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حماكم األحداث

لسنة ) ٢٨(قرار رئيس الجمهورية  رئيس المجلس القضاء االعلى رقم 
 م٢٠٠٣

  بانشاء محاآم االحداث وتحديد اختصاصاتها 
 :رئيس الجمهورية

 .ةبعد االطالع على دستور الجمهورية اليمني -
 .م بشان السلطة القضائية وتعديالته١٩٩١لسنة)١(وعلى القانون رقم -
م بشان رعايـة    ١٩٩٢لسنة) ٢٤(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     -

م والئحتـه   ١٩٩٧لسـنة ) ٢٦(االحداث وتعديالته الواردة بالقانون رقـم     
 .م٢٠٠٠لسنة)٣٨٠(التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم

 .م بشان حقوق الطفل٢٠٠٢لسنة)٤٥(وعلى القانون رقم -
م بشان االجراءات   ١٩٩٤لسنة)١٣(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     -

 .الجزائية
م بشان الجـرائم    ١٩٩٤لسنة)١٢(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     -

 .والعقوبات
 وبناء على اقتراح وزير العدل  -
 .وبعد موافقة مجلس القضاء االعلى -

 قــرر
      -:حاكم لالحداث  في كل من عواصـم المحافظـات التاليـة           تنشا م . ا )١(مادة

 ). ذمار- الحديدة- اب- حضرموت–تعز ( 
تتالف هيئة الحكم في محاكم االحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من            . ب

 .االخصائيين احدهما على االقل من النساء
 -:ا يلييتحدد اختصاص محاكم االحداث بالنظر والفصل ابتداء فيم. ا) ٢(مادة

 . امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه لالنحراف-١
 الجرائم االخرى التي ينص عليها قانون رعايـة االحـداث والقـوانين             -٢

 .واللوائح النافذة االخرى
يتحدد نطاق االختصاص المكاني لمحاكم االحداث المنصوص عليها في         . ب

محافظة المنشاة فيهـا كـل      من هذا القرار بدائرة  اختصاص ال      ) ١(المادة
 .منها

من هذا القرار يفوض وزير     ) ٢(من المادة )ا(فيما عدا ما ذكر في الفقرة       . ج
العدل بعد التشاور مع وزير التامينات والشئون االجتماعية بتحديد احـدى           
المحاكم االبتدائية على مستوى كل محافظة للقيام  دون غيرهـا بمباشـرة     

وذلـك   .ا الحكام قانون رعاية االحـداث     اختصاصات محكمة االحداث وفق   
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لتعذر تشكيلها لقلة القضايا  المنسـوبة لالحـداث علـى مسـتوى هـذه               
 .المحافظات

تختص  الشعب الجزائية في محاكم االستئناف  في المحافظات الواردة           ) ٣(مادة
من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق االسـتئناف         ) ١(في المادة رقم  

رات الصادرة من محاكم االحداث االبتدائيـة الصـادرة      في االحكام والقرا  
 .بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا االحداث في كل محافظة

تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة باالحداث الى محـاكم         ) ٤(مادة
االحداث المختصة بموجب هذا القرار والى المحاكم االبتدائيـة الصـادر           

من المادة الثانية من هـذا      ) ج(ر من وزير العدل وفقا للفقرة       بتحديدها قرا 
 .القرار

 .يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار) ٥(مادة
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٦(مادة

  بصنعاء -صـدر برئاسـة الجمهوريـة
 هـ١٤٢٤/ذي القعدة/٤بتاريـــخ 

 م٢٠٠٣/ديسمبر/٢٧ـوافــق الم
       

 علي عبد اهللا صالــــح
 رئيس الجمهــــــورية
  رئيس مجلس القضاء االعلى

 
  
 


