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داءـىإ

لنجاح، والدي أطال اهلل بقاءه وألبسو ثوب الصحة إلى النور الذي أنار لي درب ا
 والعافية.

إلى من عممتني النجاح والصبر ولم تميمني الدنيا ألرتوي من حنانيا المرحومة والدتي.

.. معا   بذرناه بخطوة خطوة.. الحمم نحو معي سارت من دربي رفيقة إلى.. الحب بكل
اهلل بإذن.. معا   وسنبقى معا   وحصدناه

ندي في الحياة بعد اهلل وفمذة كبدي أوالديإلى س

مرة صبركم ومساندتكإليكم أىدي جيدي في ىذا العمل ث
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:إقـرار

 أبحاثي نتيجة كأنيا الماجستير، درجة لنيؿ القدس لجامعة قدمت أنيا الرسالة عد ىذهم أنا اقر

 أم لنيؿ يقدـ لـ منيا جزء أم أك الرسالة ىذه كاف كرد، حيثما لو اإلشارة تـ ما باستثناء الخاصة

 .معيد أك جامعة ألم عميا درجة

 ع: ........................................التكقي
الشمبي عكاد عمي الديف عالء: الكامؿ االسـ
 2017 / 10 / 22: التاريخ



 ب
 

 شكر وعرفان

 فمى  ناالً عمى أى  ئاتسيى  فكمً  ناسً نفي أى  ركرً شي  فمً  اللً بً  عكذي كنى  ه،رى غفً ستى كنى  وبً  عيفي ستى كنى  هدي حمى نى  مولً  مدى الحى  ف  إً 
 وي لى  ريؾى شى  ال هي حدى كى  الل إال   لوى إى  ال فأى  يدي شٍ أى كى  ،وي لى  ادم  ىى  الفى  ؿضمً يي  فكمى  لو، ؿى ضً مي  الفى  الل هً يدً يى 
 .سكلورى كى  بدهي عى  دان حمى مي  ف  أى  شيدي أكى 

ـ  أى  فأى  وانً حسى إً  زيؿً جى كى  ضموً فى  ظيـً عى  ىعمى  يفالمً العى  بً رى  لل لوي جزى أى كى  كرالشي  ـعظى أى   نيفقى كى كى  توي عمى نً  مي  عى  ت
 .ؿمى العى  ذاىى  تماـً إى  إلى

 قديركالتى  كرالشي  الصً خى بً  تقدـأى  ذالى  اس،النى  شكري يى  ال فمى  الل شكري يى  ال يثي حى  ىموً ألى  الفضؿً بً  كاعترافان 
 قمما األقالـ يديو بيف فانتتى  مفكلً  رؼ،حى  يتمكهي  رفان حى  جاءاليً  ركؼي حي  موً نامً أى  يفبى  يادتتى  فمى  إلى
 مف فمو عيف،المي  عـى نً  كافى فى  ربةضطى المي  كالفكرة ائرالحى  لمرأمً  أمينان  مالذان  كاف الذم فيك قمـ، يتمكه
 عبدالممؾ الدكتكر شرؼالمي  أفشى  ىك ذلؾ أجزلو، شكرنا كمف أغدقو، كفائنا كمف أصدقو حبنا

 .الريماكم

لى  بجزيؿ أتقدـ فييا العامميف كؿ لىا ى ك  إلييا القدس، عةجامً  كداللتو معناه في كبيرال اإلسـ كا 
 األفاضؿ كأساتذتيا الجميؿ بعميدىا الحقكؽ كمية ميتيكي  بالشكر كاخص االمتناف، كعظيـ الشكر

داريييا  .كمساعدتيـ كرعايتيـ بفضميـ جميعان  مركنيغى  فقد األمينيف، مكتبتيا كأمناء المحترميف كا 

 كالتكجيو اإلرشاد لي قدمكا الذيف العميا الدراسات جنةكلى  نسؽمي  إلى زيؿالجى  كرً الشي بً  تقدـأى  ماكى 
 .الرسالة ىذه إلتماـ

 .رسالتي مناقشة لقبكليـ األفاضؿ األساتذة المناقشة لجنة أعضاء إلى كاالمتناف بالشكر كأتكجو

 القضائية، كاألحكاـ المراجع عمى الحصكؿ في ساعدني مف كؿ كالتقدير الشكر مف أستثني كال
ر رئيس ىيئة القضاء العسكرم المكاء القاضي اسماعيؿ فراج، كسعادة رئيس بالشك كأخص

االستاذ الدكتكر محمد الحاج قاسـ، كسعادة القاضي فتحي أبك  المحكمة الدستكرية العميا
 ككؿ مف قدـ لي يد العكف ليخرج ىذا العمؿ الىكالمقدـ عبدالحميـ عطية سركر 
 النكر.



 ج

ممخص

تنصب ىذه الدراسة عمى الكالية القضائية لمقضاء العسكرم الفمسطيني مف حيث بياف معيار 
االختصاص لمقضاء العسكرم القائـ عمى ثالثة ضكابط تتعمؽ بالمكاف اك االختصاص الشخصي 

 فقدتبنى المشرع الفمسطيني أكثر مف معيار في تحديد إختصاص القضاء اك المكضكعي، حيث 
فإف مف  كبصفة مكضكعيةمجمكعة محددة عمى سبيؿ الحصر،  ضع ألحكامو بصفة شخصيةأخ

، كذلؾ مقارنة مع الدكؿ ارتكب مجمكعة معينة مف الجرائـ تسرم أحكاـ ىذا القانكف عميو
 االخرل.

كما تطرقت الدراسة إلظيار اكجو التنازع بيف القضاء العسكرم كالقضاء المدني سكاء كاف تنازعا 
أكد القانكف األساسي الفمسطيني عمى انشاء المحاكـ العسكرية بقكانيف اك سمبيا حيث ايجابيا 

م، كعميو كاف خاصة كبأنو ليس ليذه المحاكـ أم اختصاص أك كالية خارج نطاؽ الشأف العسكر 
ال بد مف تحديد المرجع المختص بنظر التنازع بيف القضاء العسكرم كالقضاء المدني سكاء في 

 .القكانيف المقارنة فمسطيف اك في

كعميو كاف ال بد مف بياف مدل دستكرية القضاء العسكرم كمشركعية احكامو مف خالؿ تناكؿ 
التنظيـ الدستكرم لمقضاء العسكرم الفمسطيني مقارنا بالدكؿ االخرل كالمعاىدات كالمكاثيؽ 

 الدكلية، كمشركعية االحكاـ الصادرة عف القضاء العسكرم.

اختصاص القضاء العسكرم في الظركؼ االستثنائية عنو في الظركؼ يختمؼ مف جية اخرل 
حيث يتـ تعطيؿ بعض مكاد الدستكر المتعمقة بالحقكؽ كالحريات في مثؿ ىذه الظركؼ ، العادية

، كالحاالت كتختمؼ درجة االىتماـ كالحماية ليذه الحقكؽ كالحريات زمف الحرب عنيا زمف السمـ
لمدل مشركعية محاكمة المدنييف اماـ القضاء العسكرم سكاء في لذا مف االىمية بمكاف التطرؽ 

فمسطيف اك القكانيف المقارنة كمف ثـ بياف اثر ىذه الظركؼ االستثنائية كما حدث في اعقاب 
انقالب حركة حماس في قطاع غزة كما صدر مف مراسيـ رئاسية كسعت مف اطار اختصاص 

 القضاء العسكرم الفمسطيني.
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Concentrate on the Jurisdiction 

Prepared by: Ala.a Alden Ali Awwad Shalaby 

Supervisor: Dr. Abdelmalek Al-Remawi

Abstract

This study concentrate on the jurisdiction in the Palestinian military 

judiciary in declaration the standard  of the contentious of the military  

jurisdiction that is stand on three controls related to the place, the 

personal jurisdiction or the subject of the crime, the Palestinian  legislator  

adopted  more than one standard, and to his judgment he compel a 

specific group depend on their personal position in a limited rang, 

objectively  a person who committed a specific crimes  compel to these 

law, compared with  other countries.   

Also this study mentioned the conflict between the military and the civil 

judiciary if it was in a positive or a negative way, and the  Palestinian law 

conform on establishing the military courts  on specific laws and there is 

no control or anything to do outside the military issues, and so it should 

be staffed a competent reference in issues between the military and civil 

courts even if it was in the Palestinian laws or the comparative laws. 

the constitutionality of the military  judiciary must be clarified and the 

legitimacy of its rules through organizing the constitution of the 

Palestinian military judiciary comparing it with the other countries, 

treaties ,international conventions and the legitimacy of the judgements  

comes out of the military judiciary.  

in other side the competence of the military judiciary is deferent in 

exceptional circumstances, so in some cases some of the rights and 

liberties are disabled, and the concern is less in the war time  to these 

rights, so  it is important to talk about trialling the civilian in the  military 

courts in Palestine or other countries, and the effects  of this exceptional 

circumstances like the events that happened in Gaza after the coup of 

Hamas organization, and the presidential formalities  that ranged the 

competence of the military judiciary 
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المقدمة:

 فيك ،بالنسبة إلى التشريع الجنائي العاـ اخاصن  اجنائين  االعسكرم بشكؿ عاـ تشريعن  التشريعي  يعتبري  

 القكاتً  كانتظاـً  كمصالحً  مف حيث تحديد الجرائـ المخمة بأمفً  كالشكميةً  الماديةً  لألحكاـً  جامعه 

 تباع لمعاقبةً اإلجراءات كاجبة االفضالن عف تحديد  ،جريمةو  د عقكبات مناسبة لكؿ  يكتحد ،المسمحة

إلى تخصيص القضاء العسكرم اتجو  عى المشرٌ  ف  أكىذا يعني  العسكرية، كاألحكاـً  بالقكاعدً  المخميفى 

 شخاص.مف حيث المكاف كالمكضكع كاأل

مع طبيعةً  يتفؽي  ، العسكريةً  خاص لمقكاتً  يجاد نظاـو إ ىذه المحاكـ في نشاءً إمف  تأتي الحكمةي 

 القكاتً  كلو منتسب عسكرم خاص يخضعي  لييا كتشكيميا مما يقتضي كجكد قضاءإالمككمة  المياـً 

ـى  ف  أالمسمحة، كما  ينبغي سرارو أ تنطكم في غالبيتيا عمى المعسكراتً  داخؿى  التي تقعي  الجرائ

عسكرم قضاءو  يقتضي كجكدى الذم  األمري  كالسرية، باألمفً  تتعمؽي  عتباراتو المحافظة عمييا ال

 صص لمنظر في تمؾ الجرائـ.متخ

كما جاء في القانكف األساسي  مو الخاصة فيو،ظه كنلو قكاعدي  خاص   قضاءه  العسكرم   القضاءي 

حيث ليس ليذه المحاكـ خاصةو  بقكانيفى  العسكريةي  المحاكـي  تنشأي  ،2003ؿ لسنة الفمسطيني المعدٌ 

لتشريعو  فيك بحاجةو  اخاصن  ءن كالية خارج نطاؽ الشأف العسكرم، كككنو قضا أكاختصاص  م  أ

ـى  يحددي  خاص   جنائي   لمجرائـ المخمة بأمف كمصالح كانتظاـ القكات كالشكميةى  الماديةى  األحكا

 تباع لمعاقبة المخميفى اإلجراءات كاجبة اال عف تحديدً  الن المسمحة كتحديد عقكبات مناسبة ليا، فض

 خاصة، كجدتو قكانيفي أ قانكني   الفمسطيني جيازه  العسكرم   العسكرية، فالقضاءي  كاألحكاـً  بالقكاعدى 

(الصادر عف رئيس منظمة التحرير 5التشريعي رقـ) القرارً  ( بمكجبً 1979صدرت في العاـ)

 طمؽ عميو في حينيا القضاء الثكرم.أي  الفمسطينية،
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مف  اجزءن  يمارسي  متخصصه  قضائي   زه اىك جي عاـو  بشكؿو  العسكرم   القضاءى  ف  أالقكؿ  كعميو يمكفي 

كمف في حكميـ كعمى  كفالعسكري ـكى مف األفراد، ةو معين السمطة القضائية في الدكلة عمى فئةو 

 حددىا القانكف. ةجرائـ معين

اعتبار في المجتمع كذلؾ عمى  فردو  ألحكاـ التشريع الجنائي كؿ   يخضعى  فٍ أىي  ذا كانت القاعدةي ا  ك 

( مف القانكف األساسي الفمسطيني 9لممادة ) ، استنادناالفمسطينييف سكاء في الحقكؽ كالكاجبات ف  أ

ي تحديده ف أخذي ي (1979العقكبات الثكرم لسنة ) قانكفى  ف  أ (، إال2003المعدؿ لسنة )

ك  ،عمى الصفة العسكرية كالثكرية يعتمدي  شخصي   لألشخاص الخاضعيف لو بمعياريف: معياره 

حكؿ مدل قانكنية  كاسعان  جدالن  األمر الذم يثيري  ،عمى نكع الجريمة يعتمدي  مكضكعي   معياره آخري 

المكضكعي،  االختصاصلمعيار  استنادناخضاع المدنييف غير العسكرييف لمقضاء العسكرم إ

لكالية القضاء العادم،  القضاء العسكرم عمى المدنييف اقصاءن  اختصاصً  امتدادي  حيث يعتبري 

 ؿ التي تنص  المعدٌ  الفمسطيني ف األساسيمف القانك  (1( فقرة )30مع نص المادة ) كتعارضان 

إلى قاضيو  االلتجاءً  فمسطيني حؽ   لمناس كافة، كلكؿ   كمكفكؿه  مصكفه  حؽ   التقاضيى  ف  " أعمى 

 ."الطبيعي
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 :مصطمحاُت الدراسة

 _  العسكري الفمسطينية: القضاءِ  ىيئةُ أوال 

فراد قكل أانكف بحؽ مرتكبي الجرائـ مف تعنى بتطبيؽ الق ،مستقمةه  فمسطينيةه  عسكريةه  قضائيةه  ةه ىيئ

العسكرية، النيابة العسكرية، كالتي تتبع  تتككف ىذه الييئة مف: المحاكـً حيث الفمسطيني،  األمف

العسكرم، الذم يتكلى  العاـً  النيابة العسكرية النائبي  ، كيترأسي داريان إرئيس ىيئة القضاء العسكرم 

فراد قكل األمف أمف  كل كاإلخبارات بالجرائـ الكاقعةً االشك عضاء النيابة العسكرية تمقيأبمساعدة 

المحاكمات الجزائية  أصكؿً  مف قانكفً   14ك 13حكاـ المكاد قنا ألالفمسطيني كالتحقيؽ فييا كف

 بالشككل لدل ىيئةً  يتقدـى  فٍ أ يستطيعي  فمسطيني فو مكاط كؿ   عمى اعتبار أف  ، 1979عاـ  ةالعسكري

التي ، العسكرية المكجكدة في جميع محافظات الكطف النيابةً  الؿ مقراتً العسكرم مف خ القضاءً 

نزاؿ حكـ القانكف المختصة إل العسكريةً  يا إلى المحكمةً حالتى إفي ىذه الجرائـ ك  تتكلى التحقيؽى 

 لمعدالة المنشكدة. تحقيقان  فييا،

 العسكرية: الجريمةُ ثاني ا_ 

العسكرم متى كقع مف شخص لو  العقكباتً  انكفً في ق التجريميةى  النصكصى  يخالؼي  فعؿو  كؿ  

 .أك حكمان  صالن أالصفة العسكرية 

 الموضوعي:  ثالث ا_ االختصاُص 

 سنادً ا أك ضابطي  فالمعياري  ،بحسب طبيعتيا أك نكعيا بالفصؿ في المنازعةً  المحكمةً  ىك سمطةي 

 أك مكضكعيا. الجريمةً  ختصاص ىك نكعي اال
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 الشخصي: رابع ا_ االختصاُص 

مرتكب الجريمة كما في القضاء العسكرم  إلى شخصو استنادنا بنظر القضية  المحكمةً  طةي سم

 ممف يعممكف في المؤسسة العسكرية. الجريمةً  عندما يككف مرتكبى 

 : 1121لسنة الثوري  العقوباتُ  قانونُ خامس ا_ 

القسـ العاـ  :ى قسميفإل عمى لماىية الجرائـ كالعقكبات المقررة ليا، كينقسـي الناظـ األ ىك القانكفي 

كتحديد  العقكبات كسرياف القانكف مف حيث الزماف كالمكاف، لقانكفً  العامةى  القكاعدى  كيتضمفي 

ركانيا كالشركع في الجريمة كأنكاع أالجرائـ ك  أنكاعالشخصي كالمكضكعي ك  االختصاص

متعمقة إلى تحديد مجمكعة النصكص القانكنية ال انصرؼأما القسـ الخاص فقد  .العقكبات

 باألفعاؿ المجرمة كالجزاء المقرر ليا.

 : التطوُر التاريخي لمقضاِء العسكري الفمسطيني

بقكات الثكرة الفمسطينية  لمقضاء الثكرم المختص   امتدادناالفمسطيني  العسكرم   القضاءي  يعتبري 

الصادر  5رقـ  التشريعي القرارى  ليذا القضاءً  القانكني   ساسي األ كافى ك كفصائؿ منظمة التحرير، 

لمنظمة التحرير الفمسطينية الشييد ياسر عرفات بتاريخ  التنفيذيةً  المجنةً  عف رئيسً 

مف خاللو بالعمؿ بأربعة قكانيف ىي )قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  مرى أ قد، 11/9/1979

  رية( كنظاـ رسكـ المحاكـ الثك  ، كصالحقانكف مراكز اإلك قانكف العقكبات الثكرم، ك الثكرم، 

 يكف أيضان كانكا في الشتات، كالمدنأينما  الفمسطينيةً  الثكرةً  ىذه القكانيف قكاتي  ألحكاـً  خضعى قد 

ـى   الثكرة الفمسطينية. بحؽ   ممف ارتكبكا جرائ
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ـ  ـ 1993أكسمك عاـ  اتفاقيةً  كبعد تكقيعً  بالعمؿ  الفمسطيني مستمران  العسكرم   القضاءً  تشكيؿي  ت

ياسر  الصادر عف الشييدً ـ 1995 ( لسنة1رقـ) المرسكـى  أف  بالرغـ مف ك  بالقكانيف السابقة،

 العمؿي  يستمرى  فٍ أفي المادة األكلى منو عمى  في ىذا المجاؿ عندما نص   اعرفات كاف كاضحن 

في األراضي  ـ5/6/1967قبؿ تاريخ  المفعكؿً  التي كانت ساريةى  كاألكامرً  نظمةً كاأل بالقكانيفً 

ـ  الفمسطينية حتى   ـ2007ة( لسن9الرئاسي رقـ) المرسكـً  صدكري  تعقيدان  كما زاد األمرى  ،ىاتكحيدي  يت

 مـ يقتصرً فالعسكرم في قطاع غزة،  االنقالب عيقبى الطكارئ  حالةى  بمقتضاه الرئيسي  عمفى أ حيث

ـ   ـ2007( لسنة 28رقـ ) الرئاسي   المرسكـى  أيضان  صدرى أعمى إعالف حالة الطكارئ بؿ  األمري   ت

تمثمت بمنح ىذا القضاء كالية كصالحية  مقضاء العسكرم،ل جديدةو  اختصاصاتو  ضافةي إمقتضاه ب

 الكطنيةً  عمى مسؤكلي كمكظفي السمطةً  الكاقعةً  كالجرائـً  العامةً  بالسالمةً  المخمةً  النظر بالجرائـً 

مف العاـ الداخمي، كاأل العامةً  عمى السالمةً  الكاقعةً  كمؤسساتيا كممتمكاتيا كالجرائـً  الفمسطينيةً 

 األمف الفمسطينية كمنتسبييا. عمى أجيزة الكاقعةً  كالجرائـً 

مف القانكف األساسي الفمسطيني  العسكرم الفمسطيني تنطمؽي  لمقضاءً  الناظمةً  القكانيفى  ف  إكعميو ف

كقانكف  ـ2005( لسنة 8ضافة إلى قانكف الخدمة لقكل األمف رقـ )إ ـ2003لسنة  ؿً المعد  

 ـ.1979كقانكف العقكبات الثكرم لسنة  ـ1979محاكمات الجزائية الثكرم لسنة أصكؿ ال
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:األىميُة النظريةُ 

 _ىميتيا العممية مف عدة نكاحي:أ ىذه الدراسةي  تستمد  

كالمكتبات مف  العمميةً  ركقةً كبالتالي قمة ما في األ و كقمة البحث فيو،نفسً  المكضكعً  مف أىميةً  -

 تككفى  فٍ أل يسعى ال سيما أف  الباحثى  القضاء العسكرم الفمسطيني،الدراسات المتخصصة في 

 و مف حيث الدراسة كالتمحيص.عطائو حقٌ ا  ك  لمتعمؽ في ىذا المكضكعً  لمباحثيفى  بادرةن  ىذه الدراسةي 

في المنظكمة القانكنية المنظمة لعمؿ القضاء العسكرم في فمسطيف،  الخمؿً  لمكاطفً  التعرضً  -

 خرل.العسكرم في الدكؿ األ القضاءً  مف القكانيف المنظمة لعمؿً  كمقارنتيا بغيرىا

كالحريات  الحقكؽً  لمقضاء العسكرم كمدل مراعاتيا لحمايةً  االختصاص حدكدً  برازً إ -

 المنصكص عمييا في القانكف األساسي الفمسطيني كالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية المعنية بذلؾ.

 :األىميُة العمميةُ *   

 العسكريةى  المؤسسةى  ـي ظ  نى ككنو يي  في مكضكع القضاء العسكرم مف األىمية بمكافً  بحثي ال يعتبري 

ذات الطبيعة التنظيمية الخاصة المستمدة مف طبيعة الكظيفة المنكطة بيا، كالدكر الذم تمارسو 

كالذكد عنو بالشكؿ الذم يمكنيا مف تحقيؽ ما  المجتمعً  ىذه المؤسسة في الحفاظ عمى كيافً 

 كازدىار. ليو مف تقدـو إترمي 
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 :األىميُة اآلنيةُ *

 اختصاصو كرغبتو في تحديد نفسً  الباحثً  عمؿً  نية مف طبيعةً ىميتيا اآلأ ىذه الدراسةي  تستمد  

 ران ظن بيا كالخركج بتكصيات حكؿ ىذا المكضكع، المعمكؿً  القضاء العسكرم كفقان لمقكانيفً 

 بيئةو  في خمؽً  األمنية، األمر الذم يساىـي  األجيزةً  مؿً عمى ع السيطرةً  حكاـً ا  ك  ألىميتيا في الضبطً 

حيث اعمؿ في الشرطة الفمسطينية كاشغؿ  ، ةمستقم فمسطينيةو  دكلةو  لقياـً  ان ديتمي ،سميمةو  يةو أمن

 منصب مدير شرطة محافظة بيت لحـ .
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 :اشكاليُة الدراسة

 الثكرةً  كاقعى  الزمني ك القكانيف المنظمة لمقضاء العسكرم الفمسطيني الظرؼى  راعت حزمةي 

 لتنظيـً الفمسطينية ؛ لثكرة عقبى ا تٍ عى ضً يا كي ن  أمف نصكصيا  ظي الحى صدارىا، كيي إ الفمسطينية عند

اختصاص ىذه  تقميدية، فإلى جانبً  عسكريةو  لمؤسسةو  ال ،في الشتات الفمسطينيةً  التجمعاتً 

ا افقد  ،بالتجريـ كالعقاب عمى صعيد الجانب العسكرم الثكرم القكانيف  لمدنييفى شممت أيضن

كما كاف عميو الحاؿ في ، في المناطؽ التي تسيطر عمييا الفمسطينيةً  الثكرةً  إلدارةً  الخاضعيفى 

 بعض المناطؽ المبنانية كالمخيمات الفمسطينية في تمؾ الحقبة.

مدل ك  الفمسطيني   العسكرم   لمقضاءً  االختصاص محدداتً  حكؿى  الدراسةً  مشكمةي  كعميو تتمحكري 

كمف ىنا  .، كالجدؿ حكؿ خضكع الشرطة لمقضاء العسكرم اـ المدنيكالحريات مراعاتو لمحقكؽً 

 التساؤؿ التالي:  مف خالؿً  الدراسةً  مشكمةى  نطرحى ل ننطمؽي 

 الشخصي والموضوعي لمقضاء العسكري الفمسطيني؟ االختصاصما حدود 

اء العسكرم كمشركعية أحكامو في تقتضي االجابة عمى ىذا التساؤؿ الكقكؼ عمى دستكرية القض

حاكـ العسكرية في )الفصؿ الثاني()الفصؿ األكؿ(، كمف ثـ التطرؽ الى نطاؽ اختصاص الم
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 :الفصل األول

 ُدسُتورِيِة الَقَضاِء الَعْسَكري َوَمشروِعَيِة َأْحَكاِمو


ةى في الدكلة، ككيفيةى إف  القكاعدى التي يتضمنييا الدستكري ىي التي تبيفي الحقكؽى كالحرياًت العام

ممارسة السمطة فييا كمصدرىا كانتقاليا، كبيا تتقيدي سمطةي الحكـ، كفييا الفصؿي كالتكازفي بيف 

ىيئاًت الدكلًة المختمفة، حتى تتحقؽى حمايةي مبدأ سيادة القانكف الذم يككف ضمانة لحمايًة حقكًؽ 

 .1األفراد كحرياتيـ

ت يجبي أٍف تراعي المبادئى األساسيةى في الدستكر كعمى رأسيا كىذا يعني أف  التشريعاًت إذا صدر 

الحقكؽ كالحريات فإذا صدرى تشريعه كفيو خركجه عف ركًح كمقتضى الدستكر، كافى التشريعي غيرى 

دستكرم، كىذا الخرؽي لو صكرتاف، فإٌما أف يككفى خطأن في القانكف عندما يسيءي المشر عي إلى 

كف ؿى الدستكري بحمايتيا، كأٌما أٍف يككفى خطأن في الكاقعة عندما ال يكفؽي المبادئ كالحريات التي ت

 .2 في تقدير قكاعد الدستكر في المجاالت التي تخضعي لمسمطة التقديرية

 )المبحث األول(،األمري الذم يتطمبي الكقكؼى عمى التنظيـ الدستكرم لمقضاء العسكرم في 

 )المبحث الثاني(.ستثنائية في كاختصاص القضاء العسكرم في الظركؼ اال

 

 

                                                           
1
الرقابةعلىدستورٌةالقوانٌنوتطبٌقاتهفًالتشرٌعالجزائري،مجلةاالجتها-  دالقضائً،بوسطلةشهرزاد،مدورجمٌلة،مبدأ

.433،جامعةمحمدخٌضربسكرة،الجزائر،ص8008العددالرابع،
2
 - Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel .Ed.Montchrestien Paris eedition .P 136 
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 :المبحُث األولُ 

 التنظيُم الدستوريُّ لمقضاِء العسكرّي الفمسطيني


مستقمة  ماـ محكمةو أقضيتو  تنظرى  فٍ أخريف في اآلعمى قدـ المساكاة التامة مع  نساف الحؽ  إ لكؿ  

ىذا  ف  إ ،1ليوإ وي ائية تكج  جز  تيمةو  م  أفي حقكقو كالتزاماتو ك  لمفصؿً  اكعمنين  عادالن  انزيية نظرن 

عمييا المتقاضي  يحصؿى  فٍ أ كحريات المكاطنيف كالضمانات التي يجبي  بحقكؽً  يتعمؽي  الحديثى 

 لممكاطف سكاء كافى  االعالـ كاعتبرتيا حقن  فيدساتير ال ت عمييا كافةي التي نص   الضماناتي  كىي تمؾى 

كحيدة القضاء كفيـ قضيتو مف قبؿ  ةبنزاى ك االستثنائية ليشعرى أذلؾ في الظركؼ العادية 

القضاء  ت عمى كجكدً دساتير دكؿ العالـ نص   معظـى  ف  فإ لذا ،2العدؿ كممةى  القضاء ليقكؿى 

 الحقكؽى  ت عمى تنظيمو بشكؿ كاضح مف خالؿ نصكصيا لتكضحى كما نص  ، العسكرم  

 في حيف اكتفى البعضي  العسكرم   ماـ القضاءً أبيا المتقاضي  يتمتعى  فٍ أ كالضمانات التي يجبي 

  .3العادم عً و لممشر  تنظيمً  ميمةي  تٍ مى ككً أك  العسكرم   القضاءً  بذكرً 

بقكانيف  العسكريةي  المحاكـي  تنشأى نص  عمى أٍف  الفمسطيني   ساسي  األ لقانكفى ا في فمسطيفى فإف  

في  كما جاءى . 4ك كالية خارج نطاؽ الشأف العسكرمٌ أ اختصاصو  كليس ليذه المحاكـ أم  ، خاصة

تشكيؿ المحاكـ ك  ـ تشكيؿ النيابة العسكرية، 1979ة قانكف اصكؿ المحاكمات الثكرم سن

سمطة رئيس القضاء الثكرم عمى النيابة كالمحاكـ العسكرية ككذلؾ المسائمة ك  ػ،العسكرية

 نكفً في القا آخرى  نص   أم   كلـ يردٍ  ،االنضباطية ألعضاء النيابة العسكرية كالقضاة العسكرييف

                                                           
1
(00االعالنالعالمًلحقوقاالنسان,المادةرقم)- 

2
,ماٌو,ٌونٌو,6-5الحرٌاتالشخصٌةفًظلالقوانٌناالستثنائٌة,مجلةالمحاماة,العددانحسنصادقالمرصفاوي,ضمانات- 

.077,ص0976
3
.6,ص،بدونسنةنشردارالنهضةالعربٌة،الطبعةاألولى،دستورٌةالقضاءالعسكريبٌناالطالقوالتقٌٌدعمرعلًنجم،- 

4
(.000/8القانوناالساسًالفلسطٌنً,المادة)- 
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لـ  حتى كممة الشأف العسكرمٌ  ،كالمحاكـ العسكرية  العسكرم   بالقضاءً  يتعمؽي  الفمسطيني   ساسي  األ

 منيا. المقصكدً  حقيقةى  الدستكرم   النص   يكضحٍ 

دكف  و يختصي ن  أك  مستقمةه  قضائيةه  جيةه  العسكرم   القضاءى  ف  أعمى  نص  فقد  المصرم   ا الدستكري مٌ أ

فرادىا كمف في حكميـ كالجرائـ أيا ك اطً كافة الجرائـ المتعمقة بالقكات المسمحة كضبٌ غيره بالفصؿ ب

عمى عدـ  المصرم   الدستكري  كما أكدى . 1الخدمة كبسببً  ثناءى أفراد المخابرات العامة أالمرتكبة مف 

 امباشرن  اعتداءن  مف ذلؾ الجرائـ التي تمثؿي  امستثنين  العسكرم   ماـ القضاءً أجكاز محاكمة المدني 

ك أك المناطؽ العسكرية أفي حكميا  ك ماأك معسكرات القكات المسمحة أ ت العسكريةً آعمى المنش

سرارىا العسكرية أك أك كثائقيا أك ذخائرىا أسمحتيا أك أك مركباتيا أاتيا ك معدٌ أ ،الحدكدية المقررة

 اعتداءن  ك الجرائـ التي تمثؿي أ ،الجرائـ المتعمقة بالتجنيد كأك المصانع الحربية أمكاليا العامة أك أ

 ميمةى  المصرم   ككؿ الدستكري أعماؿ كظيفتيـ. كقد أتأدية  فرادىا بسببً أك أاطيا عمى ضبٌ  امباشرن 

 القانكفي  فييا )كيحددي  ( كالتي جاءى 204) المادةً  مف خالؿً  2العادم عً لممشر   العسكرم   القضاءً  تنظيـً 

ـى   القضاءً  عضاءى أ أشارى إلى أف  كما  ،خرل(األ ء العسكرمٌ القضا اختصاصاتً  كيبيفي  تمؾ الجرائ

المقررة  كالكاجباتً  كالحقكؽً  الضماناتً  كتككف ليـ كافةي  ،مستقمكف غير قابميف لمعزؿ العسكرم  

 .3ألعضاء السمطة القضائية

ني  في األمري الذم يتطم بي التعرؼى عمى مدل دستكرية التنظيـ القانكني لمقضاًء العسكرم  الفمسطي

 (.المطمب الثانيكمشركعية األحكاـ الصادرة عف القضاًء العسكرم  في ) )المطمب األول(،

 

                                                           
1
منالدستورالمصري.003المادة- 

2
6عمرعلًنجم,مرجعسابق,ص- 

3
منالدستورالمصري.003المادة- 
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 المطمُب األولُ 

 التشريعات الناظمة لمقضاء العسكري


بالحبس  كتمر   بالغرامة كالتي تبدأي  ،بشدة العقكبات التي ترد في نصكصيا الجنائيةي  القكانيفي  زي تتمي  

بالعقكبات الكاردة  ىذه العقكباتي  قكرنتذا ما ا  ك  ،تمؾ العقكبات الجنائية أشد   يكى باإلعداـكتنتيي 

كلى تقتصر عقكباتيا في األ التيك القكانيف المدنية أدارية مثؿ القكانيف اإل؛ خرلفي القكانيف األ

 ،ظؼدرجة المك  ك تنزيؿى أالراتب  ك حسـى أ نذارى اإل كتشمؿي  ،عمى الحرماف مف مزايا الكظيفة العامة

كلشدة ىذه العقكبات  لذا ،ك فسخ العقدأك البطالف أالتعكيض إٌما عقكبات فالكفي الحالة الثانية 

لى مراعاة مبدأ دستكرية إحاجة  كثري أ فيي بذلؾبحياة المتيـ كحريتو كمالو  و مف مساسو قي حً مٍ كما تي 

 .1ىذه القكانيف الجنائية

ذا كافى  ىذه الدكؿ بو بمقدار ما تمتـز  نساف يقاسي كحقكؽ اإلكمجاراتيا لمديمقراطية  الدكؿً  تقدـي  كا 

ـى  القانكفً  كالذم يعني سيادةى  ،بمبدأ الشرعية مبدأ دستكرية القكانيف كالتشريعات كعدـ اصدار  كالتزا

 فٍ أ يجبي  كالعسكرمٌ  بشقيو النظاميٌ  لقضاءى إف  ابالتالي ف، 2ك قكانيف تخالؼ الدستكرأ قراراتو  ةً أيٌ 

 الفرع)في  الفمسطينيٌ  العسكرم   لتنظيـ القانكني لمقضاءً اعمى شرعية  مبنيةو  اممةو ك بشرعيةو  يتمتعى 

 )الفرع الثاني(في  الفمسطينيٌ  العسكرم   كدستكرية التنظيـ القانكني لمقضاءً  (االول

 

 

 

                                                           
1
.599،ص0990النهضةالمصرٌة,عزتمصطفىالدسوقً,شرحقانوناألحكامالعسكرٌة,الطبعةاألولى,مطبعة- 

2
.600عزتالدسوقً،مرجعسابق،ص- 
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 الفرُع األولُ 

 التنظيُم القانونيُّ لمقضاِء العسكريِّ الفمسطينيّ 


ـى  التشريعي   القرارى  11/9/1979 يخً عرفات بتار  ياسري أصدرى الرئيسي  رئيس المجنة  بصفتو( 5) رق

صكؿ المحاكمات أقانكف  :كىي ،قكانيف بأربعةمؿ لمعالتنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 

قانكف نظاـ ك  ،كالتأىيؿ صالحقانكف مراكز اإلك  ،قانكف العقكبات الثكرمك  ،الجزائية الثكرم

ـ  . كقد 1رسـك المحاكـ الثكرية فراد أمف منظمة التحرير الفمسطينية ك  ىذه القكانيف عمى كؿ   تطبيؽي  ت

 الجزائيةي  ىذه التشريعاتي  تٍ ىدفى  راضي المحتمة حيثي الشعب الفمسطيني الذيف يعيشكف خارج األ

 . جراءات القانكنية بحقيـيا كمالحقة مرتكبي الجرائـ كاتخاذ اإلعضائً ألى حماية المنظمة ك إ

القانكنية التي يجب اتباعيا  جراءاتً اإل المحاكمات الجزائية الثكرم تمؾى  صكؿً أ في قانك  نظـى  حيثي 

حكاـ كالمصادقة األ صدكرً  كعمميا كطريقةى  المحاكـً  اختصاصى  حى كضٌ  ك ،في التحقيؽ كالمحاكمة

ـي  د  عى فعاؿ التي تي عمى األ فقد نص   الثكرم   العقكباتً  ا قانكفي مٌ أحكاـ. عمى تمؾ األ ميا كجر  جرائ

حكاـ األ ك صالح كالتأىيؿمراكز اإل قانكفى  منيا. كما كضعى  المناسبة لكؿ   ليا العقكباتً  دى كحدٌ 

ـ   ىذه المراكز بحيثي  الخاصة بعمؿً   مدةً  قضاءً  بيدؼً  كضع المحككميف في ىذا المكافً  يت

ـ   رة صالحيـ كتأىيميـ لالندماج في المجتمع بصك إعادة إالعمؿ كذلؾ عمى  محككميتيـ كيت

عرفات  ياسري  الراحؿي  صدر الرئيسي أ 1994كفي العاـ ، محككميتيـ مدةً  الة بعد انتياءً يجابية كفعٌ إ

قبؿ  المفعكؿً  ساريةى  تٍ عمى استمرار العمؿ بالتشريعات كالقكانيف التي كانى  نص   ارئاسين  اقرارن 

ـى  في الضفة الغربية كقطاعً  5/6/1967 و في العاـ عممى  التشريعي   المجمسي  غزة كعندما استم

سرائيمي في الضفة االحتالؿ اإل مف قكاتً  تٍ كامر العسكرية التي صدرى األ لغى معظـى أ 1996
                                                           

1
احتجازالمدنٌٌغاندي-  لحقوقاالنسان،نربعً، المستقلة الهٌئة العسكري، بقرارمنالقضاء الفلسطٌنٌة األمنٌة لدىاألجهزة

.00،ص8008سلسلةتقارٌرخاصة،رامهللا،
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 كالمادةً  ،2(101/2) كالمادةً  ، 1(97) المادةً  بمكجبً  العسكريةي  المحاكـي  تً مى ككذلؾ شك   ،كغزة

 المختصةى  الجيةى  كرم  العس القضاءى  كالتي اعتبرىتً  ،الفمسطيني ساسي  مف القانكف األ 3(30/1)

 العسكرم   القضاءً  تقسيماتي  في حيف جاءىتٍ  ،القضايا ذات الشأف العسكرمٌ في بالنظر  اقضائين 

 الفمسطيني عمى النحك التالي:  

 .العسكريّ  عمى لمقضاءِ األ المجمُس  – العسكريِّ  القضاءِ  ىيئةُ  :وال  أ

حدل مؤسسات إىي ك  الفمسطيني   الثكرم   اءً القض يا مؤسسةي بأن   العسكرم   القضاءً  ىيئةي  ؼي تعر  

صالح كفركع حسب إىذه المؤسسة نيابة عامة كمحاكـ كمراكز  كتتبعي  ،منظمة التحرير الفمسطيني

 الفمسطيني   الثكرم   لمقضاءً  العامةى  دارةى اإل الثكرم   القضاءً  ىيئةً  ى رئيسي كيتكلٌ ، 4التشريعات الثكرية

 .5المؤسسة القضائية فرادً أك  اطً ضبٌ  و كافةي كيعاكني  عمى مباشرةن القائد األ كيتبعي 

ـي فأىم   ،الثكرمٌ  رئيس ىيئة القضاءً  ا عف اختصاصاتً مٌ أ كقضاة النيابة  المحاكـً  عضاءً أ يا قيا

القضاة كيككف  ؿً بى بطمبات الرد المقدمة مف قً  الفصؿي  ايضن أكمف اختصاصاتو  ،ماموأبأداء اليميف 

في حالة دفع المتيـ بعدـ  العسكرم   العاـ   النائبً  قرارً  ضد   ؼباالستئناف كتمقي الطع ،اقراره نيائين 

ك الطعف أ ا،عقابن  ال يستكجبي  الفعؿى  ف  أك أك سقكطيا أ لك عدـ سماع الدعك أاالختصاص 

ه قراري  المحاكمة كيككفي  ك بمزكـً أ ه باالتياـً قراري  ذا كافى إ دعكلفي ال بقرارات النائب العاـ العسكرمٌ 

في  ضكالنظر بطمبات النق العسكرم   العاـ   النائبً  بقراراتً  مف اختصاصاتو الطعفى  ف  إ اكم ،اائين ني

التدقيؽ  ككذلؾى  ،مف الثكرةأعف المحكمة العسكرية الدائمة كمحكمة  الصادرةً  النيائيةً  حكاـً األ
                                                           

1
هاوٌحددالقانون(منالقانوناالساسً)السلطةالقضائٌةمستقلة,وتتوالهاالمحاكمعلىاختالفانواعهاودرجات97المادة)- 

طرٌقةتشكٌلهاواختصاصاتهاوتصدراحكامهاوفقاًللقانون,وتعلناالحكاموتنفذباسمالشعبالعربًالفلسطٌنً
2
(منالقانوناالساسًالفلسطٌنً)تنشأالمحاكمالعسكرٌةبقوانٌنخاصةولٌسلهذهالمحاكمأياختصاصاو000/8المادة)- 

الشأنالعسكري(والٌةخارجنطاق
3
(منالقانوناالساسًالفلسطٌنً)التقاضًحقمصونومكفولللناسكافة,ولكلفلسطٌنًحقااللتجاءالى40/0المادة)- 

قاضٌهالطبٌعً,وٌنظمالقانوناجراءاتالتقاضًبماٌضمنسرعةالفصلفًالقضاٌا.
4
لثوري(منقانوناصولالمحاكماتا456المادة)- 
5
-( للقضاء457المادة العامة الثورياالدارة القضاء ٌتولىرئٌسهٌئة ( المحاكماتالثورينصتعلى: منقانوناصول )

الفلسطٌنًوٌتبعالقائداالعلىمباشرةوٌعاونهكافةضباطوافرادالمؤسسةالقضائٌةوٌجريتعٌٌنهبقرارمنالقائداالعلى.
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 فٍ ألو  التكافؽ يككفي كفي حالة  ،القانكف كفؽى  تٍ قد تم   جراءاتً اإل بإجراءات كحكـ المحكمة بأف  

لييا إً  عيدى أي اس التي سى ت محكمة األى فى ذا خالى ا  ك  ،بالتصديؽ عميو مف الجية المختصة الحكـى  يرفعى 

لى إكراؽ الدعكل أبإحالة كافة  قكـى تف أيجكز لييئة القضاء  ضالنق ميو قراري عى  مؿى شتى إً كـ الذم الحي 

ا كما ،لألصكؿ العادية افييا مرافعة كفقن  لى النظرً إة مة الخاص  حكى المى   يعتبري مف اختصاصاتو أيضن

 .1عمى المحاكـ العسكرية اإلشراؼ

 الثورة (  منِ أ العميا ) محكمةُ  العسكريةُ  ا: المحكمةُ ثاني  

يا ن  أب القانكفي  فادى أالعميا كالتي  العسكريةً  المحكمةً  نشاءي إ صكؿ المحاكمات الثكرمٌ أ في قانكفً  كردى 

 ىيئةي  تشكؿى  فٍ أمف المساعديف عمى  كاؼو  كعددو  كنائبو ، لممحكمة  رئيسو  مف قاضو  تتألؼي 

 عمى سبيؿً  ىذه المحكمةً  اختصاصاتي  تٍ كقد كردى ، قدميـ أمف ثالثة قضاة برئاسة  المحكمةً 

كالنظر في الجرائـ  ،الداخمي كالخارجي الثكرةً  مفً أالحصر كىي النظر في الجرائـ الكاقعة عمى 

كالنظر  ،عداـك اإلأشغاؿ الشاقة المؤبدة األ عقكبةى  الثكرم   العقكباتً  نكفي ليا قا رى خرل التي قرٌ األ

 ايـ كفقن ك حصانتي أيـ صفتي  تٍ ك المناضمكف ميما كانى أخيرة التي يرتكبيا المدنيكف في الجرائـ األ

 2لمقانكف .

  . الخاصةُ  العسكريةُ  : المحاكمُ اثالث  

 مف القائدً  بقرارو  رئيسه  في يعي   مف قاضو  الثكرم   في القضاءً  الخاصةي  العسكريةي  المحاكـي  تتألؼي 

 برئاسةقضاة  مف ثالثةً  ؿي ا ىيئتيا فتشك  مٌ أ ،آخر نائب لو كعدد كاؼ مف القضاة عمى كقاضو األ

 ،  مف رتبة رائد فأعمى اطي بالنظر في الجرائـ التي يرتكبيا الضبٌ  ىذه المحكمةي  كتختص   ،قدميـأ

 رى في القضايا التي تقرٌ  االمحكمة حصرن  اختصاصاتً  محاكمات الثكرم  ال صكؿً أ قانكفي  دى كقد حد  
                                                           

1
(منقانوناصولالمحاكماتالثوري.39)–/ب(835)–/أ(835)–/ب(006)–(50)–(033)–(004/8المواد)- 

2
(0979(منقانوناصولالمحاكماتالثوريلسنة)86(,)80المواد)- 
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 ،كالقضايا الكاردة في قرار تشكيميا ،فأعمى مف رتبة رائدو  اطً كالجرائـ التي ترتكب مف الضبٌ  ،نقضيا

اكالنظر في الدعاكل المي   .1العسكرمٌ  القضاءً  ىيئةً  ئيسً ف رى مً  لة لوي حى

 ُة.دائمال العسكريةُ  : المحكمةُ  ارابع  

ليا  ارئيسن  يككفي  مف قاضو  تتألؼي  ىذه المحكمةى  ف  أ المحاكمات الثكرم   صكؿً أ في قانكفً  كقد جاءى  

قدـ قضاة برئاسة األ يا مف ثالثةً ىيئتي  ؿي كتشك   ،لو كعدد مف القضاة انائبن  يككفي  آخرى  كقاضو 

في اختصاص القضاء  خمةن دا اختصاصيا كتككفي  في دائرةً  بالنظر في الجرائـ التي تقعي  كتختص  

االستئنافات المرفكعة  بنظرً  كما تختص   ،خاص استثناء عمى ذلؾ بنص   لـ يردٍ  ما ،العسكرم  

 .2لييا في القرارات الصادرة عف المحاكـ العسكرية المركزية الكاقعة في دائرة اختصاصياإ

 .العسكريةُ  الميدانِ  : محكمةُ ا خامس  

قؿ حدىـ عمى األأف كعضكيٍ  مف رئيسو  عمى كتتككفي مف القائد األ بقرارو  ىذه المحكمةي  ؿي شك  تي  

ف عف مف العضكيٍ  أم   رتبةي  رئيس المحكمة عف رائد كال تقؿ   رتبةي  ال تقؿ   فٍ أحقكقي كيشترط فييا 

ـ  ن  أرتبة النقيب بشرط عمى   تٍ ماـ ىذه المحكمة في حالة كانى أف مف العسكرييٍ  أم   محاكمةي  و ال يت

كبة خالؿ العمميات تالميداف بالنظر في الجرائـ المر  محكمةي  كتختص   ،عمى مف رئيسياأ يـرتبتي 

العقكبات  بتطبيؽً  ىذه المحكمةي  كتقكـي  ،لمقانكف االحربية عمى النحك الكارد في قرار تشكيميا كفقن 

ـ  أمف  كجوو  أم   المقررة كال تقبؿي  ـى تمؾ األ تنفيذي  كجو الطعف بتمؾ القرارات كيت بعد مصادقة  حكا

 .3عمى عميياألالقائد ا

 

                                                           
1
 /ب(منقانوناصولالمحاكماتالثوري837()088(,)087المواد)-
2
قانوناصولالمحاكماتالثوري/ج(من830(,)084(,)088المواد)- 

3
(منقانوناصولالمحاكماتالثوري040(,)089المواد)- 
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 .( )العسكريةُ  الثوريةُ  العامةُ  : النيابةُ  دس اسا

عضاء الضابطة أىا بالرقابة عمى دى كحدٌ  العسكرم   عمى كظائؼ النائب العاـ   القانكفي  نص  

بو مف  فيما يقكمكفى  المحاكمات الثكرم   صكؿً أ( مف قانكف 12القضائية المذككريف في المادة )

شراؼ عمى مراكز االصالح كمراقبة سير العدالة كاإل ،عماؿ المتعمقة بالكظائؼ المذككرة فقطاأل

ـ   النائبي  كما يمثؿي  ،كدكر التكقيؼ كعمى تنفيذ القكانيف لدل المحاكـ  التنفيذيةى  السمطةى  العسكرم   العا

ككذلؾ استقصاء  ،ائيةحكاـ الجز كتنفيذ األ العاـ   كلو تحريؾ دعكل الحؽ   ،كالدكائر القضائية

 معاكنةً  عضاء الضابطة القضائية مباشرةي ألمنائب العاـ كسائر  اخيرن أب مرتكبييا ك الجرائـ كتعق  

في  التحقيؽى  العامةي  النيابةي  كما تباشري ، ذلؾ  مري ذا اقتضى األإكظائفيـ  جراءً إ حاؿى  المسمحةً  القكةً 

في حاؿ عمـ النيابة  ،لييـإ الشكاكم التي تردي ك  بالغاتال ىتمقٌ تالقضايا عند االبالغ عنيا كىي 

ـ   يخبركا النائبى  فٍ عمييـ أ خطيرو  جرـو  العامة كالضابطة القضائية بكقكعً  ينفذكا  فٍ أك  افكرن  العا

 ،ىا بعممياخبري  كالمالحقات القانكنية بشأف الجرائـ التي يتصؿي  ،جراءات القانكنيةإلا و بشأفً تعميماتً 

خيران تنفيذ أك ،  العاـ   ك النائبً أ القضائيةً  الييئةً  مف رئيسً  مرو أعمى  ك بناءن أ يانفسً  ا مف تمقاءً مٌ إ

 حكاـ محاكـ الثكرة.أ

 فرى اتتك  فٍ أ عمى الشركط التي يجبي  صكؿ المحاكمات الثكرمٌ أ ( مف قانكفً 14) المادةي  تً نص   كقدٍ 

ـ   النائبي  يرأسيياكالتي  العامةى  ى النيابةى في مف يتكلٌ   .1كطبيعة المسؤكلية المككمة لو ،كرمٌ العس العا

 القضاءً  صالحيةى  عى بكضعو ىذه العبارة الفضفاضة قد كسٌ  التشريعي   المجمسى  ف  أ كيرل البعضي 

                                                           
1
 (,منقانوناصولالمحاكماتالثوري05(,)03المواد)-
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مف القضايا  الكثيري  تحاؿى  فٍ أف مف الممكً  صبحى أو ن  أ حيثي ، المدني  القضاءً  عمى حسابً  العسكرم  

ـى أ تككفى  فٍ أ يجبي  المحاكمةى  ف  أتالي بكبال العسكرم   لى الشأفً إبيذا االتجاه   .1القضاء العسكرمٌ  ما

 .القضائيةُ  : الضابطةُ  سابع ا

ـ   النائبي  يرأسي    ،لرقابتو العسكرية كتخضعي  القضائيةى  و الضابطةى مكانى  يقكـي  فٍ ك مى  العسكرم   العا

لشرطة جيزة كامف كالكحدات كاألاط األكصؼ ضبٌ  اطي ضبٌ  ،القضائي الضبطً  عضاءً أكمف 

 فرادي األ القضائيةً  مف الضابطةً  ري كما يعتبى  ،الفمسطينية المسمحة الثكرةً  قكاتً  اطي كضبٌ ، العسكرية

كؿ خى ف يي كمى  ،اؿمى عٍ أى ك مف يفكضو فيما يكمفكف مف أعمى األ ىذه السمطة مف القائدً  الذيف يمنحكفى 

ع كاقً شكيالت كالمى دة الكحدات كالتى كقا ،خرل منبثقة عنياأي مة نظً أى ك أضى قكانيف تى قٍ مي فة بً ذه الصً ىى 

ـ   مىع العمـً أن و قد ،ينيمسطً ح الفً مى سى فاح المي ز الكً راكً ادة مى كقى   العسكريةً  االستخباراتً  ما بيفى  الدمجي  ت

 .2كضابطة قضائية العسكريةً  الشرطةً  بعمؿً  االستخباراتي  كتقكـي  العسكريةً  كالشرطةً 

 .الثوريُّ  صالحِ اإل مركزُ  :اتاسع  

ـ     مراكز  دارةً إ عمييا اسـي  يطمؽي  مينةو أ بصكرةو  السجناءً  بالتحفظ عمى تختص   دارةو إ تشكيؿي  ت

 دارةً ليذه اإل عى ضً كقد كي  مباشرةن  الثكرم   دارة برئيس ىيئة القضاءً اإل عاـ   مديري  كيرتبطي ، صالحاإل

  .3(1979) صالح كالتأىيؿ الثكرم لسنةمراكز اإل عميو قانكفي  ؽى طمً أ خاص   قانكفه 

 

 

                                                           
1
تارٌخالعسكريوالمدنً،شبكةامٌناالعالمٌةمدونةالصحفً/نجٌبفراج،نمرجعانترنت:حقٌقةالتنازعبٌنالقضائٌٌ- 

http://plg.amin.org/najeepfarraj/2010،الرابط:80:08،ساعةاالطالع05/08/8007االطالع
2
(منقانوناصولالمحاكماتالثوري00المادة)- 

3
(0979رالفلسطٌنٌةلسنة)أنظرقانونمراكزاالصالحوالتأهٌلالثوريلمنظمةالتحرٌ- 

http://plg.amin.org/najeepfarraj/2010
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 عاشر ا: محكمُة االستئناِف العسكريُة:

أصدرى السيدي الرئيسي محمكد عباس رئيس دكلة فمسطيف قرارنا بقانكفو  29/12/2016بتاريًخ 

يتضمفي إنشاءى محكمًة االستئناًؼ العسكرية، حيثي تشك ؿي مف خمسًة قضاةو بقرارو مف القائد األعمى 

، كتختص  بالنظًر في كافًة الطعكف المرفكعًة  بناءن عمى تنسيبو مف رئيس ىيئة القضاًء العسكرم 

إلييا بشأًف األحكاـ كالقرارات الصادرة عف المحكمة العسكرية الدائمة بصفتيا محكمة أكؿ درجة، 

ـى  ككذلؾ القرارات كاألحكاـ الصادرة عف المحكمة العسكرية الخاصة، مف الجديًر بالذكًر أف  األحكا

التي تطبقييا محكمةي االستئناًؼ ىي اإلجراءاتي الكاردةي في قانكف اإلجراءات الجزائية كاإلجراءاًت 

ـى الصادرةى عف محكمًة االستئناًؼ العسكريًة 2001( لسنة 3الفمسطيني رقـً ) ، معى العمـً أف  األحكا

تككفي أحكامنا نيائيةن غيرى قابمة لمطعف كتخضعي لمتصديؽ
1. 

