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 جملس الوزراء
 2017لسنة  1قانون رقم

 بتعديل بعض أحكام قانون األحداث 
 2015) لسنة 111الصادر ابلقانون رقم (

 بعد االطالع على الدستور،  -
يف شـأن إصـدار قـانون  2015) لسـنة 111وعلى القانون رقـم ( -

 األحداث ،  
وافـــــق جملـــــس األمـــــة علـــــى القـــــانون اآليت نصـــــه، وقـــــد صـــــدقنا عليـــــه 

 -وأصدرانه:
 ( مادة أوىل )

الفقرة  39) و(15) و (3، 2، 1البند  1يستبدل بنصوص املواد (
الفقرتني الثانية والرابعة) من قانون األحداث الصادر  60األوىل) و(

 املشار إليه النصوص التالية : 2015) لسنة 111ابلقانون رقم (
 ) :  1البند   - 1مادة (

 ن عمره . احلدث : كل شخص مل جياوز الثامنة عشرة م
 ) :  2البند   - 1مادة (

احلدث املنحرف : كل من أكمل السنة السـابعة مـن عمـره ومل يتجـاوز 
 الثامنة عشرة وارتكب فعًال يعاقب عليه القانون . 

 ) :  3البند   - 1مادة (
 احلدث املعرض لالحنراف: 

 كل حدث يوجد يف إحدى احلاالت اآلتية : 
شــتبه هبــم أو الــذين اشــتهر عــنهم ســوء إذا خــالط املنحــرفني أو امل -أ 

 السرية أو انضم جلماعات إرهابية أو متطرفة .
إذا كــان ســيئ الســلوك أو مارقــاً مــن ســلطة أبويــه أو مــن متــويل  -ب 

رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه يف حالة وفـاة وليـه أو غيابـه أو عـدم 
 أهليته . 

اهـــد التعلـــيم أو إذا اعتـــاد اهلـــروب مـــن البيـــت أو املدرســـة أو مع -ج 
 التدريب . 

ـــد مـــن أعمـــال التســـول عـــرض ســـلع أو  -د  إذا وجـــد متســـوًال ، ويُع
خدمات اتفهـة أو اسـتجداء اإلحسـان والصـدقة أبي وسـيلة كانـت ممـا 

 ال يصلح مورداً جدايً للعيش . 
 إذا وجد بدون عائل .  -هـ 
إذا كـــان مصـــاابً مبـــرض جســـدي أو عقلـــي أو نفســـي أو ضـــعف  -و 

علـى حنـو يـؤثر يف قدرتـه علـى اإلدراك أو االختيـار حبيـث  عقلي وذلك
 خيشى منه على سالمته أو سالمة الغري . 

التشـبه ابجلــنس اآلخـر واعتنــاق أفكــار ومعتقـدات متطرفــة كعبــدة  -ز 
 الشيطان والتطرف الديين .       

 ) :  15مادة (
ال حيكــــم ابإلعــــدام وال ابحلــــبس املؤبــــد علــــى احلــــدث ، وإذا ارتكــــب 

دث الذي أكمل اخلامسة عشرة ومل جيـاوز الثامنـة عشـرة مـن العمـر احل
جناية عقوبتها اإلعدام أو احلـبس املؤبـد ، حيكـم عليـه ابحلـبس مـدة ال 

 تزيد على مخس عشرة سنة . 
وإذا ارتكب احلدث جرمية عقوبتها احلبس املؤقت حيكم عليـه ابحلـبس 

 رمية . مدة ال جتاوز نصف احلد األقصى املقرر قانوانً للج
وال يعاقــب احلــدث ابلغرامــة ســواء اقرتنــت هــذه العقوبــة ابحلــبس أو مل 

 تقرتن . 
ـــق أحكـــام املـــواد  وال ختـــل األحكـــام الســـابقة بســـلطة احملكمـــة يف تطبي

) من قانون اجلزاء يف احلـدود املسـموح بتطبيقهـا 83) و(82) و(81(
 قانوانً على اجلرمية اليت وقعت من احلدث  . 

 قرة أوىل ) : ف  -  39مادة (
إذا تعــــدد املتهمــــون ابرتكــــاب جنايــــة وكــــان بيــــنهم حــــدث أو أكثــــر ، 
وآخــرون تزيــد ســنهم علــى مثــاين عشــرة ســنة أحيــل اجلميــع إىل احملكمــة 
املختصــــة أصــــًال ، علــــى أن تطبــــق أحكــــام هــــذا القــــانون ابلنســــبة إىل 

 احلدث . 
 فقرة اثنية ) :   -  60مادة (

ن ســـنه جــاوز الثامنــة عشــرة مث ثبـــت وإذا حكــم علــى املــتهم ابعتبــار أ
أبوراق رمسيــة أنــه مل يبلغهــا رفعــت النيابــة العامــة األمــر إىل احملكمــة الــيت 
أصـــدرت احلكـــم إلعـــادة النظـــر فيـــه والقضـــاء إبلغـــاء حكمهـــا وإحالـــة 

 األوراق إىل نيابة األحداث للتصرف فيه . 
 فقرة رابعة ) :   -  60مادة (

اثً مث ثبـــت أبوراق رمسيـــة أن ســـنه وإذا حكـــم علـــى مـــتهم ابعتبـــاره حـــد
ــــيت  ــــة العامــــة األمــــر إىل احملكمــــة ال ــــة عشــــرة رفعــــت النياب جــــاوز الثامن

ــــه علــــى ا لنحــــو املبــــني يف الفقــــرات أصــــدرت احلكــــم لتعيــــد النظــــر في
 . السابقة

