستدعيه الرشطة عن 

طريق الربيد.

تتضمن الرسالة طلب أقوال الهشود يف قضية ما. ميكن للهشود اإلدالء 
بهشادهتم كتابيا أو عدم اإلدالء بالهشادة أيضا.

إذا تلىق شاهد رسالة من النيابة العامة، فيجب هيلع أن يذهب إىل 
املوعد ويديل بأقواله. ينطبق هذا أيضا إذا أرسلت الرشطة االستدعاء 
مشرية إىل أنه مت بطلب من النيابة العامة. ال جيب عىل الشاهد أن 

يديل بأقوال من شأهنا محتيله هو خشصيا املسؤولية.
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القضاة واحمللفون وهيئة احملمكة

يف الكثري من األحيان جتري احملامكة أمام قايض حممكة األحداث الذي 
يبت يف القضية مبفرده.

قد يساعد القاضية خشصان ال يزاوالن مهنة القضاء بل أخشاص 
عاديون يساعدون القايض ويف قضايا األحداث مها دامئا امرأة ورجل. 

يمسى هذان املساعدان القضائيان باحمللفني ومه يشكالن مع القايض 
هيئة احملمكة.

مكا جيوز لملحلفني توجيه أسئلة إىل املدىع علهيم والهشود أثناء 
احملامكة وتصوت هيئة احملمكة عىل إدانة الخشص املهتم أو تربئته 

ولملحلفني نفس حق التصويت مثل القايض احملرتف. تنهتي احملامكة 
بإصدار حمك أو قرار ويكون احلمك إما إدانة أو تربئة بيمنا القرار يكون 

بإهناء القضية بأمر قضايئ أو بدونه.

يمت اإلعالن عن احلمك وتربيره يف هناية احملامكة بالنطق به شفهيا. بدءا 
من تلك اللحظة لملهتم مهلة أسبوع لتقدمي طلب استئناف أو نقض. هذا 

يعين إعادة النظر يف احلمك من طرف حممكة أعىل.

ُيفضل تنسيق إجراءات االستئناف أو النقض مع احملامية. يمت ارسال 
نص احلمك لملهتم كتابة خالل هشر بعد اإلعالن عنه.
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كيف تترصف احملمكة؟

توجد يف إطار قانون حمامك األحداث االحمتاالت التالية:

1 . إجراءات تربوية

يعين هذا أن عىل الخشص املدان قضائيا أن يربهن عىل الزتامه 
بالذهاب إىل املدرسة بانتظام أو أدائه لعمل معني أو حضور دورة تدريبية 
اجمتاعية. إذا حاول التوصل إىل تسوية مع الضحية فهذا ما يطلق هيلع 

التسوية أو الصلح.

2 . إجراءات تأديبية

ميكن أن تكون اإلجراءات التأديبية مثال توبيخا من القاضية أو اشرتاط 
التعويض عن الرضر بأكرب قدر ممكن أو تقدمي اعتذار خشيص 

للضحية.

هناك أيضا ما ُيمسى باعتقال األحداث وهو يعين فرتة حبس مؤقتة ال 
تتجاوز أربعة أسابيع كأقىص حديف مؤسسة جسنية خاصة. 
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3 . عقوبات األحداث

إذا ُفرضت فترتاوح عقوبات األحداث بني ستة أهشر حكد أدىن وعرش 
سنوات حكد أقىص.

نادرًا جدا يف حاالت القتل )املادة 211 من القانون اجلنايئ( وفقط إذا 
اكن احملكوم هيلع وقت ارتاكبه للجرمية شابا يافعًا يرتاوح معره بني 18 

و21 ويرسي هيلع القانون اجلنايئ لألحداث قد تصل العقوبة إىل 15 
عاما. ميكن حتويل عقوبات األحداث اليت تقل عن سنتني إىل عقوبات 

موقوفة التنفيذ. إذا مل تقرر احملمكة وقف التنفيذ أو اكنت العقوبة طويلة 
يدخل احملكوم هيلع الجسن أي مؤسسة تنفيذ عقوبات األحداث، وتدخل 

الفتيات والنساء مؤسسة تنفيذ العقوبات خاصة للنساء.

إذا مت وقف تنفيذ احلمك فال يدخل احملكوم هيلع الجسن ولكنه يكون 
ملزما بأن يربهن لملحمكة عىل احرتامه للقانون وعدم ارتاكب جرامئ 

جديدة. حتدد احملمكة فرتة تعليق العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة وخالل 
هذه الفرتة جيب عىل احملكوم هيلع إثبات استحقاقه هلذا التعليق.
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كيف يساعد مرشد فرتة وقف التنفيذ 
يف العودة إىل الطريق السلمي؟

يمت تعيني مرافق أو مرافقة للخشص احملكوم هيلع يف فرتة وقف 
التنفيذ. جيب عىل احملكوم هيلع أن يتصل مبرشده أو مرشدته بشلك 

دوري. حياول املرشدون مساعدة الشباب عىل حل مشالك حياهتم 
اليومية لتجنب املشالك القانونية. خيضع املرشدون ملبدأ الرسية.

ميكن كذلك استدعاء املرشدين كهشود إىل احملمكة إذا رغبت احملمكة 
يف معرفة املزيد ويقوم املرشدون من حني آلخر بإخبار احملمكة عن سري 
األمور يف فرتة وقف التنفيذ. إذا ارتكبت احملكوم علهيا خالل فرتة وقف 

التنفيذ جرمية أخرى أو خالفت رشوط ط تعليق العقوبة أو التعلميات 
املتفق علهيا فميكن أن يؤدي ذلك إىل دخوهلا الجسن.
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ما مصري البيانات اليت يمت مجعها 
خالل اإلجراءات القضائية؟

تلزتم لك مصلحة مشاركة يف القضية بإعالم األخشاص املعنيني باألمر 
عن البيانات اليت قاموا بتخزيهنا عهنم. توجد مواعيد هنائية حلذف 

املعلومات املخزنة وقد يستوجب ذلك تقدمي طلب رمسي.

يمت تجسيل أحاكم عقوبات األحداث يف الجسل املركزي االحتادي.

يف بعض األحيان حيتاج الشباب مستخرجا من هذا الجسل )يمسى 
هشادة حسن السري والسلوك( عند التقدم لوظائف. تذكر هذه الهشادة 
عقوبات األحداث فقط إذا مل يكن قد مت وقف تنفيذها أو عندما يتعلق 

األمر جبرامئ جنسية معينة. يمت تجسيل بايق العقوبات يف الجسل 
الرتبوي وليس يف الجسل املركزي االحتادي وال يف هشادة حسن السرية 

والسلوك. تقدم لك مصلحة أو مسؤول محاية البيانات معلومات حول 
اجلهة اليت تقدم معلومات عن البيانات املخزنة.
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معلومات إضافية

جتدون هنا معلومات إضافية عن إجراءات حمامكات األحداث 
وكذلك عن العروض االستشارية املتاحة للشباب .
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