 ،ـ الأطبيعي  قاضو  القاضي العسكرمٌ  اعتبارً  حكؿى الذم أيثير  ىك الجدؿي ما تجدري اإلشارةي إليو 

و ن  أب كاآلخر قاؿى ،  العسكرم   الشأفً  لمقضايا ذاتً  طبيعي بالنسبةً  و قاضو ن  أ ه البعضي اعتبرى  حيثي 

القاضي  صفةى  حيثي يرل البعضي أف   ،القاضي الطبيعي بصفاتً  عي و ال يتمت  طبيعي ألن   غيري 

قاضي المحاكـ  و ال يعتبري كلكن   ،التيمة ك بحسبً  ةعمى حد مكضعو  في كؿ   دي تحدٌ تعي الطبي

 يحرـي  العسكرم   القضاءى  ف  أبحجة  المدنييفى  و بمحاكمةً قيامً  مف حيثي  اطبيعين  يناالعسكرية قاض

ـى أ مف المثكؿً  المدنييفى  لدل  نييفى المد محاكـى  ف  أا قاضييـ الطبيعي كىك القاضي المدني معتبرن  ما

 كىك التقاضي لدل القاضي الطبيعي كالذم نص   م  دستكر  أو لمبد صريحه  العسكرية انتياؾه  المحاكـً 

 .2ساسي  األ عميو القانكفي 

                                                           
1
.0979بشانتعدٌلقانوناصولالمحاكماتالثوريلعام8006(لسنة40(قراربقانونرقم)0ملحقرقم)- 
2
واستناداالىنص .24ناصرالرٌس,عدممشروعٌةمحاكمةالمدنٌٌنامامالقضاءالعسكريالفلسطٌنً,مؤسسةالحق،ص-

منالقانونالفلسطٌنًعلىحقالمواطنالفلسطٌنًباللجوءالىالقضاءوالتقاضًكمانصتالمادةعلىحق(0فقرة40)المادة

.الفلسطٌنًفًااللتجاءالىقاضٌهالطبٌعً
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ـ   ىك القضاءي  الطبيعي   كالقضاءي  و بأحكامً  مكفى كيمً  القانكفى  مينييف يعرفكفى  و مف قضاةو تشكيمي  الذم يت

 الطبيعي   القضاءي  عي الجريمة كيتمتٌ  بكقكعً  يسبؽي  أم بكقتو  اقكانيف مسبقن ال بمكجبً  ؿي و يتشك  ن  أكما ، 

 القانكنيةً  الضماناتً  الطبيعي كافةي  ماـ القضاءً ألممتقاضي  كيككفي ، )المدني( باالستقالؿ كالنزاىة 

و فى ا القاضي الطبيعي فقد عرٌ مٌ أ ،الخضكع لإلجراءات التحقيقية كالمحاكمة كالطعف مف حيثي 

 اك مؤقتن أ ااستثنائين  اقاضين  الدعاكم كال يككفي  بنظرً  نناقانك  و القاضي المختص  ن  ألفقياء با بعضي 

ـ   لتمؾى  قاضو  في يعي   لدعكل معينة بالذات بحيثي   بانتياءً  في المحكمةً  ه كقاضو ينتيى دكري  الدعكل ث

 .ىذه الدعاكل

 العسكرم   القضاءً  صالحيةى  عى قد كسٌ بكضعو ىذه العبارة الفضفاضة  التشريعي   المجمسى  كعميو فإف  

مف القضايا بيذا  الكثيري  تحاؿى  فٍ أمف الممكف  صبحى أو ن  أ حيثي ، المدني القضاءً  عمى حسابً 

ـى أ المحاكمةي  تككفي كبالتالي ، العسكرم   لى الشأفً إاالتجاه   بالرغـ مف أف   ،1العسكرمٌ  القضاءً  ما

ـى أبالتقاضي  الفمسطيني   المكاطفً  عمى حؽ   حةن صرا نص   الفمسطيني   ساسي  األ القانكفى   قاضيو ما

ـى أالمدني  الفمسطيني   المكاطفي  ـى يحاكى  فٍ أالطبيعي بمعنى   يحاكـى  أفٍ  ال النظاميةً  المدنيةً  المحاكـً  ما

ـى أ  العسكريةى  الصفةى  ماميا مف يحممكفى أليحاكـ  خاصةو  كمحاكـو  تٍ دى التي كجً  العسكريةً  المحاكـً  ما

عسكرية أك  التي لدييا محاكـي  الدكؿى  كتأكيدنا لذلؾى دعا مجمسي حقكًؽ اإلنساف .يـفي حكمً  ك مفأ

في النظاـ  مدمجةن  المحاكـي  تمؾى  تككفى  أفٍ  إلى ضمافً  الجناةً  جنائية خاصػة لمحاكمػةً  محاكـي 

، بياكؿ كالمعترؼ حسب األص المنشأةً  القانكنيةً  اإلجراءاتً  ىذه المحاكـي  ؽى تطب   كأفٍ  القضائي العاـ  

الحؽ في استئناؼ اإلدانة  العادلة، بما في ذلؾى  لممحاكمةً  لمقانكف الدكلي كػضماناتو  اطبقن 

 .2كالحكـ

                                                           
1
ٌخالعسكريوالمدنً،شبكةامٌناالعالمٌةمدونةالصحفً/نجٌبفراج،تارنمرجعانترنت:حقٌقةالتنازعبٌنالقضائٌٌ- 

.http://plg.amin.org/najeepfarraj/2010،الرابط:80:08،ساعةاالطالع05/08/8007االطالع
2
.08/3/8008منجدولاالعمال4،الدورةالتاسعةعشر،البند09/40(قرارمجلسحقوقاالنسانرقم8ملحقرقم)- 

http://plg.amin.org/najeepfarraj/2010
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بتاريخ  كفي مقابمة مع السيد المكاء اسماعيؿ فراج رئيس ىيئة القضاء العسكرم الفمسطيني

كني )التشريعات القانكنية( كيؼ تركف التنظيـ القان -كبعد تكجيو السؤاؿ التالي لو: 16/5/2017

كقانكف اصكؿ المحاكمات الثكرم لمعاـ  ،لمقضاء العسكرم خاصة قانكف العقكبات الثكرم

( ـ كتطبيقيا في الكقت الحاضر اجاب السيد المكاء: امتازت مجمكعة التشريعات الجزائية 1979)

لمنظمة التحرير في  لمنظمة التحرير الفمسطينية التي صدرت عف السيد رئيس المجنة التنفيذية

تنظـ عممو بأنيا كضعت لتعالج الحالة كالتي تطبؽ اماـ القضاء العسكرم  1979العاـ 

ضد االحتالؿ اثناء كجكد قكات الثكرة الفمسطينية عمى  –فترة الثكرة  –الفمسطينية في تمؾ الفترة 

ارمة تضبط تمؾ حيث كاف مف االىمية بمكاف كجكد تشريعات ص ،االرض العربية كتحديدان لبناف

المرحمة كتحافظ عمى مسيرتيا كديمكمتيا فكاف ال بد لمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي 

بحيث جاء قانكف كالكحيد لمشعب الفمسطيني مف اصدار تمؾ التشريعات التي امتازت بالشمكؿ 

ؿ المحاكـ اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لينظـ كافة االجراءات كاالصكؿ التي تحكـ عم

كالنيابة العسكرية كالضابطة القضائية كينظـ كافة اجراءات التحقيؽ منذ لحظة كقكع الجريمة 

كلغاية صدكر حكـ نيائي في الدعكل كصالحيات الجية المصدقة لألحكاـ حتى تصبح قطعية 

 كاجبة النفاذ.

حيث الـز كقد راعى القانكف حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو كضمانة مف ضمانات الدفاع 

 ،المحكمة تعييف محامي لممتيـ في الجنايات في حاؿ عدـ تمكنو مف ذلؾ بسبب كضعو المادم 

 عمى اف يككف ذلؾ عمى نفقة الدكلة.

ـ كالذم حدد صالحيات المحاكـ العسكرية كحدد  1979اما بالنسبة لقانكف العقكبات الثكرم لعاـ 

كما  ،جريمة عمى غرار كافة القكانيف العقابية  االفعاؿ التي تشكؿ جرائـ كالعقكبة المناسبة لكؿ
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نظـ الجرائـ االنضباطية كصالحيات القادة في فرض العقكبات عمى تمؾ الجرائـ ؟ كقد فرؽ 

مرتكب الجريمة اف كاف مدني اك يحمؿ الصفة  قانكف العقكبات الثكرم مف حيث العقكبة بيف

مرتكب الجريمة بمكجب نص المادة العسكرية كيالحظ ذلؾ في تشديد العقكبة عمى العسكرم 

( مف ذات القانكف كالتي تدؿ بما ال يدع مجاالن لمشؾ اف ذلؾ القانكف كضع لينظـ كيطبؽ 124)

عمى الحالة الفمسطينية بشكؿ عاـ في تمؾ الفترة بحيث يطبؽ عمى كؿ الفمسطينييف بال استثناء 

 كب لجريمة .مدنييف كعسكرييف مع مراعاة تشديد العقكبة عمى العسكرم مرت

كنحف نرل اف القكانيف الناظمة لعمؿ ىيئة القضاء العسكرم كحتى تطبؽ بشكؿ سميـ يجب 

المطبقة  باإلجراءاتتعديميا لتتماشى مع الكاقع الحالي بدأن مف تسمية القانكف الثكرم كانتياءن 

ت لعاـ امامو لدل النيابة كالمحاكـ العسكرية فعمى سبيؿ المثاؿ خمى قانكف اصكؿ المحاكما

( مف انشاء محكمة االستئناؼ العسكرية كدرجة ثانية مف درجات التقاضي تماشيان مع 1979)

 .قكاعد العدالة كالمنطؽ 

كما خمت مجمكعة تشريعات منظمة التحرير مف قانكف ينظـ عمؿ ىيئة القضاء العسكرم )النيابة 

انكف اصكؿ المحاكمات كالمحاكـ( كاالدارات المتخصصة كقاـ المشرع بدمج ذلؾ القانكف بق

الجزائية فال يكجد في القانكف مثالن شركط تعييف القضاة العسكرييف كاعضاء النيابة العسكرية 

كشركط ترقيتيـ كتدرجيـ مف المناصب القضائية كاليات مجازاتيـ تأديبيان في حاؿ ارتكابيـ 

 مخالفة تستكجب العقاب .

حؿ بعض اكجو النقص اك الخمؿ في مجمكعة رزمة مف مشاريع القكانيف لت بإعدادلذلؾ قمنا 

 التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير كتشمؿ القانيف التالية :

 قانكف تشكيؿ ىيئة قضاء قكل األمف . -1
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 قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية . -2

 قانكف العقكبات . -3

 قانكف مراكز االصالح كالتأىيؿ . -4

 قانكف رسكـ المحاكـ . -5

التنفيذ حيث تأخر اصدارىا بسبب تعطؿ عمؿ المجمس  بانتظار اقرارىا لتكضع مكضع -6

 .1بسبب الحالة السياسية  التشريعي الفمسطيني

العقيد القاضي أحمد عبد السالـ ابك كفي مقابمة مع السيد رئيس محكمة االستئناؼ العسكرية 

 تـ تكجيو االسئمة التالية لو :  16/5/2017دية بتاريخ 

 لنسبة لالستئناؼ في القضاء العسكرم ؟ما اىـ مضاميف القرار بقانكف با -1

  كما ىك تأثيره عمى الخاضعيف لمقضاء العسكرم ؟

اصدر فخامة رئيس دكلة فمسطيف قرار بقانكف معدؿ  29/12/2016بتاريخ فأجاب : 

باستحداث محكمة االستئناؼ  1979لقانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لعاـ 

ت المحاكمة العادلة كخطة ميمة في سبيؿ بناء العسكرية كضمانة اضافية مف ضمانا

 دكلة المؤسسات كالقانكف بجيد مشككر مف عطكفة رئيس ىيئة القضاء العسكرم .

كتختص محكمة االستئناؼ العسكرية بالنظر في الطعكف المرفكعة الييا في االحكاـ 

ادرة عف الصادرة عف المحكمة العسكرية الدائمة بصفتيا محكمة اكؿ درجة كاالحكاـ الص

 المحكمة العسكرية الخاصة .

كتطبؽ محكمة االستئناؼ العسكرية ذات االجراءات المطبقة اماـ محكمة االستئناؼ 

 . 2001( لسنة 3النظامية الكاردة في الباب الثاني مف قانكف االجراءات الجزائية رقـ )
                                                           

1
06/5/8007(،مقابلةمعالسٌداللواءاسماعٌلفراجرئٌسهٌئةالقضاءالعسكريبتارٌخ4ملحقرقم)- 
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رصة اعادة كتأتي اىمية محكمة االستئناؼ مف انيا تتيح لمخصـ الذم اخفؽ في دعكاه ف

كتأييده كاما  بإقرارهعرض نفس النزاع اماـ محكمة اعمى درجة لتفصؿ فيو مف جديد اما 

بنقضو كابطالو كتبرز اىمية مبدأ ازدكاج درجة التقاضي في ككنو يشكؿ ضمانان اساسيان 

لمصالح المتقاضي كلممصمحة العميا لمعدالة مما يبث في نفس المتيـ الشعكر بالطمأنينة 

تالقي أم خطأ اك قصكر قد تقع فيو محكمة الدرجة االكلى ىذا مف  بإمكانيةكالراحة 

جية اخرل فاف شعكر القاضي اف احكامو خاضعة لمرقابة مف محكمة اعمى يجعمو يبذؿ 

قصارل جيده في سبيؿ الكصكؿ الى اقصى درجات الكماؿ في حكمو كىذا بالتأكيد 

كال ادؿ عمى ذلؾ  ،اء العسكرمالخاضعيف الختصاص القضسيفيد منتسبي قكل االمف 

في حالة االرتياح التي القاىا استحداث محكمة االستئناؼ العسكرم لدل منتسبي قكل 

 االمف كلدل االكساط الحقكقية كالمؤسسات المعنية بيذا الشأف .

ىؿ ترل اف ىذا يحقؽ العدالة بالنسبة لمخاضعيف لمقضاء العسكرم اـ اف ىناؾ  -2

ؼ تماثؿ ما يحصؿ عميو المكاطف المدني اماـ قاضيو طمكحات اخرل مف االستئنا

 الطبيعي ؟

ال شؾ اف استحداث محكمة االستئناؼ العسكرية يعتبر خطكة في االتجاه فأجاب : 

الصحيح ككنيا كرست مبدأ التقاضي عمى درجتيف الذم ضمنتو اغمب التشريعات 

محكمة نقض  اءبإنشالجزائية كمع ذلؾ منحف نطمح الى التقدـ خطكات الى االماـ 

عسكرية اك خضكع احكاـ محكمة االستئناؼ العسكرية لمطعف بالنقض اماـ محكمة 

النقض الفمسطينية عمى غرار التجربة االردنية بالنسبة لمحاكـ االمف العاـ كمحكمة امف 

الدكلة بتشكيؿ ىيئات نقض مشتركة مف قضاة عسكرييف كآخريف مدنييف لنظر االحكاـ 

 بمبادئالستئناؼ العسكرية كبياف مدل مكافقتيا لمقانكف كالخركج الصادرة عف محكمة ا
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يستفيد منيا قضاة محاكـ الدرجة االدنى كالمشتغميف في المجاؿ القانكني كما يستفيد منيا 

العسكرم الخاضع الختصاص القضاء العسكرم عندما يطبؽ بحقو اجراءات مشابية 

منيا بالنياية احقاؽ الحؽ كخدمة  يككف اليدؼ ،لتمؾ التي تطبؽ عمى نظيره المدني 

 .1الة كالنأم بيا عف الخطأ كالقصكرالعد

 

 الفرُع الثاني

 دستوريُة التنظيِم القانونيِّ لمقضاِء العسكريِّ الفمسطينيّ 


السياسية  السمطةً  فمسفةى  كيعكسي  القكانيفً  لكافةً  ىك الضابطي  ساسي  األ ك القانكفي أ الدستكري يعتبري 

 .2في الدكلة القانكنيةً  نظمةً األ لكافةً  الشرعي   ساسي ىك األ تبري كاالجتماعية كيع

كلكٍف بسبًب الظركًؼ التي أحاطىٍت بالتشريعاًت الثكريًة التي تشكؿي الضابطى األساسي  لسيًر 

ىذه التشريعات مف  في دستكريةً البعضي  ؾى شك  القضاًء العسكرم  في فمسطيفى كآلية اعتمادىا فقد 

ىذه التشريعات بالمبادئ الدستكرية الكاردة في القانكف  في التزاـً  ؾى كما شكٌ ،  ىاكجكدً  حيثي 

 ساسي  األ في القانكفً  عي ىا المشرٌ دى التي حدٌ  عف الضكابطً  تٍ جى يا خرى ن  أك ، ساسي الفمسطيني األ

 .3الفمسطيني المكاطفً  لحقكؽً  حمايةن 

ات الصادرة عف منظمة التحرير بالقكانيف كالتشريع العمؿً  شرعيةً  عدـى البعضي يرل حيثي 

 كما اشترطى ، ىا نشرً  لشركطً  راضي الفمسطينية ككف ىذه التشريعات تخضعي الفمسطينية عمى األ

 كاجبى  يصبحى  فٍ أ قبؿى  التشريعيةً  عف السمطةً  يصدري  تشريعو  في أم   الفمسطيني   ساسي  األ القانكفي 
                                                           

1
16/5/2017السٌدرئٌسمحكمةاالستئنافالعسكرٌةالعقٌدالقاضًأحمدعبدالسالمابودٌةبتارٌخمقابلةمع(،3ملحقرقم)-
2
884عمرعلًنجم,مرجعسابق,ص- 

3
008,ص8000الرٌس,مؤسسةالحق,عدممشروعٌةمحاكمةالمدنٌٌنامامالقضاءالعسكريالفلسطٌنً,ناصر- 
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 ساسي  األ القانكفً  ألحكاـً  امخالفن  تطبيقيا يعتبري  ككفى  باطمةن  ىذه التشريعاتي  كبالتالي تصبحي  ،النفاذ

قانكني  غيرى  ىذا القضاء يعتبري  عمى ذمةً  شخصو  أمٌ  تكقيؼى  ف  أ عمى ذلؾى  كيترتبي ،  الفمسطيني  

 .1اغير مختصة قانكنن  عف جيةو  صدرى  ألن و تعسفي   ما ىك احتجازه نٌ ا  ك 

عمى عممية نشر القانكف قبؿ  يؤكدي فإن و  لفمسطيني  ا التشريعي   لممجمسً  الداخمي   لمنظاـً  بالرجكعً 

قرار مشركع القانكف بالقراءة الثالثة إ) فكر  المذككرً  مف ىذا النظاـً  70 المادةي  تً نص   سريانو حيثي 

لى رئيس السمطة إالمشركح  الرئيسي  قراره بالقراءة الثانية يحيؿي إسبكعيف مف تاريخ أك فكر انقضاء أ

 بعدى  شخاصً األ ا في حؽ  يعتبر القانكف نافذن ك ه في الجريدة الرسمية. كيجرم نشري  ،إلصدارهالكطنية 

غير  العسكرم   لمقضاءً  القانكني   اعتبار التنظيـً  كيستندكفى في ،2الرسمية( ه في الجريدةً نشرً 

 لقانكفي و لو امى الذم كفً  لى قاضيو الطبيعي كىك الحؽٌ إ مف المجكءً  المكاطفى  ـي و يحرً ن  ألى إدستكرم 

ـى بالمكاطف المدني الذم يحاكـ  ؽي كىك ما يتعمٌ  ساسي  األ مف  ـي حرى يي  حيثي  ،العسكرم   القضاءً  أما

ـى أالمحاكمة  عمى  سابؽو  كفي كقتو ، في القضاء المدني كافيةه  ميني متدرب لديو خبرةه  قاضو  ما

بأم حاؿ مف األحكاؿ كىذا ال يعني  ،العسكرم   في القضاءً  ري ارتكاب الجريمة كىذا ما ال يتكفٌ 

 تً رى فسٌ  حيثي التقميؿ مف شأف القاضي العسكرم، كلكف الحديث ىنا يدكر حكؿ التخصص، 

 كصالحياتً  االختصاصى  الذم يحصري  و الشأفي ن  أب العسكرم   الشأفى  الفمسطينيةي  النظاميةي  المحاكـي 

مف نطاؽ اختصاص  خرج تكقيؼ كمحاكمة المدنييفأ العسكرية لذلؾى  باألمكرالمحاكـ العسكرية 

 .3المحاكـ العسكرية

حدل الدعاكل التي إفي كافى ليا رأم  مغايرنا  بصفتيا الدستكرية العميا محكمةى ال في المقابًؿ فإف  

صكؿ أبدستكرية القكانيف العسكرية كخاصة في قانكف  بالطعفً  تٍ مى يا كالتي تقد  مامى أ تٍ نظرى 

                                                           
1
008ناصرالرٌس,مرجعسابق,ص- 

2
.70النظامالداخلًللمجلسالتشرٌعًالفلسطٌنً,المادة- 

3
006ناصرالرٌس,مرجعسابق,ص- 
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 الفمسطينيةى  التحريرً  منظمةى  ف  أكدىٍت أ حيثي  ،كبات الثكرمٌ العق كقانكفً  المحاكمات الجزائية الثكرم  

الحياة المتعمقة بالشعب  مكرى أ تديري  تٍ لمشعب الفمسطيني كىي التي كانى  الشرعي   ىي الممثؿي 

ييعتبىري الفمسطيني في كافة المجاالت كمنيا التشريع مف خالؿ المجمس الكطني الفمسطيني الذم 

نظمة كالمكائح المنظمة لمعمؿ الفمسطيني كالتشريعات كاأل انيفً القك  صداري إصالحياتو  مف

الفمسطينية كمف بينيا القكانيف  التحريرً  منظمةً  مظمةً  كالمؤسسات الفمسطينية في الشتات تحتى 

عف رئيس المجنة التنفيذية  الذم صدرى  لى القرار التشريعي  إ شارةي اإل تً كما تم   ،عنيا تٍ التي صدرى 

القكانيف  العميا دستكريةى  العدؿً  محكمةي  تٍ كدى أكعميو  ،1979ياسر عرفات في عاـ  الرئيس المرحكـ

العميا بصفتيا  المحكمةً  قرارى  ف  إكبالتالي ف ،الفمسطينية التحريرً  عف منظمةً  العسكرية الصادرةً 

 .1ىذا المكضكع حكؿى  جدؿو  كؿ   الدستكرية بدستكرية ىذه القكانيف كالتشريعات الثكرية يحسـي 

ه غيرً  دكفى  يختص   ،مستقمة قضائيةن  جيةن  العسكرم   القضاءي  ييعتبىري  ففي جميكرية ًمصرى العربية

 تـ   2014كفي دستكر  .2ىافرادً أيا ك اطً بالفصؿ بكافة الجرائـ المتعمقة بالقكات المسمحة كضبٌ 

 معى  يتناسبي  ديؿه تع العسكرم   القضاءً  في قانكفً  كما كردى ، يـ ( ) كمف في حكمً  بإضافةً  التعديؿي 

كبالتالي   3مستقمة. قضائيةه  جيةه  العسكرم   القضاءى  أف  كلى و األفي مادتً  جاءى  حيثي  2014دستكر 

 القضائية مف حيثي  السمطةً  قانكفً  مف نصكصً  يسرم عمييـ العديدي  فى ك العسكري القضاةي  صبحى أ

 تٍ عادى  العسكرم   القضاءً  مف قانكفً  كلىاأل مف المادةً  خيرةى األ الفقرةى  كلكف   4كالكاجبات. الحقكؽً 

أنشأى كبالتالي فقد  ،5الدفاع كزارةى  تتبعي  جيةه  عمى شأف القضاء العسكرم   تقكـي  ف  أعمى  تٍ كنص  

عمى  اسمبن  كبالتالي ىذا يؤثري  ،الدفاع كزارةى  يا تتبعي كلكن   العسكرم   القضاءى  كتديري  ـي تنظ   دارةن إ القانكفي 
                                                           

1
40/0/8008,الصادربتارٌخ0/8000عدلالعلٌابصفتهاالدستورٌةفًالطعنالدستوريرقم(قرارمحكمةال5ملحقرقم)- 

2
8008مندستور098المادة- 

3
8003لسنة08منقانونالقضاءالعسكريالمصريالمعدلبالقرارالجمهوريرقم0المادةرقم- 

 
4
القضاءالعسكريالمصري,التحلٌلالقانونً, judiciary/-milirtary-www.achariricenter.org/egyptsمرجعانترنت:-

 , 6ٌوسفعواد 8005ابرٌل وتحلٌالتوتقارٌر اراء , الحرٌر مركز المركز–, اخبار , اقلٌمٌة تارٌخ دراساتومشارٌع ,

.88:46،ساعةاالطالع:8/5/8007االطالع
5
8003لسنة08منقانونالقضاءالعسكريالمصريالمعدلبالقرارالجمهوريرقم0المادةرقم- 

http://www.achariricenter.org/egypts-milirtary-judiciary/
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كما  ،1فقياء القانكف مع الدستكر حسب رأمٌ  االستقاللية كيتعارضي  مف حيثي  العسكرم   القضاءً 

بتعييف القضاة العسكرييف  درى يصٍ  فٍ بأالقضاة العسكرييف  تعييفً مف حيثي القانكف جاءى في نفًس 

ا تمتع القضاة العسكرييف مٌ أ. 2عمى اقتراح مف مدير القضاء العسكرم مف كزير الحربية بناءن  قراره 

 مف قانكف القضاءً  الثالثةي  عنو المادةي  تٍ ثى فقد تحدٌ  العزؿً  اللية كالحصانة القضائية ضدٌ باالستق

 عضاءى أ ف  أعمى  تٍ نص   مف الدستكر حيثي  204 لمادةً مع ا متالئمةن  تٍ ءى كالتي جا العسكرم  

 لكاجباتً كا كالحقكؽً  الضماناتً  كتككف ليـ كافةي  لمعزؿً  قابميفى  غيري  مستقمكفى  العسكرم   القضاءً 

في نظاـ التقاضي  انن كتحس   ىناؾ تعديالن  ف  أ كالمالحظ .3القضائية السمطةً  ألعضاءً المقررة 

 فً عمى درجتيٍ  يتـ   2014كالعاـ  2007في العاـ  التعديؿً  بعدى  صبحى أ حيثي العسكرم المصرم  

مف المحكمة  صرم  المً  العسكرم   القضاءي  يتككفي  صبحى أك  ،باألحكاـالطعف  باإلمكاف صبحى أك 

 ،العسكرية لمجنح المستأنفة  المحكمةً ك  ،العسكرية لمجنايات المحكمةً ك  ،العسكرية العميا لمطعكف

 ه رئيسي صدرى أكالذم  2014لسنة  136 رقـً  لمقانكفً  ا بالنسبةً مٌ أ. 4العسكرية لمجنح المحكمةً ك 

 ؽي ا فيما يتعمٌ اختصاصن  رم  عطى لمقضاء العسكأو ن  إالبرلماف عف العمؿ ف تغيبً  ثناءى أالجميكرية 

كلى كالثانية مف األ لييا في المادةً إت كالمرافؽ كالممتمكات العامة المشار آباالعتداء عمى المنش

 بيذه الجرائـً  ؽي حالة القضايا التي تتعمٌ إعمى النيابة العامة  فرضى  حيثي  ،ىذا القرار بقانكف 

 كصاحبى  امختصن  صبحى أ العسكرم   القضاءى  ف  إفكبالتالي  ،5لى النيابة العسكرية المختصةإجميعيا 

 يتعارضي  ذلؾى  ف  إف البعضً  نظرً  كجيةً مف ك  ،ت المدنيةآعمى المنش عمى الجرائـ التي تقعي  كاليةو 

                                                           
 

1
القضاءالعسكريالمصري,التحلٌلالقانونً, iciary/jud-milirtary-www.achariricenter.org/egyptsمرجعانترنت:-

 , 6ٌوسفعواد 8005ابرٌل وتحلٌالتوتقارٌر اراء , الحرٌر مركز المركز–, اخبار , اقلٌمٌة تارٌخ دراساتومشارٌع ,

.88:30،ساعةاالطالع8/5/8007االطالع
2
.8003لسنة08قرارالجمهوريرقممنقانونالقضاءالعسكريالمصريالمعدلبال53المادة- 

3
.8003منالدستورالمصريلسنة803المادة- 

4
.8003لسنة08منقانونالقضاءالعسكريالمصريالمعدلبقرارجمهوريرقم34المادة- 

5
 - بالقانونرقم الثانٌةمنقراررئٌسجمهورٌةمصرالعربٌة االولىوالمادة 046المادة فًشأنتأمٌنوحماٌة8003لسنة

المنشئاتالعامةوالحٌوٌة.

http://www.achariricenter.org/egypts-milirtary-judiciary/
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التي  في الجرائـً  العسكرم   القضاءً  اختصاصى  تٍ دى مف الدستكر كالتي حدٌ  204 المادةً  مع نص  

  1ت العسكرية.آالمنش تستيدؼي 

 تٍ كجعمى  العسكرم   بالقضاءً  تتعمؽي  عامةو  بمبادئى  تٍ ( مف الدستكر جاءى 204) المادةى  ف  أ الحظي كما ي

 كرغـى  ىذه المسائؿى  القضاء العسكرم لمقكانيف التي ستنظـي  جميع المسائؿ التي تخص   تنظيـً  مرى أ

 ىناؾ ما يخالؼي  ف  أكؿ بالق ال يمكفي  ون  أ الٌ إ العسكرم   في اختصاصات القضاءً  ع ىذه القكانيفي تكس  

ـ   الطعكفً  بعضي  تٍ ثيرى أي كقد  صرم  المً  الدستكرى   المحكمةً  ؿً بى يا مف قً رفضي  في ىذا المكضكع كت

   .2الدستكرية

الدستكر  مع نصكصً  دنابأ ال تختمؼي  المصرم   العسكرم   في القضاءً  العمؿً  آليةى  كيرل البعضي أف  

و نٌ أكما  ،لممكاطف المدني االستعانة بمحاـو  و يحؽ  ن  أك  ،امقن ا مطو انسجامن معى  المصرم بؿ تنسجـي 

 ف  أب ضاؼى أكما  ،خيرة في القضاء العسكرم بإمكانو االستئناؼالتعديالت األ بمكجبً  صبحى أ

فيك  ،بو خاصةه  قكانيفي  العسكرم   في القضاءً  و ال يكجدي ن  أك  الدكلةً  قكانيفى  ؽي يطب   العسكرم   القضاءى 

( مف 204) في المادةً  بحديثو بما كردى  كاستشيدى  العقكبات المصرم   جراءات كقانكفى اإل كفى قان ؽي يطبٌ 

 القاعدةى  ف  أغزم  المكاءي  ضاؼى أكما  ةه مستقمٌ  قضائيةه  جيةه  العسكرم   القضاءى  ف  أب المصرم   الدستكرً 

ـى أ المدنييفى  محاكمةى  تمنعي  العامةى   المصرم   عميو الدستكري  باستثناء ما نص   العسكرم   القضاءً  ما

                                                           
1
,مركزالحرٌر,اراءوتحلٌالت8005ابرٌل6القضاءالعسكريالمصري,التحلٌلالقانونً,ٌوسفعواد, :مرجعانترنت- 

 المركز–وتقارٌر اخبار , اقلٌمٌة ومشارٌع   دراسات االطالع تارٌخ االطالع8/5/8007, ساعة الرابط:88:39، .

judiciary/-milirtary-www.achariricenter.org/egypts
2
,0/8/8005هلٌعتبرالقضاءالعسكريمنضمنالسلطةالقضائٌة,منتدىالمحامٌٌنالعرب,تارٌخالنشر:مرجعانترنت- 

،الرابط:7/5/8007ارٌخاالطالعت

www.mohamoon.com/montadDefault.aspx?action=Display&ID=18276&Type=3 

http://www.achariricenter.org/egypts-milirtary-judiciary/
http://www.achariricenter.org/egypts-milirtary-judiciary/
http://www.mohamoon.com/montadDefault.aspx?action=Display&ID=18276&Type=3
http://www.mohamoon.com/montadDefault.aspx?action=Display&ID=18276&Type=3
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ك أك المعدات أت شآك المنأكالقانكف كالتي تنحصر في حالة االعتداء عمى القكات المسمحة 

 .1سرار العسكريةسمحة كاألاأل

 المحاكـً  اختصاصى  تٍ ( مف الدستكر جعمى 204) المادةى  ف  أ لير  البعضى  ف  إف مف ذلؾى  كبالرغـً 

 ذلؾى  ف  أكالية القضاء العسكرم ك  ضمفى  كثيرةن  مدنيةن  طكائؼى  تٍ مى شمً  حيثي ، ا ا جدن كاسعن  العسكريةً 

ىذه المادة  صدكرً  قبؿى  الذم كافى  في الكقتً  الطبيعيةى  الدستكريةى  الصبغةى  العسكرم   القضاءى  صبغى أ

 اطى كضبٌ  المسمحةً  القكاتً  اطى ضبٌ  تٍ مى كشمً  بالمعيار الشخصي   تٍ خذى أعندما  كذلؾى  ،ااستثنائين  اكضعن 

 فى يالممحق ،القكات الحميفة يسرل الحرب كعسكريأالمدارس ك  كطمبةى  المسمحةً  القكاتً  كجنكدى  ؼ  الص

 تٍ خذى أكما  ،مف رئيس الجميكرية بأمرو  ؿي شك  تي  عسكريةو  قكةو  أم   ،تالمخابرا فرادى أ ،فى يالعسكري

ـى  تً مى المكاني عندما شمً  بالمعيارً  كالمناطؽ الحدكدية في المعسكرات كالثكنات  عندما تقعي  الجرائ

 سمحةو أك  كميماتو  اتو عمى معدٌ  )النكعي( كالجرائـ التي تقعي  المكضكعي   ىا بالمعيارً خذً أ ىلإضافةن إ

الرابع ( مف  ،الثالث ،الثاني ،كؿبكاب )األالجرائـ المنصكص عمييا في األ ككذلؾى  ،سرارأك  ككثائؽى 

 62لجرائـ المنصكص عمييا في القانكف رقـ ا لييا تمؾى إا الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات مضافن 

 التحقيؽي  كقد بدأى  المسمحةً  القكاتً  اطي يا ضبٌ التي يقترفي  المشركعً  غيرً  الكسبً  في شأفً  1975لسنة 

 .2حصكليـ عمى التقاعد بيا بعدى 

 

                                                           
1
08لمتهمٌنوالمدنٌٌنفًالسجونالعسكرٌة(,بتارٌخمرجعانترنت:مقابلةرئٌسالقضاءالعسكريلألهرام)ضماناتكاملةل-

  www.ahram.org/NewsPrint/346956.aspx,7/5/8007,اجرتالحوارلٌلىمصطفى,تارٌخاالطالع8003دٌسمبر
2
,8005قٌددستوريفًرقبةالثورة,الجماعةالوطنٌةلحقوقاالنسانوالقانون,احمدحشمت,المحاكماتالعسكرٌةللمدنٌٌن,- 

80ص

http://www.ahram.org/NewsPrint/346956.aspx
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 المطمُب الثاني

 مشروعيُة األحكاِم الصادرِة عن القضاِء العسكريِّ 
 

ريؽ طى ت بً عى فً نيا ري ة عى عى فرً تى ة مي لى أى سٍ ك مى أى و صكمى مة في خي حكى ف مى ر مً ادً رار الصى القى  وي نى أى كـ بً ؼ الحي رى عى يي 

، 1اـحكى األى  كاعدً قى ع لً خضى كمان يى حي  ككفي ال يى ناصر فى ىذه العى  ائيضى القى  رارً ي القى كافر فً تى ـ يى ذا لى إً عكل فالد  

العسكرم  في فمسطيفى )الفرع  األمر الذم يتطمبي تناكؿى مشركعيًة األحكاـ الصادرة عف القضاءً 

 األكؿ(، كمشركعية األحكاـ الصادرة عف القضاًء العسكرم  في القانكف المقارىف )الفرع الثاني(.

 

 الفرُع األولُ 

 مشروعيُة األحكاِم الصادرِة عن القضاِء العسكريِّ الفمسطينيِّ 


ـي الصادرةي عف القضاًء العسكرم     كقد جاءى  ،2القضاء العسكرمٌ عف محاكـ  يصدري  ىي ما األحكا

ـى  المحكمةً  رئيسي  يعمفى  فٍ أبعد  -أ صكؿ المحاكمات الثكرمٌ أ( مف قانكف 229في المادة )  ختا

كراؽ الضبط كادعاءات أفي قرار االتياـ ك  ؽي في غرفة المذاكرة كتدق   المحكمةي  يتختم المحاكمةً 

 اآلراءً  بإجماعً يا حكمى  فييا كتضعي  كمدافعات ممثؿ النيابة كالمدعي الشخصي كالمتيـ ثـ تتذاكري 

 المبادئ بأحدً  حكاـ العسكرية المصرم  ( مف قانكف األ79) المادةي  تٍ ءى بينما جا ،3بأغمبيتياك أ

                                                           
1
.70,ص8000اٌهابمصطفىعبدالغنً,الدفوعفًالقضاءالعسكري,دارالفكرالجامعً,الطبعةاالولى,- 

2
,8005اكللنشروالتوزٌع,القاهرة,الطبعةاالولى،اشرفمصطفىتوفٌق،شرحقانوناالحكامالعسكرٌةالنظرٌةالعامة،اٌتر- 

040ص الفاصلفً. اطرافالدعوىوٌكونقرارالمحكمة ٌلزم القانونبما اعالنالقاضًعنارادة بانه اٌضاً وٌعرفالحكم

رفالحكمبانهالقرارالصادر,كماٌع ..قضٌةالنزاعوهواالساسالقانونًلوحدةالدعوىواتخاذهاظاهرةقانونٌةمتماسكةاالجزاء
منمحكمةفًخصومهاومسألةمتفرعةعنهارفعتبطرٌقالدعوىفاذالمٌتوافرفًالقرارالقضائًفًهذهالعناصرفالٌكون

لى,عةاالواٌهابمصطفىعبدالغنً,الدفوعفًالقضاءالعسكري,دارالفكرالجامعً,الطب،راجعحكماًٌخضعلقواعداالحكام
.70ص,8000

3
.0979(منقانوناصولالمحاكماتالثوريالفلسطٌنًلعام889المادة)- 
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الميمة في صدكر القرار مف المحكمة العسكرية كىك ضركرة صدكر القرار مف قبؿ رئيس الجمسة 

ـ   فٍ أبعد  كبذلؾ  ،1باألغمبيةالييئة الحاكمة كيككف الحكـ عمى الحكـ مف قبؿ  باألصكات خذي األ يت

في  المصرم   العسكرم   القضاءً  مع قانكفً  اتفؽى  الفمسطيني   الثكرم   المحاكماتً  صكؿً أ قانكفى  ف  فإ

 بأغمبيةك أالييئة الحاكمة  بإجماعا مٌ إ يصدري  القرارى  بأف   القانكفً  بنص   و ذكرى ىذا المبدأ كلكن  

 .2صكاتاأل

 العامةي  السمطةي  احتراـ القكاعد كالقكانيف بحيث تتصرؼي  بضركرةً  كالمشركعيةي  لشرعيةي ا تتفؽي 

ـى أك  تتفؽي  قانكنيةن  تصرفاتو  ىا كجكدً  مف حيثي  التي تستندي  تعني السمطةى  الشرعيةى  كلكف   القانكفً  حكا

اعة السياسية أم بفكرة الط ؽي كبالتالي مفيكـ الشرعية يتعمٌ  قانكني   ك نظاـو أ دستكريةو  لى قكاعدى إ

ـى  المجتمعً  فرادي أ يا يتقبؿي سً اسأسس التي عمى األي  لو كبالتالي  بإرادتيـ كيخضعكفى  السياسي   النظا

عماؿ أك  الدكلةً  تصرفاتً  منيا خضكعي  المشركعية فالقصدي  ا كممةي مٌ أ ،الشرعية مفيكـ سياسي

 ىي المصادري  المشركعيةً  مصادري ك  .3كليس سياسين  قانكني   ليا مفيكـه  المكاطنيف لمقانكف كبالتالي

 .4العادم )القانكف( كالتشريعات الفرعية كالتشريعي  كىي الدستكري  المكتكبةي 

البعضي ىا اعتبرى ، حيثي العسكرية المحاكـً  كتجدري اإلشارةي إلى أف  ىناؾ خالفنا قد ثارى حكؿى طبيعةً 

ـى أ المساكاةً  بمبدأً  خالالن إ ال تمثؿي ك  الخاصةً  الجنائيةً  مف المحاكـً  يا نكعه ن  أ  نيا تستندي ككٍ  القضاءً  ما

كالتي نصت عمى )تنشأ المحاكـ العسكرية  الفمسطيني   ساسي  األ ( مف القانكفً 101/2) لى المادةً إ

 ،5كليس ليذه المحاكـ أم اختصاص اك كالية خارج نطاؽ الشأف العسكرم ( ،بقكانيف خاصة 

                                                           
1
(حٌثنصتعلىانه)ٌبدأالرئٌسبأخذاالصوات8007(لسنة)06(منالقانونالقضاءالعسكريالمصريرقم)79المادة)- 

اآلراء.علىالحكممبتدئاًبأحدثاالعضاءوتصدراالحكامبأغلبٌة
2
(0979(منقانوناصولالمحاكماتالجزائٌةالثوريالفلسطٌنًلعام)889المادة)- 

3
،ساعة08/3/8007مرجعانترنت:الشرعٌةوالمشروعٌة,الدراسةاالولى,المدخللدراسةالعلومالقانونٌة,تارٌخاالطالع- 

http://ffesj.forumaroc.net/t924-topic،الرابط:08:38االطالع:
4
 - تارٌخاالطالع: القانونٌةواالدارٌة، منتدىالعلوم المشروعٌة, مبدأ 08/3/8007مرجعانترنت, ,09:00،ساعةاالطالع:

topic-alafdal.net>+311-www.droit  
5
.8005منالقانوناالساسًالفلسطٌنًالمعدللسنة000/8المادة- 
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 الصفةى  )الذم يحمؿي  العسكرم   لممتيـً  الطبيعي   القاضيى  يمثؿي  العسكرم   القاضيى  ف  إكبالتالي ف

كقد  ،المساكاة مبدأى  استثنائية كال تحقؽي  محاكـى  العسكريةى  المحاكـى  الثاني اعتبرى  كالرأم   ،(العسكريةى 

ـ   براؾ النائبي  حمدي أ الدكتكري  حى رجٌ   العسكريةي  المحاكـي  تختص   فٍ أ بشرطً  كؿى األ المدني الرأم   العا

 رى تتكفٌ  فٍ كأ ،الكظيفة العسكرية ك بمناسبةً أ ثناءى أ مرتكبةن  الجريمةي  تككفى  فٍ أك  العسكرم   بالشأفً 

 .1الدفاع ضماناتي 

 كيقضي ىذا المبدأي  ،عادلة في محاكمةو  لمحؽ   ساسيةن أ القاضي الطبيعي ضمانةن  مبدأي  يشكؿي  كعميو 

 المحاكـي  تحظري  ا لذلؾى صة كمنشأة مسبقن ك محكمة عادية متخصأ قاضو  ؿً بى مف قً  الشخصً  محاكمةى 

ك المحاكـ أ ،الرجعي   ثرً كالمحاكـ ذات األ الطكارئكمحاكـ  الخاصةً  كالمحاكـً  االستثنائيةي 

 .2القضائي   االختصاصً  مع مسألةً  الخمطً  عدـً  المختصة مع كجكبً 

يؤيدي  بالشأف العسكرمٌ  تختص   عسكريةو  محاكـى  و عمى تككيفً كنص   ساسي  األ القانكفً  شمكؿى  ف  إ

 يا ىك القاضي الطبيعي بالنسبة لمعسكرم  قاضيى  ف  أك ، كمشركعةه  دستكريةه  يا محاكـي ن  أب القائؿى  لرأم  ا

 العسكرم   القضاءً  قكانيفى  ف  أا عممن  ،ك مناسبتياأو و لكظيفتً ممارستً  ثناءى أو جريمتى  عندما يرتكبي 

حتى  برمءه  المتيـى  ف  أكىك ، ساسيٌ أو مف مبدأ تٍ فادى أك  في الدفاع عف نفسو المتيـً  حؽ   تٍ نى ضمً 

ـي كبالتالي  ،وتى دانى إ تثبتى   أحكاـه  العسكرييفى  فيما يخص   العسكرم   عف القضاءً  التي تصدري  فاألحكا

. الفمسطيني   ساسي  قانكف كبمكجب القانكف األ كفؽى  تٍ ئنشً أي  عسكريةو  عف محاكـى  صادرةه مشركعة ه 

كتكقيؼ  المدنييفى  بحؽ   الفمسطيني   العسكرم   عف القضاءً  الصادرةً  حكاـً األ ا عف مشركعيةً مٌ أ

 العسكرم   لمقضاءً  المدنييفى  حالةى إ ف  فإمنية جيزة األلدل األ العسكرم   المدنييف عمى ذمة القضاءً 

عمى  منو ( كالتي تنص   1فقرة  -30) المادةً  مع نص   اكتحديدن  ،الدستكرية المبادئً مع  يتعارضي 
                                                           

1
مبدأالمساواةامامالقضاءفًالشرٌعةاالسالمٌةوالقانونالوضعً,الدكتوراحمدبراك,رئٌسالنٌابةالعامة, :انترنتمرجع- 

htmlhttp://www.ahmadbarak.com/print96.,،الرابط:07:50,ساعةاالطالع08/3/8007تارٌخاالطالع
2
مبدأ-  الطبعةاالولى, دلٌلالممارسٌن، والمحامٌٌنوممثلًالنٌابةالعامة، المتعلقةباستقاللومسؤولٌةالقضاة المبادئالدولٌة

5,ص8007القاضًالطبٌعً،الناشر:اللجنةالدولٌةللحقوقٌٌن،جنٌف،

http://www.ahmadbarak.com/print96.html
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لى قاضيو الطبيعي إ االلتجاءً  فمسطيني حؽ   لمناس كافة كلكؿ   كمكفكؿه  مصكفه  حؽ   التقاضيى  ف  أ

 و جزءه ن  ألى إ ضافةن إ ،الطبيعي   القضاءً  لمقكماتً  يفتقدي  العسكرم   القضاءى  ف  أ حيثي يعتبري البعضي 

الفمسطينية بانو كبالتدقيؽ في  ، كتأكيدان لذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا1التنفيذية مف السمطةً 

اكراؽ الدعكل كالبينات المقدمة فييا تبيف أف المستدعي شخص مدني كىك مكقكؼ مف قبؿ النيابة 

 34العسكرية كلـ يتـ عرضو عمى النيابة العامة خالؿ اربع كعشركف ساعة عمال بأحكاـ المادة 

كف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ التي تختص د 2001لسنة  3مف قانكف االجراءات الجزائية رقـ 

مف ذات القانكف، كحيث أف القرار صادر مف شخص ليس  55كالتصرؼ فييا كفقا ألحكاـ المادة 

لو صفة أك صالحية التكقيؼ ألنو ال يكجد بالقانكف ما يسمح ألم شخص التكقيؼ بدؿ المدعي 

المادة  2ة طبقا ألحكاـالعاـ كحيث أف األمر يخرج عف نطاؽ إختصاص ك كالية المحاكـ العسكري

مف القانكف األساسي كبالتالي فاف النيابة العسكرية بتكقيؼ المستدعي يشكؿ غصبان  101/2

ك  11لمسمطة كما أنو يمس حرية المستدعي األساسية التي كفميا القانكف األساسي في المادتيف 

 كلذلؾ فإف قرار تكقيؼ المستدعي يككف قراران منعدمان.  12

 حكاـ التي تصدري لى التصديؽ عمى األإ مف التطرؽً  حكاـ العسكرية ال بد  عف األ ثً يحدٌ ال كعندى 

 رغـى  ،3نيائي لى حكـو إابتدائي   مف حكـو  الحكـى  ىذا التصديؽ الذم ينقؿي  العسكرم   عف القضاءً 

ض خرل مف طرؽ نقأ طريقةو  ك أم  أدرجة ثانية مف درجات التقاضي كاالستئناؼ  و ال يعتبري ن  أ

ـي  كييدؼي  حكاـ.األ عف المحاكـ  الصادرةً  حكاـً األ سالمةى  رقابة تضمفي  ؽً مٍ لى خى إ التصديؽً  نظا

و اطً ضبٌ  عقكبةً  تبقي مصيرى  كىيبةن  عمى لمقكات المسمحة مكانةن كما يعطي لمقائد األ ،4العسكرية

                                                           
1
.08غانديربعً،مرجعسابق،ص- 

2
.8/6/8000،بتارٌخ07/8000عوىعدلعلٌارقم(د6ملحقرقم)- 

3
م,8005,سنة0,اٌتراكللنشر,ط0966لسنة85اشرفمصطفىتوفٌق,شرحقانوناالحكامالعسكرٌةالمصريرقم- 

.057ص
4
.54م,ص8008عصاماحمدغرٌب,النقضفًقانونالقضاءالعسكري,منشأةالمعارف,سنة- 
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نا ن  إلمحكمة فعف ىيئة ا مستقمةه  حكاـ سمطةه عمى األ التي تصادؽي  السمطةى  ف  أكبما  ،ه بيدهكجنكدً 

  .1العسكرم   النظاـً  كصالحً  العقكبةً  بيفى  ابيذا تكازنن  نخمؽي 

عمى  242كنص في المادة  1979اصكؿ المحاكمات الجزائي الثكرم لسنة  قانكفي  كقد جاءى 

كاالشغاؿ الشاقة المؤبدة كاالعتقاؿ المؤبد  باإلعداـتصديؽ االحكاـ فكضح بأف االحكاـ الصادرة 

قة المؤقتة كاالعتقاؿ المؤقت كاالحكاـ الصادرة عف محكمة امف الثكرة العميا كاالشغاؿ الشا

)السيد الرئيس( مف القائد االعمى تصدؽ كاالحكاـ الصادرة عف محاكـ الميداف العسكرية 

ككضحت بأف االحكاـ الصادرة عف المحاكـ الثكرية المركزية كالدائمة التي تتضمف عقكبة الحبس 

مف  250عممان اف المادة 2نكات تصدؽ مف رئيس ىيئة القضاء الثكرم س 3لمدة ال تتجاكز 

 ،القانكف المذككر كضحت اف لمجية التي تصدؽ االحكاـ صالحية تخفيض العقكبة المحككـ بيا 

كايقاؼ تنفيذ العقكبات كميا اك بعضيا  ،كالغاء كؿ العقكبات اك بعضيا اصمية كانت اـ تبعية 

منو انو  250. ككضح قانكف اصكؿ المحاكمات الثكرم في المادة  كاعادة المحاكمة بقرار مسبب

اذا صدر الحكـ بعد اعادة المحاكمة قاضيان بالبراءة كجب التصديؽ عميو في جميع االحكاؿ كاذا 

 3. كاف باإلدانة جاز تخفيؼ العقكبة اك تكقيؼ تنفيذىا اك الغائيا مف الجية المصدقة 

 

 

                                                           
1
.509م,ص8003قدريعبدالفتاحالشهاوي,موسوعةتشرٌعاتالقضاءالعسكري,منشأةالمعارف,االسكندرٌة,سنة- 

2
.0979منقانوناصولالمحاكماتالجزائًالثوريلسنة839المادة- 

3
.0979منقانوناصولالمحاكماتالجزائًالثوريلسنة850المادة- 
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 الفرُع الثاني

 ِم الصادرِة عن القضاِء العسكريِّ مشروعيُة االحكا

 في الفقو المقاَرنِ  


تأتي مف  العسكرم   الصادرة عف القضاءً  ـحكااأل مشركعيةى  ف  في جميكريًة مصرى العربيًة فإ

 كتحتى  الدستكر المصرمٌ  مففي الفصؿ الثامف  و كبالتالي جاءى ذاتً  مشركعية القضاء العسكرم  

كفي المادة  العسكرم   منو بعنكاف القضاءً  الثالثً  كفي الفرعً  المسمحة كالشرطة القكاتً  عنكافً 

غيره بالفصؿ في كافة  دكفى  يختص   مستقمةه  قضائيةه  جيةه  العسكرم   ) القضاءي  ا( تحديدن 104)

كالجرائـ المرتكبة مف  ،فرادىا كمف في حكميـ أيا ك اطً الجرائـ المتعمقة في القكات المسمحة كضبٌ 

ـى أ مدني   محاكمةي  الخدمة كال يجكزي  كبسببً  ثناءى أامة فراد المخابرات العأ ال إ العسكرم   القضاءً  ما

ك ما أك معسكرات القكات المسمحة أت العسكرية آعمى المنش امباشرن  اعتداءن  ؿي في الجرائـ التي تمث  

تيا سمحأك أك مركباتيا أك معداتيا أ ،ك الحدكدية المقررة كذلؾأك المناطؽ العسكرية أفي حكميا 

ـى  تمؾى  القانكفي  دي كيحد   ،سرارىاأك أك كثائقيا أك ذخائرىا أ  القضاءً  اختصاصاتً  كيبيفي  الجرائ

 ليـ كافةي  كتككفي  ،لمعزؿ قابميفى  ري غي فى ك مستقم العسكرم   القضاءً  عضاءي أخرل . ك األ العسكرم  

 .1كالكاجبات المقررة ألعضاء السمطة القضائية( كالحقكؽً  الضماناتً 

ىي  العسكريةى  المحاكـى  ف  أ( منو عمى 43في المادة ) العسكرم   في قانكف القضاءً  كقد جاءى 

العسكرية المركزية ليا  المحكمةي  ،العسكرية العميا  المحكمةي  ،العميا لمطعكف العسكرية  )المحكمةي 

لييا إ الدعاكل التي ترفعي  منيا بنظرً  كؿ   العسكرية المركزية . كتختص   سمطة عميا ك المحكمةي 

                                                           
1
(8003(منالدستورالمصريالمعدلللعام)803المادة)- 
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 تككيفى  الالحقة ليذه المادة مف مكاد قانكف القضاء العسكرم   المكاد   تً دى . كما حد  1لمقانكف (  اطبقن 

 العسكرم   ( مف قانكف القضاءً 102في المادة ) مف ىذه المحاكـ . كقد جاءى  كاختصاصات كؿ  

ذا كاف إال إالعسكرية تنفيذ العقكبة المصدؽ عمييا كالصادرة عف المحاكـ  ) ال يكقؼي  المصرم  

المحاكـ  حكاًـ أ ) تنفيذى ف  أ( مف القانكف ذاتو 104) المادةي  تً ثى . بينما تحد  2( باإلعداـ اصادرن  الحكـي 

 حكاـً أل اك الشرطة العسكرية كفقن أعمى طمب النيابة العسكرية بمعرفة كحدة المتيـ  العسكرية بناءن 

 ا المادةي مٌ أ ، 3لمقانكف العاـ( اىا كفقن تنفيذى  العسكريةي  النيابةي  ىفتتكلٌ  ا بالنسبة لممدنييفى مٌ أىذا القانكف 

 الشيءً  دانة قكةي ك اإلألمحكـ الصادر مف المحاكـ العسكرية بالبراءة  فييا ) يككفي  ( فقد جاءى 118)

 4ا(ا لمقانكف بعد التصديؽ عميو قانكنن المقضي طبقن 

حكاـ كبالتالي دستكرية كشرعية األ رم  المص العسكرم   القضاءً  عمى دستكريةً  ما يدؿي  كرغـى 

ا مستندن  ذلؾى  حكؿى  الشؾ   يثيري  البعضى  ف  أال إ المصرم   العسكرم   عف القضاءً  العسكرية التي تصدري 

في القضاء  الخاص   الفصؿً  في الدستكر تحتى  العسكرم   القضاءى  ـي التي تنظٌ  كركد المكاد   لى عدـً إ

عمي  الدكتكر عمري  المستشاري  عمى ذلؾى  كقد ردى ، قكات المسمحة بال ككركده تحت الفصؿ الخاص  

 عميو الدستكري  نص   فٍ أ بعدى  العسكرم   في دستكرية القضاءً  الشؾ   ثارةي إال يمكف  فٍ أ :"نجـ بقكلو

في الفصؿ الثامف مف الدستكر المصرم  العسكرم   عمى القضاءً  النص   ف  أكما  ، 5اا صريحن نصن 

السمطة القضائية  عنكافً  تحتى  يأتيى  فٍ أ قكات المسمحة كمجمس الدفاع الكطني دكفى ال عنكافً  كتحتى 

عنو كتجريده مف مضمكنو القضائي ككركده تحت عنكاف  الدستكريةً  الصفةً  فيذا ال يعني خمعى 

                                                           
1
(الصادر8007(لعام)06(والمعدلبالقانونرقم)0966(لسنة)85(منقانونالقضاءالعسكريالمصريرقم)34المادة)- 

.8007ٌولٌو84فً
2
(الصادر8007(لعام)06لقانونرقم)(والمعدلبا0966(لسنة)85(منقانونالقضاءالعسكريالمصريرقم)008المادة)- 

.8007ٌولٌو84فً
3
(الصادر8007(لعام)06(والمعدلبالقانونرقم)0966(لسنة)85(منقانونالقضاءالعسكريالمصريرقم)003المادة)- 

.8007ٌولٌو84فً
4
(الصادر8007(لعام)06والمعدلبالقانونرقم)(0966(لسنة)85(منقانونالقضاءالعسكريالمصريرقم)008المادة)-

.8007ٌولٌو84فً
5
.859عمرعلًنجم,مرجعسابق,ص- 
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 كاليتو محدكدة بالقضايا التي تمس   اخاصن  باعتباره قضاءن  عسكرم   القكات المسمحة كقضاءو 

كقد  عي كذلؾ ضمف معايير قد تتس   كطبيعي   بدييي   مف العسكر كبحقيـ كىذا شيءه  بي كترتك كتخص  

 . 1المبادئ الدستكرية حدكدى  مف منظكر االعتبارات التي تحكـي  تضيؽي 

 الكضعى  ف  إف بالنسبة لممدنييفى  المصرم   حكاـ الصادرة عف القضاء العسكرم  ا عف مشركعية األمٌ أ

 الدكلةى  ف  أك  ،في الدكلة الحكـً  ساسي أ القانكفً  سيادةى  ف  أعمى  المصرم   تكري الدس نص   حيثي  ،ختمؼه م

 ف  أك  ،كالحريات الحقكؽً  ف لحمايةً يٍ ساسيأف يٍ لمقانكف كاستقالؿ القضاء كحصانتو ضمان عي خضً تي 

 ف  أك  ،لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو تكفؿي  قانكنيةو  و في محاكمةو دانتي إ تى حتى تثبي  برمءه  المتيـى 

لى لجكء المكاطف لقاضيو الطبيعي كعالنية إضافةن إ ،لكافة الناس مصكفه  حؽ   التقاضيى 

( 1966( لسنة )25) حكاـ العسكرية رقـً األ كلى مف قانكفً األ المادةي  في حيف تنص   2الجمسات.