 ( مادة اثنية)
 يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

 ( مادة اثلثة )
ــو  ــذ هــذا  –كــل فيمــا خيّصــه   –زراء علــى رئــيس جملــس الــوزراء وال تنفي

 القانون . 
 أمري الكويت                                       

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 هـ  1438رجـــــب   9صدر بقصر السيف يف : 

  م 2017أبريـــل   6املوافق :       
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 املذكرة اإليضاحية

 2017لسنة  1للقانون رقم 

 كام قانون األحداثبتعديل بعض أح

 2015) لسنة 111الصادر ابلقانون رقم (

، 2015) لســنة 111أنــزل قــانون األحــداث الصــادر ابلقــانون رقــم (

كمــا هــو منصــوص عليــه يف القــانون   –ســن احلــدث مــن الثامنــة عشــرة 

إىل ســـن السادســـة عشـــرة دون أن  - 1983) لســـنة 3امللغـــي رقـــم (

ــذلك يبــني املشــرع يف املــذكرة االيضــاحية للقــ ــة ل انون األســباب الداعي

 والفوائد املرجوة منه .

ـــة عشـــرة اىل السادســـة عشـــرة جـــاء  ـــزول بســـن احلـــدث مـــن الثامن والن

)لسـنة 21خبالف ما ذهب اليه املشرع يف القانون حقوق الطفل رقم (

والذي بني  –الذي صدر قبل قانون االحداث بعدة شهور  -2015

كـل مـن مل جيـاوز عمـره الثامنـة يف املادة األوىل منـه علـى أن الطفـل هـو  

عشــرة ســنة ميالديــة كاملــة ، وابملخالفــة حلكــم الفقــرة (ب) مــن املــادة 

) من القانون املذكور اليت تنص على محاية الطفـل مـن أي نـوع مـن 3(

 التمييز يف احلقوق والواجبات بني األطفال. 

كما أظهرت الدراسات اليت أعـدها املختصـون يف جمـايل القـانون وعلـم 

، جمموعة مـن 2015) لسنة 111جتماع بعد صدور القانون رقم (اال

ــة الطفــل الــذي بلــغ السادســة عشــرة مــن  اآلاثر الوخيمــة نتيجــة معامل

العمر معاملة البالغني وتقدميـه للمحكمـة وإيداعـه يف السـجون اخلاصـة 

هبــم لــذلك جــاء هــذا التعــديل ليعــود بســن احلــدث إىل الســن الــيت كــان 

( 1983) لســنة 3ن االحــداث امللغــي رقــم (منصوصــا عليهــا يف قــانو 

وهــي الثامنــة عشــرة مــن العمــر) والــيت تتناســب مــع املنظومــة القانونيــة 

لدولـة الكويــت بشــكل عــام ومـع النظــام التعليمــي واالجتمــاعي فيهــا ، 

ــة بــني طــالب املرحلــة الدراســية  وحيــول دون التفرقــة يف املعاملــة اجلزائي

لبـــــالعني مـــــن أرابب الســـــوابق الواحـــــدة ، وكمـــــا حيـــــول دون أتثـــــرهم اب

واملدانني ابألحكام القضائية ، أو وقوعهم فريسة هلم نتيجـة االخـتالط 

 يف أروقة احملاكمة وأماكن االحتجاز .

وقد تضـمنت املـادة األوىل مـن القـانون تعـديل املـادة األوىل مـن قـانون 

رفــــع ســــن  2015) لســــنة 111االحــــداث الصــــادر ابلقــــانون رقــــم (

نة عشرة وتعريف احلدث املنحرف أبنه كـل مـن أكمـل احلدث إىل الثام

الســـنة الســـابعة مـــن عمـــره ومل جيـــاوز الثامنـــة عشـــرة ، وارتكـــب فعـــال 

 يعاقب عليه القانون .

وطـــال التعـــديل حـــاالت التعـــرض لالحنـــراف إبضـــافة حـــالتني حلـــاالت 

 التعرض لالحنراف .

نون ) مـن قـانون األحـداث الصـادر ابلقـا15كما طال التعديل املادة (

املشــار إليــه يف شــأن اجلــرائم الــيت عقوبتهــا  2015) لســنة 111رقــم (

اإلعدام أو احلـبس املؤبـد ، حيـث أنـه مـن غـري املعقـول أن حيكـم علـى 

احلدث ابلغرامة املالية وهو يف سن ال يسمح له فيها ابلعمل وال يوجد 

لديــه مصــدر رزق ، كمــا أنــه ال جيــوز االدعــاء املــدين قبلــه أمــام حمكمــة 

حداث وأنه لو حكم عليه ابلغرامة ومل يقم بسدادها ال جيوز التنفيـذ اال

عليــه ابإلكــراه البــدين ، وإن كــان ذلــك ال مينــع املضــرور مــن تصــرفات 

احلدث من ن يقيم دعوى مدنية علـى متـويل الرتبيـة بصـفته للحكـم لـه 

ابلتعويض طبقا للمسؤولية املدنية حبسب قواعد القانون املدين يف هذا 

 الشأن .

) فجاء ليجعـل حكمهمـا متناسـبا مـع 60) ، (39أما تعديل املادتني (

ما تضمنه هذا القانون من رفع سن احلدث إىل مثـاين عشـرة سـنة وملنـع 

 التعارض بني نصوص القانون الواحد . 

وجاءت املادة الثانية إبلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، 

كل   –رئيس جملس الوزراء والوزراء واملادة الثالثة ابلنص على أنه على 

 تنفيذ هذا القانون . –فيما خيصه 


