
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

     



       



        







       

  



      

       

          



 

  
Résumé : 
 

On a traité la définition de 
l’enfant dans la jurisprudence islamique 
et dans le code pénal et on a conclu que 
l’enfant ne peut pas être poursuivie 
pénalement, ne passe en jugement en 
loi et en législation islamique, et lors de 
l’état de discrimination il sera soumis à 
la des disposition disciplinaires .  

Dans le code Algérien l’enfant 
ne passe pas en jugement jusqu’à ce 
qu’il atteigne l’âge de 13 ans et il se peut 
que l’adolescent passe en jugement avec 
une responsabilité dilué entre  l’âge de 
13 ans et l’âge de 18 ans, bien qu’il 
puisse être soumis à des mesures 
spécifiques. 

Et dans le code Libyen, 
l’enfant passe en jugement pénalement 
quand il atteigne l’âge de 14 ans avec 
une réduction d’un tiers de la sanction 
tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans 
au moment des faits et qu’il ne soit pas 
condamné à mort et avant cet âge il ne 
passe pas en jugement  mais il sera 
soumis a certaines mesures.  
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صحیح مسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولود یولد على الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار ، وأطفال   -1

  . 158المسلمین ص 

  . 141ھجریة ، صفحة  1357دار الطباعة  ، العامرة، 2ابن نجیم ، األشباه والنظائر ، ج   -2

السیوطي ، األشیاء والنظائر ، في قواعد وفروع فقھ الشافعیة ،طبعة عیسى الحلبى مصر جالل الدین   -3
  .العربیة 

  . 6القرآن الكریم ، سورة النساء اآلیة  -4

  . 240محمد أبو زھرة ، الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي ص   -5

اسات العلیا ، كلیة الحقوق ، جامعة فوزیة عبد الستار ،معاملة األحداث ، دروس ألقیت على طلبة الدر  -6
  . -1-ص  1981القاھرة ،

  . 09ص  1988عبد الحمید الشواربي ،جرائم األحداث ،دار المطبوعات الجامعیة ، االسكندریة ،   -7

  . 1989اتفاقیة حقوق الطفل ،  -8

  .قواعد بكین   -9

من لم یتجاوز ثماني : " ولى بأنھ ، الطفل في مادتھ األ1971،  31عرف قانون األحداث المصري رقم  -10
، و " عشرة سنة میالدیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف 

  " .بأنھ كل ذكر أو أنثى دون الثامنة عشرة من العمر : " من قانون رعایة األحداث 2: عّرفتھ المادة

و العبارة واردة في عدة ..." و إذا تزوجت القاصرة...عد قاصرا كل من خطف أو أب: " ق ع  326: المادة  -11
  "الخ...342، 338، 335، 334، 333،   329مواد منھا 

غیر أنھ إذا قدم فعال :"...  321: و المادة.." الوالد من الذي یعرض صحة أوالده: "      2ف  330:المادة -12
  ..." الولد على أنھ  

: " .... من ق ع  321: ، و المادة...." .من لم یسلم طفال موضوعا تحت رعایتھ ق ع و كل  327: المادة  -13
  ..." .و إذا ثبت أن الطفل لم  یولد ...." " ... كل من نقل عمدا طفال 

  و ما بعدھا من قانون اإلجراءات الجزائیة  448: المادة -14

  .من قانون اإلجراءات المدنیة  448من قانون العقوبات و ما بعدھا، والمادة  326: انظر المادة -15

  .1992المتعلق بشأن تنظیم أحوال القصر  17: القانون اللیبي رقم -16

یراجع في مذكرة لنا بعنوان، مسؤولیة عدیم الوعي مدنیا دراسة مقارنة ، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،  -17
  .40.، ص  1990جامعة الجزائر سنة 

یة الجزائیة للطفل في التشریعین اللیبي و المصري والشریعة اإلسالمیة، حمدي رجب عطیة، المسؤول/د  -18
، السنة الثانیة و التسعین، القاھرة، ینایر، أفریل، 461/462بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، العدد 

  .و ما بعدھا  222.، ص2001

 26ه الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58القانون المدني الصادر بموجب األمر رقم   -19
تثبت الوالدة والوفاة ." 26المادة  30/09/1975المؤرخة في  78م ،الجریدة الرسمیة العدد  1975سبتمبر 

  "بالسجالت المعدة لذلك 

یتضمن قانون  2008فبرایر  25ه ،الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09- 08قانون رقم     -20
 21/04/2008مؤرخة في  21ریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد االجراءات  المدنیة واالداریة ، الج
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یجوز للقاضي من تقاء نفسھ أو بطلب أحد الخصوم  تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس  – 126،المادة  13ص 
  .-التخصص أو من تخصصات مختلفة 

الطبعة األولى ، المطبعة  04أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ، شرح الخرشي على مختصر خلیل ، جزء   -21
  .  202، 201العمریة الشرقیة ص 

الحطاب ھو أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ،  -
وبھامشھ التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف الشھیر بالمواق لیبیا ، مكتبة النجاح ،  03الجزء 
  .  165س بدون تاریخ الطبع ، ص طرابل

  .  141ابن نجیم ، األشباه والنظائر ، المرجع السابق ص   -22

 26ه الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58القانون المدني الصادر بموجب األمر رقم   - 23
 10-05رقم قانون – 25المادة  30/09/1975المؤرخة في  78م ،الجریدة الرسمیة العدد  1975سبتمبر 

  . 2005یونیو  20المؤرخ في 

  11/06/1966المؤرخة في  49،الجریدة الرسمیة العدد 304قانون العقوبات ،المادة   -24

  308نفس المرجع  المذكور ، المادة   -25

  ق،ع  -306-305نفس المرجع المذكور ،المادة  -26

  .ق ع  261-259:نفس المرجع ،انظر المواد   -27

  .من قانون العقوبات اللیبي  373ة انظر الماد -28

  . 231حمدى رجب عطیة ، المرجع السابق ص   -29

  . 101كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثالث ص  06االمام أحمد ، في مسنده الجزء   -30

  .   156، كناب الطالق ، باب من ال یقع طالقھ من األزواج  ص  06سنن النسائي ،جزء  -

  . 2،الجریدة الرسمیة المرجع السابق ص  49المادة قانون العقوبات ،  -31

  . 07سبق تخریج الحدیث في ص   -32

البخاري ،ھو عبد العزیز بن احمد بن محمد عالء الدین ، المحقق عبد هللا محمود محمد عمر،كشف   -33
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