كفركع  عسكرية كنياباتو  مف محاكـى  تتككفي  ، مستقمةه  قضائيةه  جيةه  العسكرم   ) القضاءى أف  عمى 

بنظر  هغيرً  دكفى  العسكرم   القضاءي  كيختص  ، المسمحة  القكاتً  نظمةً أا لقكانيف ك خرل طبقن أقضاء 

 بيا كفقان  حكاـ ىذا القانكف كغيرىا مف الجرائـ التي يختص  أل االجرائـ الداخمة في اختصاصو كفقن 

 الثانيةي  المادةي  كما تنص    ،3فاعالد كزارةى  شأف القضاء العسكرم ىيئة تتبعي  كتقكـي  آخرى  قانكفو  م  أل

 كعددو  مف رئيسو  العسكرم   القضاءي  ) يتككفي  العسكرم   مف القانكف المذككر عمى تككيف القضاءً 

 اطً عف الشركط الكاردة بقانكف شركط الخدمة كالترقية لضبٌ  فييـ فضالن  عضاء يتكافري مف األ كاؼو 

( مف 38( الشركط الكاردة في المادة )1959ة )( لسن232القكات المسمحة الصادر بالقانكف رقـ )

 شاغمي كظائؼً  شأفي  ( كيككفي 1973( لسنة )46قانكف السمطة القضائية الصادر بالقانكف رقـ )

                                                           
1
سٌدمحمدهاشم,الحقفًالتطبٌقالقضائًللعدالةالجنائٌةامامالمحاكمالخاصة,المجلةالجنائٌةالقومٌة,المجلداالربعون,- 

(.880(,ص)0997الث,مارسٌولٌونوفمبر)العدداالولوالثانًوالث
2
(منالدستورالمصري.069-68/8-67/0-65-63المواد)- 

3
()بعدالتعدٌل(0966(لسنة)85(منقانوناالحكامالعسكرٌةرقم)0المادة)- 
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المرفؽ في  عمى النحك المبيف بالجدكؿً  العامةً  كالنيابةً  قرانيـ في القضاءً أ شأفى  العسكرم   القضاءً 

  1مجاؿ تطبيؽ ىذا القانكف (.

( لسنة 25في القانكف رقـ ) الكاردةى  المكاد   ف  إدة كاالستقالؿ فابالحي القاضي العسكرم   متعً كحكؿ ت

 المسمحةً  القكاتً  اطً القاضي لقانكف شركط الخدمة كالترقية لضبٌ  خضكعى  تٍ كضحى أ( 1966)

 ف  أ( 54/1) المادةي  تً كضحى أ حيثي  التعييفً  ( مف حيثي 1959( لسنة )232) رقـً  بالقانكفً  الصادرً 

ـ   العسكرييفى  القضاةً  تعييفى  ( مف 27) المادةي  تً كبالنسبة لمترقية فقد نص   ،2مف كزير الدفاع بقرارو  يت

ـ   الترقيةى  ف  أ( عمى 1959( لسنة )232القانكف رقـ )  باألقدميةً  مقدـو  حتى رتبةً  مالزـو  مف رتبةً  تت

ـ   كالمكاءً  كالعميدً  العقيدً  بى تى ري  ف  أ( مف القانكف المذككر 28في المادة ) كجاءى  3العامة.  الترقيةي  تت

ماف كال حماية في تعييف أو ال حصانة كال ن  أب ىذه المكادٌ  مف و يتبيفي ن  إكبالتالي ف 4لييا باالختيار.إ

القاضي ىنا  يككفى  فٍ أ يمكفي  و فكيؼى ك محاكمتً أو لتً ءك مساأو ك عزلً أو ك نقمً أ القاضي العسكرمٌ 

ىذا ىك  ف  ك أفي السمطة القضائية المنصكص عمييا في الدستكر  عي الذم كردى ىك القاضي الطبي

 5ساءة استعماؿ السمطة.ا  لفكرة التعسؼ ك  التطبيؽى 

حكاـ العسكرية عمى األ التصديؽً  ا بنظاـً يضن أ ذى خأ المصرم   العسكرم   القانكفى  ف  أبالذكر  كيجدري 

ك مف أرئيس الجميكرية  و يصدؽي ن  أ المصرم   م  العسكر  ( مف قانكف القضاءً 97في المادة ) فجاءى 

صؿ مف في األ لو السمطةي  تٍ عطيى أي الذم  لمضابطً  حكاـ المحاكـ العسكرية كيجكزي أو عمى يفكضي 

                                                           
1
()بعدالتعدٌل(0966(لسنة)85(منقانوناالحكامالعسكرٌةرقم)8المادة)- 

2
(.0959(لسنة)48(منقانونشروطالخدمةوالترقٌةلضباطالقواتالمسلحةالصادربالقانونرقم)53/0المادةرقم)- 

3
(0959(لسنة)48(منقانونشروطالخدمةوالترقٌةلضباطالقواتالمسلحةالصادربالقانونرقم)87المادةرقم)- 

4
(0959(لسنة)48مةوالترقٌةلضباطالقواتالمسلحةالصادربالقانونرقم)(منقانونشروطالخد88المادةرقم)- 

5
.080زٌنبمحمدعبدالسالم,مرجعسابق،ص- 
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 يككفي  التصديؽى  ف  فإكبالتالي  ،1حكاـعمى األ التصديؽً  مف يرل سمطةى  يفكضى  فٍ أرئيس الجميكرية 

 -كىي : عي ىا المشر  دى حد   جياتو  مف ثالثً 

 باإلعداـحكاـ الصادرة عمى األ القانكفً  بمكجبً  كالذم يصادؽي  المصريةً  الجميكريةً  رئيسي  -: كالن أ

 ،ا بالطرد مف الخدمة عمكمن  ط العامميفى اً حكاـ الصادرة عمى الضبٌ األك  ،في الجرائـ العسكرية

 .2المسمحةبالطرد مف الخدمة في القكات  العامميفى  اطً حكاـ الصادرة عمى الضبٌ كاأل

عرض الحكـ عميو  : ك لو عندى  )مف رئيس الجميكرية( سمطة التصديؽ ؿي المخك   الضابطي  -ا :ثانين 

ك أ العقكباتً  كؿ   يمغيى  فٍ أك أ ،قؿ منيا أ يا بعقكبةو ك يستبدلي أبيا  المحككـً  العقكباتً  يخفؼى  فٍ أ

 ،يا ك بعضً أيا كم   العقكباتً  نفيذى ت يكقؼى  فٍ أكلو  ،ك تبعية أك تكميمية أصمية أ تٍ يا سكاء كانى بعضى 

ـى أ المحاكمةً  بإعادةً مر ك األأالدعكل  كيحفظى  الحكـى  يمغيى  فٍ أكلو   فٍ أ خرل كىنا يجبي أ محكمةو  ما

 عمى الحكـً  التصديؽي  و يجبي ن  إالمحاكمة فإعادة بالبراءة بعد  الحكـي  ذا صدرى إ كلكفٍ  3ه .قراري  بى سب  يي 

 العقكبةً  تخفيؼي  المصدؽً  لمضابطً  و يجكزي ن  إف دانةً باإل الحكـي  ذا كافى إحكاؿ بالبراءة كفي جميع األ

ـي  ،4الدعكل كحفظي  الحكـً  لغاءي إلو  كما يجكزي  ،ىاؤ لغاإك أىا تنفيذً  ك كقؼي أ عداـ كالطرد مف اإل فأحكا

 .مف صالحيات رئيس الجميكرية فقط الخدمة فيي 

مف  97س الجميكرية : كبمكجب المادة ثالثان: الضابط المفكض مف الضابط الذم فكضو رئي

حيث نصت عمى اف تصديؽ االحكاـ يككف مف  1966لسنة  25قانكف االحكاـ العسكرية رقـ 

                                                           
1
(منقانونالقضاءالعسكريالمصري.97نصالمادة)- 

2
لمصري.م(منقانونالقضاءالعسكريا8007(لسنة)06(معدلبالقانونرقم)0(بند)98نصالمادة)- 

3
(منقانونالقضاءالعسكريالمصري.99نصالمادة)- 

4
(منقانونالقضاءالعسكريالمصري.000نصالمادة)- 
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رئيس الجميكرية اك مف يفكضو كانو يجكز لمضابط الذم اعطيت لو ىذه السمطة في االصؿ مف 

 1حكاـ .رئيس الجميكرية اف يفكض مف يرل مف الضباط سمطة التصديؽ عمى ىذه اال

 المبحُث الثاني
 اختصاُص القضاِء العسكريِّ في الظروِف االستثنائيةِ 



 دي قصى يي في الظركؼ االستثنائية عنو في الظركؼ العادية ك  العسكرم   القضاءً  اختصاصي  يختمؼي 

ـى  ك كقكعي أالدكلة  استقرارى  تيددي  ك حالةه أ مثالن  الحربً  الظركؼ االستثنائية حالةي ب يا خص   معينةو  جرائ

ـ   حيثي  ،اختصاصو كاليةً  مفى يا ضً ممى كشى  ألىميتيا العسكرم   القضاءي  الدستكر  مكاد   بعضى  تعطيؿي  يت

 كالحمايةً  االىتماـً  درجةي  كتختمؼي  ،المتعمقة بالحقكؽ كالحريات في مثؿ ىذه الظركؼ كالحاالت

 اقانكنن  عي المشر   يصدرى  فٍ أ مجردً كبو ن  أا عممن  .2ليذه الحقكؽ كالحريات زمف الحرب عنيا زمف السمـ

عمى رغبة  ىذا يدلؿي  ف  إف فعاؿً األ بتجريـً  ؽي يتعمٌ  اثانين  اكجانبن  اجرائين إ اجانبن  في يتضم   العسكرم   لمقضاءً 

لى إ نو يستندي مف الرقابة المكضكعية لمقضاء العادم ككٍ  العسكرم   في استثناء القضاءً  عً المشر  

 . 3خاص   تشريعو 

حيث  1979الفمسطيني لمعاـ  صكؿ المحاكمات الثكرمأمف قانكف  172المادة كما كرد في   

جاء فييا تجرم المحاكمة عالنيةن ما لـ تقرر المحكمة اجراءىا سران بداعي المحافظة عمى النظاـ 

العاـ اك االخالؽ كيمكف في جميع االحكاؿ منع االحداث اك فئة معينة مف الناس حضكر 

 5الردع العاـ تحقيؽي  في الحكـ في جمسة عمنية حتى يتـٌ  النطؽي  ف يتـ  كفي الحالتيٍ  ،4ةالمحاكم

                                                           
1
.0966لسنة85منقانوناالحكامالعسكرٌةرقم97المادة- 

2
 00عبدالرحمنبربارة,مرجعسابق,ص- 

3
.08عبدالرحمنبربارة,مرجعسابق،ص- 

4
.0979منقانوناصولالمحاكماتالجزائًالثوريللعام078المادة- 

5
,ص8003عبدالحمٌدالشواربً,تسبٌباالحكامالمدنٌةوالجنائٌةفًضوءالفقهوالقضاء,منشأةالمعارففًاالسكندرٌة,- 

308
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 ف  أعمى  1979سنة  صكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم  أمف قانكف  49 المادةي  تً فقد نص   ككذلؾى 

جراءات التحقيؽ إفي حضكر جميع  لممتيـ كالمسؤكؿ بالماؿ كالمدعي الشخصي كككالئيـ الحؽ  

ت يطمعكا عمى التحقيقات التي جرى  فٍ أليـ  و يحؽ  ن  أعمى  المادةي  تً كد كما نص  ما عدا سماع الشي

في  شخاص المذككريفى عف األ التحقيؽ بمعزؿو  جراءى إ رى يقرٌ  فٍ أ العاـ   يلممدع و يحؽ  ن  أيـ ك بغيابً 

  يقبؿي ال ه بيذا الشأفً قرارى  ف  أك  ،الحقيقة  ظيارً إذلؾ في  ك متى رأل ضركرةى أ حالة االستعجاؿً 

العالقة  أصحابى  عى طمً يي  فٍ أعمى ىذا الكجو  رً و مف التحقيؽ المقر  عميو بعد انتيائً  ما يجبي ن  إ مراجعةن 

ذا إو ن  أعمى  تٍ فقد نص   صكؿ المحاكمات الثكرم  أ( فقرة )ب( مف قانكف 117) ا المادةي مٌ أ 1عميو .

ا مٌ أ 2لو . محاـو  تعييفى  ري تقرٌ  المحكمةى  ف  إف  لمدفاع عنو في قضايا الجناياتككيالن  المتيـي  فً لـ يعي  

العاـ  يالمدع عى يكدً  فٍ أ و كبعدى ن  أبالفقرة )أ( عمى  تٍ ( مف القانكف المذككر فقد نص  200) المادةي 

ك مف ينيبو مف قضاة المحكمة في الجرائـ أو عمى رئيس المحكمة ن  إف لى المحكمةً إالدعكل  ممؼ  

 رى حضً ف يي أك االعتقاؿ المؤبد أ المؤبدةً  الشاقةً  اؿً غشك األأ باإلعداـ في عمييا القانك  التي يعاقبي 

حالتو المادية  ا بسببً محامين  قد اختارى  لـ يكفٍ  فٍ إف ،ا لمدفاع عنو محامين  و ىؿ اختارى كيسألى  المتيـى 

مف  ري و ال يغيٌ كم   ذلؾى  ف  إعاله فأالمذككرة  ىذه المكادٌ  كبرغـً  3ا .و محامين ك نائبي أ لو الرئيسي  فى عي  

ا مٌ أ ،بشدة عقكباتيا كقسكتيا في الظركؼ العادية  زي الخاصة التي تتميٌ  العسكرم   القضاءً  طبيعةً 

 ف  أ فاألصؿي  العسكرم   عمى اختصاصات القضاءً  ا تغيره يضن أ و يطرأي ن  إفي الظركؼ االستثنائية ف

في  العسكرييفى  غيرى  و ليشمؿى اختصاصى  عي و يكس  ن  أال إيـ كجرائمً  عمى العسكرييفى  و تقتصري كاليتى 

ـى  ظركؼو   .ىمية خاصةأذات طبيعة ك  استثنائية كفي جرائ

                                                           
1
.(0979(منقانوناصولالمحاكماتالثوريلسنة)39المادة)- 

2
(0979فقرةب(منقانوناصولالمحاكماتالثوريسنة)-007المادة)- 

3
(.0979(منقانوناصولالمحاكماتالثوريسنة)800المادة)- 
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 تيديدو  كعند كجكدً  الفمسطيني   ساسي  ( مف القانكف األ110) المادةً  و كبمكجبً ن  أ بالذكرً  ري كيجد

عالف إ و يجكزي ن  إك حدكث كارثة طبيعية فأك عصياف مسمح أ ك غزكو أمف القكمي بسبب حرب ألل

عميو  كبناءن  1ا .( يكمن 30عف ) ال تزيدي  مف رئيس السمطة الفمسطينية لمدةو  بمرسكـو  الطكارئحالة 

عمى لمقكات الفمسطينية بصفتو القائد األ الفمسطيني   الرئيسي  صدرى أفقد  6/7/2007كبتاريخ 

كالذم  الطكارئفي حالة  العسكرم   المتعمؽ باختصاص القضاءً  ،( 2007المرسـك الرئاسي لسنة )

بالجرائـ المخمة بالسالمة  يختص   ،مف اختصاصات  العسكرم   لما لمقضاءً  ضافةن إ) فيو  جاءى 

لييا في ديباجة ىذا المرسكـ كالمعمكؿ بيا في إكامر المشار لمقكانيف كالمراسيـ كاأل االعامة خالفن 

ـي  -أ : كعمى كجو الخصكص ،مناطؽ السمطة الفمسطينية لي كمكظفي ك عمى مسؤ  الكاقعةي  الجرائ

ـي  -ب . السمطة الفمسطينية كمؤسساتيا كممتمكاتيا  مف العاـ  عمى السالمة العامة كاأل الكاقعةي  الجرائ

ـي  -ج . الداخمي حكاـ ىذا أتنفيذ  ةمف الفمسطينية كمنتسبييا لغايجيزة األأعمى  الكاقعةي  الجرائ

حكاـ ىذا المرسـك كعمى أؿ التي تتعارض مع مف القكانيف السارية المفعك  المكاد   ؽي المرسكـ تعم  

لسنة  ؿً المعدٌ  ساسي  األ مف القانكفً  107-101 فً كجو الخصكص الفقرة الثانية مف المادتيٍ 

2003. )2  

 لينظرى  العسكرم   القضاءً  مف صالحياتً  عى و قد كس  ن  أمف خالؿ االطالع عمى ىذا المرسكـ ب دي كنجً 

ـى  اصو كذلؾ بسبب الظركؼ االستثنائية التي مرت بيا السمطة  ليست مف اختصصالن أىي  بجرائ

 3.تيالء حركة حماس عمى السمطة فيياكاس في غزةى  الكطنية الفمسطينية بعد االنقالب الذم حصؿى 

عمى الجرائـ  العقكباتً  دى قد شدٌ  1979لسنة  الفمسطيني   الثكرم   العقكباتً  قانكفى  ف  أ بالذكرً  كيجدري 

مف  مف خالؿ االطالع عمى المكاد   ذلؾى  يتضحي  حيثي  طبيعيةو  غيرً  ظركؼو  في بي رتكى عندما تي 

                                                           
1
(منالقانوناالساسًالفلسطٌنً.000المادة)- 

2
ًحالةالطوارئ.(بشأناختصاصالقضاءالعسكريف8007(لسنة)88أنظرالمرسومالرئاسًرقم)- 

3
.85ناصرالرٌس,مرجعسابق,ص- 
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عمى العصياف  حكؿ عقكبة المحرضيفى  198ك  197كمثاؿ ذلؾ المادة  ،منو  230لغاية  197

 3الذيف يجتمعكف كعددىـ  السالحً  في حالة الجنكد تحتى  المؤقتةي  الشاقةي  شغاؿي األ تككفي  حيثي 

 المؤقتةً  الشاقةً  كباألشغاؿً  ،نذارإكؿ أألكامر رؤسائيـ لدل  ذعافى تفاؽ اإلقؿ فيرفضكف باالعمى األ

ذف إ بدكفً  سمحةى األ قؿ يأخذكفى عمى األ 3كعددىـ  سنكات في حالة الجنكد الذيف يجتمعكفى  10

 نداءى  عمى العنؼ باستعماؿ السالح كيرفضكفى  ك يقدمكفى أ ،ا ألكامر رؤسائيـخالفن  كيعممكفى 

 الفتنةي  تً ذا حصمى إ العقكبةى  ترفعي  199 المادةى  ف  أ حيثي  ،1لى النظاـإ اتفرقكا كيعكدك ي فٍ أرؤسائيـ ب

  .2عداـلى اإلإالعمميات الحربية  ثناءى أ ك التحريضي أح المسم   ك العصيافي أ

 1979لسنة  الفمسطيني   العقكبات الثكرم   مف قانكفً  203 المادةى  ف  أ دي آخر عمى ذلؾ نجً  كمثاؿه 

 عدـً  جريمةي  تٍ ذا كقعى إكلكف  ،شير أ 3بالحبس لمدة  العسكرم   مرً األ طاعةً إمى عدـ ع تعاقبي 

 بى الفردي أذا ا  ك  المؤقتةى  الشاقةى  شغاؿى األ تككف العقكبةي  الحربيةً  العممياتً  ثناءى أ مر العسكرم  طاعة األإ

  .3باإلعداـالفاعؿ  مر باليجكـ عمى العدك يعاقبي طاعة األإ

 المطمُب األولُ 

 شروعيُة محاكمِة المدنييَن أماَم القضاِء العسكريِّ م


اء العىسكرم  اكىمىة المىدىنٌييف أمىاـ القىضى لىًت الم جنىةي المىعنيًة ًبحقكؽ اإًلنساف مىدل مىشركعي ة ميحى تىنىاكى

اًكـ العىسكىرية ًإال  في ظيركؼو إستث كز خيضكع المىدنييف ًلكالية المىحى نائ ية، كأىشارىت ميؤًكدةن أىنىوي ال يىجي

ًة المدنٌييف  أيضان إلى أىف  القىانكف اإلنسىاني الدىكلي يىنصي عمى ظيركؼو إستثنائية مىحدكدة ًلميحاكمى

                                                           
1
0979منقانونالعقوباتالثوريالفلسطٌنًلسنة098و097المواد- 

2
0979منقانونالعقوباتالثوريالفلسطٌنًلسنة099المادة- 

3
0979منقانونالعقوباتالثوريالفلسطٌنًلسنة804المادة- 
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ية أىماـ المىحاًكـ العىسكرى
كؿ مىدل مىشركعي ة ميحاكىمة المىدييف 1 قت الذم إختىمفىت فيو اآلراء حى ، في الكى

اء العىسكىرم سىكاء في فً    )الفرع الثاني(.أك في القانكف المقارف  )الفرع األول(،مسطيف أىماـ القضى

 الفرُع األولُ 

 مشروعيُة محاكمِة المدنييَن أماَم القضاِء العسكريِّ في فمسطينَ 


عمى  العسكرم   لمقضاءً  كاليةن  ضاؼى أ( 28) الرقـى  حمؿى  رئاسي   مرسكـه  صدرى  2007 في العاـ  

لي كمكظفي السمطة الكطنية ؤك كالجرائـ الكاقعة عمى مسالجرائـ المخمة بالسالمة العامة 

الداخمي  مف العاـ  كمؤسساتيا كممتمكاتيا كالجرائـ الكاقعة عمى السالمة العامة كاأل ،الفمسطينية

 .مف الفمسطينية كمنتسبيياجيزة األأكالجرائـ الكاقعة عمى 

عمى أف المرسكـ السابؽ يتعارض  المدنييف غير جائزة استنادان  محاكمةى  ف  أ حيثي إعتىبر البىعض

مف المؤسسة  فردو  المحاكـ العسكرية ألم  مع القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ، بؿ إف محاكمة 

 الكارد في قانكف الخدمة لقكل األمف الفمسطينيالتحديد  عف نطاؽً  خارجةو  فعاؿو أالعسكرية عمى 

 كالصالحيةً  االختصاصً  قكاعدى  تٍ قد خالفى  يا تككفي حين العسكريةى  المحاكـى  ف  أل باطمةن  يا تككفي فإن  

في  االختالؼي  صبحى أقانكف قكل الخدمة قد  و يرل بصدكرً ألن   ،2القانكفليا بمقتضى  تٍ التي حددى 

كمحدد الختصاص  العسكرم   الشأفً  عبارةى  ف  أع بو غير مقبكؿ ك كالتكسٌ  تفسير الشأف العسكرم  

( 8مف الفمسطينية رقـ )بعد صدكر قانكف الخدمة في قكل األ كاضحةن  تٍ صبحى أ القضاء العسكرمٌ 

ـي أ تٍ دى حدٌ  ( . حيثي 2005لسنة ) عمى  عي التي تكقى  العقكباتً  نكاعى أ( 95المادة ) ىذا القانكفً  حكا

كالعقكبات التأديبية التي  المباشركفى  يا القادةي عي التي يكقً  االنضباطيةي  كىي : العقكباتي  اطً الضبٌ 

                                                           
1
،بتارٌخA/HRC/28/32رالسنويلمفوضاالممالمتحدةالسامًلحقوقاالنسان،تعزٌزوحماٌةجمٌعحقوقاالنسان،رقمالتقرٌ- 

89/0/8005.
2
006ص–مرجعسابق–المحامًناصرالرٌس- 
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حكاـ قانكف العقكبات أ)كفؽ  العسكريةي  يا المحاكـي كالعقكبات التي تكقعي  اطً الضبٌ  يا لجنةي تكقعي 

 عي ( مف قانكف الخدمة في قكل األمف عمى العقكبات التي تكقى 174) المادةى  ف  أكما  1،العسكرية ( 

قكبات كالرئاسات كع المباشركفى  يا القادةي يكقعي  انضباطيةه  فراد كىي عقكباته كاأل الصؼ   اطً عمى ضبٌ 

  .2حكاـ قانكف العقكبات العسكرية (أ)كفؽ  العسكريةي  يا المحاكـي تكقعي 

 ا لمنصكص المذككرة  يكجبي ا كفقن و بتحديد القانكف لمجرائـ العسكرية حصرين ن  البعض أ ري يعتبً  حيثي 

لييا بمقتضى إ المشارً  عمى الجرائـ السبعةً  اطً اختصاص المحاكـ العسكرية فقط بمحاكمة الضبٌ 

 السابقةً  المادةً  لنص   ااستنادن  العسكرم   عف نطاؽ اختصاص القضاءً  يخرجي  ( كمف ثـ  98دة )الما

صالحية  مف حيثي  النظامي   القضاءً  مف اختصاصً  كبالتالي تككفي  جريمة خارج ىذا النٌص  أمٌ 

الكاردة  لعسكرم  ا الشأفً  عبارةى  ف  أو يرل ن  إكبالتالي ف ،ككالية النظر بيا لككنو صاحب الكالية العامة

ـى  ساسي  األ في القانكفً  ـى  االنضباطيةى  تعني الجرائ في  الخدمةً  ىا قانكفي دى التي حدٌ  كالجنحى  كالجرائ

ـى  ف  أ ( حيثي 2005( لسنة )8) مف رقـي قكل األ بنظرنا  التي تككفي  فعاؿي ىي األ فعاؿى كاأل ىذه الجرائ

 3. العسكرم   القضاءً  ككاليةً  مف اختصاصً  حي كالتي تصب العسكرم   الشأفً  عبارةً  كمقصدى  مدلكالن 

ماـ ألممحاكمة  في قانكنية تقديـ المدنييفى  مبرراتو  عدةى  يسكؽي  البعضى  ف  إعاله فأ رى كً ما ذي  كرغـى 

ـى  الرئاسي   ىذه المبررات المرسكـي  ىـ  أكمف ،  العسكرم   القضاءً   الميتعمؽ( 2007( لسنة )28) رق

  الطكارئفي حالة  العسكرم   باختصاصات القضاءً 

                                                           
1
(95(المادة)8005(لسنة)8قانونالخدمةفًقوىاالمنالفلسطٌنٌةرقم)- 

2
التًتختص العقوبات ت د (فقدحد 98)االمادة م أ(073(المادة)8005(لسنة)8قوىاالمنالفلسطٌنٌةرقم)قانونالخدمةفً- 

وأإلزامواتخاذهوسائطأمنهاوتسلٌمأي أوالمخفرأوالمركزأجرٌمةتركالموقعالضابط ارتكاب عند بإٌقاعهاالعسكرٌة المحاكم 
والشخصأعلىذلكالقائد الواجب ن أمنهامعوتسلٌمأي أومخفرأومركزأشخصآخرعلىتركموقعوأقائد تحرٌضأي 

وتبلغٌهأوارتكابهجرٌمةمكاتبةالعدوأمعادٌة جهات اتخص م إهتخص د د وع أوذخٌرةأسلحةأترك عنهاوجرٌمة اآلخرالمدافعة 
وأةوالذخٌرأباألسلحةمدادهالعدوإجرٌمةوكذلك ،والجبنألىالعدوبطرٌقالخٌانةإهراٌةالهدنةرسالإوأخباربطرٌقالخٌانةأ

اسٌرًأابعدوقوعهومساعدتهاختٌارًأا,وجرٌمةخدمتهالعدوسٌرًأذلكالعدو اولمٌكن وحماٌتهعمدًأوقبولهعدوعندهأبالمؤونة
وجودهفًخدمةالمٌدانثناء أمنهاقسم وأي أمنبأكملهافوزقوىاألبهعرقلة د ٌتعم جرائهعماًلإوكذلكجرٌمة،بقبضةتلكالعدو

منهاالجبن.ر ظه ٌ بحالة معادٌة جهات مام أالتصرف إلساءة غراءآخرٌن إوأساءةالتصرف إخرهاجرٌمةآو
3
(006مرجعسابق,ص)–ناصرالرٌس- 



39 
 

مف السيد الرئيس  الطكارئعالف حالة إكجكد فاعمية لممجمس التشريعي كلعدـ انعقاده بعد  كلعدـً 

لى ما إ كضاعي األ عالنيا كبالتالي تعكدي إعمى  ايكمن  تنتيي ىذه الحالة بقكة القانكف بعد مركر ثالثيفى 

لى إ الطكارئالتي عمقتيا مراسيـ حالة  التشريعاتي  تعكدي  حيثي  الطكارئ حالةً  عميو قبؿى  تٍ كانى 

 .1السرياف

 ( ـ حيثي 1979لسنة ) ( مف قانكف العقكبات الثكرم  9في المادة ) الثاني فيك ما جاءى  ا المبرري مٌ أ

ـي أعمى ) تسرم  تٍ نص   ك أ ك متدخالن أ  كافى ك سكاه فاعالن أ فمسطيني   عمى كؿ   ىذا القانكفً  حكا

ـي  –أ  -اآلتية : حدل الجرائـً إ عمى ارتكابً  قدـى أا محرضن   كسالمةً  مفً أ ضد   بي التي ترتكى  الجرائ

ـي  -كمصالح قكات الثكرة .   ب ك أك المراكز أك الثكنات أفي المعسكرات  التي تقعي  الجرائ

يا ك المحاؿ التي يشغمي أك المساكف أماكف ك األأك الطائرات أك السفف أك المصانع أالمؤسسات 

ـي  –. ج  تٍ دى جً ينما كي أالثكرة لصالح قكات  فرادي األ  تٍ فراد متى كقعى األ ك ضد  أمف  بي رتكى التي تي  الجرائ

مف  أ ( فقرة3في المادة ) جاءى  لى ماإ ىذا الرأم   صحابي أ . كما يستندي  2بسبب تأديتيـ كاجباتيـ(

ذا منصكص عمييا في ى جريمةن  ارتكبى  فمسطيني   شخصو  مف )ىك كؿ   القانكف المذككر عبارة كؿٌ 

شخص آخر غير فمسطيني  حكاـ ىذا القانكف كؿٌ أانطباؽ  جؿً أالقانكف كيمحؽ بالفمسطينييف مف 

  .3( ك محرضو أ ك متدخؿو أ ك شريؾو أصمي أ الثكرة الفمسطينية كفاعؿو  ضدٌ  جريمةن  ارتكبى 

عضاء النيابة أ رأم   لى ىذه النصكص بحسبً إ تٍ السرياف عمى جميع الفمسطينييف استندى  فكاليةي 

 خطكةه  التشريعً  نشرى  بأف   ري الريس يعتبً  ناصرى  السيدى  كلكف   ،لعسكرية كقضاة المحاكـ العسكريةا

مف  فرادى األ في ىك الذم يمك   ىذا النشرى  ف  القانكف أل كلدً مف خالليا عف مى  لإلعالف ساسيةه أ جرائيةه إ

                                                           
1
93لرٌس,مرجعسابقصناصرا- 

2
(9(المادة)0979قانونالعقوباتالثوريلسنة)- 

3
(الفقرةأ.4(المادة)0979قانونالعقوباتالثوريلسنة)- 
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ككيـ كتصرفاتيـ كفؽ ما سم كامره كنكاىيو ليتمكنكا مف مكائمةً أحكامو كمعرفة قكاعده ك أالعمـ ب

 1و ىذا القانكف . بى يتطم  

حيث نصت لذلؾ  كمؤكدةن  مكضحةن  الفمسطيني   ساسي  األ ( مف القانكفً 116) المادةي  تً كقد جاءى 

 ،صدارىا بالجريدة الرسمية إفكر  كتنشري  الفمسطيني   العربي   الشعبً  باسـً  القكانيفي  تصدري عمى 

عمى ذلؾ  تٍ كدى أك  ،2عمى خالؼ ذلؾ القانكفي  ىا ما لـ ينص  نشرً  بعدى  ايكمن  30 بيا بعدى  كيعمؿي 

قرار مشركع إبيا ) فكر  جاءى  حيثي  الفمسطيني   التشريعي   الداخمي لممجمسً  ( مف النظاـً 70) المادةي 

 الرئيسي  قراره مف القراءة الثانية يحيؿي إمف تاريخ  فً سبكعيٍ أك فكر انقضاء أالقانكف بالقراءة الثالثة 

القانكف  ه بالجريدة الرسمية يعتبري كيجرم نشري  ، إلصدارهلى رئيس السمطة الفمسطينية إشركع الم

 3ه في الجريدة الرسمية . نشرً  شخاص بعدى األ ا في حؽ  نافذن 

في  ساسي  األ القانكفى  ا يخالؼي ىا رسمين نشرً كدكف  سندو  ىذه التشريعات دكفى  تطبيؽى  ف  إكبالتالي ف

يـ مدنييف محاكمتي  تٍ لمذيف تم   الحؽٌ  ذلؾى  ز النفاذ كيخمؽي و حي  دخكلً  ساسية بعدى حكامو األأ

كقانكف  ىذه التشريعات كىي قانكف العقكبات الثكرمٌ  بإحكاـف يتمسككا بمبدأ الجيؿ أكعسكرييف 

عمميـ بيا  تطبيؽ ىذه القكانيف عمييـ بسبب عدـً  باستبعادً  كيطالبي  صكؿ المحاكمات الثكرمٌ أ

 .4يا عمييـيا كتطبيقً سريانً  جكازً  ى عدـً لإكالذم يؤدم 

كعميو يمكف القكؿ أف عمى القضاء العسكرم حصر محاكمة المدنييف عمى الجرائـ االستثنائية 

المرتبطة ارتباط كامؿ بالشأف العسكرم كبسرية العمؿ العسكرم دكف التكسع في محاكمة المدنييف 

                                                           
1
008ناصرالرٌس,مرجعسابقص- 

2
(006القانوناالساسًالفلسطٌنًالمادة)- 

3
(70المادة)النظامالداخلًللمجلسالتشرٌعًالفلسطٌنً- 
4
000ناصرالرٌس,مرجعسابقص-
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لتشريعي لتكضيح المقصكد بالشأف كخصكصا بسبب الظركؼ السياسية، مع ضركرة التدخؿ ا

 العسكرم كحصره في أضيؽ نطاؽ ممكف.

كفي مقابمة مع السيد المكاء اسماعيؿ فراج رئيس ىيئة القضاء العسكرم بتاريخ 

كيؼ تنظركف الى محاكمة المكاطنيف المدنييف تـ تكجيو السؤاؿ التالي لو :  16/5/2017

نكف االساسي الفمسطيني لممكاطف المثكؿ اماـ اماـ القضاء العسكرم في الكقت الذم كفؿ القا

  قاضيو الطبيعي ؟

لممحاكـ  1979( مف قانكف العقكبات الثكرم لعاـ 8.9اجازت المكاد )اجاب السيد المكاء : 

العسكرية محاكمة المدنييف في حاالت محددة شأنو في ذلؾ شأف باقي القكانيف في دكؿ 

( مف قانكف العقكبات 8اجازت المادة ) الجكار االردف كمصر عمى سبيؿ المثاؿ حيث

محاكمة الممحقيف بالثكرة مف المدنييف مف القكات الحميفة اك فصائؿ المقاكمة اك المتطكعيف 

( مف ذات القانكف فقد 9اما المادة ) كماف اجازت محاكمة المستخدميف الممحقيف بالثكرة .

كات الثكرة الختصاص تكسعت كأدخمت كؿ مف يرتكب جريمة ضد أمف كسالمة كمصالح ق

لمجرائـ التي تقع في المعسكرات  باإلضافةالقضاء العسكرم سكاء كاف عسكرم اك مدني 

كالثكنات اك المراكز اك المؤسسات اك المصانع اك السفف اك الطائرات اك االماكف اك 

الى  باإلضافة المساكف اك المحاؿ التي يشغميا االفراد لصالح قكات الثكرة اينما كجدت .

 الجرائـ التي ترتكب مف اك ضد االفراد متى كقعت بسبب تأديتيـ كاجباتيـ .

اما بالنسبة لرأينا بخصكص محاكمة المدنييف اماـ القضاء العسكرم فاننا نعتبر اف القاضي 

العسكرم ىك القاضي الطبيعي لمحاكمة افراد كضباط قكل االمف الفمسطيني ممف يرتكبكف 

انكف العقكبات اك القكانيف العقابية االخرل كاننا منذ عاـ الجرائـ المنصكص عمييا في ق
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كاحتراما لمنص الدستكرم الذم ينص عمى حؽ الفمسطيني بالمحاكمة اماـ قاضيو  2011

الطبيعي كاحتراما لممعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية التي تحظر محاكمة المدنييف اماـ المحاكـ 

انو لـ يتـ محاكمة أم مدني اماـ المحاكـ العسكرية كتطبيقان لتعميمات فخامة الرئيس ف

العسكرية حتى لك كاف شريكان لعسكرم في ذات الجريمة حيث يتـ محاكمة العسكرم اماـ 

و كىي القضاء المحاكـ العسكرية كاحالة شريكو المدني الى جية االختصاص لمحاكمت

 .1النظامي

 الفرُع الثاني

 لعسكريِّ مشروعيُة محاكمِة المدنييَن أماَم القضاِء ا

 في الفقِو المقاَرنِ  


 ستثنائية كاالمحاكـ ال نشاءى إ ف  أ ري يعتبً  الفقياءً  بعضى  ف  أ العربية  رغـى  مصرى  جميكريةي في 

( الخاصة 1971سنة )ل( مف الدستكر المصرم 167) المادةً استنادان عمى  دستكرم   مره أخاصة ال

ألسانيد عديدة كقكية في  كالذم يستندي  لذلؾى  االفن مخ اىناؾ رأين  ف  أال إ ،ابالييئات القضائية عمكمن 

مف  دستكرم فال يجكزي  غيرى  امرن أك الخاصة أ االستثنائيةً  المحاكـً  نشاءى إ ىذا المكضكع فيك يعتبري 

في ترتيب كتنظيـ جيات  يا لو الدستكري لى لى السمطة التي خكٌ إ يستندى  فٍ أ عً كجية نظرىـ لممشرٌ 

لى إاالختصاص بنظرىا  عف كالية القضاء العادم كيسندي  ازعاتً المن بعضً  يحجبً  كذلؾالقضاء 

 2. عمى ذلؾ صراحةن  الدستكري  خرل ما لـ ينص  أ ك جيةو أ ىيئةو 

                                                           
1
06/5/8007(مقابلةالسٌداللواءاسماعٌلفراجرئٌسهٌئةالقضاءالعسكريبتارٌخ4ملحقرقم)- 

2
صالحسالمجودة،القاضًالطبٌعً,دراسةتأصٌلٌةمقارنةبٌنالشرٌعةاالسالمٌةوالقانونالوضعً,دارالنهضةالعربٌة- 

000ص0997
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في غير  استثنائيةن  قضائيةن  جياتو  ينشئى  فٍ أ عً لممشر   و ال يحؽ  ن  ألى إا يضن أ ىذا الرأم   كيستندي 

ال ف تٍ الحاالت التي كردى  ك أنشاء المحاكـ استثنائية إلى إ اتجاه المشرعً  إف  صراحةن في الدستكر كا 

  .1ىك اتجاه مخالؼ لمدستكر قضائي   دارية ذات اختصاصو إلجاف 

ع العادم في تنظيـ الييئات القضائية المشر   ضى فكٌ  الدستكرى  بأف   تٍ العميا قضى  المحكمةى  ف  أكما 

ك أنشاء محاكـ إالعادم  عً لممشر   كزي مف اختصاصاتيا كبالتالي ال يج صو ك انتقاأبيا  مساسو  دكفى 

قكمات القضاء الطبيعي سكل ك جيات ال يكجد بيا مأسباغ صفة المحاكـ عمى ىيئات إ

 2.المسمى

( 1971لسنة ) ( مف الدستكر المصرم  68) المادةً  لى نص  إمف الفقياء  ىذا الفريؽي  ستندى اكما 

لى قاضيو الطبيعي ( كالقاضي الطبيعي ىك الذم إ االلتجاءً  حؽ   مكاطفو  بيا )... لكؿ   كالتي جاءى 

ـ    المحاكـى  ف  أك  ،ا عمى نشكء القضية مسبقن  امعينن  ما يككفي ن  ا  عمى انفراد ك  قضيةو  ه لكؿ  تحديدي  ال يت

ـ   الخاصةى  عميو  تٍ مع ما نص   ىا لمنظر في قضية معينة بقكانيف خاصة يتعارضي ؤ نشاإ التي يت

  3ستكرم .غير د ( كيعتبري 68) المادةي 

 ( كالتي جاءى 1971لسنة ) ( مف الدستكر المصرم  40) لى المادةً إفي رأييـ ىذا  الفقياءي  كما يستندي 

كىـ متساككف في الحقكؽ كالكاجبات العامة ال تمييز بينيـ  ،سكاء لدل القانكفً  بيا ) المكاطنكفى 

 نشاءى إ الفقياءي  لتالي اعتبرى ك العقيدة ( كباأك الديف أك المغة أصؿ ك األأالجنس  بسببً  في ذلؾى 

                                                           
1
,الطبعةالرابعة,طبعةناديالقضاة,8الدكتوراحمدالملٌجً,الموسوعةالشاملةفًالتعلٌقعلىقانونالمرافعات,الجزء- 

.06,07م,صص8005القاهرة,
2
.38م,ص8003اهرة,احمدالسٌدصاوي,الوسٌطفًشرحقانونالمرافعاتالمدنٌةوالتجارٌة,مطبعةجامعةالق- 

3
.580،ص0998احمدملٌجً,نطاقالوالٌةالقضائٌةواالختصاصالقضائً,دارالنهضةالعربٌة,- 
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كىذا ، مسمى المحاكـ  تحمؿي  ىك ابتداع لييئاتو  قضائي   دارية ذات اختصاصو إك لجاف أ محاكـى 

 1.  ( مف الدستكر المصرم  40) المادةً  نص   معى  المتقاضيف كيتعارضي  بمبدأ المساكاة بيفى  ما يخؿ  

 كمبادئي عمى ما يمي ) ...  تٍ ( كالتي نص  1971مف الدستكر لمعاـ ) الثانيةً  المادةً  نص   أف  ك 

 تتقبؿى  فٍ أ ال يمكفي  سالميةى اإل الشريعةى  ف  إكبالتالي ف ،المصدر الرئيس لمتشريع  سالميةي اإل الشريعةي 

 2المحاكـ الخاصة ( .  كجكدً  فكرةى 

حكاـ األ ( مف قانكف3) في المادةً  ما جاءى  ف  أ الفقياءً  بعضي  سانيد يعتبري لى ىذه األإ ضافةن إ

ا ا طبقن تأديبين  العسكرم   القضاءً  عضاءً أ عزؿى  تٍ جازى أ( كالتي 2007( لسنة )16العسكرية رقـ )

كىذا ، المسمحة  القكاتً  اطً بالخدمة كالترقية لضبٌ  ؽي ( فيما يتعمٌ 1959( لسنة ) 232لمقانكف رقـ )

لمقكات المسمحة  سكرم  الع عضاء القضاءً أل  كرئاسيةو  كظيفيةو  لى تبعيةو إا سيؤدم حتمن  األمري 

 3متمثمة في كزارة الدفاع .

 ف  ألى إ ضافةن إ ،تكافرىا في القاضي الطبيعي  الكاجبى  الشركطى  ؽي ال تحقٌ  ىذه التبعيةى  ف  إكبالتالي ف

 ( يجعؿي 1959( لسنة )232ا لمقانكف رقـ) ا كفؽ المادة الثالثة مف الدستكر طبقن تأديبين  العزؿى 

ا مف تشريعين  فى ص  كالقاضي الطبيعي الذم حي   لمعزؿ كىذا ما ال يتكافؽي قابالن  العسكرم   القاضيى 

 العزؿ .

رقـ  ( مف قانكف القضاء العسكرم  6/2قالكا بعدـ دستكرية المادة ) الفقياءً  بعضى  ف  أ بالذكرً  ري كيجد

 تٍ حى التي من المادةي  تمؾى  ،( 1970( لسنة )5لة بالقرار بقانكف رقـ )( المعدٌ 1966( لسنة )35)

 ك أم  أالعقكبات  عمييا قانكفي  يعاقبي  جريمةو  حالة أم  إ الطكارئعالف حالة إلرئيس الجميكرية كبعد 
                                                           

1
.30مص8003احمدالسٌدصاوي،المرجعالسابق- 

2
0985القضاة,عددٌناٌر,ٌونٌو,احمدصالحالدٌناللبٌدي,بدعةالمحاكماالسالمٌةفًالبلدانالعربٌة,بحثمنشوربمجلة- 

ومابعدها.44,ص
3
,0987محمدماهرابوالعٌنٌن,االنحرافالتشرٌعًوالرقابةعلىدستورٌته,دراسةتطبٌقٌةفًمصر,دارالنهضةالعربٌة- 

.700ص
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عطاء المحكمة العميا ليذه المادة قيمة دستكرية عندما إ رغـى  ، العسكرم   لى القضاءً إ آخرى  قانكفو 

 1.  ا(بدستكرية القكانيف )سابقن  ؽي فيما يتعمٌ  االختصاصً  صاحبةى  تٍ كانى 

 بيا كصاحبةً  ( كالتي جاءى 1979( لسنة )48العميا بالقانكف رقـ ) الدستكريةى  المحكمةى  ف  أكما 

عمى ىذه  دستكريةن  ا قيمةن يضن أ تٍ ضفٌ أ مف المحكمة العميا القكانيف بدالن  في دستكريةً  اختصاصو 

ـى أ فى بكرم يكسؼ بكرم محمد يرل في كتابو محاكمة المدنيي الدكتكرى  ف  أ الإ المادةً   القضاءً  ما

حالة ما إ التنفيذيةً  السمطةً  تفكيضى  ف  أا سابقن  تٍ رى كً التي ذي  كلألسباب مف الفقياءً  مع جانبو  العسكرم  

 تحديدى  ف  أك ، جرائية خاصة اإل الشرعيةً  معى  لى المحاكـ العسكرية يتعارضي إتراه مف جرائـ 

ـ   فٍ أ يجبي  المختصةً  المحكمةً   2بمكجب القانكف . يت

دارة ىذه اإل تقيدى  فى أ منيا كدكفى  ه بقرارو دي االختصاص بيد السمطة التنفيذية تحدٌ  تحديدي  يترؾى  فٍ أا مٌ إ

ا عف تخمين  كيمثؿي  القانكني   عً المشر   ا مف جانبً ا فرعين تفكيضن  بقكاعد قانكنية معينة فيذا يعتبري 

 3رييف . بالحريات العامة لممكاطنيف المص مرتبطةو  اختصاصو الذاتي في مسألةو 

ـى  بتاريخ القضاء  ىـ  األ ري ىامة كنقمة تعتبى  خطكاتو ب( 1999في العاـ ) الفرنسي   عي المشر   لقد قا

مف درجات العدالة بيف المكاطنيف  ى ما يمكفي صقأ لى تحقيؽً إ تٍ ىدفى  الفرنسي   العسكرم  

ـى أالف ريشار أالسيد  كزير الدفاع الفرنسي   لى تدخؿً إشارة مف اإل الفرنسييف. كال بد    مجمسً  ما

ـى  الذم يحمؿي  القانكفى  المجمسي  الشيكخ عندما ناقشى   حيثي  1999مارس  20بتاريخ  929-99 الرق

ما  ىـ  ألى إ ،لى تحقيؽ العدالة في فرنسا إتسعى  جماعيةه  دارةه إىك  صالحى اإل ف  أب الكزيري  شارى أ

                                                           
1
م,0976نوفمبرسنة6علٌا,دستورٌة,وجلسةقضائٌة5لسنة08م,الدعوىرقم0976المحكمةالعلٌا,جلسةابرٌلسنة- 

قضائٌةعلٌا)دستورٌة(المنشورتٌنبٌنمجموعةاحكاموقراراتالمحكمةالعلٌا,القسماالول,مجموعة7لسنة0الدعوىرقم

.365,ص3,رقم0976االحكامالصادرةفًالفترةبٌنانشاءالمحكمةحتىنهاٌةنوفمبر
2
ٌوسفبكريمحمد,محاكمةالمدنٌٌنامامالقضاءالعسكريومدىاتساقهامعالمواثٌقالدولٌةوالشرعٌةالداخلٌة,بكري- 

070,ص8004مكتبةالوفاءالقانونٌة,الطبعةاالولى
3
الحق-  كلٌة دكتوراه, رسالة , العسكرٌة فًقانوناالحكام الجنائٌة مدىالشرعٌة كمالدٌاب، جامعةعٌنشمس,اسامة وق,

806م,ص8003
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ـ   ون  أ بو ىذا القانكف عف القكانيف السابقة حيثي  زي يتمي    العسكرييفى  المتبعة بحؽ   جراءاتً اإل تكحيدي  ت

 فرنسا . خارجى  يعممكفى  فالذي الفرنسييفى  في فرنسا كالعسكرييفى  المكجكديفى  الفرنسييفى 

 صالحاتي اإل تً مى كقد شمً  1عمى الحالتيف. العاـ   في القانكفً  الكاردةي  جرائيةي اإل القكاعدي  ؽي تطبٌ  حيثي 

 عبارةً  )ككيؿ الجميكرية ( كاستبداؿى  )محافظ الحككمة ( بعبارةً  عبارةً  تغيرى  العسكرم   في القضاءً 

 ،مع القضاء الطبيعي  المصطمحاتً  تكحيدى  اليدؼي  ككافى  ،غرفة مراقبة التحقيؽ بغرفة االتياـ 

 الرئيسي في القضاء كىك القضاة حيثي  العنصرى  العسكرم   في القضاءً  صالحاتي اإل تً مى شمً  ككذلؾى 

مف  الجرائـً  ىـ مع تقسيـً عددي  كيتناسبي  كالخبرةً  ىـ مف المدنييف ذكم الكفاءةً اختياري  يتـ   صبحى أ

 خضاعى إ الفرنسي   العسكرم   في القضاءً  االصالحاتي  تً مى كما شمً  ،المخالفات كالجنح كالجنايات 

انكف لى القكاعد المقررة في قإالدعكل العمكمية كالدعكل المدنية التبعية في القضايا العسكرية 

 في القانكف الذم سمي قانكفي  الفرنسي   العسكرم   نجازات القضاءً إ ىـ  أكمف  2جراءات الجزائية.اإل

مبادئ دستكر الجميكرية الفرنسية كالتي  المحافظة عمى 1999لسنة  العسكرم   القضاءً  صالحً إ

ـى أ الفرنسييفى  يا العدالة كالمساكاة بيف كؿ  ىم  أمف  حتى  برمءه  المتيـى  ف  أدأ القضاء كاعتماد مب ما

 القضاءي  صبحى أكما  ،كالتعكيض عف الخطأ القضائي  و كضماف التقاضي عمى درجتيفً دانتي إ تى تثبي 

 تً كقد جاءى  ،سنة 18عمارىـ عف سف أ ؿ  حداث الذيف تقً بمحاكمة األ مختصو  غيرى  العسكرم  

اءات الجزائية ( مادة تمييدية مف جر في صدارة قانكف اإل تدرجى  فٍ أ) عمى كلى في النص  األ المادةي 

 عمى التكازف بيفى  تحافظي  ، ككجاىيةن  عادلةن  الجزائيةي  جراءاتي اإل تككفى  فٍ أ و يجبي ن  أبيا  ما كردى  ىـ  أ

 فٍ أبالدعكل العمكمية كسمطات الحكـ ك  المكمفةً  السمطاتً  فصؿى  تضمفى  فٍ أك  ،طراؼاأل حقكؽً 

 الفصؿً  عمى ضركرةً  تٍ كما نص   ،يـ دانتي إ تى ـ حتى تثبي المشتبو بي شخاصً في األ البراءةى  تفترضى 

                                                           
1
94عبدالرحمنباربرة،مرجعسابق،ص- 

2
93عبدالرحمنبربارة,مرجعسابق,ص- 
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في  1999 قانكفي  و اشتمؿى ن  أ ىلإ نشيري  ارن خيأك ، مف الزمف  محددةو  مدةو  في القضايا خالؿى  النيائي  

عمى التعكيض كالمعاقبة عمى االعتداءات الكاقعة عمى  النص   عمى ضركرةً  و التمييديةً مادتً 

 1جب القانكف المعمكؿ بو .فرضية براءة المتيـ بمك 

 صالح قضائيا العسكرم  إ نحكى  متقدمةن  خطكاتو  تٍ خط   الفرنسيةى  الجميكريةى  ف  أ مما سبؽى  يتضحي 

خراج محاكمة إك مف خالؿ أ ،جراءات القضاء الطبيعي إجراءاتو مع إمف خالؿ تكحيد  سكاء كافى 

الضمانات المتعمقة بمحاكمة ك مف خالؿ تكفير أ ، العسكرم   حداث مف اختصاص القضاءً األ

نساف حقكؽ اإل مؤسساتً  كىذا ما جعؿى  فً لى ضماف التقاضي عمى درجتيٍ إباإلضافة  ،عادلة

 . الفرنسي   العسكرم   عمى القضاءً  تٍ صالحات التي طرأى بيذه اإل شيدي الدكلية تي 

الفصؿ  تنقيحً  معى  صةن خا بمحاكمة المدنييفى  لممحاكـ العسكرية كاليةن  جعؿى  التكنسي   عى المشر   ف  إ

عمى  ضافة الفقرة السابعة مف مجمة المرافعات كالعقكبات العسكرية كالتي تنص  ا  الخامس ك 

 مباشرةً  ثناءى أك  االمعتدل عميو عسكرين  عندما يككفي  العاـ   اختصاص المحاكـ العسكرية بجرائـ الحؽ  

 . 2ياك بمناسبتً أو خدمتً 

 كؿٌ )بيا  كردى  ف مجمة المرافعات كالعقكبات العسكرية حيثي ( م123مثمة عمى ذلؾ المادة )كمف األ

( 76) في المادةً  جاءى  ككذلؾى  ، 3جنبي ... (أ جيشو  تصرؼً  تحتى  و زمف السمـً نفسى  تكنسي يضعي 

ه مف ك غيرً أو نفسً  لتخميصً  خزعبالتو  استعمؿى  فٍ مى  مف مجمة المرافعات كالعقكبات العسكرية ) كؿٌ 

بالفصؿ الخامس مف مجمة المرافعات كالعقكبات العسكرية  عي المشرٌ  ا نص  كم  4العسكرية ( الخدمةً 

                                                           
1
96-95عبدالرحمنبربارة،مرجعسابق,ص- 

2
.79حسانبالحاجعلً,مرجعسابق,ص- 

3
.(منمجلةالمرافعاتوالعقوباتالتونس084ًالمادة)- 

4
(منمجلةالمرافعاتوالعقوباتالتونسً.76المادة)- 
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ك أك المعسكرات أالجرائـ المرتكبة في الثكنات  -2في : ...  العسكريةي  المحاكـي  عمى ) تختص  

 . (لصالح الجيش كالقكل المسمحة يا العسكريكفى ماكف التي يشغمي المؤسسات كاأل

تدخالت مف  مف أم   الجياز العسكرم   حمايةي  مف ىذه المكاد   ؼى اليد ف  أب ذلؾى  البعضي  كيبرري 

ك أ وً تقكا خالؿ بانضباطو كحمايتو مف االعتداءات التي قد تستيدؼي لى اإلإ تؤدمى  فٍ أالممكف 

 . 1و مقراتً 

مف اختصاص القضاء  تٍ عى المرافعات كالعقكبات العسكرية التكنسية قد كس   مجمةى  ف  فإ كبذلؾى 

مف الضمانات التي  المدنييفى  ىؤالءً  كبالتالي يحرـي  المدنييفى  ي مثؿ ىذه الحاالت ليشمؿى ف العسكرم  

ا متخصصن  قضاءن  العسكرم   القضاءً  جعؿى  ف  لذا يرل البعض أ ،مامو أكفرىا ليـ القضاء النظامي 

مف  لممدنييفى  كفي ذلؾ حرمافه   عف العسكرييفى فضالن  المدنييفى  صالحيتو لتشمؿى  تكسيعى  يخكؿي 

ـى أالمثكؿ   .2القصكل االستقالؿً  ه مف ضماناتً القاضي العدلي المدني بما يكفري  ما

ىذا  حكؿى  حمد الرحمكني فقد قاؿى أالستقالؿ القضاء القاضي  المرصد التكنسيٌ  ا رئيسي مٌ أ

مف المفارقات  ف  أال إالتعديالت في جكيميا  بعضى  شيدى  العسكرم   القضاءى  ف  أ )رغـى  المكضكعً 

شراؼ عف الثكرة مف قضايا متمثمة في اإل ما ترتبى  في بعضً  العسكرم   ماد عمى القضاءً االعت

 حرماف المكاطف مف قضائو المدني ... كرغـى  ال يمكفي  عمى قضايا الشيداء كجرحى الثكرة حيثي 

 ،حتى اآلف ذلؾى  و لـ يتـٌ ن  أ الإ ،المدني  لى القضاءً إلى تحكيؿ ىذه القضايا إالمناداة كالدعكل 

ـى أضمانات القضاء استبعاد محاكمة المدنييف  ىـ  أمف  ف  أا عممن  باعتباره  العسكرم   القضاءً  ما

 .  3محكمة استثنائية( 

                                                           
1
.79حسانبالحاجعلً,مرجعسابق,ص- 

2
.8004كلثومكنو,القضاءالعسكريقضاءاستثنائً,ندوةلجمعٌةالقضاة،- 

3
.88حسانبالحاجعلً,مرجعسابق,ص- 
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 قائالن  العسكرم   في القضاءً  كالتكنسيةً  المصريةً  فً التجربتيٍ  فع ثى بف جحا فقد تحدٌ  فريدي  ا الدكتكري مٌ أ

 ف  إجنبي فككنيما لـ يصطبغا بالتدخؿ األ فرغـى  ،ف المصرية كالتكنسية) بالنسبة لمتجربتيٍ 

كاالنتقائية في معالجة الممفات  ءيا البطىمٌ أكمف ، لصعكبات كانتقادات تٍ كلى تعرضى يما األيخطكت

ضافة النتقاد المحاكـ العسكرية التي باإل ،فراد الكاقع تتبعيـ ك األأ التيـً  نكعيةً  سكاء مف حيثي 

 . 1استثنائية يا ستبقى محاكماتو ن  أال إ تو صالحاإعمييا مف  جريتٍ أي ميما 

المرافعات كالعقكبات العسكرية كالجرائـ المرتكبة في  مف مجمةً  الخامسً  كبالنسبة لمفصؿً 

 بناءن  دي تحد  تا مف المعايير التي ىامن  امعيارن  يعتبرى أٍف مكاف العسكرم بإ ف  إالمؤسسات العسكرية ف

الجريمة كبغض النظر عف صفة  طبيعةي  تٍ ة ميما كانى اختصاص المحاكـ العسكرية التكنسي عمى

 في مكاف عسكرم   مرتكبةو  جريمةو  كؿ   ف  " أ بقكليـ: ذلؾى  ف الذيف يبرركفى يطرافيا كالفقياء كالقانكنيأ

 بي كسً كىذا ما يي  ،باالنضباط لى المس  إ كما تيدؼي  ، العسكرم   العاـ   بالنظاـً  لى المساسً إ تيدؼي 

 اختصاصى  ثار المترتبة عمى ىذه الجريمة لتبررى عمى مستكل اآل العسكريةى  الصبغةى  الجريمةى 

 .  2المحكمة العسكرية بشأنيا 

ـى أ ف  أعمى  ردني  األ ( مف قانكف العقكبات العسكرم  44) المادةي  تً نص   ( 43-42-41) المكاد   حكا

ـى  الذيف يرتكبكفى  عمى المدنييفى  ؽي تطب   ( مف القانكف 3) في المادةً  كردى  مما عمى الرغـً  ،حرب  جرائ

كلى منيا فراد القكات المسمحة في الفقرة األأك  اطً عمى ضبٌ  ؽي ىذا القانكف تطبٌ  مكاد   ف  أ دي كالتي تحدٌ 

فراد الجيكش الحميفة أك  اطً سرل الحرب كضبٌ أا عمى يضن أ ؽي ىذا القانكف تطبٌ  مكاد   ف  أب كما تضيؼي 

 المادةى  ف  أكىذا يعني  ،في الفقرة )ب(  المسمحة كذلؾى  القكاتً  مرةً إ ك تحتى أالمكجكدة في المممكة 

 ليشمؿى  العقكبات العسكرم   قانكفً  اختصاصى  تٍ عى كسٌ  ردني  األ العقكبات العسكرم   ( مف قانكفً 44)

                                                           
1
9,ص8000دٌسمبر–083/085نتقالٌة,مجلةاالخبارالقانونٌة,عددفرٌدبنجحا,المسائلةوالعدالةاال- 

2
مهديالعٌونً,نظامالقضاءالعسكريفًتونسواختصاصالمحاكمالعسكرٌةبها,رسالةلنٌلشهادةختمالدروس,المعهد- 

.66،ص0996االعلىللقضاءبتونس,الفوجالثامن
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 المكاد   تً ثى تحدٌ  حيثي  جرائـ حربو  ري مف الجرائـ التي تعتبى  جريمةن  عندما يرتكبكفى  استثناءن  المدنييفى 

جرائـ حرب  ري يا تعتبى ن  إف المسمحةً  النزاعاتً  ثناءى أ تٍ بى كً ذا ما ارتي إ معينةو  ( عف جرائـى 41-42-43)

 التجاربى  نسانية كتشمؿي اإلغير  ك المعاممةأالتعذيب ك  ،سرل كاأل ىميا القتؿ القصد لممدنييفى أك 

ك أخطيرة بالسالمة البدنية  ضرار بصكرةاإلك  ،شديدة  الـو آ حداثً إد تعم  ك  ،الحياة  بعمـً  الخاصةى 

عمى الخدمة في  محمييفى  شخاص مدنييفى أك أسرل الحرب أرغاـ ك إ ،ك بالصحة العامة أالعقمية 

 لألشخاصاالحتجاز غير المشركع ك  ،خذ الرىائف ك أ ،القكات المسمحة في الدكلة المعادية 

 اليجمات المكجية ضد  ك  ، 1949رابعة لعاـ التفاقية جينيؼ  ابمقتضى  المحمييفى  المدنييفى 

اليجكـ عمى المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع كالمناطؽ ك  ، فراد المدنييفى ك األأاف السك  

 شخاص المحمييفى حرماف األك  ،عف القتاؿ  عاجزو  اليجكـ عمى شخصو ك  ،المنزكعة السالح 

 . 1يـ في محاكمة عادلة ... ( مف حق  

في عقكبة  كالمتدخؿى  ضى في ىذه الجرائـ المذككرة المحر   عاقبى  كرم  العس العقكباتً  قانكفى  ف  أكما 

 قانكفً  اختصاصى  عى كس   فٍ أب ردني  األ عي المشر   ا لـ يكتؼً يضن أىمية ىذه الجرائـ كأل ، 2ذاتيا  الفاعؿً 

ـى أ ف  أضاؼ بأما ن  ا  مف ىذه الجرائـ ك  اأين  الذيف يرتكبكفى  المدنييفى  ليشمؿى  العسكرم   العقكباتً   حكا

 . 3ال تسرم في جرائـ الحرب كال عمى العقكبات المقضي بيا العاـ   عمى دعكل الحؽ   التقادـً 

سارة ليا كيتسف مف مؤسسة ىيكمف رايتس ككتش كالمكجية لمسيد  السيدةً  أما في المغرب ترل

ف رايتس ىيكم فييا ) ترحبي  جاءى  المغربية حيثي  لعدؿ كالحريات في المممكةمصطفى الرميد كزير ا

 كالتي تنيي اختصاصى  العسكرم   القضاءً  عمى قانكفً  تٍ دخمى أي  المغرب تعديالتو  ككتش باعتمادً 

كالتي  ، تٍ تأخرى  فٍ ا  ك  ميمةن  خطكةن  ذلؾى  كتعتبري  ، ييفى نالمد المحاكـ العسكرية بمحاكمة المتيميفى 

                                                           
1
(.8006(لعام)58العقوباتالعسكرياالردنً,قانونرقم)(منقانون30المادة)- 

2
(.8006(لعام)58(منقانونالعقوباتالعسكرياالردنً,قانونرقم)38المادة)- 

3
(.8006(لعام)58(منقانونالعقوباتالعسكرياالردنً,قانونرقم)34المادة)- 
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كمف شأنيا  عادلةو  في محاكمةو  طكيؿ مع المعايير الدكلية المتعمقة بالحؽ   مدو أ ا منذي اختالفن  تعالجي 

 فٍ أ . بالنسبة لممممكة المغربية يجبي 1المستقبمية لمعدالة في المغرب دارةى اإل كبيرو  بشكؿو  زى تعز   فٍ أ

في  الكضعي  صبحى أ ككيؼى  1956عمؿ المحاكـ المغربية كاختصاصاتيا في ظؿ القانكف  بيفى  زى نمي  

 المحاكـي  ا تتألؼي سابقن  تٍ كانى  حيثي  ،2014اـ في الع القانكفً  المحاكـ العسكرية بعد تعديؿً 

حسب الدرجات العسكرية  كمصنفكفى  عسكريكفى  ولاأل ؛ مف القضاة  فً صنفيٍ  بيفى  العسكريةي 

كبالتالي فيـ  ،دارمإبقرار  معينكفى  المحكمةً  ىيئاتً  يترأسكفى  فى ك مدني قضاةه  الثانيك ،لممتيميف 

 امطمكبن  كما لـ يكفٍ  ،المغربي  عمى لمقضاءً مس األلممج كال يخضعكفى  لمعدؿ العسكرم   خاضعيفى 

المحاكـ العسكرية في  اختصاصي  عى كما تكسٌ  ،بو و عند النطؽً حكمً  تعميؿي  مف القاضي العسكرم  

فراد الجيش بسبب ارتكابيـ الجنح أا في محاكمة جميع يا عام  اختصاصي  ككافى  1956ظؿ القانكف 

 .2 العاـ   ؽ  جرائـ الح ضمفى  كالجنايات التي تدخؿي 

 ؿى الذم شكٌ  العسكرم   ( كالمتعمؽ بالقضاءً 2014( لمعاـ )108.13القانكف رقـ ) بصدكرً  كلكفٍ 

الحفاظ عمى  ( لممممكة المغربية مف حيثي 2011ا في االنسجاـ كاالتساؽ مع دستكر عاـ )نمكذجن 

 دكلية كبيرةو  اداتو شإب يى ظكقد ح ،نساف في التعامؿ مع حقكؽ اإل كامؿو  الحقكؽ كالحريات كتغيرو 

ىميا مدير فرع منظمة العفك الدكلية في المغرب كمنظمة الحرية لمجميع أ مف عدة جياتو 

مثؿ كالـ كريستكؼ بكتاف ؛  عالمييفى  مف حقكقييفى  عديدةو  شاداتو إلى إضافة باإل ،البريطانية 

 خراجى أف  إب ساسية كالذم قاؿى ستاذ القانكف كعضك الجمعية الفرنسية لمنيكض بالحريات األأ

الستئناؼ قرارات  فرصو  كجعؿى  ،لى المحاكـ العادية إ العسكرم   مف اختصاص القضاءً  المدنييفى 

                                                           
1
,الرابط:8005مارساذار07مصطفىالرمٌدوزٌرالعدلوالحرٌاتبتارٌخرسالةسارةلٌاوٌتسنالىالسٌد- 

material-www.hrw.org>related 
2
,تارٌخ8/8/8003مرجعانترنت:انسسعدون,المغربٌجردمحكمتهالعسكرٌةمناختصاصهااالستثنائً,تارٌخالنشر- 

  agenda.com/article.php?id=816-www.legal,4/5/8007االطالع

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=816
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ـى  القانكفى  ف  أ ذلؾى   .1لمدكؿ في منطقتيـ  كنمكذجو  المغربى  المحاكـ العسكرية يضعي  ( 108.13) رق

اص النكعي لممحكمة في االختص النظرى  عادى أ العسكرم   بالقضاءً  ( المتعمؽى 2014لمعاـ )

 القانكفي  دى حدٌ  حيثي  ، استثنائيةن  محكمةن  تكليس متخصصةن  محكمةن  تٍ صبحى أ العسكرية حيثي 

 بذلؾى  كلـ يكتؼً  ، كشبو عسكرييفى  يا عسكريكفى في الجرائـ العسكرية التي يرتكبي  يا بالبت  اختصاصى 

يـ مف خرجى ألى المحكمة العادية ك إ العاـ   عند ارتكابيـ لجرائـ الحؽ   فى يالعسكري القانكفي  حاؿى أبؿ 

ـى أ حداثً األ محاكمةى  المذككرً  القانكفً  نصكصي  تٍ لغى أكما  ،دائرة اختصاص المحاكـ العسكرية   ما

في البند الثالث مف المادة الثالثة  تٍ المحاكـ العسكرية حتى عند ارتكابيـ تمؾ الجرائـ التي كردى 

في  المغربي   العسكرم   لى القضاءً إ كالكاليةى  اصى الذم يعطي االختص كىك البندي ، مف القانكف 

 مفً أ بحؽ   بي رتكى ك الجرائـ التي تي أ الدكلةً  مؤسساتً  في حالة الحرب بحؽ   بي رتكى الجرائـ التي تي 

 ،عمى القكات المسمحة  ك تؤثري أىذه الجرائـ بخدمة العدك  بي رتكى مكاؿ عندما تي ك األأشخاص األ

ا خيرن أك  ،رض الكطف أمف  ك االستيالء عمى جزءو أقالب عمى النظاـ عداد لالنجرائـ اإل ككذلؾى 

 . كيجدري 2لكتركنية التابعة لمدفاع الكطني المعمكماتية كالتطبيقات اإل النظـً  الجرائـ المرتكبة ضد  

ـ  ن  أ بالذكرً   خمسةى  تٍ صبحى أ حيثي ، عداـ بعقكبة اإل عمييا القانكفي  التي يعاقبي  الحاالتً  تخفيضي  و ت

عمى مصمحة  كالحرصي  الدقةي  تً ركعيى  حيثي  ، حالةن  عشرى  في السابؽ ستةى  تٍ كانى  فٍ أ بعدى  االتو ح

 فريقيةً اإل في الشؤكفً  الخبيري  كدى أ عمى ذلؾى  كبناءن   .3الكطف في آف كاحد عند تحديد ىذه الحاالت 

ـى أ المدنييفى  محاكمةً  لغاءى إ ف  أسكريش ككمار  ا مف المغرب لتزامن ا ري المحاكـ العسكرية يعتبى  ما

 نساف بما ينسجـي التزاـ المممكة المغربية بالنيكض لحقكؽ اإل دي كما يجس   ،نساف لحماية حقكؽ اإل

                                                           
1
 - االطالع تارٌخ , العسكرٌة المحاكم امام المدنٌٌن محاكمة المغربٌحظر الفردوس, محمد انترنت, ,4/5/8003مرجع

ttps://m.arabi21.com/story/736476h 
2
(المتعلقبالقضاءالعسكري.8003(للعام)008804منالقانونرقم)5-3-4المواد- 

3
.تارٌخ8/8/8003مرجعانترنت,انسسعدون,المغربٌجردمحكمتهالعسكرٌةمناختصاصهااالستثنائً,تارٌخالنشر- 

   agenda.com/article.php?id=816-www.Legal,4/5/8007االطالع

https://m.arabi21.com/story/736476
https://m.arabi21.com/story/736476
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=816
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ـى  المغربيةي  بيا المممكةي  تٍ صالحات التي عممى مع اإل كالمعايير  المبادئمع  المغربي   التشريعى  لتكائ

 .1نساف الدكلية لحقكؽ اإل

 ف  أعمى  تٍ نص   الجزائرم   العسكرم   مف قانكف القضاءً  عشرى  ةى التاسع المادةى  في حيف جاءت

 حاجاتي  تٍ ذا اقتضى ا  الحرب ك  كقتى  عسكريةو  في مقر ناحيةو  نشأي تى  الدائمةى  العسكريةى  المحاكـى 

 العسكريةى  المحاكـى  ف  أب تٍ مف القانكف المذككر فقد قالى  كالثالثكفى  الثانيةي  ا المادةي مٌ أ. 2 ذلؾى  المصمحةً 

  .3الدكلة مفً أعمى  في زمف الحرب في النظر في كافة قضايا االعتداء التي تقعي  ختص  ت

 فً عمييا في المادتيٍ  االقميمي المنصكصً  االختصاصً  قكاعدى  ف  أعمى  33 المادةي  تً في حيف نص  

 .4في حالة الحرب  ؽي طب  ىي التي تي  الجزائرم   العسكرم   مف قانكف القضاءً  30-31

 تمتد   الجزائرم   العسكرم   القضاءً  كاليةى  ف  أ كاضحو  كبشكؿو  تٍ دى كالثالثكف فقد حد   التاسعةي  ادةي ا المم  أ

عداء كمكظفك األ يا المكاطنكفى عماؿ العدكاف التي يشن  أابتداءن مف  كالجنحى  الجناياتً  لتشمؿى 

في عممية  احيةو ن ك في كؿ  أرض الجميكرية أك المصالح الخاصة لمعدك عمى أدارة اإل مصمحةً 

في  و يدخؿي ن  إف 4 – 3 فً الفقرتيٍ  39 في المادةً  ا لما كردى و كطبقن ن  أ . كبالتالي نجدي 5حربية 

 ك سبؽى أفي خدمة الجزائر  ك عسكرم  أ مكاطفو  أم   بحؽ   اعتداءو  أم   اختصاص القضاء العسكرم  

ـى  خدـى  فٍ ألو  قاليـ التابعة لمجزائر مقيـ في األ جئال ك أمٌ أفاقد الجنسية  ك ضدٌ أ الجزائرم   العم

قد  العسكرم   القضاءً  اختصاصى  ف  أ ك ممتمكاتو كبالتالي نجدي أشخصو  ضد   االعتداءي  سكاء كافى 

 . 6 العسكرم   كما يشمؿي  المدني   عالف حالة الحرب ليشمؿى إ بمكجبً  عى تكسٌ 

                                                           
1
 - االطالع تارٌخ , العسكرٌة المحاكم امام المدنٌٌن محاكمة المغربٌحظر الفردوس, محمد انترنت, ,4/5/8003مرجع

https://m.arabi21.com/story/736476
2
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.09المادة- 

3
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.48المادة- 

4
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.44المادة- 

5
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.49المادة- 

6
68,مرجعسابق,صموساويجمٌلة- 
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 التعديالت الذم يجرم عمى القانكفً  رحى مقت ف  أ كدى أاالختاـ الطيب لكح  حافظى  العدؿً  كزيرى  ف  أال إ

الشرطة القضائية كضماف عدـ  عمؿً  بيفى  منو ىك التنسيؽي  اليدؼي  2017في العاـ  العسكرم  

 بو التعديؿي  ا لممبدأ الدستكرم الذم جاءى مطابقن  ىذا التعديؿي  ليأتيى  ك، التداخؿ في الصالحيات 

عمى  في المجاؿ الجزائي كينص   فً درجتيٍ  عمى كجكب ضماف التقاضي عمى كالذم ينص   خيري األ

 ف  أب ضاؼى أكما ، نساف كفؽ المعايير الدكلية ذات الصمة لحقكؽ اإل عادلةو  محاكمةو  ضماناتً 

 عمى المتعمقة بالمحكمة العسكرية عف طريؽ النص   19 المادةً  تعديؿى  القانكف يقترحي  تعديؿً  مشركعى 

قانكف  بمكجبً  دي القضائية العسكرية كتنظيميا كسيرىا تحد   باختصاص الجيات المتعمقةى  القكاعدى  ف  أ

 .1عسكرية لالستئناؼ  قضائيةو  جياتو  نشاءً إلى إ باإلضافة العسكرم   القضاءً 

 

 المطمُب الثاني

 أثُر الظروِف االستثنائيِة لمقضاِء العسكريِّ 
 

ـى  ف  إ ـ   استثنائي   و نظاـه كلكن   ،بالظركؼ العادية الطبيعية  ا يعرؼي ليس نظامن  الطكارئ نظا تطبيقو  يت

عف مكاجيتيا مف خالؿ القكانيف  التنفيذيةي  السمطةي  طبيعية استثنائية تعجزي  غيرً  في ظركؼو 

في تطبيؽ القكانيف  دى التشدٌ  التي تتكجبي  الطكارئ عالف حالةً إلى إ المجكءي  المطبقة في الدكلة فيتـ  

كعدكاف دكلة  البالدى  دي تيدٌ  خارجيةو  خطارو أا في مٌ إ ىذه الظركؼي  كتكتمؿي  ،ع في العقكبات كالتكسٌ 

ـى أ نككفى  فٍ أك أ ،عالف الحرب عمييا إك تيديدىا بأخرل أعمى  مثؿ العصياف  داخمي   خطرو  ما

لمعالجة  مؤقته  و نظاـه ن  أكما  ،كالزالزؿ  ك ككارث كالفيضاناتً أك حدكث اضطرابات أالمسمح 

                                                           
1
،88:84،ساعةاالطالع،04/5/8007مرجعانترنت:وزٌرالعدلٌوضحتعدٌالتقانونالقضاءالعسكري،تارٌخاالطالع- 

http://www.elbilad.net/article/detail?titre الرابط:



55 
 

االمر الذم يتطمب تناكؿ أثر الظركؼ  .1سبابو أ بانتياءً  عمى الدكلة كينتيي الكضع الذم طرأى 

)الفرع كفي القانكف المقارف  )الفرع األول(االستثنائية عمى القضاء العسكرم في فمسطيف 

  . الثاني(

 

 الفرُع األولُ 

 اثُر الظروِف االستثنائيِة عمى القضاِء العسكريِّ في الواقِع الفمسطينيِّ 


حماس عمى قطاع غزة بالقكة العسكرية منقمبة بذلؾ عمى السمطة كعمى  بناءن عمى استيالء حركة

 الرئيسي  صدرى أفقد  ،جيزتيا كمؤسساتيا كاستيالئيا عمى ىذه المؤسسات بكافة تفاصيميا أ

ـى  الرئاسي   المرسكـى  الفمسطيني   ـ   ،ـ 14/6/2007بتاريخ  2007( لعاـ 9) رق  كىك المرسكـ الذم ت

ا عمى انقالب حركة راضي السمطة الكطنية الفمسطينية ردن أفي  لطكارئاحالة  عالفي إبمكجبو 

في  كما كردى  ، 2حماس  حركةً  بو ميميشياتي  تٍ كالعصياف المسمح الذم قامى  حماس العسكرمٌ 

 .الطكارئعالف حالة إمرسـك 

ـ   كذلؾى  ـى يحمؿ  رئاسي   مرسكـو  صداري إا الحقن  ت ـ بخصكص اختصاص  2007( لسنة 28) الرق

ـ   حيثي  الطكارئضاء العسكرم في حالة الق كالية القضاء  مف خالؿ ىذا المرسكـ تكسيعي  تت

 كخاصة تمؾى  العامةً  بالسالمةً  ؿ  ا بالنظر في الجرائـ التي تخً مختصن  قضاءن  ليصبحى  العسكرمٌ 

جيزتيا كمؤسساتيا أعمى مسؤكلي كمكظفي السمطة الكطنية الفمسطينية ك  الجرائـ التي تقعي 

 مف العاـ  عمى السالمة العامة كاأل بالنظر في الجرائـ التي تقعي  كما تختص   ،يا كممتمكات

                                                           
1
،88:55،ساعةاالطالع،04/5/8007خاالطالع،مرجعانترنت:قانونالطوارئبٌنالنظرٌةوالتطبٌق,ابوالعرٌف,تارٌ- 

 aboel-3oreef.blogspot.com/p/blg-page-27-htmlالرابط:
2
بشأنحالةالطوارئ.03/6/8007الصادربتارٌخ8007(لسنة9المرسومالرئاسًرقم)- 
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عمى حساب صالحية  العسكرم   مف صالحيات القضاءً  عى قد كسٌ  المرسكـي  يككفي  . كبذلؾى 1الداخمي

 القضاء المدني كالنيابة المدنية. 

في  تٍ المخالفات الجسيمة التي كردى  حجـى  ف  إ :يا قائمةن قمقى  تٍ بدى أك  ذلؾى  الحؽ   مؤسسةي  تٍ كقد انتقدى 

كالقكانيف الفمسطينية كلمبدأ استقالؿ  الفمسطيني   ساسي  لمقانكف األ مخالفةن  تٍ كالتي جاءى  المرسكـً 

عمى ىذا التحكؿ الكبير الذم تتعامؿ بو السمطة الكطنية  كال تكافؽي  غربي السمطة القضائية تستى 

السمطة الفمسطينية نحك الدكلة البكليسية  بتحكؿً  دي ييدٌ  ذلؾى  ف  أ الحؽ   مؤسسةي  تٍ الفمسطينية كاعتبرى 

 . 2نساف كلسيادة القانكف لحقكؽ اإل غيابه  ىناؾى  كبالتالي سيككفي 

لمكالية القضائية  المدنييفى  اخضاعي  و ال يجكزي ن  أعمى  تٍ كدى أنساف لحقكؽ اإل المعنيةى  النخبةى  ف  أكما 

 .3 نزييةو  ال يتماشى مع تحقيؽ العدؿ بصكرةو  ذلؾى  ف  أل ،لممحاكـ العسكرية 

 و ال يجكزي ن  أمريكية ( عمى نساف ) محكمة البمداف األلحقكؽ اإل االمريكيةي  المحكمةي  تً كدى أككذلؾ 

في محاكمة  ىذه المحاكـ تنحصري  كاليةى  ف  أل ،يا مامى أ المدنييفى  تحاكـى  فٍ ألممحاكـ العسكرية 

.  4عمى المحاكـ المدنية كليس العسكرية المدنييفى  محاكمةي  تقتصرى  فٍ أ و يجبي ن  أك  ،العسكرييف فقط 

حمد المبيض قد أالسيد المكاء السابؽ   كمف خالؿ رئيس قضائيا العسكرمٌ  فمسطيفى  دكلةى  ف  أا عممن 

ة بشأف ىامٌ  ئمباد عدةى  مـ المتحدة كالتي تتضمفي األ مف ىيئةً  تٍ قرٌ أالتي  عمى المدكنةً  تٍ كقعى 

بريؿ نيساف أ/19نساف في دكرتيا الحادية كالستيف بتاريخ اإل حقكؽً  يا لجنةي تٍ تبن   عسكرم  ال القضاءً 

استقالؿ كحياد  33/ 2005نزاىة النظاـ القضائي كقرار  2005/30كؿ مف القرار  2005

عمى  يفرضي  افي سكيسرا كىذ ىذه المدكنةي  تٍ عى ق  كقد كي  ،جراءات القضائية القضاء كالمحمفيف كاإل

                                                           
1
الطوارئ.بشأناختصاصالقضاءالعسكريفًحالة8007(لسنة88المرسومالرئاسًرقم)- 

2
08ناصرالرٌس,مرجعسابق,ص- 

3
-0تقرٌرالمقررالخاصللسٌدلٌناردرودٌسبويبشأناستقاللالقضاءوالمحامٌنالمقدمعمالًبإقرارمجلسحقوقاالنسان- 

(85)فقرة04,ص A61-384(رقم60والمحالمناالمٌنالعامالىاعضاءالجمعٌةالعامةفًالدورة)008
4
03-04,ص87,فقرة0983فًالدورةالحادٌةوالعشرٌن,عام03علىالمادة04تعلٌقاللجنةالمعنٌةبحقوقاالنسانرقم- 
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بيذه االتفاقية  تٍ التي كردى  ئكالمباد بما يتناسبي  العسكرم   مكر القضاءً أتنظيـ  عادةى إة فمسطيف دكل

بمكجب الدستكر كعمى قاعدة احتراـ مبدأ الفصؿ بيف  تنشأي  العسكريةى  المحاكـى  ف  أىميا أكالتي 

ـى أالدفاع كالمحاكمة العمنية  حؽٌ ك السمطات   اختصاصي  حصرى ين فٍ ك أ ، العسكريةً  المحاكـً  ما

التي  في الجرائـ ذات الطابع العسكرم   المحاكـ العسكرية عمى االختصاص الكظيفي كذلؾى 

 المحاكـي  ؽى تطبٌ  فٍ أك  ،االمتثاؿ لممعايير الدكلية في معاممة السجناء ك  ،فقط  فى ك يا العسكرييرتكبي 

 .1سمحة كقات النزاعات المأفي  نساني  اإل الدكلي   القانكفً  ئى مباد العسكريةي 

 العسكرم   بتكسيع صالحيات القضاءً  كالمرسكـ الخاص   ئعالف حالة الطكار إمرسكـ عمى  كبناءن 

ـ   الفمسطيني   ـي  فقد ت ـى أالعديد مف المكاطنيف الفمسطينييف لممحاكمة  تقدي  العسكرمٌ  القضاءً  ما

 مف عدة مؤسساتو  دو انتقا مكضعى  ذلؾى  لحركة حماس ككافى  يـ ممف ينتمكفى معظمي  ككافى  الفمسطينيٌ 

 اضي السمطة الكطنية الفمسطينية .ر أفي  نساف كتعمؿي لحقكؽ اإل

 الفرُع الثاني

 أثُر الظروِف االستثنائيِة عمى القضاِء العسكريِّ في الدوِل المقارنةِ 


 عمى المدنييفى  العسكرم   الظركؼ االستثنائية لتطبيؽ القضاءً  ثرى أ ف  إف العربيةً  مصرى  في جميكريةً 

ايبدك  2011ا في العاـ حديدن كت ـى أ ؿى ثى مى  حيثي  كاضحن عف  المحاكـ العسكرية المصرية ما يزيدي  ما

 136بقانكف رقـ  قرارو  بعد صدكرً  كذلؾى   ،2مختمفة  لؼ مكاطف مصرم مدني بتيـو أ اثني عشرى 

حة تكلي القكات المسم ري ة كالحيكية كالذم يقر  ت العامٌ آبشأف تأميف كحماية المنش 2014لسنة 

 شبكاتً  ذلؾى  كيشمؿي  ،ة كالحيكية ت العامٌ آجيزة الشرطة في تأميف كحماية المنشأمعاكنة 

                                                           
1
000ناصرالرٌس,مرجعسابق,ص- 

2
صباحا0:45ً,الساعة2014نوفمبر71مرجعانترنت:مصرتوسعغٌرمسبوقفًاختصاصاتالمحاكمالعسكرٌة,نشرفً- 

   80:88www.nrw.org/ar/news/2014/11/17/264582،الساعة07/5/8007,تارٌخاالطالع،

http://www.nrw.org/ar/news/2014/11/17/264582
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الكيرباء كخطكط الغاز كخطكط السكؾ الحديدية كشبكات الطرؽ كغيرىا مف الشبكات  كمحطاتً 

 . 1يا في حكمً  ت كالمرافؽ كالممتمكات العامة كما يدخؿي آمف المنش

ـي  كيمثؿي  نساف فريقي لحقكؽ اإلا لمميثاؽ اإلانتياكن  كرية لمحاكمة المدنييفى المحاكـ العس استخدا

 ، 1984في العاـ  المصرم   عميو البرلمافي  كالذم صادؽى  ،1981كالشعكب الصادر في العاـ 

عمى محاكمة  اكاضحن  ك اصريحن  احظرن  نساف تفرضي لحقكؽ اإل فريقيةى اإل المجنةى  ف  ألى إ باإلضافة

ـى أ المدنييفى  المكاطف في  حؽ   ا معى كقات انسجامن كـ العسكرية في كافة الظركؼ كاألالمحا ما

 . 2المحاكمة العادلة 

ا لممادة استنادن  كذلؾى ، يناير  ثكرةً  لى المحاكـ العسكرية بعدى إ فى يير مصال المدنييفى  االؼي  حيؿى أي كقد 

ـى  ما يرتكبكفى عند المدنييفى  لممحاكـ العسكرية محاكمةى  مف الدستكر المصرم الذم يتيحي  204  جرائ

مف مؤسسات  تٍ االحتجاجات التي تم   كرغـى  العسكرييفى  شخاصى ك األأ العسكريةى  تً آالمنش تستيدؼي 

لو  العسكرم   عبد الفتاح السيسي كما ذكرنا في القضاءً  المصرم   الرئيسى  ف  أال إ حقكقية عمى ذلؾى 

رير منظمة ىيكمف رايتس دل بحسب تقأ ، 2014لعاـ  136اختصاص كاسع في القانكف رقـ 

ـى أا مدنين  740لى محاكمة إ 2016العاـ  نيايةى  ككش الذم صدرى   فً خالؿ العاميٍ  عسكريةو  محاكـى  ما

 ف  أالتنفيذم لممنظمة نديـ حكرم  المديرً  نائبي  كقد قاؿى  ، طفالن  86كاف بينيـ  2012-2016

محاكمات عاجمة ال تمتـز  الؼ ممف اعتقمكا كحككمكا بالفعؿ فيآ بعشراتً  السيسي لـ يكتؼً 

 بشكؿو  العنافى  طمؽى أو كلكن   ،مف القكمي لجميكرية مصر جراءات القانكنية بذريعة األبسالمة اإل

 . 3ا لممالحقات القضائية العسكرية جدن  كاسعو 

                                                           
1
بشأنتأمٌنوحماٌةالمنشئاتالعامةوالحٌوٌة.8003(لسنة046القانونرقم)- 

2
صباحاً,0:35,الساعة2014نوفمبر71عغٌرمسبوقفًاختصاصاتالمحاكمالعسكرٌة,نشرفًمرجعانترنت:مصرتوس- 

80:88www.nrw.org/ar/news/2014/11/17/264582،الساعة07/5/8007تارٌخاالطالع
3
المحاكما-  خرٌطة انترنت: تارٌخاالطالعمرجع تحظر، والسعودٌة تتوسع البحرٌن العربً الوطن فً للمدنٌٌن تالعسكرٌة

  military-trials-of-civilians<360.mediq,الرابط:84:88،ساعةاالطالع07/5/8007

http://www.nrw.org/ar/news/2014/11/17/264582
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بحياة  تٍ كدى أ يا في محافظة شماؿ سيناء كحداثي أ تٍ التي كقعى  اليجماتً  بعدى  القانكفي  ذلؾى  كقد جاءى 

الذيف  لممدنييفى  عسكريةو  بمحاكماتو  كثيركفى  مصريكفى  طالبى  حيثي  ،مف جنكد الجيش  عشراتو 

ت آك منشأ رىابية لمدنييفى اإل الجماعاتً  استيداؼي  مؾ اليجمات كلك كافى تبشأف  ليـ اتياماته  تكجدي 

 لمدنييفى كقالكا بعدـ جكاز محاكمة ا نقذكا ذلؾى أمف الحقكقييف كالناشطيف  غمبى األ ف  أال إ ،مدنية 

ـى أ الدساتير في العالـ عمى تحديد مبدأ القاضي الطبيعي  كافةي  تجمعي  حيثي  ، العسكرم   القضاءً  ما

يخمك في نصكصو مف ىذا  ادستكرن  نجدى  فٍ أ و ال يمكفي ن  إكبرغـ النظاـ السياسي السائد في الدكلة ف

 .1المبدأ 

 العسكرم   كالمحمية في دراسة كنقاش القضاءً الدكلية  التقاريري  تً سيمى أفقد  المغربيةي  لمممكةا امٌ أ
الدكلية  عف لجنة الحقكقييفى  تٍ التي صدرى  التقاريري  برز ىذه التقارير تمؾى أكمف  ،صالحو إ بيدؼً 

(LC)، نساف )كالفيدرالية الدكلية لحقكؽ اإل(FIDH نساف كرك متكسطية لحقكؽ اإلكالشبكة األ
((EMHRN ، كالتقرير الذم  ،نساف الكطني لحقكؽ اإل المجمسي  ىاصدرى ألممذكرة التي  باإلضافة

في  العسكرم   صالح القضاءً إب ( تطالبي 2010العاـ ) عف عشرة جمعيات حقكقية خالؿى  صدرى 
ليو مف الحككمة إ( المحاؿ 108-13عمى مشركع القانكف رقـ ) البرلمافي  صادؽى  حيثي  ،المغرب 

الجرائـ المرتكبة مف العسكرييف كشبو  المحاكـ العسكرية في اختصاصى  دى كبناءن عميو حدٌ 
الستثناء العسكرييف مف اختصاص المحاكـ العسكرية عند ارتكابيـ لجريمة  باإلضافة ،العسكرييف

حداث محاكمة األ خراجً إلى إ ضافةن إ ،كتحكيؿ محاكمتيـ لممحاكـ العادية  العاـ   مف جرائـ الحؽ  
ـ   ،كاف  رؼو ظ أم   مف نطاؽ اختصاص المحاكـ العسكرية تحتى  لى إ عداـً اإل حاالتً  تقميصي  كت

 .2حالةن  ةعشر  ست   تٍ كانى  فٍ أ بعدى  حاالتو  خمسةً 

 النظر عف أم   كاف كبغضً  سببو  ألم   استثنائيةو  محكمةو  أم   نشاءى إ الدكؿ تحظري  بعضى  ف  أا عممن 

ا تمامن  العسكريةى  لغى المحاكـى أ كالبعضي  ،استراليا  –سكيسرا  -السكيد-الياباف –كاف كمنيا  ظرؼو 

                                                           
1
ماالستثنائٌةوالدستور,الوفدمرجعانترنت,دكتوراحمدعبدالطاهر,المحاكماالستثنائٌةوالدستور,علًعبدالعال,المحاك- 

www.alwafad.org,.الرابط:84:56ساعةاالطالع:07/5/8007,تارٌخاالطالع
2
00:03،الساعة07/5/8007مرجعانترنت,المغربٌجردمحكمتهالعسكرٌةمناختصاصهااالستثنائً,تارٌخاالطالع- 

 agenda.com/arhcle.php?ia=816-www.legal  

http://www.alwafad.org/
http://www.legal-agenda.com/arhcle.php?ia=816
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 –النمسا  –محاكـ خاصة في كقت الحركب كمف ىذه الدكؿ بإنشاء كسمح  ،السمـ  في كقتً 

 مف خالؿ منعيـ مف المثكؿً  لمعسكرييفى  حصانةن  تمنحي  الدكؿً  كبعضي  ،ىكلندا  -الدنمارؾ –فرنسا 

ـى أ  –خارج العمؿ كمنيا ك أالعمؿ  تأديةً  ثناءى أكفي حالة ارتكاب الجريمة  المدني   القضاءً  ما

 مصر .  –اليند  -بكرما –ندكنيسيا أ

ايرلندا  –كمنيا  يا مف محاكمة المدنييفى و منعى كلكن   بالعسكرييفى  خاصةن  محاكـى  نشأى أكمف الدكؿ مف 

 تً يا استثنى ن  أال إمارات اإل –اليند  –يطاليا إ ،تركيا في كقت السمـ  -اليندكراس -اليكناف –

 في الجيش . العامميفى  المدنييفى 

( كىناؾ محاكـ ممحقة بالمحاكـ 1949العاـ ) منذي  عسكريةه  بيا محاكـي  ا المانيا فال يكجدي مٌ أ

عف  تزيدي  لمدةو  يا الحجزى حكامي أ بمخالفات العسكرييف البسيطة كالتي ال تتجاكزي  دارية تختص  اإل

 .  1الرقابة  تحتى  في مكافو  ايكمن  كعشريفى  كاحدو 

ك أحكاـ العرفية في كافة الكاليات عالف األإو كحتى في حالة ن  إة االمريكية ففي الكاليات المتحد
ـى أ بمحاكمة المدنييفى  مريكي ال يسمحي األ التشريعى  ف  إبعضيا ف  كتختص   ، العسكريةً  المحاكـً  ما
 الذيف كالمدنييفى  رىابييفى استثناء محاكمة اإلك  ،فقط  العسكرييفى  بمحاكمةً  العسكريةي  المحاكـي 
ـ   مريكي كذلؾى في الجيش األ يعممكفى  الحادم عشر مف  حداثً أ ه بعدى قراري إ بمكجب القانكف الذم ت

ـ   حيثي  ، 2001سبتمبر لمعاـ  ماـ لجاف عسكرية أرىابية إبارتكاب جرائـ  المتيميفى  محاكمةي  يت
في  معينةن  ظائؼى ك  الذيف يشغمكفى  ا المدنييفى يضن أيا مامى أ يحاكـي  ىذه المحاكـى  ف  أعممان  .2خاصة

 .3مريكي ألؼ مكاطف أ فى يىـ حكالي مئة كخمسعددي  مريكي كالذم يبمغي الجيش األ

                                                           
1
ساسةبوست,–القضاءالعسكريٌتحددفًمصروٌنكمشفًالعالم- 

expansion/29-tialmar-www.sasapost.com/courst  
2
   ,89/7/8007,00:38القضاءلعسكريبٌنالتقٌٌموالتقوٌم,اٌمنكمالالسباعً,- 

16showthread>forums<www.wata.cc  
3
القضاءالعسكريٌتحددفًمصروٌنكمشفًالعالم,ساسةبوست,- 

expansion/29-martial-www.sasapost.com/court  

http://www.sasapost.com/courst-martial-expansion/29
http://www.sasapost.com/courst-martial-expansion/29
http://www.sasapost.com/court-martial-expansion/29
http://www.sasapost.com/court-martial-expansion/29
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 الثانيالفصل 

 نطاُق اختصاِص المحاكِم العسكريةِ 

 في قضيةو   لمفصؿ ؛العسكريةً  مف المحاكـً  لمحكمةو  التي يخكليا القانكفي  السمطةي االختصاص، 

كاليتيـ القضائية  لمباشرةً  العسكريةً  المحكمةً  عضاءً أك  رئيسً  صالحيةي  وي بأن   اأيضن  ؼي كيعرٌ  ،1معينة

مف حيث بالدعاكل،  بالنظرً  العسكريةً  المحكمةً  كاليةً  تقيدي  وي بأن   فو البعضي كعر   ،2معيف في نطاؽو 

 .3محدد أك بمكافو  المتيـً  أك شخصً  الجريمةً  نكعً 

 تٍ م كقعى ذال بالمكافً  تتعمؽى  فٍ أ ماإ ،بطى ضكا عمى ثالثةً  العسكرم   في القضاءً  االختصاصي  كيقكـي 

ـ   فيو الجريمةي   العسكريةً  ثـ تكزيعيا بيف المحاكـً  جغرافيةو  مناطؽى  تقسيـ الدكلة إلى عدةً  حيث يت

 أك تتعمؽي ،4معينة جغرافيةو  بقعةو ساس ً أعمى  يتحددي  اختصاصيا، الذمالتي تتماثؿ مف حيث 

(، ثـ المبحث األكؿ)كلو في الذم سيتـ تنالمكضكعي ا كاالختصاصالشخصي  باالختصاص

 .تنازعي االختصاص بيف القضاء العسكرم كالقضاء المدني )المبحث الثاني(



                                                           
 .351،  ص 1988, شرح قانكف االجراءات الجنائية , دار النيضة العربية , القاىرة محمكد محمكد مصطفى  - 1
كبرل, دار االستقالؿ ال , مطبعةالمدنية التابعة ليا لئية كالدعك الكجيز في شرح قانكف االجراءات الجنا ،عادؿ محمد , فريد قكرة - 2

 . 95, ص 1982الفكر العربي القاىرة, 
,  2004اصكؿ المحاكمات الجزائية , دار الحامد لمنشر كالتكزيع , عماف في قانكف  االختصاص, نظرية صباح مصباح السميماف - 3

 .12ص 

فة لمنشر كالتكزيع , عماف, مكتبة دار الثقاحسف الجكخدار , شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني دراسة مقارنة  ,  - 4
 . 253, ص1993
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 المبحُث األول

 المعياُر الشخصيُّ والموضوعيُّ لمقضاِء العسكري

و ألحكامأخضعى  فقد القضاء، اختصاص في تحديدً  مف معيارو  كثرى أ الفمسطيني   عي تبنى المشر  

المدارس كالكميات الثكرية  الضباط كالجنكد كطمبةً  كصؼً  الضباطً شخصيةو كالن مف  بصفةو 

عمى األ القائدً  بأمرً  قكة ثكرية تشكؿي  كأمٌ  سرل الحربً أ خضعى أكما  .كمدارس التدريب الميني

 مف القكاتً  كالمدنييفى  مف المقاتميفى  بالثكرةً  كالممحقيفى  أك خاصة أك مؤقتة، عامةو  خدمةو  لتأديةً 

فييا  ميفى كالمستخدى  في الثكرةً  العامميفى  عضاءً كاأل أك المتطكعيفى  كمةً االمق فصائؿً  الحميفة حكؿى 

 .1كفي مؤسساتيا كفي مصانعيا

ـي أ تسرم مف الجرائـً  معينةن  مجمكعةن  ارتكبى  فٍ مى  ف  كبصفةو مكضكعيةو فإ ىذا القانكف عميو  حكا

عمى العسكرم  ذلؾ ينطبؽي  ف  إكبالتالي ف ا،أك محرضن  كاف أك متدخالن  فاعالن  ال،ـ أفمسطينيان كاف 

كارتكب  ، أك متدخؿ أك محرضو  فاعؿو  صفةى  ذا حمؿى إ ،الفمسطيني كغير الفمسطيني ،كالمدني

ـي  حدل تمؾ الجرائـ.إ ـي  كمصالح قكات الثكرة، كسالمةً  ضد أمفً  بي كى تى رٍ التي  تي  كىي  الجرائ  كالجرائ

أك المصانع أك السفف أك الطائرات  أك المؤسساتً كز أك المرا كناتً أك الث في المعسكراتً  التي تقعي 

ـي  .أينما كجدت الثكرةً  قكاتً  لصالحً  يا األفرادي أك األماكف أك المساكف أك المحاؿ التي يشغمي   كالجرائ

 .2متى كقعت بسبب تأديتيـ كاجباتيـ مف أك ضد األفرادً  بي كى تى رٍ التي تي 

                                                           
1
يخضع ألحكاـ ىذا القانكف كؿ مف : أ على"0979منقانوناصولالمحاكماتالجزائٌةالثوريالفلسطٌنًلسنة8تنصالمادة-
 أم -اسرل الحرب ك –ي ق طمبة المدارس كالكميات الثكرية كمدارس التدريب المين -الجنكد د –صؼ الضباط ج  -الضباط  ب –

 الممحقيف بالثكرة مف المقاتميف كالمدنييف مف القكات الحميفة –قكة ثكرية تشكؿ بأمر القائد االعمى لتأدية خدمة عامة أك خاصة أك مؤقتة 
.االعضاء العامميف في الثكرة كالمستخدميف فييا كفي مؤسساتيا كفي مصانعيا  فكمة أك المتطكعيف ماحكؿ فصائؿ المق

 تسرم احكاـ ىذا القانكف عمى كؿ فمسطيني أك سكاه فاعالن كاف أك متدخال أك محرضان اقدـمف ذات القانكف عمى "  9تنص المادة  -2
 الجرائـ التي ترتكب ضد أمف كسالمة كمصالح قكات الثكرة الجرائـ التي تقع في المعسكرات أك -عمى ارتكاب احدل الجرائـ اآلتية :



63 
 

الجرائـ التي  كافةى مكاني أف  ىذا القانكفى أخضعى إلحكاًمو كالمالحظي مف حيثي االختصاًص ال

أك  جنايةن  بي يرتكً  شخصو  كؿ   اف  ك  .1عمييا الثكرة الفمسطينية في األراضي التي تتكاجدي  بي كى تى رٍ تي 

خارج األماكف التي تتكاجد عمييا الثكرة يعاقب  الثكرم   القضاءً  اختصاصً داخمة في  جنحةن 

يا مرتكبى  الذم كقعت فيو تمؾ الجريمةي  البمدً  قانكفي  كلك لـ يعاقبٍ  الثكرم   كفً القان حكاـً أبمقتضى 

و يعفى مف المحاكمة أماـ ن  إعاقب ىذا الشخص في فيو الجريمةي  اٍرتيًكبىتٍ الذم  البمدى  ف  أكفي حاؿ 

كفي ىذه  مد،التي يككف قد قضاىا في ذلؾ الب العقكبةً  كلكف تراعى مدةي  ثانيةن  مرةن  الثكريةً  المحاكـً 

ـى  العالقةً  لفي الدعك  إلى حيف الفصؿً ل في الدعك  الفصؿً  قراري تأجيؿً  الثكريةً  لممحكمةً  الحالةً   أما

 عى ضً قد كي  الثكرم   العقكباتً  قانكفى  بأف   ىذه النصكص يتضحي  مف خالؿً  .2المقصكد البمدً  محكمةً 

 في المناطؽً  التي كانت متكاجدةن  طينيةً الفمس التجمعاتً  كالعقاب عمى صعيدً  لمتجريـً  ناظـو  انكفو قك

 بالتجريـً  اختصاصو إلى جانبً  ىذا القانكفي  ري بى تى عٍ ذ يي إ ،الفمسطينية عمييا الثكرةي  التي تسيطري 

 الفمسطينييفى  لممدنييفى  بالنسبةً  كعقابو  تجريـو  قانكفى  ،عمى صعيد الجانب العسكرم الثكرم كالعقابً 

مف  اعممين  نتٍ التي تمك   في المناطؽً  الفمسطينيةً  الثكرةً  قكاتً  كسيطرةً  لمناطؽ نفكذً  الخاضعيفى 

 ،األراضي المبنانيةدارة الرسمية كالسمطة الرسمية الشرعية كما ىك الحاؿ في اإل دارتيا لغيابً إ

 .3كلو لمجرائـ كالعقكبات الخارجة عف نطاؽ الشأف العسكرماتن ري كىذا ما يفس  

                                                                                                                                                                      

كز أك المؤسسات أك المصانع أك السفف أك الطائرات أك االماكف أك المساكف أك المحاؿ التي يشغميا األفراد لصالح الثكنات أك المرا
".الجرائـ التي ترتكب مف أك ضد األفراد متى كقعت بسبب تأديتيـ كاجباتيـ –قكات الثكرة أينما كجدت ج 

"يطبؽ ىذا القانكف عمى جميع الجرائـ المقترفة في  1979الفمسطيني  ( مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم7المادة )  - 1
 "االرض التي تتكاجد عمييا الثكرة الفمسطيني

 كؿ مف ارتكب خارج االماكف التي تتكاجد عمييا الثكرة جناية أك جنحة داخمة في اختصاص القضاء"مف ذات القانكف  10المادة  - 2
 مو كلك لـ يعاقب عمييا قانكف البمد الذم كقعت فيو اما اذا كاف الفعؿ معاقبان عميو فاف ذلؾ يعفيالثكرم الفمسطيني يعاقب بمقتضى احكا

اف  مف المحاكمة اما المحاكـ الثكرية ثانية اال انو يجب مراعاة مدة العقكبة التي يككف قد قضاىا , كفي ىذه الحاؿ لممحكمة الثكرية
 .العالقة اماـ محكمة البمد المقصكد لؿ في الدعك إلى حيف الفص لتقرر استئجاؿ الفصؿ في الدعك 

55, صفحة  2011ناصر الريس , عدـ مشركعية محاكمة المدنييف اماـ القضاء العسكرم الفمسطيني , مؤسسة الحؽ , -3
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و لـ ألن  ؛  العسكرمٌ  الشأفى  ال تمس   فعاؿو أ عدةى  ـى قد جرٌ  الثكرمٌ  العقكباتً  قانكفى  ف  أ لذلؾ نجدي 

ا خاطبى  مانٌ إ فحسب، الفمسطيني   العسكرم   يخاطبٍ  عمى األراضي  فمسطيني يعيشي  كؿ   أيضن

ـى  عدةى  قد تضمفى  ، لذافي حينو الفمسطينيةً  الثكرةً  كالمناطؽ التي سيطرت عمييا قكاتي  اعتدنا  جرائ

منيا عمى سبيؿ  نذكري  ،العسكرمٌ  العقكباتً  المدني كليس في قانكفً  العقكباتً  ي قانكفً ىا فنجدى  فٍ أ

ـى  : المثاؿ ـى  اليميفً  جرائ ـى  الحؽ   استيفاءً  الكاذبة كشيادة الزكر كجرائ  كاجباتً  ىماؿً إ بالذات كجرائ

ـى  االسرةً  كىتؾ العرض االغتصاب  الزنى كالسفاح كما يتعمؽ باألخالؽ كاآلداب مف جرائـً  كجرائ

 الثكرمٌ  العقكباتً  قانكفي  كؿى اككذلؾ تن ،كخرؽ حرمة األماكف الخاصة بالنساء كالحض عمى الفجكر

ـى  ـى  مكاؿً كاأل شخاصً عتداء عمى األكاال جياضً اإل جرائ كالمقاييس كالقمار كالسكر  األكزافً  كجرائ

 ضافة إلى جرائـ مخالفات السير.إ كالمخدرات،

ـي أعمييـ  تنطبؽي  ذيفال شخاصى األ ف  يمكفي القكؿ أكبالتالي    فٍ ا أمإ ،العسكرمٌ  العقكباتً  قانكفً  حكا

 يككنكا مدنييف يعيشكف عمى أراضو  فٍ أ ماا  ك  ،عمييـ لصفتيـ العسكرية يككنكا عسكرييف كتنطبؽي 

ـى  الفمسطينيةً  الثكرةً  عمييا قكاتي  تسيطري   عمييا قانكفي  بالذات نص   محددةن  عندما يقترفكف جرائ

في  فلمعسكرييف كم بالنسبةً  الشخصي مف جية، باالختصاص خذى أقد . كعميو الثكرمٌ  كباتً العق

ـى  عندما نص   المكضكعي   باالختصاصً  خذى أخرل أ كمف جيةو  حكميـ، بالذات  محددةو  عمى جرائ

 قكاتً  لسيطرةً  تخضعي  راضو أالذيف يعيشكف عمى  تطبؽ عمى مف يرتكبيا مف فمسطينيي الشتاتً 

  لفمسطينية.ا الثكرةً 

في ) المطمب األكؿ ( كالمعيار  العسكرمٌ  المعيار الشخصي لمقضاءً  كؿى اتن بي الذم يكجً  األمري 

 المكضكعي في )المطمب الثاني (.
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 المطمب األول

 المعيار الشخصي

 ضركرةً  ثي يمف ح المتيـً  في شخصً  خاص   كضعو  تكٌفرً عمى  عاـو  بشكؿو  الشخصي   المعياري  يقكـي 

 التقاعدً  ىباإلحالًة إلال إعنو  ال تزكؿي  كىي صفةه  ،لمجريمةً  اقترافوكقت  العسكريةً  حممو لمصفةً 

 ثناءى أ تٍ بى كً ارتي  ذا تعمقت بجريمةو إإلى ما بعد ذلؾ  كقد تمتد   ،فصمو مف الخدمةً  خراجو أك طرده أكا  ك 

 طالما كافى  لعسكريةً ا الخدمةً  تبقى حتى بعد انتياءً  العسكريةى  الصفةى  ف  أ أمٌ  ،تمؾ الصفةً  تكافرً 

ـ   الجريمةً  ارتكابي   .1ثناء الخدمةأ قد ت

ـ     الفمسطيني ) الفرع األكؿ ( كفي القانكفً  لمتشريعً  اكؿ المعيار الشخصي كفقن اتن كعميو سيت

 في ) الفرع الثاني (.  المقارفً 

 الفرُع األول

 المعياُر الشخصيُّ في التشريِع العسكريِّ الفمسطيني

 تكافرً  في ضركرةً  يتمثؿي مف الناحيًة الشخصيًة  العسكرم   القضاءً  اختصاصً  مناطى  عي المشرٌ  جعؿى 

التي  الجرائـً  جميعً في  نظرً الب الفمسطيني   العسكرم   القضاءي  كبذلؾ يختص   ،العسكرية الصفةً 

 عقكباتً ال عمييا في قانكفً  منصكصه إذا كافى يا نكعي  كافى  ابيـ أي   فى ك كالممحق يا العسكريكفى يرتكبي 

 .2في قانكًف العقكباًت المدنيـ أ العسكرمٌ 

                                                           
1
ومابعدها.594,ص8009سلٌممحمدسلٌم,حقالمتهمفًالمحاكمةامامقاضٌهالطبٌعً,دارالنهضةالعربٌة,القاهرة,-
2
الوسٌطفًقانونالقضاءالعسكريواالحكامالعسكرٌةوفقالمواثٌقالدولٌةالحامٌةللفرد,الطبعة-  زٌنبمحمدعبدالسالم,

08,ص8003االولى,المركزالقومًلإلصداراتالقانونٌة,القاهرة،
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ك مما تجدري اإلشارةي إليو أف  مجمكعةى القكانيف الثكرية )قانكف العقكبات الثكرم كقانكف أصكؿ 

ًضعىتٍ  التحرير  لمنظمةً  الحمايةً  إلى تكفيرً  المحاكمات الجزائية الثكرم( كانىٍت تيدؼي حيفى كي

 الشعًب  فرادً أ لكافةً  الحمايةً  تكفيرً ل ككذلؾ كانىٍت تيدؼي ىذه التشريعاتي  ،كالعامميفى بيا الفمسطينيةً 

ك حمايًة  الفمسطينيةً  الثكرةً  قكاتً  لسيطرةً  التي خضعتٍ في األماكف الذيف عاشكا  الفمسطيني  

 يعتبري امتدادنا الفمسطيني   العسكرم   القضاءى إف   .1يـ مف أم اعتداءمكالأك  يـعراضأك  يـممتمكات

طيًبؽى خارج أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية. فجاءى القضاءي الذم ك  الفمسطيني الثكرمٌ  مقضاءً ل

 ه الرئيسي صدرى أالذم  الرئاسي   المرسكـً العسكرم  ليحؿ  محٌؿ القضاًء الثكرم  ككافى ذلؾ بصدكًر 

في السمطة  لعسكرم  ا القضاءً  ىيئةً  ياسر عرفات بصفتو رئيس السمطة الكطنية كالقاضي بتشكيؿً 

 قضاءً ال ىيئةً  نشاءً إعمى  نص   الذم 1994( لسنة 19رقـ ) المرسكـً  كذلؾ بمكجبً  الكطنية،

، كما الفمسطينيةً  التحريرً  لمنظمةً الثكريًة  الجزائيةً قكانيًف ال بمجمكعةً  تعمؿي كالتي ال زالت  عسكرم  ال

أينشئ  ىذا المرسكـً بمكجًب ك الفمسطينٌي،  قانكفي القضاًء العسكرم   2008أيضيؼى إلييا في العاـ 

 قكاتً  طارً إو في اختصاصى  كقد باشرى القضاءي العسكرم  الفمسطينيٌ  الفمسطيني. العسكرم   القضاءي 

كذلؾ بصفتو القائد  ،عمالياأ مباشرةً  في لرئيسا بعيتيو لمسيدً الذم استمر ٍت تك  ،الفمسطينية األمفً 

 العسكرمٌ  العقكباتً  ( مف قانكفً 8) لنا مف المادةً  في كيتبيٌ 2. ية(الفمسطين األمفً  عمى لقكاتً األ

ٍت  حيثي   الشخصيٌ  خذت بالمعيارً أيا نٌ أ  1979لسنة  الفمسطينيٌ   ألحكاـً  و )يخضعي عمى أن  نص 

كمدارس  الثكريةً  كالكمياتً  المدارسً  كطمبةً  كالجنكدً  الضباطً  كصؼ   الضباطً  مف كؿ   ىذا القانكفً 

أك  عامةو  خدمةو  األعمى لتأديةً  مف القائدً  بأمرو  ؿي تشك   ثكريةو  قكةو  كأم   ميني كأسرل الحربً التدريب ال

                                                           
1
,بقلمالقاضًمحرزعطٌانً,دنٌا0979الفلسطٌنًلسنةمرجعانترنت,شرحقانوناصولالمحاكماتالجزائًالثوري- 

  ,الرابط0/4/8007,تارٌخاالطالع5/5/8000الوطن,
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/05/05/197142.html

2
القاضًمحرزعطٌانً,دنٌا,بقلم0979مرجعانترنت,شرحقانوناصولالمحاكماتالجزائًالثوريالفلسطٌنًلسنة-

,الرابط0/4/8007,تارٌخاالطالع5/5/8000الوطن,

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/05/05/197142.html
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كمة اأك فصائؿ المق الحميفةً  كالممحقيف بالثكرة مف المقاتميف كالمدنييف مف القكاتً  أك مؤقتةو  خاصةو 

 .1تيا أك مصانعيا(فييا أك في مؤسسا كالمستخدميفى  بالثكرةً  أك المتطكعيف كاألعضاء العامميفى 

( منو 95) في المادةً  ـ فقد نص  2005( لسنة 8رقـ ) الفمسطينيٌ  في قكل األمفً  الخدمةً  قانكفي  أما

المباشركف  يا القادةي عي يكقً  انضباطيةه  عقكباته  : عمى الضباطً  التي تكقعي  )العقكباتً  عمى أف  

 قانكفً  كفؽى  العسكريةي  يا المحاكـي تكقعي  ته عقكبا، الضباط يا لجنةي تكقعي  تأديبيةه  ته كعقكبا ،كالرئاسات

ٍت المادةي ) .2العسكرم( العقكباتً  أف  العقكباًت التي  عمى( مف ذاًت القانكًف 98في حيف نص 

ترؾ مكقعنا : تكًقعييا المحاكـي العسكريةي كفقنا لمقانكف كذلؾ إذا ارتكبى الضابطي أي ا مف الجرائـً اآلتية 

أك تسميـ أم  منيا أك اتخاذه كسائط إللزاـً أك تحريًض أم  قائدو أك شخصو  أك مركزنا أك مخفرنا،

آخر عمى ترؾ مكقعنا كمركزنا كمخفرنا كتسميـ أٌم منيا مع أف  مف الكاجًب عمى ذلؾ القائًد أك 

أك . أك تركو أسمحةن أك ذخيرةن أك ًعدىدنا تخصو أماـ جياتو معادية. الشخًص اآلخر المدافعةى عنو

بة العدك أك تبميغو أخبارنا بطريؽ الخيانًة أك إرسالو راية اليدنة إلى العدك بطريؽ الخيانة أك مكات

أك في حاًؿ إمداًده العدك باألسمحًة أك الذخيرًة أك بالمؤكنًة أك قبكًلو عدكنا عنده أك حمايتو  الجبف.

مساعدتو اختيارنا بعد كقكًعو كما يعاقبي في حاًؿ خدمًتو العدك أك  عمدنا كلـ يكف ذلؾ العدك أسيرنا،

ك قيامو بعمؿو يتعمدي بو عرقمة فكز قكل األمف بأكمميا أك أٌم قسـو  أسيرنا في قبضة ذلؾ العدك،

ـى  منيا أثناءى كجكًده في خدمًة الميداف، ككذا إساءة التصرؼ أك إغراء آخريف بإساءة التصرؼ أما

 .3جياتو معاديةو بحالةو ييظًيري منيا الجبف

                                                           
1
(.0979الفلسطٌنًلسنة)الثوري(منقانونالعقوبات8المادةرقم)-
2
ـ2005( لسنة 8فمسطيني رقـ )( مف قانكف الخدمة في قكل األمف ال95المادة )-
3
ـ2005( لسنة 8( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطيني رقـ )98)المادة -
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 أك يا عمى الضباطً تكقعى  ليا أفٍ  التي يجكزي  كالعقكباتً  العسكريةً  المحاكـً  اختصاصاتي  ىذه ىي

 عمى سبيؿ كقد جاءتٍ  ،في قكل األمف الخدمةً  قانكفً  كفؽى  الفمسطينيةً  مف قكل األمفً  األفرادً 

 ألحكاـً  الخاضعيفى  االشخاصً  طكائؼى  ف  أ كبالتالي يتضحي . الحصر كليس عمى سبيؿ المثاؿ

 الثكرم   المحاكماتً  أصكؿً  قانكفي  ؼى كقد عرٌ  ،ىـ الضباط الفمسطينيٌ  العسكرم   العقكباتً  كفً قان

أك مف في  ،مالـز فما فكؽ  رتبةى  و ىك مف يحمؿي ( منو بأن  3) في المادةً  الضابطى  1979لسنة 

 فىقد عٌرفيـ ؼ الضباطي . أما ص  األعمى مف القائدً  جرل تعينو أك ترفيعو بقرارو  مرتبتو التنظيميةً 

أك  ،فما دكف أكؿو  مساعدو  رتبةى  مف يحمؿي ـ كؿ  يبأن   1979لسنة  الثكرم   المحاكماتً  أصكؿً  قانكفي 

 اكفقن  و بالثكرةً لحاقً إجرل  ثكريةن  رتبةن  الذم ال يحمؿي ؿ أك المقات الجندم. ك و التنظيميةمف في مرتبتً 

ة المدارس كالكميات الثكرية  كمدارس التدريب طمبكأخيرنا  .الفمسطيني الثكرةً  قكاتً  خدمةً  لقانكفً 

 عمى ىذه الفئةً  العسكرمٌ  العقكباتً  قانكفً  اختصاصً  مد   ف  أمف الفقو  جانبه  حيث يرل، الميني

 عدـي  :ثانييما ك ليـ. العسكريةً  الصفةً  ثبكتً  عدـي : أوليما، لسببيف انقدن  حمؿى  أمره  شخاصً مف األ

 خاصة كأف    المسمحةً  في القكاتً  فعميةو  خدمةو  مف خالؿً  لعسكريةً ا المقتضياتً  يـ بمراعاةً تكميفً 

في  في المستقبؿً  بالعمؿً  كالتأىيؿً  كالتدريبً  دادً عاإل في طكرً  يككفي  في ىذه المرحمةً  الطالبى 

مف القاضي الدكتكر سميح المجالي  كيرل كؿ  . 1الخدمة الفعمية في القكات المسمحة بعد التخرج(

 ألف  ؛  عميو ىذا الرأم   الذم يقكـي  ىذا االساسً  صحةً  م عمي المبيضيف عدـى كالقاضي العسكر 

 ألحكاـً  العسكرم   العقكباتً  قانكفً  شخاص المخاطبيف بأحكاـً األكلى مف األ الطائفةً  خضكعً  مناطى 

 ىذه الصفةى  ف  أناه في حينو ك عمى النحك الذم بيٌ  العسكريةً  بتمتعيـ بالصفةً  ىذا القانكف مرىكفه 

 أك المعاىدً  التحاقيـ بتمؾ المراكزً  عنيا بمجردً  الحديثً  بصددً  التي نحفي  ىذه الطائفةً  ألفرادً  تثبتي 

 تيكدقة المرحمة ال العسكريةً  ىـ بالخدمةً عيدً  االعتبار حداثةى  بعيفً  آخذيفى  العسكريةً  الجامعاتً  أك
                                                           

1
،0،8009سمٌحعبدالقادرالمجالً،علًمحمدالمبٌضٌن،شرحقانونالعقوباتالعسكري،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،ط-

.60ص



69 
 

 بيا في قانكفً  تٍ التي كردى  الصكرةً  ىا عمىيرادى إ ف  أك  مخففةه  ليـ عقكباته  تككفى  فٍ أيمركف بيا عمى 

 مف قبيؿ التزيد غير المبرر. يككفى  فٍ أال يعدك   العسكريةً  المحاكـً  تشكيؿً 

كالممحقيفى بالثكرًة مف المقاتميفى كالمدنييفى  سرل الحربً مف ناحيةو أخرل أضاؼى المشٌرعي الفمسطيني  أ

ف، كاألعضاًء العامميفى بالثكرًة كالمستخدىميفى مف القكاًت الحميفًة أك فصائًؿ المقاكمة أك المتطكعي

ا يعتبري  فييا أك في مؤسساًتيا أك مصاًنعيا، لمخضكًع ألحكاًمو األمر الذم  عمى األحكاـً  خركجن

 الجرائـً  ضمفى  صالن أ الذم يتحددي  العسكرمٌ  العقكباتً  لقانكفً  الشخصيٌ  المعيارً  بخصكصً  العامةً 

ا  العسكرية. مف يتمتعكف بالصفةً  عمى الإيا بطبيعتً  التي ال تقعي  العسكريةً   قكةو  أم  كأضاؼى أيضن

 قانكفي  ؼى كقد عرٌ ، أك مؤقتة أك خاصةو  عامةو  خدمةو  عمى لتأديةً األ ف القائدً م بأمرو  ؿي تشك   ثكريةو 

ـي  القائدي  بأن وعمى األ القائدى  الثكرم   المحاكماتً  أصكؿً   لمجنةً ا كرئيسي  الفمسطينيةً  الثكرةً  لقكاتً  العا

 . الفمسطينية التحريرً  لمنظمةً  التنفيذيةً 

 الفرُع الثاني

 المعياُر الشخصيُّ في القانوِن المقارنِ 

 
صالة ألو  الخاضعيفى  شخاصى األ 1966( لسنة 25رقـ ) العقكباًت العسكرم  المصرمٌ  قانكفي  حددى 

اكز التدريب العسكرية ك طالب المدارس كمر  اكحكمن  حقيقةن  كافةن  فى ك ( كىـ العسكري4في المادة )

 طائمةً  تحتى  ( منو ماىية الجرائـ التي تقعي 7في المادة ) ؼى رٌ كما ع كالمعاىد كالكميات العسكرية.

 ( متى كقعت بسببً 4شخاص المحدديف بالمادة )األ مف أك ضدٌ  بي كى رتى يا تمؾ التي تي بككنً  القانكفً 

مف  أك مساىـه  فييا شريؾه  لـ يكفٍ  ما عامةو  حدىـ بصفةو أكظائفيـ أك كقعت مف  عماؿً أ تأديةً 
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كعميو فإف  ضباطى القكاًت المسمحًة الرئيسيًة كالفرعيًة كاإلضافيًة كضباطى الصؼ كجنكد  .1غيرىـ

القكات المسمحة المصرية عمكمنا يخضعكفى ألحكاـً قانكًف العقكباًت العسكرم  المصرٌم إضافةن إلى 

لكميات العسكرية كأٌيًة قكاتو عسكريةو تشك ؿي بأمًر رئيًس طمبة المدارس كمراكز التدريب كالمعاىد كا

الجميكريًة ؛ لتأديًة خدمةو عامةو أك خاصةو أك كقتيةو، ك كذلؾ القكاًت العسكريًة الحميفًة أك 

الممحقيف بيا إذا كانكا يقيمكفى في أراضي الجميكريًة المصريًة، كما يخضعي ألحكاـً ىذا القانكًف 

ييفى أثناءى خدمًتيـ في الميداف )كىـ كؿ  مدني يعمؿي في كزارًة الدفاًع أك خدمًة الممحقكفى بالعسكر 

ا ألحكاًمو أسرل الحرب   .2القكاًت المسمحًة عمى أم  كجوو كاف( كأخضعى أيضن

ـى ىذا القانكفً   مف أك ضدٌ  بي كى رتى التي تي  الجرائـً  تسرم عمى كافةً  كتجدري اإلشارةي إلى أف  أحكا

عمى  اكما تسرم أيضن  عماؿ كظائفيـ،أيـ تأديتً  ثناءى أ ذا كقعتٍ إو ألحكامً  خاضعيفى ال شخاصً األ

أك  فييا شريؾه  ذا لـ يكفٍ إو ألحكامً  الذيف يخضعكفى  شخاصً مف األ بي كى رتى التي تي  الجرائـً  كافةً 

 . كلـ يغفًؿ المشٌرعي المصرم  عف3ىذا القانكف شخاص الذيف يخضعكف ألحكاـً األ مف غيرً  مساىـه 

األكلى:  الفئةي تحديًد األشخاًص الذيف يخضعكفى ليذا القانكًف استثناءن، حيثي قس مىيـ إلى فئتٍيف، 

ـى  الذيف يقترفكفى   الثاني مف قانكفً  الثاني  مف الكتابً  كالبابي  األكؿي  عمييا البابي  التي نص   الجرائ

 كالجنحى  الجناياتً  كتشمؿي  عسكرم  ال إلى القضاءً  الجميكريةً  مف رئيسً  كالتي تحاؿ بقرارو  العقكباتً 

ـ   كالخارج. في الداخؿً  الدكلةً  بأمفً  المضرةى  مف  حالتيـ إلى القضاء العسكرم بمكجب قرارو إ مف يت

 عمييا قانكفي  التي يعاقبي  مف الجرائـً  اأي   كفرتكبيك  ،طكارئال حالةً  إعالفً  كقتى  الجميكريةً  رئيسً 

ـي أتسرم " و ن  أ( عمى 6) المادةي  تً نص   حيثي  آخرى  قانكفو  أك أم   العقكباتً  عمى  ىذا القانكفً  حكا

كما  العقكباتً  الثاني مف قانكفً  كالثاني مف الكتابً  ف األكؿً عمييا في البابيٍ  المنصكصً  الجرائـً 
                                                           

1
انونالقضاءالعسكريواألحكامالعسكرٌةوفقالقوانٌنالدولٌةالحامٌةللفرد,المركززٌنبمحمدعبدالسالم,الوسٌطفًق-

.08,ص8003القومًلإلصداراتالقانونٌة,
 .0966لسنة85منقانونالعقوباتالعسكريالمصريرقم3المادة-2
3
منذاتالقانون.7المادة-
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ـى  يرتبطي   كلرئيسً  ."الجميكرية مف رئيسً  بقرارو  العسكرم   إلى القضاءً  كالتي تحاؿي  ، بيا مف جرائ

 يعاقبي التي  مف الجرائـً  اأي   العسكرم   إلى القضاءً  يحيؿى  فٍ أ الطكارئً  حالةي  تٍ نى عمً أي متى  الجميكريةً 

ليذا  الذيف يخضعكفى  حداثى األ كتشمؿي : الثانيةي  الفئةي  .1آخر قانكفو  أك أم   العقكباتً  عمييا قانكفي 

 منةي االث المادةي  تً د نص  فق، المدنييفك  كىـ: طمبة المدارس كالمعاىد كالكميات العسكرية ،القانكف

 الخاضعيفى  حداثً مف األ التي تقعي  بالجرائـً  بالفصؿً  م  العسكر  القضاءي  و ) يختص  ن  أمكرر عمى 

ذا إو حكامي أيـ الذيف تسرم في شأنً  حداثً مف األ ىذا القانكف. ككذلؾ الجرائـ التي تقعي  ألحكاـً 

 حكاـً أو استثناء مف كذلؾ كمٌ  ،ىذا القانكف كاـً ألح كثر مف الخاضعيفى أأك  مع كاحدو  الجريمةي  كقعتً 

 االختصاصاتً  جميعي  العسكريةً  لمنيابةً  كيككفي . حداثاأل ( بشأفً 1974( لسنة )31رقـ ) القانكفً 

 لتنفيذً  .حداثاأل االجتماعي المنصكص عمييا في قانكفً  كالمراقبً  العامةً  مف النيابةً  لكؿ   المخكلةً 

  .2الحدث ي مكاجيةً بيا ف التدابير التي يحكـي 

منو االختصاصى الشخصي   الثالثةي  المادةي  أما في قانكًف العقكباًت العسكرم  األردني فقد تناكلىتً 

عمييا فيو  المنصكصً  مف الجرائـً  اأي   ارتكبى  المسمحةً  في القكاتً  أك فردو  ضابطو  كؿ   معتبرةن أف  

 كضباطً  سرل الحربً ىذا القانكف. إضافةن إلى أ يخضعي ألحكاـً  أك متدخالن  اأك محرضن   كافى فاعالن 

مف  اي  أذا ارتكبكا إ المسمحةً  القكاتً  مرةً إ أك تحتى  في المممكةً  المكجكدةً  الحميفةً  الجيكشً  فرادً أ ك

  3عمييا فيو. المنصكصً  الجرائـً 

كبالتالي  حكمان، أكصالن أ عسكريةي ال صفةي المف تثبت لو  كؿ   القانكًف األردني   ألحكاـً  يخضعي  كعميو

 ككما كرد أيضان في المادةً  كفقان ليذه المادةً  ىذا القانكفً  ألحكاـً  كفى الخاضع شخاصي األ يككفي 

 التالية : الضباط كاألفراد في القكات المسمحة: حيثي  الفئاتً  العسكريةً  المحاكـً  مف تشكيؿً  التاسعةً 

                                                           
1
(0966(لسنة)85المصريرقم)(منقانوناألحكامالعسكرٌة6المادة)-
2
(0966(لسنة)85(منقانوناألحكامالعسكرٌةالمصريرقم)8المادة)-

3
(8006(لسنة)58(منقانونالعقوباتالعسكرياالردنًرقم)4المادة)-
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 مف كاف حائزان عمى رتبةً  كؿ   "وأن  منو ب لثانيةً ا في المادةً  الضابطى  العسكرم   العقكباتً  قانكفي  ؼى عرٌ 

 مجندو  و كؿ  بأن   العقكباتً  قانكفً  مف الثانيةي  تو المادةي فى فقد عرٌ  أما الفردي  1."سامية ممكيةو  بإرادةو  ضابطو 

 الجزاءً  قكانيفى  ف  أ عممان 2المدنية.  بالصفةً  المسمحةً  في القكاتً  ـو مستخدى  ككؿ   رتبتو دكف ضابطو 

 فعالن  ندما يرتكبي ب، عسبامف األ سببو  صفتو العسكرية ألم   عمى مف تزكؿي  ؽي تطب   سكريةى الع

، ك العسكريةً  التي تمتع بيا بالصفةً  الزمنيةً  الفترةً  في ذلؾ عمري  و كال يؤثري خدمتً  خالؿى  امجرمن 

 .المسمحة في القكاتً  العسكريةً  كالكمياتً  كالمعاىدً  الجامعاتً  طمبةي كذلؾ 

ا أف  المشر عى األردني  أخضعى فئةن لـ ترٍد في كال القانكنيف المصرٌم ك المالح  كىـ  الفمسطينيظي أيضن

ـى  الذيف يرتكبكفى  المدنيكفى  ـى  ردني  األ عي المشرٌ  اعتىبرى  حيثي  ،حرب جرائ عمييا  المنصكصى  الحربً  جرائ

 ىذا القانكفً  حكاـً أإلى يا تخضعي أن  مف قبؿ مدنييف  تٍ بى كً في حاؿ ارتي  العسكرم   العقكباتً  في قانكفً 

 كالدفاعً  العاـً  األمفً  منتسبك جيازً . كما أضاؼى ( منو41) في المادةً  اكىذه الجرائـ كردت حصرن 

منتسبي ىذه األجيزة  في اخضاعً  خرل تتخذي األ التشريعاتً  ، عممنا أف  العامة كالمخابراتً  المدني  

 عمى خضكعً  العسكرم   العقكباتً  في قانكفً  ينص   فٍ أما إف ،فمكقفي حدى أ العسكرم   العقكباتً  لقانكفً 

 في القكانيفً  العسكرم   العقكباتً  مر اخضاعيـ لقانكفً أ يردى  فٍ أما ا  فيو ك  الكاردةً  ألحكاـً ل ىذه الفئةً 

 3.ليذه األجيزة الناظمةً 

 ف  أ اعممن  ىذا القانكف، ألحكاـً  سرل الحربً ككنظيره المصرم  كالفمسطيني  أخضعى المشر عي األردني  أ

الذم  العسكرم   العقكباتً  لقانكفً  المعيار الشخصيٌ  بشأفً  العامةً  عمى األحكاـً  اخركجن  ىذا يمثؿي 

 في القكاتً  العسكريةً  في الخدمةً  مف المكمفيفى  بي كى التي ترتى  العسكريةً  في الجرائـً  اساسن أ ينحصري 

الحميفة المكجكدة في  الجيكشً  فرادى أك  ضباطى كفي ألحكامو كأخيرنا أخضعى ىذا القان ردنية.األ المسمحةً 

                                                           
1
(8006(لسنة)58(منقانونالعقوباتالعسكرياالردنًرقم)8المادة)-
2
(8006(لسنة)58قانونالعقوباتالعسكرياالردنًرقم)(من8المادة)-

3
(63سمٌحعبدالقادرالمجالًوعلًمحمدالمبٌضٌن,مرجعسابق,ص)-



73 
 

 تتكاجدى  فٍ أ -1:  شركطو  ثالثةى  عمى ىذه الفئةً  العسكرم   العقكباتً  قانكفً  لتطبيؽً  كيشترطي  ،المممكة

أك اتفاقيات دكلية  عدـ كجكد معاىدات -2الياشمية. ردنيةً األ المممكةً  قميـً إعمى  ىذه القكاتي 

لييا مف القكات التي إ كاألفرادي  اطي الضبٌ  بي التي ينتسً  القكاتي  تككفى  فٍ أ -3 .تقضي بخالؼ ذلؾ

 لذل يقعي ا العاـً  مف النظاـً  الشخصيٌ  االختصاص. )كيعتبر ضابط حميفةن  قكاتو  ىا المممكةي تعتبري 

 مف االختصاص بعدـً  الدفعً  ثارةى إ العسكريةً  عمى المحكمةً  فٌ أكما  ،عمى خالفو  اتفاؽو  باطالن كؿٌ 

فمـ يأًت مختمفنا ، التكنسيٌ  العسكرم   القضاءي  أما  .1ذلؾ الخصكـ( لـ يطمبٍ  فٍ ا  يا حتى ك تمقاء نفسً 

 التكنسيٌ  العسكريةً  كالعقكباتً  المرافعاتً  مف مجمةً  مفً االث في الفصؿً  جاءى عف ما سبؽ، فقد 

ـى  حاكـي و يي ن  أ 2000لعاـ  بالقانكفً  ؿً كالمعدٌ   في الجيشً  المستخدمكفى  باطي الض العسكريةً  المحاكـً  أما

 كاديمياتً األ كتالميذي  ، يـرتبً  عسكرية عمى اختالؼً  إلى قكةو  أك المنتمكفى  المسمحةً  أك القكةً 

أك  المسمحةً  أك القكةً  إلى الجيشً  المنتمكفى  الجيشً  رجاؿي  ك ،ؼً الصٌ  كضباطي  العسكريةً  كالمدارسً 

ؼ الصٌ  ف كضباطى يالمتقاعد الضباطى  تً مى مً كما ش ،القانكنية  بالطرؽً  مؤلفةو  عسكريةو  قكةو 

أك تكجييـ  التجنيدً  يـ إلى مراكزً كذلؾ منذ كصكلً  في الجيشً  لمخدمةً  فى عندما يدعكٍ  فى ياالحتياطي

 بطريقةو  مؤلفةو  عسكريةو  قكةو  أك كؿ   المسمحةي  أك القكةي  يـ الجيشي شخاص الذيف يستخدمى األ ،لييا إ

فييا  تٍ نى عمً أي الحرب أك عند كجكد الجيش أك قكة مسمحة في منطقة ما زمف  بخدمةو  لمقياـً  قانكنيةو 

 فى يأك المعزكل فى يالمتقاعد الضباطى  المرافعاتً  الثاني مف مجمةً  الفصؿي  كما شمؿى  ،الطكارئ  حالةي 

ك أ فالمطركدي أك فى يالمخرج الجيشً  رجاؿى  ك الصؼً  كضباطى  ،المباشرةً  عمى عدـً  فى يأك المحال

ـ   الجريمةً  ارتكابي  ذا كافى إخرل أ عسكريةو  أك مف قكةو  المسمحةً  أك مف القكةً  الجيشً مف  فى يحرى المسٌ   ت

بصفتيـ فاعميف  فى يكالمدني سرل الحربً أ ككذلؾى  ،المسمحةً  أك في القكةً  ىـ في الجيشً كجكدً  ثناءى أ

                                                           
1
,ص8009الٌاسابوعٌد،نظرٌةاإلختصاصفًاصولالمحاكماتالمدنٌةوالجزائٌة,منشوراتزٌنالحقوقٌة،بٌروت,-
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 دً بتعد   في السابؽً  يأخذي  كافى فقد  الفرنسي   عي المشر   أٌما 1فييا. أك مشاركيفى  صمييف في ىذه الجرائـً أ

العسكريًة، حيثي كافى لمقكاًت البريًة قانكفه مختمؼه عًف القكاًت الجكيًة، ككذلؾى الحاؿي  التشريعاتً 

 المادةً لغى في أك  صدرى قانكفي العقكباًت العسكرم   1966. كلكٍف في عاـً 2بالنسبًة لمقكاًت البحرية

ـى أ ف  منو أ 474لمادًة ، كجاءى في االسابقة منو القكانيفى  الثالثةً   قميـً إعمى  ؽي ب  طى ىذا القانكف تي  حكا

كما   ،ف عمييا في ىذا القانك  المنصكصً  كاألكضاعً  الفرنسية كخارجيا في الحاالتً  الجميكريةً 

كمف في  كالجكيةً  كالبحريةً  البريةً  لمقكاتً  التابعيفى  العسكرييفى  منو عمى خضكعً  الثالثةي  المادةي  تً نص  

 يعتبركا في حكـً  الذيفى  شخاصى األ 59-58-57 المكاد   تً كذكرى  ،ي ىذا القانكفيـ فحكمً 

( 56) كالمادةي  3شخاص.األ مف بيف ىؤالءً  سرل الحربً ككافى أ ،تٍ كما أكردى  لتحددىـ العسكرييفى 

 زمف السمـ اختصاصى  المسمحةً  لمقكاتً  الدائمةى  العسكريةى  المحاكـى  تً عطى أ المذككرً  مف القانكفً 

 التي تقعي  في الجرائـً  النظرى  ككذلؾى  عمييا في ىذا القانكف، المنصكصً  العسكريةً  بالجرائـً  رً النظ

 يـ،يـ لكظيفتً تأديتً  ثناءى أأك  عسكريةو  شأةو نٍ مى  داخؿى  فى ك يا العسكريكالتي يرتكبي  العاـً  القانكفً  ضمفى 

 ىناؾى  ذا كافى إ ىذه الجرائـً في  رً نظالب تختص   العاـً  القانكفً  محاكـى  ف  أ نص ت (63) المادةى  كلكف  

 ف  أ بالذكرً  كيجدري  4ىذا القانكف. ألحكاـً  الخاضعيفى  مف غيرً  أك شريؾه  صمي  أ فاعؿه  في الجريمةً 

 تٍ التي كانى  في الدكؿً  المسمحةً  كمةً االمق فرادً أ اخضاعً  كبيدؼً  الفرنسيٌ  العسكرم   العقكباتً  قانكفى 

 صغارً  ف عمى اعتبارً يكالخمس منةً افي مادتو الث نص  ، قانكفً ىذا ال صدكرً  فرنسا كقتى  تحاربي 

 الفرنسيٌ  في الجيشً  سفو  صغاري  و ال يكجدي ن  أىنا إلى  نشيرى  فٍ أ كال بد   ،العسكرييف في حكـً  الجنكدً 

ىذه  يتمكنكا مف خالؿً  فٍ أ اليدؼي  كلكف كافى  ،الفرنسيٌ  البحريةً   في سالحً الٌ إمنة عشرة( االث ) دكفى 

                                                           
1
8005خصوصٌةالقضاءالعسكري,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة،كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌة،سوسة،حسانبالحاجعلً,-

.57ص
2
احمدرفعت،النظامالقانونًللقضاءالعسكريفًفرنسا,مجلةالقانونواالقتصاد)هٌئةالقانونواالقتصادبجامعةالبصرة(-

.60دارالمنظومة8006,,3,4,ع8العراق،المجلةالعددجم
3
.64احمدرفعت،مرجعسابقص-

4
.63احمدرفعتمرجعسابق،ص-
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 الفرنسيٌ  لمجيشً  المسمحةً  كمةً االمق يـ في حاالتً ضبطي  يتـٌ  الذيفى  شخاصً األ مف تقديـً  دةً الما

قانكف  ضمفى  لممحاكمةً  الفرنسيةً  العسكريةً  كالمؤسسةً  الجيشً  ضد   مسمحةن  عممياتو  يرتكبكفى  كالذيفى 

 اعامن  عشرى  عف ثمانيةً  ىـ تقؿ  عماري أ تٍ كانى  كميفى االمق مف ىؤالءً  اكبيرن  اعددن  القضاء العسكرم ألف  

1كالعشريف. و السابعةً في مادتً  الجزائرم   العسكرم   العقكباتً  قانكفي  اأيضن  بذلؾى  ذى خى أكقد  ،

في حيف حٌددى المشر عي الجزائرم  اختصاصى القضاًء العسكرم  باعتماًده لمعيارٍيًف أساسيٍيف: المعياري 

، معياره شخصي  يعتمدي عمى الصفةً  العسكريًة لتحديًد اختصاًص المحاكـً العسكريًة في  األكؿي

كبالنسبًة  ، 2كالمعياري الثاني مكضكعي  أك عيني  يعتمدي عمى نكًع الجريمة ،النظًر في جريمةو ما 

لمصفًة العسكريًة فإن يا تأتي مف خالًؿ عالقةو قانكنيةو تجمعي الشخصى بالمؤسسًة العسكريًة كيأتي 

األكلى أٍف يككفى ىناؾ عالقةه تعاقديةه كأٍف يككفى مجنده في الجيًش، ك الثانية  ذلؾى عبرى صكرتٍيف:

، كىـ عبارة عف مدنييفى يعممكفى بصفةو ما دائمة أك  ىي ما يطمؽي عمييا المماثمكفى العسكريكفى

بحي كؿ  كبالتالي يص ،مؤقتة أك يتعاقدكفى مع القكاًت المسمحًة أك أم  مف فركًع كزارًة الدفاًع الكطني 

مف يدخؿ إحدل ىاتيًف الصكرتيًف لو صفةه تصبغو بطبيعةو مزدكجةو فيخضعي في أعمالو التي يقكـي 

بيا إلى القكانيًف العامًة في الدكلًة الجزائريًة كفي الكقًت نفًسو يخضع إلى القكانيًف العسكريًة 

 . 3الجزائرية

                                                           
1
مرجعانترنت،عزتالسوقً،الرقابةعلىدستورٌةالقضاءالعسكري,المؤتمرالعلمًاألوللكلٌةالحقوقبجامعةحلوان)دور-

مصر , ) المصري القانونً النظام فً العلٌا الدستورٌة المحكمة رابط0998, , حلوان جامعة الحقوق كلٌة , حلوان ,

http://serch.mandumah.comrecord/1130.0, 2016 ,  608دارالمنظومة,ص
2
,دارالثقافةللنشروالتوزٌع,عمان,سمٌحعبدالقادرالمجالًوالقاضًعلًمحمدالمبٌضٌن,شرحقانونالعقوباتالعسكري- 

53,ص8008الطبعةاالولى,
3
,8009الطاهرمرجانة,اختصاصالمحاكمالعسكرٌةفًالتشرٌعالجزائري,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,جامعةالجزائر,- 

.33ص

http://serch.mandumah.comrecord/1130.0
http://serch.mandumah.comrecord/1130.0
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سكرم  الجزائرٌم أف  أحكامىو تطب ؽي عمى كجاءى في نص  المادًة الثالثًة مف قانكًف القضاًء الع

العسكرييفى التابعيفى لمختمًؼ األسمحًة كالمصالًح كعمى األفراًد المماثميفى لمعسكرييفى التابعيفى ليذه 

 . 1األسمحًة كالمصالح 

و من 25حيثي حٌددى المشر عي الصفةى العسكريةى لألخًذ بالمعياًر الشخصٌي، كلكن و عادى في المادًة 

كاشترط في الفقرًة األكلى مف ىذه المادة أٍف تقعى الجريمةي داخؿى مؤسسةو عسكريةو أك أٍف تقعى في 

 .2الخدمًة أك لدل مضيؼ

مف قانكًف القضاًء العسكرم  بأن و الشخصي الذم يقكـي بالخدمًة أك الميعىد في  26كقد عر فىًت المادةي 

خالؿى مدًة الخدمًة السابقًة لمقراًر أك األشخاص غير  حالًة حضكًر أك استيداع أك غيابو نظامي  

. كقد يككفي 3القائميفى بالخدمًة كىـ باقكفى تحت تصرًؼ كزارًة الدفاًع الكطني كيتقاضكفى الراتبى 

ا مدنينا يعمؿي بجانًب العسكرييفى كيتقاضى راتبىو مف كزارًة الدفاع، كلكن و ال  المماثؿي لمعسكرم  شخصن

الخدمًة في الجيًش العسكرٌم، لكن و خارجي الخدمًة الفعميًة كالذم يبقى سابقنا لكزارًة  يخضعي لنظاـً 

مجمكعةه مف فقد حددت مف قانكًف القضاًء العسكرم   28-27أٌما المكاد   ،الدفاًع الكطني 

كفى مف المعف ،المماثميفى لمعسكرييفى ينتسبكفى لمجيًش ألسبابو مختمفةو عرضية ؛ مثؿ: المتطكعكفى 

. كىناؾ حالةه استثنائيةه يكتفى فييا بالمعياًر الشخصٌي لتحديًد 4كالمطركدكفى مف الجيش ،الخدمة 

اختصاًص المحكمًة العسكريًة بالفعًؿ الميٍرتىكىًب، كذلؾى عندما يقعي الفعؿي في حالًة الحصار أك 

، . كما لـ يستثًف المشر عي الجزائرم  األحداثى مف اختصاص ا5الطكارئ لمحاكـً العسكريًة كقت السمـً

حيثي جاءى بيما "أف  المحاكـى العسكريةى الدائمةى  25كدليؿ ذلؾ الفقرتيًف األكلى كالثانية مف المادًة 
                                                           

1
المادةالثالثةمنقانونالقضاءالعسكريالجزائري.- 

2
بربارة,حدودالطابعاالستثنائًلقانونالقضاءالعسكريالجزائري,اطروحةلنٌلدكتوراهفًالقانونالجنائً,عبدالرحمن- 

005,ص8006جامعةالجزائر,كلٌةالحقوق,
3
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري86المادة- 

4
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري88-87المادة- 

5
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري30منالمادة8رةالفق- 
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 ،في المخالفاًت الخاصًة بالنظاـً العسكرم  كالمنصكًص عمييا في الكتاًب الثالًث الكارًد بعده 

ككؿ  فاعؿو مشترؾو آخر ككؿ  شريؾو في الجريمًة سكاء كافى  فيحاؿي إلييا كؿ  فاعؿو أصمي لمجريمة

 .1عسكرينا أـ ال 

مف قانكًف القضاًء العسكرم  الجزائرٌم تستثني القٌصر مف اختصاًص القضاًء  74بينما نجدي المادةى 

ٍت عمى أٌنو يحؽ  لككيًؿ الدكلًة العسكرم  في زمًف الح رًب أٍف العسكرم  في زمًف الحرب، حيثي نص 

ـى المحكمًة العسكريًة أم  شخصو باستثناًء القٌصر عف أم  جريمةو إاٌل إذا  يستحضرى مباشرةن أما

ـى  . كقد أكدى الدكتكري صالحي الديًف جبار ذلؾى عندما قاؿى : "بأف  2كانىٍت عقكبةي ىذه الجريمةي االعدا

ٍف يعدلىيا عندما تستدعي الظركؼي ذلؾ، مسألةى تحديًد السف  الجزائٌي مسألةه نسبيةه كلممشر ًع أ

ـي السمكًؾ في الدكلًة بحسًب سياسًة التجريـً كالعقاًب فييا  كلتحقيًؽ الردًع العاـً الذم يتطمبيو تنظي
3. 

مف قانكًف اإلجراءاًت الجزائيًة، كما حٌددىٍت سف  الرشًد  الجزائي لجرائـ  249حيثي جاءى في المادًة 

ا التخريًب كاإلرىاًب ست عندما أيعطىًت الصالحيةي لمحكمًة الجناياًت في الحكـً جزائينا  ،ةى عشرى عامن

، كأضافىٍت أف  المحكمةى تختص  بالحكـً عمى القٌصًر البالغيفى ستةى عشرى  عمى األشخاًص البالغيفى

مف غرفًة  عامنا عندما يرتًكبكفى أفعاالن إرىابيةن أك تخريبيةن، كالذيفى يحالكفى إلييا بقرارو نيائي  

 .4االتياـ

أٌما في المممكًة المغربيًة فإف  التقاريرى التي رفعيا المجمسي الكطنيي لحقكًؽ اإلنساًف بما يتطابؽي 

صالًح  بالفصًؿ الرابًع كالعشركف مف الظييًر المحدث لممجمًس الكطني، كالتي دعىٍت إلى تحديًث كا 

و االلتزاماتي الدكليةي عمى المممكًة  المحاكـً العسكريًة بما يتالءـي كالدستكر الجديد كما تفًرضي

                                                           
1
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.85والثانٌةمنالمادةىالفقرةاألول- 

2
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.73الفقرةالسادسةمنالمادة- 

3
للعلومالقانونٌةواالقتصادٌةوالسٌاسٌة,العدداالول,سنةصالحالدٌنجبار,اختصاصالقضاءالعسكري,المجلةالجزائرٌة- 

800,ص8000
4
منقانوناالجراءاتالجزائٌةالجزائري.839المادة- 
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ـى القضاًء العسكرم  المغربٌي   ،المغربيًة، كالتي كاف مف أىـ متطمباًتيا عدـي محاكمًة المدنييفى أما

ـي اختصاًص القضاًء كالمحاكـً العسكريًة في غيًر أكقاًت الحرًب بالبت  في الجرائـً  ـ  تنظي كأٍف يت

كالجرائـً التي تمس  بأمًف الدكلًة كتيٍرتىكىبي مف عسكرييف، كفي  ،باًط العسكرٌم المتعمقًة باالنض

ـى المحاكـً  ـى المحاكـً العاديًة كليس أما ـ  البت  في قضايا العسكرييفى أما الحاالًت األخرل فإن و يت

كالعدالًة  كقد عٌززى ذلؾ التكٌجو الميثاؽ الذم دعا إلى إصالًح منظكمًة اإلصالحً  ،العسكرية 

. كقد جاءى بذلؾى 1كتقريًر الحريات، كما جاءى بو الدستكري الجديدي مف أىميةو لمسمطاًت القضائية

( كالمتعمؽ بالقضاًء العسكرٌم كالذم استثنى العسكرييفى 2014( لمعاـً )108-13القانكف رقـ )

ـى الحؽ  العاـً مف اختصاًص المحكمًة العسكريًة ك  أكجبى تحكيمىيـ بيذه الحالًة عندما يرتكبكفى جرائ

إلى المحكمًة العادية. كما أكدىٍت مكاد  القانكًف المذككًر عمى عدـً اختصاًص المحاكـً العسكريًة 

في النظًر في الجرائـً التي يرتكبييا األحداثي أم  كانىٍت، كما أن يا ال تختص  المحاكـي العسكريةي في 

لمدنيكفى الذيفى يعممكفى في خدمًة القكاًت المسمحًة الممكيًة باستثناًء الجرائـً التي يرتكبييا األشخاصي ا

. 2الجرائـً التي كردىٍت في الفقرًة الثالثًة مف المادًة الثالثًة مف ىذا القانكف

 لألمـ التابع اإلنساف حقكؽ مجمس عفً  الصادرً  التقريرً  في جاءى  ما إلى اإلشارة تجدري  كىنا

 المحاكـ أفى  العامؿ الفريؽ يرل حيث العسكرية، المحاكـ طريؽ عف العدؿ مةً بًإقا الميتعمؽ المتحدة

 كلك العسكرية، الجرائـً  عف العسكرييف األفراد بمحاكمةً  فقط مختصة تككف أف ينبغي العسكرية

 تيحاكـ أال   عندئذو  فينبغي كعسكرييف، مدنييف أشخاصو  إلى معينة قضية في تييـ كيجيت أف حدثى 

 المحاكـ تيحاكـ أال   ينبغي ًإذٍ  اآلخريف، عف منفصؿو  بشكؿو  العسكرييف األفراد كريةالعس المحاكـ

 يككف أال   ينبغي كما مدنييف، أشخاصان  الضحايا مف أمو  كافى  إذا العسكرييف األفراد العسكرية

                                                           
1
بودن,- محمد بقلم والعسكري, المدنً بٌن العالقة تعرٌف واعادة بالمغرب العسكري القضاء انترنت: مرجع

www.pjd.ma/node/14436 06844،الساعة4/5/8007,تارٌخاالطالع.
2
والذيٌتعلقبالقضاءالعسكري.048008منقانونرقم6-5-3-4المواد- 

http://www.pjd.ma/node/14436
http://www.pjd.ma/node/14436
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 ضد إعتداء ارتكاب أك الفتنة بذكر زرع أك التمرد قضايا في النظر إختصاص العسكرية لممحاكـ

 النمسا كالكاليات المتحدة األمريكية ال تجيزي  لدكؿً  العسكريةى  العقكباتً  قكانيفى  ف  أ كيالحظي  .1ظاـالن

ـى  شركاءى  فى ك المدني ىؤالءً  حتى لك كافى  يا عمى المدنييفى تطبيقى  مف  كؿ   ا قكانيفي أمٌ  عسكريةو  في جرائ

 المدنييفى  شخاصً عمى األ العقكباتً  نكفى قا ؽي تطبً  فإن يايطاليا ا  سبانيا كالمانيا االتحادية كسكيسرا ك إ

 العسكرم   العقكباتً  قانكفي  كما يطبؽي  ،العسكريةً  مف الجرائـً  جريمةو  أم   في ارتكابً  الذيف يساىمكفى 

كعميو يمكفي القكؿ أف  2العسكرية. تً آفي المنش الذيف يعممكفى  و عمى العماؿً البمجيكي نصكصى 

زمىٍت بالمعياًر الشخصي  في تحديًدىا لكاليًة القضاًء العسكرم  كلكف القكانيفى العقابيةى العسكريةى الت

ليس بشكؿو مطمؽ، إذ يالحظي أف  القانكفى الفمسطيني  ككذلؾى القكانيف المقارنة أخضعىٍت إلى 

أحكاًميا بعضى الفئاًت ممف ال يحممكفى الصفةى العسكريةى لعدًة أسبابو أىميا طبيعة الجرائـ 

ل تأثيرىا عمى المؤسسًة العسكريًة كالمحافظة عمى سرٌيًة المعمكماًت المتحصمًة مف المرتكبة كمد

 الخركجى  عً عمى المشر   فرضى  عمى سبيًؿ المثاؿً  الفمسطيني   الكاقعي ف .التحقيًؽ في مثًؿ ىذه الجرائـ

 ، القانكف دكرً ص فترةى  الفمسطيني   يا الشعبي يعيشي  كافى  كقانكنيةو  سياسيةو  ألسبابو  نتيجةن  ا سبؽ عمٌ 

قكانيف تنظـ المجتمعات الفمسطينية في  صدكرى  الفترةً  في تمؾى  الفمسطيني   الكاقعي  بى تطم   حيثي 

عمى  ؽى لتطب   ىذه القكانيفي  تٍ كبالتالي جاءى  المخيماًت كالمناطًؽ الخاضعًة لقكاًت الثكرًة الفمسطينيةً 

 ؿي تشكى  مكاد   ىذه القكانيفي  تٍ نى كما تضم   ليـ، يا حمايةن ىا كثكرتً عضائيا كعساكرً أك  التحريرً  منظمةً 

ىذه القكانيف  نصكصى  ف  فإ لذا ،الفمسطينيٌ  مكاطني الشعبً  عراضً أك  كممتمكاتو  ألركاحو  حمايةن 

 الفمسطيني غيرً  عمى المكاطفً  ؽي كنجدىا تطبٌ  احيانن أو العسكرية عمى الفمسطيني بصفتً  ؽي تطب  

                                                           
1
.00،ص89/0/8005،بتارٌخA/HRC/28/32التقرٌرالصادرعنمجلسحقوقاالنسانرقم- 
2
.606عزتالدسوقً،مرجعسابق،ص-
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 تنظيـً  بيدؼً  الثكرم   العقكباتً  عمييا قانكفي  التي نص   جرائـً مف ال اجرمن  عندما يرتكبي  العسكرمٌ 

  الفمسطيني. المجتمعً  كحمايةً 

 عمى المدنييف في الظركؼً  العسكريةً  المحاكـً  كاليةي  تمتد   فٍ أال يجكز فاإلنجميزم  أما في القانكفً 

 قدرةً  بعدـً  امرىكنن  لحربً ا في حالةً  العسكرم   القانكفً  تطبيؽي  ك يككفي  ،العادية ك غيرً  العاديةً 

يا سمطاتً  في استعماؿً  التنفيذيةي  حتى ال تتعسؼ السمطةي  ،أعماليا المحاكـ المدنية عمى مباشرةً 

 تعطيؿى  اإلنجميزم عمى أف   القضاءي  كقد استقرى  .القانكف لفرضً  باإلكثار مف المجكءً  االستثنائيةً 

 ره التقاليدي ال تقً  ىك أمره  ،المدنييف ىيطبؽ عمو لالعاـ ك إحالؿ القانكف العسكرم محم   القانكفً 

ـي  كال يعترؼي  الدستكريةي  ك التي  الحربً  حالةً  لقياـً  ادقيقن  امعيارن  ك حددى  ،اإلنجميزم القانكني   بو النظا

 تثبتي  الكاليةى  بأف   في ىذا الصددً  القضاءي  معيا كالية المحاكـ العسكرية، حيث خمصى  تفرضي 

ي حالة الحرب إذا عجزت الحككمة المدنية عف مباشرة مياميا ك عجزت ف العسكرم   لمقضاءً 

  1المحاكـ العادية عف ممارسة اختصاصيا.

                                                           
1
,الرابط0/4/8007,تارٌخاالطالع89/7/8007مرجعانترنت,القضاءالعسكريبٌنالتقٌٌموالتقوٌم,تارٌخالنشر-

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?13968.
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ـي  في حيف استقر    في الكاليات المتحدة األمريكية عمى عدـ امتدادً  ك القانكني   الدستكرم   النظا

ـي  نكفي أك كالية المحاكـ العسكرية عمى المدنييف، فالقا العسكرمٌ  القانكفً   السيادةً  ىك صاحبي  العا

 المحاكـً  كاليةي  نحصري تحيث  ،ختصاص األصيؿكاال الكاليةً  ىي صاحبةي  العاديةي  كالسمك كالمحاكـي 

 المسمحةً  القكاتً  العسكرييف الذيف يعممكف في خدمةً  في الكاليات المتحدة عمى محاكمةً  العسكريةً 

 .1 المحاكمة إجراءً  كقتى 

 يثيري  العسكريةً  الجنائيةً  المحاكـً  كجكدى  ف  أ إف لجنة حقكؽ اإلنساف أقرتعمى الصعيًد الدكلٌي ف

 بحقكؽً  المعنيةً  المجنةً  فقد أكصتً  عادلة، ك مف ثـٌ  في محاكمةو  بالحؽ   تتصؿي  خطيرةن  مسائؿى 

ـ   تيقنفى  عمى أفٍ  مناسباتو  في عدةً  كالدكؿً  المتحدةً  لألمـً  التابعةً  اإلنسافً   التشريعات ًبحيثي تت

ـى  المعني  الخاص   المقررً  مكفي رأ كليس المحاكـ العسكرية، المدنيةً  المحاكـً  محاكمة المدنييف أما

 القانكفى  المدنييف" أف   لمحاكمةً  العسكريةً  المحاكـً  بخصكص استخداـً  كالمحاميفى  القضاةً  باستقالؿً 

ـى  اكمةً مح بحظرً  فيما يتعمؽي  في اآلراءً  إلى تكافؽو  يسعى لمتكصؿً  الدكلي    المحاكـً  المدنييف أما

 .2ياأك تقيد استخداميا عند الحاجة إلي العسكريةً 

 كغيرً  العسكرمٌ  الفمسطينيٌ  لممكاطفً  العسكريةً  الفمسطينيةً  الثكريةً  القكانيفً  شمكؿى  ف  أ نجدي  مما سبؽى 

 ى الشخصً عم العسكريةً  القكانيفً  الذم يقتضي تطبيؽى  الشخصي   االختصاصً عف  جي تخري  العسكرمٌ 

زمني كتاريخي اقتضى منيا  في ظرؼو  تٍ سن   ىذه القكانيفى  ف  أك  اأك حكمن  فعالن  و العسكريةً بصفتً 

محاكـ كقضاء مدني  نشاءً ا  عمى األراضي الفمسطينية ك  الفمسطينيةً  الدكلةً  قامةً إ و بعدى ن  أك  ذلؾ،

 في نصكصً  النظرً  دةً عاإ و مف الكاجبً ن  إف ،كتحديد اختصاصاتيا كاجراءات التقاضي أماميا

                                                           
1
 - النشر تارٌخ , والتقوٌم التقٌٌم بٌن العسكري القضاء , انترنت االطال89/7/8007مرجع تارٌخ , الرابط0/4/8007ع ,

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?13968
2
.89/0/8005بتارٌخA/HRC/28/32(التقرٌرالصادرعنمجلسحقوقاالنسانرقم8ملحقرقم)- 
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التي  ةً العم   لزكاؿً  كذلؾى  المدنييفى  الفمسطينييفى  عمى المكاطنيفى  ؽي التي تطب   العسكريةً  القكانيفً 

 يا عمييـ.لتطبيقً  معينةو  زمنيةو  في فترةو   الحاجةي  تً اقتضٌ 

 

 المطمُب الثاني

 المعياُر الموضوعيُّ لمقضاِء العسكريّ 


لممحاكـً العسكريًة األكثرى تعقيدنا بسبًب تحديًد الجرائـً التي تندرجي  يعتبري االختصاصي المكضكعي  

في دائرًة اختصاًصيا كعمػى غػراًر مسألة االختصاص الشخصٌي ال تشتمؿي المعاىداتي الدكليةي 

لحقكًؽ اإلنساًف عمى تعريؼو لالختصاًص المكضكعي  لممحاكـً العسكريًة كال تعريؼو لمفعًؿ الذم 

يمةن عسكريةن ك تحديد طبيعة األفعاًؿ الجنائيًة أك انتياكات قكاعد االنضباط العسكرم يشك ؿي جر 

. لذا تقتضي طبيعةي ىذا المطمًب تقسيمىو إلى 1التي تندرجي في دائرًة اختصاًص القضاًء العسكرمٌ 

المقارىًف فرعٍيف، المعيار المكضكعٌي في القضاًء العسكرٌم الفمسطينيى )الفرع االكؿ(، كفي القانكًف 

 )الفرع الثاني(.

 الفرُع األولُ 

 المعياُر الموضوعيُّ لمقضاِء العسكريِّ الفمسطينيّ 


ـى  ارتكابى  مف الناحيًة المكضكعٌيةً  العسكرم   القضاءً  اختصاصً  مناطى المشر عي الفمسطيني   جعؿى   جرائ

 فٍ أ كما لـ يتطمبٍ  عميو، جني  أك الم جريمةً ال بً مرتكً ل معينةن  صفةن  لـ يشترطٍ  حيثي  بالتحديد، معينةو 

                                                           
1
مـــسائلنوحماٌتها،بمنجدولاالعمالالمؤقت،تعزٌزحقوقاالنسا69تقرٌراالممالمتحدة،الدورةالثامنةوالستون،البند-

،ص6/8/8004،حقـوقاإلنـسان،بمـافًذلـكالـن هجالبدٌلـةلتحـــسٌنالتمتـــعالفعلـــًبحقــــوقاإلنـــسانوالحرٌـاتاألسـاسٌة

04.
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ىك نكع ىذه الجريمة كمكضكعيا بما تمثمو مف  المعيارى  ما جعؿى ن  إ معيفو  في مكافو  الجريمةي  تقعى 

 لسنةً  الثكرم   العقكباتً  ( مف قانكفً 9) المادةً  في نص   فقد جاءى  يا.لحمايتً  الحاجةي  تً استدعى  أىميةو 

ـى ىذا القانكًف تسرم (1979) أك  أك متدخالن  كافى  أك سكاه فاعالن  فمسطيني   عمى كؿ   أف  أحكا

الجرائـ ، ك كمصالح قكات الثكرة كسالمةً  أمفً  ضد   بي كى تى رٍ التي تي  الجرائـً  عمى ارتكابً  قدـى أ امحرضن 

 أك الطائراتً  أك السففً  ك المصانعً أ أك المؤسساتً  أك المراكزً  أك الثكناتً  في المعسكراتً  التي تقعي 

الجرائـ ك  أينما كجدت. الثكرةً  قكاتً  لصالحً  التي يشغميا األفرادي  ف أك المساكف أك المحاؿ  أك األماك

( مف 7) المادةً  تً كما نص  ، 1يـ كاجباتيـتأديتً  بسببً  تٍ متى كقعى  األفرادً  مف أك ضدٌ  التي ترتكبي 

 رض التي تتكاجدي في األ الجرائـ المقترفة عمى جميعً  ىذا القانكفي  ؽى ) يطب  فٍ أعمى  المذككرً  القانكفً 

أك  جنايةن  عمييا الثكرةي  التي تتكاجدي  األماكفً  خارجى  كؿ مف ارتكبى كيعتبري  .2الفمسطينية( عمييا الثكرةي 

 بٍ و كلك لـ يعاقً حكامً أبمقتضى  بي يعاقى  الفمسطينيٌ  الثكرم   القضاءً  في اختصاصً  داخمةن  جنحةن 

 مف المحاكمةً  ويعفي ذلؾى  ف  إمعاقب عميو ف الفعؿي  ذا كافى إ اأم   فيو، تٍ التي كقعى  البمدً  قانكفي  عمييا

ـى   قد قضاىا كفي ىذه الحاؿً  و يجب مراعاة مدة العقكبة التي يككفي ن  أ الٌ إثانيةن  الثكريةً  المحاكـً  أما

ـى  العالقةً  لفي الدعك  الفصؿً  إلى حيفً  لفي الدعك  الفصؿً  تأجيؿ تقررٌ  فٍ أ الثكريةً  لممحكمةً   أما

كال  ،المحاكمات الثكرم   أصكؿً  ( مف قانكفً 126) المادةي  كيؤكدي ما سبؽى .3المقصكد البمدً  محكمةً 

 الثكرةً  عمى أمفً  الكاقعةً  بالنظر في الجرائـً  الثكرةً  أمفً  محكمةً اختصاًص عمى  تنص  سيما أن يا 

 الشاقةً  شغاؿً األ عقكبةى  الثكرم   العقكباتً  ليا قانكفي  خرل قررى أ جريمةو  الداخمي كالخارجي ككؿٌ 

يـ أك صفتي  تٍ ميما كانى  أك مناضمكفى  يا مدنيكفى عداـ أك الجرائـ الخطيرة التي يرتكبي أك اإل المؤبدةً 

ليا  بالجرائـ الخطيرة التي ينعقدي  المقصكدي  المذككري  القانكفي  كلـ يبيفٍ  .4لمقانكف ايـ كفقن حصانتي 

                                                           
1
(9(المادةرقم)0979قانونالعقوباتالثوريالفلسطٌنًلسنة)-
2
(7(المادةرقم)0979نة)قانونالعقوباتالثوريالفلسطٌنًلس-
3
(.0979منقانونالعقوباتالثوريالفلسطٌنًلسنة)00المادة-
4
(.0979منقانوناصولالمحاكماتالثوريالفلسطٌنًلسنة)086المادة-
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 ا بالنسبةً أمٌ .1كفضفاض غامضو  عمى نحكو  تٍ العميا كالتي كردى  العسكريةً  المحكمةً  اختصاصي 

ـي  شخصو  كؿ   ون  أب السابعةي  و المادةي تٍ فٌ فقد عرٌ  المتيـً  لتعريؼً  كىذا   ، 2العاـ عميو دعكل الحؽ   تقا

 كدكفى  العسكرم   القضاءً  اختصاصً  لغاياتً  كالعسكرييفى  المدنييفى  بيفى  معو التمييزي  يستحيؿي  تعريؼه 

كبذلؾ  أك زماني   أك مكاني   أك مكضكعي   شخصي   ساسو أعمى  ختصاصاال بشأفً  معاييرى  ةأي  

 كبدكفً  اعامن  ااختصاصن  القانكفً  بمكجبً  عمى المدنييفى  العسكرم   القضاءً  اختصاصي  يككفي 

 اخذأ الثكرم   العقكباتً  كقانكفى  الجزائي   المحاكماتً  أصكؿً  قانكفى  بناءن عمى ما تقدـى فإف   .3ضكابط

 في الجرائـً  النظرى  الثكرةً  أمفً  جازا لمحكمةً أ حيثي  اختصاصيما، في تحديدً  المكضكعي   بالمعيارً 

كىذا  و،و أك حصانتً لصفتً  اعتبارو  أم   دكفى  امدنين  االجاني فييا شخصن  كيككفي  بي كى تى رٍ التي تي  الخطيرةً 

 عف مرتكبً  النظرً  بغضً  خطيرةن  الجريمةي  تً ذا كانى إو اختصاصي  يقعي  العسكرم   القضاءى  ف  أيعني 

اضاؼ  ات،صاصى ختً إً  فمً  سكرمالعى  ضاءً مقى لً  امى لً  ةافى ضى إً  .اـ عسكرين أ كافى  امدنين  ىذه الجريمةً 

الرئيس الفمسطيني بمكجب مرسكـ رئاسي بعض االختصاصات في حالة الطكارئ كتحديدا في 

 ـرائً الجى  صكصالخي  جوك  كعمى امةالعى  المةبالسى  مةخً المي  الجرائـبً  تصخٍ يى ، حيث جعمو 2007عاـ 

 ـرائً الجى  ك يامتمكاتً مي كى  ؤسساتياكمي  مسطينيةالفً  الكطنيةً  مطةً السي  كمكظفي سؤكليمى  عمى الكاقعة

كىذًلؾ  الداخمي العاـ كاألمف امةالعى  المةالس   عمى الكاقعة  األمف أجيزة عمى الكاقعة ـرائً الجى كى

 ختصاصاتإ ريةسكى العى  يابةالنً  تكلىتى  رسكـالمى  ىذا كاـحٍ أى  تنفيذ لغايات ك كمنتسبييا الفمسطينية

 ماتحاكى المي  أصكؿ قانكف أماميا المنظكرة القضايا في العسكرية المحاكـ تطبؽك . العامة النيابة

 صفةبً  كافة الفمسطينية القكات منتسبك يتمتع ك ـ1979 عاـلً  مسطينيةالفً  حريرالتى  مةنظى مي لً  الثكرم

 ىذا أحكاـ مع تتعارض التي المفعكؿ السارية القكانيف مف كادالم تعمؽ ك القضائية الضبطية

                                                           
1
(.8(,ص)8006عصامعابدٌن,المحاكمالعسكرٌةفًالتجربةالفلسطٌنٌة,مؤسسةالحق,)-
2
(.0979منقانوناصولالمحاكماتالثوريالفلسطٌنًلسنة)7المادة-
3
(.8عصامعابدٌن,مرجعسابق,ص)-
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 األساسي القانكف مف( 107 ،101) المادتيف مف الثانية الفقرة صكصالخي  كجو كعمى المرسكـ

 ىا عمى حؽ  في مكاد   تٍ دساتير الدكؿ قد نص   معظـى  ف  أرغـ  يأتي ذلؾى  .1ـ2003 لسنة المعدؿ

 حيثي  الفمسطيني   األساسي   كمف ىذه الدساتير القانكفي  يو الطبيعي،قاض ىااللتجاء إلفي  المكاطفً 

 عمى عمـو  مينييفى  مف قضاةو  ؿي شك  الطبيعي يي  القضاءي . ف1فقرة  30 عمى ذلؾ في المادةً  نص  

 كغيرً  الجريمةً  عمى نشكءً  سابؽو  في كقتو  مجردةو  قانكنيةو  لقكاعدى  اكفقن  ؿي و كيشك  حكامً أك  بالقانكفً 

 ،العدؿك  كالنزاىةً  كالحياديةً  باالستقالؿً  و يتمتعي ن  أكما  ،بالديمكمة  كتتصؼي  ،مى كقكعيا ع الحؽو 

خرل كالحقكؽ األ و بالدفاعً المتمثمة في حقٌ  كالقانكنيةً  الدستكريةً  الضماناتً  لممتقاضي كافةي  كيككفي 

حيثي  .2كالطعف اكمةً كالمح مف التحقيؽً  الجنائيةً  لإلجراءاتً  و بالخضكعً كحقٌ  ،المصكنة بالقانكف

 خاؿو  ألن و ،لمغاية  خطيره  مره أىك  القضائيةً  إلى السمطةً  العسكرم   القضاءً  ضـ  اعتبرى البعضي أف  

 يحكـى  فٍ أ العسكرم   القضاءً  كليس في يدً  ،الطبيعي بيا القضاءي  التي يحكـي  الدكليةً  مف المعاييرً 

لو  العسكرم   القضاءي ، فكقائده العسكرمٌ  التنفيذيةً  لمسمطةً  كىك يخضعي  ،القاضي الطبيعي كما يحكـي 

 اجراءات خاصة مختمفة عف القضاء العادم كالمحددة ضمف المعايير الدكليةً ك  ، خاصة طبيعةه 

 فيو لمقاضي رتبةه  التي يككفي  العسكرم   في القضاءً  العادم كالتي ال تكجدي  عمييا لمقضاءً  المتعارؼً 

في النائبي العاـ  الفمسطينٌي براؾ  حمدي أ الدكتكري يرل  .3مستقالن  يككفي  بالتالي ال ،كلو قاضي يتبعو 

 القضاءً  باعتبارً  يقكؿي  منيما، األول:  رأييفً  بكجكدً  و الخاص  لو عمى مكقعً  مقالتو المنشكرةً 

 خالالن إ الطبيعي كبالتالي ال تمثؿي  القضاءً  في نطاؽً  الخاصةً  الجنائيةً  مف المحاكـً  نكعه  العسكرم  

ـى افي مبدأ المس كمثاؿ ذلؾ  ،األساسي   كالقانكفً  ىا في الدستكرً سندى  يا تجدي ألن  ؛  القضاءً  كاة أما

القاضي  عطى صفةى أقد  ىذا الرأمي  ف  أأم  ، الفمسطينيٌ  مف القانكف األساسي   101المادة 

                                                           
1
بشأناختصاصالقضاءالعسكريفًحالةالطوارئ.8007لسنة88المرسومالرئاسًرقم- 
2
83ناصرالرٌس،مرجعسابق،ص-
3
تارٌخاالطالع–00/09/8008يللسلطةالقضائٌةخطٌر,نشربتارٌخمرجعانترنت:مقالةمنشورةبعنوانضمالقاءالعسكر–-

07/08/8007.www.alwafd.org

http://www.alwafd.org/
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 كتمثؿي  استثنائيةه  محاكـي ىي  العسكريةى  المحاكـى  ف  أب الثاني بالقكؿً  الرأمي  خذى أبينما  ،الطبيعي لو 

ـى  العسكريةً  المحاكـً  بخصكصً  اخطيرن  خالالن إ  القضاءً  يا ال تعدك مف قبيؿً ن  أك  القضاءً  فقط أما

 بمحاكمةً  العسكريةي  المحاكـي  ال تختص   ف  أ ،الرأم األكؿ بشركط أصحابي كيؤيدي سعادتىو  .1الطبيعي

 الجريمةي  تككفى  بأفٍ  العسكرم   الشأفً  يا في نطاؽً صالحياتً  صى تقم   ف  أك  ،عامة بقاعدةو  المدنييفى 

 المبادئي  تً . كقد جاءى 2الدفاع ضماناتً  كمع تكفيرً  ةً العسكري الكظيفةً  أك بمناسبةً  ثناءى أ المرتكبةي 

 مبدأى مؤكدةن بأف  النيابة العامة  كممثميفى  كالمحامييفى  القضاةً  كمسؤكليةً  باستقالؿً  المتعمقةي  الدكليةي 

 الشخصً  محاكمةى  عادلة. كيقضي ىذا المبدأي  في محاكمةو  لمحؽ   ساسيةه أ لطبيعي ضمانةه القاضي ا

 المحاكـي  ليذا المبدأ تحضري  انفاذن ا  . ك امسبقن  كمنشأةو  متخصصةو  عاديةو  أك محكمةو  قاضو  مف قبؿً 

 اكـي أك المح ،الرجعي ثرً ذات األ كالمحاكـي  ،الطكارئ  كمحاكـي  ،الخاصة  كالمحاكـً  االستثنائيةي 

ميو ييمًكفي القىكؿ أىف ًمفى  .3القضائي االختصاص مع مسألةً  الخمطً  عدـً  مع كجكبً ، المختصة كىعى

اء العسكرم عمى المدنييف كحصرىا في حالة كجكد خطر محدؽ  األىىميًة ًبمىكىاف تىقييد كالية القىضى

كىمىت مىٍحكىمى  ة العىدًؿ العيميا الًفًمسًطينيىة عمى المؤسسة العسكرية كسرية معمكماتيا، كتأكيدان لذلؾ حى

ًبالتىدقيؽ ًفي أىكرىاؽ الدىعكل كىالبىينىاًت الميقىدمىًة تىبيف أىفى الميستىدعي مىدىني  كىىيك مكقكؼ ًمف ًقبىؿ  ًبأىنىو كى

مى الًنيابىة العىامة ًخالؿ أىربىع كىعشريفى سىاعة عىمىالن ًبأحكى  و عى لىـ يىتـ عىٍرضي ادىة الًنيابىًة العىسكىرية كى اـً المى

قىـ  34 زىائية رى ، التىي تىٍختىص ديكفى غىيًرىىا ًبالتىحقيؽ في 2001ًلسنة  3ًمف قىانكف اإًلجرىاءات الجى

ريًؼ ًفييا ًكفقىان لممادة  راًئـ كالتىصى يثي أىف  األىمر يىخريج عىف ًنطىاؽ  55الجى مف ذاًت القىانكف، كىحى

مف القىانكف األىساًسي الًفمسطيني  101/2طبقان ألىحكىاـ الم ادة  ًإٍخًتصاص كىكالية المىحاًكـ العىسكىرية

                                                           
1
مرجعانترنت:مبدأالمساواةامامالقضاءفًالشرٌعةاالسالمٌةوالقانونالوضعًالدكتوراحمدبراكالنائبالعامتارٌخ-

07/08/8007http://www.ahmadparak.com/print69.htmlاالطالع
2
الدكتوراحمدبراك،:مبدأالمساواةامامالقضاءفًالشرٌعةاالسالمٌةوالقانونالوضعًانترنتمرجع-

t_192882.html-http://www.ibtesamah.com/showthread7/8/8007تارٌخاالطالع.
3
،حقوقالطبعمبدأالقاضًالطبٌعًالمحامٌٌنوممثلًالنٌابةالعامة،القضاةوةالمبادئالدولٌةالمتعلقةباستقاللومسؤولٌ-

.5,ص8007،جنٌف،نمحفوظةللجنةالدولٌةللحقوقٌٌ

http://www.ahmadparak.com/print69.html
http://www.ibtesamah.com/showthread-t_192882.html
http://www.ibtesamah.com/showthread-t_192882.html
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اص أىك  اكـ أىم ًإخًتصى ليسى ًليىذًه المىحى ة كى اصى اكـ العىٍسكرية ًبقكانيف خى تنشأ المحى التىي نىصت عمى "ى

ارج الشأف العىسكرم، كًبالتىالي فىإف قىراًر الًنيابىة العىسكىرية ًبتىكقيًؼ الميستىد عي ييشىًكؿ غىٍصبىان ًكالية خى

 .1ًلمسيمطىة....

اف ىذا  ؟ىؿ تخضع الشرطة لمقضاء العسكرم اـ لمقضاء المدني ،كالسؤاؿ الذم يثكر ىنا  

اخضاع مرتبات الشرطة الفمسطينية الى ، حيث يرل البعض ضركرة ىك مثار جدؿالمكضكع 

زيان خاصان مكحدان كيحمؿ القضاء العسكرم مستندان الى عدة حجج قانكنية منيا اف الشرطة ترتدم 

كىذا ما  رتبان عسكرية كما يحممكف السالح اثناء تأدية مياميـ ضباطيا كصؼ ضباطيا كافرادىا

قكات االمف "  حيث جاء فييا 2003عدؿ سنة ممف القانكف االساسي ال 84كرد في نص المادة 

لدفاع عف الكطف كالشرطة قكة نظامية كىي القكة المسمحة في البالد كتنحصر كظيفتيا في ا

كخدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ االمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة كتؤدم 

تنظـ قكات االمف  -2 في احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالحرياتكاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف 

 2." طة بقانكف كام نصكص قانكنية اخرلكالشر 

                                                           
1
 .89/4/8000،بتارٌخ44/8000(دعوىعدلعلٌا،رقم7ملحقرقم)-
2
8004منالقانوناالساسًالفلسطٌنًالمعدللسنة83المادة- 
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ترل انو يككف التعييف في  كالتيمنو ( 12تحديدان المادة )ف ك كما أف قانكف الخدمة في قكل االم

عمى تكصية  مف مدير عاـ االمف الداخمي بناءن اآلتية بقرار مف كزير الداخمية كبتنسيب  ؼالكظائ

  :1لجنة الضباط

 مدير عاـ الشرطة كنائبو  -1

 مدير عاـ االمف الكقائي كنائبو  -2

 مدير عاـ الدفاع المدني كنائبو  -3

 ئات كمديرك المديريات رؤساء اليي -4

مف المنظكمة االمنية الداخمية،  أف الشرطة الفمسطينية جزءحيث يتضح مف النصكص السابقة 

القضاء المدني  خضكع قكات الشرطة الفمسطينية الى اال أف ىذا الرأم خالفو البعض كاتجو الى

قانكف الدكلي االنساني قكاعد القانكف الدكلي العاـ كقكاعد حقكؽ االنساف كال كيستند ايضان الى

كالذم يميز بيف المقاتميف كالمدنييف كخاصة في حاالت الحرب حيث اف الشرطة قد تحمؿ 

السالح في بعض الميمات كترتدم زيان مكحدان كلكنو يختمؼ عف ذلؾ الزم الخاص بالقكات 

ا حفظ المسمحة العسكرية عمى اعتبار اف الشرطة تتميز عف القكات العسكرية بانو مككؿ اليي

( مف قانكف 20نص المادة ) كيؤكد ذلؾيجب اف تخضع الى القضاء المدني  لذاالنظاـ كالقانكف 

  :كالتي تنص عمى اف 2(2001( لسنة )3االجراءات الجزائية رقـ )

يشرؼ النائب العاـ عمى مأمكرية الضبط القضائي كيخضعكف لمراقبتو فيما يتعمؽ في  -1

 اعماؿ كظيفتيـ .

                                                           
1
(منقانونالخدمةفًقوىاالمنالفلسطٌنً.08المادة)- 

2
.8000لسنة4(منقانوناالجراءاتالجزائٌةرقم80المادة)- 
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يطمب مف الجيات المختصة اتخاذ االجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع لمنائب العاـ اف  -2

 1نع ذلؾ مف مسائمتو جزائيان منو مخالفة بكاجباتو اك التقصير في كاجباتو كال يم

(ـ 2001( لسنة )3( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )54المادة ) إضافة الى

لعاـ اك احد مساعديو اقامة الدعكل الجزائية ضد كالتي جاء بيا )ال يجكز لغير النائب ا

لجناية اك جنحة كقعت منو اثناء بطية القضائية الضمكظؼ اك مستخدـ عاـ اك احد اعضاء 

 2تأدية كظيفتو اك بسببيا .

( كفي الجمسة 2( لمسنة القضائية رقـ )2الى اف المحكمة الدستكرية العميا كفي القضية رقـ )

قد  ( 2017عاء المكافؽ الثاني عشر مف شير تمكز مف العاـ )المنعقدة في يكـ االرب

( 2)ـ بجدكؿ المحكمة الدستكرية العميا رقـ  1/2017اصدرت قراران في القضية المقيدة رقـ 

( مف القانكف االساسي المعدؿ لسنة 84تضمف تفسير نص المادة ) ( قضائية2017لسنة )

 :( كالتي تنص عمى 2003)

قكة نظامية كىي القكة المسمحة في البالد كتنحصر كظيفتيا في قكات االمف كالشرطة  -1

الدفاع عف الكطف كخدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ االمف كالنظاـ العاـ 

كاآلداب العامة كتؤدم كاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ لمحقكؽ 

كالحريات . 

 . كام نصكص قانكنية اخرل تنظـ قكات االمف كالشرطة بقانكف -2

                                                           
1
(8000(لسنة)4(منقانواالجراءاتالجزائٌةرقم)80المادة)- 

2
ـ (2001( لسنة )3مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )(53المادة)- 
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جاء بو بعد االطالع عمى االكراؽ كالمداكلة حيث اف دكلة رئيس مجمس الكزراء طمب في 

عمى تأشيرة سيادة رئيس  كذلؾ بناءن  ،مف القانكف االساسي ( 84كتابو تفسير نص المادة )

( ـ 26/12/2016دكلة فمسطيف عمى مذكرة المستشار القانكني لفخامة الرئيس بتاريخ )

( بذات الخصكص كحتى يتبيف لسيادتو 28/12/2016ككتاب رئيس ديكاف الرئاسة بتاريخ )

كلمحككمة كلكزير الداخمية الطبيعة القانكنية لمشرطة مف حيث انيا قكة نظامية عسكرية اـ 

مدنية كحتى يتبيف قصد المشرع بعبارة قكة نظامية كعبارة القكة المسمحة في البالد الكاردة في 

( مف القانكف االساسي كذلؾ مف حيث اف ىذه العبارات تعني القكة النظامية 84) الماد

العسكرية في البالد اـ مف الممكف النص في قانكف الشرطة عمى انيا قكة نظامية مدنية مع 

كذلؾ لغايات  ،االحتفاظ بطبيعتيا المسمحة كاالحتفاظ بالرتب العسكرية لمنتسبي الشرطة 

كتشكيميا كمككناتيا شرطة الذم يحدد الطبيعة القانكنية لمشرطة اصدار قرار بقانكف ال

كمنتسبييا كرتبيـ كمياـ الشرطة كاختصاصيا في الدفاع عف الكطف كخدمة الشعب كحماية 

بما يتفؽ مع نص المادة  ،المجتمع كالسير عمى حفظ االمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة 

 العالقة .  ( مف القانكف االساسي كالقكانيف ذات84)

الخاص بالمحكمة  ،( ـ 2003( مف القانكف االساسي المعدؿ لسنة )103كحيث اف المادة )

( عمى تفسير نصكص القانكف االساسي 1( منيا فقرة )2الدستكرية كالتي ينص البند )

( لسنة 3( مف قانكف المحكمة الدستكرية رقـ )24( مف المادة )2كالفقرة ) ،كالتشريعات 

اف تختص المحكمة دكف غيرىا بتفسير نصكص القانكف االساسي كالقكانيف في ( عمى 2006)

 حالة تنازع حكؿ حقكؽ السمطات الثالث ككاجباتيا كاختصاصاتيا . 
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طمب ( مف قانكف المحكمة الدستكرية تنص عمى اف يقدـ 30( مف المادة )1كحيث اف الفقرة )

الكطنية اك رئيس مجمس الكزراء اك عمى طمب رئيس السمطة  التفسير مف كزير العدؿ بناءن 

 رئيس المجمس التشريعي اك رئيس مجمس القضاء االعمى اك ممف انتيكت حقكقو الدستكرية .

( مف القانكف االساسي مف خالؿ كسيمة تفسير النص 84بالعكدة الى تفسير نص المادة )

القان مف اف كؿ كممة انطالقان مف الفاظو التي صيغ بيا كداللة االلفاظ التي يتككف منيا كانط

فييا ال يجكز عزليا عف سياقيا كال اعطائيا معنى يناقض داللتيا الكاضحة بؿ تأخذ الكممة اك 

عمى ضكء معناىا الطبيعي كلكؿ كممة مقاصدىا كال يجكز العبارة التي ال يشكبيا غمكض 

ختصاص بالتالي تجريدىا مف كؿ اثر ترل المحكمة اف النص قد اشار الى مصطمحيف كحدد ا

قد حددت عمى اف كؿ  ،الى اف قكات االمف كالشرطة ىي قكة نظامية  فاإلشارة ،كؿ منيما 

 ،منيما عبارة عف قكة نظامية مستقمة عف االخرل أم اف لكؿ منيما نظاـ معيف يسيركف عميو 

بمعنى اف ىاتيف القكتيف ىي التي تستطيع حمؿ  ،كاضاؼ انيا ىي القكة المسمحة في البالد 

انطالقان مف  ،مع الفارؽ في المقصكد في السالح ىنا  ،ح في البالد كليس أم قكة اخرل السال

العبارة الالحقة التي تقكؿ كتنحصر كظيفتيا في الدفاع عف الكطف كىذه ىي كظيفة قكات 

التي تحتاج اليو مف اجؿ القياـ  باألسمحةكىذا يتطمب اف تككف ىذه القكات مسمحة  ،االمف 

( الكظائؼ التالية )خدمة الشعب 84( اـ عندما تحدد المادة )84حددتيا المادة ) التيبكاجباتيا 

كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ االمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة ( كفي الحدكد التي 

فيذه الكظائؼ تتكالىا القكل الشرطية  ،رسميا القانكف االساسي كمختمؼ القكانيف االخرل 

ي في سبيؿ القياـ في ىذه الكظيفة ليا الحؽ في حمؿ السالح كبالتالي فاف كى ،داخؿ المجتمع 

 الميمة المككمة الييا في ىذا المجاؿ ىي قكة نظامية تمارس اختصاصات مدنية . 
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( يفي بالغرض 84كما جاء في نص القرار اذا كاف ىذا التفسير المفظي لنص المادة )

أت اضافة اليو الى االستعانة بقكاعد التفسير المطمكب مف اجؿ التفسير اال اف المحكمة لج

كاف ال بد مف االطالع عمى القكانيف  ،المنطقي مف اجؿ تفسير النص بصكرة جمية ككاضحة 

 ،( ـ 2005( لسنة )8ذات العالقة كبالذات قانكف الخدمة في قكل االمف الفمسطينية رقـ )

منو ) قكات االمف كجيش التحرير كالذم حدد فيو مما تتألؼ قكل االمف في المادة الثالثة 

كام قكة كقكات اخرل مكجكدة اك  ،المخابرات العامة  ،قكل االمف الداخمي  ،الفمسطيني 

( مف ذات 12كما كانو عند العكدة الى المادة ) ،تستحدث تككف ضمف احدل القكل الثالث ( 

مف مدير خمية كبتنسيب القانكف ترل انو يككف التعييف في الكظائؼ اآلتية بقرار مف كزير الدا

 عمى تكصية لجنة الضباط عاـ االمف الداخمي بناءن 

 مدير عاـ الشرطة كنائبو  -1

 مدير عاـ االمف الكقائي كنائبو   -2

 مدير عاـ الدفاع المدني كنائبو   -3

 رؤساء الييئات كمديرك المديريات  -4

د مشركع قرار لكف بعد اف تـ اعدا ،كىذا يعني اف الشرطة ىي جزء مف قكات االمف الداخمي 

كىذه  ،طبيعة ىذا القرار بقانكف  بقانكف مستقؿ لمشرطة طمب مف المحكمة الدستكرية النظر في

 .الغاية مف التفسير  ىي
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كمع  ،( 84كبالتالي فاف ىذا التفسير لقانكف قكل االمف الفمسطيني يتماشى مع ما جاء بالمادة )

اك االساسية كبالتالي استنتاج ما يعبر عنو بنية القانكف االساسي سكاء مف خالؿ بناه الفرعية 

كالذم يتخطى مفيكـ التعابير الى البحث في تماسؾ  ،ي في التفسيربركح القانكف االساس

كعمى االخص ما كرد  ،المنظكمة الدستكرية في كامؿ نصكصيا ككنيا ناجمة عف عمؿ متكامؿ 

السمطة الكطنية ىك القائد ( مف القانكف االساسي التي تنص عمى اف )رئيس 39في المادة )

 االعمى لمقكات الفمسطينية ( . 

طبيعة ذات  ة القانكنية لمشرطة ىي قكة نظاميةليذه االسباب ترل المحكمة باألغمبية اف الطبيع

 .1خاصة تمارس اختصاصات مدنية 

اف ب باألغمبيةكبالتالي نستنتج مف مضمكف ىذا القرار كالذم صدر عف المحكمة الدستكرية العميا 

المحكمة ترل اف القضاء العسكرم صاحب االختصاص في محاكمة ضباط كافراد الشرطة 

( مف قانكف 12( مف القانكف االساسي كالمادة رقـ )84مستنديف في حكميـ الى نص المادة )

 ( .2005( لسنة )8قكل االمف الفمسطيني رقـ )

                                                           
1
.00/8007(،طلبتفسٌردستوري،8ملحقرقم)- 
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حيث جاء فيو ( 1/2017) قرار مخالفة مقدـ في طمب تفسير دستكرم رقـ كردى  كفي المقابؿ

مف القانكف االساسي المعدؿ فال بد مف النظر الى مكاده  84كمف اجؿ تفسير نص المادة )

مف القانكف االساسي تنص _ رئيس  39كسياقاتو كعمى ضكء ما تقدـ فاف ما كرد في المادة 

ذا يؤكد اف قكات السمطة الكطنية ىك القائد االعمى لمقكات الفمسطينية _ كانطالقان مف ذلؾ فاف ى

االمف كقكات الشرطة ىي قكات فمسطينية نظامية . كلتفسير عبارة القكة المسمحة في البالد ننطمؽ 

كؿ مف قكات االمف ككذلؾ الشرطة كانيا " القكة فقرة أ حددت مالمح كمياـ  84مف بنية المادة 

مف كظيفتيا الدفاع المسمحة في البالد" اما كظائؼ كؿ منيما فيي تختمؼ فاذا كانت قكات اال

عف الكطف فاف مياـ قكات الشرطة خدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ االمف 

كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة فاف المياـ المككمة لمشرطة تحدد طبيعتيا كمف ثـ فاف القانكف 

حؽ القانكني بحمؿ كانما في سبيؿ قياميا بكظيفتيا ليا ال ،االساسي لـ يكصفيا بانيا قكة عسكرية 

لـ يفصؿ القانكف االساسي بيف قكل االمف كالشرطة لكف كركدىا في مادة كاحدة ال  السالح .

ية مسمحة ميمتيا الدفاع عف فاف قكل االمف ىي قكل نظام ،يعني انيا مف نفس الطبيعة 

االمف اما قكات الشرطة ىي قكات نظامية مدنية بطبيعة المياـ المككمة ليا كىي حفظ  ،الكطف

كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة كفقان لمقانكف كالقاسـ المشترؾ الذم يجمعيا ىك انيا القكة المسمحة 

كؿ قكة لمياميا  ألداءفي البالد كىذا ال يؤدم بيا اف تككف مف نفس الطبيعة كانما حمؿ السالح 

خالفة اف المادة رقـ ( كما جاء في مضمكف قرار المكبالقدر الذم تحتاج اليو في القياـ بكاجبيا 

( كىك قانكف الخدمة لقكل االمف الفمسطينية لـ يأتي عمى 2005( لسنة )8( مف القانكف رقـ )3)

قكات االمف الكطني  -1ذكر الشرطة مف بيف قكل االمف عندما ذكر اف قكل االمف تتألؼ مف 

كام قكة اك ة المخابرات العام -3قكل االمف الداخمي  -2كجيش التحرير الكطني الفمسطيني 

قكات اخرل مكجكدة اك تستحدث تككف ضمف احدل القكل الثالث كذلؾ لتضع قانكف مستقؿ 
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لقكات الشرطة كمما يؤكد االتجاه اف طبيعة قكل االمف تختمؼ اختالؼ جذرم عف طبيعة 

الشرطة كذلؾ ايضان باختالؼ المياـ المككمة لكؿ منيما . كفي تحديد طبيعة قكات االمف الكطني 

( " قكات االمف الكطنية ىيئة عسكرية نظامية 2005( سنة )8( مف القانكف رقـ )7المادة ) تنص

كبالتالي خمص اصحاب قرار المخالفة اف قكل االمف كالشرطة رغـ كركدىا في قانكف كاحد في 

كما في قرار المخالفة انو كفقان لمفاىيـ  . القانكف االساسي اال انيما ليساه مف نفس الطبيعة

عد حقكؽ االنساف فانو تقع عمى الدكؿ مسؤكلية الحفاظ عمى النظاـ كالقانكف كيتعيف عمى كقكا

بمكجب القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف كحيث اف المياـ كطبيعة عمؿ الدكلة احتراـ االلتزامات 

الشرطة اف تقـك بيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ في الحقكؽ كالحريات كمف 

فاف حماية الحقكؽ كالحريات تقكـ عمى المساكاة بيف كافة المكاطنيف كالقائميف عمى انفاذ ثـ 

فاف الجية المخكلة في ذلؾ ىي القضاء المختص بما لو مف صالحيات كضمانات  ،القانكف 

كما جاء في قرار  .كفميا القانكف كنظميا سكاء في القانكف االساسي اك غيره مف القكانيف االخرل 

لفة انو كفي ظؿ غياب لتكصيؼ قكات الشرطة في القانكف االساسي الفمسطيني فاف مف المخا

كلما  ،العامة المعترؼ بيا مف االمـ المتمدنة  بالمبادئاسس التفسير في تمؾ الحاالت االسترشاد 

فانو ال بد مف اخذ ذلؾ بعيف االعتبار  ،كانت معظـ اعتبرت الشرطة ىيئة مدنية نظامية 

( " 9( ـ بشأف ىيئة الشرطة المصرم المادة رقـ )1979( لسنة )901مصرم رقـ )فالقانكف ال

(ـ بشأف ىيئة الشرطة اليمني رقـ 2000( لسنة )15الشرطة ىيئة مدنية نظامية " كالقانكف رقـ )

(ـ في المادة 1976( لسنة )12كذلؾ القانكف االماراتي رقـ ) ،( " اشرطة ىيئة مدنية نظامية 4)

تنص عمى اف " قكة الشرطة كاالمف ىيئة مدنية نظامية " كايضان القانكف الميبي رقـ  ( كالتي3رقـ )

( بشأف قانكف االمف كالشرطة الميبي كالذم ينص عمى اف " الشرطة ىيئة 1992( لسنة )15)

كبناءان عمى ما تقدـ فاف قكة الشرطة ىي قكة نظامية مدنية كىذا ما ينسجـ مع نظامية مدنية " . 
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شرع في القانكف االساسي كمبادئ حقكؽ االنساف كالقانكف الدكلي االنساني كمع مقصكد الم

 . 1المبادئ العامة المعترؼ بيا مف االمـ المتمدنة

ما خمص اليو قرار المخالفة اف الشرطة ىي قكة نظامية مدنية كيجب اف تخضع كنستنتج م

 لمقضاء المدني كليس لمقضاء العسكرم .

ا ة الياشمية فقد تـ انشاء محاكـ خاصة بالنظر في الجرائـ التي يرتكبياما في المممكة االردني

كتختص بنظر الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف العقكبات  ،افراد قكة االمف العاـ كالشرطة

كالتي يرتكبيا ضباط األمف العاـ،  ،لعقكبات العاـ، أك أم قانكف آخرالعسكرم، أك قانكف ا

، كتالميذ القكة في الجامعات كالمعاىد ككمية العمـك الشرطية، الصؼ، كأفراد الشرطة كضباط

كاألفراد كالضباط الذيف أنيكا خدماتيـ مف القكة ألم سبب إذا كاف أحدىـ قد ارتكب جريمة أثناء 

فاختصاص محكمة الشرطة االردنية الشخصي أم مف حيث األشخاص فانو  ، كجكده في الخدمة

ما االختصاص النكعي فانو يشمؿ جميع الجرائـ التي يرتكبيا يشمؿ جميع أفراد األمف العاـ، أ

أفراد قكة األمف العاـ، سكاء كانت مف الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف العقكبات أـ مف الجرائـ 

الكاردة في قانكف العقكبات العسكرم أك في غيرىا مف القكانيف الجزائية األخرل، حيث أف المادة 

ـ تقضي بتطبيؽ أحكاـ قانكف العقكبات العسكرم المعمكؿ بو عمى أفراد مف قانكف األمف العا 87

قكة األمف العاـ، كما تختص محكمة الشرطة األردنية في النظر في الدعكل المدنية المرفكعة 

كة في جميع تبعان لمدعكل الجزائية ضد أفراد قكة األمف العاـ عمى الجرائـ التي يرتكبيا أفراد الق

 .2أنحاء المممكة كيشمؿ كذلؾ الجرائـ التي يرتكبيا أفراد القكة في الخارج

                                                           
1
.00/8007(،قرارمخالفةمقدمفًطلبتفسٌردستوريرقم8ملحقرقم)- 

2
،ص0،8000نالبشري،نظامالقضاءالشرطًفًالدولالعربٌة،جامعةناٌفالعربٌةللعلوماألمنٌة،الرٌاض،طمحمداألمٌ- 

006
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لذا يمكف القكؿ أف ما اتجو اليو المشرع األردني ىك األفضؿ مف الناحية العممية حيث أف كجكد 

محاكـ خاصة بالشرطة يحافظ عمى االسرار الخاصة بعمؿ الشرطة كيحفظ ىيبة رجاؿ الشرطة 

الكقت كالجيد لتكافر جميع االطراؼ في مكاف كاحد، فضباط الشرطة ىـ االقدر عمى  كما يكفر

 فيـ طبيعة عمؿ الشرطة كما قد ينتج عنو مف تجاكزات أك جرائـ. 

 

 الفرُع الثاني

 المعياُر الموضوعيُّ لمقضاَء العسكريِّ في القانوِن المقاَرن


 المكضكعي   لممعيارً  اطبقن ك  1966لسنة  25قـ في القانكف ر  صرم  المً  العسكرم   عي المشر   جعؿى 

ـى  ارتكابى  العسكرم   القضاءً  اختصاصً  مناطى  في الجاني  معينةو  صفةو  تكافرً  اشتراطً  دكفى  معينةو  جرائ

 مادياتً  في ضكءً  االختصاصي  دي بؿ يتحد   ،معيف يا في مكافو كقكعً  بً تطم   كدكفى  ،أك المجني عميو

 ؿى ككفً  عي لمصالح معينة عناىا المشر   أك تيديدو  و مف ضررو ما تمثمي ب ،يايا كنكعً ذاتً  الجريمةً 

 أك تضر   العسكريةى  المصمحةى  مباشرو  رً يأك غ مباشرو  بطريؽو  دي تيد   جريمةو  أم   فإف  كبيذا . 1ياحمايتى 

ـي  بيا، ـ   كىي جرائ  األحكاـً  لقانكفً  جرائيةي اإل عمييا القكاعدي  ؽي بالذات تطب   عً ىا مف المشر  تحديدي  ت

 الخاضعيفى  مف غيرً  امدنين  اشخصن  مف ىذه الجرائـً  جريمةن  ارتكبى  مفٍ  حتى لك كافى  ، العسكرية

مف القانكف المذككر كالتي نصت عمى اف  5كمثاؿ ذلؾ ما كرد في المادة  ، 2العسكرية لممحاكـً 

اك الثكنات  احكاـ ىذا القانكف تسرم عمى كؿ مف يرتكب احدل الجرائـ التي تقع في المعسكرات

اك المؤسسات اك المصانع اك السفف اك الطائرات اك المركبات اك االماكف اك المحالت التي 

                                                           
1
مأمونمحمدسالمة,عالقةالقضاءالعسكريبالقضاءالعاديفًظلقانوناألحكامالعسكرٌة,مقالمجلةالقضاةالعدداألول-

.003–004,ص0968عام
2
،المجلداالربعون،لمحاكمالخاصة,المجلةالجنائٌةالقومٌةاٌدمحمدهاشم,الحقفًالتطبٌقالقضائًفًالعدالةالجنائٌةامامس-

.849،ص0997العدداألولوالثانًوالثالثمارسٌولٌونوفمبر
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يشغميا العسكريكف لصالح القكات المسمحة ككذلؾ تطبؽ عمى مف يرتكب الجرائـ التي تقع عمى 

 1معدات كميمات كاسمحة كذخائر ككثائؽ كاسرار القكات المسمحة ككافة متعمقاتيا .

كىـ  العسكريةً  األحكاـً  لقانكفً  الخاضعيفى  حدً أمف  مف ىذه الجرائـً  جريمةه  تٍ بى كً ارتي  ما ذاإا أمٌ 

ـى  ف  فإ بالعسكرييفى  قكفى أك الممحى  العسكريكفى  المعيار  حسبً ب العسكرم   لمقضاءً  ستخضعي  ىذه الجرائ

ـي  الشخصي، ـ   كىذه الجرائ ـي  ىيعمييا بعينيا  النص   التي ت يا ىك بي كمف يرتكً  عاـ   قانكفو  جرائ

أك مصالح القكات  كسالمةً  أمفً  ضد   بي كى تى رٍ التي تي  الجرائـً ، كالعسكريةي  ليس لو الصفةي  شخصه 

 ككثائؽ القكاتً  كذخائرى  سمحةو أك  كميماتو  عمى معداتو  التي تقعي  الجرائـً  بيفى  كتتنكعي  ،المسمحة 

 ، ماؿه االمعتدل عميو سكاء كاف مادين  ؽ  الح إلى مكضكعً  كىي تستندي  ككافة متعمقاتيا، المسمحةً 

 ىا لكركد عبارةحصري  مما ال يمكفي  اكىي جميعن  ،مادم كاألسرار ـ غيرى أ ةً المسمح لمقكاتً  مممكؾه 

أك  أك المؤسساتً  أك الثكناتً  في المعسكراتً  التي تقعي  الجرائـً إضافةن إلى  .2ككافة متعمقاتيا

 يا العسكريكفى ت التي يشغمي أك األماكف أك المحالٌ  مركباتً أك ال أك الطائراتً  أك السففً  المصانعً 

ـي . ك تٍ أينما كجدى  المسمحةً  القكاتً  لصالحً   كالثاني مف الكتابً  األكؿً  فً في البابيٍ  تٍ التي كردى  الجرائ

ـى  كما يرتبطي  العقكباتً  الثاني مف قانكفً  مف  بقرارو  العسكرم   إلى القضاءً  حاؿي كالتي تي  بيا مف جرائ

ـي . ككذلؾى الجميكريةرئيس   بي كى عندما ترتى  آخرى  قانكفو  أك أم   العقكباتً  في قانكفً  تٍ التي كردى  الجرائ

 قرارو  بمكجبً  العسكريةً  يا إلى المحكمةً مرتكبً  حالةي إ تٍ الطكارئ كتم   حالةً  إعالفً  مف مدني كقتى 

 ذا لـ يكفٍ إو ألحكامً  عيفى الخاض شخاصً مف األ بي كى رتى التي تي  الجرائـً  كافةي . ك الجميكرية مف رئيسً 

 ىي صاحبةي  العسكريةي  كالمحاكـي  ،ىذا القانكفً  ألحكاـً  الخاضعيفى  مف غيرً  أك مساىـه  فييا شريؾه 

يا بي التي يرتكً  الجرائـً  إضافةن إلى .3ـ الأفي اختصاصيا  داخالن  المجرـً  فً في ككٍ  خيرً األ القرارً 

                                                           
1
.بإصدارقانوناالحكامالعسكرٌةالمصري0966لسنة85منقانونرقم5المادة- 
2
87عمرعلًنجم,مرجعسابق،ص-
3
منقانوناألحكامالعسكرٌةالمصري.38المادة-



99 
 

 الجريمةي  عندما تقعي  العسكرم   التشريعً  ألحكاـً  اضعيفى الخ شخاصً األ حدً أ بحؽ   بي كى رتى أك تي  كفى مدني

 يـ.كظائفً  عماؿى أيـ تأديتً  بسببً 

المالحظي مما سبؽى أف  المشر عى المصرم  قد جانبى الصكابى لتكسيعىو بدرجةو كبيرةو بشكؿو جعؿى مف 

م عمييا أك مصرى جميعيا حدكدنا كمنشآتو كمصانعى كطرؽى منطقةو عسكريةو يترتبي عمى مف يعتد

ـى  عمى أحًد العسكرييفى العامميفى فييا أك التدخيؿ في جريمةو ارتيًكبىٍت عمييا عرضو لممثكًؿ أما

حتى  لممتيـً  ضماناتو  ري يكف   العسكرم   القضاءى  ف  أ مف جانبو آخرى يرل البعضي القضاًء العسكرٌم.  

 قانكفي  صى كقد حرى  و،كنزاىتي  والقاضي كحيادتي  كمنيا صالحيةي  يا،عمى طبيعتً  مكري األ تتكشؼى 

بيذه  تخؿ   سبابه أفيو  تٍ ذا تكافرى إالقاضي مف نظر الدعكل  بمنعً  عمى النص   العسكرم   القضاءً 

مف  الخصكـى  فى يتنحى عف نظرىا كمك   فٍ أو نفسً  عمى القاضي مف تمقاءً  أكجبى  ك الحياديةً 

 عمى اختيارً  العسكرم   القضاءي  صى كما حرى  و،بصالحيتً  ؿ  تخ عمى القاضي ألسبابو  االعتراضً 

 في النياباتً  يـ لمعمؿً لتعيينً  قؿً عمى األ جيدو  بتقديرً  عمى ليسانس الحقكؽً  الحاصمةً  العناصرً 

 القضاءى  منحى  القانكفى  ف  أ مما سبؽى  يتضحي  .1القضاة مكا إلى منصبً يصً  فٍ أيـ قبؿ كتأىيمً  العسكريةً 

و لـ ن  أكما  الحرب، كفي حالةً  السمـً  في حالةً  لمصرييفى ا المدنييفى  محاكمةً  اختصاصى  العسكرم  

في  العسكرم   لمقضاءً  يخضعكفى  فى ك المصري فى ك الطكارئ كبالتالي فالمدني حالةً  إعالفى  يشترطٍ 

بيا  كما يرتبطي  العقكباتً  كالثاني مف الكتاب الثاني مف قانكفً  األكؿً  فً في البابيٍ  تٍ التي كردى  الجرائـً 

ـى  كفي  الجميكريةً  عف رئيسً  يصدري  قرارو  بمكجبً  العسكرم   يا إلى القضاءً حالتي إ ما تتـ  عند مف جرائ

الطكارئ  حالةً  بعد إعالفً  عندما ترتكبي  آخرى  قانكفو  م  أك  العقكباتً  عمييا قانكفي  بي التي يعاقً  الجرائـً 

  الجميكرية. مف رئيسً  قرارو  بمكجبً  العسكرم   إلى القضاءً  حيمتٍ أي كمتى 

                                                           
1
زٌنبمحمدعبدالسالم،الوسٌطفًقانونالقضاءالعسكريواألحكامالعسكرٌةوفقالمواثٌقالدولٌةالحامٌةللفردالمركز-

84،ص8003القومًلإلصداراتالقانونٌة،الطبعةاألولى،
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الطبيعي  القضاءً  لمقكماتً  يفتقري  العسكرم   القضاءى  بأف   في مصرى  نسافً اإل حقكؽً  ل مؤسساتي كتر 

كال  العسكرم   لمقضاءً  ةي العامٌ  دارةي كاإل الدفاعً  كزارةي  عي تبى تى  حيثي . التنفيذية و إلى السمطةً خضكعً  بسببً 

  .1المسمحة العميا لمقكاتً  القيادةً  داراتً إحدل إ سيما أن يا

ادىة كع ًمف قىانكف السيمطة  15ميو قضت محكمة النقض المصرية بأىنىوي جىرل ًطبقان ًلنىص المى

اًدر بالقانكف رىقـ  مى أىف  القىضاء العىادم ىك األىصؿ كأىف  لًممىحاًكـ  1972لسنة  46القىضائية الصى عى

رائـ أيان كافى شخص مرتكبيا إال   ما أستثنيى بنص خاص في  العىاٌدية كالية الفىصؿ في كىافىة الجى

حيف أف المحاكـ العسكرية ليست إال  محاكـ خاصة ذات إختصاص إستثنائي مناطيوي إما 

خصكصيًة الجرائـ التي تىٍنظيرىا ك ًإما شىخص ميرتىًكبيا عمى أساس ًصٌفة معينة تىكافرت فيو، ك أنو 

ف أجازى قانكف األحكاـ العسكرية رقـ  لسنة  107الشرطة رقـ  كقانكف ىيئة 1966لسنة  25كا 

إختصاص القضاء العسكرم بنظر جرائـ مف نكع معيف كمحاكمة فئة خاصة مف  1971

المتيميف، إال  أىنىوي ليسى في ىذيف القانكنيف كال في أم تشريع آخر نص عمى إنفراد القضاء 

 العسكرم بذلؾ اإلختصاص، مما مفاده أف القضاء العسكرم يشارؾ المحاكـ العادية صاحبة

 لمقضاءً  ةً العامٌ  دارةً اإل لمديرً  كبالنسبةً . 2الكالية العامة في ذلؾ االختصاص دكف أف يسمبيا اياىا

يتكلى " ون  أ المصرمٌ  العسكريةً  األحكاـً  مف قانكفً  الثانيةً  في المادةً  فقد جاءى  المصرمٌ  العسكرم  

 كيككفي  ةمباشر  الحربيةً  كزيرى  يتبعي  ؽً مجاز في الحقك  اطً ضبٌ  مديري  العسكرم   لمقضاءً  ةى العامٌ  دارةى اإل

القاضي  في استقالليةً  ؾي . كىذا ما يشك  3"اطمف الضبٌ  كاؼو  و عدده كني اكيع ا لو،ا قانكنين مستشارن 

 نسافً اإل لحقكؽً  ةً المصريٌ  ( لممنظمةً 2003) لعاـً  السنكم   التقريري  نص   حيثي  ،كحيادًتو  العسكرم  

 دانةً إالمنصفة عمى  الحؽ في المحاكمة العادلة ك عنكافً  منو كتحتى  الخامسً  كفي البندً 

                                                           
1
المصري.قانوناألحكامالعسكرٌة0المادة-

2
.48،ق843ص59،س84/04/8008،جلسة76،لسنة70654الطعنرقم-

3
المصري.قانوناألحكامالعسكرٌة(من8المادة)-
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 القكاتً  اطً يا مف ضبٌ تشكيمً  طبيعةً  بحكـً  مستقمةو  غيرى  محاكـى  ألن يا ؛ العسكريةً  المحاكماتً 

 لمقكاتً  دارات القيادةً إحدل إ العسكرم   فالقضاءي  ة،العامٌ  دارةً مف اإل ايا جزءن كبكصفً  المسمحةً 

 كما يتعارضي  ، الدفاع مف كزيرً  بقرارو  لمتجديدً  قابمةن  فً سنتيٍ  لمدةً  نكفى عي  يا يي اتى قض فى أكما  المسمحة،

 العسكريةً  عف المحاكـً  الصادرةً  األحكاـً  خضكعً  عدـً . كللمعزؿ القضاءً  قابميةً  مع مبدأ عدـً 

ـي  تخضعي  حيثي  ،يا لمقانكف تطبيقً  سالمةى  عميا تراقبي  محكمةو  إلشراؼً   التصديؽً  لسمطةً  ىذه األحكا

 القكاتً  اطً و مف ضبٌ أك مف يفكضي  المسمحةً  عمى لمقكاتً و القائد األبصفتً  الجميكريةً  مف رئيسً 

 المتيميفى  ىدار حؽٌ إمثؿ  العادلةً  لممحاكمةً  الالزمةً  مف الضماناتً  العديدى  تيدري . كألن يا المسمحة

 في االطالعً  الدفاعً  حؽ   ىدارً ا  ك  بمحامييـ المككميفى  يـ مف االستعانةً يـ كحرمانً دفاعً  عدادً إفي 

 .1لمتعذيب المتيميفى  بتعرضً  االعتدادً  كعدـً  ،كمقابمة مككمو عمى انفراد  القضايا، عمى ممفاتً 

ـى  بكفى يرتكً  الذيفى  شخاصً األ و كافةى خضع ألحكامً فقد أ ردني  األ العسكرم   العقكباتً  قانكفي أما    جرائ

ـي  تٍ كقد كردى  ،ـ مدنييف أ نكا عسكرييفى عمييا فيو سكاء كا المنصكصى  الحربً  في  احصرن  ىذه الجرائ

  المذككر. ( مف القانكفً 41) المادةً 

 مف الفاعؿً  كؿ   بيفى  ىذه الجرائـً  بشأفً  كل في العقابً اس القانكفى المذككرى  ف  أ بالذكرً  كجديره 

ـي أال تسرم  ون  أ( منو 43) في المادةً  كجاءى  كالمتدخؿ، ضً كالمحر    عمى دعكل الحؽ   لتقادـً ا حكا

 العسكرم   العقكباتً  قانكفى  ف  أ كبيذا نجدي  ،2المقضي بيا كال عمى العقكباتً  الحربً  في جرائـً  العاـ  

كما  ،كالمتدخؿً  ضً كالمحر   مف الفاعؿً  لكؿ   كاحدةن  عقكبةن  دى قد حدٌ  ىذه الجرائـً  لخطكرةً  ك ،ردني  األ

ـى   يا.ليا كلعقكباتً  تقادـً ال مف شمكليةً  استثنى ىذه الجرائ

                                                           
1
دلةوالمنصفة.,حالةحقوقاالنسانفًمصر,الحقفًالمحاكمةالعا8004التقرٌرالسنويللمنظمةالمصرٌةللعام-
2
(34قانونالعقوباتالعسكرياالردنًالمادةرقم)-
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 العسكرم   العقكباتً  قانكفً  ألحكاـً  الشخصي   مف النطاؽً  عى قد كسٌ  مكضكعي  ال المعيارى  ف  أ كيالحظي 

 في شأفً  األصكليةً  مقتضى القكاعدً  ف  أك  خاص   ىك قانكفه  االخيرى  القانكفى  ف  مف أرغـ الكذلؾ ب

 ضيؽً أو في تطبيقً  نطاؽً  ع في تفسيره كانحصارً سٌ عدـ جكاز القياس عميو أك التك  الخاص   حكاـً أ

عمى  العسكرم   العقكباتً  قانكفً  تطبيؽً  نطاؽي  ع ىذا المعيار النحصرى المشرٌ  كلكال اعتمادي  ه،حدكد

 .1سكاىـ دكفى  اأك حكمن  صالن أ العسكريةي  ليـ الصفةي  الذيف تثبتي  شخاصً األ

( المؤرخ في 56عدد ) بمقتضى القانكفً  لذم صدرى التنقيح ا رغـى في القانكًف العسكرم  التكنسي  ك 

 في حينو عمى ضركرةً  التكنسيةً  الجميكريةً  رئيسي  كدى أ فٍ أ بعدى  ( كالذم جاءى 2000جكاف  13)

 حالة جزء مف اختصاصاتيا إلى القضاءً إمف خالؿ  العسكريةً  المحاكـً  مف صالحياتً  التخفيؼً 

 العاـ   الحؽ   كجرائـً  العسكريةً  بالشؤكفً  العسكريةً  المحاكـً  اختصاصً  كحصرً  تحديدً  المدني بيدؼً 

 في كؿ   تختص   العسكريةى  المحاكـى  ف  أ المالحظى  ف  أ الٌ إ ،لذلؾ  المحددةي  المعاييري  ري عندما تتكف  

عدـ كقكعيا مف  رغـى  العسكرم   العاـ   مف النظاـً  تمس   ؛ ألن يا عسكريةو  في أماكفى  التي تقعي  الجرائـً 

ت ًبأىنىوي لمىا كىانىًت التييمىة الميٍسنىدة ًإلى  2العسكرية. بالصفةً  يتمتعي  شخصو  ر قىضى كفي قىرارو آىخى

اًمسة مىفى  مييا في المىادة الخى راًئـ المىٍنصكص عى الطىاًعف كىي تييمىة سىًرقىة ًباإلكرىاه لىيسىت ًضمفى الجى

ظي لىـ تىقىع ًبسىبب تىأًديىًة الطىاًعف ًلكى ندم القىانكف كى ف كىافى جي ًتًو كىاً  ًمف ثيـ  فىًإفى اإًلختصىاص ًبميحاكىمى فًتو كى

ة يىٍنعىًقد لمقىضاًء العىاًدم  .3ًبالقيكاًت الميسمىحى

 المرافعاًت  مف مجمةً  الخامسً  مف الفصؿً  السادسةى  الفقرةى  حى ( نق  2011) ( لسنةً 69) رقـي  كالمرسكـي 

 الحؽ   في جرائـً  في النظرً  تختص   العسكريةى  المحاكـى  ف  ألتصرح ب التكنسيةً  العسكريةً  كالعقكباتً 

 بيا ىذا المرسكـي  كالتي جاءى  السابعةً  في المادةً  كما جاءى  العسكرييف، ؿً بى المرتكبة مف قً  العاـ  
                                                           

1
56سمٌحعبدالقادرالمجالً،مرجعسابق,ص-
2
محمدالخامسسلٌمانً,اإلختصاصالحكمًللمحكمةالعسكرٌة,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌة-

38,ص8000بتونس،
3
.65،ق340،ص35،س88/04/0993،جلسة68،لسنة9006رقمالطعن- 
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ـى  السادسةً  لممادةً  كإضافةو  أك  يـ لمخدمةً مباشرتً  ثناءى أ العسكرييفى  ضد   المرتكبةى  العاـ   الحؽ   جرائ

 1بتيا.بمناس

مف  عى خضً ليي  عى قد تكسٌ  العسكريةً  كالعقكباتً  المرافعاتً  في مجمةً التكنسي   عى المشر   ف  إكبالتالي ف 

و ككذلؾ الحاؿ ألحكامً  العاـ   الحؽ   مف جرائـً  جريمةن  الذيف يرتكبكفى  العسكرييفى  ىذه المكاد   خالؿً 

  2يـ لمخدمة.تأديتً  ثناءى أ يفى عسكري يـ ضد  جرائمى  الذيف يرتكبكفى  بالنسبة لممدنييفى 

الجرائـ  العسكريةً  كالعقكباتً  المرافعاتً  مف مجمةً  الخامسً  مف الفصؿً  الثالثةً  الفقرةً  نص   كما جاءى  

ـى  عي المشر   كذلؾ ليخضعى  ،مباشرةن  الجيشً  مصمحةً  ضد   بي رتكى التي تي  ذل األ ؽي محً التي تي  الجرائ

 النظر عف شخصً  بغضً  العسكريةً  المحكمةً  صاصً إلى اخت العسكريةً  بالجيش كبالمصمحةً 

 جرائـ الحؽ   خضكعى  الفقياءً  بعضي  كيبرري  ،عمى السكاء اـ مدنين أكاف  اىذه الجريمة عسكرين  مرتكبً 

 العسكريةً  كالعقكباتً  المرافعاتً  مجمةي  التي تيدؼي  العسكريةً  بالمصمحةً  العسكرم   لمقضاءً  العاـ  

مرتكبي ىذه  اخضاعً  الكطني مف خالؿً  بالدفاعً  لى عدـ المساسً إ كما تيدؼي  لمحفاظ عمييا،

 3.العسكرمٌ  القضاءً  إلى اختصاصً  الجرائـً 

 العاـ   القانكفً  جياتً  ف  أ ( اعتبرى 1982) ا مف العاـً اعتبارن ك  الفرنسي   القانكفى في فرنسا فإف  

 ؿً بى مف قً  المرتكبةً  العاـ   فً القانك  كجرائـً  العسكريةً  في الجرائـً  في النظرً  تختص   المتخصصً 

ـي  بينما تخضعي  ،يـ يـ خدمتً تأديتً  ثناءى أ عسكرييفى   الخدمةً  نطاؽً  خارجى  المرتكبةً  العاـ   القانكفً  جرائ

في  كجاءى  السمـً  كميزىا عف حالةً  الحربً  حالةى  الفرنسي   عي المشر   كقد خص   4.العاـ القانكفً  لجياتً 

 يختص   العسكرم   القضاءى  ف  أ( منو -72-70-69-68-66) في المكاد   اكتحديدن  الفرنسي   القانكفً 

                                                           
1
67,ص8005حسانبالحاجعلً,خصوصٌةالقضاءالعسكري,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,جامعةسوسة,-
2
منمجلةالمرافعاتوالعقوباتالعسكرٌةالتونسٌة.57الفصل-
3
ائٌة,مذكرلإلحرازعلىشهادةالدراساتالمتعلقةفًالعلومالجنائٌة,كلٌةالحقوقكرٌمصالحً,المساواةفًاالجراءاتالجز-

.083ص8003والعلومالسٌاسٌةبتونس,السنةالجامعٌة،
4
.68حسانبالحاجعلً,مرجعسابق،ص-
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فيما  األمري  ككذلؾى  ،المسمحة  القكاتً  فرادً أيا مف مرتكبي  ذا كافى إيا نكعي  كافى  أم   الجرائـً  جميعً  بنظرً 

 لعسكرمٌ ا لمقضاءً  ىـ مف الخاضعيفى حدي أ ذا ما كافى إ في ىذه الجرائـً  كالشركاءً  في الفاعميفى  يتعمؽي 

ـى  العسكرم   القضاءً  اختصاصي  شمؿى  ككذلؾى  ، أك  الفرنسيةى  المسمحةى  القكاتً  التي تستيدؼي  الجرائ

في ىذه  يشمؿي  بحيثي  الفرنسي   العسكرم   لمقضاءً  االختصاصى  عي منشئاتيا أك معداتيا كىذا ما يكسٌ 

 1ئـ.مف ىذه الجرا أم   كالمدني الذم يرتكبي  مف العسكرمٌ  كال   العبارةً 

ـى  تٍ ( فقد اخضعى 80)ا المادةي أمٌ  ( 82) كالمادةي  ،الفرنسي   العسكرم   القضاءً  الختصاصً  الحربً  جرائ

 حدي أيا يا كالتي يرتكبي نكعي  كافى  أم   الجرائـً  في كافةً  االختصاص العسكرم   القضاءى  تً منحى 

 األحكاـً  إعالفً  بعدى  اءى ىذه الجريمة قد ج كابي تار  ذا كافى إ( 59-58-57) في المكاد   المذككريفى 

 العسكرم   لمقضاءً  االختصاصً ع في ىذا التكسٌ  كرغـى  2السمـ. في زمفً  الطكارئ أك حالةً  العرفيةً 

مف  اكغرفة االتياـ مستشارن  العسكريةً  المحاكـً  رئاسةي  تكليى  فٍ أ الٌ إ االستثنائيةً  في الظركؼً  الفرنسي  

 المحاكـ العسكريةً  حكاـً أفي  الطعفً  جازةى إ ف  أكما  ، افو ث ه مستشاره العادم يساعدي  القضاءً  عضاءً أ

كذلؾ كما  ةو عامٌ  كقاعدةو  الجنائيةً  اإلجراءاتً  بيا في قانكفً  المعمكؿً  لألحكاـً  اكطبقن  التمييزً  بطريؽً 

 بو القانكفي  بما جاءى  رحبكفى يالفقو  مف رجاؿً  كثيرنا جعؿى  الجنائيةً  في المحاكـً  ىك عميو الحاؿي 

 الذيف نص   شخاصً باأل يناكاف اعاله ضمانن أ رى كً بما ذي  رى قد كفٌ  يـ اعتبركا ىذا القانكفى ن  أ حيثي  الجديدي 

 .3ويـ ألحكامً عمى خضكعً 

( تقميصي 2014( لمعاـ )108.13أٌما في المممكًة المغربيًة فقد تـ  كمف خالًؿ القانكًف رقـً )

ٍت تقتصري ك  اليتيا عمى الجرائـ العسكريًة كحدىا، كما اختصاصي المحاكـً العسكريًة حيثي أصبحى

                                                           
1
63،مرجعسابق,صاحمدرفعت-
2
.65احمدرفعت،مرجعسابق،ص-
3
.70سابق،صاحمدرفعت،مرجع-
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ـى الحؽ  العاـ  التي يرتًكبييا عسكريكفى مف كاليًة المحاكـً العسكريًة  أف  القانكفى المذككرى استثنى جرائ

 .1كجعميا ضمفى اختصاًص المحاكـً العاديًة تنظري كتبت  بيا 

االختصاًص المكضكعي  لمقضاًء العسكرم  كبالتالي نجدي أف  القانكفى المذككرى أعادى النظرى في 

 . 2كمحاكمو حيثي جعمىيا محاكـى متخصصةن كليست محاكـى استثنائيةن 

ـى التي تختص  بيا المحاكـي  25في حيف حٌددىًت المادةي  مف قانكًف القضاًء العسكرم  الجزائرم  الجرائ

ـي العسكريةي المحضة  ،العسكرية ـي ا ،كىنا الجرائ ـي  ،لتي تمس  بأمًف الدكلة ك الجرائ كمنيا جرائ

. أٌما 3الحؽ  العاـ  المرتكبةي أثناءى الخدمًة أك ضمفى مؤسسةو عسكريةو أك مرتكبة لدل المضيؼ 

ـي ذات الطابع العسكرم  ـي العسكريةي البحتةي فيي الجرائ كتتعمؽي باالنضباًط كااللتزاماًت  ،الجرائ

ـى تستيدؼي المصمحةى العسكريةى مباشرةن لذلؾى فالمعياري حيثي أف  ى ،كالكاجباًت العسكرية  ذه الجرائ

لتحديًد الجريمًة العسكريًة مف عدمو في ىذه الحالًة ىك المعياري المكضكعي  كالذم يقكـي عمى 

 . 4طبيعًة المصمحًة القانكنيًة محٌؿ الحماية الجزائية 

ـي مف مدني أك عسكرم حسًب ا الذم جاءى بيا كؿ  فاعؿو أصمي  25لمادًة كقد تيٍرتىكىبي ىذه الجرائ

ككؿ  فاعؿو مشترؾو آخرى ككؿ  شريؾو عسكرم أـ ال 
. كقانكفي القضاًء العسكرم  الجزائرم  عٌددى ىذه 5

ـى في المادًة   منو. 80الجرائ

ـي القانكًف العاـ  كما كردى االختصاصي عمييا لمقضاًء العسكرم  حسب المادة   مف  25أٌما جرائ

قانكف القضاًء العسكرم  فإن يا تعني أٍف يككفى مرتكبي الجريمًة في الخدمًة كيككفى الفاعؿي عسكرينا 

                                                           
1
(المتعلقبالقضاءالعسكريالمغربً.8003(للعام)008804(منالقانونرقم)3المادةرقم)- 

2
,الرابط:8/8/8003مرجعانترنت:انسسعدون,المغربٌجردمحكمتهالعسكرٌةمناختصاصهااالستثنائً,تارٌخالنشر- 

agenda.com/aritcle.php?id=816-www.legal  4/5/8007,تارٌخاالطالع
3
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.85المادة- 

4
,ص8009الظاهرمرجانة,اختصاصالمحاكمالعسكرٌةفًالتشرٌعالجزائري,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,جامعةالجزائر,- 

84.
5
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.85المادة- 

http://www.legal-agenda.com/aritcle.php?id=816
http://www.legal-agenda.com/aritcle.php?id=816
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كاف  ،أك مف في حكًمو أثناءى خدمًتو العسكريًة أك بمناسبًة أم  عمؿو يخضعي لمنظاـً العسكرٌم 

كسي ذلؾى مف يقتؿي أك كع ،يطمؽي الشرطي  األعيرةى الناريةى عمى مف ال ينصاعي صاحبييا لمتكقؼ 

ـ  إحالتيو عند ذلؾى إلى المحكمًة  يرتًكبي جرمنا آخرى كىك خارج الخدمة كأثناءى عطمًتو، حيثي يت

 .1العاديًة لمحاكمتو 

ككذلؾى الحاؿي عندى ارتكاًب جريمةو مف جرائـً القانكًف العاـ  ضمفى مؤسسةو عسكريةو كالتي عٌرفىتيا 

ًء العسكرم  بأن يا تككفي مماثمةن لممؤسساًت العسكريًة كافةي المنشئاًت مف قانكًف القضا 29المادةي 

المحًدثًة لصفةو نيائيةو أك مؤقتةو كالمستعممة مف طرًؼ الجيًش كالسفًف الحربيًة كالطائراًت العسكريًة 

ـي المرتكبةي لدل المضيؼ كالتي تخضعي لقانكًف القضاًء العسكرم  2أينما كانىٍت  الجزائرم   . أٌما الجرائ

فقد عٌرؼى الدكتكري عبدي الًل عبد الرحمف بربارة المضيؼى بأن و الشخصي المدني الطبيعي أك 

المعنكم الذم يٌسخري ما بحيازًتو إليكاء عسكرييفى بمناسبًة ظركؼو معينةو أك ألجًؿ القياـ بميمةو 

ـي الماسةي بأمًف 3رسميةو عندما تدعك الضركرةي لذلؾ  الدكلًة فقد جعمىيا المشر عي مف . أما الجرائ

اختصاًص القضاًء العسكرم  الجزائرم  ليحافظى عمى تراًب الجميكريًة الجزائريًة كعمى سيادًتيا 

 .4كعمى نظاًميا العاـ  كقكًتيا سياسينا كاقتصادينا 

الجزائرم  فإن و  كبالنظًر لمفقرًة الثالثًة مف المادًة الخامسًة كالعشريفى مف قانكًف القضاًء العسكرم  

 الحالُة األولىيككفي االختصاصي لممحاكـً العسكريًة في الجرائـً الماسًة بأمًف الدكلًة في حالتٍيًف : 

عندما تككفي العقكبةي المقررةي لمجرـً تزيدي عمى خمًس سنكاتو سجننا عسكرينا سكاء كافى الفاعؿي 

الجريمةي مف نكًع جنحة كالمتيـي عسكرم  أك في حكـً  إذا كانىتً  والحالُة الثانيةُ عسكرينا أـ مدنيان، 

                                                           
1
.837,ص0993بوبشٌرمحنداقران,النظامالقضائًالجزائري,دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة,الجزائر,الطبعةالثانٌة,- 

2
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.89المادة- 

3
000جعسابق،صعبدهللاعبدالرحمنبربارة،مر- 

4
,ص0989عبدهللاسلٌمان,دروسفًشرحقانونالعقوباتالجزائري,دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة,الجزائر,الطبعةالثانٌة,- 

6
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أٌما زمف الحرب فيككف االختصاصي لمقضاًء العسكرم  سكاءن كافى الفاعؿي مدنينا أك  ،العسكرم 

 . 1عسكرينا 

المؤرًخ  95/10مف قانكًف االجراءاًت الجزائيًة كفقنا لألمر رقـ  248كبمكجًب التعديًؿ عمى المادًة 

ًت الجيةى القضائيةى المختصةى بالنظًر في  1995فبراير  25بتاريًخ  فمحكمةي الجناياًت أصبحى

مكرر المٍدرىجة  87مكرر إلى  87الجرائـً المكصكفًة بأفعاؿو إرىابيةو أك تخريبيةو طبقنا لممكاد  

 .2 1995فبراير  25المؤرخ في  95/11ضمف قانكًف العقكباًت بمكجًب األمر رقـ 

بتاريخ  سيد المكاء اسماعيؿ فراج رئيس ىيئة القضاء العسكرمكفي مقابمة مع ال

ما ىك رأيكـ في تطبيؽ القكانيف العسكرية عمى تـ تكجيو السؤاؿ التالي لو :  16/5/2017

العسكرييف عندما يتعمؽ االمر بمكضكع خارج نطاؽ الخدمة العسكرية خاصة كاف بعض 

  العسكرم ؟ الدكؿ اخرجت ىذه القضايا مف نطاؽ اختصاص القضاء

( اخذ بالمعيار الشخصي أم 8المشرع الجزائي الفمسطيني في المادة )أجاب السيد المكاء : 

انو اعتبر الصفة العسكرية التي يحمميا العسكرم ىي المعيار لتحديد جية االختصاص 

 بمحاكمتو شأنو في ذلؾ شأف دكؿ الجكار االردف كمصر .

ي الجرائـ التي يرتكبيا سكاء كقعت اثناء الخدمة اك فيالحؽ العسكرم اماـ القضاء العسكرم ف

بسببيا اك خارج الخدمة كاننا نرل في ذلؾ تطبيؽ لمبدأ اف العسكرم يحاكـ اماـ قاضيو 

 الطبيعي شأنو شأف المكاطف المدني .

                                                           
1
منقانونالقضاءالعسكري.85منالمادة4الفقرة- 

2
38،ص8008لةماجستٌرغٌرمنشورة،الجزائر,موساويجمٌلة,خصوصٌاتالنظامالقانونًللمحاكمالعسكرٌة,رسا- 



108 
 

اذ اف خضكع العسكرم فيما يرتكبو مف جرائـ الختصاص القضاء العسكرم مف شأنو الحفاظ 

الرتبة كالصفة العسكرية التي يحمميا العسكرم كالحفاظ عمى اسرار عمى ىيبة ككرامة 

كما اف القانكف يكفؿ لمعسكرم كافة ضمانات المحاكمة العادلة مف حيث  ،المؤسسة االمنية 

اتاحة الفرصة لو لمدفاع عف نفسو بتككيؿ محامي كتقديـ كافة بياناتو الدفاعية كتككيؿ 

اؿ عدـ مقدرتو المالية عمى ذلؾ كما اف القانكف اكجب محامي لممتيـ عمى نفقة الدكلة في ح

في الجنايات كجكب تككيؿ محامي لمدفاع عف المتيـ كاال كانت االجراءات باطمة بطالف 

 مطمؽ .

الى حؽ المتيـ باستئناؼ الحكـ الصادر بحقو اماـ محكمة االستئناؼ كفؽ  باإلضافةىذه 

أم ذات االجراءات اماـ  2001ئية لعاـ االجراءات المقررة في قانكف االجراءات الجزا

المحاكـ النظامية حيث يتيح استئناؼ الحكـ بسط محكمة االستئناؼ رقابتيا عمى االحكاـ 

كالتأكد مف مدل سالمتيا كمكافقتيا لمقانكف حيث اجاز القانكف لممحكمة فسخ حكـ الدرجة 

 متيـ عند كزف البينة.االكلى في حاؿ كجدت خطأ في تطبيؽ القانكف اك اجحاؼ كقع بحؽ ال

يأتي بعد ذلؾ كمو صالحية جية تصديؽ االحكاـ فيي ايضان شرعت لمصمحة المتيـ حيث 

اجاز القانكف لمجية المختصة صالحية تخفيض العقكبة اك الغائيا اك كقؼ تنفيذىا اك اعادة 

 .1المحاكمة بقرار مسبب اذا رأت أم مكجب لذلؾ 

 

 

                                                           
1
06/5/8007(مقابلةالسٌداللواءاسماعٌلفراجرئٌسهٌئةالقضاءالعسكريبتارٌخ4ملحقرقم)- 
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 المبحُث الثاني

 بيَن القضاِء العسكريِّ والقضاِء المدني تنازُع االختصاصِ 
 

يرل البعضي أف  تنازعى االختصاًص ىك االختالؼي أك التبايف في الرأم الذم يقعي بيفى جياًت 

، فالتنازعي عمى االختصاًص ىك مف 1القضاًء المختمفًة حكؿى كالية كؿ  منيا بمنازعة مف المنازعات

ض معايير تكزيع االختصاص بيفى جيًة القضاًء العادم مستمزماًت تعٌدًد القضاًء، كبسبًب غمك 

، كالتنازع عمى االختصاص إٌما أٍف يككفى سمبينا ؛ بأٍف 2كبعًض الجياًت القضائيًة الخاصًة األخرل

ترفضى جميعي المحاكـً نظىر الدعكل كتتخمى عنيا، أك إيجابينا بأٍف تتمٌسؾى جميعي المحاكـً بالنظًر 

صدار كؿ   مف المحكمتٍيًف حكمنا في دعكل كاحدة في المكضكًع يصعبي تنفيذي  في الدعكل، كا 

 .3إحداىما لتعارضيما

ذا كافى   بالشأفً  في القضايا المتعمقةً  كالبت   بالنظرً  المختصةى  القضائيةى  الجيةى   العسكرم   القضاءي  كا 

 قانكفً  بمكجبً . فإٌنو ك 4األساسيٌ  لمقانكفً  اكفقن  ؿي التي تشك   العسكريةً  المحاكـً  مف خالؿً  العسكرم  

 ـى ( قس  1979) لسنةً  الفمسطينيةً  التحريرً  عف منظمةً  الذم صدرى  الثكرم   المحاكماتً  أصكؿً 

 القضاءً  ىيئةي - الثكرم   العسكرم   القضاءً  كىي مؤسسةي ، قساـأ إلى عدةً  العسكرم   القضاءى 

 عسكريةه  كمحكمةه  عسكرية مركزية، كـي محاك  ،لمييئة  التي تتبعي  العسكريةي  النيابةي ك  ،-العسكرم  

                                                           
1
898ابراهٌمأمٌنالنٌفاوي،مبادئالتنظٌمالقضائً،دارالنهضةالعربٌة،بدونتارٌخ،ص-

2
.388-308احمدابوالوفا،مرجعسابق،صص-

3
فاٌزبنزوٌدالثقفً،تنازعاالختصاصالوالئًفًالقضاءالسعودي،رسالةماجستٌرغٌرمنشورة،جامعةناٌفالعربٌةللعلوم-

.88ه،ص0340االمنٌة،الرٌاض،
4
- 000/8المادة ولٌسلهذه خاصة بقوانٌن العسكرٌة المحاكم تنشأ ( نصتعلى الفلسطٌنً األساسً القانون أيمن المحاكم

اختصاصأووالٌةخارجنطاقالشأنالعسكري.
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 الميدافً  محكمةي  ك الخاصةي  المحكمةي  ) المحكمة العسكرية العميا( ك الثكرةً  أمفً  كمحكمةي  ، دائمة

 .1المذككر ( مف القانكفً 119) المادةً  بمكجبً 

المدني األمري الذم يقتضي إظيارى أكًجو التنازًع في االختصاًص بيفى القضاًء العسكرم  كالقضاًء 

 (.المطمب الثاني(، كالمرجعي القضائي  المختص  بنظًر التنازًع في االختصاًص )المطمب االول)

 

 المطمُب األولُ 

 أوُجو التنازِع في االختصاِص بيَن القضاِء العسكريِّ 

 والقضاِء المدني


 االختصاصً في  مشكمةو  أم   و ال تثكري ن  إف القانكفً  بمكجبً  القضائيةً  الجيةً  اختصاصي  دي عندما يتحدٌ 

ـى  كبالتالي ال نككفي  كلكف عندما  العسكرم   المدني كالقضاءً  بيف القضاءً  االختصاصً في  تنازعو  أما

 فإن نا خرل،األ القضائيةً  الجيةً  في اختصاصً  لما يدخؿي  شامالن  قضائيةو  جيةو  كؿ   اختصاصي  يككفي 

ـى  نككفي   القضائية. الجياتً  تمؾى  بيفى  االختصاصً في  تنازعو  أما

: كذلؾ عندما تقضي  يجابيالتنازع اإل -1كىي :  ،اثالثن  اصكرن  االختصاصً في  التنازعي  كيأخذي 

 القضاءً ا جيت كبالتالي تعتبري  المعركضة، النزاعً  في مسألةً  يا المطمؽً باختصاصً  قضائيةو  جيةو  كؿ  

 في حالةً  : كنككفي  مبيالتنازع الس -2 .في ىذه المسألة في  البت   اختصاصو  ينفسييما صاحبت

كبالتالي  عمييا، المعركضً  اختصاصيا في النزاعً  بعدـً  قضائيةو  جيةو  سمبي عندما تقضي كؿ   نزاعو 

                                                           
1
(نصتعلى:)المحاكمالثورٌةه0979ً(منقانوناصولالمحاكماتالعسكريالثوريلمنظمةالتحرٌرلسنة)009المادة)-

–المحكمةالعسكرٌةالعلٌا,د-محكمةأمنالثورة–المحكمةالعسكرٌةالدائمةج–ب–القاضًالفرد–المحكمةالمركزٌة-أ
 ه اضٌف009وبعدتعدٌلالفقرةجمنالمادة8006محكمةالمٌدانالعسكرٌة.وبموجبقراربقانونلعام–المحكمةالخاصة,

.8محكمةاالستئنافالعسكرٌة،انظرالملحقرقم
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 : كذلؾى  تعارض األحكام -3مختصة بالنظر في ذلؾ النزاع.  نفسيا غيرى  قضائيةو  جيةو  كؿ   تعتبري 

مع  الحكمافً  كيتعارضي  لقضاءً مف جيتي ا المعركضً  في النزاعً  نيائي   حكـو  عندما يصدري 

 .1بعضيما البعض

 نا قد نتعرضي المدني فإن   كالقضاءً  العسكرم   مف القضاءً  كؿ   بيفى  االختصاصً في  التنازعً  حالةً كفي 

 الثالثة. الحالةي  تحدثى  فٍ أ المتصكرً  األكلى أك الثانية كمف غيرً  فً إلحدل الحالتيٍ 

النظامي  كالقضاءً  العسكرم   مف القضاءً  كؿ   بيفى  االختصاصً  تكزيعً  معيارً  بمسألةً  أما فيما يتعمؽي 

 ف  أ حيثي  اؾ،أك ذ ليذا القضاءً  كالكاليةً  الصالحيةً  في تحديدً  التشريعيةي  االتجاىاتي  فقد اختمفتً 

 ،العسكرم   بيا القضاءي  التي يختص   العاديةً  الجرائـً  نكعيةً  إلى تحديدً  تٍ اتجيى  التشريعاتً  بعضى 

ـى  تمؾى  دي و يحدٌ ن  أب زي كالذم يتمي   ،عمى سبيؿ الحصر الجرائـً  بقائمةً  ىذا المعياري كيسمى   احصرن  الجرائ

ال  التي تقكؿي  لقاعدةً عمى ا بناءن  القضاءً  في اختصاصً  عً لمتكسٌ  ركانيا فال يبقي مجاالن أيا ك بأكصافً 

ذلؾ التحديد في  ترؾً  إلى تٍ خرل فقد اتجيى األ ا التشريعاتي أمٌ . النٌص  في مكردً  لالجتيادً  مجاؿى 

 بحسبً  االختصاصً  تحديدي  كيترؾي  ، علمتكسٌ  يميؿي  كىذا المعياري  حالة،اإل لسمطةً  االختصاص

 عمى حسابً  العسكرم   القضاءً  في اختصاصً  عً لمتكسٌ  المجاؿى  السمطة مما يفتحي  تمؾى  مشيئةً 

 .2المدني القضاءً 

ـ  تناكؿ تنازع االختصاص بيف القضا )الفرع ًء العسكرم  كالقضاًء المدني في فمسطيف كعميو سيت

 )الفرع الثاني(.، كفي القكانيف المقارنة االول(

 

                                                           
1
098,ص0986الفكرالعربً,سلٌمانالطماوي،القضاءاالداريالكتاباألول,قضاءااللغاء,دار-
2
ٌوسفراشدفلٌفل،اختصاصالقضاءالعسكريبالمحاكمةفًالجرائمالجنائٌة,دراسةمقارنةوتطبٌقهعلىالقضاءالعسكري-

00,ص0995البحرٌنً,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة،جامعةاالسكندرٌة,
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 الفرُع األولُ 

 تنازُع االختصاِص بيَن القضاِء العسكريِّ 

 والقضاِء المدني في فمسطين 


و ليس ليذه ن  أبك  ،خاصةو  بقكانيفى  العسكريةً  المحاكـً  نشاءً إعمى  الفمسطيني   األساسي   القانكفي  أكدى 

 الشأفً  عبارةى  ف  أ كيرل البعضي .1خارج نطاؽ الشأف العسكرمٌ  أك كاليةو  اختصاصو  المحاكـ أمٌ 

 ف  أك  إلى المدنييفى  كبالتالي ال تمتد   فقط، العسكرييفى  س  ال بالقضايا التي تمى إ ال تتعمؽي  العسكرم  

 كدى أالتي  الفمسطينيٌ  المكاطفً  عمى حقكؽً  ىك تعد   العسكرم   القضاءً  لسمطةً  المدنييفى  اخضاعى 

( كالتي 30/3) ( كالمادةً 30/2) ( كالمادةً 30/1) في المادةً  الفمسطيني   األساسي   عمييا القانكفي 

إلى قاضيو الطبيعي كبحصكلو عمى  في التقاضي كفي المجكءً  المكاطفً  عمى حؽ   تٍ نص  

 2أ القضائي.الخط في حالةً  الفمسطينيةً  مف السمطةً  التعكيضً 

 العسكرم   القضاءً  صالحيةى  تٍ عقد كس   الفضفاضةى  ىذه العبارةى  ف  أ اآلخري  يرل البعضي في حيف 

 مف القضايا إلى الشأفً  الكثيري  تحاؿى  فٍ أ مف الممكفً  صبحى أ المدني حيثي  القضاءً  عمى حسابً 

 عي التي تق عمى الحالةً  طبؽي تن المادةى  يجعؿي  عو بتكسٌ  العسكرم   الشأفً  عبارةً  ري يس، كتف3العسكرمٌ 

و أك لـ في كظيفتً  العسكرم   كافى  العسكريةً  أك عميو أك عمى المؤسسةً  فييا مف العسكرم   الجريمةي 

 الفمسطيني   في القضاءً  تثكرى  فٍ أ و مف المحتمؿً ن  إف في التفسيرً  عمى ىذا االختالؼً  كبناءن . 4يكفٍ 

                                                           
1
)تنشأالمحاكمالعسكرٌةبقوانٌنخاصة,ولٌسلهذهالمحاكمأياختصاصأووالٌة(000/8القانوناألساسًالفلسطٌنًالمادة)-

خارجنطاقالشأنالعسكري(
2
التقاضًحقمصونومكفولللناسكافة,ولكلفلسطٌنًحقااللتجاءإلىقاضٌه-0(40القانوناألساسًالفلسطٌنًالمادة)-

ٌحضرالنصفًالقوانٌنعلىتحصٌنأيقرار-8ضًبماٌضمنسرعةالفصلفًالقضاٌاالطبٌعً,وٌنظمالقانوناجراءاتالتقا

ٌترتبعلىالخطأالقضائًتعوٌضمنالسلطةالفلسطٌنٌةٌحددالقانونشروطهوكٌفٌاته-4أوعملاداريمنرقابةالقضاء
3
شبكةامٌناالعالمٌةمدونة–التشرٌعًلٌستبرٌئةحقٌقةالتنازعبٌنالقضائٌنالعسكريوالمدنًوقوانٌنمرجعانترنت:-

ساعةاالطالع05/08/8007تارٌخاالطالع–http://plg.amin.org/najeepfarraj/2010،الرابط:الصحفً/نجٌبفراج

80:08
4
قضائٌنالنظامًوالعسكري,القاضًالعسكريمحرزعطٌانً,مقالةمنشورةفًدنٌامرجعانترنت:تنازعاالختصاصبٌنال-

80:00ساعةاالطالع05/8/8007تارٌخاالطالع00/04/8000الوطن,تارٌخالنشر

http://plg.amin.org/najeepfarraj/2010
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ـى  ما تككفي  اغالبن يجابي في القضايا كالتي اإل التنازعً  صكري   كتككفي  يا مدنيكفى بي يرتكً  قضايا جرائ

ـى  أك العسكرم   بالشأفً  متصمةن  رغـ ارتكابيا  العسكرم   بالشأفً  كال تتصؿي  يا عسكريكف،يرتكبي  جرائ

في ىذه القضايا  كالكاليةى  االختصاصى و و يعطي نفسى ن  إف النظامي   ا القضاءي أمٌ  .عسكرمٌ  مف شخصو 

 مف القانكف األساسي   2فقرة  101 في المادةً  الكاردً  الدستكرم   في النص  في رأيو  كيستندي 

 ىناؾى  كبالتالي كافى  ، العسكرم   الشأفً  لمصطمحً  ع الفمسطينيٌ عدـ تحديد المشر   رغـى  ، الفمسطينيٌ 

 ف  أيرل  المدني   فالقضاءي  1.العسكرمٌ  الشأفً  عبارةً  مضيقة لتفسيرً  كبيفى  عةمكس بيفى  راءو آ عدةي 

 كضمفى  العسكريةً  في المؤسسةً  يخدـي  مف شخصو  عندما تقعي  عسكرم   ذات شأفو  تككفي  الجريمةى 

القاضي المقدـ محرز عطياني  كمنيـي  العسكرم   القضاءً  كقضاةي  اطي بينما يرل ضبٌ  ، وعممً  نطاؽً 

يا كثكناتً  يةى العسكر  كيستثني مف حكمو المؤسسةى  عمى االشخاصً  الكاليةى  يحصري  ىذا التفسيرى  ف  أ

 ىك المختص   النظامي   القضاءي  كبالتالي يصبحي  ، العسكرية بالمؤسسةً  الخاص   كالمكاـز كالعتادً 

كلكاـز المؤسسة العسكرية مثؿ سرقة  كمحتكياتً  مككناتً  بحؽ   يا مدنيكفى بي التي قد يرتكً  بالجرائـً 

كبالتالي  العسكرية، أك المؤسسةى  رم  العسك العمؿى  تخص   أك آلياتو  دكاتو أ مٌ أسمحة كالذخيرة ك األ

 العسكريةي  المحاكـي  تً دى جً كالتي كي  العسكريةً  المؤسسةً  مع خصكصيةً  يتعارضي  اكنا مسمكن قد سمى  نككفي 

 بي يرتكً  ذمال العسكرم   فالتً إفي  بي يتسب   ىذا التفسيرى  ف  أكما يرل . بيا المس   لحمايتيا كمنعً 

 كالربطً  عمى الضبطً  تنعكسي  سمبيةو  كىذا يؤدم إلى نتائجى  العسكريةً  المؤسسةً  خارجى  جريمةن 

 العسكرم   القضاءى  ف  إكبالتالي ف .2عميو الحفاظً  جؿً أمف  العسكرم   القضاءي  دى جً التي كي  العسكرم  

رقـ  في القضايا التي ذكرناىا كحجتو في ىذا الرأم المكادٌ  صيؿو أ اختصاصو  و صاحبى نفسى  ري يعتبً 

 الثكريةً  الجزائيةً  التشريعاتً  في مجمكعةً  تٍ التي جاءى  القانكنيةً  كصً مف النص 7ك  126

                                                           
1
ارٌخالنشرمرجعانترنت:تنازعاالختصاصبٌنالقضائٌنالنظامًوالعسكريبقلمالقاضًالعسكريالمقدممحرزعطٌانً,ت-

 www.pulpit.alwatanvoice.comالرابط7/4/8007تارٌخاالطالع00/4/8000
2
مرجعانترنت:تنازعاالختصاصبٌنالقضائٌنالنظامًوالعسكريبقلمالقاضًالعسكريالمقدممحرزعطٌانً,تارٌخالنشر-

www.pulpit.alwatanvoice.comالرابط7/4/8007ارٌخاالطالعت00/4/8000

http://www.pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/
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أك  مف عسكرم   الجريمةي  ذا كقعتً إو ن  أيرل  العسكرم   . فالقضاءي 1979 سنةى  الصادرةً  الفمسطينيةً 

 العسكريةً  عمى المؤسسةً  الجريمةي  تً ذا كقعى ا  بكظيفتو أك خارجيا ك  سكاء كافى  عسكرم   بحؽ   تٍ كقعى 

كالذم ، 19رقـ  الرئاسي   لمرسكـً اءن عمى افي ىذه الجرائـ بن بالنظرً  اختصاصو  صاحبي  و يككفي إن  ف

 يعمؿي  عسكرم   قضاءو  بإنشاءً كقضى  ـ1994-11-19 بتاريخً  الفمسطيني   عف الرئيسً  صدرى 

 نشكءً  بؿى ق الفمسطينيةً  التحريرً  عف منظمةً  تٍ التي صدرى  الثكريةً  القضائيةً  التشريعاتً  بمجمكعةً 

 .1ةالفمسطيني الكطنيةً  السمطةً 

كلكف المحكمة العميا الفمسطينية كفي اكثر مف قرار اقرت عدـ اختصاص القضاء العسكرم 

، ، بؿ كاعتبرت القرارات الصادرة بحقيـ قرارات منعدمةبالنظر في القضايا التي يرتكبيا المدنييف

التدقيؽ في أكراؽ الدعكل كالبنات المقدمة بأنو كب 20/2012كتأكيدان لذلؾ قضت في قرارىا رقـ 

فييا تبيف أف المستدعي شخص مدني كىك مكقكؼ مف قبؿ االستخبارات العسكرية كلـ يتـ 

مف قانكف  34المادة  بأحكاـعرضو عمى النيابة العامة خالؿ مدة اربع كعشركف ساعة عمال 

كالتصرؼ تحقيؽ في الجرائـ التي تختص دكف غيرىا بال 2001لسنة  3االجراءات الجزائية رقـ 

مف ذات القانكف. كحيث أف األمر يخرج عف نطاؽ إختصاص ككالية  55المادة  ألحكاـفييا كفقا 

االستخبارات العسكرية فاف تكقيؼ المستدعي يشكؿ غصبان لمسمطة كما أنو يمس حرية المستدعي 

ف قرار تكقيؼ المستدعي كلذلؾ فا 12ك  11الشخصية التي كفميا القانكف االساسي في المادتيف 

 . 2يككف قراران منعدما

                                                           
1
الخاصبإنشاءالقضاءالعسكري09/00/0993(الصادرعنالرئٌسالفلسطٌنًبتارٌخ09المرسومالرئاسًرقم)-
2
،رامهللا.09/4/8008،الصادربتارٌخ80/8008قرارعدلعلٌارقم- 
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 الفرُع الثاني

 تنازع االختصاِص بيَن القضاِء العسكريِّ 

 والقضاِء المدنيِّ في القانوِن المقاَرن


دعكل تنازع  قبكؿً  و مناطي ن  أب االختصاصً  تنازعى المصرية العميا  الدستكريةي  المحكمةي  تً فى عر  

ـى  كاحدو  ل عف مكضكعو الدعك  تطرحى  فٍ أىك  االختصاص  أك الييئاتً  القضاءً  مف جياتً  فً جيتيٍ  أما

 تعييفي  ،الدعكل أك تتخمى كمتاىما عنيا حداىما عف نظرً إكال تتخمى  ،القضائي االختصاصً  ذاتً 

ـ   النزاعً  بنظرً  المختصةً  القضائيةً  الجيةً   عي بيا المشر   دى التي حدٌ  االختصاصً  لقكاعد تكزيعً  كفؽن  يت

التي  في الجرائـً  العسكرم   القضاءً  اختصاصً  بتحديدً  التشريعاتً  بعضً  التزاـً  عدـى  ف  أك  ،1كاليتو

كتحديد اختصاص  ، العسكرمٌ  مف غيرً  تقعى  فٍ أ البحت كالتي ال يمكفي  العسكرم   الطابعى  تحمؿي 

ىذا  يخمؽي  يا ىك الذممرتكبً  عف صفةً  النظرً  بغضً  العاـ   القانكفً  جرائـً  العادم بكافةً  القضاءً 

 .2فيو تفصؿي  قضائيةو  إلى جيةو  الحاجةى  دي كجً كيي  التنازعى 

ـ بشأًف إصداًر قانكًف المحكمًة الدستكريًة 1979لسنًة  48مف القانكًف رقـً  25كتشيري المادةي 

العميا، بأف  الفصؿى في تنازًع االختصاًص بيفى الجياًت القضائيًة إحدل ميمات المحكمة 

 .3الدستكرية

جدري االشارةي إليو أف  التعديالًت عمى قانكًف العقكباًت العسكرم  المصرم  قٌيدىٍت مف كما ت

مف قانكًف العقكباًت العسكرم   48اختصاًص المحاكـً العسكريًة حيثي كافى سابقنا قبؿ تعديًؿ المادًة 

، السمطات العسكرية المصرية ىي كحدىا التي تقرري ما إذا كافى الجرـي  داخالن في المصرم 
                                                           

1
09,لسنة00دعوىدستورٌةرقم- تنازعجلسة, ,الجزءالتاسع,3/08/0999ق, المحكمةالدستورٌةالعلٌا ,مجلةاحكام

0096,ص06القاعدة
2
846صعمرعلًنجم,دستورٌةالقضاءالعسكريبٌناالطالقوالتقٌٌد,الطبعةاألولى,دارالنهضةالعربٌة,-
3
- لحقوقاالنسانوالقانون، الوطنٌة الجماعة الثورة، دستوريفًرقبة للمدنٌٌنقٌد المحاكماتالعسكرٌة ،8005أحمدحشمت،

.43ص
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ًت السمطاتي القضائيةي  اختصاًصيا أـ ال، أٌما بعد التعديًؿ عمى المادًة المذككرًة فقد أصبحى

العسكريةي تختص  فقط بالفصًؿ في الجرائـً الداخمًة في اختصاًصيا كفقنا ألحكاـً ىذا القانكف، 

يًة العميا كليسى مف كعميو يككفي الفصؿي في النزاًع في االختصاًص مف كاجًب المحكمًة الدستكر 

اختصاًص القضاًء العسكرم  كما كافى سابقنا، كعمى القضاًء العسكرم  الفصؿ في الجرائـ التي 

 .1تدخؿي في نطاًؽ اختصاًصو كفقنا لمقانكف

 ف  فإمنو  291 في الفصؿً  كبالتحديدً  التكنسيٌ  جراءات الجزائيةً اال مجمةً  حكاـً أإلى  بالرجكعً ك 

ـ   في النص   جاءى  و حيثي شركطً  تحديدً  مف خالؿً  دى قد تحدٌ  صاصاالختفي  التنازعى   بيفى  التعديؿي  ) يت

 المحكمتافً  تً نظارىما أك قررى أيا مف ن  أباعتبار  بيا محكمتافً  تٍ كتعيدى  جريمةه  تٍ ذا كقعى إ حكاـً األ

التحقيؽ أك  يا عمييا محاكـتً حالإ ىميتيا في قضيةً أعدـ  محكمةي  تٍ رى أك قرٌ . نظارىماأيا عف خركجى 

 حرازً إ مف جراءً  العدالةً  سيرً  ؿى عطٌ  النظرً  في مرجعً  نزاعه  رى كً ا ذي عمٌ  نشأى ك قد  دائرة االتياـ،

 يا.نفسً  في القضيةً  فً الصادريٍ  فً المتناقضيٍ  فً القراريٍ 

ـى  نزاعه  ثي و قد يحدي ن  أ مف ىذا النص   كيتضحي   فً تيٍ ىنا بيا عي المشر   كيقصدي  ،فً جزائيتيٍ  فً محكمتيٍ  أما

ـى  في قضيةو  في النظرً  ىذا الخالؼى  ف  أك  العسكريةى  كالمحكمةى  العدليةى  المحكمةى  فً المحكمتيٍ   ما أما

ا يا بيذه القضية كأمٌ باختصاصً  المحكمتافً  رى تقرٌ  بأفٍ  ايجابين إ قد يككفي  فً المحكمتيٍ  فً مف ىاتيٍ  كاحدةو 

، كيككفي ذلؾ بإحدل الصكًر 2القضيةفي ىذه  اختصاصيما في النظرً  عدـى  المحكمتافً  رى تقرٌ  فٍ أ

 التالية:_

                                                           
1
.45-43احمدحشمت،مرجعسابق،ص-

2
سكرٌة,شركةفنونالرسمالحبٌبترٌمش,القضاءالعسكريالتونسً,دراسةتحلٌلٌةوتطبٌقٌةلمجلةالمرافعاتوالعقوباتالع-

46,ص0994والنشروالصحافة,تونس,
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بالمحكمة  قاضي التحقيؽً  عندما يعمفي  ذلؾى  كيحدثي  في التحقيؽً  أك سمبيٌ  يجابيٌ إتنازع  -1

منيما في  أم   اختصاصً  عدـى  العدليةً  بالمحكمةً  قاضي التحقيؽً  ككذلؾى  العسكرية،

 1أماميما. المنظكرةً  القضيةً 

 اختصاصيا في المكضكع نفسو. فً تيٍ مف المحكم كؿ   رى تقرٌ  فٍ أ  -2

 المعنية. العدليةً  كالمحكمةً  الثالثً  العسكريةً  المحاكـً  بيفى  الخالؼي  يككفى  فٍ أ -3

 مف المحكمةً  كؿ   اختصاصً  بشأفً  فً صادريٍ  فً نيائييٍ  فً حكميٍ  بيفى  التنازعي  يككفى  فٍ أ -4

 2العدلية. كالمحكمةً  العسكريةً 

ـى  نككفى  فٍ أا مٌ إه فكصكر  التنازعً  بحاالتً  كفيما يتعمؽي   مف المحكمةً  كؿ   ري تقرٌ  بحيثي  يجابي  إ تنازعو  أما

ـى  كبالتالي نككفي  دعكلاختصاصيما في ال العدليةً  كالمحكمةً  العسكريةً  عف  فً صادريٍ  فً حكميٍ  أما

في  اختالؼه  و قد يككفي ن  أ ك خاصة، العدالةً  كىذا ما ال يتماشى مع سيرً  فً مختمفتيٍ  فً محكمتيٍ 

 اختصاصً  عدـى  فً كال المحكمتيٍ  رى تقرٌ  فٍ أىي  خرل مف التنازعً كالحالة األ ،فً كال الحكميٍ  منطكؽً 

ىذا  كقد يثاري ،يـ لحقكقً  المكاطنيفى  كتحصيؿى  العدالةً  سيرى  في الدعكل مما يعرقؿي  منيما بالنظرً  أم  

مف  ال بد   ف ىنا كافى م ، 3حكـ  كجيةً  تحقيؽً  جيةً  أك بيفى  الحكـً  مف جياتً  فً جيتيٍ  بيفى  التنازعي 

كىذا ما  العدليةً  كالمحاكـً  العسكريةً  المحاكـً  ىذا التنازع بيفى  حؿ   عمى ضركرةً  عي المشرٌ  يؤكدى  فٍ أ

 اختصاصى  قرتٍ أعندما  2012مارس  28 في تاريخً  ىا الصادرً بقرارً  التعقيبً  بو محكمةي  تٍ جاءى 

 ختـً  ضحى قراري أ كحيثي "الحكـ  نص  ب جاءى  في الدعكل حيثي  العدلي بالنظرً  قاضي التحقيؽً 

محمو فال كجو  لدل المحكمة االبتدائية بسكسة في غيرً  عف قاضي التحقيؽً  الصادرً  البحثً 

 كمبينةو  معينةو  د اختصاصو بحاالتو لتخميو عف النظر في القضية لفائدة القضاء العسكرم المقيٌ 
                                                           

1
057,ص0977نشرمحكمةالتعقٌب,قسمجزائً,0977ابرٌل6مؤرخف005ًقرارتعقٌبًجزائًعدد-
2
زكلمنهماعلى)الٌحصلالتعدٌلبٌتالقضاةاالاذاصدرحكمانمتناقضانفًموضوعواحدمنمحكمتٌنمختلفتٌنواحر-

نشرٌة8006سبتمبر87,مؤرخف608ًقوةمااتصلبهالقضاءوترتبعنهتعطٌلسٌرالعدالة(,قرارتعقٌبًجزائً,عدد

39ص8006محكمةالتعقٌبلسنة
3
95,ص8003قدريعبدالفتاحالشهاوي,النظرٌةالعامةللقضاءالعسكريوالمصريالمقارن,االسكندرٌة,-
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 ،يبرر سندو  مف كؿ   يناخال كافى  ممؼى ال ف  أك  فييا خاصة، عمى سبيؿ الحصر كال مجاؿ لالجتيادً 

 .1"كالتفرع بإحالة الممؼ عمى قاضي التحقيؽ المذككر لمنظر في المكضكع

في القانكف  التنازعً  حاالتً  الفرنسي   العسكرم   ( مف القانكفً 300) المادةي أٌما في فرنسا فقد تناكلىًت 

ـى  أكليا كجكد قضيةو  كالتي تعتبري  ،الفرنسيٌ  ىذه القضية  تنظرى  فٍ أك  الفرنسي   العسكرم   القضاءً  أما

 بيفى  قد يحدثي  االختصاص تنازعى  ف  أنفسيا  المادةي  كما اعتبرتً  ،نفسيا مف قضاء القانكف العاـ  

 .2الجـر بنفسً  المكضكعي  ؽى ذا ما تعم  إ كاحدو  في كقتو  فً عسكرييٍ  قضائييف

ئرم  أف  تنازعى االختصاًص قد يحديثي بيفى مف قانكًف القضاًء العسكرم  الجزا 208ذكرىًت المادةي 

ـى قضائييف عسكريٍيًف في كقتو كاحدو كذلؾ  ،  كقد يحدثي أما القضاًء العسكرم  كقضاًء القانكًف العاـ 

ـى قضاءو عسكرم   عندما ترفعي القضيةي المتعمقةي في الجرـً نفًسو أك بالجرائـً المترابطًة نفًسيا أما

ًف العاـ ، ككذلؾى عندما ترفعي ىذه القضايا نفسييا أماـ قضائٍيًف عسكريٍيًف كقضاءو تابعو لمقانك 

 .3مختمفٍيًف مف حيثي االختصاًص المكاني 

 

 المطمُب الثاني

 المرجُع القضائيُّ المختصُّ بنظِر التنازع

 بيَن القضاِء العسكريِّ والقضاِء النظامي


محكمةى الدستكريةى ىي صاحبةي االختصاًص في الفصًؿ كفقنا لمقانكًف األساسي  الفمسطيني  فإف  ال

في تنازًع االختصاًص بيفى الجياًت القضائيًة كبيفى الجياًت اإلداريًة ذاًت االختصاًص القضائي  

                                                           
1
.74حسنبالحاجعلً،مرجعسابق،ص-
2
(منالقانونالعسكريالفرنسً.400المادة)-
3
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.808المادة- 
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كالتي منىحًت المحكمةى الدستكريةى صالحيةى النظًر  ،في القانكًف األساسٌي  103كما كردى في المادة 

  ،كصالحيةى تفسيًر نصكًص القانكًف األساسي  كالتشريعات ،كالمكائًح أك النظـفي دستكريًة القكانيًف 

ككذلؾى تبيافى طريقًة تشكيًؿ المحاكـً الدستكريًة العميا كاإلجراءات الكاجبة االتباع كاآلثار المترتبًة 

 .1عمى أحكاًميا 

يف القضاء العاـ ختصاص بى إلً ع انازي حاالت تى  فإف  في بىعًض الدكؿ األيخرل كتىحديدان في الجزائر، 

مة كى حٍ المى  فى و مً كجى ريضة تي ريؽ عى ف طى ؿ عى حى العسكرم تي  تيف لمقضاءً يى جً  كالقضاء العسكرم أك بيفى 

 545مادة مً ل بقان اؿ طً شكى خيرة اإلً ؿ األى حي تى ، كى شكاؿٍ فييا اإلً  ثيري ميا تي مة العي حكى ى المى لية إً رً العسكى 

اف ؿ الذم كى كافؽ الحى ميا يي ة العي حكمى ممى صاص لً تً خٍ ع اإلً ازي نى صؿ في تى الفى اد سنى إً  مٍ ؿ أى ىذا الحى ؽ.إ.ج، كى 

ف القضاء سكاء مف الجزائر كفرنسا فإً  ؿو بادئ القضائية في كي مى لمً  بقان ذ بو التشريع الفرنسي، كطً أخي يى 

نما يي نازؿ عف اإلً تى ف يى أى  لوي  ك العسكرم ليسى العادم أى  نوي مً  ف اص عى ختصنازع اإلً حؿ تى ختصاص، كا 

ؿ قبى ف يى ه أى حدى سكرم كى العى  مقضاءً سمح لً يك يى ما القانكف المصرم فى ميا، أى حكمة العي المى  ريؽً طى 

 .2دٍ حى أى  وي عى ازً نى ف يي أى  نو دكفى عى  ؿٍ تنازى ك يى صاص أى ختً اإلً 

كعميو يجب معرفة المرجع القضائي المختص بنظر التنازع بيف القضاء العسكرم كالقضاء 

، كالمرجع القضائي المختص بنظر التنازع في القانكف الفرع األول()النظامي في فمسطيف 

 )الفرع الثاني(.المقارف 

                                                           
1
(منالقانوناالساسًالفلسطٌن004ًالمادة)- 

2
،الرابط:08:35االطالع،ساعة88/6/8007مرجعانترنت:اختصاصالمحاكمالعسكرٌة،تارٌخاالطالع- 

https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/mhadrat-alqanwn-aljnayy-alskry/ikhtissas
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 الفرُع األولُ 

 المرجُع القضائيُّ المختصُّ بنظِر التنازعِ 

 بيَن القضاِء العسكريِّ والقضاِء النظامي في فمسطين


( حكؿى 1ني  في البنًد رقـً )( مف القانكًف األساسي  الفمسطي103بناءن عمى ما كردى في المادًة )

( لسنًة 3تشكيًؿ المحكمًة الدستكريًة العميا بقانكف، فقد جاءى قانكفي المحكمًة الدستكريًة رقـي )

( كالذم كٌضحى كيفيةى تشكيًؿ المحكمًة الدستكريًة كاختصاصاتيا، فقد جاءى في الباًب الثاني 2006)

محكمًة الدستكريًة ألن يا تختص  بالرقابًة عمى دستكريًة ( مف قانكًف ال24في الفصًؿ األكًؿ المادةي )

القكانيف كتفسير نصكص القانكف األساسٌي كالقكانيف في حاًؿ التنازًع حكؿى حقكًؽ السمطات الثالث 

ككاجباتيا كاختصاصاتيا، كما خص  المحكمةى في صالحيًة الفصًؿ في تنازًع االختصاًص بيفى 

، ككذلؾى الفصؿ في النزاع الذم  الجياًت القضائيًة كالجياتً  اإلدارية ذات االختصاص القضائي 

يقكـي بشأًف تنفيًذ حكمٍيًف نيائيٍيًف متناقضٍيًف صادرنا أحدىما مف جيةو قضائيةو أك جيةو ذات 

 .1اختصاصو قضائي  كاآلخر مف جية أخرل منيا 

احبةي االختصاًص كىي المرجعي كبالتالي نجدي مما تقدـى أف  المحكمةى الدستكريةى العميا ىي ص

 المختص  لمفصًؿ في حاًؿ التنازًع بيفى القضائيف العسكرم  كالمدنٌي.

أٌما عف صاحًب الحؽ  في تحريًؾ جيًة االختصاًص لمفصًؿ في حالًة التنازًع القضائي  عمى 

( أجابىٍت عمى 2006( لسنًة )3( مف قانكف المحكمة الدستكرية رقـً )29مكضكعو ما، فإف  المادةى )

جية القضاء المختصة  ىذا التساؤًؿ حيثي أفادىٍت بأن و لكؿ  ذم شأفو أٍف يطمبى إلى المحكمًة تعييف

( مف ىذا القانكًف كأف  عمى صاحًب 24المشاًر إلييا في البنًد الثالًث مف المادًة ) بنظًر الدعكلً 

                                                           
1
(.8006(لسنة)4(منقانونالمحكمةالدستورٌةرقم)83المادة)- 
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اًء الذم نظرت ىذا النزاع كما اتخذىتو كؿ  الشأًف أٍف يبيفى في طمًبو مكضكعى النزاًع كجياًت القض

المتعمقًة بو حتى  لكيترتبي عمى تقديـً ىذا الطمًب كقؼي الدعك  ، 1منيا في شأًف ىذا النزاع 

اٌل  الفصؿ فيو كيجب أٍف ييرفؽى بالطمًب صكرةه رسميةه مف الحكمٍيًف المذٍيًف كقعى في شأًنيما التنازع كا 

جدري بالذكًر أف  قراراًت المحكمًة الدستكريًة العميا قراراته نيائيةه كغيري . كي2كافى الطمبي غيرى مقبكؿو 

 .3قابمةو لمطعف

تصدر عف المحكمة العميا بصفتيا  تكقبؿ انشاء المحكمة الدستكرية العميا كانت القرارا

الدستكرية، كفي ىذا الشأف أكدت المحكمة العميا بصفتيا الدستكرية بأنو كبالتدقيؽ في أكراؽ 

الدعكل كالبينات تبيف أف المستدعي شخص مدني مكقكؼ مف قبؿ النيابة العسكرية كلـ يتـ 

مف قانكف  34عرضو عمى النيابة العامة خالؿ أربع كعشركف ساعة عمالن بأحكاـ المادة 

التي تختص دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ  2001لسنة  3رقـ االجراءات الجزائية 

مف ذات القانكف، كحيث أف األمر يخرج عف نطاؽ اختصاص ككالية  55ـ المادة فييا كفقا ألحكا

مف القانكف االساسي التي نصت عمى "تنشأ  101/2المحاكـ العسكرية طبقا ألحكاـ المادة 

المحاكـ العسكرية بقكانيف خاصة كليس ليذه المحاكـ أم اختصاص أك كالية خارج الشأف 

يابة العسكرية بتكقيؼ المستدعي يشكؿ غصبان لمسمطة كما أنو العسكرم كبالتالي فإف قرار الن

كلذلؾ فاف  12ك11يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفميا القانكف األساسي في المادتيف 

 .4قرار تكقيؼ المستدعي يككف قراران منعدمان كما تكاتر عميو اجتياد محكمتنا

كككؿ تعاكف كتفاىـ بيف النيابة العامة كالنيابة الناحية العممية كنتيجة لما سبؽ تـ تكقيع بركتمف 

الدعكل  بإقامةالعسكرية، عمى اعتبار أف النيابة العامة "المدنية" ىي المختصة دكف غيرىا 
                                                           

1
(8006)(لسنة4(منقانونالمحكمةالدستورٌةالعلٌارقم)8()0()89المادة)- 

2
(8006(لسنة)4(منقانونالمحكمةالدستورٌةرقم)89(منالمادة)4الفقرةرقم)- 

3
(8006(لسنة)4(منقانونالمحكمةالدستورٌةالعلٌارقم)30المادة)- 

4
ٌارامهللا.عدلعل88/8000،رامهللا.أنظراٌضاالقراررقم6/4/8000بتارٌخ989/8000قرارعدلعلٌارقم- 
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مف  1المادة  ألحكاـ الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا اال في االحكاؿ التي بينيا القانكف كفقان 

الدعكل  بإقامةالنيابة العسكرية ىي االداة القضائية المختصة قانكف االجراءات الجزائية، كأف 

الجزائية كمباشرتيا في نطاؽ الجرائـ العسكرية، كما اتفؽ الطرفاف عمى أنو كنظران لتداخؿ قكاعد 

االختصاص بينيما لعدـ كجكد فكاصؿ محددة بيف الجرائـ العسكرية كالمدنية كمرتكبييا أك المجني 

تحقيقان لمعدالة عمى  االيماف بضركرة منع كقكع تداخؿ بيف االختصاصات عمييـ فييا كمف منطمؽ

 التالي:

المادة األكلى: تختص النيابة العامة المدنية دكف غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ 

مف غيرىا اال في االحكاؿ المبينة في القانكف، كتتكلى النيابة العسكرية اختصاصاىا بما ال 

 عارض مع أحكاـ القانكف.يت

 المادة الثانية: تختص النيابة العسكرية بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا في الجرائـ التالية:

الجرائـ التي تقع في المعسكرات أك الثكنات أك المؤسسات أك المصانع أك السفف أك  -1

صالح قكات الطائرات أك المركبات أك األماكف أك المحالت التي يشغميا العسكريكف ل

 األمف الكطني أينما كجدت.

 الجرائـ المتعمقة بأمف الدكلة كالتي تحاؿ بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية. -2

الجرائـ التي ترتكب مف أك ضد األشخاص الخاضعيف ألحكاـ القكانيف العسكرية )قانكف  -3

ـ أك ( متى كقعت بسبب تأدية كظائفي2005لسنة  8الخدمة في قكل األمف رقـ 

 بمناسبتيا.
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الجرائـ التي ترتكب مف األشخاص الخاضعيف ألحكاـ القكانيف العسكرية، اذا لـ يكف فييا  -4

شريؾ أك مساىـ غير الخاضعيف ألحكاـ القكانيف العسكرية، كلـ تكف مشمكلة بالجرائـ 

 الكاردة في البنكد السابقة.

نائب العاـ العسكرم أك مساعده المادة الثالثة: يتكلى النائب العاـ أك مساعده المفكض كال

 .1المفكض حؿ االشكاليات التي تثار بشأف تنازع االختصاصات في أم قضية جزائية

يالحظ مما سبؽ أف طبيعة الكضع التشريعي الفمسطيني كما نجـ عف اعتماد حزمة القكانيف 

مذكرة التفاىـ الثكرية فتح المجاؿ أماـ تنازع االختصاص بيف القضاء العسكرم كالمدني، حتى أف 

السابقة لـ تحؿ دكف كقكع ىذا التنازع كيؤكد ذلؾ عديد القرارات الصادرة عف القضاء بعد ىذه 

باف  2011لسنة  82في قراىا رقـ لذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية  المذكرة كتأكيدان 

عسكرية .... تكقيؼ النيابة العسكرية لشخص مدني يخرج عف نطاؽ اختصاص ككالية المحاكـ ال

 .2كاف ىذا القرار يشكؿ غصبان لمسمطة ... كلذلؾ فاف قرار تكقيؼ المستدعي يككف قراران منعدمان 

 الفرُع الثاني

 المرجُع القضائيُّ المختصُّ بنظِر التنازعِ 

 بيَن القضاِء العسكريِّ والقضاِء النظاميِّ في القانوِن المقاَرن


ـ  إبشكؿو عاـ  في حاًؿ تنازعو في االخت  إلى جيةو  النزاعً  حالةي صاًص بيفى جيتٍيًف قضائيتٍيًف يت

 صاحبً  القضاءً  لتحديدً  النظامي   كالقضاءً  العسكرم   عمى مف القضاءً أ مختصةو  قضائيةو 

مف قانكًف العقكباًت العسكرم  قبؿ تعديميا  48 المادةي  تً نص   المصرم   في القانكفً االختصاص. ك 

                                                           
1
.ملحقرقم88/6/8006برتوكولالتعاونوالتفاهمبٌنالنٌابةالعامةوالنٌابةالعسكرٌةوالمصادقعلٌهمنالسٌدالرئٌسبتارٌخ- 

2
.88/4/8000الصادرفًرامهللابتارٌخ88/8000قرارعدلعلٌارقم- 
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في  داخالن  الجرـي  ذا كافى إما  ري ىا التي تقرٌ ىي كحدي  العسكريةى  ائيةى القض السمطاتً  عمى أف  

 ون  أعمى  النص   العسكرم   القضاءً  مف قانكفً   117 المادةً  في نص   كقد كردى  ،1ـ الأيا اختصاصً 

ـى  العسكريةً  مف المحاكـً  الصادرةً  في األحكاـً  الطعفي  ال يجكزي  عمى  داريةو إأك  قضائيةو  ىيئةو  أما

ـى  تٍ ما نص   ؼً خال  مف المحاكـً  لمحكـ الصادرً  يككفي  118 المادةي  تً ىذا القانكف ( كنص   عميو أما

. 2عميو قانكنان  التصديؽً  كبعدى  لمقانكف، اطبقن  بو المقضي الشيءً  دانة قكةي أك اإل بالبراءةً  العسكريةً 

 االختصاصفي  الفصؿً  صاحبةي  العسكريةى  القضائيةى  السمطاتً  ف  أ نجدي  ىذه المكاد   كمف نصكصً 

ـى  لمطعفً  قابؿو  غيرى  اىا قطعين قراري  كيككفي   بأف   ذلؾى  رى كقد برٌ  ،أك القضائية داريةً اإل الجياتً  سكاء أما

منتسبي  كتصرفاتً  العسكريةً  النظـً  مقتضياتً  عمى استيعابً  قدري ىي األ العسكريةى  السمطاتً 

 . كفي المرحمةً 3الحرب أك في كقتً  السمـً  في كقتً  ىذا التصرؼً  سكاء كافى  المسمحةً  القكاتً 

 القضائيةً  عف الييئةً  الذم يصدري  القرارى  بأف   المصريةً  النقضً  محكمةً  في قرارً  األكلى جاءى 

 25 رقـً  مف القانكفً  48 لممادةً  اكفقن  امعقبن  ال يقبؿي  فصؿو  يا قراري باختصاصً  فيما يتعمؽي  العسكريةً 

النظر بو مف  ما يستمزـي  اختصاصو بمكضكعو  سكرم إلى عدـً ـ كانتياء القضاء الع1966 لسنةً 

 بالدعكل فال يحؽ   تصاصوخإ عدـى  العسكرم   القضاءي  ري عندما يقرٌ  ون  إكبالتالي ف 4،القضاء العادم

 العادم النظرى  عمى القضاءً  بؿ يجبي  ،و بيا اختصاصى  رى كتقرٌ  ذلؾى  تعارضى  فٍ أخرل أ جيةو  ألم  

 الممنكحة لمسمطاًت  االختصاصفي  بالفصؿً  ىذه الصالحيةى  ف  أ الذكرً ب كيجدري  5في الدعكل.

                                                           
1
.75,ص0990الطبعةاألولى,مطبعةالنهضةالمصرٌة,عزتمصطفىالدسوقً,شرحقانوناألحكامالعسكرٌة,-
2
بكريٌوسفبكريمحمد,محاكمةالمدنٌٌنامامالقضاءالعسكريومدىاتساقهامعالمواثٌقالدولٌةوالشرعٌةالداخلٌة,الطبعة-

.68،ص8004األولى,مكتبةالوفاءالقانونٌة،
3
.78صعزتمصطفىالدسوقً,مرجعسابق,-
4
.898،مجموعةاحكامالنقض،ص40/08/0984،بتارٌخ85،س095قرارنقضرقم-
5
68بكريٌوسف،مرجعسابق,ص-
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مف  بيا الدعكل كتبدأي  التي تمر   المراحؿً  في كافةً  يا ىذه السمطاتي تمارسي  العسكريةً  القضائيةً 

 .1النيائي  الحكـً  صدكرً  كتنتيي بمرحمةً  التحقيؽً  مرحمةً 

كجعمتو  لمقضاء العسكرم   ختصاص االستئثارماالعف  النقضً  محكمةي  تٍ عدلى  الحقةو  كفي مرحمةو 

 ف  أعمى  العسكريةً  األحكاـً  مف قانكفً  48 المادةً  نص   بأف   تٍ العادم فقضى  مع القضاءً  امشتركن 

 في اختصاصيا ال يعني انفرادى  اكاقعن  الجرـي  ذا كافى إما  ري ىا التي تقرٌ كحدى  العسكريةً  السمطاتً 

كاختصاص الييئات  ،عمييا في ذلؾ القانكف  المنصكصً  ـً الجرائ بنظرً  العسكرم   القضاءً 

 الصالحيةً  بتحديدً  العسكرم   القضاءً  اعتمادى  ف  أكما  2لمقانكف. و الدستكري القضائية أككمى 

 1965 لسنةً  43 رقـً  القضائيةً  السمطةً  في قانكفً  الكاردً  مع النص   لكحده يتعارضي  ختصاصً كاال

 القضاءً  بيفى  االختصاصً  في تنازعً  الفصؿً  صالحيةى  ضً النق حكمةى م ؿى كالذم خكٌ  ،3وقبؿ تعديمً 

كتأكيدان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بانو لما كاف  خرلاأل القضاءً  ه مف جياتً كغيرً  العاـ  

مف قانكف السمطة القضائية الصادر بالقانكف  15قضاء ىذه المحكمة قد جرل طبقان لنص المادة 

أف القضاء العادم ىك األصؿ كأف لممحاكـ العادية كالية الفصؿ في  عمى 1972لسنة  46رقـ 

كافة الجرائـ أيان كاف شخص مرتكبيا اال ما استثني بنص خاص في حيف أف المحاكـ العسكرية 

ليست اال محاكـ خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطو اما خصكصية الجرائـ التي تنظرىا كاما 

ة تكافرت فيو كانو كاف اجاز قانكف األحكاـ العسكرية رقـ شخص مرتكبيا عمى اساس صفة معين

اختصاص القضاء العسكرم بنظر  1971لسنة  107كقانكف ىيئة الشرطة رقـ  1966لسنة  25

جرائـ مف نكع كمحاكمة فئة خاصة مف المتيميف اال انو ليس في ىذيف القانكنيف كال في أم 

االختصاص، مما مفاده أف القضاء العسكرم  تشريع آخر نص عمى إنفراد القضاء العسكرم بذلؾ

                                                           
1
79عزتمصطفىالدسوقً,مرجعسابق,ص-

830عمرعلًنجم,مرجعسابق,ص-2
3
فًشأنالسلطةالقضائٌة.0965لسنة34منالقانون07/0المادة-
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يشارؾ المحاكـ العادية صاحبة الكالية العامة في ذلؾ االختصاص دكف أف يسمبيا اياىا، لما كاف 

  .1ذلؾ فاف ما يثيره الطاعف مف عدـ اختصاص محكمة الجنايات يككف غير سديد

ـي  القانكفي  ا جاءى خيرن أك   و المحكمة العميا كمنحيا القانكفي بً بمكج تٍ كالذم صدرى  ـ1969 لسنةً  81 رق

 االختصاصً  ذاتً  العادم كالجياتً  القضاءً  بيفى  االختصاصً  في تنازعً  الفصؿً  اختصاصى 

ـي  القانكفي  كجاءى  ،2القضائيٌ  ـى  كالرسكـً  باإلجراءات الخاص   ـ1970 لسنةً  66 رق العميا  المحكمةً  أما

ـ   قائمةن  ال تزاؿي  العسكريةً  األحكاـً  مف قانكفً  48 ةى الماد ف  إف كرغـ ذلؾى  ون  أ الٌ إ .لذلؾى  امؤكدن   كيت

ـ   ىذه المادةً  كبمكجبً  ون  إكبالتالي ف يا،بمكجبً  العسكرم   مف القضاءً  العمؿي   اختصاصً  تحديدي  يت

ـ   فٍ أ يجبي   حيثي  ، العسكريةً  المحاكـً  ؿً بى مف قً  العاديةً  المحاكـً   صريحو  بشكؿو  ىذه المادةً  لغاءي إ يت

 المحكمةً  إنشاءب الخاص   ـ1979 لسنةً  48 مف القانكفً  25 المادةً  بمكجبً  العمؿي  ى يتـ  حت

العادم كغيره إلى  القضاءً  بيفى  في المنازعاتً  الفصؿً  اختصاصى  دي العميا التي تسني  الدستكريةً 

 3العميا.  الدستكريةً  المحكمةً 

 النظامي   كالقضاءً  العسكرم   القضاءً  بيفى  االختصاص في تنازعً  الفصؿً  جيةى أٌما في تكنس فإف  

 فٍ أ بعدى  االختصاص في تنازعً  في البت   الصالحيةً  فيي صاحبةي  لمحكمة التعقيب، ىا القانكفي سندأ

ـي أليو إ متٍ يحأي كالذم  292 في الفصؿً  جاءى  حيثي  ،4في السابؽ العسكرم   لمقضاءً  مككالن  كافى   حكا

 التعديؿً  في مطالبً  التعقيبً  محكمةي  تنظري  ،العسكريةً  كباتً كالعق المرافعاتً  مف مجمةً  9 الفصؿً 

 كبذلؾ تككفي  المذككرةً  لدل المحكمةً  عمى طمب ككيؿ الدكلة العاـ   بيا بناءن  كتتعيدي  حكاـً األ بيفى 

 القضائية. الجياتً  عمى كافةً  القانكفً  تطبيؽً  سفً حي  عف مراقبةً  ىي المسؤكلةى  التعقيبً  محكمةي 

                                                           
1
.48ق843ص59،س84/04/8008جلسة76لسنة70654الطعنرقم- 
2
الخاصبإنشاءالمحكمةالعلٌا.0969لسنة80منالقانون3/3المادة-
3
830-830عمرعلًنجم,مرجعسابق،صص-
4
6اٌمانالفخفاخ,مرجعسابق،ص-
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 في مطالبً  تنظرى  فٍ أ كبعدى  الجزائيةً  اإلجراءاتً  مف مجمةً  292مفصؿ ل اككفقن  يبً التعق كمحكمةي 

 عماؿى األ ؿى لييا لمنظر بيا كتبطً إ القضيةً  حالةى إتحدد المحكمة التي تراىا مختصة كتقرر  التعديؿً 

 جيةً  في تحديدً  ىذا التعديؿي  كقد لقيى  منيا ىذه القضية، المنتزعةي  جرتيا المحكمةي أالتي 

 فٍ أ و ال يمكفي ألن  ؛  اكترحيبن  قبكالن  كالنظامي   العسكرم   القضائيٍيفً  في نظر التنازع بيفى  الختصاصا

 الجيةً  في تحديدً  االختصاصً  كيككف صاحبي  كاحدو  في آفو  اكخصمن  اكمن حى  العسكرم   القضاءي  يككفى 

 1كالمنطؽ. لعدالةي و اترفضي  مره أفيذا  ،التنازعً  الدعكل مكضكعى  بنظرً  المختصةً  القضائيةً 

 فقط حيثي  االختصاصما يبطؿ ن  ا  ك  اإلجراءات، كافةى  تبطؿى  فٍ أ في البطالفً  الحكـً  بعدى  كال يشترطي 

 العمكميةً  النيابةً  قرارى  ف  أ)  2002ف في ك ج 31 بتاريخً  15294التعقيبي ع  القراري  صدرى 

مع صريح  ااألساسية كمتنافين  لقكاعد اإلجراءات امخالفن  جاءى  جديدو  بالية في اجراء بحثو مبقر 

االستقرائية  بحاثً عادة األإ ري ما يبرٌ  كال يكجدي  اإلجراءات الجزائيةً  مف مجمةً  273-272ف الفصميٍ 

 بيفى  اكاضحن  ااختالفن  أكجدى  69 المرسكـً  بمكجبً  2001جكيمية  29 تنقيحى  ف  أ الٌ إ 2مف بدايتيا.

تطابقيا  االستقرائية األكلى لعدـً  بحاثً األ عادةى إ ري كىذا ما يبرٌ  ،القاضي العدلي كالقاضي العسكرمٌ 

 ىا قاضي التحقيؽً التي يعتمدي  القانكنيةى  النصكصى  ف  أ حيثي  و لممتيميفى في تكصيؼ التيـ التي تكجٌ 

نكفمبر  9 كبتاريخً  3العدلي  ىا قاضي التحقيؽً التي يعتمدي  عف تمؾى  ؼي تختمً  تٍ صبحى أ العسكرمٌ 

 بحثو  ختـً  قرارى  تٍ بطمى أ حيثي  ذلؾ، 00793 في قرارىا بالعددً  قيبً التع محكمةي  تٍ كدى أ ـ2012

حالة القضية عمى المحكمة المذككرة ا  بالمحكمة االبتدائية بقابس ك  عف قاضي التحقيؽً  صادرو 

 .4مغايرو  قاضي تحقيؽو  بكاسطةً  افييا مجددن  لمنظرً 

                                                           
1
005اٌمانالفخفاخ,مرجعسابق.ص-
2
8008جانف40ًمؤرخف05893ًئًعددقرارتعقٌبًجزا-
3
-  العسكريالتونسًمنخاللالمرسومعدد فًالقضاء الجدٌد الهامً, ,رسالةماجستٌرغٌر8000لسنة70–69فرٌد

.30,ص8003منشورة,كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌة.سوسة،
4
,متعلقبعدمكفاٌةالصفةالعسكرٌةبالنطقبعدماإلختصاص8008نوفمبر9,مؤرخف00794ًقرارتعقٌبًجزائً,عدد-
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 في تنازعً  الفصؿً  سمطةى  لنقضً ا محكمةى  الفرنسي   العسكرم   التشريعي  ؿى خكٌ أٌما في فرنسا فقد 

 العسكرم   مف القانكفً  300 المادةي  تً نص   كالنظامي حيثي  العسكرم   القضائٍيفً بيف  االختصاص

ـى  قضيةه  و عندما ترفعي ن  أعمى  الفرنسيٌ  ـى  أك ، العاـٌ  لمقانكفً  تابعو  كقضاءو  عسكرم   قضاءو  أما  أما

ـى  الجرـً  سً بنف يتعمؽي  كاحدو  ف في كقتو عسكرييٍ  قضائيفً  في  ضمحكمة النق تفصؿي  مرتبطةو  أك بجرائ

 .1في القضية الناظرةً  القضائيةً  حدل الييئاتً إلدل  العامةي  تقدمو النيابةي  حالة النزاع بطمبو 

عمى درجة كىي أ لمحكمةو  في التنازعً  الفصؿً  اختصاصى  جعؿى  الفرنسي   عى المشر   ف  أ كبالتالي نجدي 

 2.ضالنق محكمةي 

المغربية فإف  المرجعى المختص  بنظر التنازع بيفى القضاًء العسكرم  كالقضاًء  المممكةً أٌما في 

( كالمتعمًؽ 108.13كفقنا لممادًة الحاديًة عشرة مف القانكًف رقـً ) ضً النظامي ىي محكمةي الن

ٍت عمى )تقكـي محكمةي النق ، كالتي نص  في في الحاالت المنصكص عمييا  ضبالقضاًء العسكرم 

مف القانكًف المتعمًؽ بالمسطرًة الجنائيًة بالفصًؿ بتنازًع االختصاًص طبقنا لألحكاـ  261المادًة 

( مف القانكف المتعمؽ بالمسطرة الجنائية 261. عممنا أف  المادةى )3المبينًة في القانكًف المذككر(

إذا تم ًت  -1 نص  عمى أن و يتعيفي الفصؿ في تنازع االختصاص في ثالث حاالتو كىي :

ـى عدًة قضاةو  ـى محاكـ استئناؼو كمحاكـ أخرل أك أما المتابعةي مف أجًؿ نفًس الفعؿ في آفو كاحدو أما

إذا أعمىنىٍت عدةي محاكـى عف عدـً اختصاًصيا في النظًر بنفًس الفعًؿ بمقرر نيائي   -2لمتحقيًؽ 

يائي  بعدى أٍف أيحيمىٍت إلييا بأمرو مف إذا أعمنىٍت ىيئةي الحكـً عف عدـً اختصاًصيا بمقررو ن -3

مف قانكًف القضاًء العسكرم   208. حد دىًت المادةي 4قاضي التحقيؽ أك مف الغرفًة الجنحية

الجزائرم  المرجعى المختص  بنظًر التنازًع بيفى القضاًء العسكرم  كقضاًء القانكًف العاـ  عندما يحدثي 
                                                           

1
،منالقانونالعسكريالفرنسً.400المادة-
2
.846عمرعلًنجم,مرجعسابق,ص-
3
(المتعلقبالقضاءالعسكري.008804(منالقانون)00المادة)-
4
(منقانونالمسطرةالجنائٌة.860المادة)- 
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المجمسي األعمى، كذلؾى بطمًب تنازًع القضاًة الذم تقدميو النيابةي  في الجميكريًة الجزائريًة كىك

العاٌمةي لدل إحدل الييئاًت القضائيًة التي تنظري في القضيًة المتنازًع عمييا كذلؾ طبقنا لممادًة 

مف قانكًف القضاًء  209. كما أضافًت المادةي 1كما بعدىا مف قانكًف اإلجراءات الجزائية  545

ـي المادًة العسكرم    548الجزائرم  أن و يطب ؽي في قضاًء التحقيًؽ العسكرم  أك في قضاًء الحكـً أحكا

كما بعدىىا مف قانكًف االجراءات الجزائية المتعمقة في إعادًة النظًر في القضيًة مف محكمةو إلى 

الحالة  ،ركعةاألكلى : لداعي األمًف العمكمي  أك الشبيًة المش في ثالث حاالتو ىما، ،أخرل 

كبناءن عمى طمًب كزيًر الدفاًع  ،الحالة الثالثة : بصفة استثنائية ،الثانية : لحسًف سيًر القضاء

 .2المطمكبًة لتشكيًؿ محكمةو عسكريةعندما يتعذ ري إيجاًد مساعديفى عسكرييفى مف الرتبًة  ،الكطني 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.808ادةالم- 

2
منقانونالقضاءالعسكريالجزائري.809المادة- 
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 مة:ــــــالخات
مستقؿ يعنى بتطبيؽ القانكف بحؽ مرتكبي قضاء خاص القضاء العسكرم الفمسطيني 

الجرائـ مف أفراد قكل األمف الفمسطيني بما فييـ الشرطة، استنادان الى حزمة قكانيف 

، ضمف ظركؼ سياسية كعسكرية لتنظيـ حالة كاف يعيشيا 1979صدرت في العاـ 

الشعب الفمسطيني في الخارج بشقيو المدني كالعسكرم كعميو لـ يكتفي المشرع 

مسطيني بجعؿ كالية القضاء العسكرم الفمسطيني عمى قكل األمف فقط، بؿ إمتدت الف

 لتشمؿ المدنييف ضمف إطار االختصاص المكضكعي.

ترتب عمى ذلؾ بعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، كبناء مؤسسات الدكلة كانشاء 

 قضاء مدني مستقؿ بركز تنازع في االختصاص بيف القضاء العسكرم كالمدني،

جعؿ المشرع الفمسطيني المحكمة الدستكرية ىي جية الفصؿ في ىذا التنازع، حيث 

ظير ذلؾ جميان أعقاب االنقالب العسكرم الذم قامت بو حركة حماس في غزة عاـ 

، حيث ترتب عمى ذلؾ عدد مف التجاكزات مف قبؿ النيابة العسكرية بتكقيفيا 2007

صفتيا الدستكرية غير قانكني بؿ كاعتباره الذم اعتبرتو المحكمة العميا بلممدنييف، 

 صادر مف جية غير مختصة.

االمر الذم ابرز الحاجة الى اصدار حزمة قكانيف بديمة لمقكانيف الثكرية كتنظيـ 

 القضاء العسكرم كفؽ القانكف االساسي كالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية.
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 النتائج والتوصيات:
 :كشفت ىذه الدراسة عف النتائج التالية

صدرت ضمف ظركؼ سياسية كعسكرية  1979التشريعات العسكرية الفمسطينية لعاـ  -

لتنظيـ حالة كاف يعيشيا الشعب الفمسطيني في الخارج بشقيو المدني كالعسكرم، كىذا 

يعني احتكاء ىذه التشريعات عمى مكاد شبيية بقكانيف العقاب العامة لتنظيـ المدنييف 

 فمسطيف.الفمسطينييف في المخيمات خارج 

مف القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ مف حيث عدـ تكضيح  101/2غمكض المادة  -

المقصكد بالشأف العسكرم، كغياب تكضيح المقصكد بيا في التشريعات العسكرية 

 الفمسطينية.

استقرار اجتياد القضاء الفمسطيني عمى دستكرية حزمة القكانيف الثكرية الصادرة عف  -

اظمة حتى االف لمقضاء العسكرم الفمسطيني رغـ الطعف بعدـ منظمة التحرير كالن

 دستكريتيا اكثر مف مرة.

التعديؿ الكحيد عمى التشريع العسكرم الفمسطيني جاء باستحداث محكمة االستئناؼ  -

، كضمانة اضافية 2016العسكرية بناء عمى قرار بقانكف صادر عف السيد  الرئيس عاـ 

 مف ضمانات المحاكمة العادلة.

ي حالة تنازع االختصاص بيف القضاء العسكرم كالقضاء المدني فاف المحكمة ف -

 الدستكرية ىي جية الفصؿ في ىذا التنازع.

كفي اعقاب االنقالب العسكرم الذم قامت بو حركة حماس في قطاع  2007في عاـ  -

كسع مف صالحيات القضاء  2007لسنة  28غزة، صدر مرسكـ رئاسي يحمؿ الرقـ 

 ؿ المدنييف الذيف يرتكبكف جرائـ حددىا المرسكـ.العسكرم لتشم
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كشفت الدراسة عف كجكد تجاكزات عديدة مف قبؿ النيابة العسكرية مف حيث اصدار  -

اكامر تكقيؼ لممدنييف، كفي المقابؿ كجكد عدة قرارات لمحكمة العدؿ العميا تؤكد عدـ 

 قانكنية ىذه التكقيفات بؿ كاعتبارىا صادرة عف جية غير مختصة.

الشرطة الفمسطينية مف االجيزة التي تخضع ألحكاـ القضاء العسكرم الفمسطيني بالرغـ  -

مف أف بعض الدكؿ اخرجتيا مف تخصص القضاء العسكرم، كما ىك الحاؿ في المممكة 

االردنية الياشمية حيث أف ىناؾ قضاء متخصص لمنظر في الجرائـ التي يرتكبيا ضباط 

 ىيئة مدنية نظامية ليا قضاء مستقؿ. كأفراد الشرطة عمى اعتبار أنيا 

كعميو فإف غاية البحث العممي دكمان ىي إحداث نكع مف التطكير في المجاؿ محؿ البحث 

مف خالؿ طرح المقترحات التي مف شأنيا تالفي السمبيات القائمة، كاإلشارة إلى السبؿ 

خالؿ التكصيات المتاحة إليجاد أكضاع أفضؿ مف األكضاع الكائنة، كىذا ما سيتحقؽ مف 

 .التي تـ اإلنتياء إلييا

 وترتيبا  عمى ما تقدم يقترح الباحث التوصيات التالية:

اصدار قانكف تشكيؿ ىيئة قضاء قكل األمف، كقانكف عمى : العمؿ كعمى كجو السرعة أوال  

أصكؿ المحاكمات الجزائية العسكرم كقانكف العقكبات العسكرم كقانكف مراكز االصالح 

عمى أف  لعسكرم كقانكف رسـك المحاكـ بدالن مف القكانيف الثكرية السارية حتى االف.كالتأىيؿ ا

 المحاكـ العسكرية كالقضاء العسكرم   كعمؿى  اختصاصى  ـي حديثة تنظ  ال تشريعاتو ال تككف ىذه

 عدـً  مف حيثي  العسكرم   عمى القضاءً  مع االتجاه الدكلي في التطكر الذم حصؿى  تتناسبي ك 

تكفير الضمانات الكافية لمقاضي العسكرم  كمف حيثي  ، لمحاكمة المدنييفى  كاليتوً  مد  

 بحؽ   ؽي ا فيما يتعمٌ جراءات المتعارؼ عمييا دكلين معايير كاإلالتطبيؽ ك كتحصينو مف العزؿ 
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ثبات كعمنية النطؽ شيكد اإل مناقشةً  كحؽ   الدفاعً  كحؽ   عادلةو  في محاكمةو  الفمسطيني   المكاطفً 

مع  تنسجـى  فٍ أ كما يجبي  الفمسطيني   ساسي  األ كالقانكفي  ىذه التشريعاتي  تتفؽى  فٍ أبالحكـ ك 

 .خرل في فمسطيفالقكانيف األ

مف مف قانكف الخدمة في قكل األ 98: حتى صدكر ىذه القكانيف، االستناد عمى المادة ثانيا

 عدـى  كعميو ،ريةي العسك بيا المحاكـي  التي تختص   العقكباتً الجرائـ ك ا حصرن  تدى حدٌ  كالتي

 جريمةو  أم   ف  أك  ،خرل غير تمؾ الجرائـأ جريمةو  في أم   بالنظرً  العسكرم   القضاءً  اختصاصً 

القضاء النظامي باعتباره صاحب الكالية العامة كال يخرج عف  اختصاصً  ضمفى  خرل تدخؿي أ

 .خاص   بو نص   ال ما كردى إاختصاصو 

ـي : ثالثا ـى أمحاكمة المدنييف  بعدـً  فمسطيني  ال العسكرم   القضاءً  التزا المحاكـ العسكرية  ما

المحاكـ  اختصاصى  صركالتي تح الفمسطيني   ساسي  ( مف القانكف األ101ممادة )ل استنادان 

التي تعطيو  الفمسطيني   ساسي  ( مف القانكف األ30/1لمادة )كا ،العسكرم   العسكرية بالشأفً 

العميا الفمسطينية التي  العدؿً  محكمةً  ا بقراراتً كالتزامن  ،عي لى قاضيو الطبيإفي المجكء  الحؽ  

 .مف اختصاص المحاكـ العسكرية المدنييفى  تً خرجى أ

ـي : ضركرة رابعا    ثناءى أ يا العسكريكفى بالنظر في الجرائـ التي يرتكبي  العسكرم   القضاءً  التزا

لمنظر في  الصالحيةى  النظامي  القضاء  حى نً كبالتالي مى  ،ك بمناسبتيا فقط أيـ العسكرية خدمتً 

 في نصكصً  ا بما كردى التزامن  ،كىـ خارج نطاؽ كظائفيـ فى ك يا العسكريالجرائـ التي يرتكبي 

 لى قاضيو الطبيعي كالذم يعتبري إ االلتجاءي  الفمسطيني   المكاطفً  حؽ   و مفبأن   ساسي  األ القانكفً 

 .العسكرم   ال عالقة ليا بالشأفً  ىنا القاضي النظامي في حالة ارتكاب العسكرم لجريمةو 

 .الفمسطيني   العسكرم   القضاءً  مف كاليةً  صريح   بنص   حداثً األ محاكمةً  خراجي : إخامسا  
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 تشكيؿً  كالقضاء النظامي مف حيثي  بما يتناسبي  العسكرم   القضاءً  مقكماتً  تعزيزي سادسا : 

تكفير ك  ،مطة القضائية في قانكف الس تٍ محاكمو العسكرية كفؽ الضكابط التي كردى 

ـ   فٍ أك  ،الضمانات الكافية لمقضاة العسكرييف كعدـ عزليـ  فى يالعسكري القضاةً  تعييفي  يت

ـ   فٍ أك  الفمسطينيةي  القضائيةي  عمييا السمطةي  تٍ عضاء النيابة كفؽ الشركط التي نص  أك  ىـ عدادي إ يت

ـى أ سكرم الذم يحاكـي لمع يحقؽي  اا جيدن عدادن إالمعرفة كالخبرة كالتخصص  مف حيثي   القضاءً  ما

و شركط القاضي الطبيعي لحالتو ك بمناسبتً أ عممو العسكرم   ثناءى أ الرتكابو جريمةو  العسكرم  

المجكء لقاضيو الطبيعي  حثٌ  النظامي   لى القضاءً إالمدني  المكاطفً  لجكءى  ؽي كما يحق   ،ىذه 

 .الفمسطيني   ساسي  األ فً ( مف القانك 101) عميو المادةي  تٍ ما نص   كفؽى  كذلؾى 

قضاء شرطي مختص بنظر الجرائـ التي يرتكبيا ضباط كافراد جياز الشرطة انشاء سابعا : 

عمى اف تتشكؿ مف محكمة الشرطة كالنيابة العامة الشرطية كمحكمة استئناؼ الفمسطينية 

المدني عمى أف يطبؽ انكف العقكبات  الشرطة كيتبعيا انشاء مركز اصالح كتأىيؿ الشرطة

 االجراءات الجزائية.كتتبع في المحكمة االجراءات الكاردة في قانكف 
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